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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 در کدام گروه کلمات، معنی تمام آنها درست است؟ 

 کوب) ب ـ (انبان: کیسۀ بزرگ) (تافته: برافروخته) (پتک: آهن الف ـ (خلنگ: علف جارو) (دشنه: خنجر) (سندروس: درختی زردرنگ)
 د ـ (خطّه: محلّ سرسبز) (پدرام: آراسته) (مائده: سفرة پرغذا)  ج ـ (منال: ثروت) (تقریظ: ستودن) (شیرافکن: دالور)

 ) الف و ب4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و د1
-2 اند؟ ها درست معنا شده در کدام گزینه تمام واژه

   (کبریا: بارگاه خداوندي) (میثاق: عهد استوار) (اضداد: ضّد) (متمکن: توانگر) )1
 انگیز) (افگار: مجروح) ) (هزاهز: غوغا) (وزر: سختی) (غمگسار: غم2
 ) (کراهیت: ناپسندي) (شریعت: طریقت) (برزن: محلّه) (کوشک: قصر)3
 رمشقّت) (لختی: اندکی)بار: پ پرداز) (شبگیر: سحرگاه) (نکبت گو: لطیفه ) (بذله4

-3 است؟نادرست  معنی چند واژه در مقابل آن
بـزرگ)  خیمـۀ  (طریق: مسلک) (توفیق: سازگار گردانیدن) (مباهات: افتخار) (شفق: سرخی افق در طلوع آفتاب) (بعد: دوري) (خرگه: 

 کردن)زبانی) (رغبت: میل) (ملکوت: دنیاي مادي) (وجد: سرور) (پاییدن: مراقبت  (بالغت: چیره
 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) یک1

-4 بیشتري هست؟ غلط امالییدر کدام گزینه 
 آمیز، بددالن را دلیر و نعیمان را کریم و ملوالن را خار گرداند. ) شعر دالویز و نکات نقض و لطف1
 ) چشم پادشاه در آن تیرگی از یکدیگر متفرّق شدند و از نور آن نواهی دور افتاد.2
 ارم نشان داشت. روزةجاي افتاد که در امن و آسایش از  ) چشمش بر آن آرام3
 ) هنگام نزول غزا و تقدیر و نقل او از سراي فنا به دار بقا فراز رسید.4

-5 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي  در کدام بیت واژه
) بـــا لقـــاي او بصـــر تفضـــیل دارد بـــر زبـــان 1
ز فــراق ســوخت خســرو،  نکنــد ز بخــت خــواهش) 2
هم صاف طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن ) 3
ــفیر بلبــل طــبعم شــنو وگرنــه بــه بــاغ      ) 4 ص

 

ــر     ــر بصـ ــرجیح دارد بـ ــان تـ ــاي او زبـ ــا ثنـ بـ
ــالت    ــم دم از وص ــه زن ــاري ک ــه ی ــود ن ــرض ب ــه ق ک
ــت    ــاحل اس ــی س ــرد یتیم ــر را گ ــن بح ــوهر ای گ
ــت    ــیار اسـ ــزار بسـ ــگ هـ ــري و بانـ ــواي قمـ نـ

 

-6 گی درست است؟با توجه به معنا، امالي کلمات در کدام گزینه هم
 »افزار جنگ، ارزش، کالبد، زبون«

 ) صالح، غدر، شبه، خوار4 ) سالح، قدر، شبح، خوار3 ) سالح، غدر، شبح، خار2 ) صالح، قدر، شبه، خار1
-7 در کدام گزینه آمده است؟» الطّوایف هاي زمینی، بینوایان، لطایف مائده«هاي  نام پدیدآورندگان کتاب

 ) فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی2 شکسپیر، عبید زاکانی) آندره ژید، ویلیام 1
 ) آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی4 ) فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی3

-8 شود؟ دیده می» تام و ناقص«در کدام گزینه هر دو جناس 
 داوودنغمۀ ) قدح به چنگم و آواز چنگ در گوشم / به از نگین سلیمان و 1
 ) وفا را زاد مادر چون مرا زاد / جفا را زاد مادر چون تو را زاد2
 ) گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان3
 ) گفت استاد مبر درس از یاد / یاد باد آن چه به من گفت استاد4

-9 است؟ نیامده کدام گزینه درست هاي آرایه
ــد 1 ــبح نومیـ ــیاه از صـ ــبی دارم سـ ) شـ
) عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جـم 2
من اگر تار سر زلف تو گیرم در چنـگ  )3
) ما هیچ متاعان خجـل از قـدر رواجـیم   4

 

در ایـن شـب رو سـپیدم کـن چـو خورشـید       
گر چه جام ما نشد پر مـی بـه دوران شـما    

، چنـگ درآیـد بـه خـروش     تار در نالـه رود 
ــازار کســادي اســت   ــا رونــق ب در کشــور م

 

   (کنایه، تشبیه)
 (تضاد، مجاز)

 (کنایه، جناس همسان)
 (تناقض، تناسب)

بخیمـۀ  طریق: مسلک) (توفیق: سازگار گردانیدن) (مباهات: افتخار) (شفق: سرخی افق در طلوع آفتاب) (بعد: دوري) (خرگه: 
کردن)زبانی) (رغبت: میل) (ملکوت: دنیاي مادي) (وجد: سرور) (پاییدن: مراقبت بالغت: چیره

 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) یک1
بیشتري هست؟ غلط امالییر کدام گزینه 

آمیز، بددالن را دلیر و نعیمان را کریم و ملوالن را خار گرداند.) شعر دالویز و نکات نقض و لطف1
) چشم پادشاه در آن تیرگی از یکدیگر متفرّق شدند و از نور آن نواهی دور افتاد.2
ارم نشان داشت.روزةجاي افتاد که در امن و آسایش از ) چشمش بر آن آرام3
) هنگام نزول غزا و تقدیر و نقل او از سراي فنا به دار بقا فراز رسید.4

 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي در کدام بیت واژه
) بـــا لقـــاي او بصـــر تفضـــیل دارد بـــر زبـــان 1
ز فــراق ســوخت خســرو،  نکنــد ز بخــت خــواهش)2
هم صاف طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن ) 3
ــفیر بلبــل طــبعم شــنو وگرنــه بــه بــاغ      ) 4 ص

ــر     ــر بصـ ــرجیح دارد بـ ــان تـ ــاي او زبـ ــا ثنـ بـ
ــالت    ــم دم از وص ــه زن ــاري ک ــه ی ــود ن ــرض ب ــه ق ک
ــت    ــاحل اس ــی س ــرد یتیم ــر را گ ــن بح ــوهر ای گ
ــت    ــیار اسـ ــزار بسـ ــگ هـ ــري و بانـ ــواي قمـ نـ

ممگی درست است؟توجه به معنا، امالي کلمات در کدام گزینه هم
 »فزار جنگ، ارزش، کالبد، زبون

) صالح، غدر، شبه، خوا4 ) سالح، قدر، شبح، خوار3 ) سالح، غدر، شبح، خار2 ) صالح، قدر، شبه، خار1
در کدام گزینه آمده است؟» الطّوایف هاي زمینی، بینوایان، لطایفمائده«هاي  م پدیدآورندگان کتاب

) فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی2 شکسپیر، عبید زاکانی) آندره ژید، ویلیام 1
) آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی4 ) فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی3
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 است؟ نادرستدر مقابل کدام گزینه  ذکر شدههاي  یکی از آرایه

اي کــاو شــود از دســت اجانــب آبــاد     ) خانــه1
ــدت روي 2 ــر نبینــــ ــم بشــــ ــا چشــــ ) تــــ
ــر  3 ــین بــ ــت زمــ ــو  ) اي مشــ ــمان شــ آســ
ــد   4 ــه بایــ ــا کــ ــن بنــ ــن ایــ ــرکن ز بــ ) بــ

 

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است (مجازـ تلمیح) 
تعلیــل ـ تناســب)  بنــد (حســن بنهفتــه بــه ابــر چهــر دل

د (تشـبیه ـ تشـخیص)   ـنـ ـی چـربتـ ـواز ضـوي بنـ  بر
ــه)    نغمــۀاز ریشــه بنـــاي ظلــم برکنــد ( حــروف ـ کنای

 

-11 شوند؟ همگی دیده می» ایهام، جناس، تشبیه و اغراق«هاي  در کدام بیت آرایه
ــت   1 ــدحی در دس ــارم ق ــد ی ــان آم ــر مغ ) در دی
در نعـــل ســـمند او شـــکل مـــه نـــو پیـــدا     ) 2
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چـون نیسـت  ) 3
ــد  ) 4 ــتی نرسـ ــه راسـ ــان بـ ــرو خرامـ ــزار سـ هـ

 

مست از می و میخواران از نـرگس مسـتش مسـت   
ــاالي  ــنوبر پســـــتوز قـــــد بلنـــــد او بـــ صـــ

وز بهر چه گویم نیست بـا وي نظـرم چـون هسـت    
بــه قامــت تــو اگــر ســر بــه آســمان ســایند       

 

-12 ؟شود نمیغیرساده دیده جملۀ در کدام گزینه نقش منادایی در 
 ) حافظ شب هجران شد، بوي خوش وصل آمد2 گذرد ) عمر ضایع مکن اي دل که جهان می1
 دیآدمها که در ساحل نشسته شاد و خندان يآ) 4 ) دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین3
-13 شود؟ کدام گزینه دو نوع نقش تَبعی دیده می گزارةدر 
 ) سعدي، این شیخِ همیشه شاب، هم مهر یک پرستار را دارد و هم چشم عقاب و لطافت کبوتر.1
 د.دا چندانی نشان نمی عالقۀام که طرفدار اشعار اندرزي و تمثیلی بود، به غزل  ) خاله2
 االّول، خورشید عمر موالنا از این جهان به جهان آخرت سفر کرد. ) روز یکشنبه، پنجم جمادي3
 بخش تأثیرگذاري موالنا را در عرفان داد. ) عطّار به پدرش، بهاءالدین ولد، خبر خوش و مسرّت4

-14 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟
هـاي   هایش میله گرفت. آن دست هایش آویزان شده بود و دلش بهانه می دید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «

 »کرد. اش را تماشا می از دست رفتهکینۀ فشرد و  آهنی را می
 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1

-15 است؟ نادرستمشخص شده، واژة نقش کدام 
بــــاش پیوســــت مــــی تپــــانز شــــوق او ) 1
ــو بــــرگ  ) 2 ــارا بــــی تــ ــاننگــ ــدارم جــ نــ
ــا   ) 3 ــه مــ ــا کــ ــت بیــ ــواي دوســ ــیم تــ رایــ
عشـق آویـز   در فتـراك نشین با خویشتن برخیـز و  ) 4

 

ــان  ــاكمی ــون   خ ــون، چ ــرغو خ ــمل م ــتمم)    بس ــد ـ م (قی
)الیـــه ـ مفعـــول   مضـــاف( کفـــر و غـــم ایمـــان نـــدارم ســـر

ــه ــناییم  بیگانــ ــه آشــ ــو کــ ــند)     مشــ ــتمم ـ مســ (مــ
الیـه)  ـ مضـاف قیـد   ( طفیـل عشـق برهـانی    خودخود را ز دست  مگر

 

-16 شود؟ دیده می» وندي ـ مرکب«و » مرکب«و » وندي« واژةترتیب چند   در متن زیر به
آفتابی انقـالب، ابـدي    محوطۀگیر فرود آمد و در  یال چند کوه بلند و رنگارنگ و برف بهمن ماه، در هیئت یک ماه شکوهمند، آرام و نرم از«

 »ترین مرد قرن به بارِ عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن و دالرام و ماالمال آزادي را به تماشا ایستادیم. خورشیدي سایۀشد و ما در 
 ) شش، سه، دو4 ) پنج، دو، دو3 ) شش، سه، یک2 ) پنج، سه، یک1

؟نداردها با بیت زیر تناسب معنایی  کدام گزینه 17-
رنگـــی   بــا اهــل فنـــا دارد هــرکس ســـر یــک    

 

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

 

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

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

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

 

-18 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات 
   شـد  معمار گل و آب در کل نفس کاین آن از پیش) 1
 رســــت خــــود نفــــس دام ز کــــه مرغــــی) 2
ــیقل اهـــل) 3 ــته صـ  رنـــگ و بـــوي از انـــد رسـ
 آنهــــا بودنــــد رســـــته نَفــــس، چنبـــــر از) 4

 

ــایق خرابـــات در ــا عـــیش حقـ ــور مـ ــود معمـ بـ
ــر نترســــــد برپــــــرد کــــــه جــــــاي هــــ
ــر ــی هــ ــد دمــ ــوبی بیننــ ــی خــ ــگ بــ درنــ
ـــت ــا بـ ـــه هـ ـــته را همـ ــد شکسـ ــا بودنـ آنهـ

 

) حافظ شب هجران شد، بوي خوش وصل آمد2 گذرد ) عمر ضایع مکن اي دل که جهان می1
نن دی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندان يآ)4 ) دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین3
 شود؟ کدام گزینه دو نوع نقش تَبعی دیده میگزارةر
) سعدي، این شیخِ همیشه شاب، هم مهر یک پرستار را دارد و هم چشم عقاب و لطافت کبوتر.1
د.داچندانی نشان نمی عالقۀام که طرفدار اشعار اندرزي و تمثیلی بود، به غزل  ) خاله2
االّول، خورشید عمر موالنا از این جهان به جهان آخرت سفر کرد.) روز یکشنبه، پنجم جمادي3
بخش تأثیرگذاري موالنا را در عرفان داد.) عطّار به پدرش، بهاءالدین ولد، خبر خوش و مسرّت4

در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟
هایش میلگرفت. آن دستهایش آویزان شده بود و دلش بهانه میدید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «

 »کرد. اش را تماشا میاز دست رفتهکینۀ فشرد و هنی را می
 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1

 است؟ نادرستمشخص شده، واژة قش کدام 
بــــاش پیوســــتمــــیتپــــانز شــــوق او ) 1
ــو بــــرگ  ) 2 ــارا بــــی تــ ــاننگــ ــدارمجــ نــ
ــا   )3 ــه مــ ــا کــ ــت بیــ ــواي دوســ ــیم  تــ رایــ
عشـق آویـز    در فتـراك نشین با خویشتن برخیـز و  )4

ــان  ــاكمی ــونخ ــون، چ ــرغو خ ــمل  م ــد ـ مبس (قی
الیـــه ـ مفعمضـــاف(کفـــر و غـــم ایمـــان نـــدارمســـر

ــه ــناییم بیگانــ ــه آشــ ــو کــ ــتمم ـ مسـمشــ (مــ
  ـ مضـافقیـد   (طفیـل عشـق برهـانی   خودخود را ز دست مگر

 شود؟ دیده می» وندي ـ مرکب«و » مرکب«و » وندي« واژةترتیب چند  در متن زیر به
آفتابی انقـالبمحوطۀگیر فرود آمد و در یال چند کوه بلند و رنگارنگ و برفبهمن ماه، در هیئت یک ماه شکوهمند، آرام و نرم از«

 ترین مرد قرن به بارِ عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن و دالرام و ماالمال آزادي را به تماشا ایستخورشیدي سایۀشد و ما در 
یک1 سه پنج یک2) سه شش دو3) دو پنج دو4) سه شش (

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 در کدام گزینه دیده شده است؟» دانند یرندگان مبخون  يدر باز/ دانند یکه خطرکنندگان م يراز«مفهوم بیت 

ــار از ا) 1 ــنزنه ــدام ی ــت  ی ــه در دل اس درازت ک
ــاد ) 2 ــرمال افتـــــــ ــرده بـــــــ رازم از پـــــــ
دســــــعدي غــــــم نیســــــتی نــــــدار   ) 3
رود دل بـه صـحرایی و بـاغی مـی     کسـی را  هـر ) 4

 

محالــت کــه در ســر اســت یــالخ یــناز ا هیهــات
ــا ــان داشــــت  یدچنــــد شــ ــبر پنهــ ــه صــ بــ

ــقان نجات  ــان دادن عاشــــــ ــتجــــــ ســــــ
هر کس از سویی به در رفتند و عاشق سوي دوست

 

-20 ها دورتر است؟ گزینه از بقیه گزینهمفهوم کدام 
ــود دي   1 ــروز آنکــه افســر ب ــه خــاك آورد ام ) ســر ب
) گفتــی کــه کجـــا رفتنــد آن تــاجوران اینـــک    2
) هان اي دل عبـرت بـین از دیـده نظـر کـن هـان      3
ــراز  4 ــردن فـــــ ــاهان گـــــ ــر پادشـــــ       ) ســـــ

تــن بــه دوزخ بــرد امســال آنکــه گــردن بــود پــار  
ــاك اســت آبســتن    ــکم خ ــان ش ــدانز ایش جاوی

ــدائن را  ــوان مــــ ــۀایــــ ــرت دان آیینــــ عبــــ
بــــــه درگــــــاه او بــــــر زمــــــین نیــــــاز 

 

-21 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟
ــت      1 ــه نرس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــه خــاك شــدم  2 ــه مــن ب ــد ک ــین بنمای ــو را چن ) ت
ــر    3 ــدن بنگـ ــدي برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ ) فـ
ــو وداع، وداع  4 ــپاري مگــ ــور ســ ــه گــ ــرا بــ       ) مــ

ــه   ــرا بـ ــان باشـــد  دانـــۀچـ ــانت ایـــن گمـ انسـ
ــد     ــمان باش ــت آس ــن هف ــن ای ــاي م ــر پ ــه زی ب
ــد     ــان باشـ ــرا زبـ ــر را چـ ــمس و قمـ ــروب شـ غـ

ــه گـــور   ــت جنـــان باشـــد   پـــردةکـ جمعیـ
 

تناسب » چه بسا که تقدیر ما چیز دیگري باشد و شب آبستن، چیزي بیرون از حد تصور بزاید«مفهوم کدام ابیات از ابیات زیر با عبارت  22-
 مفهومی دارد؟

الـــف) بـــا چـــرخ مکـــن حوالـــه کانـــدر ره عقـــل 
ــا  ــره بگشـ ــین گـ ــده وز جبـ ــه داده بـ ــا بـ ب) رضـ
ــار    ــه یـ ــار کـ ــور یـ ــداد و جـ ــال ز بیـ ج) دال منـ
د) ســـعدیا گـــر همتـــی داري منـــال از جـــور یـــار

ــالن نمــی   ــاش چــون خــط بط ــین مب ـــ) غمگ ــوان ه ت
 

 

تـــر اســـت چـــرخ از تـــو هـــزار بـــار بیچـــاره  
ــت   ــار نگشادسـ ــو در اختیـ ــن و تـ ــر مـ ــه بـ کـ

را نصــیب همـــین کــرد و ایــن از آن دادســـت   تــو  
سـت  سـت جـور یـار بـر یـار آمـده       تا جهـان بـوده  

ــین زدن   ــین جبـ ــویش ز چـ ــت خـ ــر سرنوشـ بـ
 

 

 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، هـ2 ) ب، ج، هـ1
-23 ابیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟

ــت   1 ــان یافـ ــر مغـ ــسِ پیـ ــق از نفـ ــین طریـ ) آیـ
ــن         ــر مک ــیِ خض ــی همره ــه ب ــن مرحل ــع ای قط

) صــد تیــغ جفــا بــر ســر و تــن دیــد یکــی چــوب 2
ــردان ره بشــوي          ــو م ــود چ ــسِ وج ــت از م دس

) خاکی اسـت کـه رنگـین شـده از خـون ضـعیفان      3
ــی       ــا مـ ــرگ خلفـ ــه مـ ــداد بـ ــاك بغـ ــد خـ گریـ

) دل گرمــی و دم ســردي مــا بــود کــه گــاهی     4
بیــنم زمســتان نیــز رفــت؛ امــا بهــاران نمــی         

 

اش نـــام نهادنـــد آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی 
ــی    ــر گمراهـ ــرس از خطـ ــت بتـ ــات اسـ ظلمـ

ــی   ــویش و ن ــی از خ ــد ته ــا ش ــد ت ــام نهادن اش ن
ــوي   ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ

ــداد و ري    ــک کــه  بغ ــن مل ــام نهادنــد  ای اش ن
ور نه این شـطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت؟    

ــر ــاه دي مــ ــه و گــ ــد داد مــ ــام نهادنــ اش نــ
بیــنم ار در تکــرار پایــانی نمــی  بــر ایــن تکــر  

 

-24 ؟ندارد تناسب معنایی» هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من«کدام بیت با بیت 
ــرم راز    1 ــین مح ــه یق ــس ب ــد ک ــق نش ) در ره عش
ــت    2 ــش ماس ــله دان ــه در حوص ــق ن ــکل عش ) مش
) زیــن قصـــه هفــت گنبـــد افــالك پرصداســـت   3
ــم و  4 ــد از کــ ــه بگفتنــ ــر چــ ــیش ) از او هــ بــ

 

ــانی دارد   هــــر کســــی برحســــب فکــــر گمــ
ــرد   ــوان ک ــا نت ــدین فکــر خط ــه ب ــن نکت حــل ای

ــه ــت    کوت ــر گرف ــخن مختص ــه س ــین ک ــر بب نظ
خــــــویش دیــــــدةانــــــد از  نشــــــانی داده

 

-25 .ددار یتناسب مفهوم »یاب عشق می  شناس و ممات بی حیات از عشق می«گزینه ......... با عبارت جز  بهها  گزینه همۀمفهوم 
خواهی برو دست از حیات خـود بشـوي  ) عشق اگر 1
ســت ) کســی کــز عشــق خــالی شــد، فســرده     2
ــی  3 ــده م ــم را زن ــش عشــق دل ــمع) آت ــو ش دارد چ
ــر     4 ضـــود کـــز او بقـــا یافـــت خ آن عشـــق بـ (

 

ــه گــرداب فنــا پیچیــده اســت    ــا ب مــوج ایــن دری
ــی   ــود ب ــان ب ــد ج ــرش ص ــرده  گ ــق م ــت عش س

ور نه زین سان مرده دل در خانـه نتـوانم نشسـت   
ــه  ــی کـ ــت یعنـ ــق اسـ ــاودانی عشـ ــات جـ حیـ

 

 

ــت      1 ــه نرس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــه خــاك شــدم  2 ــه مــن ب ــد ک ــین بنمای ــو را چن ) ت
ــر    3 ــدن بنگـ ــدي برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ ) فـ
ــو وداع، وداع  4 ــپاري مگــ ــور ســ ــه گــ ــرا بــ     ) مــ

ــه  ــرا بـ ــان باشـــد دانـــۀچـ ــانت ایـــن گمـ انسـ
ــد     ــمان باش ــت آس ــن هف ــن ای ــاي م ــر پ ــه زی ب
ــد     ــان باشـ ــرا زبـ ــر را چـ ــمس و قمـ ــروب شـ غـ

ــه گـــور   ــت جنـــان باشـــد  پـــردةکـ جمعیـ
»چه بسا که تقدیر ما چیز دیگري باشد و شب آبستن، چیزي بیرون از حد تصور بزاید«مفهوم کدام ابیات از ابیات زیر با عبارت 

مفهومی دارد؟
لـــف) بـــا چـــرخ مکـــن حوالـــه کانـــدر ره عقـــل 
ــا  ــره بگشـ ــین گـ ــده وز جبـ ــه داده بـ ــا بـ ب) رضـ
ــار    ــه یـ ــار کـ ــور یـ ــداد و جـ ــال ز بیـ ج) دال منـ
د) ســـعدیا گـــر همتـــی داري منـــال از جـــور یـــار

ــالن نمــی   ــاش چــون خــط بط مب ــین ـــ) غمگ ــوانه ت

تـــر اســـتچـــرخ از تـــو هـــزار بـــار بیچـــاره 
ــت   ــار نگشادسـ ــو در اختیـ ــن و تـ ــر مـ ــه بـ کـ

    را نصــیب همـــین کــرد و ایــن از آن دادســـت   تــو
سـت سـت جـور یـار بـر یـار آمـده      تا جهـان بـوده  

ــین زدن   ــین جبـ ز چـ ــویش ــت خـ ــر سرنوشـ بـ

 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، هـ2 ) ب، ج، هـ1
بیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟

ــت   1 ــان یافـ ــر مغـ ــسِ پیـ ــق از نفـ ــین طریـ ) آیـ
ــن        ــر مک ــیِ خض ــی همره ــه ب ــن مرحل ــع ای قط

) صــد تیــغ جفــا بــر ســر و تــن دیــد یکــی چــوب 2
ــردان ره بشــوي         ــو م ــود چ ــسِ وج ــت از م دس

) خاکی اسـت کـه رنگـین شـده از خـون ضـعیفان      3
ــی      ــا مـ ــرگ خلفـ ــه مـ ــداد بـ ــاك بغـ ــدخـ   گریـ

) دل گرمــی و دم ســردي مــا بــود کــه گــاهی     4

اش نـــام نهادنـــدآن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی
ــی    ــر گمراهـ ــرس از خطـ ــت بتـ ــات اسـ ظلمـ

ــی   ــویش و ن ــی از خ ــد ته ــا ش ــدت ــام نهادن اش ن
ــوي   ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ

ــداد و ري    ــک کــه  بغ ــن مل ــام نهادنــد ای اش ن
ور نه این شـطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت؟    

ــر ــاه ديمــ ــه و گــ ــدداد مــ ــام نهادنــ اش نــ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 :﴾جاِدْلُھم بِالَّتی ھَی أْحَسُن اِنَّ َربََّک ُھَو أْعلَُم بَِمْن َضلَّ عن َسبیِلھِ ﴿﴿
 شناسد کسی را که از راهش گمراه شده است! ) با آنان به راهی که نیکی کرده جدال کن قطعاً پروردگار تو می1
 کسی که از راه او گمراه شده است، آگاهتر است! ) با آنها به روشی که نیکوتر است ستیز کن؛ یقیناً پروردگارت به2
 داند چه کسی از راه او گمراه شده است! ) با کسی که نیکی کرده مجادله کن. همانا پروردگار می3
 کنند! ) با آنچه که بهتر است گفتگو کن همانا خداي تو آگاه است به کسانی که راه را گم می4

ُق أنَّ الدَّالفین أنقذت«  -27 .»إنساناً من الغََرق و أوَصلَتْھ إلی الشاطئ ال اَُصّدِ
 ها انسانی را از غرق شدن نجات دادند و او را به ساحل رساندند. کنم که دلفین ) باور نمی1
 رسانند. دهند و او را به ساحل دریا می ها انسان را از غرق شدن نجات می ام که دلفین ) باور نکرده2
 را از غرق شدن نجات داد و او به ساحل رسید. گویم که دلفین انسانی ) راست نمی3
 ها را انسانی نجات داد و آنها را به ساحل رساند. کنم که دلفین ) باور نمی4
-28 »:یك حتی یعطیک هللا ضعفین!لدأیھا االنسان الّذی ُخلقت من التراب، أنفق مّما «
 که خداوند دو برابرش را به تو اعطا نماید! اند، آنچه را که داري انفاق کن ) اي انسانی که تو را از خاك آفریده1
 بخشد! کند و خداوند هم دو برابر به او می ) آدمیزادي که از خاك خلق شده، از آنچه نزدش هست انفاق می2
 ) اي کسی که آفرینش تو از خاك بوده است، هر آنچه داري ببخش تا اهللا چند برابرش را به تو عطا نماید!3
 اي، از آنچه داري انفاق کن تا خداوند دو برابر به تو عطا کند! اك آفریده شده) اي انسانی که از خ4

-29 !»:قبل أن یفھم ةحولھ إدراکاً تاّماً ثّم یعارضھا ألّن من أخالق الجاھل المعارض مختلفةالعلی اإلنسان أن یدرک األمور «
مخالفت نماید؛ چراکه از اخالق نادان، مخالفت است ) انسان باید امور مختلف پیرامون خود را کامالً درك کند، سپس با آنها 1

 قبل از اینکه بفهمد!
) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـدن، از       2

 اخالق نادان است!
ها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه از اخـالق      ) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آن3

 نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!
طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت بـدون         ) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4

 فهمیدن، از اخالق نادان است!
-30 »:من الکلمات الدخیلة الّتی تَغیّرت أوزانھا فیَنطقھا وفقاً أللسنتھم! إّن بَْعَض المفردات الّتی یَْستَخدمھا العرب«
اي هستند که وزن آنها تغییر یافته اسـت و آنهـا را بـر     ها از کلمات وارد شده ) همانا برخی واژگان استفاده شده توسط عرب1

 کنند! طبق زبانشان تلفّظ می
هایشان عوض شده و آنهـا را بـر اسـاس     د، از جمله واژگانی هستند که وزنان ها از آنها استفاده کرده ) بعضی کلمات که عرب2

 اند!   هایشان، به زبان آورده زبان
هایشان تغییر یافته اسـت و آنهـا    اي هستندکه وزن گیرند، از کلمات وارد شده ها آنها را به کار می ) برخی از واژگانی که عرب3

 آورند!   هایشان به زبان می را بر طبق زبان
هایشان دگرگون شده اسـت و آنهـا را بـر حسـب زبـان       کنند، وزن ها از آنها استفاده می اي که عرب ) بعضی واژگان وارد شده4

 کنند!   خود، ادا می
-31 عیّن الصحیح:

 برادر کوچکم، کمک کردن به دیگران را دوست دارد! أخی األصغر یحّب المساعدة لآلخرین!:) 1
 آموز باید احترام معلّم را کامل به جا بیاورد! دانش :!لمعلّم التبجیللعلی الّطالب أن یوفّی ) 2
 هایی ناپسند به دیگران لقب بدهد از مردمان شرور است! هر کس با لقب :شّر النّاس!الّذی لقّب اآلخرین بألقاب کریھة ) 3
 ن کوه ایران است؟دانی که کوه دماوند بلندتری آیا می :؟ھل تعلم أّن جبل دماوند أعلی جبال إیران) 4

را از غرق شدن نجات داد و او به ساحل رسید.گویم که دلفین انسانی) راست نمی3
ها را انسانی نجات داد و آنها را به ساحل رساند. کنم که دلفین ) باور نمی4
االقت من التراب، أنفق مما « ّ للذی ُخ ُ یعطیک هللا ضعفین!لدّذذأیھا االنسان الّ »:یك حتی
که خداوند دو برابرش را به تو اعطا نماید!اند، آنچه را که داري انفاق کن) اي انسانی که تو را از خاك آفریده1
 بخشد! کند و خداوند هم دو برابر به او می) آدمیزادي که از خاك خلق شده، از آنچه نزدش هست انفاق می2
) اي کسی که آفرینش تو از خاك بوده است، هر آنچه داري ببخش تا اهللا چند برابرش را به تو عطا نماید!3
اي، از آنچه داري انفاق کن تا خداوند دو برابر به تو عطا کند!خخاك آفریده شده) اي انسانی که از خ4

ّ یعارضھا ألّن من أخالق الجاھل المعارضلل مختلفةالعلی اإلنسان أن یدرک األمور « ّ ثم ً اا تاّما ّ ً قبل أن یفھ ةًحولھ إدراکا ضض
مخالفت نماید؛ چراکه از اخالق نادان، مخالفت) انسان باید امور مختلف پیرامون خود را کامالً درك کند، سپس با آنها 1

اینکه بفهمد! قبل از
) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـ2

اخالق نادان است!
ننها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه از) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آن3

نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!
طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4

فهمیدن، از اخالق نادان است!
خختَخدمھا العرب تتْس َسستی یَ تت المفردات الّ ضضْعََض عع بَ ًنطقھا وفقاً أللسنتھم!ّإّن َننرت أوزانھا فی ّررغیّ غغتی تَ »:ّتتمن الکلمات الدخیلة الّ

اي هستند که وزن آنها تغییر یافته اسـت و آنهـها از کلمات وارد شده) همانا برخی واژگان استفاده شده توسط عرب1
 کنند! طبق زبانشان تلفّظ می
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6صفحه  زبان عربی

-32 :الخطأعیّن 
 شود! مشک عطري است که از نوعی از آهوان گرفته می :المسُك ِعطٌر یُتََّخذُ ِمن نَوعٍ ِمَن الِغزالنِ  )1
 شود! تخت گذاشته می براي است که  ملحفه تکه پارچه الّشرَشُف قِطعَةُ قُماٍش تََضُع علی الّسریر: )2
بَة: کتاباً یَضمُّ ألََّف الدُّکتور التّونجي  )3  گیرد! کرد که واژگان عربی را در برمی  لیفدکتر تونجی کتابی تأ الکلماِت الُمعَرَّ
 هاي فارسی است! عربی داراي ریشهواژة صدها  :ِمئاُت الَکلماِت العربیّة ذاُت األصوِل الفاِرسیَّةِ  )4

-33 »:ت لسانھاإلنسان مخبوء تح«عیّن المنتخب الّذی یَُدلُّ علی مفھوم عبارة «
لَل!) 1 ر ثّم تکلَّم تَْسلَْم ِمن الزَّ  فّکِ
) کم گوي و به جز مصلحت خویش مگوي2

 

ــوي    ــیش مگ ــو از پ ــند ت ــه نپرس ــزي ک چی
 

ْث بما تخاُف تکذیبھ!) 3  ال تَُحدِّ
هاي انسان از سـخن پیـدا شـود    کمالی ) بی4

 

مغز چـون لـب وا کنـد رسـوا شـود      بیپستۀ  
 

-34 »:هاي ایران بود ترینِ کتابخانه شاپور در استان خوزستان بزرگ جندي کتابخانۀ«
 سابور فی مدینة خوزستان أکبر مکتبة فی ایران! کانت مکتبة جندی) 1
 سابور فی محافظة خوزستان اکبر ِمن مکاتب ایران! کانت مکتبة جندی) 2
 ان!سابور فی مدینة خوزستان ِمن اکبر مکاتب فی ایر کانت مکتبة جندی) 3
 سابور فی محافظة خوزستان اکبر مکاتب ایران! کانت مکتبة جندی) 4
-35 »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیر داروها را از داروخانه«
 أستَلُم الدّواء من ھذا المستوصف في آَخر ھذه الممّر! )2 َسلِِّم األدویِة ِمن صیدلیّة في نھایِة ھذا الممّر! )1
 اِستَِلِم األدویة من الّصیدلیة التي في نِھایة الممّر! )4 في آَخر ھذا الَممّر تجدُ صیدلیّة َسلِّم الدّواء منھ! )3

-36 فی المفردات التی تحتھا خّط:الخطأ عیّن 
 َخِشن) یَِجُب أْن یکوَن کالُمھُ لیِّنا (المضادّ:) 2 خیُر إْخوانَِک َمْن دَعاَک صدِق الَمقاِل (المرادف: نَدََب)) 1
داعِ رجاًء (المرادف: َمْرَھم) )3 ئَةً ِللصُّ  علیک بصدق المقال فی حیاتک (المرادف: الکالم) )4 أْعِطنی حبوباً ُمَھدِّ

-37 فی قراءة الکلمات: الخطأعیّن 
  ِصغارھا! َسَمَکةُ التّیالبیا ِمن أغَرب األسماِک تُدافِع َعن) 2 َھل تَتَذَکَُّر خیاَم الُحّجاج فی ِمنی و َعَرفات! )1
 َوال تَِھنوا و التَحَزنوا و أنتُم األعلَون) 4   َکتبُت ذََکریات سفَرتی الِعلمیَِّة! )3
 

  

»:هاي ایران بود ترینِ کتابخانه شاپور در استان خوزستان بزرگجندي کتابخانۀ
سابور فی مدینة خوزستان أکبر مکتبة فی ایران!کانت مکتبة جندی) 1
ننسابور فی محافظة خوزستان اکبر من مکاتب ایران!کانت مکتبة جندی) 2 ِ
ننسابور فی مدینة خوزستان من اکبر مکاتب فی ایرکانت مکتبة جندی) 3 ان!ِ
سابور فی محافظة خوزستان اکبر مکاتب ایران!کانت مکتبة جندی) 4
 »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیرداروها را از داروخانه«
ّ ھذا الممر!)1 ِة في نھایة ّةةن صیدلی نن ِم ِ ِاألدویة ِم مملِّ ّر ھذه الممر)2للَس ررواء من ھذا المستوصف في آخ َ ّالدّ ُلم َللأست
ّم الدّواء منھ!)3 مملِّ لِلة س َ ّةة صیدلی ُ تجدُ ممر ھذا الممّر َ ررفي آخ ّھایة الممر!)4َ ِھھیدلیة التي في ن ییاألدویة من الص ّ ممِلِم للستَ اِ
ّفی المفردات التی تحتھا خّط:ّنن الخطأ عی
َ (المرادف: نَدََب)) 1 ققالمقاِل َ َعاک صدِق دَ نن َمْن ِککوانَک وو إْخ ْ ّنا (المضادّ:) 2 ُخیُر ّنن لیِ ھھ کالمھُ ُ َ یکوَن ْ أن ببِجُب ننشن) ججیَ َ
ممَھم))3 رر (المرادف: مْر َ ً رجاء داعِ ددلصُّ ُّ ِللِل ةةئَةً ددَھدِّ ھھ ُم ً ننِطنی حبوبا علیک بصدق المقال فی حیاتک (المرادف: الکالم)4ْططأع

فی قراءة الکلمات:ّنن الخطأعی
َررنی و َعَرفات!)1 نناج فی م ِ ااّج ججالح ُ َ خیام ُر ََّّررکَّ ذذتَذَ َتتل تَ ننع َعن) 2 للَھ ععدافععِ دد تُ ِب األسماِک َن أغر ننیالبیا ِم ِ ّییالتّ ََةةَکةُ ککَم غارممَس غغِ
َّةةلمیَِّة! )3 للتی الع ِ َریات سفر ََررَک ذَ ُتبُت َووم األعلَون) 4  ََتت  َک ُممنوا و أنتُ َححنوا و التَحَز ننِھ َھھال تَ َو

www.konkur.in

forum.konkur.in



7صفحه  زبان عربی
 

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

ة  ون مجھول ماویّة تک اھرات الّس ّل قلّما یحدث أن ننظر إلی الّسماء فوق رؤوسنا، فلذلک الّظ ی ک رق ف اک ف ا. ھن ألغلبن
باب  ر أس ذا األم ّداً. لھ ة ج ماء قلیل ی الّس افظ عل ی تح رق الّت ّن الف ا و لک ی األرض و مافیھ اظ عل ی الحف اول عل الد تح ب

ا  ھمختلفھ من أھّمھا أنَّنا نظّن أنّ  بّبت أّن م ماویّة س ل بالظاھرات الس ا. الجھ ة لن ی تلیست فی السَّماء منافع ماّدیّ حدث ف
 حدی ھذه الظاھرات:إتجعلنا قلقین مع أنّھا قد تکون جمیلة جّداً. تعالوا نتعّرف علی قد الّسماء 

رف  ا یع و م حاب. و ھ یحدث في فترات من الّزمن أن تختفي الشمس منّا في وقت النھار و السماء صافیة خالیة من الّس
ّل (= ة ظ ي منطق ون األرض ف ب أن تك وف. فیج ایھ) القم بالكس زاء س ي األج دث ف ذا یح ي و ھ ا كلّ وف إّم ر. و الكس

د  ّل. عن بھ الظ ة ش األرضیّة الواقعة في ظّل القمر تماما. و إّما جزئّي و ھو في أجزاء من سطح األرض الواقعة في منطق
 وقوع ھذه الحادثة الطبیعیّة علی کّل مسلم أن تقیم صالة قبل نھایتھا.

 
-38 عیّن الصحیح حسب النّص:

 رفع رؤوسنا إلی الّسماء کّل یوم حتّی نعرف ما یحدث فیھا!علینا أن ن) 1
 لیس فی الّسماء منافع لنا لھذا ال نحّب أن نھتّم بھا!) 2
 الظاھرات السماویّة الطبیعیّة مخّوفة ألغلب النّاس ألنّھا مجھولة لھم!) 3
 کثیر من النّاس یعرفون کیفیّة الحفاظ علی الّسماء!) 4

-39 سّمیت بالکسوف؟ما ھو الّصحیح عن ظاھرة 
  تحدث عندما تکون الّسماء صافیة خالیة من الّسحب!) 1
 ھی اختفاء الّشمس خلف القمر فی النّھار فال نراھا!) 2
  عندما تحدث، تختفی الّشمس من جمیع سّکان العالم!) 3
 تشاھد فی حالتین اثنتین، جزئّی و کلّی!) 4
-40 العبارة: ما ھو المناسب لتکمیل....» حدث فی الّسماء تما «
 قد تکون مخّوفة لنا!) 4 مجھولة لنا!) 3 جمیلة جدّاً!) 2 تجعل النّاس قلقین!) 1

-41 فی النّّص: لم یُذکرعیّن موضوعاً 
 کیفیّة وقوع الکسوف!) 2  علل حدوث الکسوف!) 1
 عالئم وقوع الکسوف!) 4 دلیل عدم اھتمام النّاس بالّسماء!) 3
 
 
 

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

-42 :الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفیّ عیّن 
 کثیر و ألف طاعة قلیل!: (اسم، من األعداد األصلیّة، مذّکر/ خبر) واحدذنب  )1
 الذی) ھُ لمجھول/ فعل مجھول و نائب فاعلاالجنّة الّذی یؤذّی الناس بلسانھ!: (فعل، للغائب، مجرد ثالثی،  الیَدخل )2
 جمع سالم للمذّکر/ خبر) ،محبوبون عند الجمیع!: (اسم المخلصونعباد هللا  )3
 قرآن) ـالقرآن کونوا مستمعین خاشعین!: (فعل مضارع، مجرد ثالثی، المجھول، للغائب/ فعل مجھول و نائب فاعلھُ  یُقرألّما  )4

-43 :الصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التّحلیل الّصرفیّ عیّن 
 »هللا«: مضارع للنفی، مزید ثالثی (من باب إفعال)، معلوم/ فاعلھ ضمیر مرجعھ أجر المحسنین الیُضیعهللا   إنّ ) 1
 النافیة للجنس» ال«من الجھل: مفرد مذکر، اسم التّفضیل، نکرة/ اسم  أشدّ ال فقر  )2
 : اسم، مفرد، مذکر، اسم مفعول/ خبر کأنّ مرصوصکأنّھم بنیان  )3
ین أّن عین )4 ت تعلم ی وزن یؤلمنتُی أن دره عل ی (مص د ثالث ب، مزی ارع، للمخاط ل مض ال«: فع ھ »)/ إفع ل و فاعل فع

 ضمیر الیاء البارز

ننعین الصحیح حسب النص:
یی یوم حتّی نعرف ما یحدث فیھا!علینا أن ن) 1 ّماء کّل ّممننرفع رؤوسنا إلی الس
ّأن نھتم بھا!) 2 ّماء منافع لنا لھذا ال نحب ّمملیس فی الس
ّھھاس ألنھا مجھولة لھم!) 3 ّاافة ألغلب الن ّة مخو ّةةة الطبیعی ّةةالظاھرات السماوی
ّممة الحفاظ علی السماء!)4 ّةةاس یعرفون کیفیّ ّااکثیر من النّ

ییسّمیت بالکسوف؟ّححما ھو الّصحیح عن ظاھرة 
ّححماء صافیة خالیة من السحب!) 1  ّممتحدث عندما تکون الس
ّھھمس خلف القمر فی النّھار فال نراھا!) 2 ّممھی اختفاء الّش
ّّاامس من جمیع سّکان العالم!) 3  ّممعندما تحدث، تختفی الّش
ّ و کلی!)4 ّتشاھد فی حالتین اثنتین، جزئی
العبارة: ما ھو المناسب لتکمیل....» ّممتتحدث فی السماء تما «
ّقد تکون مخوفة لنا!) 4مجھولة لنا!)3ّجمیلة جدّاً!) 2 ّااتجعل النّاس قلقین!)1

ً : لم یُذننعیّن موضوعا :  فی النُّذذکر  ّ ّ
ّةةکیفیّة وقوع الکسوف!)2 علل حدوث الکسوف!) 1
ّمماس بالسماء!) 3 عالئم وقوع الکسوف!) 4 ّاادلیل عدم اھتمام النّ

)۴٢-۵٠األسئلة التالیة (ننعیّن المناسب فی الجواب عن 

ّرفنعیّن الص التحلیل و اإلعراب ف رالصحیح ّ:
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-44 یا أیّتھا النّفس المطمئنّة ارجعی إلی ربِّک راضیةً مرضیّةً  :یّ عین الّصحیح فی المحّل اإلعرابی و التّحلیل الّصرف
 »النّفس«المطمئنّة: اسم، مؤنث، اسم مفعول/ صفة لموصوف  )1
 ارجعی: فعل امر، للمخاطب، دون حرف زائد/ فعل و فاعلھ ضمیر مستتر فیھ) 2
  ک: اسم، ضمیر متّصل، للمخاطبة/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 راضیة: اسم، مفرد، مؤنّث، نکرة/ حال) 4

-45 عیّن الصحیح عن حرکات األفعال:
قوا! )2 تَعَلِّموا و َعلِّموا و ال تَموتوا جّھاالً! )1  أیّھا المسلمون اِْعتََصموا بحبل هللا و ال تَفَرَّ
 رّبِ أْنَزْل علّی سکینة من عندک! )4 الحکماء جالَسوا من نَفَعَھم فی االُمور! )3

-46 :عبارة فیھا ُحذف الفاعلعیّن 
 الغرق!بون بمشاھدة الدلفین الذی أنقذ إنساناً من جَ العلماء ُمع) 1
 جمیع األصنام إّال الّصنم الکبیر!نکسرت ا) 2
 کم تُمّرر عیشی و أنت حامل شھد!) 3
 تُفتَّش عیُن الحیاة فی الظلمات! قد) 4

-47 :اسم التفضیل» خیر«عیِّن کلمة 
 !اُریدُ لکم الخیر فی کّل االوقات) 2  خیُرَک اکثر من أصدقائک!) 1
 ﴾و هللا خیٌر حافظاً و ھو أرحم الّراحمین﴿) 4 ما رأیُت إّال خیراً فی کالم أبی!) 3

-48 فی أّی عبارة جاء جواب الّشرط:
 من یسمعون کالم األنبیاء الحّق قلیلون!) 2 من أوجد الّشمس فی الجّو مثل الّشررة!) 1
 تحصل علی النجاح فی حیاتک!إن تصبر ) 4 ما یطلب المعلّمون منّا ھو االستماع إلیھم بدقّة!) 3

-49 التّوضیحات: حسبعیّن الصحیح 
 یوجد فیھا فعل مضارع للنّھی!:لکیال تحزنوا علی ما فاتکم) 1
 : جاء فیھا فعالن مضارعان!لن تنالوا البّر حتّی تنفقوا مّما تحبّون )2
 إّال بعضھم: المستثنی منھ فیھا لیس جمع التکسیر! ةبصعوب ةیعیش النّاس فی البالد الکبیر )3
 ال یُسمع من المسجد صوت إّال صوت المؤذّن: المحّل اإلعرابّی للمستثنی منھ ھو الفاعل! )4

-50 فیھ المفعول المطلق: لیسعیّن ما 
ً یواِن ألنّھ کان یَعَمل عمالً عجیبنُظر إلی ذلک الحاُ ) 1  !ا
 اللّعب حتی یستریحوا!وقَف الّالعبوَن وقوفاً بعد ) 2
 یا أیّھا الذین آمنوا، توبوا إلی هللا توبةً خالصة!) 3
 نربّی أوالدَنا في المجتمع تربیةً صالحة!) 4
 
 

 

 

 

ُممکم تُمّرر عیشی و أنت حامل شھد!)3
ُش عیُن الحیاة فی الظلمات!قد) 4 ششفتَّ ففتفُف

ة ل خیر«عیِّ :اسم التفضیل» ّنن کلمة 
ّلکم الخیر فی کّل االوقات) 2  ُخیُرَک اکثر من أصدقائک!) 1 !اُریدُ
فی کالم أبی!)3 ّ و ھو أرحم الراحمین﴿) 4 ُما رأیت إّال خیراً ً ً حافظا ﴾ٌو هللا خیر

ّفی أی عبارة جاء جواب الّشرط:
ّرر مثل الّشررة!)1 ّمس فی الجو قلیلون!)2 ّمممن أوجد الش ّمن یسمعون کالم األنبیاء الحق
ّةةا ھو االستماع إلیھم بدقّة!)3 اامون منّ تحصل علی النجاح فی حیاتک!إن تصبر ) 4 ممما یطلب المعلّ

ّووضیحات:التّوضیحات: حسبننعیّن الصحیح 
ّھھیوجد فیھا فعل مضارع للنّھی!:لکیال تحزنوا علی ما فاتکم) 1
ّووا تحبّون)2 اای تنفقوا مم ّ یی حتّ : جاء فیھا فعالن مضارعان!ّلن تنالوا البر
إّال بعضھم: المستثنی منھ فیھا لیس جمع التکسیر! ةبصعوب ةّاایعیش النّاس فی البالد الکبیر)3
للمستثنی منھ ھو الفاعل!)4 ّاإلعرابی ّن: المحّل ّ صوت المؤذّ من المسجد صوت إّال ّسمع ُسسال یُ

مان ما لیسعیّ فیھ المفعول المطلق:ّن
1 (ُ ًل عمالً عجیبررُنُظر إلی ذلک الحا للعَم َععھ کان ی ّھھ ألن !اًححیواِن بب
ّالّالعبوَن وقوفاً بعد ) 2 ععاللّعب حتی یستریحوا!َوقف
ًھا الذین آمنوا، توبوا إلی هللا توبةً خالصة!)3 ّھھیا أی
َی أوالدَنا في المجتمع تربیةً صالحة!) 4 ّیینربّ
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-51 طلبی قرآن کریم در کدام عبارت مشهود است؟  مبارزه
آن) 1 ا ا ا   ٔ ن ) 2  ان  ٔ   
3(  ِ ِ رة  ا  ٔ ا) 4    ن     و  

دیگري است؟ ازمندیندیگري نیست و در چه صورتی  ازمندیموجود شدن ن يبرایک موجود در چه صورتی  52-
 .اش از هستی او مؤخر است اي باشد که نیستی پدیده ـ اش مقدم بر نیستی است اي باشد که هستی پدیده) 1
اش بر هستی او مقدم است. اي باشد که نیستی پدیده ـ اش مقدم بر نیستی است اي باشد که هستی پدیده) 2
 .او مؤخر است اش از هستی اي باشد که نیستی پدیده ذاتاً موجود باشد و پدیده نباشد ـ) 3
 اش بر هستی او مقدم است. اي باشد که نیستی پدیده ذاتاً موجود باشد و پدیده نباشد ـ) 4

-53 تجلی ظاهر عمل در عالم ......... است و عبارت ......... به آن اشاره دارد. 
ال ا ) قیامت ـ 1 ن ا ال ا ) دنیا ـ 2  ٔ ن ا ٔ 
ر) دنیا ـ 3 ن    ر) قیامت ـ 4  ٔ ن    ٔ   

ة  ا و  با توجه به عبارت  ٓ -54 یک است؟  کدامنتیجۀ ، زیان در آخرت ا
 ) انتخاب دینی غیر از اسالم 2 ) مخالفت با دین از روي آگاهی1
 عدم توجه به انذار پیامبران و اطاعت از طاغوت) 4 ) عدم توجه به سفارش خداوند و تفرقه در دین3

اي در پیدایش یک معلول، نقش ایفا کند و اگر علتی ترتیب به علـت بـودن    صورت مجموعه آنگاه که مشارکت و همکاري چند عامل به 55-
 از نوع کدامین مورد است؟  الهی ارادةاختیار انسان با  رابطۀخود را از عامل باالتر بگیرد، به ترتیب کدام نوع علل معرفی گردیده است و 

 ) عرضی ـ طولی ـ نخستین4 ) طولی ـ عرضی ـ دومین3 دومین) عرضی ـ طولی ـ 2 ) طولی ـ عرضی ـ نخستین1
کـردیم و بـه آن عمـل     گرفتیم و بعد از اینکه در معناي آن تفکـر مـی   ما ده آیه از قرآن از پیامبر فرا می«این سخن عبداهللا بن مسعود:  56-

 خوانی دارد؟، با کدام عبارت هم)پیامبر (گانۀ  سههاي  در راستاي مسئولیت» رفتیم بار دیگر نزد پیامبر می نمودیم، می
 آیات قرآن را بر مردم خواند. همۀ)، مسئولیت دریافت و ابالغ وحی را به طور کامل انجام داد و ) پیامبر (1
 ن آیات قرآن را نیز برعهده داشت.یتعلیم و تبی وظیفۀ)، عالوه بر رساندن وحی به مردم، ( ) پیامبر2
 ) اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.و رفتار پیامبر () گفتار 3
 ) اسالم، یک دین کامالً اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد.4

کنیم دو ویژگی منحصر به فـرد انسـان    تر و برتر می در ......... انسان دارد و آنجا که سخن از هدف کامل هدف ریشهاختالف در انتخاب  57-
 نظر خواهیم داشت.  یعنی ......... و ......... او را در

 »  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و 1
 »   طلبی نهایت بی« ـ »تنوع استعدادها«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و 2
 »  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی3
»  طلبی نهایت بی« ـ» تنوع استعدادها«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی4

-58 روري است؟هرگاه بخواهیم از سنت و قانون الهی سخن بگوییم که سبب آشکار شدن باطن افراد است، توجه به کدام نکته ض
 اي در آن دارد. کننده ) عامل درونی، نقش تعیین1
 شود. گر می صورت بالي الهی جلوه خود افراد بهارادة ها و امکانات، با اختیار و  ) مهلت2
 لطف خداوند به آنان نیست. نشانۀ هاي آن به برخی گناهکاران ) روي آوردن دنیا و لذت3
 شود که به نیکوکار و گناهکار با لطف و مهربانی رفتار کند. می) محبت خداوند به بندگان خود سبب 4

هاي آنان بـه   شمارند و یکی از ضربه کدام دسته از مسلمانان طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران براي طلب عفو از خداوند را شرك می 59-
 اسالم، کدام است؟

  اند. نما شده ) اهل سنت ـ سبب شناسایی دشمنان دوست1
 اند. نما شده ها ـ سبب شناسایی دشمنان دوست ) تکفیري2
 اند. ) اهل سنت ـ سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده3
 اند. ها ـ سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده ) تکفیري4

ر) دنیا ـ3 ن    ر) قیامت ـ 4 ٔ ن    ٔ   

اوتوجه به عبارت  ةة ٓٓ یک است؟  کدامنتیجۀ ، زیان در آخرت ا
) انتخاب دینی غیر از اسالم 2 ) مخالفت با دین از روي آگاهی1
عدم توجه به انذار پیامبران و اطاعت از طاغوت) 4 ) عدم توجه به سفارش خداوند و تفرقه در دین3

اي در پیدایش یک معلول، نقش ایفا کند و اگر علتی ترتیب به علـتصورت مجموعهآنگاه که مشارکت و همکاري چند عامل به
از نوع کدامین موردالهی ارادةاختیار انسان با   رابطۀخود را از عامل باالتر بگیرد، به ترتیب کدام نوع علل معرفی گردیده است و 

) عرضی ـ طولی ـ نخس4 ) طولی ـ عرضی ـ دومین3 دومین) عرضی ـ طولی ـ 2 ) طولی ـ عرضی ـ نخستین1
  کـردیم و بـه آنگرفتیم و بعد از اینکه در معناي آن تفکـر مـی  ما ده آیه از قرآن از پیامبر فرا می«ن سخن عبداهللا بن مسعود: 

مم خوانی دارد؟، با کدام عبارت هم)پیامبر (گانۀ سههاي  در راستاي مسئولیت» رفتیم بار دیگر نزد پیامبر می نمودیم، ی
آیات قرآن را بر مردم خواند.همۀ)، مسئولیت دریافت و ابالغ وحی را به طور کامل انجام داد و ) پیامبر (1
یین آیات قرآن را نیز برعهده داشت.یتعلیم و تبی وظیفۀ)، عالوه بر رساندن وحی به مردم، ( ) پیامبر2
) اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.و رفتار پیامبر () گفتار3
) اسالم، یک دین کامالً اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد.4

کنیم دو ویژگی منحصر به فـردتر و برتر می در ......... انسان دارد و آنجا که سخن از هدف کامل هدف ریشهختالف در انتخاب 
نظر خواهیم داشت. عنی ......... و ......... او را در

»  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و1
»   طلبی نهایت بی« ـ »تنوع استعدادها«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و2
»  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی3
ویژگی4 ـ) تمایزات و خاص استعدادها«هاي »طلبینهایتبی«ـ»تنوع
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
شـریفۀ  اي از آیات  به آیه» ردقلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندا«اگر بخواهیم براي رد این عقیده که  60-

 ......... را قرائت خواهیم کرد که حدیث شریف ......... نیز مؤید آن است.آیۀ شریفۀ قرآن کریم استناد کرده باشیم 
ه   )1 ل ان ا  ـ ان ا  و  ا
2(  َ ِ ا َ ْ ِ ِ إ  ٌ َ َ َ ٌة  َ ْ ْ ا ُ َ  ْ َ َ  ْ لـ ان ا َ    و  ا
3( ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ ُ ْ ان  ه ُ  ـ  ا ا  
4(  ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ ه َو ا  ـ  ا ا  

یک از ائمه معصوم  مرتبط با فعالیت کدامبه ترتیب » تداوم جهاد علمی، تربیت شیعیان و ارتباط با شیعیان از طریق چهار نایب«عبارات  61-
 شیعیان است؟

  ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام صادق )() امام باقر 1
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام سجاد )( ) امام صادق2
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
 ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام کاظم )( ) امام باقر4
ر ز نور و دیـده  پ هر دو عالم/ تابد ز ذرات جهان یمهر رخسار تو م«یامد مبارك افزایش معرفت انسان به خدا چیست و مخاطبان بیت پ 62-

 ؟از درك کدام آیه عاجز هستند »نابینا، چه سود
ءٍ ص ـ افزایش درجه اخال) کمک به 1 ْ َ  ُ  ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ
َرض پذیري ـ حق روحیۀتقویت  )2 واِت َو ا ُر ا  ُ ا
َرضـ  افزایش درجه اخالص) کمک به 3 واِت َو ا ُر ا  ُ  ا
ءٍ پذیري ـ  حق روحیۀ) تقویت 4 ْ َ  ُ  ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ 

-63 ظلـم  و ریـا  نفـس،  حقارت از بیزاري قرآنی استناد و پرواز ماست پر کدام از مندي بهره نتیجۀ سعادت و شقاوت راه دو از یکی زدن رقم
 است؟ کدام

ّ ـ ) اختیار1 ّ ا ه ا ّ اً  ا را و ا َ  
ٍ  ـ اختیار)2 ا و  و  ا ر  ّ  و 
ٍ  ) تعقل ـ3 ا و  و  ا ر  ّ و 
ّ تعقل ـ)4 ّ ا ه ا ّ اً  ا را و ا َ 
هاي امام ......... از جمله ......... این امکان را فراهم آورد که زمان معرفی اسالم اصیل فرا برسد و یک نهضت علمـی و فرهنگـی    فعالیت   64-

 بزرگ آغاز شود. 
 ـ تجدید حیات نهضت شیعیان در کنار گسترش معارف از طریق دعا   )( ) سجاد1
 امامت و خالفتدربارة خود و تأیید قیام توابین و بیان نظر اسالم مبارزة تر کردن  ـ علنی)( ) سجاد2
 هاي گوناگون در جهان اسالم علمی بزرگ در مدینه با توجه به ظهور فرقهمدرسۀ گذاري  ـ پایه )( ) باقر3
   )( ري ارتباط با محبان اهل بیتهایی فداکار، معتقد و داراي بینش عمیق و برقرا ـ تربیت انسان )( ) باقر4
شود؟ می حاصل ضاللت از همیشگی دوري راه چگونه، و حدیث کدام به استناد با 65-

س او ـ  ) ثقلین1 س او ـ  ) غدیر2 ا  ا ا ا  ا ا
  ان ) غدیر ـ 4   ان ـ  ) ثقلین3

-66 .........، ......... و ......... است. براي بعد روحانی  شدن  از موارد تغییر، تحلیل و متالشیهریک 
 ) ممکن ـ غیرممکن ـ غیرممکن 2  ) ممکن ـ ممکن ـ ممکن 1
 ) ممکن ـ غیرممکن ـ ممکن 4 ) غیرممکن ـ غیرممکن ـ غیرممکن3

  

ـ امام زمان (عج))( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
ـ امام نهم، دهم و یازدهم)( ـ امام کاظم )( ) امام باقر4

پپر ز نور وپ هر دو عالم/ تابد ز ذرات جهانمم یمهر رخسار تو م«یامد مبارك افزایش معرفت انسان به خدا چیست و مخاطبان بیت 
 ؟از درك کدام آیه عاجز هستند »ابینا، چه سود

ٍءص ـ افزایش درجه اخال) کمک به1 َ  ْ ُ  ُ ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ
َرض پذیري ـ حقروحیۀتقویت  )2 واِت َو ا ِ ا ُر  ُ ُا
َرضـافزایش درجه اخالص) کمک به3 واِت َو ا ِ ا ُر  ُ ُا
ٍءپذیري ـ حقروحیۀ) تقویت4 َ  ْ ُ  ُ ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ

ریـا  نفـس،  حقارت ازبیزاري قرآنی استناد و پرواز ماست پرکدام از مندي بهره نتیجۀ سعادت و شقاوت راه دواز یکی زدن رقم
 است؟ کدام

ّـ ) اختیار1 ّ  اً ّّ ا ه ا را و ا َ  َ 
ٍ ـ اختیار)2 ا و  و  ا ر  ّ و  اا ّ
ٍ ) تعقل ـ3 ا و  و  ا ر  ّ و  اا ّ
ّ تعقل ـ)4 ّ  اً ّّ ا ه ا را و ا َ  َ

هاي امام ......... از جمله ......... این امکان را فراهم آورد که زمان معرفی اسالم اصیل فرا برسد و یک نهضت علمـی و فر فعالیت
زرگ آغاز شود. 

ـ تجدید حیات نهضت شیعیان در کنار گسترش معارف از طریق دعا   )( ) سجاد1
امامت و خالفتدربارة خود و تأیید قیام توابین و بیان نظر اسالم مبارزة تر کردن  ـ علنی)( ) سجاد2
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
سـوي او   گیرد و بازگشت گناهکـار، خداونـد نیـز بـه     گناه مورد استفاده قرار میحیله ......... شیطان بیشتر براي سوق دادن جوانان به  67-

گردد و ......... و ......... . بازمی
 کند کند ـ به بهشت راهنمایی می مند می ) تسویف ـ او را از امداد خاص خود بهره1
 گرداند بازمیگشاید ـ آرامش را به قلب او  ) مأیوس کردن ـ درهاي رحمتش را بر روي او می2
 گرداند گشاید ـ آرامش را به قلب او بازمی ) تسویف ـ درهاي رحتمش را بر روي او می3
 کند کند ـ به بهشت راهنمایی می مند می ) مأیوس کردن ـ او از امداد خاص خود بهره4

-68 هیم؟  توانیم ایشان را یاري د ها و کارها چیست و ما در چه اموري می بنا بر کالم علوي، آفت تصمیم
 ام ـ با پرهیزکاري، کوشش و عفت) گذشت ای2 ) محاسبه نکردن ـ در قناعت در خوراك و پوشش1
 ) گذشت ایام ـ در قناعت در خوراك و پوشش4 ) محاسبه نکردن ـ با پرهیزکاري، کوشش و عفت3

ثمرة به ترتیب » کن کردن مسلمانان ریشهناتوان ماندن دشمنان در «و » مالقات خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او« 69-
 یک است؟  کدام

   )( ـ حکومت و والیت حضرت ولی عصر )( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر1
   )( ـ والیت معنوي امام زمان )( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر2
   )( عصر ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ حکومت و والیت حضرت ولی3
 )  ( ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ والیت معنوي امام زمان4

-70 اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ عبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
ا ـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ُ ِ َ ا ا وَ  ا ُ ِ لَ  ا ُ  ا
ِ وَ  ـ زندگی فردي و اجتماعیشیوة ) 2 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ا
ِ وَ  ـ ها ) نگرش انسان3 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ا
َ  ـ ها نگرش انسان )4 ا ا ُ ِ ا وَ  ا ُ ِ لَ  ا ُ  ا

توان این تعریف را ارائـه داد:   خواندن نماز و اهداي کتاب به کتابخانه، به ترتیب داراي آثار ......... و ......... هستند و در مورد مثال دوم می 71-
 اعمالی هستند که ......... 

 ) ماتقدم ـ ماتأخّر ـ آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان است. 1
 چنان گشوده است.  آنها همپروندة ر ـ حتی با مرگ انسان نیز ) ماتقدم ـ ماتأخ2ّ
 شود.   آنها بسته می پروندة) ماتأخّر ـ ماتقدم ـ با مرگ 3
 ماند.   ) ماتأخر ـ ماتقدم ـ آثار و نتایج آنها حتی بعد از حیات ما نیز باقی می4

روح انسان خواهد بود و کدام عمـل سـبب   آزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل  آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه 72-
 شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

 ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنويقراري و  ) بی2 قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
 ) تحمیل و پشیمانی ـ تربیت بندگان خدا4 ) تحمیل و پشیمانی ـ رشد اخالقی و معنوي3

باشد و همچنـین اثبـات ......... آن    مطابق معارف ناب دین مبین اسالم نفی تفکر درباره ......... امام زمان (عج) در دوره غیبت کبري می 73-
 شود.  دریافت میحضرت، از سخن ......... 

 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) ظهور ـ حضور ـ 1
 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) حضور ـ ظهور ـ 2
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) ظهور ـ حضور ـ 3
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) حضور ـ ظهور ـ 4

-74 یی که در انتقال فرهنگ اروپا از تمدن اول به تمدن دوم صورت پذیرفت، کدام است و کدام نتیجه را در پی داشت؟حرکت رو به جلو
 هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ ) کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روي آوردن به مسیحیت ـ نگارش یافتن کتاب1
 هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ ها ـ نگارش یافتن کتاب مدنگیري از تجربیات سایر ت ) کنار گذاشتن مسیحیت و بهره2
 مندي به پژوهش هاي مسلمانان و عالقه فوري کتابترجمۀ ) کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روي آوردن به مسیحیت ـ 3
 مندي به پژوهش عالقههاي مسلمانان و  فوري کتابترجمۀ ها ـ  گیري از تجربیات سایر تمدن کنار گذاشتن مسیحیت و بهره) 4

یم
 )( ـ حکومت و والیت حضرت ولی عصر)( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر1
 )( ـ والیت معنوي امام زمان)( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر2
 )( عصر ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ حکومت و والیت حضرت ولی3
 )  ( ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ والیت معنوي امام زمان4

اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته اسعبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
ُـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ِ ا ا ا وَ   اُ ََلُ  ُ ا
ِ َو ـ زندگی فردي و اجتماعیشیوة ) 2 ِ  َ َ ْ آ ِ  ا  و  َ ِ ٓ ْ ٓ ا ِم ممْ َ ْ َا
ِ َو ـ ها ) نگرش انسان3 ِ  َ َ ْ آ ِ  ا   و َ ِ ٓ ْ ٓ ا ِم ممْ َ ْ َا
َ ـ ها نگرش انسان )4 ا ا ُ ِ َ  ا ا ا ا وُ ََلُ  ُ ا

توان این تعریف را ارائخواندن نماز و اهداي کتاب به کتابخانه، به ترتیب داراي آثار ......... و ......... هستند و در مورد مثال دوم می
عمالی هستند که ......... 

) ماتقدم ـ ماتأخّر ـ آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان است. 1
چنان گشوده است. آنها همپروندةخخر ـ حتی با مرگ انسان نیز ) ماتقدم ـ ماتأخ2ّ
شود.   آنها بسته می پروندة) ماتأخّر ـ ماتقدم ـ با مرگ 3
 ماند.   ) ماتأخر ـ ماتقدم ـ آثار و نتایج آنها حتی بعد از حیات ما نیز باقی می4

روح انسان خواهد بود و کدام عمـلآزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه
شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنويقراري و ) بی2 قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
الق3 ا ا ا4ل گا ا ل
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-75 شریفه به این امر اشاره دارد؟آیۀ یابد و کدام  شود و با چه چیزي تداوم می امر به تزکیه نفس، با کدام موضوع آغاز می

َ  ز) توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند ـ 1   اَ
 ا و  اان ا  ا ) عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان ـ2
ا و  ا ـ توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند )3  ان ا  ا
َ  زـ  عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان )4   اَ
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13صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

My father told me, “Be careful with that knife. You might cut ……… .”76-
1) itself 2) yourself 3) yourselves 4) ourselves 
I ……… my washing machine at the moment. It ……… .77-
1) can’t be used / is fixing 2) can’t be use / is being fixed
3) can’t use / is being fixed 4) can’t use / is fixing
Which one hasn’t been mentioned in the text? 78-
1) easygoing  2) introvert 3) extrovert 4) naturalist 
He will help me with my homework if he has time, ………?79-
1) will he 2) won’t he 3) does he 4) doesn’t he
I ……… that behind each thing we have to do, there’s something we want to do. 80-
1) define 2) generate 3) suppose 4) access 

The doctor did everything he could to ……… her but she died.81-
1) bore 2) hurt 3) hunt 4) save 

……… , most earthquakes are so weak that they cause almost no damage.82-
1) Quickly 2) Sadly 3) Hopefully 4) Fortunately 

In his tenth anniversary, He ……… off his guests according to age.83-
1) existed 2) gave 3) made 4) paired 

It is said that a man’s worth ……… on his two smallest organs: his heart and his tongue. 84-
1) depends 2) identifies 3) increases 4) ranges 
You've gained four kilos recently. You'd better take ……… sugar with your tea.85-
1) fewer 2) more 3) much 4) less 
I know how sad and depressed he is these days, but if he quits his family, it will only ……… his 86-
problems. 
1) improve 2) compound 3) result 4) solve 
In ………, you often see NO before - ing forms. It means that it is forbidden here.  87-
1) gerunds 2) introductions 3) warnings 4) notices 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……… .88-
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 

1) easygoing  2) introvert 3) extrovert 4) naturalist 
He will help me with my homework if he has time, ………?
1) will he 2) won’t he 3) does he 4) doesn’t he
I ……… that behind each thing we have to do, there’s something we want to do. 
1) define 2) generate 3) suppose 4) access 

The doctor did everything he could to ……… her but she died.
1) bore 2) hurt 3) hunt 4) save

……… , most earthquakes are so weak that they cause almost no damage.
1) Quickly 2) Sadly 3) Hopefully 4) Fortunately 
n his tenth anniversary, He ……… off his guests according to age.
1) existed 2) gave 3) made 4) paired 
t is said that a man’s worth ……… on his two smallest organs: his heart and his tongue.
1) depends 2) identifies 3) increases 4) ranges
You've gained four kilos recently. You'd better take ……… sugar with your tea.ff
1) fewer 2) more 3) much 4) less
I know how sad and depressed he is these days, but if he quits his family, it will only ………
problems. 
1) improve 2) compound 3) result 4) solve 
In ………, you often see NO before - ing forms. It means that it is forbidden here.  
1) gerunds 2) introductions 3) warnings 4) notices 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
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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. 

One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the (89) ……… there because it 
never gets cold. The people are very nice too. They never laugh at my bad Spanish. The food 
is (90) ……… It is very delicious. Mexico City is a very (91) ………place to visit. It has 
some great museums and lots of fascinating old buildings. The hotels are too expensive to 
stay but there are more affordable options. For example you can stay at one of the beach 
resorts like Acapulco. If you are planning to visit Mexico, you should definitely (92) ……… 
the Mayan temples near Merida. 

89-
1) point      2) weather 3) wildlife 4) liquid 

90-
1) hardly good    2) hardly well 3) well really 4) really good 

91-
1) dangerous  2) familiar 3) international 4) interesting  

92-
1) to see  2) will see 3) see 4) seeing 

1) point      2) weather 3) wildlife 4) liquid 

1) hardly good    2) hardly well 3) well really 4) really good 

1) dangerous  2) familiar 3) international 4) interesting  

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

Passage 1: 

Currently, linguists estimate that there are between 6000 and 7000 languages in the world. 
Some experts have sounded the alarm that, by the year 2100, at least 3000 of those languages 
could be wiped out for ever. With so many languages on the brink of extinction, the efforts 
of social activists, educators, government officials and many others have converged to try to 
solve this difficult problem. From the accumulated experiences, it has become clear the easy 
answers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has to be 
taken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited the 
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western settlers 
attempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of Cairns 
and Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off their 
land to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destroyed 
their language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century? 93-
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   94-
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .95-
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas 
3) The forces to revive the language  
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 96-
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad 
4) They wanted to build a railroad 

nswers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has 
aken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western se
ttempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of C
nd Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off
and to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destr
heir language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century?
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas
3) The forces to revive the language 
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) Th d i l k b h il d
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Passage 2: 

When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to understand 
everything that we hear. But when you are listening to someone talking in your own 
language, you probably don’t listen at %100 and nor do you probably need/ wish to. 

Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers is not 
expect to understand everything they say. My wife and I are both from Tokyo in Japan. 
When we watch DVDs of English television series, we watch with subtitles- if we don’t have 
subtitles, we sometimes miss about %20 of what is said. However, even if we don’t turn on 
the subtitles and thus miss %20, we still understand enough to follow the story. 

Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot”, I mean 
a conversation in a restaurant, a formal presentation, a telephone call. 

In non - strictly technical or scientific encounters, conversation are often more a means of 
being together, a socio – cultural event in which relations are established, rather than an 
opportunity for exchanging information. Most of the time, what is said may be completely 
irrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner with 
friends, the main object is not to collect useful information but simply to interact with the 
people we are with and to enjoy each other’s company.

Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1)? 97-
1) To prove that learning a new language is not easy. 
2) To show that our knowledge of our native language is perfect. 
3) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph. 
4) To state that the mental effort  you make to understand when others are talking to you is 

more than the mental effort you make when you yourself are talking. 
According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language ………98-
1) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the story 

perfectly enough 
2) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything that  

the film characters say 
3) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watching the 

film with subtitles 
4) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in order 

to understand the general points in the film 
In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understood? 99-
1) Only paragraph 1  2) Only paragraph 2 
3) Only paragraph 4  4) Both paragraph 2 and paragraph 4 
What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragraphs is 100-
that this paragraph is concerned more with the role of language in ………
1) bringing people together 2) research – related activities 
3) enhancing scientific achievements 4) cultural development in the world 

eing together, a socio – cultural event in which relations are established, rather tha–
pportunity for exchanging information. Most of the time, what is said may be compl
rrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner 
riends, the main object is not to collect useful information but simply to interact wit
eople we are with and to enjoy each other’s company.

Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1
1) To prove that learning a new language is not easy. 
2) To show that our knowledge of our native language is perfect. 
3) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph.
4) To state that the mental effort  you make to understand when others are talking to y

more than the mental effort you make when you yourself are talking. 
According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language ………
1) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the 

perfectly enough 
2) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything

the film characters say 
3) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watchin

film with subtitles
4) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in 

to understand the general points in the film 
In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understoo
1) Only paragraph 1  2) Only paragraph 2 
3) Only paragraph 4  4) Both paragraph 2 and paragraph 4
What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragrap
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

3 شدة ساده 446 18 24 3 -101 برابر چه عددي است؟ 6
1 (2 3   2 (6 3 (6 12   4 (6 18   

-102 کدام است؟اول دنباله جملۀ است. جملۀ اول برابر مجموع ده  1025اول، جملۀ مربعات ده  مجموع  ،2هندسی با قدر نسبت دنبالۀ در یک 
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

Kyتابع  x( )| x -103 کدام است؟ Kیک به یک است. حدود  1|

1 (K 0 2 (K 0 3 (K 1 4 (K 1 
fاگر  {( , ),( , ),( , ),( , )}11 4 2 5 2 7 gو  32 {( , ),( , ),( , ),( , )}37 2 2 3 0 1 f)آنگاه  32 g)o(f g)  104 ؟استکدام-

1 ({( , )}1 7 2 ({( , ),( , ),( , )}7 1 2 1 15 3 ({( , ),( , )}7 5 21 4 ({( , ),( , )}7 5 1 7 
yاگر نمودار  x 3 واحـد   4ها  واحد به راست و سپس در راستاي موازي با محور عرض 6ها  طول محوررا در راستاي موازي با  2 105-

 شود؟   یک از نمودارهاي زیر حاصل می به باال انتقال دهیم کدام
1(y x 3 2  2(y x 9 6  3 (y x 3 6   4(y x 9 2  

f(x)فرض کنید x x22 3 g(x)و  12 x ax3 xبر  gofکدام باشد تا تابع   a. مقدار 2 -106 پذیر شود؟ بخش 2
1 (4 2 (5- 3 (5 4 (4- 

xي  کدام باشد تا معادله kي  محدوده kx k2 2 2 -107 ي حقیقی نباشد؟  داراي ریشه 0
1 (k1 1   2 (k1 2   3 (k2 1   4 (k2 2   

x معادلۀحقیقی  هاي ریشهجمع  حاصل
x xx

2
2

1 2 3
1 11

-108 کدام است؟ 

1 (1 2 (1 3 (2 4 (2 
xاگر خط  y m3 )Oاي به مرکز  بر دایره 4 , )1 -109 کدام است؟ m، باشدمماس  4و شعاع  2

 10و  31) 4 9و 20)3 9و 31) 2 9و  31) 1
xf(x)فرض کنید  gو  2 {( ,a),( , ) ,( , ) ,( , )}2 1 7 4 2 3 -110 کدام است؟ aنزولی باشد، حداکثر مقدار  fog(x)باشد. اگر  4

 4) 4 ) صفر3 2) 2 7) 1
اول چند برابر   زلزلۀریشتر بیشتر است، انرژي آزاد شده در  4دیگري در همان مقیاس، زلزلۀ اي در مقیاس ریشتر از بزرگی  بزرگی زلزله 111-

/دوم است؟ زلزلۀ انرژي آزاد شده در  /(logE M)118 15  

1 (410   2 (510   3 (610 4 (710 
sinاگر  cos 2

tanباشد، حاصل  5 cot 112 کدام است؟-

1 (21
25   2 (21

50   3 (50
21   4 (25

21   

tanxtan معادلۀمثبت  ریشۀترین  کوچک x5 -113 کدام است؟ nاست. مقدار طبیعی  nبرابر  1

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

شود؟  یک از نمودارهاي زیر حاصل میه باال انتقال دهیم کدام
1(y xx 3 22(y xx 9 63 (y xx 3 6 4(y xx 9 2

f(x)فرض کنید x x2 12x xxوg(x) x ax3 xبر gofکدام باشد تا تابع a. مقدار2 پذیر شود؟ بخش 2
1 (42 (5-3 (54 (4-

xي کدام باشد تا معادلهkي محدوده kx k2 2 2 0kx k ي حقیقی نباشد؟  داراي ریشه
1 (k1 1kk 2 (k1 2kk 3 (k2 1kk 4 (k2 2kk 

xمعادلۀحقیقی هايریشهجمع حاصل x

2
2

1 2 3x2
1 1xx2 1

کدام است؟ 

1 (12 (13 (24 (2
xگر خط  y m3 4x اي به مرکز  بر دایرهO( , کدام است؟m، باشدمماس  4و شعاع  ,,(

10و 31) 94و 20)93و 31) 92و 31) 1

xf(x)فرض کنید  gو 2 {( ,a),( , ) ,( , ) ,( , )},a),( , ) ,( , ) ,( ,,a),( , ) ,( , ) ,( کدام است؟aنزولی باشد، حداکثر مقدار fog(x)باشد. اگر ,
4) 4) صفر23) 72) 1

اول چنزلزلۀریشتر بیشتر است، انرژي آزاد شده در 4دیگري در همان مقیاس، زلزلۀ اي در مقیاس ریشتر از بزرگی زرگی زلزله
/دوم است؟ زلزلۀ نرژي آزاد شده در  /(logE M)/ // /

1 (410 2 (510 3 (6104 (710

sinگر  cos 2
tanباشد، حاصل 5 cot کدام است؟

1 (21
25 2 (21

50 3 (50
21 4 (25

21 

ک تشۀتک tanxtanادلۀث 1xطا قدا ت ت؟nا ا کدا
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f(x)قسمتی از نمودار  a sinbx2  شکل مقابل است. مقدارa b2 114 چه عددي است؟-
1 (10 
2 (8 
3 (4 
4 (2 

تابعی خطی باشد، به طوري که  fاگر 
x

x f(x)lim x

2

3
2 fمقدار  23 ( -115 چه عددي است؟ 3(

1 (48 2 (36 3 (42 4 (66 

اگر تابع 

cos x xx
f(x) a x

b [ x] x

2 2 2 0
0
0

xدر   aپیوسته باشد،  0 b 116 کدام است؟-

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

xبه فرض اینکه  xf (x) ax
22 1

yمجانب افقی  3 f(x) x 117 در صورت وجود کدام است؟-

1 (y 1 2 (y 2 3 (y 1 4 (y 2 
yهاي چپ و راست تابع  مماس بین نیم زاویۀ | ax a | .[ x]2  نقطۀدر x -118 کدام است؟ a2است. مقدار  90برابر  1

1 (1
8 2 (1

4 3 (1
9 4 (1

12 

xمنحنی نمایش تابع  aبه ازاي چه مقادیري از  x af(x) x
2 3

3 -119 دو مماس افقی دارد؟ 2

1 (a 7
3 2 (a 14

9 3 (a 7
3 4 (a 14

9 

f(x)با فرض  cos xsin x2  مقدارf -120 چه عددي است؟ 2
1 (2 2 (2 3 (4 4 (4 

برسد، کمترین مسافت طی شده چنـد برابـر    Bنقطۀ یال) به  (وسط Aنقطۀ اگر قرار باشد متحرکی با حرکت بر روي محیط یک مکعب از  121-
 ضلع مکعب است؟

1 (13
2 2 (5

2   

3 (17
2 4 (2 5

2 

f(x)[x]تابع  ( ) cos x1 ]بازة در  2 , ]0 -122 اي با کدام طول داراي ماکزیمم نسبی است؟ تعریف شده است، این تابع در نقطه 4

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

A

B

18
13
18

1

b [ x] x 0

1 (52 (4-3 (44 (3-

fه فرض اینکه  (x) ax
22 1x x2

yمجانب افقی 3 f(x) xدر صورت وجود کدام است؟

1 (y 12 (y 23 (y 14 (y 2

yهاي چپ و راست تابع مماسبین نیمزاویۀ | ax a | .[ x]2  نقطۀدرx کدام است؟ a2است. مقدار  90برابر 1

1 (1
82 (1

43 (1
94 (1

12
xمنحنی نمایش تابع a ازاي چه مقادیري از  x af(x)

2 3
3 2xدو مماس افقی دارد؟

1 (a 7
32 (a 14

93 (a 7
34 (a 14

9
f(x)ا فرض  cos xsin x مقدارf چه عددي است؟2

1 (22 (23 (44 (4
برسد، کمترین مسافت طی شده چنـدBنقطۀ یال) به (وسطAنقطۀ ر قرار باشد متحرکی با حرکت بر روي محیط یک مکعب از 

لع مکعب است؟

1 (13
22 (5

2 

3 (17
24 (52

2
f(x)[x]ابع ( ) cos x[x]

]بازة در  2 , نقطه,[ تابع در است؟تعریف شده است، این اي با کدام طول داراي ماکزیمم نسبی

A

B
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f(x)اگر  x x
2 -123 عطف چه عددي است؟ نقطۀشیب خط مماس در  1

1 (3 2 (1 3 (3 4 (1 
axنمودار تابع  bf(x) x b

1
-124 کند؟ اي با کدام طول قطع می را در ناحیه اول در نقطه fصورت مقابل است. نیمساز ناحیه اول نمودار  به 2

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

Aاگر  1 0
1 Aو  2 I A )باشد، دو تایی مرتب  12 , )1 -125 ).ماتریس واحد است Iکدام است؟ ( 2

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

kxدستگاه  kبه ازاي چه مقداري از  y
x y

3 4
2 -126 جواب منحصر به فرد دارد؟ 3

1 (k 3
2 2 (k 3

2 3 (k 3
2 4 (k 3

2 

K)دستگاه  )x y
(K )x y

3 7
3 3 -127 ؟نداردجواب  Kبه ازاي کدام مقدار  11

 6) 4 9) 3 ) صفر2 3) 1
xدو دایره به معادالت  y x y2 2 4 4 xو  1 y x y2 2 4 8 19 -128 هستند؟  نسبت به هم چگونه 0

 ) مماس داخل4 ) مماس خارج3 ) یکی خارج دیگري2 ) متقاطع1
xدر  aحدود  y x y a2 2 3 5 -129 یک دایره باشد: معادلۀکه این معادله،  طوري به 0

1 (a 17
2 2 (a 17

2 3 (a 17
2 4 (a 17

2 
OAهاي  خط در شکل مقابل پاره a ،OB b  وOF c    بیضـی  فاصـلۀ  به ترتیب نصف قطر بزرگ، نصف قطر کوچـک و نصـف 130-

ABهستند. اگر  a cآنگاه خروج از مرکز بیضی کدام است؟ ، 

1 (3
2 2 (3 1

4 

3 (3 1
2 4 (3

4 

axاگر دستگاه  by a
cx (c )y a b

2
2 1 )شمار جواب باشد و  داراي بی 5 , )2 aها باشد  یکی از جواب 0 b c4 131 کدام است؟-

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

y x

F
AO

B

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

kxدستگاه kه ازاي چه مقداري از  y
x y

4y
2 3yجواب منحصر به فرد دارد؟

1 (k 3
22 (k 3

23 (k 3
24 (k 3

2
K)دستگاه  )x y

(K )x y
7)x y
11)x y)x به ازاي کدام مقدارK ؟نداردجواب

6) 94) 3) صفر32) 1
xدو دایره به معادالت  y x y2 2 4 4 1x yx وx y x y2 2 4 8 19 0x yxهستند؟  نسبت به هم چگونه

) مماس داخل4) مماس خارج3) یکی خارج دیگري2) متقاطع1
xدر aحدود  y x y a2 2 3 5 0x y axیک دایره باشد:معادلۀکه این معادله، طوري به

1 (a 17
22 (a 17

23 (a 17
24 (a 17

2
OAهاي خطدر شکل مقابل پاره a ،OB b وOF c   فاصـلۀبه ترتیب نصف قطر بزرگ، نصف قطر کوچـک و نصـف

ABهستند. اگر  a cآنگاه خروج از مرکز بیضی کدام است؟ ،

1 (3
22 (3 1

4
3 (3 1

24 (3
4

axگر دستگاه  by a
cx (c )y a b

2
2cx (c )y شمار جواب باشد و داراي بی( , aها باشد یکی از جواب ,,( b c4 کدام است؟

1(42(53(24(5

F
AO

B
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-132 همواره ......... بین دو بردار یعنی  زاویۀضرب داخلی دو بردار عددي منفی شود، آنگاه  اگر حاصل
1 (ˆ 90 2 (ˆ0 90 3 (ˆ 180 4 (ˆ90 180   

aاگر  i j k2 2a i ji ji j ،b 2b a.bو  2 /3 6a.b 6/b / -133 چقدر است؟  شود، ساخته می bbو  aaباشند؛ آنگاه مساحت مثلثی که روي دو بردار  /6
1 (8/4 2 (6/3 3 (4/2 4 (2/7 

Aاگر نقاط  (m , , )2 1 3 ،B ( ,n, )2 )Cو  1 , , )1 2 mروي یک خط راست باشند، حاصل  2 n2 134 کدام است؟-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اي درونی این مسـتطیل بـه    برخورد نیمسازهاي زاویهاي که از  مساحت چهارضلعیاندازة هستند.  x3و  xهاي یک مستطیل  ضلعاندازة  135-
 آید کدام است؟ دست می

1 (x25 2 (x23 3 (x22 4 (x2 
-136 تواند به وجود بیاید؟در برش یک مکعب با یک صفحه کدام سطح مقطع نمی

 ) هشت ضلعی4 ) شش ضلعی3 ضلعی) پنج2 ذوزنقه) 1
-137 آید؟ الساقین باشد، آنگاه از تالقی نیمسازهاي زوایاي داخلی آن چه نوع چهارضلعی پدید می متساوي ABCD ذوزنقۀاگر 

 ) محاطی و محیطی4 ) محیطی3 ) محاطی2 ) محدب1

واحد باشد، مساحت این مثلث چقدر است؟ 4و  3، 2ترتیب  از سه ضلع آن به ABCاالضالع  درون مثلث متساوي O نقطۀ فاصلۀاگر  138-
1 (27 3 2 (81 3 3 (9 3 4 (18 3 

ABC ˆ(Aالزاویۀ  قائمدر مثلث  ABداریم:  90( 42 ،AC قائمه روي وتر ایجـاد  زاویۀ ساز  تري که نیم بزرگاندازة قطعۀ ، 56 139-
 کند چقدر است؟  می
1 (40 2 (30 3 (35 4 (42 

bبا معلوم بودن  ABCمثلث  cو 16 -140 تواند باشد؟ کدام عدد می amقابل رسم است.  amو4
1 (6 2 (7 3 (10 4 (11 

Aهاي  گزاره ارزشاگر  ~B  و~A C  مرکب  گزارةهر دو نادرست باشند، ارزش(A B) (C D) 141 کدام گزینه است؟-
 D) همواره نقیض D   4ارزش  ) همواره هم3 ) همواره نادرست2 ) همواره درست1

A باشیماگر داشته  B A C  وA B A C  142 ؟نیستکدام گزینه لزوماً درست-
1 (B C 2 (C B 3 (A B C 4 (B C 

1/هاي جدید،  واحد از هر کدام کم کنیم، ضریب تغییرات داده 7کرده و سپس  برابرآماري را دو دادة  20اگر  برابر ضـریب تغییـرات    5 143-
 هاي قبلی کدام است؟ شود. مجموع داده هاي قبلی می داده

1 (210 2 (280 3 (350 4 (420 
-144 که آماره ......... است. که پارامتر براي ......... و پارامتر ......... است، درحالی شود، درحالی آماره براي ......... تعریف می

 ) نمونه ـ جامعه ـ متغیر ـ ثابت2 ) نمونه ـ جامعه ـ ثابت ـ متغیر1
 نمونه ـ متغیر ـ ثابت) جامعه ـ 4 ) جامعه ـ نمونه ـ ثابت ـ متغیر3

) هشت ضلعی4) شش ضلعی3ضلعی) پنج2ذوزنقه) 1
آید؟الساقین باشد، آنگاه از تالقی نیمسازهاي زوایاي داخلی آن چه نوع چهارضلعی پدید میمتساويABCDذوزنقۀگر 

) محاطی و محیطی4) محیطی3) محاطی2) محدب1

واحد باشد، مساحت این مثلث چقدر ا 4و  3، 2ترتیب  از سه ضلع آن بهABCBCاالضالع درون مثلث متساويOنقطۀفاصلۀگر 
1 (3272 (81 33 (9 34 (18 3

ABCˆ(Aالزاویۀ قائمدر مثلث  ABداریم:  ( 42 ،AC قائمه روي وترزاویۀ ساز  تري که نیم بزرگاندازة قطعۀ ، 56
کند چقدر است؟ می
1 (402 (303 (354 (42

bبا معلوم بودن ABCمثلث  cو 16 تواند باشد؟ کدام عدد می amقابل رسم است. amو4
1(62(73(104(11

Aهاي گزارهارزشگر  ~B و~A C مرکب گزارةهر دو نادرست باشند، ارزش(A B) (C D)کدام گزینه اس
D) همواره نقیض D 4ارزش  ) همواره هم3) همواره نادرست2) همواره درست1

Aباشیمگر داشته  B A C وA B A C ؟نیستکدام گزینه لزوماً درست
1 (B C2 (C B3(A B C4 (B C

1/هاي جدید، واحد از هر کدام کم کنیم، ضریب تغییرات داده7کرده و سپس برابرآماري را دو دادة 20گر  برابر ضـریب تغی/5
هاي قبلی کدام است؟شود. مجموع دادههاي قبلی میداده

1 (2102 (2803 (3504 (420
که آماره ......... است.که پارامتر براي ......... و پارامتر ......... است، درحالیشود، درحالیماره براي ......... تعریف می

) نمونه ـ جامعه ـ متغیر ـ ثابت2) نمونه ـ جامعه ـ ثابت ـ متغیر1
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Sاگر  , , ,1 2 3 )Pتصـادفی و   تجربـۀ یک نمونـۀ  فضاي  4 ) a211 2 ،P( ) a2 ،P( ) a33 )Pو  4 ) 14 باشـد، در ایـن    8 145-

Pصورت  { , }1  کدام است؟ 2

1 (7
16 2 (1

2 3 (9
16 4 (11

16 
توان از بین آنها یک تـیم متشـکل از دو زن و دو مـرد     کنند. به چند طریق می واحد یک آپارتمان، یک زوج زندگی می 8در هر یک از  146-

 ؟ نباشندکدام از یک واحد  یچتشکیل داد، به طوري که ه
1 (210 2 (240 3 (420 4 (840 

کنیم. چقدر احتمال دارد آبی باشد به شـرط   آبی وجود دارد. یکی را به تصادف خارج می 5سفید و مهرة  3قرمز، مهرة  8در یک جعبه،  147-
 آن که بدانیم سفید نیست؟

1 (5
13 2 (5

8 3 (8
13 4 (5

16 
-148 70درصد و احتمال قبولی دختـران   60آموزان یک منطقه دختر باشند، و بدانیم احتمال قبولی پسران در درس آمار  درصد دانش 40اگر 

 آموز در درس آمار چقدر است؟ یک دانش مردود شدنباشد، احتمال  درصد می
1 (/036 2 (/064 3 (/042 4 (/021 

|اگر  x27 4 -149 کدام است؟ xرقمی  چهاررقم یکان اولین عدد  1
 6) 4 4) 3 2) 2 ) صفر1

-150 چند شنبه بوده است؟اردیبهشت همان سال  30آذر سالی، دوشنبه است،  19
 شنبه ) سه4 ) دوشنبه3 ) یکشنبه2 ) شنبه1

-151 بندي کرد، به شرطی که از هر دو جعبه استفاده شود؟ کیلویی بسته 5و  3هاي  کیلو پرتقال را در جعبه 70توان  به چند طریق می
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-152 کدام است؟ یال است. بیشترین مقدار  23رأس و  8گرافی داراي 
1 (5 2 (1 3 (3 4 (6 

-153 عضوي دارد؟ 2گر مینیمال  احاطه مجموعۀگراف مقابل چند 
1 (4 
2 (2 
3 (1 
4 (3 

-154 که هر داور حداقل یک فیلم را داوري کند؟ طوري داور تقسیم کرد، به 3فیلم سینمایی مختلف را بین  6توان  به چند طریق می
1 (540 2 (640 3 (720 4 (729 

-155 دست آمده یک مربع التین است؟ دهیم، با کدام احتمال مربع به هاي خالی مربع مقابل قرار می صورت تصادفی در خانه را به 1و  1، 2، 2، 3، 3اعداد 

1 (1
60 2 (1

45 

3 (2
45 4 (1

15 

a b

e c

d

1 2 3

آموز در درس آمار چقدر است؟یک دانشمردود شدنباشد، احتمال درصد می
1 (/036/2 (/064/3 (/042/4 (/021/

|گر  x27 4 1| x2رقمی  چهاررقم یکان اولین عددxکدام است؟
6) 44) 23) 2) صفر1

چند شنبه بوده است؟اردیبهشت همان سال 30آذر سالی، دوشنبه است، 19
شنبه ) سه4) دوشنبه3) یکشنبه2) شنبه1

بندي کرد، به شرطی که از هر دو جعبه استفاده شود؟کیلویی بسته5و 3هاي کیلو پرتقال را در جعبه70توان ه چند طریق می
1(22(33(44(5

کدام است؟ یال است. بیشترین مقدار 23رأس و 8گرافی داراي 
1 (52 (13 (34 (6

عضوي دارد؟2گر مینیمال احاطهمجموعۀگراف مقابل چند 
1 (4
2 (2
3 (1
4 (3

که هر داور حداقل یک فیلم را داوري کند؟طوريداور تقسیم کرد، به3فیلم سینمایی مختلف را بین 6توان ه چند طریق می
1 (5402 (6403 (7204 (729

دست آمده یک مربع التیندهیم، با کدام احتمال مربع بههاي خالی مربع مقابل قرار میصورت تصادفی در خانهرا به1و 1، 2، 2، 3، 3عداد 

1 (1
602 (1

45

a b

e c

d

1 2 3
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Aرابطۀدر  BC2 ،A  دهد و یکاي  میکمیت انرژي را نشانC  متر است. یکاي فرعیB 156 باشد؟ کدام گزینه می-

1 (J
m2   2 (N

m 3 (kg
s2

 4 (kg.m
s2

 

بخش تقسـیم   10به  مدرجگیري شده است. اگر بین هر دو عدد نوشته شده روي دماسنج  دماي اتاق با دو دماسنج مدرج و رقمی اندازه 157-
23/شده و عددي که از هر دو دماسنج گزارش شده   باشد؟ باشد، خطاي دماسنج مدرج چند برابر دقت دماسنج رقمی می 84

1 (1 2 (5 3 (/01 4 (/05 
2خودرویی 

mمدت زمان کل حرکت خود را با سرعت ثابت  5
s20  را با سرعت ثابـت  زمان حرکتش مدت  بقیۀوm

s40    خـالف جهـت 158-
 سرعت متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟اندازة پیماید.  مسیر خود می اولیۀ

1 (16 2 (32 3 (8 4 (4 
ثانیـۀ  جـایی متحـرك در    شود. اگر جابه کند و با شتاب ثابت متوقف می در حال حرکت است که ناگهان ترمز می v0متحرکی با سرعت  159-

 باشد؟ جایی کل در زمان حرکت کندشونده چند متر می در این صورت جابهباشد،  متر 6و  متر 14دوم و چهارم به ترتیب 
1 (25 2 (40 3 (50 4 (100 

mسرعت اولیه چند اندازة باشد،  با شتاب ثابت درحرکت مطابق شکل می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور 
s 160 است؟-

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

-161 یک از عبارات زیر قطعاً درست است؟ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است کدام
t)بازة الف) در  t t )1 سرعت آن  اندازةمتحرك به مبداء مختصات نزدیک شده و  2

 یابد. کاهش می
 دهد. تغییر جهت می t3و  t1لحظۀ ب) متحرك در 

t)بازة پ) در  t t )3 ، به صورت کندشونده حرکت xمتحرك در خالف محور  4
 کند. می

 دهد. تغییر جهت می t2ت) متحرك در لحظه 
 ) پ و ت4 ) الف و ت3 ) ب و پ2 ) الف و ب1

متري انتهـاي   135سرعت متوسط گلوله در اندازة کنیم تا به زمین برخورد کرده و متوقف شود.  متري رها می 180اي را از ارتفاع  گلوله 162-

mمسیر چند 
s است؟ 

1 (45 2 (30 3 (60 4 (90 

2

t
2 t (s)

x (m)

v

t1 t2
t3 t4

1 (252 (403 (504 (100
که در امتداد محور  ـ زمان متحرکی شکل میxمودار مکان mسرعت اولیه چند اندازة باشد، با شتاب ثابت درحرکت مطابق

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

یک از عبارات زیر قطعاً درست است؟مودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است کدام
t)بازة لف) در  t t )1 2t tt t سرعت آن  اندازةمتحرك به مبداء مختصات نزدیک شده و

یابد. کاهش می
دهد. تغییر جهت میt3و t1لحظۀ ب) متحرك در 

t)بازة پ) در  t t )3 4t tt t متحرك در خالف محورx به صورت کندشونده حرکت ،
کند.می

دهد. تغییر جهت میt2ت) متحرك در لحظه 
) پ و ت4) الف و ت3) ب و پ2) الف و ب1

متري ا135سرعت متوسط گلوله در اندازة کنیم تا به زمین برخورد کرده و متوقف شود. متري رها می180اي را از ارتفاع گلوله

mمسیر چند 
s است؟

2

t
2 t (s)

(m)

v

t1 t2
t3 t4
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F کل مقابل نمودارش t  جسم به جرمkg3 باشـد، سـرعت آن در    زمان از حال سکون شروع به حرکت کرده اسـت مـی   أکه در مبد 163-
t s3  چند متر بر ثانیه است ؟ 

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

برابـر   2کند  کند، اگر نیرویی که سطح زمین به جسم وارد می حرکت می با سرعت ثابت Fتوسط نیروي  mمطابق شکل جسمی به جرم  164-
 باشد؟ باشد، ضریب اصطکاك جنبشی سطح چقدر می Fنیروي 

1 (1
2 2 (2 

3 (3 4 (3
3 

mبا سرعت  kg2اي به جرم  گلوله
s10  رود. اگر نیـروي شـناوري    متري فرو می 2به آب برخورد کرده و در راستاي قائم حداکثر تا عمق 165-

شـود، چنـد نیوتـون اسـت؟      نیوتون باشد، نیروي مقاومت آب در مقابل حرکت گلوله که ثابت فرض مـی  25وارد بر گلوله از طرف آب 
m(g )
s210 

1 (55 2 (45 3 (75 4 (70 
Fمقابل، نیروي در شکل  N60  نقطۀ درA  به جسم ساکنkg10  اعمال شده و پس از طی مسافتی این نیرو قطع شده و جسم پس از 166-

   برابر زمان حرکت کندشونده باشد، ضریب اصطکاك جنبشی جسم با سطح چند است؟ 2شود. اگر زمان حرکت تندشونده  مدتی متوقف می
1 (/01 2 (/0 2 
3 (/0 4 4 (/0 8 

mچرخد  زمین می کرةاي که دور  اگر شتاب مرکزگراي ماهواره
s2

32
زمـین   کـرة ماهواره از سطح زمین چند برابر شـعاع   فاصلۀباشد،  5 167-

m(gاست؟  )
s210 

1 (1
4 2 (5

4 3 (4
5 4 (2

5 

mبا تندي ثابت  30شیب  زاویۀداري با  بر سطح شیب kg2جسمی به جرم 
s4  کـار نیـروي    انـدازة لغـزد. در هـر ثانیـه     به پایین مـی 168-

N(gاصطکاك چند ژول است؟  )kg10 

1 (20 2 (30 3 (40 4 (80 
mموتورسواري با تندي 

s5  اي را بـه جـرم    روي سطح افقی در حرکت است، موتورسوار هم در حین حرکت خم شده و گلولـهkg2  را 169-
 رها شدن تا توقف گلوله چند ژول است؟ لحظۀشود، کار کل از  کند. گلوله پس از مدتی روي سطح متوقف می روي سطح افقی رها می

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

F(N)
24
12

/1 5 /4 5 6
t (s)

Fm

F (N)60m

3
mبا سرعت kg2اي به جرم گلوله

s10 رود. اگر نیـروي شـ متري فرو می 2به آب برخورد کرده و در راستاي قائم حداکثر تا عمق
شـود، چنـد نیوتـوننیوتون باشد، نیروي مقاومت آب در مقابل حرکت گلوله که ثابت فرض مـی 25وارد بر گلوله از طرف آب 

m(g )m
s2

1 (552 (453 (754 (70
Fمقابل، نیروي در شکل  N6  نقطۀ درA به جسم ساکنkg10اعمال شده و پس از طی مسافتی این نیرو قطع شده و جسم

برابر زمان حرکت کندشونده باشد، ضریب اصطکاك جنبشی جسم با سطح چند اس2شود. اگر زمان حرکت تندشونده مدتی متوقف می
1 (/01/2 (/0 2/
3 (/0 4/4 (/0 8/

mچرخد زمین میکرةاي که دور گر شتاب مرکزگراي ماهواره
s2

32
  کـرةماهواره از سطح زمین چند برابر شـعاع  فاصلۀباشد، 5

m(gست؟  )m
s2

1 (1
42 (5

43 (4
54 (2

5
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 (202 (303 (404 (80
mموتورسواري با تندي 

s5 اي را بـه جـرم   روي سطح افقی در حرکت است، موتورسوار هم در حین حرکت خم شده و گلولـه
ها افق قفط ت ط ت از له گل ازکن کل کا د ظۀش ال ل ژ ن له گل قف ت تا ش ها

F (N)m
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در دو طـرف لولـه در یـک تـراز قـرار بگیـرد؟        Bاي مخـزن گـازي چنـد برابـر شـود تـا سـطح مـایع          در شکل زیر فشـار پیمانـه   170-

A B
g g( , )

cm cm3 31 2 

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

متر جیوه  سانتی 131متر جیوه و فشار گاز درون مخزن برابر  سانتی 75است. اگر فشار هوا  رو، چگالی مایع درون ظرف  در شکل روبه 171-

gچند  باشد، 
cm3  است؟/

g )
cm313  )جیوه5

1 (/7 56 
2 (7560 
3 (/6 57 
4 (6570 
 

که هر دو جسم در تعادل باشند، اگـر ابعـاد   دهیم، طوري  هاي مختلف را با دو نیروسنج داخل آب قرار می مطابق شکل، دو جسم با جرم 172-
N(gدو جسم یکسان باشند، اختالف جرم دو گوي چند کیلوگرم است؟  )kg10 

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

1اندازیم. اگر  سلسیوس می درجۀ آب صفر g200را درون  C80فلزي به دماي  گلولۀیک 
دهد تا به دمـاي   گرمایی که گلوله از دست می 5 173-

Jاست برسد، به محیط اطراف داده شود، ظرفیت گرمایی گلوله چند  C30تعادل که مقدار آن 
K ) است؟Jc kg K4200(آب 

1 (252 2 (630 3 (504 4 (210 
درصد بیشـتر   30دهد،  ایم. اگر عددي که دماسنج فارنهایت نشان می فارنهایت دماي جسمی را اندازه گرفته با دو دماسنج سلسیوس و 174-

 دهد، این دما چند کلوین است؟ از عددي باشد که دماسنج سلسیوس نشان می
1 (337 2 (209 3 (241 4 (207 

  

cm108cm8
زاگ

cm25
cm40

cm10

زاگ
A

B

m1

N6

m2

N8

2 (7560
3 (/6 57/
4 (6570

که هر دو جسم در تعادل باشند، اگـردهیم، طوريهاي مختلف را با دو نیروسنج داخل آب قرار میمطابق شکل، دو جسم با جرم
g)دو جسم یکسان باشند، اختالف جرم دو گوي چند کیلوگرم است؟ kg

N )N
kg

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

1اندازیم. اگر سلسیوس میدرجۀآب صفرg200را درون C80فلزي به دماي گلولۀک
دهد تا بهگرمایی که گلوله از دست می5

Jاست برسد، به محیط اطراف داده شود، ظرفیت گرمایی گلوله چند C30عادل که مقدار آن 
K ) است؟Jc kg K4200(آب

1 (2522 (6303 (5044 (210
درصد30دهد، ایم. اگر عددي که دماسنج فارنهایت نشان میفارنهایت دماي جسمی را اندازه گرفتها دو دماسنج سلسیوس و

دهد، این دما چند کلوین است؟ز عددي باشد که دماسنج سلسیوس نشان می
1 (3372 (2093 (2414 (207

cm8

m1

N6

m2

N8
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شود. پس از تبادل گرمایی  سلسیوس ریخته می درجۀ فرسلسیوس و مقداري یخ ص درجۀ 80در درون ظرفی با جرم ناچیز مقداري آب  175-
 ماند. جرم یخ اولیه قبل از تعادل گرمایی با آب چند گرم بوده است؟ گرم آب می 80گرم یخ و  30درون ظرف 

)/
J

kg C
34 2 /و  cآب 10

J
kg

53 36  )FLیخ 10

1 (40 2 (50 3 (70 4 (80   

انجام شده است. تغییر انرژي درونی و گرماي مبادله شده به ترتیب از راست به چپ چنـد ژول   J800در اثر انبساط سریع یک گاز کار  176-
 است؟

 و صفر -800) 4 -800) صفر و 3 و صفر 800) 2 800) صفر و 1

-177 سلسیوس است؟درجۀ م چند است. دماي منبع گر -C23درصد و دماي منبع سرد  60در یک ماشین گرمایی بازده 
1 (H 352 2 (H 352 3 (H 352 4 (H 352 

چنـد ژول   abاتمی به شکل مقابل است. تغییر انرژي درونی گاز طـی فراینـد آرمـانی     نمودار فشار ـ حجم مقدار معینی گاز کامل تک  178-

IRاست؟ ( mol K8
 

 دما هستند) دو فرایند هم 2و  1چین  و خط

1 (600 
2 (400 
3 (200 
4 (900 

-179 رو اگر میدان خالص در جهت نشان داده شده باشد، کدام گزینه در مورد بارهاي الکتریکی درست است؟ در شکل روبه
1 (| q | | q | q ,q1 2 2 1 0 
2 (| q | | q | q ,q1 2 2 1 0 
3 (| q | | q | q , q1 2 2 10 0 
4 (| q | | q | q , q1 2 2 10 0 
 

qاي با جرم ناچیز و بار  دهد، ذره اي از فضا دو میدان الکتریکی عمود بر هم را نشان می رو در ناحیه در شکل روبه C2   وارد ایـن 180-
sin)/شود، بردار نیروي خالص وارد بر این بار چند نیوتون است؟  فضا می )53 0 8 

1 (/ i j02 2 
2 (/ i j02 2 
3 (/ i j01   
4 (/i j2 02 
 

P(atm)

V(L)

ba
2
1

6
T1
T K2 600

( )2( )1

c

r q2

r

E

q1

37

N
C

610

N
C

510

y

x

چنـabاتمی به شکل مقابل است. تغییر انرژي درونی گاز طـی فراینـد آرمـانی    مودار فشار ـ حجم مقدار معینی گاز کامل تک 

IRست؟ ( mol K8دما هستند) دو فرایند هم 2و  1چین  و خط

1(600
2 (400
3 (200
4 (900

رو اگر میدان خالص در جهت نشان داده شده باشد، کدام گزینه در مورد بارهاي الکتریکی درست است؟در شکل روبه
1 (| q | | q | q ,q| q | q qq1 2 2 1| | q | q ,q| | q | q| q | q ,q| q 0
2 (| q | | q | q ,q| q | q q| q |1 2 2 1| | q | q ,q| | q | q| q | q ,q| q 0
3 (| q | | q | q , q| q | q q| q | q1 2 2 1| | q | q , q| | q | q| q | q , q| q | q| q 0qq
4 (| q | | q | q , q| q | q q1 2 2 1| | q | q , q| | q | q| q | q , q| q | q| q 0qq

qاي با جرم ناچیز و بار دهد، ذرهاي از فضا دو میدان الکتریکی عمود بر هم را نشان میرو در ناحیهدر شکل روبه Cوار
sin)/شود، بردار نیروي خالص وارد بر این بار چند نیوتون است؟ فضا می )//

1 (/ i j02/ i/ ii jii
2 (/ i j02/ i/ ii ji
3 (/ i ji01// i j 
4 (/i j/2i /ii ji /i

(atm)

V(L)

ba
2
1

6
T1TT
T K2TT 6

( )(( )(

c

r q2

r

E

q1

3737

N
C

610

N
C

510

y

x
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vمیدان قابل تحمل خازن چند  بیشینۀباشد،  می mm2بین صفحات آن  فاصلۀرو مربوط به خازنی است که  نمودار روبه
mm 181 است؟-

1 (/12 5  
2 (/2 5 

3 (/
312 5 10  

4 (/
32 5 10 

xها بوده و از مکان yمثبت موازي محور  صفحۀطوري که  رسانا روي محور مختصات قرار دارند، به صفحۀدو  cm2  کنـد و   عبور مـی 182-
xها بوده و از مکان yمنفی موازي محور  صفحۀ cm2 اي با جرم ناچیز و بار  کند، اگر ذره عبور میq C2  منفـی بـا    صفحۀاز

mسرعت 
s10  مثبت افقی پرتاب کنیم، ذره هنگام رسیدن به محور  صفحۀبه سمتyشـود، اخـتالف    اي متوقـف مـی   طور لحظـه  ها به

 رسانا چند ولت است؟ ۀصفحپتانسیل دو 
 است.) mg 8(جرم ذره 

1 (34 10 2 (310 3 (24 10 4 (22 10 
-183 )است.ناچیز هاي رابط  کند؟ (مقاومت سیم در شکل مقابل اگر لغزنده به سمت راست حرکت کند، نور المپ چگونه تغییر می

  کند. نور المپ تغییر نمی )1
  یابد. ) نور المپ افزایش می2
  یابد. نور المپ کاهش می )3
 کند. ) نور المپ اول کاهش بعد افزایش پیدا می4
 
 
 

سنج نشـان   دهد. اگر کلید بسته شود، مقداري که ولت را نشان می V30آل عدد  سنج ایده ولت  در مدار شکل مقابل اگر کلید باز باشد، 184-
 شود؟ دهد، چند ولت می می
1( 30   
2 (20  
3 (15  
4 (10 
 

0/بوده و از آن جریان  km10و طول mm4اراي قطر مقطع یک کابل انتقال برق د گذرد. افت پتانسیل در این کابل انتقـال   آمپر می 5 185-
)/برق چند ولت است؟  , .m)73 1 8 10  

1( /37 5  2 (75 3 (150 4 (300 
  

4

2

50

V(V)

Q( C)

mV

V
3

3 K

( , r )3

پمال

( , r)

است.)mg8جرم ذره 

1 (34 102 (3103 (24 104 (22 10
)است.ناچیز هاي رابط کند؟ (مقاومت سیمدر شکل مقابل اگر لغزنده به سمت راست حرکت کند، نور المپ چگونه تغییر می

کند. نور المپ تغییر نمی)1
یابد. ) نور المپ افزایش می2
یابد. نور المپ کاهش می)3
کند. ) نور المپ اول کاهش بعد افزایش پیدا می4

سنج دهد. اگر کلید بسته شود، مقداري که ولت را نشان می V30آل عدد سنج ایدهولتدر مدار شکل مقابل اگر کلید باز باشد،
شود؟دهد، چند ولت میمی
1(30
2 (20
3 (15
4 (10

0/بوده و از آن جریان km10و طول mm4اراي قطر مقطع ک کابل انتقال برق د  گذرد. افت پتانسیل در این کابل آمپر می /5
)/رق چند ولت است؟  , .m)71 8 10/,

VV
3

3 K

( , r ), r

پمال

( , r)
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-186 چند اهم است؟  Bو  A نقطۀمعادل بین دو  مقاومتدر شکل مقابل، 
 
1( 10  
2 (16  
3 (11  
4 (8

 
 
 

اي از فضا مشخص شده است. الکترونی را در چه جهتی پرتاب کنیم  هاي مغناطیسی و الکتریکی یکنواخت در ناحیه در شکل زیر میدان 187-
 تا بدون انحراف از این فضا عبور کند؟ (وزن ناچیز است.)

1 ( 
2 ( 
3 ( 
4 ( 

/باشد، اگر جریان  دور می 400و تعداد دورهاي آن  cm50اي  طول سیملوله A2 از سیملوله عبور کند. بزرگـی میـدان مغناطیسـی     5 188-

)T.mروي محور سیملوله چند گاوس است؟  )A
7

0 12 10 

1 (424 10 2 (412 10 3 (24 4 (12 
0/اندازة در میدان مغناطیسی یکنواخت درونسو به  1متر و داراي مقاومت الکتریکی  سانتی 25به طول  MNسیم  تسال با سـرعت   4 189-
mثابت 

s5 ت؟گذرد چند آمپر اس جریانی که در جهت حرکت سیم از پیل میاندازة کند.  و عمود بر خطوط میدان حرکت می 

1 (/0 5 
2 (8

3 

3 (3
8 

4 (3 
/شود. جهت جریان این مولد در مدت  می Maxبار جریانش  8مولد جریان متناوبی در هر ثانیه  s2 -190 چند ثانیه مثبت است؟ 5

1 (/1 25 2 (/2 5 3 (/0 75 4 (/1 75 
  

V4
/r 0 5

mv s5

N

M

3

63

/2 520

/2 5
A

B
12

/4 5

/1 5

E

B

1 (
2 (
3 (
4 (

/باشد، اگر جریان  دور می 400و تعداد دورهاي آن cm50اي طول سیملوله A2 از سیملوله عبور کند. بزرگـی میـدان مغناط/5

)T.mروي محور سیملوله چند گاوس است؟  )T .m
A

7

1 (424 102 (412 103 (244 (12
0/اندازة در میدان مغناطیسی یکنواخت درونسو به 1متر و داراي مقاومت الکتریکی سانتی25به طول MNسیم  تسال با س/4
mابت 

s5سست؟گذرد چند آمپر اسجریانی که در جهت حرکت سیم از پیل میاندازة کند.  و عمود بر خطوط میدان حرکت می

1 (/0 5/
2 (8

3
3 (3

8
4 (3

/شود. جهت جریان این مولد در مدت میMaxبار جریانش 8مولد جریان متناوبی در هر ثانیه  s2 چند ثانیه مثبت است؟/5
1 (/1 25/2 (/2 5/3 (/0 75/4 (/1 75/

V4
5

mv s5

N

M

E

B
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t/نوع حرکت نوسانگر در لحظات  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  (s)0 t/و  55 (s)0 بـه   65 191-
 ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

  ) تندشونده ـ تندشونده1
 ندشونده) تندشونده ـ ک2
  ) کندشونده ـ تندشونده3
 ) کندشونده ـ کندشونده4

-s3 192تناوب  دورةاضافه شود  kg1دهد. اگر به جرم جسم  را انجام می s2 دورةتوسط فنري حرکت هماهنگ ساده با  mجسمی به جرم 
 چند کیلوگرم بوده است؟ mشود، جرم  می
1 (/0 8 2 (2 3 (/0 4 4 (/1 25 

ها در واحد زمـان افـزایش    شود. اگر تعداد ضربه هایی در آن موج عرضی ایجاد می طنابی بین دو نقطه کشیده شده است و توسط ضربه 193-
 کند؟ در طناب چگونه تغییر مییابد، سرعت انتشار موج 

 یابد ) افزایش می2  یابد ) کاهش می1
 تواند افزایش یا کاهش یابد ) بسته به شرایط می4  ماند ) ثابت می3

صوتی  چشمۀشخص از  فاصلۀصوتی اول بوده و  چشمۀبرابر توان  16صوتی دوم  چشمۀصوتی قرار دارد. توان  چشمۀشخصی مقابل دو  194-
 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

صـورت زیـر اسـت،     شوند بـه  صورت جداگانه در تارهاي مشابه منتشر می ) که به2) و (1جایی ـ مکان دو موج عرضی (  نمودارهاي جابه 195-

fچنانچه نسبت بسامد موج در آنها 
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 

 
در مسیر نشان داده شـده از مـایع خـارج     ،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از  ،عمود بر سطح مایع SIپرتو نور  ،طابق شکلم 196-

 شود. ضریب شکست مایع کدام است؟ می
1 (2   
2 (3 
3 (2 
4 (3 

 

t (s)

x (cm)

/0 4
5

5

)1( جوم
x

y1

)2( جوم
x

y2

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه

یابد ) افزایش می2یابد ) کاهش می1
تواند افزایش یا کاهش یابد) بسته به شرایط می4ماند ) ثابت می3

چشمۀشخص از فاصلۀصوتی اول بوده و چشمۀبرابر توان 16صوتی دوم چشمۀصوتی قرار دارد. توان چشمۀشخصی مقابل دو 
بل براي او بیشتر است؟صوتی و چند دسیچشمۀباشد، تراز شدت صوت کدام صوتی اول میچشمۀاش از برابر فاصله40دوم 

بل دسی 20صوتی دوم و چشمۀ) 2بل دسی 20صوتی اول و  چشمۀ) 1
بل دسی 40صوتی دوم و چشمۀ) 4بل دسی 40صوتی اول و  چشمۀ) 3

صـورت زیـرشوند بـه صورت جداگانه در تارهاي مشابه منتشر می) که به2) و (1جایی ـ مکان دو موج عرضی ( مودارهاي جابه

در آنها  fچنانچه نسبت بسامد موج
f
2ff
1ff

تار در آنها 4 Fباشد، نسبت نیروي کشش
F

2
1

کدام است؟ 

1 (9
2 (3
3 (3

4 (1
3

در مسیر نشان داده شـده از مـایع،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از ،عمود بر سطح مایعSIپرتو نور ،ممطابق شکلم
شود. ضریب شکست مایع کدام است؟می
1 (2 
2 (3
3 (2

)1( جوم
x

)2(جوم
x

30
S

I

عیام

اوه
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اسـت. در دو طنـاب مـوج     B، چهار برابر کشش ریسـمان  Aبا طول و چگالی طولی یکسان داریم، کشش ریسمان  Bو  Aدو ریسمان  197-
 کدام است؟ Bمطابق زیر باشد، شکل ریسمان  Aکنیم. اگر شکل ریسمان  ایستاده با بسامد یکسان ایجاد می

 

1 ( 2 ( 
 

3(  4 (   
گسـیل   2طـول مـوج    3بـه   4و هنگام گذار از تـراز   1طول موج  4به  5در یک اتم هیدروژن به هنگام گذار یک الکترون از تراز  198-

شود: اگر  می
3 1 2
1 1  یک از گذارهاي زیر است؟ طول موج گسیل شده در کدام 3باشد،  1

 2به  4) 4 3به  5) 3 1به  3) 2 1به  2 )1
-199 است؟ نادرستکدام گزینه 

  شود. گسیل القایی نور تقویت می در )1
 شود. اي گسیل می خودي فوتون در جهت کاتوره ) در گسیل خودبه2
 تر یا مساوي اختالف انرژي دو تراز باشد. ) در گسیل القایی انرژي فوتون ورودي باید بزرگ3
 جود داشته باشد.ها و انرژي خارجی مناسب براي برانگیخته کردن الکترون چشمۀ) در گسیل القایی باید یک 4

U238عنصر 
Pb206به عنصر  و  ضمن تابش ذرات  92

و  ذرة تبدیل شده است. در این تبدیل به ترتیب از راست به چـپ چنـد    82 200-
 تابش شده است؟   ذرةچند 

 6و  5) 4 8و  6) 3 10و  8) 2 6و  8) 1
 
 

 

 
 

A نامسیر

2به  4) 34به  5) 13به  3) 12به  2)1
است؟نادرستکدام گزینه 

شود. گسیل القایی نور تقویت میدر)1
شود. اي گسیل می خودي فوتون در جهت کاتوره) در گسیل خودبه2
تر یا مساوي اختالف انرژي دو تراز باشد.) در گسیل القایی انرژي فوتون ورودي باید بزرگ3
جود داشته باشد.ها و انرژي خارجی مناسب براي برانگیخته کردن الکترونچشمۀ) در گسیل القایی باید یک 4

U238عنصر 
Pb206به عنصر  و ضمن تابش ذرات 92

ذتبدیل شده است. در این تبدیل به ترتیب از راست به چـپ چنـد82
تابش شده است؟ ذرةچند 

6و  5) 84و 6) 103و8) 62و  8) 1
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-201 است؟ نادرستزمین و مشتري، کدام گزینه  سیارةبا توجه به درصد فراوانی عناصر در 
 ترین عناصر در زمین و مشتري به ترتیب آهن و هیدروژن هستند. ) فراوان1
 زمین، فلز و جامد هستند. سیارة) تمام عناصر موجود در 2
 باشند. مشترك می سیاره) عناصري مانند اکسیژن و گوگرد میان دو 3
 مشتري گازي هستند. سیارة دهندة) اغلب عناصر تشکیل 4

-202 کدام عبارت درست است؟
 آید. پدید می) با عبور نور خورشید از منشور، یک طیف نشري خطی همانند هیدروژن و لیتیم 1
 شود. نانومتر می 700تا  400 محدودة) پرتوهاي الکترومغناطیسی خورشید فقط شامل پرتوهایی در 2
 وارون دارد. رابطۀ) پرتوهاي الکترومغناطیس حامل انرژي هستند که با طول موج پرتو 3
 باشد. می» مرئی بنفشفروسرخفرابنفش«) در پرتوهاي الکترومغناطیس، ترتیب انرژي تعدادي از پرتوها به صورت 4

اي عناصر  دورهسوم است. این اتم در کدام گروه و دوره از جدول  الیۀهاي  الکترونتعداد چهارم نصف  الیۀهاي  تعداد الکترون Aدر اتم  203-
 قرار گرفته است؟

 4 دورة ـ) گروه چهارم 4 5 دورة ـ) گروه چهارم 3   5 دورة ـ) گروه سوم 2   4 دورة ـ) گروه سوم 1
-204 با توجه به اطالعات زیر، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورها به درستی مقایسه شده است؟

Aنور شمع (     
B) رنگ شعله ترکیب مس (IIکلرید ( 
Cبخش مرئی طیف نشري خطی اتم هیدروژنترین خط در  ) کم انرژي 
Dدوم در اتم هیدروژنالیۀ پنجم به الیۀ تقال از ) نور مربوط به ان 
1 (A B C D   2 (C A B D   3 (C B A D   4 (B C D A 

سلسیوس برسانیم، حجم سیلندر چند درصـد   درجۀ داده شده از گاز اکسیژن در شکل مقابل را به صفر نمونۀاگر در فشار ثابت، دماي  205-
 یابد؟ کاهش می

1 (15 
2 (9 
3 (18 
4 (30 

-206 کند. واکنش ......... ، ......... مورد نیاز جانور را تأمین میچربی ذخیره شده در کوهان شتر با فرمول مولکولی ......... در اثر 
1 (C H O57 110 C) 2 ـ اکسایش ـ انرژي و آب 6 H O57 110  ـ سوختن ـ انرژي و آب 6
3 (C H O57 104 C) 4 ـ اکسایش ـ انرژي 6 H O57 104  ـ سوختن ـ انرژي 6

-207 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام
 هاي مختلف میالدي ترتیب میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد به صورت زیر است: ) در سال1

 هاي فسیلی سوخت مواد معدنی  فلزها 
 هان، روندي نزولی دارد.) با گذشت زمان میزان مصرف و تولید مواد معدنی در ج2
 تر است. برداري از منابع یک کشور بیشتر باشد آن کشور توسعه یافته ) هرچه میزان بهره3
 اند. کنیم، با استفاده از کودهاي پتاسیم، نیتروژن و فسفردار رشد کرده هایی که استفاده می ) سبزیجات و میوه4

V L
T C

5
27

قرار گرفته است؟
4 دورة ـ) گروه چهارم 54 دورةـ) گروه چهارم 3 5 دورةـ) گروه سوم 2 4 دورة ـ) گروه سوم 1

ا توجه به اطالعات زیر، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورها به درستی مقایسه شده است؟
Aنور شمع (
B) رنگ شعله ترکیب مس (IIکلرید (
Cبخش مرئی طیف نشري خطی اتم هیدروژنترین خط در ) کم انرژي
Dدوم در اتم هیدروژنالیۀ پنجم به الیۀ ننتقال از ) نور مربوط به ان
1 (A B C DB CB C 2 (C A B DA BA B 3 (C B A DB AB A 4 (B C D AC DC D

سلسیوس برسانیم، حجم سیلندر چنددرجۀداده شده از گاز اکسیژن در شکل مقابل را به صفرنمونۀگر در فشار ثابت، دماي 
یابد؟کاهش می

1 (15
2 (9
3 (18
4 (30

کند.واکنش ......... ، ......... مورد نیاز جانور را تأمین میچربی ذخیره شده در کوهان شتر با فرمول مولکولی ......... در اثر 
1 (C H O57 110 6H OH2ـ اکسایش ـ انرژي و آب (C H O57 110 6H OHـ سوختن ـ انرژي و آب
3 (C H O57 104 6H OH4ـ اکسایش ـ انرژي (C H O57 104 6H OHـ سوختن ـ انرژي

هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام
هاي مختلف میالدي ترتیب میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد به صورت زیر است: ) در سال1

هاي فسیلی سوخت مواد معدنی  فلزها 
ججهان، روندي نزولی دارد.) با گذشت زمان میزان مصرف و تولید مواد معدنی در ج2
ه3 به زان م چه ه یافته) توسعه کشو آن باشد شت ب کشو یک منابع از ي دا استب ت

V L
T C

5
27

www.konkur.in

forum.konkur.in



16صفحه  شیمی 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

گرم آب است، به مقدار کافی  200است، اگر به یک لیوان آب آشامیدنی که حاوي  ppm71در یک نمونه آب آشامیدنی غلظت یون کلرید  208-
Ag)/شود؟  گرم رسوب در ته لیوان تشکیل می محلول نقره نیترات اضافه کنیم در نهایت چند میلی ,Cl : g.mol )1108 35 5 

1 (/114 8 2 (/28 7 3 (/143 5 4 (/57 4 
-209 (s)پـذیري   انحـالل  معادلۀتواند  شونده باشد، کدام گزینه می درصد جرمی حل 20داراي  C25در آب در دماي  KOHاگر محلول سیرشده 

 کند.) در آب به صورت خطی با دما تغییر می KOHپذیري  ) باشد؟ (انحاللاین نمک برحسب دما (
1 (/S 0 8 5 2 (/S 0 8 15 3 (/S 0 3 5 4 (/S 0 3 15 

-210 شود. هنگام تشکیل برف و باران ......... مواد حل شده در آب از آن جدا میآب باران در هواي پاك ......... است، زیرا 
) تقریباً خالص ـ تقریباً همه4 ) خالص ـ تقریباً همه3 ) تقریباً خالص ـ همه2 ) خالص ـ همه1

توان گفت، نسبت  می تشکیل شود، .........اگر با اضافه کردن چند قطره محلول سدیم هیدروکسید به محلول کلرید عنصر آهن، رسوب  211-
 الکترون است. .........کاتیون رسوب تشکیل شده، داراي  ۀزیرالیبوده و آخرین  .........تعداد کاتیون به آنیون در رسوب حاصل برابر

1اي،  ) قهوه1
1) سبز، 2 6، 2

1اي،  ) قهوه3 5، 2
1) سبز، 4 5، 3

3 ،6 
-212 مواد موجود در ظرفاگر پس از انجام واکنش، جرم  .دهیم گرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می 224آهنی ناخالص به جرم  ۀتیغ

ــه  ــدازب 1/ ةان ــدام اســت؟    6 ــن ک ــوص آه ــد، درصــد خل ــه باش ــواد اولی ــر از جــرم م ــرم کمت ــنش ( گ ــازده واک ( )اســت.% 80ب

H , Fe : g.mol 11 56( 
1 (50 2 (25 3 (75 4 (80 

شـرایط واکـنش   آزاد شده است. در صـورتی کـه در    CO2لیتر گاز  55زیر  معادلۀشیرین مطابق  گرم جوش 300 تجزیۀبر اثر واکنش  213-
 کدام است؟گرم بر لیتر باشد، بازده واکنش  12/برابر  CO2چگالی گاز 

)Na ,H ,C ,O :g.mol 123 1 12 16( 
NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)3 2 3 2 22 

1 (42 2 (36 3 (66 4 (84 
-214 باشد؟ می متقارنساختار کدام آلکان زیر شامل دو بخش کامالً 

 اتیل پنتان دي -3و  2) 4 ـ متیل پنتان2ـ اتیل ـ3) 3 متیل پنتان دي 4و  2) 2 متیل پنتان دي 3و  2) 1
-215 ه کدام است؟شدنام آیوپاك ترکیب آلی داده 

 تترامتیل اوکتان 5، 4، 4، 3ـ اتیل ـ  6) 1
 تري متیل ـ هپتان 4، 3، 3اتیل ـ  ـ دي 5، 2) 2
 اتیل ـ هپتان ـ دي 5و  2تري متیل ـ  4، 3، 3) 3
 تترا متیل اوکتان 6، 5، 5، 4ـ اتیل ـ  3) 4

-216 تبخیر هیدروژن کمتر از گرماي تبخیر آب باشد، مقدار گرماي مبادله شده از کدام واکنش زیر در شرایط یکسان کمتر است؟ ياگر گرما
1 (H (g) O (g) H O(l)2 2 22 2 2 (H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2 
3 (H (l) O (g) H O(l)2 2 22 2 4 (H (l) O (g) H O(g)2 2 22 2 
 

3بز3يهو2بز2يهو
مواد موجود داگر پس از انجام واکنش، جرم .دهیمگرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می224آهنی ناخالص به جرم غغۀیغ

ــدازــه  1/ةان ــدام اســت؟   /6 ــن ک ــوص آه ــد، درصــد خل ــه باش ــواد اولی ــر از جــرم م ــرم کمت ــنش ( گ ــازده واک اس%80ب

H , Fe : g.mol 1, Fe, Fe(
1 (502 (253 (754 (80

شـرایط وآزاد شده است. در صـورتی کـه در   CO2لیتر گاز 55زیر معادلۀشیرین مطابق گرم جوش300تجزیۀر اثر واکنش 
کدام است؟گرم بر لیتر باشد، بازده واکنش /12/برابر CO2چگالی گاز 

Na ,H ,C ,O :g.mol 1,H ,C ,O(
HCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)3 2 3 2 2CO (s) CO (g) HCO (s) CO (g) H

1 (422 (363 (664 (84
باشد؟میمتقارنساختار کدام آلکان زیر شامل دو بخش کامالً 

اتیل پنتان دي-3و  2) 4ـ متیل پنتان2ـ اتیل ـ3) 3متیل پنتان دي4و2) 2متیل پنتان دي 3و  2) 1
ه کدام است؟شدام آیوپاك ترکیب آلی داده 

تترامتیل اوکتان3،4،4،5ـ اتیل ـ  6) 1
تري متیل ـ هپتان4، 3،3اتیل ـ  ـ دي 5، 2) 2
اتیل ـ هپتان ـ دي 5 و  2تري متیل ـ  4، 3، 3) 3
تترا متیل اوکتان6، 5، 5، 4ـ اتیل ـ  3) 4

تبخیر هیدروژن کمتر از گرماي تبخیر آب باشد، مقدار گرماي مبادله شده از کدام واکنش زیر در شرایط یکسان کمتريگر گرما
1 (H (g) O (g) H O(l)2 2 2(g) O (g) H(g) O (g) H2H (g) O (g)O (g)O (g)(g) O (g)(g) OO (g)O (g)2 (H (g) O (g) H O(g)2 2 2(g) O (g) H O(g) O (g) H O2H (g) O (g)O (g)O (g)(g) O (g)(g) OO (g)O (g)
3 (H (l) O (g) H O(l)2 2 2( ) O (g) H2H (l) O (g)O (g)(l) O (g)O (g)4 (H (l) O (g) H O(g)2 2 2( ) O (g) HH2H (l) O (g)O (g)(l) O (g)O (g)
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Hتوجه به واکنش  (g) O (g) H O(g) H kJ2 2 22 2 Hاگر آنتالپی پیوند  572 H  وO O  217 436به ترتیب برابر-
Hکیلو ژول بر مول باشد، میانگین آنتالپی پیوند  495و  O تقریباً چند کیلو ژول بر مول خواهد بود؟ 
1 (350 2 (490 3 (420 4 (484

-218 است.) سرعت واکنشدهندة  نشاناند؟ (شیب نمودار  هاي زیر درست با توجه به نمودار زیر، چه تعداد از عبارت
 باشد. 24و  35تواند، مربوط به واکنش محلول پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی، به ترتیب در دماهاي  می Bو  Aالف) نمودارهاي 

 تبدیل شود. Cبه  Aتواند از  ب) با استفاده از خاك (شن)، نمودار سوختن قند می
 تبدیل شود. Bتواند به نمودار  می Cکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار تجزیۀ پ) در واکنش 
X(s)ت) در واکنش  H O(l)2 اگر ،Xتواند به ترتیب  ، سدیم و پتاسیم باشد، نمودار آنها میA  وB .باشد 

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

ثانیه چنـد مـول گـاز در ظـرف      30مطابق واکنش زیر تجزیه شود، پس از گذشت  Aمادة مول  20لیتري، مقدار  4سربستۀ اگر در ظرف  219-
molاولیه برابر مادة موجود خواهد بود؟ (سرعت متوسط مصرف  .L .min1   باشد.) می 13

A(g) B(g) C(g)2 3 
1 (30 2 (26 3 (15 4 (13 

-220 دو پلی اتن سبک و سنگین، کدام عبارت زیر به درستی بیان شده است؟ مقایسۀ در 
 دار کمتر از پلیمر بدون شاخه است.  ) چگالی پلیمر شاخه1
 آن همواره بیشتر است. شاخۀ هاي پلی اتن سنگین به پلیمر بدون  ) تعداد اتم2
 اتن سنگین   اتن سبک نسبت به پلی تر بودن کاالهاي ساخته شده از پلی  ) سخت و محکم3
 بیشتر است.   دار است، کربنی شاخهزنجیرة اتن سبک که شامل  ) نیروهاي بین مولکولی در پلی4

-221 است؟  نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام
اسـتري پوسـیده    هـاي پلـی   ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لبـاس 1

 شوند.   می
 آیند.   آنها هستند، به دست میسازندة الکل که مونومرهاي  اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
 شود. استرها بسیار کند بوده و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده می ) واکنش آبکافت پلی3
 شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند.   یعت تجزیه نمیهاي سیرشده در طب ) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

-222 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده هاي زیر در مورد پاك یک از گزینه کدام
 شود. ها استفاده می کننده ها از این نوع پاك لوله دیوارةهاي تشکیل شده در  ) براي زدودن رسوب1
 ها هستند. کننده ها از جمله این پاك سفیدکننده) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و 2
 دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش می ها برهم ها با آالینده ها برخالف دیگر پاك کننده کننده ) این پاك3
 ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

نامز

لوم
B
A

C

4 (4
ثانیه چنـد مـول گـاز در30مطابق واکنش زیر تجزیه شود، پس از گذشت Aمادة مول 20لیتري، مقدار 4سربستۀ گر در ظرف 

molاولیه برابر مادة موجود خواهد بود؟ (سرعت متوسط مصرف  .L .min1 1i3باشد.) می
) B(g) C(g))

1 (302 (263 (154 (13
دو پلی اتن سبک و سنگین، کدام عبارت زیر به درستی بیان شده است؟ مقایسۀ در 
دار کمتر از پلیمر بدون شاخه است. ) چگالی پلیمر شاخه1
آن همواره بیشتر است. شاخۀهاي پلی اتن سنگین به پلیمر بدون  ) تعداد اتم2
اتن سنگین   اتن سبک نسبت به پلیتر بودن کاالهاي ساخته شده از پلی  ) سخت و محکم3
بیشتر است.  دار است، کربنی شاخهزنجیرةاتن سبک که شامل ) نیروهاي بین مولکولی در پلی4

است؟ نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام
اسـتري پو  هـاي پلـی   ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوامل محیطی لبـاس 1

شوند.   می
آیند.   آنها هستند، به دست میسازندةالکل که مونومرهاي اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
شود. استرها بسیار کند بوده و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده می) واکنش آبکافت پلی3
شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند.  ببیعت تجزیه نمیهاي سیرشده در طب) پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن4

است؟نادرستهاي خورنده کنندههاي زیر در مورد پاكیک از گزینهکدام
شود. ها استفاده می کننده ها از این نوع پاكلوله دیوارةهاي تشکیل شده در ) براي زدودن رسوب1
ها هستند. کننده ها از جمله این پاكسفیدکننده) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و 2
دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش میها برهم ها با آالینده ها برخالف دیگر پاك کننده کننده ) این پاك3
اك4 ا الک) ف ا ش ظ ا ا

نامز
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-223 ها است؟ ترتیب از راست به چپ بیشتر و کمتر از سایر ردیف کنندگی صابون در کدام ردیف به هاي جدول زیر، قدرت پاك در میان ردیف
Ca] دما نوع پارچه نوع پاك کننده ردیف (aq)]2

 در آب 
/ C15 استر پلی دار آنزیم 1 mol.L 10 5
/ C20 نخی دار آنزیم 2 mol.L 10 5 
C20 mol.L نخی بدون آنزیم 3 11 
C15 mol.L استر پلی بدون آنزیم 4 11 

 4ـ  2) 4 3ـ  2) 3 3ـ  1) 2 4ـ  1) 1
-224 ؟آن درست استباشد، کدام گزینه در مورد  HAرو مربوط به یونش اسید  اگر نمودار روبه

هاي موجود در آب، قبل از فرایند یونش بیشتر  هاي موجود در آب، از غلظت ذره ) پس از یونش این اسید در آب، غلظت ذره1
 شود. می

 یونش این اسید، بسیار نزدیک به یک است. درجۀ) 2
 ) محلول آن الکترولیت بسیار قوي است.3
 مثبت و منفی در پوشیدة هاي آب  ) مجموع غلظت یون4

 محلول آن، برابر غلظت مولکول اسید پس از یونش است.      
4/اگر در دماي اتاق،  لیتر آب حل کنیم، غلظت یون هیدروکسید در این نمونه برابر چند مول بـر   برمید را در نیم هیدروژنگرم گاز  86 225-

H)لیتر خواهد بود؟  ,Br :g.mol )11 80 

1 (121 1012 2 (1212 10 3 (212 10 4 (/2 71 1012 
-226 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  با توجه به واکنش

B(s)واکنش0 A (aq) B (aq) A(s) : E2 2  (الف 0
Dواکنش0 (aq) B(s) D(s) B (aq) : E2 2  (ب 0

D) در سلول گالوانی 1 B الکترود ،D دهد. قطب منفی سلول را تشکیل می 
 نگهداري کرد. Bتوان در ظرفی از جنس فلز  را نمی A) محلول آبی نمک 2
 از دو فلز دیگر بیشتر است. D) قدرت کاهندگی فلز 3
 تواند فلز مس باشد. می Aتواند یکی از فلزهاي روي یا آلومینیم و فلز  می B) فلز 4

Cl/است؟ ( نادرستدانز  سلولدربارة چند مورد از مطالب زیر  ,Na : g.mol 135 5 23( 227-
 گیرد. گرم گونه کاهنده مورد استفاده قرار می 71مول الکترون،  2مبادلۀ * به ازاي 

 آن بیشتر است.سازندة که سطح انرژي آن از یون  شود * در آند آن فلزي تهیه می
نیـز یافـت    کوواالنسـی شود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند  * ترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب سدیم کلرید استفاده می

 شود. می
 توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. را میفعال * تمام فلزات 

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

 تظلغ
یبسن

HA HA
H

A

ندش هدینوی زا شیپندش هدینوی زا سپ
 تظلغ
یبسن

یونش این اسید، بسیار نزدیک به یک است.درجۀ) 2
) محلول آن الکترولیت بسیار قوي است.3
مثبت و منفی در پوشیدة هاي آب  ) مجموع غلظت یون4

محلول آن، برابر غلظت مولکول اسید پس از یونش است.     
4/گر در دماي اتاق،  لیتر آب حل کنیم، غلظت یون هیدروکسید در این نمونه برابر چند مبرمید را در نیمهیدروژنگرم گاز /86

H)یتر خواهد بود؟  ,Br :g.mol )1,Brr

1 (121 10122 (1212 103 (212 104 (/2 7/1 1012
است؟نادرستهاي مقابل کدام گزینه ا توجه به واکنش

(s)واکنش0 A (aq) B (aq) A(s) : E2 2 0

(aq)واکنش0 B(s) D(s) B (aq) : E2 0(aq) : E

D) در سلول گالوانی 1 B الکترود ،Dدهد.قطب منفی سلول را تشکیل می
نگهداري کرد.Bتوان در ظرفی از جنس فلز را نمیA) محلول آبی نمک 2
فلز 3 از دو فلز دیگر بیشتر است.D) قدرت کاهندگی
تواند فلز مس باشد.میAتواند یکی از فلزهاي روي یا آلومینیم و فلز میB) فلز4

Cl/است؟ (نادرستدانز سلول دربارة چند مورد از مطالب زیر  ,Na : g.mol/
1,Na,Na/(

گیرد. گرم گونه کاهنده مورد استفاده قرار می71مول الکترون،  2مبادلۀ * به ازاي 
آن بیشتر است.سازندة که سطح انرژي آن از یون شود* در آند آن فلزي تهیه می

نیـز کوواالنسـی شود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند * ترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب سدیم کلرید استفاده می
شود. می

فلزات ام ت دافعال* ک ه ته آنها ذاب ک ن قکافت ب از ان ت

 تظلغ
یبسن

HA HA
H

A
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-228 توان گفت: ، میشود در طی فرایندي که در صنعت فلز آلومینیم تولید می
 شود. صورت مذاب حاصل می ) سلول گالوانی است که آلومینیم به1
 ) کاتد و آند آن هردو از جنس گرافیت هستند.2
 شود. اکسید تولید می دي ) در اطراف کاتد، گاز کربن3
Alصورت  ) واکنش انجام شده به4 O (l) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  است. 3

-229 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر 
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه الف) کوارتز از جمله نمونه

 ب) تاکنون هیچ یونی از دو عنصر کربن و سیلیسیم در هیچ ترکیبی شناخته نشده است.
 اتم اکسیژن وجود دارد. 6تشکیل شده،  حلقۀاي سیلیس در هر  ج) در ساختار شش گوشه

Siبر پیوندهاي د) در سیلیس افزون  I Si  وجود پیوندهايSi Si  بلوري آن شده است.شبکۀ نیز سبب استحکام 
1 (1 2 (2 3 (3 4(  4 

-230 توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرافیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟ الماس ساختگی را می
 شود. هاي کربن دو بعدي می چینش سه بعدي اتم) 1
 یابد. ) چگالی کاهش می2
 یابد. ) استحکام ساختار افزایش می3
 شود. اي می ) ساختار الیه4

-231 کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر، می» نیروهاي بین مولکولی«واژة 
s)(گرافیت ,K SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2 

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
HCNمقداري  (g)  کنیم تا تعادل  دو لیتري میسربستۀ را وارد ظرفHCN(g) C N (g) H (g)2 2 برقرار شود. چه تعداد از  22 232-

 دهد؟ برقراري تعادل رخ میلحظۀ موارد زیر تا 
Cافزایش سرعت مصرف   N2  افزایش فشار گازهاي درون ظرف   2

C]افزایش نسبت   N ][H ]

[HCN]
2 2 2

 H2کاهش سرعت تولید    2

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-233 مشابه یکاي ثابت تعادل در کدام واکنش زیر است؟ ،راي واکنش گازي مربوط به نمودار مقابلبیکاي ثابت تعادل 

1 (SO (g) SO (g) O (g)3 2 22 2 
2 (CH OH(g) CO(g) H (g)3 22 
3 (CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2 
4 (CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3 3 
 

تظلغ

نامز

(mol.L )1
A

C

D

B

(s)

ر را می تختختگیگیگی سا توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرافیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟لماماماماماسسسس
شنشنشنشنش سه بععديديديدي اتم)1 شود. هاي کربن دو بعدي میچچچچیچی
کک ککاااهش می2 ددبدد..) چگااالیلیللی ییایایا
یممیممی3 یابد. ) استحکام سساساساخختختختار افزایششششش
میمیمی ) ساختار الیه4 شود. ايييي

یلیلیلیلی«واژة  لوللککوکوکو یییمیی» نیروهاي بین م زازاز ممووواواردد زززیریریریریر،  ععتعدددداد  تتت تتوووووصیف چه  يياياياي ؟د؟؟توان بهرا بر کار بر
فاافافافیتیتیتیت s(s(s(ss)(گر ,,,O (s) C H (l) FFFFFe OOOO (s) C H O (s) MMMMgCgCgCgCg l (ll s) Br (l) C) C) C) C4 6 6 2 33 1 2 2O (s) C H (l) FFe OOO (s) C H O(s) C H (l (s) C H O 2 2(((((s) Brs) Br

1 (22 (33 (444444 (5
HCNمقداري  (g)  فرفرفرف یمییسسسربستۀ را وارد ظ (HCN(g)g)gننننکنییییم تا تعادل  دو لیتري  (g) H (g)2(g) H2 C NCCCC (2 2N (Nبرقرار شود. چه ت

میلحظۀ موارد زیر تا  ر رر رخخخ دهد؟بببرقرقرقرقرراراراراري تعادللدلدل
یییایششششسرعت مصصرصرصرففففف Cافز N2 2Nفففرف یییایشششششفشار گازهاي درون ظ اففزفزفزفز

C]افزایش نسبتتت N ][H[HHHH ]

[HCNNCNN]]]]
2 2222 2N ]]]][[H[

HHHHH2کاهش سرعت تولید 2222

1 (12222((((23((33334 (4
تعادل  ث ثثثابابابابتتتت لبلبلبلبکاي نمودار مقا ب بببهههه بربببوطوطووطوط واواواکنکنششششگگگازي م اسااست؟،،،ببراي ززیزییزیررررر یکیکیکاي ثابت تعادل در کدام واکنش بببابهه ششمشمش

1 (SSOO ((((gggg)) S g))) O ((((ggg)33 2g) O2SSSOOOOO (gggg)))) SOOOO (((((ggg2(g
2 (CCCCHHHH OH(gg)))) C H (g)3 2OH(((gggg)))) C ) HOH C ) HHHHCO(ggggg)))COOO((ggg)
3 (CCCaaaaCCCCCOOO (s) aO(s) CO (g)3 2(s))) CaO(s) CO(s CaO(s) COCCCCaO(s)CaO(s)

4 (CH COOH(aq) H O(l)) H COO (aq) H O (aq)( ) H O (H O(l)) H COO (aq)H O(l H COO ( )( )3 2 3OOCCCCCH COCCH CO3CCC

تظلغ
ol.L )1

AAA
C

D

BBBBB
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-234 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 فراوري نشده هستند.اولیۀ الف) نمک، سنگ معدن، نفت خام و هوا مواد خام و 

 کار بردن دانش براي حل یک مسئله در صنعت یا زندگی براي هدفی خاص است. ب) فناوري، به
 کنند. فروشی می ج) بسیاري از کشورها منابع معدنی خود را خام

 شوند. ها از فراوري نفت خام تهیه می ها و انواع پالستیک الکلخانوادة د) اولین و دومین عضو 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-235 عبارت کدام گزینه درست است؟
 شود. ) از واکنش حالل ضدعفونی کننده با اتیل استات، یک اسید آلی سنتز می1
 ا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه است.آلی جدید همواره با تغییر ساختار یمادة ) تولید یک 2
Hطور مستقیم به  توان در شرایط مناسب به ) متانول را می3 C H

||
O

 تبدیل کرد. 

 شود. موضعی، ترکیب آلی است که از واکنش گاز کلر با اتیلن تهیه می کنندة حس بی افشانۀ) 4
O

شود. موضعی، ترکیب آلی است که از واکنش گاز کلر با اتیلن تهیه میکنندة حسبیافشانۀ) 4
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 5دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 2گزینه .1

 الف ـ سندروس: صمغی زرد رنگ، د ـ خطّه: سرزمین
 صحیح است. 4گزینه .2

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) اضداد: تضادها1
ـار سـنگین،        اي که  ) هزاهز: فتنه2 ـاه، ب ـار گن مـردم را بـه جنـبش وا دارد، وزر: ب

 غمگسار: غمخوار
 ) شریعت: شرع، دین، مقابل طریقت3

 )160و  41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
 صحیح است. 4گزینه .3

 شفق= سرخی افق پس از غروب آفتاب / ملکوت: جهان باال
 نامه) ، واژه9تا  6هاي  (فارسی یازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .4
 ها: امالي درست کلمات در گزینه

 ) قضا4) روضه         3) نواحی          2) نغز، خوار         1
 )161و 159، 44، 29، 17هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه

 صحیح است. 2گزینه .5
 ها: بررسی گزینه

ا شـکل درسـت   همگی ب» ترجیح«و » ثنا«، »تفضیل«، »بصر«، »لقا«) واژگان 1
 اند. کار رفته به
طـور غلـط بـه شـکل      بـه » غـرض « واژةکار رفته؛ ولی  درست به» فراق«واژة ) 2
 نوشته شده است و همین گزینه پاسخ ماست.» قَرض«
همگـی ارزش امالیـی دارنـد و درسـت     » بحر«و » غربت«، »طینت«) واژگان 3
 اند. کار رفته به
 دارند و درست هستند.ارزش امالیی » طبع«و » صفیر«) واژگان 4

 )9(فارسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .6

(فراغ: آسودگی خاطر) (صالح: مصلحت) (شـبه: ماننـد) (غـدر: نیرنـگ)     
 (خار: تیغ گل)

 صحیح است. 4گزینه .7
 صحیح است. 3گزینه .8

 موسیقی): جناس تاموسیلۀ : چنگ (دست)، چنگ (1گزینه 
همه در یـک معنـی بـه    » زاد«هاي  واژه: وفا، جفا: جناس ناقص، 2گزینه 

 کار رفتند.
: جوي و بوي: جناس ناقص، روان (جـاري)، روان (جـان): جنـاس    3گزینه 

 تام
 : یاد، باد: جناس ناقص4گزینه 

 صحیح است. 2گزینه .9
 ها: بررسی گزینه

 ) چو خورشید رو سپیدم کن: تشبیه و کنایه1
 تناسب، مجاز و تضاد ندارد) جام و جم: جناس ناهمسان، جام و می و ساقی: 2
 ) تار (تار مو، نام ساز): جناس همسان، چنگ به خروش آید: کنایه3
 ) رونق بازار کسادي است: پارادکس، متاع، بازار، رونق: تناسب4

 )15 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .10

 مجاز از اعمال / تلمیح به داستان حضرت یعقوب(ع) ) دست1

کوه دماوند در ابرها بـراي آن اسـت کـه مـردم     قلۀ ) علت پنهان شدن 2
حسـن تعلیـل/ چشـم و روي، چهـر     تو (دماوند) را نبینند چهرة 
 تناسب

اسـتعاري و   اضافۀزمیناستعاره از دماوند / مشت ) مشت زمین3
 تشخیص/ تشبیه ندارد

کنایـه از  آرایـی) حـرف (ب)/ از ریشـه برکنـدن     حروف (واج نغمۀ) 4
 نابود کردن

 صحیح است. 4گزینه .11
 ) به بلندي و راست قامتی2) به درستی 1 :ایهام به راستی 
 جناس (تشبیه قامت به سرو /  اغراق در بلندي قد) سر، سرو 

 صحیح است. 2گزینه .12
: سعدي، منادا هستند کـه در یـک   4: دل، گزینه 3: دل، گزینه 1گزینه 
منادا است که هر » حافظ« 2غیرساده به کار رفتند ولی در گزینه جملۀ 

 اند. دو جمله ساده
 صحیح است. 4گزینه .13

 ها: بررسی گزینه
 شاب: بدل (واو ربط در جمالت است)) شیخ همیشه 1
 ) تمثیلی: معطوف به صفت2
 االّول: بدل ) پنجم جمادي3
 بخش: معطوف به صفت ) بهاءالدین ولد: بدل، مسرّت4

 )32 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .14

 ها از دست رفته، آن دست کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 
 اش کینههایش،  هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم

 صحیح است. 1گزینه .15
 تپان نقش مسند دارد.

 ها: بررسی سایر گزینه
 کفر و غم ایمان ندارم سرندارم /  جان برگ) نگارا بی تو 2

 الیه   مفعول مفعول مضاف                 
 پذیر است. مفعول» دارد«نکته: فعل 

 »)شد«فعل خانوادة  هممشو ( بیگانههستیم /  تو) ما براي 3
 متمم          مسند            

 طفیل عشق برهانی خودخود را از دست  مگر) 4
 الیه قید                  مضاف     

 قید است.» شاید«و » امید است«مگر: به معناي 
 صحیح است. 4گزینه .16

 الهی، آزاديترین،  وندي: شکوهمند، آفتابی، ابدي، خورشیدي
 مرکب: بهمن ماه، برفگیر، دالرام
 وندي ـ مرکب: رنگارنگ، ماالمال

 )87 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .17

» فنـا شـدن در راه یـار   «مفهوم مشترك صورت سـؤال و ابیـات مـرتبط    
 اشاره دارد.» عاشق بودن«بر  3گزینۀ است؛ ولی بیت 

 صحیح است. 1گزینه .18
اشـاره دارد و سـایر ابیـات بـه     عشـق   به ازلی بودن 1گزینۀ بیت مفهوم 

 .اشاره داردرستگاري رسیدن رهایی از نفس و به تبع آن به 

 صحیح است. 3گزینه .19
فهمد و عاشـق کسـی اسـت کـه مـرگ او       عشق را فقط عاشق واقعی می

 اش خواهد بود. رهایی

نامه) ، واژه9تا  6هاي  سی یازدهم، درس
صحیح است.1نه 

ها: ي درست کلمات در گزینه
) قضا4) روضه         3) نواحی         2غز، خوار         

)161و 159، 44، 29، 17هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
صحیح است.2نه 

ها:ی گزینه
ببا شـکل درسـت   همگی ب»ترجیح«و » ثنا«، »تفضیل«، »بصر«، »لقا«ژگان
اند. رفته

  طـور غلـط بـه شـکل      بـه » غـرض « واژةکار رفته؛ ولی  درست به»««فراق«ژة 
نوشته شده است و همین گزینه پاسخ ماست.»ض

همگـی ارزش امالیـی دارنـد و درسـت     »بحر«  و » غربت«، »طینت«ژگان
اند. رفته
دارند و درست هستند.ارزش امالیی »طبع«و » صفیر«ژگان

)9(فارسی یازدهم، درس 
صحیح است.3نه 

غ: آسودگی خاطر) (صالح: مصلحت) (شـبه: ماننـد) (غـدر: نیرنـگ)     
: تیغ گل)

صحیح است.4نه 
صحیح است.3نه 
موسیقی): جناس تاموسیلۀ : چنگ (دست)، چنگ (1ه 
همه در یـک معنـی بـه    » زاد«هاي  واژه: وفا، جفا: جناس ناقص، 2ه 

رفتند.
اس3ه جن ان): (ج وان ي)، ا (ج وان ناقص، جناس بوي: و جوي :

: سعدي، منادا هستند کـ4: دل، گزینه 3: دل، گزینه 1گزینه 
منادا اس» حافظ« 2غیرساده به کار رفتند ولی در گزینه جملۀ 

اند. دو جمله ساده
صحیح است.4گزینه .13

ها: بررسی گزینه
شاب: بدل (واو ربط در جمالت است)) شیخ همیشه 1
) تمثیلی: معطوف به صفت2
االّول: بدل ) پنجم جمادي3
بخش: معطوف به صفت) بهاءالدین ولد: بدل، مسرّت4

ص(فارسی یازدهم،
صحیح است.3گزینه .14

از دست رفته،کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 
اشکینههایش،  هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم

صحیح است.1گزینه .15
تپان نقش مسند دارد.

ها: بررسی سایر گزینه
کفر و غم ایمان ندارمسرندارم /  جان برگ) نگارا بی تو 2

الیه   مفعول مفعول مضاف                  
پذیر است. مفعول»دارد«نکته: فعل 

»)««شد«فعل خانوادة  هممشو ( بیگانههستیم /  تو) ما براي3
 متمم          مسند          

طفیل عشق برهانیخودخود را از دست  مگر)4
الیه  قید                  مضاف    

قید است.»شاید«و » امید است«مگر: به معناي 
صحیح است.4گزینه .16

الهی، آزاديترین،  وندي: شکوهمند، آفتابی، ابدي، خورشیدي
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 ها: بررسی سایر گزینه
 نیافتنی اشاره شده است. پایان و دست به خیال باطل و آرزوهاي بی )1
به رسوایی عاشق و اینکه راز عشق را بـا صـبوري هـم نتـوان پنهـان       )2

 ساخت، اشاره دارد.
 اندیشد. مفهوم آن فقط معشوق است و فقط عاشق به معشوق می )4

 صحیح است. 4گزینه .20
 :3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

 اندوزي از آن  داري قدرت دنیوي و عبرتیناپا
 : پادشاهان در مقابل خداوند نیازمندي بیش نیستند.4 گزینۀ مفهوم

 )62 صفحۀ، 8(فارسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .21

به مفهوم کمال، بالندگی و عروج پـس از مـرگ    3و  2، 1هاي  در گزینه
اي از بهشـت   گـور را دري و پـرده   4 گزینـۀ ظاهري اشاره شده؛ ولـی در  

 داند. می
 )31 صفحۀ، 2 (فارسی یازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .22
اختیـاري انسـان    مفهوم مشترك: راضی بودن به سرنوشت و تقدیر و بـی 

 در مقابل سرنوشت
 هاي دیگر:   مفهوم گزینه

 الف) معامله نکردن با روزگار
 د) ننالیدن از ظلم و ستم یار (چون همیشگی است)

 )49 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .23

 یک مفهوم تکرار شده است.   2 زینۀگدر دو بیت 
 »کمال و ارزش است مایۀترك تعلق و خودخواهی «

 )62 صفحۀ، 8(فارسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .24

بیت مورد سؤال به این مفهوم اشاره دارد که هر کس به تناسـب درك و  
 3، 1هـاي   فهم خود با من همراه شد و درد مرا نفهمید که مفهوم گزینه

به این مسـئله اشـاره دارد    2 گزینۀبه این مفهوم نزدیک است، ولی  4و 
 توان با فکر خطاکار و ناقص خود مشکل عشق را حل کرد. که نمی

 )47 صفحۀ ،6  ازدهم، درس(فارسی دو
 صحیح است. 1گزینه .25

 : خواهان عشق باید از حیات خود در گذرد.1 گزینۀمفهوم 
: زندگی واقعـی از  4و  3، 2هاي  مفهوم مشترك عبارت موردنظر و گزینه

 عشق زیستن، مرگی بیش نیست. گیرد و بی عشق سرچشمه می
 )53 صفحۀ (فارس  دوازدهم،

 
 عربیزبان 

 است.صحیح  2گزینه .26
: پروردگـارت /       ـکبن: بهتر ـ نیکـوتر / رسم: با آنها ستیز کن / أحلْهجاد

: گمراه شد / سبیله: راهش   : کسی که / ضَلَّ : آگاهتر / منْ لَماَع 

 صحیح است. 1گزینه .27
: باور نمی :    کنم / الدالفین: دلفین ال اُصدقُ : نجـات داد / انسـاناً ها / أنْقَذَت

: رساند / الشاطئ: ساحل انسانی را / لَتصأو 

 صحیح است. 4گزینه .28
 اي (مجهول)/ ضعفین: دو برابر کلمات مهم: خُلقت: خلق شده ترجمۀ

 ها: بررسی سایر گزینه
کــه (تــا)، / ترجمــه نشــده» ممــا«در » مــن«اي)،  انــد (آفریــده شــده ) آفریـده 1

 دوبرابرش (دو برابر)
 ها و ضمیرها باید براي مخاطب بیایند)  (فعل) جمله باید حالت خطابی داشته باشد 2
)، هـر آنچـه (از آنچـه داري)،    1 گزینـۀ که)، آفرینش...(مانند  که (انسانی ) کسی3

 )1 گزینۀببخش (انفاق کن)، چند برابرش (مانند 
 )89و  88هاي  ، صفحه7دهم، درس  (عربی

 صحیح است. 1گزینه .29
 کلمات:ترجمۀ 

انسان واجب است.../ أن یدرك... إدراکاً تامـاً: کـه    علی األنسان: انسان باید...، بر
کامالً درك کند/ األمور المختلفۀ حوله: امور گوناگون پیرامون خـود/ یعارضـها:   

 با آنها مخالفت کند/ المعارضۀ: مخالفت کردن/ أن یفهم: که بفهمد
 ها: گزینه اشتباهات

مـه شـده   صـورت مصـدر ترج   فعل است؛ اما بـه » یعارض(«) مخالفت کردن 2
صـورت مصـدر ترجمـه شـده      فعل است؛ اما بـه » یدرك(«است)/ درك کامل 

 است).
مفعول مطلق نوعی است که در ترجمه لحـاظ نشـده اسـت./    » إدراکاً تاماً) «3

 نیست.)» یعارض«به مخالفت بپردازد (معادل مناسبی براي 
 ترجمـه نشـده  » حوله«)/ اطراف (ضمیر در 2گزینۀ ) مخالفت کردن (مانند 4

 عربی وجود ندارد.)جملۀ است)/ بعد از این باشد که (معادلش در 
 )47صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .30
گیرنـد،   کلمات مهم: المفردات الّتی: واژگانی که ـ یستخدم: به کار مـی  ترجمۀ 

قُ: بـه زبـان           استفاده می نْطـکنند ـ الکلمـات الدخیلـۀ: کلمـات وارد شـده ـ ی
 هایشان   آورند ـ ألسنتهم: زبان می

 ها:   بررسی سایر گزینه
اضـافی  » توسـط «فعـل مضـارع اسـت.)،    » یستخدم(«: استفاده شده 1گزینۀ 

 آورند) کنند (به زبان می جمع است.)، تلفّظ می» أوزان(«ست، وزن ا
» ینطـق («انـد   کننـد)، بـه زبـان آورده    اند (استفاده می : استفاده کرده2گزینۀ 

 ترجمه نشده است.  » دخیلۀ«مضارع است.)، 
هایشـان،   : ترتیب عبارت در ابتداي آن به هم خورده است، زبان (زبان4 گزینۀ

 )جمع است.» ألسنۀ«
 صحیح است. 2گزینه .31

 ها: بررسی سایر گزینه
) هر کس (کسی کـه)/ لقـب دهـد (لقـب داد،     3تر)   ) کوچک (کوچک1

کند.)/ از مردمـان شـرور    شرطی ایجاد نمی جملۀ» الذّي«دقت کنید که 
 ها) ) کوه (کوه4(بدترین مردم)  

 )19و  17، 5، 3هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی یازدهم، درس
است.صحیح  2گزینه .32

: قرار می«  به اشتباه به شکل مجهول ترجمه شده است.» دهی تَضَع 
 )78صفحۀ ،  7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   4گزینه .33
انسـان بـا گفتـار و سـخنش شـناخته      «مفهوم عبارت صورت سؤال بر اینکـه  

 متناسب است. 4گزینۀ داللت دارد که با » شود. می
 ها: در سایر گزینه

 : بر فکر کردن قبل از سخن تأکید دارد.  1گزینۀ 
 گفتن تأکید دارد. : بر به اندازه سخن2گزینۀ 
 : بر درست و راست بودن سخن داللت دارد.    3گزینۀ 

به مفهوم کمال، بالندگی و عروج پـس از مـرگ   3و2، 1هاي  گزینه
اي از بهشـت    گـور را دري و پـرده  4   گزینـۀ ري اشاره شده؛ ولـی در  

اند.
)31صفحۀ، 2 (فارسی یازدهم، درس

صحیح است.1نه 
اختیـاري انسـان   وم مشترك: راضی بودن به سرنوشت و تقدیر و بـی 

قابل سرنوشت
هاي دیگر:  وم گزینه

 معامله نکردن با روزگار
نالیدن از ظلم و ستم یار (چون همیشگی است)

)49صفحۀ(فارسی یازدهم، 
صحیح است.2نه 

یک مفهوم تکرار شده است.   2 زینۀگو بیت
»کمال و ارزش استمایۀك تعلق و خودخواهی 

)62صفحۀ، 8(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است.2نه 

مورد سؤال به این مفهوم اشاره دارد که هر کس به تناسـب درك و  
3، 1هـاي   خود با من همراه شد و درد مرا نفهمید که مفهوم گزینه

به این مسـئله اشـاره دارد    2 گزینۀبه این مفهوم نزدیک است، ولی 
توان با فکر خطاکار و ناقص خود مشکل عشق را حل کرد. می

)47 صفحۀ ،6  ازدهم، درس(فارسی دو
صحیح است.1نه 

ها: گزینه اشتباهات
 صـورت مصـدر ترجفعل است؛ اما بـه »«یعارض(«) مخالفت کردن 2

 صـورت مصـدر ترج  فعل است؛ اما بـه »«یدرك(«است)/ درك کامل 
است).

 مفعول مطلق نوعی است که در ترجمه لحـاظ نش»إدراکاً تاماً) «3
نیست.)»یعارض«به مخالفت بپردازد (معادل مناسبی براي 

ترج»حوله«)/ اطراف (ضمیر در 2گزینۀ ) مخالفت کردن (مانند 4
عربی وجود ندارد.)جملۀاست)/ بعد از این باشد که (معادلش در 

،4(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3گزینه .30

مترجمۀ کلمات مهم: المفردات الّتی: واژگانی که ـ یستخدم: به کار
ق استفاده می نْطـکنند ـ الکلمـات الدخیلـۀ: کلمـات وارد شـده ـ ی

هایشان   آورند ـ ألسنتهم: زبانمی
ها:   بررسی سایر گزینه

توسـط«فعـل مضـارع اسـت.)،    »یستخدم(«: استفاده شده1گزینۀ 
آورندکنند (به زبان میجمع است.)، تلفّظ می»«أوزان(«ست، وزن ا

   انـد کننـد)، بـه زبـان آورده   اند (استفاده می : استفاده کرده2گزینۀ 
ترجمه نشده است.  »دخیلۀ«مضارع است.)، 

: ترتیب عبارت در ابتداي آن به هم خورده است، زبان (زبا4 گزینۀ
)جمع است.»ألسنۀ«

صحیح است.2گزینه .31
ها:بررسی سایر گزینه

) هر کس (کسی کـه)/ لقـب دهـد3تر)   ) کوچک (کوچک1
که کنید نمجملۀ»الذّي«دقت ایجاد مردمشرط از /( کند
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 صحیح است. 4گزینه .34
هـاي ایـران:    ترینِ کتابخانـه  ) ـ بزرگ 3و1هاي  (رد گزینه محافظۀاستان: 

سی مثال پنجم براي اسم کتاب در 5صفحۀ اکبرّ مکاتبِ ایران (ارجاع به 
 تفضیل)

صحیح است. 4گزینه .35
 نه مضارع.   ،فعل امر است» استلم«تحویل بگیر: 
 ها: رد سایر گزینه

 )3و  2هاي  (رد گزینه» آخر«) ـ آخر 3و  2هاي  (رد گزینه» أدویۀ«داروها: 
 )77صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .36
 نَۀ)مترادف (مهدئَۀ: مسکِّ

 صحیح است. 3گزینه .37
 است.)» خاطرات«به معناي » ذکْرَیات(«ذکریات 

 )17صفحۀ ، 2  (عربی دوازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .38

هاي طبیعی آسمانی براي بیشتر مـردم   پدیده«در این گزینه آمده است: 
این عبارت طبـق مـتن   ». ترسناك هستند زیرا براي آنان ناشناخته است

 صحیح است.  
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

سوي آسمان باال ببـریم تـا آنچـه را در     ) ما باید هر روز سرهایمان را به1
 بشناسیم. ،دهد آن رخ می

) در آسمان منافعی براي ما نیست براي همین دوسـت نـداریم بـه آن    2
 توجه کنیم.

 دانند.   مراقبت از آسمان را می نحوة) بسیاري از مردم 4
 صحیح است.   4گزینه .39

که » شود، جزئی و کلی در دو حالت دیده می«ر این گزینه آمده است: د
 طبق متن کامال صحیح است.  

 ها: سایر گزینه ترجمۀ
 دهد که آسمان صاف و خالی از ابر باشد. ) زمانی رخ می1
) همان پنهان شـدن خورشـید در پشـت مـاه در روز اسـت در نتیجـه       2

 بینیمش. نمی
 شود.  تمام ساکنان جهان پنهان میدهد خورشید از  ) وقتی رخ می3

 صحیح است.   4گزینه .40
دقت کنید که جمالت دیگر بـه دلیـل   » گاهی براي ما ترسناك هستند«

 کلی بودن نادرستند:
 ) واقعا زیبا هستند. 2کنند.      ) مردم را نگران می1
 اند.   ) براي ما ناشناخته3

 صحیح است.   4گزینه .41
 خ دادن کسوف نشده است.  هاي ر اي به نشانه در متن اشاره

 صحیح است. 4گزینه .42
 ها: موارد نادرست سایر گزینه

 شود.) صفۀ (کثیر: خبر است، زیرا معناي جمله با آن کامل می ) خبر1
ـُ شـروع      ) المجهول2 ـا  المعلوم (اگر قرار باشد، فعل مضارع مجهول باشـد، ب

 »الّذي«فعل معلوم و فاعل  شود)، فعل مجهول... می
ـار هـم بیاینـد، اسـم سـوم           ) خبر3 صفۀ (اگر سه اسـم بـه ایـن شـکل کن

 درصورتی خبر است که (ال) نگیرد)
 )77تا  75هاي   صفحه دهم، (عربی

 صحیح است. 1گزینه .43
 ها: بررسی سایر گزینه

 النافیۀ للجنس)» ال«النافیۀ للجنس (خبر » ال«) اسم 2
 ) خبر کأنّ (صفت)3

 مفعول است)» ي«للمخاطب (للغائبۀ)/ فاعله ضمیر الیاء البارز (ضمیر ) 4
 )18و  8، 7، 5هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

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

) فاعلـه  2پس اسم فاعـل اسـت.)     ،) اسم مفعول (وسطش کسره دارد1
 »)ي«ضمیر مستتر (فاعله ضمیر 

 الیه) ) مجرور به حرف الجر (مضاف3
 )22و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .45
 ها: بررسی سایر گزینه

ـ «است پـس عـین الفعلـش بایـد فتحـه      از باب تفعیل » تعلّموا) «1 » ـَـ
بگیرد؛ تَعلَّموا (دقت کنید این فعل امـر و للمخـاطبین اسـت؛ هـر چنـد      

 ماضی و للغائبین هم، همین شکل را دارد.)
الفعل فعل امـر در بـاب    ) باید از فعل امر و مخاطب استفاده کنیم. عین2

 گیرد: اعتَصموا می» ـِـ«افتعال، کسره 
 صحیح است.» أنْزِلْ«امر از باب إفعال است پس  فعل» أنزل) «4

 )44و  29هاي  ، صفحه4و 3(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .46

»یک فعل مجهول است و فاعل آن حذف شده است.» تُفَتَّش 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) إنکسرت (فعل معلوم)2) أنقَذَ (فعل معلوم)          1
 ) تُمرّر (فعل معلوم)3

 )65 ۀصفح، 6دهم، درس  عربی(
 صحیح است. 4گزینه .47

هـم خیـراً و    3و  2هاي  خیر معناي تفضیلی ندارد. در گزینه 1گزینۀ در 
خیـرٌ معنـاي    4 گزینـۀ دهند و فقط در  می» خوب، خوبی«الخیر معناي 

: بهترین نگهبان دارد » بهترین«  خیرٌ حافظاً
 صحیح است. 4گزینه .48

کار رفته باشـد،   خواهد که در آن جواب شرط به صورت سؤال عبارتی را می
 شرطی پیدا کنیم. جملۀبنابراین کافی است یک 

جـواب شـرط   » تحصـل «کار رفتـه اسـت و    اي شرطی به جمله 4 گزینۀدر 
 است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 از نوع استفهامی است و جواب شرطی وجود ندارد.» من) «1
 ع موصول است و جواب شرطی وجود ندارد.از نو» من) «2
 از نوع موصول است و جواب شرطی وجود ندارد.» ما) «3

 )20و  19هاي  صفحه، 2  (عربی یازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .49

 مستثنی منه است و جمع مکسر نیست.» الناس«
 ها: بررسی سایر گزینه

 است. از نوع نفی» ال«) در این عبارت فعل نهی وجود ندارد و 1
 فعل مضارع وجود دارد. 3) در این عبارت 2
 هاي مضارع این گزینه هستند. فعل» تحبون«و » تنفقوا«ـ » تنالوا«
است و بـا توجـه بـه اینکـه فعـل      » صوت« کلمۀ ) مستثنی منه این عبارت4
 قبل از إلّا اصالً فاعلی وجود ندارد. جملۀمجهول است در » یسمع«

ه )(
صحیح است.3نه 

است.)»خاطرات«به معناي »««ذکْرَیات(«ات 
)17 صفحۀ ، 2  (عربی دوازدهم، درس

صحیح است.3نه 
هاي طبیعی آسمانی براي بیشتر مـردم   پدیده«ین گزینه آمده است: 

این عبارت طبـق مـتن   ». ناك هستند زیرا براي آنان ناشناخته است
یح است.  

ها: سایر گزینه مۀ
سوي آسمان باال ببـریم تـا آنچـه را در    ما باید هر روز سرهایمان را به

بشناسیم. ،دهد رخ می
در آسمان منافعی براي ما نیست براي همین دوسـت نـداریم بـه آن    

ه کنیم.
دانند.   مراقبت از آسمان را مینحوةسیاري از مردم 

صحیح است. 4نه 
که »شود، جزئی و کلیدر دو حالت دیده می«ین گزینه آمده است: 

ق متن کامال صحیح است.  
ها: سایر گزینه مۀ

دهد که آسمان صاف و خالی از ابر باشد.مانی رخ می
همان پنهان شـدن خورشـید در پشـت مـاه در روز اسـت در نتیجـه       

بینیمش.
شود.  تمام ساکنان جهان پنهان میدهد خورشید از قتی رخ می

صحیح است. 4نه 
دقت کنید که جمالت دیگر بـه دلیـل   » هی براي ما ترسناك هستند

بودن نادرستند:
) واقعا زیبا هستند. 2کنند.      مردم را نگران می

اخ ناش ا انا

است پـس عـین الفعلـش بایـد فتحاز باب تفعیل  تعلموا) 1
بگیرد؛ تَعلَّموا (دقت کنید این فعل امـر و للمخـاطبین اسـت؛

ماضی و للغائبین هم، همین شکل را دارد.)
الفعل فعل ام) باید از فعل امر و مخاطب استفاده کنیم. عین2

گیرد: اعتَصموا می» ـِـ«افتعال، کسره 
صحیح است»أنْزِلْ«امر از باب إفعال است پس  فعل»أنزل) «4

هاي ، صفحه4و 3(عربی دهم، درس 
صحیح است.4گزینه .46

»یک فعل مجهول است و فاعل آن حذف شده است.» تُفَتَّش
ها: بررسی سایر گزینه

) إنکسرت (فعل معلوم)2) أنقَذَ (فعل معلوم)          1
) تُمرّر (فعل معلوم)3

ص،6دهم، درس  عربی(
صحیح است.4گزینه .47

ه 3و  2هاي  خیر معناي تفضیلی ندارد. در گزینه1 گزینۀ در
خی 4 گزینـۀ دهند و فقط درمی» خوب، خوبی«الخیر معناي 

: بهترین نگهباندارد » بهترین« خیرٌ حافظاً
صحیح است.4گزینه .48

کار ر خواهد که در آن جواب شرط بهصورت سؤال عبارتی را می
شرطی پیدا کنیم.جملۀبنابراین کافی است یک 

جـ»تحصـل « کار رفتـه اسـت و    اي شرطی به جمله 4 گزینۀدر
است.
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صحیح است. 1گزینه .50
مفعول است. به آن حیوان نگاه کن؛ زیرا که کاري » عمالً«در این گزینه 

» وقوفا، توبۀ و تربیـۀ «ها به ترتیب  داد. در سایر گزینه عجیب را انجام می
 مفعول مطلق هستند. 

 )49و  48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.   3گزینه .51

توانید یک سوره همانند قـرآن   بگو: اگر می«کریم: قرآن مبارزة دعوت به 
 »  بیاورید.را 

 )35و  34هاي  صفحه ،3درس  یازدهم،(دین و زندگی 
 صحیح است. 4گزینه .52

کـه وجـود و    میابیـ  مـی  يا دهیـ خـود را پد  م،یکنـ  هرگاه به خود نظر می
 مان از خودمان نبوده است.   یهست

موجـود شـدن    يبـرا ها که وجودشان از خودشان نیست، ضـرورتاً   پدیده
نباشـد و وجـودش از    دهیهستند که خودش پدي ا دآورندهیبه پد ازمندین

بـه   ازمنـد یدر موجود بـودن ن  یموجود، فقط در صورت ک. یخودش باشد
 .موجود باشدذاتاً  که خودش ستین يگرید

وده و بعـداً موجـود شـده    شود که زمانی نبـ  پدیده به موجودي گفته می
 است؛ یعنی نیستی آن بر هستی تقدم دارد.

 )3صفحۀ ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی
 صحیح است.   2گزینه .53

 یأکلون اموال الیتـامی ظلمـا  ظاهر عمل در دنیا تجلی دارد و عبارت 
 اشاره به ظاهر عمل خوردن مال یتیم دارد. 

 صحیح است.   2گزینه .54
االسالم دینـاً فَلـن یقبـلَ منـه و هـو فـی اآلخـرة مـن         و من یبتغ غیر 

فتـه  و هرکسی که دینی جز اسالم اختیـار کنـد از او پذیر  : «الخاسرین
 » کاران خواهد بود.نخواهد شد و در آخرت از زیان

 )26 صفحۀ،  2(دین و زندگی  یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .55

صـورت   دیـده بـه  علل عرضی چند عاملی هستند که در پیـدایش یـک پ  
مجموعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند. در علل طولی، هـر علتـی   

 گیرد. به ترتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر می
 ارادةزنـد همگـی وابسـته بـه      ما و عملی که از ما سر مـی  ارادةوجود ما، 

خداسـت و بـا آن منافـات     ارادة انسان در طول ارادة خداوند است. یعنی
 .ندارد

 )63و  62هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .56

» دریافـت و ابـالغ وحـی   «سخن مذکور به مسئولیت اول پیـامبر یعنـی   
 شود. مربوط می

 )49 صفحۀ ،4(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است.   2گزینه .57

 انسان دارد. اندیشۀ ریشه در نوع نگاه و  ،اختالف در انتخاب هدف
ــی     ــه بــه دو ویژگ ــا توج ــتعدادهاي انســان   «ب ــوع بــودن اس و » متن

کنـیم، بهتـر بتوانـد     ، اگر هدفی را کـه انتخـاب مـی   »طلبی او نهایت بی«
 تر است. گوي این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل پاسخ

 )20و  16هاي  ، صفحه1(درس 
 صحیح است. 3گزینه .58

افـراد اسـت، بایـد ایـن     آشکار شدن باطن در سنت امداد عام الهی که سبب 
هـاي آن بـه برخـی     موضوع را در نظر بگیریم که روي آوردن دنیا و لذت

 گناهکاران نشانۀ لطف خداوند به آنان نیست.
 )74صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .59
» هـا  تکفیـري «هیچ گروهی از مسلمانان، غیر از جریانی کـه امـروزه بـه    

است بـراي دعـا و شـفیع قـرار دادن اولیـاي دیـن را       مشهور شده، درخو
تـرین ضـربه را بـر اسـالم      داند. متأسفانه این جریان بزرگ آلود نمی شرك

 اند. وارد کرده و سبب تنفر برخی از مردم از جهان اسالم شده
 )25صفحۀ ، 2دوازدهم، درس  دین و زندگی(

 صحیح است. 3 گزینه.60
قلـب  «بـا ایـن مفهـوم کـه      تُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعونی قُلْ ان کُنْتُم شریفۀ آیه 

در » انسان با خدا باشد، کافی است و عمـل بـه احکـام دیـن ضـرورتی نـدارد      
کیـد  نیز بر ایـن نکتـه تأ  » اهللا من عصاهما احب «تناقض است. حدیث شریف 

 دارد.
 صحیح است. 3گزینه .61

ـام   ) را تداوم ) جهاد علمی امام باقر (( امام صادق بخشیدند. همچنـین ام
ـان غیبـت        کاظم ( ـان (عـج) در زم ـام زم ) به تربیت شـیعیان پرداختنـد و ام

 صغري از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.
 )116و  115، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم

 صحیح است. 3گزینه .62
میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجـود دارد. همچنـین    یپیوند محکم
میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. هرقدر که معرفـت   یارتباط دقیق

 به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد. ،ما به خداوند بیشتر شود
جهان بست، آیـات   يگرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به رو یاگر کس

  یافت و دل به مهر او نخواهد داد.را نخواهد  یاله
در درس یک بـه ایـن موضـوع اشـاره      اهللاُ نور السماوات و االَرض آیۀ

بخـش خداونـد و نشـانگر    تجلّـی  خـودش  حـد  در  يهر موجوددارد که 
رو آنـان کـه    نیاست. از همـ  یصفات اله ریحکمت، قدرت، رحمت و سا

خدا را مشـاهده   يزیچنگرند، در هر  یم یبه دقت و تأمل در جهان هست
 .نندیب یکنند و علم و قدرت او را م یم

 )47و  46، 11هاي  ،  صفحه4(دینی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .63

 و اسـت  انسـان  اختیـار  و انتخـاب  قـدرت  بـه  مربـوط  الؤس اول قسمت
 بیـزاري  و هـا  خوبی به گرایش و بدي و خوبی شناخت بیانگر دوم قسمت

 وتقواهـا  فجورهـا  فالهمها سواها وما ونفسٍ شریفه آیۀ از که ها  بدي از
 گویی به سؤاالت دو قسمتی دقت کنید). در پاسخ( شود می برداشت

 )30و  29هاي  دین و زندگی دهم، صفحه(
 صحیح است.   1گزینه .64

و قـوت گـرفتن مجـدد شـیعیان و      )(هاي امـام سـجاد    در اثر فعالیت
اسـالم اصـیل در دوران امـام    ی امیـه، زمـان معرفـ    ضعف تـدریجی بنـی  

فرا رسید و ایشان یک نهضت علمی و فرهنگی بـزرگ را آغـاز     )(باقر
 کردند.

صحیح است.4نه 
کـه وجـود و    میــابیـ  مـی  يا ــ دهیـ خـود را پد  ییم،یکنـ  ه به خود نظر می بب

مان از خودمان نبوده است.   ی
موجـود شـدن   يبـرا ها که وجودشان از خودشان نیست، ضـرورتاً  ه   

نباشـد و وجـودش از   ییدهیهستند که خودش پدي ا دآورندهیبه پدمند
بـه   ازمنـد یدر موجود بـودن ن تتیموجود، فقط در صورت ک. یش باشد نن 

.موجود باشدذاتاً  که خودش ییستین ير
ــ وده و بعـداً موجـود شـده    شود که زمانی نبـ ده به موجودي گفته می

ت؛ یعنی نیستی آن بر هستی تقدم دارد.
)3 صفحۀ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی  

صحیح است. 2نه 
یأکلون اموال الیتـامی ظلمـا  ر عمل در دنیا تجلی دارد و عبارت 

ه به ظاهر عمل خوردن مال یتیم دارد. 

صحیح است. 2نه 
االسالم دینـاً فَلـن یقبـلَ منـه و هـو فـی اآلخـرة مـن         من یبتغ غیر 

  فتـه  و هرکسی که دینی جز اسالم اختیـار کنـد از او پذیر  : «سرین
» ننکاران خواهد بود.هد شد و در آخرت از زیان

)26صفحۀ، 2(دین و زندگی  یازدهم، درس 
صحیح است.2نه 

صـورت   دیـده بـه  عرضی چند عاملی هستند که در پیـدایش یـک پ   پپ  
موعه و با همکاري یکدیگر مشارکت کنند. در علل طولی، هـر علتـی   

گیرد. رتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر می

ص،2دوازدهم، درس  دین و زندگی(
صحیح است.3گزینه.60

بـا ایـن مفهـومتُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعونی قُلْ ان کُنْتُمشریفۀ آیه 
انسان با خدا باشد، کافی است و عمـل بـه احکـام دیـن ضـرورتی

 نیز بر ایـن نک»اهللا من عصاهما احب«تناقض است. حدیث شریف 
دارد.

صحیح است.3گزینه .61
بخشیدند. همچ) را تداوم ) جهاد علمی امام باقر (( امام صادق

ـان (عـج) در زمکاظم ( ـام زم ) به تربیت شـیعیان پرداختنـد و ام
صغري از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.

15، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم
صحیح است.3گزینه .62

میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجـود داردیپیوند محکم
 میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. هرقدر ک یارتباط دقیق

به افزایش درجه اخالص کمک خواهد،ما به خداوند بیشتر شود
جهان بسيگرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به رویاگر کس

را نخواهد  یاله یافت و دل به مهر او نخواهد داد.هه
در درس یک بـه ایـن موضاهللاُ نور السماوات و االَرضآیۀ

بخـش خداونـدتجلّـی    خـودش  حـددر يهر موجوددارد که 
رویینــ یاست. از همـ ههیصفات الهییریحکمت، قدرت، رحمت و سا

خدا ريییزچچیچنگرند، در هر ممیمتتیبه دقت و تأمل در جهان هست
.یینندببیبممیکنند و علم و قدرت او را مممیم

از ن ه4( 11اف
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: در کنـار گسـترش معـارف از طریـق     )(از جمله اقدامات امام سـجاد  
هایی فداکار، معتقد  دعا، به تجدید حیات نهضت شیعیان پرداخت، انسان

بـا عالقمنـدان اهـل بیـت     و داراي بینش عمیق، تربیت کرد و بار دیگـر  
 ارتباط برقرار نمود.  

 )116صفحۀ  ، 8درس دین و زندگی یازدهم، (
 صحیح است. 3گزینه .65

 جسـتن  تمسـک  گمراهـی،  و ضاللت از مصونیت راه ثقلین، حدیث طبق
است (علیهم السالم) بیت اهل و قرآن به

 صحیح است.   2گزینه .66
 .شود نمیبعد روحانی تغییر دارد اما تحلیل و متالشی 

 صحیح است. 3گزینه .67
هاي شیطان تسویف کشـاندن انسـان اسـت کـه در لغـت بـه        یکی از راه

معناي کار امروز به فردا انداختن اسـت ایـن حیلـه بـراي گمـراه کـردن       
رود. با بازگشت بنده گناهکار خداونـد نیـز بـه سـوي او      کار می جوانان به

و آرامش را به قلب گشاید  گردد و درهاي رحمتش را به رویش می بازمی
 گرداند. او بازمی

 )89، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 صحیح است.   2گزینه .68

گذشت ایام، آفاتی در پـی دارد و موجـب از   «فرماید:  می )(امام علی 
که تأکید بر مراقبـت از عـزم   » شود. ها وکارها می گسیختگی تصمیم هم 

 است نه محاسبه.
شما قطعاً توانایی این قناعت «فرماید:  خود میایشان پس از بیان قناعت 

ــت و      ــدا] و عف ــش [در راه خ ــاري و کوش ــر پرهیزک ــی ب ــد؛ ول را نداری
 » درستکاري مرا یاري کنید.

 )100و  97 هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (
 صحیح است.   2گزینه .69

هـر کـس دوسـت دارد خـدا را در حـال ایمـان کامـل و        : «)( پیامبر اکرم
 »  رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر را بپذیرد. مسلمانی مورد

است و نـه  ) (غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهري امام زماندورة در 
منـدي از   امکان تشکیل جلسات دروس و تعلیم معارف و احکام دین لذا بهـره 

در نامـه بـه   ) ( است. حضرت ولی عصر» والیت معنوي«ایشان، منحصر به 
ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتـاهی و  «فرماید:  شیخ مفید می
کـن   کنیم ... کـه اگـر جـز ایـن بـود ... دشـمنان، شـما را ریشـه         سستی نمی

 »  کردند. می
 )131و  127 هاي  هصفح ، 9دین و زندگی یازدهم، درس (

 صحیح است. 1گزینه .70
هـا و  نیازمند تغییر در نگرش انسانگذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، 

زندگی فردي و اجتماعی مردم بود. پس تغییـر  شیوة تحولی بنیادین در 
است. عمل براساس دستورات الهـی کـه در   » زندگیشیوة «بنیادین، در 

زندگی را براي ما متحـول  شیوة مطرح شده است،  اَطیعوا اهللا و...آیۀ 
رِ   من سازد. دقت کنید: عبارت می ومِ اآلخـ الیـ نَ بِـاهللاِ وفقـط بـه   آم ،

 هاست، توجه داشته است.ایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان
 صحیح است.   2گزینه .71

ها محدود بـه دوران   ما تقدم: اعمالی که آثار و نتایج آن خواندن نماز 
 شود.  ي این اعمال بسته می پرونده  زندگی انسان است و با مرگ،

ما تأخر: اعمالی کـه آثارشـان حتـی بعـد از      به کتابخانه اهداي کتاب 
ي آن عمـل   ماند یعنی حتی با مرگ انسان نیز پرونـده  مرگ نیز باقی می

 چنان گشوده است.   هم
 ) 56صفحۀ  ، 5درس  (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است.   1گزینه .72
نیـاز   هـاي نامشـروع   اي است که اگر فـردي از راه  گونه نیاز به انس با همسر به

قـراري و   جنسی خود را برطرف کند؛ اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بـی 
 شود.   دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می ناآرامی او را آزار می

کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بنـدگان خـود را   
والدین را هم ردیـف طاعـت و    به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از

 عبودیت خود قرار داده است.
  )175صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .73
باشد؛  مطابق معارف اسالمی تفکر درباره ظهور امام عصر (عج) مردود می

حجت خداونـد  «همچنین با توجه به حدیث  ،اند چون ایشان ظهور نکرده
 گردد. حضور ایشان در جامعه اثبات می» رد...در میان مردم حضور دا

 )128و  127هاي  صفحه ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 1گزینه .74

تمدن دوم اروپا که به تمدن قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشـتن  
پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد. ایـن   اعتقادات باستانی و بت

پرستی بود، یک حرکـت رو بـه    ها گرفتار بت رنتمدن، براي اروپایی که ق
پرست اروپـا بـه یـک     شد. با ظهور این تمدن، مردم بت جلو محسوب می

هـا از بــین رفــت، اتحــاد و   هــا و بتخانــه دیـن الهــی معتقــد شـدند، بــت  
یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و با شکوه مـذهبی  

ت و فرهنگ نگارش یافت و اثـار  هایی در اخالق معنوی ساخته شد، کتاب
هـاي مسـلمانان در    هنري بزرگی پدید آمد. دقت شود که ترجمـه کتـب  

 اواسط قرون وسطی بود.
 )134ۀ صفح ،10 درس  ،دوازدهم(دین و زندگی 

 صحیح است. 1گزینه .75
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پـاك شـود، ایـن کـار بـا       تزکیۀ

براي تداوم پاك ماندن جـان و دل انسـان   شود و  میتوبه از گناهان آغاز 
بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شـود   می
 اثر تزکیه نفس اشاره دارد. به ﴾قد افلح من زکاها﴿و 

 )98، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 2گزینه .76

 باشد. می yourselfنکته: ضمیر انعکاسی مناسب با مخاطب 
مراقب آن چاقو باش. ممکن اسـت خـودت را   «معنی جمله: پدرم گفت، 

 »زخمی کنی.

 صحیح است. 3گزینه .77
ام اسـتفاده   تـوانم از ماشـین لباسشـویی    ترجمه: من در حال حاضر نمـی 

 شود. کنم. آن دارد تعمیر می
باشد؛ ولی  معلوم می جملۀاول چون فاعل مشخص است،  جملۀنکته: در 

باشد و فعـل   دوم چون فاعل مشخص نیست، جمله مجهول می جملۀ در
+ to beباید به شکل  p.p .استفاده شود 

هاي شیطان تسویف کشـاندن انسـان اسـت کـه در لغـت بـه        از راه
ي کار امروز به فردا انداختن اسـت ایـن حیلـه بـراي گمـراه کـردن       

رود. با بازگشت بنده گناهکار خداونـد نیـز بـه سـوي او      کار میان به
و آرامش را به قلب گشاید  گردد و درهاي رحمتش را به رویش میی

گرداند. زمی
)89، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است. 2نه 
گذشت ایام، آفاتی در پـی دارد و موجـب از   «فرماید: می)(علی 

که تأکید بر مراقبـت از عـزم   »شود.ها وکارها میگسیختگی تصمیم
 نه محاسبه.

شما قطعاً توانایی این قناعت «فرماید:  خود مین پس از بیان قناعت 
ــت و      ــدا] و عف ــش [در راه خ ــاري و کوش ــر پرهیزک ــی ب ــد؛ ول اری

» تکاري مرا یاري کنید.
)100و 97  هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (

صحیح است. 2نه 
هـر کـس دوسـت دارد خـدا را در حـال ایمـان کامـل و        : «)(ر اکرم

»  رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر را بپذیرد.مانی مورد
است و نـه  )( غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهري امام زمانورة

منـدي از  ن تشکیل جلسات دروس و تعلیم معارف و احکام دین لذا بهـره 
در نامـه بـه   )(است. حضرت ولی عصر»والیت معنوي«ن، منحصر به 

ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتـاهی و  «فرماید:  مفید می
        کـن  کنیم ... کـه اگـر جـز ایـن بـود ... دشـمنان، شـما را ریشـه        تی نمی

»  ردند.
ا( )اگ

ص،12(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .73

مطابق معارف اسالمی تفکر درباره ظهور امام عصر (عج) مردو
حجت«همچنین با توجه به حدیث ،اند چون ایشان ظهور نکرده
حضور ایشان در جامعه اثبات می» رد...در میان مردم حضور دا

27هاي  صفحه ،9درس (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است.1گزینه .74

تمدن دوم اروپا که به تمدن قرون وسطی مشهور است، با کنار
پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغااعتقادات باستانی و بت

پرستی بود، یک حرکها گرفتار بت ققرنتمدن، براي اروپایی که ق
پرست اروپـشد. با ظهور این تمدن، مردم بتجلو محسوب می

هـا از بــین رفــت هــا و بتخانــه دیـن الهــی معتقــد شـدند، بــت  
یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و با شکو

ییت و فرهنگ نگارش یهایی در اخالق معنویساخته شد، کتاب
هـاي مسهنري بزرگی پدید آمد. دقت شود که ترجمـه کتـب  

اواسط قرون وسطی بود.
صف،10 درس ،دوازدهم(دین و زندگی 

است.1گزینه .75 صحیح
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پـاك شـود، ایـتزکیۀ

براي تداوم پاك ماندن جـان وشود و  میتوبه از گناهان آغاز 
بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده،می
اثر تزکیه نفس اشاره دارد.به﴾قد افلح من زکاها﴿و 
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 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .78

 ترجمه: به کدام مورد در متن اشاره نشده است؟
 صحیح است. 2گزینه .79

اگـر وقـت داشـته باشـد،     معنی جمله: او به من در تکالیفم کمک خواهـد کـرد،   
 طور نیست؟ این

نکته: در جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوتاه آخر جملـه  
 ندارد. ifاي که  جواب شرط است، یعنی جمله جملۀفقط 

 صحیح است. 3گزینه .80
ـام دادنـش        به نظـر مـن  معنی جمله:  ، در وراي هـر چیـزي کـه مجبـور بـه انج

 آن هستیم. هستیم، چیزي هست که مایل به انجام
 ) فرض کردن3) ایجاد کردن  2) تعریف کردن  1
 ) دسترسی پیدا کردن4

 )47، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .81

او انجـام داد ولـی او    نجاتتوانست براي  معنی جمله: دکتر هر کاري می
 فوت کرد.

 صحیح است. 4گزینه .82
ها خیلـی ضـعیف هسـتند کـه      لرزه زمین، اکثر خوشبختانهمعنی جمله: 

 شوند. اغلب هیچ آسیبی را باعث نمی

 صحیح است. 4گزینه .83
ترجمه: در دهمین سالگرد ازدواجش، او مهمانان خـود را برحسـب سـن    

 .دو نفري تقسیم کردهاي  به گروه
 صحیح است.   1گزینه .84

ترین اعضاي بـدنش   شود ارزش یک انسان به دو تا از کوچک ترجمه: گفته می
 بستگی دارد: قلبش و زبانش.  

 ) شناسایی کردن  2) بستگی داشتن            1
 ) دامنه داشتن4) افزایش دادن             3

بـه   ”worthy“کلمـۀ  کتاب کار زبان سال یـازدهم بـا    30صفحۀ توضیح: در 
کلمــۀ آشــنا شــدید. بنـابراین حــدس  » ایســته، ارزشـمند ســزاوار، ش«معنـی  

“worth”  در این پرسش کار دشواري نیسـت. ضـمناً در   » ) ارزش«(به معنی
 رود. به کار می ”on“اضافۀ با حرف  1گزینۀ هاي داده شده، تنها  بین گزینه

 صحیح است. 4گزینه .85
 4گزینـۀ  ، sugarبا توجه به مفهـوم جملـه و غیرقابـل شـمارش بـودن      

 باشد. حیح میص
 اي. باید شکر کمتري مصرف کنی. کیلو چاق شده 4ترجمه: تو اخیراً 

 )29انگلیسی یازدهم، صفحه   (زبان
 صحیح است. 2گزینه .86

دانم که این روزها چقدر غمگین و افسرده اسـت، امـا اگـر     ترجمه: می
 .کند تشدید میاش را ترك کند، فقط مشکالتش را  بخواهد خانواده

 ) تشدید کردن ـ افزودن2بخشیدن                    ) بهبود 1
 ) حل کردن4) نتیجه دادن                        3

 )34 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .87

ـا، شـما اغلـب     ترجمه: در تابلوها و اعالمیـه  ـار شـکل    NOکلمـۀ  ه  ingرا در کن
 بینید که به معناي آن است که آن کار ممنوع است. می
 ها ) تابلوها، اعالمیه4) اخطارها   3ها    ) معرفی2) اسم مصدرها   1

 )73صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .88

اي از حقوق اسـت کـه بـه مالکیـت، کنتـرل و       ترجمه: حقوق آب، شاخه
 پردازد. یک منبع می برداري از آب به عنوان بهره

 ) درخواست، تقاضا4) تهویه   3) منبع   2) سوخت   1
 )77صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 :cloze testترجمه 
ـاً آب و هـواي      یکی از محل هاي تعطیالت محبوب من مکزیک اسـت. مـن واقع

ـان      آنجا را دوست دارم؛ چون هرگز سرد نمی ـا) نیـز خیلـی مهرب شود. مردم (آنج
ـا)    هستند. آنها هرگز به اسپانیایی (صحبت کردن) بد مـن نمـی   خندنـد. (در آنج

بازدیـد کـردن    غذا واقعاً خوب است. شهر مکزیکوسیتی جاي بسیار جالبی بـراي 
ـاختمان قـدیمی خیـره     موزةاست. آن تعدادي  کننـده   عالی و تعداد بسـیاري س

تـري   هاي مقرون به صـرفه  ها براي اقامت بسیار گران هستند؛ اما گزینه دارد. هتل
ـاحلی    گاه توانید در یکی از استراحت (هم) وجود دارد. براي مثال شما می ـاي س ه

ـاً بایـد    ریزي می مثل آکاپولکو بمانید. اگر برنامه کنید از مکزیک دیدن کنید، حتم
 معابد مایاها را در نزدیک مریدا ببینید.

 صحیح است. 2گزینه .89
 ) مایع4) حیات وحش، طبیعت/ 3) هوا، آب و هوا/ 2) نقطه/ 1

 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(
 صحیح است. 4گزینه .90

اشـند؛ چـون کـه    توانند صـحیح ب  نمی 2و  1هاي  با توجه به مفهوم جمله، گزینه
hardly  ـا معنـی مناسـبی     » بـه سـختی، بـه نـدرت    «به معنی اسـت و در اینج

است، جزء افعال ربطی بـه   to beیکی از اشکال  isنخواهد داشت. دقت کنید که 
 ).well) نیاز داریم، نه قید حالت (goodآید و بعد از آن به صفت ( حساب می

 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(
 است.صحیح  4گزینه .91

 ) جالب4المللی، جهانی/  ) بین3شده/  ) آشنا، شناخته2) خطرناك/ 1
)4دهم، درس  زبان انگلیسی(

 صحیح است. 3گزینه .92
ـاز داریـم کـه    سادة )، به شکل shouldبعد از افعال وجهی (در این تست  فعل نی

 آمده است. 3ها، در گزینه  در بین گزینه
 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(

 :1متن ترجمۀ 
هزار زبان در دنیا وجـود   7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده

اند کـه تـا سـال     دارد. بعضی از متخصصین زنگ خطر را به صدا درآورده
شـوند. بـا    هـا بـراي همیشـه نـابود مـی      تا از زبـان  3000، حداقل 2100
انقراض، تالش فعاالن اجتماعی، معلمـان،   آستانۀهاي خیلی زیاد در  زبان

انـد تـا    مقامات رسمی دولتی و افراد زیاد دیگري دست به دست هم داده
 این مسئله مهم را حل کنند. 

هاي آسان، سـخت   آنها، واضح شده است که پاسخ شدة از تجربیات جمع
هـر زبـان بایـد در نظـر      پیچیدةشوند. وضعیت منحصر به فرد و  پیدا می
 شود، اگر یک زبان بخواهد که طعم احیا را تجربه کند.گرفته 

شود، آنهـا   ) توسط مردم جاپوکاي صحبت میTjapukaiکاي (زبان جاپو
هـزار سـال در منطقـه کورانـدا در قسـمت شـمالی کوینزلنـد         10براي 

) westernانـد. وقتـی کـه مهـاجرینِ مقـیم غربـی (       استرالیا، ساکن بوده
هایشان خط آهن بسازند تا نـواحی کـالن    تالش کردند تا در میان زمین

شهري کنزر و هربوتون را به هم وصل کننـد. مـردم جاپوکـاي مقاومـت     
هایشـان رانـده شـوند و     کردند. به این خاطر آنها مجبور شدند تا از زمین

بـار   روش زندگی خودشان را ترك کردند و کار زراعت و کارگري مشـقت 
تـا اینکـه فقـط     ؛ر پی آن زبانشـان انجام دهند. فرهنگ آنها نابود شد و د

 تعداد کمی از سخنگویان زبان جاپوکاي باقی ماند.

ن ر نر نر ر رض
سترسی پیدا کردن

، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم،   ،47(
صحیح است.4نه 

او انجـام داد ولـی او    نجاتتوانست براي  ی جمله: دکتر هر کاري می
 کرد.

صحیح است.4نه 
ها خیلـی ضـعیف هسـتند کـه      لرزه زمین، اکثر خوشبختانهی جمله: 

شوند.ب هیچ آسیبی را باعث نمی

صحیح است.4نه 
مه: در دهمین سالگرد ازدواجش، او مهمانان خـود را برحسـب سـن    

.دو نفري تقسیم کردهاي روه
صحیح است. 1نه 

ترین اعضاي بـدنش   شود ارزش یک انسان به دو تا از کوچک مه: گفته می
گی دارد: قلبش و زبانش.  

) شناسایی کردن  2ستگی داشتن            
) دامنه داشتن4زایش دادن             

بـه    ”worthy“  کلمـۀکتاب کار زبان سال یـازدهم بـا   30صفحۀ یح: در 
  کلمــۀ آشــنا شــدید. بنـابراین حــدس  »ششایســته، ارزشـمند ســزاوار، ش«ی  

“wo در این پرسش کار دشواري نیسـت. ضـمناً در   » )ارزش«(به معنی
رود.به کار می”on“اضافۀبا حرف 1گزینۀ هاي داده شده، تنهاگزینه

صحیح است.4نه 
4گزینـۀ  ،      sugarجه به مفهـوم جملـه و غیرقابـل شـمارش بـودن      

هاي مقرون بهها براي اقامت بسیار گران هستند؛ اما گزینهدارد. هتل
ـا گاه توانید در یکی از استراحت(هم) وجود دارد. براي مثال شما می ه

 کنید از مکزیک دیدن کنید، ریزي می مثل آکاپولکو بمانید. اگر برنامه
معابد مایاها را در نزدیک مریدا ببینید.

صحیح است.2گزینه .89
) مایع334) حیات وحش، طبیعت/ 3) هوا، آب و هوا/ 2) نقطه/ 1

دهم زبان انگلیسی(
صحیح است.4گزینه .90

بب اشـندتوانند صـحیح ب  نمی 2  و  1هاي  با توجه به مفهوم جمله، گزینه
hardly ـا معنـ    »««بـه سـختی، بـه نـدرت    «به معنی   اسـت و در اینج

است، جزء افعاto beیکی از اشکال isنخواهد داشت. دقت کنید که 
gg) نیاز داریم، نه قید حالتgoodآید و بعد از آن به صفت (حساب می

دهم زبان انگلیسی(
است.صحیح 4گزینه .91

) جالب4المللی، جهانی/  ) بین3شده/  ) آشنا، شناخته2) خطرناك/ 1
دهم زبان انگلیسی(

صحیح است.3گزینه .92
ـازسادة)، به شکل shouldبعد از افعال وجهی (در این تست  فعل نی

آمده است.3ها، در گزینه در بین گزینه
دهم زبان انگلیسی(

:1متنترجمۀ 
هزار زبان در 7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده

اند کـدارد. بعضی از متخصصین زنگ خطر را به صدا درآورده
هـا بـراي همیشـه نـابود مـیتا از زبـان  3000، حداقل 2100
انقراض، تالش فعاالن اجتماعیآستانۀهاي خیلی زیاد در  زبان

مقامات رسمی دولتی و افراد زیاد دیگري دست به دست هم د
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 صحیح است. 2گزینه .93
 تواند نابود شود. بر اساس متن در این قرن چند زبان می

 صحیح است. 3گزینه .94
 احیاي زبان وجود ندارد؟مسئلۀ اي براي  چرا هیچ پاسخ ساده

 هاي زیادي وجود دارد. ) ایده1
 داد کافی معلم زبان وجود ندارد.) به تع2
 ) یک مشکل پیچیده است و براي هر زبان متفاوت است.3
 ) بیش از حد گران هست تا یک زبان را زنده کنیم.4

 صحیح است. 4گزینه .95
کنـد   که در متن زیر آن خط کشیده شده است، اشاره می» they«کلمه 

 به .........
 نیروهایی که زبان را احیا کند) 3) نواحی شهري  2) ساکنین غربی   1
 ) مردم جاپوکاي  4

 صحیح است. 4گزینه .96
 خواستند؟ چرا ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

 خواستند کار کشاورزي کنند. ) آنها می1
 آهن مدرسه بسازند. خواستند تا براي کارگران راه ) آنها می2
 بسازند. آهن خواستند یک پارك ملی کنار راه ) آنها می3
 آهن بسازند. خواستند یک راه ) آنها می4
 

 :2متن ترجمۀ 
کنـیم کـه مهـم اسـت هـر       آموزیم، معموالً فکر مـی  وقتی یک زبان خارجی می

ـادري         چیزي را که می ـان م شنویم بفهمیم؛ اما وقتـی بـه صـحبت کسـی بـه زب
ـاز   درصد گوش نمی 100دهیم احتماالً  خودمان گوش می ـاالً نی  دهیم و نه احتم

 خواهیم (که صد درصد گوش بدهیم). داریم و نه می
هاي افـراد بـومی انگلیسـی     بنابراین، یک قانون ضروري براي بهبود درك صحبت

گوینـد متوجـه    زبان این است که انتظار نداشته باشید تمام چیزهایی را کـه مـی  
ـاي   دي وي شوید. من و همسرم هر دو اهل توکیوي ژاپـن هسـتیم. وقتـی دي    ه

ـا مـی   ها سریال ـا مـی      ي انگلیسـی را تماش ـا زیرنـویس تماش کنـیم، اگـر    کنـیم ب
ـاهی   ـایی را کـه گفتـه مـی      20زیرنویس نداشته باشیم گ شـود   درصـد از چیزه

ـابراین    متوجه نمی درصـد   20شویم؛ ولی حتی اگر زیرنویس را فعال نکنـیم و بن
ـافی متوجـه مـی    انـدازة ها) را از دست بدهیم، باز هم بـه   (از حرف  شـویم کـه   ک

 بتوانیم داستان را دنبال کنیم.
ـال کـردن     هدف شما هم باید این باشد که فقط به اندازه اي بفهمید که بـراي دنب

اي در  مکالمـه » طـرح کلـی داسـتان   «طرح کلی داستان الزم است. منظـورم از  
 یک رستوران، یک سخنرانی رسمی یا یک تماس تلفنی است.  

ـا هـم     وگو معموالً وسیله در برخوردهاي نه چندان فنی و علمی، گفت اي بـراي ب
شـوند،   بودن است، یک رخداد فرهنگی اجتماعی که در آن ارتباطات برقـرار مـی  

شود ممکـن اسـت    نه فرصتی براي تبادل اطالعات. در اکثر اوقات آنچه گفته می
ربط باشد. خیلی مواقع هدف از صحبت کـردن، فقـط صـحبت کـردن      کامالً بی

ـلی جمـع     خـود بیـرون مـی   است. وقتی شام با دوسـتان   آوري  رویـم. هـدف اص
ـا هسـتیم تعامـل     اطالعات مفید نیست، بلکه فقط می خواهیم با افرادي که با آنه

 کنیم و از مصاحبت یکدیگر لذت ببریم.
صحیح است. 3گزینه .97

ـاره مـی   تجربۀ) به 1نویسنده (در پاراگراف  ـا    حرف زدن به زبان مادري اش کنـد ت
 در همان پاراگراف ذکر شده، پشتیبانی کند. اي که پیشتر اصلی نکتۀ از

صحیح است. 2گزینه .98
ـارجی مـی   2طبق پاراگراف  ـان خ توانـد   مـی «بینـد   ، وقتی فردي فیلمی را به زب

ـاي فـیلم    داستان را بفهمد و از آن لذت ببرد، حتی اگر تمام آنچه را شخصـیت  ه
 ».گوید، درك نکند می

صحیح است. 4گزینه .99
ـا منظـور خـود     »4و  2دو پاراگراف «در  نویسنده از تمثیل استفاده کرده است ت

 را بهتر برساند.
صحیح است. 1گزینه  .100

کنـد، ایـن    را از سه پاراگراف اول متمایز می 4آنچه مرکز توجه پاراگراف 
نزدیـک کـردن افـراد بـه     «است که این پاراگراف بیشتر به نقش زبان در 

 پردازد. می» هم
 

 حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .101

1 2 3 1 1 1 1 12 12
6 6 4 4 3 12 12 12 122 3 2 3 3 2 3 2 3 6 

 صحیح است. 2گزینه .102
aجمــالت دنبالــه را بــه صــورت  , a , a ,2 و مربعــات جمــالت را بــه  4

aصورت  , a , a ,2 2 24  گیریم.  در نظر می 16

a ( )
a( )

a( )

2 10
10

10

1 4
2 11 4 102531 2

1 2

لوا  ۀلمج 10 تاعبرم عومجم
لوا  ۀلمج 10 عومجم

 
a a1025 1025 33 

 صحیح است. 2گزینه .103
x K xy x K x

0
0 

yاول  ضابطۀبرد  K  دوم  ضابطۀو بردy K      اسـت. بـراي آنکـه بـرد
 این دو ضابطه، اشتراك نداشته باشند باید:

K K K 0 
 صحیح است. 2گزینه .104

f g {( , ),( , ),( , )} f g {( , ),( , ),( , )}7 1 2 2 1 7 7 5 11 2 1 
fورودي را از  g  و خروجی را ازf g گیریم می 

f g f g

f g f g

f g f g
(f g)o(f g) {( , ),( , ),( , )}

7 1 1
2 2 1 7 1 2 1 1 5
1 7 5

 

 )68 صفحۀ(حسابان یازدهم، کار در کالس 
 صحیح است.   1گزینه .105

واحد به راست انتقال دهیم به معناي آن است کـه در   6اگر نموداري را 
 هیم: د قرار می x ،6- xآن به جاي ضابطۀ 

y x y x x3 2 6 3 2 3 2 
ضـابطۀ  واحد به باال انتقال دهیم به معناي آن است که کـل   4حال اگر 

yایم:        کرده 4آن را به عالوه  x y x3 2 4 3 2 
 صحیح است. 2گزینه .106

gof  به شرطی برx )gofپذیر است که  بخش 2 )2  پس: 0
(gof )( ) g(f ( ))2 0 2 0 
f ( ) g( )2 8 6 12 2 2 0 
g( ) a a2 8 2 2 0 5 

 )19 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

نیروهایی که زبان را احیا کند) 3) نواحی شهري  2ساکنین غربی   
مردم جاپوکاي  

صحیح است.4نه 
خواستند؟ ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

خواستند کار کشاورزي کنند. نها می
آهن مدرسه بسازند.خواستند تا براي کارگران راه نها می
بسازند. آهن خواستند یک پارك ملی کنار راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک راه نها می

:2متن مۀ 
 کنـیم کـه مهـم اسـت هـر      آموزیم، معموالً فکر مـی  یک زبان خارجی می

ـادري        ي را که می ـان م شنویم بفهمیم؛ اما وقتـی بـه صـحبت کسـی بـه زب
ـاز  درصد گوش نمی 100دهیم احتماالً  مان گوش می ـاالً نی دهیم و نه احتم

خواهیم (که صد درصد گوش بدهیم). و نه می
هاي افـراد بـومی انگلیسـی    ین، یک قانون ضروري براي بهبود درك صحبت

  گوینـد متوجـه    این است که انتظار نداشته باشید تمام چیزهایی را کـه مـی  
ـاي   دي    ويد. من و همسرم هر دو اهل توکیوي ژاپـن هسـتیم. وقتـی دي    ه

ـا مـی   هال ـا مـیي انگلیسـی را تماش ـا زیرنـویس تماش     کنـیم، اگـر      کنـیم ب
ـاهی   نداشته باشیم گ ـایی را کـه گفتـه مـی    20یس     شـود   درصـد از چیزه

ـابراین   جه نمی درصـد   20شویم؛ ولی حتی اگر زیرنویس را فعال نکنـیم و بن
ـافی متوجـه مـی       انـدازة ها) را از دست بدهیم، باز هم بـه  حرف     شـویم کـه   ک

م داستان را دنبال کنیم.
ـال کـردن    ف شما هم باید این باشد که فقط به اندازه اي بفهمید که بـراي دنب

اي در  مکالمـه    »««طـرح کلـی داسـتان   «کلی داستان الزم است. منظـورم از  

ححسححسسحساسسااسابابباابان
صحیح است.2گزینه .101

3 1 1 1 1 12 12
4 4 3 12 12 12 122 3 3 2 3 2 3 64 4 3 12 12 12 124 4 3 12 12 12

صحیح است.2گزینه .102
aجمــالت دنبالــه را بــه صــورت , a , a ,2 4a ,a و مربعــات جمــ,

aصورت , a , a ,2 2 24 16a ,a گیریم.  در نظر می 22,

a ( )
a( )

a( )
( )

2 10(( 10

10
1 4 10253
1 2

مج10 تاعبرم عومجم
ا  ۀلمج10 عومجم

25 1025 3a

صحیح است.2گزینه .103
K
K
K x
K x

0
0

yاول  ضابطۀبرد  K  دوم  ضابطۀو بردy Kاسـت. بـراي
این دو ضابطه، اشتراك نداشته باشند باید:

KK 0

صحیح است.2گزینه .104
( , ),( , ),( , )} f g {( , ),( , ),( , )}gg, ),( , ),( ,, ),( , ),( , , ),( , ),( ,, ),( , ),( ,

fورودي را از  g  و خروجی را ازf gگیریم می
f g

f g

f
(f g)o(f g) {( , ),( , ),( , )}

f

(f g)o(f g) {(g)o(f g)
1 1gff gf

2 1f gf g , ),( , ),( ,, ),( , ),( ,, ),( ,, ),(
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 صحیح است. 2گزینه .107
ي حقیقـی نداشـته باشـد بایـد      ، ریشـه 2ي  ي درجـه  براي آنکـه معادلـه  

k باشد:   0 (k ) k k2 24 4 2 0 2 0 
(k )(k )1 2 0 

1 2K
P 

k1 2 

 صحیح است. 4گزینه .108
x2طرفین معادله را در   کنیم. ضرب می 1

xx  یا x (x ) x x x
2 2 21 2 3 1 2 2 4 0 1 

x ریشۀ  است. 2ها همان عدد  قابل قبول نیست، پس مجموع ریشه 1
 )18 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .109
xمرکز دایره تا خط  فاصلۀ y m3  برابر با شعاع دایره است. 4

x y m3 4 0
4

O( , )1 2
| x y m | | ( ) m |

( )
0 0

2 2
3 4 3 1 4 24 4

9 163 4
 

| m | | m | m3 8 4 11 20 11 20
25

 
m , m9 31 

 )35 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .110

 به صورت زیر است. fogجدول مقادیر 
4 3 2 1 x

4 16 a2 128 fog (x)

a16پس باید  2 a4و از آنجا  128  a، پـس حـداکثر مقـدار    7
 است. 7برابر 

 صحیح است.   3گزینه .111
زلزلـۀ  و بزرگی  E1ریشتر و انرژي آزاد شده را  M1اول را زلزلۀ بزرگی 
گیـریم.   در نظر مـی  E2ریشتر و انرژي آزاد شده در آن را  M2دوم را 
 داریم:  

M M M M1 2 1 24 4  
/ /

/
/ /

logE M logE logE (M M )logE M
1 1

1 2 1 2
2 2

11 8 1 5 1 511 8 1 5  

/
E E Elog( ) log( ) E EE E E

6 61 1 1
1 2

2 2 2
1 5 4 6 10 10 

 صحیح است.   3گزینه .112
(sin cos ) sin cos sin cos2 2 24 4225 25  

sin cos sin cos4 41 2 1 225 25  

sin cos sin cos21 212 25 50  

sin cossin costan cot cos sin sin cos

2 2 1 50
21 21
50 

 صحیح است. 4گزینه .113

sin x sin x
cosx cos x

5 15 

sin xsin x cosxcos x cosxcos x sin xsin x5 5 5 5 0 
( k )cos(x x) x k x 2 15 0 6 2 12 

x , , ,...3 5
12 12 12 

nپس   است. 12
 صحیح است. 2گزینه .114

T | b | Max (f )| b |
13 2 2 2 3 118 18 3 3 

ba a b
a

2 291 8
1 

 صحیح است. 4گزینه .115

fفرض کنید  (x) ax b: 
x

x ax blim x
2

3
2

3 
a صورت کسر باید صفر باشد، پس: b18 3 bو یا 0 a3 18 

x x
(x )( x a )x ax alim limx x

2

3 3
3 2 62 3 18

3 3 

x
lim ( x a ) a a a

3
2 6 12 12 2 14 

bپس  fو در نتیجه  24 ( ) a b3 3 66 
 صحیح است. 4گزینه .116

f ( ) a0 

xx
limf(x) lim (b [ x]) b

00
1 

xxx

( cos x) ( sin x)
limf (x) lim limx x

2

000

2 1 2 2 2 

x x

sin x ( sin x)lim limx x0 0

2 2 2 

a a bb b
2 31 2  شرط پیوستگی 1

 صحیح است. 2گزینه .117
( a)x xx xy f(x) x xax ax

22 2 4 12 1
3 3 

a2باید  aباشد، پس  0  است. 2
xy yx

4 1 22 3
یقفا بناجم

 
 )67 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

   صحیح است. 1گزینه .118

x
| a | . | x | . [ x]y ( ) lim x

2

1
11 1 

x

| a | (x )y ( ) lim | a |x

2

1

2 11 41 

x

| a |( x )y ( ) lim | a |x

2

1

11 21 

( | a |)( | a |) a2 12 4 1 8 
 )86 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .119
fباید  (x)  دو ریشه داشته باشد. 0

( x )( x ) (x x a) x x af (x)
( x ) ( x )

2 2
2 2

2 3 3 2 3 3 3 4 6 3
3 2 3 2

 

f (x) x x a ( a )20 3 4 6 3 0 0 16 12 3 6 0 

x است. 2ها همان عدد  قابل قبول نیست، پس مجموع ریشه1
)18صفحۀ(حسابان یازدهم، 

است.2نه  صحیح
xمرکز دایره تا خط ۀ y my3 4x.برابر با شعاع دایره است

y3 4 0x y my my
4

( , )O( , )O( , ),
| x y m | | ( ) m |

( )

yy
2 2( )

xx ( )( ))4 | ( ) |
9 163 ((2 ((

| m | | m | m| |4 11 20 11 20| ||| m | m||
25
,m 9 31,, m

)35صفحۀ(حسابان یازدهم، 
صحیح است.1نه 

است.fogل مقادیر به صورت زیر
4321x

416a2128fog (x)

aa16 باید  2 128a  4و از آنجا 7aa    پـس حـداکثر مقـدار ،a    
است.7
صحیح است. 3نه 
زلزلـۀ  و بزرگی  E1ریشتر و انرژي آزاد شده را M1اول را زلزلۀ ی 
گیـریم.   در نظر مـی  E2ریشتر و انرژي آزاد شده در آن را M2 را 
م:  

M M M MMM1 2 1 2MM 4M MM MM1 2M M

صحیح است.4گزینه .115

fفرض کنید  (x) ax baxax:ax b
x

axa2

3
b18صورت کسر باید صفر باشد، پس: 3 0a ba b18و یا
(x )( x a )limx

2

x
)( x a)( x a)( x aa)(3 18ax aax aax2

3 3xx3x

( x a ) a a a( 14x a ) a a ax a ) a ax a ) a a aa ) a ax a ) a a

bپس  fو در نتیجه  24 ( ) a b 66) a b) a ba

صحیح است.4گزینه .116

x
lim (b [ x]) blim (b [ x]) blim (b [ x])

0
1

x

( sin x)( cos x)
lim limx xx
lim

2

0

2 (( cos x)cos

n x ( sin x)limx xx xx x 0xx

2 2

a bb b a b2 31 2 1bb شرط پیوستگی

صحیح است.2گزینه .117
( a)x xx xaxx x

22 1a)x xa)xa)x xa)x2 1x xx2

3 3axax
2باید  0aa  باشد، پسa است. 2

yy1 23
یقفا بناجم

ص(حسابان دوازدهم،
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a 14
9 

 )101 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .120

 راه اول:
f (x) sin xsin x cos xcosx2 2 2 
f (x) cosxsin x cos xsin x sin xcosx sin xcos x2 2 2 4 2 2 2 

f 0 2 0 2 42 

 راه دوم:
f (x) cosx( sin xcosx) sin xcos x22 2 

cosفقط از عامل  x2گیریم. ، دو بار مشتق می 
f (x) sin x ( sin x) f (x) sin x cos x2 2 4 2 

f ( )4 1 1 42 

 )101صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .121

 دهیم: مکعب را گسترش می

A
a
2 a

B

a

 
 کمترین مسافت طی شده است. ABخط  طول پاره

AB ( a) a a2 2 133
2 2 

 )119و  118 هاي صفحه(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .122

 کنیم. نمودار تابع را تکه تکه رسم می

1 2
3

4 5

 
xدر   داراي ماکزیمم نسبی است. fتابع  3

 )114 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .123

 آوریم. دست می عطف را به نقطۀابتدا طول  f محاسبۀبا 
f (x) x f f x

x x2 3
1 22 2 0 1  

m f ( )1 Aعطف  نقطۀ شیب مماس  3 1
0  

 )132و  131هاي  صفحه، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .124

fاوالً:  ( ) b0 0 1   

 ها روي نیمساز قرار دارد. مجانب برخورد نقطۀثانیاً: 
x b xa b a f(x) xy a

2 22 2 2  

xf(x) x x xx x
2 2 1 42 2  

 )141صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 

 هندسه 
 صحیح است. 1گزینه .125

A A A I1 12 0 2 0 1 0 1 01 21 1 1 1 1 2 0 12 

A I A 10 022 2 

( , ) ( , )1 1 1 2 2 52 3 

 )22 صفحۀدوازدهم، پایۀ (
 صحیح است. 4گزینه .126

a b kif ka b
3 3

1 2 2 
 )26صفحۀ دوازدهم ، پایۀ (

 صحیح است. 4گزینه .127
K
K

3 1 7
3 3  : شرط عدم وجود جواب 8

K K K K KK
3 1 3 9 3 2 12 63 3 
 )26 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .128
 آوریم: دست می ابتدا مرکز و شعاع هر یک از دو دایره را به

x y x y O( , ),R2 2 14 4 1 0 2 2 16 16 4 32 

x y x y O ( , ),R ( )2 2 14 8 19 0 2 4 16 64 4 19 12
d OO ( ) ( )2 22 2 2 4 2 

dحال چون  R R .بنابراین این دو دایره مماس داخل هستند 
 )46 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .129

*
x x y y a2 29 9 25 253 5 04 4 4 4x xxx 

(x ) (y ) a R a2 2 23 5 34 34 02 2 4 4 

/a a34 17 8 54 2 
 )46 صفحۀ(هندسه دوازدهم، تمرین 

 صحیح است. 3گزینه .130
 :ABCالزاویۀ  قائمدر مثلث 

AB OA OB (a c) a b2 2 2 2 2 2 
b a c a ac c a a b c ac a2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 0 

a2همگن را بر معادلۀ هاي این  جمله  کنیم: تقسیم می 0
cخروجی از مرکز بیضی   c c( ) ( ) ca a a

22 2 1 0 

c c ,c c2 3 12 2 1 0 0 2 

f (x) sin x ( sin x) f (x) sin x cos xx) f (x)f (x)sin x ( sini isin x ( sinsin x ( sin sin x cossin x cos

f ( )4 1 1 4( )( )2
)101صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

صحیح است.1نه 
دهیم: ب را گسترش می

A
a
2 a

B

a

کمترین مسافت طی شده است.ABخط  ل پاره

AB ( a) a a( a) a( a) a2 2 133
2 2))

)119و 118هاي صفحه(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

کنیم. ار تابع را تکه تکه رسم می

1 2
3

4 5

( , ) ( , )( , ) (,1 1 ,,, ) () (,3
صدوازدهم،پایۀ (

صحیح است.4گزینه .126
kk k3 3kk1 2 2

صدوازدهم ،پایۀ (
صحیح است.4گزینه .127

K
K

3 1 7
3 3 : شرط عدم و8

K K K K3 1 3 9 3 2 12 6K K K KK KK K K KK KK K3 3
ص(هندسه دوازدهم،

صحیح است.4گزینه .128
آوریم: دست می ابتدا مرکز و شعاع هر یک از دو دایره را به

x y O( , ),R 1 16 16 4 3x y O( , ),Rx y O( ,x y O( , ),Ryx y , 1
2

x y O ( , ),R ( )( ) R 1 16 64 4 19 1x y O ( , ),Rx y O ( , ( )( ) Rx y O ( , ),Ry O ( ,x y O ( , ) ( ))( ) R 1
2

( ) ( )( 2 2( ) 2) ( )) () ( )2( )( )
dحال چون  R RRبنابراین این دو دایره مماس داخل ه

ص(هندسه دوازدهم،
صحیح است.3گزینه .129

*
a
*

y y ay y9 9 25 25y yy yy y2 0y yy yy y4 4 4 4
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 صحیح است. 2گزینه .131
a b a: c c a b

2
2 1  جوابشمار  شرط بی5

a
a a a

c bc a b 2
2 0 2 2

4 5 24 0 5
( , )2 هلداعم باوج0

 
c b a b c

3
4 3 4 2 3 5

3
b 4 2bb c 

 )26 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .132

cos ........ a.b | a || b |cos
0 0

a b | a || b |cosb | a || b |cos  

cosدر ناحیه دوم مثلثاتی است.   یعنی  0 
ˆ ˆcos1 0 90 180 

 صحیح است. 3گزینه .133

a a

b

2
2 4 4 1 3

1
2

  

a.b / /ˆ ˆ ˆcos cos cos /
| a || b |

3 6 3 6 0 62 3 6  

sin / / sin / S a b sin2 11 0 36 0 64 0 8 2  

S ( )( ) / / /1 3 2 0 8 3 0 8 2 42 
 صحیح است. 4گزینه .134

شرط اینکه سه نقطه روي خط راست واقع باشند، این است که دو بردار 
از بردارهاي ساخته شده توسط این سه نقطه، موازي باشـند. بـه عنـوان    

ABمثال  || BC :پس 
AB ( m,n , ) m n n ,mnBC ( , n, )

4 1 2 4 1 2 3 21 2 11 2 1
 

m n ( )2 2 2 3 2 6 4 
 )74 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 

 است.صحیح  3گزینه .135
الزاویـه   قائم PBCو  DNCهاي  چهارضلعی ایجاد شده مربع است. مثلث

PCالساقین هستند. پس:  و متساوي x2
xNCو  2 3 2

2 
ــیم   ــه وجــود آمــده از برخــورد ن ســازها  در نتیجــه طــول ضــلع مربــع ب

NP x2  :و در نهایتS x22 

A B

D C

Q

N

PM

 
 )63صفحه  - 3(تمرین 

 صحیح است. 4گزینه .136
پاسخ این سؤال به صورت انیمیشن سـه بعـدي در کانـال تلگـرام مرکـز      

 قابل مشاهده است. taraaznet@آزمون به آدرس: 

 صحیح است. 4گزینه .137
 ر داریم:بنامیم، به شرح زی EFGHاگر چهارضلعی حادث را 

A B

CD
yy y

y

xxxx
H F

E

G

ˆ(I) x y F (x y)2 2 180 180 180 90 90  
EFGH  محاطیˆˆ ˆ ˆ ˆH H F E G90 180  

ED EC(II) ED HD EC FC EH EFHD FC  

inGH GF EFGH : EF HG EH FGروط هب 
 هباشم

(I)محاطی  محیطی ,(II) EFGH محیطی 

 صحیح است. 1گزینه .138
االضـالع از سـه    نقطه درون مثلـث متسـاوي  هاي هر  چون مجموع فاصله

 باشد، اکنون داریم: ضلع آن برابر ارتفاع آن مثلث می

h 2 3 4 9 aa

a
2

a
2

h

 
a h a S a ( )2 23 32 2 18 189 4 43 3 3 3 

S ( )2 33 18
4 3 4

2 9 2 9
3

381 27 33 33 

 صحیح است.   1گزینه .139
 آوریم:  وتر را به دست میاندازة فیثاغورس رابطۀ ابتدا با 

B

A C

D
42

56

BC ( )2 2 2 2 2 242 56 14 3 4

BC2 214 5 70

 
 ساز داخلی داریم:   نیمقضیۀ با استفاده از 

CD AC
BD AB

56 4
42 3  

CD CD CDBD CD
4 4 404 3 70 7 

 صحیح است. 2گزینه .140

A

A

B
C

M

164
am

am 4

 
a a

a a

a

m m
m m
m

4 16 2 10
4 2 16 6
6 10

AAنامساوي مثلثی در قضیه   C   

 است در این بازه 7فقط 
 

ˆ ˆ1 9 18cos

صحیح است.3نه 

a

b

4 4 1 3a

2

a 4 4 1a

b 2

/ /ˆ ˆ ˆcos /
| a || b |

cos cos3 6 3 6/ // / 0 6/2 3 6
bb cosba

a || b |
a.ba ba bb

b |
b cbbb

sin / / sin / S a b s/ / sin /2 11 36 64 8/ / sin // / sin/ / sin / S a2
S ( )( ) / / /S 1 4)( ) / / /) / /)( ) / //) /S ( )S ( ))2

صحیح است.4نه 
ط اینکه سه نقطه روي خط راست واقع باشند، این است که دو بردار 
دارهاي ساخته شده توسط این سه نقطه، موازي باشـند. بـه عنـوان    

ABل  || BC :پس
AB ( m,n , ) ,

BC ( , n, )
n

((
n ,n 4 1 2m nm nm n 3 ,,m1 2 1n, n,, n,

AB (( m,n
BC (
(

(
m,nm n((

m n ( ) 2 6 4n ( )nn ( )

)74صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
است.صحیح 3نه 

الزاویـه  قائمPBCو DNCهاي  رضلعی ایجاد شده مربع است. مثلث
PCالساقین هستند. پس: ساوي x2

xNCو 2 3 2
2

GH GF EFGH : EF HG EH FGGH GF EFGH : EF HG EHGF EFGH : EF HG EHin

(I)محاطی  محیطی ,(II)(I) ,(II)EFGH

صحیح است.1گزینه .138
االضـنقطه درون مثلـث متسـاوي  هاي هر  چون مجموع فاصله

باشد، اکنون داریم:ضلع آن برابر ارتفاع آن مثلث می

3 4 9 aa

a
2

a
2

h

S a ( )S ah a S aa 2( )3 3aa22 2 18hh a 9 4 43 3 3 3

( ))( )2 318
3 4

2 9 2 9
3

381 27 3333

صحیح است. 1گزینه .139
آوریم: وتر را به دست میاندازة فیثاغورس رابطۀ ابتدا با 

C

D

56

BC ( )2 2 2 2 2 2(42 56 14 ((2 2 22 2 ((

BC2 214 5 70BCBC2 2

ساز داخلی داریم:  نیمقضیۀ با استفاده از 
C
B
C 56 4

42 3
D CD CDCD
D CDCDCD

4 4CDCD 404 3 70 7
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 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 3گزینه .141

Aاز نادرست بودن گزاره  ~ B توان دریافت که هـم   میA   و هـمB 
~درست هستند و از نادرست بودن  A C  تـوان دریافـت کـه     مـیC 
Aنادرست اسـت. در ایـن صـورت     B   ش گـزاره   درسـت اسـت و ارز

C D  ــم ــا ه ــم   Dارز  دقیق ــذا ه ــود. ل ــد ب ــب   خواه ــزاره مرک ارز گ
(A B) (C D)  به صورتT D ) خواهد بودT  گزارهیعنی 

درسـت باشـد، ایـن گـزاره نیـز       Dهمواره درست) که واضح اسـت، اگـر   
باشـد، یعنـی    نادرست باشد این گزاره نادرست مـی  Dدرست است و اگر 
 است. Dارزش  ارزش آن دقیقا هم

 )12تا  7هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .142

Aهاي  از تساوي B A C  وA B A C توان نتیجـه   می
Bگرفــت  C  و اگــرB C قطعــاً درســت  4و  2، 1هــاي  باشــد، گزینــه
 هستند.

 )38 صفحۀ، 4یازدهم، تمرین  پایۀ(آمار و احتمال 
 صحیح است. 1گزینه .143

، ... و x1 ،x2آمـاري  دادة  20فرض کنیـد میـانگین و انحـراف معیـار     
x20  به ترتیبx  باشد، در این صورت میـانگین و انحـراف معیـار     و
ــد  داده ــاي جدیـ x12هـ 7 ،x22 x202، ... و 7 ــب  7 ــه ترتیـ بـ

x2  است. اکنون داریم: 2و  7

cv x1هاي اولیه : ضریب تغییرات داده 

cv x2
2

2  هاي جدید : ضریب تغییرات داده7
 بنا به فرض:  

/ x x xx x x x
2 2 31 5 6 21 4 2 212 7 2 7 2 

/ /
x ... xx x x ... x1 20

1 2010 5 10 5 21020 

 صحیح است. 1گزینه .144
اي خـاص از نمونـه    ، جنبـه کنندة شود که توصیف تعریف می آماره براي نمونه
آیـد و وابسـته بـه نمونـه اسـت و تغییـر        دست می هاي نمونه به است و از داده

کننـدة   توصـیف شود کـه   که پارامتر براي جامعه تعریف می کند. در صورتی می
 اي خاص از جامعه است و ثابت است. جنبه

 )115 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .145

P(S) P( ) P( ) P( ) P( )1 1 2 3 4 1 
a a a a a a2 21 3 1 1 4 8 8 6 1 82 4 8 

a
a a

a
2 100

14 10 1
16 48 14 3 0 14 10 3
16 2

 

)Pچون  ) a2  وP( )0 2 aاست پس  1 3
غیرقابل قبول است  2

 بنابراین:
a P( ) , P( )1 1 1 7 11 24 2 16 16 4 

P { , } P( ) P( ) 7 1 111 2 1 2 16 4 16 

 صحیح است. 3گزینه .146
! !

! ! ! !
8 6 8 6 4202 6 2 42 2

نز ود باختنا  درم ود باختنا
 صحیح است. 1گزینه .147

هـاي سـفید را در نظـر     با توجه به اینکه مهره سفید نیسـت، کـالً مهـره   
 گیریم: نمی

n (S) P(A)n (A)
13 5
5 13

 صحیح است. 1گزینه .148
4احتمال مردودي یک پسر 

3و احتمال مردودي یک دختر  10
اسـت.   10

 پس با توجه به نمودار زیر:

رتخد

رسپ

4 3
10 10

6 4
10 10

P(A) 12 24 36
100 100 100

 
 صحیح است. 3گزینه .149

| x | x | x x2 2 2 27 4 1 7 8 2 7 8 2 7 
| x | x | x (x )(x )2 2 27 2 7 2 7 7 9 3 3 

| x x q
| x x q

7 3 7 3
7 3 7 3 

چون 
1001 7

143
0

 باشد. می 1004پس اولین عدد چهار رقمی  

 )11صفحۀ (پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .150
تقسـیم   7اردیبهشـت را محاسـبه کنـیم و بـه      30آذر تا  19اگر فاصله 

 شود:   می 3 ماندة باقیکنیم 
7

19 30 30 31 31 31 31 1 204 130
تشهبیدرا

رویرهش دادرم ریت دادرخ

رذآ نابآ و رهم

 
روز به عقـب برگـردیم. یعنـی روز یکشـنبه      1کافی است از روز دوشنبه 

 موردنظر است.  
 )24 صفحۀ(کتاب درسی، 

 صحیح است. 3گزینه .151
x y

x x x x x k
y

5 5 53 5 70
0 3 70 3 0 0 5
0

 

( k) y k y y k3 5 5 70 3 14 14 3 
kx k k , , ,ky k

00 5 0 12 3 4140 14 3 0 3
 

 )27 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 

است.3نه  صحیح
Aهاي ساوي B A C وA B A Cتوان نتیجـه   می

Bت  C  و اگــرB C قطعــاً درســت  4و 2، 1هــاي  باشــد، گزینــه
ند.

)38صفحۀ، 4یازدهم، تمرین  پایۀ(آمار و احتمال 
صحیح است.1نه 

کنیـد میـانگین و انحـراف معیـار      ، ... و x1 ،x2آمـاري  دادة20ض
باشد، در این صورت میـانگین و انحـراف معیـار    و xبه ترتیب  

ــد  ــاي جدیـ 12هـ 7x1،22 7x2 202، ... و 7x20  ــب ــه ترتیـ بـ
2x است. اکنون داریم:2و

cv x1هاي اولیه : ضریب تغییرات داده

cv2
2

2 7xهاي جدید : ضریب تغییرات داده
ه فرض:  

/ x
2 2 31 5// 6 21 4 2 21x x xxx2 7 2 7 2/x x xx x/ x xxx

/ /
x ... xxx x ... x1 20... x......

1 20... x...1 /1 5// 5/1 5/ 220
صحیح است.1نه 

    اي خـاص از نمونـه   ، جنبـه کنندة شود که توصیف تعریف می  براي نمونه
آیـد و وابسـته بـه نمونـه اسـت و تغییـر        دست می هاي نمونه به و از داده

کننـدة   توصـیف شود کـه    که پارامتر براي جامعه تعریف میند. در صورتی
  اي خاص از جامعه است و ثابت است.ه

)115 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

پس با توجه به نمودار زیر:
4 3
10 10

6 4
10 10

P(A)P(A) 12 24 36
100 100 100

صحیح است.3گزینه .149
| x | x x2 2 2| x | x| x | x| x | x| x | x| x | x

| x | x (x )(x )2 2| x | x (x )(x| x | x (x )(x| x | x (x )(x| x | x (x )(x| x | x (x
x q
x q

3x qxx qxx
3x qxx qxx

چون
1001 7

0
باشمی1004پس اولین عدد چهار رقمی 143

ص(پایه دوازدهم،

است.2گزینه .150 صحیح
اردیبهشـت را محاسـبه کنـیم و بـه30آذر تا  19اگر فاصله 

شود:  می 3 ماندة باقیکنیم 
7

31 31 31 31 1 204 1
تشهبیدرا

رویرهش دادرم ریت دادرخ
آ و رهماخ

روز به عقـب برگـردیم. یعنـی رو1کافی است از روز دوشنبه 
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 صحیح است. 1گزینه .152
ـا بیشـترین مقـدار       k8یال از گراف  5این گراف   کمتـر دارد. هـدف م
ـان       را بـزرگ  است. اگـر   در نظـر بگیـریم،    7تـرین مقـدار ممکـن یعنـی هم

ـال را   5کنیم. بـراي ایـن منظـور     ترین درجه را تا حدامکان کوچک می کوچک ی
ـال از یـک رأس    5کنیم که هر  طوري از گراف کامل حذف می ـارج   ی حاصـل خ

 کند. بنابراین: کاهش پیدا می 2رأس به این  درجۀشده باشند. در این صورت 

V
2

V6

V
6

V
6

V

6

V
6

max( )7 7 2 52

 
 )38صفحۀ (گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .153
 عبارتند از:عضوي گراف فوق  2گر مینیمال  هاي احاطه مجموعه

{a,b},{a,c},{e,c},{e,b} 
 مجموعـۀ استفاده شود، زیرا مـثالً   dتوجه داشته باشید که نباید از رأس 

{d,a} بـا حـذف رأس    چراکـه گر اسـت. امـا مینیمـال نیسـت      احاطهa 
 گر است. هنوز احاطه {d} مجموعۀ

 صحیح است. 1گزینه .154
 6تعداد این حاالت برابر اسـت بـا تعـداد توابـع پوشـا از یـک مجموعـه        

 عضوي است. 3عضوي به یک مجموعه 

| S | | A B C | ( ( ) ( ) ( ))6 6 63 3 2 3 1 3 0

 موس رواد
دشابن

 مود رواد
دشابن

 لوا رواد
 دشابن

729 192 3 540  
 )83 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .155
هاي قـرار دادن آن اعـداد    جایگشت با تکرار تعداد کل حالتقضیۀ طبق 

 شود پس: رقم می 6مربع برابر جایگشت آن  6در 
!n(S) ! ! !

6 902 2 2 
صـورت مقابـل بـا قـرار دادن آن ارقـام       از طرفی دقیقاً دو مربع التین بـه 

هـا   مربـع بقیـۀ  بـوده و   3یـا   2رنگـی  خانـۀ  وجـود آیـد (   ممکن است به
nآید) پس  دست می صورت یکتا به به (A)  ن داریم:بنابرای 2

1 2 3
2 3 1
3 1 2

1 2 3
3 1 2
2 3 1 P(A) 2 1

90 45 
 )62و  58 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

 
 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .156

kgآن ژول و یکاي فرعی آن  SIباشد و یکاي  انرژي می Aکمیت  m
s

2

2 

 برابر متر است. بنابراین: Cباشد و یکاي  می
kg m

kgsAA BC B [B]
C m s

2

22
2 2 2 

 کتاب درسی) 2-1جدول  7آزاد از صفحه (برداشت 
 صحیح است. 2گزینه .157

بنـدي   درجـه کمینـۀ  قسمت تقسیم شده بنابراین  10بین هر دو دما به 
 باشد. پس خطاي این وسیله برابر است با: می 01/دماسنج مدرج 

/
/

01 0052 
باشد. پـس   در وسایل رقمی خطا یک واحد از اولین رقم سمت راست می

باشـد.   بوده که همان دقت دستگاه مـی  001/خطاي دماسنج رقمی برابر 

/ بنابراین:  
/

005 5001 

 صحیح است. 1گزینه .158
 توان نوشت: سرعت متوسط در کل حرکت می محاسبۀبراي 

av
t tx x t tx mv t t t t t s

1 2
1 2

2 320 405 5 8 24 16
 

av
mv s16 

 )14و  3هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .159

mx x ( )a a
s

4 2 24 2 6 14 4 

n
mx a( t ) v ( )( ) v v s0 0 0

1 12 1 14 4 3 202 2 

v v a x ( ) x x m2 2
0 2 0 400 2 4 50 

 )26 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .160

با توجه به اینکه نمودار مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابـت، سـهمی    
tاسـت. چـون    tو  0 tهـاي سـهمی و    ریشـه  2 رأس ســهمی  1
 است، داریم:  

x k(t)(t ) x k(t t)22 2 
t x k( ) k x t t21 2 2 1 2 2 4 

x at v t x

a , v

2
0 0

0

1
2

1 2 42 
mvفوق، معادلۀ با استفاده از  s0  است. 4

سرعت را مورد سؤال قرار داده یعنی:اندازة دقت شود سؤال 
mv s0 4 4 

 )28 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،  

6
6

6

33)38صفحۀ (گسسته دوازدهم، 
صحیح است.1نه 

عبارتند از:عضوي گراف فوق 2گر مینیمال  هاي احاطه موعه
{a,b},{a,c},{e,c},{e,b}

مجموعـۀ استفاده شود، زیرا مـثالً  dه داشته باشید که نباید از رأس 
{d بـا حـذف رأس       چراکـه  گر اسـت. امـا مینیمـال نیسـت     احاطهa  
گر است. هنوز احاطه {d}موعۀ

صحیح است.1نه 
 6د این حاالت برابر اسـت بـا تعـداد توابـع پوشـا از یـک مجموعـه        

عضوي است. 3ي به یک مجموعه 

| S | | A B C | ( ( ) ( ) ( ))| A 6 6( ( ) () (( ( ) ( ) (( ) ( ) (( ( ) ( )( ( ) ( )( ) (( ( ) () (( ) (( ( ) () (( ) (B C |B C | 6

 موس رواد
دشابن

 مود رواد
دشابن

 لوا رواد
دشابن

729 192 3 540
)83صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
حالتقضیۀ ق  هاي قـرار دادن آن اعـداد   جایگشت با تکرار تعداد کل
شود پس: رقم می 6مربع برابر جایگشت آن  6

!n(S) 6 90

در وسایل رقمی خطا یک واحد از اولین رقم سمت راست می
بوده که همان دقت دستگاه/001/خطاي دماسنج رقمی برابر 

بنابراین:  

صحیح است.1گزینه .158
توان نوشت: سرعت متوسط در کل حرکت میمحاسبۀبراي 

tx t tx mx t
t t t t t s

xxx
t tt

1 2xxx
1 2ttt

2 3t20 40tt2 tt5 5 8 24tt 16

m
s16

هاي (فیزیک دوازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه .159

mx ( )a a
s

x ( )a a2x 24))a a)a)a

ma( t ) v ( )( ) v v sa( t ) v ( )( ) v v0
1( )a( t ) v 20) ( )( )( )(t ) v ( )( ) v v) v ( )( ) vt ) v ( )( 0vt ) vvt ) v 2( )

( ) x x m( )2 4 2 ( ) x xa xa x ( ) x x) x x

ص(فیزیک دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .160

با توجه به اینکه نمودار مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابـت
tاسـت. چـون    tو 0 tهـاي سـهمی و    ریشـه  2 رأس 1
: ی دا است
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 صحیح است. 4گزینه .161
یا نزدیک شـدن بـه   توان در مورد دور  الف) چون مبدأ معلوم نیست، نمی

 مبدأ توضیح داد.
شتاب صـفر اسـت. متحـرك     t3و  t1لحظۀ ب) علت غلط بودن: در دو 

لحظـۀ  دهد که عالمت سرعت تغییر کنـد، یعنـی    زمانی تغییر جهت می
t2. 

 موارد پ و ت کامالً درست است.
 )26 صفحۀک دوازدهم، (فیزی

 صحیح است. 1گزینه .162

45

135
180

v v gy
mv ( ) v s

mv ( ) v s
v v mv s

2 2
0

2
1 1
2

2 2

1 2

2
20 45 30

20 180 60

452

v1

v2

 
 )23 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .163
ـا    F-tمساحت زیر نمودار  ـاحت را ت  ثانیـۀ برابر با تغییرات تکانه است. بنابراین مس

 دست آورده و داریم: سوم به
/P m v v v

mv v s2 2

1 5 24 36 3 12
0 12 12 

 صحیح است. 4گزینه .164

F

N
R

kf m
 

k kf F R N f R N R R

RfN R N R N R

2 2 2 2 2 2

2 2

1 1
2 4

1
3 33 2

4 2 33
2

 

 صحیح است. 2گزینه .165

mg
b D D

D

mv v a x a a
s

f f mg ma f ( )
f (N)

2 2
0 22 100 2 2 25

25 20 2 25
45

a

Dfbf

 
 صحیح است. 3گزینه .166

v v a t
v a t v

0 1 1
2 2

0
0 0

لوا تلاح رد
 مود تلاح رد

a t a t a t a t a a1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 2 
k k k

k k
F f f fF f F fm m

32 2 2 

k k /
3 60 260 100 042 150 5 

 صحیح است. 1گزینه .167
 استفاده از شتاب حرکت ماهواره داریم:با 

e

C e e e
e

e e e

e

GM
a (r h) r r( ) h rg GM r h r h

r

2
2

2

32
5 4 1
10 5 4
1

 

 )56و  55 هاي صفحه، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم 
 صحیح است. 3گزینه .168

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

mسم با تنـدي  در هر ثانیه ج
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

 
 صحیح است. 4گزینه .169

mداراي تنـدي   گلولـۀ هنگام جدا شدن گلولـه از دسـت موتورسـوار    
s5 

 است.

t mg N f f

f f

W K W W W K W m(V V )

W ( ) W J

2 2
2 1

1
2

1 2 25 252

رفصرفص

 
 صحیح است. 3گزینه .170

 آوریم: دست می اي مخزن را در حالت ابتدایی به فشار پیمانه

cm25

cm40

cm10

زاگ

 
B Ag g15 40

100  Pمخزن100

15 402000 10 1000 10100  Pمخزن100

Pa1000مخزنP30  Pمخزن40
ها در یـک سـطح (تـراز) قـرار بگیـرد.       در دو طرف شاخه Bوقتی سطح مایع 
 برابر شود. Aمایع  cm40اي مخزن با فشار محتوي  یعنی فشار پیمانه

cm40

 
401000 10 Agمخزن100 P40

 Pمخزن100

Pa4000مخزنP

 اي مخزن در حالت دوم، چهار برابر باید شود. بنابراین فشار پیمانه
 )78 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 1گزینه .171
Pمایع   :فشار مخزن برابر است با P0 مخزنP 

45

135
180

mv ( ) v s
mv ( ) v s

v v mv s

2
1 1( ) v
2

2 2( ) v

1 2v

30( )(( ) v( )( 1( )( ) v( )(

60( )(( ) v( )( 2( )(( ) v( )(

452

v1

v2

)23صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

ـا   F-tحت زیر نمودار  ـاحت را ت   ثانیـۀ برابر با تغییرات تکانه است. بنابراین مس
دست آورده و داریم:به

/
m
s

PP
v2 2

1 5 24 36 3 12// m v v vm v v v
0 12 12v2v

صحیح است.4نه 

F

N
R

kfk m

k kf F R N f R N R Rk

RfN N R

kF R N f R N RF R N f R N Rk

N R N RR N N

2 2R RR

2

1 1R NR N f R NN f R NR N f R N2 2 2 2f R Nf R Nf R Nf R Nf R N2 4k

1
33 Rf3 N fR N R2RR 3 fR fR4 2 33

2
صحیح است.2نه 

v vv2 2
0 2 1 2 2a x a aDfDbfb

یابد، اکاهش می m2رود و ارتفاع آن مطابق شکل  پایین می

m4

30

f kw mghf k Jmgh 2 10 2 40

صحیح است.4گزینه .169
داراي تن     گلولـۀ هنگام جدا شدن گلولـه از دسـت موتورسـوار    

است.

mg N f f

f

K W W W K W m(V V )mg N f f

( ) W Jf

K W W W K W m(VW W W K W mmg N f f
2 2VV2 1V VVVV1

2
1 ( ) W( ) Wf( ) W( ) W( f2

رفصرفص

صحیح است.3گزینه .170
آوریم: دست می اي مخزن را در حالت ابتدایی بهفشار پیمانه

cm40

cm10

B gABg 15 40g100 100AgA

15 402000 10 1000 1015
100 100

Pa1000مخزنP30 40
ع ا طح شاخهBقت ف ط د قد از) (ت طح ک د ها
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P cm Hg0  PمایعPمخزن56

/g 3100 5613 5 10 10100 100 

/
kg g
m cm3 37560 7 56 

cm100

 
 )77، صفحۀ (فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 1گزینه .172
قـرار   واسـطۀ جـا شـده بـه     حجم دو جسم یکسان است، بنابراین مـایع جابـه  

باشد و چون نیروي شـناوري وارد بـر    گرفتن دو جسم درون ظرف یکسان می
 جا شده با قرار گرفتن جسم درون مایع است: جسم برابر وزن مایع جابه

m1

N6bF
1

m g1

N8bF
2

m g2

b b

b
b /

b
b /

/ / /

F F
F

m g F m
F

m g F m
m m kg

1 2

1
1

2
2

1 1

2 2

2 1

6 0 610

8 0 810
0 8 0 6 0 2

 
 )82 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

 صحیح است. 2گزینه .173
1چون 

گرمایی که گلوله از دسـت داده اسـت بـه محـیط بیـرون داده       5

4شود.  می
 گرماي آن به آب داده شده است: 5

/Q Q ( ) mc( )1 2
40 02 4200 30 0 30 80 05   

Jm c m c K
2

2 2 2 26 42 10 40 630  

 صحیح است. 2گزینه .174
/

/ /
/

F CF 2
1 8 32 1 3 1 8 32 641 3 

T T K273 64 273 209 
 است. صحیح 3گزینه .175

Q QC C C1 20 0 خی80 بآ بآ
 

 را جرم آب اولیه در نظر بگیریم: mرا جرم یخ ذوب شده و mاگر 
FQ Q m L | mc |1 2 

/ /m m m m5 33 36 10 4 2 10 80 
m m m80 2 80 

m gr40 ،  (جرم یخ ذوب شده)m gr40(جرم آب اولیه) 
gr40 30  (جرم یخ اولیه) 70

 صحیح است. 4گزینه .176
Wچون حجم زیاد شده پس  J800      اسـت و چـون فراینـد سـریع

Q)دررو است. پس گرماي مبادله شده صفر است  یعنی بی )0. 
U Q W U J800 

 صحیح است. 2گزینه .177
LT K23 273 250 

L L L
m H

H H H

T T T T KT T T
6 4 25001 1 62510 10 4 

H C625 273 352 
باشد، پس  C352اگر ماشین گرمایی کارنو باشد، دماي منبع گرم باید 

 ا مساوي باشد.دماي این ماشین باید از این مقدار بیشتر ی
H C352 

 صحیح است. 4گزینه .178

b b a a b b c cU (P v P v ) (P v P v )3 3
2 2 

( ) J3 6 2 6 1 100 9002 

 )153و  147هاي  (فیزیک دهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .179

 منفی باشد. q2مثبت،  q1باید بار  E2و  E1با توجه به جهت میدان حاصل از 

q2

E1

q1

E

E2

 
|است، بنابراین:  E1متمایل به  Eچون بردار برایند میدان  q | | q |1 2 

 )14صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 است. صحیح 2گزینه .180

Eنویسیم              ابتدا بردار میدان الکتریکی را می i j5 610 10E 5 iiiii 

/F qE F ( )( i j) F i j6 5 62 10 10 10 02 2F qEqEqE 
 )19صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .181
ــه   ـا توجــه ب Qبـ C64 Vو  10 V2 ــه دســت  ، ظرفیــت خــازن را ب

 آوریم: می
QC C F FV

6 64 10 2 10 22 
 آوریم دست می حال بیشینه ولتاژ قابل تحمل خازن را به

max
max

max max

Q FC F V VV V
502 25 

max
max max /

V V VE Ed mm mm
25 12 52 

 )38صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .182

 کنیم. هاي رسانا را رسم می با توجه به محور مختصات صفحه

x 0

v2 0

y

x
m
s10

22

eW K
Edq m(v v )

E

( )

NE C

2 2
2 1

2 6

4 6

4

1
2

2 10 2 10
1 8 10 0 1002

10 
V Ed V4 210 4 10 400 

 )23صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .183

   شکل زیر خواهد بود. در واقع مدار به

ب یع برین ب ن ی م و رروبم
باشد و چون نیروي شـناوري وارد بـر   ن دو جسم درون ظرف یکسان می

جا شده با قرار گرفتن جسم درون مایع است:م برابر وزن مایع جابه

m1

N6bFb1

m g1

N8bFb2

m g2

b b

b
/

b
/

/ / /

F Fb b
Fbm g F m
Fbm g F m

m m kg

mFFb

mFFb

m

1 2b

1
1

2
2

1 1bg bFb1

2 2bg bFb2

2 1mm

0 6/10

0 8/10
0 8 0 6 0 2/ / /// ///

)82، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی
صحیح است.2نه 
1ن 

گرمایی که گلوله از دسـت داده اسـت بـه محـیط بیـرون داده      5

4شود.
گرماي آن به آب داده شده است:5

/Q Q ( ) mc( )Q1 2QQ 40 02 4200 30 0 30 80 0/ ( ) mc( )) mc(/ ( ) mc( )) mc() mc(5 
J
Km c m c2

2 2 2 2c m cc m6 42 10 402 630

صحیح است.2نه 
/

/ /
/

F CF 2
1 8 32// 1 3 1 8 32 64/ // / 21 3//

T KT273 64 273 209T

است.صحیح3نه 
Q QC C CQ QC C QC0 خی8 ب بآ

mm را جرم یخ ذوب شده وm:را جرم آب اولیه در نظر بگیریم

q2

E1

E

E2

2|است، بنابراین: E1متمایل به Eچون بردار برایند میدان 
ص(فیزیک یازدهم ریاضی،

است.صحیح2گزینه .180
iنویسیم             ابتدا بردار میدان الکتریکی را می jii j6iiiii

/F ( )( i j) F i j/F (F ( 6 5)())( i j) F i)( i j) F i/)( i j) F i)( i j) F i)( i j) F /)())() j) F i j6i j) F iii j) F iiiF (F (F
ص(فیزیک یازدهم ریاضی،

صحیح است.1گزینه .181
ــه   ـا توجــه ب Qبـ C6 وV V2ظرفیــت خــازن ر ،

آوریم: می

C F FC
6 64 10 2 1 FF6

2
آوریم دست می حال بیشینه ولتاژ قابل تحمل خازن را به

ax
max

ax max

F V VFF Vax m

FFF
max

ax F VF VmaxVF 502 25

max
max /

Vm V VEmaxVm
d mm mm/maxEmax
d

25 12 5/2
ص(فیزیک یازدهم ریاضی،

صحیح است.3گزینه .182
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پمال

B

C
D

A

 
اتصـال کوتـاه خواهـد     DCمقاومـت    ،B نقطۀبا حرکت لغزنده به سمت 

تـأثیري در   C نقطۀدر نتیجه اتصال سیم  )B(توسط سیم متصل به  شد
 B نقطـۀ مدار رئوستا ندارد و رئوستا ماننـد حالـت عـادي کـه سـیم بـه       

مقاومـت   Bپس با حرکـت لغزنـده بـه سـمت      ،کند متصل است کار می
 یابد. یابد. پس نور المپ کاهش می ) افزایش میRABموجود در مولد (

 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 است.صحیح  3گزینه .184

 دهد. سنج نیروي محرکه را نشان می در حالتی که کلید باز است، ولت
V30  

سـنج متـوالی اسـت، حـذف      که با ولـت  3وقتی کلید بسته شود، مقاومت
 دهد. میباال را نشان  3سنج ولتاژ دو سر مقاومت  شود و ولت می

I AR r
30 56  

V RI V3 5 15  
 صحیح است. 2گزینه .185

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 0 5 75  
 صحیح است. 3گزینه .186

 کافی است شکل مدار را ساده نماییم.
12

/4 5/1 5

B

6

33

/2 5/2 5

20

A

4 3 4

 
 داشت: پس خواهیم

eqR 4 3 4 11  
 )70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .187
نیروي الکتریکی به چپ است پس نیـروي مغناطیسـی بایـد بـه راسـت      

 باشد.

BFEF B
V

BF
 

 صحیح است. 3گزینه .188
/

/

NIB T GL

7
40 12 10 400 2 5 24 10 240 5 

 صحیح است. 4گزینه .189
محاسـبه و جهـت جریـان     BVlنیرو محرکه را که بـا اسـتفاده از   اندازة 
/BVl V0 در جهت جریان خروجی از بـاتري در مـدار اسـت     5
 پس: 

/

/
I AR r

4 05 31 05 

 صحیح است. 1گزینه .190
دور کامـل یـا    4شـدن بایـد    Maxبار  8رو، براي  با توجه به نمودار روبه

T4  گذشته باشد. پس/T s0  شود. می 25
I

/0 25
0 t

 
/T s T s4 1 0 25 

 جریان مثبت است. 0125/با توجه به نمودار در هر دوره 
/

/
tT NN N

2 5025 10 

/ /( ) s10 0125 1 25 
 صحیح است. 2گزینه .191

ـا اسـتفاده از      ـان و ب ـ زم شـیب و تقعـر منحنـی     مفهـوم با توجه به نمودار مکان 
 داریم:

t (s)

x (cm)
5

/04

5

/055
/065/06 /08

b

a
 

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55 0 

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65 0 

 صحیح است. 1گزینه .192
m
km mT k mm
k

2 2 22 3 113 2
 

/
m m m m kgm

4 9 4 4 0 89 1 
صحیح است. 3گزینه .193

ـامد      یابـد و مـی   ها بسامد افزایش مـی  با افزایش تعداد ضربه ـا افـزایش بس دانـیم ب
 سرعت انتشار ثابت است.

 )76تا  73هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .194

 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، 

 صحیح است. 1گزینه .195
 توان گفت: با توجه به نمودارها می

است.صحیح 3نه 
دهد. سنج نیروي محرکه را نشان میحالتی که کلید باز است، ولت

V30
 سـنج متـوالی اسـت، حـذف     که با ولـت 3ی کلید بسته شود، مقاومت

دهد. میباال را نشان  3 سنج ولتاژ دو سر مقاومت شود و ولت
I AR r

30 56
V RI VRIR 3 5 15

صحیح است.2نه 
A R ( ) mRR2 3 2 6 2)))( )( )( )( )))

LR A
8 4 2

6
18 10 10 38 4

1 15212 10
/V RI VRI 150 0 5 75//

صحیح است.3نه 
 است شکل مدار را ساده نماییم.

123320

A

4
/2 5//2 5/

4 3
6
3 4

/4 5//1 5/
4

داشت:خواهیم
eqR 4 3 4 11

)70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

/ s//

صحیح است.2گزینه .191
ـا اسـتفاده از      ـان و ب ـ زم شـیب و تقع    مفهـوم با توجه به نمودار مکان 

داریم:

t (s)

cm)

/04// /055/

/065///06// /08//

b

a

vحرکت تندشونده 
a

0
0

vحرکت کندشونده 
a

0
0

صحیح است.1گزینه .192
m
km mk

mk m
k

m
k

2 2 2
3 1m13 2

/
m m m m kg/
m 9m m mm /m m mm mm1m

صحیح است.3گزینه .193
ـا افـزا یابـد و مـی ها بسامد افزایش مـی با افزایش تعداد ضربه   دانـیم ب

سرعت انتشار ثابت است.
هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است.1گزینه .194
به توجه چشمهرابطۀبا از فاصله و چشمه توان و صوت شدت
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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، 

 صحیح است. 2گزینه .196
درجـه و   30تابش زاویۀ با توجه به مسیر پرتوهاي نور، در هنگام خروج، 

 درجه است. 60شکست زاویۀ 

15

30
60

30
60

151575

75

nsin n sin
sin n sin n

n

2 11 2
2 1 1

1

30 1
60

1
2 1
3

2

 بیرض
عیام تسکش n1 3

 
 صحیح است. 3گزینه .197

A Bl lA A B B
A B A A B B

A B

n v n vf f n v n vl l2 2 

 است. پس: Bبرابر  A ،4چون نیروي کشش 
A Bv v2 
A B B B Bn v n v n2 2 2 4 

B  شکم داشته باشد. 4باید 
 )265تا  114 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .198
R( )

2
1 1 1

9 )Rو   16 )
1

1 1 1
16 25  

)Rاست.  3به  5گذار از  )
3 1 2

1 1 1 1 1
9 25 

 صحیح است. 3گزینه .199
 انرژي فوتون ورودي باید دقیقاً برابر اختالف انرژي دو تراز باشد.

 )132صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است.   1گزینه .200

U Pb m n238 206 4
92 82 2 1 

m m238 206 4 8 
m ( n) n92 82 2 6

 
شیمی

 صحیح است. 2گزینه .201
باشند و عنصـري   زمین، بیشتر عناصر به صورت فلز و جامد می سیارةدر 

 مانند اکسیژن گازي و نافلز است.
 )3(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .202
 هاي نادرست: بررسی گزینه

هـا   اي پیوسـته از رنـگ   ) با عبور نور خورشید از منشور، گسـتره 1 گزینۀ
شود در حالی که طیف نشري خطی عناصري ماننـد هیـدروژن    ایجاد می

 و لیتیم به صورت خطی و ناپیوسته است.
وسیعی از امـواج   محدودة) پرتوهاي الکترومغناطیسی خورشید، 2 گزینۀ

تـا   400هـاي مرئـی (محـدوده     شود که بخشی از آن را پرتو را شامل می
 دهند. نانومتر) تشکیل می 700
) ترتیب انرژي پرتوهاي الکترومغناطیسی بیان شده بـه صـورت   4 گزینۀ

 فروسرخ است.بنفشفرابنفش
 )20و  19هاي  اول، صفحه(پایه دهم، فصل 

 صحیح است. 2گزینه .203
بایسـتی داراي   Aالکترون را داراست. بنابراین اتم  18سوم حداکثر  الیۀ

چهارم خود باشد و آرایش الکترونی آن به صورت زیر  الیۀالکترون در  9
 است:

e e

A :[Ne] s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2
39

18 9

3 3 3 4 4 4 5  

 )35(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

 صحیح است. 2گزینه .204
به ترتیب به صـورت زرد، سـبز، قرمـز و آبـی      Dو  Cو  Bو  Aهاي  رنگ

Cاست که ترتیب طول موج آنها به صورت A B D.خواهد بود 
 )23ـ  21هاي   (پایه دهم، فصل اول، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .205

/ / /
V V V V LT T

1 2 2
1 2

5 4 55 5 4 55 045273 27 273 0 

/045 100  درصد کاهش حجم%95
 )83 صفحۀ(پایه دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .206
چربی ذخیره شده در کوهان شتر مطابق واکنش زیـر اکسـایش یافتـه و    

 کند: افزون بر تولید انرژي، آب مورد نیاز جانور را نیز تأمین می
C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)57 110 6 2 2 22 163 114 110 

 )88 صفحۀ(پایه دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .207

) نادرست: ترتیب میزان تولید و مصـرف نسـبی برخـی مـواد بـه ایـن       1
 مواد معدنی هاي فسیلی  سوخت صورت است: فلزها 

 ) نادرست: میزان مصرف و تولید مواد معدنی روندي صعودي دارد.2
 گونه نیست. ) نادرست: لزوماً این3

 )4 صفحۀدهم، (پایه یاز 
 صحیح است. 4گزینه .208

Ag (aq) Cl (aq) AgCl(s) 
/

/

gAgClgCl molCl molAgClg molAgClg gCl molCl6
143 571 1 1200 110 35 5 بآ1

بآ
 

/
mgAgCl mgAgClgAgCl

310 57 41 
 پایه دهم) 102 صفحۀ(کتاب درسی، 

 صحیح است. 1گزینه .209
گــرم  25گـرم حـالل    100درصـد جرمـی بـه ازاي هـر      20در محلـول  

پـذیري   انحـالل  C25در دماي  1گزینۀشونده وجود دارد. فقط در  حل
 شود. گرم می 25

/S ( ) g0 8 25 5 25 

15

30
60

30
60

15515175

755

nsin n sin
sin n sin n

n

sin
i

2 11 2n
2 1nn 1

1

30 1
6

1
2 1
3

2

 بیرض
عیام تسکش n1

صحیح است.3نه 
Bl lAA A B B

A B A A B B
A B

n v n vA A BA Bf fA n vBBl l
A BlAA A B B

B A AfB n vA Al l2 AlA
است. پس:Bبرابر A ،4ن نیروي کشش 

A Bv vA 2

A B B B Bn B B B Bv n v nn vB B BB BB B2 2 2 4
شکم داشته باشد.4ید 

هاي صفحه(فیزیک دوازدهم،  )265تا 114 
صحیح است.3نه 

R( )R(
2

1 1 1R(R(9 )Rو  16 )R(
1

1 1 1R(R(16 25

)Rاست.  3به  5گذار از  )R(
3 1 2

1 1 1 1 1R(R(9 25

صحیح است.3نه 
ي فوتون ورودي باید دقیقاً برابر اختالف انرژي دو تراز باشد.

)132صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است. 1نه 

238 2 6 4

ری موم ین بر ب ر ر یرون ب
چهارم خود باشد و آرایش الکترونی آن بهالیۀالکترون در 9

است:

e e

e] 2 6 10 2 6 1 2

18 9

s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2d / d /d / ds p d / s p d /s p d / s p d /d / d /d / dd / d /

ص (پایه دهم، فصل اول،

صحیح است.2گزینه .204
به ترتیب به صـورت زرد، سـبز، قرDو Cو Bو Aهاي  رنگ

Cاست که ترتیب طول موج آنها به صورت A B DA BA Bخو
هاي  (پایه دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است.2گزینه .205

/ / /
V V LV2VV5 4 55 5 4 55 45/ / /// /273 27 273 0

//045/ 100 درصد کا%95
ص(پایه دهم،

صحیح است.1گزینه .206
چربی ذخیره شده در کوهان شتر مطابق واکنش زیـر اکسـایش

کندافزون بر تولید انرژي، آب مورد نیاز جانور را نیز تأمین می
O (s) O (g) CO (g) H O(l)6O 2 2 2O (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)CO (gO (g)
ص(پایه دهم،

صحیح است.4گزینه .207
) نادرست: ترتیب میزان تولید و مصـرف نسـبی برخـی مـو1

مواد معدنی هاي فسیلی  سوخت صورت است: فلزها 
) نادرست: میزان مصرف و تولید مواد معدنی روندي صعودي2
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 پایه دهم) 111 صفحۀ(کتاب درسی، 
 صحیح است. 4گزینه .210

مطابق متن کتاب درسی، آب باران در هواي پاك تقریبـاً خـالص اسـت،    
آب از آن زیرا هنگام تشکیل برف و باران تقریباً همه مواد حـل شـده در   

 شود. جدا می
 پایه دهم) 95 صفحۀ(کتاب درسی، 

 صحیح است. 3گزینه .211
اگر با اضافه کردن چند قطـره محلـول سـدیم هیدروکسـید بـه محلـول کلریـد        

رسـوب  کـه   تـوان نتیجـه گرفـت    اي تشکیل شود، مـی  عنصر آهن، رسوب قهوه
1 بـه آنیـون آن برابـر   است و نسبت تعداد کاتیون  Fe(OH)3 داراي فرمول

3 
ـاتیون آن  می ](داراي آرایـش الکترونـی   ) Fe3( باشد و ک Ar] d5

18 بـوده   )3
 الکترون وجود دارد.   5 آن ۀزیرالیکه در آخرین 

 )19 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 
 صحیح است. 2گزینه .212

 هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:واکنش آهن با محلول 
Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 

ـارج مـی   ـابراین    گاز هیدروژن به عنوان فراورده از ظرف واکنش خ 1/شـود، بن 6 
ـاز هیـدروژن        گرم کاهش جرم به دلیل تولید آن می باشـد کـه مقـدار عملـی گ

 آوریم: دست می ن خالص را بهتولیدي است. مقدار نظري هیدروژن و مقدار آه
/ gH ( )H gH ( )2

2 2
1 6 100 يرظن رادقم280 یلمع يرظن

 
molH molFe gFe?gFe gH gFegH molH molFe

2
2

2 2

1 1 562 562 1 1
صلاخ صلاخ

 
gFeFe %gFe

56 100 صولخ دصرد25224 صلاخ
صلاخان

 )24 صفحۀ(شیمی یازدهم ،  
 صحیح است. 4گزینه .213

molNaHCO molCO gCOgNaHCO gNaHCO molNaHCO molCO
3 2 2

3
3 3 2

1 1 44300 84 2 1 

/
/

LitCO LCOgCO
2

2
2

1 65 512 

/
%55100 100 8465 5

یلمع رادقم
شنکاو هدزابيرظن رادقم

 )22 صفحۀ(شیمی یازدهم،  
 صحیح است. 2گزینه .214

تـوان بـه سـؤال پاسـخ      هاي داده شده مـی  با توجه به ساختار هر یک از آلکان
 داد:

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
 هگزان) ـ متیل 4ـ اتیل ـ 3(نام درست: 

صحیح است. 1گزینه .215
اي شامل بیشـترین تعـداد اتـم کـربن) انتخـاب       اصلی (شاخه شاخۀابتدا 

هـاي فرعـی بیشـتر اسـت،      شده و سـپس از سـمتی کـه تـراکم شـاخه     

گـذاري، ابتـدا نـام (اتیـل) و سـپس نـام        کنـیم. در نـام   گذاري می شماره
 آوریم. (متیل) را می

 
صحیح است. 4گزینه .216

با توجه به تفاوت گرمـاي تبخیـر آب و هیـدروژن، مطـابق نمـودار زیـر       
 هاي داده شده را بیان کرد: توان ترتیب گرماي حاصل از واکنش می

يژرنا

H (g)2

H (l)2

H O(g)2

H O(l)2
 

 )63 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .217

H H(H H) H(O O) H(H O)2  شنکاو4
( kJ.mol ) ( kJ.mol ) H(H O)1 1572 2 436 495 4 

H(H O) kJ484 
 کتاب درسی) 74(صفحه 

 صحیح است. 2گزینه .218
 هاي (پ) و (ت) صحیح هستند. عبارت

ـا و در نتیجـه       با توجه به شکل نشان داده شده، ترتیـب افـزایش شـیب نموداره
ـا بـه صـورت     Bترتیب افزایش سرعت نموداره A C     ـابراین بـه اسـت. بن

 پردازیم: ها می بررسی عبارت
ـابراین شـیب نمـودار نیـز       الف) با افزایش دما، سرعت واکنش بیشتر می شـود، بن

تواند، به ترتیـب مربـوط بـه واکـنش      می Bو  Aیابد، پس نمودارهاي  افزایش می
 باشد. 35و  24در دماهاي 

ـام مـی    شـود،   ب) با استفاده از خاك (شن)، سوختن قند با سرعت بیشـتري انج
 شود. تبدیل می Bبه  Aتواند از  بنابراین شیب نمودار افزایش یافته و می

ـاس افـزایش یافتـه و در نتیجـه سـرعت       پ) با خرد کردن ماده جامد، سطح تم
ـابراین د   شود و شـیب نمـودار افـزایش مـی     واکنش بیشتر می ر واکـنش  یابـد، بن

 Bتوانـد بـه نمـودار     می Cکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار تجزیۀ 
 تبدیل شود.

ـا بیشـتر مـی    ت) در گروه فلزات قلیایی، از باال به پایین، واکنش شـود،   پذیري آنه
ـ زمان واکنش پتاسیم با آب بیشـتر از شـیب نمـودار     بنابراین شیب نمودار مول
توانـد بـه    توان گفت نمودار سدیم و پتاسیم مـی  جه میسدیم با آب است. در نتی

 باشد. Bو  Aترتیب 
 کتاب درسی) 76(صفحه 

 صحیح است. 2گزینه .219
s min130 2  

AR mol.L .min min L1 1 13 42  
 mol6ثانیه  30اولیه در مادة مقدار مصرفی 

A(g) B(g) C(g)
t mol

x x x x mol x mol

2 3
0 20 0 0

20 2 3 2 6 3
  

x x x x ( )20 2 3 20 2 20 2  : مجموع مول گازي در ظرف 3
mol26 

)19 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 
صحیح است.2نه 

هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:ش آهن با محلول 
Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)HCl(aq) FeCl (aq)Cl FeCl2 2(aq) H(aq) H(aq)

ـارج مـی   ـابراین    هیدروژن به عنوان فراورده از ظرف واکنش خ 1/  شـود، بن 6/
ـاز هیـدروژن       کاهش جرم به دلیل تولید آن می باشـد کـه مقـدار عملـی گ

آوریم: دست می ن خالص را بهي است. مقدار نظري هیدروژن و مقدار آه هه
/ gH ( )H gH ( )2

2 2gH1 6/ 1 0 يرظنرادقم280 ل ظ

molH molFe gFe?gFe gH gFgH molH molFe
ggH l ll

2
2

2 2o
1 1molFe 562gH molHmolHmolHmolH

لاخ

gFeFe %gFe
56 100 صولخ دصرد25%224 صلاخ

صلاخان
)24صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

است.4نه  صحیح
molNaHCO molCO gCgNaHCO gNaHCO molNaHCO molC

3 2
3

3 3

1300 84

/
/

LitCO LCOgCO
2

2
2

1 65 5/12/

/
%55100 100 84%55

65 5/
یلمع رادقم
شنکاو هدزابيرظن رادقم

)22صفحۀ(شیمی یازدهم، 
صحیح است.2نه 

 تـوان بـه سـؤال پاسـخ     هاي داده شده مـی جه به ساختار هر یک از آلکان

H (l)2

H O(g)22

H O(l)2

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.4گزینه .217

H(H H) H(O O)H(H H) H(O O)H(H H) H(H O)H(H( )H(H O)H(HH(HH(H H) H(O O)H(H H) H(O O)H(H H) H(Oو

( kJ l ) ( kJ l ) H(H O)H(H( )H(H O)H(HH(HkJ mol ) ( kJ mol )( kJ.mol ) ( kJ.mol )kJ mol ) ( kJ mol )) ( kJ l) ( k l((((
H O) kJH O)O

کت74(صفحه 
صحیح است.2گزینه .218

هاي (پ) و (ت) صحیح هستند. عبارت
ـا با توجه به شکل نشان داده شده، ترتیـب افـزایش شـیب نموداره

ـا بـه صـورت     Bترتیب افزایش سرعت نموداره A CA.اسـت
پردازیم: ها می بررسی عبارت

ـابراین شـیبالف) با افزایش دما، سرعت واکنش بیشتر می شـود، بن
تواند، به ترتیـب مربـوطمیBو Aیابد، پس نمودارهاي افزایش می
باشد.35و 24در دماهاي 

ـام ب) با استفاده از خاك (شن)، سوختن قند با سرعت بیشـتري انج
شتبدیل میBبه Aتواند از  بنابراین شیب نمودار افزایش یافته و می

ـاس افـزایش یافتـه و در نتیج پ) با خرد کردن ماده جامد، سطح تم
ـابراین  شود و شـیب نمـودار افـزایش مـی     واکنش بیشتر می     یابـد، بن

توانـد بـهمیCکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار تجزیۀ
ش ل ت
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 صحیح است.   1گزینه .220
ـاي      اتن سبک، پلی اتن شاخه پلی دار با چگالی کمتر اسـت، شـفاف بـوده و کااله

ـاف   ساخته شـده از آن کمـی   ـان        انعط ـایی می پذیرنـد و بـه دلیـل ممانعـت فض
ـ  مولکول ـا پلـی اتـن      هاي پلیمري، نیروهاي ب ین مولکـولی در آن و در مقایسـه ب

 کمتر خواهد بود.    بدون شاخه (پلی اتن سنگین)،
 صحیح است.   4گزینه .221

ـاخته مـی     پلیمرها از هیدروکربن ـاي سیرنشـده س ـا      ه شـوند ولـی خـود پلیمره
 ها داشته و سیرشده هستند.   ساختاري شبیه آلکان

 صحیح است. 3گزینه .222
هـا، بـا    کـنش  ها افزون بـر بـرهم   کننده پاكمطابق متن کتاب درسی این 

 دهند. ها واکنش می آالینده
 پایه دوازدهم) 13و  12 هاي هصفح(کتاب درسی، 

 صحیح است. 4گزینه .223
شـود،   هرچه دما بیشتر و غلظت یون کلسیم که باعـث سـختی آب مـی   

کننـدگی بیشـتر خواهدشـد و همچنـین قـدرت       کمتر باشد، قدرت پاك
 شود. نزیم و وجود پارچه نخی نیز بیشتر میکنندگی در حضور آ پاك

 پایه دوازدهم) 10و  8 هاي هصفح(کتاب درسی، 
 صحیح است. 1گزینه .224

تفکیـک یـونی    درجۀطور کامل به یون تفکیک نشده،  این اسید چون به
هاي اسـید   ها در آن دو برابر مولکول بوده و غلظت یون 1تر از  آن کوچک

 شود. ي محسوب نمیاست. همچنین الکترولیت بسیار قو
 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .225
HBr)محلول هیدروژن برمید در آب  (aq))باشد. یک اسید قوي می 

/
molHBrgHBr molgHBr

214 86 6 1081 

/
/

mol[HBr] mol.L [H O ]L
2 1

3
6 10 01205 

 در یک اسید قوي، غلظت اسید با غلظت یون هیدرونیوم برابر است.

[H O ][OH ] [OH ] mol.L
1414 12 1

3 2
10 110 101212 10

 

 )25 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .226

ــنش   ــه واک ــه ب ــا توج ــف) و (ب) و   ب ــاي (ال ــنش E0ه ــري   واک ــا س ه

صورت  الکتروشیمیایی حاصل از این سه فلز به
A
B
D

 باشد، بنابراین: می 

D) در سلول گالوانی 1 B   الکتـرودD      قطـب منفـی سـلول (آنـد) را
 بیشتر است. Dدهد زیرا قدرت کاهندگی  تشکیل می

محلـول آبـی    Aنسـبت بـه    B) به دلیل بیشتر بودن قدرت کاهندگی 2
 نگهداري کرد. Bتوان در ظرفی از جنس  را نمی Aنمک 

 ) درست.3
 2برابـر   Bباشد زیرا بار کـاتیون   Alتواند فلز  نمی B) نادرست. فلز 4

 باشد. می
 )48و  47، 46هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .227
 صورت زیر هستند: هاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم

: Cl Cl e22  اکسایش2
: Na e Na2 2  کاهش 2

مـول گونـه کاهنـده     2مول الکتـرون   2مبادلۀ گفت به ازاي  توان که می
(Cl  گرم است. 71شود که معادل  مصرف می (

شـود کـه نسـبت بـه کـاتیون خـودش        * در کاتد فلز سـدیم تهیـه مـی   
 ناپایدارتر بوده در نتیجه سطح انرژي آن بیشتر است.

بوده که  CaCl2شود  ذوب استفاده مینقطۀ * ترکیبی که براي کاهش 
هـاي تـک اتمـی داراي پیونـد      ترکیب یونی است و به دلیل داشتن یـون 

 باشد. کوواالنسی نمی
قـوي هسـتند، بنـابراین بایـد آنهـا را از برقکافـت       کاهندة * فلزات فعال 

 نمک مذاب آنها تهیه کرد.
 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .228
 آید که در این فرایند: دست می فلز آلومینیم در طی فرایند هال به

 شود. سلول الکترولیتی است که آلومینیم به صورت مذاب حاصل می
 کاتد و آند آن هردو از جنس گرافیت هستند.
 شود. اکسید تولید می دي در اطراف آند در اثر اکسایش کربن، گاز کربن

 رت:صو واکنش انجام شده به
Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  است. 3

 )61 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .229

 بررسی موارد:
هـاي   هاي خالص و ماسه از جمله نمونه الف) نادرست. کوارتز از جمله نمونه

 ناخالص سیلیس است.
ب) نادرست. تاکنون هیچ یون تک اتمی از دو عنصر کربن و سیلیسـیم در  

 شناخته نشده است.هیچ ترکیبی 
 ج) درست

Siد) نادرست. در سیلیس وجود پیونـدهاي   O Si    سـبب اسـتحکام
 بلوري آن شده است.شبکۀ 

 )68صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .230

ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتري از گرافیـت    در الماس کربن
رافیت بیشـتر اسـت و گرافیـت سـاختار     دارند، همچنین چگالی الماس از گ

 اي دارد. الیه
 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .231
توان براي توصیف ترکیبـات مولکـولی    را می» نیروهاي بین مولکولی«واژة 

ــرد.  ــتفاده ک Cاس H6 6 ،C H O10 20 ــولی   Br2و  2 ــات مولک ــزء ترکیب ج
 هستند.

 )72صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .232

مورد سوم نادرست است. با توجه به ضرایب اسـتوکیومتري واکـنش، بـا    
HCN ،xمــول  xمصـرف هــر  

Cمـول   2 N2 xو  2
تولیــد  H2مــول  2

شـود.   شود و در کل تغییري در مول گازهاي درون ظرف ایجاد نمـی  می
 در نتیجه فشار درون ظرف ثابت خواهد بود.

 صحیح است. 2گزینه .233
ــودار بـــــــه صـــــــورت   واکـــــــنش مربـــــــوط بـــــــه نمـــــ

A(g) B(g) C(g) D(g)2 3 2C(g)C(g)C(g) باشد و یکاي ثابـت تعـادل آن    می
 برابر:

mol( )[C] [D] molLK mol[A] [B] L( )L

53 2 2
2 23 

ح
شـود،   ه دما بیشتر و غلظت یون کلسیم که باعـث سـختی آب مـی   

کننـدگی بیشـتر خواهدشـد و همچنـین قـدرت      ر باشد، قدرت پاك
شود. نزیم و وجود پارچه نخی نیز بیشتر میکنندگی در حضور آ

پایه دوازدهم) 10 و  8 هاي هصفح(کتاب درسی، 
صحیح است.1نه 

تفکیـک یـونی    درجۀطور کامل به یون تفکیک نشده، اسید چون به
هاي اسـید   ها در آن دو برابر مولکولبوده و غلظت یون1تر از کوچک

شود. ي محسوب نمیت. همچنین الکترولیت بسیار قو
)18صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.1نه 
HBr)ول هیدروژن برمید در آب  (aq))باشد. یک اسید قوي می

/
molHBrgHBr molgHBr

214 86/ 6 1081

/
/

mol[HBr] mol.L [H O ]L [H OLmol L
2 1

3
6 10 012//05/

ک اسید قوي، غلظت اسید با غلظت یون هیدرونیوم برابر است.

[H O ][OH ] [OH ] m][OH ] [OH[OH ]
1414 12

3 2
10 114

101212 10
)25صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.4نه 
ــنش   ــه واک ــه ب ــف) و (ب) و  وج ــاي (ال ــنش E0ه ــري   واک ــا س ه

صورت  روشیمیایی حاصل از این سه فلز به
A
Bباشد، بنابراین: می

کاتد و آند آن هردو از جنس گرافیت هستند.
اکسید تولیدديدر اطراف آند در اثر اکسایش کربن، گاز کربن

رت:صوواکنش انجام شده به
Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3O 22Al O (s) C(s) Al(l)AlC(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s)OO .است

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.3گزینه .229

بررسی موارد:
هاي خالص و ماسه از جملهالف) نادرست. کوارتز از جمله نمونه

ناخالص سیلیس است.
ب) نادرست. تاکنون هیچ یون تک اتمی از دو عنصر کربن و سی

شناخته نشده است.هیچ ترکیبی 
ج) درست

Siد) نادرست. در سیلیس وجود پیونـدهاي   O SiOOسـبب
شده است.شبکۀ بلوري آن

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.3گزینه .230

ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتريدر الماس کربن
گگرافیت بیشـتر اسـت و گرافیـتدارند، همچنین چگالی الماس از گ

اي دارد. الیه
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است.2گزینه .231
توان براي توصیف ترکیبـاترا می»نیروهاي بین مولکولی«واژة 

ــرد.  ــتفاده ک Cاس H6 6H،C H O10 20 2H OH وBr2rrــات ــزء ترکیب ج
هستند.

ص(شیمی دوازدهم،
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1  ( [SO ] [O ] molK L[SO ]

2
2 2

2
3

 

2(  [CO][H ] molK [CH OH] L

2 22
23

 

3  ( molK [CO ] L2 

4 ( 
[CH COO ][H O ] molK [CH COOH] L

3 3
3 

 
 صحیح است. 4گزینه .234

 هاي ذکرشده درست هستند. عبارت همۀ
 )111تا  109هاي  صفحه  (شیمی دوازدهم،

 صحیح است. 3گزینه .235
 ها: گزینهبررسی 

کننده) با اتانوییـک اسـید (اسـید آلـی)      از واکنش اتانول (حالل ضدعفونی) 1
 شود. باشد، سنتز می اتیل استات که حالل چسب می

تواند با تغییر ساختار یا ایجـاد یـک یـا چنـد      تولید یک ماده آلی جدید می )2
 گروه عاملی همراه باشد.

طـور   تـوان آن را در شـرایط مناسـب بـه     متانول یک الکل اسـت کـه مـی    )3
 مستقیم به متانال که یک آلدهید است، تبدیل کرد.

ــان  )4 C)کلروات H Cl)2 ــه    5 ــه ب ــت ک ــی اس ــب آل ــوان  ترکی ــانۀعن  افش
گیرد، ایـن ترکیـب، از واکـنش     موضعی، مورد استفاده قرار می کنندة حس بی

 شود. لرید با اتیلن تهیه میگاز هیدروژن ک
 )113و  112، 111هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

1هاي  صفحه  (شیمی دوازدهم، )111تا  9
صحیح است.3نه 
ها: گزینهسی 

کننده) با اتانوییـک اسـید (اسـید آلـی)      واکنش اتانول (حالل ضدعفونی
شود. باشد، سنتز می  استات که حالل چسب می
تواند با تغییر ساختار یا ایجـاد یـک یـا چنـد     ولید یک ماده آلی جدید می

 عاملی همراه باشد.
    طـور      تـوان آن را در شـرایط مناسـب بـه    تانول یک الکل اسـت کـه مـی   

قیم به متانال که یک آلدهید است، تبدیل کرد.
ــان C)لروات H Cl)2 5H   ــه ــه ب ــت ک اس ــی ــب آل ــوان ترکی ــانۀ   عن افش

گیرد، ایـن ترکیـب، از واکـنش    موضعی، مورد استفاده قرار میکنندة س
شود. ککلرید با اتیلن تهیه میهیدروژن ک

)113و 112، 111هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه  
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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 در کدام گروه کلمات، معنی تمام آنها درست است؟ 

 کوب) ب ـ (انبان: کیسۀ بزرگ) (تافته: برافروخته) (پتک: آهن الف ـ (خلنگ: علف جارو) (دشنه: خنجر) (سندروس: درختی زردرنگ)
 د ـ (خطّه: محلّ سرسبز) (پدرام: آراسته) (مائده: سفرة پرغذا)  ج ـ (منال: ثروت) (تقریظ: ستودن) (شیرافکن: دالور)

 ) الف و ب4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و د1
-2 اند؟ ها درست معنا شده در کدام گزینه تمام واژه

   (کبریا: بارگاه خداوندي) (میثاق: عهد استوار) (اضداد: ضّد) (متمکن: توانگر) )1
 انگیز) (افگار: مجروح) ) (هزاهز: غوغا) (وزر: سختی) (غمگسار: غم2
 ) (کراهیت: ناپسندي) (شریعت: طریقت) (برزن: محلّه) (کوشک: قصر)3
 رمشقّت) (لختی: اندکی)بار: پ پرداز) (شبگیر: سحرگاه) (نکبت گو: لطیفه ) (بذله4

-3 است؟نادرست  معنی چند واژه در مقابل آن
بـزرگ)  خیمـۀ  (طریق: مسلک) (توفیق: سازگار گردانیدن) (مباهات: افتخار) (شفق: سرخی افق در طلوع آفتاب) (بعد: دوري) (خرگه: 

 کردن)زبانی) (رغبت: میل) (ملکوت: دنیاي مادي) (وجد: سرور) (پاییدن: مراقبت  (بالغت: چیره
 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) یک1

-4 بیشتري هست؟ غلط امالییدر کدام گزینه 
 آمیز، بددالن را دلیر و نعیمان را کریم و ملوالن را خار گرداند. ) شعر دالویز و نکات نقض و لطف1
 ) چشم پادشاه در آن تیرگی از یکدیگر متفرّق شدند و از نور آن نواهی دور افتاد.2
 ارم نشان داشت. روزةجاي افتاد که در امن و آسایش از  ) چشمش بر آن آرام3
 ) هنگام نزول غزا و تقدیر و نقل او از سراي فنا به دار بقا فراز رسید.4

-5 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي  در کدام بیت واژه
) بـــا لقـــاي او بصـــر تفضـــیل دارد بـــر زبـــان 1
ز فــراق ســوخت خســرو،  نکنــد ز بخــت خــواهش) 2
هم صاف طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن ) 3
ــفیر بلبــل طــبعم شــنو وگرنــه بــه بــاغ      ) 4 ص

 

ــر     ــر بصـ ــرجیح دارد بـ ــان تـ ــاي او زبـ ــا ثنـ بـ
ــالت    ــم دم از وص ــه زن ــاري ک ــه ی ــود ن ــرض ب ــه ق ک
ــت    ــاحل اس ــی س ــرد یتیم ــر را گ ــن بح ــوهر ای گ
ــت    ــیار اسـ ــزار بسـ ــگ هـ ــري و بانـ ــواي قمـ نـ

 

-6 گی درست است؟با توجه به معنا، امالي کلمات در کدام گزینه هم
 »افزار جنگ، ارزش، کالبد، زبون«

 ) صالح، غدر، شبه، خوار4 ) سالح، قدر، شبح، خوار3 ) سالح، غدر، شبح، خار2 ) صالح، قدر، شبه، خار1
-7 در کدام گزینه آمده است؟» الطّوایف هاي زمینی، بینوایان، لطایف مائده«هاي  نام پدیدآورندگان کتاب

 ) فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی2 شکسپیر، عبید زاکانی) آندره ژید، ویلیام 1
 ) آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی4 ) فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی3

-8 شود؟ دیده می» تام و ناقص«در کدام گزینه هر دو جناس 
 داوودنغمۀ ) قدح به چنگم و آواز چنگ در گوشم / به از نگین سلیمان و 1
 ) وفا را زاد مادر چون مرا زاد / جفا را زاد مادر چون تو را زاد2
 ) گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان3
 ) گفت استاد مبر درس از یاد / یاد باد آن چه به من گفت استاد4

-9 است؟ نیامده کدام گزینه درست هاي آرایه
ــد 1 ــبح نومیـ ــیاه از صـ ــبی دارم سـ ) شـ
) عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جـم 2
من اگر تار سر زلف تو گیرم در چنـگ  )3
) ما هیچ متاعان خجـل از قـدر رواجـیم   4

 

در ایـن شـب رو سـپیدم کـن چـو خورشـید       
گر چه جام ما نشد پر مـی بـه دوران شـما    

، چنـگ درآیـد بـه خـروش     تار در نالـه رود 
ــازار کســادي اســت   ــا رونــق ب در کشــور م

 

   (کنایه، تشبیه)
 (تضاد، مجاز)

 (کنایه، جناس همسان)
 (تناقض، تناسب)

بخیمـۀ  طریق: مسلک) (توفیق: سازگار گردانیدن) (مباهات: افتخار) (شفق: سرخی افق در طلوع آفتاب) (بعد: دوري) (خرگه: 
کردن)زبانی) (رغبت: میل) (ملکوت: دنیاي مادي) (وجد: سرور) (پاییدن: مراقبت بالغت: چیره

 ) دو4 ) پنج3 ) سه2 ) یک1
بیشتري هست؟ غلط امالییر کدام گزینه 

آمیز، بددالن را دلیر و نعیمان را کریم و ملوالن را خار گرداند.) شعر دالویز و نکات نقض و لطف1
) چشم پادشاه در آن تیرگی از یکدیگر متفرّق شدند و از نور آن نواهی دور افتاد.2
ارم نشان داشت.روزةجاي افتاد که در امن و آسایش از ) چشمش بر آن آرام3
) هنگام نزول غزا و تقدیر و نقل او از سراي فنا به دار بقا فراز رسید.4

 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي در کدام بیت واژه
) بـــا لقـــاي او بصـــر تفضـــیل دارد بـــر زبـــان 1
ز فــراق ســوخت خســرو،  نکنــد ز بخــت خــواهش)2
هم صاف طینت را ز غربت چاره نیستدر وطن ) 3
ــفیر بلبــل طــبعم شــنو وگرنــه بــه بــاغ      ) 4 ص

ــر     ــر بصـ ــرجیح دارد بـ ــان تـ ــاي او زبـ ــا ثنـ بـ
ــالت    ــم دم از وص ــه زن ــاري ک ــه ی ــود ن ــرض ب ــه ق ک
ــت    ــاحل اس ــی س ــرد یتیم ــر را گ ــن بح ــوهر ای گ
ــت    ــیار اسـ ــزار بسـ ــگ هـ ــري و بانـ ــواي قمـ نـ

ممگی درست است؟توجه به معنا، امالي کلمات در کدام گزینه هم
 »فزار جنگ، ارزش، کالبد، زبون

) صالح، غدر، شبه، خوا4 ) سالح، قدر، شبح، خوار3 ) سالح، غدر، شبح، خار2 ) صالح، قدر، شبه، خار1
در کدام گزینه آمده است؟» الطّوایف هاي زمینی، بینوایان، لطایفمائده«هاي  م پدیدآورندگان کتاب

) فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی2 شکسپیر، عبید زاکانی) آندره ژید، ویلیام 1
) آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی4 ) فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی3
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 است؟ نادرستدر مقابل کدام گزینه  ذکر شدههاي  یکی از آرایه

اي کــاو شــود از دســت اجانــب آبــاد     ) خانــه1
ــدت روي 2 ــر نبینــــ ــم بشــــ ــا چشــــ ) تــــ
ــر  3 ــین بــ ــت زمــ ــو  ) اي مشــ ــمان شــ آســ
ــد   4 ــه بایــ ــا کــ ــن بنــ ــن ایــ ــرکن ز بــ ) بــ

 

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است (مجازـ تلمیح) 
تعلیــل ـ تناســب)  بنــد (حســن بنهفتــه بــه ابــر چهــر دل

د (تشـبیه ـ تشـخیص)   ـنـ ـی چـربتـ ـواز ضـوي بنـ  بر
ــه)    نغمــۀاز ریشــه بنـــاي ظلــم برکنــد ( حــروف ـ کنای

 

-11 شوند؟ همگی دیده می» ایهام، جناس، تشبیه و اغراق«هاي  در کدام بیت آرایه
ــت   1 ــدحی در دس ــارم ق ــد ی ــان آم ــر مغ ) در دی
در نعـــل ســـمند او شـــکل مـــه نـــو پیـــدا     ) 2
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چـون نیسـت  ) 3
ــد  ) 4 ــتی نرسـ ــه راسـ ــان بـ ــرو خرامـ ــزار سـ هـ

 

مست از می و میخواران از نـرگس مسـتش مسـت   
ــاالي  ــنوبر پســـــتوز قـــــد بلنـــــد او بـــ صـــ

وز بهر چه گویم نیست بـا وي نظـرم چـون هسـت    
بــه قامــت تــو اگــر ســر بــه آســمان ســایند       

 

-12 ؟شود نمیغیرساده دیده جملۀ در کدام گزینه نقش منادایی در 
 ) حافظ شب هجران شد، بوي خوش وصل آمد2 گذرد ) عمر ضایع مکن اي دل که جهان می1
 دیآدمها که در ساحل نشسته شاد و خندان يآ) 4 ) دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین3
-13 شود؟ کدام گزینه دو نوع نقش تَبعی دیده می گزارةدر 
 ) سعدي، این شیخِ همیشه شاب، هم مهر یک پرستار را دارد و هم چشم عقاب و لطافت کبوتر.1
 د.دا چندانی نشان نمی عالقۀام که طرفدار اشعار اندرزي و تمثیلی بود، به غزل  ) خاله2
 االّول، خورشید عمر موالنا از این جهان به جهان آخرت سفر کرد. ) روز یکشنبه، پنجم جمادي3
 بخش تأثیرگذاري موالنا را در عرفان داد. ) عطّار به پدرش، بهاءالدین ولد، خبر خوش و مسرّت4

-14 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟
هـاي   هایش میله گرفت. آن دست هایش آویزان شده بود و دلش بهانه می دید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «

 »کرد. اش را تماشا می از دست رفتهکینۀ فشرد و  آهنی را می
 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1

-15 است؟ نادرستمشخص شده، واژة نقش کدام 
بــــاش پیوســــت مــــی تپــــانز شــــوق او ) 1
ــو بــــرگ  ) 2 ــارا بــــی تــ ــاننگــ ــدارم جــ نــ
ــا   ) 3 ــه مــ ــا کــ ــت بیــ ــواي دوســ ــیم تــ رایــ
عشـق آویـز   در فتـراك نشین با خویشتن برخیـز و  ) 4

 

ــان  ــاكمی ــون   خ ــون، چ ــرغو خ ــمل م ــتمم)    بس ــد ـ م (قی
)الیـــه ـ مفعـــول   مضـــاف( کفـــر و غـــم ایمـــان نـــدارم ســـر

ــه ــناییم  بیگانــ ــه آشــ ــو کــ ــند)     مشــ ــتمم ـ مســ (مــ
الیـه)  ـ مضـاف قیـد   ( طفیـل عشـق برهـانی    خودخود را ز دست  مگر

 

-16 شود؟ دیده می» وندي ـ مرکب«و » مرکب«و » وندي« واژةترتیب چند   در متن زیر به
آفتابی انقـالب، ابـدي    محوطۀگیر فرود آمد و در  یال چند کوه بلند و رنگارنگ و برف بهمن ماه، در هیئت یک ماه شکوهمند، آرام و نرم از«

 »ترین مرد قرن به بارِ عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن و دالرام و ماالمال آزادي را به تماشا ایستادیم. خورشیدي سایۀشد و ما در 
 ) شش، سه، دو4 ) پنج، دو، دو3 ) شش، سه، یک2 ) پنج، سه، یک1

؟نداردها با بیت زیر تناسب معنایی  کدام گزینه 17-
رنگـــی   بــا اهــل فنـــا دارد هــرکس ســـر یــک    

 

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

 

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

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

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

 

-18 است؟ متفاوتمفهوم کدام بیت با سایر ابیات 
   شـد  معمار گل و آب در کل نفس کاین آن از پیش) 1
 رســــت خــــود نفــــس دام ز کــــه مرغــــی) 2
ــیقل اهـــل) 3 ــته صـ  رنـــگ و بـــوي از انـــد رسـ
 آنهــــا بودنــــد رســـــته نَفــــس، چنبـــــر از) 4

 

ــایق خرابـــات در ــا عـــیش حقـ ــور مـ ــود معمـ بـ
ــر نترســــــد برپــــــرد کــــــه جــــــاي هــــ
ــر ــی هــ ــد دمــ ــوبی بیننــ ــی خــ ــگ بــ درنــ
ـــت ــا بـ ـــه هـ ـــته را همـ ــد شکسـ ــا بودنـ آنهـ

 

) حافظ شب هجران شد، بوي خوش وصل آمد2 گذرد ) عمر ضایع مکن اي دل که جهان می1
نن دی آدمها که در ساحل نشسته شاد و خندان يآ)4 ) دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین3
 شود؟ کدام گزینه دو نوع نقش تَبعی دیده میگزارةر
) سعدي، این شیخِ همیشه شاب، هم مهر یک پرستار را دارد و هم چشم عقاب و لطافت کبوتر.1
د.داچندانی نشان نمی عالقۀام که طرفدار اشعار اندرزي و تمثیلی بود، به غزل  ) خاله2
االّول، خورشید عمر موالنا از این جهان به جهان آخرت سفر کرد.) روز یکشنبه، پنجم جمادي3
بخش تأثیرگذاري موالنا را در عرفان داد.) عطّار به پدرش، بهاءالدین ولد، خبر خوش و مسرّت4

در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟
هایش میلگرفت. آن دستهایش آویزان شده بود و دلش بهانه میدید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «

 »کرد. اش را تماشا میاز دست رفتهکینۀ فشرد و هنی را می
 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1

 است؟ نادرستمشخص شده، واژة قش کدام 
بــــاش پیوســــتمــــیتپــــانز شــــوق او ) 1
ــو بــــرگ  ) 2 ــارا بــــی تــ ــاننگــ ــدارمجــ نــ
ــا   )3 ــه مــ ــا کــ ــت بیــ ــواي دوســ ــیم  تــ رایــ
عشـق آویـز    در فتـراك نشین با خویشتن برخیـز و  )4

ــان  ــاكمی ــونخ ــون، چ ــرغو خ ــمل  م ــد ـ مبس (قی
الیـــه ـ مفعمضـــاف(کفـــر و غـــم ایمـــان نـــدارمســـر

ــه ــناییم بیگانــ ــه آشــ ــو کــ ــتمم ـ مسـمشــ (مــ
  ـ مضـافقیـد   (طفیـل عشـق برهـانی   خودخود را ز دست مگر

 شود؟ دیده می» وندي ـ مرکب«و » مرکب«و » وندي« واژةترتیب چند  در متن زیر به
آفتابی انقـالبمحوطۀگیر فرود آمد و در یال چند کوه بلند و رنگارنگ و برفبهمن ماه، در هیئت یک ماه شکوهمند، آرام و نرم از«

 ترین مرد قرن به بارِ عام رحمت الهی راه یافتیم و صبح روشن و دالرام و ماالمال آزادي را به تماشا ایستخورشیدي سایۀشد و ما در 
یک1 سه پنج یک2) سه شش دو3) دو پنج دو4) سه شش (

www.konkur.in

forum.konkur.in
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-19 در کدام گزینه دیده شده است؟» دانند یرندگان مبخون  يدر باز/ دانند یکه خطرکنندگان م يراز«مفهوم بیت 

ــار از ا) 1 ــنزنه ــدام ی ــت  ی ــه در دل اس درازت ک
ــاد ) 2 ــرمال افتـــــــ ــرده بـــــــ رازم از پـــــــ
دســــــعدي غــــــم نیســــــتی نــــــدار   ) 3
رود دل بـه صـحرایی و بـاغی مـی     کسـی را  هـر ) 4

 

محالــت کــه در ســر اســت یــالخ یــناز ا هیهــات
ــا ــان داشــــت  یدچنــــد شــ ــبر پنهــ ــه صــ بــ

ــقان نجات  ــان دادن عاشــــــ ــتجــــــ ســــــ
هر کس از سویی به در رفتند و عاشق سوي دوست

 

-20 ها دورتر است؟ گزینه از بقیه گزینهمفهوم کدام 
ــود دي   1 ــروز آنکــه افســر ب ــه خــاك آورد ام ) ســر ب
) گفتــی کــه کجـــا رفتنــد آن تــاجوران اینـــک    2
) هان اي دل عبـرت بـین از دیـده نظـر کـن هـان      3
ــراز  4 ــردن فـــــ ــاهان گـــــ ــر پادشـــــ       ) ســـــ

تــن بــه دوزخ بــرد امســال آنکــه گــردن بــود پــار  
ــاك اســت آبســتن    ــکم خ ــان ش ــدانز ایش جاوی

ــدائن را  ــوان مــــ ــۀایــــ ــرت دان آیینــــ عبــــ
بــــــه درگــــــاه او بــــــر زمــــــین نیــــــاز 

 

-21 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟
ــت      1 ــه نرس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــه خــاك شــدم  2 ــه مــن ب ــد ک ــین بنمای ــو را چن ) ت
ــر    3 ــدن بنگـ ــدي برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ ) فـ
ــو وداع، وداع  4 ــپاري مگــ ــور ســ ــه گــ ــرا بــ       ) مــ

ــه   ــرا بـ ــان باشـــد  دانـــۀچـ ــانت ایـــن گمـ انسـ
ــد     ــمان باش ــت آس ــن هف ــن ای ــاي م ــر پ ــه زی ب
ــد     ــان باشـ ــرا زبـ ــر را چـ ــمس و قمـ ــروب شـ غـ

ــه گـــور   ــت جنـــان باشـــد   پـــردةکـ جمعیـ
 

تناسب » چه بسا که تقدیر ما چیز دیگري باشد و شب آبستن، چیزي بیرون از حد تصور بزاید«مفهوم کدام ابیات از ابیات زیر با عبارت  22-
 مفهومی دارد؟

الـــف) بـــا چـــرخ مکـــن حوالـــه کانـــدر ره عقـــل 
ــا  ــره بگشـ ــین گـ ــده وز جبـ ــه داده بـ ــا بـ ب) رضـ
ــار    ــه یـ ــار کـ ــور یـ ــداد و جـ ــال ز بیـ ج) دال منـ
د) ســـعدیا گـــر همتـــی داري منـــال از جـــور یـــار

ــالن نمــی   ــاش چــون خــط بط ــین مب ـــ) غمگ ــوان ه ت
 

 

تـــر اســـت چـــرخ از تـــو هـــزار بـــار بیچـــاره  
ــت   ــار نگشادسـ ــو در اختیـ ــن و تـ ــر مـ ــه بـ کـ

را نصــیب همـــین کــرد و ایــن از آن دادســـت   تــو  
سـت  سـت جـور یـار بـر یـار آمـده       تا جهـان بـوده  

ــین زدن   ــین جبـ ــویش ز چـ ــت خـ ــر سرنوشـ بـ
 

 

 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، هـ2 ) ب، ج، هـ1
-23 ابیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟

ــت   1 ــان یافـ ــر مغـ ــسِ پیـ ــق از نفـ ــین طریـ ) آیـ
ــن         ــر مک ــیِ خض ــی همره ــه ب ــن مرحل ــع ای قط

) صــد تیــغ جفــا بــر ســر و تــن دیــد یکــی چــوب 2
ــردان ره بشــوي          ــو م ــود چ ــسِ وج ــت از م دس

) خاکی اسـت کـه رنگـین شـده از خـون ضـعیفان      3
ــی       ــا مـ ــرگ خلفـ ــه مـ ــداد بـ ــاك بغـ ــد خـ گریـ

) دل گرمــی و دم ســردي مــا بــود کــه گــاهی     4
بیــنم زمســتان نیــز رفــت؛ امــا بهــاران نمــی         

 

اش نـــام نهادنـــد آن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی 
ــی    ــر گمراهـ ــرس از خطـ ــت بتـ ــات اسـ ظلمـ

ــی   ــویش و ن ــی از خ ــد ته ــا ش ــد ت ــام نهادن اش ن
ــوي   ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ

ــداد و ري    ــک کــه  بغ ــن مل ــام نهادنــد  ای اش ن
ور نه این شـطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت؟    

ــر ــاه دي مــ ــه و گــ ــد داد مــ ــام نهادنــ اش نــ
بیــنم ار در تکــرار پایــانی نمــی  بــر ایــن تکــر  

 

-24 ؟ندارد تناسب معنایی» هر کسی از ظن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من«کدام بیت با بیت 
ــرم راز    1 ــین مح ــه یق ــس ب ــد ک ــق نش ) در ره عش
ــت    2 ــش ماس ــله دان ــه در حوص ــق ن ــکل عش ) مش
) زیــن قصـــه هفــت گنبـــد افــالك پرصداســـت   3
ــم و  4 ــد از کــ ــه بگفتنــ ــر چــ ــیش ) از او هــ بــ

 

ــانی دارد   هــــر کســــی برحســــب فکــــر گمــ
ــرد   ــوان ک ــا نت ــدین فکــر خط ــه ب ــن نکت حــل ای

ــه ــت    کوت ــر گرف ــخن مختص ــه س ــین ک ــر بب نظ
خــــــویش دیــــــدةانــــــد از  نشــــــانی داده

 

-25 .ددار یتناسب مفهوم »یاب عشق می  شناس و ممات بی حیات از عشق می«گزینه ......... با عبارت جز  بهها  گزینه همۀمفهوم 
خواهی برو دست از حیات خـود بشـوي  ) عشق اگر 1
ســت ) کســی کــز عشــق خــالی شــد، فســرده     2
ــی  3 ــده م ــم را زن ــش عشــق دل ــمع) آت ــو ش دارد چ
ــر     4 ضـــود کـــز او بقـــا یافـــت خ آن عشـــق بـ (

 

ــه گــرداب فنــا پیچیــده اســت    ــا ب مــوج ایــن دری
ــی   ــود ب ــان ب ــد ج ــرش ص ــرده  گ ــق م ــت عش س

ور نه زین سان مرده دل در خانـه نتـوانم نشسـت   
ــه  ــی کـ ــت یعنـ ــق اسـ ــاودانی عشـ ــات جـ حیـ

 

 

ــت      1 ــه نرس ــین ک ــت در زم ــرو رف ــه ف ــدام دان ) ک
ــه خــاك شــدم  2 ــه مــن ب ــد ک ــین بنمای ــو را چن ) ت
ــر    3 ــدن بنگـ ــدي برآمـ ــو بدیـ ــدن چـ ــرو شـ ) فـ
ــو وداع، وداع  4 ــپاري مگــ ــور ســ ــه گــ ــرا بــ     ) مــ

ــه  ــرا بـ ــان باشـــد دانـــۀچـ ــانت ایـــن گمـ انسـ
ــد     ــمان باش ــت آس ــن هف ــن ای ــاي م ــر پ ــه زی ب
ــد     ــان باشـ ــرا زبـ ــر را چـ ــمس و قمـ ــروب شـ غـ

ــه گـــور   ــت جنـــان باشـــد  پـــردةکـ جمعیـ
»چه بسا که تقدیر ما چیز دیگري باشد و شب آبستن، چیزي بیرون از حد تصور بزاید«مفهوم کدام ابیات از ابیات زیر با عبارت 

مفهومی دارد؟
لـــف) بـــا چـــرخ مکـــن حوالـــه کانـــدر ره عقـــل 
ــا  ــره بگشـ ــین گـ ــده وز جبـ ــه داده بـ ــا بـ ب) رضـ
ــار    ــه یـ ــار کـ ــور یـ ــداد و جـ ــال ز بیـ ج) دال منـ
د) ســـعدیا گـــر همتـــی داري منـــال از جـــور یـــار

ــالن نمــی   ــاش چــون خــط بط مب ــین ـــ) غمگ ــوانه ت

تـــر اســـتچـــرخ از تـــو هـــزار بـــار بیچـــاره 
ــت   ــار نگشادسـ ــو در اختیـ ــن و تـ ــر مـ ــه بـ کـ

    را نصــیب همـــین کــرد و ایــن از آن دادســـت   تــو
سـت سـت جـور یـار بـر یـار آمـده      تا جهـان بـوده  

ــین زدن   ــین جبـ ز چـ ــویش ــت خـ ــر سرنوشـ بـ

 ) ب، د، هـ4 ) ب، ج، د3 ) الف، ج، هـ2 ) ب، ج، هـ1
بیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟

ــت   1 ــان یافـ ــر مغـ ــسِ پیـ ــق از نفـ ــین طریـ ) آیـ
ــن        ــر مک ــیِ خض ــی همره ــه ب ــن مرحل ــع ای قط

) صــد تیــغ جفــا بــر ســر و تــن دیــد یکــی چــوب 2
ــردان ره بشــوي         ــو م ــود چ ــسِ وج ــت از م دس

) خاکی اسـت کـه رنگـین شـده از خـون ضـعیفان      3
ــی      ــا مـ ــرگ خلفـ ــه مـ ــداد بـ ــاك بغـ ــدخـ   گریـ

) دل گرمــی و دم ســردي مــا بــود کــه گــاهی     4

اش نـــام نهادنـــدآن خضـــر کـــه فرخنـــده پـــی
ــی    ــر گمراهـ ــرس از خطـ ــت بتـ ــات اسـ ظلمـ

ــی   ــویش و ن ــی از خ ــد ته ــا ش ــدت ــام نهادن اش ن
ــوي   ــابی و زر شــ ــق بیــ ــاي عشــ ــا کیمیــ تــ

ــداد و ري    ــک کــه  بغ ــن مل ــام نهادنــد ای اش ن
ور نه این شـطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت؟    

ــر ــاه ديمــ ــه و گــ ــدداد مــ ــام نهادنــ اش نــ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 :﴾جاِدْلُھم بِالَّتی ھَی أْحَسُن اِنَّ َربََّک ُھَو أْعلَُم بَِمْن َضلَّ عن َسبیِلھِ ﴿﴿
 شناسد کسی را که از راهش گمراه شده است! ) با آنان به راهی که نیکی کرده جدال کن قطعاً پروردگار تو می1
 کسی که از راه او گمراه شده است، آگاهتر است! ) با آنها به روشی که نیکوتر است ستیز کن؛ یقیناً پروردگارت به2
 داند چه کسی از راه او گمراه شده است! ) با کسی که نیکی کرده مجادله کن. همانا پروردگار می3
 کنند! ) با آنچه که بهتر است گفتگو کن همانا خداي تو آگاه است به کسانی که راه را گم می4

ُق أنَّ الدَّالفین أنقذت«  -27 .»إنساناً من الغََرق و أوَصلَتْھ إلی الشاطئ ال اَُصّدِ
 ها انسانی را از غرق شدن نجات دادند و او را به ساحل رساندند. کنم که دلفین ) باور نمی1
 رسانند. دهند و او را به ساحل دریا می ها انسان را از غرق شدن نجات می ام که دلفین ) باور نکرده2
 را از غرق شدن نجات داد و او به ساحل رسید. گویم که دلفین انسانی ) راست نمی3
 ها را انسانی نجات داد و آنها را به ساحل رساند. کنم که دلفین ) باور نمی4
-28 »:یك حتی یعطیک هللا ضعفین!لدأیھا االنسان الّذی ُخلقت من التراب، أنفق مّما «
 که خداوند دو برابرش را به تو اعطا نماید! اند، آنچه را که داري انفاق کن ) اي انسانی که تو را از خاك آفریده1
 بخشد! کند و خداوند هم دو برابر به او می ) آدمیزادي که از خاك خلق شده، از آنچه نزدش هست انفاق می2
 ) اي کسی که آفرینش تو از خاك بوده است، هر آنچه داري ببخش تا اهللا چند برابرش را به تو عطا نماید!3
 اي، از آنچه داري انفاق کن تا خداوند دو برابر به تو عطا کند! اك آفریده شده) اي انسانی که از خ4

-29 !»:قبل أن یفھم ةحولھ إدراکاً تاّماً ثّم یعارضھا ألّن من أخالق الجاھل المعارض مختلفةالعلی اإلنسان أن یدرک األمور «
مخالفت نماید؛ چراکه از اخالق نادان، مخالفت است ) انسان باید امور مختلف پیرامون خود را کامالً درك کند، سپس با آنها 1

 قبل از اینکه بفهمد!
) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـدن، از       2

 اخالق نادان است!
ها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه از اخـالق      ) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آن3

 نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!
طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت بـدون         ) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4

 فهمیدن، از اخالق نادان است!
-30 »:من الکلمات الدخیلة الّتی تَغیّرت أوزانھا فیَنطقھا وفقاً أللسنتھم! إّن بَْعَض المفردات الّتی یَْستَخدمھا العرب«
اي هستند که وزن آنها تغییر یافته اسـت و آنهـا را بـر     ها از کلمات وارد شده ) همانا برخی واژگان استفاده شده توسط عرب1

 کنند! طبق زبانشان تلفّظ می
هایشان عوض شده و آنهـا را بـر اسـاس     د، از جمله واژگانی هستند که وزنان ها از آنها استفاده کرده ) بعضی کلمات که عرب2

 اند!   هایشان، به زبان آورده زبان
هایشان تغییر یافته اسـت و آنهـا    اي هستندکه وزن گیرند، از کلمات وارد شده ها آنها را به کار می ) برخی از واژگانی که عرب3

 آورند!   هایشان به زبان می را بر طبق زبان
هایشان دگرگون شده اسـت و آنهـا را بـر حسـب زبـان       کنند، وزن ها از آنها استفاده می اي که عرب ) بعضی واژگان وارد شده4

 کنند!   خود، ادا می
-31 عیّن الصحیح:

 برادر کوچکم، کمک کردن به دیگران را دوست دارد! أخی األصغر یحّب المساعدة لآلخرین!:) 1
 آموز باید احترام معلّم را کامل به جا بیاورد! دانش :!لمعلّم التبجیللعلی الّطالب أن یوفّی ) 2
 هایی ناپسند به دیگران لقب بدهد از مردمان شرور است! هر کس با لقب :شّر النّاس!الّذی لقّب اآلخرین بألقاب کریھة ) 3
 ن کوه ایران است؟دانی که کوه دماوند بلندتری آیا می :؟ھل تعلم أّن جبل دماوند أعلی جبال إیران) 4

را از غرق شدن نجات داد و او به ساحل رسید.گویم که دلفین انسانی) راست نمی3
ها را انسانی نجات داد و آنها را به ساحل رساند. کنم که دلفین ) باور نمی4
االقت من التراب، أنفق مما « ّ للذی ُخ ُ یعطیک هللا ضعفین!لدّذذأیھا االنسان الّ »:یك حتی
که خداوند دو برابرش را به تو اعطا نماید!اند، آنچه را که داري انفاق کن) اي انسانی که تو را از خاك آفریده1
 بخشد! کند و خداوند هم دو برابر به او می) آدمیزادي که از خاك خلق شده، از آنچه نزدش هست انفاق می2
) اي کسی که آفرینش تو از خاك بوده است، هر آنچه داري ببخش تا اهللا چند برابرش را به تو عطا نماید!3
اي، از آنچه داري انفاق کن تا خداوند دو برابر به تو عطا کند!خخاك آفریده شده) اي انسانی که از خ4

ّ یعارضھا ألّن من أخالق الجاھل المعارضلل مختلفةالعلی اإلنسان أن یدرک األمور « ّ ثم ً اا تاّما ّ ً قبل أن یفھ ةًحولھ إدراکا ضض
مخالفت نماید؛ چراکه از اخالق نادان، مخالفت) انسان باید امور مختلف پیرامون خود را کامالً درك کند، سپس با آنها 1

اینکه بفهمد! قبل از
) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـ2

اخالق نادان است!
ننها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه از) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آن3

نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!
طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4

فهمیدن، از اخالق نادان است!
خختَخدمھا العرب تتْس َسستی یَ تت المفردات الّ ضضْعََض عع بَ ًنطقھا وفقاً أللسنتھم!ّإّن َننرت أوزانھا فی ّررغیّ غغتی تَ »:ّتتمن الکلمات الدخیلة الّ

اي هستند که وزن آنها تغییر یافته اسـت و آنهـها از کلمات وارد شده) همانا برخی واژگان استفاده شده توسط عرب1
 کنند! طبق زبانشان تلفّظ می
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-32 :الخطأعیّن 
 شود! مشک عطري است که از نوعی از آهوان گرفته می :المسُك ِعطٌر یُتََّخذُ ِمن نَوعٍ ِمَن الِغزالنِ  )1
 شود! تخت گذاشته می براي است که  ملحفه تکه پارچه الّشرَشُف قِطعَةُ قُماٍش تََضُع علی الّسریر: )2
بَة: کتاباً یَضمُّ ألََّف الدُّکتور التّونجي  )3  گیرد! کرد که واژگان عربی را در برمی  لیفدکتر تونجی کتابی تأ الکلماِت الُمعَرَّ
 هاي فارسی است! عربی داراي ریشهواژة صدها  :ِمئاُت الَکلماِت العربیّة ذاُت األصوِل الفاِرسیَّةِ  )4

-33 »:ت لسانھاإلنسان مخبوء تح«عیّن المنتخب الّذی یَُدلُّ علی مفھوم عبارة «
لَل!) 1 ر ثّم تکلَّم تَْسلَْم ِمن الزَّ  فّکِ
) کم گوي و به جز مصلحت خویش مگوي2

 

ــوي    ــیش مگ ــو از پ ــند ت ــه نپرس ــزي ک چی
 

ْث بما تخاُف تکذیبھ!) 3  ال تَُحدِّ
هاي انسان از سـخن پیـدا شـود    کمالی ) بی4

 

مغز چـون لـب وا کنـد رسـوا شـود      بیپستۀ  
 

-34 »:هاي ایران بود ترینِ کتابخانه شاپور در استان خوزستان بزرگ جندي کتابخانۀ«
 سابور فی مدینة خوزستان أکبر مکتبة فی ایران! کانت مکتبة جندی) 1
 سابور فی محافظة خوزستان اکبر ِمن مکاتب ایران! کانت مکتبة جندی) 2
 ان!سابور فی مدینة خوزستان ِمن اکبر مکاتب فی ایر کانت مکتبة جندی) 3
 سابور فی محافظة خوزستان اکبر مکاتب ایران! کانت مکتبة جندی) 4
-35 »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیر داروها را از داروخانه«
 أستَلُم الدّواء من ھذا المستوصف في آَخر ھذه الممّر! )2 َسلِِّم األدویِة ِمن صیدلیّة في نھایِة ھذا الممّر! )1
 اِستَِلِم األدویة من الّصیدلیة التي في نِھایة الممّر! )4 في آَخر ھذا الَممّر تجدُ صیدلیّة َسلِّم الدّواء منھ! )3

-36 فی المفردات التی تحتھا خّط:الخطأ عیّن 
 َخِشن) یَِجُب أْن یکوَن کالُمھُ لیِّنا (المضادّ:) 2 خیُر إْخوانَِک َمْن دَعاَک صدِق الَمقاِل (المرادف: نَدََب)) 1
داعِ رجاًء (المرادف: َمْرَھم) )3 ئَةً ِللصُّ  علیک بصدق المقال فی حیاتک (المرادف: الکالم) )4 أْعِطنی حبوباً ُمَھدِّ

-37 فی قراءة الکلمات: الخطأعیّن 
  ِصغارھا! َسَمَکةُ التّیالبیا ِمن أغَرب األسماِک تُدافِع َعن) 2 َھل تَتَذَکَُّر خیاَم الُحّجاج فی ِمنی و َعَرفات! )1
 َوال تَِھنوا و التَحَزنوا و أنتُم األعلَون) 4   َکتبُت ذََکریات سفَرتی الِعلمیَِّة! )3
 

  

»:هاي ایران بود ترینِ کتابخانه شاپور در استان خوزستان بزرگجندي کتابخانۀ
سابور فی مدینة خوزستان أکبر مکتبة فی ایران!کانت مکتبة جندی) 1
ننسابور فی محافظة خوزستان اکبر من مکاتب ایران!کانت مکتبة جندی) 2 ِ
ننسابور فی مدینة خوزستان من اکبر مکاتب فی ایرکانت مکتبة جندی) 3 ان!ِ
سابور فی محافظة خوزستان اکبر مکاتب ایران!کانت مکتبة جندی) 4
 »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیرداروها را از داروخانه«
ّ ھذا الممر!)1 ِة في نھایة ّةةن صیدلی نن ِم ِ ِاألدویة ِم مملِّ ّر ھذه الممر)2للَس ررواء من ھذا المستوصف في آخ َ ّالدّ ُلم َللأست
ّم الدّواء منھ!)3 مملِّ لِلة س َ ّةة صیدلی ُ تجدُ ممر ھذا الممّر َ ررفي آخ ّھایة الممر!)4َ ِھھیدلیة التي في ن ییاألدویة من الص ّ ممِلِم للستَ اِ
ّفی المفردات التی تحتھا خّط:ّنن الخطأ عی
َ (المرادف: نَدََب)) 1 ققالمقاِل َ َعاک صدِق دَ نن َمْن ِککوانَک وو إْخ ْ ّنا (المضادّ:) 2 ُخیُر ّنن لیِ ھھ کالمھُ ُ َ یکوَن ْ أن ببِجُب ننشن) ججیَ َ
ممَھم))3 رر (المرادف: مْر َ ً رجاء داعِ ددلصُّ ُّ ِللِل ةةئَةً ددَھدِّ ھھ ُم ً ننِطنی حبوبا علیک بصدق المقال فی حیاتک (المرادف: الکالم)4ْططأع

فی قراءة الکلمات:ّنن الخطأعی
َررنی و َعَرفات!)1 نناج فی م ِ ااّج ججالح ُ َ خیام ُر ََّّررکَّ ذذتَذَ َتتل تَ ننع َعن) 2 للَھ ععدافععِ دد تُ ِب األسماِک َن أغر ننیالبیا ِم ِ ّییالتّ ََةةَکةُ ککَم غارممَس غغِ
َّةةلمیَِّة! )3 للتی الع ِ َریات سفر ََررَک ذَ ُتبُت َووم األعلَون) 4  ََتت  َک ُممنوا و أنتُ َححنوا و التَحَز ننِھ َھھال تَ َو
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   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴١إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة ( ■■
 
 

ة  ون مجھول ماویّة تک اھرات الّس ّل قلّما یحدث أن ننظر إلی الّسماء فوق رؤوسنا، فلذلک الّظ ی ک رق ف اک ف ا. ھن ألغلبن
باب  ر أس ذا األم ّداً. لھ ة ج ماء قلیل ی الّس افظ عل ی تح رق الّت ّن الف ا و لک ی األرض و مافیھ اظ عل ی الحف اول عل الد تح ب

ا  ھمختلفھ من أھّمھا أنَّنا نظّن أنّ  بّبت أّن م ماویّة س ل بالظاھرات الس ا. الجھ ة لن ی تلیست فی السَّماء منافع ماّدیّ حدث ف
 حدی ھذه الظاھرات:إتجعلنا قلقین مع أنّھا قد تکون جمیلة جّداً. تعالوا نتعّرف علی قد الّسماء 

رف  ا یع و م حاب. و ھ یحدث في فترات من الّزمن أن تختفي الشمس منّا في وقت النھار و السماء صافیة خالیة من الّس
ّل (= ة ظ ي منطق ون األرض ف ب أن تك وف. فیج ایھ) القم بالكس زاء س ي األج دث ف ذا یح ي و ھ ا كلّ وف إّم ر. و الكس

د  ّل. عن بھ الظ ة ش األرضیّة الواقعة في ظّل القمر تماما. و إّما جزئّي و ھو في أجزاء من سطح األرض الواقعة في منطق
 وقوع ھذه الحادثة الطبیعیّة علی کّل مسلم أن تقیم صالة قبل نھایتھا.

 
-38 عیّن الصحیح حسب النّص:

 رفع رؤوسنا إلی الّسماء کّل یوم حتّی نعرف ما یحدث فیھا!علینا أن ن) 1
 لیس فی الّسماء منافع لنا لھذا ال نحّب أن نھتّم بھا!) 2
 الظاھرات السماویّة الطبیعیّة مخّوفة ألغلب النّاس ألنّھا مجھولة لھم!) 3
 کثیر من النّاس یعرفون کیفیّة الحفاظ علی الّسماء!) 4

-39 سّمیت بالکسوف؟ما ھو الّصحیح عن ظاھرة 
  تحدث عندما تکون الّسماء صافیة خالیة من الّسحب!) 1
 ھی اختفاء الّشمس خلف القمر فی النّھار فال نراھا!) 2
  عندما تحدث، تختفی الّشمس من جمیع سّکان العالم!) 3
 تشاھد فی حالتین اثنتین، جزئّی و کلّی!) 4
-40 العبارة: ما ھو المناسب لتکمیل....» حدث فی الّسماء تما «
 قد تکون مخّوفة لنا!) 4 مجھولة لنا!) 3 جمیلة جدّاً!) 2 تجعل النّاس قلقین!) 1

-41 فی النّّص: لم یُذکرعیّن موضوعاً 
 کیفیّة وقوع الکسوف!) 2  علل حدوث الکسوف!) 1
 عالئم وقوع الکسوف!) 4 دلیل عدم اھتمام النّاس بالّسماء!) 3
 
 
 

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

-42 :الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفیّ عیّن 
 کثیر و ألف طاعة قلیل!: (اسم، من األعداد األصلیّة، مذّکر/ خبر) واحدذنب  )1
 الذی) ھُ لمجھول/ فعل مجھول و نائب فاعلاالجنّة الّذی یؤذّی الناس بلسانھ!: (فعل، للغائب، مجرد ثالثی،  الیَدخل )2
 جمع سالم للمذّکر/ خبر) ،محبوبون عند الجمیع!: (اسم المخلصونعباد هللا  )3
 قرآن) ـالقرآن کونوا مستمعین خاشعین!: (فعل مضارع، مجرد ثالثی، المجھول، للغائب/ فعل مجھول و نائب فاعلھُ  یُقرألّما  )4

-43 :الصحیح فی المحّل اإلعرابّی و التّحلیل الّصرفیّ عیّن 
 »هللا«: مضارع للنفی، مزید ثالثی (من باب إفعال)، معلوم/ فاعلھ ضمیر مرجعھ أجر المحسنین الیُضیعهللا   إنّ ) 1
 النافیة للجنس» ال«من الجھل: مفرد مذکر، اسم التّفضیل، نکرة/ اسم  أشدّ ال فقر  )2
 : اسم، مفرد، مذکر، اسم مفعول/ خبر کأنّ مرصوصکأنّھم بنیان  )3
ین أّن عین )4 ت تعلم ی وزن یؤلمنتُی أن دره عل ی (مص د ثالث ب، مزی ارع، للمخاط ل مض ال«: فع ھ »)/ إفع ل و فاعل فع

 ضمیر الیاء البارز

ننعین الصحیح حسب النص:
یی یوم حتّی نعرف ما یحدث فیھا!علینا أن ن) 1 ّماء کّل ّممننرفع رؤوسنا إلی الس
ّأن نھتم بھا!) 2 ّماء منافع لنا لھذا ال نحب ّمملیس فی الس
ّھھاس ألنھا مجھولة لھم!) 3 ّاافة ألغلب الن ّة مخو ّةةة الطبیعی ّةةالظاھرات السماوی
ّممة الحفاظ علی السماء!)4 ّةةاس یعرفون کیفیّ ّااکثیر من النّ

ییسّمیت بالکسوف؟ّححما ھو الّصحیح عن ظاھرة 
ّححماء صافیة خالیة من السحب!) 1  ّممتحدث عندما تکون الس
ّھھمس خلف القمر فی النّھار فال نراھا!) 2 ّممھی اختفاء الّش
ّّاامس من جمیع سّکان العالم!) 3  ّممعندما تحدث، تختفی الّش
ّ و کلی!)4 ّتشاھد فی حالتین اثنتین، جزئی
العبارة: ما ھو المناسب لتکمیل....» ّممتتحدث فی السماء تما «
ّقد تکون مخوفة لنا!) 4مجھولة لنا!)3ّجمیلة جدّاً!) 2 ّااتجعل النّاس قلقین!)1

ً : لم یُذننعیّن موضوعا :  فی النُّذذکر  ّ ّ
ّةةکیفیّة وقوع الکسوف!)2 علل حدوث الکسوف!) 1
ّمماس بالسماء!) 3 عالئم وقوع الکسوف!) 4 ّاادلیل عدم اھتمام النّ

)۴٢-۵٠األسئلة التالیة (ننعیّن المناسب فی الجواب عن 

ّرفنعیّن الص التحلیل و اإلعراب ف رالصحیح ّ:
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-44 یا أیّتھا النّفس المطمئنّة ارجعی إلی ربِّک راضیةً مرضیّةً  :یّ عین الّصحیح فی المحّل اإلعرابی و التّحلیل الّصرف
 »النّفس«المطمئنّة: اسم، مؤنث، اسم مفعول/ صفة لموصوف  )1
 ارجعی: فعل امر، للمخاطب، دون حرف زائد/ فعل و فاعلھ ضمیر مستتر فیھ) 2
  ک: اسم، ضمیر متّصل، للمخاطبة/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 راضیة: اسم، مفرد، مؤنّث، نکرة/ حال) 4

-45 عیّن الصحیح عن حرکات األفعال:
قوا! )2 تَعَلِّموا و َعلِّموا و ال تَموتوا جّھاالً! )1  أیّھا المسلمون اِْعتََصموا بحبل هللا و ال تَفَرَّ
 رّبِ أْنَزْل علّی سکینة من عندک! )4 الحکماء جالَسوا من نَفَعَھم فی االُمور! )3

-46 :عبارة فیھا ُحذف الفاعلعیّن 
 الغرق!بون بمشاھدة الدلفین الذی أنقذ إنساناً من جَ العلماء ُمع) 1
 جمیع األصنام إّال الّصنم الکبیر!نکسرت ا) 2
 کم تُمّرر عیشی و أنت حامل شھد!) 3
 تُفتَّش عیُن الحیاة فی الظلمات! قد) 4

-47 :اسم التفضیل» خیر«عیِّن کلمة 
 !اُریدُ لکم الخیر فی کّل االوقات) 2  خیُرَک اکثر من أصدقائک!) 1
 ﴾و هللا خیٌر حافظاً و ھو أرحم الّراحمین﴿) 4 ما رأیُت إّال خیراً فی کالم أبی!) 3

-48 فی أّی عبارة جاء جواب الّشرط:
 من یسمعون کالم األنبیاء الحّق قلیلون!) 2 من أوجد الّشمس فی الجّو مثل الّشررة!) 1
 تحصل علی النجاح فی حیاتک!إن تصبر ) 4 ما یطلب المعلّمون منّا ھو االستماع إلیھم بدقّة!) 3

-49 التّوضیحات: حسبعیّن الصحیح 
 یوجد فیھا فعل مضارع للنّھی!:لکیال تحزنوا علی ما فاتکم) 1
 : جاء فیھا فعالن مضارعان!لن تنالوا البّر حتّی تنفقوا مّما تحبّون )2
 إّال بعضھم: المستثنی منھ فیھا لیس جمع التکسیر! ةبصعوب ةیعیش النّاس فی البالد الکبیر )3
 ال یُسمع من المسجد صوت إّال صوت المؤذّن: المحّل اإلعرابّی للمستثنی منھ ھو الفاعل! )4

-50 فیھ المفعول المطلق: لیسعیّن ما 
ً یواِن ألنّھ کان یَعَمل عمالً عجیبنُظر إلی ذلک الحاُ ) 1  !ا
 اللّعب حتی یستریحوا!وقَف الّالعبوَن وقوفاً بعد ) 2
 یا أیّھا الذین آمنوا، توبوا إلی هللا توبةً خالصة!) 3
 نربّی أوالدَنا في المجتمع تربیةً صالحة!) 4
 
 

 

 

 

ُممکم تُمّرر عیشی و أنت حامل شھد!)3
ُش عیُن الحیاة فی الظلمات!قد) 4 ششفتَّ ففتفُف

ة ل خیر«عیِّ :اسم التفضیل» ّنن کلمة 
ّلکم الخیر فی کّل االوقات) 2  ُخیُرَک اکثر من أصدقائک!) 1 !اُریدُ
فی کالم أبی!)3 ّ و ھو أرحم الراحمین﴿) 4 ُما رأیت إّال خیراً ً ً حافظا ﴾ٌو هللا خیر

ّفی أی عبارة جاء جواب الّشرط:
ّرر مثل الّشررة!)1 ّمس فی الجو قلیلون!)2 ّمممن أوجد الش ّمن یسمعون کالم األنبیاء الحق
ّةةا ھو االستماع إلیھم بدقّة!)3 اامون منّ تحصل علی النجاح فی حیاتک!إن تصبر ) 4 ممما یطلب المعلّ

ّووضیحات:التّوضیحات: حسبننعیّن الصحیح 
ّھھیوجد فیھا فعل مضارع للنّھی!:لکیال تحزنوا علی ما فاتکم) 1
ّووا تحبّون)2 اای تنفقوا مم ّ یی حتّ : جاء فیھا فعالن مضارعان!ّلن تنالوا البر
إّال بعضھم: المستثنی منھ فیھا لیس جمع التکسیر! ةبصعوب ةّاایعیش النّاس فی البالد الکبیر)3
للمستثنی منھ ھو الفاعل!)4 ّاإلعرابی ّن: المحّل ّ صوت المؤذّ من المسجد صوت إّال ّسمع ُسسال یُ

مان ما لیسعیّ فیھ المفعول المطلق:ّن
1 (ُ ًل عمالً عجیبررُنُظر إلی ذلک الحا للعَم َععھ کان ی ّھھ ألن !اًححیواِن بب
ّالّالعبوَن وقوفاً بعد ) 2 ععاللّعب حتی یستریحوا!َوقف
ًھا الذین آمنوا، توبوا إلی هللا توبةً خالصة!)3 ّھھیا أی
َی أوالدَنا في المجتمع تربیةً صالحة!) 4 ّیینربّ
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-51 طلبی قرآن کریم در کدام عبارت مشهود است؟  مبارزه
آن) 1 ا ا ا   ٔ ن ) 2  ان  ٔ   
3(  ِ ِ رة  ا  ٔ ا) 4    ن     و  

دیگري است؟ ازمندیندیگري نیست و در چه صورتی  ازمندیموجود شدن ن يبرایک موجود در چه صورتی  52-
 .اش از هستی او مؤخر است اي باشد که نیستی پدیده ـ اش مقدم بر نیستی است اي باشد که هستی پدیده) 1
اش بر هستی او مقدم است. اي باشد که نیستی پدیده ـ اش مقدم بر نیستی است اي باشد که هستی پدیده) 2
 .او مؤخر است اش از هستی اي باشد که نیستی پدیده ذاتاً موجود باشد و پدیده نباشد ـ) 3
 اش بر هستی او مقدم است. اي باشد که نیستی پدیده ذاتاً موجود باشد و پدیده نباشد ـ) 4

-53 تجلی ظاهر عمل در عالم ......... است و عبارت ......... به آن اشاره دارد. 
ال ا ) قیامت ـ 1 ن ا ال ا ) دنیا ـ 2  ٔ ن ا ٔ 
ر) دنیا ـ 3 ن    ر) قیامت ـ 4  ٔ ن    ٔ   

ة  ا و  با توجه به عبارت  ٓ -54 یک است؟  کدامنتیجۀ ، زیان در آخرت ا
 ) انتخاب دینی غیر از اسالم 2 ) مخالفت با دین از روي آگاهی1
 عدم توجه به انذار پیامبران و اطاعت از طاغوت) 4 ) عدم توجه به سفارش خداوند و تفرقه در دین3

اي در پیدایش یک معلول، نقش ایفا کند و اگر علتی ترتیب به علـت بـودن    صورت مجموعه آنگاه که مشارکت و همکاري چند عامل به 55-
 از نوع کدامین مورد است؟  الهی ارادةاختیار انسان با  رابطۀخود را از عامل باالتر بگیرد، به ترتیب کدام نوع علل معرفی گردیده است و 

 ) عرضی ـ طولی ـ نخستین4 ) طولی ـ عرضی ـ دومین3 دومین) عرضی ـ طولی ـ 2 ) طولی ـ عرضی ـ نخستین1
کـردیم و بـه آن عمـل     گرفتیم و بعد از اینکه در معناي آن تفکـر مـی   ما ده آیه از قرآن از پیامبر فرا می«این سخن عبداهللا بن مسعود:  56-

 خوانی دارد؟، با کدام عبارت هم)پیامبر (گانۀ  سههاي  در راستاي مسئولیت» رفتیم بار دیگر نزد پیامبر می نمودیم، می
 آیات قرآن را بر مردم خواند. همۀ)، مسئولیت دریافت و ابالغ وحی را به طور کامل انجام داد و ) پیامبر (1
 ن آیات قرآن را نیز برعهده داشت.یتعلیم و تبی وظیفۀ)، عالوه بر رساندن وحی به مردم، ( ) پیامبر2
 ) اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.و رفتار پیامبر () گفتار 3
 ) اسالم، یک دین کامالً اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد.4

کنیم دو ویژگی منحصر به فـرد انسـان    تر و برتر می در ......... انسان دارد و آنجا که سخن از هدف کامل هدف ریشهاختالف در انتخاب  57-
 نظر خواهیم داشت.  یعنی ......... و ......... او را در

 »  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و 1
 »   طلبی نهایت بی« ـ »تنوع استعدادها«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و 2
 »  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی3
»  طلبی نهایت بی« ـ» تنوع استعدادها«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی4

-58 روري است؟هرگاه بخواهیم از سنت و قانون الهی سخن بگوییم که سبب آشکار شدن باطن افراد است، توجه به کدام نکته ض
 اي در آن دارد. کننده ) عامل درونی، نقش تعیین1
 شود. گر می صورت بالي الهی جلوه خود افراد بهارادة ها و امکانات، با اختیار و  ) مهلت2
 لطف خداوند به آنان نیست. نشانۀ هاي آن به برخی گناهکاران ) روي آوردن دنیا و لذت3
 شود که به نیکوکار و گناهکار با لطف و مهربانی رفتار کند. می) محبت خداوند به بندگان خود سبب 4

هاي آنان بـه   شمارند و یکی از ضربه کدام دسته از مسلمانان طلب دعا و شفیع قرار دادن دیگران براي طلب عفو از خداوند را شرك می 59-
 اسالم، کدام است؟

  اند. نما شده ) اهل سنت ـ سبب شناسایی دشمنان دوست1
 اند. نما شده ها ـ سبب شناسایی دشمنان دوست ) تکفیري2
 اند. ) اهل سنت ـ سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده3
 اند. ها ـ سبب تنفر برخی از مردم جهان از اسالم شده ) تکفیري4

ر) دنیا ـ3 ن    ر) قیامت ـ 4 ٔ ن    ٔ   

اوتوجه به عبارت  ةة ٓٓ یک است؟  کدامنتیجۀ ، زیان در آخرت ا
) انتخاب دینی غیر از اسالم 2 ) مخالفت با دین از روي آگاهی1
عدم توجه به انذار پیامبران و اطاعت از طاغوت) 4 ) عدم توجه به سفارش خداوند و تفرقه در دین3

اي در پیدایش یک معلول، نقش ایفا کند و اگر علتی ترتیب به علـتصورت مجموعهآنگاه که مشارکت و همکاري چند عامل به
از نوع کدامین موردالهی ارادةاختیار انسان با   رابطۀخود را از عامل باالتر بگیرد، به ترتیب کدام نوع علل معرفی گردیده است و 

) عرضی ـ طولی ـ نخس4 ) طولی ـ عرضی ـ دومین3 دومین) عرضی ـ طولی ـ 2 ) طولی ـ عرضی ـ نخستین1
  کـردیم و بـه آنگرفتیم و بعد از اینکه در معناي آن تفکـر مـی  ما ده آیه از قرآن از پیامبر فرا می«ن سخن عبداهللا بن مسعود: 

مم خوانی دارد؟، با کدام عبارت هم)پیامبر (گانۀ سههاي  در راستاي مسئولیت» رفتیم بار دیگر نزد پیامبر می نمودیم، ی
آیات قرآن را بر مردم خواند.همۀ)، مسئولیت دریافت و ابالغ وحی را به طور کامل انجام داد و ) پیامبر (1
یین آیات قرآن را نیز برعهده داشت.یتعلیم و تبی وظیفۀ)، عالوه بر رساندن وحی به مردم، ( ) پیامبر2
) اولین و معتبرترین مرجع علمی براي فهم عمیق آیات الهی است.و رفتار پیامبر () گفتار3
) اسالم، یک دین کامالً اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد.4

کنیم دو ویژگی منحصر به فـردتر و برتر می در ......... انسان دارد و آنجا که سخن از هدف کامل هدف ریشهختالف در انتخاب 
نظر خواهیم داشت. عنی ......... و ......... او را در

»  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و1
»   طلبی نهایت بی« ـ »تنوع استعدادها«ـ اندیشۀ ) نوع نگاه و2
»  اختیار و انتخاب« ـ» قدرت تفکر و اندیشه«هاي خاص و تمایزات ـ  ) ویژگی3
ویژگی4 ـ) تمایزات و خاص استعدادها«هاي »طلبینهایتبی«ـ»تنوع
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
شـریفۀ  اي از آیات  به آیه» ردقلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندا«اگر بخواهیم براي رد این عقیده که  60-

 ......... را قرائت خواهیم کرد که حدیث شریف ......... نیز مؤید آن است.آیۀ شریفۀ قرآن کریم استناد کرده باشیم 
ه   )1 ل ان ا  ـ ان ا  و  ا
2(  َ ِ ا َ ْ ِ ِ إ  ٌ َ َ َ ٌة  َ ْ ْ ا ُ َ  ْ َ َ  ْ لـ ان ا َ    و  ا
3( ِ ُ ِ َ  َ َن ا ِ ُ  ْ ُ ْ ُ ْ ان  ه ُ  ـ  ا ا  
4(  ِ ِ  ُ  َ ا ا ُ َ َ آ ِ ه َو ا  ـ  ا ا  

یک از ائمه معصوم  مرتبط با فعالیت کدامبه ترتیب » تداوم جهاد علمی، تربیت شیعیان و ارتباط با شیعیان از طریق چهار نایب«عبارات  61-
 شیعیان است؟

  ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام صادق )() امام باقر 1
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام سجاد )( ) امام صادق2
 ـ امام زمان (عج) )( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
 ـ امام نهم، دهم و یازدهم )( ـ امام کاظم )( ) امام باقر4
ر ز نور و دیـده  پ هر دو عالم/ تابد ز ذرات جهان یمهر رخسار تو م«یامد مبارك افزایش معرفت انسان به خدا چیست و مخاطبان بیت پ 62-

 ؟از درك کدام آیه عاجز هستند »نابینا، چه سود
ءٍ ص ـ افزایش درجه اخال) کمک به 1 ْ َ  ُ  ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ
َرض پذیري ـ حق روحیۀتقویت  )2 واِت َو ا ُر ا  ُ ا
َرضـ  افزایش درجه اخالص) کمک به 3 واِت َو ا ُر ا  ُ  ا
ءٍ پذیري ـ  حق روحیۀ) تقویت 4 ْ َ  ُ  ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ 

-63 ظلـم  و ریـا  نفـس،  حقارت از بیزاري قرآنی استناد و پرواز ماست پر کدام از مندي بهره نتیجۀ سعادت و شقاوت راه دو از یکی زدن رقم
 است؟ کدام

ّ ـ ) اختیار1 ّ ا ه ا ّ اً  ا را و ا َ  
ٍ  ـ اختیار)2 ا و  و  ا ر  ّ  و 
ٍ  ) تعقل ـ3 ا و  و  ا ر  ّ و 
ّ تعقل ـ)4 ّ ا ه ا ّ اً  ا را و ا َ 
هاي امام ......... از جمله ......... این امکان را فراهم آورد که زمان معرفی اسالم اصیل فرا برسد و یک نهضت علمـی و فرهنگـی    فعالیت   64-

 بزرگ آغاز شود. 
 ـ تجدید حیات نهضت شیعیان در کنار گسترش معارف از طریق دعا   )( ) سجاد1
 امامت و خالفتدربارة خود و تأیید قیام توابین و بیان نظر اسالم مبارزة تر کردن  ـ علنی)( ) سجاد2
 هاي گوناگون در جهان اسالم علمی بزرگ در مدینه با توجه به ظهور فرقهمدرسۀ گذاري  ـ پایه )( ) باقر3
   )( ري ارتباط با محبان اهل بیتهایی فداکار، معتقد و داراي بینش عمیق و برقرا ـ تربیت انسان )( ) باقر4
شود؟ می حاصل ضاللت از همیشگی دوري راه چگونه، و حدیث کدام به استناد با 65-

س او ـ  ) ثقلین1 س او ـ  ) غدیر2 ا  ا ا ا  ا ا
  ان ) غدیر ـ 4   ان ـ  ) ثقلین3

-66 .........، ......... و ......... است. براي بعد روحانی  شدن  از موارد تغییر، تحلیل و متالشیهریک 
 ) ممکن ـ غیرممکن ـ غیرممکن 2  ) ممکن ـ ممکن ـ ممکن 1
 ) ممکن ـ غیرممکن ـ ممکن 4 ) غیرممکن ـ غیرممکن ـ غیرممکن3

  

ـ امام زمان (عج))( ـ امام کاظم  )( ) امام صادق3
ـ امام نهم، دهم و یازدهم)( ـ امام کاظم )( ) امام باقر4

پپر ز نور وپ هر دو عالم/ تابد ز ذرات جهانمم یمهر رخسار تو م«یامد مبارك افزایش معرفت انسان به خدا چیست و مخاطبان بیت 
 ؟از درك کدام آیه عاجز هستند »ابینا، چه سود

ٍءص ـ افزایش درجه اخال) کمک به1 َ  ْ ُ  ُ ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ
َرض پذیري ـ حقروحیۀتقویت  )2 واِت َو ا ِ ا ُر  ُ ُا
َرضـافزایش درجه اخالص) کمک به3 واِت َو ا ِ ا ُر  ُ ُا
ٍءپذیري ـ حقروحیۀ) تقویت4 َ  ْ ُ  ُ ُ ِ َ  ُ ّ ِ ا ُ

ریـا  نفـس،  حقارت ازبیزاري قرآنی استناد و پرواز ماست پرکدام از مندي بهره نتیجۀ سعادت و شقاوت راه دواز یکی زدن رقم
 است؟ کدام

ّـ ) اختیار1 ّ  اً ّّ ا ه ا را و ا َ  َ 
ٍ ـ اختیار)2 ا و  و  ا ر  ّ و  اا ّ
ٍ ) تعقل ـ3 ا و  و  ا ر  ّ و  اا ّ
ّ تعقل ـ)4 ّ  اً ّّ ا ه ا را و ا َ  َ

هاي امام ......... از جمله ......... این امکان را فراهم آورد که زمان معرفی اسالم اصیل فرا برسد و یک نهضت علمـی و فر فعالیت
زرگ آغاز شود. 

ـ تجدید حیات نهضت شیعیان در کنار گسترش معارف از طریق دعا   )( ) سجاد1
امامت و خالفتدربارة خود و تأیید قیام توابین و بیان نظر اسالم مبارزة تر کردن  ـ علنی)( ) سجاد2
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
سـوي او   گیرد و بازگشت گناهکـار، خداونـد نیـز بـه     گناه مورد استفاده قرار میحیله ......... شیطان بیشتر براي سوق دادن جوانان به  67-

گردد و ......... و ......... . بازمی
 کند کند ـ به بهشت راهنمایی می مند می ) تسویف ـ او را از امداد خاص خود بهره1
 گرداند بازمیگشاید ـ آرامش را به قلب او  ) مأیوس کردن ـ درهاي رحمتش را بر روي او می2
 گرداند گشاید ـ آرامش را به قلب او بازمی ) تسویف ـ درهاي رحتمش را بر روي او می3
 کند کند ـ به بهشت راهنمایی می مند می ) مأیوس کردن ـ او از امداد خاص خود بهره4

-68 هیم؟  توانیم ایشان را یاري د ها و کارها چیست و ما در چه اموري می بنا بر کالم علوي، آفت تصمیم
 ام ـ با پرهیزکاري، کوشش و عفت) گذشت ای2 ) محاسبه نکردن ـ در قناعت در خوراك و پوشش1
 ) گذشت ایام ـ در قناعت در خوراك و پوشش4 ) محاسبه نکردن ـ با پرهیزکاري، کوشش و عفت3

ثمرة به ترتیب » کن کردن مسلمانان ریشهناتوان ماندن دشمنان در «و » مالقات خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او« 69-
 یک است؟  کدام

   )( ـ حکومت و والیت حضرت ولی عصر )( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر1
   )( ـ والیت معنوي امام زمان )( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر2
   )( عصر ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ حکومت و والیت حضرت ولی3
 )  ( ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ والیت معنوي امام زمان4

-70 اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ عبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
ا ـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ُ ِ َ ا ا وَ  ا ُ ِ لَ  ا ُ  ا
ِ وَ  ـ زندگی فردي و اجتماعیشیوة ) 2 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ا
ِ وَ  ـ ها ) نگرش انسان3 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ا
َ  ـ ها نگرش انسان )4 ا ا ُ ِ ا وَ  ا ُ ِ لَ  ا ُ  ا

توان این تعریف را ارائـه داد:   خواندن نماز و اهداي کتاب به کتابخانه، به ترتیب داراي آثار ......... و ......... هستند و در مورد مثال دوم می 71-
 اعمالی هستند که ......... 

 ) ماتقدم ـ ماتأخّر ـ آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان است. 1
 چنان گشوده است.  آنها همپروندة ر ـ حتی با مرگ انسان نیز ) ماتقدم ـ ماتأخ2ّ
 شود.   آنها بسته می پروندة) ماتأخّر ـ ماتقدم ـ با مرگ 3
 ماند.   ) ماتأخر ـ ماتقدم ـ آثار و نتایج آنها حتی بعد از حیات ما نیز باقی می4

روح انسان خواهد بود و کدام عمـل سـبب   آزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل  آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه 72-
 شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

 ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنويقراري و  ) بی2 قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
 ) تحمیل و پشیمانی ـ تربیت بندگان خدا4 ) تحمیل و پشیمانی ـ رشد اخالقی و معنوي3

باشد و همچنـین اثبـات ......... آن    مطابق معارف ناب دین مبین اسالم نفی تفکر درباره ......... امام زمان (عج) در دوره غیبت کبري می 73-
 شود.  دریافت میحضرت، از سخن ......... 

 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) ظهور ـ حضور ـ 1
 »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد...«) حضور ـ ظهور ـ 2
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) ظهور ـ حضور ـ 3
 »ماند؛ اما... زمین از حجت خدا خالی نمی«) حضور ـ ظهور ـ 4

-74 یی که در انتقال فرهنگ اروپا از تمدن اول به تمدن دوم صورت پذیرفت، کدام است و کدام نتیجه را در پی داشت؟حرکت رو به جلو
 هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ ) کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روي آوردن به مسیحیت ـ نگارش یافتن کتاب1
 هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ ها ـ نگارش یافتن کتاب مدنگیري از تجربیات سایر ت ) کنار گذاشتن مسیحیت و بهره2
 مندي به پژوهش هاي مسلمانان و عالقه فوري کتابترجمۀ ) کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و روي آوردن به مسیحیت ـ 3
 مندي به پژوهش عالقههاي مسلمانان و  فوري کتابترجمۀ ها ـ  گیري از تجربیات سایر تمدن کنار گذاشتن مسیحیت و بهره) 4

یم
 )( ـ حکومت و والیت حضرت ولی عصر)( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر1
 )( ـ والیت معنوي امام زمان)( ) پذیرش محبت و والیت امام عصر2
 )( عصر ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ حکومت و والیت حضرت ولی3
 )  ( ) در انتظار ظهور بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی ـ والیت معنوي امام زمان4

اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته اسعبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
ُـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ِ ا ا ا وَ   اُ ََلُ  ُ ا
ِ َو ـ زندگی فردي و اجتماعیشیوة ) 2 ِ  َ َ ْ آ ِ  ا  و  َ ِ ٓ ْ ٓ ا ِم ممْ َ ْ َا
ِ َو ـ ها ) نگرش انسان3 ِ  َ َ ْ آ ِ  ا   و َ ِ ٓ ْ ٓ ا ِم ممْ َ ْ َا
َ ـ ها نگرش انسان )4 ا ا ُ ِ َ  ا ا ا ا وُ ََلُ  ُ ا

توان این تعریف را ارائخواندن نماز و اهداي کتاب به کتابخانه، به ترتیب داراي آثار ......... و ......... هستند و در مورد مثال دوم می
عمالی هستند که ......... 

) ماتقدم ـ ماتأخّر ـ آثار و نتایج آنها محدود به دوران زندگی انسان است. 1
چنان گشوده است. آنها همپروندةخخر ـ حتی با مرگ انسان نیز ) ماتقدم ـ ماتأخ2ّ
شود.   آنها بسته می پروندة) ماتأخّر ـ ماتقدم ـ با مرگ 3
 ماند.   ) ماتأخر ـ ماتقدم ـ آثار و نتایج آنها حتی بعد از حیات ما نیز باقی می4

روح انسان خواهد بود و کدام عمـلآزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه
شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنويقراري و ) بی2 قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
الق3 ا ا ا4ل گا ا ل
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-75 شریفه به این امر اشاره دارد؟آیۀ یابد و کدام  شود و با چه چیزي تداوم می امر به تزکیه نفس، با کدام موضوع آغاز می

َ  ز) توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند ـ 1   اَ
 ا و  اان ا  ا ) عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان ـ2
ا و  ا ـ توبه از گناهان ـ عمل به دستورات خداوند )3  ان ا  ا
َ  زـ  عمل به دستورات خداوند ـ توبه از گناهان )4   اَ
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13صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

My father told me, “Be careful with that knife. You might cut ……… .”76-
1) itself 2) yourself 3) yourselves 4) ourselves 
I ……… my washing machine at the moment. It ……… .77-
1) can’t be used / is fixing 2) can’t be use / is being fixed
3) can’t use / is being fixed 4) can’t use / is fixing
Which one hasn’t been mentioned in the text? 78-
1) easygoing  2) introvert 3) extrovert 4) naturalist 
He will help me with my homework if he has time, ………?79-
1) will he 2) won’t he 3) does he 4) doesn’t he
I ……… that behind each thing we have to do, there’s something we want to do. 80-
1) define 2) generate 3) suppose 4) access 

The doctor did everything he could to ……… her but she died.81-
1) bore 2) hurt 3) hunt 4) save 

……… , most earthquakes are so weak that they cause almost no damage.82-
1) Quickly 2) Sadly 3) Hopefully 4) Fortunately 

In his tenth anniversary, He ……… off his guests according to age.83-
1) existed 2) gave 3) made 4) paired 

It is said that a man’s worth ……… on his two smallest organs: his heart and his tongue. 84-
1) depends 2) identifies 3) increases 4) ranges 
You've gained four kilos recently. You'd better take ……… sugar with your tea.85-
1) fewer 2) more 3) much 4) less 
I know how sad and depressed he is these days, but if he quits his family, it will only ……… his 86-
problems. 
1) improve 2) compound 3) result 4) solve 
In ………, you often see NO before - ing forms. It means that it is forbidden here.  87-
1) gerunds 2) introductions 3) warnings 4) notices 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……… .88-
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 

1) easygoing  2) introvert 3) extrovert 4) naturalist 
He will help me with my homework if he has time, ………?
1) will he 2) won’t he 3) does he 4) doesn’t he
I ……… that behind each thing we have to do, there’s something we want to do. 
1) define 2) generate 3) suppose 4) access 

The doctor did everything he could to ……… her but she died.
1) bore 2) hurt 3) hunt 4) save

……… , most earthquakes are so weak that they cause almost no damage.
1) Quickly 2) Sadly 3) Hopefully 4) Fortunately 
n his tenth anniversary, He ……… off his guests according to age.
1) existed 2) gave 3) made 4) paired 
t is said that a man’s worth ……… on his two smallest organs: his heart and his tongue.
1) depends 2) identifies 3) increases 4) ranges
You've gained four kilos recently. You'd better take ……… sugar with your tea.ff
1) fewer 2) more 3) much 4) less
I know how sad and depressed he is these days, but if he quits his family, it will only ………
problems. 
1) improve 2) compound 3) result 4) solve 
In ………, you often see NO before - ing forms. It means that it is forbidden here.  
1) gerunds 2) introductions 3) warnings 4) notices 
Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a ……
1) fuel 2) resource 3) conditioner 4) demand 
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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. 

One of my favorite vacation places is Mexico. I really like the (89) ……… there because it 
never gets cold. The people are very nice too. They never laugh at my bad Spanish. The food 
is (90) ……… It is very delicious. Mexico City is a very (91) ………place to visit. It has 
some great museums and lots of fascinating old buildings. The hotels are too expensive to 
stay but there are more affordable options. For example you can stay at one of the beach 
resorts like Acapulco. If you are planning to visit Mexico, you should definitely (92) ……… 
the Mayan temples near Merida. 

89-
1) point      2) weather 3) wildlife 4) liquid 

90-
1) hardly good    2) hardly well 3) well really 4) really good 

91-
1) dangerous  2) familiar 3) international 4) interesting  

92-
1) to see  2) will see 3) see 4) seeing 

1) point      2) weather 3) wildlife 4) liquid 

1) hardly good    2) hardly well 3) well really 4) really good 

1) dangerous  2) familiar 3) international 4) interesting  

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

Passage 1: 

Currently, linguists estimate that there are between 6000 and 7000 languages in the world. 
Some experts have sounded the alarm that, by the year 2100, at least 3000 of those languages 
could be wiped out for ever. With so many languages on the brink of extinction, the efforts 
of social activists, educators, government officials and many others have converged to try to 
solve this difficult problem. From the accumulated experiences, it has become clear the easy 
answers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has to be 
taken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited the 
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western settlers 
attempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of Cairns 
and Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off their 
land to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destroyed 
their language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century? 93-
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   94-
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .95-
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas 
3) The forces to revive the language  
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 96-
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) They wanted to create a national park by the railroad 
4) They wanted to build a railroad 

nswers are hard to find, and the unique and complex situation of each language has 
aken into consideration if a language is to experience a revival. 

The Tjapukai language is a language spoken by Tjapukai people. They inhabited
Kuranda region of northern Queensland, Australia for 10,000 years. When western se
ttempted to build a railroad through their land to connect the metropolitan areas of C
nd Herberton, the Tjapukai people fought back. For this, they were forced to move off
and to give up their way of life, and to do farm work and hard labor. The culture destr
heir language soon followed, until only a few Tjapukai speakers remained.  

According to the passage, how many languages could be wiped out this century?
1) 2100 2) 3000 3) 6000 4) 7000 
Why are there no easy answers to the problem of language revivals?   
1) There are too many opinions. 
2) There are not enough language teachers. 
3) It’s a complex problem and different for each language.
4) It’s too expensive to revive languages.
The underlined word “they” in the passage refers to ……… .
1) The western settlers  
2) The metropolitan areas
3) The forces to revive the language 
4) The Tjapukai people 
Why did the western settlers initially want the Tjapukai land? 
1) They wanted to do farm work 
2) They wanted to build schools for the railroad workers 
3) Th d i l k b h il d
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Passage 2: 

When we are learning a foreign language, we tend to think that it is important to understand 
everything that we hear. But when you are listening to someone talking in your own 
language, you probably don’t listen at %100 and nor do you probably need/ wish to. 

Thus, an essential rule for improving your understanding of native English speakers is not 
expect to understand everything they say. My wife and I are both from Tokyo in Japan. 
When we watch DVDs of English television series, we watch with subtitles- if we don’t have 
subtitles, we sometimes miss about %20 of what is said. However, even if we don’t turn on 
the subtitles and thus miss %20, we still understand enough to follow the story. 

Understanding enough to follow the plot should be your objective too. By “plot”, I mean 
a conversation in a restaurant, a formal presentation, a telephone call. 

In non - strictly technical or scientific encounters, conversation are often more a means of 
being together, a socio – cultural event in which relations are established, rather than an 
opportunity for exchanging information. Most of the time, what is said may be completely 
irrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner with 
friends, the main object is not to collect useful information but simply to interact with the 
people we are with and to enjoy each other’s company.

Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1)? 97-
1) To prove that learning a new language is not easy. 
2) To show that our knowledge of our native language is perfect. 
3) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph. 
4) To state that the mental effort  you make to understand when others are talking to you is 

more than the mental effort you make when you yourself are talking. 
According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language ………98-
1) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the story 

perfectly enough 
2) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything that  

the film characters say 
3) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watching the 

film with subtitles 
4) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in order 

to understand the general points in the film 
In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understood? 99-
1) Only paragraph 1  2) Only paragraph 2 
3) Only paragraph 4  4) Both paragraph 2 and paragraph 4 
What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragraphs is 100-
that this paragraph is concerned more with the role of language in ………
1) bringing people together 2) research – related activities 
3) enhancing scientific achievements 4) cultural development in the world 

eing together, a socio – cultural event in which relations are established, rather tha–
pportunity for exchanging information. Most of the time, what is said may be compl
rrelevant. Quite often talking is merely an end in itself. When we go out for dinner 
riends, the main object is not to collect useful information but simply to interact wit
eople we are with and to enjoy each other’s company.

Why does the author refer to the experience of talking in the mother tongue (paragraph 1
1) To prove that learning a new language is not easy. 
2) To show that our knowledge of our native language is perfect. 
3) To support the main point mentioned in an earlier statement in the same paragraph.
4) To state that the mental effort  you make to understand when others are talking to y

more than the mental effort you make when you yourself are talking. 
According to paragraph 2, when one is watching a film in a foreign language ………
1) subtitles are to be used if one is expected to be able to follow the line of the 

perfectly enough 
2) one can understand and enjoy the story even if one does not understand everything

the film characters say 
3) one is very likely to miss 20 percent of the content of the film even if one is watchin

film with subtitles
4) it is enough for one to understand 20 percent of what the characters in a film say in 

to understand the general points in the film 
In which paragraph has the author used exemplification to make herself better understoo
1) Only paragraph 1  2) Only paragraph 2 
3) Only paragraph 4  4) Both paragraph 2 and paragraph 4
What makes the focus of paragraph 4 different from the focus of the first three paragrap
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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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 هاي زیر متناهی هستند؟ چندتا از مجموعه-101
 1نقاط واقع بر روي یک دایره به مرکز مبدأ مختصات و شعاع  مجموعۀالف) 

) بازةب)  , )01 
 اعداد اول زوج مجموعۀج) 
 زمین کرةهاي آهن موجود در  اتم مجموعۀد) 
 3 )4 2) 3 1) 2 ) صفر1

tanxعبارت  شدةساده -102 cotxA
tan x cot x2 21 1

 کدام است؟ 

1 (2 2 (sinx cosx 3 (sinxcosx2 4 (sinxcosx 

Aاگر -103
xxx3

1 1
111

 کدام است؟ Aآنگاه  

1 (x x x3 2 3 2 (x x x3 2 3 3 (x x x3 2 3 4 (x x x3 2 3 

f(x)نمودار سهمی -104 ax bx c2 صورت مقابل است، نمودار  بهy (x x )(x x )( f(x))2 22 1  شبیه کدام است؟ 2

1( 
1 2 312

y

x
 2 (

1 2 312

y

x
 

3 (
1 2 312

y

x
 4 (

1 2 312
y

x

 
 کند، کدام است؟ آن بیان می (x)باشد. تابعی که قطر مستطیل را برحسب عرض  واحد بیشتر از دو برابر عرض آن می 4طول مستطیلی -105

1 (x x25 16 16   2 (x x22 8 16   3 (x x25 16 16   4 (x x22 8 16   

11حاصل -106 11
7  برابر کدام است؟  3

1 (12
5  2 (12

4  3 (13
4   4 (13

5   

 چه تعداد از متغیرهاي زیر کمی گسسته هستند؟-107
 »  افراد ـ تعداد اقوام ایرانی  عالقۀگنجایش باك خودرو ـ تعداد تصادفات در یک روز ـ رنگ مورد «
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

y

2 3 x

1((xxx xxxx3 2 332 (xx xx3 2 33 (xx xx3 2 34 (xx xx3 2 3

f(x)مودار سسهمهمیی axx bbx c22صورت مقابل است، نمودار بهy (x x )(x x )( f(x))2 2)()(x )(x xx x x)(شبیه کدام است؟

1( 
11 2 3122

yyy

x
 2 (

11 22 312

yyyy

x

3 (
1 2 331122

yyy

x
 4 (

1 2 312
yy

x

یمی44ول مسستتطیلی  عرض واواحد بیشتر از دو برابربر ع عرضرض آآنن کند، کدام اآنآن بیان می(x))باشد. تابعی که قطر مستطیلیل را بربرحسحسبب

1 (2255 1166 16xx xx22 22 (22 8 16x x2 3(225 166 166x xx2 4 (22 8 16xx x2  

11اصل  11
کدام استست؟؟337 برابابرر

1 (2 (3( 44(( 

سهستنتندد؟ گسگسسته  ه تعداد از متغیرهاي زیر کمی
ـ ـ رنگ مورد « »  افراد ـ تعداد اقوام ایرانی  عالقۀ««گنجایش باك خودرو ـ تعداد تصادفات در یکیک روز
1(12(23(344(44

yy

2 33 xx
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)Aاگر نقاط -108 , )2 1 ،B ( , )0 )Dو  3 , )4  االضالع کدام است؟  از قطر متوازي Aرأس  فاصلۀ باشند، ABCDاالضالع  سه رأس متوازي 0

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

xاگر -109
x x
21 2 x3باشد،  32  کدام است؟ 1

 2) 4 1) 3 ) صفر2 1) 1
xمعادلۀ هاي  مجموع ریشه-110 x3 2 3  کدام است؟ 3

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

AB3برابر  Bو  Aنقطۀ از دو آنها   فاصلۀمفروض است. چند نقطه روي عمودمنصف آن وجود دارد که  ABخط  پاره-111
 باشد؟  2

 شمار ) بی4 ) صفر3 2) 2 1) 1
FEاالضالع است. اگر  متوازي ABCDدر شکل زیر -112 EGو  2  کدام است؟  AFاندازة باشد،  4

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

ABبه اضالع  ABCدر مثلث -113 ACو  12 BCو  8 کنیم  چنان انتخاب می ACو  AB ،BCرا به ترتیب بر  Fو  D ،E، نقاط 6
 کدام است؟  ADلوزي باشد؛ طول  ADEFکه چهارضلعی 

1 (12
7   2 (12

5   3 (12
11   4 (24

5   

fاگــر -114 {( , ), ( , ), ( , )}1 2 2 3 0 4 ،g {(a,b),( , ), ( , )}1 5 2 fو  1 {(c, )}g b
2 1

ــراي   1 تعریــف شــده باشــد، مقــادیر ممکــن ب

a b c کدام است؟ 

1 (1
9و  7

5 2 (1
9و  7

5 3 (1
1و  7

5 4 (1
1و  7

5 

]بازة تابع مربوط به نمودار مقابل در ضابطۀ تواند  کدام گزینه می-115 , ]2  باشد؟ 2

1 (y sin(x )1 2 6   

2 (y cos(x )1 2 6   

3 (y sin(x )1 2 6   

4 (y cos(x )1 2 6 

C

A

D

E
B

G
F

2

2

1((22 22 
2 (22 33 
3 (4
4 (8

ABABبه اضضالعالع ABCر مثلث  ACوو12 BCBCوو8 ب بررFو D،E،، نقااطط6 چنان انتخاب مACو AB،BCBCرا به تترترتیبیب
باباشد؛ طوطوللADEFه چهارضلعی  کدکدامام ا اسست؟ ADDلوززيي

1 (12
7 2 (112

5 3 (12
11 44((24

5 

fــر  {f {( , ), ( , ), ( , )}, ), ( , ), ( ,, ), ( , ), ( , ،g {(aa,b,b),) ( , ), ( , )}}, ), ( ,, ), ( fو , {(c, )}g b{(c,2 1f {(cشــده باشــد، مقــادیر ممکــن عتعرریــفف

a ba c ام است؟ کدک

1 (1
99و 7

552 (1
99و 7

53 (1
1و 77

554 (1
1و 7

55
زازة تاتابعبع ممربربوط به نمنمودودار مقابل در ضابططۀۀتوتواناندددام گزینه می ]ب ,[ ]]2 22 باباشدشد؟؟,,

1 (yy sinn(x )sinn((xxs 66 

2(yy ccos((x )ccooss((xx 6 

3 (yy sin(x )sin(xsin(x 6 

4 (y cos(x )cos(xcos(x

C

A

D

E
B

G
F

2

2
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xمعادلۀدر -116 x( )
2 2 11 1255 ؟هاي آن کدام است، قدرمطلق تفاضل ریشه125

1 (4 2 (6 3 (8 4 (2 
شود. بعد از چند دقیقه از آغـاز تکثیـر،    ساعت هر باکتري به دو قسمت تقسیم می عدد آغاز شده و هر نیم 100تکثیر نوعی از باکتري با -117

/رسد؟ ( باکتري می 600تعداد آنها به  /log ,log3 0 45 2 0 3/ /,log/ 2 0 3/,log/(؟ 
1 (75 2 (80 3 (90 4 (100 

در شکل مقابل رسم شده است. اگر  fنمودار تابع خطی -118
x

f(x)lim
f (x)1  چقدر است؟ kباشد، مقدار  9

1 (2 

2 (3
4 

3 (3 

4 (4
3 

xf(x)اگر توابع -119 x x
1 0
3 xو  0 xg(x) x

4 0
2 xمفروض باشند، کدام تابع در  0  ؟ پیوسته است 0

1 (fog 2 (gog 3 (fof 4 (gof 
احتمـال    روند. اگر پرهام به ورزشگاه برود، براي دیدن بازي تیم ملی به ورزشگاه آزادي می 022/و رضا به احتمال  02/پرهام به احتمال -120

0/رفتن رضا به ورزشگاه   رود؟  است. اگر پرهام به ورزشگاه نرود با کدام احتمال رضا نیز به ورزشگاه نمی 7
1 (/0 9   2 (/0 85   3 (/0 8   4 (/0 75   

 ها چقدر است؟  است. واریانس دادهآماري آمده   دادة 15در جدول زیر مقادیر اختالف از میانگین -121

1 (19
5   2 (58

15   

3 (14
5   4 (46

15   

f اگر-122 (x) K x ،g(x) x K  و برد تابعfg  برابر( , fباشد، آنگاه برد  4[ (x)  کدام است؟(K )0 
1 ([ , ]02 2 (( , ]2 3 ([ , )01 4 (( , ]1 

sin معادلۀهاي  مجموع جواب-123 x sin x2 ] فاصلۀدر  3 ,  کدام است؟ 0[

1 (3
5 2 (4

5 3 (6
5 4 (9

5 

f(x)در-124 x ax2 fاگر داشته باشیم:  3 (b) f (c) bو  0 c 8 ،f (  کدام است؟ 1(
 -4) 4 ) صفر3 12) 2 8) 1

4

k x

y

a
x

2 3 1 2
3 2 4 2

نیگنایم زا فالتخا
قلطم یناوارف

3 (33

4((44
33

f(f(x)x)ر توابع  1 00xx
3 0x xx x وg(x) 4 0x x

2 0x بباشند، کدام تابع در xمفروضض ؟ پیوسته است 0

1 (fog22((gog33((ffooff4 (gof
ببه احتمامالل/02/رهام به احتمال  ورزشگاه آزادي می/0222/و رضرضاا بابازي تیم ملیلی ببهه ياي ددیدیدنن پرههام به ورزشگاه برود،بر اح  روندند. اگاگرر

0/فتن رضا به ورزشگاه  رورزشزشگاه نرود با کدکدامام احتحتمال رضا نیز به ورزشگاه نمیی/7 ؟د؟ اساستت. اگر پرهرهامام بهه رو
1 (/0 9/ 2 (/0 885// 3 (/0 8/ 44 (/0 75/ 

ممیاننگگین  دمدههدادة15ر جدول زیر مقادیر اختالف از آآ ها چقدر استست؟ است. واریانس دادهآماري

1 (19
55 22((58

1155 

3 (14
5 4 (446

15 

fر (x)x) KK x ،g(g(x)x) x Kx K و برد تابعfg برابر( , fباباشدشد، آنآنگگاه برد [[ (x) کدام است؟(K )

1 ([[ ,, ],,22((( , ]]33(([ , )),,4 (( ,( , ]]
جواب sinمعمعادلۀهاياي جموع i x32xx sisinn ۀلۀدر ]]ففاصاص , کدام است؟ [[

1 (3
522((44

553 (66
554 (99

5
f(x)ر x ax2 fاگر داشته بباشاشیمیم: 3 (f (b)b) f (f (c)c) bوو0 cb c 88،،f (f ( ا استست؟؟(( کدکدامام
ر123) 82) 1 صفصفر3 ((44((44-

k x

2 3 1 22aa
3 22 4 2x

گنایم زا فالتخا
قلطم یناوارف
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5صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

yمماس بر منحنی  خط-125 x x3  کند؟ را با کدام عرض قطع می ها ، محور عرض1اي به طول  در نقطه 2
1 (1- 2 (2- 3 (3- 4 (2 

f(x)تابع -126 x x3 3  بحرانی دارد؟نقطۀ چند  2
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 t250استهالك آن را برابـر   هزینۀو  v2سوخت برابر  هزینۀسوخت و استهالك آن است. اگر  هزینۀیک اتومبیل شامل  حرکت هزینۀ-127
سرعت اتومبیل برحسب کیلـومتر   vها طی یک مسافت یک کیلومتري حداقل شود؟ ( اتومبیل با چه سرعتی حرکت کند تا هزینه  باشد،

 مدت زمان حرکت برحسب ساعت است.) tبر ساعت و 
1( 10 2 (5 3 (8 4 (15 

 کدام است؟  ADرا حول ساق  ABCDذوزنقۀ حجم حاصل از دوران -128
1 (171 3   
2 (342   
3 (342 3   
4 (513   

x) دایرةها و xوجود دارد که بر محور  1شعاع  چند دایره به-129 ) (y )2 22 1  مماس باشد؟ 1
1 (1 2 (3 3 (5 4 (6 

هـا بـه    مهرهماندة  باقیسپس از بین  ،کنیم مهره بدون رؤیت از جعبه خارج می 2سیاه موجود است. مهرة  4مهره سفید و  3اي  در جعبه-130
 آوریم، با کدام احتمال این مهره سفید است؟ تصادف یک مهره بیرون می

1 (5
14 2 (3

7 3 (4
7 4 (9

14 
 
 
 

 

 
 

A B

CD 60

6

9

2((334422 
3((33442 33 
4 (551133 

x)دایرةها و xوجود داداردرد که بر محور 1ششععاععند دایره به )) (y )2 2( ) 1) ((y )y )2( مماس باشد؟ (
1 (122((333((554 (6

وو3اي ر جعبه رؤرؤیتیت از جعبه خارج می22سسیاهاه موجود استست. مهرة4مهره سفییدد مهرهماندة باقیسپس از بین ،،کنکنیمیممهمهره بدونن
ایاین مهره سفید اساست؟ت؟صادف یک مهره بیرون میی تحتمامالل آوآورریم، با کددامام ا

1 (5
142 (3

73 (4
744 (9

14

C60
9

www.konkur.in

forum.konkur.in



6صفحه  شناسی  زیست
.131 کند؟   زیر را به صورت صحیح تکمیل می جملۀچند عبارت 

 »در ......... «
 دفعی در این جانوران، دفع آب اضافی است.سامانۀ توان جانورانی یافت که کار اصلی  ها، می ترین گروه کرم الف ـ ساده

ـ بسیاري از سخت  شود. پوستی دفع میخاص پراکندة هاي کوچک و  دار از طریق برجستگی پوستان آبزي، مواد دفعی نیتروژن ب 
پذیري زیادي در آب دارند را از طریق روده به همـراه مـواد دفعـی دسـتگاه      داري که انحالل دفعی حشرات، در نهایت مواد نیتروژنسامانۀ ج ـ  

 شود. گوارش دفع می
 روده ترشح کنند. توانند مقدار زیادي محلول نمک را به درون راست ها می ها، کلیه د ـ کوسه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.132 کند؟ تکمیل می نادرستیدهد، کدام گزینه عبارت زیر را به  رویانی یک گیاه را نشان میکیسۀ با توجه به شکل مقابل که 

 »تواند .........  ......... نشان داده شده است میشمارة بخشی که با «
 ام ندهد و بافت مایعی را به وجود آورد.پس از لقاح تقسیم سیتوپالسم را انج - 1) 1
 رویان را فراهم کند.تغذیۀ پس از لقاح، بافتی سرشار از مواد غذایی جهت  - 1) 2
 تخم را به وجود آورد.یاختۀ دار لقاح انجام دهد و  با یک گامت تاژك - 2) 3
 دانه را به وجود آورد.پوستۀ سخت شده و دانۀ به موازات رسیدن  - 3) 4

.133  است. .........، شوند نمییبی که در یک مرحله از مراحل فتوسنتز تولید دو ترک

1 (ADP  وNADP  2کربنی و ) قند سهNADP 
3 (ATP  وNADPH  4کربنی و  ) قند سهATP 

.134 مؤثرند؟» ها میوه«و » ها برگ«هاي زیر، بر  به ترتیب از راست به چپ، چند مورد از هورمون
 الف) اکسین       ب) سیتوکینین      ج) جیبرلیک اسید      د) اتیلن      ه) آبسیزیک اسید

1 (3 - 3 2 (4 - 4 3 (3 - 4 4 (4 – 3 
.135 آوندي گیاه نهاندانه، ......... هاي بافتسامانۀ هاي  سلولهمۀ 

 کنند. جا می هاي گیاه جابه گیاهی را در اندامشیرة ) نوعی 1
 اند. اطالعات ژنتیکی را از دست دادهذخیرة ) توانایی 2
 اي دارند. اي و غیررشته سلولی خود، پلی ساکاریدهاي رشتهدیوارة ) در 3
 پسین ضخیم و چوبی شده دارند.دیوارة  ) 4
.136 ......... تواند نمیورمونی که بازدارنده ......... است، ه
 ها دار کردن قلمه هاي جانبی ـ ریشه ) رشد جوانه1
 هاي نگهبان روزنه رست ـ پالسمولیز یاخته ) رشد دانه2
 ها ) تشکیل ریشه در فن کشت بافت ـ تسریع ریزش برگ3
 ر گیاه) رشد سریع گیاهان در پاسخ به شرایط نامساعد ـ حفظ آب د4

.137 .......... دهد، در این مرحله ساله نشان می 30تخمدان را در یک فرد سالم و چرخۀ شکل زیر، بخشی از مراحل 
 بر ترشح استروژن موثر نیست.     LHهورمون )1
 شوند. هاي تخمدانی سبب برقراري تنظیم بازخوردي می ) هورمون2
 رحمی رو به افزایش است. هاي هاي هیپوفیزي در مویرگ ) غلظت هورمون3
 غلظت خونی هورمون استروژن همواره بیش از هورمون پروژسترون )4
 باشد. می

.138 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀ د کدام مور
 »گذار است.......... تأثیربر فعالیت متابولیسمی  .........کمبود «
1( H S2 ساز باکتري نیترات ) نور ـ2 باکتریوکلروفیلباکتري داراي ـ
H )4 نیتروژنکنندة  تیتثبهر باکتري ) نور ـ 3 S2اي ـ هر باکتري شیمیوسنترکننده

.139 ي پشتی دهلیز راست واقع است، قطعًا ......... ي هادي قلب که در دیواره هر گرهی از شبکه
 حس) در ارتباط است. ) با اعصاب پاراسمپاتیک (پادهم2 ي سه لختی در جلوي آن قرار دارد. ) دریچه1
 دهد. ) به مسیر بین گرهی پیام می4 ) محل زایش تحریکات قلبی است.3

13

2
یکیک گامت تاژك-22))3 تخم را به وجود آورد.یاختۀ دار لقاح انجام دهد و باا
رسسیدن -33))4 دانه را به وجود آورد.پوستۀ سخت شده و دانۀ به مواازازاتت

ککه در یکک م مرحرحلله از مراحل فتوسنتز تولید دو ترکک است..........، شوندنمیکککیببیی

1 (ADP وNNADPP2ه NADPکربنی و)) ققندند س2
3 (ATP وNAADPDPHH4ه AATTPPرکربنی و )) ققندند س سه4

هورمون ب بر ه ترتیب از راست به چپچپ، چچند موردرد اازز یزیر،ر، مؤثرند؟؟» هامیوه«وو» هاهابرگگ«هايي
لف) اکسین       ب) سیتوککینینینن      ج) ججیبیبرلرلیکک اسیسید      د) اتیلنن     ه) آبآبسیزیک اسید

1 (3 - 32 (4- 43 (3- 444(4 – 3
آوونندي گیاه نهاندانه، ..........هاييبافتسامانۀ هاي سلولهمۀ 

در اندامامشیرة) نوعی1 گیاه جابه گییاهیهی راا کنند. اجا مییهاهايي
اواننایی2 هدهذخیریرةة) ت دست دادا ااند. اطاطالعالعاات ژنتیکی رارا اازز
ةة) در 3 شرشتهدیوارا اي دارنرند.د. اي و غیررشته سسلوولی خوخودد، پلی ساکاریدهااي 
چ چوبی شدشده دارند.دیوارةة )4 پپسسین ضخضخیمیم وو
............تواندننمیمیههورمونی که بازدارندهده ........... استست،ه

ه ـ رییششه ) رششد جوجوانانه1 یی دندن ققلملمهه هاي جاانبن  هاها دار کرک
ه نگههبان روزنهررست ـ پالپالسسموولیز یاخاختهته ) رشد ددانانه2 هاايي

ب بررگ3 ریریزشزش ـ تسریعع ها) تشکیل ریشه در فنفن کشت بافافتت
آبآب دد4 حفحفظظ ــ شرایط نانامسمساعاعدد گیگیاهاه) رشد سریع گیاهان در پاسخخ ببهه رر

یکیک فرد سالم و چرخۀ شکل زیر، بخشی از مراحل  ..........دهد، در این مرحلهساله نشان می30تخمدان راا ددرر

2
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7صفحه  شناسی  زیست
هـاي عضـالنی انسـان و در حـین پـیش روي رنـاتن روي        اي) در یاخته ي اکتین (نوعی پروتئین تک رشتهmRNAدر فرایند ترجمه  140.

mRNA ،.........  
  حامل آمینواسید است. tRNA پذیرندة همواره A) جایگاه 1
2 (tRNA  موجود در جایگاهP به جایگاه ،E شود. وارد می 
 شود. برقرار می A) پیوند پپتیدي بین آمینواسیدها در جایگاه 3
4 (tRNA حامل یک آمینواسید خاص وارد جایگاهP شود. می 

.141 است؟نادرست هاي خارجی  کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به محرك
 دارد.مثبت ) ساقه در حال رویش برخالف ریشه درحال رویش نورگرایی 1
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

.142 .........  نیستآسیب دیده بدن انسان ممکن  هاي یاختهمواد مترشحه از 
 ها شوند. ) موجب مقاومت در برابر ویروس1
 هاي خونی شوند. ) موجب افزایش قطر رگ2
 را فراهم کنند. ها هاي سفید از مویرگ ) امکان تراگذاري گویچه3
 خوارها را فعال نموده و در مبارزه علیه سرطان نقش داشته باشند.   ) درشت4

.143 تواند دخالت داشته باشد؟  ناحیه گردنی می هاي ماهیچهنگاره (اسپیروگرام)، انقباض  در تشکیل کدام بخش دم
1 (A    
2 (B    
3 (C    
4 (D   
.144 کـدام . دینما هیتجز را طیمح زندةریغ یآل مواد ،یوارس نقاط از گذشت با و خود اي یاخته چرخۀ یط تواند یم اي یاخته تک جاندار ینوع

 است؟ درست جاندار نیا مورد در عبارت
 در حین رونویسی، دنا دچار خمیدگی شود. ممکن است) 1
 .ردیگ یم انجام یسیرونو سطح در فقط ژن، هر انیب میتنظ) 2
 .ردیبگ صورتترجمه هم  از روي آن ،حین تولید یک رناي پیک در است ممکن) 3
 .باشد یم انداز راه کی برعهدة همواره مجاور ژن چند انیب میتنظ تیمسئول) 4

.145 کند؟   طور درستی تکمیل می مقابل را به جملۀکدام عبارت 
 ».........کند  وقتی سلول شروع به تنفس نوري می«
  شوند. هاي تیالکوئیدي فتوسنتز متوقف می ) ابتدا واکنش1

 یابد. در کلروپالست افزایش می NADP) تولید 2
  هاي نگهبان روزنه در حالت تورژسانس قرار دارند. ) سلول3
 شود. ) فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو در تیالکوئید متوقف می4

.146 توان گفت: عبارت الف و ب جهت تکمیل کردن جمله زیر میدر مورد دو 
 »هاي ......... دارند. یاختههمۀ «

 الف ـ گیاهی که در استحکام نقش دارند، دیواره پسین
 ب ـ زنده گیاهی، تمامی اجزاي پروتوپالسمی را

 کند. ) عبارت الف جمله را به درستی و عبارت ب جمله را به صورت نادرست تکمیل می1
 کند. هر دو عبارت، جمله را به صورت نادرست تکمیل می) 2
 کند. ) عبارت الف جمله را به صورت نادرست و عبارت ب جمله را به صورت درست تکمیل می3
 کند. ) هر دو عبارت، جمله را به صورت درست تکمیل می4

A

B
C

D

ر ی ی ی ز ر یل ریع ر ر ر ر ب ن ر ر ر
......... نیستآسیب دیده بدن انسان ممکن هايییاخاختهموواد متمترششحهحه از

دردر ب بررابر ویروس1 ها شوند. ) موموجبب مقاومتت
رگرگ2 قطر هاي خونی شوند.) موجبب افزفزایایش
ندد. هاههايي سفید از مویرگ) امکان تراگگذذاريي گویچهه3 رفراهاهم کنک را 
باباشند.   ) درشت4 دااشتشتهه نقنقشش فعفعال نمودهده وو در مبارزه علیه سرسرططانن خوارها رراا

گردنی میهاياياماهیهیچهننگگاره (اسسپیپیروروگرام)، انقباباضضدر تشکیل کدام بخش دمدم داداشته باباشد؟ ناناحیحیهه تواند دخخالالتت
1 (A 
2 (B 
3 (C 
4 (D 
خاختهتهچرچرخۀخۀططییططتواندممیمايییاخاختهکتکججاندارععیوع داد،سسیواواررسنقاطازگذشتباوخوداييیی ییدینماییهیتجزراییطححیمحزنزندةدةییرغغیغللیآآلممو

است؟درستجااندندارارییننییاموردرددرعبارت
دنا دچار خمیدگی شود. ممکنکن ااسست) 1 در ح حینین ر روونویسی،،
نانیبیبممییتنظ)2 .ییرردیگ یم انجاجاممیسیسیرونو سطحطحدردر فقطط ژنژن،رهرییی
رناي پپیکیکدرااستست مممکنکن)3 آنآن،،حین تتولولیدید ییکک روي .ییردگگی بگ صورتتترجمه هم اازز
زاز راه کی برعهدة ههمومواره مجمجاواور ژن چچند ییانانیب میتنظتتیمسئولل)4 .باشاشددییم اند .ب

ر را بهجملۀکدام عبارت  میمیمقاقابلبل تکمیلل کند؟  طور دردرستستیی
میمی« »».........کند  وقتی سلول شروع به تنفس نوريي
می ) ابتدا واکنش1 متمتوقوقفف شوند. هاي تیالکوئیدي فتوسنتتزز

A

B
C

D
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8صفحه  شناسی  زیست
.147 تر است؟ مناسب» ها میانه«کدام تعریف براي 

 شوند. از رونویسی، از ژن جدا میهستند که پس  DNAهایی از  توالی) 1
 اند. ) بخشی از ژن هستند که رمزهاي آمینواسیدها را در خود جاي داده2
 شوند. هاي بین ژنی هستند که پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی ) توالی3
 شوند. هایی روي رشته دناي الگو هستند که پس از جفت شدن با رناي بالغ تشکیل می ) حلقه4

.148 تعریف براي ژنگان درخت زیتون مناسب است؟کدام 
 ست.  ا ها ها و سبزدیسه یک درون هسته، سیتوپالسم، راکیزهشامل کل اسیدهاي نوکلئ )1
 شود. قال از نسلی به نسل دیگر گفته میبه کل محتواي ژنتیکی قابل انت )2
 ست.ا ها ها و سبزدیسه تن هسته و دناهاي حلقوي راکیزه فام 46شامل ) 3
 ت.اس اي و سیتوپالسمی با مجموع نوکلئیک اسیدهاي هستهبرابر  )4

.149 هاي زیر درست است؟ از عبارت موردچند 
 ها محدود است. الف ـ مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاك

 گیاهان به صورت نیتروژن مولکولی است.استفادة ب ـ بیشتر نیتروژن مورد 
 اما اغلب براي گیاهان قابل دسترس است.ج ـ گرچه فسفات در خاك کمیاب است 

 تر است. هزینه تر و کم د ـ استفاده از کودهاي زیستی بسیار ساده
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

.150 تولید شده توسط گیاهان صحیح است؟ سمیترکیبات دربارة چند مورد 
 کنند. هاي جانوري اختالل ایجاد می فقط در فرایندهاي یاخته 
 خود را در گیاه ایجاد کنند.توانند اثر سمی  می 
 شوند. باعث افزایش میزان ماندگاري گیاه می 
 شوند. فقط شامل ترکیبات سیانیددار می 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

.151 است. .........طور معمول  قرار گرفتن در معرض  دهد که علت آن به رخ می .........علت پیوند بین دو باز تیمین  جهش دوپار تیمین به
 UV ـ گذار دناهاي الگو و رمز بین رشته )2 بنزوپیرن ـ گذار دناهاي الگو یا رمز ) روي یکی از رشته1
 بنزوپیرن ـ  گذار دناهاي الگو و رمز بین رشته) UV 4ـ گذار دناهاي الگو یا رمز ) روي یکی از رشته3

.152 طرح مقابل، مربوط به بافتی است که .......... 
 اي است. امانه بافت زمینهترین بافت در س ) رایج1
   گیرند. هاي آن معموالً زیر روپوست قرار می شود و یاخته ) مانع رشد اندام گیاهی نمی2
 ) دیواره پسین ندارند اما دیواره نخستین ضخیمی دارند.3
 ) داراي دیواره پسین ضخیم و چوبی شده است.4

حـاوي کـدام پـادرمزه وارد     tRNAریبوزوم،  Eدر جایگاه  CUCحاوي پادرمزه  tRNAفرضی زیر، پس از قرار گرفتن mRNA در  153.
   شود؟ ریبوزوم می A جایگاه

AUG.CCA.CCC. GAG.UUC.UCC.AUC 
 

1 (UCC 2 (UUC 3 (AAG 4 (AGG
.154 برخالف .........  Aي  با توجه به منحنی مقابل، در نقطه

1 (Bشود. تر از صداي دوم قلب شنیده می تر و بم ، صدایی طوالنی 
2 (Dباشند. هاي مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می ، یاخته 
3 (Cشود. ها منتشر می ي میوکارد بطن دیوارهي گرهی  ، جریان الکتریکی به شبکه 
4 (Eکند. ي دهلیزي سرایت می ي سینوسی دهلیزي به تارهاي ماهیچه ، جریان الکتریکی از گره 

.155 .»همه ......... «کند؟  تکمیل می نادرست رو را به طور کدام گزینه جمله روبه
 اند مهره ) جانوران داراي سامانه گردش خون باز، بی1
 دهند در بدن ما، پس از بلوغ هسته خود را از دست می ها ) پالکت2
 دار، سامانه گردش خون بسته دارند ) جانوران مهره3
 اند. بنیادي لنفوئیدي ساخته نشده هاي هاي سفید در بدن ما، از سلول ) گلبول4

A

R

B

C D E

SQ

رتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاك نینی مقمقدادارر ــ ها محدود است.لفف
گیاهان به صورت نیتروژن مولکولی است.استفادةب ـ ببیشیشتر نیتتروروژنژن مموورد 

اما اغلب براي گیاهان قابل دسترس است.ج ـ گرگرچهچه ف فسفات در خخاككکمیاب است 
بسیار ساده ازاز ککودودهاي زیسستیی تر است. هزینه تر و کم د ـ استفادهه

1 (12 (233((334 (4
است؟؟سمیتررکیکیباباتدربارة چند مورد  ص صحیحیحح هاهاان تولولیید شده توسط گی

اخاختالل ایجاد میمیفقط در فرایندهاي یاخختته کنننند.دههااي جانورريي
.د.توانند اثر سمی می خود رارا در گیاه ایجاداد ککننن

شونوند.باعث افزایش میزان ماندگاريي گگییاه می
میی شوند.فقط شامل ترکیبات سیانیددار

1 (12((23 (34 (4
مین به باز تیمین جهش دودوپاپار تیت تلت پپییوند بینن ددوو هبهرخ می...........ع گرفتن در معرض دهد که علت آن  اس.........طوطور مععمومولل ققرارارر

یکی از رشرشتته1 تشتهه)2ببنزنزوپیرن ـ گذگذارار دناناهاي الگو یا رمزز) رويي ی ی الالگوگو و رمز بین ر UVV ـ گذار دناناهايي
رشرشتته3 يوي ییکیکی اازز رشتهته) UV4ـ گذار دناهاي الالگوگو یا رمز ) ر ياي الگو و رمز بیبینن بنزوپیرنن ـ  گذار دناهه

که .............  اساست طرح مقابل، مربربوطوط به باافتفتیی
ردر سس) رایجج1 ینین ببافافتت اي ااستت. امامانه باافتفت ز زمیمیننهترت سسس
ا اندندامام گیاهی ننمیمی2 یاختختهه) مانعنع رشد وو م معمعموالالً زیر روپوست قرار می شوشودد آنآن  گیرند. هاهايي
داررند.3 ضخضخیمیی دیدیوواره نخسخستیتینن ) دیواره پسسینین ندارند اماماا
شده است.ت4 ) داراي دیواره پسین ضخضخیم و چوبوبیی

گرگرفتن mRNAدر  پاپادردرمزمزههtRtRNANAفرضی زیر، پس از ققراارر جاجایگیگاهاه  CUCUCCححاواويي پ پـاـادردرمtRtRNANAرریبیبوزوزوموم،،EEددرر ک کـدـدامام ححـاـاويوي
شود؟ریبوزوم می Aجایگاه

CCA CCC GAG UUC UCC AUC
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9صفحه  شناسی  زیست
.156 شی است)ي ش ها مربوط به فرایندهاي تهویه کند؟ (طرح زیر را به طور صحیح تکمیل می جملهچند عبارت، 

 »  توان گفت با ......... همراه است. ، میBبه طرح  Aدر زمان تغییر طرح «
 الف ـ دورشدن دو الیه پرده جنب از یکدیگر  

 ب ـ تغییر شکل دیافراگم از حالت گنبدي به مسطح  
 ها به سمت باال و جلو   جایی دنده ج ـ جابه

 B                                     A                                                            هاي خارجی از حالت استراحت به انقباض د ـ تغییر ماهیچه
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

.157 کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل می
 »در ......... باشد. تواند مربوط به سلول ......... اولین تصویري که رابرت هوك از یک سلول مشاهده کرد، می«

 علفیدولپۀ گیاه ساقۀ ب ـ داراي چوب پنبه ـ   نخلریشۀ الف ـ داراي پروتوپالست ـ 
 د ـ حاصل از رشد پسین ـ گیاه دولپه سلولی ـ بافت پوششی برگدیوارة ج ـ داراي 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
.B  ......... 158بر خالف بخش  Aدهد، در بخش  که تغییر پتانسیل غشا را نشان می مقابلدر منحنی 

  شود. هاي غشا مشاهده می بعدي برخی پروتئین ) تغییري در ساختار سه1
  هاي پتاسیم از یاخته غیرممکن است. ) خروج غیرفعال یون2
  هاي سدیم در حال افزایش است. ي غشا به یون) نفوذپذیر3
 هاي پتاسیمی باز است.  کانالدریچۀ ) 4

 در انسان، در هر نوع دیابت، قطعًا .........-159
 میزان قند خون باالست.) 2 کنند. ها آب بیشتري دفع می کلیه) 1
 کنند. از پروتئین براي سوخت استفاده میها  یاخته )4 تولید انسولین کم شده است. )3

 ؟اند شده مطرحطور صحیح  به زیرکدام موارد .160
 هایی که قرار است فرد در آینده به آن مبتال شود، از اهداف پزشکی شخصی است. بینی بیماري الف ـ پیش

نیز توجـه کننـد کـه بـر      اي کنند هنگام بررسی یک موجود زنده، به همه عوامل زنده و غیرزنده شناسی نوین، سعی می ب ـ در زیست 
 گذارند. حیات آن اثر می
تأثیري بر  تیدرنهاهاي فسیلی، آلودگی نداشته و  که منشاء زیستی دارد، جهت حرکت خودروها نسبت به سوخت الکلج ـ استفاده از  

 گرمایش زمین نخواهد گذاشت.
 کنند و تأثیر مثبتی بر طبیعت بگذارند. طور سریع رشد و زادآوري توانند به د ـ گیاهان خودرو در همه مناطق زمین می

 مورد 4هر ) 4 ج و د و الف) 3 ب و ج) 2 الف و ب) 1
 کند؟ کامل می نادرستیزیر را به  عبارتکدام گزینه .161

 »اي دارند، .........  چسبناك و ژلهدیوارة در جانورانی که در اطراف تخمک خود «
 ریزند. هاي خود را در آب می ) والدین گامت2 ) قطعاً ایمنی اختصاصی وجود دارد.1
 جنین نقش دارد.تغذیۀ اي در  ژلهالیۀ ) 4 گیرد. ) لقاح در خارج از بدن هر دو جنس صورت می3

 .........دهد که  درون اندامکی رخ می اي که نیازمند اکسیژن است، اي از تنفس یاخته ها مرحله اي وهستهدر ه.162
 ست.) داراي چندین دناي حلقوي ا1
 اي سیتوپالسم است. زمینهمادة ) داراي رناتنی همانند رناتن درون 2
 هاي سیتوپالسمی است. ) فاقد توانایی دریافت پروتئین3
 است. قد توانایی تقسیم همراه با یاخته) فا4

 چند مورد صحیح است؟-163
 * هر پادتنی حداکثر دو محل براي اتصال به دو نوع آنتی ژن را دارد.

 شوند. هاي مکمل فعال می متصل به غشاي یاختۀ بیگانه توسط پروتئین هاي * پادتن
 هاي خارج شده از خون شود. تواند سبب افزایش فعالیت مونوسیت * سرم ضدباکتري کزاز می

 ، فقط یک نوع گیرنده دارد.B* هر لنفوسیت 
1 (2 2 (3 3 (4   4 (1 

?

 

A
B

1 (112 (23 (34 (4
مننححنی  تتغییر پتانسیل غشا را نشان میمقاقابلبلدرر ......... Bبر خالف بخش Aدهد، در بخش ککهه

سسه1 در ساخختاتارر شود. هاي غشا مشاهده میبعدي برخی پروتئین) تغیغییریريي
پپتاسیم از یاخته غیرممکن است.) خروج غغیریرفعفعالال یون2 هاهايي
بهبه یون) نفوذپذیر3 ااست. ي غشغشاا ههاياي سدیم در حال افزایشش
پ پتاتاسسیمی ببازاز ااسست.  کانالدریچۀ ) 4 هايي

ر انسان، در هر نوع دیابتت، ق قطعًا ..........
میمی کلیه)1 میزان قند خون باالست.) 22کنند. ها آب بیشتري دففعع
کنند. از پروتئین بربرااي سسوخت استفاده میها  یاخته )4تولید انسولین کم شده اسستت. )3

یحیححبهزیردام موارد  ؟اندششدهمطمطرحطور ص
پ پیشیش است.ببینینی بیماريلف ـ ش شخصخصیی یکی پ پزشزش به آن مبتال شود، از اهداف یآینندهه قررارار ااسست فرد در  هایییی ککهه

ی نوین، سعی میب ـ دردر زیست  زنزنده و غیرزنزندهدهشنشناسا وعواماملل ربرررسی یک موجود زنده، به همهمهه هنهنگاگامم نیز توجـه کننـد کايايککننندد
گذارندد. حیات آن اثثر میمی
ه ازاز   ساستفتفادا سنسبتبت به سسوختخت الالکلکلج ـ  یرننههاهاي فسیلی، آلودگی نداشته و  کهکه منشاء ززیسیستی دارد، جهت حرکت خودروها  تأث تد

زمین ننخوخواهد گذذاشاشت.ت. گرمایش
میمی دردر ههمهمه مناطق ززمیمینن خوخودردروو و و ززادادآآوري توانندد ببههد ـ گیایاهاهانن عیع ر رشدشد ر سر بگبگذذارند.طوط کنند و تأثیر مثبتی بر طبیعتت

مورد 4هر )44ج و د و الف)3ب و ج))22الفف و ب) 1
میمینادرستیزیر رارا ب بههععببارتکدام گزینهه کند؟ککااملل

و و ژلهددیوارةدر جانورانی که در اطرطرافاف تخمک خوخودد« ..............  چسسبنبناكاك رارند،، ياي د  ««
رارد.1 ووالدینین گامت2) قطعاً ایمنی اختصاصی وجودود د د میمی )) ردر آبب ر را  ياي خوود رریزیزندند..ه
میمی3 جنین نقش دارد.تغذیۀ اي در  ژلهالیۀ )4گیرد. ) لقاح در خارج از بدن هر دو جنس صورتت

A
B
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10صفحه  شناسی  زیست
 .........هاي غضروفی یا آب شیرین  دریایی برخالف ماهی ماهیاندر .164

 ) فشار اسمزي مایعات بدن بیشتر از آب دریاست.1
 کنند. اي محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می ها، غدد راست روده ) عالوه بر کلیه2
 شود. مخاطی بدن آنها مانع ورود آب به بدن میمادة ) 3
 شوند. کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میهاي آبشش و برخی توسط  ها از طریق یاخته ) برخی از یون4

 تواند ......... حاصل از تقسیم ......... مییاختۀ هر .165
 را تکمیل نماید. 2) اووسیت ثانویه ـ در صورت لقاح، میوز 1
 مادري باشد.یاختۀ هاي  تن ) اسپرماتوگونی ـ واجد نصف فام2
 .) اسپرماتوسیت ثانویه ـ به گامت هاپلوئید تمایز پیدا کند3
 ساختار تتراد را تشکیل دهد. LH) اووگونی ـ در دوران بلوغ تحت تأثیر 4

 کند؟ درستی تکمیل می کدام گزینه عبارت زیر را به.166
 ».........رسیده دانۀ دهند، در این گیاهان، در هر  وسیعی از زمین را به خود اختصاصپهنۀ اند  گروهی ازگیاهان توانسته« 

  است. ) رویان، داراي تعدادي لپه1
) بیشترین حجم دانه را لپه پر کرده است.2
 .) براي رویش به اکسیژن و دماي مناسب نیاز دارد3
نتیکی متفاوت نسبت به گیاه نسل قبل وجود دارد.ژ) پوسته با محتواي 4

 کند؟ صحیح تکمیل می صورت بهچند مورد جمله زیر را .167
 توان گفت ........ اخته میي یا هیدوالبا توجه به مشاهدات مدل ساده غشاي      

 هاي دیگر بیشتر است. هاي فسفولیپیدي نسبت به تعداد مولکول الف ـ تعداد مولکول
 هاي پروتئینی ممکن است در یک سطح غشا قرار داشته باشند. ب ـ مولکول
 توانند تا سطح غشا خارج یا داخل ادامه داشته باشند. هاي کلسترول در میان غشا می ج ـ مولکول

 صورت سطحی قرار دارند. صورت متصل به فسفولیپیدها به ها و هم به صورت متصل به پروتئین ها هم به ـ کربوهیدراتد 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ......... مرحلۀ در  نیستجنسی جانوري، ممکن یاختۀ طی تقسیم میوز طبیعی یک .168
 به یکی از دو قطب یاخته کشیده شود. دوكرشتۀ ساخت متصل به  ، هر کروموزومِ هم1) آنافاز 1
 ، در هر قطب یاخته تعداد کروموزوم برابري با قطب دیگر مشاهده شود.2) تلوفاز 2
 ، تشکیل دوك تقسیم پس از ناپدید شدن غشاي هسته شروع شود.1) پروفاز 3
 دوك متصل شود.رشتۀ ، هر کروموزوم از طریق سانترومر خود به 2) متافاز 4

 .........انتقال الکترون میتوکندري، زنجیرة در طی .169
1 (FADH2  همانندNADHدهد. اً به پروتئین سراسري عرض غشا میهاي خود را مستقیم ، الکترون 
 کند. هاي غشایی کمتري عبور می ، جهت رسیدن به آب از تعداد پمپNADHبرخالف  FADH2هاي  ) الکترون2
3 (FADH2  برخالفNADHتواند باعث تولید  ، میATP تر شود.بیش 
4 (FADH2  همانندNADHشوند. یابند و سبب اکسایش اکسیژن می ، کاهش می 

 ها و عوامل انعقادي دیگر ......... . در مراحل انعقاد خون با کمک گرده.170
 کند پروترومبیناز بالفاصله بعد از تولید پروترومبین عمل می) ترشح آنزیم 1
 الزم است. ++Caهاي پروترومبیناز و ترومبین، وجود  ) براي عمل آنزیم2
 شود ها را در برگرفته و لخته تشکیل می هاي خونی و گرده هاي پروتئینی نامحلول فیبرینوژن، یاخته ) رشته3
 کند ن بالفاصله پس از تولید فیبرینوژن عمل می) آنزیم پروترومبیناز مانند ترومبی4

 کند؟ درستی تکمیل می زیر را بهجملۀ چند مورد، .171
 ......... »دانۀ گردة رویانی همانند کیسۀ هاپلوئیدي موجود در یاختۀ هر در گیاهان گلدار، «

 نارس، حاصل تقسیم میوز است. ب)  رسیده، حاصل تقسیم میتوز است. )الف
 کند. رسیده، در لقاح شرکت می د)  نارس، فاقد توانایی تقسیم میتوز است. )ج
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

  

ب ر زیر ر ب زی یم یل ی ر
ازازگییاههانان توانسته« ».........رسیده دانۀ دهند، در این گیاهان، در هر وسیعی از زمین را به خود اختصاصپهنۀ اند ««گرگروهوهیی
تتعداداددي لپه1 است. )) ر روییانان، دارايي
لپه پر کرده است.2 حجم دادانهنه ررا ) بیشتشتررینن
دماي مناسب نیاز دارد3 وو بهبه اکسیژژنن .) براي روییشش
د.دژ) پوسته با محتحتواوايي4 وجود دارا بقبلل متمتفاوت نسبت به گیاه نسسلل نتیککیی

تکمیل میصورتبههچند مورد جمله زیر ر را  کند؟د؟صصحیحیحح
ساده غ غشاشاي     مدمدلل یا هیدوالبا توجه به مشاهداتت یا میيي ........ اختختهه توان گفگفتت

هاياي دیگیگر بیشتر است.هاي ففسفسفوولیپیدي نسنسبتبت به تعتعداد مولکوللف ـ تعداد مولکول
داداششته باشند. ب ـ مولکول ق قرارارر یکک سطح غشا هاي پروتئینی ممممکنکن است ددرر
غشا می ج ـ مولکول غ غششا خارج یا داخل ادامه داشته باشنشند.هاي کلسترول در م میاانن توانند تا سطحطح

به ها و همهم به وصورترت متصصل به پروتئین ها هم به ـ کربوهیدراتد صورورت سطحی قرار دارند.صورت متصل به فسفولیپیدهاا
1 (122 (223 (34 (4

زوز ططبیعی یک  ......... مرحلۀ در نیستجنجنسیسی ج جانوروري،ي، ممکمکن یاختۀ طی تققسسیم می
کروموززومومِ هم11) آنافاز 1 کشیده شود.دوكرشتۀ ساخت متصلل به ، ههرر ایاختختهه ققطبب به یکی از دوو
شود.22) تلوفازاز 2 دهدهه دیدیگگر مشاشا ی یاخته تتعدعداد کروموزوم برابري با قطبب ، در هره ق قطبطب
ش شروع شود.1) پروفاز 3 سهستهته ي  پسپس از ناناپدپدید شدندن غغشاش تقتقسیسیمم دوكك لل ، تشکیک
ب بهه22) متافافازاز 4 ازاز ط طرریق ساسانتنترورومرمر خوود هر کرومووزوزومم ددوكوك متصل شود.رشتشتۀۀ،،

قتقالال الکترون میتیتوکوکنددريري، ززنجیرة در طی .........ان
1 (FFAADH2 ههمانندNAADHDHونون مسمستقتقیمیمNN، الککترت میمهاياي خخودود رراا عرض غشاا ددهد.مممااً بهبه پروتتئین سراراسرسريي
به آآب از تعداد پمپNANADHHبرخالفالف FAADDHH2هاي  ) الکترون2 رسسیددن میمیNNN، جهجهتت کند.هاي غشایی کمتري عبور
3 (FADH2  برخالفNANADDHمی ،،NNNتوتولیلیدد ب باعاعثث دند شوشود.د.ببیشیشATATPPتوا ششششتترر
4 (FADH2  همانندNADHمیمی شوند.یااببند و سبب اکسایش اکسیژن میNN، کاهشش

گ ک ا ا ا ل گا ا ا ل ا ا
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11صفحه  شناسی  زیست
 کند؟   زیر را صحیح تکمیل میجملۀ کدام گزینه .172

 »دو سر بازو ......... ماهیچۀ « ......... 
 شوند. هاي آن تحریک نمی هاي پروتئینی ـ برخی گیرنده ) با کاهش طول رشته1
 یابد.   رسانی به ـ افزایش می ) با تحریک دستگاه عصبی پیکري، خون2
 هاي حس وضعیت وجود دارد. ) در محل اتصال زند زیرین با ـ گیرنده3
 شود.  هاي پیوندي انتهاي ـ به استخوان کتف متصل می ) غالف4

 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می.173
 » ارسطو معتقد بود که .........«

 شود. الف ـ نفس کشیدن، باعث خنک شدن قلب می
 ب ـ هواي دمی در مقایسه با هواي بازدمی، اکسیژن بیشتري دارد.

 ج ـ میزان نیتروژن، در هواي دمی و بازدمی یکسان است.
 شود. ها به خون روشن تبدیل می د ـ خون تیره، توسط شش

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 جاورت گوش میانی قرار دارد، ......... تنها بخشی از ......... که در م.174

 مجراي شنوایی ـ در طول خود موهاي ظریفی دارد.  )1
 دایره نیز قرار دارد. ) شیپور استاش ـ در مجاورت مجاري نیم2
 شود. ) شیپور استاش ـ توسط استخوان گیجگاهی محافظت می3
 شود. ) مجراي شنوایی ـ توسط بافت سنگفرشی ساده پوشیده می4

 کنند. طور معمول، ......... براي ......... فرومون ترشح میبه .175
 هاي خود ها ـ ارتباط بین یاخته ) گربه2 ) مارها ـ هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران 1
 ) زنبورها ـ تعیین قلمرو خود 4 ) مارها ـ آگاهی از حضور سایر جانوران 3

 است؟ نادرستمرکز تنظیم تنفس هر انسان  هاي هاي نورون تن کدام عبارت در ارتباط با فام.176
 است. 15تر از کروموزوم  بزرگ 1کروموزوم  اندازة) 1
 است. Yتر از کروموزوم  بزرگ VIIIکروموزوم حاوي ژن فاکتور انعقادي شماره  اندازة )2
 .وزوم همتا از نظر دگره یکسان هستند) هر جفت کروم3
 سی وجود دارد.تن غیرجن فام 22در هر مجموعه کروموزومی )4

 ......... به طور معمول در رابطه با عملکرد قلب یک انسان سالم در فاصله بین .177
  ها است. ) صداي اول تا انقباض بعدي دهلیزها، از نظر مدت زمانی، کمتر از استراحت بطن1
2 (Q  تاR ها در حال کاهش است.  در الکتروکاردیوگراف، فشار خون در بطن 
 شود.   ثبت می ECGدر  QRSو  Pتاه تا صداي گنگ و طوالنی بعدي، دو موج ) صداي واضح و کو3
 شدن نیست.   رسد، خون درون دهلیزها، در حال جمع ها از میزان حداکثري به میزان حداقلی می ) زمانی که فشار خون سرخرگ4

 کند؟ چند مورد از موارد زیر جمله زیر را صحیح تکمیل می.178
 ».........هیدروژن از وراي غشاي داخلی میتوکندري، دهندة  انتقالهر پروتئین «

 عضوي از زنجیره انتقال الکترون است. )الف
 باشد. ساختارهاي اول تا سوم پروتئین میقطعاً داراي  ب)
 پتاسیم، فعالیت آنزیمی دارد.ـ  همانند پمپ سدیم ج)
 .سوي غشاي داخلی میتوکندري است اختالف غلظت هیدروژن، در دوکاهندة  د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 تواند داشته باشد؟ وع رخ نمود و چند نوع ژن نمود میوم ژنی خود حداکثر چند ن، براي جایگاه س  - -aabbذرتی با ژنوتیپ .179
 1ـ 1 )4 3 ـ3 )3 3 ـ2 )2 2ـ 2 )1

 کند ......... که کبد آن را از طریق ترکیب آن با کربن دي اکسید به اوره تبدیل می داري دفعی نیتروژنمادة .180
 پذیري زیادي در آب ندارد ) انحالل2 شود دفعی آلی در ادرار محسوب میمادة ترین  ) فراوان1
 دار است دفعی نیتروژنمادة ترین  ) سمی4 شود ) رسوب آن در کلیه باعث ایجاد سنگ کلیه می3

نون تیره،ه تتوسوسط شش خ خ شود. ها به خون روشن تبدیل مید ــ
1((12 (23 (34 (4

دردر م ازاز ......... ککهه ممجاورت گوش میانی قرار دارد، ......... نها بخشخشیی
ـ در ط طولول خود موهاي ظریفی دارد.  )1 مجراي ششنونوایاییی
مجاورترت م مجاري نیم2 د دارارد.د) شیپور استاشش ـ د در ققرار دایره نیزز
میم3 م مححافظتت ششودود. ) شیپور استاش ـ توتوسطسط استخوخوانن گیجگاهی
ساساده پوشیده میمی4 ب بافت سنسنگفگفرشرشیی ششودود. ) مجراي شنوایی ـ توسطسط

میه  شرشحح کنند.طور معمول، ......... براي ......... فرومون ت ت
نین یااختهه ) گربه2) مارها ـ هشدار خطر حضورور ششکارچی به دیگران 1 هاي خود ها ـ ارتباط ب
ججانوران 3 یایرر حضحضور س خود 4) مارها ـ آگاهی ازز رمروو ققل ) زنبورها ـ تعیینن

بابا ففاام نتنظظیم تنفس هر انسان هايهاي ننوورونونتنکدام ععبارت در اررتبباطط است؟ت؟نادرستتمرکزز
ااست. 1515تر از کروموزوموم بزبزرگ11کرکروموموزوم  اندازة) 1
زازةة)2 ژن ففاکاکتوتور انعقادي شماره اند گرگVIIIکرکروموززوموم ححاواويي است.Yتتر از کروروموموزوزوم بز
دگره ییکسکسان هستستندند) هر جفت کروم3 نظنظرر ا ازز همتاتا .مموزوزومم
وموعه کروموموزوزومی )4 غیغیرجرجن فام 222در هر مجمج دد.تتنن وجوجودود ددارا ننسیی

انانسان سالم در فاصله بین  عملکرد ققلبلب یکک در رابطهطه ب باا ......... ه طور معمعمومولل
زاز استستراراحتحت بططن1 ی، کمترر مدت زمانا نظنظرر دهدهلیزها، اازز ضاض بعديي انانقبقب ها است. ) صداي اول تاا
2 (QتاRدر بطن ها در حال کاهش است. در الکتروکاردیوگوگراراف، فشاار خوخونن
شود.  ثبت میECGدر QRSو Pتاه تا صداي گنگنگ و و طوالنینی بعدي، دو موج ) صداي واضح و کو3
سرخرگ4 خون فشار که زمان م) حدااقلقل میزانا به ي حداکاکثرث میزان از جمعها حالال در دهللیزهاا، درون ن خوخ ننیرسد، ن شدش
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بخش تقسـیم   10به  مدرجگیري شده است. اگر بین هر دو عدد نوشته شده روي دماسنج  دماي اتاق با دو دماسنج مدرج و رقمی اندازه.181
23/دماسنج گزارش شده شده و عددي که از هر دو   باشد؟ باشد، خطاي دماسنج مدرج چند برابر دقت دماسنج رقمی می 84

1 (1 2 (5 3 (/01 4 (/05 
2خودرویی .182

mمدت زمان کل حرکت خود را با سرعت ثابت  5
s20  را با سرعت ثابـت  زمان حرکتش مدت  بقیۀوm

s40    خـالف جهـت
 سرعت متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟اندازة پیماید.  مسیر خود می اولیۀ

1 (16 2 (32 3 (8 4 (4 
ثانیـۀ  جایی متحـرك در   شود. اگر جابه کند و با شتاب ثابت متوقف می در حال حرکت است که ناگهان ترمز می v0متحرکی با سرعت .183

 باشد؟ جایی کل در زمان حرکت کندشونده چند متر می باشد، در این صورت جابه متر 6و  متر 14دوم و چهارم به ترتیب 
1 (25 2 (40 3 (50 4 (100 

mسرعت اولیه چند اندازة باشد،  با شتاب ثابت درحرکت مطابق شکل می xنمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور .184
s است؟ 

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

 یک از عبارات زیر قطعاً درست است؟ نمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل است کدام.185
t)بازة الف) در  t t )1 سـرعت آن   انـدازة متحرك به مبداء مختصات نزدیک شـده و   2

 یابد. کاهش می
 دهد. تغییر جهت می t3و  t1لحظۀ ب) متحرك در 

t)بازة پ) در  t t )3  کند. ، به صورت کندشونده حرکت میxمتحرك در خالف محور  4
 دهد. تغییر جهت می t2ت) متحرك در لحظه 

 ) پ و ت4 ) الف و ت3 ) ب و پ2 ) الف و ب1
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.186

 مرکز ماه باشد، تا برایند نیروهاي گرانش وارد بر آن صفر باشد؟

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

برابـر   2کند  کند، اگر نیرویی که سطح زمین به جسم وارد می با سرعت ثابت حرکت می Fتوسط نیروي  mبه جرم  مطابق شکل جسمی.187
 باشد؟ باشد، ضریب اصطکاك جنبشی سطح چقدر می Fنیروي 

1 (1
2 2 (2 

3 (3 4 (3
3 

2

t
2 t (s)

x (m)

v

t1 t2
t3 t4

Fm

1((22
2((44
3 (6
4 (8 

دکداام شکل است  اساستت؟مودار سرعت ـ زمان م متححررکی مططابابقق راراتات ز زیر قطعاً درستت عبعب یک ازز
t(t)بازة لف) در  t t )1 2t tt t  نزدیک شـده و و سـرعت آن    انـدـدازة متمتحرك بهه مبدبداء مختختصاتت

یابد. کاهش می
دهد. تتغیییر جهت میt3و t1لحظۀ ب) متحرك در 

t)بازة پ) در  t t )3 4t tt t تمتحرحرككددر خالف محورx ص صوورت کندشونده حرکت می کند.xx، به
رحرككدردر للحظحظه  جهجهتتمییt2ت) مت دهد. تغییییرر

ب وو1 پپ2) الفف وو ت) الف و ت3) بب وو4 ) پپ
و ماه دردر حال گردش است. اگر جرم زمین تقریباً ماهواره نین ز زمیمینن اباشدشد، 81ياي ب بربرابر فاصلۀبربراابر ماهه فاصلآن از مرکز زمین چنندد

ووارد بر آن صفر باشد؟ نینیروروههاي گرانانشش تا براینیندد مرکز ماه باشدشد،،

1 (10122((9933((334 (1
3

جسمی ججرم مطابق ششکل نینیروروييmببهه ثابت حرکت میFتتوسوسطط حطح زمین به جسم وارد میباا سسرعت کهکه س 2کند کند، اگر نیریرویوییی
میمFیروي  ج جنبشی سسطحطح چچقدقدر کطکاكاك اص بباشاشد؟د؟باشد، ضضریریبب

1 (1
222(2

3(34(3

2

t
2 t (s)

(m)

v

t1 t2
t3 t4

Fm
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mبا سرعت  kg2اي به جرم  گلوله.188
s10  رود. اگر نیـروي شـناوري    متري فرو می 2به آب برخورد کرده و در راستاي قائم حداکثر تا عمق

شـود، چنـد نیوتـون اسـت؟      نیوتون باشد، نیروي مقاومت آب در مقابل حرکت گلوله که ثابت فرض مـی  25وارد بر گلوله از طرف آب 
m(g )
s210 

1 (55 2 (45 3 (75 4 (70 
Fمقابل، نیروي در شکل .189 N60  نقطۀ درA  به جسم ساکنkg10  اعمال شده و پس از طی مسافتی این نیرو قطع شده و جسم پس از

   برابر زمان حرکت کندشونده باشد، ضریب اصطکاك جنبشی جسم با سطح چند است؟ 2شود. اگر زمان حرکت تندشونده  مدتی متوقف می
1 (/01 2 (/0 2 
3 (/0 4 4 (/0 8 

متري سطح زمین به سمت پایین پرتاب شده و پس از برخورد بـه زمـین حـداکثر تـا      10از ارتفاع  kg4اي به جرم  در شرایط خأل گلوله.190
mپرتـاب  اولیۀ آید. انرژي تلف شده در برخورد گلوله به زمین چند ژول است؟ (سرعت  متري سطح زمین باال می 2ارتفاع 

s10   (.اسـت
m(g )
s210 

1 (120 2 (320 3 (280 4 (520
در دو طـرف لولـه در یـک تـراز قـرار بگیـرد؟        Bاي مخـزن گـازي چنـد برابـر شـود تـا سـطح مـایع          در شکل زیر فشـار پیمانـه  .191

A B
g g( , )

cm cm3 31 2 

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

متر جیوه  سانتی 131متر جیوه و فشار گاز درون مخزن برابر  سانتی 75است. اگر فشار هوا  رو، چگالی مایع درون ظرف  در شکل روبه.192

gچند  باشد، 
cm3  است؟/

g )
cm313  )جیوه5

1 (/7 56 
2 (7560 
3 (/6 57 
4 (6570 
 

  

F (N)60m

cm108cm8
زاگ

cm25
cm40

cm10

زاگ
A

B

s
mm(g(g )mm
ss22

1(121202(3203(2804(520
مخـزن گـازي چنـد برابـر شـودود ت تـا سـطح مـایع         در شکل زیر ف فشـشـاار پیمانـهـه   در دو طـرف لولـه در یـک تـراز قـرار بگBايي

A
g gg(( )A
g g

cmm cm3 3BBB
g

B

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

روروبهبه ظرظرفدر شکلل دردرون مخزن برابر  سانتی 75است. اگگر ف فشار هوا روو، چگالی مایعیع ددرونن اگازز و و فشارر مت سانتی 131متر جیوه

ggچچندند اشد، 
cmm3  ااست؟/

g )
cm31313 ))جیجیوهوه/5

1 (/77 56/

2 (7560
3 (/6 557/

4 (66570

cm108cm8
ززاگاگ

cm5
cm40

cm10

زاگ
AA

B
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دهیم، طوري که هر دو جسم در تعادل باشند، اگـر ابعـاد    مختلف را با دو نیروسنج داخل آب قرار می هاي مطابق شکل، دو جسم با جرم.193

N(gدو جسم یکسان باشند، اختالف جرم دو گوي چند کیلوگرم است؟  )kg10 N )N
kg 

1 (/02 
2 (2 
3 (/01 
4 (1 

1اندازیم. اگر  سلسیوس می درجۀ آب صفر g200را درون  C80فلزي به دماي  گلولۀیک .194
دهد تا به دمـاي   گرمایی که گلوله از دست می 5

Jاست برسد، به محیط اطراف داده شود، ظرفیت گرمایی گلوله چند  C30تعادل که مقدار آن 
K ) است؟Jc kg K4200(آب 

1 (252 2 (630 3 (504 4 (210 
درصد بیشـتر   30دهد،  فارنهایت نشان میایم. اگر عددي که دماسنج  با دو دماسنج سلسیوس و فارنهایت دماي جسمی را اندازه گرفته.195

 دهد، این دما چند کلوین است؟ از عددي باشد که دماسنج سلسیوس نشان می
1 (337 2 (209 3 (241 4 (207 

شود. پس از تبادل گرمایی  سلسیوس ریخته می درجۀ سلسیوس و مقداري یخ صفر درجۀ 80در درون ظرفی با جرم ناچیز مقداري آب .196
 ماند. جرم یخ اولیه قبل از تعادل گرمایی با آب چند گرم بوده است؟ گرم آب می 80م یخ و گر 30درون ظرف 

)/
J

kg C
34 2 /و  cآب 10

J
kg

53 36  )FLیخ 10

1 (40 2 (50 3 (70 4 (80   
 رو اگر میدان خالص در جهت نشان داده شده باشد، کدام گزینه در مورد بارهاي الکتریکی درست است؟ در شکل روبه.197

1 (| q | | q | q ,q1 2 2 1 0 
2 (| q | | q | q ,q1 2 2 1 0 
3 (| q | | q | q , q1 2 2 10 0 
4 (| q | | q | q , q1 2 2 10 0 
 

qاي با جرم ناچیز و بار  دهد، ذره اي از فضا دو میدان الکتریکی عمود بر هم را نشان می رو در ناحیه در شکل روبه.198 C2   وارد ایـن
sin)/شود، بردار نیروي خالص وارد بر این بار چند نیوتون است؟  فضا می )53 0 8 

1 (/ i j02 2 
2 (/ i j02 2 
3 (/ i j01   
4 (/i j2 02 
 

m1

N6

m2

N8

r q2

r

E

q1

37

N
C

610

N
C

510

y

x

دمدماساسنجنج سلسیوس و فارنهایت دماي جسمی را اندازه گرفته د دوو درصد30دهد، فارنهایت نشان میایم. اگر عددي که دماسنج ا
ککه ددماماسنج سلسیوس نشان می دهد، این دما چند کلوین است؟ز عدعدددي باششدد

1(3333772(2093(2414(207
ممقداري آب  شود. پس از تبادلسلسیوس ریخته میدرجۀسلسیوس و مقداري یخ صفردرجۀ80در درون ظرظرفیفی ب با جرم ناچیچیزز

و گرگر30درون ظرف  ب با آب چند گرم بوده است؟گگرمرم آب می80م ی یخخ مامایییی گرگ ق قبل از تعادلل ماند. جرم یخ اولیهیه

/
J

kg C
34 2 /و ccآآبب/10

JJ
kg

53 36 )FFLLیخ /110

1 (402 (505033(704 (80 
نششاان داده شده باباشدشد، کدام گزینه در مورد بارهاي الکتکتریکیکی درست است؟در شکل روبه رو اگر میدان خاخالصلص در جهتت

1 (|| q | | q | q ,q| q | q q| q |1 2 2 1| | q | q ,q| | q | q| q | q ,q| q 0
2 (| q | || | q ,q| q | q qq |1 22 2 1| | q |q q ,qq|| q | q ,qq 0
3 (| q | | | q| q || q qq1 2 12| | q | q ,q q| | q || q | q ,q q 0qq

4 (| q | | | q| q || q q|1 2 2 1| | qq | q , q| || qq | q , q| 0qq

میرو در نناحاحییهدر شکل روبه ن نشاشانن رارا الالککترریکیکی ععممود بر همم میدان qاي با جرم ناچیز و بارردهد، ذرهاي ازاز ففضاضا ددوو CCوار
تست؟؟ فضا میی ا ا ینیوتوتونون چچند  بابارر واوارد بر ایاینن ب بردار نیرويي خاللصص sin)/شوشود،د، ))//

1 (/ i j02/ ii/ iii jii

2 (/ i j02/ i/ ii ji

3 (/ i ji01// i j 
4(/i j/2i /ii jii

rr q2

r

E

q1

3737

N
C

610

N
CC

510

y

x
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vمیدان قابل تحمل خازن چند  بیشینۀباشد،  می mm2بین صفحات آن  فاصلۀرو مربوط به خازنی است که  نمودار روبه .199
mm است؟ 

1 (/12 5  
2 (/2 5 
3 (/

312 5 10  
4 (/

32 5 10 
 )است.ناچیز هاي رابط  کند؟ (مقاومت سیم در شکل مقابل اگر لغزنده به سمت راست حرکت کند، نور المپ چگونه تغییر می.200

  کند. نمینور المپ تغییر  )1
  یابد. ) نور المپ افزایش می2
  یابد. نور المپ کاهش می )3
 کند. ) نور المپ اول کاهش بعد افزایش پیدا می4
 
 
 
 

سنج نشـان   دهد. اگر کلید بسته شود، مقداري که ولت را نشان می V30آل عدد  سنج ایده ولت  در مدار شکل مقابل اگر کلید باز باشد،.201
 شود؟ دهد، چند ولت می می
1( 30   
2 (20  
3 (15  
4 (10 
 

 چند اهم است؟  Bو  A نقطۀمعادل بین دو  مقاومتدر شکل مقابل، .202
 
1( 10  
2 (16  
3 (11  
4 (8

 

 

 

4

2

50

V (V)

Q( C)

mV

V
3

3 K

( , r )3

پمال

( , r)

3

63

/2 520

/2 5
A

B
12

/4 5

/1 5

کلید بازاز باشاشد، اگگرر عدددسنج ایدهولتدر مدار شکل مقابلل م مییVV30آلل نشنشانان سنج دهد. اگگر کلکلیدید ب بسسته شود، مقداري که ولت راا
ششودود؟؟دهد، چند ولت میمی
1(30
2 (20
3 (15
4 (10

لدل بین دو مقمقاومتدر شکل مقابلل،، چند اهم است؟ Bو Aنقطۀمعاعا

1(10
2 (116
3 (11
4 (8

VVV
3

3 K

( , r )), r,

پمال

( , r)

33

63

/2 5/0

/22 55//

BB
12

/4 5/

///1 5/
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اي از فضا مشخص شده است. الکترونی را در چه جهتی پرتاب کنیم  هاي مغناطیسی و الکتریکی یکنواخت در ناحیه در شکل زیر میدان.203
 تا بدون انحراف از این فضا عبور کند؟ (وزن ناچیز است.)

1 ( 
2 ( 
3 ( 
4 ( 

0/اندازة در میدان مغناطیسی یکنواخت درونسو به  1متر و داراي مقاومت الکتریکی  سانتی 25به طول  MNسیم .204 تسال با سـرعت   4
mثابت 

s5 گذرد چند آمپر است؟ که در جهت حرکت سیم از پیل می جریانیاندازة کند.  و عمود بر خطوط میدان حرکت می 

1 (/05 
2 (8

3 

3 (3
8 

4 (3 
 

t/نوع حرکت نوسانگر در لحظات  .دهد شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می .205 (s)0 t/و  55 (s)0 بـه   65
 ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

  ) تندشونده ـ تندشونده1
 کندشونده) تندشونده ـ 2
  ) کندشونده ـ تندشونده3
 ) کندشونده ـ کندشونده4

 شنود. کند و بلندي صوت ......... صوتی است که گوش می در شنیدن صوت ارتفاع صوت ......... صوتی است که گوش انسان درك می.206
 ) بسامد ـ طول موج4 ) طول موج ـ بسامد3 ) بسامد ـ شدت2 ) شدت ـ بسامد1

ها در واحد زمـان افـزایش    شود. اگر تعداد ضربه هایی در آن موج عرضی ایجاد می کشیده شده است و توسط ضربهطنابی بین دو نقطه .207
 کند؟ یابد، سرعت انتشار موج در طناب چگونه تغییر می

 یابد ) افزایش می2  یابد ) کاهش می1
 تواند افزایش یا کاهش یابد ) بسته به شرایط می4  ماند ) ثابت می3

است، اگر این فرد، فریاد بزند اولین پژواك صداي خـود را پـس از    m850ها از هم  صخرهفاصلۀ قائم ایستاده است. صخرة  2فردي بین .208
s2 شنود، اگر سرعت صوت  ثانیه میm

s340 شنود؟ باشد، دومین پژواك صداي خود را چند ثانیه پس از پژواك اول می 

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

E

B

V4
/r 0 5

mv s5

N

M

t (s)

x (cm)

/0 4
5

5

3((33
88

4 (33

ی یک نوسانگر ساده را نشانان می  t/نوع حرکتکت نووسانگر در لحظات . دهدشکل مقابل نموددارار ممککان ـ زمزمانان (s)// و/ (s)//
چچگونه اسست؟ت؟ رتیب از راست به چچپپ

) تندشونده ـ تندشونوندهد1
کندشوندهه) تندشونده ـ2
) کندشونده ـ تندشونده3
) کندشونده ـ کندشونده4

انسان درك می .......... صوصوتی است که گگوشش وصوتت ترتفاع  ینیدندن صصوتوت اا ............. صوتی است که گوش میدر ش صوتت شنوکند و بلنديي
) بساسامد ـ طول موج4) طول موجوج ـ بساسامد3) بساساممد ـ ششدتدت2) شدتدت ـ بسامدمد1

ودو نقطقطهه میمیکشیده ش شدده است و توسط ضربهطنابی بینن زمـان افششود. اگر تعداد ضربههایی در آن موج عرضرضی ایجاجادد ها در واحاحدد
تغییر می دردر ط طنناب چگگونونهه کند؟ابد، سرعتت اانتنتشار موجج

ی2ییابابدد) کاهشهش ممیی1 افافزازایش م2 یابد ))
ی توواندند اافزفزاایش یا کاهش یابد) بسته به شرایط می4ماناندد) ثابتت می3

ا ایسیستتاده است. صصخخرة 22فردي بین  پژپژواك صداي خـود راm850ها از همصصخرهفافاصلصلۀۀقائم نن ففرد، فریریاداد بزند اولیل ن ایا اگاگرر تست،، ا
s2 شنود، اگر سرعرعتصوت  ثانیه میm

s340دومین پژژوااككصداي خود را چند ثانیه پس از پژواك اول می ، شننودود؟؟باشدش

1 (/0 5/2 (113 (/1 5/4 (3

V4
5

mv s5

N

t (s)

x (cm)

//0 4/
5

5
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گسـیل   2طـول مـوج    3بـه   4و هنگام گذار از تـراز   1طول موج  4به  5در یک اتم هیدروژن به هنگام گذار یک الکترون از تراز .209

شود: اگر  می
3 1 2
1 1  یک از گذارهاي زیر است؟ طول موج گسیل شده در کدام 3باشد،  1

 2به  4) 4 3به  5) 3 1به  3) 2 1به  2 )1

U238عنصر .210
Pb206به عنصر  و  ضمن تابش ذرات  92

و  ذرة تبدیل شده است. در این تبدیل به ترتیب از راست به چـپ چنـد    82
 تابش شده است؟   ذرةچند 

 6و  5) 4 8و  6) 3 10و  8) 2 6و  8) 1
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 است؟ نادرستزمین و مشتري، کدام گزینه  سیارةبا توجه به درصد فراوانی عناصر در .211
 ترین عناصر در زمین و مشتري به ترتیب آهن و هیدروژن هستند. ) فراوان1
 زمین، فلز و جامد هستند. سیارة) تمام عناصر موجود در 2
 باشند. مشترك می سیارهمانند اکسیژن و گوگرد میان دو  ) عناصري3
 مشتري گازي هستند. سیارة دهندة) اغلب عناصر تشکیل 4

 کدام عبارت درست است؟.212
 آید. ) با عبور نور خورشید از منشور، یک طیف نشري خطی همانند هیدروژن و لیتیم پدید می1
 شود. نانومتر می 700تا  400 محدودةپرتوهایی در ) پرتوهاي الکترومغناطیسی خورشید فقط شامل 2
 وارون دارد. رابطۀ) پرتوهاي الکترومغناطیس حامل انرژي هستند که با طول موج پرتو 3
 باشد. می» مرئی بنفشفروسرخفرابنفش«) در پرتوهاي الکترومغناطیس، ترتیب انرژي تعدادي از پرتوها به صورت 4

اي عناصر  دورهسوم است. این اتم در کدام گروه و دوره از جدول  الیۀهاي  الکترونتعداد چهارم نصف  الیۀهاي  تعداد الکترون Aدر اتم .213
 قرار گرفته است؟

 4 دورة ـ) گروه چهارم 4 5 دورة ـ) گروه چهارم 3   5 دورة ـ) گروه سوم 2   4 دورة ـ) گروه سوم 1
 جه به اطالعات زیر، در کدام گزینه ترتیب طول موج نورها به درستی مقایسه شده است؟با تو.214

Aنور شمع (     
B) رنگ شعله ترکیب مس (IIکلرید ( 
Cبخش مرئی طیف نشري خطی اتم هیدروژنترین خط در  ) کم انرژي 
D دوم در اتم هیدروژنالیۀ پنجم به الیۀ ) نور مربوط به انتقال از 
1 (A B C D   2 (C A B D   3 (C B A D   4 (B C D A 

سلسیوس برسانیم، حجم سیلندر چند درصـد   درجۀ داده شده از گاز اکسیژن در شکل مقابل را به صفر نمونۀاگر در فشار ثابت، دماي .215
 یابد؟ کاهش می

1 (15 
2 (9 
3 (18 
4 (30 

 کند. اکنش ......... ، ......... مورد نیاز جانور را تأمین میچربی ذخیره شده در کوهان شتر با فرمول مولکولی ......... در اثر و.216
1 (C H O57 110 C) 2 ـ اکسایش ـ انرژي و آب 6 H O57 110  ـ سوختن ـ انرژي و آب 6
3 (C H O57 104 C) 4 ـ اکسایش ـ انرژي 6 H O57 104  ـ سوختن ـ انرژي 6

  

V L
T C

5
27

م رمیيرونر ولیيرونچه ج ز ور و رو م ر م ین يوروم
اساست؟ت؟ قررار گرگرفتفتهه

4 دورة ـ) گروه چهارم 54 دورةـ) گروه چهارم 3 5 دورةـ) گروه سوم 2 4 4 دوورةرة ـ) گرگروهوه س سوم 1
اطاطالعالعات زیر، ددر ک کدام گزینه ترتیب طول موج نورها به درستی مقایسه شده است؟ا تو جه بهه

Aنور شمع (AA
B) رنگ شعله ترکیببمسمس (IIککللریدید (I
Cمتم ههیدیدروژنژنترین خط ددرر) کم انرژي طیطیف نشري خطیطی ا بخخش مرئیی
D نور مربوط به انتقال از (DD دردر اتمتم هیدروژنالیالیۀۀپنپنجم به الیالیۀ ددومم
1 (A B C DB CB C 2 (C A BB DDA BBA 3 (C B A DB AB A44((B C D AC DC D

ش شکل مقابل را به صفرنمونۀگر در فشار ثابت، دماي  دردر شده از گاز اکسیژنن سوس برسانیم، حجم سیلندر چنددرجۀدداددهه سلسسی
یابد؟کاهش می

1 (151
2 (9
3(18
4 (30

دردر ااثرثر وو موموللکولی ............ رتر با فرمومولل تأتأمین میچربی ذخذخیریره شده در ککوهوهانان ش ش کند.اکاکنشنش ......... ، ......... مورد نیاز جانورور رراا
1 (CC H OO57 111100 6H OOHآب وو ـ انانرژرژيي CC) 2ــ اکسایش H O5757 110 6H OHـ انرژي و آب سوختنن ـ
3 (CC H O57 104 6H OHرنرژي شیش ـ ـ ا CC) 4ـ اکسا HH O57 104 64 6HH Oـ سوختن ـ انرژي

V L
T CT

5
27
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 هاي زیر درست است؟ یک از گزینه کدام.217
 هاي مختلف میالدي ترتیب میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد به صورت زیر است: ) در سال1

 هاي فسیلی سوخت مواد معدنی  فلزها 
 جهان، روندي نزولی دارد.) با گذشت زمان میزان مصرف و تولید مواد معدنی در 2
 تر است. برداري از منابع یک کشور بیشتر باشد آن کشور توسعه یافته ) هرچه میزان بهره3
 اند. کنیم، با استفاده از کودهاي پتاسیم، نیتروژن و فسفردار رشد کرده هایی که استفاده می سبزیجات و میوه) 4

گرم آب است، به مقدار کافی  200است، اگر به یک لیوان آب آشامیدنی که حاوي  ppm71در یک نمونه آب آشامیدنی غلظت یون کلرید .218
Ag)/شود؟  گرم رسوب در ته لیوان تشکیل می محلول نقره نیترات اضافه کنیم در نهایت چند میلی ,Cl : g.mol )1108 35 5 

1 (/114 8 2 (/28 7 3 (/143 5 4 (/57 4 
 (s)پـذیري   انحـالل  معادلۀتواند  شونده باشد، کدام گزینه می درصد جرمی حل 20داراي  C25در آب در دماي  KOHاگر محلول سیرشده .219

 کند.) در آب به صورت خطی با دما تغییر می KOHپذیري  ) باشد؟ (انحاللاین نمک برحسب دما (
1 (/S 0 8 5  2 (/S 0 8 15 
3 (/S 0 3 5  4 (/S 0 3 15 

 شود. هنگام تشکیل برف و باران ......... مواد حل شده در آب از آن جدا میآب باران در هواي پاك ......... است، زیرا .220
 ) تقریباً خالص ـ همه2  ) خالص ـ همه1
 ) تقریباً خالص ـ تقریباً همه4  ) خالص ـ تقریباً همه3

توان گفت، نسبت  د، میتشکیل شو .........اگر با اضافه کردن چند قطره محلول سدیم هیدروکسید به محلول کلرید عنصر آهن، رسوب .221
 الکترون است. .........کاتیون رسوب تشکیل شده، داراي  ۀزیرالیبوده و آخرین  .........تعداد کاتیون به آنیون در رسوب حاصل برابر

1اي،  ) قهوه1
1) سبز، 2  6، 2

2 ،5 

1اي،  ) قهوه3
1) سبز، 4  5، 3

3 ،6 
 مواد موجود در ظرفاگر پس از انجام واکنش، جرم  .دهیم گرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می 224آهنی ناخالص به جرم  ۀتیغ.222

ــه  ــدازب 1/ ةان ــدام اســت؟    6 ــن ک ــوص آه ــد، درصــد خل ــه باش ــواد اولی ــر از جــرم م ــرم کمت ــنش ( گ ــازده واک ( )اســت.% 80ب

H , Fe : g.mol 11 56( 
1 (50 2 (25 3 (75 4 (80 

شـرایط واکـنش   آزاد شده است. در صـورتی کـه در    CO2لیتر گاز  55زیر  معادلۀشیرین مطابق  گرم جوش 300 تجزیۀبر اثر واکنش .223
 کدام است؟گرم بر لیتر باشد، بازده واکنش  12/برابر  CO2چگالی گاز 

)Na ,H ,C ,O :g.mol 123 1 12 16( 
NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)3 2 3 2 22 

1 (42 2 (36 3 (66 4 (84 

1((//S 0 8 55//2 (/S 0 8 15//
3 (/SS 0 3 55//4 (/S 0 3 15//

شود.هنگام تشکیل برف و باران ......... مواد حل شده در آب از آن جدا میآب باران دردر ههوواي پاك ........... است، زیرا 
تقتقریریبباً خالص ـ همه22) خالص ـ همهمهه1 ((
یبااً ههمهمه44) خالص ـ تقریبااً همهمه3 تقتقریریباباً خالص ـ تقرق ((

بهبه محللولول ک کلرریید عنصر آهن، رسوب  ردروکوکسیسیدد قطقطرره محلولول سسددیم هی توان گفتد، میتشکیکیل شو.............گر با اضافه کردن چند
حاصلصل برارابربر ریرالیالیبوده و آخرینن...........عداد کاتیون به آنیون در ررسوسوبب الکترون است.........کاتیون رسوب تشکیل شدهده، دارراي ییۀۀزز

1اي،  ) قهوه1
1) سبز، 62، 2

2 ،5

1اي،  ) قهوه3
1) سبز، 54، 3

3 ،6
ناناخاخاللص به جرجرممغغۀیغ ددر محلول هیدیدرروکلریک اسید قرار می222244آهنهنی زاز اانجنجامام واکنش، جرم .دهیمگرمم راا مواد موجود دااگگر پسس

ــددازازــه  1/ةان ــدداام اســت؟   /6 کک ــنن آهآه ــوصص ــد، درصــد خل باش ــــهه لیلی ــــواواد اوا ــر از جــرم مم ــــرمرم کمت ــنش ( گگ وواک ــاازدزدهه اس%80ب

H ,H , FFe : g: g.m.mol 1,, FeFe((
1 (5022((253(75754 (80

مطمطابق گگرمم ج جووش30300تجزیۀۀر اثر واواکنکنشش ریرینن گگاز 5555زیزیررمعادلۀشیش ـصـورورتتی کـه در   CO2لیتیتر شـرایط وآزاد شده است. در 
گگاز  COCچگالی واواکنکنشش/12/ببرارابربر 2 باباشد، باازدزدهه بربر لیتیترر کدام است؟گرم

NaNa ,H ,CC ,O, :g.mol 1,H ,CC ,OO,H((
HCCOO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)33 2 32 2 2CO (s) CO (g) HCO (s) CO (g) H

1 (422 (3363 (664 (84
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 باشد؟ می متقارنساختار کدام آلکان زیر شامل دو بخش کامالً .224
 اتیل پنتان دي -3و  2) 4 ـ متیل پنتان2ـ اتیل ـ3) 3 متیل پنتان دي 4و  2) 2 متیل پنتان دي 3و  2) 1

 ه کدام است؟شدنام آیوپاك ترکیب آلی داده .225
 تترامتیل اوکتان 5، 4، 4، 3ـ اتیل ـ  6) 1
 تري متیل ـ هپتان 4، 3، 3اتیل ـ  ـ دي 5، 2) 2
 اتیل ـ هپتان ـ دي 5و  2تري متیل ـ  4، 3، 3) 3
 تترا متیل اوکتان 6، 5، 5، 4ـ اتیل ـ  3) 4

 تبخیر هیدروژن کمتر از گرماي تبخیر آب باشد، مقدار گرماي مبادله شده از کدام واکنش زیر در شرایط یکسان کمتر است؟ ياگر گرما.226
1 (H (g) O (g) H O(l)2 2 22 2 2 (H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2 
3 (H (l) O (g) H O(l)2 2 22 2 4 (H (l) O (g) H O(g)2 2 22 2 

Hبا توجه به واکنش .227 (g) O (g) H O(g) H kJ2 2 22 2 Hاگر آنتالپی پیوند  572 H  وO O    به ترتیـب برابـر
Hکیلو ژول بر مول باشد، میانگین آنتالپی پیوند  495و  436 O تقریباً چند کیلو ژول بر مول خواهد بود؟ 

1 (350 2 (490 3 (420 4 (484 
 است.) سرعت واکنشدهندة  نشاناند؟ (شیب نمودار  هاي زیر درست با توجه به نمودار زیر، چه تعداد از عبارت.228

 باشد. 24و  35تواند، مربوط به واکنش محلول پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی، به ترتیب در دماهاي  می Bو  Aالف) نمودارهاي 
 تبدیل شود. Cبه  Aتواند از  ب) با استفاده از خاك (شن)، نمودار سوختن قند می

 تبدیل شود. Bتواند به نمودار  می Cکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار تجزیۀ پ) در واکنش 
X(s)ت) در واکنش  H O(l)2 اگر ،Xتواند به ترتیب  ، سدیم و پتاسیم باشد، نمودار آنها میA  وB .باشد 

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

ثانیه چنـد مـول گـاز در ظـرف      30مطابق واکنش زیر تجزیه شود، پس از گذشت  Aمادة مول  20لیتري، مقدار  4سربستۀ اگر در ظرف .229

molاولیه برابر مادة موجود خواهد بود؟ (سرعت متوسط مصرف  .L .min1   باشد.) می 13
A(g) B(g) C(g)2 3 

1 (30 2 (26 3 (15 4 (13 
 سبک و سنگین، کدام عبارت زیر به درستی بیان شده است؟  دو پلی اتنمقایسۀ در .230

 دار کمتر از پلیمر بدون شاخه است.  ) چگالی پلیمر شاخه1
 آن همواره بیشتر است. شاخۀ هاي پلی اتن سنگین به پلیمر بدون  ) تعداد اتم2
 اتن سنگین   اتن سبک نسبت به پلی بودن کاالهاي ساخته شده از پلی  تر ) سخت و محکم3
 بیشتر است.   دار است، کربنی شاخهزنجیرة اتن سبک که شامل  ) نیروهاي بین مولکولی در پلی4

نامز

لوم
B
A

C

Hکیلو ژول بر مول باشد، میانگین آنتالپی پیوند 495وو436 Oچند کیلو ژول بر مول خواهد بود؟ تقریبا
1((35002 (4903 (4204 (484

تعداد از عبارت بهه ن نمودار زیر،ر، چ چهه است.)سرعت واکنشدهندة نشاناند؟ (شیب نمودار هاي زیر درستا توججهه
باشد.24و 35وتواناندد، مربوط به واکنش محلول پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی، به ترتیب در دماهاي مییBو AAلف) نموداررههايي

سوختن قند می شوشود.د.CبهAAتواند از ب) با استفاده ازز خ خاكك (شن)، ننممودادارر تبدیلل
آ آن، نمومودداررتجزیۀۀپ) در واکنش  ومودار میCکللسسیم کربنناتات ججامد، با خرد کردن بهبه ن ن اناندد شوشود.د.Bتوت تبدیلل
XX(s)ت) در واکنش  H OH O(l)22اگگرر ،Xپ پتاسیسیم باشد، نمنموودارار آنها می و و باششدد.BBووAAتواند به ترتیب XX، سدیمیم

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

ظظرف  بربستستۀۀگر در ازاز گ گذذشت AAممادادةةمولل2020لیتري، مقدار 4س چ چنـد مـول گـاز در30مطمطابق واکنش زیر تجزیه شوشودد، پسس ثثانانیهیه

وخواهد بوبود؟د؟ ( (سرعتت ممتوتوسط مصرف  molاولیه برابر مادة موجود  .l .L .min1 1i33ببااشد.) یمی
) B(B(g) C(g))

1 (30322((262633((15154 (13
پ پلیلی اتنمقاییسۀ در  ب به دردرسستی بیان شده است؟ دو سبکبک و و سنگنگینین، کداما ع عبابارترت ززیر
شاخهخه1 شاخه است. ) چگالی پلپلیمیمرر ددارار کمتر از پلیلیمرمر بدودونن
پ پلیمر بدونن ) تعداد اتم2 سنگین بهبه همهموااره بیشتر است. ششاخاخۀۀهاي پلی اتاتنن آآنن
پلپلی  تر ) سخت و محکم3 ا ازز ش شدهده پ پللیبودن کاالهاياي ساخته بهبه ن نسبسبتت س سبکبک سنسنگیگینن  ااتنتن اتاتنن
کهکه ش شاملل) نیروهاي بین مولکولی در پلی4 جنجیریرةاتن سبکک شاخهزز رار است،رکرببنیی است. د بیبیشترر

نامز

لوم
B
AAA

C
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 است؟  نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام.231
اسـتري پوسـیده    هـاي پلـی   ل محیطی لبـاس ) به دلیل شکستن پیوندهاي استري و سست شدن تار و پود لباس در اثر عوام1

 شوند.   می
 آیند.   آنها هستند، به دست میسازندة الکل که مونومرهاي  اسید و دي استرها، دي ) بر اثر واکنش آبکافت پلی2
 شود. استرها بسیار کند بوده و به همین دلیل از کاتالیزگر سولفوریک اسید در آنها استفاده می ) واکنش آبکافت پلی3
 شوند و پلیمرهاي ماندگار هستند.   هاي سیرشده در طبیعت تجزیه نمی پلیمرهاي حاصل از هیدروکربن )4

 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده هاي زیر در مورد پاك یک از گزینه کدام.232
 شود. ها استفاده می کننده ها از این نوع پاك لوله دیوارةهاي تشکیل شده در  ) براي زدودن رسوب1
 ها هستند. کننده ها از جمله این پاك مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده) موادي 2
 دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش می ها برهم ها با آالینده ها برخالف دیگر پاك کننده کننده ) این پاك3
 ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

 ها است؟ کنندگی صابون در کدام ردیف به ترتیب از راست به چپ بیشتر و کمتر از سایر ردیف ر، قدرت پاكهاي جدول زی در میان ردیف.233
Ca] دما نوع پارچه نوع پاك کننده ردیف (aq)]2در آب 

/ C15 استر پلی دار آنزیم 1 mol.L 10 5
/ C20 نخی دار آنزیم 2 mol.L 10 5 
C20 mol.L نخی بدون آنزیم 3 11 
C15 mol.L استر پلی بدون آنزیم 4 11 

 4ـ  2) 4 3ـ  2) 3 3ـ  1) 2 4ـ  1) 1
 ؟آن درست استباشد، کدام گزینه در مورد  HAرو مربوط به یونش اسید  اگر نمودار روبه.234

هاي موجود در آب، قبل از فرایند یونش بیشتر  هاي موجود در آب، از غلظت ذره ) پس از یونش این اسید در آب، غلظت ذره1
 شود. می

 یونش این اسید، بسیار نزدیک به یک است. درجۀ) 2
 ) محلول آن الکترولیت بسیار قوي است.3
 مثبت و منفی در پوشیدة هاي آب  یون) مجموع غلظت 4

 محلول آن، برابر غلظت مولکول اسید پس از یونش است.      
4/اگر در دماي اتاق، .235 لیتر آب حل کنیم، غلظت یون هیدروکسید در این نمونه برابر چند مول بـر   برمید را در نیم هیدروژنگرم گاز  86

H)لیتر خواهد بود؟  ,Br :g.mol )11 80 

1 (121 1012 2 (1212 10 3 (212 10 4 (/2 71 1012 

 تظلغ
یبسن

HA HA
H

A

ندش هدینوی زا شیپندش هدینوی زا سپ
 تظلغ
یبسن

پپاك4 یاینن ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) 
ها اسکنندگی صابون در کدام ردیف به ترتیب از راست به چپ بیشتر و کمتر از سایر ردیفییر، قدرت پاكههاياي ج جدول زیدرر میایان ردیفیف

Ca]دمانوع پارچهنوع پاك کنندهرددیفیف (aq)]2در آب
/C15استرپلیدارآنزیم1 mol.L 10 5/
/CC202ننخخیدارآنزیم22 mol.L 10 5/
CC2020mol.l.LLنخیخبددوون آنزیم33 111
میم4 C15mool.LLاسترپلیبددوون آ آنز 11

4ـ  2))344ـ 2) 33ـ1) 42ـ  1) 1
گزگزینینه در مورد HAرو مربوط به یونشنش ا اسید گر نمودار روبه ؟آن درست استباشد، کدامم

غلظت ذره1 ساسیدید در آب،، مووججود در آب، از غلظت ذره) پس از یونش این  موجوجود در آب، قبل از فرایند یونشهاي هايي
ششود. یمی

ااست.درجۀۀ) 2 بهبه ییکک اساسیید، بسیار نزدیکک اینن ییونونشش
است.3 قوقويي بسیاار ) محلولول آآن الالکتکترورولیلیتت
آ آببییونون) مجموع غلظظتت4 یفی ددر پپوشوشیدة هايي و من مثبثبتت

ت.ت.      اسا ی یوونشش زاز آنآن، برابر غلغلظتظت ممولولکوکول اسیدید پ پسس مححللولل
اتاق،  4/گر در ددمامايي 84 در نیمههیدیدروروژنژنگرم گازز //866 ردروکوکسیسید در این نمونه برابر چند مببرمید را هی یویونن لیتر آب حل کنیم، غلظتت

H(H)یتر خواهد بود؟  ,Br :g.momol )l )1,BBrr

1 (121 10122((121122 1033((21122 110044((//2 72 7//11 110012

 تظلغ
یبسن

HA HA
H

A

دش هدینوی زا شیپندندشش ههدینویوی زا سپ
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 است؟ نادرستهاي مقابل کدام گزینه  با توجه به واکنش.236
B(s)واکنش0 A (aq) B (aq) A(s) : E2 2  (الف 0
Dواکنش0 (aq) B(s) D(s) B (aq) : E2 2  (ب 0

D) در سلول گالوانی 1 B الکترود ،D دهد. قطب منفی سلول را تشکیل می 
 نگهداري کرد. Bتوان در ظرفی از جنس فلز  را نمی A) محلول آبی نمک 2
 است.از دو فلز دیگر بیشتر  D) قدرت کاهندگی فلز 3
 تواند فلز مس باشد. می Aتواند یکی از فلزهاي روي یا آلومینیم و فلز  می B) فلز 4

Cl/است؟ ( نادرستسلول دانز دربارة چند مورد از مطالب زیر .237 ,Na : g.mol 135 5 23( 
 گیرد. گرم گونه کاهنده مورد استفاده قرار می 71مول الکترون،  2مبادلۀ * به ازاي 

 آن بیشتر است.سازندة که سطح انرژي آن از یون  شود فلزي تهیه می* در آند آن 
 شود. نیز یافت می کوواالنسیشود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند  * ترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب سدیم کلرید استفاده می

 توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. را میفعال * تمام فلزات 
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 

 توان گفت: شود، می در طی فرایندي که در صنعت فلز آلومینیم تولید می.238
 شود. صورت مذاب حاصل می ) سلول گالوانی است که آلومینیم به1
 ) کاتد و آند آن هردو از جنس گرافیت هستند.2
 شود. اکسید تولید می دي ) در اطراف کاتد، گاز کربن3
Alصورت  ) واکنش انجام شده به4 O (l) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  است. 3

 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر .239
 هاي ناخالص سیلیسیم است. هاي خالص و ماسه از جمله نمونه الف) کوارتز از جمله نمونه

 ب) تاکنون هیچ یونی از دو عنصر کربن و سیلیسیم در هیچ ترکیبی شناخته نشده است.
 اتم اکسیژن وجود دارد. 6تشکیل شده،  حلقۀاي سیلیس در هر  ج) در ساختار شش گوشه

Siد) در سیلیس افزون بر پیوندهاي  I Si  وجود پیوندهايSi Si  بلوري آن شده است.شبکۀ نیز سبب استحکام 
1 (1 2 (2 3 (3 4(  4 

 فیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرا الماس ساختگی را می.240
 شود. هاي کربن دو بعدي می ) چینش سه بعدي اتم1
 یابد. ) چگالی کاهش می2
 یابد. ) استحکام ساختار افزایش می3
 شود. اي می ) ساختار الیه4
 

ی ر م وب ش بري بی ور پ ن ر ر وی ب ر یو یوو ز
فلفلزازاتت امامم یفعاالل* ت ت  توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. ررا مف

1 (332 (13 (44 (2
که در صصنعتعت فلز آلومینیم تولید می ایایندديي توان گفت:شود، میدر طی فرف

ااست کهه آلولوممینیم به1 انانیی می) سلول گالول صاصلل ششودود..صورت مذاب ح
از جنسنس گ گرافیت هستند.2 ) کاتد و آند آن ه هردردوو
کرکربن3 شودود. اکاکسیسید تولید میمیدي) در اطراف کاتد، گاگازز
Alصصورترت  ) واکنش انجام شده به4 O (l) CC((ss)) Al(l) CCOO ((g)2 3O 222Al O (l) CC((ss)) Al(l)Al(l)CC((ss)) Al(l)Al(l)OO .است

است؟نادرستستچند مورد از مطالب زیر 
هنهلف) کوارتز از جمله نمونه ماسه از جمله نمو و ههايي ناخالص سیلیسیم است.هاي خاللصص

سیلیسیم در ههیچیچ ترکیبی شناخته نشده است. و رصر ک کرربنن د دو عن ازاز ب) تاکنون هیچ یوونیی
شده،  ححلقۀااي سیلیس دردر هررج) در سساختار شششگوگوشهشه د دارارد.6تشککیلل اتم اکسیژن وجود

اافززون بر پپیویوندهاي  SiSiد) در سیلیسس I Si دود پیوندهاي Siوجوج Siاستحتحکاکامم بلوري آن شده اساستت.شبکۀنیز سبسببب
1 (122((23((334(  4

میمی گ گرالماس ساختگی راا ازاز انانججام فرایایندندهاي صنعتیی تهتهییه ککرد، کدام مطلب در مورد این فرایند د دررست است؟توان پسس اازز فیت
یمی) چیینشنش س سه بعدي ااتمتم1 شودود..هاياي ک کرربن دودو ببعدعديي
یایاببد. ) چگاگالیلی کاهش می2
زفزایش می3 یایاببد. ) استحکام ساختختارار ا
شود. اي می ) ساختار الیه4
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 کار برد؟ توان به را براي توصیف چه تعداد از موارد زیر، می» نیروهاي بین مولکولی«واژة .241
s)(گرافیت ,K SO (s) C H (l) Fe O (s) C H O (s) MgCl (s) Br (l) C2 4 6 6 2 3 10 20 2 2 2 

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
HCNمقداري .242 (g)  کنیم تا تعادل  دو لیتري میسربستۀ را وارد ظرفHCN(g) C N (g) H (g)2 2 22 C N (2 2N (N  برقرار شود. چه تعداد از

 دهد؟ برقراري تعادل رخ میلحظۀ موارد زیر تا 
Cافزایش سرعت مصرف   N2  افزایش فشار گازهاي درون ظرف   2

C]افزایش نسبت   N ][H ]

[HCN]
2 2 2

 H2کاهش سرعت تولید    2

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 مشابه یکاي ثابت تعادل در کدام واکنش زیر است؟ ،راي واکنش گازي مربوط به نمودار مقابلبیکاي ثابت تعادل .243

1 (SO (g) SO (g) O (g)3 2 22 2SO (g2(g 
2 (CH OH(g) CO(g) H (g)3 22 
3 (CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2 
4 (CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aq) H O (aq)3 2 3 3 
 

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت.244
 فراوري نشده هستند.اولیۀ الف) نمک، سنگ معدن، نفت خام و هوا مواد خام و 

 کار بردن دانش براي حل یک مسئله در صنعت یا زندگی براي هدفی خاص است. ب) فناوري، به
 کنند. فروشی می ج) بسیاري از کشورها منابع معدنی خود را خام

 شوند. ها از فراوري نفت خام تهیه می ها و انواع پالستیک الکلخانوادة د) اولین و دومین عضو 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 عبارت کدام گزینه درست است؟.245
 شود. ) از واکنش حالل ضدعفونی کننده با اتیل استات، یک اسید آلی سنتز می1
 ا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه است.آلی جدید همواره با تغییر ساختار یمادة ) تولید یک 2
Hطور مستقیم به  توان در شرایط مناسب به ) متانول را می3 C H

||
O

 تبدیل کرد. 

 شود. موضعی، ترکیب آلی است که از واکنش گاز کلر با اتیلن تهیه می کنندة حس بی افشانۀ) 4
 
 
 

تظلغ

نامز

(mol.L )1
A

C

D

B

(s)

2((CH OH(g) CO(g HH ((gg))3 2OH(g) CO(g HHOH(g) CO(g HHHHHCO(g)CO(g))
3 (CaCO (s) Ca )) CO ((gg))3 2(s) Ca ( )) CO(s) Ca ( COCaOO((s)CaOO(ss))

4 (CH COOH(aq) H O(l) CH COO (aaq) H OO ((aq)(( )) H OO (H O(l) CH COO ((aaqq)H O(l) CH COO )(( )3 2 3OOCH COCH CO3CCC

اساست؟چه تعداد از عبارت ههاياي ز زیر درستت
فرفرااوري نشده هسهستتند.اواولیلیۀ لف) نمک، سنگ معدن، ن نفتفت خام و ههووا مموواد خام وو

بربراياي هدفی خاص است.ب) فناوري، به د در صنعت یا زندگدگیی هله کار بردن دانششبررااي حل یکیک ممسئسئ
خود را خ خامام ننندد.ففروشی می ج) بسیاري از کشورها منابع مععددنیی ک

فرفراوري نفت خام تهیه می هها و انواع پالستیک الکلکلخانوادة د) اولین و دومین عضو  شوند. ها اازز
1 (122(23 (34 (4

است؟ هنه ددرسرست کدام گزی عبارتت
می1 اتات، یک اسید آلی سنتزز اسا ضدضدعفونی کننده با ااتیلل ححالل ششوود. ) از واکنشش
یکیک2 گ گرروه عاملی همراه است.آآلیلی ج جدید هممواوارهره با تغییر ساختار یمادةة) تولیدد چ چندند یا ی یکک ییا ایجاد
را میی3 بهه ) متانول منمناساسب شرایایطط سمستقتقیمیم به توانان د درر Hطوطورر CH C HH

||
O

C .تبدیل کرد

ببا اتیتیلنلن تتهیه میککنندةحسسبیافشانۀ) 4 گاگاز کلرر وااکنکنشش کهکه اازز اساستت آلآلیی شود. موضوضعیعی، ترکیب

نامز

ol.L )
A

C

D

BB

(s(s))
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 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
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 . پاسخنامه تجربی 5دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 2گزینه 

 الف ـ سندروس: صمغی زرد رنگ، د ـ خطّه: سرزمین
.2 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) اضداد: تضادها1
ـار سـنگین،     اي که مـردم را بـه جنـبش وا دارد، وزر:     ) هزاهز: فتنه2 ـاه، ب ـار گن ب

 غمگسار: غمخوار
 ) شریعت: شرع، دین، مقابل طریقت3

 )160و  41هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
.3 صحیح است. 4گزینه 

 شفق= سرخی افق پس از غروب آفتاب / ملکوت: جهان باال
 نامه) ، واژه9تا  6هاي  (فارسی یازدهم، درس

.4 صحیح است. 1گزینه 
 ها: کلمات در گزینهامالي درست 

 ) قضا4) روضه         3) نواحی          2) نغز، خوار         1
 )161و 159، 44، 29، 17هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه

.5 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

همگی با شـکل درسـت   » ترجیح«و » ثنا«، »تفضیل«، »بصر«، »لقا«) واژگان 1
 اند. کار رفته به
طـور غلـط بـه شـکل      بـه » غـرض « واژةکار رفته؛ ولی  درست به» فراق«واژة ) 2
 نوشته شده است و همین گزینه پاسخ ماست.» قَرض«
همگـی ارزش امالیـی دارنـد و درسـت     » بحر«و » غربت«، »طینت«) واژگان 3
 اند. کار رفته به
 ارزش امالیی دارند و درست هستند.» طبع«و » صفیر«) واژگان 4

.6 صحیح است. 3گزینه )9ازدهم، درس (فارسی ی
(فراغ: آسودگی خاطر) (صالح: مصلحت) (شـبه: ماننـد) (غـدر: نیرنـگ)     

 (خار: تیغ گل)
.7 صحیح است. 4گزینه 
.8 صحیح است. 3گزینه 
 موسیقی): جناس تاموسیلۀ : چنگ (دست)، چنگ (1گزینه 
همه در یـک معنـی بـه    » زاد«هاي  : وفا، جفا: جناس ناقص، واژه2گزینه 

 رفتند. کار
: جوي و بوي: جناس ناقص، روان (جـاري)، روان (جـان): جنـاس    3گزینه 

 تام
.9 صحیح است. 2گزینه : یاد، باد: جناس ناقص4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 ) چو خورشید رو سپیدم کن: تشبیه و کنایه1
 ) جام و جم: جناس ناهمسان، جام و می و ساقی: تناسب، مجاز و تضاد ندارد2
 مو، نام ساز): جناس همسان، چنگ به خروش آید: کنایه) تار (تار 3
 ) رونق بازار کسادي است: پارادکس، متاع، بازار، رونق: تناسب4

 )15 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.10 صحیح است. 3گزینه 

 مجاز از اعمال / تلمیح به داستان حضرت یعقوب(ع) ) دست1
کوه دماوند در ابرها بـراي آن اسـت کـه مـردم     قلۀ ) علت پنهان شدن 2

حسـن تعلیـل/ چشـم و روي، چهـر     تو (دماوند) را نبینند چهرة 
 تناسب

اسـتعاري و   اضافۀاستعاره از دماوند / مشت زمین) مشت زمین3
 تشخیص/ تشبیه ندارد

کنایـه از  آرایـی) حـرف (ب)/ از ریشـه برکنـدن     حروف (واج نغمۀ) 4
 نابود کردن

.11 صحیح است. 4گزینه 
 ) به بلندي و راست قامتی2) به درستی 1 :ایهام به راستی 

 جناس (تشبیه قامت به سرو /  اغراق در بلندي قد) سر، سرو 
.12 صحیح است. 2گزینه 
: سعدي، منادا هستند کـه در یـک   4: دل، گزینه 3: دل، گزینه 1گزینه 
منادا است که هر » حافظ« 2غیرساده به کار رفتند ولی در گزینه جملۀ 

 اند. دو جمله ساده
.13 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 ) شیخ همیشه شاب: بدل (واو ربط در جمالت است)1
 ) تمثیلی: معطوف به صفت2
 االّول: بدل مادي) پنجم ج3
 بخش: معطوف به صفت ) بهاءالدین ولد: بدل، مسرّت4

 )32 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.14 صحیح است. 3گزینه 

 ها از دست رفته، آن دست کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 
 اش کینههایش،  هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم

.15 صحیح است. 1گزینه 
 نقش مسند دارد. تپان

 ها: بررسی سایر گزینه
 کفر و غم ایمان ندارم سرندارم /  جان برگ) نگارا بی تو 2

 الیه   مفعول مفعول مضاف                 
 پذیر است. مفعول» دارد«نکته: فعل 

 »)شد«فعل خانوادة  هممشو ( بیگانههستیم /  تو) ما براي 3
 متمم          مسند            

 طفیل عشق برهانی خودخود را از دست  مگر) 4
 الیه قید                  مضاف     

 قید است.» شاید«و » امید است«مگر: به معناي 
.16 صحیح است. 4گزینه 

 ترین، الهی، آزادي وندي: شکوهمند، آفتابی، ابدي، خورشیدي
 مرکب: بهمن ماه، برفگیر، دالرام
 وندي ـ مرکب: رنگارنگ، ماالمال

 )87 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.17 صحیح است. 3گزینه 

» فنـا شـدن در راه یـار   «مفهوم مشترك صورت سـؤال و ابیـات مـرتبط    
 اشاره دارد.» عاشق بودن«بر  3گزینۀ است؛ ولی بیت 

.18 صحیح است. 1گزینه 
اشـاره دارد و سـایر ابیـات بـه     عشـق   به ازلی بودن 1گزینۀ بیت مفهوم 

 .اشاره داردرستگاري رسیدن رهایی از نفس و به تبع آن به 
.19 صحیح است. 3گزینه 

فهمد و عاشـق کسـی اسـت کـه مـرگ او       عشق را فقط عاشق واقعی می
 اش خواهد بود. رهایی

 ها: بررسی سایر گزینه
 نیافتنی اشاره شده است. پایان و دست به خیال باطل و آرزوهاي بی )1
ان پنهـان  به رسوایی عاشق و اینکه راز عشق را بـا صـبوري هـم نتـو     )2

 ساخت، اشاره دارد.
اندیشد. مفهوم آن فقط معشوق است و فقط عاشق به معشوق می )4

.20 صحیح است. 4گزینه 
 :3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

 اندوزي از آن  داري قدرت دنیوي و عبرتیناپا
 : پادشاهان در مقابل خداوند نیازمندي بیش نیستند.4 گزینۀمفهوم 

 )62 صفحۀ، 8(فارسی دوازدهم، درس 
.21 صحیح است. 4گزینه 

به مفهوم کمال، بالندگی و عروج پـس از مـرگ    3و  2، 1هاي  در گزینه
اي از بهشـت   گـور را دري و پـرده   4 گزینـۀ ظاهري اشاره شده؛ ولـی در  

 داند. می
 )31 صفحۀ، 2(فارسی یازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
ها: کلمات در گزینهي درست

) قضا4) روضه         3) نواحی          2غز، خوار         
)161و 159، 44، 29، 17هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه

صحیح است.2نه 
ها:ی گزینه

همگی با شـکل درسـت   »ترجیح«و » ثنا«، »تفضیل«، »بصر«، »لقا«ژگان
اند. رفته

  طـور غلـط بـه شـکل      بـه » غـرض « واژةکار رفته؛ ولی  درست به»««فراق«ژة 
نوشته شده است و همین گزینه پاسخ ماست.»ض

همگـی ارزش امالیـی دارنـد و درسـت     »بحر«  و » غربت«، »طینت«ژگان
اند. رفته
ارزش امالیی دارند و درست هستند.»طبع«و » صفیر«ژگان
صحیح است.3گزینه )9ییازدهم، درس سی ی

غ: آسودگی خاطر) (صالح: مصلحت) (شـبه: ماننـد) (غـدر: نیرنـگ)     
: تیغ گل)

صحیح است.4نه 
صحیح است.3نه 
موسیقی): جناس تاموسیلۀ : چنگ (دست)، چنگ (1ه 
همه در یـک معنـی بـه    » زاد«هاي  : وفا، جفا: جناس ناقص، واژه2ه 

رفتند.
: جوي و بوي: جناس ناقص، روان (جـاري)، روان (جـان): جنـاس    3ه 

صحیح است.2صصگزینه : یاد، باد: جناس ناقص4نه 
ها:ی گزینه

کنایه و تشبیه کن: سپیدم رو خورشید چو

از دست رفته،کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 
اشکینههایش،  هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم

صحیح است.1گزینه  15.
نقش مسند دارد. تپان

ها: بررسی سایر گزینه
کفر و غم ایمان ندارمسرندارم /  جان برگ) نگارا بی تو 2

الیه   مفعول مفعول مضاف                  
پذیر است. مفعول»دارد«نکته: فعل 

»)««شد«فعل خانوادة  هممشو ( بیگانههستیم /  تو) ما براي3
 متمم          مسند          

طفیل عشق برهانیخودخود را از دست  مگر)4
الیه  قید                  مضاف    

قید است.»شاید«و » امید است«مگر: به معناي 
صحیح است.4گزینه  16.

ترین، الهی، آزاديوندي: شکوهمند، آفتابی، ابدي، خورشیدي
مرکب: بهمن ماه، برفگیر، دالرام
وندي ـ مرکب: رنگارنگ، ماالمال

ص(فارسی یازدهم،
صحیح است.3گزینه  17.

فنـا شـدن د«مفهوم مشترك صورت سـؤال و ابیـات مـرتبط    
اشاره دارد.» عاشق بودن«بر  3گزینۀ است؛ ولی بیت 

صحیح است.1گزینه  18.
اشـاره دارد و سـایرعشـق   به ازلی بودن1گزینۀ بیت مفهوم 

.اشاره داردرستگاري رسیدن رهایی از نفس و به تبع آن به 
صحیح است.3گزینه  19.

فهمد و عاشـق کسـی اسـت کـعشق را فقط عاشق واقعی می
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.22 صحیح است. 1گزینه 
اختیـاري انسـان    سرنوشت و تقدیر و بـی  مفهوم مشترك: راضی بودن به

 در مقابل سرنوشت
 هاي دیگر:   مفهوم گزینه

 الف) معامله نکردن با روزگار
 د) ننالیدن از ظلم و ستم یار (چون همیشگی است)

 )49 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.23 صحیح است. 2گزینه 

 یک مفهوم تکرار شده است.   2 گزینۀدر دو بیت 
 »کمال و ارزش است مایۀترك تعلق و خودخواهی «

 )62 صفحۀ، 8(فارسی دوازدهم، درس 
.24 صحیح است. 2گزینه 

بیت مورد سؤال به این مفهوم اشاره دارد که هر کس به تناسـب درك و  
 3، 1هـاي   فهم خود با من همراه شد و درد مرا نفهمید که مفهوم گزینه

دارد  به این مسـئله اشـاره   2 گزینۀبه این مفهوم نزدیک است، ولی  4و 
 توان با فکر خطاکار و ناقص خود مشکل عشق را حل کرد. که نمی

 )47 صفحۀ ،6  (فارسی دوازدهم، درس
.25 صحیح است. 1گزینه 
 : خواهان عشق باید از حیات خود در گذرد.1 گزینۀمفهوم 

: زندگی واقعـی از  4و  3، 2هاي  مفهوم مشترك عبارت موردنظر و گزینه
 زیستن، مرگی بیش نیست. عشق گیرد و بی عشق سرچشمه می

 )53 صفحۀ (فارس  دوازدهم،
 

 زبان عربی
.26 صحیح است. 2گزینه 

: پروردگـارت /       ـکبن: بهتر ـ نیکـوتر / رسم: با آنها ستیز کن / أحلْهجاد
: گمراه شد / سبیله: راهش   : کسی که / ضَلَّ : آگاهتر / منْ لَماَع 

.27 صحیح است. 1گزینه 
: باور نمی :    کنم / الدالفین: دلفین ال اُصدقُ : نجـات داد / انسـاناً ها / أنْقَذَت

: رساند / الشاطئ: ساحل لَتصانسانی را / أو 
.28 صحیح است. 4گزینه 
 اي (مجهول)/ ضعفین: دو برابر کلمات مهم: خُلقت: خلق شده ترجمۀ

 ها: بررسی سایر گزینه
ـا«در » مــن«اي)،  انــد (آفریــده شــده ) آفریـده 1 کــه (تــا)، / ترجمــه نشــده» ممـ

 دوبرابرش (دو برابر)
 ها و ضمیرها باید براي مخاطب بیایند)  ) جمله باید حالت خطابی داشته باشد (فعل2
)، هـر آنچـه (از آنچـه داري)،    1 گزینـۀ که)، آفرینش...(مانند  که (انسانی ) کسی3

 )1 گزینۀببخش (انفاق کن)، چند برابرش (مانند 
 )89و  88هاي  ، صفحه7دهم، درس  (عربی

.29 صحیح است. 1گزینه 
 کلمات:ترجمۀ 

علی األنسان: انسان باید...، بر انسان واجب است.../ أن یدرك... إدراکاً تامـاً: کـه   
کامالً درك کند/ األمور المختلفۀ حوله: امور گوناگون پیرامون خـود/ یعارضـها:   

 / أن یفهم: که بفهمدبا آنها مخالفت کند/ المعارضۀ: مخالفت کردن
 ها: گزینه اشتباهات

صـورت مصـدر ترجمـه شـده      فعل است؛ اما بـه » یعارض(«) مخالفت کردن 2
صـورت مصـدر ترجمـه شـده      فعل است؛ اما بـه » یدرك(«است)/ درك کامل 

 است).
مفعول مطلق نوعی است که در ترجمه لحـاظ نشـده اسـت./    » إدراکاً تاماً) «3

 نیست.)» یعارض«مناسبی براي  به مخالفت بپردازد (معادل
ترجمـه نشـده   » حوله«)/ اطراف (ضمیر در 2گزینۀ ) مخالفت کردن (مانند 4

 عربی وجود ندارد.)جملۀ است)/ بعد از این باشد که (معادلش در 
 )47صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

.30 صحیح است.   3گزینه 
گیرنـد،   : به کار مـی کلمات مهم: المفردات الّتی: واژگانی که ـ یستخدم ترجمۀ 

قُ: بـه زبـان           استفاده می نْطـکنند ـ الکلمـات الدخیلـۀ: کلمـات وارد شـده ـ ی
 هایشان   آورند ـ ألسنتهم: زبان می

 ها:   بررسی سایر گزینه
اضـافی  » توسـط «فعـل مضـارع اسـت.)،    » یستخدم(«: استفاده شده 1گزینۀ 

 آورند) ان میکنند (به زب جمع است.)، تلفّظ می» أوزان(«است، وزن 
» ینطـق («انـد   کننـد)، بـه زبـان آورده    اند (استفاده می : استفاده کرده2گزینۀ 

 ترجمه نشده است.  » دخیلۀ«مضارع است.)، 
هایشـان،   : ترتیب عبارت در ابتداي آن به هم خورده است، زبان (زبان4 گزینۀ

 جمع است.)» ألسنۀ«
.31 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
) هر کس (کسی کـه)/ لقـب دهـد (لقـب داد،     3تر)   ) کوچک (کوچک1

کند.)/ از مردمـان شـرور    شرطی ایجاد نمی جملۀ» الذّي«دقت کنید که 
 ها) ) کوه (کوه4(بدترین مردم)  

 )19و  17، 5، 3هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی یازدهم، درس
صحیح است. 2گزینه  32.

: قرار می«  شکل مجهول ترجمه شده است.به اشتباه به » دهی تَضَع 
 )78صفحۀ ،  7(عربی یازدهم، درس 

.33 صحیح است.   4گزینه 
انسـان بـا گفتـار و سـخنش شـناخته      «مفهوم عبارت صورت سؤال بر اینکـه  

 متناسب است. 4گزینۀ داللت دارد که با » شود. می
 ها: در سایر گزینه

 : بر فکر کردن قبل از سخن تأکید دارد.  1گزینۀ 
 گفتن تأکید دارد. به اندازه سخن : بر2گزینۀ 
 : بر درست و راست بودن سخن داللت دارد.    3گزینۀ 
.34 صحیح است. 4گزینه 
هـاي ایـران:    ترینِ کتابخانـه  ) ـ بزرگ 3و1هاي  (رد گزینه محافظۀاستان: 

کتاب درسی مثال پنجم براي اسم  5صفحۀ اکبرّ مکاتبِ ایران (ارجاع به 
 تفضیل)
صحیح است. 4گزینه  35.

 نه مضارع.   ،فعل امر است» استلم«تحویل بگیر: 
 ها: رد سایر گزینه

 )3و  2هاي  (رد گزینه» آخر«) ـ آخر 3و  2هاي  (رد گزینه» أدویۀ«داروها: 
 )77صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

.36 صحیح است.   3گزینه 
 مترادف (مهدئَۀ: مسکِّنَۀ)

.37 صحیح است. 3گزینه 
 است.)» خاطرات«معناي به » ذکْرَیات(«ذکریات 

 )17صفحۀ ، 2  (عربی دوازدهم، درس
.38 صحیح است. 3گزینه 

هاي طبیعی آسمانی براي بیشتر مـردم   پدیده«در این گزینه آمده است: 
این عبارت طبـق مـتن   ». ترسناك هستند زیرا براي آنان ناشناخته است

 صحیح است.  
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

سوي آسمان باال ببـریم تـا آنچـه را در     به ) ما باید هر روز سرهایمان را1
 بشناسیم. ،دهد آن رخ می

) در آسمان منافعی براي ما نیست براي همین دوسـت نـداریم بـه آن    2
 توجه کنیم.

 دانند.   مراقبت از آسمان را می نحوة) بسیاري از مردم 4
.39 صحیح است.   4گزینه 

که » شود، جزئی و کلی در دو حالت دیده می«در این گزینه آمده است: 
 طبق متن کامال صحیح است.  

 ها: سایر گزینه ترجمۀ
 دهد که آسمان صاف و خالی از ابر باشد. ) زمانی رخ می1
) همان پنهان شـدن خورشـید در پشـت مـاه در روز اسـت در نتیجـه       2

3، 1هـاي   خود با من همراه شد و درد مرا نفهمید که مفهوم گزینه
دارد   به این مسـئله اشـاره  2 گزینۀبه این مفهوم نزدیک است، ولی 

توان با فکر خطاکار و ناقص خود مشکل عشق را حل کرد. می
)47 صفحۀ ،6  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است.1نه 
: خواهان عشق باید از حیات خود در گذرد.1 گزینۀوم 

: زندگی واقعـی از  4و 3، 2هاي  وم مشترك عبارت موردنظر و گزینه
زیستن، مرگی بیش نیست. عشق گیرد و بی ق سرچشمه می

)53صفحۀ (فارس  دوازدهم،

ی
صحیح است.2نه 

: پروردگـارت /       ـکبن: بهتر ـ نیکـوتر / رسم: با آنها ستیز کن / أحه
: گمراه شد / سبیله: راهش   : کسی که / ضَلَّ : آگاهتر / منْ

صحیح است.1نه 
: باور نمی :   کنم / الدالفین: دلفینصدقُ : نجـات داد / انسـاناً ها / أنْقَذَت

: رساند / الشاطئ: ساحل لَتصی را / أو
صحیح است.4نه 
اي (مجهول)/ ضعفین: دو برابرکلمات مهم: خُلقت: خلق شدهمۀ

ها: ی سایر گزینه
ـا«در » مــن«اي)،  انــد (آفریــده شــدهفریـده کــه (تــا)، /ترجمــه نشــده»ممـ

برش (دو برابر)
ها و ضمیرها باید براي مخاطب بیایند)جمله باید حالت خطابی داشته باشد (فعل

)، هـر آنچـه (از آنچـه داري)،    1 گزینـۀ که)، آفرینش...(مانند که (انسانی سی
)1 گزینۀش (انفاق کن)، چند برابرش (مانند 

)89و 88هاي  ، صفحه7دهم، درس  (عربی
ت1نه ا

،5، 3هاي  صفحه، 2 و  1هاي  (عربی یازدهم، درس
صحیح است.2گزینه  32.

: قرار می«  شکل مجهول ترجمه شده به اشتباه به »دهی تَضَع
ص، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه  33.
انسـان بـا گفتـار و سـخنش«مفهوم عبارت صورت سؤال بر اینکـه  

متناسب است. 4گزینۀ داللت دارد که با»شود. می
ها: در سایر گزینه

: بر فکر کردن قبل از سخن تأکید دارد.  1گزینۀ 
گفتن تأکید دارد.به اندازه سخن : بر2گزینۀ 
: بر درست و راست بودن سخن داللت دارد.    3گزینۀ 
صحیح است.4گزینه  34.
هـ ترینِ کتابخانـه  ) ـ بزرگ 3و1هاي  (رد گزینهمحافظۀاستان: 

ایران (ارجاع به  کتاب درسی مثال پنجم5صفحۀ اکبرّ مکاتبِ
تفضیل)
صحیح است.4گزینه  35.

نه مضارع.   ،فعل امر است» استلم«تحویل بگیر: 
ها:رد سایر گزینه

هاي (رد گزینه»آخر«) ـ آخر 3و 2هاي  (رد گزینه»أدویۀ«داروها: 
ص،7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 3گزینه  36.
مترادف (مهدئَۀ: مسکِّنَۀ)

صحیح است.3گزینه  37.
است.)»خاطرات«معناي به »««ذکْرَیات(«ذکریات 

،2  (عربی دوازدهم، درس
گ
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 بینیمش. نمی
 شود.  تمام ساکنان جهان پنهان می دهد خورشید از ) وقتی رخ می3

.40 صحیح است.   4گزینه 
دقت کنید که جمالت دیگر بـه دلیـل   » گاهی براي ما ترسناك هستند«

 کلی بودن نادرستند:
 ) واقعا زیبا هستند. 2کنند.      ) مردم را نگران می1
 اند.   ) براي ما ناشناخته3

.41 صحیح است.   4گزینه 
 رخ دادن کسوف نشده است.  هاي  اي به نشانه در متن اشاره

.42 صحیح است. 4گزینه 
 ها: موارد نادرست سایر گزینه

 شود.) صفۀ (کثیر: خبر است، زیرا معناي جمله با آن کامل می ) خبر1
ـُ شـروع      ) المجهول2 ـا  المعلوم (اگر قرار باشد، فعل مضارع مجهول باشـد، ب

 »الّذي«فعل معلوم و فاعل  شود)، فعل مجهول... می
ـار هـم بیاینـد، اسـم سـوم           ) خبر3 صفۀ (اگر سه اسـم بـه ایـن شـکل کن

 درصورتی خبر است که (ال) نگیرد)
 )77تا  75هاي   صفحه دهم، (عربی

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

 النافیۀ للجنس)» ال«النافیۀ للجنس (خبر » ال«) اسم 2
 ) خبر کأنّ (صفت)3
 مفعول است)» ي«للمخاطب (للغائبۀ)/ فاعله ضمیر الیاء البارز (ضمیر ) 4

 )18و  8، 7، 5هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس
.44 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
) فاعلـه  2پس اسم فاعـل اسـت.)     ،) اسم مفعول (وسطش کسره دارد1

 »)ي«ضمیر مستتر (فاعله ضمیر 
 الیه) ) مجرور به حرف الجر (مضاف3

 )22و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس 
.45 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
ـ «است پـس عـین الفعلـش بایـد فتحـه      از باب تفعیل » تعلّموا) «1 » ـَـ

بگیرد؛ تَعلَّموا (دقت کنید این فعل امـر و للمخـاطبین اسـت؛ هـر چنـد      
 ماضی و للغائبین هم، همین شکل را دارد.)

الفعل فعل امـر در بـاب    ) باید از فعل امر و مخاطب استفاده کنیم. عین2
 گیرد: اعتَصموا می» ـِـ«افتعال، کسره 

 صحیح است.» أنْزِلْ«امر از باب إفعال است پس  فعل» أنزل) «4
 )44و  29هاي  ، صفحه4و 3(عربی دهم، درس 

.46 صحیح است. 4گزینه 
»یک فعل مجهول است و فاعل آن حذف شده است.» تُفَتَّش 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) إنکسرت (فعل معلوم)2) أنقَذَ (فعل معلوم)          1
 ) تُمرّر (فعل معلوم)3

 )65 ۀصفح، 6دهم، درس  عربی(
.47 صحیح است. 4گزینه 

هـم خیـراً و    3و  2هاي  خیر معناي تفضیلی ندارد. در گزینه 1گزینۀ در 
خیـرٌ معنـاي    4 گزینـۀ دهند و فقط در  می» خوب، خوبی«الخیر معناي 

: بهترین نگهبان دارد » بهترین«  خیرٌ حافظاً
.48 صحیح است. 4گزینه 

کار رفته باشـد،   خواهد که در آن جواب شرط به صورت سؤال عبارتی را می
 شرطی پیدا کنیم. جملۀبنابراین کافی است یک 

جـواب شـرط   » تحصـل «کار رفتـه اسـت و    اي شرطی به جمله 4 گزینۀدر 
 است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 از نوع استفهامی است و جواب شرطی وجود ندارد.» من) «1

 ع موصول است و جواب شرطی وجود ندارد.از نو» من) «2
 از نوع موصول است و جواب شرطی وجود ندارد.» ما) «3

 )20و  19هاي  صفحه، 2  (عربی یازدهم، درس
.49 صحیح است. 3گزینه 

 مستثنی منه است و جمع مکسر نیست.» الناس«
 ها: بررسی سایر گزینه

 است. از نوع نفی» ال«) در این عبارت فعل نهی وجود ندارد و 1
 فعل مضارع وجود دارد. 3) در این عبارت 2
 هاي مضارع این گزینه هستند. فعل» تحبون«و » تنفقوا«ـ » تنالوا«
است و بـا توجـه بـه اینکـه فعـل      » صوت« کلمۀ ) مستثنی منه این عبارت4
 قبل از إلّا اصالً فاعلی وجود ندارد. جملۀمجهول است در » یسمع«

صحیح است. 1گزینه  50.
مفعول است. به آن حیوان نگاه کن؛ زیرا که کاري » عمالً«در این گزینه 

» وقوفا، توبۀ و تربیـۀ «ها به ترتیب  داد. در سایر گزینه عجیب را انجام می
 مفعول مطلق هستند. 

 )49و  48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است.   3گزینه 

توانید یک سوره همانند قـرآن   بگو: اگر می«قرآن کریم: مبارزة دعوت به 
 »  بیاورید.را 

 )35و  34هاي  صفحه ،3درس  یازدهم،(دین و زندگی 
.52 صحیح است. 4گزینه 

کـه وجـود و    میابیـ  مـی  يا دهیـ خـود را پد  م،یکنـ  هرگاه به خود نظر می
 مان از خودمان نبوده است.   یهست

موجـود شـدن    يبـرا ضـرورتاً   ها که وجودشان از خودشان نیست، پدیده
نباشـد و وجـودش از    دهیهستند که خودش پدي ا دآورندهیبه پد ازمندین

بـه   ازمنـد یدر موجود بـودن ن  یموجود، فقط در صورت ک. یخودش باشد
 .موجود باشدذاتاً  که خودش ستین يگرید

شود که زمانی نبـوده و بعـداً موجـود شـده      پدیده به موجودي گفته می
 نیستی آن بر هستی تقدم دارد.است؛ یعنی 

 )3صفحۀ ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی
.53 صحیح است.   2گزینه 

 یأکلون اموال الیتـامی ظلمـا  ظاهر عمل در دنیا تجلی دارد و عبارت 
 اشاره به ظاهر عمل خوردن مال یتیم دارد. 

.54 صحیح است.   2گزینه 
هـو فـی اآلخـرة مـن     و من یبتغ غیر االسالم دینـاً فَلـن یقبـلَ منـه و     

فتـه  و هرکسی که دینی جز اسالم اختیـار کنـد از او پذیر  : «الخاسرین
 » کاران خواهد بود.نخواهد شد و در آخرت از زیان

 )26 صفحۀ،  2(دین و زندگی  یازدهم، درس 
.55 صحیح است. 2گزینه 

صـورت   علل عرضی چند عاملی هستند که در پیـدایش یـک پدیـده بـه    
یکدیگر مشارکت کنند. در علل طولی، هـر علتـی   مجموعه و با همکاري 

 گیرد. به ترتیب، علت بودن خود را از عامل باالتر می
 ارادةزنـد همگـی وابسـته بـه      ما و عملی که از ما سر مـی  ارادةوجود ما، 

خداسـت و بـا آن منافـات     ارادة انسان در طول ارادة خداوند است. یعنی
 ندارد.

 )63و  62هاي  فحهص، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.56 صحیح است. 1گزینه 

» دریافـت و ابـالغ وحـی   «سخن مذکور به مسئولیت اول پیـامبر یعنـی   
 شود. مربوط می

 )49 صفحۀ ،4(دین و زندگی یازدهم، درس 
.57 صحیح است.   2گزینه 

 انسان دارد. اندیشۀ ریشه در نوع نگاه و  ،اختالف در انتخاب هدف
ــی     ــه بــه دو ویژگ ــا توج ــوع بــودن  «ب ــتعدادهاي انســان متن و » اس

»الذي«فعل معلوم و فاعل شود)، فعل مجهول...
ـار هـم بیاینـد، اسـم سـوم          خبر صفۀ (اگر سه اسـم بـه ایـن شـکل کن

ورتی خبر است که (ال) نگیرد)
)77تا  75 ههاي   صفحه دهم، (عربی

صحیح است.1نه 
ها: سی سایر گزینه

النافیۀ للجنس)» ال«النافیۀ للجنس (خبر » ال«سم
خبر کأنّ (صفت)

 مفعول است)»ي«لمخاطب (للغائبۀ)/ فاعله ضمیر الیاء البارز (ضمیر 
)18 و  8، 7، 5هاي  صفحه، 2 و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

صحیح است.4نه 
ها: سی سایر گزینه

) فاعلـه 2پس اسم فاعـل اسـت.)    ،سم مفعول (وسطش کسره دارد
»)ي«یر مستتر (فاعله ضمیر 

الیه) مجرور به حرف الجر (مضاف
)22و 20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.3نه 
ها: سی سایر گزینه

» ـَــ «است پـس عـین الفعلـش بایـد فتحـه      از باب تفعیل » تعلّموا«
د؛ تَعلَّموا (دقت کنید این فعل امـر و للمخـاطبین اسـت؛ هـر چنـد      

ی و للغائبین هم، همین شکل را دارد.)
الفعل فعل امـر در بـاب   اید از فعل امر و مخاطب استفاده کنیم. عین

گیرد: اعتَصموا می» ـِـ«ل، کسره 
صحیح است.»أنْزِلْ«امر از باب إفعال است پس  فعل»أنزل«

)44و 29هاي  ، صفحه4و 3(عربی دهم، درس 
صحیح است.4نه 
ت»ش ا شد حذف آن فاعل ت ا ل جه ل ف ک

وقوفا، توبۀها به ترتیب  داد. در سایر گزینهعجیب را انجام می
مفعول مطلق هستند. 

هاي هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و ففرففررفرههنهههههننگننگگنگ
صحیح است. 3گزینه  51.

توانید یک سوره هم بگو: اگر می«قرآن کریم: مبارزة دعوت به 
»  بیاورید.را 

هاي صفحه ،3درس  یازدهم،(دین و زندگی 
صحیح است.4گزینه  52.

کـ میــابیـ  مـی  يا ــ دهیـ خـود را پد  ییم،یکنـ  هرگاه به خود نظر می بب
مان از خودمان نبوده است.   یهست

موج يبـرا ضـرورتاً   ها که وجودشان از خودشان نیست،پدیده
نباشـد و وییدهیهستند که خودش پدي ا دآورندهیبه پد ازمندین

نن یدر موجود بـودن ن تتیموجود، فقط در صورت ک. یخودش باشد
.موجود باشدذاتاً  که خودش ییستین يییگرید

شود که زمانی نبـوده و بعـداً موجپدیده به موجودي گفته می
نیستی آن بر هستی تقدم دارد.است؛ یعنی 

1دوازدهم، درس (دین و زندگی
صحیح است. 2گزینه  53.

یأکلون اموال الیتـامظاهر عمل در دنیا تجلی دارد و عبارت 
اشاره به ظاهر عمل خوردن مال یتیم دارد. 

صحیح است. 2گزینه  54.
هـو فـی اآلو من یبتغ غیر االسالم دینـاً فَلـن یقبـلَ منـه و     

و هرکسی که دینی جز اسالم اختیـار کنـد از ا: «الخاسرین
» ننکاران خواهد بود.نخواهد شد و در آخرت از زیان

ص، 2(دین و زندگی  یازدهم، درس 
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کنـیم، بهتـر بتوانـد     ، اگر هدفی را کـه انتخـاب مـی   »طلبی او نهایت بی«
 تر است. گوي این دو ویژگی باشد، آن هدف، کامل پاسخ

 )20و  16هاي  ، صفحه1(درس 
.58 صحیح است. 3گزینه 

آشکار شدن باطن افـراد اسـت، بایـد ایـن     در سنت امداد عام الهی که سبب 
هـاي آن بـه برخـی     بگیریم که روي آوردن دنیا و لذتموضوع را در نظر 

 گناهکاران نشانۀ لطف خداوند به آنان نیست.
 )74صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.59 صحیح است. 4گزینه 
» هـا  تکفیـري «هیچ گروهی از مسلمانان، غیر از جریانی کـه امـروزه بـه    

دیـن را   مشهور شده، درخواست بـراي دعـا و شـفیع قـرار دادن اولیـاي     
تـرین ضـربه را بـر اسـالم      داند. متأسفانه این جریان بزرگ آلود نمی شرك

 اند. وارد کرده و سبب تنفر برخی از مردم از جهان اسالم شده
 )25صفحۀ ، 2دوازدهم، درس  دین و زندگی(

.60 صحیح است. 3 گزینه
قلـب  «بـا ایـن مفهـوم کـه      قُلْ ان کُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعونی شریفۀ آیه 

در » انسان با خدا باشد، کافی است و عمـل بـه احکـام دیـن ضـرورتی نـدارد      
کیـد  نیز بر ایـن نکتـه تأ  » اهللا من عصاهما احب «تناقض است. حدیث شریف 

 دارد.
.61 صحیح است. 3گزینه 

ـام   ) جهاد علمی امام باقر (( امام صادق ) را تداوم بخشیدند. همچنـین ام
ـان غیبـت        ) به تکاظم ( ـان (عـج) در زم ـام زم ربیت شـیعیان پرداختنـد و ام

 صغري از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.
 )116و  115، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم

.62 صحیح است. 3گزینه 
میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجـود دارد. همچنـین    یپیوند محکم
میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. هرقدر که معرفـت   یارتباط دقیق

 به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد. ،ما به خداوند بیشتر شود
جهان بست، آیـات   يگرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به رو یاگر کس

  را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد. یاله
در درس یک بـه ایـن موضـوع اشـاره      رضاهللاُ نور السماوات و االَ آیۀ

بخـش خداونـد و نشـانگر    تجلّـی  خـودش  حـد  در  يهر موجوددارد که 
رو آنـان کـه    نیاست. از همـ  یصفات اله ریحکمت، قدرت، رحمت و سا

خدا را مشـاهده   يزینگرند، در هر چ یم یبه دقت و تأمل در جهان هست
 .نندیب یکنند و علم و قدرت او را م یم

 )47و  46، 11هاي  ،  صفحه4دوازدهم، درس (دینی 
صحیح است. 2گزینه  63.
 و اسـت  انسـان  اختیـار  و انتخـاب  قـدرت  بـه  مربـوط  الؤس اول قسمت
 بیـزاري  و هـا  خوبی به گرایش و بدي و خوبی شناخت بیانگر دوم قسمت

 وتقواهـا  فجورهـا  فالهمها سواها وما ونفسٍ شریفه آیۀ از که ها  بدي از
 گویی به سؤاالت دو قسمتی دقت کنید). در پاسخ( شود می برداشت

 )30و  29هاي  دین و زندگی دهم، صفحه(
.64 صحیح است.   1گزینه 

و قـوت گـرفتن مجـدد شـیعیان و      )(هاي امـام سـجاد    در اثر فعالیت
ی اسـالم اصـیل در دوران امـام    امیـه، زمـان معرفـ    ضعف تـدریجی بنـی  

فرهنگی بـزرگ را آغـاز    فرا رسید و ایشان یک نهضت علمی و  )(باقر
 کردند.

: در کنـار گسـترش معـارف از طریـق     )(از جمله اقدامات امام سـجاد  
هایی فداکار، معتقد  دعا، به تجدید حیات نهضت شیعیان پرداخت، انسان

و داراي بینش عمیق، تربیت کرد و بار دیگـر بـا عالقمنـدان اهـل بیـت      
 ارتباط برقرار نمود.  

 )116صفحۀ  ، 8درس دین و زندگی یازدهم، (
.65 صحیح است. 3گزینه 
 جسـتن  تمسـک  گمراهـی،  و ضاللت از مصونیت راه ثقلین، حدیث طبق

است (علیهم السالم) بیت اهل و قرآن به

.66 صحیح است.   2گزینه 
 .شود بعد روحانی تغییر دارد اما تحلیل و متالشی نمی

.67 صحیح است. 3گزینه 
اسـت کـه در لغـت بـه     هاي شیطان تسویف کشـاندن انسـان    یکی از راه

معناي کار امروز به فردا انداختن اسـت ایـن حیلـه بـراي گمـراه کـردن       
رود. با بازگشت بنده گناهکار خداونـد نیـز بـه سـوي او      کار می جوانان به

گشاید و آرامش را به قلب  گردد و درهاي رحمتش را به رویش می بازمی
 گرداند. او بازمی

 )89ۀ ، صفح7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.68 صحیح است.   2گزینه 

گذشت ایام، آفاتی در پـی دارد و موجـب از   «فرماید:  می )(امام علی 
که تأکید بر مراقبـت از عـزم   » شود. ها وکارها می گسیختگی تصمیم هم 

 است نه محاسبه.
شما قطعاً توانایی این قناعت «فرماید:  ایشان پس از بیان قناعت خود می

ــر پرهیز  ــی ب ــد؛ ول ــت و   را نداری ــدا] و عف ــش [در راه خ ــاري و کوش ک
 » درستکاري مرا یاري کنید.

 )100و  97 هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (
.69 صحیح است.   2گزینه 

هـر کـس دوسـت دارد خـدا را در حـال ایمـان کامـل و        : «)( پیامبر اکرم
 »  مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر را بپذیرد.

است و نـه  ) (بت، نه امکان حکومت و والیت ظاهري امام زمانغیدورة در 
منـدي از   امکان تشکیل جلسات دروس و تعلیم معارف و احکام دین لذا بهـره 

در نامـه بـه   ) ( است. حضرت ولی عصر» والیت معنوي«ایشان، منحصر به 
ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتـاهی و  «فرماید:  شیخ مفید می
کـن   کنیم ... کـه اگـر جـز ایـن بـود ... دشـمنان، شـما را ریشـه         سستی نمی

 »  کردند. می
 )131و  127 هاي  هصفح ، 9دین و زندگی یازدهم، درس (

.70 صحیح است. 1گزینه 
هـا و  مند تغییر در نگرش انسانگذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیاز

زندگی فردي و اجتماعی مردم بود. پس تغییـر  شیوة تحولی بنیادین در 
است. عمل براساس دستورات الهـی کـه در   » زندگیشیوة «بنیادین، در 

زندگی را براي ما متحـول  شیوة مطرح شده است،  اَطیعوا اهللا و...آیۀ 
رِ   من آمنَ سازد. دقت کنید: عبارت می ـومِ اآلخـالی فقـط بـه   بِـاهللاِ و ،

 هاست، توجه داشته است.ایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان
.71 صحیح است.   2گزینه 

ها محدود بـه دوران   ما تقدم: اعمالی که آثار و نتایج آن خواندن نماز 
 شود.  ي این اعمال بسته می پرونده  زندگی انسان است و با مرگ،

ما تأخر: اعمالی کـه آثارشـان حتـی بعـد از      بخانه اهداي کتاب به کتا
ي آن عمـل   ماند یعنی حتی با مرگ انسان نیز پرونـده  مرگ نیز باقی می

 چنان گشوده است.   هم
 ) 56صفحۀ  ، 5درس  (دین و زندگی دهم، 

.72 صحیح است.   1گزینه 
هـاي نامشـروع نیـاز     اي است که اگر فـردي از راه  گونه نیاز به انس با همسر به

قـراري و   جنسی خود را برطرف کند؛ اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بـی 
 شود.   دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می ناآرامی او را آزار می

چند تن از بنـدگان خـود را   کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش 
به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیـف طاعـت و   

 عبودیت خود قرار داده است.
  )175صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس 

.73 صحیح است. 1گزینه 
باشد؛  مطابق معارف اسالمی تفکر درباره ظهور امام عصر (عج) مردود می

حجت خداونـد  «همچنین با توجه به حدیث  ،اند نکرده چون ایشان ظهور
 گردد. حضور ایشان در جامعه اثبات می» در میان مردم حضور دارد...

 )128و  127هاي  صفحه ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
.74 صحیح است. 1گزینه 

)25صفحۀ ، 2دوازدهم، درس  دین و زندگی(
صحیح است.3نه

««قلـب  «بـا ایـن مفهـوم کـه     قُلْ ان کُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَـاتَّبِعونی شریفۀ 
در» ن با خدا باشد، کافی است و عمـل بـه احکـام دیـن ضـرورتی نـدارد      

  کیـد  نیز بر ایـن نکتـه تأ  »اهللا من عصاهما احب«ض است. حدیث شریف 

صحیح است.3نه 
ـام   ) جهاد علمی امام باقر ((صادق ) را تداوم بخشیدند. همچنـین ام

ـان غیبـت        ) به تم ( ـان (عـج) در زم ـام زم ربیت شـیعیان پرداختنـد و ام
ي از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.

)116و 115، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم
صحیح است.3نه 

میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجـود دارد. همچنـین   ید محکم
 میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. هرقدر که معرفـت   یط دقیق

به افزایش درجه اخالص کمک خواهد کرد.، خداوند بیشتر شود
جهان بست، آیـات  يگرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به رویکس

را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد.
در درس یک بـه ایـن موضـوع اشـاره     رضاهللاُ نور السماوات و االَ

بخـش خداونـد و نشـانگر    تجلّـی    خـودش  حـددر يهر موجود که 
رو آنـان کـه   یینــ یاست. از همـ ههیصفات الهییریمت، قدرت، رحمت و سا

خدا را مشـاهده  يییزچچینگرند، در هر چممیمتتیقت و تأمل در جهان هست
.یینندببیبممیکنند و علم و قدرت او را م

)47و 46، 11هاي  ،  صفحه4ی دوازدهم، درس (دینی 
صحیح است.2نه 
 و اسـت  انسـان  اختیـار  و انتخـاب  قـدرت  بـه  مربـوط  الؤس  اولت
 بیـزاري  و هـا  خوبی  به گرایش و بدي و خوبی شناخت بیانگر دوم ت
وتقواهـا فجورهـا فالهمهاسواهاوماونفس شریفه آیۀازکهها  ي

توانایی«فرماید:  ایشان پس از بیان قناعت خود می شما قطعا
ــر پرهیز  ــی ب ــد؛ ول ــدا]را نداری ــش [در راه خ ــاري و کوش  ک
» درستکاري مرا یاري کنید.

7 هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (
صحیح است. 2گزینه  69.

هـر کـس دوسـت دارد خـدا را در حـال ایمـ: «)( پیامبر اکرم
مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر ر

)(ییبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهري امام زمانغیدورة در
امکان تشکیل جلسات دروس و تعلیم معارف و احکام دین لذا بهـر

)(است. حضرت ولی عصر»والیت معنوي«ایشان، منحصر به 
ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما«فرماید: شیخ مفید می
کنیم ... کـه اگـر جـز ایـن بـود ... دشـمنان، شـما راسستی نمی

»  کردند.می
27 هاي  هصفح، 9دین و زندگی یازدهم، درس (

صحیح است.1گزینه  70.
مند تغییر در نگرشگذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیاز

زندگی فردي و اجتماعی مردم بود. پشیوة تحولی بنیادین در 
است. عمل براساس دستورات اله» زندگیشیوة«بنیادین، در

زندگی را برايشیوة مطرح شده است، اَطیعوا اهللا و...آیۀ 
رِمن آمنَ سازد. دقت کنید: عبارت می ـومِ اآلخـالی بِـاهللاِ و

هاست، توجه داشته اسایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان
صحیح است. 2گزینه  71.

ها محدودما تقدم: اعمالی که آثار و نتایج آنخواندن نماز 
شوي این اعمال بسته میپروندهزندگی انسان است و با مرگ،

ما تأخر: اعمالی کـه آثارشـان حتبخانه اهداي کتاب به کتا
يماند یعنی حتی با مرگ انسان نیز پرونـده مرگ نیز باقی می

چنان گشوده است.  هم
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تمدن دوم اروپا که به تمدن قرون وسطی مشهور است، با کنار گذاشـتن  
پرستی و روي آوردن به مسیحیت آغاز شد. ایـن   بتاعتقادات باستانی و 

پرستی بود، یک حرکـت رو بـه    ها گرفتار بت تمدن، براي اروپایی که قرن
پرست اروپـا بـه یـک     شد. با ظهور این تمدن، مردم بت جلو محسوب می

هـا از بــین رفــت، اتحــاد و   هــا و بتخانــه دیـن الهــی معتقــد شـدند، بــت  
شد، بناهاي عظیم و با شکوه مـذهبی   یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم

هایی در اخالق معنویت و فرهنگ نگارش یافت و اثـار   ساخته شد، کتاب
هـاي مسـلمانان در    هنري بزرگی پدید آمد. دقت شود که ترجمـه کتـب  

 اواسط قرون وسطی بود.
 )134ۀ صفح ،10 درس  ،دوازدهم(دین و زندگی 

.75 صحیح است. 1گزینه 
نفس ما از آلودگی پـاك شـود، ایـن کـار بـا      نفس زمانی است که  تزکیۀ

براي تداوم پاك ماندن جـان و دل انسـان   شود و  میتوبه از گناهان آغاز 
بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شـود   می
 اثر تزکیه نفس اشاره دارد. به ﴾قد افلح من زکاها﴿و 

 )98، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
 

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 2گزینه 

 باشد. می yourselfنکته: ضمیر انعکاسی مناسب با مخاطب 
مراقب آن چاقو باش. ممکن اسـت خـودت را   «معنی جمله: پدرم گفت، 

 »زخمی کنی.
.77 صحیح است. 3گزینه 

ام اسـتفاده   تـوانم از ماشـین لباسشـویی    ترجمه: من در حال حاضر نمـی 
 .شود کنم. آن دارد تعمیر می

باشد؛ ولی  معلوم می جملۀاول چون فاعل مشخص است،  جملۀنکته: در 
باشد و فعـل   دوم چون فاعل مشخص نیست، جمله مجهول می جملۀدر 

+ to beباید به شکل  p.p .استفاده شود 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.78 صحیح است. 4گزینه 
 ترجمه: به کدام مورد در متن اشاره نشده است؟

.79 صحیح است. 2گزینه 
معنی جمله: او به من در تکالیفم کمک خواهـد کـرد، اگـر وقـت داشـته باشـد،       

 طور نیست؟ این
نکته: در جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوتاه آخر جملـه  

 ندارد. ifاي که  جواب شرط است، یعنی جمله جملۀفقط 
.80 صحیح است. 3گزینه 

ـام دادنـش         ، در ورايبه نظـر مـن  معنی جمله:  هـر چیـزي کـه مجبـور بـه انج
 هستیم، چیزي هست که مایل به انجام آن هستیم.

 ) فرض کردن3) ایجاد کردن  2) تعریف کردن  1
 ) دسترسی پیدا کردن4

 )47، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 4گزینه 

او او انجـام داد ولـی    نجاتتوانست براي  معنی جمله: دکتر هر کاري می
 فوت کرد.

.82 صحیح است. 4گزینه 
ها خیلـی ضـعیف هسـتند کـه      لرزه ، اکثر زمینخوشبختانهمعنی جمله: 

 شوند. اغلب هیچ آسیبی را باعث نمی
.83 صحیح است. 4گزینه 

ترجمه: در دهمین سالگرد ازدواجش، او مهمانان خـود را برحسـب سـن    
 .دو نفري تقسیم کردهاي  به گروه
.84 صحیح است.   1گزینه 

ترین اعضاي بـدنش   شود ارزش یک انسان به دو تا از کوچک ترجمه: گفته می
 بستگی دارد: قلبش و زبانش.  

 ) شناسایی کردن  2) بستگی داشتن            1
 ) دامنه داشتن4) افزایش دادن             3

بـه   ”worthy“کلمـۀ  کتاب کار زبان سال یـازدهم بـا    30صفحۀ توضیح: در 
کلمــۀ آشــنا شــدید. بنـابراین حــدس  » ایســته، ارزشـمند ســزاوار، ش«معنـی  

“worth”  در این پرسش کار دشواري نیسـت. ضـمناً در   » ) ارزش«(به معنی
 رود. به کار می ”on“اضافۀ با حرف  1گزینۀ هاي داده شده، تنها  بین گزینه

.85 صحیح است. 4گزینه 
 4گزینـۀ  ، sugarبا توجه به مفهـوم جملـه و غیرقابـل شـمارش بـودن      

 باشد. صحیح می
 اي. باید شکر کمتري مصرف کنی. کیلو چاق شده 4ترجمه: تو اخیراً 

 )29انگلیسی یازدهم، صفحه   (زبان
.86 صحیح است. 2گزینه 

دانم که این روزها چقدر غمگین و افسرده اسـت، امـا اگـر     ترجمه: می
 .کند تشدید میاش را ترك کند، فقط مشکالتش را  بخواهد خانواده

 ) تشدید کردن ـ افزودن2شیدن                    ) بهبود بخ1
 ) حل کردن4) نتیجه دادن                        3

 )34 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.87 صحیح است. 4گزینه 

ـا، شـما اغلـب     ترجمه: در تابلوها و اعالمیـه  ـار شـکل    NOکلمـۀ  ه  ingرا در کن
 بینید که به معناي آن است که آن کار ممنوع است. می
 ها ) تابلوها، اعالمیه4) اخطارها   3ها    ) معرفی2) اسم مصدرها   1

 )73صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.88 صحیح است. 2گزینه 

اي از حقوق اسـت کـه بـه مالکیـت، کنتـرل و       ترجمه: حقوق آب، شاخه
 پردازد. یک منبع می برداري از آب به عنوان بهره

 ) درخواست، تقاضا4) تهویه   3) منبع   2) سوخت   1
 )77صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 :cloze testترجمه 
ـاً آب و هـواي      یکی از محل هاي تعطیالت محبوب من مکزیک اسـت. مـن واقع

ـان      آنجا را دوست دارم؛ چون هرگز سرد نمی ـا) نیـز خیلـی مهرب شود. مردم (آنج
ـا)    هستند. آنها هرگز به اسپانیایی (صحبت کردن) بد مـن نمـی   خندنـد. (در آنج

بازدیـد کـردن    غذا واقعاً خوب است. شهر مکزیکوسیتی جاي بسیار جالبی بـراي 
ـاختمان قـدیمی خیـره     موزةاست. آن تعدادي  کننـده   عالی و تعداد بسـیاري س

تـري   هاي مقرون به صـرفه  ها براي اقامت بسیار گران هستند؛ اما گزینه دارد. هتل
ـاحلی    گاه توانید در یکی از استراحت (هم) وجود دارد. براي مثال شما می ـاي س ه

ـاً بایـد    ریزي می مثل آکاپولکو بمانید. اگر برنامه کنید از مکزیک دیدن کنید، حتم
 معابد مایاها را در نزدیک مریدا ببینید.

.89 صحیح است. 2گزینه 
 ) مایع4) حیات وحش، طبیعت/ 3) هوا، آب و هوا/ 2) نقطه/ 1

 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(
.90 صحیح است. 4گزینه 

اشـند؛ چـون کـه    توانند صـحیح ب  نمی 2و  1هاي  با توجه به مفهوم جمله، گزینه
hardly  ـا معنـی مناسـبی     » بـه سـختی، بـه نـدرت    «به معنی اسـت و در اینج

است، جزء افعال ربطی بـه   to beیکی از اشکال  isنخواهد داشت. دقت کنید که 
 ).well) نیاز داریم، نه قید حالت (goodآید و بعد از آن به صفت ( حساب می

 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(
.91 .صحیح است 4گزینه 

 ) جالب4المللی، جهانی/  ) بین3شده/  ) آشنا، شناخته2) خطرناك/ 1
)4دهم، درس  زبان انگلیسی(

.92 صحیح است. 3گزینه 
ـاز داریـم کـه    سادة )، به شکل shouldبعد از افعال وجهی (در این تست  فعل نی

 آمده است. 3ها، در گزینه  در بین گزینه
 )4دهم، درس  زبان انگلیسی(

 :1متن ترجمۀ 
هزار زبان در دنیا وجـود   7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده

ن ی
اثر تزکیه نفس اشاره دارد.به﴾قد افلح من زکاها

)98، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

یسسییسی یسییی
صحیح است.2نه 

باشد.میyourself: ضمیر انعکاسی مناسب با مخاطب 
مراقب آن چاقو باش. ممکن اسـت خـودت را   «ی جمله: پدرم گفت، 

»ی کنی.
صحیح است.3نه 

ام اسـتفاده   تـوانم از ماشـین لباسشـویی   مه: من در حال حاضر نمـی 
.شود  آن دارد تعمیر می

باشد؛ ولی  معلوم می جملۀاول چون فاعل مشخص است، جملۀ: در 
باشد و فعـل   دوم چون فاعل مشخص نیست، جمله مجهول میجملۀ

to be به شکل  + p.p.استفاده شود
)29صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
مه: به کدام مورد در متن اشاره نشده است؟

صحیح است.2نه 
ی جمله: او به من در تکالیفم کمک خواهـد کـرد، اگـر وقـت داشـته باشـد،       

طور نیست؟
: در جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوتاه آخر جملـه  

ندارد.ifاي که  جواب شرط است، یعنی جملهجملۀ
صحیح است.3نه 

ـام دادنـش           ، در ورايبه نظـر مـن  ی جمله:  هـر چیـزي کـه مجبـور بـه انج
یم، چیزي هست که مایل به انجام آن هستیم.

د ک د2ف ک اد ا د3) ک ض ف (

تشدید ماش را ترك کند، فقط مشکالتش را  بخواهد خانواده
) تشدید کردن ـ افزود2شیدن                    ) بهبود بخ1
) حل کردن4) نتیجه دادن                        3

ص، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه  87.

ـا، شـما اغلـب     ترجمه: در تابلوها و اعالمیـه  ـار  NO  کلمـۀ   ه را در کن
بینید که به معناي آن است که آن کار ممنوع است.می
ها ) تابلوها، اعالمیه4) اخطارها   3ها    ) معرفی2) اسم مصدرها   1

،2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه  88.

اي از حقوق اسـت کـه بـه مالکیـتترجمه: حقوق آب، شاخه
پردازد. یک منبع می  برداري از آب به عنوانبهره

) درخواست، تقاضا4) تهویه   3) منبع   2) سوخت   1
ص،3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

: cloze testترجمه 
ـاً آ یکی از محل  هاي تعطیالت محبوب من مکزیک اسـت. مـن واقع

ـا) نیـز خیلآنجا را دوست دارم؛ چون هرگز سرد نمی شود. مردم (آنج
  خندنـدهستند. آنها هرگز به اسپانیایی (صحبت کردن) بد مـن نمـی  

بازد غذا واقعاً خوب است. شهر مکزیکوسیتی جاي بسیار جالبی بـراي 
ـاختمان قـدیمی خموزةاست. آن تعدادي  عالی و تعداد بسـیاري س

هاي مقرون بهها براي اقامت بسیار گران هستند؛ اما گزینهدارد. هتل
ـا گاه توانید در یکی از استراحت(هم) وجود دارد. براي مثال شما می ه

 کنید از مکزیک دیدن کنید، ریزي می مثل آکاپولکو بمانید. اگر برنامه
معابد مایاها را در نزدیک مریدا ببینید.

صحیح است.2گزینه  89.
) مایع334) حیات وحش، طبیعت/ 3) هوا، آب و هوا/ 2) نقطه/ 1

دهم زبان انگلیسی(
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اند کـه تـا سـال     دارد. بعضی از متخصصین زنگ خطر را به صدا درآورده
شـوند. بـا    هـا بـراي همیشـه نـابود مـی      تا از زبـان  3000، حداقل 2100
 انقراض، تالش فعاالن اجتماعی، معلمـان،  آستانۀهاي خیلی زیاد در  زبان

انـد تـا    مقامات رسمی دولتی و افراد زیاد دیگري دست به دست هم داده
 این مسئله مهم را حل کنند. 

هاي آسان، سـخت   آنها، واضح شده است که پاسخ شدة از تجربیات جمع
هـر زبـان بایـد در نظـر      پیچیدةشوند. وضعیت منحصر به فرد و  پیدا می

 ا تجربه کند.گرفته شود، اگر یک زبان بخواهد که طعم احیا ر
شود، آنهـا   ) توسط مردم جاپوکاي صحبت میTjapukaiکاي (زبان جاپو

هـزار سـال در منطقـه کورانـدا در قسـمت شـمالی کوینزلنـد         10براي 
) westernانـد. وقتـی کـه مهـاجرینِ مقـیم غربـی (       استرالیا، ساکن بوده

هایشان خط آهن بسازند تا نـواحی کـالن    تالش کردند تا در میان زمین
ري کنزر و هربوتون را به هم وصل کننـد. مـردم جاپوکـاي مقاومـت     شه

هایشـان رانـده شـوند و     کردند. به این خاطر آنها مجبور شدند تا از زمین
بـار   روش زندگی خودشان را ترك کردند و کار زراعت و کارگري مشـقت 

تـا اینکـه فقـط     ؛انجام دهند. فرهنگ آنها نابود شد و در پی آن زبانشـان 
 می از سخنگویان زبان جاپوکاي باقی ماند.تعداد ک
.93 صحیح است. 2گزینه 

 تواند نابود شود. بر اساس متن در این قرن چند زبان می
.94 صحیح است. 3گزینه 

 احیاي زبان وجود ندارد؟مسئلۀ اي براي  چرا هیچ پاسخ ساده
 هاي زیادي وجود دارد. ) ایده1
 ) به تعداد کافی معلم زبان وجود ندارد.2
 مشکل پیچیده است و براي هر زبان متفاوت است.) یک 3
 ) بیش از حد گران هست تا یک زبان را زنده کنیم.4

.95 صحیح است. 4گزینه 
کنـد   که در متن زیر آن خط کشیده شده است، اشاره می» they«کلمه 

 به .........
 ) نیروهایی که زبان را احیا کند3) نواحی شهري  2) ساکنین غربی   1
 وکاي  ) مردم جاپ4

.96 صحیح است. 4گزینه 
 خواستند؟ چرا ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

 خواستند کار کشاورزي کنند. ) آنها می1
 آهن مدرسه بسازند. خواستند تا براي کارگران راه ) آنها می2
 آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه ) آنها می3
 سازند.آهن ب خواستند یک راه ) آنها می4
 

 :2متن ترجمۀ 
کنـیم کـه مهـم اسـت هـر       آموزیم، معموالً فکر مـی  وقتی یک زبان خارجی می

ـادري         چیزي را که می ـان م شنویم بفهمیم؛ اما وقتـی بـه صـحبت کسـی بـه زب
ـاز    درصد گوش نمی 100دهیم احتماالً  خودمان گوش می ـاالً نی دهیم و نه احتم

 هیم).خواهیم (که صد درصد گوش بد داریم و نه می
هاي افـراد بـومی انگلیسـی     بنابراین، یک قانون ضروري براي بهبود درك صحبت

گوینـد متوجـه    زبان این است که انتظار نداشته باشید تمام چیزهایی را کـه مـی  
ـاي   دي وي شوید. من و همسرم هر دو اهل توکیوي ژاپـن هسـتیم. وقتـی دي    ه

ـا مـی    سریال ـا زیرنـویس تم    هاي انگلیسـی را تماش ـا مـی  کنـیم ب کنـیم، اگـر    اش
ـاهی   ـایی را کـه گفتـه مـی      20زیرنویس نداشته باشیم گ شـود   درصـد از چیزه

ـابراین    متوجه نمی درصـد   20شویم؛ ولی حتی اگر زیرنویس را فعال نکنـیم و بن
ـافی متوجـه مـی    انـدازة ها) را از دست بدهیم، باز هم بـه   (از حرف شـویم کـه    ک

 بتوانیم داستان را دنبال کنیم.
ـال کـردن     م باید این باشد که فقط به اندازههدف شما ه اي بفهمید که بـراي دنب

اي در  مکالمـه » طـرح کلـی داسـتان   «طرح کلی داستان الزم است. منظـورم از  
 یک رستوران، یک سخنرانی رسمی یا یک تماس تلفنی است.  

ـا هـم     وگو معموالً وسیله در برخوردهاي نه چندان فنی و علمی، گفت اي بـراي ب
شـوند،   ، یک رخداد فرهنگی اجتماعی که در آن ارتباطات برقـرار مـی  بودن است

شود ممکـن اسـت    نه فرصتی براي تبادل اطالعات. در اکثر اوقات آنچه گفته می
ربط باشد. خیلی مواقع هدف از صحبت کـردن، فقـط صـحبت کـردن      کامالً بی

ـلی جمـع     است. وقتی شام با دوسـتان خـود بیـرون مـی     آوري  رویـم. هـدف اص
ـا هسـتیم تعامـل     عات مفید نیست، بلکه فقط میاطال خواهیم با افرادي که با آنه

 کنیم و از مصاحبت یکدیگر لذت ببریم.
صحیح است. 3گزینه  97.

ـاره مـی   تجربۀ) به 1نویسنده (در پاراگراف  ـا    حرف زدن به زبان مادري اش کنـد ت
 اي که پیشتر در همان پاراگراف ذکر شده، پشتیبانی کند. اصلی نکتۀ از

صحیح است. 2گزینه  98.
ـارجی مـی   2طبق پاراگراف  ـان خ توانـد   مـی «بینـد   ، وقتی فردي فیلمی را به زب

ـاي فـیلم    داستان را بفهمد و از آن لذت ببرد، حتی اگر تمام آنچه را شخصـیت  ه
 ».گوید، درك نکند می

صحیح است. 4گزینه  99.
ـا من » 4و  2دو پاراگراف «در  ظـور خـود   نویسنده از تمثیل استفاده کرده است ت

 را بهتر برساند.
صحیح است. 1گزینه   100.

کنـد، ایـن    را از سه پاراگراف اول متمایز می 4آنچه مرکز توجه پاراگراف 
نزدیـک کـردن افـراد بـه     «است که این پاراگراف بیشتر به نقش زبان در 

 پردازد. می» هم
 
 ریاضی

.101 صحیح است. 3گزینه 
 ج و د متناهی هستند. مجموعۀ

 )6 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.102 صحیح است. 3گزینه 

sin x cosx sin x cosx
cosx sin x cosx sin xA
sin x cos x

cos x sin xcos x sin x

2 2
2 22 2

1 11 1
 

cos xsin x sin x cos x cos xsin x sin x cos x sin x cos xcos x sin x
2 2

2
 )43 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.103 صحیح است. 4گزینه 
x x x

x x xx x x x

23 3
3 3 23 3

1 11 1 1 1
1 1 11 1 1

 

x x x x x x
x xx x

2 23 33 3
3 23

1 1 1 1
1 11 1

 

x x x x x x
x x

2 23 33 31 1
1 1 

A x x x23 3 
 )67 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.104 است.صحیح  2گزینه 
 کتاب درسی.   60 صفحۀعموماً مطابق طرح 

 ها عیناً از متن و شکل کتاب درسی است. گزینه بقیۀ
 

.105 صحیح است.   3گزینه 
x2طـول آن برابـر بـا     ،در نظـر بگیـریم   xاگر عـرض مسـتطیل را    4 

نشـان دهـیم    f(x)را بـا   xباشد. اگر تابع قطر مسـتطیل بـر حسـب     می
 داریم:

x2 4

xx
f (x) x ( x ) x x x

x x f (x) x x

2 2 2 2 2

2 2
2 4 4 16 16

5 16 16 5 16 16 

 بـار  ش زندگی خودشان را ترك کردند و کار زراعت و کارگري مشـقت 
تـا اینکـه فقـط    ؛م دهند. فرهنگ آنها نابود شد و در پی آن زبانشـان 

ککمی از سخنگویان زبان جاپوکاي باقی ماند.د ک
صحیح است.2نه 

تواند نابود شود. ساس متن در این قرن چند زبان می
صحیح است.3نه 

احیاي زبان وجود ندارد؟مسئلۀ اي براي  هیچ پاسخ ساده
هاي زیادي وجود دارد.یده

ه تعداد کافی معلم زبان وجود ندارد.
مشکل پیچیده است و براي هر زبان متفاوت است.ک

یش از حد گران هست تا یک زبان را زنده کنیم.
صحیح است.4نه 
کنـد  که در متن زیر آن خط کشیده شده است، اشاره می»they«ه 

......
) نیروهایی که زبان را احیا کند3) نواحی شهري  2ساکنین غربی   

پپوکاي  مردم جاپ
صحیح است.4نه 

خواستند؟ ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می
خواستند کار کشاورزي کنند. نها می
آهن مدرسه بسازند.خواستند تا براي کارگران راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه نها می
سازند.آهن ب خواستند یک راه نها می

:2متن مۀ 
 کنـیم کـه مهـم اسـت هـر      آموزیم، معموالً فکر مـی  یک زبان خارجی می

ـادري        ي را که می ـان م شنویم بفهمیم؛ اما وقتـی بـه صـحبت کسـی بـه زب
گوشمی احتماالًمان گوشنمی100دهیم ـازدرصد نی ـاالً احتم نه و دهیم

صحیح است.1گزینه   100.
را از سه پاراگراف اول متمایز می4آنچه مرکز توجه پاراگراف 

نزدیـک کـردن«است که این پاراگراف بیشتر به نقش زبان در 
پردازد. می» هم

ریاییاایاضضیضضییضی
صحیح است.3گزینه  101.

ج و د متناهی هستند.مجموعۀ
(ریاضی دهم

صحیح است.3گزینه  102.
n x cosx sin x cosx

osx sin x cosx sin x
sin x cos x

cos x sin xcos x sin x

osx sin x cosx sin xsin x cosx
2 2

2 2ii2 2i
1 1sin xsin x

2

n x sin x cos x cos xsin x sin x cos x sin x cos xsin x
sin x cos x cos xsin x sin x cos xsin x cos xi

2i 2
ص(ریاضی دهم،

صحیح است.4گزینه  103.
x

xx
x
x

23 3
3 23 3

1 1x1 1
11 x1xxxx xx 3xx 1 1

x
x xxxx 2 3xx 2

3 2
1 1xxxx 11 x

1 1xx1 1xxx2

x
x

x xxxx 2 3xx 21 1xxxxx
1 1xx
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.106 صحیح است.   2گزینه 
زیر را خـواهیم  نکتۀ کتاب درسی توجه شود، دو  138صفحۀ اگر به تمرینات 

nداشت:            n n n n,r n r k k k
1 1

1 

11 11 11 11 12
7 3 4 3 4 

.107 صحیح است. 2گزینه 
 گنجایش باك خودرو متغیر کمی پیوسته است.  

در یک روز و تعداد اقوام ایرانی متغیرهاي کمی گسسـته  تعداد تصادفات 
 هستند.

 افراد متغیر کیفی اسمی است.  عالقۀ رنگ مورد 

.108   صحیح است. 1گزینه 
 آوریم:   را به دست می BDمعادلۀ اول 

A B

D

BDm 3 0 3
0 4 4

y y m(x x )0 0H C 
y (x ) y x y x430 4 4 3 12 4 3 12 04  

 کنیم:   را حساب می BDاز  Aفاصلۀ حاال 
| ax by c | | ( ) ( ) |AH

a b ( )
0 0

2 2 2 2
4 1 3 2 12 10 254 3

 

.109 صحیح است. 3گزینه 
x Ax x

2 21 

A A AA
12 3 2 مینک یم برض       رد3 A

 
A AA A
A A

1 13 2 0
2 4

رفص بیارض عومجم

 
x x x xx

2 1 2 
x x x x xx

2 4 4 2 3 2 3 1 1 
.110   صحیح است. 3گزینه 

 رسانیم: می 2طرفین را به توان 
x x3 2 3 3  

x x ( x)( x )3 2 3 2 3 2 3 2 ناوت9
 

( x)( x ) x2 3 2 3 3  

( x x ) x x2 24 2 3 9 9 2 ناوت6
 

xx x x x x
2 2 19

2

39 18 27 0 2 3 0 1  

کننـد و قابـل قبـول هسـتند. پـس       اولیـه صـدق مـی   معادلۀ هر دو ریشه در 
)مجموع آنها برابر است با:  )3 1 2   

.111   صحیح است. 2گزینه 
اي بـه شـعاع     کنیم و سپس دایـره  و عمودمنصف آن را رسم می ABخط  پاره

AB3
AB3زنیم. چـون   ، میBو بار دیگر به مرکز  Aو به مرکز  2

از نصـف   2
 کند.   بیشتر است، خط عمود منصف را دو نقطه قطع می

 )Nو  M(نقاط 

A B

N

M

.112   صحیح است. 2گزینه 

C

A

D

E
B

G
F

1 1 1
4 3

2
12

ˆ ˆA G A BF FDGˆ ˆF F
1

1 2
FDG

زز

AB AF BF ( )DG FG DF 1

2

 
ˆ ˆB D BE FE BFBFE ADF ( )ˆ ˆ AD AF DFF F

2 2

3 4
2ADF

زز

 
 ) داریم:  2) و (1هاي ( با توجه به رابطه

AF FE AF FE FG AFFG AF
2 2 6 12 2 3

 
.113   صحیح است. 4گزینه 

D

B

AC F

E

 
CF EFADEF EF AB CA AB لوزي 

AFها، اضالع برابرند. بنابراین داریم:  دانیم در لوزي می EF AD   
AC AF AC ADEF AD

AC AB AC AB  

AD AD AD8 24
8 12 5 

.114 صحیح است. 1گزینه 
رسـیم، امـا چـون     می 2به عدد مشترك  gو  fهاي اول  با توجه به مؤلفه

g( )2 aنیست در نتیجه یا  2برابر  cاست، پس  1 aیا  0 و 1
aدقت دارید که  c: 

f ( )f {( , )} {( , )} bg g( ) b b b
2 02 8 8 1 10 01 0 1 1 1 7 

f f ( ){( , )} {( , )} bg g( ) b b b
2 2 1 4 4 1 11 11 1 1 1 1 5 

a b c

a b c

1 10 07 7
1 91 15 5

 

 )69تا  65هاي  هصفح(ریاضی یازدهم، 
.115 صحیح است.   3گزینه 

0نقطۀ گذرد، پس  نمودار از مبدأ می
ـابراین   در آن صدق می 0  2گزینـۀ  کند. بن

xصحیح نیستند. در ضمن به ازاي  4و  ، عرض منفـی خـواهیم داشـت.    2
 صحیح خواهد بود. 3گزینۀ در نتیجه 

.116 صحیح است. 2گزینه 
x x x x

2
22 1 3 4 2 31 25 5 5 5 55 

x x x x x x
2 4 2 3 2 25 5 4 2 3 4 5 0 

  صحیح است.1نه 
آوریم:  را به دست میBDمعادلۀ 

A B

D

BDm 3 0 3
0 4 4

y y m(x x )y y m(xy m(x(((H C

y (x ) y x y x43 12 0(x ) y x y x) y x y(x ) y x y xy x yy x y4
کنیم:  را حساب میBDاز Aفاصلۀ

| ax by c | | ( ) ( ) |AH
a b ( )

bybbyby
2 2b 2 2( )

( ) ( )( ) ( )( )( )( 10 254 ((2 ((

صحیح است.3نه 
Ax x

2 2xx1

A AAA A12 32 3AA
1 2 مینک یم برض       رد3       

A AA A
A A

A 1 1AA3 2 0AA
2 4AA

رفصبیارضعومجم

x
x x xx2 x

x
x

2 4 4 2 3 2 3 1 1x x x xx xx

  صحیح است.3نه 
رسانیم: می 2ین را به توان 

3 2 3 3

) داریم: 2) و (1هاي ( با توجه به رابطه
E AF FE FG AFF
E AF FE FGFEF

2 2 6 12 2 3AFAF

.113 صحیح است.4گزینه 

D

B

AF
CF EFEF EF CA AB
CFEF CA
CAB C
CAB C

EF ها، اضالع برابرند. بنابراین داریم:  دانیم در لوزي می ADEFEF

AF AC AD AD
C AB AC AB
AF ACAF AC AD

C AB AC
D AD ADD AD AD 24

12 5
صحیح است.1گزینه  114.

رسـیم،می2به عدد مشترك gو fهاي اول با توجه به مؤلفه
g( ) aنیست در نتیجه یا 2برابر cاست، پس (1 ی 0

aدقت دارید که  c:
f ( )( , )} {( ,f ( )

g( ) b b b( , )} {( , )})} {( ,{( , )} bb b{( , )}2f (f ( 8 8 1 1)} b)} b)} {( 7g( ) b b bb b( , )} {( , )})} {( ,)} {( ,g( ) b bb b) b( , )} {( , )})} {( ,)} {( ,)} {( ,

f ( )( )} {(f ( )
g( ) b b b( , )} {( , )}, )} bb b, )}f (ff (f 4 4 1 1)} b)})} b, )} {(, )} {(( ), )} {(, )} {({({( 5g( ) b b bb b( , )} {( , )})} {( ,)} {( ,g( ) b bb bb( , )} {( , )})} {( ,)} {( ,)} {( ,

1 1
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a c b x ,x | x x | | |1 2 1 21 5 1 5 6 
.117 صحیح است. 1گزینه 

tfها  تابع جمعیت باکتري (t) 2100 f معادلـۀ است. حال  2 (t) را  600
 کنیم: حل می

t t t log log log2 2
2 2 2600 100 2 6 2 2 6 2 3 

/
/ /

/

log t t h (min)log
04531 2 1 2 5 125 752 0  )117صفحۀ (ریاضی یازدهم،  3

.118 صحیح است. 4گزینه 
fکنیم  فرض می (x) ax b  باشد. چون تابعf  نقطۀاز ( , )0 گـذرد،   مـی  4

fپس  ( )0 bو بنابراین  4  است. در این صورت خواهیم داشت: 4

f(x) ax f (x) xa a
1 1 44 

x x
f(x) ax alim lim a a a

f (x) xa a a

2 2
1

4 9 31 4 1 

aچـون طبــق شــکل شــیب خـط مثبــت اســت پــس    و بنــابراین  3
f (x) x3  است. حال خواهیم داشت: 4

f(k) k k 40 3 4 0 3  

.119 صحیح است. 4گزینه 
باید تمام توابع مرکب را تشکیل دهیم، سپس به بررسی پیوسـتگی آنهـا   

x نقطۀدر   بپردازیم: 0

x x

x xfog(x) lim fog(x) , lim fog(x)x 0 0

12 0 0 11 0 

xدر  fogپس تابع   فاقد حد است و پیوسته نیست. 0

x x

xgog(x) lim gog(x) , lim gog(x)x 0 0

2 0 2 88 0 

xدر  gogپس تابع   فاقد حد است و پیوسته نیست. 0

x x

xfof(x) lim fof(x) , lim fof(x)x x 0 0

3 0 3 09 0 

x نقطۀدر  fofپس تابع   فاقد حد است و پیوسته نیست. 0
xgof(x) gof(x)x

2 0 22 0 

gofبنابراین تابع  (x)    تابع ثابت است و در همه نقـاط از جملـهx 0 
 پیوسته است.

.120 صحیح است.   1گزینه 
و پیشامد رفتن رضا به ورزشـگاه   Aپیشامد رفتن پرهام به ورزشگاه را با 

P(Bدهیم. سؤال از ما  نشان می Bرا با  | A  خواهد. پس:  را می (
P(B A ) P(A B) P(A B)P(B | A ) P(A ) P(A ) P(A)

1
1

A ) P(A B) P(A B)
A ) P(A ) P(A)

A ) P(A B)) P(A B)) ( )( )
) P(A) P(A  

[P(A) P(B) P(A B)]
P(A)

1
1

B)] 

ــۀ در  ــوق رابط P(Aف B)B)     ــده ــه ش ــؤال گفت ــا در س ــداریم. ام را ن
/P(B | A) 0  است. پس:   7

/ /
/

P(A B) P(A B)P(B | A) P(A B)P(A) 0 7 01402
B) P(A B) P(A) ( ) P(AA) / /)) 014/B)B)  

P(Aاکنون  B)B)   :را هم داریم. پس 

/ / /
/

( )[P(A) P(B) P(A B)]P(B | A ) P(A)
1 02 022 0141

1 1 02
B)])] 1  

/
/

/

0 72 090 8 

.121 صحیح است.   4گزینه 
ــس  دادة  15 ــم؛ پ ــاري داری xآم ــتالف از  4 ــوع اخ ــی مجم ؛ از طرف

 ها برابر صفر است؛ پس:  میانگین
( ) ( ) ( ) (a) ( ) a a3 2 2 3 4 1 4 2 2 0 4 4 1  

n
i i

i
n

i
i

f (x x)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

f

2
2 2 2 2 212

1

3 2 2 3 4 1 4 1 2 2
 واریانس15

46
15 

.122 است.صحیح  2گزینه 
ــی ــیم  م ــۀدان ــر اشــتراك  fg دامن ــۀبراب ــع  دامن اســت. پــس  fو  gتواب

fgD [ ,  کنیم. این تابع را پیدا می ضابطۀشود،  می 0(

f (x)g(x) (K x)(K x) K x2 
 نمودار این تابع به این شکل است:

K2

y K x2

[ , هنماد :0(
( ,K ]2 دوش یمعبات درب ،لکش هب هجوت اب

)ربارب هتفگ لاؤس هک , .تسا4[

 
KK K2 04 2 

fبنابراین  (x) x2 شود که برد آن برابر  می( ,  است. 2[

.123 صحیح است. 4گزینه 
x k x x k x13 2 2 2 باوج0

 
( k )x k x x ( k ) x 2 13 2 2 5 2 1 5 

: x , x , x2 3 4
3

5  ها جواب 5
 ها برابر است با: مجموع تمام جواب

3 90 5 5 5 
 )46 صفحۀ(ریاضی دوازدهم، 

.124 صحیح است. 2گزینه 
fدوم اگر  درجۀدر تابع  (b) f (c)  ،باشدb  وc  نسبت به محور تقارن تابع

bدوم متقارن هستند. پس  درجۀ cx  محور تقارن تابع است، پس: 42

a a f( )4 8 1 1 8 3  )74صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  122
.125   صحیح است. 3گزینه 

xy x x
x x

2 2 12 13 3 3 1 2
2

 

xاگر  yباشد  1  نویسیم: خط مماس را می معادلۀاست.  1
y y m(x x ) y ( ) (x ) y x0 0 1 2 1 1 2 2

y x2 3 
 است. -3خط مماس برابر  مبدأعرض از 

( برین( ب یمو و ور ین ر

f(x) ax f (x) xa aax f (x) xax f (x)1 1 4x

x x
f(x) ax alim limf(x)

f (x) xa a a

a a aa2 2
1

4 9 a1 4 1x

aن طبــق شــکل شــیب خـط مثبــت اســت پــس    و بنــابراین 3
f (x) xxx:است. حال خواهیم داشت

f(k) k kk kk 4kkkkk 3
صحیح است.4نه 

 تمام توابع مرکب را تشکیل دهیم، سپس به بررسی پیوسـتگی آنهـا   
xقطۀ بپردازیم: 0

x
fog(x) lim fog(x) , lim fog(x)g( )

x
lim fog(x)

0x

12 0x x , lim fog(x)1 0x
xدر fog تابع  فاقد حد است و پیوسته نیست.0

x
gog(x) lim gog(x) , lim gog(x)g g( )

x
lim gog(x)

0x

2 0x , lim gog(x)8 0x

xدر gog تابع  فاقد حد است و پیوسته نیست.0

x
fof(x) lim fof(x) , lim fof(x)( )

x
lim fof(x)

0x

3 0x 0, lim fof(x)9 0x x
xنقطۀدر  fof تابع  فاقد حد است و پیوسته نیست.0

gof(x) gof(x)gof(x)2 0x 22 0x
gofین تابع  (x)   تابع ثابت است و در همه نقـاط از جملـهx 0

ا

است.صحیح 2گزینه  122.
ــی ــیم  م ــۀدان ــر اشــتراك fgدامن ــۀبراب ــع دامن اسfو gتواب

fgD [ , )fg [ , )[ کنیم. این تابع را پیدا میضابطۀشود، می,

) (K x)(K x) K xx) Kx) KK(K x)(K(K x)(K 2

نمودار این تابع به این شکل است:

y K xKK2

[ , هنماد:(
( ,K ]2 دوش یمعبات درب ،لکش هب هجوت اب

)ربارب هتفگ لاؤس هک , .تسا[

K KK 0 2KK KK

fبنابراین  (x) xشود که برد آن برابر می( , ]

صحیح است.4گزینه  123.
kk x12 2x xx xx x باوج0

( k )x x ( k ) x )) x kkx x ( kx x ( kx x ( kx xx x 5
x , x , xxx xxxx2 3 4, x , x, x, x , xx 3

5 533,,

ها برابر است با: مجموع تمام جواب
9

5 5
دوازدهم، ص(ریاضی
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 )69صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 
.126 صحیح است. 3گزینه 

پذیر نیسـت و نقـاط بحرانـی دارد.     هاي زیر رادیکال تابع مشتق در ریشه
xپس  xو  0  بحرانی هستند. 1

x ( x )x xf (x) x x f (x)
(x x ) (x x )

23 23
3 2 2 3 2 23 3

3 23 2
3 3

 

xدر  2
 بحرانی است.نقطۀ شود و  هم که مشتق صفر می 3

xپس نقاط بحرانی تابع  0 ،x xو  1 2
 هستند. 3

 این  هم از نمودار این تابع:

2
30

1

 
.127 صحیح است. 2گزینه 

Pها برابر است با  کل هزینه V t2  ، چون قرار است مسافت یک  250
Vکند، داریـم:   کیلومتري را طی t

tو از آن داریـم:   1 V
، پـس هزینـه   1

 حرکت این اتومبیل برابر است با:

VP V P VV V V

32
2 2

250 250 2 2502 0 

V V3 32 250 125 

VV [ , )

V

V lim(V )V
V V p (min)

V lim (V )V

2
00

2

2500
5 5 75

250
 

Vپس به ازاي   شود. کمترین هزینه براي طی مسیر صرف می 5

.128 صحیح است. 1گزینه 
رسـم   DCرا بـر   BHعبـور   Bیابیم. بـراي ایـن کـار از     را می ADاندازة ابتدا 
 کنیم:   می

A B

CD 60

6

6 3H

Ĉ BH HC
BH AD

60 3
3 3 3 3

 
 شکل فضایی حاصل یک مخروط ناقص است.  

BA

D C

AD(AB DC AB.DC)2 217 3

( )( )3 36 81 54 171 3
( )( )2 21 3 3 6 9 6 93

 

.129 صحیح است. 2گزینه 

O C
L1

L2

1

1 y

O L ,L

O (t, )

1 2
1

1

y
1 2,L
1

R ,1

O( , )(x ) (y ) R
2 2 2 12 1 1 1

 
 خارج بودن دو دایره داریم:اکنون با توجه به مماس 

| OO | (t ) ( )O( , )R R OO O (t, ) | OO | (t ) ( )

2 2

2 22

2 1 12 1
1 2 1 1

R RRR
2

 

| t | t , t
t(t )2

2 2 0 4
22 4 4

 

1

1

1 2 3 4

 
.130 صحیح است. 2گزینه 

 يتـأثیر انـد. هـیچ    هاي برداشته شده اولیه رؤیت نشـده  نکته: چون مهره
لـه اول و  یعنی بدون در نظـر گـرفتن مرح   ،گذارد روي فضاي نمونه نمی

 کنیم. له را براي مرحله دوم حل میبدون کم کردن تعداد، مسئ

P( )

3
1 3

77
1

دیفس هرهم 1

  
 

 شناسی زیست
.131 صحیح است. 1گزینه 

 مورد الف به طور صحیح مطرح شده است و منظور پالناریا است.
 دریایی است!ستارة ها در  ترین آبشش رد ب: توضیح مربوط به ساده

 پذیري کمی در آب دارد. رد ج: اوریک اسید انحالل
 کنند. اي این مواد را به روده ترشح می رد د: در این جانوران غدد راست روده

.132 صحیح است. 3گزینه 
زا و  اي، تخـم  دوهسـته دهندة یاختۀ  نشانبه ترتیب  3و  2، 1هاي  شماره

 باشد. تخمک میپوستۀ 
حرکتی (تاژك) اسـت. بـه همـین    وسیلۀ گامت نر در گیاهان گلدار فاقد 

 شود. گرده تشکیل میلولۀ دلیل در این گیاهان ساختاري به نام 
 ها: بررسی سایر گزینه

تخـم ضـمیمه در نهایـت اندوسـپرم را بـه وجـود       یاختـۀ  ) گفتیم کـه  1
خم ضمیمه تقسیم شـود، امـا تقسـیم سیتوپالسـم     تهستۀ آورد. اگر  می

2
30

1

صحیح است.2نه 
Pها برابر است با  هزینه V tVV2 ، چون قرار است مسافت یک  25

Vکند، داریـم:   متري را طی t
tو از آن داریـم:   1 V

، پـس هزینـه   1
ت این اتومبیل برابر است با:

VP V V V V
V PV P

32
2 2V

250 250 2 250VP VPP
3

2 0V 2 2
250 2 250VV VV

V3 3V2 250 125VVV V3VV

VV [ , )

V

V lim(V )
V V

V V p (min)
V lim (V )

V V

[ ,[ ,
lim(V )lim(V

VV [ , )V [ ,[ ,

lim (V )lim (V

2
0

2

250

5 ppp
250

Vبه ازاي  شود. کمترین هزینه براي طی مسیر صرف می5

صحیح است.1نه 
رسـم  DCرا بـر    BHعبـور  Bیابیم. بـراي ایـن کـار از    را میADاندازة 
نیم:  

A B6
Ĉ BH HC

BH AD
BH
BH

6 3BHBH
3 3ADAD

(y ) R1(y )(y ) 1

خارج بودن دو دایره داریم:اکنون با توجه به مماس 

| OO | (t ) ( )O( )
O (t, ) (t ) ( )| OO |

(t
OOO O( , )

O (t )
( , )
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صحیح است.2گزینه  130.
انـد. هـی هاي برداشته شده اولیه رؤیت نشـده  نکته: چون مهره

یعنی بدون در نظـر گـرفتن مرح،گذارد روي فضاي نمونه نمی
کنیمئئله را براي مرحله دوم حل میبدون کم کردن تعداد، مسئ
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شود. شـیر نارگیـل    انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می
مثالی از چنین آندوسپرمی است. در حالی که بخـش گوشـتی و سـفید    
رنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپالسم نیـز انجـام   

 شده است.
قـاح سـلول تخـم ضـمیمه را بـه وجـود       اي پـس از ل  ) سلول دوهسـته 2

هاي متوالی بافتی به نام اندوسـپرم را بـه    آورد. تخم ضمیمه با تقسیم می
اي سـاخته شـده اسـت و     هاي نرم آکنه آورد. این بافت از یاخته وجود می

 اي براي رشد رویان است. شامل ذخیره
ن شـود و از رویـا   ) پس از لقاح پوسته تخمک به پوسته دانه تبدیل می4

 کند. حفاظت می
.133 صحیح است. 4گزینه 
هـاي   در واکـنش  ATPهـاي مسـتقل از نـور و     کربنی در واکنش قند سه

 شود. وابسته به نور تولید می
 )85تا  82هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.134 صحیح است. 2گزینه 
 بررسی موارد:

 ها: هاي مؤثر بر برگ هورمون
 شود. ها می برگسیتوکینین: سبب تازه ماندن  -1
 شود. ها بر روي شاخه می اکسین: سبب حفظ برگ -2
 شود. ها می هاي موجود در برگ آبسیزیک اسید: سبب بستن روزنه -3
 شود. ها می اتیلن: سبب ریزش برگ -4

 ها: هاي مؤثر بر میوه هورمون
 شود. ها می داري میوه سیتوکینین: سبب افزایش مدت نگه -1
بدون دانه و درشت کـردن  اي ه میوه: در تولید اکسین و جیبرلین -3و2

 ها نقش دارند. میوه
 شود. ها می ها و ریزش میوه اتیلن: سبب افزایش رسیدگی میوه -4

.135 صحیح است. 3گزینه 
ـاي   تـرین یاختـه   بافت آوندي، ترابري مواد را در گیاه برعهده دارد. اصلیسامانۀ  ه

ـازند و مـی   هایی هستند که آوندها را می این بافت، یاخته ـام و  شـیرة  تواننـد   س خ
ـا کننـد. در ایـن بافـت     پرورده را در سراسر گیاه جابـه  ـا، عـالوه بـر آونـدها،      ج ه

 فیبر نیز وجود دارند.   اي و هاي نرم آکنه هاي دیگري مانند یاخته یاخته
 ها: بررسی گزینه

ـا  شیرة هاي آوندي،  ) یاخته1 ـا مـی   پـرورده را جابـه  شـیرة  خام ی کننـد ولـی    ج
 جا کنند. هاي گیاهی را جابه توانند شیره اي و فیبر، نمی هاي نرم آکنه یاخته

ـاي مـرده هسـتند و در نتیجـه، پروتوپالسـت       هاي آوند چوبی، یاخته ) یاخته2 ه
ـابراین، ایـن      اند. یاخته دست داده خود را از هاي فیبر نیز پروتوپالسـت ندارنـد. بن

ـایی   سلول ـات ژنتیکـی را از دسـت داده   ذخیـرة  ها توان ـالی کـه     اطالع انـد. در ح
 هاي زنده هستند. هاي بافت آوند آبکشی، سلول سلول

پسـین ضـخیم و چـوبی    دیـوارة  هاي فیبـر،   هاي آوند چوبی و سلول ) سلول4و3
پسـین  دیـوارة  هاي آوند آبکشـی،   هاي پارانشیمی و سلول . ولی سلولشده دارند

دیـوارة  نخسـتین، هماننـد   دیـوارة  باشـند. در   نخستین میدیوارة ندارند و داراي 
اي  اي از پروتئین و پلی ساکاریدهاي غیررشـته  هاي سلولز در زمینه پسین، رشته

ـلولی کـه         (خمیري شکل) قرار دارند. در ضمن دقـت داشـته باشـید کـه هـر س
 نخستین هم دارد.دیوارة پسین دارد، دیوارة 
.136 صحیح است. 3گزینه 

در فن کشت بافت، دو هورمـون اکسـین و سـیتوکینین، در تمـایز کـال      
ارند. اگر مقدار سیتوکینین در محـیط کشـت بیشـتر از اکسـین     نقش د

شـود.   شود و تولید سـاقه تحریـک مـی    زایی گرفته می باشد، جلوي ریشه
ها تحـت   ها نقشی ندارد و ریزش برگ سیتوکینین در تسریع ریزش برگ

 تأثیر هورمون اتیلن است.
.137 صحیح است. 2گزینه 

چرخه جنسی زنان اسـت،   20 تا 14دهنده فاصله زمانی روزهاي  شکل، نشان
گذاري تا رسیدن اندازه جسـم زرد بـه بیشـترین مقـدار      یعنی از زمان تخمک

 خود.

هـاي اسـتروژن و پروژسـترون بـا تنظـیم       در این فاصله زمانی، ترشح هورمون
 شود. می FSHو  LHهاي  بازخوردي منفی، مانع ترشح هورمون

.138 صحیح است. 1گزینه 
هــاي  وســنتزي باکتریوکلروفیــل (نظیــر بــاکتريفت رنگیــزةهــاي داراي  بــاکتري

اکسـید   ها کربن دي گوگردي سبز و ارغوانی) فتوسنتزکننده هستند. این باکتري
ـا   کنند؛ اما اکسیژن تولید نمی را جذب می کنند، زیرا منبع تأمین الکتـرون در آنه

H S2است، پس کمبودH S2 فعالیت متابولیسمی آنها تأثیرگذار است.بر 
 )89صفحۀ ، 6  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.139 صحیح است. 2گزینه 
ـاهنگ و دهلیـزي بطنـی)، در دیـواره       هر دو گره شبکه ـادي قلـب (پیش ي  ي ه

ـاب پاراسـمپاتیک،    پشتی دهلیز راست واقع می باشند و هر دو تحت کنترل اعص
 ها: گزینه شود.  بررسی سایر فعالیتشان کم می

 1باشـند و گزینـه    ي سینوسی دهلیـزي درسـت مـی    در مورد گره 4و  3گزینه 
 گیرد. ي دهلیزي بطنی است که پیام را از مسیر بین گرهی می مربوط به گره

.140 صحیح است. 2گزینه 
طویـل  مرحلـۀ  که در  mRNAدر حین پیشروي و حرکت رناتن بر روي 

وارد  Eبـه جایگـاه    Pاه موجود در جایگـ   tRNAدهد. قطعاً شدن رخ می
 شود. می

 )30، صفحۀ شناسی دوازدهم (زیست
.141 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  ، صفحه9یازدهم، فصل شناسی  (زیست

.142 صحیح است.   4گزینه 
ترشـح   Tهاي  طبیعی و لنفوسیتکشندة هاي  از یاخته IIاینترفرون نوع 

کند. این نوع اینترفرون نقش مهمـی   خوارها را فعال می شود و درشت می
 هاي سرطانی دارد.   در مبارزه علیه یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

دیده  آسیبیاختۀ هاي آلوده به ویروس که در واقع نوعی   : یاخته1گزینۀ 
شوند، با ترشح اینترفرون نوع یک، باعـث مقاومـت در برابـر     محسوب می

 شوند. ها می ویروس
هـاي   : در موضع التهـاب، هیسـتامین آزاد شـده از ماستوسـیت    2گزینۀ 
 شود. هاي خونی می دیده باعث گشاد شدن رگ آسیب
دیـده امکـان    هاي آسـیب  ح شده از ماستوسیت: هیستامین ترش3گزینۀ 

 کند.   را فراهم می  هاي سفید از مویرگ تراگذري گویچه
 )5(فصل 

.143 صحیح است.   1گزینه 
 کتاب درسی   57مطابق طرح صفحه 

.144 صحیح است. 1گزینه 
مرحلـۀ  که در تنظیم بیـان ژن در   کاریوت استجاندار موردنظر نوعی یو
توالی افزاینده، این امکان وجـود دارد  ها در حضور  رونویسی در یوکاریوت

که با ایجاد خمیدگی در دنا توالی افزاینده و عوامل رونویسی متصـل بـه   
انداز و عوامل رونویسی متصل به آن قرار گیرند.  آن در مجاورت توالی راه

تواند رخ دهد.  تنظیم بیان ژن در هر سطحی (از رونویسی تا ترجمه) می
 باشند. ها می کاریوتوط به پرونیز مرب 4و  3هاي  گزینه

 )36تا  33هاي ، صفحهشناسی دوازدهم (زیست

ی ی و ور وب
)85تا 82هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2نه 
سی موارد:

ها: هاي مؤثر بر برگ مون
شود. ها می برگسیتوکینین: سبب تازه ماندن

شود. ها بر روي شاخه میکسین: سبب حفظ برگ
شود. ها می هاي موجود در برگبسیزیک اسید: سبب بستن روزنه

شود. ها می تیلن: سبب ریزش برگ
ها: هاي مؤثر بر میوه مون

شود. ها می داري میوه سیتوکینین: سبب افزایش مدت نگه
بدون دانه و درشت کـردن  اي ه میوه: در تولید اکسین و جیبرلین-
ها نقش دارند. 

شود. ها می ها و ریزش میوهتیلن: سبب افزایش رسیدگی میوه
صحیح است.3نه 
ـاي   تـرین یاختـه   بافت آوندي، ترابري مواد را در گیاه برعهده دارد. اصلیۀ ه

ـازند و مـی   هایی هستند که آوندها را میافت، یاخته ـام و    شـیرةتواننـد   س   خ
ـا کننـد. در ایـن بافـت    ده را در سراسر گیاه جابـه  ـا، عـالوه بـر آونـدها،      ج     ه

 فیبر نیز وجود دارند.   اي و هاي نرم آکنه هاي دیگري مانند یاختهه
ها:ی گزینه

ـا  شیرةهاي آوندي، خته ـا مـی   پـرورده را جابـه    شـیرةخام ی کننـد ولـی    ج   
جا کنند. هاي گیاهی را جابه توانند شیره اي و فیبر، نمی هاي نرم آکنهه

ـاي مـرده هسـتند و در نتیجـه، پروتوپالسـت       هاي آوند چوبی، یاختهخته ه
ـابراین، ایـن      اند. یاخته دست داده را از هاي فیبر نیز پروتوپالسـت ندارنـد. بن

ـایی  ل ـات ژنتیکـی را از دسـت داده   ذخیـرةها توان ـالی کـه        اطالع       انـد. در ح
هاي زنده هستند. هاي بافت آوند آبکشی، سلولل

  پسـین ضـخیم و چـوبی    دیـوارة  هاي فیبـر، هاي آوند چوبی و سلول) سلول

روز ور یر ر ز ی و
 ي دهلیزي بطنی است که پیام را از مسیر بین گرهی مربوط به گره

صحیح است.2گزینه  140.
 مرحکه درmRNAدر حین پیشروي و حرکت رناتن بر روي 

بـه جایگPــ اه موجود در جایگـ  tRNAدهد. قطعاًشدن رخ می
شود.می

صتتشناسی دوازدهم (زیست ،
صحیح است.4گزینه  141.

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  ، صفحه9یازدهم، فصل شناسی  (زیست

صحیح است. 4گزینه  142.
هايطبیعی و لنفوسیتکشندة هاي از یاختهIIاینترفرون نوع 

کند. این نوع اینترفرون نقشخوارها را فعال میشود و درشتمی
هاي سرطانی دارد.  در مبارزه علیه یاخته
ها: بررسی سایر گزینه

یاختۀهاي آلوده به ویروس که در واقع نوعی  : یاخته1گزینۀ 
شوند، با ترشح اینترفرون نوع یک، باعـث مقاومـت محسوب می

شوند. ها می ویروس
: در موضع التهـاب، هیسـتامین آزاد شـده از ماستوس2گزینۀ 
شود. هاي خونی می دیده باعث گشاد شدن رگ آسیب
دیـ هاي آسـیب  ششح شده از ماستوسیت: هیستامین ترش3گزینۀ 

کند.   را فراهم می  هاي سفید از مویرگتراگذري گویچه
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.145 صحیح است. 3گزینه 
هـاي هـوایی بسـته باشـند و      دهد که روزنه هنگامی تنفس نوري رخ می

CO2 شـوند   هاي هوایی بسـته مـی   به یاخته وارد نشود. در زمانی روزنه
 در حال تورژسانس باشند.هاي نگهبان روزنه  که سلول

 )128 صفحۀشناسی دهم،  (زیست
 )86 صفحۀ، 6شناسی دوازدهم،  فصل  ( زیست

.146 صحیح است. 2گزینه 
 !کالنشیممثال نقض الف: چسب آکنه یا 

 هاي موجود در آوند آبکش! مثال نقض ب: یاخته

.147 صحیح است. 4گزینه 
نویسـی از روي  هایی بر روي دنا (ژن) هستند که پس از رو ها، توالی میانه

اولیه یا نابالغ وجود دارد کـه در طـی    mRNAهاي آنها در  آنها رونوشت
ها بـر   شوند. میانه بالغ حذف می mRNAفرایند پیرایش به منظور ایجاد 

دناي الگو پس از جفت شـدن رنـاي بـالغ بـا دنـاي الگـو بـه        رشتۀ روي 
نـاي  هاي مکمل برروي ر شوند که فاقد بخش هایی دیده می صورت حلقه
 بالغ هستند. 

 )26و  25هاي  ، صفحهشناسی دوازدهم (زیست
.148 صحیح است. 2گزینه 

شود و برابر با مجموع محتـواي   وراثتی گفته می مادةژنگان به کل محتواي 
اي را معــادل  اســت. ژنگــان هســته اي سیتوپالســمی وراثتــی هســته مــادة

 گیرند. نظر میها در  تن اي شامل یک نسخه از هر یک از انواع فام مجموعه
 )51، صفحۀ 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.149 صحیح است. 2گزینه 
است زیرا بیشـتر نیتـروژن    نادرستموارد الف و د درست است. مورد ب 

گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات اسـت. مـورد ج   استفادة مورد 
نیز غلط است زیرا گرچه فسفات در خاك فراوان اسـت امـا اغلـب بـراي     

 اهان غیرقابل دسترس است.گی
.150 صحیح است. 1گزینه 

 فقط مورد سوم صحیح است.
 بررسی موارد:

موارد اول و سوم: ترکیبات سمی تولید شده در گیاهان، با دفـاع از گیـاه   
چنـین، جلـوگیري از رشـد سـایر گیاهـان، در       خواران و هم در برابر گیاه

 افزایش ماندگاري گیاه نقش دارند.
توانند در خود گیاه اثر سمی خـود را   سمی گیاه، می مورد دوم: ترکیبات

سـازد کـه تـأثیري بـر      ایجاد نکنند. مثالً، گیاه ترکیبات سیانیدداري می
 ها ندارد و سمی نیستند. تنفس یاخته

کننـد کـه    مورد چهارم: گیاهان، انواعی از ترکیبات سـمی را تولیـد مـی   
 ترکیبات سیانیددار، یکی از آنهاست.

.151 است.صحیح  3گزینه 
پرتو فرابنفش باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور (دو تیمین روي 

 دهد. هاي الگو یا رمزگذار دنا) رخ می یکی از رشته
 )51 صفحۀ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.152 صحیح است. 4گزینه 
 طرح اسکلروئید از بافت سخت آکنه است.

اي  بـه نـرم آکنـه   مربـوط   1مربـوط بـه کالنشـیم و گزینـه      3و  2هاي  گزینه
 (پارانشیم) است!

.153 صحیح است. 4گزینه 
 شود. می Aوارد جایگاه  AGG پادرمزةحامل   tRNAبا توجه به شکل

 
E P A

AUG.CCA.CCC. GAG . UUC . UCC .AUC
CUC AGG

E P A
GAG UUC UCC AUC  

 )30تا  28هاي  ، صفحهشناسی دوازدهم (زیست
.154 صحیح است. 2گزینه 
زمـان انقبـاض    Aي  شـود نقطـه   طور که در نمـودار مشـاهده مـی    همان

هـاي مخطـط و    دهـد؛ پـس در ایـن نقطـه یاختـه      دهلیزها را نشان مـی 
منشــعب میوکــارد بطنــی در حالــت اســتراحت هســتند. بررســی ســایر 

 ها: گزینه
هـا، و خوانـدیم کـه     یعنی هنگام شروع انقباض بطن Bي  : نقطه1گزینه 

لختـی   هاي دولختـی و سـه   صداي اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه
دهـد؛ پـس صـداي اول     ها رخ می که در هنگام شروع انقباض بطناست 

دهـد   رخ مـی  Bي  تر از صداي دوم قلب است در نقطه تر و بم که طوالنی
 .Aي  نه در نقطه

در زمان انقباض دهلیزها اسـت. جریـان الکتریکـی،     Aي  : نقطه3گزینه 
هـا   ي میوکـارد بطـن   ي گرهـی دیـواره   به شـبکه  Aي  کمی بعد از نقطه

باشد، یعنـی   ها می هم در زمان انقباض بطن Cي  شود و نقطه تشر میمن
 .QRSبعد از موج 

ي استراحت عمومی قلب اسـت و قبـل از    ، مرحلهEي  : در نقطه4گزینه 
اسـت. در حـالی    Pهم بعد از ثبت مـوج   Aي  است. و نقطه Pثبت موج 

ي  ي سینوس دهلیـزي بـه تارهـاي ماهیچـه     که جریان الکتریکی از گره
 کند. (نه قبل و بعد آن!) سرایت می Pدهلیزي در هنگام ثبت موج 

.155 صحیح است.   2گزینه 
 : قبلش هم هسته نداشتند!  2صحیح هستند. رد گزینه  3و  1هاي  گزینه

هـاي بنیـادي    هـاي سـفید از یاختـه    : بیشتر انـواع گلبـول  4تایید گزینه 
 شوند!   میلوئیدي ساخته می

.156 صحیح است.   4گزینه 
اي که به سطح درونی قفسـه سـینه    تأیید الف: با افزایش حجم قفسه سینه، الیه

 شوند.   ها ابتدا از هم دور می چسبیده از الیه چسبیده به شش
 تأیید ب: در اثر انقباض دیافراگم!  

 !   تأیید ج: به دلیل افزایش حجم قفسه سینه
 شوند!   تأیید د: این ماهیچه منقبض می

.157 صحیح است. 1گزینه 
ـاهده کـرد،      » د«فقط مورد  صحیح است. اولین تصویري کـه رابـرت هـوك مش

دولپــه، بافــت نهاندانــۀ باشــد. در گیاهــان  اي مــی پنبــه مربــوط بــه بافــت چــوب
شـود. دقـت داشـته     ساز ایجاد مـی  پنبه اي در اثر فعالیت کامبیوم چوب پنبه چوب

د پسـین  ساز، نوعی مـریتم پسـین اسـت و در رشـ     پنبه باشید که کامبیوم چوب
 گیاه مؤثر است.

 بررسی سایر موارد:
ـ سلول  ـلول  پنبه هاي بافت چوب الف  ـاي مـرده هسـتند و پروتوپالسـت      اي، س ه

 ندارند.
ـ بافت چوب  ـان    پنبه ب  چـوبی  نهادانـۀ دولپـۀ   اي، در اثر رشد پسـین و در گیاه

 شود. ایجاد می
ـ رشد پسین و ایجاد بافت چوب  شـود   نجام مـی اي، فقط در ساقه و ریشه ا پنبه ج 

ـاهده     پنبـه  و برگ، رشد پسین ندارد. در نتیجه، بافت چوب اي هـم در بـرگ مش
 شود. نمی

اولیه یا نابالغ وجود دارد کـه در طـی   mRNAهاي آنها دررونوشت
ها بـر  شوند. میانهبالغ حذف میmRNAند پیرایش به منظور ایجاد 

دناي الگو پس از جفت شـدن رنـاي بـالغ بـا دنـاي الگـو بـه        رشتۀ 
نـاي  هاي مکمل برروي رشوند که فاقد بخشهایی دیده میت حلقه
 هستند. 

)26و 25هاي  ، صفحهتتشناسی دوازدهم (زیست
صحیح است.2نه 

شود و برابر با مجموع محتـواي  وراثتی گفته می مادةن به کل محتواي 
اي را معــادل  اســت. ژنگــان هســته اي سیتوپالســمی وراثتــی هســته ة

گیرند. نظر میها در  تن اي شامل یک نسخه از هر یک از انواع فاموعه
)51، صفحۀ 4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.2نه 
است زیرا بیشـتر نیتـروژن    نادرستد الف و د درست است. مورد ب 

گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات اسـت. مـورد ج   استفادة د 
غلط است زیرا گرچه فسفات در خاك فراوان اسـت امـا اغلـب بـراي     

هان غیرقابل دسترس است.
است.1نه  صحیح

مورد سوم صحیح است.
سی موارد:

د اول و سوم: ترکیبات سمی تولید شده در گیاهان، با دفـاع از گیـاه   
چنـین، جلـوگیري از رشـد سـایر گیاهـان، در       خواران و همرابر گیاه

ش ماندگاري گیاه نقش دارند.
ات ک ات اگ خ اث ا گ خ ان ت

هاي دولختـی وصداي اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه
دهـد؛ پـس صها رخ میکه در هنگام شروع انقباض بطناست

رخBي تر از صداي دوم قلب است در نقطهتر و بمکه طوالنی
.Aي نه در نقطه

در زمان انقباض دهلیزها اسـت. جریـانAي : نقطه3گزینه 
ي میوکـاري گرهـی دیـواره  به شـبکه Aيکمی بعد از نقطه

باها میهم در زمان انقباض بطنCي شود و نقطهننتشر میمن
.QRSبعد از موج 

ي استراحت عمومی قلب اسـت، مرحلهEي  : در نقطه4گزینه 
اسـتPهم بعد از ثبت مـوج  Aي است. و نقطهPثبت موج 

ي سینوس دهلیـزي بـه تارهـايکه جریان الکتریکی از گره
کند. (نه قبل و بعدسرایت میPدهلیزي در هنگام ثبت موج 

صحیح است. 2گزینه  155.
: قبلش هم هست2صحیح هستند. رد گزینه 3و 1هاي  گزینه

هـا هـاي سـفید از یاختـه: بیشتر انـواع گلبـول  4تایید گزینه 
شوند!   میلوئیدي ساخته می

صحیح است. 4گزینه  156.
اي که به سطح درونی قفتأیید الف: با افزایش حجم قفسه سینه، الیه

شوند.   ها ابتدا از هم دور میچسبیده از الیه چسبیده به شش
تأیید ب: در اثر انقباض دیافراگم!  

!   تأیید ج: به دلیل افزایش حجم قفسه سینه
شوند!   تأیید د: این ماهیچه منقبض می

صحیح است.1گزینه  157.
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.158 صحیح است.   3گزینه 
ـاز شـدن     شروع پتانسیل عمل را نشان می Aبخش  ـا ب دهد که به طور ناگهانی ب

ـا نسـبت بـه ایـن یـون       دریچه کانال ـا افـزایش    هاي سدیمی، نفوذپـذیري غش ه
 یابد.   می

 ها: ر گزینهبررسی سای
هـا فعالیـت پمـپ     بعدي پروتئین : منظور از تغییر در ساختار سه1گزینۀ 

جـا   ها را جابـه  بعدي یون سدیم ـ پتاسیم است که با تغییر در ساختار سه 
 کند. در هر دو حالت پمپ سدیم پتاسیم فعالیت دارد. می

اي هـ  توانند از طریق کانال هاي پتاسیم می : در هر دو حالت یون2گزینۀ 
 همیشه باز از یاخته خارج شوند.

مرحلـۀ  بـاالرو بـرخالف   مرحلـۀ  سـدیمی در  اي ه  کانال: دریچه 4گزینۀ 
 رو باز است.   پایین

 )1(فصل 
.159 صحیح است.   1گزینه 

در بدن انسان، دو نوع بیمـاري دیابـت وجـود دارد: دیابـت شـیرین و دیابـت       
مزه. در بیماري دیابت شیرین به علت دفع گلوکز، مقدار زیـادي آب هـم از    بی

مزه، هورمون ضـدادراري بـه مقـدار     شود. در بیماري دیابت بی ها دفع می کلیه
دار بیشـتري  شود در نتیجه بازجذب آب کـاهش یافتـه و مقـ    کافی تولید نمی

 شود.   آب دفع می
 ها:   بررسی سایر گزینه

 : براي دیابت شیرین صحیح است.  2گزینۀ 
 صحیح است.   1: براي دیابت شیرین نوع 3گزینۀ 
 : براي دیابت شیرین صحیح است.4گزینۀ 
.160 صحیح است. 1گزینه 

 .اند شده  مطرحالف و ب طبق متن کتاب صحیح 
شود اما  اکسید آزاد می ن کربن ديرد ج: تأثیر کمتري دارد چون همچنا

 بسیار کمتر!            رد د: همه مناطق کره زمین!
.161 صحیح است. 1گزینه 

جانورانی که داراي لقاح خارجی هستند، در اطراف تخمک خود دیـواري  
مهرگان  ها، دوزیستان و بی اي دارند. در آبزیان مثل ماهی چسبناك و ژله

مهرگـان، فاقـد ایمنـی اختصاصـی      بـی شود.  آبزي لقاح خارجی دیده می
 هستند.

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي خـود را در آب    ) در جانوران داراي لقاح خـارجی، والـدین گامـت   2

 ریزند. می
) لقاح خارجی به این معنی اسـت کـه لقـاح در خـارج از بـدن هـر دو       3

 گیرد. جنس و در آب صورت می
جنـین  اولیـۀ  عنوان غـذاي  اي عالوه بر محافظت از جنین به  ژلهالیۀ ) 4

 گیرد. نیز مورد استفاده قرار می
.162 صحیح است. 1گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 ) طبق شکل راکیزه داراي بیش از یک دناي حلقوي است.1
اي  زمینـه مـادة  خـود (متفـاوت از رنـاتن درون    بـه مخصوصرِناتَن) داراي2

 هستند.سیتوپالسم)
وابسـته هـایی  پروتئینبهاي یاختهتنفسدرخودنقشانجامبراي) راکیزه3

سیتوپالسـمی هاي رِناتَن وسیلۀبهودارندقرارهستهدرهاي آنها ژنکهاست
 شوند. میساخته

 شود. میتقسیمآنازمستقلنیزویاختهباهمراه) راکیزه4
 )67صفحۀ ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.163 صحیح است.   1گزینه 
 موارد سوم و چهارم

 بررسی موارد:

ژن یکسـان   مورد اول: هر پادتن حداکثر دو جایگاه اتصال به دو مولکول آنتـی 
 دارد.  

بیگانـه،  یاختـۀ  هـاي متصـل شـده بـه غشـاي       مورد دوم: دقت کنیـد پـادتن  
 هاي مکمل شوند.   سازي پروتئین توانند سبب فعال می

یش هـا اسـت کـه سـبب افـزا      مورد سوم: سرم ضد باکتري کزاز، شامل پادتن
خـوار (مونوسـیت    خوارهـا، درشـت   شود. یکی از بیگانه خوارها می فعالیت بیگانه

 باشد.   خارج شده از خون) می
جز دفاع اختصاصـی هسـتند و فقـط بایـد بـه       Bهاي  مورد چهارم: لنفوسیت

ژن خاص پاسخ دهند، درنتیجه هـر لنفوسـیت فقـط یـک نـوع       یک نوع آنتی
 گیرنده در سطح خود دارد.  

.164 حیح است.ص 4گزینه 
در ماهیان دریایی فشار اسمزي مایعات بدن کمتر از آب دریاسـت و آب  

نوشند و برخـی از   تمایل به خروج از بدن دارد. براي جبران، آب زیاد می
هاي آبشش و برخی توسط کلیـه بـه صـورت ادرار     ها از طریق یاخته یون

 مربـوط بـه ماهیـان آب شـیرین     3و  1هـاي   شوند. گزینه غلیظ دفع می
 مربوط به ماهیان غضروفی است. 2است و گزینه 

.165 صحیح است. 3گزینه 
هـاي ثانویـه هسـتند،     اسپرماتیدها، حاصل تقسـیم میـوز اسپرماتوسـیت   

 شود. اسپرماتیدها طی فرایند تمایز به گامت هاپلوئید (اسپرم) تبدیل می
 دهند. نکته: اسپرماتیدها تقسیم انجام نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
شود. اووسیت ثانویـه در   ایجاد می 1) اووسیت ثانویه طی تقسیم میوز 1

کنـد.   نماید و اووم را ایجاد مـی  را تکمیل می 2صورت لقاح، تقسیم میوز 
 حاصل از اووسیت ثانویه، اووم یا تخمک است.یاختۀ پس 

هاي اولیه، حاصل تقسیم میتوز اسپرماتوگونی هسـتند.   ) اسپرماتوسیت2
هـاي برابـر بـا     هاي تولید شده تعـداد کرومـوزوم   ز، یاختهدر تقسیم میتو

ــه عبــارت دیگــر اسپرماتوســیت یاختــۀ  هــاي اولیــه و  مــادري دارنــد. ب
ــپرماتوگونی ــد و   اسـ ــر دو دیپلوئیـ ــا هـ ــتند.  46هـ ــوزومی هسـ کرومـ

 (اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم هاپلوئید هستند).
کنـد و تـا دوران    ا آغـاز مـی  ر 1) اووسیت اولیه در دوران جنینی میوز 4

 شود. متوقف می Iبلوغ در پروفاز میوز 
.166 صحیح است. 3گزینه 

باشد. دانه براي رویش بـه آب، اکسـیژن و    منظور صورت سؤال، نهاندانگان می
 دماي مناسب نیاز دارد.

 ها: بررسی سایرگزینه
این، هـا. بنـابر   اي هـا و دولپـه   اي لپـه  ) نهاندانگان شامل دو دسته هستند: تک1

اي صادق نیست. لپه دانگان تک براي نهان
هـا   ها ذخیـره و در نتیجـه لپـه    ها، مواد غذایی آندوسپرم در لپه اي ) در دولپه2

شوند. اي دانه می بزرگ و بخش ذخیره
آید که ساختار دیپلوئیـدي اسـت    وجود می ) پوسته از رشد و نمو تخمک به4

بنـابراین، محتـواي ژنتیکـی آن هـم     وجود آمده اسـت.   و از گیاه نسل قبل به
 کامالً مشابه گیاه مادر است.
 )132تا  130هاي  صفحه، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.167 صحیح است. 4گزینه 
عبـارت   4توان نتیجه گرفـت کـه هـر     کتاب می 23مطابق طرح صفحه 

 .اند شده  مطرحطور صحیح  به
.168 صحیح است. 3گزینه 

هاي دوك تقسـیم قبـل    تشکیل رشتهپروفاز هر نوع تقسیمی، مرحلۀ در 
 شود. از ناپدید شدن غشاي هسته شروع می

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي دوك   ساخت متصل به رشته هاي هم ، کروموزوم1) در آنافاز میوز 1

 شوند. به یکی از قطبین یاخته کشیده می

ل
صحیح است. 1نه 

دن انسان، دو نوع بیمـاري دیابـت وجـود دارد: دیابـت شـیرین و دیابـت       
زه. در بیماري دیابت شیرین به علت دفع گلوکز، مقدار زیـادي آب هـم از   

مزه، هورمون ضـدادراري بـه مقـدار     شود. در بیماري دیابت بی ها دفع می
ــ   دار بیشـتري   شود در نتیجه بازجذب آب کـاهش یافتـه و مقـ     تولید نمی

شود.  دفع می
سایر گزینه ها:   ی

: براي دیابت شیرین صحیح است.  2ۀ 
صحیح است.   1: براي دیابت شیرین نوع 3ۀ 
: براي دیابت شیرین صحیح است.4ۀ 
صحیح است.1نه 

.اند شده  مطرحو ب طبق متن کتاب صحیح 
شود اما  اکسید آزاد می ن کربن ديج: تأثیر کمتري دارد چون همچنا

ر کمتر!            رد د: همه مناطق کره زمین!
صحیح است.1نه 

رانی که داراي لقاح خارجی هستند، در اطراف تخمک خود دیـواري  
مهرگان  ها، دوزیستان و بیاي دارند. در آبزیان مثل ماهی بناك و ژله

مهرگـان، فاقـد ایمنـی اختصاصـی      بـی شود.  ي لقاح خارجی دیده می
ند.

ها: سی سایر گزینه
هـاي خـود را در آب   ر جانوران داراي لقاح خـارجی، والـدین گامـت   

یزند.
قاح خارجی به این معنی اسـت کـه لقـاح در خـارج از بـدن هـر دو       

گیرد. س و در آب صورت می
جنـین  اولیـۀ  عنوان غـذاي  اي عالوه بر محافظت از جنین به ژلهالیۀ

ی زی ب ن جبر ي بر ر ن ب ز روج ب ویل
هاي آبشش و برخی توسط کلیـه بـه صها از طریق یاختهیون

مربـوط بـه ماهیـان آ3و 1هـاي   شوند. گزینه غلیظ دفع می
مربوط به ماهیان غضروفی است.2است و گزینه 

صحیح است.3گزینه  165.
هـاي ثانویـاسپرماتیدها، حاصل تقسـیم میـوز اسپرماتوسـیت   

اسپرماتیدها طی فرایند تمایز به گامت هاپلوئید (اسپرم) تبدیل
دهند. نکته: اسپرماتیدها تقسیم انجام نمی

ها: بررسی سایر گزینه
شود. اووسیت ایجاد می 1) اووسیت ثانویه طی تقسیم میوز 1

نماید و اووم را ایجاد را تکمیل می 2صورت لقاح، تقسیم میوز 
حاصل از اووسیت ثانویه، اووم یا تخمک است.یاختۀ پس 

هاي اولیه، حاصل تقسیم میتوز اسپرماتوگونی ) اسپرماتوسیت2
هـاي هاي تولید شده تعـداد کرومـوزوم   ز، یاختهدر تقسیم میتو

ــه عبــارت دیگــر اسپرماتوســیت یاختــۀ  هــا مــادري دارنــد. ب
ــپرماتوگونی ــد و  اسـ ــر دو دیپلوئیـ ــا هـ ــوزومی46هـ کرومـ

(اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم هاپلوئید هستند).
  کنـد ا آغـاز مـی ر 1) اووسیت اولیه در دوران جنینی میوز 4

شود.متوقف میIبلوغ در پروفاز میوز 
صحیح است.3گزینه  166.

باشد. دانه براي رویش بـه آب،منظور صورت سؤال، نهاندانگان می
دماي مناسب نیاز دارد.

ها: بررسی سایرگزینه
هـ   اي هـا و دولپـه     اي لپـه  ) نهاندانگان شامل دو دسته هستند: تک1

اي صادق نیست. لپه دانگان تک براي نهان
ها ذخیـره و در نتیجها، مواد غذایی آندوسپرم در لپهاي) در دولپه2
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و تلوفـاز میتـوز، در هـر قطـب یاختـه تعـداد        2) در پایان تلوفاز میوز 2
 شود. زوم برابري با قطب دیگر مشاهده میکرومو

رشـتۀ  ، هر کروموزوم از طریـق سـانترومر خـود بـه     2) در متافاز میوز 4
 شود. دوك متصل می

.169 صحیح است. 2گزینه 
از دو پمپ عبـور   FADH2هاي از سه پمپ و الکترون NADHهاي  الکترون

 کند. می
 ها: بررسی سایر گزینه

1 (FADH2 هاي خـود را بـه پـروتئین سراسـري عـرض       مستقیماً الکترون
 کند. غشا منتقل نمی

از سـه پمـپ غشـایی و تلمبـه کـردن       NADHهاي  علت عبور الکترون به)3
 کند. پروتون بیشتر از این سه پمپ انرژي بیشتري آزاد می

4 (FADH2 همانندNADH یایند. ش میاکسای 

 
 )70صفحۀ ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.170 صحیح است. 2گزینه 
ـاز       اي آسیب می هنگامی که بافتی یا گرده بینـد باعـث ترشـح آنـزیم پروترومبین

ـا     می گردد و این آنزیم براي آنکه بتواند پروترومبین را به ترومبین تبـدیل کنـد ت
ـامین   Caدر نهایت لخته ایجاد شود، نیاز به یـون   ـایر    Kو ویت دارد.   بررسـی س

 ها: گزینه
ـاخته شـده اسـت و در خـون      : همانطور که می1گزینه  دانید پروترومبین قبالً س

 کند. وجود دارد، پس ترشح آنزیم پروترومبیناز بعد از تولید ترومبین عمل نمی
ـاي پروتئینـی    کتاب درسی داریم که رشته 23: طبق زیرنویس شکل 3گزینه  ه

ـا را در برگرفتـه   هاي خونی و گرده فیبرین (نه فیبرینوژن)، یاختهنامحلول  انـد و   ه
 دهند. لخته تشکیل می

: طبــق نمــودار و تولیــد لختــه در آنــزیم پروترومبینــاز بعــد از تولیــد  4گزینــه 
ـاخته شـده و وجـود       فیبرینوژن عمل نمی کند، زیرا فیبرینوژن قـبالً در خـون س

 دارد.
صحیح است. 1گزینه  171.

 صحیح است.» الف« فقط مورد
بررسی موارد:

هـاي هاپلوئیـدي زایشـی و رویشـی یافـت       گرده رسیده، یاختـه دانۀ الف) در 
گرده نـارس هسـتند.   یاختۀ ها هر دو حاصل تقسیم میتوز  شود. این یاخته می
یاخته وجود دارد کـه همگـی حاصـل تقسـیم میتـوز       7رویانی نیز کیسۀ در 
باشند. می

حاصل تقسیم میوز است.نارس دانۀ گردة ب) تنها 
رویانی فاقد توانـایی تقسـیم میتـوز هسـتند؛     کیسۀ هاي موجود در  ج) یاخته
هـاي زایشـی و رویشـی را ایجـاد      هاي نارس با تقسیم میتوز یاختـه  ولی گرده

کنند. می
کننــد.  کــدام در لقــاح شــرکت نمــی هــاي زایشــی و رویشــی هــیچ د) یاختــه

باشـند. در بـین    زایشـی مـی   هـاي نـر، حاصـل تقسـیم میتـوز یاختـه       گامت
اي توانـایی لقـاح    زا و دوهسـته  هـاي تخـم   رویانی فقط یاختهکیسۀ هاي  یاخته
 دارند.

 )126صفحۀ ، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.172 صحیح است.   4گزینه 

 شود. دو سر بازو با کمک زردپی به استخوان کتف متصل میماهیچۀ 
 )3(فصل 

.173 صحیح است. 1گزینه 

 ها: درست است. بررسی عبارتفقط مورد الف 
الف: ارسطو، معتقد بـود کـه نفـس کشـیدن باعـث خنـک شـدن قلـب         

 شود. می
دهد که این دو هـوا بـا هـم     ي هواي دمی و بازدمی نشان می ب: مقایسه

اند. هواي دمی، اکسیژن بیشتري و هـواي بـازدمی، دي اکسـید     متفاوت
مخلوطی از چند نـوع  دانست که هوا  کربن بیشتري دارد. اما ارسطو، نمی

گاز است، در نتیجه هواي دمـی و بـازدمی را از نظـر ترکیـب شـیمیایی      
 دانست. یکسان می

دانست که هوا مخلوطی از چند نوع گـاز اسـت. پـس، از     ج: ارسطو، نمی
 وجود نیتروژن مولکولی هم اطالعی نداشت.

 گیرد. دانست که در شش تبادل گازهاي تنفسی صورت می د: ارسطو، نمی
.174 صحیح است.   3زینه گ

بخشی از شیپور استاش که در مجـاورت حلـق اسـت توسـط اسـتخوان      
محفظـۀ  شود؛ اما بخشی از آن که در مجـاورت   گیجگاهی محافظت نمی

 شود.   گوش میانی است توسط استخوان محافظت می
 ها: بررسی سایر گزینه

: سرتاسر مجراي شـنوایی توسـط موهـاي ظریفـی پوشـیده شـده       1گزینۀ 
 است.

گـوش میـانی   محفظۀ : بخشی از شیپور استاش که در مجاورت 2گزینۀ 
است، در نزدیکـی مجـراي بخـش حلزونـی گـوش درونـی (نـه مجـراي         

 دایره) است. نیم
: مجراي شنوایی تماماً توسط بافت پوششی سنگفرشی چندالیه 4گزینۀ 

 پوشیده شده است.  
 )1(فصل 

.175 صحیح است.   3گزینه 
طـر حضـور شـکارچی بـه دیگـران اسـتفاده       هـا بـراي خ   زنبور از فرومون

هـاي   هـاي شـیمیایی زبانشـان، فرومـون      کند. مارها قادرند با گیرنـده  می
موجود در هوا را تشخیص دهند و از وجود جانوران در اطراف خود آگـاه  

 کنند.  ها براي تعیین قلمرو خود استفاده می ها از فرومون شوند. گربه
 )4(فصل 

.176 صحیح است. 3گزینه 
هاي ژنی متعـددي وجـود دارنـد کـه      هاي همتا جایگاه روي کروموزومبر 

ها همواره یکسان نیسـتند، بـه عبـارتی هـر فـردي       هاي این جایگاه دگره
 باشد. براي صفات مختلف همواره خالص نمی

 )81و  80هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
 )43و  39هاي  هصفح، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

.177 صحیح است.   4گزینه 
ـا، وارد بطـن       3و  2چون دریچه  ـاز بـوده و خـون ورودي بـه دهلیزه ـا   لختی ب ه

 شود!   شود و خون جمع نمی می
 شود!   ثانیه می 8/0: چون حدوداً یک دوره کامل یعنی 1رد 
ـا وارد بطـن   3و  2هاي  : چون هنوز دریچه2رد  ـا   لختی بازند و خون از دهلیزه ه
 شود!   می
ـا و اسـتراحت عمـومی    3رد  : چون بین صداي دوم و اول بعدي، انقباض دهلیزه

 را به صورت کامل داریم!   Rتا  Qکامل اما فقط  Pرا داریم پس موج 
.178 صحیح است. 1گزینه 

سـاز و پمـپ   ATPصحیح اسـت. صـورت سـؤال بـه آنـزیم      » ب«فقط مورد 
 هیدروژن اشاره دارد.

 بررسی موارد:
صادق نیست.سازATPالف) براي آنزیم 

 ها حداقل ساختار سوم را دارند. ب) براي هر دو صادق است، زیرا پروتئین

)70صفحۀ ، 5تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه 

ـاز       اي آسیب می می که بافتی یا گرده بینـد باعـث ترشـح آنـزیم پروترومبین
ـا     ردد و این آنزیم براي آنکه بتواند پروترومبین را به ترومبین تبـدیل کنـد ت

ـامین    Caهایت لخته ایجاد شود، نیاز به یـون   ـایر     Kو ویت دارد.   بررسـی س
ها:ه
ـاخته شـده اسـت و در خـون      : همانطور که می1ه   دانید پروترومبین قبالً س

کند. د دارد، پس ترشح آنزیم پروترومبیناز بعد از تولید ترومبین عمل نمی
ـاي پروتئینـی    کتاب درسی داریم که رشته23: طبق زیرنویس شکل 3ه  ه

ـا را در برگرفتـه  هاي خونی و گردهفیبرین (نه فیبرینوژن)، یاختهول  انـد و   ه
دهند.تشکیل می

: طبــق نمــودار و تولیــد لختــه در آنــزیم پروترومبینــاز بعــد از تولیــد  4ــه 
ـاخته شـده و وجـود      نوژن عمل نمی کند، زیرا فیبرینوژن قـبالً در خـون س

صحیح است.1نه 
صحیح است.»الف« مورد

ی موارد:
هـاي هاپلوئیـدي زایشـی و رویشـی یافـت      گرده رسیده، یاختـه دانۀ در 

گرده نـارس هسـتند.   یاختۀها هر دو حاصل تقسیم میتوز شود. این یاخته
 یاخته وجود دارد کـه همگـی حاصـل تقسـیم میتـوز      7رویانی نیز یسۀ

است. 3گگزینه گ صحیح 174.
بخشی از شیپور استاش که در مجـاورت حلـق اسـت توسـط

شود؛ اما بخشی از آن که در مجـاورتگیجگاهی محافظت نمی
شود.   گوش میانی است توسط استخوان محافظت می

ها: بررسی سایر گزینه
: سرتاسر مجراي شـنوایی توسـط موهـاي ظریفـی پوش1گزینۀ 
است.

گـومحفظۀ: بخشی از شیپور استاش که در مجاورت 2گزینۀ 
است، در نزدیکـی مجـراي بخـش حلزونـی گـوش درونـی (نـ

دایره) است. نیم
: مجراي شنوایی تماماً توسط بافت پوششی سنگفرشی4گزینۀ 

پوشیده شده است.  

است. 3گزینه  صحیح 175.
خخ  طـر حضـور شـکارچی بـه دیگـرانهـا بـراي خ زنبور از فرومون

هـاي شـیمیایی زبانشـان، فرو  کند. مارها قادرند با گیرنـده می
موجود در هوا را تشخیص دهند و از وجود جانوران در اطراف

ها براي تعیین قلمرو خود استفاده میها از فرومون شوند. گربه

است.3گزینه  صحیح 176.
هاي ژنی متعـددي وجـودهاي همتا جایگاه روي کروموزومبر 

ها همواره یکسان نیسـتند، بـه عبـارتی ههاي این جایگاه دگره
باشد. براي صفات مختلف همواره خالص نمی

هاي ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
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 ج و د) براي پمپ هیدروژن صادق نیست.
 )70و  17هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست

.179 صحیح است. 3گزینه 
وجود  aabbccو aabbCC ،aabbCcسه ژن نمود  aabbبراي 

هاي غالب و مغلوب تأثیرگذار اسـت،   دارد و از آنجا که در ذرت تعداد الل
 این سه ژن نمود سه رخ نمود متفاوت نیز دارند.
 )45و  44هاي  صفحه، 3(زیست شناسی دوازدهم، فصل 

.180 صحیح است. 4گزینه 
دفعـی  مـادة  تـرین   نیـاك اسـت کـه سـمی    صورت سؤال مربـوط بـه آمو  

مربـوط بـه    2مربـوط بـه اوره اسـت. گزینـه      1دار است. گزینـه   نیتروژن
 نیز مربوط به اوریک اسید است. 3اوریک اسید است و گزینه 

 
 فیزیک

.181 صحیح است. 2گزینه 
بنـدي   درجـه کمینـۀ  قسمت تقسیم شده بنابراین  10بین هر دو دما به 

 باشد. پس خطاي این وسیله برابر است با: می 01/دماسنج مدرج 
/

/
01 0052 

باشد. پـس   در وسایل رقمی خطا یک واحد از اولین رقم سمت راست می
باشـد.   بوده که همان دقت دستگاه مـی  001/خطاي دماسنج رقمی برابر 

/ بنابراین:  
/

005 5001 

.182 صحیح است. 1گزینه 
 توان نوشت: سرعت متوسط در کل حرکت می محاسبۀبراي 

av
t tx x t tx mv t t t t t s

1 2
1 2

2 320 405 5 8 24 16
 

av
mv s16 

 )14و  3هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
.183 صحیح است. 3گزینه 

mx x ( )a a
s

4 2 24 2 6 14 4 

n
mx a( t ) v ( )( ) v v s0 0 0

1 12 1 14 4 3 202 2 

v v a x ( ) x x m2 2
0 2 0 400 2 4 50 

 )26 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.184 صحیح است. 2گزینه 

با توجه به اینکه نمودار مکان ـ زمان در حرکت با شتاب ثابـت، سـهمی    
tاســت. چــون  tو  0 tهــاي ســهمی و  ریشــه 2 رأس ســهمی  1
 است، داریم:  

x k(t)(t ) x k(t t)22 2 
t x k( ) k x t t21 2 2 1 2 2 4 

x at v t x

a , v

2
0 0

0

1
2

1 2 42 
mvفوق، معادلۀ با استفاده از  s0  است. 4

سرعت را مورد سؤال قرار داده یعنی:اندازة دقت شود سؤال 

mv s0 4 4 
 )28 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،  

.185 صحیح است. 4گزینه 
توان در مورد دور یا نزدیک شـدن بـه    الف) چون مبدأ معلوم نیست، نمی

 مبدأ توضیح داد.
شتاب صـفر اسـت. متحـرك     t3و  t1لحظۀ ب) علت غلط بودن: در دو 

لحظـۀ  مت سرعت تغییر کنـد، یعنـی   دهد که عال زمانی تغییر جهت می
t2. 

 موارد پ و ت کامالً درست است.
 )26 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.186 صحیح است. 2گزینه 

x

M

y

MM81

 
G ( M) m G M m x y

x y2 2
81 9 

 )60 صفحۀ، رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  
.187 صحیح است. 4گزینه 

F

N
R

kf m
 

k kf F R N f R N R R

RfN R N R N R

2 2 2 2 2 2

2 2

1 1
2 4

1
3 33 2

4 2 33
2

 

.188 صحیح است. 2گزینه 

mg
b D D

D

mv v a x a a
s

f f mg ma f ( )
f (N)

2 2
0 22 100 2 2 25

25 20 2 25
45

a

Dfbf

 
.189 صحیح است. 3گزینه 

v v a t
v a t v

0 1 1
2 2

0
0 0

لوا تلاح رد
 مود تلاح رد

a t a t a t a t a a1 1 2 2 1 2 2 2 2 12 2 
k k k

k k
F f f fF f F fm m

32 2 2 

k k /
3 60 260 100 042 150 5 

.190 صحیح است. 4گزینه 

kfW (U K2 2) (U K ) (mgh ) (mgh mv )
0 2

1 1 2 1
1
2 

kfW 14 10 2 4 10 10 4 1002 
kfW J80 400 200 80 600 520 

صحیح است.2نه 
بنـدي  درجـه کمینـۀ  قسمت تقسیم شده بنابراین 10 هر دو دما به 

باشد. پس خطاي این وسیله برابر است با:می/01/سنج مدرج 
/

/
01/ 005/2

باشد. پـس  سایل رقمی خطا یک واحد از اولین رقم سمت راست می
 باشـد.  بوده که همان دقت دستگاه مـی /001/ي دماسنج رقمی برابر 

/ین:  
/

005/ 5001/

صحیح است.1نه 
توان نوشت: سرعت متوسط در کل حرکت میمحاسبۀ 

av
tx t tx x tv t t t t t

xxx
t tt t

1 2xxx
1 2ttt

2 3t20 40tt2 tt5 5 8 24tt

av
m
savv 16

)14 و  3هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
صحیح است.3نه 

mx x ( )a a
s

x x ( )a ax4 2xx 24))a)a a)a)a

n
mx a( t ) v ( )( ) v vn sx a(xn ( )( ) 0

1 1( )( )a( t ) va( t ) v 20) ( )( )( )(t ) v ( )( ) v vv) 0vt ) v2 2( )( )

v ( ) x x mv ( )2 2 a x ( ) x xx x

صحیح است.2گزینه  186.

x

M

y

M

M) m G M mm M m x y
y

x2 9

،  رشتۀ ریاضی(فیزیک دوازدهم  
صحیح است.4گزینه  187.

F

N

m

kR N f R N R R

Rf
N R

kR N f R N RN f R N Rk

R N R N

2 2R RR1 1R NR N f R NN f RR N f R2 2 2 2f R Nf R Nf Rf R2 4k

1
33 Rf3 N fR N R2RR 3 fR fR4 2 33

2
صحیح است.2گزینه  188.

b D D
D

mv
s

f f mg ma f ( )b D D
f (N)D

vv

f mg maf mg maD
fD

2 2
0 22 100 2 2 25a x a a

f (f (DfDa

صحیح است.3گزینه  189.
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.191 صحیح است. 3گزینه 
 آوریم: دست می اي مخزن را در حالت ابتدایی به فشار پیمانه

cm25

cm40

cm10

زاگ

 
B Ag g15 40

100  Pمخزن100

15 402000 10 1000 10100  Pمخزن100

Pa1000مخزنP30  Pمخزن40
ها در یـک سـطح (تـراز) قـرار بگیـرد.       در دو طرف شاخه Bوقتی سطح مایع 
 برابر شود. Aمایع  cm40اي مخزن با فشار محتوي  یعنی فشار پیمانه

cm40

 
401000 10 Agمخزن100 P40

 Pمخزن100

Pa4000مخزنP

 اي مخزن در حالت دوم، چهار برابر باید شود. بنابراین فشار پیمانه
 )78 ، صفحۀدهم ریاضی(فیزیک 

.192 صحیح است. 1گزینه 
Pمایع   :فشار مخزن برابر است با P0 مخزنP 

P cm Hg0  PمایعPمخزن56

/g 3100 5613 5 10 10100 100 

/
kg g
m cm3 37560 7 56 

cm100

 
 )77، صفحۀ (فیزیک دهم ریاضی

.193 صحیح است. 1گزینه 
قـرار   واسـطۀ جـا شـده بـه     حجم دو جسم یکسان است، بنابراین مـایع جابـه  

باشد و چون نیروي شـناوري وارد بـر    گرفتن دو جسم درون ظرف یکسان می
 است: جا شده با قرار گرفتن جسم درون مایع جسم برابر وزن مایع جابه

m1

N6bF
1

m g1

N8bF
2

m g2

b b

b
b /

b
b /

/ / /

F F
F

m g F m
F

m g F m
m m kg

1 2

1
1

2
2

1 1

2 2

2 1

6 0 610

8 0 810
0 8 0 6 0 2

 
 )82 ، صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی

.194 صحیح است. 2گزینه 
1چون 

گرمایی که گلوله از دسـت داده اسـت بـه محـیط بیـرون داده       5

4شود.  می
 گرماي آن به آب داده شده است: 5

/Q Q ( ) mc( )1 2
40 02 4200 30 0 30 80 05   

Jm c m c K
2

2 2 2 26 42 10 40 630  

.195 صحیح است. 2گزینه 
/

/ /
/

F CF 2
1 8 32 1 3 1 8 32 641 3 

T T K273 64 273 209 
.196 صحیح است. 3گزینه 

Q QC C C1 20 0 خی80 بآ بآ
 

 را جرم آب اولیه در نظر بگیریم: mرا جرم یخ ذوب شده و mاگر 
FQ Q m L | mc |1 2 

/ /m m m m5 33 36 10 4 2 10 80 
m m m80 2 80 

m gr40 ،  (جرم یخ ذوب شده)m gr40(جرم آب اولیه) 
gr40 30  (جرم یخ اولیه) 70

.197 صحیح است. 3گزینه 
منفی باشد. q2مثبت،  q1باید بار  E2و  E1با توجه به جهت میدان حاصل از 

q2

E1

q1

E

E2

 
اســت، بنــابراین:   E1متمایــل بــه   Eچــون بــردار براینــد میــدان    

| q | | q |1 2 
 )14صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.198 صحیح است. 2گزینه 
Eنویسیم              ابتدا بردار میدان الکتریکی را می i j5 610 10E 5 iiiii 

/F qE F ( )( i j) F i j6 5 62 10 10 10 02 2F qEqEq 
 )19صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.199 صحیح است. 1گزینه 
ــه   Qبــا توجــه ب C64 Vو  10 V2 ــه دســت  ، ظرفیــت خــازن را ب

 آوریم: می
QC C F FV

6 64 10 2 10 22 
 آوریم دست می حال بیشینه ولتاژ قابل تحمل خازن را به

max
max

max max

Q FC F V VV V
502 25 

max
max max /

V V VE Ed mm mm
25 12 52 

 )38صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
.200 صحیح است. 3گزینه 

   شکل زیر خواهد بود. در واقع مدار به

ع ح ری و رر رر رز ح ر
برابر شود.Aمایع cm40اي مخزن با فشار محتوي ی فشار پیمانه

cm40

401000 10 Agمخزن100 PAg 40
Pمخزن100

Pa4000مخزنP

اي مخزن در حالت دوم، چهار برابر باید شود.ین فشار پیمانه
)78، صفحۀ دهم ریاضی(فیزیک 

صحیح است.1نه 
Pمایع : مخزن برابر است با PP0 مخزنP

P cm HgPمخزنPمایعP

//g 3100 5613 5 1 1/
3

100 1000

/
kg g
m cm3 3/7560 7 56/

gg

cm100

)77، صفحۀ (فیزیک دهم ریاضی

C CQ C QC ب8 بآ
را جرم آب اولیه در نظر بگیریمmرا جرم یخ ذوب شده و mmmاگر 

F | |Fm L | mc |m L | mcF

/ mmm5 32 1 8//mm
80 2 80m

m gr4 ،  (جرم یخ ذوب شده)m gr4جرم آب)
gr40 30 (جر70

صحیح است.3گزینه  197.
مq2مثبت،  q1باید بار  E2و E1با توجه به جهت میدان حاصل از 

q2

E1

E

E2

اســت،E1متمایــل بــه  Eچــون بــردار براینــد میــدان    
| q | | q |1 2| | q| | q

ص(فیزیک یازدهم ریاضی،
صحیح است.2گزینه  198.

iنویسیم             ابتدا بردار میدان الکتریکی را می jii j6iiiii

/F ( )( i j) F i j/F (F ( 6 5)()( i j) F i)( i j) F i/)( i j) F i)( i j) F i)( i j) F /)())() j) F i j6i j) F iii j) F iiiF (F (F
ص(فیزیک یازدهم ریاضی،

صحیح است.1گزینه  199.
ــه   Qبــا توجــه ب C6 وV V2ظرفیــت خــازن ر ،
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پمال

B

C
D

A

 
اتصـال کوتـاه خواهـد     DCمقاومـت    ،B نقطۀبا حرکت لغزنده به سمت 

تـأثیري در   C نقطۀدر نتیجه اتصال سیم  )B(توسط سیم متصل به  شد
 B نقطـۀ مدار رئوستا ندارد و رئوستا ماننـد حالـت عـادي کـه سـیم بـه       

مقاومـت   Bپس با حرکـت لغزنـده بـه سـمت      ،کند متصل است کار می
 یابد. یابد. پس نور المپ کاهش می ) افزایش میRABموجود در مولد (

 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
.201 صحیح است. 3گزینه 

 دهد. سنج نیروي محرکه را نشان می در حالتی که کلید باز است، ولت
V30  

سـنج متـوالی اسـت، حـذف      که با ولـت  3وقتی کلید بسته شود، مقاومت
 دهد. باال را نشان می 3سنج ولتاژ دو سر مقاومت  شود و ولت می

I AR r
30 56  

V RI V3 5 15  
.202 صحیح است. 3گزینه 

 مدار را ساده نماییم.کافی است شکل 
12

/4 5/1 5

B

6

33

/2 5/2 5

20

A

4 3 4

 
 پس خواهیم داشت:

eqR 4 3 4 11  
 )70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.203 صحیح است. 4گزینه 
نیروي الکتریکی به چپ است پس نیـروي مغناطیسـی بایـد بـه راسـت      

 باشد.

BFEF B
V

BF
 

.204 صحیح است. 4گزینه 
محاسـبه و جهـت جریـان     BVlنیرو محرکه را که بـا اسـتفاده از   اندازة 
/BVl V0 در جهت جریان خروجـی از بـاتري در مـدار اسـت      5
 پس: 

/

/
I AR r

4 05 31 05 

.205 صحیح است. 2گزینه 
ـا اسـتفاده از      ـان و ب ـ زم شـیب و تقعـر منحنـی     مفهـوم با توجه به نمودار مکان 

 داریم:

t (s)

x (cm)
5

/04

5

/055
/065/06 /08

b

a
 

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55 0 

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65 0 

صحیح است. 2گزینه  206.
 ارتفاع صوت همان بسامد و بلندي صوت همان شدت صوت است.

 )81صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است. 3گزینه  207.

ـامد      یابـد و مـی   بسامد افزایش مـی ها  با افزایش تعداد ضربه ـا افـزایش بس دانـیم ب
 سرعت انتشار ثابت است.

 )76تا  73هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.208 صحیح است. 2گزینه 

x xt x d mv
2 22 340 850 340 510340 

t s t s2 510 2 3 3 3 2 1340 2 
 )93 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.209 صحیح است. 3گزینه 
R( )

2
1 1 1

9 )Rو   16 )
1

1 1 1
16 25  

)Rاست.  3به  5گذار از  )
3 1 2

1 1 1 1 1
9 25 

.210 صحیح است.   1گزینه 
U Pb m n238 206 4

92 82 2 1 
m m238 206 4 8 

m ( n) n92 82 2 6
 
شیمی

.211 صحیح است. 2گزینه 
باشند و عنصـري   زمین، بیشتر عناصر به صورت فلز و جامد می سیارةدر 

 مانند اکسیژن گازي و نافلز است.
 )3(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

.212 صحیح است. 3گزینه 
 هاي نادرست: بررسی گزینه

هـا   اي پیوسـته از رنـگ   ) با عبور نور خورشید از منشور، گسـتره 1 گزینۀ
شود در حالی که طیف نشري خطی عناصري ماننـد هیـدروژن    ایجاد می

 و لیتیم به صورت خطی و ناپیوسته است.
وسیعی از امـواج   محدودة) پرتوهاي الکترومغناطیسی خورشید، 2 گزینۀ

تـا   400مرئـی (محـدوده   هـاي   شود که بخشی از آن را پرتو را شامل می
 دهند. نانومتر) تشکیل می 700
) ترتیب انرژي پرتوهاي الکترومغناطیسی بیان شده بـه صـورت   4 گزینۀ

 فروسرخ است.بنفشفرابنفش
 )20و  19هاي  (پایه دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است.3نه 
دهد. سنج نیروي محرکه را نشان میحالتی که کلید باز است، ولت

V30
 سـنج متـوالی اسـت، حـذف     که با ولـت 3ی کلید بسته شود، مقاومت

دهد. باال را نشان می 3 سنج ولتاژ دو سر مقاومت شود و ولت
I AR r

30 56
V RI VRIR 3 5 15

صحیح است.3نه 
مدار را ساده نماییم. است شکل 

123320

A

4
/2 5//2 5/

4 3
6
3 4

/4 5//1 5/
4

خواهیم داشت:
eqR 4 3 4 11

)70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.4نه 

ي الکتریکی به چپ است پس نیـروي مغناطیسـی بایـد بـه راسـت      
.

BFBEFE B
V

BFB

صحیح است.3گزینه  207.
ـا افـزا یابـد و مـی بسامد افزایش مـی ها با افزایش تعداد ضربه   دانـیم ب

سرعت انتشار ثابت است.
هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است.2گزینه  208.
x d mx x22 340 850 340 510dd340

st1 2 3 3 3 2 1s tt0 2
ص(فیزیک دوازدهم،

صحیح است.3گزینه  209.
R( )R(

2
1 1 1R(R(9 1((و  16 1

6 25

)Rاست.  3به  5گذار از  )R(
2

1 1 1R(R(9 25
صحیح است. 1گزینه  210.

Pb m nm206 4PbPb82 2 1Pb m nmPb m
6 4 8m m

m ( n) nm ( n) n( n)2 6

ششیششییشییمیییمیممییمی
صحیح است.2گزینه  211.

باشندزمین، بیشتر عناصر به صورت فلز و جامد میسیارةدر 
مانند اکسیژن گازي و نافلز است.

(پایه دهم، فصل اول
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.213 صحیح است. 2گزینه 
بایسـتی داراي   Aالکترون را داراست. بنابراین اتم  18سوم حداکثر  الیۀ

چهارم خود باشد و آرایش الکترونی آن به صورت زیر  الیۀالکترون در  9
 است:

e e

A :[Ne] s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2
39

18 9

3 3 3 4 4 4 5s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2d / d /d / ds p d / s p d /d / s p d /d / d /d / dd / d /  

 )35(پایه دهم، فصل اول، صفحه 

.214 صحیح است. 2گزینه 
به ترتیب به صـورت زرد، سـبز، قرمـز و آبـی      Dو  Cو  Bو  Aهاي  رنگ

Cاست که ترتیب طول موج آنها به صورت A B D.خواهد بود 
 )23ـ  21هاي   (پایه دهم، فصل اول، صفحه

.215 صحیح است. 2گزینه 

/ / /
V V V V LT T

1 2 2
1 2

5 4 55 5 4 55 045273 27 273 0 

/045 100  درصد کاهش حجم%95
 )83 صفحۀ(پایه دهم، 

.216 صحیح است. 1گزینه 
چربی ذخیره شده در کوهان شتر مطابق واکنش زیـر اکسـایش یافتـه و    

 کند: افزون بر تولید انرژي، آب مورد نیاز جانور را نیز تأمین می
C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)57 110 6 2 2 22 163 114 110 

 )88 صفحۀ(پایه دهم، 
.217 صحیح است. 4گزینه 

) نادرست: ترتیب میزان تولید و مصـرف نسـبی برخـی مـواد بـه ایـن       1
 مواد معدنی هاي فسیلی  سوخت صورت است: فلزها 

 ) نادرست: میزان مصرف و تولید مواد معدنی روندي صعودي دارد.2
 گونه نیست. ) نادرست: لزوماً این3

 )4 صفحۀدهم، (پایه یاز 
.218 صحیح است. 4گزینه 

Ag (aq) Cl (aq) AgCl(s) 
/

/

gAgClgCl molCl molAgClg molAgClg gCl molCl6
143 571 1 1200 110 35 5 بآ1

بآ
 

/
mgAgCl mgAgClgAgCl

310 57 41 
 پایه دهم) 102 صفحۀ(کتاب درسی، 

.219 صحیح است. 1گزینه 
گــرم  25گـرم حـالل    100درصـد جرمـی بـه ازاي هـر      20در محلـول  

پـذیري   انحـالل  C25در دماي  1گزینۀشونده وجود دارد. فقط در  حل
 شود. گرم می 25

/S ( ) g0 8 25 5 25 
 پایه دهم) 111 صفحۀ(کتاب درسی، 

.220 صحیح است. 4گزینه 
مطابق متن کتاب درسی، آب باران در هواي پاك تقریبـاً خـالص اسـت،    

آب از آن زیرا هنگام تشکیل برف و باران تقریباً همه مواد حـل شـده در   
 شود. جدا می

 پایه دهم) 95 صفحۀ(کتاب درسی، 
.221 صحیح است. 3گزینه 

اگر با اضافه کردن چند قطـره محلـول سـدیم هیدروکسـید بـه محلـول کلریـد        
رسـوب  کـه   تـوان نتیجـه گرفـت    اي تشکیل شود، مـی  عنصر آهن، رسوب قهوه

1 به آنیـون آن برابـر  است و نسبت تعداد کاتیون  Fe(OH)3 داراي فرمول
3 

ـاتیون آن  می ](داراي آرایـش الکترونـی   ) Fe3( باشد و ک Ar] d5
18 بـوده   )3

 الکترون وجود دارد.   5 آن ۀزیرالیکه در آخرین 
 )19 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

.222 صحیح است. 2گزینه 
 هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:واکنش آهن با محلول 

Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 
ـارج مـی   ـابراین    گاز هیدروژن به عنوان فراورده از ظرف واکنش خ 1/شـود، بن 6 

ـاز هیـدروژن        گرم کاهش جرم به دلیل تولید آن می باشـد کـه مقـدار عملـی گ
 آوریم: دست می ن خالص را بهتولیدي است. مقدار نظري هیدروژن و مقدار آه

/ gH ( )H gH ( )2
2 2

1 6 100 يرظن رادقم280 یلمع يرظن
 

molH molFe gFe?gFe gH gFegH molH molFe
2

2
2 2

1 1 562 562 1 1
صلاخ صلاخ

 
gFeFe %gFe

56 100 صولخ دصرد25224 صلاخ
صلاخان

 )24 صفحۀ(شیمی یازدهم ،  
.223 صحیح است. 4گزینه 

molNaHCO molCO gCOgNaHCO gNaHCO molNaHCO molCO
3 2 2

3
3 3 2

1 1 44300 84 2 1 

/
/

LitCO LCOgCO
2

2
2

1 65 512 

/
%55100 100 8465 5

یلمع رادقم
شنکاو هدزابيرظن رادقم

 )22 صفحۀ(شیمی یازدهم،  
.224 صحیح است. 2گزینه 

تـوان بـه سـؤال پاسـخ      هاي داده شده مـی  با توجه به ساختار هر یک از آلکان
 داد:

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 
 هگزان) ـ متیل 4ـ اتیل ـ 3(نام درست: 

صحیح است. 1گزینه  225.
اي شامل بیشـترین تعـداد اتـم کـربن) انتخـاب       اصلی (شاخه شاخۀابتدا 

هـاي فرعـی بیشـتر اسـت،      شده و سـپس از سـمتی کـه تـراکم شـاخه     
گـذاري، ابتـدا نـام (اتیـل) و سـپس نـام        کنـیم. در نـام   گذاري می شماره

 آوریم. (متیل) را می

 
صحیح است. 4گزینه  226.

با توجه به تفاوت گرمـاي تبخیـر آب و هیـدروژن، مطـابق نمـودار زیـر       
 هاي داده شده را بیان کرد: توان ترتیب گرماي حاصل از واکنش می

ول ل م ی )2123ي(پ
صحیح است.2نه 

/ /
V V V VT T VT

1 2V VV V 2VV
1 2T TT T

5 4 55 5 4/ // /273 27 273 0
//045/ 100 درصد کاهش حجم%95

)83صفحۀ(پایه دهم، 
صحیح است.1نه 

ی ذخیره شده در کوهان شتر مطابق واکنش زیـر اکسـایش یافتـه و    
کند: ن بر تولید انرژي، آب مورد نیاز جانور را نیز تأمین می

C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)57 11 6H OH O 2 2 22 O (g) CO (g)O (g) CO (gO (g) CO (g)CO (g)O (g)
)88صفحۀ(پایه دهم، 

صحیح است.4نه 
ادرست: ترتیب میزان تولید و مصـرف نسـبی برخـی مـواد بـه ایـن       

مواد معدنی هاي فسیلی  سوخت ت است: فلزها 
ادرست: میزان مصرف و تولید مواد معدنی روندي صعودي دارد.

گونه نیست. درست: لزوماً این
)4  صفحۀدهم، (پایه یاز 

صحیح است.4نه 
Ag (aq) Cl (aq) AgCl(s)( ) Cl( ) ClCl (aq)Cl (aq)Cl

/

/

gAgCgCl molCl molAgClg molAgCg gCl molCl/

l ll l
lCl

g g
6

143 5/71gCl molClmolCl200 110 g gClCl/
6 ب

بآ

/
mgAgCl mgAgClgAgCl

g g
l

310 57 4/1
پایه دهم) 102 صفحۀ(کتاب درسی، 

صحیح است.1نه 

gFe %gFe
56 100 خ دصرد25%224 صلاخ

صلاخان
(شیمی یازدهم ،

صحیح است.4گزینه  223.
molNaHCO molCO gCOHCO gNaHCO molNaHCO molCO

3 2 2
3

3 3 2

1
84

/
O LCOO

2
2

2
65 5/

/
%55100 100 84%55

65 5/
یلمع رادقم
هدزابيرظن رادقم

(شیمی یازدهم،
صحیح است.2گزینه  224.

تـوان بـه سهاي داده شده مـی با توجه به ساختار هر یک از آلکان
داد:

1 (2 (

3 (4 (
ـ متی4ـ اتیل ـ 3(نام درست: 

صحیح است.1گزینه  225.
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يژرنا

H (g)2

H (l)2

H O(g)2

H O(l)2
 )63 صفحۀ(شیمی یازدهم،  

.227 صحیح است. 4گزینه 
H H(H H) H(O O) H(H O)2  شنکاو4

( kJ.mol ) ( kJ.mol ) H(H O)1 1572 2 436 495 4 
H(H O) kJ484 

 کتاب درسی) 74(صفحه 
.228 صحیح است. 2گزینه 
 هاي (پ) و (ت) صحیح هستند. عبارت

ـا و در نتیجـه       با توجه به شکل نشان داده شده، ترتیـب افـزایش شـیب نموداره
ـا بـه صـورت     Bترتیب افزایش سرعت نموداره A C     ـابراین بـه اسـت. بن

 پردازیم: ها می بررسی عبارت
ـابراین شـیب نمـودار نیـز       الف) با افزایش دما، سرعت واکنش بیشتر می شـود، بن

تواند، به ترتیـب مربـوط بـه واکـنش      می Bو  Aیابد، پس نمودارهاي  افزایش می
 باشد. 35و  24در دماهاي 

ـام مـی    شـود،   ب) با استفاده از خاك (شن)، سوختن قند با سرعت بیشـتري انج
 شود. تبدیل می Bبه  Aتواند از  بنابراین شیب نمودار افزایش یافته و می

ـاس افـزایش یافتـه و در نتیجـه سـرعت       پ) با خرد کردن ماده جامد، سطح تم
ـابراین د   شود و شـیب نمـودار افـزایش مـی     واکنش بیشتر می ر واکـنش  یابـد، بن

 Bتوانـد بـه نمـودار     می Cکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار تجزیۀ 
 تبدیل شود.

ـا بیشـتر مـی    ت) در گروه فلزات قلیایی، از باال به پایین، واکنش شـود،   پذیري آنه
ـ زمان واکنش پتاسیم با آب بیشـتر از شـیب نمـودار     بنابراین شیب نمودار مول
توانـد بـه    توان گفت نمودار سدیم و پتاسیم مـی  جه میسدیم با آب است. در نتی

 باشد. Bو  Aترتیب 
 کتاب درسی) 76(صفحه 

.229 صحیح است. 2گزینه 
s min130 2  

AR mol.L .min min L1 1 13 42  
 mol6ثانیه  30اولیه در مادة مقدار مصرفی 

A(g) B(g) C(g)
t mol

x x x x mol x mol

2 3
0 20 0 0

20 2 3 2 6 3
  

x x x x ( )20 2 3 20 2 20 2  : مجموع مول گازي در ظرف 3
mol26 

.230 صحیح است.   1گزینه 
ـاي      اتن سبک، پلی اتن شاخه پلی دار با چگالی کمتر اسـت، شـفاف بـوده و کااله

ـاف   ساخته شـده از آن کمـی   ـان        انعط ـایی می پذیرنـد و بـه دلیـل ممانعـت فض
ـا پلـی اتـن        مولکول هاي پلیمري، نیروهاي بـین مولکـولی در آن و در مقایسـه ب

 کمتر خواهد بود.    بدون شاخه (پلی اتن سنگین)،
.231 ح است.  صحی 4گزینه 

ـاخته مـی     پلیمرها از هیدروکربن ـاي سیرنشـده س ـا      ه شـوند ولـی خـود پلیمره
 ها داشته و سیرشده هستند.   ساختاري شبیه آلکان

.232 صحیح است. 3گزینه 
هـا، بـا    کـنش  ها افزون بـر بـرهم   کننده مطابق متن کتاب درسی این پاك

 دهند. ها واکنش می آالینده
 پایه دوازدهم) 13و  12 هاي هصفح(کتاب درسی، 

.233 صحیح است. 4گزینه 
شـود،   هرچه دما بیشتر و غلظت یون کلسیم که باعـث سـختی آب مـی   

کننـدگی بیشـتر خواهدشـد و همچنـین قـدرت       کمتر باشد، قدرت پاك
 شود. کنندگی در حضور آنزیم و وجود پارچه نخی نیز بیشتر می پاك

 پایه دوازدهم) 10و  8 هاي هصفح(کتاب درسی، 
.234 صحیح است. 1ینه گز

تفکیـک یـونی    درجۀطور کامل به یون تفکیک نشده،  این اسید چون به
هاي اسـید   ها در آن دو برابر مولکول بوده و غلظت یون 1تر از  آن کوچک

 شود. است. همچنین الکترولیت بسیار قوي محسوب نمی
 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.235 صحیح است. 1گزینه 
HBr)محلول هیدروژن برمید در آب  (aq))باشد. یک اسید قوي می 

/
molHBrgHBr molgHBr

214 86 6 1081 

/
/

mol[HBr] mol.L [H O ]L
2 1

3
6 10 01205 

 در یک اسید قوي، غلظت اسید با غلظت یون هیدرونیوم برابر است.

[H O ][OH ] [OH ] mol.L
1414 12 1

3 2
10 110 101212 10

 

 )25 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.236 صحیح است. 4گزینه 

ــنش   ــه واک ــه ب ــا توج ــف) و (ب) و   ب ــاي (ال ــنش E0ه ــري   واک ــا س ه

صورت  الکتروشیمیایی حاصل از این سه فلز به
A
B
D

 باشد، بنابراین: می 

D) در سلول گالوانی 1 B   الکتـرودD      قطـب منفـی سـلول (آنـد) را
 بیشتر است. Dدهد زیرا قدرت کاهندگی  تشکیل می

محلـول آبـی    Aنسـبت بـه    B) به دلیل بیشتر بودن قدرت کاهندگی 2
 نگهداري کرد. Bتوان در ظرفی از جنس  را نمی Aنمک 

 ) درست.3
 2برابـر   Bباشد زیرا بار کـاتیون   Alتواند فلز  نمی B) نادرست. فلز 4

 باشد. می
 )48و  47، 46هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.237 صحیح است. 4گزینه 
 صورت زیر هستند: هاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم

: Cl Cl e22  اکسایش2
: Na e Na2 2  کاهش 2

مـول گونـه کاهنـده     2مول الکتـرون   2مبادلۀ توان گفت به ازاي  که می
(Cl  گرم است. 71شود که معادل  مصرف می (

شـود کـه نسـبت بـه کـاتیون خـودش        * در کاتد فلز سـدیم تهیـه مـی   
 ناپایدارتر بوده در نتیجه سطح انرژي آن بیشتر است.

بـوده   CaCl2شـود   ذوب استفاده مـی نقطۀ * ترکیبی که براي کاهش 
هاي تک اتمی داراي پیونـد   که ترکیب یونی است و به دلیل داشتن یون

 باشد. کوواالنسی نمی
قـوي هسـتند، بنـابراین بایـد آنهـا را از برقکافـت       کاهندة * فلزات فعال 

 نمک مذاب آنها تهیه کرد.
 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.238 صحیح است. 2گزینه 
 آید که در این فرایند: دست می ال بهفلز آلومینیم در طی فرایند ه

 شود. سلول الکترولیتی است که آلومینیم به صورت مذاب حاصل می

( )
کتاب درسی) 74(صفحه 

صحیح است.2نه 
هاي (پ) و (ت) صحیح هستند.ت

ـا و در نتیجـه       جه به شکل نشان داده شده، ترتیـب افـزایش شـیب نموداره
ـا بـه صـورت     Bب افزایش سرعت نموداره A CAA    ـابراین بـه اسـت. بن

پردازیم: ها میی عبارت
ـابراین شـیب نمـودار نیـز      با افزایش دما، سرعت واکنش بیشتر می شـود، بن

تواند، به ترتیـب مربـوط بـه واکـنش     میBو Aیابد، پس نمودارهاي ش می
باشد.35و 24ماهاي 

مـی    ـام    شـود،   ا استفاده از خاك (شن)، سوختن قند با سرعت بیشـتري انج
شود.تبدیل میBبه Aتواند از  ین شیب نمودار افزایش یافته و می

ـاس افـزایش یافتـه و در نتیجـه سـرعت       ا خرد کردن ماده جامد، سطح تم
ـابراین د   شود و شـیب نمـودار افـزایش مـی     ش بیشتر می   ر واکـنش      یابـد، بن

Bتوانـد بـه نمـودار    میCکلسیم کربنات جامد، با خرد کردن آن، نمودار ۀ
ل شود.

ـا بیشـتر مـی   در گروه فلزات قلیایی، از باال به پایین، واکنش    شـود،   پذیري آنه
ـ زمان واکنش پتاسیم با آب بیشـتر از شـیب نمـودار    ین شیب نمودار مول
 توانـد بـه    توان گفت نمودار سدیم و پتاسیم مـی ییجه میم با آب است. در نتی

باشد.Bو Aب 
کتاب درسی) 76(صفحه 

صحیح است.2نه 
s min130 2
AR mol.L .min min LA

1 1iii 13 4mol.L .min minmol.L .min minminminii 2
mol6ثانیه  30اولیه در مادةمقدار مصرفی 

A(g) B(g) C(g)
t mol

B(g)2A(g)
0 20 0 0mol

HBr)محلول هیدروژن برمید در آب  (aq))یک اسید قوي م
molHBrBr molgHBr

21 6 1081

/
/

mol mol.L [H O ]L [H OLmol L
2 1

3
6 10 12/12/05/
در یک اسید قوي، غلظت اسید با غلظت یون هیدرونیوم برابر

OH ] [OH ] mol.LOH ] [OH[OH ]
1414 12 1l Ll2

10 114
101212 10

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  236.

ــنش   ــه واک ــه ب ــا توج ــف) و (ب) و  ب ــاي (ال ــنش E0ه ه واک

صورت  الکتروشیمیایی حاصل از این سه فلز به
A
B
D

باشد،می

D) در سلول گالوانی 1 B   الکتـرودDقطـب منفـی سـلو
بیشتر است.Dدهد زیرا قدرت کاهندگی تشکیل می

مح  Aنسـبت بـه   B) به دلیل بیشتر بودن قدرت کاهندگی 2
نگهداري کرد.Bتوان در ظرفی از جنس را نمیAنمک 

) درست.3
Bباشد زیرا بار کـاتیون  Alتواند فلز نمیB) نادرست. فلز4

باشد. می
،46هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.4گزینه  237.
صورت زیرهاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم

Cl Cl el22 2Cl ClCl ClClCl2
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 کاتد و آند آن هردو از جنس گرافیت هستند.
 شود. اکسید تولید می دي در اطراف آند در اثر اکسایش کربن، گاز کربن

 صورت: واکنش انجام شده به
Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  است. 3

 )61 صفحۀشیمی دوازدهم، (
.239 صحیح است. 3گزینه 

 بررسی موارد:
هـاي   هاي خالص و ماسه از جمله نمونه الف) نادرست. کوارتز از جمله نمونه

 ناخالص سیلیس است.
ب) نادرست. تاکنون هیچ یون تک اتمی از دو عنصر کربن و سیلیسـیم در  

 هیچ ترکیبی شناخته نشده است.
 ج) درست

Siد) نادرست. در سیلیس وجود پیونـدهاي   O Si    سـبب اسـتحکام
 بلوري آن شده است.شبکۀ 

 )68صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.240 صحیح است. 3گزینه 

ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتري از گرافیـت    در الماس کربن
سـاختار  دارند، همچنین چگالی الماس از گرافیت بیشـتر اسـت و گرافیـت    

 اي دارد. الیه
 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.241 صحیح است. 2گزینه 
توان براي توصیف ترکیبـات مولکـولی    را می» نیروهاي بین مولکولی«واژة 

ــرد.  ــتفاده ک Cاس H6 6 ،C H O10 20 ــولی   Br2و  2 ــات مولک ــزء ترکیب ج
 هستند.

 )72صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.242 صحیح است. 3گزینه 

مورد سوم نادرست است. با توجه به ضرایب اسـتوکیومتري واکـنش، بـا    

HCN ،xمـول   xمصرف هـر  
Cمـول   2 N2 xو  2

تولیـد   H2مـول   2
شـود.   شود و در کل تغییري در مول گازهاي درون ظرف ایجاد نمـی  می

 در نتیجه فشار درون ظرف ثابت خواهد بود.

.243 صحیح است. 2گزینه 
ــودار بـــــــه صـــــــورت   واکـــــــنش مربـــــــوط بـــــــه نمـــــ

A(g) B(g) C(g) D(g)2 3 باشد و یکاي ثابـت تعـادل آن    می 2
 برابر:

mol( )[C] [D] molLK mol[A] [B] L( )L

53 2 2
2 23 

1  ( [SO ] [O ] molK L[SO ]

2
2 2

2
3

 

2(  [CO][H ] molK [CH OH] L

2 22
23

 

3  ( molK [CO ] L2 

4  ( [CH COO ][H O ] molK [CH COOH] L
3 3

3
 

.244 صحیح است. 4گزینه 
 هاي ذکرشده درست هستند. عبارت همۀ

 )111تا  109هاي  صفحه  (شیمی دوازدهم،

.245 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

کننده) با اتانوییـک اسـید (اسـید آلـی)      (حالل ضدعفونیاز واکنش اتانول ) 1
 شود. باشد، سنتز می اتیل استات که حالل چسب می

تواند با تغییر ساختار یا ایجـاد یـک یـا چنـد      تولید یک ماده آلی جدید می )2
 گروه عاملی همراه باشد.

طـور   تـوان آن را در شـرایط مناسـب بـه     متانول یک الکل اسـت کـه مـی    )3
 ه متانال که یک آلدهید است، تبدیل کرد.مستقیم ب

ــان  )4 C)کلروات H Cl)2 ــه    5 ــه ب ــت ک ــی اس ــب آل ــوان  ترکی ــانۀعن  افش
گیرد، ایـن ترکیـب، از واکـنش     موضعی، مورد استفاده قرار می کنندة حس بی

 شود. گاز هیدروژن کلرید با اتیلن تهیه می
 )113و  112، 111هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 
بلوري آن شده است.ۀ

)68صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتري از گرافیـت   ماس کربن
    سـاختار  د، همچنین چگالی الماس از گرافیت بیشـتر اسـت و گرافیـت    

ي دارد.
)70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
توان براي توصیف ترکیبـات مولکـولی   را می»نیروهاي بین مولکولی«

ــرد.  Cتفاده ک H6 6H ،C H O10 20 2H O وBr2rr  ــولی ــات مولک ــزء ترکیب ج
ند.

)72صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

د سوم نادرست است. با توجه به ضرایب اسـتوکیومتري واکـنش، بـا    

HCN ،xمـول  xف هـر  
Cمـول   2 N2 2N وx

تولیـد  H2مـول   2
شـود.  شود و در کل تغییري در مول گازهاي درون ظرف ایجاد نمـی 

تیجه فشار درون ظرف ثابت خواهد بود.

صحیح است.2نه 
ــودار بـــــــه صـــــــورت   ــــــنش مربـــــــوط بـــــــه نمـــــ

A(g) B(g) C(g) DB(g)2 C(g)C(g)C(g)باشد و یکاي ثابـت تعـادل آن   می

mol( )mol
[C] [D] molLK

53 2[D] 2
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