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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ به» رشحه، سمند، دژم، یکایک«هاي  معنی واژه

  تک ) چکیده، اسب زرد، خشم، تک2 ) قطره، اسب سفید، خشمگین، ناگهان1
 ه، اسب سفید، خشمگین، یگانهچکید) 4 خشمگین، ناگهان) تراوش کرده، اسب زرد، 3

آمده است؟ نادرستروي آن  معنی چند واژه در کمانک روبه 2-
 نبردگاه) (تَعب: سختی) (کَنَف: اطراف) (اندیشه: اضطراب) (نقصان: کاهش یافتن) (دستوري: وزیر) (غضنفر: شیر) (خدو: تفو) (محضر: بارگاه) (آورد:

 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-3   در کدام گزینه معنی هر سه واژه درست آمده است؟

 دسته از جنس سفال) (هیون: شتر) (خَستن: زخمی) ) (سبو: ظرف بی1
 هاي زراعتی) (ناورد: نبرد) ) (تجرید: تنهایی گزیدن) (ارتفاع: محصول زمین2
 ) (کُربت: جور) (موبد: روحانی زرتشتی) (اعانت: یاري)3
 نیاز) (زاد: توشه) (استغنا: بی ها) ) (مکاید: حیله4

-4 آمده است؟ نادرستبا توجه به معنی داخل کمانک، امالي چند واژه از میان واژگان زیر 
 دار) (تپش: گرمی و حرارت)   (آزرم: شرم) (زجه: شیون) (قربت: دوري از خانمان) (تفریط: یگانه دانستن) (محراب: ایوان سقف

 ش: لرزنده)(ایار: ابزار و مبناي سنجش) (مرتع
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 ) چهار1

-5 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی یافت می
ــقاق  1 ــمو را انش ــما باشــد س ــظ س ــه از لف ــا ک ) ت
) روز و شب از صورت گرمـا بـه سـان قـوم نـوح     2
) ز هــــــول انــــــدر پریشــــــانی فتادنــــــد3
ــت 4 ــر آن تارهاســــــ ــی بــــــ ) زِ زر الهــــــ

 

تــا کــه از بحــر هــزج باشــد رجــز را انشــعاب      
از ســیل عــرق بــر گــرد مــن طوفــان بــود هــر دم 

ز چشـــــم اشــــــک پشــــــیمانی گشــــــادند 
ز زر هریــــــوه بــــــر آن تــــــار نیســــــت    

 

-6 کار رفته است؟ چند نادرستی امالیی در کلمات  زیر به
باالخانـه،  ردا، عجین شدن، غایت القصوا، مباحات و افتخار، تیر و تموز، مار قاشیه، نمط و طریقه، غرفه و و بطالت و بیهودگی، طیلسان «

 »طبق و سینی، پرنیان و حریر
 چهار )4 سه )3 دو )2 یک )1 

-7 ؟معرفی شده است نادرست چند اثر
 )دمنـه: نصـراهللا منشـی    و کلیلـه ( ): احمد عربلـو شیرین فرهاد قصۀ( )الدین سهروردي : شهاب) (فی حقیقۀ العشق: مولويما فیه (فیه

   ): محمدرضا شفیعی کدکنی(مثل درخت در شب باران )همدانی : عین القضات(تمهیدات ): مولوي(مثنوي معنوي
 یک )4 دو )3 چهار  )2 سه) 1

-8 شوند؟ ها همگی دیده می کدام آرایه» چراغ روي تو را شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو با حال خویش پروا، نه«در بیت 
 ) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، تناقض2 ) جناس، تشبیه، تناسب، تکرار1
 ) حسن تعلیل، ایهام، تشخیص، مجاز4 اس، تکرار تناسب، تناقض) جن3

-9 شود؟ تشبیه بیشتري دیده میآرایۀ  در کدام بیت
ــراق  1 ــان فــ ــر بیــ ــدارد ســ ــه نــ ــان خامــ ) زبــ
) بســی نمانــد کــه کشــتی عمــر غرقــه شـــود      2
ــار  3 ــاب دور از یـ ــد کبـ ــم شـ ــوق دلـ ــوز شـ ) ز سـ
ــال  4 ــر امیـــد وصـ ــه بـ ــرم کـ ) دریـــغ مـــدت عمـ

 

نــه شــرح دهــم بــا تــو داســتان فــراق       وگــر 
کــران فــراق   ز مــوج شــوق تــو در بحــر بــی     

ــی   ــر م ــون جگ ــدام خ ــراق   م ــوان ف ــورم ز خ خ
ــراق     ــان ف ــر زم ــه س ــد ب ــید و نیام ــر رس ــه س ب

 

-10 است؟نادرست هاي درج شده در مقابل کدام گزینه  آرایه
ــۀ) 1 ــیاد آورد     دان ــم ص ــون از چش ــو خ ــال ت خ
ــش   2 ــوي آتـ ــد سـ ــو شـ ــوق تـ ــل از شـ ) خلیـ
ــده ) دل ز3 ــرو روان او زنـــــــــــ ســـــــــــ
ــی  4 ــر م ــون جگ ــدر خ ــدان چق ــد ) دردمن خوردن

 

ـاد آورد       ـ تشـبیه   ( این سـپند شـوخ آتـش را بـه فری )تشـخیص 
ـ تلمـیح)    از آن شد گلسـتان آتـش بـر او خـوش (ایهـام     

)جنـاس تـام ـ اسـتعاره    ( همه کس زنده از روان باشد
بـود (تنـاقض ـ کنایـه)     دردي اگر قابل درمان مـی  درد بی

 

 
 

دار) (تپش: گرمی و حرارت)  آزرم: شرم) (زجه: شیون) (قربت: دوري از خانمان) (تفریط: یگانه دانستن) (محراب: ایوان سقف
ععش: لرزنده)ایار: ابزار و مبناي سنجش) (مرتع

) یک4) دو3) سه2) چهار1
شود؟در کدام گزینه غلط امالیی یافت می

ــقاق  1 ــمو را انش ــما باشــد س ــظ س ــه از لف ــا ک ) ت
) روز و شب از صورت گرمـا بـه سـان قـوم نـوح     2
) ز هــــــول انــــــدر پریشــــــانی فتادنــــــد3
ــت 4 ــر آن تارهاســــــ ــی بــــــ ) زِ زر الهــــــ

تــا کــه از بحــر هــزج باشــد رجــز را انشــعاب      
از ســیل عــرق بــر گــرد مــن طوفــان بــود هــر دم 

ز چشـــــم اشــــــک پشــــــیمانی گشــــــادند 
ز زر هریــــــوه بــــــر آن تــــــار نیســــــت    

در کلمات  زیر به امالیی کار رفته است؟چند نادرستی
باالردا، عجین شدن، غایت القصوا، مباحات و افتخار، تیر و تموز، مار قاشیه، نمط و طریقه، غرفه و و بطالت و بیهودگی، طیلسان «

»طبق و سینی، پرنیان و حریر
چهار )4سه )3 دو )2 یک)1

؟معرفی شده استنادرستچند اثر
دمنـه: نصـراهللا من و کلیلـه ( ): احمد عربلـو شیرین فرهاد قصۀ( )الدین سهروردي : شهاب) (فی حقیقۀ العشق: مولويما فیه فیه

 ): محمدرضا شفیعی کدکنی(مثل درخت در شب باران )همدانی : عین القضات(تمهیدات ): مولويمثنوي معنوي
 یک )4 دو )3چهار )2سه) 1

پروا، نه«در بیت  با حال خویش را شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو شوند؟ها همگی دیده میکدام آرایه»چراغ روي تو
) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، تناقض2) جناس، تشبیه، تناسب، تکرار1
) حسن تعلیل، ایهام، تشخیص، مجاز4نناس، تکرار تناسب، تناقض) جن3

شود؟تشبیه بیشتري دیده میآرایۀ در کدام بیت
ــراق  1 ــان فــ ــر بیــ ــدارد ســ ــه نــ ــان خامــ ) زبــ
ود2 ش ه غرق ر عم ت کش ه ک د نمان بس (

نــه شــرح دهــم بــا تــو داســتان فــراق      وگــر
ب ر بح در و ت وق ش وج م راقز ف ران ک
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 کدام است؟» ایهام تناسب، اسلوب معادله، مجاز، تشبیه و اغراق«هاي  ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه

بالـد  الف) سبک مغزي کز اسباب جهان بـر خـویش مـی   
ــد   ــرون نیامـ ــر بیـ ــۀب) از کمـ ــا تیشـ ــاد مـ فرهـ

ــت   ــد گرف ــوش نتوان ــاك در آغ ــا را در خ ــم م ج) جس
عشـق شـور  » صـائب «چشم گران خواب اسـت   چارةد) 

ــاك   ــه را پــ ــامیدم آن پیمانــ ــو آشــ ـــ) چــ هــ
 

بالـد  ست کـز بـار گـران بـر خـویش مـی       چو حمالی 
ــا   ــاد مـ ــه و فریـ ــا نالـ ــت از جـ ــوه را برداشـ کـ

ــی  ــزل نم ــایش من ــاد آس ــت  گردب ــه چیس ــد ک دان
ــی   ــادام م ــن ب ــی ازی ــک تلخ ــا نم ــید  ب ــد کش بای

ــاك   ــر خــ ــر ســ ــتی بــ ــادم ز مســ در افتــ
 

 ) ب، ج، د، هـ ، الف4 ) الف، د، ب، ج، هـ3 ) د، الف، هـ، ج، ب2 ) د، ج، هـ، الف، ب1
-12 است؟ نادرستبا توجه متن زیر کدام گزینه 

خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محـبِ   بندةاین حدیث را گوش دار که مصطفی گفت: او «
 »مایی و ما معشوق و حبیب توایم چه بخواهی و چه نخواهی.

 ) پنج فعل فقط به مفعول نیاز دارند.2 چهار جزئی با مفعول و مسند وجود دارد.جملۀ ک ) ی1
 ) یک فعل عالوه بر مفعول به متمم نیاز دارد.4  ) چهار مسند وجود دارد.3

-13 شود؟ در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می
شد، خـون بـه صـورتش     کرد؛ وقتی عصبی می را نشان داد و هرگز شوخی نمیآموزگار ما، از همان روز اول حالت عبوس و جدي خود «

 »عالقه به گرفتن شالق و یا زدن سیلی نبود. هاي کوچکش بی دوید. دست می
 ) چهار، شش4 ) پنج، پنج3 ) پنج، شش2 ) چهار، پنج1

-14 هاست؟ نوع صفت بیانی در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
ــرد آ 1 ــد مــ ــه بــ ــه نیــــک و بــ ــار) بــ موزگــ
ســوخت ) دیشــب کــه دلــم ز تــابِ هجــران مــی2
) ناگـــاه بـــه بـــاغ تـــو خزانـــی بفرســـتند     3
راه شـرع  چـار ) و این چـه کـوري اسـت کـه در     4

 

نپیچــــــد ســــــر از گــــــردش روزگــــــار   
ــه در  ــکم همـ ــدةاشـ ــان مـــی دیـ ــوخت گریـ سـ

مــــا را رنجیـــدة خرســـند کـــن از خــــود دل   
بــــا صــــد هــــزار رهبــــر بیننــــده ره گمــــی 

 

-15 ؟شود نمی دیده» وابستهوابستۀ «در کدام گزینه 
ــد   1 ــایم آســایش ندی ــرتا پ ــو س ــو از ت ــر م ــک س ) ی
غـــم عشـــق بتـــان یکـــدم مبـــاد ) زنـــدگانی بـــی2
مانـــد ) دایـــم گـــل ایـــن بســـتان شـــاداب نمـــی3
ــد 4 ــر کنـــ ــیخ و بـــــن بـــ ــقان را ز بـــ       ) عاشـــ

مهــر تــو بــر انــدام مــن گرچــه مــویی نیســت بــی 
ــاد   ــالم مب ــده در ع ــدارد زن ــالم ن ــن ع ــه ای ــر ک ه
دریـــــاب ضـــــعیفان را در وقـــــت توانـــــایی   
آتــــــــــش عشــــــــــقت از توانــــــــــایی

 

-16 اند؟ در کدام گزینه دو واژه وجود دارد که تحول معنایی یافته
) شــوخی کــه بــه دیــده بــود دائــم جــایش      1
ام بــه ســر زلــف آن پســر    ) ســوگند خــورده 2
ــر    3 ــا دیــ ــد تــ ــرو ماندنــ ــاره فــ ــه نظــ ) بــ
ــی 4 ــه ب ــید ک ــا ص ــم  ) اي بس ــراك زدی ــه فت دام ب

 

ــایش رفـــــت از  ــرم ســـــرو قـــــد رعنـــ نظـــ
ــر  ــابم و عهـــدش بـــرم بـــه سـ کـــز مهـــر او نتـ

ــی ــیر  نمــ ــان ســ ــا چشمشــ ــت از تماشــ گشــ
شــدیم یــرنخچ کشــتۀدر بغــل تیــر و کمــان   

 

-17 هستند؟  » تقابل«در کدام گزینه مفهوم هر دو مصراع در 
 ) گر بدي گفت رقیبی تو به نیکی بگذر / هر که زهرت دهد، شکر بخشَش1
 هر چه کنی تازه کن / قدم بیرون منه از پیروي، گر عافیت خواهی) خواه بد و خواه نیک، 2
 ) عاشق دلشده را پند خردمند چه سود؟ / من گوش استماع ندارم لمن تقول3
 آباد است ) هماي گلشن قدسم، نه صید دانه و دامم / نشیمن تو نه این کنج محنت4

-18 در کدام گزینه بیشتر مشهود است؟ » دست در دامنش آویزد اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار«مفهوم عبارت 
ســــر نشــــتر عشــــق بــــر رگ روح زدنــــد) 1
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق) 2
توســــــنی کــــــردم ندانســــــتم همــــــی) 3
ــوزي نیســت دل نیســت  ) 4 ــه س ــر آن دل را ک ه

 

یــــک قطــــره فروچکیــــد و نــــامش دل شــــد
ــد   ــاز کنیـ ــواي مـــن نمـ ــه فتـ ــرده بـ ــر او نمـ بـ

ــگ  ــیدن تنــ ــز کشــ ــد  کــ ــردد کمنــ ــر گــ تــ
دل افســـــرده غیـــــر از آب و گـــــل نیســـــت

 

 
  

شود؟در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می
شد، خـون بـه صـکرد؛ وقتی عصبی میرا نشان داد و هرگز شوخی نمیآموزگار ما، از همان روز اول حالت عبوس و جدي خود «

»عالقه به گرفتن شالق و یا زدن سیلی نبود.هاي کوچکش بی دوید. دست می
) چهار، شش4) پنج، پنج3) پنج، شش2) چهار، پنج1

هاست؟وع صفت بیانی در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
ــرد آ 1 ــد مــ ــه بــ ــه نیــــک و بــ ــار) بــ  موزگــ
ســوخت) دیشــب کــه دلــم ز تــابِ هجــران مــی2
) ناگـــاه بـــه بـــاغ تـــو خزانـــی بفرســـتند     3
راه شـرع چـار ) و این چـه کـوري اسـت کـه در     4

نپیچــــــد ســــــر از گــــــردش روزگــــــار   
ــه در  ــکم همـ ــدةاشـ ــان مـــیدیـ ــوختگریـ سـ

مــــا رارنجیـــدة خرســـند کـــن از خــــود دل   
بــــا صــــد هــــزار رهبــــر بیننــــده ره گمــــی 

؟شودنمیدیده» وابستهوابستۀ «در کدام گزینه 
ــد   1 ــایم آســایش ندی ــرتا پ ــو س ــو از ت ــر م ــک س ) ی
غـــم عشـــق بتـــان یکـــدم مبـــاد) زنـــدگانی بـــی2
مانـــد) دایـــم گـــل ایـــن بســـتان شـــاداب نمـــی3
ــد 4 ــر کنـــ ــیخ و بـــــن بـــ ــقان را ز بـــ     ) عاشـــ

مهــر تــو بــر انــدام مــنگرچــه مــویی نیســت بــی
ــاد   ــالم مب ــده در ع ــدارد زن ــالم ن ــن ع ــه ای ــر ک ه
دریـــــاب ضـــــعیفان را در وقـــــت توانـــــایی  
آتــــــــــش عشــــــــــقت از توانــــــــــایی

اند؟در کدام گزینه دو واژه وجود دارد که تحول معنایی یافته
) شــوخی کــه بــه دیــده بــود دائــم جــایش      1
ام بــه ســر زلــف آن پســر   ) ســوگند خــورده 2
ــر    3 ــا دیــ ــد تــ ــرو ماندنــ ــاره فــ ــه نظــ ) بــ
ــی 4 ــه ب ــید ک ــا ص ــم ) اي بس ــراك زدی ــه فت دام ب

ــایش رفـــــت از  ــرم ســـــرو قـــــد رعنـــ نظـــ
ــر  ــابم و عهـــدش بـــرم بـــه سـ کـــز مهـــر او نتـ

ــی ــیر نمــ ــان ســ ــا چشمشــ ــت از تماشــ گشــ
شــدیمچچیــرنخچ  کشــتۀدر بغــل تیــر و کمــان   

هستند؟  »تقابل«ر کدام گزینه مفهوم هر دو مصراع در 
) گر بدي گفت رقیبی تو به نیکی بگذر / هر که زهرت دهد، شکر بخشَش1
هر چه کنی تازه کن / قدم بیرون منه از پیروي، گر عافیت خواهی) خواه بد و خواه نیک، 2

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 ......... گزینۀ  جزها با بیت زیر ارتباط معنایی دارند به  گزینههمۀ 

ــار مــا     « ــا، دادن جــان ک ــار م ــوان ی ــت ج بخ
 

»ســـاالر مــا، فخـــر جهــان مصطفاســـت   قافلــه  
 

ــه در راه آرد ) 1 ــان همـــ ــان را ز بیابـــ گمرهـــ
ــه  ) 2 ــعدي کــ ــت ســ ــال اســ ــفامحــ راه صــ
دسـت چونک یک گوشه رداي مصطفی آمد بـه  ) 3
ــاربان  ) 4 ــون ســ ــا چــ ــن ره انبیــ ــد در ایــ انــ

 

ــاد      ــان ب ــد رهب ــه اب ــا ب ــق ت ــر ره ح ــطفی ب مص
ــطفی     ــی مصــ ــر پــ ــز بــ ــت جــ ــوان رفــ تــ
ــان آوردمـــش  ــر دوزخ در جنـ ــد در قعـ آنـــک بـ

ــاروان  ــاي کـــــ ــد دلیـــــــل و رهنمـــــ انـــــ
 

دارد؟» تقابل معنایی«کدام گزینه با بیت زیر  20-
ــرون ز « ــت    بی ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ت

 

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

 

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

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

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

 

-21 ؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 
ــن    1 ــالش مکــ ــه مــ ــوذي بــ ــات مــ ) مکافــ
ــردن حاللــــــت 2 ) مکافــــــات بــــــدي کــــ
ــل 3 ــد عمــ ــرده بینــ ــس پــ ــد ) پــ ــاي بــ هــ
ــد   4 ــرخ بلنــ ــوگند چــ ــت ســ ــین اســ ) چنــ

 

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

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

 

-22 کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟ با» از عمر من آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي«مفهوم بیت 
گـــــر ســـــر بـــــرود فـــــداي پایـــــت    ) 1
ــت   ) 2 ــداي جانـــ ــی فـــ ــان طلبـــ ــر جـــ گـــ
ــاد    ) 3 ــو بـ ــان تـ ــداي جـ ــرم فـ ــاقی عمـ دو روز بـ
تـــو از ســـر مـــن و از جـــان مـــن عزیزتـــري) 4

 

کــــنم رهــــا مــــن   دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ
ــی   ــود بیفزایــ ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ اگــ

ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار     بخـــیلم
 

-23 ؟یابید نمی در کدام گزینه مفهومی نزدیک به بیت زیر
راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پـــــرس«

 

»کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را 
 

ــام 1 ــیچ خـــ ــه هـــ ــال پختـــ ــد حـــ ) در نیابـــ
ــه کــه در خلــق گرفــت  2 ــو زیــن گون ) آتــش روي ت
) پــیش زاهــد از رنــدي دم مــزن کــه نتــوان گفــت3
کش خـویش  ) پیر میخانه چه خوش گفت به دردي4

 

پـــــس ســـــخن کوتـــــاه بایـــــد، والســـــالم 
عجب از سوختگی نیست که خـامی عجـب اسـت   
ــانی  ــال درد پنهــ ــامحرم حــ ــب نــ ــا طبیــ بــ
ــد     ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ ک

 

» سـوزد و بـه رنـگ خـود گردانـد     که رسد  هر جا رجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد.عشق آتش است ه«همه ابیات زیر با عبارت  24-
 ......... جز به ،تناسب معنایی دارند

کنـد ایـن روشـن اسـت     عشق یکرنگی تقاضـا مـی  ) 1
ــد    ) 2 ــاك شـ ــقی چـ ــه ز عشـ ــه را جامـ ــر کـ هـ
بـــــاز ســـــعدي همـــــه روزه عشـــــق مـــــی) 3
عشــق آمــد آن چنــان بــه دلــم در زد آتشــی     ) 4

 

ور نه شمع آتـش چـرا زد همچـو خـود پروانـه را      
ــب ک  ــرص و عیــ ــد او ز حــ ــاك شــ ــی پــ لــ

ــگ      ــک رنـ ــه یـ ــوي بـ ــان شـ ــا در دو جهـ تـ
ــاد     ــر فتـ ــرا در جگـ ــوز مـ ــزار سـ ــز وي هـ کـ

 

-25 است؟ تومتفاکدام گزینه با بقیه 
ــین  1 ــده در راه یقــ ــال بنــ ــت کمــ ــن اســ ) ایــ
) کـــه جهـــان صـــورت اســـت و معنـــی اوســـت 2
) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان موجــــــود3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

 

خــــدا را بینــــددر هــــر چــــه نظــــر کنــــد  
ور بـــه معنـــی نظـــر کنـــی همـــه اوســـت     
ــد    ــا شــ ــق بینــ ــه عشــ ــاو بــ ــد آن کــ بینــ
در نفس خود بجـوي کـه جـامی جهـان نماسـت     

 

 
 

ــ ) 4 ــودي ز ره بـــ ــواهی خـــ ــار   ــ ردار غیـــــب خـــ ــه کــ ــب چــ ــراي غیــ ــا ســ ــب را بــ عیــ
؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 

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

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

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

کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟ با»از عمر من آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي«مفهوم بیت 
گـــــر ســـــر بـــــرود فـــــداي پایـــــت    )1
ــت   )2 ــداي جانـــ ــی فـــ ــان طلبـــ ــر جـــ گـــ
ــاد    )3 ــو بـ ــان تـ ــداي جـ ــرم فـ ــاقی عمـ دو روز بـ
تـــو از ســـر مـــن و از جـــان مـــن عزیزتـــري) 4

  کــــنم رهــــا مــــن  دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ
ــی   ــود بیفزایــ ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ اگــ

ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار    بخـــیلم
؟یابیدنمیدر کدام گزینه مفهومی نزدیک به بیت زیر

»کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پـــــرس«
ــام 1 ــیچ خـــ ــه هـــ ــال پختـــ ــد حـــ ) در نیابـــ
ــه کــه در خلــق گرفــت  2 ــو زیــن گون ) آتــش روي ت
) پــیش زاهــد از رنــدي دم مــزن کــه نتــوان گفــت3
کش خـویش ) پیر میخانه چه خوش گفت به دردي4

پـــــس ســـــخن کوتـــــاه بایـــــد، والســـــالم
عجب از سوختگی نیست که خـامی عجـب اسـت   
ــانی  ــال درد پنهــ ــامحرم حــ ــب نــ ــا طبیــ بــ
ــد     ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ ک

سـوزد و بـه رنـگ خـود گرکه رسد هر جاهرجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد.عشق آتش است ه«همه ابیات زیر با عبارت 
.........جزبه،ناسب معنایی دارند

  کنـد ایـن روشـن اسـت    عشق یکرنگی تقاضـا مـی  ) 1
ــد    ) 2 ــاك شـ ــقی چـ ــه ز عشـ ــه را جامـ ــر کـ هـ
بـــــازســـــعدي همـــــه روزه عشـــــق مـــــی) 3
عشــق آمــد آن چنــان بــه دلــم در زد آتشــی     ) 4

ور نه شمع آتـش چـرا زد همچـو خـود پروانـه را     
ــب ک  ــرص و عیــ ــد او ز حــ ــاك شــ ــی پــ کک لــ

ــگ      ــک رنـ ــه یـ ــوي بـ ــان شـ ــا در دو جهـ تـ
ــاد     ــر فتـ ــرا در جگـ ــوز مـ ــزار سـ ــز وي هـ کـ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 .........پس بگو : ﴾فقل إنّما الغیب  فانتِظروا إنّی معکم من المنتظرین﴿﴿

 ) به راستی غیب از آن خداوند است پس منتظر بمانید و من نیز در انتظارم!1
 ) غیب و نهان تنها از آن خداست پس باید منتظر باشید چون من نیز از منتظران هستم!2
 مانم!) غیب براي خداست پس منتظر باشید که من هم همراه شما منتظر می3
 پس منتظر باشید زیرا من نیز همراه شما از منتظران هستم!است ) غیب فقط از آن خداوند 4
َف العلماء علی سببھا حتّی اآلن!ھذه الظاھرة حیَّرت الناس کث« -27 »:یراً فما تعرَّ
 اند!  اي است که مردم را بسیار متحیر کرده است و دانشمندان تا به حال به راز آن پی نبرده ) این پدیده1
 اند! مردم را بسیار حیران کرده است و دانشمندان تاکنون دلیل آن را نشناخته ،) این پدیده2
 اند دلیلش را بشناسند! عجیب، مردم را بسیار حیران کرده است و تاکنون دانشمندان نتوانستهپدیدة ) این 3
 اند! شناختهن) این پدیده، بسیاري از مردم را متحیر کرده است و تا االن دانشمندان علّت آن را 4
ع!بعض الشعراء اإلیرانیّین کانوا ینشدون أشعاراً ممزوجة بالعربیّة و الفارسیّة و یسمّ « -28 »:ونھا بالملمَّ
 نامیدند! می» ملمع«ها را  سرودند و آن ) تعدادي از شاعران ایرانی شعرهایی را آمیخته با فارسی و عربی می1
 شدند! نامیده می» ملمع«سرودند که  ) بسیاري از شعراي ایران اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می2
 نامیدند!» ملمع«ها را  ) برخی شعراي ایران شعرهایی را آمیخته به عربی و فارسی سرودند و آن3
 نامند! می» ملمع«ها را  سرایند و آن ) گروهی از شعراي ایرانی اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می4
-29 »:فی نھایة أغصانھا کالخبزشجرة الخبز شجرة استِوائیّة تنمو فی جزر المحیط الھادئ تحمل أثماراً «
 هایی مثل نان دارد! اش میوه کند و روي شاخه ) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره اقیانوس آرام رشد می1
هـایی شـبیه    هایش میـوه  کند و در انتهاي شاخه هاي اقیانوس آرام رشد می ) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره2

 نان دارد!
اي شبیه  اش میوه کند و در انتهاي شاخه هاي اقیانوس به آرامی رشد می ان یک درخت استوایی است که در جزیره) درخت ن3

 نان دارد!
 هایی شبیه نان دارد! اش میوه کند و در انتهاي شاخه اقیانوس آرام رشد میجزیرة ) درخت نان درختی در استوا است که در 4
-30 »:کل الحشرات و ھی حیّة و لذلک تغذیة ھذه األسماک صعبة للمعجبین بھا!توجد فی المحیطات أسماک تحّب أن تأ«
هـا   اند بخورند براي همین غذا دادن به این مـاهی  شوند که دوست دارند حشراتی را که زنده هایی یافت می ) در دریاها ماهی1

 به طرز عجیبی سخت است!
اند بخورند براي همین غذا دادن بـه ایـن    که زنده رات را در حالیهایی وجود دارند که دوست دارند حش ها ماهی ) در اقیانوس2

 ها براي شیفتگان آنها دشوار است! ماهی
شوند که خوردن حشرات زنده را دوست دارند بـراي همـین اسـت کـه غـذا دادن بـه ایـن         هایی پیدا می ) در اقیانوس ماهی3

 ها براي جویندگان آنها واقعا سخت است! ماهی
انـد بخورنـد بـراي همـین غـذا دادن بـه ایـن         هایی وجود دارند که دوست دارند حشرات را وقتی زنده ها ماهی اقیانوس) در 4

 مندانشان کار دشواري است! ها براي عالقه ماهی
-31 :الخطأعیّن 

 د!دهن : خفاش از حیوانات پستانداري است که به کودکانشان شیر میع صغارھا!ضالخفّاش من حیوانات لبونة تر) 1
 آن اندیشه کنیم! دربارةهایی هست که باید  : در آفرینش شتر شگفتی!اجائب یجب أن نتأّمل فیھعفی خلق اإلبل ) 2
 کنند! ها، آنها به طور بدوي زندگی می : کنار آن باتالقشة بدائیّة!ھم یعیشون خلف تلک المستنقعات عی) 3
 : جغد سرش را بدون تکان خوردن بدنش، در هر طرفی حرکت داد! تحّرک البومة رأسھا فی کّل ناحیة دون تحّرک جسمھا!) 4

 

ین ی) وپ ن ون و ر ن یر ر ی ب ر م ر بجیب ر ش ی
اند! شناختهن) این پدیده، بسیاري از مردم را متحیر کرده است و تا االن دانشمندان علّت آن را 4

ّة و یسم ّةةة و الفارسی ّةة ممزوجة بالعربی ًین کانوا ینشدون أشعاراً ع!ّییبعض الشعراء اإلیرانیّ ععممونھا بالملمَّ َّ:«
نامیدند! می» ملمع«ها را  سرودند و آن ) تعدادي از شاعران ایرانی شعرهایی را آمیخته با فارسی و عربی می1
شدند! نامیده می»ملمع«سرودند که  ) بسیاري از شعراي ایران اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می2
نامیدند!»ملمع«ها را  ) برخی شعراي ایران شعرهایی را آمیخته به عربی و فارسی سرودند و آن3
نامند! می» ملمع«ها را  سرایند و آن ) گروهی از شعراي ایرانی اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می4
ًة تنمو فی جزر المحیط الھادئ تحمل أثماراً« ّةةوائیّ »:فی نھایة أغصانھا کالخبزِووشجرة الخبز شجرة استِ
 هایی مثل نان دارد! اش میوه کند و روي شاخه) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره اقیانوس آرام رشد می1
هـایی هایش میـوه  کند و در انتهاي شاخههاي اقیانوس آرام رشد می) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره2

نان دارد!
اي اش میوه کند و در انتهاي شاخههاي اقیانوس به آرامی رشد میننان یک درخت استوایی است که در جزیره) درخت ن3

نان دارد!
رشد میجزیرة ) درخت نان درختی در استوا است که در 4  هایی شبیه نان اش میوه کند و در انتهاي شاخهاقیانوس آرام
أن تأ« ّةةکل الحشرات و ھی حیّة و لذلک تغذیة ھذه األسماک صعبة للمعجبین بھاّتوجد فی المحیطات أسماک تحب
اند بخورند براي همین غذا دادن به این مـاشوند که دوست دارند حشراتی را که زنده هایی یافت می ) در دریاها ماهی1

به طرز عجیبی سخت است!
اند بخورند براي همین غذا دادن بـشش که زنده رات را در حالیهایی وجود دارند که دوست دارند حشها ماهی ) در اقیانوس2

ها براي شیفتگان آنها دشوار است! ماهی
شوند که خوردن حشرات زنده را دوست دارند بـراي همـین اسـت کـه غـذا دادن بـهایی پیدا می ) در اقیانوس ماهی3
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6صفحه  زبان عربی
-32 عیّن الّصحیح:

 ) عداوةُ العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل: دشمن دانا بهتر از دوست نادان است!1
 ) بعد ذلک جاؤوا بهدایا کثیرة: پس از آن با هدایاي بسیاري آمدند!2
 کنند که شتران را چگونه آفریده است؟!: آیا توجه نمیینظرون إلی اإلبل کیف خُلقت) أفال 3
 مان را هنگام بازگشتشان تشویق کردیم!برنده ) شجعنا فریقَنا الفائز عند رجوعهم: تیم4

-33 :﴾أیحّب أحدکم أن یأکل لحم أخیھ میتاً فکرھتموه﴿﴿ عیّن المناسب للمفھوم:
) نیک باشی و بـدت گویـد خلـق   1  

) پس کس نگوییم چیـزي نهفـت  2
راه سخن چـه دانـم مـن   جز به  )3
) پسند آمد از عیب جـوي خـودم  4

 

ــت      ــی و نیک ــد باش ــه ب ــه ک ــدبِ بینن
که در پـیش رویـش نیـاریم گفـت    
که حقیري تـو یـا بـزرگ و خطیـر    
ــدم  ــوم مــن کــرد خــوي ب کــه معل

 

-34 »:عجیب ناامید شدند!پدیدة دانشمندان از پی بردن به راز آن «
 یَئسوا العلماء من معرفة سّر تلک الّظواھر العجیبة!) 2 الّظاھرة العَجیبة!یَیأُس العلماء ِمن معرفة ِسّر تلک ) 1
 العلماُء یَئِسوا من معرفة ِسّر ھذه الظاھرة العجیبة!) 4 یَئَس العلماء من معرفة ِسّر تلک الّظاھرة العجیبة!) 3

-35 »:کردند و بعد از بازي خسته شدند! ها در ساحل با توپ بازي می بچه«
 !علی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبین ةال یلعبون بالکرکان األطف) 1
ً  ةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2  !علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
 !تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا  ةکان األطفال یلعبون بالکر) 3
 علی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً! ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4

-36 ماجاء فیھا کلمتان متضاّدتان فی المعنی:عیّن عبارة 
 فی بُْعدھا عذابی فی قُربھا الّسالمة!) 2 أِحبَّتی َھَجرونی َکما تَشاُء ُعداتی!) 1
 وصفُت کلَّ ملیحٍ َکما تُحّب و تَرَضی!) 4 و إن َھَجرت َسواٌء َعشیّتی و َغداتی!) 3

-37 عیّن الصحیح عن قراءة الکلمات:
 یِذ فی امتحاِن اللُّغَِة العربیَِّة!نََجَح َرْبُع التَّالم )1
 َظنَّ القَوُم أّن إبراھیَم ُھَو الفاِعُل فأْحِضروهُ ِلْلُمحاِکَمِة! )2
! ِعْندَمابَدَأ الطُّّالُب یَتَھاَمسوَن  )3 ّفِ ُس ِمَن الصَّ  َخَرَج الُمدَّرِ
 !ِن بِالدّینَ قوُش تَدُلُّ َعلَی اْھتِماِم اإلنساھِذِه النُّ  )4
 

  

»:عجیب ناامید شدند!پدیدة دانشمندان از پی بردن به راز آن
ررن معرفة سّر تلک ) 1 ِ ننالعلماء ِم ِ ُیأس َججاھرة العجیبة!یییَ وو تلک الّظواھر العجیبة!) 2ااالّظ ّئسوا العلماء من معرفة سر ئئیَ
اا تلک الّظاھرة العجیبة!) 3 رر العلماء من معرفة سّر ِ َئس ررسوا من معرفة سّر ھذه الظاھرة العجیبة!) 4ئئیَ ِ سسئِ ئئ یَ ُالعلماء
»:کردند و بعد از بازي خسته شدند!ها در ساحل با توپ بازي میبچه«
األطف)1 !عععلی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبینةففال یلعبون بالکرکان
ًةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2 ً!علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
!تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا ةکان األطفال یلعبون بالکر) 3
ًعلی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً!ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4

ماجاء فیھا کلمتان متضاّدتان فی المعنی:ننعیّن عبارة 
ددُعداتی!) 1 ُشاء َششما تَ ََممرونی َک ررَج َججتی َھ تتبَّ ّالالربھا السالمة!) 2ببَّأِح ُرردھا عذابی فی قُ ددْع ُععفی بُ
ددتی و َغداتی!) 3 ّتتشیّ شش َع ٌواء َوورت َس ررَج َییرَضی!) 4َججو إن َھ رر و تَ ُححما تُحّب ََمم َک َّ کلَّ ملیحٍ ُوصفُت

ننعیّن الصحیح عن قراءة الکلمات:
َّالم)1 َّالالال عْبع ر َّةة العربیَِّة!حنَجح ةةغَِة غغاللُّ ِفی امتحاِن ِممیذ
ةةَمِة!)2 ممحاِک ححُم ممْل للِل ِ ررِضروهُ ضضفأح ْ للالفاِعُُل ِ وو ُھَو َإبراھیم ّ أن َووالقَوُم ننَظنَّ
سسھامسوَن)3 َ ھھتَ تت یَ ُّالالأ الطُّّالُب اددبَدَ دْندَ ددنندما ِع ِ! َّففالصّّفِ نن ِمَن ِ ُس ددالمدَِِّرِ ُ ررَخَرَج
ُّالنُّ )4 اإلنساھِذِه ِمام ممتِ اْھ ْتتی ییلَ لل َع ُّلُّ دد تَدُ َُننقوش ّ ّال ِ ّالدّیَن!ِن اا ب
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7صفحه  زبان عربی
 

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

طة الشمس علی الرَّ  نی شدة أشعةعت» رمض«کلمة رمضان ِمن مادة « ة بواس ھر العربی مل. یقولون ِألنَّ عند تسمیة أش
ھر ذا الش ة الجاھلین، کان ھذا الشھر فی فصل الصَّیف و کان یُسّمی شھُر رمضان. و ھ ھر القمریّ ین األش ن ب م  ،م االس

ریالوحید فی القرآن الکریم. ھذا الشھر کما فی األشھر  کَّل  األخ اً، و لکن بدیَتش ین یوم ن ثالث ة م ع رؤی ھر م ة الش ای
اَء ھشالھالل و نھایتھ مع رؤیتھ فی وقت الحق. ھذا ال د ج ومین ق ات المعص ی روای اً. ف ر قد یکون تِسعة و عشرین یوم

ی مھ أنزل فی شھر رمضان إلی بیت المعأن القرآن کلّ  وراة ف ور. نزل صحف إبراھیم فی أول لیلة من شھر رمضان، الت
ا  رآن شھر رمضان و فیھ ع الق ھر رمضان. ربی ن ش ر م الیوم السادس من شھر رمضان، اإلنجیل فی الیوم الثالث عش

سبّب الّراحة یُ یمنع العقوبة الدنیویة و األخرویة. و  و ،لیالی القدر. الّصیام فریضة هللا علی اإلنسان، النّھ یقّوی الفضیلة
 »بین األغنیاء و الفقراء. سبّب مساواةیُ النفسیة و الجسمیة. و یمنع تأثیر الشیطان و 

 
-38 عیّن الصحیح علی حسب النّص: 

 !البرودةعند تسمیة الشھور کان شھر رمضان فی فصل ) 1
 مع رؤیة الھالل! رمضان المبارک یبدأ مع رؤیة الھالل و ینتھی) 2
 ریة فی القرآن الکریم!ذکر األشھر القم) 3
 الصیام یمنع آثار الشیطان فی شھر رمضان فقط!) 4

-39 :الّصحیح ما ھو
 تَدُلُّ علی رماٍل تحرُق من الحرارة!» رمضان«کلمة ) 1
 نزل کتب االنبیاء العظام فی شھر رمضان!) 2
 !فقط سبّب الراحة الجسدیّةیُ الّصیام ) 3
 م شھر رمضان علی الناس واجب اِّال الفقراء!صیا) 4

-40 إمأل الفراغ: علی خالف بقیة الشھور ......... 
 شھر رمضان ثالثون یوماً!) 2  رمضان فی الّصیف!) 1
 ُسّمی رمضان علی ھذا الشھر بعداالسالم!) 4 نزلت الکتب المقدسة فی رمضان المبارک!) 3

-41 »:ألنّھ یقّوی الفضیلة  هللا علی االنسان، الّصیام فریضة« فی التشکیل:الصَّحیح عیّن 
 یوَّ ـ اإلنساِن ـ یُقَ  الصیامُ ) 2  ةَ ـ علَی ـ الفضیل فریضةُ ) 1
یـ اإلنساِن ـ  هللاُ ) 3   ـ هللاِ  الّصیاُم ـ فریضةٌ ) 4  یُقَّوِ
 

 :)٣۵و  ٣۴(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■
 

-42 »:الفساتین بسبب أسعارھا الغالیة! ال أستطیع أن أشتری تلک« عیّن الّصحیح عن نوعیّة الکلمات:
 أشتری: فعل، ماٍض، مزید ثالثی من باب افتعال، للمتکلّم وحده) 1
2 ( ً  الفساتین: اسم، جمع سالم للمذکر، نونھ مفتوحة دائما
 الیھ ھا: اسم، ضمیر متّصل، للغائب، مضاف) 3
 تالغالیة: اسم، مفرد، مؤنّث، اسم فاعل، صف) 4

-43 »أعرف شجرة یستخدمھا الفّالحون لحمایة محاصیلھم!: «عرابی و التّحلیل الّصرفیّ عین الّصحیح فی المحّل اإل
 یستخدم: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب استفعال، متعدّ / جملة وصفیة و فاعلھ ضمیر الھاء البارز )1
  / فاعل الفّالحون: اسم، جمع سالم للمذکر، معّرف بأل، اسم مبالغة) 2
  إلیھ  ھم: اسم، ضمیر منفصل، للغائبین / مضاف )3
 محاصیل: جمع تکسیر، اسم مفعول، مذکر / مفعول) 4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ّححن الّص :)٣۵و ٣۴(ننعیّ

صصن الصحیح علی حسب النص:  ننعی
!البرودةعند تسمیة الشھور کان شھر رمضان فی فصل ) 1
مع رؤیة الھالل!رمضان المبارک یبدأ مع رؤیة الھالل و ینتھی) 2
ممریة فی القرآن الکریم!ذکر األشھر القم) 3
الصیام یمنع آثار الشیطان فی شھر رمضان فقط!) 4

:ّححالّصحیحما ھو
ُ تحرُق من الحرارة!» رمضان«کلمة ) 1 ٍ علی رماٍل ُّلُّ ددتَدُ
نزل کتب االنبیاء العظام فی شھر رمضان!) 2
م ) 3 ییام  الصی ّةةب الراحة الجسدیةیُّ !فقط ببییسبّ
ِم شھر رمضان علی الناس واجب اِّال الفقراء!صیا) 4

مأل الفراغ: علی خالف بقیة الشھور ......... 
ییرمضان فی الصیف!) 1 ًشھر رمضان ثالثون یوماً!) 2ّ
ییّمی رمضان علی ھذا الشھر بعداالسالم!) 4نزلت الکتب المقدسة فی رمضان المبارک!) 3 ممُس

ییالّصیام فریضة«فی التشکیل:َّححالصَّحیح ننعیّن  ّھ یقوی الفضیلةهللا علی االنسان،ّ »:ّھھألنّ
ـ الفضیل َی ـ الفضیل فریضةُ) 1 َُ الصیام) 2للةَیی قق یق ُ
ِنُ ـ  هللا) 3 یِإل ووقَّوِ ـ فریضةٌ) 4ققیُ ُیام ییالص ـ هللاِ  ّ
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8صفحه  زبان عربی

-44 عرابّی:الکلمات و المحّل اإل فی نوعیّة الخطأن عیّ 
 ـ اسم مفعول / فاعل اإلنسان!: اسم ـ مفرد مؤنث مساعدةذلک الحیوان یحّب ) 1
2 ( ّ  ـ جمع التکسیر (مفرده: مثل) / مفعول بھ: اسم للناس األمثال یضرب 
 : اسم ـ مفرد مذکر ـ اسم فاعل (من المجّرد الثالثی) / خبرشھد! حاملفکم تمّرر عیشی و أنت ) 3
 یع!: اسم ـ جمع التکسیر / مبتدأالعادلون محبوبون عند الجم الحّکام) 4
 

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

-45 نوعھ: یختلف عیّن الخبر
 النّدم علی السکوت خیر من النّدم علی الکالم! )2 سیّد القوم خادمھم في السفر! )1
 فی الفندق العاملون مشغولون بتنظیف الغرف! )4 للحیوانات لغة عاّمة تتفاھم بھا مع بعضھا! )3

-46 عیّن اسم المفعول في المحّل اإلعرابّی للفاعل:
 میع أبناء البشر!أُرِسل الُمرَسلون لھدایة ج )2 الُمستضعَفون ھم الّذین یرثون األرض فی النھایة! )1
 البیوت المصنوعة من األخشاب رائعة جدّاً! )4 لئ فی العالم!مُ ینقذکم الُمنتَظر من ظلم  )3

-47 عیّن ما لیس فیھ فاعل:
1 ( ً ً ) 2 !مع اقتراب فصل الربیع سیصبح الجّو لطیفا  و یقوُل الکافُِر یا لیتنی ُکنُت ترابا
 ألََّف اْلفُرُس َمعاَجم کثیرة َعن ُمفرداِت اللُّغة العربیّة!) 4 الطریق الصواب!بَعََث هللا األنبیاَء إلرشاد الناس إلی ) 3

-48 عیّن الصحیح عن عالمة آخر األفعال المضارعة:
  الناجحات ِلیَْجعلَن ُجھد العلماء للُوصوِل إلی أھدافھّن!) 1
ِک إلی الضاللة بأعمالھا العبثة یا بنتی!) 2  ال تُجالسیَن َمن تَجرُّ
 رضون هللا قرضاً حسناً یضاعفُھُ لکْم!إن تق) 3
 ِلَم تقولوا ما یُؤدّی إلی تفرقة صفوف المسلمین!) 4

-49 عیّن الحال جملة اسمیّة:
 فی العشاء ھو طعام نحبّھ کثیراً! ما تناولناهُ  )1
 کالم المرء المیزان عقلھ فھو یرشده إلی خیر سبیل!) 2
 المقدّسة و ھو کان فی الحّج فی العام الماضی!کان األب یبکی ألنّھ یحّب أن یزور العتبات  )3
 یؤمن أبی با و بالیوم اآلخر معتقداً بعفو هللا!) 4

-50 :للتأکید علی فعل لم یستخدممصدراً عیّن 
  إّنما یریدُ هللا لیُذھب عنکم الّرجس و یطّھرکم تطھیرا! )1
 َمن ذا الذي یُقرُض هللا قرضاً حسناً فیضاعفھ! )2
 لنساِعِد الفقراء مساعدةً لیستغنوا عن الّظالمین!) 3
 الوالد الحنون!کالجامعِة مواجھةً  واَجھنا اُستاذُ ) 4
 
 

 

 

 

فی الفندق العاملون مشغولون بتنظیف الغرف!)4ةةللحیوانات لغة عامة تتفاھم بھا مع بعضھا!)3
ّ اإلعرابی للفاعل: ّن اسم المفعول في المحل ننعیّ

ذذفون ھم الّذین یرثون األرض فی النھایة!)1 َففستضع سسالم للرَسلون لھدایة ج)2ُ ررل الم ُ للرس ِ ججمیع أبناء البشر!ُُأُ
ررنتَظر من ظلم )3 ننینقذکم الم لئ فی العالم!مُ ّالبیوت المصنوعة من األخشاب رائعة جدّاً!)4ُ

ننعیّن ما لیس فیھ فاعل:
1(ً ًلطیفا ً) 2!ّمع اقتراب فصل الربیع سیصبح الجو ُنُت ترابا ُُنن یا لیتنی ُک ِررالکافُِر ُو یقوُل
َ هللا األنبیاء إلرشاد الناس إلی ) 3 ثثعََث ّةةغة العربیة!) 4الطریق الصواب!ععبَ غغاللُّ ِفردات ففن ُم ُ َننم کثیرة ع ممعاج َ عع َم ررفُرُس فف اْل َّففألََّف

ننعیّن الصحیح عن عالمة آخر األفعال المضارعة:
ّإلی أھدافھن!) 1 ِصوِل ُھد العلماء للو ھھ ُج َعلن ععْج ججیَ ِییالناجحات ِل
إلی الضاللة بأعمالھا العبثة یا بنتی!) 2 ِک ججن تَجرُّ نن َم َجالسین ُججال تُ
ْلکم!إن تق) 3 ُھھ یضاعفُھُ ً ًققرضون هللا قرضاً حسنا
ُؤؤ تقولوا ما یُؤدّی إلی تفرقة صفوف المسلمین!) 4 ممِلَم

ّةةن الحال جملة اسمیة: ننیّ
ًھ کثیراً!ُ ما تناولناه)1 ّھھفی العشاء ھو طعام نحب
کالم المرء المیزان عقلھ فھو یرشده إلی خیر سبیل!) 2
العتبات )3 ّھ یحّب أن یزور ّسة و ھو کان فی الحج فی العام الماضی!ّھھ  کان األب یبکی ألن ّالمقدّ
ًیؤمن أبی با و بالیوم اآلخر معتقداً بعفو هللا!)4

:للتأکید علی فعللم یستخدممصدراًننعیّن 
ّررجس و یطھرکم تطھیرا! )1 ّذھب عنکم الر ُذذ هللا لی ُنما یریدُ إّ
فیضاعفھ!)2 ً حسنا قرضاً ًهللا ُقرُض یُ الذي ذا ُقن نَم
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کـدام  » کس درس نخوانده بـود؟  جاوید خود را توسط پیامبري به دست مردم رساند که نزد هیچمعجـزة  چرا خداوند «اگر پرسیده شود  51-

 شریفه پاسخی در خور به این پرسش خواهد داد؟  آیۀ 
 ا ا   ر) 1
ن) 2 ب ا ر ب و    اذا  ا      و   
اً ) 3  ً وا  ا ن    ا  آن و  ون ا  ا 
ُ و ا  ان) 4 َ ا َ َ ا ن ُ  ٔ آن   ا ا ا   ٔ... 

-52 مقصد نهایی انسان و بهترین تعریف براي انسان زیرك در کدام گزینه آمده است؟
 هاي مادي و اخروي گیري همزمان از بهره ) تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ ـ انتخاب خداوند و بهره1
 هاي مادي و اخروي گیري همزمان از بهره ) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ انتخاب خداوند و بهره2
 رب و نزدیکی به خداي بزرگ ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو) تق3
 ) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو4

-53 یک از عوامل ختم نبوت است؟  آغاز یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم در کشورهایی مانند ایران مربوط به کدام
 )() وجود امام معصوم در جامعه پس از پیامبر2 ) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 1
 کامل زندگی  برنامۀ بشري براي دریافت جامعۀ ) آمادگی 4 گویی به سؤاالت  ) وجود فقیهان و مجتهدان براي پاسخ3

-54 خداوند در کدام گزینه بیان شده است؟ دربارةتر  دعوت قرآن کریم براي معرفت عمیق نتیجۀ
 ) یک موجود فقط در صورتی براي موجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتاً موجود باشد.1
 مان از خودمان نیست. هایی هستیم که وجود و هستی ) ما و موجودات اطراف ما پدیده2
 کنیم. ضورش را درك مییابیم و ح ) هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را می3
 اي نیازمندیم که سرچشمه هستی باشد. هاي جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده پدیده مجموعۀ) ما و 4

-55 اي جدي براي هر انسان فکور و خردمند است؟  به کدام علت، چگونه زیستن دغدغه
 شود. دیل میدغدغه و درد تب  مشغولی، ) نیازهاي اساسی انسان به تدریج به دل1
 ) فرصت عمر یکی است و باید راه درست زندگی را در آن کشف کرد.2
 ) باید هدف زندگی را شناخت تا با اطمینان خاطر زندگی را صرف آن کرد.3
 تواند پاسخی کامل و جامع براي نیازهایش بیابد.   قدرت خرد و تفکرش میواسطۀ ) انسان به 4

جوید، کدام قانون الهی است و کدام ویژگی قوانین الهی در این آیه تمثیـل   علت اینکه در گردش خورشید و ماه، شب بر روز پیشی نمی 56-
 زده شده است؟

نَ ) 1 َ َ  َ ُ  الهی ارادةمبتنی بودن آنها بر  ـ ُ  
2 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ  هیال ارادةمبتنی بودن آنها بر  ـ ذ
نَ ) 3 َ َ  َ ُ  ناپذیري استواري و تخلّف ـ ُ  
4 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ  ناپذیري استواري و تخلّف ـ ذ

-57 ؟نیستهاي عالم برزخ درست  یک در مورد ویژگی کدام
 شنود.  با فرشتگان در عالم برزخ، او پاسخ فرشتگان را میوگوي انسان  ) در گفت1
 ) در عالم برزخ انسان قادر خواهد بود اعمالی را که به حق یا ناحق انجام داده است، مشاهده کند.  2
 کنند.   ) پس از مرگ فرشتگان جسم و جان انسان را تمام و کمال دریافت کرده و روحش را توفّی می3
 گردد.   یبرخی اعمال انسان در عالم برزخ گشوده است و پیوسته بر آن افزوده م ةپروند) 4

-58 در زندگی چیست؟» حالل لقمۀ امانتداري و«و » دادن صدقه و محبت به خویشان«ثمرة  با توجه به احادیث پیشوایان
 ) نزول برکات ـ جلب رحمت الهی2 الهی ) افزایش عمر ـ جلب رحمت1
 ) نزول برکات ـ بهبود زندگی4  ) افزایش عمر ـ بهبود زندگی3

) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو4
یک از عوامل ختم نبوت است؟ غاز یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم در کشورهایی مانند ایران مربوط به کدام

)() وجود امام معصوم در جامعه پس از پیامبر2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 1
کامل زندگیبرنامۀبشري براي دریافت جامعۀ ) آمادگی4گویی به سؤاالت ) وجود فقیهان و مجتهدان براي پاسخ3

خداوند در کدام گزینه بیان شده است؟دربارةتر دعوت قرآن کریم براي معرفت عمیقتیجۀ
) یک موجود فقط در صورتی براي موجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتاً موجود باشد.1
مان از خودمان نیست.هایی هستیم که وجود و هستی) ما و موجودات اطراف ما پدیده2
کنیم. ححضورش را درك مییابیم و ح ) هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را می3
اي نیازمندیم که سرچشمه هستی باشد.هاي جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده پدیده مجموعۀ) ما و4

خردمند است؟  کدام علت، چگونه زیستن دغدغه و هر انسان فکور اي جدي براي
شود. دیل میدغدغه و درد تب  مشغولی، ) نیازهاي اساسی انسان به تدریج به دل1 بب
) فرصت عمر یکی است و باید راه درست زندگی را در آن کشف کرد.2
) باید هدف زندگی را شناخت تا با اطمینان خاطر زندگی را صرف آن کرد.3
تواند پاسخی کامل و جامع براي نیازهایش بیابد.  قدرت خرد و تفکرش میواسطۀ ) انسان به4

جوید، کدام قانون الهی است و کدام ویژگی قوانین الهی در این آیهعلت اینکه در گردش خورشید و ماه، شب بر روز پیشی نمی
زده شده است؟

َن) 1 َ  َ َ ُ الهیارادةمبتنی بودن آنها بر ـُُ  
2 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ للهیالارادةمبتنی بودن آنها بر ـذ
َن)3 َ َ َ ُ تخلّفُُ و ي ياستوا ناپذی
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
والیـت  «و » مرجعیـت دینـی  «سرنوشـت   دربـارة ) نی است بر این فرض که قرآن کریم و پیـامبر( کدام یک از مفاهیم زیر خط بطال 59-

  اند؟ ) سکوت کرده( پس از پیامبر» ظاهري
 ) از بین نرفت، بلکه افزایش یافت.ن دین، پس از رسول خدا (ی) نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبی1
 پذیر نیست. شدنی و پایان ن دین، امري تمامیجامعه و تعلیم و تبی ادارة) حکومت و 2
 ترین دین است. که دین اسالم کامل بزرگ دلیلی بر نقض دین اسالم است، درحالی مسئلۀتوجهی به این  ) بی3
 ن دین و دوام حکوت فرمان داده است.ی) به فرمان خداوند با تعیین جانشین به تداوم تعلیم و تبی) رسول خدا (4

چه کسانی شایستگی «و » چرا نباید غیر خدا را به عنوان پروردگار طلبید؟«هاي  قرآن، به پرسش شریفۀاستناد به آیات اگر بخواهیم با  60-
 به ترتیب پاسخ دهیم، کدام عبارات نورانی مددرسان ما خواهند بود؟» سرپرستی را ندارند؟

ءٍ ) 1 َ  ِ ُ َ َرب  ُ ً َو ـ  َو  َ  ِ ُ َ َن  ِ اَ ّ  
2 (ّ ِ اَ َر ّ َ ا َ ّاـ  اَ ً َو  َ  ِ ُ َ َن  ِ َ   
3( ّ ِ اَ َر ّ َ ا َ ءُ ـ  اَ َ  َ  َ ُ       ُ ا
ءٍ ) 4 َ  ِ ُ َ َرب  ُ ءُ ـ  َو  َ  َ  َ ُ     ُ ا

-61 کنند و در این هنگام کدام جمله بر لبان رستگاران جاري است؟ هنگام ورود پیامبران الهی به بهشت موعود، کدام گروه ایشان را همراهی می
 ) شهیدان ـ خدایا! تو پاك و منزهی  2 .خود وفا کردوعدة ) شهیدان ـ خداي را سپاس که به 1
 ) صدیقان ـ خدایا! تو پاك و منزهی4 .کردخود وفا وعدة ) صدیقان ـ خداي را سپاس که به 3

تحقیـق  شایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه   به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب )(موال علی نامۀ با توجه به  62-
 طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 

 عه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان) زیرا مدیر جام1
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
 اید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ جویاي عدالت) زیرا مدیر جامعه ب4

-63 بزرگوار بعد از ایشان است؟ ائمۀ و  )( چند مورد مربوط به دوران امام کاظم ،هاي مبارزاتی زیر از میان هر یک از اقدامات و شیوه
 به عنوان یکی از منابع معرفتی شیعه» کبیرهجامعۀ زیارت «الف) بیان 

 ب) تأیید قیام زیدبن علی
 پ) اوج گرفتن فعالیت وکال و نمایندگان امام

 اختناق شدیددورة مبارزه به صورت آشکار و مخفی در ادامۀ ت) 
 ث) دستور به برکناري فرمانداران فاسد و ظالم

 ) سه مورد4 ) چهار مورد3 ) پنج مورد2 ) دو مورد1
از ثمـرات کـدام یـک از    » ورود آسان به مسیر بنـدگی «و » مندي از امداد الهی بهره«، »تقویت محبت خداوند در قلب«هریک از موارد  64-

 هاي تقویت اخالص است؟ راه
 پذیري ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات حقروحیۀ ) افزایش معرفت نسبت به خدا ـ تقویت 1
 پذیري حق روحیۀقویت ) افزایش معرفت نسبت به خدا ـ نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ ت2
 پذیري ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات حقروحیۀ ) نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ تقویت 3
 پذیري حقروحیۀ تقویت  ) نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ4

بـازگردیم،   سوي خدا رچه هر وقت بهاگتوفیق توبه و در رابطه با  است صحیح، کدام توصیف مجدد پس از شکستن توبه ۀتوبدر رابطه با  65-
  ؟کنیمباید مراعات ، چه موضوعی را کند خداوند ما را قبول می

 .این خوي محدودیت دارد تاما تثبی ؛، تحول و دگرگونی استانعطافدورة گرچه جوانی  ـ پذیرفته نیستتوبه ) 1
 .تثبیت این خوي محدودیت دارداما  ؛، تحول و دگرگونی استانعطافدورة گرچه جوانی  ـد مانعی ندارتوبه ) 2
 اگر انسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.   ـمانعی ندارد توبه ) 3
 توبه پیدا کند.  به اگر انسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل  ـ پذیرفته نیستتوبه  )4

ِ ا ر)3 ا ُُءـ ا      ا  
ٍء) 4 َ  ٍ ِ ُ  ُ ب َرب َ ُ ُُءـ َو  َ  َ  َ ُ ُ ا ُ   

کنند و در این هنگام کدام جمله بر لبان رستگاران جاري است؟نگام ورود پیامبران الهی به بهشت موعود، کدام گروه ایشان را همراهی می
) شهیدان ـ خدایا! تو پاك و منزهی  2.خود وفا کردوعدة ) شهیدان ـ خداي را سپاس که به 1
) صدیقان ـ خدایا! تو پاك و منزهی4.کردخود وفا وعدة ) صدیقان ـ خداي را سپاس که به 3

تشایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه  به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب))(موال علی نامۀ ا توجه به 
طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 

عه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان) زیرا مدیر جام1
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
بباید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ جویاي عدالت) زیرا مدیر جامعه ب4

بزرگوار بعد از ایشان استائمۀ و ))(چند مورد مربوط به دوران امام کاظم،هاي مبارزاتی زیر میان هر یک از اقدامات و شیوه
به عنوان یکی از منابع معرفتی شیعه» کبیرهجامعۀ زیارت «لف) بیان

ب) تأیید قیام زیدبن علی
پ) اوج گرفتن فعالیت وکال و نمایندگان امام

اختناق شدیددورة مبارزه به صورت آشکار و مخفی در ادامۀ ت) 
ث) دستور به برکناري فرمانداران فاسد و ظالم

) سه مورد4) چهار مورد3) پنج مورد2) دو مورد1
د موا از یک قلب«ه د خداوند ت مح ه«»تقویت الهبه امداد از دگ«و»مندي بن م به آسان ود دام»و ک ات ثم از
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-66 با کدام عبارت قرآنی تناسب معنایی دارد؟» من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم«گوید:  این سخن شیطان که می

ا) 1 ا ا ا) 2 و  ا  ر و      
ه ا) 3  و    ا  ا) 4  ا 
هـا   ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـوبی   انجامد و ر ، به کدام فرجام نیکو میان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودایم 67-

؟در گرو گفتن چیست) (
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
2 (اهللا نیست جز يمعبود ـ بر تفکر و علم یمبتن یزندگجاهلیت و سوق دادن مردم به  شکستن سد.
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

-68 دل، کدام عامل است؟ بخش به انسان مرده دوستی با خداوند بنا بر آیات و روایات، مشروط بر چیست و اکسیر حیات
 ) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ عشق و محبت الهی 1
 ) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ عشق و محبت الهی 2
 ) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ توبه و استغفار 3
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ توبه و استغفار 4

در  )( نشأت گرفتـه از کـدام سـیره و روش پیـامبر    » همراهی با یاران در سخن از آخرت«و » مذمت عابدان بیکار«هر یک از موارد  69-
 کند؟ مند) معرفی می ایشان را حریص (به شدت عالقه زمینۀقرآن کریم، در کدام  رهبري جامعه بود و

 کوشی در هدایت ) مبارزه با فقر و محرومیت ـ محبت و مدارا با مردم ـ سخت1
 ) مبارزه با فقر و محرومیت ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت2
 کوشی در هدایت ارا با مردم ـ سخت) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ محبت و مد3
 ) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت4

-70 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش  تنها اهل فکر می«پیام 
1 (ّ ً... و  آ) 2  ّ ا  و    ان    ا ازوا
3 (...ً ّ    ا ازوا ّ ا) 4 و ا ٌ ا    ّ  ا

-71 پیامبران و امامان، معلول کدام است؟ » بهترین گواهانِ قیامت بودنِ«
  ) اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 1
 اند.   ها بوده ) در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان2
 اند.  ها را در دنیا دیده و از هر خطایی مصون و محفوظ ) ظاهر و باطن اعمال انسان3
 .اند ها بوده همواره مراقب آن  ها، ) در طول زندگی انسان4

-72 اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ و نمونهعبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است 
َ ـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ا 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

برخی مورخان غربی در مورد منشأ اصـلی گسـترش   عقیدة هاي امروزي اهمیت داشتن حجاب در نزد مسیحیان چیست و  یکی از نشانه 73-
 حجاب کدام تمدن است؟

 اند. ـ روم شرقی   ها را انتخاب کرده ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل1
 اند. ـ ایران باستان  ها را انتخاب کرده ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل2
 کشیدند ـ ایران باستان  را با پوشش کامل می) ( تر، تصویر حضرت مریم ) نقاشان قدیم3
 کشیدند ـ روم شرقی میرا با پوشش کامل  )(تر، تصویر حضرت مریم  ) نقاشان قدیم4

) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ عشق و محبت الهی 1
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ عشق و محبت الهی 2
) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ توبه و استغفار 3
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ توبه و استغفار 4

(نشأت گرفتـه از کـدام سـیره و روش پیـامبر»همراهی با یاران در سخن از آخرت«و » مذمت عابدان بیکار«ر یک از موارد 
کند؟مند) معرفی میایشان را حریص (به شدت عالقهزمینۀقرآن کریم، در کدام هبري جامعه بود و

کوشی در هدایت) مبارزه با فقر و محرومیت ـ محبت و مدارا با مردم ـ سخت1
) مبارزه با فقر و محرومیت ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت2
کوشی در هدایتارا با مردم ـ سخت) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ محبت و مد3
) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت4

گردد؟شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش تنها اهل فکر می«یام 
1 (ّ ّ ا  و  ً...و  آ) 2ّ ًان    ا ازوا
3 (...ً ً    ا ازوا ّ ّ ا) 4و ا ٌ    ا ّ ا

پیامبران و امامان، معلول کدام است؟ » بهترین گواهانِ قیامت بودنِ
) اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 1
اند.   ها بوده ) در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان2
اند.  ها را در دنیا دیده و از هر خطایی مصون و محفوظ) ظاهر و باطن اعمال انسان3
.اند ها بوده همواره مراقب آن ها،) در طول زندگی انسان4

است چیزي چه در بنیادین تغییر نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از نمونهعبور اسو یافته تجل شریفه عبارت کدام در آن از اي
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
به ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان خواهد داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگاري را  » معروف و منکر« )(مطابق نظر امام علی  74-

 اند؟ یک دانسته امیه منوط به کدام در شرایط سخت حکومت بنی
 کنندگان قرآن ) ناشناخته ـ رایج ـ تشخیص و شناسایی پشت1
 کنندگان صراط مستقیم ) ناشناخته ـ رایج ـ شناسایی پشت2
 کنندگان قرآن ) رایج ـ ناشناخته ـ تشخیص و شناسایی پشت3
 کنندگان صراط مستقیم ) رایج ـ ناشناخته ـ شناسایی پشت4

-75 و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟ راهکار قرآن
ن ن آن ـ ) گناه کبیره خواند1  ِ  ِء  ٍ إ
   ا ) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ن ) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3  ِ  ِء  ٍ إ
   ا ـ  ) گناه کبیره خواندن آن4
 
 
 

 
 

  ا ـ ) گناه کبیره خواندن آن4
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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. 

The soldiers were in a difficult position but fortunately they ……… .76-
1) were knowing how to protect themselves 2) were knowing how to protect them 
3) knew how to protect themselves 4) knew how to protect them 
You are going to stay here, ………?77-
1) are you 2) aren’t you 3) will you 4) won’t you
They ……… about the exam results since they get the reported cards.78-
1) have informed  2) have been informed  
3) informed  4) were informed 
I believe the best way to learn a foreign language is to learn it in the country where it ……… .79-
1) speaks 2) was spoken 3) is speaking 4) is spoken 
According to a study in the US if you want to ……… your happiness you should know that 80-
people who tried six kinds of jam felt happier with their choice than those who were ……… 24 
jams to taste.   
1) develop - worked 2) hug - forgiven 3) boost - offered 4) burst - regarded

I saw him standing ……… a group of students.81-
1) between 2) among 3) around 4) through 
It got me completely confused because when I looked at the window shop I found a beautiful 82-
picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen is a 
collection of words. 
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 

When a child can't communicate ……… . he or she feels shy and can't show people his or her 83-
personality. 
1) certainly 2) largely 3) fluently 4) luckily 

The police thought the victim was Tom, but they were unable to ......... the body.   84-
1) identify 2) addict 3) decrease 4) gain 

The most ……… skill one can learn is the ability to think for oneself.85-
1) artistic 2) complete 3) affirmative 4) valuable 
Will you ……… put the book back on the shelf? 86-
1) calmly 2) kindly 3) quietly 4) orally 
People with higher ……… usually expect to have a well-paid job. 87-
1) improvement 2) exercise 3) depression 4) education 
Some of people have ……… good habits like doing daily exercises or attending social events.  88-
1) brought up 2) turned off 3) given up 4) got up 

1) have informed 2) have been informed  
3) informedd 4) were informed 
I believe the best way to learn a foreign language is to learn it in the country where it ……
1) speaks 2) was spoken 3) is speaking 4) is spoken 
According to a study in the US if you want to ……… your happiness you should know
people who tried six kinds of jam felt happier with their choice than those who were ……
jams to taste.   
1) develop - worked 2) hug - forgiven 3) boost - d offered 4) bd urst - regarded
saw him standing ……… a group of students.

1) between 2) among 3) around 4) through 
It got me completely confused because when I looked at the window shop I found a beau
picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen
collection of words. 
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 

When a child can't communicate ……… . he or she feels shy and can't show people his o
personality. 
1) certainly 2) largely 3) fluently 4) luckily 

The police thought the victim was Tom, but they were unable to ......... the body.   
1) identify 2) addict 3) decrease 4) gain 

The most ……… skill one can learn is the ability to think for oneself.
1) artistic 2) complete 3) affirmative 4) valuable 
Will you ……… put the book back on the shelf?
1) calmly 2) kindly 3) quietly 4) orally 
People with higher ……… usually expect to have a well-paid job. 
1) i t 2) i 3) d i 4) d ti
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14صفحه  زبان انگلیسی

 

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. 

Running is now very popular with teenagers in many countries both as a sport and as a way 
of keeping fit. Even if you only run twice a week, you (69) …….. to wear good shoes. There 
is a lot of choice in running shoes, so decide how much you can afford to pay for your shoes, 
then find a pair that fits you best. Be prepared to (70) ……… different sizes in different 
shoes. If you wear adult shoes, remember that women's are made narrower than men's and, 
although most girls and women will find a woman's shoe which suits them, there is no 
reason (71) ……… they shouldn't wear a man's shoe. The same is true for men and boys if a 
woman's shoe fits you better, then wear it. If you (72) ……… a mistake and buy the wrong 
shoes, you may do serious damage to your feet. 

89-
1) would  2) should 3) need 4) must 

90-
1) look 2) ask 3) try 4) experiment 

91-
1) why 2) as  3) since 4) for 

92-
1) do 2) make 3) cause 4) decide 

woman s shoe fits you better, then wear it. If you (72) ……… a mistake and buy the w
hoes, you may do serious damage to your feet. 

1) would  2) should 3) need 4) must 

1) look 2) ask 3) try 4) experiment 

1) why 2) as  3) since 4) for 

1) do 2) make 3) cause 4) decide 
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15صفحه  زبان انگلیسی

 

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: 

Freya Stark travelled to many areas of the Middle East. often alone. 
Freya Stark was an explorer who lived during a time when explorers were regarded as 
heroes. She travelled to distant areas of the Middle East. Where few Europeans especially 
women – had travelled before. She also travelled extensively in Turkey, Greece, Italy, Nepal 
and Afghanistan. Stark was born in Paris in 1893. Although she had no formal education as a 
child, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian. She 
entered London University in 1912, but at the start of World War I, she joined the nurse 
corps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the school of 
Oriental studies. Her studies there led to extensive travel in the Middle East, enabling her to 
eventually become fluent in Persian, Russian and Turkish. Stark became known as a traveler 
and explorer in the Middle East. She travelled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 when 
she had saved enough money, and while there, she studied Arabic. In 1928 she travelled by 
donkey to the Jebel Druze. a mountainous area in Syria. During another trip, she went to a 
distant region of the Elburz, a mountain range in Iran. Where she made a map. She was 
searching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which she 
wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a Gold 
Medal by the Royal Geographic Society. For the next 12 years, she continued her career as a 
traveler and writer establishing a style which combined an account of her journeys with 
personal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle East. 

What’s the best title for this passage? 93-
1) Ferya Stark as a hero 2) Ferya Stark a nurse in World War I 
3) Ferya Stark as a scholar about Iran 4) Ferya Stark, explorer and writer 
What word did people use to describe explorers when Stark was alive? 94-
1) explorer 2) writer 3) hero 4) traveler 
What historical event: interrupted Stark’s university education?95-
1) Oriental studies  2) World War I 
3) Assassins Foundation 4) establishing Royal Geographic society 
What did Stark produce while travelling in Iran, in addition to a book? 96-
1) Assassins history  2) research on Elburz 
3) making a map  4) awarding a gold medal 

hild, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian
ntered London University in 1912, but at the start of World War I, she joined the n
orps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the scho

Oriental studies. Her studies there led to extensive travel in the Middle East, enabling h
ventually become fluent in Persian, Russian and Turkish. Stark became known as a tra
nd explorer in the Middle East. She travelled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 w
he had saved enough money, and while there, she studied Arabic. In 1928 she travelle

donkey to the Jebel Druze. a mountainous area in Syria. During another trip, she went
distant region of the Elburz, a mountain range in Iran. Where she made a map. She
earching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which

wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a
Medal by the Royal Geographic Society. For the next 12 years, she continued her career
raveler and writer establishing a style which combined an account of her journeys
ersonal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle E

What’s the best title for this passage? 
1) Ferya Stark as a hero 2) Ferya Stark a nurse in World War I
3) Ferya Stark as a scholar about Iran 4) Ferya Stark, explorer and writer 
What word did people use to describe explorers when Stark was alive? 
1) explorer 2) writer 3) hero 4) traveler 
What historical event: interrupted Stark’s university education?
1) Oriental studies  2) World War I 
3) Assassins Foundation 4) establishing Royal Geographic society 
What did Stark produce while travelling in Iran, in addition to a book?
1) A i hi 2) h Elb
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16صفحه  زبان انگلیسی

 

Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of women at 
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. From 
1877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observatory 
computers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Women 
earned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of these 
women until some writers started to write their stories. One of these scientists was Annie 
Jump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold, she 
became deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her from 
becoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350,000 
stars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, from 
hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group have 
similar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t give her 
awards for many years, but she received many awards from other places. For example, she 
was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford University. 
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer Award 
in 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science. 

Which sentence is NOT true, according to the passage? 97-
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent? 98-
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 99-
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 100-
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon 

 

imilar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn t giv
wards for many years, but she received many awards from other places. For example

was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford Unive
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer A
n 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science

Which sentence is NOT true, according to the passage? 
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent?
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 85 155 101 55 ریاضیات 1
 دقیقه 55 200 156 45 فیزیک 2
 دقیقه 35 235 201 35 شیمی 3
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2صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

3اگر  2 xریشه  2 ax b4 2 bبا ضرایب صحیح باشد،  0 a 101 چه عددي است؟-
1 (33- 2 (33 3 (47 4 (47- 

-102 کدام است؟  nاست.  n11اول برابر جملۀ  n، مجموع 2و قدر نسبت  3 اولجملۀ حسابی با دنبالۀ در 
1 (13 2 (14 3 (15 4 (16 

f(x)تابع دامنۀ اگر  log (log (x ))4 1
2

a)بازة به صورت  3 ,b] حاصل  ،باشدb a 103 کدام است؟-

1 (1 2 (3
2   3 (1

2   4 (7
2   

yو خط  f+gمحدود به نمودار تابع  ناحیۀبه صورت مقابل است. مساحت  gو  fنمودار توابع  x3 4 -104 چقدر است؟ 2
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

f(x)نمودار  (x -105 تا یکدیگر چه عددي است؟ Cو  B نقطۀدو  فاصلۀشکل مقابل است.  3(
1 (360 
2 (364 
3 (362 
4 (366 
 
 

xبا فرض  (x )f(x)12 31 fحاصل ، fاي بودن  چندجملهو  1 ( -106 کدام است؟ 1(
1 (2 2 (6 3 (3 4 (4 

x)هاي معادله  مجموع ریشه ) | x |21 2 1 -107 کدام است؟ 15
1 (2 2 (2 3 (4 4 (4 

xمعادلۀ هاي  تعداد ریشه x x x2 23 2 4 6 -108 کدام است؟ 1
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

Aاگر  ( , )1 4 ،B ( , )3 )Cو  2 , )1 -109 کدام است؟ BHسه رأس یک مثلث باشد، طول ارتفاع  2
1 (2 2 2 (3 2 3 (4 2 4 (8 2 

7اگر  2/و  124 0 -110 کدام است؟ حاصل  1
 -3) 4 ) صفر3 -1) 2 -2) 1

f 2
2

2
1

g

2

27
B

C

4 (4
f(x)مودار  (x است؟Cو Bنقطۀدو فاصلۀشکل مقابل است. 3( چه عددي تا یکدیگر

1 (360
2 (364
3 (362
4 (366

xا فرض  (x )f(x)12 3(((x(اي بودن  چندجملهوf، حاصلf ( کدام است؟ (
1(22(63(34(4

x)هاي معادله مجموع ریشه ) | x |2 15) | x |) | x کدام است؟
1 (22 (23 (44 (4

2معادلۀ هاي عداد ریشه 23 2 4 6 1x x x xx x2 کدام است؟ 2
) صفر34) 23) 12) 1

Aگر  ( , ),, ،B ( , )Cو,,( , کدام است؟BHسه رأس یک مثلث باشد، طول ارتفاع ,,(
1 (222 (233 (4 24 (28

7گر  2/و 124 0 کدام است؟ حاصل  /1
ف13)22)1 (4(3

2 g

2

27
B

C
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3صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

logاگر  m325  باشد، حاصلlog1
5

3 -111 کدام است؟ mبر حسب  3

1 (m
3   2 (m

3   3 (m3 4 (m3 

/اگر 
037 /و  5

07 cosمقدار  5 cos sin sin
sin cos sin cos

2 2 2 2
2 2 2 -112 در کدام گزینه آمده است؟ 2

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

yبخشی از نمودار  tan x3  در شکل مقابل رسم شده است. خطy yو  3 کنـد،   قطـع مـی   Bو  Aنمـودار تـابع را در    1 113-
 کدام است؟ Bو  Aمجموع طول نقاط 

1 (5
6 

2 (4
3 

3 (5
3 

4 (7
6 

f(x)به فرض آنکه  sin xsin x3  ، تناوب دورةy f( x) f(x)2 114 چه عددي است؟-

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

axاگر  bf(x) x  وxg(x)
x x2

2
2 1

aمقدار  ، b  کدام باشد تا
x
lim f(x)g(x)

1
2

-115 برقرار باشد؟ 5

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

|تابع  x x | | x |f(x)
g(x) | x |

2 1
-116 تواند باشد؟ کدام می g ضابطۀپیوسته است.  در  1

1 (x2 2 2 (x2 2 3 (x1 4 (x 1 

حاصل  nبا فرض طبیعی بودن 
n

nx
x xlim

x x

2
2

3 2
2 1

-117 باشد؟ تواند نمیبرابر کدام عدد زیر  

1 (1
2 2 (2

3 3 (1
3 4 (3 

f(x)اگر  (x a) | x |2 xدر  1 fپذیر باشد، مقدار  مشتق 1 ( ) f ( )1 -118 چه عددي است؟ 1
1 (8 2 (8 3 (4 4 (4 

A

B

y 3

y 1
3

3 (5
3

4 (7
6

f(x)ه فرض آنکه  sin xsin x ، تناوب دورةy f( x) f(x)2چه عددي است؟

1 (2 (23 (2
34 (2

axگر  bf(x) x وxg(x) 2
2

2 1x x2،  مقدارa b کدام باشد تا
x
lim f(x)g(x)

1
2

برقرار باشد؟ 5

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

|ابع  x x | | x |f(x)
g(x) | x |

2 1
تواند باشد؟کدام میgضابطۀپیوسته است.  در  1

1 (x2 22 (2 2x3 (x14 (x 1

حاصل nا فرض طبیعی بودن 
n

nx
xlim

2
2

3 2x2

2 1nx x2 باشد؟ تواند نمیبرابر کدام عدد زیر

1 (1
22 (2

33 (1
34 (3

f(x)گر  (x a) | x xدر  2| fپذیر باشد، مقدار مشتق 1 ( ) f ( )ff ) f () f چه عددي است؟)
1 (82 (83 (44 (4

B
y 1
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

yنمودار دو سهمی  f(x) ،y g(x)  در شکل مقابل آمده است. با فرضf(x) xh(x) g(x) x
0
yنمودار تابع  0 h (x) 119 تواند باشد؟ کدام می-

1(  2 (   

3 ( 4 ( 

g(x)صورت مقابل است، اگر  به fنمودار تابع  (x )f( x )2 4 2 gآنگاه  1 ( -120 چقدر است؟ 2(
1 (36 
2 (32 
3 (40 
4 (30 
 

yبیشترین مقدار  cos x sin x a2 ]بازة در  2 , ]0 -121 کدام است؟ aاست. مقدار  3برابر  2

1 (3
4 2 (3

2 3 (1
2 4 (3

2 
-122 کدام گزینه صحیح است؟

 نسبی است. طول اکسترمم fبراي  fبحرانی نقطۀ ) هر 1
fباشد، آنگاه  fطول اکسترمم نسبی  ) اگر 2 ( ) 0 
 هستند. fباشند، طول اکسترمم نسبی براي  f) نقاطی که طول اکسترمم مطلق 3
fتعریف شود و  در همسایگی باز شامل  f) اگر 4 ( )  است. fطول بحرانی  ،  0

xتابع  x xf(x)
ax b x

2
2

4 1
1

-123 چه عددي است؟ bعطف است،  نقطۀداراي یک  

1 (2 2 (2 3 (1 4 (1 
yخط  m  نمودار تابعy x x x3 22 9 12 -124 کدام است؟ mکند، حدود  را در سه نقطه قطع می 1

1 (m4 6   2 (m5 7   3 (m4 5   4 (m5 6    
 

f (x)

g(x)

2

2

6

)gصورت مقابل است، اگر بهfمودار تابع  ) ( ) ( )) () gآنگاه ) ( چقدر است؟ (
1 (36
2 (32
3 (40
4 (30

yیشترین مقدار  cos x sin x axx بازة در[ , کدام است؟aاست. مقدار 3برابر  ,,[

1 (3
42 (3

23 (1
24 (3

2
کدام گزینه صحیح است؟

نسبی است.طول اکسترممfبراي fبحرانی نقطۀ) هر1
fباشد، آنگاه fطول اکسترمم نسبی) اگر 2 ( ))) 0
هستند.fباشند، طول اکسترمم نسبی براي f) نقاطی که طول اکسترمم مطلق 3
fتعریف شود و در همسایگی باز شامل f) اگر 4 ( ))) است.fطول بحرانی ، 0

xf(x)ابع 
ax b x

2
2

4 1x x
1

چه عددي است؟bعطف است،  نقطۀداراي یک  

1 (22 (23 (14 (1
yخط  m  نمودار تابعy x x x3 22 9 12 1x x xx x3 کدام است؟mکند، حدود را در سه نقطه قطع می2

1 (4 6m 2 (5 7m 3 (4 5m 4 (5 6m 

2

2

6
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Aاگر  0 1
1 A)هاي ماتریس  باشد، مجموع درایه 4 I)(A I)1 125 چه عددي است؟-

1 (I6 2 (12 3 (I12 4 (6 
Aاگر  A2  و ماتریسA پذیر باشد، وارون ماتریس  مربعی وارونA A2 126 کدام است؟-

1 (I 2 (I2 3 (I1
2 4 (I1

3 

6هاي ماتریس  اگر به تمام درایه 4
4 -127 شود؟ به دترمینان آن چند واحد اضافه می واحد اضافه کنیم، 3، 6

1 (3 2 (9 3 (18 4 (36 
) نقطۀاي که از دو  شعاع دایره , )2 )و  0 , )2 yگذشته و بر خط  0 -128 باشد؟ مماس است، چگونه می 1

1 (/1 5 2 (/2 5 3 (3 4 (5 
)ثابت  نقطۀدر یک مکان هندسی، مجموع فواصل نقاط آن از دو  , )2 )و  4 , )2 خطی که از نقاط ثابت گذشته  پاره اندازةاست؛  8برابر  2 129-

 باشد، چقدر است؟ بر قطر آن عمود می
1 (/3 5 2 (/1 3 3 (/2 5 4 (/1 8 

قطـع   Cرا در  ABشـود،   خـارج مـی   OBبر  Dکند. عمودي که در  قطع می Dرا در  OB، ضلع A، نیمساز AOB الزاویۀ قائمدر مثلث  130-
 کدام است؟ C نقطۀمکان هندسی  معادلۀ، Bجا شدن رأس  کند. با جابه می

1 (y x2 12 
2 (y x3 

3 (x y2 2 9 

4 (y x2 12 36 0 
 

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

1 (2
7 2 (1

7 3 (1
4 4 (1

3 
yها و خط  اي بر محور عرض دایره x4 3 مشـترك   نقطـۀ واحد باشد،  2دوم و شعاع آن  ناحیۀمماس است. اگر مرکز این دایره در  0 132-

 ها با کدام عرض است؟ آن با محور عرض

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

  

CD

B
y

O A6
x

)ثابت نقطۀدر یک مکان هندسی، مجموع فواصل نقاط آن از دو  , )و ,,( , خطی که از نقاط ثابتپاره اندازةاست؛ 8برابر  ,,(
باشد، چقدر است؟ر قطر آن عمود می

1 (/3 5/2 (/1 3/3 (/2 5/4 (/1 8/
Cرا درABشـود،  خـارج مـی  OBبر Dکند. عمودي که در قطع میDرا در OB، ضلع A، نیمساز AOBالزاویۀقائمدر مثلث 

کدام است؟Cنقطۀمکان هندسی معادلۀ، Bجا شدن رأس کند. با جابهمی

1 (y x2 12
2 (y x3
3 (x yy2 2 9
4 (y x2 12 36 0xx

باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟می6و 8ترین نقاط بیضی از یک کانون آن به ترتیب دورترین و نزدیکفاصلۀ

1 (2
72 (1

73 (1
44 (1

3
y4ها و خط اي بر محور عرضایره 3 0y x مش نقطـۀواحد باشد،  2دوم و شعاع آن ناحیۀمماس است. اگر مرکز این دایره در

ها با کدام عرض است؟ن با محور عرض

1(12(3
23(34(4

CD

B
y

O A6
x
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aبردار اندازة با توجه به شکل مقابل،  b ca b cb c 133 کدام است؟-
1 (4 
2 (2 3 
3 (2 2 
4 (6 
 

|حاصل عبارت  i k | | j i | | k j |2 2i ki kkk | | j i | | k j |k | | j i | | k j -134 کدام است؟ |
1 (5 2 (2 5 3 (3 5 4 (2 5 2 2 

2هر ضلع  اندازةدر یک لوزي  1هاي دو قطر  و نسبت اندازه 10
-135 است. مساحت لوزي کدام است؟ 3

1 (60 2 (36 3 (30 4 (24 
 

AMدر شکل مقابل  MB1
-ABC 136االضالع چنـد درصـد مسـاحت مثلـث      باشد، مساحت متوازي االضالع می و چهارضلعی متوازي 3

 است؟

1 (35 
2 (/37 5 
3 (40 
4 (/42 5 
 

-137 محاطی این ذوزنقه کدام است؟ دایرةاست. مساحت  هم محاطی و هم محیطی 6و  4هاي  هقاعداي به طول  ذوزنقه
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

تر بـا دایـرة بعـدي     ، تصویر دایرة کوچکaانتقال با برداري به طول   وسیلۀداریم. به  9المرکزین  و طول خط 3و  2هاي  شعاعدو دایره به  138-
 شود.) المرکزین رسم می کدام است؟ (بردار موازي خط aشود. مقدار  مماس خارج می

 9یا  8) 4 8) 3 14یا  4) 2 6) 1
ABC ،Âدر مثلث  ABو  60 ACو  4 -139 چقدر است؟  Aزاویۀ باشد. طول نیمساز  می 9

1 (336 13   2 (6 3   3 (3 4 (6 
  

b 2b 2 a 2a 2

c 3c 3

A

B C

M

((((

AMدر شکل مقابل  MB1
االضالع چنـد درصـد مسـاحت مثلـثباشد، مساحت متوازي االضالع می و چهارضلعی متوازي3

ست؟
1 (35
2 (/37 5/
3 (40
4 (/42 5/

محاطی این ذوزنقه کدام است؟دایرةاست. مساحت هم محاطی و هم محیطی6و 4هاي هقاعداي به طول ذوزنقه
1 (32 (43 (54 (6

تر بـا دایـرة، تصویر دایرة کوچکaانتقال با برداري به طول وسیلۀداریم. به 9المرکزین و طول خط3و 2هاي شعاعدو دایره به 
شود.)المرکزین رسم میکدام است؟ (بردار موازي خطaشود. مقدار مماس خارج می

9یا  8) 84) 143یا  4) 62) 1
ABC ،Âدر مثلث  ABو 60 ACو 4 چقدر است؟ Aزاویۀ باشد. طول نیمساز می9

1 (336 13 2 (6 3 3 (34 (6

A

B C

M

www.konkur.in

forum.konkur.in



7صفحه  ریاضیات 
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27رو برابر  روبه االضالع متساويمساحت مثلث  OE باشد. اگر می 3 2 OD و  -140 کدام است؟ OFباشد، طول  4
1 (5/3  
2 (4  
3 (3  
4 (5 
 

pهاي  دلخواه باشند، ارزش گزاره گزارة pهمواره نادرست و  گزارة Fو  درستهمواره  گزارة Tاگر  T   وp F  به ترتیب در کدام 141-
 گزینه آمده است؟

1 (T  وF 2ارزش  ) همP ارزش  و همP 3ارزش  ) همP  وF 4 (T ارزش  و همP 
A باشیماگر داشته  [ , ]0 Bو  2 [ , ]1 A)اي که  ، مساحت ناحیه3 B)2142 ناحیـۀ سازد، چقـدر از مسـاحت    در دستگاه مختصات می-
A B2  کمتر است؟ 2

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-143 تواند باشد؟ باشد. ضریب درس ریاضی کدام گزینه می می 16برابر  زیرآموزي طبق جدول  میانگین نمرات دانش

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

nاندازةگیري تصادفی ساده به  در نمونه }از جامعه 4 , , , , , }0 1 2 3 4 بـرآورد کنـد، کـدام     3اي که میانگین را  احتمال انتخاب نمونه 5 144-
 است؟

1(1
3  2(1

2  3(4
15  4(2

15  
برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. در یک بار پرتاب، احتمال  3اي ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج،  یک تاس به گونه 145-
 کدام است؟ 3تر از  وقوع عدد بزرگ

1 (1
2 2 (2

3 3 (5
12 4 (7

12 
توانند در یک صف قرار گیرند به طوري که پویا و پارسا  دوست که چهار نفر آنها پارسا، پویا، طاها و رامتین هستند به چند طریق می 12 146-

 ؟ نباشندکنار هم باشند ولی طاها و رامتین کنار هم 
1 (!196 9   2 (!4 11   3 (!18 10   4 (!18 11   

P(Aو  اند مستقل Bو  Aدو پیشامد  B ) P(A)3  وP(A | B) 1
P(Aاست. مقدار  5 B) 147 کدام است؟-

1 (2
3 2 (4

5 3 (13
15 4 (11

15 

A

B C

E D

F

O

42

/ / x
x

1 5 2 5
18 16 12

یمیشکیزیفیضایر سرد
بیرض
هرمن

A B2B کمتر است؟
3) 24) 13) 2) صفر1

تواند باشد؟باشد. ضریب درس ریاضی کدام گزینه میمی16برابر زیرآموزي طبق جدول میانگین نمرات دانش
1 (/15/
2 (2
3 (/2 5/
4 (3

nاندازةگیري تصادفی ساده به در نمونه جامعه 4 }از , , , , , }, , , , انتخاب نمونه, بـرآورد کنـد 3اي که میانگین را احتمال
ست؟

1(1
32(1

23(4
154(2

15
هر عدد زوج، ک تاس به گونه برابر احتمال وقوع هر عدد فرد است. در یک بار پرتاب،3اي ساخته شده است که احتمال وقوع
کدام است؟3تر از وقوع عدد بزرگ

1 (1
22 (2

33 (5
124 (7

12
توانند در یک صف قرار گیرند به طوري که پویادوست که چهار نفر آنها پارسا، پویا، طاها و رامتین هستند به چند طریق می12

؟ نباشندکنار هم باشند ولی طاها و رامتین کنار هم 
1 (!196 9 2 (!4 11 3 (!18 10 4 (!18 11 

P(Aو اندمستقلBو Aدو پیشامد  B ) P(A)3 B ) P( وP(A | B) 1
P(Aاست. مقدار 5 B) کدام است؟

1 (2
32 (4

53 (13
154 (11

15

/ / x
x

1 5 2 5/ /
18 16 12

یمیشکیزیفیضایر سرد
بیرض
هرمن
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المپ معیوب وجود دارد. به تصادف یکی  5المپ سالم و  10المپ معیوب و در دومی  3المپ سالم و  12دو ظرف یکسان داریم. در اولی  148-
 اولی باشد چقدر است؟جعبۀ م. اگر بدانیم این المپ معیوب است احتمال این که از کنی از دو ظرف را انتخاب و المپی از آن خارج می

1 (1
4 2 (1

3 3 (2
3 4 (3

8
a. اگر a,bفرض کنید  b4  مضربa b5 aباشد، کدام گزینه مضرب  3 b5 -149 است؟ 3

1 (a15 2 (a17 3 (a7 4 (a13 
n ،nهر عدد طبیعی  اگر به ازاي na | b 150 ؟نیست، کدام گزینه در مورد ب.م.م و ك.م.م آنها لزوماً درست-

1 ((a,b) | a | 2 ([a,b] | b | 3 ((a ,b) a2 2 4 ([a,b ] b2 2 

aنهشتی  هم رابطۀاز  b
30

20 -151 است؟ نادرستگیري  کدام نتیجه 45

1 (a b
6

4 9 2 (a b
6

4 3 3 (b
3
0 4 (a

3
0 

Sصورت  درجه رئوس گرافی به دنبالۀ : , , , , , , ,4 4 4 4 1 1 1 -152 دارد؟ 4ر به طول باشد، این گراف چند دو می 1
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-153 ؟نباشدبا کدام شرایط ممکن است همبند  Gگراف 
1 (P(G) (G)و  10 9 2 (P(G) q(G)و  8 22 
3 (P(G) (G)و  9 (G) 4 4 (P(G) (G)و  8 (G) 3 

Aاز مجموعه { , , , , , }1 2 3 4 5 Bبه مجموعه 6 { , }7 fRچند تابع با شرط 8 B که شامل زوج مرتـب  طوري توان نوشت، به می 154-
( , )1  نیز باشد؟ 8

1 (32 2 (31 3 (62 4 (61 
اي که هر کارگر با هر نوع ماشین و هر نوع  روز هفته کار کنند؛ به گونه 5نوع الیاف در  5ریسی و   نوع ماشین نخ 5کارگر با  5قرار است  155-

یزي براي این مسئله ر بار به کار گرفته شود. کدام جدول برنامه بار کار کرده باشد و نیز هر الیاف در هر ماشین دقیقاً یک الیاف دقیقاً یک
 دهد؟ را نشان می

1 (

13 41 24 52 35
45 23 51 34 12
22 55 33 11 44
54 32 15 43 21
31 14 42 25 53

 2 (

13 41 24 52 35
22 55 33 34 12
31 14 42 25 53
32 54 15 43 21
22 55 33 11 44

 

 

3 (

31 14 42 25 53
22 33 55 11 44
45 23 51 34 12
31 14 42 25 53
54 32 15 43 21

 4 (

35 12 44 21 53
52 34 33 43 25
24 51 11 15 42
41 23 55 32 14
13 45 22 54 31

 

Sصورت درجه رئوس گرافی بهدنبالۀ : , , , , , , ,1, , , , , , ,, , , , , دارد؟ 4ر به طول باشد، این گراف چند دومی,
1 (12 (23 (34 (4

؟نباشدبا کدام شرایط ممکن است همبند Gراف 
1 (P(G) (G)(G)و 10 92 (P(G) q(G)و 8 22
3 (P(G) (G)و 9 (G)(G) (G) 44 (P(G) (G)و 8 (G)(G) (G) 3

Aز مجموعه { , , , , , }, , , , ,, , , , Bبه مجموعه , { , fRچند تابع با شرط,{ Bfکه شامل زوج طوري توان نوشت، بهمی 
( , نیز باشد؟ ,,(

1 (322 (313 (624 (61
اي که هر کارگر با هر نوع ماشین وروز هفته کار کنند؛ به گونه5نوع الیاف در 5ریسی و نوع ماشین نخ5کارگر با 5قرار است 

یزي براي اینربار به کار گرفته شود. کدام جدول برنامهبار کار کرده باشد و نیز هر الیاف در هر ماشین دقیقاً یکلیاف دقیقاً یک
دهد؟را نشان می

1 (

13 41 24 52 35
45 23 51 34 12
22 55 33 11 44
54 32 15 43 21
31 14 42 25 53

2 (

13 41 24 52 35
22 55 33 34 12
31 14 42 25 53
32 54 15 43 21
22 55 33 11 44

3 (

31 14 42 25 53
22 33 55 11 44
45 23 51 34 12
31 14 42 25 53

4 (

35 12 44 21 53
52 34 33 43 25
24 51 11 15 42
41 23 55 32 14
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gخواهیم از فلزي به چگالی  می
cm35 ،  توخالی بسازیم که شعاع داخلی آن کـرةcm3 ،و شعاع خارجیcm4   است. جرم این کره چنـد 156-

)شود؟  کیلوگرم می )3 
1 (/074 2 (/037 3 (740 4 (370 

mشود. آهنگ آب شدن این شمع در کدام گزینه برحسب  ساعت آب می 2به مدت  cm18شمعی به طول 
ms     با نمـاد علمـی درسـت 157-

 نشان داده شده است؟

1 (9 2 (/
309 10 3 (/

10 25 10 4 (/
22 5 10 

xمعادله مکان ـ زمان متحرکی به صورت   t t2 شود. سرعت متوسط  اي که متحرك به مبدأ مختصات نزدیک می باشد. در بازه می 4 158-
 متحرك چند متر بر ثانیه است؟

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

tمتحرکی با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است. این متحرك در لحظه  s1 xدر مکان  2 m1 tو در لحظـه   5 s2 6 159-
xدر مکان  m2 xبرحسب ثانیه در مکان  اي قرار دارد. متحرك در چه لحظه 17 m29 قرار دارد؟ 

1 (8 2 (10 3 (9   4 (12   

mخودرویی از حال سکون با شتاب 
s24 تـر از   متـر عقـب   100کند. همزمان یـک موتورسـوار از    در روي خط راست شروع به حرکت می 160-

متر شود، سرعت حرکت موتورسوار  50موتورسوار از خودرو فاصلۀ کند. اگر حداقل  به دنبال خودرو حرکت می vخودرو با سرعت ثابت 

mچند 
s است؟ 

1 (10 2 (5 3 (/2 5 4 (20

vبه صورت  SIزمان حرکت جسمی در  ـ سرعت معادلۀ t t2 8 هاي زیـر در مـورد حرکـت جسـم      یک از عبارت است. کدام 15 161-
 درست است؟

 اول در جهت مثبت محور و تندشونده است. ثانیۀ 3) حرکت جسم در 1
t لحظۀ) حرکت جسم بین دو 2 s , t s2 14  تندشونده و در جهت منفی محور است. 3
t لحظۀ) شتاب متوسط جسم بین دو 3 s , t s2 15  مخالف صفر است. 3
 کند. اول حرکت، جسم همواره کندشونده در جهت منفی محور حرکت می ثانیۀ 5) در 4

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 

tمتحرکی با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است. این متحرك در لحظه  s1 xدر مکان  2 m1 s6و در لحظـه   5
xدر مکان  m2 xبرحسب ثانیه در مکان ايقرار دارد. متحرك در چه لحظه17 m29 قرار دارد؟

1 (82 (103 (9 4 (12 

mخودرویی از حال سکون با شتاب 
s24متـر عقـب 100کند. همزمان یـک موتورسـوار از   در روي خط راست شروع به حرکت می

متر شود، سرعت حرکت موت50موتورسوار از خودرو فاصلۀ کند. اگر حداقل به دنبال خودرو حرکت میvخودرو با سرعت ثابت 

mچند 
s است؟

1 (102 (53 (/2 5/4 (20

vبه صورت SIزمان حرکت جسمی در ـسرعتمعادلۀ t t2 8 15tt هاي زیـر در مـورد حرکـت یک از عبارت است. کدام
درست است؟

اول در جهت مثبت محور و تندشونده است.ثانیۀ3) حرکت جسم در 1
t لحظۀ) حرکت جسم بین دو 2 s , t s2 1s , ts , ts ts ts ts , ts t.تندشونده و در جهت منفی محور است
t لحظۀ) شتاب متوسط جسم بین دو 3 s , t s2 1s , ts , ts , ts , ts ts , ts t.مخالف صفر است
کند. اول حرکت، جسم همواره کندشونده در جهت منفی محور حرکت میثانیۀ5) در 4

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؟

1 (452 (303 (604 (90
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mاي بـه جـرم    دهد. این نیرو به وزنه می a2شتاب  m2اي به جرم  و به وزنه a1شتاب  m1اي به جرم  به وزنه Fنیروي  m2 2
1 2 163-

 دهد؟ چه شتابی می

1 (a a2 2
1 2 2 (

a a
a a

2 2
1 2
1 2

 3 (a a

a a
1 2
2 2

1 2
 4 (a a2 2

1 2
2 

/حرکت جسمی که تحت تأثیر نیروي  معادلۀ N16 xکند، به صورت  حرکت می xبر روي محور  5 t t23 8 اسـت. جـرم جسـم     12 164-
 چند کیلوگرم است؟

1 (11 2 (/5 5 3 (4 4 (2 
پرد و پس از مدتی چتر خـود را بـاز کـرده و بعـد از      یک چترباز از ارتفاع زیادي در هوا از یک هواپیما بدون سرعت اولیه به بیرون می 165-

دهد؟ (فرض کنید چترباز در مراحل مختلف به  تاب حرکت چترباز را برحسب زمان بهتر نشان میرسد. کدام گزینه ش مدتی به زمین می
 رسد.) سرعت حدي خود نمی

 
 
 
1 ( 2( 3( 4( 
 

/در شکل مقابل جسمی به جرم  kg1 Nتوسط فنري با ثابت  5
m80 شود، اگر نیرویی که توسط سطح افقی به  با سرعت ثابت کشیده می 166-

mgاست؟ (مقاومت هوا ناچیز و  cmباشد، افزایش طول فنر در اثر اعمال این نیرو چند  N25شود  جسم وارد می
s210 (.است 

1 (/12 5  
2 (25 
3 (/1 25  
4 (/2 5 

aبه صورت  kg2شتاب زمان متحرکی به جرم  معادلۀ t2 t لحظـۀ دانیم سرعت این متحـرك در   است و می 5 s2   برابـرm
s4 167-

t لحظۀاین متحرك در  تکانۀاست.  s3  چند واحدSI است؟ 
1 (6 2 (14 3 (12 4 (28 

Fنیروي  i j5 -y 168متر در راستاي محور  10به مقدار  جسم تحت تأثیر نیروهاي وارد بر آنوارد شده و  mبه جرم  ساکنی بر جسم 20

m(gجایی چند ژول است؟  . کار این نیرو در این جابهشود میجا  جابه )
s210 

1 (50 2 (200 3 (100 4 (50 17 

/ kg1 5 F

NK m80

a

tt1
t2

a

tt1

a

tt1 t2

a

tt1 t2
1 (2(3(4(

/در شکل مقابل جسمی به جرم  kg1 Nتوسط فنري با ثابت /5
m80شود، اگر نیرویی که توسط سطحبا سرعت ثابت کشیده می

mgاست؟ (مقاومت هوا ناچیز و cmباشد، افزایش طول فنر در اثر اعمال این نیرو چند N25شود جسم وارد می
s210 (.است

1 (/12 5/
2 (25
3 (/1 25/
4 (/2 5/

aبه صورت  kg2شتاب زمان متحرکی به جرم معادلۀ t2 5t لحظـۀ دانیم سرعت این متحـرك در  است و میt s2 برابـ
tلحظۀاین متحرك در تکانۀست.  s3  چند واحدSIاست؟

1 (62 (143 (124 (28
Fیروي  i jii jF iiii به جرم  ساکنی بر جسمm متر در راستاي10به مقدار جسم تحت تأثیر نیروهاي وارد بر آنوارد شده و

m(gجایی چند ژول است؟ . کار این نیرو در این جابهشودمیجا جابه )m
s2

1(52(23(14(5 17

/ kg1 5/ F

NK m80

a

tt1
t2

a

tt1

a

tt1 t2

a

tt1 t2
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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 169-

mپرتـاب  اولیۀ آید. انرژي تلف شده در برخورد گلوله به زمین چند ژول است؟ (سرعت  زمین باال میمتري سطح  2ارتفاع 
s10   (.اسـت

m(g )
s210 

1 (120 2 (320 3 (280 4 (520
-170 باشد؟ چند مورد از موارد زیر صحیح می

 الف) نمک طعام، فلزات، مواد معدنی و شیشه همگی جزء جامدهاي بلورین هستند.
 گویند. ها حرکت براونی می در شارهها  مولکولب) به حرکت تصادفی و نامنظم 

 انجماد براي ابعاد نانو در مواد با ابعاد عادي آنها تفاوت دارد. نقطۀهاي فیزیکی مواد مانند رسانندگی و  پ) ویژگی
هاي آب و سطح جامـد در تمـاس بـا آن را نیـروي هـم چسـبی        هاي ناهمسان مانند نیروي جاذبه بین مولکول وي بین مولکولت) نیر

 گویند. می
 باشد کدام صحیح نمی ) هیچ4 3) 3 2) 2 1) 1

) وارد آب کـرده و آن را بـه تـدریج    1قرار دارد، هرگاه قطعه فلزي را به آرامی از خارج ظرف (موقعیت  ظرفی محتوي آب روي ترازویی 171-
) فرو بریم بدون آنکه به کف ظرف برخوردي داشته باشد، در طی این عمل ترازو به ترتیب 3 مطابق شکل تا نزدیکی کف ظرف (موقعیت

(در موقعیـت   این عددها صحیح است؟ مقایسۀدهد. کدام گزینه در رابطه با  را نمایش می W3و  W1، W2از راست به چپ عددهاي 
 (چگالی فلز بیشتر از آب بوده و توپر است) تنها بخشی از جسم در آب فرو رفته است.) )1(
1 (W W W1 2 3   
2 (W W W1 2 3 
3 (W W W1 2 3 
4 (W W W1 2 3 

/لیتر مایع با چگالی  5در یک ظرف با شکل نامعین مقدار 
g

cm30 بوده و مایع تـا ارتفـاع    cm240ریزیم. اگر سطح مقطع ظرف  می 8 172-

cm50 شود، چند نیوتون است؟  هاي ظرف وارد می ند، برایند نیروهایی که از طرف مایع به دیوارهظرف را پر کm(g )
s210 

1 (40 2 (16 3 (24 4 (56 
-173 است و آهنگ رسانش Bدو برابر  Aبه طوري که شعاع  ،اي است یکسان و سطح مقطع آنها دایره Bو  Aاي شکل  هاي استوانه طول سیم

 اي بین رسانندگی گرمایی آنها وجود دارد؟ گرمایی در هر دو سیم به ازاي اختالف دماي یکسان بین دو سر آنها، برابر است. چه رابطه

1 (A BK K2 2 (A BK K4 3 (B
A

KK 4 4 (B
A

KK 2 

( )1
( )2
( )3

عیام

ب کدام صحیح نمی) هیچ34) 23) 12) 1
) وارد آب کـرده و آن را بـه ت1قرار دارد، هرگاه قطعه فلزي را به آرامی از خارج ظرف (موقعیت ظرفی محتوي آب روي ترازویی

) فرو بریم بدون آنکه به کف ظرف برخوردي داشته باشد، در طی این عمل ترازو به3مطابق شکل تا نزدیکی کف ظرف (موقعیت
(در مو این عددها صحیح است؟مقایسۀدهد. کدام گزینه در رابطه با  را نمایش می W3WWو W1WW،W2WWز راست به چپ عددهاي 

(چگالی فلز بیشتر از آب بوده و توپر است)تنها بخشی از جسم در آب فرو رفته است.))1
1 (W W WW1 2 3W W WW W WWWW 
2 (W W WWW1 2 3W W WW W WWWW
3 (W W WWW1 2 3W W WW W WWWW
4 (W W WW1 2 3W W WW W WWWW

/لیتر مایع با چگالی 5در یک ظرف با شکل نامعین مقدار 
g

cm30 بوده و مایع تـاcm240ریزیم. اگر سطح مقطع ظرف می/8

cm50شود، چند نیوتون است؟ هاي ظرف وارد میککند، برایند نیروهایی که از طرف مایع به دیوارهظرف را پر کm(g )m
s2

1 (402 (163 (244 (56
است و آهنگBدو برابر Aبه طوري که شعاع ،اي استیکسان و سطح مقطع آنها دایرهBو Aاي شکل هاي استوانهطول سیم

اي بین رسانندگی گرمایی آنها وجود دگرمایی در هر دو سیم به ازاي اختالف دماي یکسان بین دو سر آنها، برابر است. چه رابطه

1 (A BK KA2 (A BK KA3 (B
A

KK 44 (B
A

KK 2

( )( )
( )
( )

عیام
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Cاي با ضریب انبساط طولی  ارلنی شیشه
5 /را که در دمـاي   110 C20 دارد، مطـابق شـکل بـا     cm3200گنجایشـی برابـر بـا     0 174-

Cگلیسیرین با ضریب انبساط حجمی 
5 150 برسـانیم، حجـم    C60ایم. اگر دماي ایـن مجموعـه را بـه     در همان دما پر کرده 10

 خواهد شد؟ cm3گلیسیرین سر ریز شده چند 
1 (4 
2 (/4 24 
3 (/3 76 
4 (/3 92 

-175 سلسیوس بوده است؟درجۀ یخ چند  اولیۀگردد. دماي  میgr210اندازیم، جرم آن  را در داخل آب صفر درجه میgr200قطعه یخی به جرم 

)F
kJL kg360  وkJ

kg.K2 یخc( 

 ) صفر4 -10) 3 -9) 2 -8) 1
را بـه   BCو  ABهـاي   رو مربوط به فرایند ترمودینامیکی یک گاز کامل دو اتمی است. اگر گرماي مبادله شـده در قسـمت   نمودار روبه 176-

ABنشان دهیم، در این صورت  BCQو  ABQترتیب با 
BC

Q
Q  برابر کدام گزینه است؟P V(C R , C R)7 5

2 2 

1 (5
7 

2 (/14 
3 (2

5 

4 (2
7 

رود. اگر  گرمایی است که در چگالنده از دست می LQدهد و  کار انجام می Wدرصد است و در هر چرخه  25بازده یک ماشین آرمانی  177-
 کند؟ چند درصد و چگونه تغییر می LQدرصد افزایش یابد، به ازاي همان مقدار کار قبلی  15بازده ماشین 

 درصد کاهش 50) 4 درصد افزایش 50) 3 درصد کاهش 15) 2 درصد افزایش 15) 1
/5 زند، اگر ضـریب   دهید. در مدت نیم ساعت چند لیتر از آب یخ می ریزید و در فریزر قرار می هاي یخ می را در قالب C10لیتر آب  6 178-

Jشود و  باشد؟ (با فرض اینکه تمام توان یخچال صرف سرد کردن و یخ زدن آب می W126و توان آن  4عملکرد یخچال 
kg K4200

fو  Cآب
kJL kg336  وg

cm31( 

1 (/3 6 2 (2 3 (/18 4 (4 
135اي با بار الکتریکی مثبت،  به ذره ایـن ذره  اولیـۀ  گردد. بار  برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10 179-

e)/چند میکرو کولن بوده است؟  C)191 6 10 

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

P(atm)
6

2

5 15 V (lit)
B

A

C

) صفر10-4) 9-3) 8-2) 1
BCو ABهـاي  رو مربوط به فرایند ترمودینامیکی یک گاز کامل دو اتمی است. اگر گرماي مبادله شـده در قسـمت  مودار روبه

ABنشان دهیم، در این صورت BCQو ABQرتیب با 
BC

Q
Q برابر کدام گزینه است؟P(C R , C R)P V

7 5R C2 2VV

1 (5
7

2 (/14/
3 (2

5
4 (2

7
ر گرمایی است که در چگالنده از دست میLQدهد و کار انجام میWدرصد است و در هر چرخه 25ازده یک ماشین آرمانی 

کند؟ چند درصد و چگونه تغییر میLQدرصد افزایش یابد، به ازاي همان مقدار کار قبلی 15ازده ماشین 
درصد کاهش 50) 4درصد افزایش 50) 3درصد کاهش 15) 2درصد افزایش 15) 1

/5 زند، اگر ضدهید. در مدت نیم ساعت چند لیتر از آب یخ میریزید و در فریزر قرار میهاي یخ میرا در قالبC10لیتر آب /6
Jشود و باشد؟ (با فرض اینکه تمام توان یخچال صرف سرد کردن و یخ زدن آب میW126و توان آن 4عملکرد یخچال 

kg K0

fو Cب
kJL kg336وg

cm31(

1(/3 6/2(23(/18/4(4
135اي با بار الکتریکی مثبت، ه ذره ایـاولیـۀ  گردد. بار برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10

e)/چند میکرو کولن بوده است؟  C)191 6 10/

8

atm)
6

2

5 15 V (lit)
B

A

C
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cmAنقطۀ در  nC9اي  بار نقطه cm
3
cmBنقطۀ ی حاصل از این بار در میدان الکتریکاندازة واقع شده است،  4 cm

6
چند نیوتون بـر   5 180-

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10 

1 (1000 2 (5000 3 (10000 4 (8100 
qدر شکل مقابل بار  C4 صفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط  به جرم یک میلیA  وB     صـفحۀ  حداکثر با چه سـرعتی بـه سـمتB 181-
 شود.) نظر می برخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرف Bصفحۀ پرتاب شود که به 

1 (20 
2 (20 2 
3 (10 
4 (10 2 
 
 

Cیک خازن با ظرفیت  F20  داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده اسـت. اگـر    V10است، توسط مولد  4 182-
 بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟بخواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن 

1 (1 2 (4 3 (3 4 (/0 75 
-183 سنج صفر را نشان دهد؟  رو مقاومت متغیر را چند اهم و چگونه تغییر دهیم تا ولت در مدار روبه

 ) مقاومت متغیر را تغییر ندهیم.1
 کاهش دهیم 1) 2
 افزایش دهیم 1) 3
4 (/  کاهش دهیم.   05 

Aرو اگر  در مدار روبه BV V V10  باشد، مقاومتR 184 چند اهم است؟-
  ) صفر1
2 (1 
3 (4 
4 (6 
 

gبه ترتیب  Bو  Aاند. اگر چگالی  در یک دماي معین داراي مقاومت الکتریکی مساوي Bو  Aطول  دو سیم هم
cm318  و/

g
cm35 و  4 185-

A ،1  ویژةمقاومت 
 است؟  Bچندبرابر جرم سیم  Aباشد، جرم سیم  Bویژة   برابر مقاومت 3

1 (10
9   2 (5

9   3 (9
10   4 (9

5   

A B

cm10

V V100

10

10
V12
1 10

8

V30
1RA

B

/R 1 5
V

/r 05 2 r 2

Cک خازن با ظرفیت  F2 داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده اسـتV10است، توسط مولد 4
بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟خواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن 

1 (12 (43 (34 (/0 75/
سنج صفر را نشان دهد؟ رو مقاومت متغیر را چند اهم و چگونه تغییر دهیم تا ولتدر مدار روبه

) مقاومت متغیر را تغییر ندهیم.1
کاهش دهیم 1) 2
افزایش دهیم 1) 3
کاهش دهیم.   /05/) 4

Aرو اگر در مدار روبه BV V VA B چند اهم است؟Rباشد، مقاومت 1
 ) صفر1
2 (1
3 (4
4 (6

gبه ترتیب Bو Aاند. اگر چگالی در یک دماي معین داراي مقاومت الکتریکی مساويBوAطول دو سیم هم
cm318 وg

cm3

A ،1ویژةمقاومت 
است؟ Bچندبرابر جرم سیم Aباشد، جرم سیم Bویژة   برابر مقاومت 3

V V1

10
V12
1 10

8

V30
1RA

B

/R 1 5//
V

/r 5//
2 r 2
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ــه   ــی روب ــت کربن ــدار مقاوم ــی   مق ــه م ــدام گزین ــم ک ــر حســب اه ــگ  رو ب ــد رن ــد؟ (ک ــد باش ــا:  توان ــبز،  5زرد،  4ه -186 س
 %)5سیاه ـ طالیی  0
1 (48   
2 (44 
3 (40 
4 (36 

aصفحه بوده و  مرکز و هم ها هم رو حلقه در شکل روبه cm10 ،b cm5  وI A1 تـر)   کوچـک حلقۀ (جریان  I2باشد. اگر  می 2 187-

)T.mچند آمپر است؟  I2شود. جریان  میدان مغناطیسی در مرکز حلقه دو برابر میاندازة صفر شود،  )A
7

0 4 10 

1 (/05 
2 (1 
3 (/15 
 توانند درست باشند. می 3و  1هاي  ) گزینه4

یکسان از چهار سیم فاصلۀ که به  Pنقطۀ یکسان از هم قرار دارند. میدان در فاصلۀ به  Iرو چهار سیم راست حامل جریان  در شکل روبه 188-
 باشد، به کدام جهت است؟ بین آنها می

1 (
2 ( 
3 ( 
 صفر است. Pنقطۀ ) میدان در 4

وصل شود، جریان عبوري از مقاومت  20دهد. اگر یک سر مبدل به یک مقاومت  رو یک مبدل جریان متناوب را نشان می شکل روبه 189-
 چند آمپر است؟ 20

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

-190 حرکت آونگ ......... دورةبرابر شود،  4در دستگاه آونگ ساده اگر جرم وزنه متصل به انتهاي آونگ 

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

 شود برابر می 4

Nگرم را به انتهاي فنري به ثابت  400اي به جرم  وزنه
m40 آوریـم. اگـر    بندیم و بر سطح افقی بدون اصـطکاك بـه نوسـان درمـی     می 191-

 است؟ SIرسد چند واحد  می cm44متر برسد، شتاب وزنه وقتی که طول فنر به  سانتی 50و  30بیشترین و کمترین طول فنر به 
1 (6 2 (14 3 (40 4 (4 

درز زبس هایس ییالط

a

b
I2I1

a
a

a

a
a

Pa

20V V1 200

N1 4000 N2 2000

~

3 (/15/
توانند درست باشند.می3 و  1هاي  ) گزینه4

یکسان از چهفاصلۀ که به Pنقطۀ یکسان از هم قرار دارند. میدان در فاصلۀ به Iرو چهار سیم راست حامل جریان در شکل روبه
باشد، به کدام جهت است؟ین آنها می

1 (
2 (
3 (
صفر است.Pنقطۀ ) میدان در4

وصل شود، جریان عبوري از م20دهد. اگر یک سر مبدل به یک مقاومت رو یک مبدل جریان متناوب را نشان میشکل روبه
چند آمپر است؟20

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

حرکت آونگ .........دورةبرابر شود، 4در دستگاه آونگ ساده اگر جرم وزنه متصل به انتهاي آونگ 

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

شود برابر می 4

Nگرم را به انتهاي فنري به ثابت 400اي به جرم وزنه
m40آوریـ بندیم و بر سطح افقی بدون اصـطکاك بـه نوسـان درمـی    می

به فنر طول کمترین و بهسانت50و30یشترین فنر طول که وقت وزنه شتاب برسد، واحدمcm44متر چند است؟SIرسد

a

I2I1

a
a

a

a
a

Pa

20V V1VV 2

N1 4000 N2 2000

~
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کنـد؟   دهد. این نوسانگر در هر دقیقـه چنـد متـر مسـافت طـی مـی       نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  شکل مقابل 192-
m(g )
s210 

1 (/0 75 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (6 
 

mسرعت نوسان ذرات محیط چند  بیشینۀدهد.  شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در یک تار مرتعش نشان می
s ) 193 )3است؟-

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

باشد، بسامدي که این  cm8برابر طول موج دریافتی آن است. اگر طول چنین آنتنی که در هوا قرار دارد برابر 4طول یک آنتن قدیمی  194-

mCکند چند گیگاهرتز است؟ ( گوشی با آن کار می s
83  سرعت صوت در هوا و خأل) 10

1 (/3 75 2 (/7 5 3 (15 4 (60 
-195 شنود. کند و بلندي صوت ......... صوتی است که گوش می در شنیدن صوت ارتفاع صوت ......... صوتی است که گوش انسان درك می

 ) بسامد ـ طول موج4 ) طول موج ـ بسامد3 ) بسامد ـ شدت2 ) شدت ـ بسامد1
-Hz 196شود، بسامد تـار چنـد    گره ایجاد می 3است. وقتی در همین تار تعداد  Hz450و  Hz525بسامد دو هماهنگ متوالی تار مرتعشی 

 شود؟ می
1 (75 2 (150 3 (225 4 (300 

-197 ؟باشد نمیکدام گزینه صحیح 
 شود. تر می شنویم بم میکنیم، با خالی شدن آب بسامد صداي گلوپ گلوپی را که  ) وقتی گالن آبی را خالی می1
 شود. ها به ناحیه سایه بیشتر می ) اگر آزمایش پراش را به جاي امواج رادیویی با میکروموج انجام دهیم، میزان پراش سیگنال2
 شود. ، نور تکفام قرمز به کار ببریم، پهناي هر نوار روشن بیشتر میسبز) اگر در آزمایش یانگ به جاي نور تکفام 3
 شود. ایش پراش نور از شکاف عیناً به جاي هوا در آب انجام شود، میزان پراش کمتر می) اگر آزم4

4در اثر حرکت الکترون بین دو تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت 
برابر شده است، در این صورت فوتـون گسـیل شـده در     9 198-

 گیرد؟ هاي زیر قرار می یک از رشته کدام
n)بالمر  رشتۀ )1 n) لیمان رشتۀ) 2  2( )1 
n)براکت  رشتۀ) 3  تواند درست باشد می 3و  1هاي  ) گزینه4  4(

x (cm)

t (s)4

5

5

x (cm)

y (cm) mv s20

60
4

4

2 (4
3 (6
4 (8

باشد، بسامديcm8برابر طول موج دریافتی آن است. اگر طول چنین آنتنی که در هوا قرار دارد برابر4طول یک آنتن قدیمی 

mCکند چند گیگاهرتز است؟ (گوشی با آن کار می s
83 سرعت صوت در هوا و خأل)10

1 (/3 75/2 (/7 5/3 (154 (60
شنوکند و بلندي صوت ......... صوتی است که گوش میدر شنیدن صوت ارتفاع صوت ......... صوتی است که گوش انسان درك می

) بسامد ـ طول موج4) طول موج ـ بسامد3) بسامد ـ شدت2) شدت ـ بسامد1
شود، بسامد تـار چنگره ایجاد می3است. وقتی در همین تار تعداد Hz450و Hz525سامد دو هماهنگ متوالی تار مرتعشی 

شود؟می
1 (752 (1503 (2254 (300

؟باشدنمیکدام گزینه صحیح 
شود. تر می شنویم بم میکنیم، با خالی شدن آب بسامد صداي گلوپ گلوپی را که ) وقتی گالن آبی را خالی می1
شودها به ناحیه سایه بیشتر می) اگر آزمایش پراش را به جاي امواج رادیویی با میکروموج انجام دهیم، میزان پراش سیگنال2
شود. ، نور تکفام قرمز به کار ببریم، پهناي هر نوار روشن بیشتر میسبز) اگر در آزمایش یانگ به جاي نور تکفام 3
شود. ممایش پراش نور از شکاف عیناً به جاي هوا در آب انجام شود، میزان پراش کمتر می) اگر آزم4

4در اثر حرکت الکترون بین دو تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت 
برابر شده است، در این صورت فوتـون گسـیل ش9

گیرد؟هاي زیر قرار مییک از رشتهکدام
n)بالمر رشتۀ)1 n)لیمان رشتۀ)2( )

( )

t (s)4
5
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-199 فوتوالکتریک قابل توجیه است؟ پدیدةیک از موارد زیر توسط فیزیک کالسیک در  کدام
  ها با کاهش طول موج نور تابشی ) افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون1
 ) وجود طول موج آستانه2
 ها با افزایش شدت نور تابشی ) ثابت ماندن انرژي جنبشی فوتوالکترون3
 ) کوانتومی بودن انرژي نور تابشی به سطح فلز4

-200 چند گرم است؟  m0پرتوزا است. مادة رو نمودار جرم فعال باقی مانده بر حسب زمان یک  شکل روبه
1 (100 
2 (150 
3 (200 
4 (400 
 

 
 

 

 
 

m0

50
/12 5

m(gr)

2 6 t(yr)
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-201 هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت
 الف) بر اثر مهبانگ انرژي زیاد آزاد شده سبب پدید آمدن ذرات زیر اتمی و سپس گازهاي هیدروژن و هلیم گردید.

 رود. اي به کار می هاي هسته انرژي آزاد شده در واکنش محاسبۀانیشتین براي  رابطۀب) 
 شود. فراهم میبیشتر  ،تر پ) هرچه دماي ستاره باالتر باشد، شرایط تشکیل عنصرهاي سنگین

 دهد. اي رخ نمی هاي هسته تر بر خالف خورشید واکنش ها به دلیل دماي پایین ت) در ستاره
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

آن برابر ......... است و تعداد  دورةزمین، در دسته ......... جدول تناوبی قرار دارد که مجموع عدد شماره گروه و  رةسیاترین عنصر  فراوان 202-
هـا بـه ترتیـب از راسـت بـه چـپ        هاي ظرفیت عنصري با عدد اتمی ......... برابر اسـت. (گزینـه   آن با تعداد الکترون الیۀهاي آخرین  الکترون

 باشند.) می
1 (d 2   36 ـ 10 ـ (d 3   56 ـ 12 ـ (s 4  19 ـ 2 ـ (s 56 ـ 3 ـ   

-203 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 ششم جدول برابر است. دورةچهارم یک اتم با تعداد عناصر  الیۀموجود در  الیۀزیر  4الف) گنجایش 

 اند برابر است. که الکترون گرفتههایی  یک عنصر در جدول با بزرگترین عدد کوانتومی اصلی زیر الیه دورة شمارةب) 
 هاي ظرفیتی برابر است. گروه عنصر با تعداد الکترون شمارةاي،  پ) در خصوص تمامی عناصر جدول دوره

 اند. اي قرار گرفته هاي اول و دوم جدول دوره فلزاتی هستند که در گروه s دستۀت) تمامی عناصر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-204 .........جز بههستند، درست هاي  گیري اتم، تمام نتیجه اي بر اساس مدل الیه
 کنند. هاي اطراف هسته حرکت می ها فقط در الیه ) الکترون1
 یابد. ها افزایش می اصلی، سطح انرژي الکترون شمارة الیۀ) با افزایش 2

Cl35 گونۀها و تفاوت انرژي میان آنها در دو  ) انرژي الیه3
Cl37و  17

 تقریبا یکسان است. 17
 یابد. هاي متوالی کاهش می اصلی، اختالف سطح انرژي الیه شمارة الیۀ) با افزایش 4

شود و این عنصـر جـزء کـدام دسـته از عناصـر جـدول        از کدام گاز نجیب استفاده می Zn30اتم  فشردةبراي رسم آرایش الکترونی  205-
 شود؟ محسوب می

 s دستۀ ـ) نئون d 4 دستۀ ـ) آرگون d 3 دستۀ ـ) نئون s 2 دستۀ ـ) آرگون 1
lداراي یک الکترون با ( Aاتم  nالکترون با  5داراي  B) و اتم 0 -206 کدام است؟ Bو  Aباشد. ساختار لوئیس ترکیب حاصل از  می 2

1 (

A
|

A B A
|

A

   2 (: A B A :   3 (
A B A

|
A

   4 (A B A   

MnOهاي  با توجه به اینکه یون 2
به  موارددر کدام  CuMnO4به ترتیب منگنات و پر منگنات نام دارند نام ترکیب  MnO4و  4 207-

 درستی آمده است؟
 منگنات )II(ب) مس      منگنات )I(الف) مس 

 پرمنگنات) II(ت) مس      پرمنگنات )I(پ) مس 
 ) الف و ت4 ) پ و ت3 ) ب و پ2 ) الف و ب1

ششم جدول برابر است. دورةچهارم یک اتم با تعداد عناصر الیۀموجود در الیۀزیر  4لف) گنجایش 
اند برابر است. که الکترون گرفتههایی  یک عنصر در جدول با بزرگترین عدد کوانتومی اصلی زیر الیهدورةشمارةب) 

هاي ظرفیتی برابر است.گروه عنصر با تعداد الکترونشمارةاي،  پ) در خصوص تمامی عناصر جدول دوره
اند.اي قرار گرفتههاي اول و دوم جدول دورهفلزاتی هستند که در گروهsدستۀت) تمامی عناصر 

1 (12 (23 (34 (4
.........جزبههستند، درست هايگیرياتم، تمام نتیجهاير اساس مدل الیه

کنند. هاي اطراف هسته حرکت میها فقط در الیه ) الکترون1
یابد. ها افزایش می اصلی، سطح انرژي الکترونشمارة الیۀ) با افزایش2

Cl35گونۀها و تفاوت انرژي میان آنها در دو  ) انرژي الیه3
Cl37و17

تقریبا یکسان است.17
یابد. هاي متوالی کاهش میاصلی، اختالف سطح انرژي الیهشمارة الیۀ) با افزایش4

دسـته از عناصـراز کدام گاز نجیب استفاده میZn30اتمفشردةراي رسم آرایش الکترونی  شود و این عنصـر جـزء کـدام
شود؟محسوب می

sدستۀـ) نئونd4دستۀـ) آرگونd3دستۀـ) نئونs2دستۀـ) آرگون1
lداراي یک الکترون با (Aتم  nالکترون با 5داراي B) و اتم 0 کدام اBو Aباشد. ساختار لوئیس ترکیب حاصل از می2

1 (

A
|

A B A
|

A

BB 2 (: AA BB A :A BBB A :B 3 (
A B

|
A

BB AB
 4 (AA B AA B AB 

MnOهاي ا توجه به اینکه یون 2
مدر کدام  CuMnO4به ترتیب منگنات و پر منگنات نام دارند نام ترکیب MnO4و 4

آ
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-208 بیان شده است؟هاي زیر براي ترکیبات به درستی  در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ ویژگی
 »ها ـ ترکیب چهارتایی داراي پیوند کوواالنسی ـ انتقال شش الکترون بین یون«
 ) آمونیوم کربنات ـ لیتیم فسفات ـ کلسیم سولفات1
 ) منیزیم هیدروکسید ـ باریم سولفید ـ روبیدیم فسفات2
 ) آمونیوم نیترات ـ کلسیم فسفات ـ آلومینیم هیدروژن کربنات3
 هیدروکسید ـ آلومینیم سولفات ـ باریم نیترات (II)) مس 4

را نشان دهـد، غلظـت مـولی     90دهد در صورتی که این دستگاه عدد  دستگاه گلوکومتر ......... هاي گلوکز را در ......... از خون نشان می 209-
 گرم بر مول است.) 180است. (جرم مولی گلوکز  موالرگلوکز در خون ......... 

35لیتر ـ  گرم ـ دسی ) میلی1 0/) گرم ـ لیتر ـ 2 10 5 

0/لیتر ـ  گرم ـ دسی ) میلی3 35) گرم ـ لیتر ـ 4   5 10 
0/اگر در دماي معین در  گرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مولی محلول کدام (یا چند مـوالر) و غلظـت    60لیتر محلول  5 210-

O)(است؟  ppmآنیون موجود در محلول چند  ,Na ,H : g.mol )116 23 )/چگالی محلول1 g.mL :11 ها به ترتیب  (گزینه 2
 باشند.) از راست به چپ می

1 (mol.L 142500 2 2 (mol.L 135500 2 3 (mol.L 142500 3 4 (mol.L 132500 3 
دسـت   ها به درصد جرمی سدیم فسفات اضافه کنیم تا محلولی با غلظت یک موالر از یون 40لیتر محلول  میلی 50لیتر آب به  چند میلی 211-

/آید؟ (چگالی محلول g.mL :11 025) (O ,Na ,P :g.mol 116 23 31( 
1 (450 2 (480 3 (520 4 (550 

اي تولیـد   ــ قهـوه   ایم، چنانچه جرم رسوب قرمز گرم سدیم هیدروکسید واکنش داده 6نیترات را با  (III)محلولی از آهن مقدار کافی  212-
4/شده   هیدروکسید کدام است؟  مگرم باشد، درصد خلوص سدی 28

Fe(NO ) NaOH Fe(OH) NaNO3 3 3 33 3
(Na ,O ,H ,Fe : g.mol )123 16 1 56 

1 (80 2 (75 3 (70 4 (65 
-213 کند؟ را بیان می» نفت خام«هاي  درستی ویژگی کدام عبارت داده شده، به

 گیرد. ) حدود نیمی از آن براي تولید انرژي، مورد استفاده قرار می1
 شود. هاي کربن تنها پیوندهاي یگانه یا دوگانه دیده می ) در میان ترکیبات موجود در آن و میان اتم2
 هاي داراي کربن کمتر را داشته باشد. اي از نفت خام داراي ارزش اقتصادي باالتر است که درصد بیشتري از هیدروکربن نمونه) 3
 باشد. هاي گوناگون می شامل هیدروکربنتنها که است ) مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی 4

Cدر یک آلکن نسبت شمار پیوندهاي  H  به شمار پیوندهايC C  است. در شرایط  4برابر باSTP  214 چگالی آن کدام است؟-
(C ,H ;g.mol )112 1 

1 (/1 25 2 (/1 5 3 (/2 5 4 (3 
کیلوگرمی با دماي  1را در یک کاسه آهنی  C20کیلوگرم آب  2آهن است، اگر ویژة برابر ظرفیت گرمایی  10ظرفیت گرمایی ویژه آب  215-

C125 کنیم سامانه بـا محـیط اطـراف مبادلـه      باشد؟ (فرض می گراد می سانتی درجۀشوند، دماي نهایی چند  دما بریزیم و این دو هم
 ).گرمایی ندارد

1 (/29 25 2 (25 3 (55 4 (/72 5 

0/گر در دماي معین در  محلول کدام (یا چند مـوالر) و غ60لیتر محلول /5 گرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مولی
O)(است؟ ppmنیون موجود در محلول چند  ,Na ,H : g.mol )1,Na ,H,Na ,Hچگالی محلول/( g.mL :/

1
ها به (گزینه /

باشند.) ز راست به چپ می

1 (mol.L 142500 22 (mol.L 135500 23 (mol.L 142500 34 (mol.L 12500 3
آب به چند میلی محلولمیلی50لیتر ها بهدرصد جرمی سدیم فسفات اضافه کنیم تا محلولی با غلظت یک موالر از یون40لیتر

/ید؟ (چگالی محلول g.mL :11 025/) (O ,Na ,P :g.mol 1,Na ,P,Na ,P(
1 (4502 (4803 (5204 (550

ايــ قهـوه  ایم، چنانچه جرم رسوب قرمزگرم سدیم هیدروکسید واکنش داده6نیترات را با (III)محلولی از آهن مقدار کافی 
4/شده  هیدروکسید کدام است؟ یی مگرم باشد، درصد خلوص سدی/28

O ) NaOH Fe(OH) NaNO3 3)) 3 3NaOH Fe(OH)NaOH Fe(OH)

,O ,H ,Fe : g.mol )1,O ,H ,Fe,O ,H ,Fe

1 (802 (753 (704 (65
کند؟را بیان می» نفت خام«هاي درستی ویژگیکدام عبارت داده شده، به

گیرد. ) حدود نیمی از آن براي تولید انرژي، مورد استفاده قرار می1
شود. هاي کربن تنها پیوندهاي یگانه یا دوگانه دیده می) در میان ترکیبات موجود در آن و میان اتم2
هاي داراي کربن کمتر را داشته باشداي از نفت خام داراي ارزش اقتصادي باالتر است که درصد بیشتري از هیدروکربننمونه) 3
باشد. هاي گوناگون میشامل هیدروکربنتنهاکه است ) مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی 4

Cدر یک آلکن نسبت شمار پیوندهاي  H به شمار پیوندهايC C  است. در شرایط 4برابر باSTPچگالی آن کدام است؟
,H ;g.mol )1,H,H
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-216 ه دست آورید: واکنش زیر را ب Hهاي داده شده، مقدار  با استفاده از واکنش
N H (l) O (g) N (g) H O(l)2 4 2 2 22   

NH (g) N O(g) N (g) H O(l) H kJ3 2 2 22 3 4 3 1010)1 
N O(g) H (g) N H (l) H O(l) H kJ2 2 2 4 23 318 )2 

NH (g) O (g) N H (l) H O(l) H kJ3 2 2 4 212 1442 )3 

H (g) O (g) H O(l) H kJ2 2 21 2862 )4 

1 (/621 5   2 (/1170 5   3 (/1098 5   4 (/826 5   
-217 باشد؟ هاي زیر درست می چه تعداد از عبارت

 بنزن وجود دارد.   حلقۀشود که در ساختار مونومر آن  الف) براي ساخت گرماسنج لیوانی، از پلیمري استفاده می
 باشد. ارز با آنتالپی واکنش می ب) گرماي محاسبه شده در گرماسنج لیوانی، هم

 توان با استفاده از گرماسنج به دست آورد. گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن را میتهیۀ پ) گرماي واکنش 
 گیري نخواهد بود.   باشد، با استفاده از گرماسنج قابل اندازه ت) گرماي واکنشی که به شدت گرماده یا گرماگیر می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-218 خواهد بود؟   نادرستهاي زیر  یک از عبارت ان) مقابل، کدامبا در نظر گرفتن نمودار (مول ـ زم

 1 (A
n nR t t

1 2
2 1

 )n1  وn2  باشند.) هاي اولیه و ثانویه می مولبه ترتیب   

اولیـه  مـادة  واحـد از   2این نمودار، مجموع ضـرایب مـواد حاصـل،    شدة ) در واکنش موازنه 2
 بیشتر است. 

 ماند. بیستم، واکنش به اتمام رسیده و پس از آن مقدار مواد حاصل ثابت میثانیۀ ) در 3
Aرابطۀ توان  زمانی معین میبازة ) براي این واکنش و در یک 4 Bn n3  را در نظر گرفت.   2

)gپذیري  در بررسی انحالل )gH O2100  219 زیر و دلیل آن، کدام عبارت درست است؟ ترکیبات-

 باشند. بخش قطبی بر بخش ناقطبی آن، به هر نسبتی در آب محلول می  هاي یک تا پنج کربنی به دلیل غلبه ) الکل1
 کند.   دروالسی بر هیدروژنی غلبه می ها، نیروهاي وان ) با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی در آلکان2
 باشند.   (ث)، در آب حل نشده و محلول در چربی می  د ویتامینهاي بزرگ همانن ) الکل3
 دروالسی خواهد بود.  هاي (آ) و (دي) قدرت پیوند هیدروژنی به مراتب کمتر از نیروهاي وان ) در ویتامین4

-220 باشند؟  پلی استري با فرمول کلی زیر کدام میسازندة اسید و الکل 

|| || || || ||
O O O O O

C (CH ) C O (CH ) O C (CH ) C O (CH ) O C
||

C 2 3 2 2 2 3 2 2
 

1 (HOOC C H COOH3 HOو  6 C H OH3 6   
2 (HOOC C H COOH2 HOو  4 C H OH2 4   
3 (HOOC (CH ) COOH2 HOو  3 (CH ) OH2 2   
4 (HOOC (CH ) COOH2 HOو  2 (CH ) OH2 3   

  

20

6
4
2

t(s)

C
B

A

mol

توان با استفاده از گرماسنج به دست آورد.گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن را میتهیۀپ) گرماي واکنش 
گیري نخواهد بود.  باشد، با استفاده از گرماسنج قابل اندازهت) گرماي واکنشی که به شدت گرماده یا گرماگیر می

1 (12 (23 (34 (4
خواهد بود؟  نادرستهاي زیر یک از عبارتممان) مقابل، کداما در نظر گرفتن نمودار (مول ـ زم

1 (A
n nR t t

1 2n
2 1t

 )n1 وn2  باشند.) هاي اولیه و ثانویه میمولبه ترتیب 

اولیـه    مـادة  واحـد از   2این نمودار، مجموع ضـرایب مـواد حاصـل،    شدة ) در واکنش موازنه 2
بیشتر است. 

ماند. بیستم، واکنش به اتمام رسیده و پس از آن مقدار مواد حاصل ثابت میثانیۀ ) در 3
Aرابطۀ توان  زمانی معین میبازة ) براي این واکنش و در یک 4 Bnn3 AnnA  .را در نظر گرفت

)gپذیري در بررسی انحالل )g
gH O2100  زیر و دلیل آن، کدام عبارت درست است؟ ترکیبات

باشند. بخش قطبی بر بخش ناقطبی آن، به هر نسبتی در آب محلول می  هاي یک تا پنج کربنی به دلیل غلبه ) الکل1
کند.   دروالسی بر هیدروژنی غلبه می ها، نیروهاي وان) با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی در آلکان2
باشند.  (ث)، در آب حل نشده و محلول در چربی مینن  د ویتامینهاي بزرگ همانن ) الکل3
دروالسی خواهد بود. هاي (آ) و (دي) قدرت پیوند هیدروژنی به مراتب کمتر از نیروهاي وان ) در ویتامین4

باشند؟ پلی استري با فرمول کلی زیر کدام میسازندة سید و الکل 

| || || || ||
O O O O O
| || || || ||

C (CH ) C O (CH ) O C (CH ) C O (CH ) O C2 3)) 2 2)) 2 3)) 2 2))

1 (HOOC C H COOHC HC H3 6HH وHO C H OHC HC H3 6H 
2(HOOC C H COOHC HC HHO C H OHC HC H

20 t(s)

C
B

A
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-221 هاي عاملی آمین و آمید، عبارت درست کدام است؟  دو ترکیب آلی با گروهمقایسۀ در 
 تواند متفاوت باشد. هاي سازنده در هر دو یکسان اما تعداد آنها می ) نوع اتم1
 ) ترکیباتی با هر دو گروه عاملی در ساختار پلیمرهاي طبیعی موجود در پوست بدن وجود دارد.  2
 باشد.   اتم هیدروژن می 7داراي  مین، ترین ترکیب آلی آ ) ساده3
 باشد.   استرها می پلیتهیۀ ها مشابه فرایند  پلی آمیدتهیۀ ) واکنش 4

-222 ......... جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه
 توانند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. هایی قطبی هستند که می ) اتیلن گلیکول و اوره مولکول1
 شود در سراسر آب پخش شوند. هاي هیدروکسیل هستند که سبب می راي گروههاي عسل دا ) مولکول2
 تواند در هگزان حل شود. ) بنزین ترکیب ناقطبی است که می3
مانند و در  کنار هم باقی میشوندة آنها  حلهاي  ) روغن زیتون و وازلین، هر دو هیدروکربن بوده و هنگام انحالل در آب، ذره4

 شوند. حالل پخش نمی
-223 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده هاي زیر در مورد پاك یک از گزینه دامک
 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 ) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده2
 دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش می ها برهم ها با آالینده کننده ها برخالف دیگر پاك کننده پاك ین) ا3
 ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

و ثابت یونش آب بـه   pHلیتر محلول سولفوریک اسید در دماي ثابت،  آب مقطر وجود دارد. با افزودن چند میلی mL300در یک بشر  224-
 کنند؟ ترتیب از راست به چپ، چه تغییري می

 ماند. یابد ـ ثابت می ) کاهش می2 یابد. یابد ـ افزایش می ) کاهش می1
 یابند. ) هر دو افزایش می4  یابند. ) هر دو کاهش می3

-225 دي درست است؟هاي اسی محلول pH دربارةهاي داده شده،  یک از عبارت کدام

pH/) در دماي اتاق، غلظت یون هیدروکسید براي محلول با 1 4 92، برابر 7  باشد. موالر می 10
 ماند. باقی می 7هاي اسیدي ما بین صفر تا  براي محلول pH) با تغییر دما، مقدار عددي 2
3 (pH یابد. هیدروکسید در یک محلول آبی با افزایش غلظت یون هیدرونیوم، کاهش می و غلظت یون 
 باشد. قدرت اسیدهاي مختلف می مقایسۀ، معیاري براي pH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

-226 :به جزتوان براي جلوگیري از خوردگی آهن استفاده کرد،  هاي داده شده، از تمام فلزات می با توجه به پتانسیل
1 (Mn  
2 (Pt  
3 (Zn  
4 (Al        

  

/ /E(Zn / Zn) VE(Mn / Mn) V2 20 76 1 18

/ / /E(Al / Al) VE(Pt / Pt) E(Fe / Fe) V3 2 21 66 1 2 0 44

شوند. حالل پخش نمی
است؟نادرستهاي خورنده کنندههاي زیر در مورد پاكیک از گزینهککدامک
شود. ها استفاده می کننده ها از این نوع پاكلوله دیوارةهاي تشکیل شده در) براي زدودن رسوب1
ها هستند. کننده ها از جمله این پاك) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده2
دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش میها برهم ها با آالینده کننده ها برخالف دیگر پاك کننده پاك ین) ا3
ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

و ثابت یونشpHلیتر محلول سولفوریک اسید در دماي ثابت، آب مقطر وجود دارد. با افزودن چند میلیmL300در یک بشر 
کنند؟رتیب از راست به چپ، چه تغییري می

ماند. یابد ـ ثابت می ) کاهش می2یابد. یابد ـ افزایش می ) کاهش می1
یابند. ) هر دو افزایش می4یابند. ) هر دو کاهش می3

ییدي درست است؟هاي اسی محلول pHدربارةهاي داده شده، یک از عبارتکدام

pH/) در دماي اتاق، غلظت یون هیدروکسید براي محلول با 1 4 92، برابر /7 باشد. موالر می 10
می7هاي اسیدي ما بین صفر تا براي محلولpH) با تغییر دما، مقدار عددي 2 ماند.باقی
3 (pHیابد.هیدروکسید در یک محلول آبی با افزایش غلظت یون هیدرونیوم، کاهش میو غلظت یون
باشد.قدرت اسیدهاي مختلف میمقایسۀp، معیاري براي pH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

:به جزتوان براي جلوگیري از خوردگی آهن استفاده کرد، هاي داده شده، از تمام فلزات میا توجه به پتانسیل
1 (Mn
2 (Pt
3 (Zn
4(Al

/ // Zn) VE(Mn / Mn) V/ /
2 2/ Zn) VE(Mn/ Zn) VE(Mn/ /

/ / // Al) VE(Pt / Pt) E(Fe / Fe) V/ / /
3 2 2

/ / /
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-227 هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت

Snصورت  واکنش کاتدي خوردگی حلبی به الف) نیم (aq) e Sn(s)2  باشد. می 2
 توان براي ساخت تانکر آب استفاده نمود. ب) برخالف آهن سفید، از حلبی نمی

Feصورت  ج) در آهن سفید،پس از خراش نیم واکنش کاتدي به (aq) e Fe(s)2  باشد. می 2
 کنند. تولید می H2حلبی در واکنش با محلول هیدروکلریک اسید گاز تهیۀ د) هر دو فلز به کار رفته در 

 شود. مربوط به خراش برداشتن حلبی و آهن سفید آنیونی با خاصیت بازي تولید می هاي کاتدي واکنش هـ) در نیم
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-228 توان گفت: شود، می در طی فرایندي که در صنعت فلز آلومینیم تولید می
 شود. صورت مذاب حاصل می ) سلول گالوانی است که آلومینیم به1
 تند.) کاتد و آند آن هر دو از جنس گرافیت هس2
 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

Fe)در سلول گالوانی  Cu) دقیقه،  20، اگر در مدت/
251 505 م سلول آهن به مـس منتقـل شـود، اخـتالف جـر      الکترون از نیم 10 229-

Cuالکترودها یکسان است) (اولیۀ باشد؟ (جرم  دقیقه چند گرم می 20الکترودها بعد از  ,Fe : g.mol 164 56( 
1 (1000 2 (1200 3 (1300 4 (1500 

C)در اثر واکنش مقدار کافی پارازایلن  H )8 0/لیتر محلول  میلی 100با  10 KMnO)موالر پتاسیم پرمنگنات  4 چند گرم ترفتالیک  4( 230-
C)اسید  H O )8 6 ) اکسـید و  IV% بوده و سایر محصـوالت واکـنش منگنـز (   80شود؟ (بازده واکنش  % تولید می83با درصد خلوص  4

Oباشند.) ( پتاسیم هیدروکسید می ,C ,H : g.mol 116 12 1( 
1 (/2 2 2 (/3 2 3 (/1 6 4 (/0 8 

-231 واکنش را افزایش داد؟فراوردة توان میزان  با توجه به واکنش زیر، چگونه می
SO (g) O (g) SO (g) q2 2 32 2 

 اکسید از ظرف ) خارج کردن گاز گوگرد دي2 ) کاهش فشار داخل ظرف واکنش1
 ) افزایش دماي ظرف واکنش4 تر در دماي ثابت ) انتقال مخلوط گازها به ظرف کوچک3
 

 

  

شود. اکسید تولید میدي) در اطراف کاتد، گاز کربن3
Alصورت  ) واکنش انجام شده به4 O (l) C(s) Al(l) CO (g)2 3O 22Al O (l) C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s)OO .است

Fe)در سلول گالوانی  Cu) دقیقه،  20، اگر در مدت/
251 505 سلول آهن به مـس منتقـل شـود، اخـتالف الکترون از نیم/10

Cuالکترودها یکسان است) (اولیۀ باشد؟ (جرم دقیقه چند گرم می20لکترودها بعد از  ,Fe : g.mol 1,Fe,Fe(
1 (10002 (12003 (13004 (1500

C)در اثر واکنش مقدار کافی پارازایلن  H )8 1H  0/لیتر محلول میلی100با KMnO)موالر پتاسیم پرمنگنات /4 چند گرم تر4(
C)سید  H O )8 6 4H OH O بوده و سایر محصـوالت واکـنش منگنـز (   80شود؟ (بازده واکنش  % تولید می83با درصد خلوص %IVاکس (

Oباشند.) (تاسیم هیدروکسید می ,C ,H : g.mol 1,C ,H,C ,H(
1 (/2 2/2 (/3 2/3 (/1 6/4 (/0 8/

واکنش را افزایش داد؟فراوردة توان میزان ا توجه به واکنش زیر، چگونه می
(g) O (g) SO (g) q2(g)(g) O (g)(g) O SO (3

اکسید از ظرف ) خارج کردن گاز گوگرد دي2) کاهش فشار داخل ظرف واکنش1
) افزایش دماي ظرف واکنش4تر در دماي ثابت) انتقال مخلوط گازها به ظرف کوچک3
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22صفحه  شیمی

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-232 (ها) درست است؟ با توجه به نمودارهاي زیر، کدام عبارت

kJ
35

NOCl(g)2

NO(g) Cl (g)22

يژرنا

)1( شنکاو تفرشیپ

kJ5NO(g) O (g)3 NO (g) O (g)2 2

يژرنا

)2( شنکاو تفرشیپ

kJ25

 
28/)، اگر براي تولید 1الف) در نمودار ( کیلـوژول اسـت    50سـازي   کیلـوژول گرمـا مبادلـه شـود، انـرژي فعـال       6گرم گـاز کلـر،    4

/(Cl g.mol )135 5. 
 ها است. ها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده )، مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده2ب) در نمودار (
5/)، براي تولید 2ج) در نمودار ( ژول گرمـا بـه    1250شود در شـرایط اسـتاندارد،    اي شدن هواي آلوده می لیتر گازي که سبب قهوه 6

 شود. محیط منتقل می
 ) است.2) دو برابر، سرعت واکنش نمودار (1توان گفت همواره سرعت واکنش نمودار ( سازي، می هاي فعال د) با توجه به انرژي

 ) ب ـ ج ـ د4 ) الف ـ ج3 ) ب ـ ج2 ) الف1
Alنشدة گرم ترکیب آلومینیم سولفات بر اساس واکنش موازنه  40 (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 شود، اگر پس  تجزیه می 3 233-

هاي گازي و جامد به ترتیب برحسـب   گرم برسد، سرعت متوسط تولید فراورده 36ثانیه بعد از واکنش، جرم مخلوط به  20از مدت زمان 
L.molت به چپ کدام است؟ (حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر لیتر بر ثانیه و مول بر دقیقه از راس  است.)132

(S ,O : g.mol )132 16 
 01/ـ  008/) 4 005/ـ  016/) 3 01/ـ  004/) 2 005/ـ  008/) 1

-234 است؟ نادرستکدام گزینه 
 کنند. اسید را از واکنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی از پتاسیم پرمنگنات تهیه می تالیک) ترف1
 است. -3اسید برابر  تالیک) عدد اکسایش اتم کربن گروه عاملی در ترف2
 کنند. تر می ترفتالیک اسید را آسانتهیۀ ) اکسیژن هوا و کاتالیزگرهاي مناسب، شرایط دشوار 3
C)) اتیلن گلیکول را از اکسایش 4 H )2  کنند. در مجاورت محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه می 4

-235 است؟ نادرستها کدام گزینه  در مورد بازیافت پالستیک
 تر است. ) تولید مستقیم متانول از متان به دلیل مصرف انرژي کمتر اقتصادي1
 گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاز متان، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست2
 توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست و می الکلخانوادة ترین عضو  ) متانول ساده3
 ناپذیر و قابل بازیافت هستند. اتیلن ترفتاالت زیست تخریب ها از جمله پلی پالستیکهمۀ ) 4

 

 

5/)، براي تولید 2ج) در نمودار ( ژول گر 1250شود در شـرایط اسـتاندارد،   اي شدن هواي آلوده میلیتر گازي که سبب قهوه/6
شود. محیط منتقل می

) است.2) دو برابر، سرعت واکنش نمودار (1توان گفت همواره سرعت واکنش نمودار ( سازي، می هاي فعال د) با توجه به انرژي
) ب ـ ج ـ د4) الف ـ ج3) ب ـ ج2) الف1

Alنشدة گرم ترکیب آلومینیم سولفات بر اساس واکنش موازنه 4 (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 3(SO ) (s) Al O (s) SO(SO ) (s) Al O (s) SO شود، تجزیه می
هاي گازي و جامد به ترتیب برگرم برسد، سرعت متوسط تولید فراورده36ثانیه بعد از واکنش، جرم مخلوط به 20ز مدت زمان 

L.molت به چپ کدام است؟ (حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر یتر بر ثانیه و مول بر دقیقه از راس است.)132
(S ,O : g.mol )1,O,O

/01/ـ /008/) 005/4/ـ /016/) 01/3/ـ /004/) 005/2/ـ /008/) 1
است؟نادرستکدام گزینه 

کنند. اسید را از واکنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی از پتاسیم پرمنگنات تهیه می تالیک) ترف1
3اسید برابر  تالیک) عدد اکسایش اتم کربن گروه عاملی در ترف2 است. -فف
کنند. تر می ترفتالیک اسید را آسانتهیۀ ) اکسیژن هوا و کاتالیزگرهاي مناسب، شرایط دشوار 3
C)) اتیلن گلیکول را از اکسایش 4 H )2 4HHکنند. در مجاورت محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه می

است؟نادرستها کدام گزینه در مورد بازیافت پالستیک
تر است. ) تولید مستقیم متانول از متان به دلیل مصرف انرژي کمتر اقتصادي1
گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاز متان، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست2
توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست و می الکلخانوادة ترین عضو  ) متانول ساده3
ناپذیر و قابل بازیافت هستند.اتیلن ترفتاالت زیست تخریبها از جمله پلی پالستیکهمۀ ) 4
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 6دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

فعلمسندمفعولنهاد

مفعولمتمم

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 3گزینه .1

 )160و  159هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .2

 نادرست معنی شده است. واژةچهار 
ــر:      ــازه دادن) (محض ــت، اج ــتوري: رخص ــاره) (دس ــرف، کن ــف: ط (کن

 (آورد: نبرد، جنگ)استشهادنامه) 
 )161و  160هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 

 )175و  174، 173هاي  هصفح(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .3

 ها: بررسی گزینه
 دار از جنس سفال/ خستن: زخمی کردن ) سبو: ظرف معموالً دسته1
 ) کُربت: غم، اندوه3
 نیازي ) استغنا: بی4

 )174، 173، 172 هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .4

 صورت درست واژگان نادرست این سؤال است.» ضجه، غربت، تفرید و عیار«
 )174و  173، 172 هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .5
 سورت گرما = شدت گرما گرما تروص

 )114تا  109 هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .6

 مباهات و افتخار/ مار غاشیه
 صحیح است. 4گزینه .7

 نصراهللا منشی است. ترجمۀ» کلیله و دمنه«
 صحیح است. 1گزینه .8

 پروانه (در مصراع اول) با پروانه (در معناي با کی نیست)= جناس دارند.
 چراغ روي تو= تشبیه

 (مراعات نظیر)پروانه و شمع و چراغ= تناسب 
 = تکرار شده است حال

 صحیح است. 2گزینه .9
 کشتی عمر/ موج شوق/ بحر فرِاق

 ) زبان خامه = تشخیص (اضافه استعاري) سر= مجاز از مکر و اندیشه1
 ) کباب شدن: کنایه/ خون جگر خوردن = کنایه/ خوان فراق = تشبیه3
 ) مدت عمرم به سر رسید= کنایه از مرگ/ به سر= تکرار4

 صحیح است. 2گزینه .10
 ، ایهام وجود ندارد. تلمیح: گلستان شدن آتش ابراهیم(ع)2گزینۀ در بیت 

 ها: بررسی سایر گزینه
خـال،   دانـۀ  ) تشخیص: شوخ بودن سپند، به فریاد آمدن آتش/ تشبیه:1

 اضافه تشخیص
 ) جناس تام: روان: رونده ـ جان/ استعاره: سرو استعاره از معشوق3
 دردي/ کنایه: خون جگر خوردن: اندوه و غمگینی ی) تناقض: درد ب4

 )49و  48هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .11
ـ مزه شور که با نمـک تناسـب   2ـ اشتیاق، غوغا 1د) ایهام تناسب: شور: 

 دارد.
 ج) اسلوب معادله: مصراع دوم براي مصراع اول مصداق و مثال است.

 هـ) مجاز: پیمانه: شراب
 تشبیه: چو حمالیالف) 

 کند. جا می ب) اغراق: فریاد ما کوه را جابه
 )49 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .12
ــ گـوش دار (چـه    1در متن سؤال چهار فعل فقط به مفعول نیاز دارنـد:  

ـ مصطفی گفت (جمله بعد از گفت مفعول 2چیزي را؟)/ حدیث: مفعول 
 واهیـ نخ4ـ بخواهی (چه چیزي را؟) 3است. 

 ها: بررسی سایر گزینه
 کند  عاشقرا   خود بندة  او )1
 
 ـ عاشق معشوق3ـ عاشق 2ـ عاشق 1) مسندها: 3

 معطوف هستند.» حبیب«و » محب«هاي  *دقت کنید واژه
 تو عاشق ما هستیگوید  بنده به ) بنده را گریه تو عاشق مایی4

 
 )55تا  53هاي  ، صفحه7(فارسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .13
هاي وصفی: همان روز ـ روز اول ـ حالت عبوس ـ حالت جـدي ـ       ترکیب
 هاي کوچک (پنج مورد) دست

ـ   هـایش  هاي اضافی: آموزگار ما ـ حالت خود ـ صورتش ـ دسـت     ترکیب
 گرفتن شالق ـ زدن سیلی (شش مورد)

 )138 صفحۀ(فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .14

 دلِ رنجیده: صفت مفعولی
 »آموزگار، گریان، بیننده«هاي موجود فاعلی هستند  ها صفت گزینه بقیۀ

 )91صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .15

 الیه است. مضاف» سرتا پایم«در » م« :نکته
 ها: گزینهبررسی سایر 

 الیه است. الیه مضاف مضاف» بتان) «2
 الیه است. صفت مضاف» این) «3
 الیه است.   الیه مضاف مضاف» عشقت«در » ت) «4

 صحیح است. 1گزینه .16
 اند. در این گزینه واژگانی هستند که تحول معنایی یافته» شوخ و رعنا«

 ن احمق و نادانگو / رعنا: خوش قد و قامت، زیبا/ ز شوخ: چرك/ طنّاز و بذله
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) سوگند: قسم/ گوگرد2
 ) تماشا: دیدن/ گشتی و گذار و تفریح و تفرّج3
تحول معنایی وجود ندارد. (واژگان فتـراك و نخچیـر    واژة دربردارندة) 4

 اند) واژگانی هستند که متروك شده
 )101 صفحۀ(فارسی یازدهم، 

ها:سی گزینه
دار از جنس سفال/ خستن: زخمی کردنسبو: ظرف معموالً دسته

کُربت: غم، اندوه
نیازيستغنا: بی

)174، 173، 172  هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 
صحیح است.1نه 

صورت درست واژگان نادرست این سؤال است.»جه، غربت، تفرید و عیار
)174و 173، 172هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
سورت گرما = شدت گرماگرما ترو

هاي هصفح(فارسی دوازدهم،  )114تا 109 
صحیح است.2نه 

ت و افتخار/ مار غاشیه
صحیح است.4نه 

نصراهللا منشی است.ترجمۀ»له و دمنه
صحیح است.1نه 

ه (در مصراع اول) با پروانه (در معناي با کی نیست)= جناس دارند.
غ روي تو= تشبیه

(مراعات نظیر)ه و شمع و چراغ= تناسب 
= تکرار شده است

صحیح است.2نه 

فعلمسندمفعولنهاد

مفعولمتمم

واهیـ نخ4ـ بخواهی (چه چیزي را؟) 3است. 
ها: بررسی سایر گزینه

وااوا))1)1)1 ة  ندةدةبندبن اشاخ  عرا   خود  د عاخ  کندکندکندککقعاشقعاشقرو

ـ عاشق معشوق3ـ عاشق 2ـ عاشق 1) مسندها: 3
معطوف هستند.» حبیب«و » محب«هاي  *دقت کنید واژه

گوید  بنده ببهبه) بنده را گریه تو عاشق مایی4 گوی بنده  گوید بنده  عاشق ماتو عاشق ماویب عاشق ماو قو و

هاي ، صفحه7(فارسی دوازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه .13

هاي وصفی: همان روز ـ روز اول ـ حالت عبوس ـ حالتترکیب
هاي کوچک (پنج مورد)دست

هاي اضافی: آموزگار ما ـ حالت خود ـ صورتش ـ دسـتترکیب
گرفتن شالق ـ زدن سیلی (شش مورد)

صف(فارسی دهم، 
صحیح است.3گزینه .14

دلِ رنجیده: صفت مفعولی
آموزگار، گریان«هاي موجود فاعلی هستند ها صفت گزینه بقیۀ

(فارسی یازدهم،
صحیح است.1گزینه .15

الیه است. مضاف» سرتا پایم«در » م« :نکته
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 صحیح است.   2گزینه .17
 بدي را با نیکی و مهربانی بده : جواب1گزینۀ 
 پذیري نیستم! : من فرد نصیحت3گزینۀ 
 : جایگاه اصلی انسان عالم معناست، نه این دنیا4گزینۀ 
 مصراع دوم توصیه به تقلید : مصراع اول: پرهیز از تقلید 2گزینۀ 

 صحیح است.   3گزینه .18
 3گزینۀ مفهوم مشترك عبارت سؤال با 

 انجامد نه به نابودي آن. نافرمانی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می
 صحیح است.   3گزینه .19

ها همانند بیت به کار رفته در سـؤال، شـاعر پیـامبر را بهتـرین      گزینههمۀ در 
بـه شـفاعت    3گزینـۀ  دانـد ولـی در    پیشوا در راه رسیدن به عشق الهـی مـی  

 پیامبر اشاره کرده است.  
یح است.صح 2گزینه .20

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

 وجود انسان نیست.

 صحیح است. 3گزینه .21
ولـی در سـایر    ؛بخشـد  بیند و مـی  اشاره دارد به خداوند گناهان ما را می

 عقوبت شویم. خاطر کارهاي زشت باید هب ،ها اشاره شده است گزینه
 صحیح است. 3گزینه .22

 عاشق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) عاشق همواره به دنبال معشوق است.1
 بازي در راه معشوق ) جان4و2

 صحیح است. 2گزینه .23
زیبـاي معشـوق گـر کسـی     چهـرة  گـري   : با چنین جلوه2 گزینۀمفهوم 
 نشود، جاي تعجب است.عاشق 

هاي دیگـر: غیـر از عاشـق واقعـی      مفهوم مشترك بیت موردنظر و گزینه
 کند. کسی درد و اسرار عشق را درك نمی

 )47 صفحۀ(فارسی دوازدهم، درس ششم، 
 صحیح است. 4گزینه .24

عبارت مورد سؤال به این مفهوم است که عشـق همـه چیـز را بـه رنـگ      
هـا   رنگی عشق که در همـه گزینـه   یکگرداند و این یعنی همان  خود می
 گوید عشق مرا جگرسوز کرد. که می 4 گزینۀشود، جز  دیده می

 )53صفحۀ  ،7  (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است. 4گزینه .25

: وحـدت وجـود؛ یعنـی هرچـه در     3و  2، 1هـاي   مفهوم مشترك گزینه
 اي از ذات خداست. جهان آفرینش است، جلوه

 سرچشـمۀ عاملی براي شناخت آفـرینش و  : خودشناسی 4 گزینۀمفهوم 
 نماي آفرینش است) آن است. (نفس انسان جام جهان

 )141 صفحۀ ،18(فارسی دهم، درس 
 عربیزبان 

 صحیح است.   4گزینه .26
 ها:سایر گزینه اشتباهات

مـن  «در انتظـارم (   -نیسـت) » إنّمـا «) به راستی (معنی دقیقی بـراي  1
 (ترجمه نشده است)  » معکم« -از منتظران هستم)»: المنتظرین

معکـم   -نـدارد) » باید«) باید منتظر بمانید (فعل امر مخاطب نیازي به 2
 )1(مانند گزینه

 )1مانم (مانند گزینهمنتظر می -) إنّما (ترجمه نشده است)3
 )33صفحۀ (عربی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .27
: بسـیار) (تعـرف      ترجمه کلمات مهم: (هذه الظاهرة: این پدیـده) (کثیـراً

 اند) علی: شناخته
 ها: بررسی سایر گزینه

گروه اسمی اسـت،  » الظاهرة  هذه«اي است که (این پدیده:  ) این پدیده1
 اند) اند (نشناخته نه جمله) پی نبرده

 اند (اضافی است) ) عجیب (اضافی است)، نتوانسته3
 )مردم را بسیار) بسیاري از مردم (4

 )25و  24هاي  ، صفحه3(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .28

ـاي   (رد گزینـه  ←سـرودند   (ماضی استمراري): مـی » کانوا ینشدون«  -) 4و3ه
ـاي   در گزینـه » شعرهاي خـود ( « ←شعرهایی»: أشعاراً«  -غلـط اسـت)    4و2ه
» نامیدنـد «، 2در گزینـه  » شـدند  نامیده می(« ←نامیدند  می»: کانوا ... یسمون«

 ، همگی نادرستند!)4در گزینه » نامند می«و  3در گزینه 
 صحیح است. 2گزینه .29

: درختی استوایی / تنمو: رشـد  الخبز: درخت نان / شجرة استوائیۀٌ شجرة
:   ها / المحیط الهادئ جزُر: جزیرهکند /  می : اقیانوس آرام / تحمـل أثمـاراً
 ها هأغصان: شاخهایی دارد / نهایۀ: آخر /  میوه

 صحیح است.   2گزینه .30
 ها:   سایر گزینهاشتباهات 

معرفه اسـت)/ بـه   » الحشرات(«درست است)/ حشراتی » ها اقیانوس(«) دریاها 1
 »)  شیفتگان«یعنی » معجبین(«طرز عجیبی 

ـاً  1گزینـۀ  حال است نه صفت)/ جوینـدگان (ماننـد   » هی حیۀ(«) زنده 3 )/ واقع
 (اضافی است)/ اقیانوس (باید جمع باشد)

 )/ کار (اضافی است)3گزینۀ اند (مانند  ) وقتی زنده4
 )2وازدهم، درس(عربی د

 صحیح است. 3گزینه .31
 کنند. ها، آنها به طور بدوي زندگی می صحیح: پشت آن مرداب ترجمۀ

 )88، 76، 72، 57هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(
 صحیح است.   4گزینه .32

» صـداقۀ الجاهـل  «و » دشمنی فـرد عاقـل  «یعنی » عداوة العاقل« 1در گزینه
ِ  «، 2گزینه در»! دوستی فرد نادان«یعنی  و در »! آوردنـد «یعنـی  ...»  جاؤوا ـب
آفریـده شـده   «فعل مجهول است پس ترجمه درسـت آن  » خُلقت« 3گزینه 
 باشد!می» است!

 صحیح است. 2گزینه .33
خـود  مـردة  آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر «عبارت سؤال:  ترجمۀ

ـازمی   آیه ما را از غ» را بخورد؛ از این کار کراهت دارید! دارد کـه در   یبـت کـردن ب
 هم به همین موضوع اشاره شده است. 2 گزینۀ

 )2 صفحۀ، 1(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .34

اوالً  2در گزینـه  شـود.   حذف می 1گزینۀ ماضی است پس » ناامید شدند«
ضـمناً  هم به صورت جمـع آمـده.   » الظّواهر«باید مفرد بیاید ثانیاً » یئسوا«
 شود. نیز حذف می 4گزینۀ باشد پس  نمی» هذه«به معنی  درعربی» آن«

ححیح است.صح2نه 
انـدازة یت صورت سؤال تکیه بر این نکته است که درون انسـان بـه   

گوید هیچ خیـري در  می 2 گزینۀ جهان عظمت وجود دارد؛ اما بیت 
د انسان نیست.

صحیح است.3نه 
در سـایر   ؛بخشـد  بیند و مـی  ه دارد به خداوند گناهان ما را می ولـی

عقوبت شویم.  خاطر کارهاي زشت بایدهب ،ها اشاره شده استه
صحیح است.3نه 

ق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.
ها: ی سایر گزینه

اشق همواره به دنبال معشوق است.
  بازي در راه معشوق ) جان

صحیح است.2نه 
زیبـاي معشـوق گـر کسـی     چهـرة  گـري  : با چنین جلوه2 گزینۀوم 
نشود، جاي تعجب است.ق 

هاي دیگـر: غیـر از عاشـق واقعـی     وم مشترك بیت موردنظر و گزینه
کند. ی درد و اسرار عشق را درك نمی

)47صفحۀ(فارسی دوازدهم، درس ششم، 
صحیح است.4نه 

ت مورد سؤال به این مفهوم است که عشـق همـه چیـز را بـه رنـگ      
هـا   رنگی عشق که در همـه گزینـه  یک گرداند و این یعنی همان می
 گوید عشق مرا جگرسوز کرد. که می 4 گزینۀشود، جز  می

ۀ

)مردم را بسیار) بسیاري از مردم (4
هاي ، صفحه3(عربی دهم، درس 

صحیح است.1گزینه .28
هـ (رد گزینـه  ← سـرودند    (ماضی استمراري): مـی »کانوا ینشدون«
ـاي   در گزینـه  »شعرهاي خـود ( « ←شعرهایی»: أشعاراً« غلـ 4و2ه
شـدند  نامیده می(«←نامیدند  می»: کانوا ... یسمون« ،2در گزینـه   »««

، همگی نادرستند!)4در گزینه »نامند ««می«  و  3در گزینه 
صحیح است.2گزینه .29

: درختی استوایی / تالخبز: درخت نان / شجرة استوائیۀٌ شجرة
: اقیانوس آرام / تحمها / المحیط الهادئ جزُر: جزیرهکند / می
ها هأغصان: شاخهایی دارد / نهایۀ: آخر /  میوه

صحیح است. 2گزینه .30
ها:   سایر گزینهاشتباهات

معرفه»««الحشرات(«درست است)/ حشراتی »ها«« اقیانوس(«) دریاها1
») شیفتگان«یعنی »««معجبین(«طرز عجیبی 

  گزینـحال است نه صفت)/ جوینـدگان (ماننـد   »««هی حیۀ(«) زنده3
(اضافی است)/ اقیانوس (باید جمع باشد)

33)/ کار (اضافی است)3گزینۀ اند (مانند ) وقتی زنده4
وازده(عربی د

صحیح است.3گزینه .31
ها، آنها به طور بدوي زندگی مصحیح: پشت آن مردابترجمۀ

72، 57هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(
نه32 ت4گز ا
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 صحیح است. 1گزینه .35
 کلمات:ترجمۀ 

 کردنـد: األطفـال کـانوا یلعبـون، کـان األطفـال یلعبـون/         ها بـازي مـی   بچه
 توپ: الکرة/ ساحل: الشاطئ/ خسته شدند: صاروا تعبین، أصبحوا تعبین

 ها: گزینهاشتباهات 
کـار رفتـه اسـت،     بـه » األطفـال «بعد از » کان(«» األطفال کان یلعبون) «2

 کار برود.) ـ أصبح تعباً (باید جمع باشد) به» کانوا«صورت  پس باید به
کـانوا  «باشد)/ » الشاطی«صورت  (ساحل معرفه است و باید به» شاطئ) «3

 »)خسته شدند«است، نه » خسته بودند«(به معناي » تعبین
کـار بـرود./    بـه » الکـرة «صـورت   (تـوپ معرفـه اسـت و بایـد بـه     » کرة) «4
 ) ـ تعباً (باید جمع باشد.)3گزینۀ (مانند » شاطئ«

 )70صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .36

 ها: کلمات متضاد در گزینه
ــۀ) «1 ــداة«(دوســتان) و » أحب ــد) «2 –(دشــمنان) » ع (دوري) و » بع
 (آغاز روز) »غَداة«شب) و  (آغاز» عشیۀ) «3(نزدیکی) » قُرب«

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

 صحیح است.» ربع: یک چهارم) «1
صـحیح  » محاکَمـۀ «صحیح است. چون فعل ماضی است، » أحضَروا) «2

 »)مفاعلَۀ«است (بر وزن 
 صحیح است، چون جار و مجرور است.» بالدینِ) «4

 )3و  2صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 43صفحۀ ، 4(عربی دهم، درس 
 

 ترجمۀ متن:
ـابش خورشـید بـر سـنگریزه      » رمض«ریشۀ رمضان از   واژة و به معناي شـدت ت

ـاه    است. می ـام نامگـذاري م ـاي عربـی، بـه     گویند چون به هنگ أعـراب  وسـیلۀ  ه
ـاه    جاهلی، این ماه در فصل تابستان قرار داشت، ماه رمضان نامیده شده و ایـن م

ـاه      ماه از بین ـاه چـون م ـاي   هاي قمري، تنها اسم در قرآن کریم اسـت. ایـن م ه
ـان         ـاه و پای ـا رؤیـت هـالل م ـاه ب دیگر سی روز است. اما با توجه به آغاز شـدن م

طول این ماه ممکن است بیسـت و نـه روز نیـز      یافتن آن با رؤیت هالل ماه بعد،
ـاه    ـام قـرآن در م ـان بـه بیـت     باشد. در روایات معصومین آمده است که تم رمض

ـان،    ـاه رمض تـورات در روز    معمور نازل شده است. صحف ابراهیم در شـب اول م
ـار قـرآن     ششم ماه رمضان و انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان نازل شده انـد. به

ـان     ماه رمضان است و شب هاي قدر در آن قرار دارد. روزه تکلیف خداونـد بـر انس
ب دنیوي و اخروي، باعـث آرامـش روان و   است، چون باعث تقویت تقوا، مانع عذا

 شود.   جسم، مانع نفوذ شیطان، و باعث مساوات بین ثروتمندان و فقیران می
 صحیح است.   2گزینه .38

ـان     ـاه بعـد پای طبق مفهوم متن، رمضان با رؤیت هالل ماه آغاز و با رؤیت هالل م
 یابد.   می

 ا بود.ها، ماه رمضان در فصل سرم : هنگام نامگذاري ماه1گزینۀ 
 هاي قمري در قرآن کریم ذکر شدند.   : ماه3گزینۀ 
 شود.   : روزه مانع تأثیر شیطان فقط در ماه رمضان می4گزینۀ 

 صحیح است.   2گزینه .39
 »هاي پیامبران بزرگ در ماه رمضان نازل شده است! کتاب«

 ها: سایر گزینهترجمۀ 
 سوزند!   داللت دارند که از حرارت می هایی رمضان بر شنکلمۀ : 1گزینۀ 
 شود. : روزه تنها باعث آرامش جسم می3گزینۀ 
 ماه رمضان بر مردم به جز فقیران واجب است.روزة : 4گزینۀ 

 صحیح است.   3گزینه .40
هاي مقدس همگی در ماه رمضان نازل شده است.   ها، کتاب ماهبقیۀ برخالف 

 صحیح است.   1گزینه .41
 کامل عبارت: گذاري و إعراب حرکت

الصیام (مبتداي مرفوع)، فریضۀُ (خبر مرفوع)، اهللاِ (مضاف الیـه و مجـرور)، علـی    
ـانِ (مجـرور بـه جـر)، لأنّـه یقَـوي (فعـل          (حرف جر مبنی علی السـکون)، االنس

 مضارع معلوم)، الفضیلۀَ (مفعول به و منصوب)  
 صحیح است. 4گزینه .42

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) ماضٍ (مضارع)1
) جمع سالم للمذکر (جمع التکسیر)، نونه مفتوحۀ دائماً (ایـن عبـارت   2

 هاي مذکر سالم است) مختص جمع
 ) للغائب (للغائبۀ)3

 )9  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .43

 ها: بررسی سایر گزینه
)  ) ضمیر منفصـل (ضـمیر متّصـل   3) فاعله ضمیر الهاء البارز (فاعله الفلّاحون)  1
 ) مفعول (مضاف الیه)4

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .44

است. ضـمن اینکـه   » مفاعلۀ«مصدر از باب » مفاعلَۀ«بر وزن » مساعدة«
 این کلمه در عبارت، مفعول شده است:

 »آن حیوان، کمک کردن به انسان را دوست دارد«
 )107و  88، 60 ،59هاي ، صفحه8و  7، 5هاي  دهم، درس عربی(

 صحیح است. 3گزینه .45
 ها: بررسی گزینه

 ) سید: مبتدا، خادم: خبر از نوع مفرد (اسم)1
 ) الندم: مبتدا، خیر: خبر از نوع مفرد (اسم)2
 ) للحیوانات: خبر مقّدم از نوع جار و مجرور، لغۀ: مبتداي مؤخّر3
 ) العاملون: مبتدا، مشغولون: خبر از نوع مفرد (اسم)4

 )101و  91 هاي صفحه، 8دهم، درس  (عربی
 صحیح است. 3گزینه .46

 ها: بررسی گزینه
 مبتدا المستضعفون ) اسم مفعول1
 نائب فاعل المرسلون ) اسم مفعول2
 فاعل المنتظَر ) اسم مفعول3
 صفت   المصنوعۀ) اسم مفعول4

 )117و  109هاي ، صفحه8درس  دهم، عربی( 
 صحیح است.   1گزینه .47

 ها:   بررسی گزینه
هـا، بـرخالف سـایر افعـال،      است. ایـن فعـل   از افعال ناقصه» یصبح: «1گزینۀ 

 فاعل و مفعول ندارند.  
 »  الکافرُ: فاعل«، »یقول: فعل: «2گزینۀ 
 : بعثَ: فعل، اهللاُ: فاعل3گزینۀ 
 : ألَّف: فعل، الفُرْس: فاعل4گزینۀ 

 صحیح است.   1گزینه .48
جازمه است ولی چون این فعل، جمـع مؤنّـث اسـت،    » لَیجعلْنَ«در » لـِ«

 کند.   ن تغییر نمیآخر آ
ها:   بررسی سایر گزینه

صحیح است.4نه 
ها: ت متضاد در گزینه

ــۀ« ــداة«(دوســتان) و » أحب ــد) «2 –(دشــمنان) » ع (دوري) و » بع
(آغاز روز) »غَداة«شب) و  (آغاز» عشیۀ) «3(نزدیکی) » ب

صحیح است.3نه 
ها: سی سایر گزینه

صحیح است.» ربع: یک چهارم«
صـحیح  »محاکَمـۀ «صحیح است. چون فعل ماضی است، » أحضَروا«

»)مفاعلَۀ« (بر وزن 
صحیح است، چون جار و مجرور است.» بالدینِ«

)3و  2صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 43صفحۀ ، 4بی دهم، درس 

مۀ متن:
ـابش خورشـید بـر سـنگریزه      »رمض«ریشۀ رمضان از  و به معناي شـدت ت

ـاه   . می ـام نامگـذاري م ـاي عربـی، بـه     گویند چون به هنگ   أعـراب      وسـیلۀ   ه
ـاه    ی، این ماه در فصل تابستان قرار داشت، ماه رمضان نامیده شده و ایـن م

ـاه     ماه ن ـاه چـون م ـاي    هاي قمري، تنها اسم در قرآن کریم اسـت. ایـن م      ه
ـان         ـاه و پای ـا رؤیـت هـالل م ـاه ب  سی روز است. اما با توجه به آغاز شـدن م

طول این ماه ممکن است بیسـت و نـه روز نیـز     ن آن با رؤیت هالل ماه بعد،
ـاه    ـام قـرآن در م ـان بـه بیـت     در روایات معصومین آمده است که تم رمض

ـان،    ـاه رمض تـورات در روز    ر نازل شده است. صحف ابراهیم در شـب اول م
ـار قـرآن     م ماه رمضان و انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان نازل شده انـد. به

ـان    مضان است و شب هاي قدر در آن قرار دارد. روزه تکلیف خداونـد بـر انس
ب دنیوي و اخروي، باعـث آرامـش روان و   ، چون باعث تقویت تقوا، مانع عذا

) للغائب (للغائبۀ)3
1(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.2گزینه .43
ها: بررسی سایر گزینه

33) ضمیر منفصـل (ضـم3) فاعله ضمیر الهاء البارز (فاعله الفلّاحون)  1
) مفعول (مضاف الیه)4

،4(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .44

است. ضـ» مفاعلۀ«مصدر از باب » مفاعلَۀ«بر وزن »مساعدة«
این کلمه در عبارت، مفعول شده است:

»آن حیوان، کمک کردن به انسان را دوست دارد«
8، 60 ،59هاي ، صفحه8و  7، 5هاي  دهم، درس عربی(

صحیح است.3گزینه .45
ها: بررسی گزینه

) سید: مبتدا، خادم: خبر از نوع مفرد (اسم)1
) الندم: مبتدا، خیر: خبر از نوع مفرد (اسم)2
) للحیوانات: خبر مقّدم از نوع جار و مجرور، لغۀ: مبتداي مؤ3
) العاملون: مبتدا، مشغولون: خبر از نوع مفرد (اسم)4

1هاي صفحه،8دهم، درس  (عربی
صحیح است.3گزینه .46

ها: بررسی گزینه
مفعول1 مبتدا المستضعفون ) اسم
نائب فاعل المرسلون ) اسم مفعول2
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شـود کـه در آن بایـد از فعـل نهـی       مشخص مـی » یا بنتی«: از 2گزینۀ 
فعـل  » ن«نهی اسـت و بایـد   » ال تُجالسینَ«در » ال«استفاده شود. پس 

 ال تُجالسی حذف شود 
ــۀ  ــر در شــکل ظــاهري  » إنْ: «3گزین ادات شــرط اســت و باعــث تغیی

اهللا قَرضـا حسـناً    تقْرضواشود. پس: إنَ  شرط میهاي شرط و جواب  فعل
فْهضاعلَکُم ی 
: چرا: «4گزینۀ  مپرسشی است و تغییـري در فعـل بعـدش بـه     کلمۀ » ل

 صحیح است.  » تَقولونَ«آورد. پس:  وجود نمی
 صحیح است. 3گزینه .49

» حال از نوع جمله اسمیه است.....» و هو کان فی الحج 
 آید. می» واو حالیه«اسمیه همراه با حرف نکته: حال از نوع جمله 

 )22صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .50

هـا   مفعول مطلق نوعی است؛ ولی در سـایر گزینـه  » قرضاً« گزینهدر این 
 تأکیدي هستند.» تطهیراً، مساعدةً و مواجهۀً«به ترتیب 

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

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.   2گزینه .51

اي  و پـیش از آن هـیچ نوشـته   «چنین است:  ،...و ما کنت تتلواترجمۀ آیۀ 
در آن صـورت کجـروان   نوشتی کـه   با دست خود آن را نمی خواندي و را نمی

 »  افتادند به شک می
 )41صفحۀ ،  3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .52
طلـب   نهایـت  مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. اگـر روح انسـان بـی   

خواهد، شایسته اسـت کـه تنهـا     پایان می ها را به صورت بی است و خوبی
 تقّرب و نزدیکی خداي بزرگ مقصد نهایی او باشد.

مـادي  بهـرة  ان هدف اصلی خود، هم از افراد زیرك با انتخاب خدا به عنو
کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را  زندگی استفاده می

دهنـد، جـان و دل خـود را بـه خداونـد       در جهت رضاي خدا انجـام مـی  
 سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می تر می نزدیک

 )20صفحۀ دهم، دین و زندگی(
 صحیح است.   4گزینه .53

زندگی را دریافت کردند، یک نهضت علمی برنامۀ ترین  مردم وقتی کامل
 و فرهنگی بزرگ در کشورهایی مانند ایران آغاز شد.  

 صحیح است. 4گزینه .54
 مربوط به فطرت است. 3مقدمۀ اول و گزینه ، 2، مقدمه دوم و گزینه 1گزینه 

 )3صفحۀ دوازدهم، درس ا،  (دین و زندگی
 صحیح است.   2گزینه .55

اي جدي است که انسان فقط یک بار به دنیا  این دغدغه از آن رو دغدغه
کند. بنابراین در این فرصت  آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می می

، راهـی را  هایی کـه پـیش روي اوسـت    راههمۀ تکرار نشدنی، باید از بین 
براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتوانـد بـه آن هـدف    

 برتري که خداوند در خلقت او قرار داده، برسد.  
 )8صفحۀ  ،1(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .56
ل سـابقُ   ﴿ آیۀ شریفۀطبق  لَااللَّیـ رَ والقَم غی لَها اَن تُدرِكنبی لَا الشَّمس

نه خورشید را سزد که به مـاه برسـد،   : «﴾هارِ و کُلٌّ فی فَلَک یسبحونَالنَّ
علـت  » و نه شب بر روز پیشی جوید، و هر یک در مـداري در گردشـند.  

پیشی نجستن شب بر روز در حرکـت خورشـید و مـاه، داشـتن مـداري      
ــراي قانونمنــدي    ــراي گــردش آنهاســت. ایــن آیــه مثــالی ب مشــخص ب

 خداوند در جهان است. يارناپذیر و استو تخلف
 )60صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .57
پس از مرگ، تنها روح انسان که حقیقت وجود اوست، توسط فرشـتگان  

 گردد (توفّی) نه جسم او.  به طور تمام و کمال دریافت می
 ) 55 فحۀص،  5درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .58
 دهد. محبت به خویشان و صدقه دادن، عمر را افزایش می صله رحم،

حالل، آب دادن بـه درخـت تشـنه،     لقمۀـ احسان به والدین، امانتداري، 
دیگران زنـدگی   غصۀ سیراب کردن حیوانات، برطرف کردن غم و اندوه و

 بخشد. را بهبود می
 )78صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .59
هر دو مربوط به فـرض دوم اسـت؛ یعنـی     2و  1 گزینۀا، ه در بین گزینه

نیز به فرض سوم که منطقـی و   4گزینۀ پایان یافتن این دو مسئولیت و 
یکی از دالیلی اسـت کـه    3گزینۀ کند و فقط  قابل قبول است، اشاره می

) در این بـاره، خـط   بر فرض اول یعنی سکوت قرآن کریم و پیامبر (
 کشد. بطالن می

 )63 صفحۀ، 5(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .60

، علـت اینکـه   ﴾قُل اَغَیرَ اللّه اَبغی ربا و هو رب کُلّ شَـیء ﴿ آیۀبر اساس 
نباید غیر خدا را بـه عنـوان پروردگـار طلبیـد، ایـن اسـت کـه خداونـد         

 پروردگار همه چیز است.
ه اَولیاء الیمیلکـونَ لاَنفُسـهِم نَفعـا و    قُل اَفَاتَّخََذتُم من دون﴿طبق عبارت 

که اختیار سود و زیـان خـود را هـم ندارنـد، شایسـتگی       ، افرادي﴾الَضّرا
 سرپرستی و والیت را ندارند.

 )22و  19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس  دین و زندگی(
 

 صحیح است.   3گزینه .61
شـوند. یـک در    بهشت هشت در دارد که بهشـتیان از آن درهـا وارد مـی   

مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهاي دیگر 
 هاي دیگر است.   براي گروه

وعـدة  گویند خداي را سپاس کـه بـه    بهشتیان هنگام ورود به بهشت می
 خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. 

 )81صفحۀ ، 7دین و زندگی دهم، درس (
 صحیح است. 2گزینه .62

خطاب بـه مالـک اشـتر    )(امیرالمومنین  عهدنامۀ در بخشی از
کنند، از خود  جویی می را که از دیگران عیب  کسانی«آمده است: 

هایی دارند و مدیر جامعه بایـد   دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب

صحیح است.2نه 
هـا   مفعول مطلق نوعی است؛ ولی در سـایر گزینـه  » قرضاً«گزینهین 

تأکیدي هستند.» تطهیراً، مساعدةً و مواجهۀً«رتیب 
)49و 48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و
صحیح است. 2نه 

      اي و پـیش از آن هـیچ نوشـته   «چنین است: ،...و ما کنت تتلوامۀ آیۀ 
  در آن صـورت کجـروان   نوشتی کـه  با دست خود آن را نمیخواندي وی

»  افتادندک می
)41صفحۀ ،   3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

صحیح است.1نه 
طلـب  نهایـت  ود و هدف نهایی ما خداوند است. اگـر روح انسـان بـی       

خواهد، شایسته اسـت کـه تنهـا    پایان می ها را به صورت بی  و خوبی
ب و نزدیکی خداي بزرگ مقصد نهایی او باشد.

مـادي  بهـرة  ان هدف اصلی خود، هم از  زیرك با انتخاب خدا به عنو
کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را گی استفاده می

دهنـد، جـان و دل خـود را بـه خداونـد      جهت رضاي خدا انجـام مـی  
سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد میتر میک

)20صفحۀ دهم، دین و زندگی(
صحیح است. 4نه 

زندگی را دریافت کردند، یک نهضت علمی برنامۀ ترین  م وقتی کامل

ی ری ل و م ور وب م ج ی) و ) ر
ص ،  5درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است.3گزینه .58
محبت به خویشان و صدقه دادن، عمر را افزایش م صله رحم،

حالل، آب دادن بـه درخـلقمۀـ احسان به والدین، امانتداري، 
دیگرغصۀ سیراب کردن حیوانات، برطرف کردن غم و اندوه و

بخشد. را بهبود می
(دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .59
هر دو مربوط به فـرض دوم اسـ2و 1 گزینۀا، ه در بین گزینه

نیز به فرض سوم که4گزینۀ پایان یافتن این دو مسئولیت و 
یکی از دالیلی3گزینۀ کند و فقط قابل قبول است، اشاره می

و پیامبر ( ببر فرض اول یعنی سکوت قرآن کریم ) در این
کشد.بطالن می

ص،5(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .60

، عل  ﴾قُل اَغَیرَ اللّه اَبغی ربا و هو رب کُلّ شَـیء ﴿آیۀبر اساس 
نباید غیر خدا را بـه عنـوان پروردگـار طلبیـد، ایـن اسـت کـ

پروردگار همه چیز است.
ننه اَولیاء الیمیلکـونَ لاَنفُسـقُل اَفَاتَّخََذتُم من دون﴿طبق عبارت

 که اختیار سود و زیـان خـود را هـم ندارنـد،، افرادي﴾الَضّرا
سرپرستی و والیت را ندارند.

هاي صفحه،  2دوازدهم، درس  دین و زندگی(
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اي افـراد مـورد    وشـد. عـده  بیش از همه در پنهان کـردن آنهـا بک  
وضع طبقات محروم تحقیق کنند دربارة اطمینان را انتخاب کن تا 

و به تو گزارش دهند. سپس براي رفع مشکالت آنها عمـل کـن...   
زیرا این گروه (افراد محروم) بیش از دیگران بـه عـدالت نیازمنـد    

 هستند.
 )150صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 ت.  صحیح اس 4گزینه .63
 به بعد است. )(موارد الف، پ و ت مربوط به دوران امامت امام کاظم 

 )( امام صادق مورد ب 
     )(امام علی  مورد ث 

 )117و  116 هاي  هصفح ، 8دین و زندگی یازدهم، درس (
 صحیح است. 4گزینه .64

راز و نیاز بـا خداونـد و کمـک خواسـتن از     «، مربوط به 2و  1هاي  گزینه
مربـوط بـه    3گزینـۀ  (نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند) است و » او

 باشد. پذیري می حق روحیۀ تقویت
 )49و  48 هاي صفحه، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 3گزینه .65
اش را شکسـت   انسان مرتکب  گناهی شد و توبه کرد؛ اما توبه که هنگامی

و دوباره مرتکب گناه شد؛ هیچ مانعی ندارد کـه بـاز هـم توبـه کنـد و از      
 خداوند عذرخواهی نماید.  

در رابطه با توفیق توبه اگرچه هر وقت به سوي خـدا بـازگردیم، خداونـد    
اگـر انسـانی غـرق     کند، باید به این نکته توجه کنیم کـه   ما را قبول می

 گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.
 

صحیح است. 2گزینه .66
ا بـه گنـاه   ر : من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شمااین سخن شیطان که

دعوت کردم، این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتیـد. امـروز خـود را    
دارد کـه متناسـب بـا     نه مرا... اشاره به انتخاب و اختیـار  ،سرزنش کنید

توضیح: در درس دوم در نبـود  . (دارد فالهمها فجورها و تقواها عبارت
االت ؤ، بـا توجـه بـه سـ    ها در گزینهاما شاکرا و اما کفورا یآنعبارت قر

فـوق بـراي اختیـار در نظـر گرفتـه      ، عبارت قرآنی هاي اخیر کنکور سال
 شود) می

 صحیح است. 3گزینه .67
رُهم    من ﴿آیۀ بر اساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهآم

ایمـان بـه خداونـد و روز     ﴾عند ربِّهِم و الَ خَوف علَیهِم و الَ هم یحزَنُـونَ 
تن ، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـ    اپسین اگر با کار نیکو ممزوج شـود و

 .ترس و اندوه را به دنبال دارد
دعـوت   یکتاپرسـت یدعوت مـردم را بـه    ياز همان ابتدا )(رسول اکرم 
 .یدتا رستگار شو» نیستاهللا  معبودي جز«اي مردم بگویید : کرد و فرمود

 صحیح است.   1گزینه .68
خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شـرط  

 کند.  اصلی دوستی با خود اعالم می
بخشـد و زنـدگی    اکسیري است که مرده را حیات میعشق به خدا چون 

 کند. حقیقی به وي عطا می
 )109و  108 هاي هصفحدین و زندگی دهم، (

 صحیح است. 1گزینه .69
 مبارزه با فقر و محرومیت مذمت عابدان بیکار

 محبت و مدارا با مردم همراهی با یاران در سخن از آخرت
رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر (هـدایت)  «فرماید:  خداوند می

 »مند) است. شما حریص (به شدت عالقه
 )78و  77، 76هاي  ، صفحه6(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .70
و مـن آیاتـه ان خلـق لکـم مـن      ﴿آیـۀ شـریفۀ   پیام صورت سؤال از انتهـاي  

 ﴾ذلـک آلیـات لقـومٍ یتفکّـرون    ﴿فرمایـد:   که خداوند مـی  ﴾ازواجاً...انفسکم 
 گردد. مفهوم می

 )169صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس  
 صحیح است.   3گزینه .71

انـد   ها را دیـده  پیامبران و امامان چون در دنیا ظاهر و باطن اعمال انسان
 اند.   قیامتاند، بهترین گواهان  و از هر خطایی مصون و محفوظ

 ) 66صفحۀ  ، 6(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .72

هـا و  گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان
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   ﴿سازد. دقت کنید: عبارت می ـومِ اآلخـالی نَ بِـاهللاِ ون آمفقـط بـه   ﴾م ،
 هاست، توجه داشته است.ایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان

 صحیح است.   2گزینه .73
تـرین   یکـی از کامـل   از گذشته تـا زمـان حاضـر، زنـان راهبـه و قـدیس      

دهـد کـه از نظـر آنـان،      اند. این امر نشـان مـی   ها را انتخاب کرده حجاب
تـر   تـر و در پیشـگاه خـدا پسـندیده     داري نزدیـک  داشتن حجاب، به دین

است. پوشش و حجاب زنان در ایـران باسـتان چنـان برجسـته بـود کـه       
سـتان را  تـوان ایـران با   حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می

 منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
 )146و  145 هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (

 صحیح است.   2گزینه .74
تـر از   تر از معروف و خیر و شناخته در آن ایام در شهرها چیزي ناشناخته

توانیـد راه رسـتگاري را    منکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
 کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. تشخیص دهید که ابتدا پشت

 )107 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .75

که عمل زنا فراوان بود مقابل آن ایسـتاد و آن را گنـاهی کبیـره     از زمانی
اء  فَاحشَۀً کَانَ إِنَّهولَا تَقْرَبوا الزِّنَا ﴿شمرد و در سوره اسراء  سـ بِیلًا  و سـ﴾ :

 به زنا نزدیک نشوید؛ قطعاً آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.
 )102صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 3گزینه .76
دانسـتند   ترجمه: سربازها در موقعیت دشواري بودند اما خوشبختانه مـی 

 که چطور از خودشان محافظت کنند.
آن را بـه شـکل    تـوانیم  (دانسـتن)، نمـی   knowنکته: با توجه بـه فعـل   

دوم هـم فاعـل و هـم    جملـۀ  استمراري به کار ببریم. از طرف دیگـر، در  

یح
راز و نیاز بـا خداونـد و کمـک خواسـتن از     «، مربوط به 2و 1هاي ه

مربـوط بـه    3گزینـۀ  (نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند) است و 
باشد. پذیري می حقروحیۀ ت

)49و 48هاي صفحه، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.3نه 
توبه کرد؛ اما توبه که می مرتکب  گناهی شد و اش را شکسـت  انسان

باره مرتکب گناه شد؛ هیچ مانعی ندارد کـه بـاز هـم توبـه کنـد و از      
وند عذرخواهی نماید.  

ابطه با توفیق توبه اگرچه هر وقت به سوي خـدا بـازگردیم، خداونـد    
اگـر انسـانی غـرق    کند، باید به این نکته توجه کنیم کـه   قبول می

 شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.

صحیح است.2نه 
ا بـه گنـاه   ر : من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شماسخن شیطان که

ت کردم، این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتیـد. امـروز خـود را    
دارد کـه متناسـب بـا    نه مرا... اشاره به انتخاب و اختیـار  ،نش کنید

توضیح: در درس دوم در نبـود  . (داردفالهمها فجورها و تقواهات
االت ــ    ؤ، بـا توجـه بـه سـ    هادر گزینهاما شاکرا و اما کفوراننیآنت قر

بـراي اختیـار در نظـر گرفتـه      ، عبارت قرآنی هاي اخیرور سال فـوق
شود)
صحیح است.3نه 

رُهم    من ﴿آیۀ ساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهآم

ایمـان بـه خداونـد و روز    ﴾ربّهم و الَ خَوف علَیهم و الَ هم یحزَنُـونَ 

اند. قیامتاند، بهترین گواهان و از هر خطایی مصون و محفوظ
 ص ، 6(دین و زندگی دهم، درس 

است.1گزینه .72 صحیح
گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش

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 

رِ   ﴿سازد. دقت کنید: عبارتمی ـومِ اآلخـالی نَ بِـاهللاِ ون آمم﴾
هاست، توجه داشته اسایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان

صحیح است. 2گزینه .73
یکـی از ک از گذشته تـا زمـان حاضـر، زنـان راهبـه و قـدیس      

دهـد کـه از ناند. این امر نشـان مـی  ها را انتخاب کرده حجاب
تـر و در پیشـگاه خـدا پس داري نزدیـک  داشتن حجاب، به دین

است. پوشش و حجاب زنان در ایـران باسـتان چنـان برجسـت
تـوان ایـران حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می

منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
45  هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (

صحیح است. 2گزینه .74
تر از معروف و خیر و شندر آن ایام در شهرها چیزي ناشناخته

توانیـد راه رسمنکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
را شناستشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم

صف،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
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مفعول خود سربازها هسـتند. پـس بـه جـاي ضـمیر مفعـولی از ضـمیر        
 کنیم. انعکاسی استفاده می

صحیح است. 2گزینه .77
باشد بنابراین سؤال کوتاه آخر جمله را منفـی   داده شده مثبت می جملۀ

در جمله موجود است بنـابراین شـکل    areکمکی  کنیم. فعل انتخاب می
 کنیم. را استفاده می aren’tمنفی آن 

 )31 صفحۀ، 1انگلیسی دوازدهم، درس  (
 صحیح است. 2گزینه .78

هـا را   اند از وقتی که آنهـا کارنامـه   آزمون آگاه شدهنتیجۀ ترجمه: آنها از 
 اند. دریافت کرده

ده است، بنـابراین ماضـی   ساده آمگذشتۀ و بعد از  sinceچون در جمله 
صـحیح   2گزینـۀ  اول مجهول است، پـس  جملۀ نقلی نیاز داریم و چون 

 خواهد بود.
 )65صفحۀ انگلیسی یازدهم،  (

 صحیح است. 4گزینه .79
باشد و با توجه به مفهـوم جملـه از    نکته: چون جمله در وجه مجهول می
 شود. زمان حال ساده مجهول استفاده می

معنی جمله: من معتقدم که بهترین راه یادگیري زبان خارجی آن اسـت  
 کنند، بیاموزیم. که زبان را در کشوري که به آن زبان صحبت می

 صحیح است. 3گزینه .80
ـاس مطالعـه   ـادي      معنی جمله: براس ـا اگـر شـما بخواهیـد ش ـان را   اي در آمریک ت

ـا را تسـت کـرده   نوع از انواع  6، باید بدانید که افرادي که افزایش دهید انـد از   مرب
پیشـنهاد  مربا بـراي تسـت کـردن     24که به آنها  انتخاب خود شادترند تا کسانی

 .شده است
 )1درس انگلیسی دوازدهم،  (

 صحیح است. 2گزینه .81
 آموزان ایستاده بود. گروهی از دانش در میانمعنی جمله: او را دیدم که 

بــین دو چیــز یــا دو  between کلمــۀ: amongو  betweenنکتــه: فــرق بــین 
 باشد. ... میدر میان چند نفر یا چند چیز و amongولی  ؛باشد ... میشخص و

 صحیح است. 3گزینه .82
آن کامالً مرا گیج کرده بود؛ زیرا وقتـی بـه ویتـرین مغـازه نگـاه کـردم، یـک        

ام؛ زیـرا   رو شـده  روبـه  خطـاطی تصویر زیبا دیدم؛ اما حاال من فقط با یک اثـر  
 اي از کلمات است. شود، مجموعه می  دیدهتنها چیزي که 

 کاري ) کاشی4) خطاطی  3) صنایع دستی   2) نقاشی  1
 )83 ، صفحۀانگلیسی یازدهم (

 صحیح است. 3گزینه .83
ارتباط برقرار  به طور سلیس و روانتواند  ترجمه: زمانی که یک بچه نمی

ان تواند به مردم شخصیتش را نشـ  کند و نمی کند او احساس خجالت می
 دهد.

 صحیح است. 1گزینه .84
کرد قربانی تام است، اما آنها نتوانستند جسـد را   معنی جمله: پلیس گمان می

 .شناسایی کنند
 ) به دست آوردن4) کاهش یافتن    3) معتاد شدن    2

 صحیح است. 4گزینه .85
توانـد بیـاموزد، توانـایی داشـتن      مهارتی که کسی می ترینارزشمند«ترجمه: 

 »ذهن مستقل است.
 ) ارزشمند4آمیز، مثبت     ) تصدیق3) کامل    2) هنري    1

 صحیح است. 2گزینه .86
 ترجمه: (آیا ممکن است) لطفاً کتاب را دوباره روي تاقچه بگذارید؟

 )24( انگلیسی دوازدهم، صفحه 
 صحیح است. 4گزینه .87

د با تحصیل بـاالتر معمـوًال توقـع حقـوق بـاالتر و شـغل پـر        : افراترجمه
 درآمدتري را دارند.

 ) تحصیل4) افسردگی 3) ورزش 2) پیشرفت ـ بهبود 1
 )49صفحۀ ، 2یازدهم، درس انگلیسی  (

 صحیح است. 3گزینه .88
انـد)،   اند (کنار گذاشته هاي خوب خود را ترك کرده بعضی از مردم عادت

 روزانه یا شرکت کردن در رویدادهاي اجتماعی. هاي مانند ورزش
) ترك کردن یا کنـار گذاشـتن     3) خاموش کردن   2) تربیت کردن   1
 ) بیدار شدن4

 )64صفحۀ (زبان انگلیسی یازدهم، 
 :Clozeترجمۀ 

صـورت ورزش   امروزه دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم به
دوید شما نیـاز داریـد تـا     ر دو بار در هفته میو هم براي تناسب اندام. حتی اگ

ــراي کفــش  ــد. ب ــدن   از کفــش مناســب اســتفاده کنی هــاي مخصــوص دوی
تصـمیم بگیریـد کـه چـه مبلغـی را       هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب

خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـه بـراي پـاي     می
مــاده شــوید تــا ســایزهاي مختلــف شــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آ

هاي مخصوص بزرگسـاالن   هاي مختلف را امتحان کنید. اگر شما کفش کفش
هـاي   تـر از کفـش   هـاي زنانـه باریـک    در جریان باشید که کفش ،پوشید را می

اي کـه   هـاي زنانـه   شوند. با این وجود دختران و زنان کفـش  مردانه ساخته می
د، اما دلیلـی وجـود نـدارد کـه آنهـا از      مناسب آنها است را انتخاب خواهند کر

هاي مردانه استفاده نکنند. این موضوع در مردان و پسران هـم درسـت    کفش
آید و مناسب شماست آن را بپوشـید. اگـر    اي به شما می است. اگر کفش زنانه

زیـادي بـه    صـدمۀ اشتباه کردید و کفش نامناسبی خریدید، شما ممکن است 
 سالمتی پایتان برسانید.

 صحیح است. 3ینه گز.89
need to عنوان فعل کمکی در معنی الزم بودن استفاده شود. تواند به می 

 صحیح است. 3گزینه .90
try  توان در معنی امتحان کردن یا پرو کردن نیز استفاده کرد. را می 

 صحیح است. 1گزینه .91
بـراي بیـان علـت اسـتفاده      whyهمـواره از موصـول    reason کلمۀبعد از 

 کنیم. می
 صحیح است. 2گزینه .92

 آیند. با هم می make mistakeهمنشین  کلمۀهمواره 
 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 :1متن ترجمۀ 
فریا استارك اغلب بـه تنهـایی بـه بیشـتر نقـاط خاورمیانـه سـفر کـرد. فریـا          

آن هـم در زمـانی کـه کاشـفان بـه عنـوان قهرمـان         ؛استارك یک کاشف بود
جـایی کـه    ؛هاي دوري در خاورمیانه سفر کـرد  کانشدند. او به م محسوب می

او  .تعداد کمی از اروپائیان به خصوص زنان، قبالً بـه آنجـا سـفر کـرده بودنـد     
 همچنین بارها به ترکیه، یونان، ایتالیا، نپال و افغانستان سفر کرده بود.

عنـوان یـک بچـه    در پاریس متولد شد. اگرچه او بـه   1893استارك در سال 
به جاهـاي مختلـف سـفر    با پدر و مادر هنرمندش  می نداشت،تحصیالت رس

وارد  1912او در سـال   .، آلمـانی و ایتالیـایی را فـرا گرفـت    کرده و فرانسـوي 

ین ن
صـحیح  2  گزینـۀ  اول مجهول است، پـس  جملۀ  نیاز داریم و چون 

هد بود.
)65 صفحۀ انگلیسی یازدهم،  (

صحیح است.4نه 
باشد و با توجه به مفهـوم جملـه از   : چون جمله در وجه مجهول می
شود. ن حال ساده مجهول استفاده می

ی جمله: من معتقدم که بهترین راه یادگیري زبان خارجی آن اسـت  
کنند، بیاموزیم. زبان را در کشوري که به آن زبان صحبت می

صحیح است.3نه 
ـاس مطالعـه   ـادي     ی جمله: براس ـا اگـر شـما بخواهیـد ش ـان را       اي در آمریک      ت

ـا را تسـت کـرده   نوع از انواع  6، باید بدانید که افرادي که ش دهید       انـد از   مرب
    پیشـنهاد  مربا بـراي تسـت کـردن    24که به آنها ب خود شادترند تا کسانی

. است
انگلیسی دوازدهم، ( 1درس ((  (

صحیح است.2نه 
آموزان ایستاده بود. گروهی از دانش در میانی جمله: او را دیدم که 

بــین دو چیــز یــا دو betweenکلمــۀ:amongو betweenه: فــرق بــین 
باشد.... میدر میان چند نفر یا چند چیز وamongولی ؛باشد... میص و
صحیح است.3نه 

کامالً مرا گیج کرده بود؛ زیرا وقتـی بـه ویتـرین مغـازه نگـاه کـردم، یـک        
ام؛ زیـرا   رو شـده  روبـه  خطـاطی یر زیبا دیدم؛ اما حاال من فقط با یک اثـر     

اي از کلمات است.شود، مجموعهمیدیدهچیزي که 
کاري ) کاشی4) خطاطی  3) صنایع دستی   2قاشی 

) ترك کردن یا کنـار3) خاموش کردن   2) تربیت کردن   1
) بیدار شدن4

(زبان انگلیسی یازدهم،
:Clozeترجمۀ 

صـو امروزه دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم به
دوید شما نیـاگگر دو بار در هفته میو هم براي تناسب اندام. حتی اگ

ــراي کفــش  ــد. ب  هــاي مخصــوصاز کفــش مناســب اســتفاده کنی
تصـمیم بگیریـد کـه چـه هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب

خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـهمی
مــاده شــوید تــا ســایزهاشــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آ

هاي مخصوصهاي مختلف را امتحان کنید. اگر شما کفشکفش
   تـر از ک هـاي زنانـه باریـک در جریان باشید که کفش ،پوشید را می

 هـاي ز شوند. با این وجود دختران و زنان کفـش  مردانه ساخته می
د، اما دلیلـی وجـود نـداردمناسب آنها است را انتخاب خواهند کر

هاي مردانه استفاده نکنند. این موضوع در مردان و پسران هکفش
آید و مناسب شماست آن را بپواي به شما میاست. اگر کفش زنانه

صـدمۀاشتباه کردید و کفش نامناسبی خریدید، شما ممکن است 
سالمتی پایتان برسانید.

صحیح است.3ینه گز.89
need toعنوان فعل کمکی در معنی الزم بودن استفادتواند بهمی

صحیح است.3گزینه .90
try توان در معنی امتحان کردن یا پرو کردن نیز استفاده کرا می

صحیح است.1گزینه .91
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دانشگاه لندن شد، اما در ابتداي جنگ جهانی اول به گروه پرستاران پیوسـت  
و سپس به ایتالیـا فرسـتاده شـد. بعـد از جنـگ او بـه لنـدن بازگشـت و در         

مطالعات شرقی آنجـا شـرکت کـرد. مطالعـات او در آنجـا منجـر بـه         مؤسسۀ
سفرهاي زیادي به خاورمیانه شد و همـین موضـوع او را قـادر سـاخت تـا بـه       

 هاي فارسی، روسی و ترکی به راحتی و روان صحبت کند. زبان
استارك به عنوان یـک گردشـگر و کاشـف در خاورمیانـه مشـهور شـد. او در       

 1927در سـال   ،انداز کـرده بـود   کافی پول پس اندازةسالگی وقتی که به  33
او بـه   1928عربی پرداخـت. در سـال    مطالعۀبه لبنان سفر کرد و در آنجا به 

اي  هــاي جبــل دروز در ســوریه ســفر کــرد کــه منطقــه االغ بــه کــوه وســیلۀ
کوهستانی بـود. در طـی سـفر دیگـر خـود او بـه نقـاط دوري در البـرز کـه          

رشته کوهی در ایران است رفـت، جـایی کـه در آنجـا     اي کوهستانی و  منطقه
اي را طراحـی کـرد. او در حـال تحقیـق در مـورد فرقـه یـا گروهـی از          نقشه

گروهـی   ؛نامیدنـد  مسلمانان باستان و خیلی قدیمی بود که آنها را قـاتالن مـی  
قاتالن نوشته بود، اثر کالسـیکی کـه بـه     درةدر  1934آنها در سال  دربارةکه 

ن آن به دریافت مدال طالي انجمـن جغرافـی سـلطنتی مفتخـر     نوشت واسطۀ
سال بعد از آن بـه کـار خـود ادامـه داد و بـه عنـوان یـک         12شد. او در طی 

کرد. در این حین او سبکی از خود بـه وجـود آورد    گردشگر و نویسنده کار می
ــه  ــات و آموخت ــب تجربی ــه در آن از ترکی ــیر و   ک ــا تفس ــفرهایش ب ــاي س ه

هـا، تـاریخ و    هـاي مختلـف، سـنت    مردم، مکان دربارةاو  هاي شخصی گزارش
 گرفت. هاي خاورمیانه بهره می سیاست

 

 صحیح است. 4گزینه .93
 بهترین عنوان براي متن چیست؟

 ها: گزینه ترجمۀ
جهـانی اول   ) فریا استارك پرسـتاري در جنـگ  2) فریا استارك یک قهرمان 1
محقق، کاشـف و نویسـنده   ) فریا استارك، 4شناس  ) فریا استارك یک ایران3

طور که از عنوان مطلب و سؤال مشخص اسـت تعیـین بهتـرین عنـوان      همان
یعنی نه مطالب فرعی نـه آنقـدر کلـی کـه از مـتن       ؛باید شامل کل متن باشد

 خارج شود.  
زیرا در آن روزگار بـه کسـانی کـه     ؛کند سفر او را بیان می جنبۀفقط  1 گزینۀ

شـد. (خـط اول پـاراگراف دوم)     ن گفته مـی قهرما ؛کردند سفرهاي زیادي می
فریـا اسـتارك اشـاره     حرفـۀ هر کدام به بخشی از زنـدگی و   3و  2 هاي گزینه

 شود. متن را شامل نمی همۀدارند که 
 صحیح است. 3گزینه .94

 شد؟   اي براي توصیف کاشفان استفاده می در زمان حیات استارك از چه کلمه
 ) گردشگر4) قهرمان 3 ) نویسنده2) کاشف 1ها:  گزینه ترجمۀ

با توجه به اینکه یک سؤال فرعی از متن پرسیده شده فقط به دنبـال کلمـات   
کـه در   describe explorersو  what wordیعنـی   ،رویـم  کلیـدي آن مـی  

مسـتقیماً بیـان    describeشـوند. البتـه    نخستین خط پاراگراف دوم دیده می
 استفاده گردیده است. regardedنشده و به جاي آن از 

 صحیح است. 2گزینه .95
 تاریخی متوقف کرد؟ حادثۀتحصیالت دانشگاهی استارك را چه 

 ) بنیاد قاتالن  3) جنگ جهانی اول 2) مطالعات شرقی 1ها:  گزینه ترجمۀ
 ) تأسیس انجمن جغرافی سلطنتی4

، university ،interruptهــایش یعنــی:  ایــن ســؤال جزئــی مــتن بــا کلیــد واژه
historical event   ـاره شـده   مـتن  قابل تشخیص است کـه در زیـرا   ؛بـه آن اش

ـا ملحـق    می گوید به دانشگاه راه یافت اما در طی جنگ به عنوان پرستار به نیروه
 دهد. تحصیل نشان می ادامۀحالت تضاد را براي  but کلمۀشد. یعنی 

 صحیح است. 3گزینه .96
 چه چیزي را تولید کرد؟استارك عالوه بر کتاب در هنگام سفر به ایران 

ـارة ) تحقیقی 2قاتالن  تاریخچۀ) 1ها:  گزینه ترجمۀ ـاخت نقشـه   3البـرز   درب ) س
 طال جایزة) اعطاي 4

همچنـین بایـد    .قابل تشخیص است Elburz کلمۀاین سؤال جزئی متن بعد از 
ــران دو کــار انجــام داد؛ کتــاب و نقشــه کــه عبــارت    ــرد کــه او در ای  توجــه ک

  in addition to a book کند. سؤال را مشخص می حیطۀ 
 :2متن ترجمۀ 

شد که خارج از منـزل کـار نکننـد، گروهـی از      در زمانی که از زنان خواسته می
 1877ها داشتند. از سـال   هاروارد تأثیر شگرفی در علم ستارهرصدخانۀ زنان در 

 »هـاروارد رصـدخانۀ  رایانـه هـاي   «زن بودند که به عنوان  80بیش از  1919تا 
هـاي) بزرگـی از    هاي(فهرسـت  مشهور شدند؛ زیرا در محاسبه و ساخت کاتالوگ

درصـد مـردان    50ها بسیار مهارت داشتند. زنان براي انجـام کـار مشـابه     ستاره
شناختند تا زمـانی کـه    کردند. مردم بسیاري از این زنان را نمی درآمد کسب می

یکی از این دانشمندان  هایشان کردند. تعدادي نویسنده شروع به نوشتن داستان
کـرد. وقتـی    در رصدخانه کار می 1940تا  1896انی جامپ پنن بود که از سال 

اش را از  کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ادیسـون، شـنوایی     
دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند بـزرگ بـاز   

سـتاره را بـه    350،000شف کرد. او همچنین ستاره ویژه را ک 300نداشت. پنن 
. هــر گــروه درجــه حــرارت M، و O ،B ،A ،F ،G ،Kگــروه تقســیم کــرد:  7

متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او، هنریتا سوان لیویت، همچنین دریافـت  
هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـنن یـک زن و        ها در هر گروه رنگ که ستاره

هـاي   اي به او نداد، امـا او جـایزه   هاروارد چندین سال جایزه  ناشنوا بود، دانشگاه
هاي دیگر دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـی بـود کـه       زیادي از مکان

مدرك دکتراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگاه هـاروارد      
ـ    1938سرانجام تصمیم گرفت در سال  د را جایزه اخترشناسی ویلیـام کـرانچ بان

به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی او را ادامـه  
 دادند.

 صحیح است. 3گزینه .97
 بر طبق متن کدام جمله درست نیست؟

 شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
 اش را از دست بدهد. ) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
 اي به پنن نداد.   جایزه) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ 3
  ) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، فوت کرد.4

 صحیح است. 2گزینه .98
 اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

 ) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1
بنـدي   هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گـروه       ) سیستمی که ستاره2

 کند.  می
 آکسفورد) یک جایزه در دانشگاه 3
 ) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

 صحیح است. 2گزینه .99
 کدام دو واژه در متن مترادف هستند؟

) کشف و پیدا کردن2) دانشمند و کامپیوتر            1
 ) تأثیر و پایان4) کاتالوگ و گروه                 3

 صحیح است. 4گزینه .100
 کدام بهترین عنوان براي متن است؟

 ان فراموش شده در علوم) زن1
 کوش ) دانشمندان سخت2
 هاي) درجه حرارت ستاره   هاي (فهرست ) کاتالوگ3
 ) زندگی آنی جامپ پنن4
 

 حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .101

x x x2 23 2 2 3 8 4 6 11 4 6  
x x x x4 2 4 2121 22 96 22 25 0  
b a 25 22 47 

ی ن ر ه و ی ی و ن ین رو
قاتالن نوشته بود، اثر کالسـیکی کـه بـه    درةدر1934آنها در سال ربارة
تتن آن به دریافت مدال طالي انجمـن جغرافـی سـلطنتی مفتخـر     نوشت طۀ

سال بعد از آن بـه کـار خـود ادامـه داد و بـه عنـوان یـک        12او در طی 
کرد. در این حین او سبکی از خود بـه وجـود آورد   شگر و نویسنده کار می

ــه  ــات و آموخت ــب تجربی ــیر و  در آن از ترکی ــا تفس ــفرهایش ب ــاي س  ه
   هـا، تـاریخ و   هـاي مختلـف، سـنت   مردم، مکان دربارةاو هاي شخصیش
گرفت. هاي خاورمیانه بهره میست

صحیح است.4نه 
ین عنوان براي متن چیست؟

ها: گزینه مۀ
  جهـانی اول   ) فریا استارك پرسـتاري در جنـگ  2ریا استارك یک قهرمان 

محقق، کاشـف و نویسـنده   ) فریا استارك،4شناس  ریا استارك یک ایران
 طور که از عنوان مطلب و سؤال مشخص اسـت تعیـین بهتـرین عنـوان     ن

یعنی نه مطالب فرعی نـه آنقـدر کلـی کـه از مـتن      ؛شامل کل متن باشد
ج شود.  

  زیرا در آن روزگار بـه کسـانی کـه    ؛کند سفر او را بیان میجنبۀفقط  1 ۀ
شـد. (خـط اول پـاراگراف دوم)     ن گفته مـی قهرما ؛کردند هاي زیادي می

فریـا اسـتارك اشـاره      حرفـۀ هر کدام به بخشی از زنـدگی و  3  و  2 هايه
شود. متن را شامل نمیهمۀ که 

صحیح است.3نه 
شد؟   اي براي توصیف کاشفان استفاده میمان حیات استارك از چه کلمه

) گردشگر4) قهرمان 3 ) نویسنده2) کاشف 1ها:  گزینه مۀ
جه به اینکه یک سؤال فرعی از متن پرسیده شده فقط به دنبـال کلمـات   

hآ dd ib lک

کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ادیسـون، شـنو
دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند

س 350،000ککشف کرد. او همچنین ستاره ویژه را ک 300نداشت. پنن 
. هــر گــروه درجM، و O،B،A ،F،G،Kگــروه تقســیم کــرد: 7

متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او، هنریتا سوان لیویت، همچنی
هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـننها در هر گروه رنگکه ستاره

اي به او نداد، امـا اوهاروارد چندین سال جایزهناشنوا بود، دانشگاه
هاي دیگر دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـزیادي از مکان

مدرك دکتراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگ
جایزه اخترشناسی ویلیـام کـ1938سرانجام تصمیم گرفت در سال 

به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی
دادند.

صحیح است.3گزینه .97
بر طبق متن کدام جمله درست نیست؟

شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
اش را از دست بدهد.) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
اي به پنن نداد.   جایزه) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ 3
) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، ف4

صحیح است.2گزینه .98
اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1
هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گ) سیستمی که ستاره2

کند.  می
آکسفورد) یک جایزه در دانشگاه3
) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

صحیح است.2گزینه .99
کدام دو واژه در متن مترادف هستند؟

) کشف و پیدا کردن2) دانشمند و کامپیوتر            1
گروه3 و کاتالوگ پایان4) و تأثیر (
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 صحیح است.   3گزینه .102
n

n nS [ ( ) (n ) ] ( n ) n(n )2 3 1 2 2 8 42 2  
n(n ) n n n4 11 4 11 15 

 صحیح است.   3گزینه .103
f (x) log (log (x )) , x x ( )4 1

2
3 3 0 3 1  

log (x ) log (x ) log x x ( )1 1 1
2 2 2

3 0 3 1 3 1 4 2  

log (log (x )) log (log (x )) log log (x )4 1 4 1 4 1
2 2 2

3 0 3 1 3 1

log (x ) log x x ( )1 1
2 2

1 1 73 3 32 2 2  

( ) ( ) ( ) x a ,b b a7 7 7 11 2 3 3 3 32 2 2 2( ) ( )( ) ( )) ( )  

 صحیح است. 1گزینه .104
 به صورت مقابل است: f+gنمودار 

2

1
2

2

xf x x
x xg x

2 0
2 0 2

2 2 1 0
2 0

 
x xf g Sx x

2 1 0 1 2 16 9 10 2 2 9 16 

 صحیح است. 3گزینه .105

    f (x) (x ) f(x) (x )3 32 2 2727 

f (x) (x ) x x C3 10 2 27 2 3 1 0 

f ( ) B BC00 8 27 19 36219 

 )14 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .106

x (x ) (x )(x x x )12 3 4 3 9 6 31 1 1 1 
f(x) x x x f( )9 6 3 1 1 4 

 )20 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .107

|دانیم  می u | u2  بنابراین داریم: 2
(x ) | x | , (x ) | x |2 2 21 2 1 15 0 1 1 

| x | | x | | x | t t t2 21 2 1 15 0 1 2 15 0 
(t )(t ) t , t3 5 0 3 5 

tغیرقابل قبول  | x |5 1 5 
t | x | x x , x3 1 3 1 3 4 2 2 4 2 

 )25 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .108

x x ( x x )2 23 2 2 3 2 1 
tبا استفاده از تغییر متغیر  x x23  داریم: 2

t t t t t t (t )2 2 22 1 2 1 2 1 0 1 0 

        
 معادله در کل ریشه ندارد.

)22 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .109
 را به دست آوریم: ACاز خط  Bفاصلۀ نقطۀ باید 

ACm ( )
4 2 11 1 

AC : y (x ) y x B( , )4 1 1 3 0 2 2 

BH
2 3 3 8 4 21 1 2 

 صحیح است.   1گزینه .110
2 3 2 37 124 7 7 7 7 2 3 2 

/
4 31 10 1 2 2 216 8 

4 3 4 
2 

 صحیح است.   1گزینه .111
mlog m log m log2

3 3 35 2 5 5 2  

log log log log1

1 3
2 2

5 5 55
33 3 3 3 3 32  

log m m3
3 1 3 3
2 5 2 2

 

 صحیح است. 1گزینه .112
 نویسیم: صورت و مخرج کسر را مزدوج می

cos ( )cos ( ) cot ( )cot ( )sin ( )sin ( ) 0 

cot cot45 30 1 3 3 
 صحیح است. 4گزینه .113

A

y tan x tan x
x , ,... x

3 3 3
4 4

3 3 3
 

B

y tan x tan x

x , ,... x

33 1 3
7

6 6 6
 

Aپس  Bx x 7
 است. 6

 است.صحیح  2گزینه .114
y sin( x).sin( x) sin xsin x3 3 32 2 

cosxcos x sin xsin x cos x T 23 3 4 4 2 

 صحیح است. 2گزینه .115
axبه شرطی حد وجود دارد که  b  به ازايx 1

برابر صـفر باشـد.    2

aپس:  b1 02 

x x

aaxxlim f(x)g(x) lim xx x21 1
2 2

2 2
2 1

 

x x

a ( x ) a (x )x alim lim( x )(x ) x x (x )1 1
2 2

2 1 22 5
2 1 1 2 2 1 3 

a5پس:  53 ،a 3 ،b 3
a/و  2 b 4 5 

 صحیح است. 3گزینه .116
yنمودار تابع  | x x صورت مقابل است:به2|

t ( )1 1 2 1 1 1 هلداعم رد ناحتما1 نکممریغ

صحیح است.1نه 
به صورت مقابل است:f+gر 

2

1
2

2

f

g x

2 0x
2 0 2x x

2 2 1 0x x
2

f g Sg x
2 1 0x x 1 2 160 2x 2 9 16

صحیح است.3نه 

    f (x) (x )(x )(x f(x) (x )(x3 3f ( ) ( )2 27))27

f (x) (x ) x x C(x ) x x(x ) x x3(x ) x x) x(x ) x x(x ) x(x ) x 0

f ( ) B BCB BC08 27 19) 36219
)14صفحۀ(پایه دوازدهم، 

است.4نه  صحیح
x (x ) (x )(x x x )(x ) (x )(x x x(x ) (x )(x x x12 3 4 3 9 6 3( ) ( )(( ) ( )(( ) ( )((x ) (x(x ) (x(x ) (x(x ) (x(x ) (x( ) () (( ) (( ) () (( ) (

f(x) x x x f( )f(x) x x xx x x9 6 3 4f( )f(f( )f
)20صفحۀ(پایه دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
|انیم u | u2 بنابراین داریم: 2

(x ) | x | , (x ) | x |2 2 2| |) | x | , (x ) | x) | x | , (x ) | x) | x | , (x ) | x| x | , (x ) | x) | x | , (x ||
2 2

2

صحیح است. 1گزینه .111
mm log m log3 3 5m log m loglogm log m logm log mlog 3 2

log log log
1 3
2 2ll5 5 5

3 3log log loglog loglog loglog lololllog 52

og m m3
1 3 3

og 2 2
صحیح است.1گزینه .112

نویسیم: صورت و مخرج کسر را مزدوج می
)cos ( ) cot ( )cot ( ))sin ( )
)cos ()cos ( cot ( )cot ()cot ()sin ()sin (

t30 1 3 3cotcot

صحیح است.4گزینه .113

A

tan x tan x
, ,

tan x

A, ,... x
tan xtan x 3

4 4x3 3,, 3

B

tan x tan x

, ,

tan x

B, ,... x,...

3tan xtan x 3
7
6, 6

BBxپس  7
6

است.صحیح 2گزینه .114
x).sin( x) sin xsin x) i () i (x).sin( x) sin xsin xx) sin(x) sin(x) sin(3 x) sin xsinsin xsinx) sin xsinx) sin xsin2 2) () (

i i Tos x sin xsin x cos x T 2i ii ix sin xsin x cossin xsin xx sin xsin x cos
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1 1 B

A 2

 
 را با یک خط به هم وصل کنیم Bو  Aکافی است نقاط 

A( , ) y xB( , )
1 2 110

طخ هلداعم

 
 )149 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .117
n n

n nx x
x x xn lim lim
x x x

2
2

3 2 12 22 1 2
 

n

nx x
x x xn lim lim
x x x

2 2
2 2

3 2 2 2 22 32 1 3 1
 

n

nx x
x x x xn lim lim
x x x x

2 2
2 2

3 2 3 21 3
2 1 2 1

 

 )66 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .118

xدر  fچون   صورت زیر است. پذیر است، پس تابع به مشتق 1
f (x) (x )| x |21 1 

x پس: : y (x )(x )(x ) f ( )1 1 1 1 1 4 
x : y (x )(x )( x) f ( )1 1 1 1 1 4 

f ( ) f ( )1 1 8 
 )86 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .119
f (x) xh (x) g (x) x

0
0 

)بازة در  fشیب  ,  مثبت است. fمثبت پس  0(
)بازة در  gشیب  ,  مثبت است. gمثبت پس  0(

 )100 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .120

fصورت  به fخط معادلۀ  (x) x2  است 6
g(x) (x )( ( x ) ) (x )( x )2 24 2 2 1 6 4 4 8 

x x x3 24 8 16 32 
g (x) x x g (x) x g ( )212 16 16 24 16 2 32 

 صحیح است. 4گزینه .121
y sin x cos x cos x ( sin x )2 2 2 2 2 1 
y x , , ,3 50 2 2 6 6 

xبا مقایسه عرض این نقاط با عرض نقاط  xو  0  داریم: 2
/ /max y a a1 5 3 1 5 

 صحیح است. 4گزینه .122
f(x)): 1(گزینۀ مثال نقض  x3 
f): 2(گزینۀ مثال نقض  (x) | x | 
f): 3(گزینۀ مثال نقض  (x) x  بازة در[ , ]01 

 صحیح است. 2گزینه .123
 را در ابتدا تعیین عالمت کنیم. fباید 

xاوالً تابع باید در   پس ،پیوسته باشد 1
 a b a b1 4 3  

xدر  fثانیاً باید  fداراي خط مماس باشد، پس  1 ( ) f ( )1 1   
x x af (x) aax x b

2 4 1 12 22 1 2  

xدر  fاما با کمی دقت معلوم است که   دهد. تغییر عالمت می 1

11 2
4

3

x2 2

x x2 4

 
 داریم: ،اگر دو منحنی را در یک دستگاه رسم کنیم

1

 
xشود  مشخص می  عطف تابع است. نقطۀطول  1

 )131صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 4گزینه .124

 باید این خط بین نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع باشد.

  

y x x
(x )(x )

26 18 12
6 1 2

   
x y mx y

1 6 5 62 5  

 )144صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 

 هندسه 
 صحیح است. 2گزینه .125

(A I)(A I) AA AI IA I I1 1 1 
I A A I A A I A A I1 1 12 2 

( )
0 1 4 1 2 0 0 1 4 1 2 01
1 4 1 0 0 2 1 4 1 0 0 20 1 

6 0 6 0 6 0 120 6 

 )23و  12 هاي صفحهدوازدهم، پایۀ (
 صحیح است. 3گزینه .126

I I
A

(A A) (A A) ( A) A

A A A A A A A I

1

1

2 1 1 1 1

2 1 2 1

12 2 

(A A) I2 1 1
2 

 )23 صفحۀدوازدهم، پایۀ (
 صحیح است. 4گزینه .127

( )

( )

6 4 36 16 524 6 88 52 369 7 81 7 881 9

 

 )27 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

n nx n x2 22 1 2xnx x
n

nx n
xn lim lim

2 2
2 2x

3 2 2 2 2limx xlim
2 2

2 32 1 3 1xnx xx 2x

n

nx xn
xn lim

x

2 2
2 2x

3 2x x xli
2 2

1 3xlim lim3 2 3 2limx x xlim
2 1nx x 2 1x

)66صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.2نه 
 f درx صورت زیر است. پذیر است، پس تابع بهمشتق 1

f (x) (x )| x |(x(x 2)| x)| x)| x
x : y (x )(x )(x ) f ( ) 4: y (x )(x )(x ) f ( )( )( )( ) f (: y (x )(x )(x ) f ( ): f
x : y (x )(x )( x) f ( ) 4: y (x )(x )( x) f ( ): y (x )(x )( x) f (: y (x )(x )( x) f ( )(x )(x )( x): y (x )(x )( x) f (

f ( ) f ( )( )( )( ) f( ) ff (f (( 8( ))) f) f ( )) f () f) f
)86صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

صحیح است.4نه 
f (x) xh (x) g (x) x

0
0

)بازة درfب  , مثبت است. fمثبت پس  (
)بازة درgب  , مثبت است. gمثبت پس  (

)100صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.2نه 
fصورت بهfخطلۀ  (x) x 6xxاست

g(x) (x )( ( x ) ) (x )( x )(x(x2 2)( ( ) ) ()( ( ) ) ()( ( x ) ) (x )( x)( ( x ) ) (x )( x)( ( x ) ) (x )( x( x ) ) (x )( x)( ( x ) ) (x )()( ( ) ) ()( ( ))( ( ) ) ()( ( )
3 24 8 16 32x x x3 2

g (x) x x g (x) x g ( )2x x g (x) x g ( )x x g (x) x g (x x g (x) x g ( )x g (x) xx x g (x) x g (

1

xشود  مشخص می عطف تابع است. نقطۀطول  1
ص،دوازدهم(حسابان 

صحیح است.4گزینه .124
باید این خط بین نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع باشد

 

y x x
(x )(x )

2 18 12x xx6x xx2

6(x )(x)(x(x )(x)(x

y
y

6yy 5 6m5yy

ص، دوازدهم(حسابان 

ههنهههههنندننددندسهسسههسه
صحیح است.2گزینه .125

A I) AA AI IA I IA I) AA AI IA I II) AA AI IA I1 1 1

A I A A I A A IA I A A I A A II A A1 1 12 2I A AI A AI A AA AI A A

( )( )( ))( ))((((((

6 0 6 0 12
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 صحیح است. 2گزینه .128
 به روش رسم شکل داریم:

A 0
1 y 1

E F
22

O
O y y O , | OA | | OE |0

 
| OA | | OE | ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 20 0 1 0 2 0 

2 2 31 2 4 2 3 2 

O , A | OA | R R ( ) | |20 0 3 3 50 1 13 1 2 2 22
 

 صحیح است. 1گزینه .129
 باشد که براي آن داریم: مکان هندسی مطلوب یک بیضی می

A

F

O

F

A

B B
c ( ) ( )

c , a a
b b

2 6

2

2 2 2 4 2 6
3 2 8 4
16 9 7

 

/
b: a

2 72 2 3  طول وتر کانونی54
 )57 صفحۀ(هندسه دوازدهم، تمرینات 

صحیح است. 4 گزینه.130
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆDC|| OA CDA DAO , CAD DAO CDA CAD 

CD AC 
CD، از آنجا که همواره Bجا شدن رأس  با جابه CA باشد، پـس طبـق    می

ـا خـط   yباشـد کـه محـور     ، سهمی میC نقطۀتعریف سهمی، مکان هندسی  ه
 کانون آن است. Aهادي آن و 
 سهمی داریم: معادلۀبراي یافتن 

OA a a6 2 3 
S( , )3  رأس سهمی 0
y (x ) y (x ) y x2 2 24 3 3 12 3 12  سهمی معادلۀ 36

y x2 12 36 0 
 صحیح است. 2گزینه .131

 مطابق شکل داریم:

A Bc c
F O F

AFۀلصاف نیرت کیدزن 
اه نوناک زا یضیب طاقن

AFطاقن ۀلصاف نیرترود 
اه نوناک زا یضیب

 
و فاصله کانون  b2و  a2اگر قطرهاي بزرگ و کوچک بیضی به ترتیب 

 باشد، داریم: c2آن 
AB a , FF c AF BF a c2 2 

AF c AF c a c a c2 2 

ce a
1
aخروج از مرکز     7 c a

a c c
8 7
6 1 

 )49صفحۀ (هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .132

ـاطع    xچون دایره بر دو خـط متق yو  0 x4 3 ـاس اسـت، پـس     0 مم
 مرکز دایره روي نیمسازهاي زوایاي بین دو خط واقع است.

xyy x y x xx
y x x y x

4 3 4 3 5 24 3 5116 9 2
 

yچون مرکز دایره در ربع دوم واقع است پس روي  x2   ـابراین قرار دارد بن
Oمختصات آن  ( ,  است. 2(

xاز خط  Oشعاع این دایره برابر است با فاصله  ـا خـط    0 yی x3 4 0
 است داریم: 2بنا به فرض چون شعاع مساوي 

| |R | | O ( , )02 2 2 41  مود عبر
ـاس اسـت کـه عـرض      نقطـۀ ها همان  نقطه مشترك این دایره با محور عرض تم

2مرکز دایره است، یعنی  4 
 )44و  43 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .133
bبا توجه به شکل داریم  c a:بنابراین ، 

| b | 2b | 2

| c | 3

| a | 2

 
| a b c | | (b c) b c | | b | | b | ( )2 2 2 2 2 2a bb cbbb c 

 )75 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 2گزینه .134

iدانیم  می ( , , )100 ،j ( , , kو  010( ( , ,  پس: 001(
| i k | | j i | | k j |2 2i kki 

| ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) |2 100 002 010 100 001 010 
| ( , , ) | | ( , , ) | | ( , , ) |2 10 2 110 0 11 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 22 1 0 2 1 1 0 0 1 1 
2 5 2 2 2 5 

 )75 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 4گزینه .135

 باشد، نسبت نصف قطرها هم همین است پس:  3به  1اگر نسبت قطرها 

x

y 2 10
y
x 3

x y ( ) x x2 2 2 22 10 10 40 2
x y: 4 242

يزول تحاسم
 

 )72صفحه  1(تمرین 
 صحیح است. 2گزینه .136

A

B C
P zz3

M Nz

y3

yx

x3
/ %3 100 37 58

Sعالضالا يزاوتم

ABCS

 

( ) |O , A | OA | R R (( ) || OA | R R| OA | R R0 3) |2( ) |( ) |( )( ) |) |) |3 1 2) |
2

صحیح است.1نه 
باشد که براي آن داریم:ن هندسی مطلوب یک بیضی می

A

F

O

F

A

B B
c ( ) ( )

,
b b
c
b

2 6( )

2

2 2 2 4 2 6c ( ) ( )( ) ( )( 6( )( )
3 2 8 4,, a a, a
16 9 7bb

/
b: a

2 72 2 3 5/b 7
طول وتر کانونی4

)57صفحۀ(هندسه دوازدهم، تمرینات 
صحیح است.4نه

ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆDC|| OA CDA DAO , CAD DAO CDA CCDACD DAO CDADAO CDA
CD ACCD

BBCD، از آنجا که همواره Bجا شدن رأس به CAباشد، پـس طبـق   می
ـا خـط       yباشـد کـه محـور    ، سهمی میCنقطۀف سهمی، مکان هندسی  yyه

کانون آن است.Aي آن و 
سهمی داریم: معادلۀیافتن 

OA

| | O ( , )| |2 2 O ( ,O مود عبر)
ـاس اسـتنقطـۀ ها همان  نقطه مشترك این دایره با محور عرض تم

2مرکز دایره است، یعنی  4
هاي صفحه(هندسه دوازدهم،   

صحیح است.3گزینه .133
bبا توجه به شکل داریم  c accb acc ac:بنابراین ،

22

| c | 3c | 3

| a | 2a | 2

c | | (b c) b c | | b | | b | ( )c | | (b c) b c | || (b c) b c | 2 2b | | b | ( )b | | b | (b | | b | ( )| b |b | | b | (| b | ( )| b | ( )| b | (| b | ( )c | | (b c) b c | || (b c) b c | b |b || | (b ) b | | b |c | | (b c) b c | | b |b |b |
، ص(هندسه دوازدهم

صحیح است.2گزینه .134
iدانیم  می ( , , ), ,, ,i ( ) ،j ( , , ), ,, ,j ( kو ( ( , , ), ,, ,k ( پس: (

| | j i | | k j || | j i | | k| j i | | k| | j i | | k j || | j i | | k
) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) |) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , ,) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , ,) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , )( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ), , ) | | ( , , ) ( , , ) | | ( , ,

) | | ( , , ) | | ( , , ) |) | | ( , , ) | | ( , ,, , , ,) | | ( , , ) | | ( ,,

( )2 2 2 2 2 2 2 2( )0 2 1 1 0 0 1 1( )( )2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2( )( )

2 2 2 5
ص(هندسه دوازدهم ،

است.4گزینه.135 صحیح
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 )48 صفحۀ، (هندسه دهم
 صحیح است. 4گزینه .137

ADالساقین است  ذوزنقه محاطی است، پس متساوي BC  همچنین
 ها برابر است. محیطی است، پس مجموع دو قاعده با مجموع ساق

A B

D C

5

6

2

7
AD BC AD BC4 6 5

3

H
 

قطـع   H نقطـۀ را در  BCکنـیم تـا    رسم می Bارتفاع ذوزنقه را از رأس 
 کند.

CH BCH : BC CH BH BH2 2 2 26 4 1 242
BH 2 6 

بـه   r محاسبۀدو برابر شعاع دایره محاطی است، پس با  BHطول ارتفاع 
S رسیم: می 

BH r r r S r22 2 6 2 6 6 6

 صحیح است.   2گزینه .138
 مطابق شکل داریم:  

2 2 4 3 3 A
OAAO

A1

OO AA
AA

9 2 3
4

 
 بردار مورد نظر به دو صورت ممکن است:  

Aبردار14 A1  بردار4وAA  
 صحیح است.   1گزینه .139

 طول نیمساز زاویه داریم:  رابطۀ محاسبۀ طبق 
Abc.cos cos

da b c

3602 2 4 9 2 4 92 2 2
13   Aزاویۀ نیمساز  13

ad 36 3
13 

 صحیح است. 3گزینه .140
 ي زیر برقرار است. االضالع رابطه در مثلث متساوي

OEارتفاع مثلث OF OD AH  

S a a

h a AH
OF OF

23 27 3 6 34
3 3 6 3 92 2

2 4 9 3 
 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 3گزینه .141

 شود. با جدول ارزش ترکیب عطفی به آسانی مشاهده می
 صحیح است. 3گزینه .142

 کافی است نمودارهاي گفته شده را رسم نماییم، با توجه به اینکه
A B [ , A)، نمودار 01( B)2 صورت زیر است: به 

1

1

Aدر حالی که نمودار  B2  باشد: به شکل زیر می 2

1

1 2 3

2
3

 باشد. واحد می 2هاشور خورده  ناحیۀاختالف دو  
 )37 صفحۀفعالیت یازدهم،  پایۀ(آمار و احتمال 

 صحیح است. 4گزینه .143
 توان نوشت: میانگین موزون میرابطۀ با توجه به 

/ /

/ /

x( x) x x xx
21 5 18 2 5 16 1216 64 16 67 121 5 2 5 

x xیا  3 1 
 صحیح است. 4گزینه .144

a}اگر نمونه چهار عضوي ,b ,c,d}   بـرآورد کنـد، یعنـی    3میـانگین را
a b c d a پس: 34 b c d 12  

 اند از: است عبارت 12شان عضوي که مجموع 4هاي  زیرمجموعه
{ , , , },{ , , , }0 3 4 5 1 2 4 5  

6 عضو برابر است با: 6عضو از  4هاي  کل انتخاب 154  

2 برابر است با: 3پس احتمال برآورد میانگین 
15  

 )121تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .145

) x3زوج) x P(فردP( 
P(S) P( ) P( ) P( ) P( ) P( ) P( )1 1 2 3 4 5 6 1 

x x x x x x x x 13 3 3 1 12 1 12 
Aاگر  , ,4 5  پیشامد مطلوب باشد، آنگاه: 6

P(A) P( ) P( ) P( ) x x x x4 5 6 3 3 7 
P(A) ( )1 77 12 12

 صحیح است. 3گزینه .146
 یابیم.   ابتدا تعداد حاالتی که پویا و پارسا کنار هم هستند را می

! ! !11 2 2  نفر دیگر + پاسا، پوریا 10 تعداد حاالت  11
حاال تعداد حاالتی که پویا و پارسا کنار هم و طاها و رامتـین کنـار هـم    

2!هستند را یافته و از   کنیم.  کم می 11
 نفر دیگر + طاها و رامتین + پارسا و پویا 8

! ! ! !10 2 2 4  تعداد حاالت  10
! ! ! ! ( ) !2 11 4 10 2 11 10 4 10 22 4  جواب نهایی 10

!18 10 
 صحیح است. 4گزینه .147

 اند بنابراین:   نیز مستقل Bو  Aاند پس  مستقل Bو  Aچون 
P(A B ) P(A).P(B ) P(A).P(B ) P(A) P(B )3 3 1B ) P(AP(A 

P(B) P(B)1 2
3 3 

P(A اند. پس:   مستقل Bو  Aاز طرفی چون  | B) P(A) 
P(Aحال چون  | B) 1

P(A)پس  5 1
5 

 اکنون داریم:
)A  وB اند)           مستقلP(A B) P(A) P(B) P(A B)  B) P(A) P(B) P(A B)P(A) P(B)P(A) P(B) 

CH BCH BCBCH : BC CH BH BHCH BH2 2 2 2CH BH BHCH BH BHBHCH BH6 4 1 242
BHBH 2 6

بـه  rمحاسبۀدو برابر شعاع دایره محاطی است، پس با BHل ارتفاع 
رسیم:ی

BH r r r Sr r r S rr r r S 22 2 6 2 6r r rrr r 6 6

صحیح است. 2نه 
ق شکل داریم:  

2 2 4 3 3 A
OAAO

A1

OO
AA
AA
AA

9 2 AAAAAAAA

ر مورد نظر به دو صورت ممکن است:  
Aبردار14 A1 بردار4وAA

صحیح است. 1نه 
طول نیمساز زاویه داریم:  رابطۀ محاسبۀ ق 

Ab
da b c

602 2 4 9 2 4Abc.cos coscos 60
2 2

Aزاویۀ نیمساز  13

adad 36 3
13

صحیح است.3نه 
ي زیر برقرار است. االضالع رابطه ثلث متساوي

OEارتفاع مثلث OF OD AHOF OD AHOF OD

S a23 27 3 6 3a4

حز
a}اگر نمونه چهار عضوي ,b ,c,d}   بـرآورد کن3میـانگین را

a b c db cb ddپس: 34 12

انداست عبارت 12ععشان عضوي که مجموع4هاي  زیرمجموعه
},{ , , , }},{ , , ,, , ,

عضو برابر است با: 6عضو از  4هاي  کل انتخاب

برابر است با: 3پس احتمال برآورد میانگین 
18 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است.4گزینه .145
) xزوجx P(xx

P( ) P( ) P( ) P( ) P( ) P( ) 1P( ) P( ) P( ) P( ) P( ) P( )) P( ) P( ) P( ) P( ) P(P( ) P( ) P( ) P( ) P( ) P( )

x 13 3 1 12 1x x x x x xx x x xx x x 12
پیشامد مطلوب باشد، آنگاه:Aاگر 

P( ) P( ) P( ) x x x xP( ) P( ) P( ) x x x) P( ) P( ) x x xP( ) P( ) x) P( ) P( ) x

( )( )1 7))12 12)

صحیح است.3گزینه .146
یابیم ابتدا تعداد حاالتی که پویا و پارسا کنار هم هستند را می

! ! !11 2 2 11! !!! نفر دیگر +10تعداد حاالت  !!!
و طاها و رامتـین که پویا و پارسا کنار هم حاال تعداد حاالتی

2!هستند را یافته و از  کنیم. کم می 11
ا ا ا گ
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P(A) P(B) P(A).P(B) 1 2 1 2 3 10 2 11
5 3 5 3 15 15 

 صحیح است. 4گزینه .148
ملاس 12

بویعم 3
لوا فرظ

ملاس 10
بویعم 5
مود فرظ

لوا فرظ باختنا لامتحا

تنا لامتحا
مود فرظ باخ

1
2

1
2

ندوب بویعم لامتحا 3
15

ندوب بویعم لامتحا 5
15 

P( ) 1 3 1 5 3 5 8
2 15 2 15 30 30  بویعم30

P( )P( | ) P( )

1 3
2 15 3

8 8
30

لوا فرظ  بویعم لوا فرظ و بویعم
 بویعم

 صحیح است. 2گزینه .149
a b | a b a b | a b5 3 4 5 3 12 3 

a b | a b a b a b | a5 3 12 3 5 3 5 3 17 
 )12و  11 هاي صفحه، دوازدهم(پایه 

 صحیح است. 3گزینه .150
n na | b a | b (a,b) | a |

[a,b] | b |
a | b [a,b ] b
a | b

2 2 2

2 (a ,b) a2 2

1 هنیزگ
2 هنیزگ

4 هنیزگ
  

 )13 صفحۀ(کتاب درسی، 
 صحیح است. 3گزینه .151

a b
a b

( , )

30
620 45

4 9
5 30 5

ندرک هداس تسا تسرد 1 ۀنیزگ

 

a b
a b

b

6
6

6
4 9

4 3
0 6

مینک یم مک تسا تسرد 2 ۀنیزگ

 

ba b
a b a a|

3
6

3 3 39 04 9
4 9 4 0 03 6

ندرک هداس

 
 درست است. 4 گزینۀ

 )22 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .152

چنانچه گراف نظیر دنباله داده شده را رسم کنیم، مشـابه شـکل مقابـل    
 آن عبارتند از: 4خواهد شد. دورهاي به طول 

adbca - abcda - abdca 
a b

d c 

 صحیح است. 4گزینه .153
 ممکن است ناهمبند باشد: 4 نۀگزیگراف داده شده در 

 
 صحیح است. 2گزینه .154

f A B f {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}: 1 8 2 3 4 5 6  
حالـت وجـود    52) پـس 8یـا   7حالت دارد ( 2هر جاي خالی  fدر تابع

تمام جاهاي خالی عـدد   که دارد که یک حالت آن نامطلوب است. حالتی
52 باشند. پس داریم: 8 1  : جواب 31

 
   صحیح است. 1گزینه .155

صورت سؤال ما به دنبال دو مربع التین متعامـد هسـتیم کـه     با توجه به
 مربع التین آورده شده است. 1گزینۀ تنها در 

و در  a13و  a43 3گزینــۀ و در  a22و  a25هــاي  درایــه 2گزینــۀ در 
aو  a41هاي  درایه 4گزینۀ   دلیل رد متعامد بودن هستند. 35

 )69تا  64هاي  ، صفحه(گسسته دوازدهم
 
 فیزیک

 صحیح است. 1گزینه .156
 آوریم. ابتدا حجم فلز این کره را به دست می

V r r V ( )3 34 4 4 3 64 273 3 یجراخ3 یلخاد
 
V cm34 37 

 جرم خواهد شد.
/m V m g kg5 4 37 740 0 74 

 است.صحیح  4گزینه .157
 آوریم: زیر به دست میرابطۀ ابتدا آهنگ آب شدن را با استفاده از 

cm cm: h h
18 عمش ندش بآ گنهآ92 عمش لوط

 ندش بآ نامز تدم
mحال با تبدیل واحد زیر یکا را به 

ms کنیم. تبدیل می 

m h sm mcm
h m s mscm ms

6
1

2 3
1 1 110 10 19 101 3600 400 410 10

 

/ /
m

ms
1 20 25 10 2 5 10 

naدقت کنید که در نماد علمی، عدد به صورت ضـرب   کـه در آن   10
a1  یک عدد صحیح است. nو  10

 صحیح است. 1گزینه .158
x t t t , t s20 4 0 0 4 
v at v v t , v t s0 2 4 0 2 

2
4

x

t
t s1 2 كرحتموهظحل ود نیب t s2 4

:میراد نیاربانب ،دوش یم کیدزن أدبم هب

 

( )P( ) 2 15 2 15 30 30 30((

P( )P( | ) P( )

1 3
2 15 3

8 8
30

لافظ ||
لوا فرظ و بویعم

)و

صحیح است.2نه 
a b | a b a b | a b5a b | a b a b | ab | a b a b |b | a b a b | ab | a b a b |b | a b a b |

a b | a b a b a b | a5a b | a b a b a b |b | a b a b a b |a b | a b a b ab | a b a b ab | a b a b
)12و 11هاي صفحه، دوازدهم(پایه 

صحیح است.3نه 
n na | b a | bn n (a,b) | a |

[a,b] | b |
a | b [a,b ] b
a | b

| a |
| b |

[a,b ] b[a,b ]2 2 2[ b ] b[ b[ b ] b
2 (a ,b) a2 2b)

1 هنیزگ
2 هنیزگ

4 هنیزگ

)13صفحۀ(کتاب درسی، 
صحیح است.3نه 

a b
b

( , )
b

30
620 45a

4 9a
5, ),

ندرک هداس تسا تسرد1 ۀنیزگ

a b
b

b
b

6
6

6
4 9a

4 3a
0 6

مینک یم مک تسا تسرد2 ۀنیزگ

6

 صحیح است.1گزینه .155
صورت سؤال ما به دنبال دو مربع التین متعامـد هس با توجه به

مربع التین آورده شده است.1گزینۀ تنها در
و3a43گزینــۀ و در a22و a25هــاي  درایــه 2 گزینــۀ در

aو a41هاي  درایه 4گزینۀ  دلیل رد متعامد بودن هستند35
هاي ، صفحه(گسسته دوازدهم

ففیفففییزییززیزیزیکییککیییک
صحیح است.1گزینه .156

آوریم. ابتدا حجم فلز این کره را به دست می

r r V ( )r r Vr V34r3 4 (((((3 ی3

cm337
جرم خواهد شد.

/m g kg/g5 4 37 /m g

است.صحیح 4گزینه .157
آو زیر به دست میرابطۀ ابتدا آهنگ آب شدن را با استفاده از 

cm cm: h h
18 دش بآ گنهآ92 عمش لوط

ندش بآ نامز تدم

mحال با تبدیل واحد زیر یکا را به 
ms کنیم. تبدیل می

m h sm ms
cm ms

mm s6
1

2 3
1 1hhh10 1m 10400 4msms1 3600m s 3m s0 10
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t s v
v t mt s v s

v v mv s

1 1

2 2

1 2

2 0
2 4 4 4

22

 

 )19 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .159

x x x xv t t t t t t
3 1 2 1
3 1 2 1 3 3

29 5 17 5 24 12
2 6 2 2 4 

t s3 10 
 )14 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .160
رسـد، سـرعت    اي که موتورسوار به کمترین فاصله از خودرو می در لحظه

 دو متحرك با هم برابر است.

A Bx vt , x t2100 2 

B Ax x t vt , v tv v at t
2

2

50 2 50 0 44 

v v v m( ) ( )v | v |
s

22
22 50 0 50 204 4 8 

 (فیزیک دوازدهم)
 صحیح است. 2گزینه .161

ثانیه اول تندي جسـم   3با توجه به نمودار سرعت ـ زمان رسم شده، در  
انجـام   در حال کاهش است، یعنی حرکت جسم بـه صـورت کندشـونده   

شود. اما عالمت سرعت مثبت اسـت، یعنـی جسـم در جهـت مثبـت       می
tلحظۀ کند. بین دو  محور حرکت می s , t s2 14 تندي جسـم در   3

شـود. امـا عالمـت     حال افزایش است، یعنی حرکت تندشونده انجام مـی 
سرعت منفی است. یعنی حرکت جسم تندشونده در جهت منفی محـور  

 .شود انجام می
tهاي  تندي جسم در لحظه s , t s2 15 برابر صفر اسـت. بنـابراین    3
 شود. زمانی برابر صفر میبازة شتاب متوسط در این 

mv( )s

t (s)

15

3
4

5

av
v vva t

5 3 05 3

 
 )16و  11هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه

 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. 3گزینه .163
FF m a m a F m m aFF m a m a

1 1 1 2 21
1 2

2 2 2
2 

a a a aF FF ( ) ( ) a a aa a a a a a

2 2
2 2 1 2 1 2

2 21 2 1 2 1 2
1

 
 صحیح است. 2گزینه .164

 حرکت داریم: معادلۀبا مقایسه با 

x at v t x ma
sx t t

2
0 0

22

1
2 33 8 12

 

net / /F ma m m kg16 5 3 5 5 

 صحیح است. 4گزینه .165
بوده و تا بـاز شـدن چتـر شـتاب کـم       gرها شدن، شتاب برابر لحظۀ در 
باز شدن، نیروي مقاومـت هـوا بیشـتر از وزن بـوده و     لحظۀ شود. در  می

 یابد. جهت شتاب رو به باال بوده و این شتاب به تدریج کاهش می
 صحیح است. 2گزینه .166

k N k kR f F f f N2 2 2 225 15 20 
kF f F N0 رنف20  رنف

F kx x x m cm120 80 254 

 صحیح است. 4گزینه .167
کنیم و مساحت زیـر نمـودار را بـین     ابتدا نمودار شتاب زمان را رسم می

t tتا  2  آوریم.  دست می به 3

11
9

a (m / s )2

S

2 3

( ) mv s
mv v v v v s

P mv N.s.
3 2 3 3

9 11 1 102
10 4 14

14 2 28

t (s)
 

 صحیح است. 2گزینه .168
w f.d.cos W J20 10 1  )29صفحۀ (فیزیک دهم،  200

 صحیح است. 4گزینه .169

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. 2گزینه .170

 باشند زیرا: اولین و آخرین مورد نادرست می
 نه بلورینشکل است  شیشه جزء جامدهاي بی -1
نـه   گوینـد  هاي ناهمسان را نیروي دگرچسبی می نیروي بین مولکول -2

 چسبی هم
 )70-71هاي  (فیزیک دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .171
هرگاه جسم جامد وارد آب  درون ظرف شود، مایع نیروي شناوري را رو 

کند در نتیجه عکس العمل این نیرو را جسم بـه   به باال به جسم وارد می
شـود، حـال    مایع رو به پایین وارد کرده و باعث افزایش عـدد تـرازو مـی   

جا شده ارتباط مسـتقیم دارد   نیروي شناوري با حجم مایع جابه دانیم می

رسـد، سـرعت    اي که موتورسوار به کمترین فاصله از خودرو میحظه
تحرك با هم برابر است.

A Bx vt , x tA Bvtv 2, x, xB, xB

B Ax xB t vt , v tv v at t
Ax tv atv at

2
2

50 2t vt , vvt , vt vt , vvt vvt , v4

v v v m( ) ( )vv vv | v |
s

22
22 50 0 50 20v( ) ( )vv vv | v |v( )vvv | v |4 4 8) ( )) (

(فیزیک دوازدهم)
صحیح است.2نه 

ثانیه اول تندي جسـم  3جه به نمودار سرعت ـ زمان رسم شده، در  
انجـام   حال کاهش است، یعنی حرکت جسم بـه صـورت کندشـونده   

شود. اما عالمت سرعت مثبت اسـت، یعنـی جسـم در جهـت مثبـت      
tلحظۀ کند. بین دو  ر حرکت می s , t s2 1s , ts , ts , ts , ts ts , ts t  تندي جسـم در

شـود. امـا عالمـت     افزایش است، یعنی حرکت تندشونده انجام مـی 
ت منفی است. یعنی حرکت جسم تندشونده در جهت منفی محـور  

.شود م می
tهاي  ي جسم در لحظه s , t s2 1s , ts , ts , ts , ts ts , ts t   برابر صفر اسـت. بنـابراین
شود. زمانی برابر صفر میبازة ب متوسط در این 

mv( )m
s

t (s)

15

3
4

5

av
v vva tt

5 3v
5 3

ری وو ز ر و و روي ن ز
یجهت شتاب رو به باال بوده و این شتاب به تدریج کاهش می

صحیح است.2گزینه .166
N k kf f NNFN

2 2FF 2 225 15 2k k25 f fk kf ffk k

kf F Nkfk 2FFF رنف

x x m cmx x mx x m12 8 254
صحیح است.4گزینه .167

کنیم و مساحت زیـر نمـوابتدا نمودار شتاب زمان را رسم می
t tتا  2 آوریم.  دست می به3

/ s )2

S

2 3

( ) mv s
m
s

P N.s.

( )v

v v vv v
P mv

3 2 3 3vv

1)))) 102
14v vvv3 3v vvv

14 2 28

t (s)

صحیح است.2گزینه .168
W Jcos 20 10 1 200WW

ص(فیزیک دهم،
صحیح است.4گزینه .169

U KU2 2K ) (U K ) (mgh ) (mgh mv )(U K ) (mgh ) (mgh(U K ) (mgh ) (mgh
0 2

1 1 2 1) ( g ) ( gK ) (mgh ) (mghK ) (mgh ) (mghK )K ) (mgh ) (mgh 1
2

14 10 2 4 10 10 4 1001
2

J8 4 2 8 6 52
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) که جسم کامال در آب فـرو رفتـه شـاهد عـدد     3) و (2پس در شرایط (
 ) هستیم. 1ترازوي بزرگتري نسبت به وضعیت (

W W W1 2 3 
 )81(فیزیک دهم، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .172
/V lit cm m V g kg35 5000 0 8 5000 4000 4 

Wوزن مایع  نیروي  mg N4 10 40 

F ghA N41800 10 40 10  نیروي وارد بر کف 162
W F N40 16  ها  نیروي وارد بر دیواره 24

 صحیح است. 3گزینه .173
A

A B
KQ Q( ) ( )t t

Ar
2

AL
BK Br

2

BL 

A BK r 24 B BK r 2 B
A

KK 4 

 صحیح است. 3گزینه .174
دســت  صــورت جداگانــه بــهافــزایش حجــم گلیســیرین  و ظــرف را بــه 

 آوریم: می
V V T ( ) cm5 3

1 50 10 200 60 20  گلیسیرین 4
V V T V T1 فرظ13  هشیش

/( ) cm5 33 10 200 60 20 024 
V Vنیرسیلگ فرظ دوش یم زیررس نیرسیلگ

 
 / / cm34 024 3  حجم گلیسیرین  سرریز شده76

 صحیح است. 2گزینه .175
 بستهجرم آب یخ 

Q Q(m) (m )1 خی2 هجرد رفص خی هجرد رفص بآ
 

 Cشـود و یـخ    تبـدیل مـی   C0دهد و بـه یـخ    گرما میC0آب 
 شود. پس خواهیم داشت: تبدیل می C0گیرد و به یخ  حرارت می

FQ Q Q mc m L1 2 0 0 
/ /( )02 2000 0 001 360000 0 

C400 3600 9 
 صحیح است. 1گزینه .176

 فشار است. بنابراین: هم BCحجم و فرایند  هم ABفرایند 
V

AB
CQ V P JR

3 5 35 5 10 4 10 5 102 

P
BC

CQ P V JR
5 3 37 2 10 10 10 7 102 

AB

BC

Q
Q

3
3

5 10 5
77 10

 

 صحیح است. 4گزینه .177

H H L L
H

W Q W Q Q W Q WQ1
25 4 3100 

H H L L /
H

W Q W Q Q W Q WQ2
40 10 1 5100 4 

 برابر است با: LQدرصد تغییرات 
/L L

L

WQ Q %Q W
1 5100 100 503 

 صحیح است. 2گزینه .178
 مقدار مایع برابر است با:

/ /
g kg m V kglitcm31 1 1 5 6 5 6 

WP از تعریف توان داریم: Wt 126 30 60 

L
L

QK Q c cW
4 126 30 604 126 30 60 2164200 

L f L /Q mc mL Q c m c c m c5 6 10 80 56 80 
c m c c m c c m kg lit56 80 216 80 160 2 2 

 صحیح است. 1گزینه .179
گردد، پـس بـار بـه     q3باشد، باید بار نهایی  qباردار  ذرةاولیۀ اگر بار 
           کند، بنابراین: تغییر می q4اندازة 

/q 13 194 5 10 1 6 10 
q q C C6 64 8 10 2 10 2 

 )5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .180

| q |E K r AB ( ( )) ( ( ) ) cm
r

2 2
2 6 3 5 4 9 2 

NE C( )

99
2 2

9 109 10 5000
9 2 10

 

 )16تا  12 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .181

 ولت است. 50برابر  Bصفحۀ اختالف پتانسیل بین محل پرتاب و 

T K v q mv v2 6 6 2
0 0

1 10 50 4 10 102 2
mv v s

2 2
0 04 10 20 

 )27و  26 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .182

q CV C20 10 200 
q: U JC

2
1

1 200 200 10002 2  در حالت اول 20

: K K C C F2 1 2 1
1 1 54  در حالت دوم 4

qU JC

2
2

1 1 200 200 40002 2 5 
U U U J mJ2 1 3000 3 

 تغییر انرژي خازن همان کار انجام شده است.
 )40و  39 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است.   2گزینه .183
دهـد بـه دسـت     سنج صفر را نشان مـی  جریان عبوري در حالتی که ولت

 آوریم. می
V I I22 2 0  

/ /
/

I R RR2
2 3 2 5 052 05  

R/بنابراین مقامت باید از  1 R/بـه   5 0 تغییـر کنـد یعنـی     5
 باید مقاومت را کاهش دهیم. 1

A
B

KQ Q( ) ( )A
Q Q
t tA)A B( )Q ArA

AL
BK BrB

BL

A BK rBAKA
2

B BBK rB B
2 B

A
KKAK 4

صحیح است.3نه 
دســت  صــورت جداگانــه بــهیش حجــم گلیســیرین  و ظــرف را بــه 

وریم:
cmV V TV V ( )5 3( )1VV ( )( گلیسیرین (

TV V T VT1 1V T VTV T Vفرظ هشیش

/( ) cm/
5 3( )3 10 200 ( ) /( )5 ( ))

V VنیرسیلگV فرظ دوش یم زیررس نیرسیلگ

/ / cm34 024 3 76/ حجم گلیسیرین  سرریز شده//
صحیح است.2نه 

بستهآب یخ 
Q Q(m) (m )Q 2QQخی هجرد رفص خی هجرد رفص بآ

C0دهد و بـه یـخ    گرما میC0   شـود و یـخ    تبـدیل مـیC

شود. پس خواهیم داشت:تبدیل می C0گیرد و به یخ  ت می
FQ Q Q mc m LFQ Q mc m LQ Q mc1 2QQQQ 0Fmc m Lmc

/ /( )02 2000 0 001 360000 0/ /// ( )
C4 36 9

صحیح است.1نه 
فشار است. بنابراین:همBCحجم و فرایند همABد 

VCQ JV PVVC 3 5 35 10

         کند، بنابراین: تغییر می q4اندازة 

/
13 1910 1 6 10//
13

C Cq C6 61 Cq CCC6

هاصفحه(فیزیک یازدهم،   
صحیح است.2گزینه .180

q | r AB ( ( )) ( ( ) ) cmq | r AB (r ABq | 2 2( ( )2 ( )) ( ( ) )( ))(( )) ( ( ) )( )) ( ( ) )( )) ( ( )( ( )( ( )(( ( )( ( )(

N
C( )

99
2 2)

9 100 5000

هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
صحیح است.1گزینه .181

ولت اس50برابر Bصفحۀ اختالف پتانسیل بین محل پرتاب و 

q vv q mvv q 6 2
0 0v1 1mv 2 6

2 20

m
s

2
0 20v2
0v

هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.3گزینه .182

C2 1 2

q: U JJC

2
1

1 200 200qq 12 2 20CC
در

: K K C C FK C C FK C2 1 2 1K C CK CC C1 1K CK CK CCK C4 41 21 در2
2
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 صحیح است.   2گزینه .184
باشـد و از   ها مسیر عبور جریان به صورت زیر مـی  با توجه به جهت دیود

R1هاي   مقاومت R2و  10  گذرد. جریانی نمی 10
 رویم. می Bتا  Aحال در جهت نشان داده شده از 

R1 10

R2 10 V12
1 10

8

V30
1R

A

B
I

I

I

 
A B A BV I I V V V I12 1 10 12 11 

A BV V V I I A10 22 11 2  
 از طرفی جریان در مدار برابر است با:

I RR
12 30 2 42 40 210 1 8 1  

R R2 2 1 
 صحیح است.   1گزینه .185

LRرابطۀ با توجه به  A  براي دو سیمA  وB :داریم 

A B
A B

A
A A L L AA

AR RB
B B

B

LR LA
LR A

B
B

A

L
A

A A
B B B

A
A A  

A

B A
B A

B

A A AA

1
3 1 33  

mحال با توجه به چگالی 
V

 داریم: 

A A
A

A A A A B
B / B / B A /B

B
BB

m m
V V m V

m m Vm
VV

18 18 18
5 4 5 4 5 4  

B AA AA B B A A
B A A / B / B

m A L m m
m A L m m

318 6 10
5 4 5 4 9  

 صحیح است.   2گزینه .186
cR ab 010 45 10  :مقاومت 45

 باشد پس: تلرانس مقاومت میدهندة  نشانرنگ طالیی 

/ /R R5 545 45 45 45 42 75 47 25100 100  
درسـت   2گزینـۀ  بنابراین مقدار مقاومت باید بین این دو مقدار باشـد و  

 است.  
 صحیح است. 4گزینه .187

در مرکـز   I2کـه زمـان صـفر شـدن      1پیچۀ ابتدا میدان مغناطیسی از 
 کنیم. ها برقرار است را محاسبه می حلقه

IB B Ta
60 1

1 4 102 
B1  وB  درونسو وB2 باشد. برونسو می 

BB B B B1 2 25 2 

/ )  B1نصف  B2( 1حالت پس 
I I Ab

60 2
22 10 0 52 

B B B B B2 1 2
3
2 

/ )B1یک و نیم برابر  B2( 2حالت 
I I Ab

60 2
26 10 1 52 

 صحیح است. 3گزینه .188
 ها نگاه کنیم داریم: اگر از باال به سیم

I I4
B3B1

B2
B4 I I1

I I3

I I2

P

 
 ها یکسان است پس: چون جریان و فاصله از براي سیم

B B B B B1 2 3 4 
B2

B2

B لک

 
صحیح است. 3گزینه .189

 بیابیم: 20ابتدا باید ولتاژ ایجاد شده توسط مبدل را در دوسر مقاومت 
N V V V (v)N V

2 2 2
2

1 1
2000 1004000 200 
V: R I (A)I I

10020  قانون اهم5
 )127و  126هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است. 1گزینه .190
lT رابطۀطبق  g2 آونگ ساده هیچ ارتباطی به جرم وزنه ندارد. دورة 

 )67صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .191

ـان   دامنـۀ طـول فنـر،    کمینـۀ با توجـه بـه بیشـینه و     cm50نوس 30 102 
ـان وزنـه نسـبت بـه       مـی  cm44شود و هنگامی که طول فنر به  می رسـد، مک

cm44حالت تعادل  40  شود. می 4
/

/
F kx ma m m s2

40 004 404 

cm30 0

cm50 
 صحیح است. 4گزینه .192

 با توجه به نمودار مکانـ  زمان داریم:
T s T s
t min s

2 4 2
1 60 

 زند. دور می 30نوسانگر  s60در 
 تعداد نوسانات کامل مسافت طی شده 
 A cm4 20 1 

d cm m600 6d30 
  صحیح است. 3گزینه .193

cm f Hzf f
3 8 2060 80 254 10 

m
rad mf ( ) v As s

42 50 50 2 6100 
 )73صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .194

/
cl cm f Hz GHzf

8 10
2

1 3 102 1 5 10 154 2 10
 

 )76صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

A22 11 2I I
رفی جریان در مدار برابر است با:

I RR
12 30 2 42 4 210 1 8 1

R R2 2 1R RR

صحیح است. 1نه 
LRرابطۀ جه به A براي دو سیمA وB:داریم

B
A B

A
A A L LA AA

ARAB
B B

B

LR LA
LR A

A BLA
R RA

B
B

A

L
A

A
B B

A
A AB

A
A

A

B A
B A

B

A A AA
B A

BABA

1
3 1

3
m با توجه به چگالی 

V
داریم: 

A A
A

A A A B
B / B / B A /B

B
BB

m m
VA V m VA B

m VB ABm
VBVB

A
A A B

V
B

18 18AVAA 18
5 4/ B // mB // 5 4/

AA ABA B B A
B A A / B / B

m A LA BB m mA
m A LB AA mB

B AABA B B A
A L

18 6 AmA
5 4/ 5 4/ B/ m//

صحیح است. 2نه 
cR ab cab 01 45 1 45c مقاومت:

باشد پس: تلرانس مقاومت میدهندة نشان طالیی 

/ /R5 5R45 45 45 45 42 75 47 25/ /R/R R/
5 RR100 100

و باشـد مقدار دو این بین باید مقاومت مقدار درسـت2گزینـۀین

B2

صحیح است.3گزینه .189
دوسر مقاومت  را در ایجاد شده توسط مبدل 20ابتدا باید ولتاژ

V V (v)V2 2VV
2VVVV2000

4000 200
VR I (A)I I
V
I

10020 II II
100

ي26هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.1گزینه .190

lTرابطۀطبق  g2آونگ ساده هیچ ارتباطی به جرمدورة
ص(فیزیک دوازدهم ریاضی،

صحیح است.4گزینه .191
ـان    دامنـۀ طـول فنـر،        کمینـۀ با توجـه بـه بیشـینه و     cm10نوس

ـان وزنـهمـی  cm44شود و هنگامی که طول فنر به می رسـد، مک
cm44حالت تعادل  40 شود. می4

/

/
kx m
m s2

40 004/ 404/

cm
0

cm50

صحیح است.4گزینه .192
با توجه به نمودار مکانـ  زمان داریم:

s T s2s Ts T
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صحیح است. 2گزینه .195
 بلندي صوت همان شدت صوت است.ارتفاع صوت همان بسامد و 

 )81صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .196

f Hz1 525 450 75 

vfبسامد هماهنگ اول  l1 گـره در تـار ایجـاد     3است و هنگامی کـه   2

 شود. شود، بسامد هماهنگ دوم ایجاد می
vf Hzl2

2 2 75 1502 

 )108و  107 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .197
 ها: بررسی گزینه

 .شود کم میبسامد افزایش یافته پس ) با خالی شدن آب، طول لوله 1
 شود. میکمتر چه طول موج کمتر باشد، پراش موج  هر) 2
 ) هر چه طول موج بلندتر باشد، پهناي نوارها بیشتر است.3
 تر باشد، طول موج کمتر و پراش هم کمتر است. غلیظ) هر چه محیط 4

 )104و  102 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .198

nr رابطۀتراز  شمارةدانیم شعاع با  می a.n2   4را دارد. پس وقتی شـعاع
9 

nبه تراز  nشده یعنی از تراز  x پس: ،رفته است 
n x n x( ) n n xn n

2 4 2 2 3 39 3
لوبق لباق

 
x n1 nاگر  3 x3 

3بـه تـراز    3تواند تراز  یعنی می 1 بـالمر قـرار    رشـتۀ پـس در   ،بـرود  2
   گیرد. می

x n2  اگر 6
6به تراز  6تواند از تراز  یعنی می 2 براکـت قـرار    رشـتۀ پـس در   ،برود 4

 گیرد. می
 )127صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .199
شـود. بـر طبـق     توسط فیزیـک کالسـیک توجیـه نمـی     4و  3 ،2موارد 
ــیش ــوج     پ ــرژي م ــوج ان ــول م ــاهش ط ــا ک ــی فیزیــک کالســیک ب بین

ها با انرژي جنبشـی   الکترومغناطیس تابش شده زیاد شده و فوتوالکترون
 شوند. بیشتري خارج می

 صحیح است.   1گزینه .200
1سال)، جرم مـاده   4از سال دوم تا سال ششم (

 2شـده اسـت یعنـی     4
سـال. حـال    2شـود   نیمه عمر گذشته است بنابراین هر نیمـه عمـر مـی   

 چند گرم بوده است.  ،gr50سال قبل از  2ببینیم  خواهیم می
tn T

2 Tسال                 12 2 

n
m mm m g0 0

050 10022
 

 
شیمی

صحیح است. 1گزینه .201
 تنها عبارت (ت) نادرست است.

هـاي   ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویـژه، واکـنش   ه در ستار
 دهند. اي رخ می هسته

 )4(شیمی دهم، فصل اول، صفحه 
 صحیح است. 2گزینه .202

جـدول   d دسـتۀ ) مربوط به Fe26زمین آهن ( سیارةترین عنصر  فراوان
]تناوبی و بـا آرایـش الکترونـی     Ar] d s6 2

18 3 و  4 دورةاسـت. کـه در    4
گـروه و   شـمارة جدول تناوبی قرار دارد، بنـابراین مجمـوع عـدد     8گروه 
اسـت کـه   s24ر، آخـرین الیـه  خواهد بود. در این عنص 12آن برابر  دورة

هاي ظرفیت عنصـري بـا عـدد     داراي دو الکترون بوده و با تعداد الکترون
]و با آرایش الکترونی  56اتمی  Xe] s2

54  باشد. برابر می 6
 )33 و 32هاي  (شیمی دهم ، فصل اول، صفحه

صحیح است. 2گزینه .203
 درست هستند.موارد (الف) و (ب) 

 بررسی موارد نادرست:
 10ظرفیت را با عدد  الیۀهاي  باید تعداد الکترون p دستۀپ) در عناصر 
 دست آید. گروه عنصر به شمارةجمع کنیم تا 

,Heت)  H2  اول بوده که نافلز هستند. دورةدر  s دستۀعناصر  1
 )34و   33هاي  (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است. 1گزینه .204
نقـاط پیرامـون هسـته     همـۀ اي که باشـد در   در اتم، الکترون در هر الیه

 مربوطه احتمال حضور بیشتري دارد. الیۀکند اما در  می حرکت
ها افزایش ولی اختالف  اصلی، سطح انرژي الکترون شمارة الیۀبا افزایش 

Cl35یابـد.   هاي متوالی کـاهش مـی   سطح انرژي الیه
Cl37و 17

ایزوتـوپ   17
تـوان   هاي آنها یکسان بوده، در نتیجه مـی  هستند، بنابراین تعداد پروتون

 ها و تفاوت انرژي میان آنها نیز تقریبا یکسان است. گفت، انرژي الیه
 )27 تا 24هاي  (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است. 3گزینه .205
 اتم روي داریم: فشردةالکترونی با توجه به آرایش 

Zn :[Ar] d / s10 2
30 3 4 

گیـرد، ایـن عنصـر جـزو      قـرار مـی  d3 زیرالیۀچون آخرین الکترون در 
 شود. محسوب می d دستۀعناصر 

 )35(شیمی دهم، فصل اول، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .206

lداراي یک الکترون با  Aاتم   باشد. میH1بوده پس اتم 0
nالکترون با  5داراي  Bاتم  باشـد، پـس    مـی  N7بوده، پس اتـم   2

 ساختار لوئیس ترکیب حاصل از آنها به صورت زیر است:
A B A

|
A

B AB
  

 )41و  40و  29هاي  صفحه (شیمی دهم، فصل اول،
 صحیح است. 2گزینه .207

CuMnO4گذاري کرد. توان نام را به دو صورت می 
Cu) پرمنگناتIمس ( ,MnO CuMnO4 4 
Cu) منگناتIIمس ( ,MnO CuMnO2 2

4 4  

ها:سی گزینه
.شود کم میبسامد افزایش یافته پس ا خالی شدن آب، طول لوله 

شود. میکمتر چه طول موج کمتر باشد، پراش موج هر
هر چه طول موج بلندتر باشد، پهناي نوارها بیشتر است.

تر باشد، طول موج کمتر و پراش هم کمتر است. غلیظهر چه محیط 
)104و 102هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.4نه 
nrرابطۀتراز  شمارةانیم شعاع با a.nn

4را دارد. پس وقتی شـعاع  2
9

nبه تراز n یعنی از تراز  x پس: ،رفته است
n x( )n x xn )x 2 4 2n xnn xn 2 3 3n nn9 3n

لوبق لباق

x 1 3n  اگرxn 3
3بـه تـراز    3تواند تراز ی می 1 بـالمر قـرار   رشـتۀ پـس در   ،بـرود  2
 یرد.

x 2 6n اگر
6به تراز  6تواند از تراز ی می 2 براکـت قـرار    رشـتۀ پـس در   ،برود 4
یرد.

)127صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است.1نه 
شـود. بـر طبـق    توسط فیزیـک کالسـیک توجیـه نمـی    4و  3 ،2د 
ــوج    ش ــرژي م ــوج ان ــول م ــاهش ط ــا ک ــی فیزیــک کالســیک ب بین

ها با انرژي جنبشـی  رومغناطیس تابش شده زیاد شده و فوتوالکترون

هاي (شیمی دهم ، فصل اول، صفحه
صحیح است.2گزینه .203

درست هستند.موارد (الف) و (ب) 
بررسی موارد نادرست:

ظرفیت راالیۀهاي باید تعداد الکترونpدستۀپ) در عناصر 
دست آید.گروه عنصر بهشمارةجمع کنیم تا 

,Heت)  H2 1He,  دستۀعناصرs اول بوده که نافلز هستدورةدر
3هاي (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است.1گزینه .204
نقـاط پیرامـ  همـۀ اي که باشـد در  در اتم، الکترون در هر الیه

مربوطه احتمال حضور بیشتري دارالیۀکند اما در  می حرکت
ها افزایش واصلی، سطح انرژي الکترونشمارة الیۀبا افزایش 

Cl35یابـد.   هاي متوالی کـاهش مـی  سطح انرژي الیه
Cl37و 17

17
هاي آنها یکسان بوده، در نتیجههستند، بنابراین تعداد پروتون

ها و تفاوت انرژي میان آنها نیز تقریبا یکسان گفت، انرژي الیه
هاي (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

است.3گزینه .205 صحیح
اتم روي داریم: فشردةالکترونی با توجه به آرایش 

r] d / s10 2/d /d //
گیـرد، ایـن عنقـرار مـی  d3زیرالیۀچون آخرین الکترون در 

شود.محسوب میdدستۀعناصر 
ص ل ا فصل ده (ش
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 )63(شیمی دهم، فصل دوم، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .208

NH)آمونیوم نیترات  NO )4 : به دلیل وجود یـون چنـد اتمـی، داراي    3
 پیوند کوواالنسی است.

Ca)کلسیم فسفات  (PO ) )3 4  شود. ها منتقل می : شش الکترون بین یون2
Al(HCO)آلومینیم هیدروژن کربنات  ) )3 : داراي چهـار نـوع عنصـر    3

 چهارتایی است.است، بنابراین ترکیب 
 )99و  98 هاي صفحهدهم،  شیمی(

 صحیح است. 1گزینه .209
 دهد. لیتر خون نمایش می هاي گلوکز را در دسی گرم دستگاه گلوکومتر میلی

dL g molL molL dL g

3
310 90 10 11 5 101 1 180

نوخ نوخ
 

 )107 صفحۀدهم،  شیمی(
 صحیح است. 3گزینه .210

 مول حل شده در یک لیتر محلول: محاسبۀ

molNaOH3
/

gNaOH molNaOH?molNaOH L L gNaOH
60 11 0 5 لولحم40 لولحم

 
OH)غلظت آنیون  محاسبۀ  : ppmبرحسب  (

molNaOH molOH gOH?gOH gNaOH gNaOH molNaOH molOH
1 1 1760 40 1 1

 

/
/

/

gOHgOH ppm(OH ) g( mL )gmL

1
625 525 5 10

500 1 2 لولحم
 

ppm42500 
 )107و  106، 102 هاي صفحهدهم،  شیمی(

 صحیح است. 1گزینه .211
Naجرم  PO3 هـا را در محلـول اولیـه     یـون و در نتیجه مقـدار مـول    4

 آوریم: دست می به

/

Na PO% g( mL )gmL

3 440
50 1025

مرج

لولحم
یمرج دصرد

 
/Na PO g3 4 20 5 

/
molNa PO mol?mol gNa PO gNa PO molNa PO

3 4
3 4

3 4 3 4

1 420 5 164 1
نوی نوی

 
/ mol0 5 نوی

 
با توجه به غلظت محلول نهایی، حجم کـل و حجـم آب اضـافه شـده را     

 آوریم: دست می به
/

/
molmol.L L mL1 0 51 0 5  یلوم تظلغ500

ییاهن لولحم
نوی

لک مجح لک مجح
 

لک مجح
لولحم mL mL xmL500  لولحم مجح50

هیلوا
 بآ مجح
 هدش هفاضا

x mL450 
 )107و  103 هاي صفحهدهم،  شیمی(

صحیح است. 1گزینه .212
شـویم کـه رسـوب تولیـد      با توجه به رنگ رسوب تولید شده متوجه مـی 

Fe(NOدهنده  و محلول واکنش Fe(OH)3شده  )3  باشد. می 3
Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO (aq)3 3 3 33 3 

/
molFe(OH)gFe(OH) gFe(OH)

3
3

3

14 28  جرم سدیم هیدروکسید خالص 107

/
molNaOH gNaOH gmolFe(OH) molNaOH3

3 40 4 81 1 

/4 8 100  NaOHدرصد خلوص 806
 )23 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .213
 ها: بررسی سایر گزینه

شـود، بـه    ه مـی هاي نفت بیرون کشید ) حدود نیمی از نفتی که از چاه1
عنوان سوخت، مصرف شده و بخش اعظم نـیم دیگـر آن، بـراي تـأمین     

 رود.  انرژي الکتریکی به کار می گرما و
هاي مختلف است و میـان   ) نفت خام شامل شمار زیادي از هیدروکربن2

گانـه دیـده    دوگانـه و سـه   هاي کربن آنها هر سـه نـوع پیونـد یگانـه،     اتم
       شود. می
 عمـدة خلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش ) نفت خام م4

 دهد.  هاي گوناگون تشکیل می کربنآن را هیدرو
 )43و  31، 29هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .214
Cتعداد پیوندهاي  H هـاي آنهـا    ها برابر با تعـداد هیـدروژن   در آلکن

)است.  n)2 
Cتعداد پیوندهاي  C هـاي   ها دو واحد کمتر از تعداد کـربن  در آلکن

n)آنها است.  )2 
n n n n C Hn 4 8

2 4 2 4 8 42 

/
/

56 2 522 4
مرج
یلاگچمجح

 
 )39 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .215
گیـرد) و آهـن (کـه گرمـا از      شدن آب (که گرمـا مـی   دما با توجه به هم

,آب0(توان گفت:  دهد) می دست می Q0آهن(Q 
( c(Fe) ( ))21000  Qآهن Qآب 125

( c(H O) ( )) C2 2 2 22000 20 21 525 25 
 صحیح است.   1گزینه .216

:1
 1واکنش  4

NH3
1
2 N O23

4 N H O2 2
3
4 /H 1010 252 54      

:3
 2معکوس  4

N H H O2 4 2
3 3
4 4 N O23

4 H2
9
4 /H 318 3 238 54      

:1
 3معکوس  4

N H H O NH2 4 2 3
1 1 1
4 4 2 O2

1
8 H 144 364      

:9
 4واکنش  4

H2
9
4 O2

9
8 /H O H2

9 643 54      

/621 Nکل5 H O N H O H2 4 2 2 22 
 صحیح است.   2گزینه .217

ـار مصـرف     ساده گرماسنج لیوانی، اسـتفاده از دو لیـوان یـک   نمونۀ عبارت الف:  ب
 باشد. ترکیب فـوق یـک پلیمـر اسـت و مونـومر آن اسـتیرن       (پلی استایرن) می

L dL g1L dLd

)107صفحۀدهم،  شیمی(
صحیح است.3نه 
مول حل شده در یک لیتر محلول:سبۀ

mol3
/

gNaOH molNaOH?molNaOH L L gNaOHL 60gNaOH1 0 5/ L
لولحم لل

OH)غلظت آنیون  سبۀ :ppmبرحسب (
molNaOH molOH gO?gOH gNaOH gNaOH molNaOH mol

gNaOH 1 molOHmolOH
40gNaOH 1

/
/

/

gOHgOH ppm(OH ) g( mL )g/
g

mL

((gOH ppm(OH )
125 5/25 5/25 5/

mLmL / لولحم

ppm42500
)107و 106، 102هاي صفحهدهم،  شیمی(

صحیح است.1نه 
Na PO3 4PO   هـا را در محلـول اولیـه      یـون و در نتیجه مقـدار مـول

آوریم:ست می

/

Na PO% g( mL )g/
g

mL

% 3 4PO40
mL /

مرج

لولحم
یمرج دصرد

/Na PO g/Na PO3 4OOPOPO /

/
molNa PO mol?mol gNa PO/ gNa PO molNa PO

3 4PO
3 4PO

3 4O 3PO
1 4

/ 164gNa POPOPO
نوی

mol5

هاي مختلف اس) نفت خام شامل شمار زیادي از هیدروکربن2
گ دوگانـه و سـه   هاي کربن آنها هر سـه نـوع پیونـد یگانـه،    اتم
      شود. می
ممخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخ) نفت خام م4

دهد.  هاي گوناگون تشکیل می کربنآن را هیدرو
هاي  صفحه(شیمی یازدهم،   29،

صحیح است.3گزینه .214
Cتعداد پیوندهاي  H ها برابر با تعـداد هیـدروژن در آلکن

)است.  n)

Cتعداد پیوندهاي  C ها دو واحد کمتر از تعداد ک در آلکن
n)آنها است.  )

n n n C H4 8H4 2 4 8 4n n nn nn n

/
/

56 2 5/22 4/
مرج
مجح

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.2گزینه .215

گیـرد) و آهـن (کـشدن آب (که گرمـا مـی   دما با توجه به هم
,آب0(توان گفت:  دهد) می دست می Q0آهن(Q

( ( ) ( ))( c(Fe) ( ))c(Fe) ( Qآب2

( O) ( )) C(H O) ( ))(2 2O) (O) (O) ( 2 221 525 25)))) 2 2

صحیح است. 1گزینه .216
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 باشد. (درست) می
CH CH2

O 
ـار    عبارت ب: با استفاده از گرماسنج لیوانی می توان گرماي یک واکـنش را در فش

 ارز آنتالپی واکنش است. (درست) ثابت به دست آورد که هم
عبارت پ: تأمین شرایط بهینه براي انجام این واکنش بسـیار دشـوار و پرهزینـه    

ایـن واکـنش بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه دسـت         Hاست، به همین دلیـل  
 آید. (نادرست) می

ـاي چنـین واکـنش    ـایی را مـی   عبارت ت: گرم ـا اسـتفاده از گرماسـنج      ه تـوان ب
 محاسبه کرد. (نادرست)

 صحیح است. 4ه گزین.218
 زیر را در نظر گرفت: توان واکنش مطابق نمودار می

 ( A B C) ( A B C)6 4 6 3 2 3  
 یابد:   با گذشت زمان کاهش می Aمادة : تعداد مول 1گزینۀ 

A
A

(n n ) n nnR t t t t t
2 1 1 2

2 1 2 1
  

ـ زمان)    بیستم،  ثانیۀ: در 3گزینۀ  اولیـه، محـور افقـی را قطـع     مادة نمودار (مول 
 ماند.   ثابت می Cو  Bرسد. از این لحظه مقدار ماده  کرده و واکنش به اتمام می

CA: 4گزینۀ  B
A B

RR R n n2 33 2  Rواکنش  3

 صحیح است.   4گزینه .219
یک تا پنج کربن در آب محلول بوده و تنها سـه الکـل اول در    هاي الکل  :1گزینۀ 

 شوند.   آب به هر نسبتی حل می
 باشند. ها ترکیباتی ناقطبی و بدون پیوند هیدروژنی می آلکان  :2گزینۀ 
ـاقطبی      : در ویتامین (ث) و بر خالف الکل3گزینۀ  ها، بخش قطبـی بـر بخـش ن

 باشد.   غلبه کرده و ترکیب، محلول در آب می
ـامین (آ) و (دي) گـروه هیدروکسـیل      :4گزینۀ  )در هـر دو ویت OH)   وجـود

ـاي    زنجیرة داشته اما به دلیل بزرگ بودن  ـاقطبی، نیروه هیدروکربنی و بخـش ن
 باشند.   بیشتر از هیدروژنی می یدروالس وان

 صحیح است.   3گزینه .220
n HOOC (CH ) COOH n HO (CH ) OH2 3 2 2 

|| ||

n

O O
( n)H O

C (CH ) C O (CH ) O
2

2 3 2 2
2

 
 صحیح است.   4گزینه .221

 ها، اتم اکسیژن وجود دارد. : در آمیدها برخالف آمین1  گزینۀ
... د مو، ناخن، پوست بدن و: در ساختار پلیمرهاي طبیعی همانن2گزینۀ 

 پلیمرهایی با گروه عاملی آمید وجود دارد. 
CHترین آمین، متیل آمین با فرمول  : ساده3گزینۀ  NH3  باشد.   می 2
آمیـدها مشـابه فراینـد تولیـد پلـی اسـترها         پلیتهیۀ : واکنش 4گزینۀ 

 باشد.   می
 صحیح است. 4گزینه .222

ــین  C)وازل H )25 ــون   52 ــا روغــن زیت ــدروکربن ام C)هی H O )57 104 6 
ترکیب آلی است که عـالوه بـر هیـدروژن و کـربن داراي اکسـیژن نیـز       

باشد که هر دو در آب نامحلول هسـتند، بنـابراین هنگـام انحـالل در      می
ماننـد و در حـالل پخـش     هاي حل شونده کنـار هـم بـاقی مـی     آب، ذره

 شوند. نمی
 )5و  4 هاي هصفح(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .223
هـا، بـا    کـنش  ها افزون بـر بـرهم   کننده مطابق متن کتاب درسی این پاك

 دهند. ها واکنش می آالینده
)13و 12هاي هصفح(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .224

و اسـیدي شـدن آن    pHافزودن اسید به محلول ذکر شده سبب کاهش 
 گردد. می

آب مانند ثابت تعادل فقط به دما بستگی داشته و بـا تغییـر    ثابت یونش
 کند. غلظت، تغییر نمی

 )26و  25 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .225

 ها: بررسی گزینه
1( /

/pH [H ] 4 7 54 7 10 2 10 
[H ][OH] [OH ]14 9110 102 

فر و هاي اسیدي مابین صـ  عددي محلول محدودة) تنها در دماي اتاق 2
 باشد. می 7
کاهش یافتـه و   pH) با افزایش غلظت یون هیدرونیوم به یک محلول، 3

H] رابطۀبا توجه به  ][OH ] ، غلظت یون هیدروکسید کمتر 1410
 شود. می
میـزان اسـیدي بـودن یـک      کننـدة  بیان pH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

 باشد. محلول و نه قدرت اسید می
 )25 و 24هاي  صفحه (شیمی دوازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .226
توان بـراي جلـوگیري از خـوردگی آهـن اسـتفاده کـرد کـه         از فلزي می

توان از فلز پالتـین   پتانسیل کاهشی آن از آهن کمتر باشد، بنابراین نمی
 استفاده کرد.

 )57و  56هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .227

 صورت: بهواکنش کاتدي آن  الف) نیم 
O (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4  باشد. می 4

شود.  ب) زیرا حلبی پس از خراش در حضور رطوبت و هوا خورده می 
 زند) (زنگ می

 باشد. واکنش کاتدي مانند مورد (الف) می ج) نیم 
منفی داشته و با محلول هیدروکلریک اسـید   E0هر دو  Snو  Feد)  

 کنند. تولید می H2اده و گاز واکنش د
واکنش کاتدي هر دو یکسان و  هـ) درست. با توجه به مورد (الف) نیم 

 نماید. تولید یون هیدروکسید می
 )59 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .228
سلول  آید که در این فرایند: دست می فلز آلومینیم در طی فرایند هال به

 شود. 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

 صورت: 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. 4گزینه .229

شـود،   سلول آهـن بـه مـس منتقـل مـی      با توجه به اینکه الکترون از نیم
هـاي اکسـایش و کـاهش     واکـنش  توان نتیجه گرفت که نـیم  بنابراین می

 صورت زیر است: به
Cu (aq) e Cu(s)2 2           Fe(s) Fe (aq) e2 2 

/
/

mole molFee
e mole

25
23

1 11 505 10
6 02 10 2

g?مصرف شده  Fe 

یابد:  با گذشت زمان کاهش میAمادة : تعداد مول 1ۀ 
A

A
(n n ) n nnR t t t t t
(n n ) nn )A

t t t tt t
2 1 1 2n ) n nn ) n

2 1 2 1t t tt tt tt t
ـ زمان)     بیستم،  ثانیۀ: در 3ۀ  اولیـه، محـور افقـی را قطـع       مادةنمودار (مول 

ماند.  ثابت میCو Bرسد. از این لحظه مقدار ماده  و واکنش به اتمام می

CB: 4ۀ 
A B

RR RA nCA B RRA 2 AAnA3 2 Rواکنش  3

است. 4نه  صحیح
 یک تا پنج کربن در آب محلول بوده و تنها سـه الکـل اول در   هاي الکل  :1ۀ 

شوند.   ه هر نسبتی حل می
باشند. ها ترکیباتی ناقطبی و بدون پیوند هیدروژنی میآلکان  :2ۀ 
ـاقطبی     : در ویتامین (ث) و بر خالف الکل3ۀ  ها، بخش قطبـی بـر بخـش ن

باشد.  کرده و ترکیب، محلول در آب می
ـامین (آ) و (دي) گـروه هیدروکسـیل     :4ۀ  ) در هـر دو ویت OH)  وجـود

ـاي    زنجیرةه اما به دلیل بزرگ بودن  ـاقطبی، نیروه هیدروکربنی و بخـش ن
باشند.  بیشتر از هیدروژنی مییروالس

صحیح است. 3نه 
n HOOC (CH ) COOH n HO (CH ) OHCOOH n HO (CH(CH ) COOH n HO (CH )(CH ) COOH n HO (CH )2 3)))) 2 2))))

n

( n)H
O O
|| ||

O O
|| |||| ||

C (CH ) C O (CH ) O
|| |||| ||

C (CH ) C O (CH ) OC (CH ) C O (CH ) O(CH ) C O (CH )(CH ) C O (CH )(CH ) C O (CH )(CH ) C O (CH )
2

)) ))

صحیح است. 4نه 
ها، اتم اکسیژن وجود دارد.: در آمیدها برخالف آمین1 ۀ

... نند مو، ناخن، پوست بدن و: در ساختار پلیمرهاي طبیعی همانن2ۀ 
رهایی با گروه عاملی آمید وجود دارد. 

CHترین آمین، متیل آمین با فرمول : ساده3ۀ  NH3 2NHباشد.   می
ۀاکنش4ۀ الت ت ا ل د ل ت د ن ا ف ه ا ش ا د آ

کاهشpH) با افزایش غلظت یون هیدرونیوم به یک محلول، 3
H]رابطۀبا توجه به ][OH ]][OH ] ، غلظت یون هیدروک1410

شود. می
میـزان اسـیدي بکننـدة بیانpH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

باشد.محلول و نه قدرت اسید می
هاي صفحه(شیمی دوازدهم،

صحیح است.2گزینه .226
توان بـراي جلـوگیري از خـوردگی آهـن اسـتفاده از فلزي می

توان از فپتانسیل کاهشی آن از آهن کمتر باشد، بنابراین نمی
استفاده کرد.

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.2گزینه .227

صورت:بهواکنش کاتدي آن الف) نیم
O (g) H O(l) e OH (aq)2 2(g) H(g) HH O(l) eH O(l) eH O(l) eeH O(l)Hباشد. می

ب) زیرا حلبی پس از خراش در حضور رطوبت و هوا خورد
زند)(زنگ می
باشد.واکنش کاتدي مانند مورد (الف) میج) نیم

منفی داشته و با محلول هیدروکلرE0هر دو Snو Feد) 
کنند. تولید می H2اده و گاز واکنش د

واکنش کاتدي هر دهـ) درست. با توجه به مورد (الف) نیم
نماید.تولید یون هیدروکسید می

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .228

آید که در این فردست می فلز آلومینیم در طی فرایند هال به
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gمصرف شده  Fe g FemolFe
56 7001 

/
/

mole molCue
e mole

25
23

1 11 505 10
6 02 10 2

 gCu?تولید شده 

gCuتولید شده gCumolCu
64 8001 

تـوان   با توجه به اینکه جرم اولیه الکترودها یکسـان اسـت، بنـابراین مـی    
 نتیجه گرفت.
g700 800  اختالف جرم الکترودهاي آهن و مس1500

 )45و  44هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه .230

C H KMnO C H O MnO KOH8 10 4 8 6 4 24 4 4  
/ molKMnO molC H O?gC H O mLKMnO mL molKMnO

4 8 6 4
8 6 4 4

4

04 1100 1000 4  

gC H O g gC H OmolC H O gC H O
8 6 4

8 6 4
8 6 4 8 6 4

166 100 21 83
صلاخان صلاخصلاخان

 
/gC H O g8 6 42 %80 1 Cمقدار عملی  6 H O8 6 4   

 )115صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 3گزینه .231

کاهش حجم ظرف مانند افـزایش غلظـت گازهـاي موجـود در ظـرف عمـل       
جایی واکنش در جهت تعـداد مـول    کند و طبق اصل لوشاتلیه سبب جابه می

 یابد. واکنش افزایش می فراوردةشود و میزان  کمتر گاز (جهت رفت) می
در جهـت برگشـت و کـاهش مقـدار     جـایی واکـنش    سایر موارد سـبب جابـه  

 شوند. فراورده می
 )104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .232
 توان گفت: ) می1اساس واکنش نمودار (الف) بر

)) 1(واکنش (
/

gCl kJ?kJ molCl kJ HmolCl gCl
2

2
2 2

71 61 151 28 4  

kJ15 35  )1سازي: بر اساس نمودار ( انرژي فعال 50
) مربوط به واکنش گرماده است، بنابراین مجموع آنتـالپی  2ب) چون نمودار (

 ها است. ها کمتر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده دهنده پیوند واکنش
 شود: رنگ شدن هواي آلوده می اي سبب قهوه NO2ج) گاز 

/
/

molNO kJ J?J LNO JLNO molNO kJ
2

2
2 2

1 5 10005 6 125022 4 1 1  

) 2سـازي واکـنش (   برابـر انـرژي فعـال    ) دو1نش (سـازي واکـ   د) انرژي فعال
) 2برابـر سـرعت واکـنش (    ) دو1توان گفت سـرعت واکـنش (   است، اما نمی

 است.
 )97صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 1گزینه .233
 صورت   شده که به براساس واکنش موازنه

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 33  
 توان گفت: است، می

g g g40 36  تولیدشده SO3جرم گاز 4

/
molSO LSO?LSO gSO LSOgSO molSO

3 3
3 3 3

3 3

1 324 1 680 1  

/
molSO molAl O?molAl O LSO molAl OLSO molSO

3 2 3
2 3 3 2 3

3 3

1 1 11 6 32 3 60

 /SO /
LR L.ss3

11 6 00820  

Al O /
mol

R mol.min
( )min

2 3
1

1
60 00520
60

  

 )88صفحۀ (شیمی یازدهم، 
صحیح است. 2گزینه .234

 باشد: + می3اتم کربن گروه عاملی برابر با  در ترفتالیک اسید عدد اکسایش

C
O:

:

O

:

: H
3

C
O

O

:

:
:

:

H
3 

 )116و  115هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .235

ناپـذیر نبـوده و قابـل بازیافـت نیســتند.      هـا زیسـت تخریـب    همـه پالسـتیک  
 هاي قابل بازیافت است. اتیلن ترفتاالت از جمله پالستیک پلی

 )119تا  117هاي  ، صفحه(شیمی دوازدهم
 

/?gC H O mLKMnO mL molK
4

8 6 4H OH 4 1000 4mL
gC H O g gC H OmolC H O gC H O

8 6 4H OH
8 6 4H OH

8 6 4 8 6 4H O gC H OH O gC H
166 100 21

صلاخان صلاخصلاخ

/gC H O g/8 6 42gC H O /gC H OH OH OH O  مقدار عملیC H O8 6 4H O 
)115صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
ش حجم ظرف مانند افـزایش غلظـت گازهـاي موجـود در ظـرف عمـل       

جایی واکنش در جهت تعـداد مـول   ند و طبق اصل لوشاتلیه سبب جابه
یابد. واکنش افزایش میفراوردةشود و میزان  ر گاز (جهت رفت) می

  در جهـت برگشـت و کـاهش مقـدار       جـایی واکـنش    موارد سـبب جابـه  
شوند. ده می

)104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 
توان گفت: ) می1اساس واکنش نمودار (بر

)1 ((gCl kJ?kJ molCl kJ HmolCl gCl
gCl kJmolCl kJ HHlCl Cl

2
2

2 2/ gCl/

71 61 151molCl //
15 35 )1سازي: بر اساس نمودار ( انرژي فعال 50
) مربوط به واکنش گرماده است، بنابراین مجموع آنتـالپی  2چون نمودار (

ها است. ها کمتر از مجموع آنتالپی پیوند فراوردهدهندهد واکنش
شود: رنگ شدن هواي آلوده میايسبب قهوه NO2گاز 

/
/

molNO kJ J?J LNO LNO molNO kJLNO l kl O
2

2
2 2

1 5 1000kJ5 6/// 125022 4 1 1/ LNO molNOmolNO2 2molNOmolNO
) 2   سـازي واکـنش (  برابـر انـرژي فعـال    ) دو1نش (سـازي واکـ  رژي فعال

ن ا (ا نش اک ت گفت ا د1ت () نش اک ت )2ا

  ناپـذیر نبـوده و قابـل بازیافـت   هـا زیسـت تخریـب    همـه پالسـتیک  
هاي قابل بازیافت است.اتیلن ترفتاالت از جمله پالستیک پلی

17هاي  ، صفحه(شیمی دوازدهم
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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 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ به» رشحه، سمند، دژم، یکایک«هاي  معنی واژه

  تک ) چکیده، اسب زرد، خشم، تک2 ) قطره، اسب سفید، خشمگین، ناگهان1
 ه، اسب سفید، خشمگین، یگانهچکید) 4 خشمگین، ناگهان) تراوش کرده، اسب زرد، 3

آمده است؟ نادرستروي آن  معنی چند واژه در کمانک روبه 2-
 نبردگاه) (تَعب: سختی) (کَنَف: اطراف) (اندیشه: اضطراب) (نقصان: کاهش یافتن) (دستوري: وزیر) (غضنفر: شیر) (خدو: تفو) (محضر: بارگاه) (آورد:

 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1
-3   در کدام گزینه معنی هر سه واژه درست آمده است؟

 دسته از جنس سفال) (هیون: شتر) (خَستن: زخمی) ) (سبو: ظرف بی1
 هاي زراعتی) (ناورد: نبرد) ) (تجرید: تنهایی گزیدن) (ارتفاع: محصول زمین2
 ) (کُربت: جور) (موبد: روحانی زرتشتی) (اعانت: یاري)3
 نیاز) (زاد: توشه) (استغنا: بی ها) ) (مکاید: حیله4

-4 آمده است؟ نادرستبا توجه به معنی داخل کمانک، امالي چند واژه از میان واژگان زیر 
 دار) (تپش: گرمی و حرارت)   (آزرم: شرم) (زجه: شیون) (قربت: دوري از خانمان) (تفریط: یگانه دانستن) (محراب: ایوان سقف

 ش: لرزنده)(ایار: ابزار و مبناي سنجش) (مرتع
 ) یک4 ) دو3 ) سه2 ) چهار1

-5 شود؟ در کدام گزینه غلط امالیی یافت می
ــقاق  1 ــمو را انش ــما باشــد س ــظ س ــه از لف ــا ک ) ت
) روز و شب از صورت گرمـا بـه سـان قـوم نـوح     2
) ز هــــــول انــــــدر پریشــــــانی فتادنــــــد3
ــت 4 ــر آن تارهاســــــ ــی بــــــ ) زِ زر الهــــــ

 

تــا کــه از بحــر هــزج باشــد رجــز را انشــعاب      
از ســیل عــرق بــر گــرد مــن طوفــان بــود هــر دم 

ز چشـــــم اشــــــک پشــــــیمانی گشــــــادند 
ز زر هریــــــوه بــــــر آن تــــــار نیســــــت    

 

-6 کار رفته است؟ چند نادرستی امالیی در کلمات  زیر به
باالخانـه،  ردا، عجین شدن، غایت القصوا، مباحات و افتخار، تیر و تموز، مار قاشیه، نمط و طریقه، غرفه و و بطالت و بیهودگی، طیلسان «

 »طبق و سینی، پرنیان و حریر
 چهار )4 سه )3 دو )2 یک )1 

-7 ؟معرفی شده است نادرست چند اثر
 )دمنـه: نصـراهللا منشـی    و کلیلـه ( ): احمد عربلـو شیرین فرهاد قصۀ( )الدین سهروردي : شهاب) (فی حقیقۀ العشق: مولويما فیه (فیه

   ): محمدرضا شفیعی کدکنی(مثل درخت در شب باران )همدانی : عین القضات(تمهیدات ): مولوي(مثنوي معنوي
 یک )4 دو )3 چهار  )2 سه) 1

-8 شوند؟ ها همگی دیده می کدام آرایه» چراغ روي تو را شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو با حال خویش پروا، نه«در بیت 
 ) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، تناقض2 ) جناس، تشبیه، تناسب، تکرار1
 ) حسن تعلیل، ایهام، تشخیص، مجاز4 اس، تکرار تناسب، تناقض) جن3

-9 شود؟ تشبیه بیشتري دیده میآرایۀ  در کدام بیت
ــراق  1 ــان فــ ــر بیــ ــدارد ســ ــه نــ ــان خامــ ) زبــ
) بســی نمانــد کــه کشــتی عمــر غرقــه شـــود      2
ــار  3 ــاب دور از یـ ــد کبـ ــم شـ ــوق دلـ ــوز شـ ) ز سـ
ــال  4 ــر امیـــد وصـ ــه بـ ــرم کـ ) دریـــغ مـــدت عمـ

 

نــه شــرح دهــم بــا تــو داســتان فــراق       وگــر 
کــران فــراق   ز مــوج شــوق تــو در بحــر بــی     

ــی   ــر م ــون جگ ــدام خ ــراق   م ــوان ف ــورم ز خ خ
ــراق     ــان ف ــر زم ــه س ــد ب ــید و نیام ــر رس ــه س ب

 

-10 است؟نادرست هاي درج شده در مقابل کدام گزینه  آرایه
ــۀ) 1 ــیاد آورد     دان ــم ص ــون از چش ــو خ ــال ت خ
ــش   2 ــوي آتـ ــد سـ ــو شـ ــوق تـ ــل از شـ ) خلیـ
ــده ) دل ز3 ــرو روان او زنـــــــــــ ســـــــــــ
ــی  4 ــر م ــون جگ ــدر خ ــدان چق ــد ) دردمن خوردن

 

ـاد آورد       ـ تشـبیه   ( این سـپند شـوخ آتـش را بـه فری )تشـخیص 
ـ تلمـیح)    از آن شد گلسـتان آتـش بـر او خـوش (ایهـام     

)جنـاس تـام ـ اسـتعاره    ( همه کس زنده از روان باشد
بـود (تنـاقض ـ کنایـه)     دردي اگر قابل درمان مـی  درد بی

 

 
 

دار) (تپش: گرمی و حرارت)  آزرم: شرم) (زجه: شیون) (قربت: دوري از خانمان) (تفریط: یگانه دانستن) (محراب: ایوان سقف
ععش: لرزنده)ایار: ابزار و مبناي سنجش) (مرتع

) یک4) دو3) سه2) چهار1
شود؟در کدام گزینه غلط امالیی یافت می

ــقاق  1 ــمو را انش ــما باشــد س ــظ س ــه از لف ــا ک ) ت
) روز و شب از صورت گرمـا بـه سـان قـوم نـوح     2
) ز هــــــول انــــــدر پریشــــــانی فتادنــــــد3
ــت 4 ــر آن تارهاســــــ ــی بــــــ ) زِ زر الهــــــ

تــا کــه از بحــر هــزج باشــد رجــز را انشــعاب      
از ســیل عــرق بــر گــرد مــن طوفــان بــود هــر دم 

ز چشـــــم اشــــــک پشــــــیمانی گشــــــادند 
ز زر هریــــــوه بــــــر آن تــــــار نیســــــت    

در کلمات  زیر به امالیی کار رفته است؟چند نادرستی
باالردا، عجین شدن، غایت القصوا، مباحات و افتخار، تیر و تموز، مار قاشیه، نمط و طریقه، غرفه و و بطالت و بیهودگی، طیلسان «

»طبق و سینی، پرنیان و حریر
چهار )4سه )3 دو )2 یک)1

؟معرفی شده استنادرستچند اثر
دمنـه: نصـراهللا من و کلیلـه ( ): احمد عربلـو شیرین فرهاد قصۀ( )الدین سهروردي : شهاب) (فی حقیقۀ العشق: مولويما فیه فیه

 ): محمدرضا شفیعی کدکنی(مثل درخت در شب باران )همدانی : عین القضات(تمهیدات ): مولويمثنوي معنوي
 یک )4 دو )3چهار )2سه) 1

پروا، نه«در بیت  با حال خویش را شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو شوند؟ها همگی دیده میکدام آرایه»چراغ روي تو
) حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، تناقض2) جناس، تشبیه، تناسب، تکرار1
) حسن تعلیل، ایهام، تشخیص، مجاز4نناس، تکرار تناسب، تناقض) جن3

شود؟تشبیه بیشتري دیده میآرایۀ در کدام بیت
ــراق  1 ــان فــ ــر بیــ ــدارد ســ ــه نــ ــان خامــ ) زبــ
ود2 ش ه غرق ر عم ت کش ه ک د نمان بس (

نــه شــرح دهــم بــا تــو داســتان فــراق      وگــر
ب ر بح در و ت وق ش وج م راقز ف ران ک
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 کدام است؟» ایهام تناسب، اسلوب معادله، مجاز، تشبیه و اغراق«هاي  ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه

بالـد  الف) سبک مغزي کز اسباب جهان بـر خـویش مـی   
ــد   ــرون نیامـ ــر بیـ ــۀب) از کمـ ــا تیشـ ــاد مـ فرهـ

ــت   ــد گرف ــوش نتوان ــاك در آغ ــا را در خ ــم م ج) جس
عشـق شـور  » صـائب «چشم گران خواب اسـت   چارةد) 

ــاك   ــه را پــ ــامیدم آن پیمانــ ــو آشــ ـــ) چــ هــ
 

بالـد  ست کـز بـار گـران بـر خـویش مـی       چو حمالی 
ــا   ــاد مـ ــه و فریـ ــا نالـ ــت از جـ ــوه را برداشـ کـ

ــی  ــزل نم ــایش من ــاد آس ــت  گردب ــه چیس ــد ک دان
ــی   ــادام م ــن ب ــی ازی ــک تلخ ــا نم ــید  ب ــد کش بای

ــاك   ــر خــ ــر ســ ــتی بــ ــادم ز مســ در افتــ
 

 ) ب، ج، د، هـ ، الف4 ) الف، د، ب، ج، هـ3 ) د، الف، هـ، ج، ب2 ) د، ج، هـ، الف، ب1
-12 است؟ نادرستبا توجه متن زیر کدام گزینه 

خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محـبِ   بندةاین حدیث را گوش دار که مصطفی گفت: او «
 »مایی و ما معشوق و حبیب توایم چه بخواهی و چه نخواهی.

 ) پنج فعل فقط به مفعول نیاز دارند.2 چهار جزئی با مفعول و مسند وجود دارد.جملۀ ک ) ی1
 ) یک فعل عالوه بر مفعول به متمم نیاز دارد.4  ) چهار مسند وجود دارد.3

-13 شود؟ در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می
شد، خـون بـه صـورتش     کرد؛ وقتی عصبی می را نشان داد و هرگز شوخی نمیآموزگار ما، از همان روز اول حالت عبوس و جدي خود «

 »عالقه به گرفتن شالق و یا زدن سیلی نبود. هاي کوچکش بی دوید. دست می
 ) چهار، شش4 ) پنج، پنج3 ) پنج، شش2 ) چهار، پنج1

-14 هاست؟ نوع صفت بیانی در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
ــرد آ 1 ــد مــ ــه بــ ــه نیــــک و بــ ــار) بــ موزگــ
ســوخت ) دیشــب کــه دلــم ز تــابِ هجــران مــی2
) ناگـــاه بـــه بـــاغ تـــو خزانـــی بفرســـتند     3
راه شـرع  چـار ) و این چـه کـوري اسـت کـه در     4

 

نپیچــــــد ســــــر از گــــــردش روزگــــــار   
ــه در  ــکم همـ ــدةاشـ ــان مـــی دیـ ــوخت گریـ سـ

مــــا را رنجیـــدة خرســـند کـــن از خــــود دل   
بــــا صــــد هــــزار رهبــــر بیننــــده ره گمــــی 

 

-15 ؟شود نمی دیده» وابستهوابستۀ «در کدام گزینه 
ــد   1 ــایم آســایش ندی ــرتا پ ــو س ــو از ت ــر م ــک س ) ی
غـــم عشـــق بتـــان یکـــدم مبـــاد ) زنـــدگانی بـــی2
مانـــد ) دایـــم گـــل ایـــن بســـتان شـــاداب نمـــی3
ــد 4 ــر کنـــ ــیخ و بـــــن بـــ ــقان را ز بـــ       ) عاشـــ

مهــر تــو بــر انــدام مــن گرچــه مــویی نیســت بــی 
ــاد   ــالم مب ــده در ع ــدارد زن ــالم ن ــن ع ــه ای ــر ک ه
دریـــــاب ضـــــعیفان را در وقـــــت توانـــــایی   
آتــــــــــش عشــــــــــقت از توانــــــــــایی

 

-16 اند؟ در کدام گزینه دو واژه وجود دارد که تحول معنایی یافته
) شــوخی کــه بــه دیــده بــود دائــم جــایش      1
ام بــه ســر زلــف آن پســر    ) ســوگند خــورده 2
ــر    3 ــا دیــ ــد تــ ــرو ماندنــ ــاره فــ ــه نظــ ) بــ
ــی 4 ــه ب ــید ک ــا ص ــم  ) اي بس ــراك زدی ــه فت دام ب

 

ــایش رفـــــت از  ــرم ســـــرو قـــــد رعنـــ نظـــ
ــر  ــابم و عهـــدش بـــرم بـــه سـ کـــز مهـــر او نتـ

ــی ــیر  نمــ ــان ســ ــا چشمشــ ــت از تماشــ گشــ
شــدیم یــرنخچ کشــتۀدر بغــل تیــر و کمــان   

 

-17 هستند؟  » تقابل«در کدام گزینه مفهوم هر دو مصراع در 
 ) گر بدي گفت رقیبی تو به نیکی بگذر / هر که زهرت دهد، شکر بخشَش1
 هر چه کنی تازه کن / قدم بیرون منه از پیروي، گر عافیت خواهی) خواه بد و خواه نیک، 2
 ) عاشق دلشده را پند خردمند چه سود؟ / من گوش استماع ندارم لمن تقول3
 آباد است ) هماي گلشن قدسم، نه صید دانه و دامم / نشیمن تو نه این کنج محنت4

-18 در کدام گزینه بیشتر مشهود است؟ » دست در دامنش آویزد اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار«مفهوم عبارت 
ســــر نشــــتر عشــــق بــــر رگ روح زدنــــد) 1
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق) 2
توســــــنی کــــــردم ندانســــــتم همــــــی) 3
ــوزي نیســت دل نیســت  ) 4 ــه س ــر آن دل را ک ه

 

یــــک قطــــره فروچکیــــد و نــــامش دل شــــد
ــد   ــاز کنیـ ــواي مـــن نمـ ــه فتـ ــرده بـ ــر او نمـ بـ

ــگ  ــیدن تنــ ــز کشــ ــد  کــ ــردد کمنــ ــر گــ تــ
دل افســـــرده غیـــــر از آب و گـــــل نیســـــت

 

 
  

شود؟در عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می
شد، خـون بـه صـکرد؛ وقتی عصبی میرا نشان داد و هرگز شوخی نمیآموزگار ما، از همان روز اول حالت عبوس و جدي خود «

»عالقه به گرفتن شالق و یا زدن سیلی نبود.هاي کوچکش بی دوید. دست می
) چهار، شش4) پنج، پنج3) پنج، شش2) چهار، پنج1

هاست؟وع صفت بیانی در کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه
ــرد آ 1 ــد مــ ــه بــ ــه نیــــک و بــ ــار) بــ  موزگــ
ســوخت) دیشــب کــه دلــم ز تــابِ هجــران مــی2
) ناگـــاه بـــه بـــاغ تـــو خزانـــی بفرســـتند     3
راه شـرع چـار ) و این چـه کـوري اسـت کـه در     4

نپیچــــــد ســــــر از گــــــردش روزگــــــار   
ــه در  ــکم همـ ــدةاشـ ــان مـــیدیـ ــوختگریـ سـ

مــــا رارنجیـــدة خرســـند کـــن از خــــود دل   
بــــا صــــد هــــزار رهبــــر بیننــــده ره گمــــی 

؟شودنمیدیده» وابستهوابستۀ «در کدام گزینه 
ــد   1 ــایم آســایش ندی ــرتا پ ــو س ــو از ت ــر م ــک س ) ی
غـــم عشـــق بتـــان یکـــدم مبـــاد) زنـــدگانی بـــی2
مانـــد) دایـــم گـــل ایـــن بســـتان شـــاداب نمـــی3
ــد 4 ــر کنـــ ــیخ و بـــــن بـــ ــقان را ز بـــ     ) عاشـــ

مهــر تــو بــر انــدام مــنگرچــه مــویی نیســت بــی
ــاد   ــالم مب ــده در ع ــدارد زن ــالم ن ــن ع ــه ای ــر ک ه
دریـــــاب ضـــــعیفان را در وقـــــت توانـــــایی  
آتــــــــــش عشــــــــــقت از توانــــــــــایی

اند؟در کدام گزینه دو واژه وجود دارد که تحول معنایی یافته
) شــوخی کــه بــه دیــده بــود دائــم جــایش      1
ام بــه ســر زلــف آن پســر   ) ســوگند خــورده 2
ــر    3 ــا دیــ ــد تــ ــرو ماندنــ ــاره فــ ــه نظــ ) بــ
ــی 4 ــه ب ــید ک ــا ص ــم ) اي بس ــراك زدی ــه فت دام ب

ــایش رفـــــت از  ــرم ســـــرو قـــــد رعنـــ نظـــ
ــر  ــابم و عهـــدش بـــرم بـــه سـ کـــز مهـــر او نتـ

ــی ــیر نمــ ــان ســ ــا چشمشــ ــت از تماشــ گشــ
شــدیمچچیــرنخچ  کشــتۀدر بغــل تیــر و کمــان   

هستند؟  »تقابل«ر کدام گزینه مفهوم هر دو مصراع در 
) گر بدي گفت رقیبی تو به نیکی بگذر / هر که زهرت دهد، شکر بخشَش1
هر چه کنی تازه کن / قدم بیرون منه از پیروي، گر عافیت خواهی) خواه بد و خواه نیک، 2
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-19 ......... گزینۀ  جزها با بیت زیر ارتباط معنایی دارند به  گزینههمۀ 

ــار مــا     « ــا، دادن جــان ک ــار م ــوان ی ــت ج بخ
 

»ســـاالر مــا، فخـــر جهــان مصطفاســـت   قافلــه  
 

ــه در راه آرد ) 1 ــان همـــ ــان را ز بیابـــ گمرهـــ
ــه  ) 2 ــعدي کــ ــت ســ ــال اســ ــفامحــ راه صــ
دسـت چونک یک گوشه رداي مصطفی آمد بـه  ) 3
ــاربان  ) 4 ــون ســ ــا چــ ــن ره انبیــ ــد در ایــ انــ

 

ــاد      ــان ب ــد رهب ــه اب ــا ب ــق ت ــر ره ح ــطفی ب مص
ــطفی     ــی مصــ ــر پــ ــز بــ ــت جــ ــوان رفــ تــ
ــان آوردمـــش  ــر دوزخ در جنـ ــد در قعـ آنـــک بـ

ــاروان  ــاي کـــــ ــد دلیـــــــل و رهنمـــــ انـــــ
 

دارد؟» تقابل معنایی«کدام گزینه با بیت زیر  20-
ــرون ز « ــت    بی ــالم هس ــه در ع ــت هرچ ــو نیس ت

 

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

 

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

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

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

 

-21 ؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 
ــن    1 ــالش مکــ ــه مــ ــوذي بــ ــات مــ ) مکافــ
ــردن حاللــــــت 2 ) مکافــــــات بــــــدي کــــ
ــل 3 ــد عمــ ــرده بینــ ــس پــ ــد ) پــ ــاي بــ هــ
ــد   4 ــرخ بلنــ ــوگند چــ ــت ســ ــین اســ ) چنــ

 

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

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

 

-22 کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟ با» از عمر من آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي«مفهوم بیت 
گـــــر ســـــر بـــــرود فـــــداي پایـــــت    ) 1
ــت   ) 2 ــداي جانـــ ــی فـــ ــان طلبـــ ــر جـــ گـــ
ــاد    ) 3 ــو بـ ــان تـ ــداي جـ ــرم فـ ــاقی عمـ دو روز بـ
تـــو از ســـر مـــن و از جـــان مـــن عزیزتـــري) 4

 

کــــنم رهــــا مــــن   دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ
ــی   ــود بیفزایــ ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ اگــ

ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار     بخـــیلم
 

-23 ؟یابید نمی در کدام گزینه مفهومی نزدیک به بیت زیر
راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پـــــرس«

 

»کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را 
 

ــام 1 ــیچ خـــ ــه هـــ ــال پختـــ ــد حـــ ) در نیابـــ
ــه کــه در خلــق گرفــت  2 ــو زیــن گون ) آتــش روي ت
) پــیش زاهــد از رنــدي دم مــزن کــه نتــوان گفــت3
کش خـویش  ) پیر میخانه چه خوش گفت به دردي4

 

پـــــس ســـــخن کوتـــــاه بایـــــد، والســـــالم 
عجب از سوختگی نیست که خـامی عجـب اسـت   
ــانی  ــال درد پنهــ ــامحرم حــ ــب نــ ــا طبیــ بــ
ــد     ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ ک

 

» سـوزد و بـه رنـگ خـود گردانـد     که رسد  هر جا رجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد.عشق آتش است ه«همه ابیات زیر با عبارت  24-
 ......... جز به ،تناسب معنایی دارند

کنـد ایـن روشـن اسـت     عشق یکرنگی تقاضـا مـی  ) 1
ــد    ) 2 ــاك شـ ــقی چـ ــه ز عشـ ــه را جامـ ــر کـ هـ
بـــــاز ســـــعدي همـــــه روزه عشـــــق مـــــی) 3
عشــق آمــد آن چنــان بــه دلــم در زد آتشــی     ) 4

 

ور نه شمع آتـش چـرا زد همچـو خـود پروانـه را      
ــب ک  ــرص و عیــ ــد او ز حــ ــاك شــ ــی پــ لــ

ــگ      ــک رنـ ــه یـ ــوي بـ ــان شـ ــا در دو جهـ تـ
ــاد     ــر فتـ ــرا در جگـ ــوز مـ ــزار سـ ــز وي هـ کـ

 

-25 است؟ تومتفاکدام گزینه با بقیه 
ــین  1 ــده در راه یقــ ــال بنــ ــت کمــ ــن اســ ) ایــ
) کـــه جهـــان صـــورت اســـت و معنـــی اوســـت 2
) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان موجــــــود3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

 

خــــدا را بینــــددر هــــر چــــه نظــــر کنــــد  
ور بـــه معنـــی نظـــر کنـــی همـــه اوســـت     
ــد    ــا شــ ــق بینــ ــه عشــ ــاو بــ ــد آن کــ بینــ
در نفس خود بجـوي کـه جـامی جهـان نماسـت     

 

 
 

ــ ) 4 ــودي ز ره بـــ ــواهی خـــ ــار   ــ ردار غیـــــب خـــ ــه کــ ــب چــ ــراي غیــ ــا ســ ــب را بــ عیــ
؟نداردکدام بیت به مکافات عمل اشاره 

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

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

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

کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟ با»از عمر من آنچه هست بر جاي/ بستان و به عمر لیلی افزاي«مفهوم بیت 
گـــــر ســـــر بـــــرود فـــــداي پایـــــت    )1
ــت   )2 ــداي جانـــ ــی فـــ ــان طلبـــ ــر جـــ گـــ
ــاد    )3 ــو بـ ــان تـ ــداي جـ ــرم فـ ــاقی عمـ دو روز بـ
تـــو از ســـر مـــن و از جـــان مـــن عزیزتـــري) 4

  کــــنم رهــــا مــــن  دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ
ــی   ــود بیفزایــ ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ اگــ

ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار    بخـــیلم
؟یابیدنمیدر کدام گزینه مفهومی نزدیک به بیت زیر

»کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را راز درون پـــــرده ز رنـــــدان مســـــت پـــــرس«
ــام 1 ــیچ خـــ ــه هـــ ــال پختـــ ــد حـــ ) در نیابـــ
ــه کــه در خلــق گرفــت  2 ــو زیــن گون ) آتــش روي ت
) پــیش زاهــد از رنــدي دم مــزن کــه نتــوان گفــت3
کش خـویش ) پیر میخانه چه خوش گفت به دردي4

پـــــس ســـــخن کوتـــــاه بایـــــد، والســـــالم
عجب از سوختگی نیست که خـامی عجـب اسـت   
ــانی  ــال درد پنهــ ــامحرم حــ ــب نــ ــا طبیــ بــ
ــد     ــامی چن ــا خ ــوخته ب ــال دل س ــو ح ــه مگ ک

سـوزد و بـه رنـگ خـود گرکه رسد هر جاهرجا که باشد جز او رخت دیگري ننهد.عشق آتش است ه«همه ابیات زیر با عبارت 
.........جزبه،ناسب معنایی دارند

  کنـد ایـن روشـن اسـت    عشق یکرنگی تقاضـا مـی  ) 1
ــد    ) 2 ــاك شـ ــقی چـ ــه ز عشـ ــه را جامـ ــر کـ هـ
بـــــازســـــعدي همـــــه روزه عشـــــق مـــــی) 3
عشــق آمــد آن چنــان بــه دلــم در زد آتشــی     ) 4

ور نه شمع آتـش چـرا زد همچـو خـود پروانـه را     
ــب ک  ــرص و عیــ ــد او ز حــ ــاك شــ ــی پــ کک لــ

ــگ      ــک رنـ ــه یـ ــوي بـ ــان شـ ــا در دو جهـ تـ
ــاد     ــر فتـ ــرا در جگـ ــوز مـ ــزار سـ ــز وي هـ کـ
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5صفحه  زبان عربی

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

-26 .........پس بگو : ﴾فقل إنّما الغیب  فانتِظروا إنّی معکم من المنتظرین﴿﴿

 ) به راستی غیب از آن خداوند است پس منتظر بمانید و من نیز در انتظارم!1
 ) غیب و نهان تنها از آن خداست پس باید منتظر باشید چون من نیز از منتظران هستم!2
 مانم!) غیب براي خداست پس منتظر باشید که من هم همراه شما منتظر می3
 پس منتظر باشید زیرا من نیز همراه شما از منتظران هستم!است ) غیب فقط از آن خداوند 4
َف العلماء علی سببھا حتّی اآلن!ھذه الظاھرة حیَّرت الناس کث« -27 »:یراً فما تعرَّ
 اند!  اي است که مردم را بسیار متحیر کرده است و دانشمندان تا به حال به راز آن پی نبرده ) این پدیده1
 اند! مردم را بسیار حیران کرده است و دانشمندان تاکنون دلیل آن را نشناخته ،) این پدیده2
 اند دلیلش را بشناسند! عجیب، مردم را بسیار حیران کرده است و تاکنون دانشمندان نتوانستهپدیدة ) این 3
 اند! شناختهن) این پدیده، بسیاري از مردم را متحیر کرده است و تا االن دانشمندان علّت آن را 4
ع!بعض الشعراء اإلیرانیّین کانوا ینشدون أشعاراً ممزوجة بالعربیّة و الفارسیّة و یسمّ « -28 »:ونھا بالملمَّ
 نامیدند! می» ملمع«ها را  سرودند و آن ) تعدادي از شاعران ایرانی شعرهایی را آمیخته با فارسی و عربی می1
 شدند! نامیده می» ملمع«سرودند که  ) بسیاري از شعراي ایران اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می2
 نامیدند!» ملمع«ها را  ) برخی شعراي ایران شعرهایی را آمیخته به عربی و فارسی سرودند و آن3
 نامند! می» ملمع«ها را  سرایند و آن ) گروهی از شعراي ایرانی اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می4
-29 »:فی نھایة أغصانھا کالخبزشجرة الخبز شجرة استِوائیّة تنمو فی جزر المحیط الھادئ تحمل أثماراً «
 هایی مثل نان دارد! اش میوه کند و روي شاخه ) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره اقیانوس آرام رشد می1
هـایی شـبیه    هایش میـوه  کند و در انتهاي شاخه هاي اقیانوس آرام رشد می ) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره2

 نان دارد!
اي شبیه  اش میوه کند و در انتهاي شاخه هاي اقیانوس به آرامی رشد می ان یک درخت استوایی است که در جزیره) درخت ن3

 نان دارد!
 هایی شبیه نان دارد! اش میوه کند و در انتهاي شاخه اقیانوس آرام رشد میجزیرة ) درخت نان درختی در استوا است که در 4
-30 »:کل الحشرات و ھی حیّة و لذلک تغذیة ھذه األسماک صعبة للمعجبین بھا!توجد فی المحیطات أسماک تحّب أن تأ«
هـا   اند بخورند براي همین غذا دادن به این مـاهی  شوند که دوست دارند حشراتی را که زنده هایی یافت می ) در دریاها ماهی1

 به طرز عجیبی سخت است!
اند بخورند براي همین غذا دادن بـه ایـن    که زنده رات را در حالیهایی وجود دارند که دوست دارند حش ها ماهی ) در اقیانوس2

 ها براي شیفتگان آنها دشوار است! ماهی
شوند که خوردن حشرات زنده را دوست دارند بـراي همـین اسـت کـه غـذا دادن بـه ایـن         هایی پیدا می ) در اقیانوس ماهی3

 ها براي جویندگان آنها واقعا سخت است! ماهی
انـد بخورنـد بـراي همـین غـذا دادن بـه ایـن         هایی وجود دارند که دوست دارند حشرات را وقتی زنده ها ماهی اقیانوس) در 4

 مندانشان کار دشواري است! ها براي عالقه ماهی
-31 :الخطأعیّن 

 د!دهن : خفاش از حیوانات پستانداري است که به کودکانشان شیر میع صغارھا!ضالخفّاش من حیوانات لبونة تر) 1
 آن اندیشه کنیم! دربارةهایی هست که باید  : در آفرینش شتر شگفتی!اجائب یجب أن نتأّمل فیھعفی خلق اإلبل ) 2
 کنند! ها، آنها به طور بدوي زندگی می : کنار آن باتالقشة بدائیّة!ھم یعیشون خلف تلک المستنقعات عی) 3
 : جغد سرش را بدون تکان خوردن بدنش، در هر طرفی حرکت داد! تحّرک البومة رأسھا فی کّل ناحیة دون تحّرک جسمھا!) 4

 

ین ی) وپ ن ون و ر ن یر ر ی ب ر م ر بجیب ر ش ی
اند! شناختهن) این پدیده، بسیاري از مردم را متحیر کرده است و تا االن دانشمندان علّت آن را 4

ّة و یسم ّةةة و الفارسی ّةة ممزوجة بالعربی ًین کانوا ینشدون أشعاراً ع!ّییبعض الشعراء اإلیرانیّ ععممونھا بالملمَّ َّ:«
نامیدند! می» ملمع«ها را  سرودند و آن ) تعدادي از شاعران ایرانی شعرهایی را آمیخته با فارسی و عربی می1
شدند! نامیده می»ملمع«سرودند که  ) بسیاري از شعراي ایران اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می2
نامیدند!»ملمع«ها را  ) برخی شعراي ایران شعرهایی را آمیخته به عربی و فارسی سرودند و آن3
نامند! می» ملمع«ها را  سرایند و آن ) گروهی از شعراي ایرانی اشعار خود را آمیخته با عربی و فارسی می4
ًة تنمو فی جزر المحیط الھادئ تحمل أثماراً« ّةةوائیّ »:فی نھایة أغصانھا کالخبزِووشجرة الخبز شجرة استِ
 هایی مثل نان دارد! اش میوه کند و روي شاخه) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره اقیانوس آرام رشد می1
هـایی هایش میـوه  کند و در انتهاي شاخههاي اقیانوس آرام رشد می) درخت نان درختی استوایی است که در جزیره2

نان دارد!
اي اش میوه کند و در انتهاي شاخههاي اقیانوس به آرامی رشد میننان یک درخت استوایی است که در جزیره) درخت ن3

نان دارد!
رشد میجزیرة ) درخت نان درختی در استوا است که در 4  هایی شبیه نان اش میوه کند و در انتهاي شاخهاقیانوس آرام
أن تأ« ّةةکل الحشرات و ھی حیّة و لذلک تغذیة ھذه األسماک صعبة للمعجبین بھاّتوجد فی المحیطات أسماک تحب
اند بخورند براي همین غذا دادن به این مـاشوند که دوست دارند حشراتی را که زنده هایی یافت می ) در دریاها ماهی1

به طرز عجیبی سخت است!
اند بخورند براي همین غذا دادن بـشش که زنده رات را در حالیهایی وجود دارند که دوست دارند حشها ماهی ) در اقیانوس2

ها براي شیفتگان آنها دشوار است! ماهی
شوند که خوردن حشرات زنده را دوست دارند بـراي همـین اسـت کـه غـذا دادن بـهایی پیدا می ) در اقیانوس ماهی3
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6صفحه  زبان عربی
-32 عیّن الّصحیح:

 ) عداوةُ العاقل خیرٌ من صداقۀ الجاهل: دشمن دانا بهتر از دوست نادان است!1
 ) بعد ذلک جاؤوا بهدایا کثیرة: پس از آن با هدایاي بسیاري آمدند!2
 کنند که شتران را چگونه آفریده است؟!: آیا توجه نمیینظرون إلی اإلبل کیف خُلقت) أفال 3
 مان را هنگام بازگشتشان تشویق کردیم!برنده ) شجعنا فریقَنا الفائز عند رجوعهم: تیم4

-33 :﴾أیحّب أحدکم أن یأکل لحم أخیھ میتاً فکرھتموه﴿﴿ عیّن المناسب للمفھوم:
) نیک باشی و بـدت گویـد خلـق   1  

) پس کس نگوییم چیـزي نهفـت  2
راه سخن چـه دانـم مـن   جز به  )3
) پسند آمد از عیب جـوي خـودم  4

 

ــت      ــی و نیک ــد باش ــه ب ــه ک ــدبِ بینن
که در پـیش رویـش نیـاریم گفـت    
که حقیري تـو یـا بـزرگ و خطیـر    
ــدم  ــوم مــن کــرد خــوي ب کــه معل

 

-34 »:عجیب ناامید شدند!پدیدة دانشمندان از پی بردن به راز آن «
 یَئسوا العلماء من معرفة سّر تلک الّظواھر العجیبة!) 2 الّظاھرة العَجیبة!یَیأُس العلماء ِمن معرفة ِسّر تلک ) 1
 العلماُء یَئِسوا من معرفة ِسّر ھذه الظاھرة العجیبة!) 4 یَئَس العلماء من معرفة ِسّر تلک الّظاھرة العجیبة!) 3

-35 »:کردند و بعد از بازي خسته شدند! ها در ساحل با توپ بازي می بچه«
 !علی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبین ةال یلعبون بالکرکان األطف) 1
ً  ةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2  !علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
 !تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا  ةکان األطفال یلعبون بالکر) 3
 علی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً! ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4

-36 ماجاء فیھا کلمتان متضاّدتان فی المعنی:عیّن عبارة 
 فی بُْعدھا عذابی فی قُربھا الّسالمة!) 2 أِحبَّتی َھَجرونی َکما تَشاُء ُعداتی!) 1
 وصفُت کلَّ ملیحٍ َکما تُحّب و تَرَضی!) 4 و إن َھَجرت َسواٌء َعشیّتی و َغداتی!) 3

-37 عیّن الصحیح عن قراءة الکلمات:
 یِذ فی امتحاِن اللُّغَِة العربیَِّة!نََجَح َرْبُع التَّالم )1
 َظنَّ القَوُم أّن إبراھیَم ُھَو الفاِعُل فأْحِضروهُ ِلْلُمحاِکَمِة! )2
! ِعْندَمابَدَأ الطُّّالُب یَتَھاَمسوَن  )3 ّفِ ُس ِمَن الصَّ  َخَرَج الُمدَّرِ
 !ِن بِالدّینَ قوُش تَدُلُّ َعلَی اْھتِماِم اإلنساھِذِه النُّ  )4
 

  

»:عجیب ناامید شدند!پدیدة دانشمندان از پی بردن به راز آن
ررن معرفة سّر تلک ) 1 ِ ننالعلماء ِم ِ ُیأس َججاھرة العجیبة!یییَ وو تلک الّظواھر العجیبة!) 2ااالّظ ّئسوا العلماء من معرفة سر ئئیَ
اا تلک الّظاھرة العجیبة!) 3 رر العلماء من معرفة سّر ِ َئس ررسوا من معرفة سّر ھذه الظاھرة العجیبة!) 4ئئیَ ِ سسئِ ئئ یَ ُالعلماء
»:کردند و بعد از بازي خسته شدند!ها در ساحل با توپ بازي میبچه«
األطف)1 !عععلی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبینةففال یلعبون بالکرکان
ًةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2 ً!علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
!تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا ةکان األطفال یلعبون بالکر) 3
ًعلی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً!ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4

ماجاء فیھا کلمتان متضاّدتان فی المعنی:ننعیّن عبارة 
ددُعداتی!) 1 ُشاء َششما تَ ََممرونی َک ررَج َججتی َھ تتبَّ ّالالربھا السالمة!) 2ببَّأِح ُرردھا عذابی فی قُ ددْع ُععفی بُ
ددتی و َغداتی!) 3 ّتتشیّ شش َع ٌواء َوورت َس ررَج َییرَضی!) 4َججو إن َھ رر و تَ ُححما تُحّب ََمم َک َّ کلَّ ملیحٍ ُوصفُت

ننعیّن الصحیح عن قراءة الکلمات:
َّالم)1 َّالالال عْبع ر َّةة العربیَِّة!حنَجح ةةغَِة غغاللُّ ِفی امتحاِن ِممیذ
ةةَمِة!)2 ممحاِک ححُم ممْل للِل ِ ررِضروهُ ضضفأح ْ للالفاِعُُل ِ وو ُھَو َإبراھیم ّ أن َووالقَوُم ننَظنَّ
سسھامسوَن)3 َ ھھتَ تت یَ ُّالالأ الطُّّالُب اددبَدَ دْندَ ددنندما ِع ِ! َّففالصّّفِ نن ِمَن ِ ُس ددالمدَِِّرِ ُ ررَخَرَج
ُّالنُّ )4 اإلنساھِذِه ِمام ممتِ اْھ ْتتی ییلَ لل َع ُّلُّ دد تَدُ َُننقوش ّ ّال ِ ّالدّیَن!ِن اا ب
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7صفحه  زبان عربی
 

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

طة الشمس علی الرَّ  نی شدة أشعةعت» رمض«کلمة رمضان ِمن مادة « ة بواس ھر العربی مل. یقولون ِألنَّ عند تسمیة أش
ھر ذا الش ة الجاھلین، کان ھذا الشھر فی فصل الصَّیف و کان یُسّمی شھُر رمضان. و ھ ھر القمریّ ین األش ن ب م  ،م االس

ریالوحید فی القرآن الکریم. ھذا الشھر کما فی األشھر  کَّل  األخ اً، و لکن بدیَتش ین یوم ن ثالث ة م ع رؤی ھر م ة الش ای
اَء ھشالھالل و نھایتھ مع رؤیتھ فی وقت الحق. ھذا ال د ج ومین ق ات المعص ی روای اً. ف ر قد یکون تِسعة و عشرین یوم

ی مھ أنزل فی شھر رمضان إلی بیت المعأن القرآن کلّ  وراة ف ور. نزل صحف إبراھیم فی أول لیلة من شھر رمضان، الت
ا  رآن شھر رمضان و فیھ ع الق ھر رمضان. ربی ن ش ر م الیوم السادس من شھر رمضان، اإلنجیل فی الیوم الثالث عش

سبّب الّراحة یُ یمنع العقوبة الدنیویة و األخرویة. و  و ،لیالی القدر. الّصیام فریضة هللا علی اإلنسان، النّھ یقّوی الفضیلة
 »بین األغنیاء و الفقراء. سبّب مساواةیُ النفسیة و الجسمیة. و یمنع تأثیر الشیطان و 

 
-38 عیّن الصحیح علی حسب النّص: 

 !البرودةعند تسمیة الشھور کان شھر رمضان فی فصل ) 1
 مع رؤیة الھالل! رمضان المبارک یبدأ مع رؤیة الھالل و ینتھی) 2
 ریة فی القرآن الکریم!ذکر األشھر القم) 3
 الصیام یمنع آثار الشیطان فی شھر رمضان فقط!) 4

-39 :الّصحیح ما ھو
 تَدُلُّ علی رماٍل تحرُق من الحرارة!» رمضان«کلمة ) 1
 نزل کتب االنبیاء العظام فی شھر رمضان!) 2
 !فقط سبّب الراحة الجسدیّةیُ الّصیام ) 3
 م شھر رمضان علی الناس واجب اِّال الفقراء!صیا) 4

-40 إمأل الفراغ: علی خالف بقیة الشھور ......... 
 شھر رمضان ثالثون یوماً!) 2  رمضان فی الّصیف!) 1
 ُسّمی رمضان علی ھذا الشھر بعداالسالم!) 4 نزلت الکتب المقدسة فی رمضان المبارک!) 3

-41 »:ألنّھ یقّوی الفضیلة  هللا علی االنسان، الّصیام فریضة« فی التشکیل:الصَّحیح عیّن 
 یوَّ ـ اإلنساِن ـ یُقَ  الصیامُ ) 2  ةَ ـ علَی ـ الفضیل فریضةُ ) 1
یـ اإلنساِن ـ  هللاُ ) 3   ـ هللاِ  الّصیاُم ـ فریضةٌ ) 4  یُقَّوِ
 

 :)٣۵و  ٣۴(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■
 

-42 »:الفساتین بسبب أسعارھا الغالیة! ال أستطیع أن أشتری تلک« عیّن الّصحیح عن نوعیّة الکلمات:
 أشتری: فعل، ماٍض، مزید ثالثی من باب افتعال، للمتکلّم وحده) 1
2 ( ً  الفساتین: اسم، جمع سالم للمذکر، نونھ مفتوحة دائما
 الیھ ھا: اسم، ضمیر متّصل، للغائب، مضاف) 3
 تالغالیة: اسم، مفرد، مؤنّث، اسم فاعل، صف) 4

-43 »أعرف شجرة یستخدمھا الفّالحون لحمایة محاصیلھم!: «عرابی و التّحلیل الّصرفیّ عین الّصحیح فی المحّل اإل
 یستخدم: فعل مضارع، مزید ثالثی من باب استفعال، متعدّ / جملة وصفیة و فاعلھ ضمیر الھاء البارز )1
  / فاعل الفّالحون: اسم، جمع سالم للمذکر، معّرف بأل، اسم مبالغة) 2
  إلیھ  ھم: اسم، ضمیر منفصل، للغائبین / مضاف )3
 محاصیل: جمع تکسیر، اسم مفعول، مذکر / مفعول) 4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ّححن الّص :)٣۵و ٣۴(ننعیّ

صصن الصحیح علی حسب النص:  ننعی
!البرودةعند تسمیة الشھور کان شھر رمضان فی فصل ) 1
مع رؤیة الھالل!رمضان المبارک یبدأ مع رؤیة الھالل و ینتھی) 2
ممریة فی القرآن الکریم!ذکر األشھر القم) 3
الصیام یمنع آثار الشیطان فی شھر رمضان فقط!) 4

:ّححالّصحیحما ھو
ُ تحرُق من الحرارة!» رمضان«کلمة ) 1 ٍ علی رماٍل ُّلُّ ددتَدُ
نزل کتب االنبیاء العظام فی شھر رمضان!) 2
م ) 3 ییام  الصی ّةةب الراحة الجسدیةیُّ !فقط ببییسبّ
ِم شھر رمضان علی الناس واجب اِّال الفقراء!صیا) 4

مأل الفراغ: علی خالف بقیة الشھور ......... 
ییرمضان فی الصیف!) 1 ًشھر رمضان ثالثون یوماً!) 2ّ
ییّمی رمضان علی ھذا الشھر بعداالسالم!) 4نزلت الکتب المقدسة فی رمضان المبارک!) 3 ممُس

ییالّصیام فریضة«فی التشکیل:َّححالصَّحیح ننعیّن  ّھ یقوی الفضیلةهللا علی االنسان،ّ »:ّھھألنّ
ـ الفضیل َی ـ الفضیل فریضةُ) 1 َُ الصیام) 2للةَیی قق یق ُ
ِنُ ـ  هللا) 3 یِإل ووقَّوِ ـ فریضةٌ) 4ققیُ ُیام ییالص ـ هللاِ  ّ
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8صفحه  زبان عربی

-44 عرابّی:الکلمات و المحّل اإل فی نوعیّة الخطأن عیّ 
 ـ اسم مفعول / فاعل اإلنسان!: اسم ـ مفرد مؤنث مساعدةذلک الحیوان یحّب ) 1
2 ( ّ  ـ جمع التکسیر (مفرده: مثل) / مفعول بھ: اسم للناس األمثال یضرب 
 : اسم ـ مفرد مذکر ـ اسم فاعل (من المجّرد الثالثی) / خبرشھد! حاملفکم تمّرر عیشی و أنت ) 3
 یع!: اسم ـ جمع التکسیر / مبتدأالعادلون محبوبون عند الجم الحّکام) 4
 

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

-45 نوعھ: یختلف عیّن الخبر
 النّدم علی السکوت خیر من النّدم علی الکالم! )2 سیّد القوم خادمھم في السفر! )1
 فی الفندق العاملون مشغولون بتنظیف الغرف! )4 للحیوانات لغة عاّمة تتفاھم بھا مع بعضھا! )3

-46 عیّن اسم المفعول في المحّل اإلعرابّی للفاعل:
 میع أبناء البشر!أُرِسل الُمرَسلون لھدایة ج )2 الُمستضعَفون ھم الّذین یرثون األرض فی النھایة! )1
 البیوت المصنوعة من األخشاب رائعة جدّاً! )4 لئ فی العالم!مُ ینقذکم الُمنتَظر من ظلم  )3

-47 عیّن ما لیس فیھ فاعل:
1 ( ً ً ) 2 !مع اقتراب فصل الربیع سیصبح الجّو لطیفا  و یقوُل الکافُِر یا لیتنی ُکنُت ترابا
 ألََّف اْلفُرُس َمعاَجم کثیرة َعن ُمفرداِت اللُّغة العربیّة!) 4 الطریق الصواب!بَعََث هللا األنبیاَء إلرشاد الناس إلی ) 3

-48 عیّن الصحیح عن عالمة آخر األفعال المضارعة:
  الناجحات ِلیَْجعلَن ُجھد العلماء للُوصوِل إلی أھدافھّن!) 1
ِک إلی الضاللة بأعمالھا العبثة یا بنتی!) 2  ال تُجالسیَن َمن تَجرُّ
 رضون هللا قرضاً حسناً یضاعفُھُ لکْم!إن تق) 3
 ِلَم تقولوا ما یُؤدّی إلی تفرقة صفوف المسلمین!) 4

-49 عیّن الحال جملة اسمیّة:
 فی العشاء ھو طعام نحبّھ کثیراً! ما تناولناهُ  )1
 کالم المرء المیزان عقلھ فھو یرشده إلی خیر سبیل!) 2
 المقدّسة و ھو کان فی الحّج فی العام الماضی!کان األب یبکی ألنّھ یحّب أن یزور العتبات  )3
 یؤمن أبی با و بالیوم اآلخر معتقداً بعفو هللا!) 4

-50 :للتأکید علی فعل لم یستخدممصدراً عیّن 
  إّنما یریدُ هللا لیُذھب عنکم الّرجس و یطّھرکم تطھیرا! )1
 َمن ذا الذي یُقرُض هللا قرضاً حسناً فیضاعفھ! )2
 لنساِعِد الفقراء مساعدةً لیستغنوا عن الّظالمین!) 3
 الوالد الحنون!کالجامعِة مواجھةً  واَجھنا اُستاذُ ) 4
 
 

 

 

 

فی الفندق العاملون مشغولون بتنظیف الغرف!)4ةةللحیوانات لغة عامة تتفاھم بھا مع بعضھا!)3
ّ اإلعرابی للفاعل: ّن اسم المفعول في المحل ننعیّ

ذذفون ھم الّذین یرثون األرض فی النھایة!)1 َففستضع سسالم للرَسلون لھدایة ج)2ُ ررل الم ُ للرس ِ ججمیع أبناء البشر!ُُأُ
ررنتَظر من ظلم )3 ننینقذکم الم لئ فی العالم!مُ ّالبیوت المصنوعة من األخشاب رائعة جدّاً!)4ُ

ننعیّن ما لیس فیھ فاعل:
1(ً ًلطیفا ً) 2!ّمع اقتراب فصل الربیع سیصبح الجو ُنُت ترابا ُُنن یا لیتنی ُک ِررالکافُِر ُو یقوُل
َ هللا األنبیاء إلرشاد الناس إلی ) 3 ثثعََث ّةةغة العربیة!) 4الطریق الصواب!ععبَ غغاللُّ ِفردات ففن ُم ُ َننم کثیرة ع ممعاج َ عع َم ررفُرُس فف اْل َّففألََّف

ننعیّن الصحیح عن عالمة آخر األفعال المضارعة:
ّإلی أھدافھن!) 1 ِصوِل ُھد العلماء للو ھھ ُج َعلن ععْج ججیَ ِییالناجحات ِل
إلی الضاللة بأعمالھا العبثة یا بنتی!) 2 ِک ججن تَجرُّ نن َم َجالسین ُججال تُ
ْلکم!إن تق) 3 ُھھ یضاعفُھُ ً ًققرضون هللا قرضاً حسنا
ُؤؤ تقولوا ما یُؤدّی إلی تفرقة صفوف المسلمین!) 4 ممِلَم

ّةةن الحال جملة اسمیة: ننیّ
ًھ کثیراً!ُ ما تناولناه)1 ّھھفی العشاء ھو طعام نحب
کالم المرء المیزان عقلھ فھو یرشده إلی خیر سبیل!) 2
العتبات )3 ّھ یحّب أن یزور ّسة و ھو کان فی الحج فی العام الماضی!ّھھ  کان األب یبکی ألن ّالمقدّ
ًیؤمن أبی با و بالیوم اآلخر معتقداً بعفو هللا!)4

:للتأکید علی فعللم یستخدممصدراًننعیّن 
ّررجس و یطھرکم تطھیرا! )1 ّذھب عنکم الر ُذذ هللا لی ُنما یریدُ إّ
فیضاعفھ!)2 ً حسنا قرضاً ًهللا ُقرُض یُ الذي ذا ُقن نَم
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کـدام  » کس درس نخوانده بـود؟  جاوید خود را توسط پیامبري به دست مردم رساند که نزد هیچمعجـزة  چرا خداوند «اگر پرسیده شود  51-

 شریفه پاسخی در خور به این پرسش خواهد داد؟  آیۀ 
 ا ا   ر) 1
ن) 2 ب ا ر ب و    اذا  ا      و   
اً ) 3  ً وا  ا ن    ا  آن و  ون ا  ا 
ُ و ا  ان) 4 َ ا َ َ ا ن ُ  ٔ آن   ا ا ا   ٔ... 

-52 مقصد نهایی انسان و بهترین تعریف براي انسان زیرك در کدام گزینه آمده است؟
 هاي مادي و اخروي گیري همزمان از بهره ) تقرب و نزدیکی به خداي بزرگ ـ انتخاب خداوند و بهره1
 هاي مادي و اخروي گیري همزمان از بهره ) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ انتخاب خداوند و بهره2
 رب و نزدیکی به خداي بزرگ ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو) تق3
 ) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو4

-53 یک از عوامل ختم نبوت است؟  آغاز یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم در کشورهایی مانند ایران مربوط به کدام
 )() وجود امام معصوم در جامعه پس از پیامبر2 ) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 1
 کامل زندگی  برنامۀ بشري براي دریافت جامعۀ ) آمادگی 4 گویی به سؤاالت  ) وجود فقیهان و مجتهدان براي پاسخ3

-54 خداوند در کدام گزینه بیان شده است؟ دربارةتر  دعوت قرآن کریم براي معرفت عمیق نتیجۀ
 ) یک موجود فقط در صورتی براي موجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتاً موجود باشد.1
 مان از خودمان نیست. هایی هستیم که وجود و هستی ) ما و موجودات اطراف ما پدیده2
 کنیم. ضورش را درك مییابیم و ح ) هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را می3
 اي نیازمندیم که سرچشمه هستی باشد. هاي جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده پدیده مجموعۀ) ما و 4

-55 اي جدي براي هر انسان فکور و خردمند است؟  به کدام علت، چگونه زیستن دغدغه
 شود. دیل میدغدغه و درد تب  مشغولی، ) نیازهاي اساسی انسان به تدریج به دل1
 ) فرصت عمر یکی است و باید راه درست زندگی را در آن کشف کرد.2
 ) باید هدف زندگی را شناخت تا با اطمینان خاطر زندگی را صرف آن کرد.3
 تواند پاسخی کامل و جامع براي نیازهایش بیابد.   قدرت خرد و تفکرش میواسطۀ ) انسان به 4

جوید، کدام قانون الهی است و کدام ویژگی قوانین الهی در این آیه تمثیـل   علت اینکه در گردش خورشید و ماه، شب بر روز پیشی نمی 56-
 زده شده است؟

نَ ) 1 َ َ  َ ُ  الهی ارادةمبتنی بودن آنها بر  ـ ُ  
2 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ  هیال ارادةمبتنی بودن آنها بر  ـ ذ
نَ ) 3 َ َ  َ ُ  ناپذیري استواري و تخلّف ـ ُ  
4 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ  ناپذیري استواري و تخلّف ـ ذ

-57 ؟نیستهاي عالم برزخ درست  یک در مورد ویژگی کدام
 شنود.  با فرشتگان در عالم برزخ، او پاسخ فرشتگان را میوگوي انسان  ) در گفت1
 ) در عالم برزخ انسان قادر خواهد بود اعمالی را که به حق یا ناحق انجام داده است، مشاهده کند.  2
 کنند.   ) پس از مرگ فرشتگان جسم و جان انسان را تمام و کمال دریافت کرده و روحش را توفّی می3
 گردد.   یبرخی اعمال انسان در عالم برزخ گشوده است و پیوسته بر آن افزوده م ةپروند) 4

-58 در زندگی چیست؟» حالل لقمۀ امانتداري و«و » دادن صدقه و محبت به خویشان«ثمرة  با توجه به احادیث پیشوایان
 ) نزول برکات ـ جلب رحمت الهی2 الهی ) افزایش عمر ـ جلب رحمت1
 ) نزول برکات ـ بهبود زندگی4  ) افزایش عمر ـ بهبود زندگی3

) کسب فضایل نامحدود اخالقی ـ گزینش اهداف اصلی در تقابل با اهداف فرعی و درجه دو4
یک از عوامل ختم نبوت است؟ غاز یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم در کشورهایی مانند ایران مربوط به کدام

)() وجود امام معصوم در جامعه پس از پیامبر2) پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 1
کامل زندگیبرنامۀبشري براي دریافت جامعۀ ) آمادگی4گویی به سؤاالت ) وجود فقیهان و مجتهدان براي پاسخ3

خداوند در کدام گزینه بیان شده است؟دربارةتر دعوت قرآن کریم براي معرفت عمیقتیجۀ
) یک موجود فقط در صورتی براي موجود بودن نیازمند به دیگري نیست که خودش ذاتاً موجود باشد.1
مان از خودمان نیست.هایی هستیم که وجود و هستی) ما و موجودات اطراف ما پدیده2
کنیم. ححضورش را درك مییابیم و ح ) هر کدام از ما بر اساس فطرت خویش خدا را می3
اي نیازمندیم که سرچشمه هستی باشد.هاي جهان در پدید آمدن و هستی یافتن به آفریننده پدیده مجموعۀ) ما و4

خردمند است؟  کدام علت، چگونه زیستن دغدغه و هر انسان فکور اي جدي براي
شود. دیل میدغدغه و درد تب  مشغولی، ) نیازهاي اساسی انسان به تدریج به دل1 بب
) فرصت عمر یکی است و باید راه درست زندگی را در آن کشف کرد.2
) باید هدف زندگی را شناخت تا با اطمینان خاطر زندگی را صرف آن کرد.3
تواند پاسخی کامل و جامع براي نیازهایش بیابد.  قدرت خرد و تفکرش میواسطۀ ) انسان به4

جوید، کدام قانون الهی است و کدام ویژگی قوانین الهی در این آیهعلت اینکه در گردش خورشید و ماه، شب بر روز پیشی نمی
زده شده است؟

َن) 1 َ  َ َ ُ الهیارادةمبتنی بودن آنها بر ـُُ  
2 (ُ َ اَ ّ َ  ِ  َ ِ للهیالارادةمبتنی بودن آنها بر ـذ
َن)3 َ َ َ ُ تخلّفُُ و ي ياستوا ناپذی
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
والیـت  «و » مرجعیـت دینـی  «سرنوشـت   دربـارة ) نی است بر این فرض که قرآن کریم و پیـامبر( کدام یک از مفاهیم زیر خط بطال 59-

  اند؟ ) سکوت کرده( پس از پیامبر» ظاهري
 ) از بین نرفت، بلکه افزایش یافت.ن دین، پس از رسول خدا (ی) نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبی1
 پذیر نیست. شدنی و پایان ن دین، امري تمامیجامعه و تعلیم و تبی ادارة) حکومت و 2
 ترین دین است. که دین اسالم کامل بزرگ دلیلی بر نقض دین اسالم است، درحالی مسئلۀتوجهی به این  ) بی3
 ن دین و دوام حکوت فرمان داده است.ی) به فرمان خداوند با تعیین جانشین به تداوم تعلیم و تبی) رسول خدا (4

چه کسانی شایستگی «و » چرا نباید غیر خدا را به عنوان پروردگار طلبید؟«هاي  قرآن، به پرسش شریفۀاستناد به آیات اگر بخواهیم با  60-
 به ترتیب پاسخ دهیم، کدام عبارات نورانی مددرسان ما خواهند بود؟» سرپرستی را ندارند؟

ءٍ ) 1 َ  ِ ُ َ َرب  ُ ً َو ـ  َو  َ  ِ ُ َ َن  ِ اَ ّ  
2 (ّ ِ اَ َر ّ َ ا َ ّاـ  اَ ً َو  َ  ِ ُ َ َن  ِ َ   
3( ّ ِ اَ َر ّ َ ا َ ءُ ـ  اَ َ  َ  َ ُ       ُ ا
ءٍ ) 4 َ  ِ ُ َ َرب  ُ ءُ ـ  َو  َ  َ  َ ُ     ُ ا

-61 کنند و در این هنگام کدام جمله بر لبان رستگاران جاري است؟ هنگام ورود پیامبران الهی به بهشت موعود، کدام گروه ایشان را همراهی می
 ) شهیدان ـ خدایا! تو پاك و منزهی  2 .خود وفا کردوعدة ) شهیدان ـ خداي را سپاس که به 1
 ) صدیقان ـ خدایا! تو پاك و منزهی4 .کردخود وفا وعدة ) صدیقان ـ خداي را سپاس که به 3

تحقیـق  شایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه   به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب )(موال علی نامۀ با توجه به  62-
 طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 

 عه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان) زیرا مدیر جام1
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
 اید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ جویاي عدالت) زیرا مدیر جامعه ب4

-63 بزرگوار بعد از ایشان است؟ ائمۀ و  )( چند مورد مربوط به دوران امام کاظم ،هاي مبارزاتی زیر از میان هر یک از اقدامات و شیوه
 به عنوان یکی از منابع معرفتی شیعه» کبیرهجامعۀ زیارت «الف) بیان 

 ب) تأیید قیام زیدبن علی
 پ) اوج گرفتن فعالیت وکال و نمایندگان امام

 اختناق شدیددورة مبارزه به صورت آشکار و مخفی در ادامۀ ت) 
 ث) دستور به برکناري فرمانداران فاسد و ظالم

 ) سه مورد4 ) چهار مورد3 ) پنج مورد2 ) دو مورد1
از ثمـرات کـدام یـک از    » ورود آسان به مسیر بنـدگی «و » مندي از امداد الهی بهره«، »تقویت محبت خداوند در قلب«هریک از موارد  64-

 هاي تقویت اخالص است؟ راه
 پذیري ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات حقروحیۀ ) افزایش معرفت نسبت به خدا ـ تقویت 1
 پذیري حق روحیۀقویت ) افزایش معرفت نسبت به خدا ـ نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ ت2
 پذیري ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات حقروحیۀ ) نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ تقویت 3
 پذیري حقروحیۀ تقویت  ) نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند ـ4

بـازگردیم،   سوي خدا رچه هر وقت بهاگتوفیق توبه و در رابطه با  است صحیح، کدام توصیف مجدد پس از شکستن توبه ۀتوبدر رابطه با  65-
  ؟کنیمباید مراعات ، چه موضوعی را کند خداوند ما را قبول می

 .این خوي محدودیت دارد تاما تثبی ؛، تحول و دگرگونی استانعطافدورة گرچه جوانی  ـ پذیرفته نیستتوبه ) 1
 .تثبیت این خوي محدودیت دارداما  ؛، تحول و دگرگونی استانعطافدورة گرچه جوانی  ـد مانعی ندارتوبه ) 2
 اگر انسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.   ـمانعی ندارد توبه ) 3
 توبه پیدا کند.  به اگر انسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل  ـ پذیرفته نیستتوبه  )4

ِ ا ر)3 ا ُُءـ ا      ا  
ٍء) 4 َ  ٍ ِ ُ  ُ ب َرب َ ُ ُُءـ َو  َ  َ  َ ُ ُ ا ُ   

کنند و در این هنگام کدام جمله بر لبان رستگاران جاري است؟نگام ورود پیامبران الهی به بهشت موعود، کدام گروه ایشان را همراهی می
) شهیدان ـ خدایا! تو پاك و منزهی  2.خود وفا کردوعدة ) شهیدان ـ خداي را سپاس که به 1
) صدیقان ـ خدایا! تو پاك و منزهی4.کردخود وفا وعدة ) صدیقان ـ خداي را سپاس که به 3

تشایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه  به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب))(موال علی نامۀ ا توجه به 
طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 

عه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان) زیرا مدیر جام1
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
بباید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ جویاي عدالت) زیرا مدیر جامعه ب4

بزرگوار بعد از ایشان استائمۀ و ))(چند مورد مربوط به دوران امام کاظم،هاي مبارزاتی زیر میان هر یک از اقدامات و شیوه
به عنوان یکی از منابع معرفتی شیعه» کبیرهجامعۀ زیارت «لف) بیان

ب) تأیید قیام زیدبن علی
پ) اوج گرفتن فعالیت وکال و نمایندگان امام

اختناق شدیددورة مبارزه به صورت آشکار و مخفی در ادامۀ ت) 
ث) دستور به برکناري فرمانداران فاسد و ظالم

) سه مورد4) چهار مورد3) پنج مورد2) دو مورد1
د موا از یک قلب«ه د خداوند ت مح ه«»تقویت الهبه امداد از دگ«و»مندي بن م به آسان ود دام»و ک ات ثم از
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-66 با کدام عبارت قرآنی تناسب معنایی دارد؟» من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم«گوید:  این سخن شیطان که می

ا) 1 ا ا ا) 2 و  ا  ر و      
ه ا) 3  و    ا  ا) 4  ا 
هـا   ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـوبی   انجامد و ر ، به کدام فرجام نیکو میان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودایم 67-

؟در گرو گفتن چیست) (
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
2 (اهللا نیست جز يمعبود ـ بر تفکر و علم یمبتن یزندگجاهلیت و سوق دادن مردم به  شکستن سد.
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

-68 دل، کدام عامل است؟ بخش به انسان مرده دوستی با خداوند بنا بر آیات و روایات، مشروط بر چیست و اکسیر حیات
 ) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ عشق و محبت الهی 1
 ) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ عشق و محبت الهی 2
 ) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ توبه و استغفار 3
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ توبه و استغفار 4

در  )( نشأت گرفتـه از کـدام سـیره و روش پیـامبر    » همراهی با یاران در سخن از آخرت«و » مذمت عابدان بیکار«هر یک از موارد  69-
 کند؟ مند) معرفی می ایشان را حریص (به شدت عالقه زمینۀقرآن کریم، در کدام  رهبري جامعه بود و

 کوشی در هدایت ) مبارزه با فقر و محرومیت ـ محبت و مدارا با مردم ـ سخت1
 ) مبارزه با فقر و محرومیت ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت2
 کوشی در هدایت ارا با مردم ـ سخت) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ محبت و مد3
 ) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت4

-70 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش  تنها اهل فکر می«پیام 
1 (ّ ً... و  آ) 2  ّ ا  و    ان    ا ازوا
3 (...ً ّ    ا ازوا ّ ا) 4 و ا ٌ ا    ّ  ا

-71 پیامبران و امامان، معلول کدام است؟ » بهترین گواهانِ قیامت بودنِ«
  ) اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 1
 اند.   ها بوده ) در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان2
 اند.  ها را در دنیا دیده و از هر خطایی مصون و محفوظ ) ظاهر و باطن اعمال انسان3
 .اند ها بوده همواره مراقب آن  ها، ) در طول زندگی انسان4

-72 اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ و نمونهعبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است 
َ ـ زندگی فردي و اجتماعی شیوة ) 1 ا 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

برخی مورخان غربی در مورد منشأ اصـلی گسـترش   عقیدة هاي امروزي اهمیت داشتن حجاب در نزد مسیحیان چیست و  یکی از نشانه 73-
 حجاب کدام تمدن است؟

 اند. ـ روم شرقی   ها را انتخاب کرده ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل1
 اند. ـ ایران باستان  ها را انتخاب کرده ترین حجاب ) زنان راهبه و قدیس یکی از کامل2
 کشیدند ـ ایران باستان  را با پوشش کامل می) ( تر، تصویر حضرت مریم ) نقاشان قدیم3
 کشیدند ـ روم شرقی میرا با پوشش کامل  )(تر، تصویر حضرت مریم  ) نقاشان قدیم4

) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ عشق و محبت الهی 1
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ عشق و محبت الهی 2
) عمل به دستوراتی که توسط پیامبر ارسال شده است ـ توبه و استغفار 3
) متابعت از کالم الهی در قرآن به تنهایی ـ توبه و استغفار 4

(نشأت گرفتـه از کـدام سـیره و روش پیـامبر»همراهی با یاران در سخن از آخرت«و » مذمت عابدان بیکار«ر یک از موارد 
کند؟مند) معرفی میایشان را حریص (به شدت عالقهزمینۀقرآن کریم، در کدام هبري جامعه بود و

کوشی در هدایت) مبارزه با فقر و محرومیت ـ محبت و مدارا با مردم ـ سخت1
) مبارزه با فقر و محرومیت ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت2
کوشی در هدایتارا با مردم ـ سخت) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ محبت و مد3
) تالش براي برقراري عدالت و برابري ـ دلسوزي در هدایت مردم ـ برقراري عدالت4

گردد؟شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش تنها اهل فکر می«یام 
1 (ّ ّ ا  و  ً...و  آ) 2ّ ًان    ا ازوا
3 (...ً ً    ا ازوا ّ ّ ا) 4و ا ٌ    ا ّ ا

پیامبران و امامان، معلول کدام است؟ » بهترین گواهانِ قیامت بودنِ
) اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است. 1
اند.   ها بوده ) در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان2
اند.  ها را در دنیا دیده و از هر خطایی مصون و محفوظ) ظاهر و باطن اعمال انسان3
.اند ها بوده همواره مراقب آن ها،) در طول زندگی انسان4

است چیزي چه در بنیادین تغییر نیازمند اسالم عصر به جاهلیت عصر از نمونهعبور اسو یافته تجل شریفه عبارت کدام در آن از اي
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
به ترتیب چه عاقبتی در حکومت امویان خواهد داشت و ایشان تشخیص راه رسـتگاري را  » معروف و منکر« )(مطابق نظر امام علی  74-

 اند؟ یک دانسته امیه منوط به کدام در شرایط سخت حکومت بنی
 کنندگان قرآن ) ناشناخته ـ رایج ـ تشخیص و شناسایی پشت1
 کنندگان صراط مستقیم ) ناشناخته ـ رایج ـ شناسایی پشت2
 کنندگان قرآن ) رایج ـ ناشناخته ـ تشخیص و شناسایی پشت3
 کنندگان صراط مستقیم ) رایج ـ ناشناخته ـ شناسایی پشت4

-75 و اسالم براي مقابله با زنا کدام است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟ راهکار قرآن
ن ن آن ـ ) گناه کبیره خواند1  ِ  ِء  ٍ إ
   ا ) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 2
ن ) توجه دادن به ضررهاي آن ـ 3  ِ  ِء  ٍ إ
   ا ـ  ) گناه کبیره خواندن آن4
 
 
 

 
 

  ا ـ ) گناه کبیره خواندن آن4
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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. 

The soldiers were in a difficult position but fortunately they ……… .76-
1) were knowing how to protect themselves 2) were knowing how to protect them 
3) knew how to protect themselves 4) knew how to protect them 
You are going to stay here, ………?77-
1) are you 2) aren’t you 3) will you 4) won’t you
They ……… about the exam results since they get the reported cards.78-
1) have informed  2) have been informed  
3) informed  4) were informed 
I believe the best way to learn a foreign language is to learn it in the country where it ……… .79-
1) speaks 2) was spoken 3) is speaking 4) is spoken 
According to a study in the US if you want to ……… your happiness you should know that 80-
people who tried six kinds of jam felt happier with their choice than those who were ……… 24 
jams to taste.   
1) develop - worked 2) hug - forgiven 3) boost - offered 4) burst - regarded

I saw him standing ……… a group of students.81-
1) between 2) among 3) around 4) through 
It got me completely confused because when I looked at the window shop I found a beautiful 82-
picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen is a 
collection of words. 
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 

When a child can't communicate ……… . he or she feels shy and can't show people his or her 83-
personality. 
1) certainly 2) largely 3) fluently 4) luckily 

The police thought the victim was Tom, but they were unable to ......... the body.   84-
1) identify 2) addict 3) decrease 4) gain 

The most ……… skill one can learn is the ability to think for oneself.85-
1) artistic 2) complete 3) affirmative 4) valuable 
Will you ……… put the book back on the shelf? 86-
1) calmly 2) kindly 3) quietly 4) orally 
People with higher ……… usually expect to have a well-paid job. 87-
1) improvement 2) exercise 3) depression 4) education 
Some of people have ……… good habits like doing daily exercises or attending social events.  88-
1) brought up 2) turned off 3) given up 4) got up 

1) have informed 2) have been informed  
3) informedd 4) were informed 
I believe the best way to learn a foreign language is to learn it in the country where it ……
1) speaks 2) was spoken 3) is speaking 4) is spoken 
According to a study in the US if you want to ……… your happiness you should know
people who tried six kinds of jam felt happier with their choice than those who were ……
jams to taste.   
1) develop - worked 2) hug - forgiven 3) boost - d offered 4) bd urst - regarded
saw him standing ……… a group of students.

1) between 2) among 3) around 4) through 
It got me completely confused because when I looked at the window shop I found a beau
picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen
collection of words. 
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 

When a child can't communicate ……… . he or she feels shy and can't show people his o
personality. 
1) certainly 2) largely 3) fluently 4) luckily 

The police thought the victim was Tom, but they were unable to ......... the body.   
1) identify 2) addict 3) decrease 4) gain 

The most ……… skill one can learn is the ability to think for oneself.
1) artistic 2) complete 3) affirmative 4) valuable 
Will you ……… put the book back on the shelf?
1) calmly 2) kindly 3) quietly 4) orally 
People with higher ……… usually expect to have a well-paid job. 
1) i t 2) i 3) d i 4) d ti

www.konkur.in

forum.konkur.in



14صفحه  زبان انگلیسی

 

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. 

Running is now very popular with teenagers in many countries both as a sport and as a way 
of keeping fit. Even if you only run twice a week, you (69) …….. to wear good shoes. There 
is a lot of choice in running shoes, so decide how much you can afford to pay for your shoes, 
then find a pair that fits you best. Be prepared to (70) ……… different sizes in different 
shoes. If you wear adult shoes, remember that women's are made narrower than men's and, 
although most girls and women will find a woman's shoe which suits them, there is no 
reason (71) ……… they shouldn't wear a man's shoe. The same is true for men and boys if a 
woman's shoe fits you better, then wear it. If you (72) ……… a mistake and buy the wrong 
shoes, you may do serious damage to your feet. 

89-
1) would  2) should 3) need 4) must 

90-
1) look 2) ask 3) try 4) experiment 

91-
1) why 2) as  3) since 4) for 

92-
1) do 2) make 3) cause 4) decide 

woman s shoe fits you better, then wear it. If you (72) ……… a mistake and buy the w
hoes, you may do serious damage to your feet. 

1) would  2) should 3) need 4) must 

1) look 2) ask 3) try 4) experiment 

1) why 2) as  3) since 4) for 

1) do 2) make 3) cause 4) decide 

www.konkur.in

forum.konkur.in



15صفحه  زبان انگلیسی

 

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: 

Freya Stark travelled to many areas of the Middle East. often alone. 
Freya Stark was an explorer who lived during a time when explorers were regarded as 
heroes. She travelled to distant areas of the Middle East. Where few Europeans especially 
women – had travelled before. She also travelled extensively in Turkey, Greece, Italy, Nepal 
and Afghanistan. Stark was born in Paris in 1893. Although she had no formal education as a 
child, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian. She 
entered London University in 1912, but at the start of World War I, she joined the nurse 
corps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the school of 
Oriental studies. Her studies there led to extensive travel in the Middle East, enabling her to 
eventually become fluent in Persian, Russian and Turkish. Stark became known as a traveler 
and explorer in the Middle East. She travelled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 when 
she had saved enough money, and while there, she studied Arabic. In 1928 she travelled by 
donkey to the Jebel Druze. a mountainous area in Syria. During another trip, she went to a 
distant region of the Elburz, a mountain range in Iran. Where she made a map. She was 
searching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which she 
wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a Gold 
Medal by the Royal Geographic Society. For the next 12 years, she continued her career as a 
traveler and writer establishing a style which combined an account of her journeys with 
personal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle East. 

What’s the best title for this passage? 93-
1) Ferya Stark as a hero 2) Ferya Stark a nurse in World War I 
3) Ferya Stark as a scholar about Iran 4) Ferya Stark, explorer and writer 
What word did people use to describe explorers when Stark was alive? 94-
1) explorer 2) writer 3) hero 4) traveler 
What historical event: interrupted Stark’s university education?95-
1) Oriental studies  2) World War I 
3) Assassins Foundation 4) establishing Royal Geographic society 
What did Stark produce while travelling in Iran, in addition to a book? 96-
1) Assassins history  2) research on Elburz 
3) making a map  4) awarding a gold medal 

hild, she moved about with her artist parents and learned French, German and Italian
ntered London University in 1912, but at the start of World War I, she joined the n
orps and was sent to Italy. After the war, she returned to London and attended the scho

Oriental studies. Her studies there led to extensive travel in the Middle East, enabling h
ventually become fluent in Persian, Russian and Turkish. Stark became known as a tra
nd explorer in the Middle East. She travelled to the Lebanon in 1927 at the age of 33 w
he had saved enough money, and while there, she studied Arabic. In 1928 she travelle

donkey to the Jebel Druze. a mountainous area in Syria. During another trip, she went
distant region of the Elburz, a mountain range in Iran. Where she made a map. She
earching for information about an ancient Muslim sect known as the Assassins, which

wrote about in Valley of the Assassins (1934), a classic for which she was awarded a
Medal by the Royal Geographic Society. For the next 12 years, she continued her career
raveler and writer establishing a style which combined an account of her journeys
ersonal commentary on the people, places, customs, history and politics of the Middle E

What’s the best title for this passage? 
1) Ferya Stark as a hero 2) Ferya Stark a nurse in World War I
3) Ferya Stark as a scholar about Iran 4) Ferya Stark, explorer and writer 
What word did people use to describe explorers when Stark was alive? 
1) explorer 2) writer 3) hero 4) traveler 
What historical event: interrupted Stark’s university education?
1) Oriental studies  2) World War I 
3) Assassins Foundation 4) establishing Royal Geographic society 
What did Stark produce while travelling in Iran, in addition to a book?
1) A i hi 2) h Elb
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Passage 2: 

At a time when women were asked not to work outside the house, a group of women at 
Harvard’s observatory made a large impact (influence, effect) in the science of stars. From 
1877 to 1919, there were more than 80 women who became famous as ‘Harvard Observatory 
computers’ for being so good at calculating and making huge catalogs of stars. Women 
earned about 50% of what men earned, for the same work. People didn’t know many of these 
women until some writers started to write their stories. One of these scientists was Annie 
Jump Pannon who worked in the observatory from 1896 to 1940. Because of a cold, she 
became deaf when she was a child, like Thomas Edison. But, this never stopped her from 
becoming a great scientist. Pannon discovered 300 special stars. She also grouped 350,000 
stars into seven groups: O, B, A, F, G, K, and M. Each group had different temperature, from 
hot to cold. Her friend, Henrietta Swan Leavitt, also found that the stars in each group have 
similar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn’t give her 
awards for many years, but she received many awards from other places. For example, she 
was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford University. 
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer Award 
in 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science. 

Which sentence is NOT true, according to the passage? 97-
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent? 98-
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 99-
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 100-
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon 

 

imilar colors. Because Pannon was a woman and deaf, Harvard University didn t giv
wards for many years, but she received many awards from other places. For example

was the first woman who received a special doctorate degree from Oxford Unive
Harvard University finally decided to give her the William Cranch Bond Astronomer A
n 1938. She died three years later, but other women continued her great work in science

Which sentence is NOT true, according to the passage? 
1) Women were paid less than men. 
2) A cold caused (made) Pannon to lose her hearing. 
3) Harvard University never gave any award to Pannon. 
4) Pannon died one year after finishing her work at Harvard’s observatory.
What did Annie Jump Pannon invent?
1) Computers at Harvard University  
2) A system that groups stars based on their temperature. 
3) An award at Oxford University 
4) A system to find the color of a star 
Which two words in the passage are synonyms? 
1) Scientist and computer 2) discover and find 
3) catalog and group  4) impact and end 
Which is the best title for the passage? 
1) Forgotten Women in Science 2) Hardworking Scientists 
3) Star Temperature Catalogs 4) The life of Annie Jump Pannon
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی پاسخمدت  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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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

چنـدم ایـن   جملـۀ  باشد،  46اول است، اگر مجموع جمالت سوم و هفتم برابر جملۀ حسابی قدر نسبت دو واحد بیشتر از  دنبالۀدر یک -101
 است؟ 48دنباله برابر 

 دهمجملۀ ) 4 یازدهمجملۀ ) 3 نهمجملۀ ) 2 هشتمجملۀ ) 1
tanxحاصل -102 cotx یک برابر است؟ با کدام 

1 (sinx cosx
1 1 2 (

sin x cos x2 2
1 1 3 (sinxcosx

1 4 (sinx cosx 

 کدام درست است؟-103
1 (7 3 145 2 24 2 (7 14 35 24 2 3 (14 7 324 5 2 4 (3 7 142 5 24 

باشـد،   96تر برابـر   سال قبل برادر کوچک 3تر در سن  سال بعد برادر بزرگ 4ضرب سن  سال اختالف سنی دارند. اگر حاصل 3دو برادر -104
 مجموع سن دو برادر در سال گذشته چقدر بوده است؟

1 (18 2 (19 3 (21 4 (22 
yنمودار تابع  اگر-105 f(x yبه صورت مقابل باشد، نمودار تابع  2( f(x)  کدام است؟ 2

1 (112
1

2

x

y

    2 (x

y

1 2 3

1
 

3( 
1 2 3

1
2
3

x

y

    4 (1 2 3

1
2

x

y

 

,p(nاگر -106 ) c(n , )3 3 1 ,c(nباشد، مقدار 3  کدام است؟  3(
1 (4   2 (10   3 (20   4 (35   

ایـن آزمـایش   نمونۀ اندازیم. فضاي  دیگر را میسکۀ اندازیم و اگر رو بیاید دو  اندازیم. اگر پشت بیاید، یک تاس می اي را به هوا می سکه-107
 تصادفی چند عضو دارد؟

1 (12 2 (10 3 (9 4 (11 
A(mقرینۀ نقطۀ -108 , )Bنقطۀ نسبت به  2( , )1 yروي رأس سهمی  3 x x m2 2 3  کدام است؟ mقرار دارد.  4

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

xمعادلۀ تر  کوچکریشۀ  aاگر -109 x23 7 3 aباشد، حاصل  0
a

2  کدام است؟  1

1 (7
3   2 (8

3 3 (53
21   4 (55

21   
 ایم. شکل حاصل لزوماً کدام چهارضلعی است؟  هاي یک چهارضلعی را به ترتیب به هم وصل کرده وسط-110

 االضالع ي ) متواز4 ) ذوزنقه3 ) مستطیل2 ) لوزي1

1

112 x

y

yنمودار تابع گر f(x yبه صورت مقابل باشد، نمودار تابع ( f(x) کدام است؟ 2

1 (112
1

2

x

y

   2 (x

y

1 2 3

1

3( 
1 2 3

1
2
3

x

y

   4 (1 2 3

1
2

x

y

,p(nگر  ) c(n , )) c(n ,) c(n ,c(nباشد، مقدار , کدام است؟ (
1 (4 2 (10 3 (20 4 (35 

ایـن آزنمونۀ اندازیم. فضاي دیگر را میسکۀ اندازیم و اگر رو بیاید دو اندازیم. اگر پشت بیاید، یک تاس میاي را به هوا میسکه
صادفی چند عضو دارد؟

1 (122 (103 (94 (11
A(mرینۀ نقطۀ  , )Bنقطۀ نسبت به ( , yروي رأس سهمی ,( x x m2 2 3 4x mx  .قرار داردmکدام است؟

1 (22 (13 (44 (3

23معادلۀ ترکوچکریشۀ aگر 7 3 0x x2 باشد، حاصلa
a

2 کدام است؟ 1

1 (7
3 2 (8

33 (53
21 4 (55

21 
ایم. شکل حاصل لزوماً کدام چهارضلعی است؟ هاي یک چهارضلعی را به ترتیب به هم وصل کردهوسط

اا

1

112 x

y

www.konkur.in

forum.konkur.in



3صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

MN، اگر ABCDذوزنقۀ در -111 ABAB اندازة هاي داده شده روي شکل،  باشد، با توجه به اندازهEF کدام است؟ 
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 ایم، کدام حد موجود است؟ را در شکل رسم کرده gو  fنمودار تابع -118
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اگر -119
x

cos x alim
bsin x20

2 1
باشد، حاصل  3

x
a | x |lim

b x x3  کدام است؟ 3

1 (1
6 2 (1

6 3 (1
3 4 (1

4 
0/علی به احتمال -120 کنند. اگر این سؤال را به هر دو نفر بدهیم، با کدام احتمال سؤال   یک سؤال ریاضی را حل می 06/و رضا به احتمال  8

 شود؟   حل می
1 (/090   2 (/091   3 (/092   4 (/093   

7/برابر  2و  b ،a ،3، 10، 18هاي صعودي  دادهمیانۀ اگر -121  ها چقدر اختالف دارد؟   ترین داده با میانگین کل داده باشد، بزرگ 5
1 (10 2 (8 3 (6 4 (12 

fاگر -122 (x) log(x x)2  و نمودار تابعy g(x) دامنۀصورت زیر باشد،  به fog(x) صورت به(a,b) .استb a کدام است؟ 
1 (3 
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4 (4 
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 ) موجود نیست4
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کشـی نـدارد.    آن نیاز بـه طنـاب   قاعدةکه  طوري  سازیم، الساقین کنار دریا می متري یک زمین به شکل مثلث متساوي 20با یک طناب -127
 حداکثر مساحت این زمین چقدر است؟

1 (25  
2 (75  
3 (50  
4 (50 3   

 F نقطـۀ باشـد. از   واحد می 2و  6به ترتیب  Aو  O نقطۀاز  F فاصلۀدر بیضی شکل مقابل مرکز بیضی منطبق بر مبدأ مختصات است و -128
 کدام است؟ D نقطۀقطع کند، مختصات  D نقطۀکنیم تا بیضی را در  رسم می OAخطی عمود بر 

1 (( , )76 2   
2 (( , )6 4   
3 (( , )6 3   
4 (( , )4 4 
 

xدو دایرة -129 y x y m2 2 4 6 xو  0 y x2 22 2 8 تـر ایـن دو دایـره     مماس خارج هستند. طول مماس مشترك بزرگ 10
 کدام است؟

1 (3 2 2 (3 3 3 (4 2 4 (2 6 
1در یک سکه احتمال رو آمدن -130

کنـیم.   کنیم. اگر رو بیاید یک تاس و اگر پشت بیاید دو تاس پرتاب مـی  ب میاست. این سکه را پرتا 4
 این آزمایش چقدر است؟نتیجۀ در  3عدد  نشدناحتمال دیده 

1 (13
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6صفحه  شناسی  زیست
 شود. زایی در کال می دخالت دارد، سبب ریشه......... نقش دارد به هورمونی که در  ......... باال بودن میزان هورمونی که-131

   گیاهی هاي اندام برخی پیري انداختن تعویق به ی ـگیاه  ) در رشد هر جوانه1
 ها گل داشتن نگه تازه ـ ) در نورگرایی2
  تقسیم سلولی تحریک ـ ) افزایش آن در ریزش برگ3
 دانه بدون هاي میوه تشکیل ـ هاي هوایی ) در بسته شدن روزنه4

 .........ها  یاختگان، یاخته تک .........در پریاختگان -132
 اشند.ب توانند فاقد هومئوستازي  نمی ـ ) برخالف1
 دیگر مستقل باشند.توانند از یک ـ نمی  ) برخالف2
 هاي ارتباطی قرار گیرند. توانند تحت کنترل یکی از دستگاه می ـ ) همانند3
 هاي دیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. توانند با یاخته فقط از راه غشا می ـ ) همانند4

 شود. چند مورد در ارتباط با این الیه صحیح است؟ چشم در جلو به بخشی شفاف تبدیل می کرةهاي  در انسان، یکی از الیه-133
 اي در تماس است که تحت کنترل پل مغزي است.   ب) با ترشحات غده  الف) فقط به عضالت اسکلتی چشم اتصال دارد.

دار، بسیار اندك است.  هاي آن برخالف الیه رنگدانه یاخته همۀد) فضاي بین   پوشاند. چشم را میکرة ج) سرتاسر بخش عقبی 
1 (1 2( 2 3( 3   4 (4   

 گفت همه ........توان  نمی-134
 دهند. هایی دارند که در همه جانداران وجود داشته و کار یکسانی انجام می جانوران تراژن، مولکول) 1
 آورند. می به وجودجانداران، موجوداتی مشابه خود را ) 2
  دهند. هاي محیطی پاسخ می جانوران تراژن، به محرك) 3
 اند. یابی دارند و منظم جانداران، سطوحی از سازمان) 4

 کند؟ تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به-135
 ».........توانند  می .........هاي حاصل از تقسیم  یاخته«

 وجود آورند. را به داراي دوهستهیاختۀ ـ  بافت خورشیاختۀ عدد ) میوز یک 1
 تخمک لقاح یابند.یاختۀ با دو  ـ لوبیاگردة دانۀ زایشی موجود در یاختۀ ) رشتمان 2
 آورند. وجود  گرده را بهدانۀ یک میتوز، با انجام واسطۀ تنها به  ـ گرده در ذرتکیسۀ هاي درون  ) کاستمان یاخته3
 موجب اتصال رویان به دیواره تخمک شوند. ـ نخود ید درئتقسیم تخم دیپلواز تر حاصل  بزرگیاختۀ ) میتوز 4

  است. .........ها  سیانوباکتري ۀهمهاي  از ویژگی-136
 اکسید جو  ) توانایی جذب کربن دي2 ) تبدیل نیتروژن هوا به آمونیوم 1
 واران پروانه تیرةگیاهان  ریشۀهاي  ) همزیستی درون گرهک4 یابی حیات  ) رسیدن به پنجمین سطح سازمان3

 .........آغاز مرحلۀ شود، در  ها به فرایند آشپزي تشبیه می در فرایندي که در یاخته-137

 شود. انداز متصل می راه ) رنابسپاراز به1
 شود. پادرمزه پیوند هیدروژنی تشکیل می) قطعاً بین رمزه و 2
 ) ممکن نیست رناي در حال ساخت دچار تغییر شود.3
 رناتن توسط رناي ناقل اشغال شود. P) ممکن نیست جایگاه 4

 اي عبور کند، در این یاخته در فرایند پیرایش ......... ویرایش ......... یاختهچرخۀ وارسی در نقطۀ تواند از هر سه  نوعی یاخته بدن انسان می-138

 شود. فسفودي استر شکسته می برخالف ـ پیوند) 2 شکند. همانند ـ پیوند فسفودي استر می) 1
 رونویسی مستقیماً شرکت دارند. برخالف ـ عوامل) 4 دنا بسپاراز شرکت دارد. نند ـ آنزیمهما) 3

 دهی گیاهان، صحیح است؟ کدام عبارت در مورد گل-139
 دهد. نوري، گیاه شبدر در روزهاي کوتاه پاییز گل نمی ۀجرق) با ایجاد 1
 دهد. ها طوالنی هستند، گل می شب) گیاه داوودي در تابستان که 2
 فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست. دهی گیاه گوجه گل) 3
 دهی گیاهان وابسته به نور شود. تواند باعث گل نور مصنوعی برخالف نور طبیعی نمی) 4

ی ز ی ی ن یرير یل ب ی ب ب و ج ر م یحچ ی ین ب ب ر ر ور چ و
اي در تماس است که تحت کنترل پل مغزي است.  ب) با ترشحات غدهلف) فقط به عضالت اسکلتی چشم اتصال دارد.

دار، بسیار اندك است هاي آن برخالف الیه رنگدانهیاخته همۀد) فضاي بین پوشاند. چشم را میکرةج) سرتاسر بخش عقبی 
1 (12(23(3 4 (4 

گفت همه ........توان می
دهند. هایی دارند که در همه جانداران وجود داشته و کار یکسانی انجام میجانوران تراژن، مولکول) 1
آورند. میبه وجودجانداران، موجوداتی مشابه خود را ) 2
دهند. هاي محیطی پاسخ میجانوران تراژن، به محرك) 3
اند. یابی دارند و منظمجانداران، سطوحی از سازمان) 4

کند؟تکمیل مینادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به
».........توانند می.........هاي حاصل از تقسیم  یاخته«
وجود آورند. را به داراي دوهستهیاختۀ ـ بافت خورشیاختۀ عدد ) میوز یک 1
تخمک لقاح یابند.یاختۀ با دو  ـ لوبیاگردةدانۀ زایشی موجود در یاختۀ ) رشتمان2
آورند. وجود  گرده را بهدانۀیک میتوز، با انجام واسطۀ تنها به  ـ گرده در ذرتکیسۀهاي درون ) کاستمان یاخته3
موجب اتصال رویان به دیواره تخمک شوند.ـ نخود ید درئتقسیم تخم دیپلواز تر حاصل  بزرگیاختۀ) میتوز4

است..........ها سیانوباکتريممۀهمهاي ز ویژگی
اکسید جو ) توانایی جذب کربن دي2) تبدیل نیتروژن هوا به آمونیوم 1
پروانه تیرةگیاهان  ریشۀهاي ) همزیستی درون گرهک4یابی حیات ) رسیدن به پنجمین سطح سازمان3

.........آغاز مرحلۀ شود، در ها به فرایند آشپزي تشبیه میدر فرایندي که در یاخته
شود. انداز متصل می راه ) رنابسپاراز به1
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 دهد؟ چند مورد زیر در نخستین خط دفاعی رخ می-140

  جلوگیري از رشد میکروب ب)   مرگ میکروب الف)
 ري از پیشروي میکروبجلوگی د)  بیرون راندن میکروب از بدن ج)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 شود و ......... نی، تغییر آمینواسید در هر جایگاهی موجب تغییر در ساختار......... پروتئین مییئپروت در هر نوع-141
دهد. ) اول ـ قطعاً فعالیت آن را تغییر می2 ) اول ـ ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.1
 دهد. ) چهارم ـ قطعاً فعالیت آن را تغییر می4 فعالیت آن را تغییر دهد.) چهارم ـ ممکن است 3

 شود؟ هاي معده می محتویات وارد کدام بخش بیبه ترتدر دستگاه گوارش گاو، وقتی غذا دوباره بلعیده شد، -142
 ) نگاري ـ هزارال ـ شیردان ـ روده2 ) هزارال ـ شیردان ـ سیرابی ـ نگاري1
 ) شیردان ـ سیرابی ـ نگاري ـ هزارال4 ارال ـ شیردان) سیرابی ـ نگاري ـ هز3

 کند؟   می کامل مناسب طور به را زیر عبارت گزینه کدام-143
 ».........، .........برخالف  ها ریزوبیوم در«
شود. میحملاسیدریبونوکلئیکمولکولیکتوسطمجاور،ژنچندپیامـکرم کدو)1
کند. میتغییررونویسیازحاصلمولکولساختاري،ژندرکوچکجهشهروقوعباـاستالجاندار مورد مطالعه مزلسون و )2
دارند.متفاوتیبسیارآمینواسیديتوالیکننده،رونویسیهاي نیئپروتـ) هیدر3
 دارد.وجودها ژنبیانتنظیمبرايبیشتريفرصتـمچنیکو مطالعۀجاندار مورد )4

 هاي موجود در خوناب ......... پروتئین ممکن نیست-144
 ها دخالت کنند. ) در جذب و انتقال یون2 ) در حمل گازهاي تنفسی دخالت داشته باشند.1
 ) با شکسته شدن در فرایند انعقاد خون دخالت کنند.4 ) در تنظیم فشار اسمزي خون نقش داشته باشند.3

 هاي مفصل زانو صحیح است؟ با توجه به شکل زیر، کدام عبارت، در ارتباط با هریک از رباط-145
 هاي کشسان و کالژن هستند.   )، حاوي رشته3) همانند بخش (1
 اي دارند.  دار و چند هسته هاي انشعاب )، سلول2) همانند بخش (2
 )، نسبت به بافت پیوندي سست، مقاومت کمتري دارند. 3) همانند بخش (3
 )، با مایع مفصلی در تماس نیستند.1) همانند بخش (4
 

 کند، یکسان است. کند با نوع رگی که خون را ......... حمل می ون را ......... حمل میگفت نوع رگی که خ توان نمی-146
 ) از دستگاه گوارشی انسان به کبد ـ از کبد به قلب انسان1
 ها به قلب ماهی ـ از کبد به قلب انسان ) از اندام2
 گوارشی انسان به کبد اي ـ از دستگاه ي مویرگی دور لوله ) در انسان از کالفک (گلومرول) به شبکه3
 اي ي مویرگی دور لوله ها ـ از گلومرول به شبکه هاي ماهی به اندام ) از آبشش4

 را دارند. .........هاي کالنشیمی توانایی  یاخته .........هاي پارانشیمی  کاهو، یاختهساقۀ در پوست -147

 خود ارةدیواضافه کردن لیگنین به ) همانند ـ 2  ها وسانتشار ویر) برخالف ـ 1
 خود دیوارةافزودن سیلیس به  ) همانند ـ4 میانی تیغۀتشکیل ) برخالف ـ 3

  اي کدام عبارت صحیح است؟  یاختهتنفس نوري و تنفس  مقایسۀدر -148
 محصول مشترك هر دو فرایند است. ATP )2 .هستند نور) هر دو فرایند وابسته به 1
 شود. ) بخشی از هر دو فرایند در میتوکندري انجام می4 مستقیم دارد. رابطۀ) هر دو فرایند با فتوسنتز 3

 ؟باشد نمیکدام مورد از نکات کلیدي مدل واتسون و کریک -149
شوند. ) پیوند بین جفت بازها به صورت اختصاصی تشکیل می1
 شود. یگر منتقل می) اطالعات وراثتی در دنا قرار دارد و از نسلی به نسل د2
 ها مؤثر است. تن ) ثابت بودن قطر دنا در فشرده شدن بهتر فام3
 کند. ) مکمل بودن بازها، نتایج آزمایش چارگاف را تأیید می4

( )1

( )2( )3

».........، .........برخالف هاریزوبیومدر«
شود.میحملاسیدریبونوکلئیکمولکولیکتوسطمجاور،ژنچندپیامـکرم کدو)1
کندمیتغییررونویسیازحاصلمولکولساختاري،ژندرکوچکجهشهروقوعباـاستالجاندار مورد مطالعه مزلسون و )2
دارند.متفاوتیبسیارآمینواسیديتوالیکننده،رونویسیهايیینئئیتتئپروتـ) هیدر3
دارد.وجودهاژنبیانتنظیمبرايبیشتريفرصتـمچنیکومطالعۀجاندار مورد )4

هاي موجود در خوناب .........پروتئینممکن نیست
ها دخالت کنند. ) در جذب و انتقال یون2) در حمل گازهاي تنفسی دخالت داشته باشند.1
) با شکسته شدن در فرایند انعقاد خون دخالت کنند.4) در تنظیم فشار اسمزي خون نقش داشته باشند.3

هاي مفصل زانو صحیح است؟ا توجه به شکل زیر، کدام عبارت، در ارتباط با هریک از رباط
هاي کشسان و کالژن هستند.  )، حاوي رشته3) همانند بخش (1
اي دارند.  دار و چند هسته هاي انشعاب )، سلول2) همانند بخش (2
)، نسبت به بافت پیوندي سست، مقاومت کمتري دارند. 3) همانند بخش (3
)، با مایع مفصلی در تماس نیستند.1) همانند بخش (4

کند، یکسان است.کند با نوع رگی که خون را ......... حمل میخخون را ......... حمل میگفت نوع رگی که ختوانمی
) از دستگاه گوارشی انسان به کبد ـ از کبد به قلب انسان1
ها به قلب ماهی ـ از کبد به قلب انسان) از اندام2
گوارشی انسان به کبداي ـ از دستگاه ي مویرگی دور لوله) در انسان از کالفک (گلومرول) به شبکه3
ايي مویرگی دور لولهها ـ از گلومرول به شبکه هاي ماهی به اندام ) از آبشش4

)

( ))
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8صفحه  شناسی  زیست
 دهد؟   درستی نشان می ر یک رشتمان بهکدام گزینه ترتیب مراحل زیر را د-150

 هاي دوك ها به رشته سانترومر کروموزوماتصال ) ج  ) ناپدید شدن هستکب  ) ناپدید شدن هستهالف
 هاي دختري ) تشکیل کروموزومهـ ها ) شروع حرکت کروموزومد
 ) ب، الف، ج، د، هـ4 ) هـ، الف، ب، ج، د3 ) هـ، ب، الف، ج، د2 ) الف، ب، ج، د، هـ1

 در هر فرد مبتال به ......... قطعاً ........ -151
  است. ) آستیگماتیسم ـ قدرت تطابق چشم غیرطبیعی1
 چشم کمتر از حالت طبیعی است. کرة) دوربینی ـ قطر 2
 شود. بینی ـ تصویر اجسام دور در جلوي شبکیه تشکیل می ) نزدیک3
 دوم چشم، کاهش یافته است.الیۀ پذیري قسمتی از  ) پیرچشمی ـ انعطاف4

 کند؟   کامل می نادرستطور  زیر را به جملۀگزینه،   کدام-152
 ».........در پی «

شود. شناسایی می Aوارد شده به جایگاه  نجایی ریبوزوم، کدو هر جابه) 1
کند. سه نوکلئوتید به جلو حرکت می اندازة، ریبوزوم به A) ایجاد هر پیوند پپتیدي در جایگاه 2
شود. پایان ترجمه شروع می مرحلۀریبوزوم،  Aبه جایگاه  UAG) ورود هر توالی 3
 شود. آغاز، ساختار ریبوزوم کامل می نکدو ترجمۀ) 4

 غلـط  درنظر گرفته شود، کدام گزینه به طور Bو  Aشده، در مغز به صورت  هاي مشخص در شکل زیر اگر مراکز تنفسی موجود در بخش-153
 مطرح شده است؟ 

 دهد.   ، آهنگ تنفس را افزایش میBبا اثر بر  اکسید خون ) افزایش کربن دي1
2 (A تواند مدت زمان دم را تنظیم کند.   می 
ي  هـاي مخطـط موجـود در دیـواره     ها، ماهیچه ) در صورت پرشدن بیش از حد شش3

 فرستند.   می Bي دم، پیام حسی به  ها براي خاتمه ها و نایژك نایژه
4 (A  با اثر برB دهد.   عمل دم را خاتمه می 

 هاي اسکلتی انسان، صادق است؟ ماهیچههمۀ چند مورد در ارتباط با -154
 د.شو حرکتی منقبض میهر تار آنها تحت کنترل یک نورون  الف)
 فقط قابلیت انقباض دارند. ب)

 توانند تجزیه گلوکز را به طور کامل انجام دهند. ج) فقط در حضور اکسیژن می
 شود. آنها به استخوان می ه باعث اتصالهایی هستند ک د) داراي زردپی

1( 3   2( 2    3( 4     4( 1   
از کشورهاي جهان براي بـه حرکـت درآوردن خودروهـا از آن    اکنون در برخی هم  شود و زیستی که از ضایعات چوب تولید میترکیبی -155

 .........شود،  استفاده می
  وجود آید. به FADH2تواند به دنبال اکسایش ترکیب  ) نمی1
 تواند باعث ایجاد باران اسیدي شود. ) می2
 وجود آید. اهش ترکیب دو کربنی بهتواند به دنبال ک ) نمی3
 وجود آید. تواند مستقیماً از گلیسیرین به ) می4

 .........آن وابسته است، قطعاً در اختیار داشتن هاي جانداران به  پار) آلی که حفظ هر یک از ویژگی (تکي مونومر-156

 گیرد. الگو قرار میرشتۀ ) توسط دنابسپاراز در مقابل 1
 ) داراي پیوند هیدروژنی و اشتراکی در خود است.2
 شود. طور مستقیم استفاده می ) در هر فرایند انتقال فعال به3
 گیرد. ند رونویسی مورد استفاده قرار میسازي همان ) در فرایند پروتئین4

  

A
B

شود.شناسایی میAوارد شده به جایگاه نجایی ریبوزوم، کدو هر جابه)1
کند.سه نوکلئوتید به جلو حرکت میاندازة، ریبوزوم به A) ایجاد هر پیوند پپتیدي در جایگاه 2
شود.پایان ترجمه شروع میمرحلۀریبوزوم، Aبه جایگاه UAG) ورود هر توالی 3
شود. آغاز، ساختار ریبوزوم کامل مینکدو ترجمۀ)4

درنظر گرفته شود، کدام گزینه به طوBو Aشده، در مغز به صورت هاي مشخصدر شکل زیر اگر مراکز تنفسی موجود در بخش
مطرح شده است؟ 

دهد.  ، آهنگ تنفس را افزایش میBبا اثر بر  اکسید خون ) افزایش کربن دي1
2 (Aتواند مدت زمان دم را تنظیم کند.  می
ي هـاي مخطـط موجـود در دیـواره     ها، ماهیچه ) در صورت پرشدن بیش از حد شش3

فرستند.  میBي دم، پیام حسی به  ها براي خاتمه ها و نایژك نایژه
4 (A با اثر برBدهد.  عمل دم را خاتمه می

هاي اسکلتی انسان، صادق است؟ماهیچههمۀ چند مورد در ارتباط با 
د.شوحرکتی منقبض می هر تار آنها تحت کنترل یک نورون لف)
فقط قابلیت انقباض دارند.ب)

توانند تجزیه گلوکز را به طور کامل انجام دهند.ج) فقط در حضور اکسیژن می
شود.  آنها به استخوان میککه باعث اتصالهایی هستند ک د) داراي زردپی

1( 3 2( 2  3( 4   4( 1 
از کشورهاي جهان براي بـه حرکـت درآوردن خودروهـاکنون در برخی هم شود وزیستی که از ضایعات چوب تولید میرکیبی 

.........شود، ستفاده می
نم1 ترکیب) اکسایش دنبال به آیدبهFADH2تواند وجود
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9صفحه  شناسی  زیست
 کند؟ یم لیتکم یرا به درست ریکدام عبارت جمله ز-157

 .........» یستیز يهارزویکاتال«
 بخشند. یبدن جانداران سرعت م یستیز يها واکنش ۀهمبه  )1
 .هستندثر ؤماده خاص م شیپ کی يفقط رو) 2
 شوند. یم دیخود، تول ةسازند يها میآنز تیفعال یدر پ گیهم) 3
 شوند. یبدن جاندار م يها اختهی يهمواره موجب حفظ بقا )4

   هاي جهش درست است؟ ارتباط با علت عبارت در کدام-158
 ) هر جهش غیر اکتسابی، منشأ ارثی دارد.1
 ) هر جهش غیر ارثی، از عوامل محیطی منشأ گرفته است.2
 ) هر جهش ناشی از عوامل فیزیکی، از نوع اکتسابی است.3
 ) هر جهش ارثی، در اثر خطاي کاستمانی رخ داده است.4

 زن کدام عبارت درست است؟ تولیدمثلدر ارتباط با دستگاه -159
 هاي دوفامینکی داشته باشند. تن توانند  فام کننده استروژن می شحهاي تر  یاخته )1
 توانند دوالد باشد. نمی FSHهمانند یاخته هدف   LHیاخته هدف )2
 شود. ) با تبدیل جسم زرد به جسم سفید ترشح استروژن و پروژسترون در بدن متوقف می3
 .است FSH تر از مقدارخون بیش LHقاعدگی مقدار  ةدور) در 4

 کند؟   زیر را به درستی تکمیل می جملۀکدام عبارات، -160
 .........»سس «

 اي جهت جذب مواد مغذي است. الف) برخالف گل جالیز، واجد بخش مکنده
 .گیرد هاي هوایی کمک می ب) همانند توبره واش، جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز، از اندام

 گیرد. هاي هوایی کمک می واش، جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز، از اندام ج) برخالف توبره
 اي جهت جذب مواد مغذي است. د) همانند گل جالیز، واجد بخش مکنده

 ) الف ـ ج4 ) ب ـ د3 ) ج ـ د  2 ) الف ـ ب1
 .........جانوري قطعاً  یاختۀدوك تقسیم در  رشتۀهر -161

 یاخته است. ) یک ریزلوله پروتئینی در میان2 شود. کروموزوم متصل می) به سانترومر 1
 شود. ) پس از فاصله گرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می4 ) در حرکت کروموزوم به وسط سلول دخالت دارد.3

GTAبا توالی DNAرشتۀ از مکمل  mRNAاگر یک مولکول-162 A GTـ AA ی که براي ترجمه مـورد  یها رونویسی شود، پادرمزه
   گیرند، به ترتیب کدام است؟  استفاده قرار می

1( AAA  وGUA 2 (UUU  وCAU 3 (UGA ،AAA ،GUA 4(ACU  وUUU  وCAU
 چند مورد درست است؟-163

 داشته باشند. Xهاي پیکري یک مرد سالم ممکن نیست بیش از یک کروموزوم  هیچ یک از یاخته الف)
 هاي لنفوسیت انسان برابر است. دگره زیتون با آکنۀهاي نرم  ب) تعداد دگره

 تن دو فامینک یکسان دارد. هر فامپیکري انسان  یاختۀیک  G2مرحلۀ در  ج)
 شود. خته متوقف میهاي یا فعالیت رناتن G1برخالف  G2 مرحلۀدر  د)

1 (2 2 (3   3( 4   4 (1 
 شود. می ......... موجب کاهش عدد اکسایش ابتداز ......... هاي خارج شده ا لکترونادر ارتباط با فتوسنتز گیاه خرزهره، -164

 P700کلروفیل  آب ـ) 1

NADPـ P680) کلروفیل 2
انتقال الکترونزنجیرة هاي مولکولی  یکی از گروه ـ) پمپ پروتون 3
4 (NADPHفسفاته کربنه تک ـ قند سه 

  

رخ ی ي ر ر ی ر جهش ر
زن کدام عبارت درست است؟تولیدمثلدر ارتباط با دستگاه 

هاي دوفامینکی داشته باشند. تن توانند  فام کننده استروژن میشحهاي تر  یاخته )1
توانند دوالد باشد.نمیFSHهمانند یاخته هدف  LHیاخته هدف )2
شود. ) با تبدیل جسم زرد به جسم سفید ترشح استروژن و پروژسترون در بدن متوقف می3
.استFSHششتر از مقدارخون بیشLHقاعدگی مقدار ةدور) در 4

کند؟  زیر را به درستی تکمیل میجملۀکدام عبارات، 
.........»سس«

اي جهت جذب مواد مغذي است.لف) برخالف گل جالیز، واجد بخش مکنده
.گیرد هاي هوایی کمک میب) همانند توبره واش، جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز، از اندام

گیرد. هاي هوایی کمک میواش، جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز، از اندامج) برخالف توبره
اي جهت جذب مواد مغذي است.د) همانند گل جالیز، واجد بخش مکنده

) الف ـ ج4) ب ـ د3) ج ـ د 2) الف ـ ب1
.........جانوري قطعاً یاختۀدوك تقسیم در رشتۀهر 

یاخته است. ) یک ریزلوله پروتئینی در میان2شود. کروموزوم متصل می) به سانترومر1
) پس از فاصله گرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می4) در حرکت کروموزوم به وسط سلول دخالت دارد.3

GTAبا توالی DNAرشتۀ از مکمل  mRNAگر یک مولکول A GTـ AAییی که براي ترجمهیهارونویسی شود، پادرمزه
گیرند، به ترتیب کدام است؟ ستفاده قرار می

1(AAA وGUA2 (UUU وCAU3 (UGA ،AAA ،GUA4(ACU وUUU وU
چند مورد درست است؟

یاختهلف) از یک کروموزومهیچ یک از بیش نیست ممکن سالم مرد یک پیکري باشندXهاي داشته
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 همزیستی با یکدیگر دارند. رابطۀباشد که  ......... محل زندگی ......... میریشۀ -165

 ها واران ـ سیانوباکتري پروانهتیرة ) گیاهان 2  ها   ) گیاه آزوال ـ ریزوبیوم1
 ها   ) گیاه گونرا ـ ریزوبیوم4 ها  واران ـ ریزوبیوم پروانهتیرة ) گیاهان 3

 .........هاي   شود که تعداد دگره ذرت بیشترین فراوانی مربوط به رنگی میدانۀ  در ارتباط با رنگ-166
 هاي نهفته باشد. ) بارز دو برابر تعداد دگره2 ) بارز و نهفته در هر سه جایگاه ژنی برابر باشد.1
 هاي بارز باشد. پنجم تعداد دگره ) نهفته یک4 هاي نهفته باشد. ) بارز چهار برابر تعداد دگره3

 است؟ نادرست کدام عبارت-167
 همانند دما تأثیر دارد.ها ترشحات سرتولی  براي تمایز اسپرم )1
 هاي حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه ممکن نیست تاژك داشته باشند. ) یاخته2
 شوند. دیدیم ذخیره می رماتید در اپیهاي حاصل از هر اسپ ) اسپرم3
 تر است. ساز نزدیک اسپرملولۀ ) اسپرماتوسیت ثانویه نسبت به اسپرماتوسیت اولیه به مرکز 4

    باشد. .........تواند ناشی از افزایش  می .........غ در یک فرد بال-168
 هورمون کورتیزولـ  هاي بنیادي میلوئیدي حاصل از تقسیم یاخته هاي یاخته ) کاهش مقدار1
 هورمون ضد ادراري ـ ) کاهش میزان آب خون2
 فشارهاي روحی و جسمی ـ ) افزایش دفع سدیم از کلیه3
 تحریک اعصاب پادهم حس ـ توأمماهیچۀ رسانی به  ) افزایش خون4

 زیر را تکمیل نماید؟جملۀ تواند  کدام مورد می-169
 »......... دو سر بازوي انسانماهیچۀ براي ساخته شدن «

 باشد.  الف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می
 گیرند. ها در یک غشا قرار می اي از تار ب) مجموعه

 جنینی تشکیل شده است. دورةج) هر تارچه از به هم پیوستن چند یاخته در 
 دهد. اي ظاهر مخطط می د) واحدهاي تکراري به نام سارکومر به تار ماهیچه

 د   و ) ج4 ب و ) ج3 د و ) الف2 ب و ) الف1
 کند؟ طور صحیح تکمیل می زیر را در ارتباط با مراحل قندکافت بهجملۀ کدام گزینه -170

 »شود. می .........شود، قطعاً  می .........اي که  مرحلهدر «
 آدنوزین تري فسفات مصرف ـ کربنی بدون فسفات تشکیل ) ترکیب سه1
 کربنی تشکیل ترکیب سه ـ ) ترکیب دوفسفاته مصرف2
 گلوکز دوفسفاته نیز مصرف ـ کربنی تشکیل ) قند سه3
4 (ADP گلوکز نیز مصرف ـ مصرف 

 کند؟ طور مناسب کامل می زیر را بهکدام گزینه، عبارت -171
 .........»خواري که ......... است، قطعاً  بیگانه یاختۀدر بدن یک فرد، هر «
 باشد. درونی پوست مستقر می الیۀداراي انشعابات دندریت مانند ـ فقط در ) 1
 ها دارد. تر از لنفوسیت اي کوچک هاي لنفاوي قابل مشاهده ـ اندازه در گره) 2
 هاي خونی حضور دارد. ها ـ در خارج از رگ ل گشادي و افزایش نفوذپذیري رگعام )3
 باشد. هایی از میکروب به لنفوسیت غیر فعال مؤثر ـ فاقد توانایی حرکت می در ارائه بخش) 4

 ؟کنند نمیي زیر را به درستی تکمیل  چند عبارت، جمله-172
 ........ »در انسان، صداي اول قلب، ......... و صداي دوم قلب، .«

 هاي نزدیک بافت پیوندي عایق است.  نزدیک است ـ مربوط به بسته شدن دریچه QRSالف) به 
 شود. ب) بالفاصله پس از پایان سیستول دهلیزها ـ در شروع دیاستول شنیده می

 شود. شنیده می Tي خروج خون ا ز قلب ـ همزمان با پایان ثبت موج  ج) در ابتداي مرحله
 نزدیک است. Tانجامد ـ به موج  به طول می s3/0کار قلب است که دورة د) در شروع بخشی از 

 مورد 1) 4 مورد 2) 3 مورد 4) 2 مورد 3) 1

ز ر ب ی و ی و پر ب ب وی ی و یپرموپر ز رز
باشد..........تواند ناشی از افزایش می.........للغ در یک فرد بال

هورمون کورتیزولـ هاي بنیادي میلوئیديحاصل از تقسیم یاخته هاي یاخته ) کاهش مقدار1
هورمون ضد ادراري ـ ) کاهش میزان آب خون2
فشارهاي روحی و جسمی ـ ) افزایش دفع سدیم از کلیه3
تحریک اعصاب پادهم حس ـ توأمماهیچۀرسانی به  ) افزایش خون4

زیر را تکمیل نماید؟جملۀ تواند کدام مورد می
».........دو سر بازوي انسانماهیچۀ براي ساخته شدن «

باشد. لف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می
گیرند.ها در یک غشا قرار میاي از تارب) مجموعه

جنینی تشکیل شده است.دورةج) هر تارچه از به هم پیوستن چند یاخته در 
دهد. اي ظاهر مخطط مید) واحدهاي تکراري به نام سارکومر به تار ماهیچه

د   و ) ج4ب و ) ج3د و ) الف2ب و ) الف1
کند؟طور صحیح تکمیل میزیر را در ارتباط با مراحل قندکافت بهجملۀ کدام گزینه 

»شود. می.........شود، قطعاً می.........اي که  مرحلهدر «
 آدنوزین تري فسفات مصرفـ کربنی بدون فسفات تشکیل) ترکیب سه1
کربنی تشکیل ترکیب سه ـ ) ترکیب دوفسفاته مصرف2
گلوکز دوفسفاته نیز مصرفـ کربنی تشکیل ) قند سه3
4 (ADPگلوکز نیز مصرفـمصرف

کند؟طور مناسب کامل میزیر را بهکدام گزینه، عبارت 
ه« د ف ک د اًگانهاختۀد قط ت ا که ا »خ
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11صفحه  شناسی  زیست
 شده توسط یاخته است، کدام گزینه زیر صحیح نیست؟ هاي ساخته با توجه به شکل مقابل که مربوط به سرنوشت پروتئین-173

 تواند در ایجاد بیماري سلیاك نقش   می» الف«موجود در ) پروتئین 1
 داشته باشد.

 هاي تواند باعث افزایش فعالیت یاخته می» ج«موجود در ) پروتئین 2
 خوار شود. درشت 
 تواند در سطح پوست باعث نمی» ب«موجود در ) پروتئین 3
 زا شود. بیماري هاي اي باکتري یاخته دیوارةاز بین رفتن  
 موجود برخالف پروتئین » ب«موجود در ) پروتئین 4

 اووسیت ثانویه توسط اسپرم نقش داشته باشد. داخلی دیوارةتواند در هضم  نمی» ج«در 
است و شدت تغییرات تراکم در بـین   .........استخوانی، تراکم استخوان مردان نسبت به زنان هم سن تودة در ارتباط با میانگین تراکم -174

 باشد. می .........سبت به زنان سالگی در مردان ن 50تا  20سنین 
 ) کمتر ـ کمتر4 ) کمتر ـ بیشتر3 ) بیشتر ـ کمتر2 ) بیشتر ـ بیشتر1

 کنند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می-175
 »ها در فرد سالم ......... ر کلیهدر حین عمل تراوش د«

 شوند. الزم وارد گردریزه می مواد الزم و غیر الف)
 گیرد. شوند و هیچ انتخابی صورت نمی ندازه وارد گردریزه میمواد براساس اب) 
 شوند. گاه وارد کپسول بومن نمی هاي خوناب هیچ پروتئین ج)
 هاي کالفک منافذ بزرگی در دیواره خود دارند. مویرگ د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ..........کند،  می ..........در خون شروع به  ..........که میزان هورمون   جنسی یک زن سالم، بالفاصله پس از آنچرخۀ در -176

 کند. جسم زرد شروع به تحلیل می ـ کاهش ـ ) استروژن1
شود. فالوپ میلولۀ وارد اووسیت ثانویه  ـ افزایش ـ ) پروژسترون2
3 (FSH شود. ها از جسم زرد متوقف می ترشح هورمون ـ افزایش ـ
4 (LH گردد. حداکثر میزان ترشح هورمون استروژن مشاهده می ـ کاهش ـ 

  .........گیاه زیتون، در -177

n2،زایشییاخته  ) عدد کروموزومی1   است. 48
 کروماتید وجود دارد. G2 ،46نارس در مرحله گردة ) در 2
   سانترومر وجود دارد. 23اي،  دو هستهیاختۀ ) در 3
کروموزوم وجود دارد.نسخه از هر نوع  2آندوسپرم، یاختۀ ) در هر 4

 چند مورد درست است؟-178
 شود. نوترکیب تولید می ۀکام، 1به دنبال هر چلیپایی شدن در پروفاز )الف
 بارز آنها وابسته است. ةدگربقاي افراد یک جمعیت همواره به  )ب
 شود. هاي ظاهر و رفتاري، سبب حفظ تعادل در جمعیت می انتخاب جفت براساس ویژگی )ج
 شوند. ها منتقل می شود به کدام کامه رسند، مشخص می ها به حداکثر فشردگی می تن در هر مرحله از کاستمان که فام )د
1 (1 2 (3   3 (2 4 (4 

   کدام عبارت صحیح است؟، شود باکتري اشریشیاکالي استفاده میساکاریدهایی که توسط  در ارتباط با متابولیسم انواع دي-179
 شود. هاي آنها می ) نوعی پروتئین مانع رونویسی رنابسپاراز از ژن1
 شود. هاي آنها ساخته می ) قبل از ورود آنها به میان یاخته، آنزیم2
 .هاي آنها آمینواسیدهاي یکسانی دارند ) رنابسپارازهاي رونویسی کننده از ژن3
 شود. هاي آنها تنظیم می ) از طریق نوعی تنظیم مثبت رونویسی، بیان ژن4

  

نین ر ر نی ز ب بیب
) کمتر ـ کمتر4) کمتر ـ بیشتر3) بیشتر ـ کمتر2) بیشتر ـ بیشتر1

کنند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می
» ها در فرد سالم .........ر کلیهدر حین عمل تراوش د«

شوند. الزم وارد گردریزه میمواد الزم و غیر لف)
گیرد. شوند و هیچ انتخابی صورت نمیندازه وارد گردریزه میمواد براساس اب) 
شوند. گاه وارد کپسول بومن نمیهاي خوناب هیچ پروتئین ج)
هاي کالفک منافذ بزرگی در دیواره خود دارند. مویرگ د)
1 (12 (23 (34 (4

..........کند، می..........در خون شروع به ..........که میزان هورمون جنسی یک زن سالم، بالفاصله پس از آنچرخۀ در 
کند. جسم زرد شروع به تحلیل میـ کاهش ـ ) استروژن1
شود. فالوپ میلولۀوارد اووسیت ثانویه ـ افزایش ـ ) پروژسترون2
3 (FSHشود.ها از جسم زرد متوقف میترشح هورمونـافزایشـ
4 (LHگردد.حداکثر میزان ترشح هورمون استروژن مشاهده میـکاهشـ
.........گیاه زیتون، در
2،زایشییاخته  ) عدد کروموزومی1 48n .است
کروماتید وجود دارد.G2 ،46نارس در مرحله گردة ) در2
سانترومر وجود دارد.23اي،  دو هستهیاختۀ) در 3
کروموزوم وجود دارد.نسخه از هر نوع 2آندوسپرم، یاختۀ) در هر4

چند مورد درست است؟
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12صفحه  شناسی  زیست
   است؟ نادرست دوپامین سازندة یاختۀ کدام عبارت در ارتباط با-180

 شوند، شبیه هم هستند. هایی از دنا که عوامل رونویسی به آن متصل می بخشهمه ) 1
 بیان ژن نظارت داشته باشد.تواند بر  ها قرار دارند، یاخته می ) در هر محلی که ژن2
 شود. انداز آغاز می ها، رونویسی با پیوستن رنابسپاراز به راه اي هسته ) مانند پیش3
 تواند میزان تولید رناها را کاهش دهد. ها می ) به کمک هیستون4
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gخواهیم از فلزي به چگالی  می-181
cm35 ،  توخالی بسازیم که شعاع داخلی آن کـرةcm3 ،و شعاع خارجیcm4   است. جرم این کره چنـد

)شود؟  کیلوگرم می )3 
1 (/074 2 (/037 3 (740 4 (370 

xمعادله مکان ـ زمان متحرکی به صورت  -182 t t2 شود. سرعت متوسط  که متحرك به مبدأ مختصات نزدیک می اي باشد. در بازه می 4
 متحرك چند متر بر ثانیه است؟

1 (2 2 (3 3 (1 4 (4 
tمتحرکی با سرعت ثابت در مسیر مستقیم در حرکت است. این متحرك در لحظه -183 s1 xدر مکان  2 m1 tو در لحظـه   5 s2 6 

xدر مکان  m2 xاي برحسب ثانیه در مکان  قرار دارد. متحرك در چه لحظه 17 m29 قرار دارد؟ 
1 (8 2 (10 3 (9   4 (12   

mخودرویی از حال سکون با شتاب -184
s24 تـر از   متـر عقـب   100کند. همزمان یـک موتورسـوار از    در روي خط راست شروع به حرکت می

متر شود، سرعت حرکت موتورسوار  50موتورسوار از خودرو فاصلۀ کند. اگر حداقل  به دنبال خودرو حرکت می vخودرو با سرعت ثابت 

mچند 
s است؟ 

1 (10 2 (5 3 (/2 5 4 (20
vبه صورت  SIزمان حرکت جسمی در  ـ سرعت معادلۀ-185 t t2 8 هاي زیـر در مـورد حرکـت جسـم      یک از عبارت است. کدام 15

 درست است؟
 اول در جهت مثبت محور و تندشونده است. ثانیۀ 3) حرکت جسم در 1
t لحظۀ) حرکت جسم بین دو 2 s , t s2 14  تندشونده و در جهت منفی محور است. 3
t لحظۀ) شتاب متوسط جسم بین دو 3 s , t s2 15  مخالف صفر است. 3
 کند. اول حرکت، جسم همواره کندشونده در جهت منفی محور حرکت می ثانیۀ 5) در 4

/حرکت جسمی که تحت تأثیر نیروي  معادلۀ-186 N16 xکند، به صورت  حرکت می xبر روي محور  5 t t23 8 اسـت. جـرم جسـم     12
 چند کیلوگرم است؟

1 (11 2 (/5 5 3 (4 4 (2 
و پس از مدتی چتر خـود را بـاز کـرده و بعـد از      پرد یک چترباز از ارتفاع زیادي در هوا از یک هواپیما بدون سرعت اولیه به بیرون می-187

دهد؟ (فرض کنید چترباز در مراحل مختلف به  رسد. کدام گزینه شتاب حرکت چترباز را برحسب زمان بهتر نشان می مدتی به زمین می
 رسد.) سرعت حدي خود نمی

 
 
 
1 ( 2 ( 3(  4( 

a

tt1
t2

a

tt1

a

tt1 t2

a

tt1 t2

s
متر شود، سرعت حرکت موت50موتورسوار از خودرو فاصلۀ کند. اگر حداقل به دنبال خودرو حرکت میvخودرو با سرعت ثابت 

mچند 
s است؟

1 (102 (53 (/2 5/4 (20
vبه صورت SIزمان حرکت جسمی در ـسرعتمعادلۀ t t2 8 15tt هاي زیـر در مـورد حرکـت یک از عبارت است. کدام

درست است؟
اول در جهت مثبت محور و تندشونده است.ثانیۀ3) حرکت جسم در 1
t لحظۀ) حرکت جسم بین دو 2 s , t s2 1s , ts , ts ts ts , ts t.تندشونده و در جهت منفی محور است
t لحظۀ) شتاب متوسط جسم بین دو 3 s , t s2 1s , ts , ts , ts , ts ts , ts t.مخالف صفر است
کند. اول حرکت، جسم همواره کندشونده در جهت منفی محور حرکت میثانیۀ5) در 4

/حرکت جسمی که تحت تأثیر نیروي معادلۀ N16 xکند، به صورت حرکت میxبر روي محور  /5 t t23 8 1t2اسـت. جـرم
چند کیلوگرم است؟

1 (112 (/5 5/3 (44 (2
و پس از مدتی چتر خـود را بـاز کـرده وپردک چترباز از ارتفاع زیادي در هوا از یک هواپیما بدون سرعت اولیه به بیرون می

دهد؟ (فرض کنید چترباز در مراحل مخرسد. کدام گزینه شتاب حرکت چترباز را برحسب زمان بهتر نشان میمدتی به زمین می
رسد.)سرعت حدي خود نمی

a

t

a a a
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/در شکل مقابل جسمی به جرم  -188 kg1 Nتوسط فنري با ثابت  5
m80 شود، اگر نیرویی که توسط سطح افقـی   با سرعت ثابت کشیده می

mgاست؟ (مقاومت هوا ناچیز و  cmباشد، افزایش طول فنر در اثر اعمال این نیرو چند  N25شود  به جسم وارد می
s210 (.است 

1 (/12 5  
2 (25 
3 (/1 25  
4 (/2 5 

aبه صورت  kg2شتاب زمان متحرکی به جرم  معادلۀ-189 t2 t لحظـۀ دانیم سرعت این متحـرك در   است و می 5 s2   برابـرm
s4 

t لحظۀاین متحرك در  تکانۀاست.  s3  چند واحدSI است؟ 
1 (6 2 (14 3 (12 4 (28 

 kJ20انرژي،  kJ30در هر دقیقه با مصرف  Bدهد. ماشین  کار مفید انجام می kJ16انرژي،  kJ20در هر دقیقه با مصرف  Aماشین -190
 دهد کدام مورد درست است؟ کار مفید انجام می

 کمتر است. Bاز ماشین  A) توان و بازده ماشین 1
 بیشتر است. Bاز ماشین  A) توان و بازده ماشین 2
 است. Bو بازده آن کمتر از ماشین  Bبیشتر از ماشین  Aشین ) توان ما3
 است. Bو بازده آن بیشتر از ماشین  Bکمتر از ماشین  A) توان ماشین 4

 باشد؟ چند مورد از موارد زیر صحیح می-191
 الف) نمک طعام، فلزات، مواد معدنی و شیشه همگی جزء جامدهاي بلورین هستند.

 گویند. ها حرکت براونی می در شارهها  لکولموب) به حرکت تصادفی و نامنظم 
 انجماد براي ابعاد نانو در مواد با ابعاد عادي آنها تفاوت دارد. نقطۀهاي فیزیکی مواد مانند رسانندگی و  پ) ویژگی

 گویند. هاي آب و سطح جامد در تماس با آن را نیروي هم چسبی می مانند نیروي جاذبه بین مولکول هاي ناهمسان ت) نیروي بین مولکول
 باشد کدام صحیح نمی ) هیچ4 3) 3 2) 2 1) 1

) وارد آب کـرده و آن را بـه تـدریج    1رامی از خارج ظرف (موقعیت ظرفی محتوي آب روي ترازویی قرار دارد، هرگاه قطعه فلزي را به آ-192
) فرو بریم بدون آنکه به کف ظرف برخوردي داشته باشد، در طی این عمل ترازو به ترتیب 3 مطابق شکل تا نزدیکی کف ظرف (موقعیت

(در موقعیـت   این عددها صحیح است؟ مقایسۀدهد. کدام گزینه در رابطه با  را نمایش می W3و  W1، W2از راست به چپ عددهاي 
 (چگالی فلز بیشتر از آب بوده و توپر است) تنها بخشی از جسم در آب فرو رفته است.) )1(
1 (W W W1 2 3   
2 (W W W1 2 3 
3 (W W W1 2 3 
4 (W W W1 2 3 

/ kg1 5 F

NK m80

( )1
( )2
( )3

عیام

انرژي، kJ30در هر دقیقه با مصرف Bدهد. ماشین کار مفید انجام میkJ16انرژي، kJ20در هر دقیقه با مصرف Aماشین 
دهد کدام مورد درست است؟کار مفید انجام می

کمتر است.Bاز ماشین A) توان و بازده ماشین 1
بیشتر است.Bاز ماشین A) توان و بازده ماشین 2
است.Bو بازده آن کمتر از ماشین Bبیشتر از ماشین Aشین ) توان ما3
است.Bو بازده آن بیشتر از ماشین Bکمتر از ماشین A) توان ماشین 4

باشد؟چند مورد از موارد زیر صحیح می
لف) نمک طعام، فلزات، مواد معدنی و شیشه همگی جزء جامدهاي بلورین هستند.

گویند. ها حرکت براونی میدر شارهها  لکولموب) به حرکت تصادفی و نامنظم 
انجماد براي ابعاد نانو در مواد با ابعاد عادي آنها تفاوت دارد. نقطۀ هاي فیزیکی مواد مانند رسانندگی و  پ) ویژگی

گویندهاي آب و سطح جامد در تماس با آن را نیروي هم چسبی می مانند نیروي جاذبه بین مولکولهاي ناهمسان ت) نیروي بین مولکول
ب کدام صحیح نمی) هیچ34) 23) 12) 1

) وارد آب کـرده و آن را بـه ت1رامی از خارج ظرف (موقعیت ظرفی محتوي آب روي ترازویی قرار دارد، هرگاه قطعه فلزي را به آ
) فرو بریم بدون آنکه به کف ظرف برخوردي داشته باشد، در طی این عمل ترازو به3مطابق شکل تا نزدیکی کف ظرف (موقعیت

(در مو این عددها صحیح است؟مقایسۀدهد. کدام گزینه در رابطه با  را نمایش می W3WWو W1WW،W2WWز راست به چپ عددهاي 
(چگالی فلز بیشتر از آب بوده و توپر است)تنها بخشی از جسم در آب فرو رفته است.))1
1 (W W WWW1 2 3W W WW W WWWW 
2 (W W WWW1 2 3W W WW W WWWW
3 (W W WWW1 2 3W W WW W WWWW
4(W W WWW1 2 3W W WW W WWW

( )( )
( )
( )

عیام
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/لیتر مایع با چگالی  5در یک ظرف با شکل نامعین مقدار -193
g

cm30 بوده و مایع تـا ارتفـاع    cm240ریزیم. اگر سطح مقطع ظرف  می 8

cm50 شود، چند نیوتون است؟  هاي ظرف وارد می که از طرف مایع به دیواره ظرف را پر کند، برایند نیروهاییm(g )
s210 

1 (40 2 (16 3 (24 4 (56 
است و آهنگ رسانش  Bدو برابر  Aبه طوري که شعاع  ،اي است یکسان و سطح مقطع آنها دایره Bو  Aاي شکل  هاي استوانه طول سیم-194

 اي بین رسانندگی گرمایی آنها وجود دارد؟ اختالف دماي یکسان بین دو سر آنها، برابر است. چه رابطه گرمایی در هر دو سیم به ازاي

1 (A BK K2 2 (A BK K4 3 (B
A

KK 4 4 (B
A

KK 2 

Cاي با ضریب انبساط طولی  ارلنی شیشه-195
5 /را که در دمـاي   110 C20 دارد، مطـابق شـکل بـا     cm3200گنجایشـی برابـر بـا     0

Cگلیسیرین با ضریب انبساط حجمی 
5 150 برسـانیم، حجـم    C60ایم. اگر دماي ایـن مجموعـه را بـه     در همان دما پر کرده 10

 خواهد شد؟ cm3گلیسیرین سر ریز شده چند 
1 (4 
2 (/4 24 
3 (/3 76 
4 (/3 92 

سلسیوس بـوده  درجۀ یخ چند  اولیۀگردد. دماي  میgr210اندازیم، جرم آن  را در داخل آب صفر درجه میgr200قطعه یخی به جرم -196

F( است؟
kJL kg360  وkJ

kg.K2 یخc( 

 ) صفر4 -10) 3 -9) 2 -8) 1
135اي با بار الکتریکی مثبت،  به ذره-197 ایـن ذره  اولیـۀ  گردد. بار  برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10

e)/چند میکرو کولن بوده است؟  C)191 6 10 

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

cmAنقطۀ در  nC9اي  بار نقطه-198 cm
3
cmBنقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده است،  4 cm

6
چند نیوتون بـر   5

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10 

1 (1000 2 (5000 3 (10000 4 (8100 
Cیک خازن با ظرفیت -199 F20  داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده اسـت. اگـر    V10است، توسط مولد  4

 بخواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟
1 (1 2 (4 3 (3 4 (/0 75 

خواهد شد؟ cm3گلیسیرین سر ریز شده چند 
1 (4
2 (/4 24/
3 (/3 76/
4 (/3 92/

سلسیوسدرجۀ یخ چند  اولیۀگردد. دماي میgr210اندازیم، جرم آن را در داخل آب صفر درجه میgr200قطعه یخی به جرم 

F( ست؟
kJL kg360 وkJ

kg.K2 یخc(

) صفر10-4) 9-3) 8-2) 1
135اي با بار الکتریکی مثبت، ه ذره ایـاولیـۀگردد. بار برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10

e)/چند میکرو کولن بوده است؟  C)191 6 10/

1 (22 (33 (8
34 (4

cmAنقطۀ در nC9اي ار نقطه cm
3
cmBنقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده است، 4 cm

6
چند نیوت5

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10

1 (10002 (50003 (100004 (8100
Cک خازن با ظرفیت  F2 داراي دي الکتریکK شارژ شده و سپس از مولد جدا شده اسـتV10است، توسط مولد 4

خواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟
1(12(43(34(75
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gبه ترتیب  Bو  Aاند. اگر چگالی  در یک دماي معین داراي مقاومت الکتریکی مساوي Bو  Aطول  دو سیم هم-200
cm318  و/

g
cm35 و  4

A ،1  ویژةمقاومت 
 است؟  Bچندبرابر جرم سیم  Aباشد، جرم سیم  Bویژة   برابر مقاومت 3

1 (10
9   2 (5

9   3 (9
10   4 (9

5   
1/باشد. ولتاژ مورد نیاز براي روشن ماندن المپ  می mAh1000اي داراي یک باتري  قوه غ چرا-201 المپ هنگام روشن رشتۀ ولت و مقاومت  5

 توان این چراغ قوه را روشن نگه داشت؟   است. با این باتري چند دقیقه می 100بودن 

1 (24 10 2 (410 3 (34 10 4 (42 10 
جا شود و بار دیگـر یـک الکتـرون را در همـان      تریکی یکنواخت رها کرده تا یک متر جابهیک مرتبه یک پروتون را در یک میدان الک-202

 ؟نیستجا شود. کدام کمیت براي آن دو یکسان  کنیم تا یک متر جابه میدان رها می
 ) کاهش انرژي پتانسیل الکتریکی2  ) افزایش انرژي جنبشی1
 ) افزایش تندي4 ) قدرمطلق تغییر پتانسیل الکتریکی3

یکسان از چهار سیم فاصلۀ که به  Pنقطۀ یکسان از هم قرار دارند. میدان در فاصلۀ به  Iرو چهار سیم راست حامل جریان  در شکل روبه-203
 باشد، به کدام جهت است؟ بین آنها می

1 (
2 ( 
3 ( 
 صفر است. Pنقطۀ ) میدان در 4

وصل شود، جریان عبوري از مقاومت  20دهد. اگر یک سر مبدل به یک مقاومت  رو یک مبدل جریان متناوب را نشان می شکل روبه-204
 چند آمپر است؟ 20

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

کنـد؟   دهد. این نوسانگر در هر دقیقـه چنـد متـر مسـافت طـی مـی       نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  شکل مقابل-205
m(g )
s210 

1 (/0 75 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (6 

  

a
a

a

a
a

Pa

20V V1 200

N1 4000 N2 2000

~

x (cm)

t (s)4

5

5

) افزایش تندي4) قدرمطلق تغییر پتانسیل الکتریکی3
یکسان از چهفاصلۀ که به Pنقطۀ یکسان از هم قرار دارند. میدان در فاصلۀ به Iرو چهار سیم راست حامل جریان در شکل روبه
باشد، به کدام جهت است؟ین آنها می

1 (
2 (
3 (
صفر است.Pنقطۀ ) میدان در4

وصل شود، جریان عبوري از م20دهد. اگر یک سر مبدل به یک مقاومت رو یک مبدل جریان متناوب را نشان میشکل روبه
چند آمپر است؟20

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

دهد. این نوسانگر در هر دقیقـه چنـد متـر مسـافت طـی مـینمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می شکل مقابل
m(g )m
s2

1 (/0 75/
2 (/1 5/
3 (3
4 (6

a
a

a

a
a

Pa

20V V1VV 2

Nط طت تت1افافت 4000 Nدقدق رهر2 د2000 گانگ ا

~

m)

t (s)4

5

5

www.konkur.in

forum.konkur.in



17صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

mسرعت نوسان ذرات محیط چند  بیشینۀدهد.  شکل مقابل نقش یک موج عرضی را در یک تار مرتعش نشان می-206
s ) 3است؟( 

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

باشد، بسامدي که این  cm8برابر طول موج دریافتی آن است. اگر طول چنین آنتنی که در هوا قرار دارد برابر 4طول یک آنتن قدیمی -207

mCکند چند گیگاهرتز است؟ ( گوشی با آن کار می s
83  سرعت صوت در هوا و خأل) 10

1 (/3 75 2 (/7 5 3 (15 4 (60 
در شکل مقابل پرتو بازتاب نهایی نسبت به پرتو تابش اولیه چند درجه منحرف شده است؟ (توجه کنید از سطح هر سه آینـه بازتـاب   -208

 داریم ولی از سطح هر آینه بیشتر از یک بازتاب نداریم.)
1 (60 
2 (80   
3 (120 
4 (140 
 
 

4در اثر حرکت الکترون بین دو تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت -209
برابر شده است، در این صورت فوتـون گسـیل شـده در     9

 گیرد؟ هاي زیر قرار می یک از رشته کدام
n)بالمر  رشتۀ )1 n) لیمان رشتۀ) 2  2( )1 
n)براکت  رشتۀ) 3  تواند درست باشد می 3و  1هاي  ) گزینه4  4(

 چند گرم است؟  m0پرتوزا است. مادة رو نمودار جرم فعال باقی مانده بر حسب زمان یک  شکل روبه-210
1 (100 
2 (150 
3 (200 
4 (400 
 
 

 

x (cm)

y (cm) mv s20

60
4

4

30
100

100

m0

50
/12 5

m(gr)

2 6 t(yr)

1 (60
2 (80 
3 (120
4 (140

4در اثر حرکت الکترون بین دو تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت 
برابر شده است، در این صورت فوتـون گسـیل ش9

گیرد؟ هاي زیر قرار مییک از رشته کدام
n)بالمر رشتۀ)1 n)لیمان رشتۀ) 2( )
n)براکت  رشتۀ) 3 تواند درست باشدمی3  و  1هاي  ) گزینه4(((

چند گرم است؟ m0پرتوزا است. مادة رو نمودار جرم فعال باقی مانده بر حسب زمان یک شکل روبه
1 (100
2 (150
3 (200
4 (400

30
100

100

m0

50
/12 5/

m(gr)

2 6 t(yr)
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 هستند؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت-211
 الف) بر اثر مهبانگ انرژي زیاد آزاد شده سبب پدید آمدن ذرات زیر اتمی و سپس گازهاي هیدروژن و هلیم گردید.

 رود. اي به کار می هاي هسته انرژي آزاد شده در واکنش محاسبۀانیشتین براي  رابطۀب) 
 شود. فراهم میبیشتر  ،تر پ) هرچه دماي ستاره باالتر باشد، شرایط تشکیل عنصرهاي سنگین

 دهد. اي رخ نمی هاي هسته تر بر خالف خورشید واکنش ها به دلیل دماي پایین ت) در ستاره
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

آن برابر ......... است و تعداد  دورةزمین، در دسته ......... جدول تناوبی قرار دارد که مجموع عدد شماره گروه و  رةسیاترین عنصر  فراوان-212
هـا بـه ترتیـب از راسـت بـه چـپ        هاي ظرفیت عنصري با عدد اتمی ......... برابر اسـت. (گزینـه   آن با تعداد الکترون الیۀهاي آخرین  الکترون

 باشند.) می
1 (d 2   36 ـ 10 ـ (d 3   56 ـ 12 ـ (s 4  19 ـ 2 ـ (s 56 ـ 3 ـ   

 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت-213
 ششم جدول برابر است. دورةچهارم یک اتم با تعداد عناصر  الیۀموجود در  الیۀزیر  4الف) گنجایش 

 اند برابر است. که الکترون گرفتههایی  یک عنصر در جدول با بزرگترین عدد کوانتومی اصلی زیر الیه دورة شمارةب) 
 هاي ظرفیتی برابر است. گروه عنصر با تعداد الکترون شمارةاي،  پ) در خصوص تمامی عناصر جدول دوره

 اند. اي قرار گرفته هاي اول و دوم جدول دوره فلزاتی هستند که در گروه s دستۀت) تمامی عناصر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .........جز بههستند، درست هاي  گیري اتم، تمام نتیجه اي بر اساس مدل الیه-214
 کنند. هاي اطراف هسته حرکت می ها فقط در الیه ) الکترون1
 یابد. ها افزایش می اصلی، سطح انرژي الکترون شمارة الیۀ) با افزایش 2

Cl35 گونۀها و تفاوت انرژي میان آنها در دو  ) انرژي الیه3
Cl37و  17

 تقریبا یکسان است. 17
 یابد. هاي متوالی کاهش می اصلی، اختالف سطح انرژي الیه شمارة الیۀ) با افزایش 4

شود و این عنصـر جـزء کـدام دسـته از عناصـر جـدول        از کدام گاز نجیب استفاده می Zn30اتم  فشردةبراي رسم آرایش الکترونی -215
 شود؟ محسوب می

 s دستۀ ـ) نئون d 4 دستۀ ـ) آرگون d 3 دستۀ ـ) نئون s 2 دستۀ ـ) آرگون 1
lداراي یک الکترون با ( Aاتم -216 nالکترون با  5داراي  B) و اتم 0  کدام است؟ Bو  Aباشد. ساختار لوئیس ترکیب حاصل از  می 2

1 (

A
|

A B A
|

A

   2 (: A B A :   3 (
A B A

|
A

   4 (A B A   

MnOهاي  با توجه به اینکه یون-217 2
به  موارددر کدام  CuMnO4به ترتیب منگنات و پر منگنات نام دارند نام ترکیب  MnO4و  4

 درستی آمده است؟
 منگنات )II(ب) مس      منگنات )I(الف) مس 

 پرمنگنات) II(ت) مس      پرمنگنات )I(پ) مس 
 ) الف و ت4 ) پ و ت3 ) ب و پ2 ) الف و ب1

ششم جدول برابر است.دورةچهارم یک اتم با تعداد عناصر الیۀموجود در  الیۀزیر  4لف) گنجایش 
اند برابر است. که الکترون گرفتههایی یک عنصر در جدول با بزرگترین عدد کوانتومی اصلی زیر الیهدورةشمارةب)

هاي ظرفیتی برابر است.گروه عنصر با تعداد الکترونشمارةاي،  پ) در خصوص تمامی عناصر جدول دوره
اند.اي قرار گرفتههاي اول و دوم جدول دورهفلزاتی هستند که در گروهsدستۀت) تمامی عناصر 

1 (12 (23 (34 (4
.........جزبههستند، درست هايگیرياتم، تمام نتیجهاير اساس مدل الیه

کنند. هاي اطراف هسته حرکت میها فقط در الیه ) الکترون1
یابد. ها افزایش می اصلی، سطح انرژي الکترونشمارة الیۀ) با افزایش2

Cl35گونۀها و تفاوت انرژي میان آنها در دو  ) انرژي الیه3
Cl37و17

تقریبا یکسان است.17
یابد. هاي متوالی کاهش میاصلی، اختالف سطح انرژي الیهشمارة الیۀ) با افزایش4

دسـته از عناصـراز کدام گاز نجیب استفاده میZn30اتمفشردةراي رسم آرایش الکترونی  شود و این عنصـر جـزء کـدام
شود؟ محسوب می

sدستۀـ) نئونd4دستۀـ) آرگونd3دستۀـ) نئونs2دستۀـ) آرگون1
lداراي یک الکترون با (Aتم  nالکترون با 5داراي B) و اتم 0 کدام اBو Aباشد. ساختار لوئیس ترکیب حاصل از می2

1 (

A
|

A B A
|

A

BB 2 (: AA BB A :A BBB A :B 3 (
A B

|
A

BB AB
 4 (AA B AA B AB 

MnOهاي ا توجه به اینکه یون 2
مدر کدام  CuMnO4به ترتیب منگنات و پر منگنات نام دارند نام ترکیب MnO4و 4

آ
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 بیان شده است؟هاي زیر براي ترکیبات به درستی  در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ ویژگی-218
 »ها ـ ترکیب چهارتایی داراي پیوند کوواالنسی ـ انتقال شش الکترون بین یون«
 ) آمونیوم کربنات ـ لیتیم فسفات ـ کلسیم سولفات1
 ) منیزیم هیدروکسید ـ باریم سولفید ـ روبیدیم فسفات2
 ) آمونیوم نیترات ـ کلسیم فسفات ـ آلومینیم هیدروژن کربنات3
 هیدروکسید ـ آلومینیم سولفات ـ باریم نیترات (II)) مس 4

را نشان دهـد، غلظـت مـولی     90دهد در صورتی که این دستگاه عدد  دستگاه گلوکومتر ......... هاي گلوکز را در ......... از خون نشان می-219
 گرم بر مول است.) 180است. (جرم مولی گلوکز  موالرگلوکز در خون ......... 

35لیتر ـ  گرم ـ دسی ) میلی1 0/) گرم ـ لیتر ـ 2 10 5 

0/لیتر ـ  گرم ـ دسی ) میلی3 35) گرم ـ لیتر ـ 4   5 10 
0/اگر در دماي معین در -220 گرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مولی محلول کدام (یا چند مـوالر) و غلظـت    60لیتر محلول  5

O)(است؟  ppmآنیون موجود در محلول چند  ,Na ,H : g.mol )116 23 )/چگالی محلول1 g.mL :11 ها به ترتیب  (گزینه 2
 باشند.) از راست به چپ می

1 (mol.L 142500 2 2 (mol.L 135500 2 3 (mol.L 142500 3 4 (mol.L 132500 3 
دسـت   ها به درصد جرمی سدیم فسفات اضافه کنیم تا محلولی با غلظت یک موالر از یون 40لیتر محلول  میلی 50لیتر آب به  چند میلی-221

/آید؟ (چگالی محلول g.mL :11 025) (O ,Na ,P :g.mol 116 23 31( 
1 (450 2 (480 3 (520 4 (550 

اي تولیـد   ــ قهـوه   ایم، چنانچه جرم رسوب قرمز گرم سدیم هیدروکسید واکنش داده 6نیترات را با  (III)محلولی از آهن مقدار کافی -222
4/شده   هیدروکسید کدام است؟  مگرم باشد، درصد خلوص سدی 28

Fe(NO ) NaOH Fe(OH) NaNO3 3 3 33 3
(Na ,O ,H ,Fe : g.mol )123 16 1 56 

1 (80 2 (75 3 (70 4 (65 
 کند؟ را بیان می» نفت خام«هاي  درستی ویژگی کدام عبارت داده شده، به-223

 گیرد. ) حدود نیمی از آن براي تولید انرژي، مورد استفاده قرار می1
 شود. هاي کربن تنها پیوندهاي یگانه یا دوگانه دیده می ) در میان ترکیبات موجود در آن و میان اتم2
 هاي داراي کربن کمتر را داشته باشد. اي از نفت خام داراي ارزش اقتصادي باالتر است که درصد بیشتري از هیدروکربن نمونه) 3
 باشد. هاي گوناگون می شامل هیدروکربنتنها که است ) مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی 4

Cدر یک آلکن نسبت شمار پیوندهاي -224 H  به شمار پیوندهايC C  است. در شرایط  4برابر باSTP  چگالی آن کدام است؟ 

(C ,H ;g.mol )112 1 
1 (/1 25 2 (/1 5 3 (/2 5 4 (3 

0/گر در دماي معین در  محلول کدام (یا چند مـوالر) و غ60لیتر محلول /5 گرم سدیم هیدروکسید حل شده باشد، غلظت مولی
O)(است؟ ppmنیون موجود در محلول چند  ,Na ,H : g.mol )1,Na ,H,Na ,Hچگالی محلول/( g.mL :/

1
ها به (گزینه /

باشند.) ز راست به چپ می

1 (mol.L 142500 22 (mol.L 135500 23 (mol.L 142500 34 (mol.L 12500 3
آب به چند میلی محلولمیلی50لیتر ها بهدرصد جرمی سدیم فسفات اضافه کنیم تا محلولی با غلظت یک موالر از یون40لیتر

/ید؟ (چگالی محلول g.mL :11 025/) (O ,Na ,P :g.mol 1,Na ,P,Na ,P(
1 (4502 (4803 (5204 (550

ايــ قهـوه  ایم، چنانچه جرم رسوب قرمزگرم سدیم هیدروکسید واکنش داده6نیترات را با (III)محلولی از آهن مقدار کافی 
4/شده  هیدروکسید کدام است؟ یی مگرم باشد، درصد خلوص سدی/28

O ) NaOH Fe(OH) NaNO3 3)) 3 3NaOH Fe(OH)NaOH Fe(OH)

,O ,H ,Fe : g.mol )1,O ,H ,Fe,O ,H ,Fe

1 (802 (753 (704 (65
کند؟را بیان می» نفت خام«هاي درستی ویژگیکدام عبارت داده شده، به

گیرد. ) حدود نیمی از آن براي تولید انرژي، مورد استفاده قرار می1
شود. هاي کربن تنها پیوندهاي یگانه یا دوگانه دیده می) در میان ترکیبات موجود در آن و میان اتم2
هاي داراي کربن کمتر را داشته باشداي از نفت خام داراي ارزش اقتصادي باالتر است که درصد بیشتري از هیدروکربننمونه) 3
باشد. هاي گوناگون میشامل هیدروکربنتنهاکه است ) مخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی 4

Cدر یک آلکن نسبت شمار پیوندهاي  H به شمار پیوندهايC C  است. در شرایط 4برابر باSTPچگالی آن کدام است؟
,H ;g.mol )1,H,H
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کیلوگرمی با دماي  1را در یک کاسه آهنی  C20کیلوگرم آب  2آهن است، اگر ویژة برابر ظرفیت گرمایی  10ظرفیت گرمایی ویژه آب -225
C125 کنیم سامانه بـا محـیط اطـراف مبادلـه      باشد؟ (فرض می گراد می سانتی درجۀشوند، دماي نهایی چند  دما بریزیم و این دو هم

 ).گرمایی ندارد
1 (/29 25 2 (25 3 (55 4 (/72 5 

 ه دست آورید: واکنش زیر را ب Hهاي داده شده، مقدار  با استفاده از واکنش-226
N H (l) O (g) N (g) H O(l)2 4 2 2 22   

NH (g) N O(g) N (g) H O(l) H kJ3 2 2 22 3 4 3 1010)1 
N O(g) H (g) N H (l) H O(l) H kJ2 2 2 4 23 318 )2 

NH (g) O (g) N H (l) H O(l) H kJ3 2 2 4 212 1442 )3 

H (g) O (g) H O(l) H kJ2 2 21 2862 )4 

1 (/621 5   2 (/1170 5   3 (/1098 5   4 (/826 5   
 باشد؟ هاي زیر درست می چه تعداد از عبارت-227

 بنزن وجود دارد.   حلقۀشود که در ساختار مونومر آن  الف) براي ساخت گرماسنج لیوانی، از پلیمري استفاده می
 باشد. ارز با آنتالپی واکنش می ب) گرماي محاسبه شده در گرماسنج لیوانی، هم

 توان با استفاده از گرماسنج به دست آورد. گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن را میتهیۀ پ) گرماي واکنش 
 گیري نخواهد بود.   باشد، با استفاده از گرماسنج قابل اندازه ت) گرماي واکنشی که به شدت گرماده یا گرماگیر می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 خواهد بود؟   نادرستهاي زیر  یک از عبارت ان) مقابل، کدامبا در نظر گرفتن نمودار (مول ـ زم-228

 1 (A
n nR t t

1 2
2 1

 )n1  وn2  باشند.) هاي اولیه و ثانویه می مولبه ترتیب   

اولیـه  مـادة  واحـد از   2این نمودار، مجموع ضـرایب مـواد حاصـل،    شدة ) در واکنش موازنه 2
 بیشتر است. 

 ماند. بیستم، واکنش به اتمام رسیده و پس از آن مقدار مواد حاصل ثابت میثانیۀ ) در 3
Aرابطۀ توان  زمانی معین میبازة ) براي این واکنش و در یک 4 Bn n3  را در نظر گرفت.   2

)gپذیري  در بررسی انحالل-229 )gH O2100  زیر و دلیل آن، کدام عبارت درست است؟ ترکیبات 

 باشند. بخش قطبی بر بخش ناقطبی آن، به هر نسبتی در آب محلول می  هاي یک تا پنج کربنی به دلیل غلبه ) الکل1
 کند.   دروالسی بر هیدروژنی غلبه می ها، نیروهاي وان ) با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی در آلکان2
 باشند.   (ث)، در آب حل نشده و محلول در چربی می  د ویتامینهاي بزرگ همانن ) الکل3
 دروالسی خواهد بود.  هاي (آ) و (دي) قدرت پیوند هیدروژنی به مراتب کمتر از نیروهاي وان ) در ویتامین4

  

20

6
4
2

t(s)

C
B

A

mol

1 (/621 5/ 2 (/1170 5/ 3 (/1098 5/ 4 (/826 5/ 
باشد؟هاي زیر درست میچه تعداد از عبارت

بنزن وجود دارد.  حلقۀشود که در ساختار مونومر آن لف) براي ساخت گرماسنج لیوانی، از پلیمري استفاده می
باشد. ارز با آنتالپی واکنش میب) گرماي محاسبه شده در گرماسنج لیوانی، هم

توان با استفاده از گرماسنج به دست آورد.گاز متان از گرافیت و گاز هیدروژن را میتهیۀ پ) گرماي واکنش 
گیري نخواهد بود.  باشد، با استفاده از گرماسنج قابل اندازهت) گرماي واکنشی که به شدت گرماده یا گرماگیر می

1 (12 (23 (34 (4
خواهد بود؟  نادرستهاي زیر یک از عبارتممان) مقابل، کداما در نظر گرفتن نمودار (مول ـ زم

1 (A
n nR t t

1 2n
2 1t

 )n1 وn2  باشند.) هاي اولیه و ثانویه میمولبه ترتیب 

اولیـه    مـادة  واحـد از   2این نمودار، مجموع ضـرایب مـواد حاصـل،    شدة ) در واکنش موازنه 2
بیشتر است. 

ماند. بیستم، واکنش به اتمام رسیده و پس از آن مقدار مواد حاصل ثابت میثانیۀ ) در 3
Aرابطۀ توان  زمانی معین میبازة ) براي این واکنش و در یک 4 Bnn3 AnnA  .را در نظر گرفت

)gپذیري در بررسی انحالل )g
gH O2100  زیر و دلیل آن، کدام عبارت درست است؟ ترکیبات

باشند. بخش قطبی بر بخش ناقطبی آن، به هر نسبتی در آب محلول می  هاي یک تا پنج کربنی به دلیل غلبه ) الکل1
کند.   دروالسی بر هیدروژنی غلبه می ها، نیروهاي وان) با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی در آلکان2
باشند.  (ث)، در آب حل نشده و محلول در چربی مینن  د ویتامینهاي بزرگ همانن ) الکل3
دروالسی خواهد بود. هاي (آ) و (دي) قدرت پیوند هیدروژنی به مراتب کمتر از نیروهاي وان ) در ویتامین4

20 t(s)

C
B

A
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 باشند؟  پلی استري با فرمول کلی زیر کدام میسازندة اسید و الکل -230

|| || || || ||
O O O O O

C (CH ) C O (CH ) O C (CH ) C O (CH ) O C
|| || || || ||

C (CH ) C O (CH ) O C (CH ) C O (CH ) O C2 3 2 2 2 3 2 2
 

1 (HOOC C H COOH3 HOو  6 C H OH3 6   
2 (HOOC C H COOH2 HOو  4 C H OH2 4   
3 (HOOC (CH ) COOH2 HOو  3 (CH ) OH2 2   
4 (HOOC (CH ) COOH2 HOو  2 (CH ) OH2 3   

 هاي عاملی آمین و آمید، عبارت درست کدام است؟  دو ترکیب آلی با گروهمقایسۀ در -231
 تواند متفاوت باشد. هاي سازنده در هر دو یکسان اما تعداد آنها می ) نوع اتم1
 ) ترکیباتی با هر دو گروه عاملی در ساختار پلیمرهاي طبیعی موجود در پوست بدن وجود دارد.  2
 باشد.   اتم هیدروژن می 7داراي  مین، ترین ترکیب آلی آ ) ساده3
 باشد.   استرها می پلیتهیۀ ها مشابه فرایند  پلی آمیدتهیۀ ) واکنش 4

 ......... جز بههاي زیر درست هستند،  تمام گزینه-232
 توانند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. هایی قطبی هستند که می ) اتیلن گلیکول و اوره مولکول1
 شود در سراسر آب پخش شوند. هاي هیدروکسیل هستند که سبب می راي گروههاي عسل دا ) مولکول2
 تواند در هگزان حل شود. ) بنزین ترکیب ناقطبی است که می3
مانند و در  کنار هم باقی میشوندة آنها  حلهاي  ) روغن زیتون و وازلین، هر دو هیدروکربن بوده و هنگام انحالل در آب، ذره4

 شوند. حالل پخش نمی
 است؟ نادرستهاي خورنده  کننده هاي زیر در مورد پاك یک از گزینه دامک-233

 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 ) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده2
 دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش می ها برهم ها با آالینده کننده ها برخالف دیگر پاك کننده پاك ین) ا3
 ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

و ثابت یونش آب بـه   pHلیتر محلول سولفوریک اسید در دماي ثابت،  آب مقطر وجود دارد. با افزودن چند میلی mL300در یک بشر -234
 کنند؟ ترتیب از راست به چپ، چه تغییري می

 ماند. یابد ـ ثابت می ) کاهش می2 یابد. یابد ـ افزایش می ) کاهش می1
 یابند. ) هر دو افزایش می4  یابند. ) هر دو کاهش می3

 دي درست است؟هاي اسی محلول pH دربارةهاي داده شده،  ز عبارتایک  کدام-235

pH/) در دماي اتاق، غلظت یون هیدروکسید براي محلول با 1 4 92، برابر 7  باشد. موالر می 10
 ماند. باقی می 7هاي اسیدي ما بین صفر تا  براي محلول pH) با تغییر دما، مقدار عددي 2
3 (pH یابد. هیدروکسید در یک محلول آبی با افزایش غلظت یون هیدرونیوم، کاهش می و غلظت یون 
 باشد. قدرت اسیدهاي مختلف می مقایسۀ، معیاري براي pH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

باشد.   اتم هیدروژن می7داراي  مین، ترین ترکیب آلی آ ) ساده3
باشد.   استرها می پلیتهیۀ ها مشابه فرایند  پلی آمیدتهیۀ ) واکنش4

.........جزبههاي زیر درست هستند، مام گزینه
توانند با آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند.هایی قطبی هستند که می) اتیلن گلیکول و اوره مولکول1
شود در سراسر آب پخش شوند.هاي هیدروکسیل هستند که سبب می راي گروههاي عسل دا ) مولکول2
تواند در هگزان حل شود.) بنزین ترکیب ناقطبی است که می3
مانن کنار هم باقی میشوندة آنها حلهاي ) روغن زیتون و وازلین، هر دو هیدروکربن بوده و هنگام انحالل در آب، ذره4

شوند. حالل پخش نمی
است؟نادرستهاي خورنده کنندههاي زیر در مورد پاكیک از گزینهککدامک
شود. ها استفاده می کننده ها از این نوع پاكلوله دیوارةهاي تشکیل شده در) براي زدودن رسوب1
ها هستند. کننده ها از جمله این پاك) موادي مانند هیدروکلریک اسید، سدیم هیدروکسید و سفیدکننده2
دهند. کنش ندارند و با آنها واکنش میها برهم ها با آالینده کننده ها برخالف دیگر پاك کننده پاك ین) ا3
ها از نظر شیمیایی فعال هستند. کننده ) این پاك4

و ثابت یونشpHلیتر محلول سولفوریک اسید در دماي ثابت، آب مقطر وجود دارد. با افزودن چند میلیmL300در یک بشر 
کنند؟رتیب از راست به چپ، چه تغییري می

ماند. یابد ـ ثابت می ) کاهش می2یابد. یابد ـ افزایش می ) کاهش می1
یابند. ) هر دو افزایش می4یابند. ) هر دو کاهش می3

ییدي درست است؟هاي اسی محلول pHدربارةهاي داده شده، ز عبارتایک کدام

pH/) در دماي اتاق، غلظت یون هیدروکسید براي محلول با 1 4 92، برابر /7 باشد. موالر می 10
ا2 ا لHا ل اا ا ا ااق7ا
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 :به جزتوان براي جلوگیري از خوردگی آهن استفاده کرد،  هاي داده شده، از تمام فلزات می با توجه به پتانسیل-236
1 (Mn  
2 (Pt  
3 (Zn  
4 (Al        

 هاي زیر درست است؟ چند مورد از عبارت-237

Snصورت  واکنش کاتدي خوردگی حلبی به الف) نیم (aq) e Sn(s)2  باشد. می 2
 توان براي ساخت تانکر آب استفاده نمود. ب) برخالف آهن سفید، از حلبی نمی

Feصورت  ج) در آهن سفید،پس از خراش نیم واکنش کاتدي به (aq) e Fe(s)2  باشد. می 2
 کنند. تولید می H2حلبی در واکنش با محلول هیدروکلریک اسید گاز تهیۀ د) هر دو فلز به کار رفته در 

 شود. مربوط به خراش برداشتن حلبی و آهن سفید آنیونی با خاصیت بازي تولید می هاي کاتدي واکنش هـ) در نیم
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

 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
 تند.) کاتد و آند آن هر دو از جنس گرافیت هس2
 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

Fe)در سلول گالوانی -239 Cu) دقیقه،  20، اگر در مدت/
251 505 م سلول آهن به مـس منتقـل شـود، اخـتالف جـر      الکترون از نیم 10

Cuالکترودها یکسان است) (اولیۀ باشد؟ (جرم  دقیقه چند گرم می 20الکترودها بعد از  ,Fe : g.mol 164 56( 
1 (1000 2 (1200 3 (1300 4 (1500 

C)در اثر واکنش مقدار کافی پارازایلن -240 H )8 0/لیتر محلول  میلی 100با  10 KMnO)موالر پتاسیم پرمنگنات  4 چند گرم ترفتالیک  4(
C)اسید  H O )8 6 ) اکسـید و  IV% بوده و سایر محصـوالت واکـنش منگنـز (   80شود؟ (بازده واکنش  % تولید می83با درصد خلوص  4

Oباشند.) ( پتاسیم هیدروکسید می ,C ,H : g.mol 116 12 1( 
1 (/2 2 2 (/3 2 3 (/1 6 4 (/0 8 

 واکنش را افزایش داد؟فراوردة توان میزان  با توجه به واکنش زیر، چگونه می-241
SO (g) O (g) SO (g) q2 2 32 2 

 اکسید از ظرف ) خارج کردن گاز گوگرد دي2 ) کاهش فشار داخل ظرف واکنش1
 ) افزایش دماي ظرف واکنش4 تر در دماي ثابت ) انتقال مخلوط گازها به ظرف کوچک3

/ /E(Zn / Zn) VE(Mn / Mn) V2 20 76 1 18

/ / /E(Al / Al) VE(Pt / Pt) E(Fe / Fe) V3 2 21 66 1 2 0 44

شود.  مربوط به خراش برداشتن حلبی و آهن سفید آنیونی با خاصیت بازي تولید میهاي کاتدي واکنش هـ) در نیم
1 (22 (33 (44 (5

توان گفت:شود، میدر طی فرایندي که در صنعت فلز آلومینیم تولید می
شود. صورت مذاب حاصل می) سلول گالوانی است که آلومینیم به1
از جنس گرافیت هس2 هر دو سستند.) کاتد و آند آن
شود. اکسید تولید میدي) در اطراف کاتد، گاز کربن3
Alصورت  ) واکنش انجام شده به4 O (l) C(s) Al(l) CO (g)2 3O 22Al O (l) C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s)OO .است

Fe)در سلول گالوانی  Cu) دقیقه،  20، اگر در مدت/
251 505 سلول آهن به مـس منتقـل شـود، اخـتالف الکترون از نیم/10

Cuالکترودها یکسان است) (اولیۀ باشد؟ (جرم دقیقه چند گرم می20لکترودها بعد از  ,Fe : g.mol 1,Fe,Fe(
1 (10002 (12003 (13004 (1500

C)در اثر واکنش مقدار کافی پارازایلن  H )8 1H  0/لیتر محلول میلی100با KMnO)موالر پتاسیم پرمنگنات /4 چند گرم تر4(
C)سید  H O )8 6 4H OH O بوده و سایر محصـوالت واکـنش منگنـز (   80شود؟ (بازده واکنش  % تولید می83با درصد خلوص %IVاکس (

Oباشند.) (تاسیم هیدروکسید می ,C ,H : g.mol 1,C ,HH(
1 (/2 2/2 (/3 2/3 (/1 6/4 (/0 8/

واکنش را افزایش داد؟فراوردة توان میزان ا توجه به واکنش زیر، چگونه می
(g) O (g) SO (g) q2(g)(g) O (g)(g) O SO (3

اکسید از ظرف ) خارج کردن گاز گوگرد دي2) کاهش فشار داخل ظرف واکنش1
) افزایش دماي ظرف واکنش4تر در دماي ثابت) انتقال مخلوط گازها به ظرف کوچک3
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 (ها) درست است؟ با توجه به نمودارهاي زیر، کدام عبارت-242

kJ
35

NOCl(g)2

NO(g) Cl (g)22

يژرنا

)1( شنکاو تفرشیپ

kJ5NO(g) O (g)3 NO (g) O (g)2 2

يژرنا

)2( شنکاو تفرشیپ

kJ25

 
28/)، اگر براي تولید 1الف) در نمودار ( کیلـوژول اسـت    50سـازي   کیلـوژول گرمـا مبادلـه شـود، انـرژي فعـال       6گرم گـاز کلـر،    4

/(Cl g.mol )135 5. 
 ها است. ها بیشتر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده )، مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده2ب) در نمودار (
5/)، براي تولید 2ج) در نمودار ( ژول گرمـا بـه    1250شود در شـرایط اسـتاندارد،    اي شدن هواي آلوده می لیتر گازي که سبب قهوه 6

 شود. محیط منتقل می
 ) است.2) دو برابر، سرعت واکنش نمودار (1توان گفت همواره سرعت واکنش نمودار ( سازي، می هاي فعال د) با توجه به انرژي

 ) ب ـ ج ـ د4 ) الف ـ ج3 ) ب ـ ج2 ) الف1
Alنشدة گرم ترکیب آلومینیم سولفات بر اساس واکنش موازنه  243-40 (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 شود، اگر پس  تجزیه می 3

هاي گازي و جامد به ترتیب برحسـب   گرم برسد، سرعت متوسط تولید فراورده 36ثانیه بعد از واکنش، جرم مخلوط به  20از مدت زمان 
L.molت به چپ کدام است؟ (حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر لیتر بر ثانیه و مول بر دقیقه از راس  است.)132

(S ,O : g.mol )132 16 
 01/ـ  008/) 4 005/ـ  016/) 3 01/ـ  004/) 2 005/ـ  008/) 1

 است؟ نادرستکدام گزینه -244
 کنند. اسید را از واکنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی از پتاسیم پرمنگنات تهیه می تالیک) ترف1
 است. -3اسید برابر  تالیک) عدد اکسایش اتم کربن گروه عاملی در ترف2
 کنند. تر می ترفتالیک اسید را آسانتهیۀ ) اکسیژن هوا و کاتالیزگرهاي مناسب، شرایط دشوار 3
C)) اتیلن گلیکول را از اکسایش 4 H )2  کنند. در مجاورت محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه می 4

 است؟ نادرستها کدام گزینه  در مورد بازیافت پالستیک-245
 تر است. ) تولید مستقیم متانول از متان به دلیل مصرف انرژي کمتر اقتصادي1
 گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاز متان، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست2
 توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست و می الکلخانوادة ترین عضو  ) متانول ساده3
 ناپذیر و قابل بازیافت هستند. اتیلن ترفتاالت زیست تخریب ها از جمله پلی پالستیکهمۀ ) 4

 
 

5/)، براي تولید 2ج) در نمودار ( ژول گر 1250شود در شـرایط اسـتاندارد،   اي شدن هواي آلوده میلیتر گازي که سبب قهوه/6
شود. محیط منتقل می

) است.2) دو برابر، سرعت واکنش نمودار (1توان گفت همواره سرعت واکنش نمودار ( سازي، می هاي فعال د) با توجه به انرژي
) ب ـ ج ـ د4) الف ـ ج3) ب ـ ج2) الف1

Alنشدة گرم ترکیب آلومینیم سولفات بر اساس واکنش موازنه 4 (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 3(SO ) (s) Al O (s) SO(SO ) (s) Al O (s) SO شود، تجزیه می
هاي گازي و جامد به ترتیب برگرم برسد، سرعت متوسط تولید فراورده36ثانیه بعد از واکنش، جرم مخلوط به 20ز مدت زمان 

L.molت به چپ کدام است؟ (حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر یتر بر ثانیه و مول بر دقیقه از راس است.)132
(S ,O : g.mol )1,O,O

/01/ـ /008/) 005/4/ـ /016/) 01/3/ـ /004/) 005/2/ـ /008/) 1
است؟نادرستکدام گزینه 

کنند. اسید را از واکنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی از پتاسیم پرمنگنات تهیه می تالیک) ترف1
3اسید برابر  تالیک) عدد اکسایش اتم کربن گروه عاملی در ترف2 است. -فف
کنند. تر می ترفتالیک اسید را آسانتهیۀ ) اکسیژن هوا و کاتالیزگرهاي مناسب، شرایط دشوار 3
C)) اتیلن گلیکول را از اکسایش 4 H )2 4HHکنند. در مجاورت محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه می

است؟نادرستها کدام گزینه در مورد بازیافت پالستیک
تر است. ) تولید مستقیم متانول از متان به دلیل مصرف انرژي کمتر اقتصادي1
گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاز متان، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست2
توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست و می الکلخانوادة ترین عضو  ) متانول ساده3
ناپذیر و قابل بازیافت هستند.اتیلن ترفتاالت زیست تخریبها از جمله پلی پالستیکهمۀ ) 4
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 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، معصومه علی بخشی،
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 . پاسخنامه تجربی 6دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

فعلمسندمفعولنهاد

مفعولمتمم

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه 

 )160و  159هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
.2 صحیح است. 3گزینه 
 نادرست معنی شده است. واژةچهار 

ــازه    ــت، اج ــتوري: رخص ــاره) (دس ــرف، کن ــف: ط ــر:  (کن دادن) (محض
 استشهادنامه) (آورد: نبرد، جنگ)

 )161و  160هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
 )175و  174، 173هاي  هصفح(فارسی دوازدهم، 

.3 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 دار از جنس سفال/ خستن: زخمی کردن ) سبو: ظرف معموالً دسته1
 ) کُربت: غم، اندوه3
 نیازي ) استغنا: بی4

 )174، 173، 172هاي  هصفحرسی دوازدهم، (فا
.4 صحیح است. 1گزینه 

 صورت درست واژگان نادرست این سؤال است.» ضجه، غربت، تفرید و عیار«
 )174و  173، 172 هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 

.5 صحیح است. 2گزینه 
 سورت گرما = شدت گرما گرما تروص

 )114تا  109 هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 
.6 صحیح است. 2گزینه 

 مباهات و افتخار/ مار غاشیه
.7 صحیح است. 4گزینه 

 نصراهللا منشی است. ترجمۀ» کلیله و دمنه«
.8 صحیح است. 1گزینه 

 پروانه (در مصراع اول) با پروانه (در معناي با کی نیست)= جناس دارند.
 تو= تشبیهچراغ روي 

 پروانه و شمع و چراغ= تناسب (مراعات نظیر)
 = تکرار شده است حال

.9 صحیح است. 2گزینه 
 کشتی عمر/ موج شوق/ بحر فرِاق

 ) زبان خامه = تشخیص (اضافه استعاري) سر= مجاز از مکر و اندیشه1
 ) کباب شدن: کنایه/ خون جگر خوردن = کنایه/ خوان فراق = تشبیه3
 سر رسید= کنایه از مرگ/ به سر= تکرار) مدت عمرم به 4

.10 صحیح است. 2گزینه 
 ، ایهام وجود ندارد. تلمیح: گلستان شدن آتش ابراهیم(ع)2گزینۀ در بیت 

 ها: بررسی سایر گزینه
خـال،   دانـۀ  ) تشخیص: شوخ بودن سپند، به فریاد آمدن آتش/ تشبیه:1

 اضافه تشخیص
 سرو استعاره از معشوق) جناس تام: روان: رونده ـ جان/ استعاره: 3
 دردي/ کنایه: خون جگر خوردن: اندوه و غمگینی ) تناقض: درد بی4

 )49و  48هاي  (فارسی دوازدهم، صفحه
.11 صحیح است. 1گزینه 

 ـ مزه شور که با نمک تناسب دارد.2ـ اشتیاق، غوغا 1د) ایهام تناسب: شور: 

 مثال است.ج) اسلوب معادله: مصراع دوم براي مصراع اول مصداق و 
 هـ) مجاز: پیمانه: شراب
 الف) تشبیه: چو حمالی

 کند. جا می ب) اغراق: فریاد ما کوه را جابه
 )49 صفحۀ(فارسی دوازدهم، 

.12 صحیح است. 2گزینه 
ــ گـوش دار (چـه    1در متن سؤال چهار فعل فقط به مفعول نیاز دارنـد:  

عول ـ مصطفی گفت (جمله بعد از گفت مف2چیزي را؟)/ حدیث: مفعول 
 ـ نخواهی4ـ بخواهی (چه چیزي را؟) 3است. 

 ها: بررسی سایر گزینه
 کند  عاشقرا   خود بندة  او )1
 
 ـ عاشق معشوق3ـ عاشق 2ـ عاشق 1) مسندها: 3

 معطوف هستند.» حبیب«و » محب«هاي  *دقت کنید واژه
 تو عاشق ما هستیگوید  بنده به مایی ) بنده را گریه تو عاشق4

 
 )55تا  53هاي  ، صفحه7(فارسی دوازدهم، درس 

.13 صحیح است. 2گزینه 
هاي وصفی: همان روز ـ روز اول ـ حالت عبوس ـ حالت جـدي ـ       ترکیب
 هاي کوچک (پنج مورد) دست

هـایش ـ    دسـت هاي اضافی: آموزگار ما ـ حالت خود ـ صورتش ـ     ترکیب
 گرفتن شالق ـ زدن سیلی (شش مورد)

 )138 صفحۀ(فارسی دهم، 
.14 صحیح است. 3گزینه 

 دلِ رنجیده: صفت مفعولی
 »آموزگار، گریان، بیننده«هاي موجود فاعلی هستند  ها صفت گزینه بقیۀ

 )91صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.15 صحیح است. 1گزینه 
 الیه است. مضاف» سرتا پایم«در » م« :نکته

 ها: بررسی سایر گزینه
 الیه است. الیه مضاف مضاف» بتان) «2
 الیه است. صفت مضاف» این) «3
 الیه است.   الیه مضاف مضاف» عشقت«در » ت) «4

.16 صحیح است. 1گزینه 
 اند. در این گزینه واژگانی هستند که تحول معنایی یافته» شوخ و رعنا«

 مت، زیبا/ زن احمق و نادانگو / رعنا: خوش قد و قا شوخ: چرك/ طنّاز و بذله
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) سوگند: قسم/ گوگرد2
 ) تماشا: دیدن/ گشتی و گذار و تفریح و تفرّج3
تحول معنایی وجود ندارد. (واژگان فتـراك و نخچیـر    واژة دربردارندة) 4

 اند) واژگانی هستند که متروك شده
 )101 صفحۀ(فارسی یازدهم، 

.17 صحیح است.   2گزینه 
 : جواب بدي را با نیکی و مهربانی بده1ینۀ گز

 پذیري نیستم! : من فرد نصیحت3گزینۀ 
 : جایگاه اصلی انسان عالم معناست، نه این دنیا4گزینۀ 
 مصراع دوم توصیه به تقلید : مصراع اول: پرهیز از تقلید 2گزینۀ 

دار از جنس سفال/ خستن: زخمی کردنسبو: ظرف معموالً دسته
کُربت: غم، اندوه

نیازيستغنا: بی
هاي  هصفحرسی دوازدهم، (فا  172 ،173 ،174(

صحیح است.1نه 
صورت درست واژگان نادرست این سؤال است.»جه، غربت، تفرید و عیار

)174و 173، 172هاي هصفح(فارسی دوازدهم، 
صحیح است.2نه 
سورت گرما = شدت گرماگرما تر

هاي هصفح(فارسی دوازدهم،  )114تا 109 
صحیح است.2نه 

ت و افتخار/ مار غاشیه
صحیح است.4نه 

نصراهللا منشی است.ترجمۀ»له و دمنه
صحیح است.1نه 

ه (در مصراع اول) با پروانه (در معناي با کی نیست)= جناس دارند.
تو= تشبیهغ روي 

ه و شمع و چراغ= تناسب (مراعات نظیر)
= تکرار شده است

صحیح است.2نه 
ی عمر/ موج شوق/ بحر فرِاق

ا ک ا ا ( ا ا اف (ا خ خا ا

فعلوله

مفعولمتمم

ـ عاشق معشوق3ـ عاشق 2ـ عاشق 1) مسندها: 3
معطوف هستند.» حبیب«و » محب«هاي  *دقت کنید واژه

ید  بنده ببهبهمایی ) بنده را گریه تو عاشق4 گ گوی بنده  گوید بنده  عاشق ماتو عاشق ماویب عاشق ماو قو و

ههاي ، صفحه7از(فارسی دوازدهم، درس  هاف
صحیح است.2گزینه  13.
هاي وصفی: همان روز ـ روز اول ـ حالت عبوس ـ حالتترکیب
هاي کوچک (پنج مورد)دست

دسـتهاي اضافی: آموزگار ما ـ حالت خود ـ صورتش ـ    ترکیب
گرفتن شالق ـ زدن سیلی (شش مورد)

 صف(فارسی دهم، 
صحیح است.3گزینه  14.

دلِ رنجیده: صفت مفعولی
آموزگار، گریان«هاي موجود فاعلی هستند ها صفت گزینه بقیۀ

(فارسی یازدهم،
صحیح است.1گزینه  15.
الیه است. مضاف» سرتا پایم«در » م« :نکته

ها: بررسی سایر گزینه
الیه است. الیه مضاف مضاف» بتان) «2
الیه است. صفت مضاف»این) «3
الیه است.   الیه مضاف مضاف»عشقت«در » ت) «4
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.18 صحیح است.   3گزینه 
 3گزینۀ مفهوم مشترك عبارت سؤال با 

 انجامد نه به نابودي آن. نافرمانی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می
.19 صحیح است.   3گزینه 

ها همانند بیت به کار رفته در سـؤال، شـاعر پیـامبر را بهتـرین      گزینههمۀ در 
بـه شـفاعت    3گزینـۀ  دانـد ولـی در    پیشوا در راه رسیدن به عشق الهـی مـی  

 امبر اشاره کرده است.  پی
صحیح است. 2گزینه  20.

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

 وجود انسان نیست.

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

 عقوبت شویم. خاطر کارهاي زشت باید هب ،ها اشاره شده است گزینه
.22 صحیح است. 3گزینه 

 عاشق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) عاشق همواره به دنبال معشوق است.1
 بازي در راه معشوق ) جان4و2

.23 صحیح است. 2گزینه 
زیبـاي معشـوق گـر کسـی     چهـرة  گـري   : با چنین جلوه2 گزینۀمفهوم 

 عاشق نشود، جاي تعجب است.
هاي دیگـر: غیـر از عاشـق واقعـی      مفهوم مشترك بیت موردنظر و گزینه
 کند. کسی درد و اسرار عشق را درك نمی

 )47 صفحۀ(فارسی دوازدهم، درس ششم، 
.24 صحیح است. 4گزینه 

ق همـه چیـز را بـه رنـگ     عبارت مورد سؤال به این مفهوم است که عشـ 
هـا   رنگی عشق که در همـه گزینـه   گرداند و این یعنی همان یک خود می
 گوید عشق مرا جگرسوز کرد. که می 4 گزینۀشود، جز  دیده می

 )53صفحۀ  ،7  (فارسی دوازدهم، درس
.25 صحیح است. 4گزینه 

: وحـدت وجـود؛ یعنـی هرچـه در     3و  2، 1هـاي   مفهوم مشترك گزینه
 اي از ذات خداست. است، جلوهجهان آفرینش 

 سرچشـمۀ : خودشناسی عاملی براي شناخت آفـرینش و  4 گزینۀمفهوم 
 نماي آفرینش است) آن است. (نفس انسان جام جهان

 )141 صفحۀ ،18(فارسی دهم، درس 
 عربیزبان 

.26 صحیح است.   4گزینه 
 ها:سایر گزینه اشتباهات

مـن  «در انتظـارم (   -نیسـت) » إنّمـا «) به راستی (معنی دقیقی بـراي  1
 (ترجمه نشده است)  » معکم« -از منتظران هستم)»: المنتظرین

معکـم   -نـدارد) » باید«) باید منتظر بمانید (فعل امر مخاطب نیازي به 2
 )1(مانند گزینه

 )1مانم (مانند گزینهمنتظر می -) إنّما (ترجمه نشده است)3
 )33صفحۀ (عربی دهم، 

.27 صحیح است. 2گزینه 
: بسـیار) (تعـرف     ترجمه کلما ت مهم: (هذه الظاهرة: این پدیـده) (کثیـراً

 اند) علی: شناخته
 ها: بررسی سایر گزینه

گروه اسمی اسـت،  » الظاهرة  هذه«اي است که (این پدیده:  ) این پدیده1
 اند) اند (نشناخته نه جمله) پی نبرده

 اند (اضافی است) ) عجیب (اضافی است)، نتوانسته3
 )مردم را بسیارمردم () بسیاري از 4

 )25و  24هاي  ، صفحه3(عربی دهم، درس 
.28 صحیح است. 1گزینه 

ـاي   (رد گزینـه  ←سـرودند   (ماضی استمراري): مـی » کانوا ینشدون«  -) 4و3ه
ـاي   در گزینـه » شعرهاي خـود ( « ←شعرهایی»: أشعاراً«  -غلـط اسـت)    4و2ه
» نامیدنـد «، 2در گزینـه   »شـدند  نامیده می(« ←نامیدند  می»: کانوا ... یسمون«

 ، همگی نادرستند!)4در گزینه » نامند می«و  3در گزینه 
.29 صحیح است. 2گزینه 
: درختی استوایی / تنمو: رشـد  الخبز: درخت نان / شجرة استوائیۀٌ شجرة

:   ها / المحیط الهادئ جزُر: جزیرهکند /  می : اقیانوس آرام / تحمـل أثمـاراً
 ها هأغصان: شاخر / هایی دارد / نهایۀ: آخ میوه

.30 صحیح است.   2گزینه 
 ها:   سایر گزینهاشتباهات 

معرفه اسـت)/ بـه   » الحشرات(«درست است)/ حشراتی » ها اقیانوس(«) دریاها 1
 »)  شیفتگان«یعنی » معجبین(«طرز عجیبی 

ـاً  1گزینـۀ  حال است نه صفت)/ جوینـدگان (ماننـد   » هی حیۀ(«) زنده 3 )/ واقع
 اقیانوس (باید جمع باشد)(اضافی است)/ 

 )/ کار (اضافی است)3گزینۀ اند (مانند  ) وقتی زنده4
 )2(عربی دوازدهم، درس

.31 صحیح است. 3گزینه 
 کنند. ها، آنها به طور بدوي زندگی می صحیح: پشت آن مرداب ترجمۀ

 )88، 76، 72، 57هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(
.32 صحیح است.   4گزینه 

» صـداقۀ الجاهـل  «و » دشمنی فـرد عاقـل  «یعنی » عداوة العاقل« 1در گزینه
ِ  «، 2در گزینه»! دوستی فرد نادان«یعنی  و در »! آوردنـد «یعنـی  ...»  جاؤوا ـب
آفریـده شـده   «فعل مجهول است پس ترجمه درسـت آن  » خُلقت« 3گزینه 
 باشد!می» است!

.33 صحیح است. 2گزینه 
خـود  مـردة  وست دارد که گوشت برادر آیا کسی از شما د«عبارت سؤال:  ترجمۀ

ـازمی   » را بخورد؛ از این کار کراهت دارید! دارد کـه در   آیه ما را از غیبـت کـردن ب
 هم به همین موضوع اشاره شده است. 2 گزینۀ

 )2 صفحۀ، 1(عربی یازدهم، درس 
.34 صحیح است. 3گزینه 

اوالً  2شـود. در گزینـه    حذف می 1گزینۀ ماضی است پس » ناامید شدند«
هم به صورت جمـع آمـده. ضـمناً    » الظّواهر«باید مفرد بیاید ثانیاً » یئسوا«
 شود. نیز حذف می 4گزینۀ باشد پس  نمی» هذه«درعربی به معنی » آن«

.35 صحیح است. 1گزینه 
 کلمات:ترجمۀ 

 کردنـد: األطفـال کـانوا یلعبـون، کـان األطفـال یلعبـون/         ها بـازي مـی   بچه
 توپ: الکرة/ ساحل: الشاطئ/ خسته شدند: صاروا تعبین، أصبحوا تعبین

 ها: گزینهاشتباهات 

صحیح است.3نه 
ولـی در سـایر   ؛بخشـد  بیند و مـی  ه دارد به خداوند گناهان ما را می

عقوبت شویم.  خاطر کارهاي زشت بایدهب ،ها اشاره شده استه
صحیح است.3نه 

ق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.
ها: ی سایر گزینه

اشق همواره به دنبال معشوق است.
  بازي در راه معشوق ) جان

صحیح است.2نه 
جلوه2 گزینۀوم  زیبـاي معشـوق گـر کسـی     چهـرة  گـري  : با چنین

ق نشود، جاي تعجب است.
هاي دیگـر: غیـر از عاشـق واقعـی     وم مشترك بیت موردنظر و گزینه
کند. ی درد و اسرار عشق را درك نمی

)47صفحۀ(فارسی دوازدهم، درس ششم، 
صحیح است.4نه 

ــ ق همـه چیـز را بـه رنـگ     ت مورد سؤال به این مفهوم است که عشـ 
هـا   رنگی عشق که در همـه گزینـه   گرداند و این یعنی همان یکمی
 گوید عشق مرا جگرسوز کرد. که می 4 گزینۀشود، جز  می

)53صفحۀ  ،7  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است.4نه 

: وحـدت وجـود؛ یعنـی هرچـه در     3و  2، 1هـاي   وم مشترك گزینه
اي از ذات خداست. است، جلوهن آفرینش 

سرچشـمۀ : خودشناسی عاملی براي شناخت آفـرینش و  4 گزینۀوم 

ـاي   در گزینـه  »شعرهاي خـود ( « ←شعرهایی»: أشعارا« غلـ 4و2ه
2در گزینـه   »شـدند  نامیده می(«←نامیدند  می»: کانوا ... یسمون« »»،

، همگی نادرستند!)4در گزینه »نامند ««می«  و  3در گزینه 
صحیح است.2گزینه  29.
: درختی استوایی / تالخبز: درخت نان / شجرة استوائیۀٌ شجرة

: اقیانوس آرام / تحمها / المحیط الهادئ جزُر: جزیرهکند / می
هاخخ هأغصان: شاخر / هایی دارد / نهایۀ: آخ میوه

صحیح است. 2گزینه  30.
ها:   سایر گزینهاشتباهات

معرفه»««الحشرات(«درست است)/ حشراتی »ها«« اقیانوس(«) دریاها1
») شیفتگان«یعنی »««معجبین(«طرز عجیبی 

  گزینـحال است نه صفت)/ جوینـدگان (ماننـد   »««هی حیۀ(«) زنده3
اقیانوس (باید جمع باشد)(اضافی است)/ 

33)/ کار (اضافی است)3گزینۀ اند (مانند ) وقتی زنده4
(عربی دوازده

صحیح است.3گزینه  31.
ها، آنها به طور بدوي زندگی مصحیح: پشت آن مردابترجمۀ

72، 57هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(
صحیح است. 4گزینه  32.

صـداقۀ«  و » دشمنی فـرد عاقـل  «یعنی » عداوة العاقل« 1در گزینه
ِ  «، 2در گزینه»! دوستی فرد نادان«یعنی  آور«یعنـی  ...»  جاؤوا ـب
آفر«فعل مجهول است پس ترجمه درسـت آن»خُلقت« 3گزینه 
باشد!می» است!
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کـار رفتـه اسـت،     بـه » األطفـال «بعد از » کان» («األطفال کان یلعبون) «2
 تعباً (باید جمع باشد) کار برود.) ـ أصبح به» کانوا«صورت  پس باید به

کـانوا  «باشد)/ » الشاطی«صورت  (ساحل معرفه است و باید به» شاطئ) «3
 »)خسته شدند«است، نه » خسته بودند«(به معناي » تعبین

کـار بـرود./    بـه » الکـرة «صـورت   (تـوپ معرفـه اسـت و بایـد بـه     » کرة) «4
 ) ـ تعباً (باید جمع باشد.)3گزینۀ (مانند » شاطئ«

 )70صفحۀ ، 7دهم، درس (عربی یاز
.36 صحیح است. 4گزینه 

 ها: کلمات متضاد در گزینه
ــۀ) «1 ــداة«(دوســتان) و » أحب ــد) «2 –(دشــمنان) » ع (دوري) و » بع
 (آغاز روز)» غَداة«(آغاز شب) و » عشیۀ) «3(نزدیکی) » قُرب«

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

 صحیح است.» ربع: یک چهارم) «1
صـحیح  » محاکَمـۀ «صحیح است. چون فعل ماضی است، » أحضَروا«) 2

 »)مفاعلَۀ«است (بر وزن 
 صحیح است، چون جار و مجرور است.» بالدینِ) «4

 )3و  2صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 43صفحۀ ، 4(عربی دهم، درس 
 

 ترجمۀ متن:
ـابش خورشـید بـر سـنگریزه      » رمض«ریشۀ رمضان از   واژة و به معناي شـدت ت

ـاه    است. می ـام نامگـذاري م ـاي عربـی، بـه     گویند چون به هنگ أعـراب  وسـیلۀ  ه
ـاه    جاهلی، این ماه در فصل تابستان قرار داشت، ماه رمضان نامیده شده و ایـن م

ـاه      از بین ماه ـاه چـون م ـاي   هاي قمري، تنها اسم در قرآن کریم اسـت. ایـن م ه
ـان         دیگر سی ـاه و پای ـا رؤیـت هـالل م ـاه ب روز است. اما با توجه به آغاز شـدن م

طول این ماه ممکن است بیسـت و نـه روز نیـز      یافتن آن با رؤیت هالل ماه بعد،
ـان بـه بیـت        ـاه رمض ـام قـرآن در م باشد. در روایات معصومین آمده است که تم

ـان،    ـاه رمض ورات در روز تـ   معمور نازل شده است. صحف ابراهیم در شـب اول م
ـار قـرآن     ششم ماه رمضان و انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان نازل شده انـد. به

ـان     ماه رمضان است و شب هاي قدر در آن قرار دارد. روزه تکلیف خداونـد بـر انس
است، چون باعث تقویت تقوا، مانع عذاب دنیوي و اخروي، باعـث آرامـش روان و   

 شود.   ت بین ثروتمندان و فقیران میجسم، مانع نفوذ شیطان، و باعث مساوا
.38 صحیح است.   2گزینه 

ـان     ـاه بعـد پای طبق مفهوم متن، رمضان با رؤیت هالل ماه آغاز و با رؤیت هالل م
 یابد.   می

 ها، ماه رمضان در فصل سرما بود. : هنگام نامگذاري ماه1گزینۀ 
 هاي قمري در قرآن کریم ذکر شدند.   : ماه3گزینۀ 
 شود.   : روزه مانع تأثیر شیطان فقط در ماه رمضان می4گزینۀ 
.39 صحیح است.   2گزینه 

 »هاي پیامبران بزرگ در ماه رمضان نازل شده است! کتاب«
 ها: سایر گزینهترجمۀ 
 سوزند!   هایی داللت دارند که از حرارت می رمضان بر شنکلمۀ : 1گزینۀ 
 شود. : روزه تنها باعث آرامش جسم می3گزینۀ 
 ماه رمضان بر مردم به جز فقیران واجب است.روزة : 4 گزینۀ

.40 صحیح است.   3گزینه 
 هاي مقدس همگی در ماه رمضان نازل شده است.   ها، کتاب ماهبقیۀ برخالف 
.41 صحیح است.   1گزینه 
 گذاري و إعراب کامل عبارت: حرکت

علـی   الصیام (مبتداي مرفوع)، فریضۀُ (خبر مرفوع)، اهللاِ (مضاف الیـه و مجـرور)،  
ـانِ (مجـرور بـه جـر)، لأنّـه یقَـوي (فعـل          (حرف جر مبنی علی السـکون)، االنس

 مضارع معلوم)، الفضیلۀَ (مفعول به و منصوب)  
.42 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) ماضٍ (مضارع)1
) جمع سالم للمذکر (جمع التکسیر)، نونه مفتوحۀ دائماً (ایـن عبـارت   2

 سالم است) هاي مذکر مختص جمع
 ) للغائب (للغائبۀ)3

 )9  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
.43 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
) ضمیر منفصـل (ضـمیر متّصـل)     3) فاعله ضمیر الهاء البارز (فاعله الفلّاحون)  1
 ) مفعول (مضاف الیه)4

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
.44 صحیح است. 1گزینه 

است. ضـمن اینکـه   » مفاعلۀ«مصدر از باب » مفاعلَۀ«بر وزن » مساعدة«
 این کلمه در عبارت، مفعول شده است:

 »آن حیوان، کمک کردن به انسان را دوست دارد«
 )107و  88، 60، 59هاي ، صفحه8و  7، 5هاي  دهم، درس عربی(

.45 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 رد (اسم)) سید: مبتدا، خادم: خبر از نوع مف1
 ) الندم: مبتدا، خیر: خبر از نوع مفرد (اسم)2
 ) للحیوانات: خبر مقّدم از نوع جار و مجرور، لغۀ: مبتداي مؤخّر3
 ) العاملون: مبتدا، مشغولون: خبر از نوع مفرد (اسم)4

 )101و  91 هاي صفحه، 8دهم، درس  (عربی
.46 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 مبتدا المستضعفون ) اسم مفعول1
 نائب فاعل المرسلون ) اسم مفعول2
 فاعل المنتظَر ) اسم مفعول3
 صفت   المصنوعۀ) اسم مفعول4

 )117و  109هاي ، صفحه8درس  دهم، عربی( 
.47 صحیح است.   1گزینه 

 ها:   بررسی گزینه
هـا، بـرخالف سـایر افعـال،      از افعال ناقصه است. ایـن فعـل  » یصبح: «1گزینۀ 

 فاعل و مفعول ندارند.  
 »  الکافرُ: فاعل«، »یقول: فعل: «2گزینۀ 
 : بعثَ: فعل، اهللاُ: فاعل3گزینۀ 
 : ألَّف: فعل، الفُرْس: فاعل4گزینۀ 
.48 صحیح است.   1گزینه 

جازمه است ولی چون این فعل، جمـع مؤنّـث اسـت،    » لَیجعلْنَ«در » لـِ«
 کند.   آخر آن تغییر نمی
 ها:   بررسی سایر گزینه

شـود کـه در آن بایـد از فعـل نهـی       ص مـی مشخ» یا بنتی«: از 2گزینۀ 
فعـل  » ن«نهی اسـت و بایـد   » ال تُجالسینَ«در » ال«استفاده شود. پس 

 ال تُجالسی حذف شود 

صحیح است.3نه 
ها: سی سایر گزینه

صحیح است.» ربع: یک چهارم«
صـحیح  »محاکَمـۀ «صحیح است. چون فعل ماضی است، » أحضَروا«

»)مفاعلَۀ« (بر وزن 
صحیح است، چون جار و مجرور است.» بالدینِ«

)3و  2صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 43صفحۀ ، 4بی دهم، درس 

مۀ متن:
ـابش خورشـید بـر سـنگریزه      »رمض«ریشۀ رمضان از  و به معناي شـدت ت

ـاه   . می ـام نامگـذاري م ـاي عربـی، بـه     گویند چون به هنگ   أعـراب      وسـیلۀ   ه
ـاه    ی، این ماه در فصل تابستان قرار داشت، ماه رمضان نامیده شده و ایـن م

ـاه     ن ماه ـاه چـون م ـاي    هاي قمري، تنها اسم در قرآن کریم اسـت. ایـن م      ه
ـان         سی ـاه و پای ـا رؤیـت هـالل م ـاه ب روز است. اما با توجه به آغاز شـدن م

طول این ماه ممکن است بیسـت و نـه روز نیـز     ن آن با رؤیت هالل ماه بعد،
ـان بـه بیـت        ـاه رمض ـام قـرآن در م  در روایات معصومین آمده است که تم

ـان،    ـاه رمض ورات در روز تـ   ر نازل شده است. صحف ابراهیم در شـب اول م
ـار قـرآن     م ماه رمضان و انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان نازل شده انـد. به

ـان    مضان است و شب هاي قدر در آن قرار دارد. روزه تکلیف خداونـد بـر انس
، چون باعث تقویت تقوا، مانع عذاب دنیوي و اخروي، باعـث آرامـش روان و   

شود.   ت بین ثروتمندان و فقیران میم، مانع نفوذ شیطان، و باعث مساوا
صحیح است. 2نه 

ـان     ـاه بعـد پای  مفهوم متن، رمضان با رؤیت هالل ماه آغاز و با رؤیت هالل م
بد. 
ها، ماه رمضان در فصل سرما بود.: هنگام نامگذاري ماه1ۀ 

ون رز ب ه لیر یر
) مفعول (مضاف الیه)4

،4(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه  44.

است. ضـ» مفاعلۀ«مصدر از باب » مفاعلَۀ«بر وزن »مساعدة«
این کلمه در عبارت، مفعول شده است:

»آن حیوان، کمک کردن به انسان را دوست دارد«
8، 60، 59هاي ، صفحه8و  7، 5هاي  دهم، درس عربی(

صحیح است.3گزینه  45.
ها: بررسی گزینه

ففرد (اسم)) سید: مبتدا، خادم: خبر از نوع مف1
) الندم: مبتدا، خیر: خبر از نوع مفرد (اسم)2
) للحیوانات: خبر مقّدم از نوع جار و مجرور، لغۀ: مبتداي مؤ3
) العاملون: مبتدا، مشغولون: خبر از نوع مفرد (اسم)4

1هاي صفحه، 8دهم، درس  (عربی
صحیح است.3گزینه  46.

ها: بررسی گزینه
مبتدا المستضعفون ) اسم مفعول1
نائب فاعل المرسلون ) اسم مفعول2
فاعل المنتظَر ) اسم مفعول3
صفت   المصنوعۀ) اسم مفعول4

هاي ، صفحه8درس  دهم، عربی(
صحیح است. 1گزینه  47.
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ــۀ  ــر در شــکل ظــاهري  » إنْ: «3گزین ادات شــرط اســت و باعــث تغیی
اهللا قَرضـا حسـناً    تقْرضواشود. پس: إنَ  هاي شرط و جواب شرط می فعل

فْهضاعلَکُم ی 
: چرا: «4گزینۀ  مپرسشی است و تغییـري در فعـل بعـدش بـه     کلمۀ » ل

 صحیح است.  » تَقولونَ«آورد. پس:  وجود نمی
.49 صحیح است. 3گزینه 

» حال از نوع جمله اسمیه است.....» و هو کان فی الحج 
 آید. می» واو حالیه«نکته: حال از نوع جمله اسمیه همراه با حرف 

 )22فحۀ ص، 2(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه  50.
هـا   مفعول مطلق نوعی است؛ ولی در سـایر گزینـه  » قرضاً« گزینهدر این 

 تأکیدي هستند.» تطهیراً، مساعدةً و مواجهۀً«به ترتیب 
 )49و  48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.51 صحیح است.   2گزینه 
اي  و پـیش از آن هـیچ نوشـته   «چنین است:  ،...و ما کنت تتلواترجمۀ آیۀ 

در آن صـورت کجـروان   نوشتی کـه   با دست خود آن را نمی خواندي و را نمی
 »  افتادند به شک می

 )41صفحۀ ،  3درس (دین و زندگی  یازدهم، 
.52 صحیح است. 1گزینه 

طلـب   نهایـت  مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. اگـر روح انسـان بـی   
خواهد، شایسته اسـت کـه تنهـا     پایان می صورت بی ها را به است و خوبی

 تقّرب و نزدیکی خداي بزرگ مقصد نهایی او باشد.
مـادي  بهـرة  افراد زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از 

کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را  زندگی استفاده می
دل خـود را بـه خداونـد    دهنـد، جـان و    در جهت رضاي خدا انجـام مـی  

 سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می تر می نزدیک
 )20صفحۀ دین و زندگی دهم،(

.53 صحیح است.   4گزینه 
زندگی را دریافت کردند، یک نهضت علمی برنامۀ ترین  مردم وقتی کامل

 و فرهنگی بزرگ در کشورهایی مانند ایران آغاز شد.  
.54 صحیح است. 4گزینه 
 مربوط به فطرت است. 3مقدمۀ اول و گزینه ، 2، مقدمه دوم و گزینه 1گزینه 

 )3صفحۀ دوازدهم، درس ا،  (دین و زندگی
.55 صحیح است.   2گزینه 

اي جدي است که انسان فقط یک بار به دنیا  این دغدغه از آن رو دغدغه
کند. بنابراین در این فرصت  آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می می

هایی کـه پـیش روي اوسـت، راهـی را      راههمۀ تکرار نشدنی، باید از بین 
براي زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتوانـد بـه آن هـدف    

 برتري که خداوند در خلقت او قرار داده، برسد.  
 )8صفحۀ  ،1(دین و زندگی یازدهم، درس 

.56 صحیح است. 3گزینه 
ل سـابقُ   ﴿ آیۀ شریفۀطبق  لَااللَّیـ رَ والقَم غی لَها اَن تُدرِكنبی لَا الشَّمس

 نه خورشید را سزد که به مـاه برسـد،  : «﴾النَّهارِ و کُلٌّ فی فَلَک یسبحونَ
علـت  » و نه شب بر روز پیشی جوید، و هر یک در مـداري در گردشـند.  

پیشی نجستن شب بر روز در حرکـت خورشـید و مـاه، داشـتن مـداري      

ــراي قانونمنــدي    ــراي گــردش آنهاســت. ایــن آیــه مثــالی ب مشــخص ب
 خداوند در جهان است. يناپذیر و استوار تخلف

 )60صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.57 صحیح است.   3گزینه 

پس از مرگ، تنها روح انسان که حقیقت وجود اوست، توسط فرشـتگان  
 گردد (توفّی) نه جسم او.  به طور تمام و کمال دریافت می

 ) 55صفحۀ ،  5درس (دین و زندگی دهم، 
.58 صحیح است. 3گزینه 

 دهد. صله رحم، محبت به خویشان و صدقه دادن، عمر را افزایش می
حالل، آب دادن بـه درخـت تشـنه،     لقمۀوالدین، امانتداري، ـ احسان به 

دیگران زنـدگی   غصۀ سیراب کردن حیوانات، برطرف کردن غم و اندوه و
 بخشد. را بهبود می

 )78صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 
.59 صحیح است. 3گزینه 

هر دو مربوط به فـرض دوم اسـت؛ یعنـی     2و  1 گزینۀها،  در بین گزینه
نیز به فرض سوم که منطقـی و   4گزینۀ پایان یافتن این دو مسئولیت و 

یکی از دالیلی اسـت کـه    3گزینۀ کند و فقط  قابل قبول است، اشاره می
) در این بـاره، خـط   بر فرض اول یعنی سکوت قرآن کریم و پیامبر (

 کشد. بطالن می
 )63 صفحۀ، 5دهم، درس (دین و زندگی یاز

.60 صحیح است. 1گزینه 
، علـت اینکـه   ﴾قُل اَغَیرَ اللّه اَبغی ربا و هو رب کُلّ شَـیء ﴿ آیۀبر اساس 

نباید غیر خدا را بـه عنـوان پروردگـار طلبیـد، ایـن اسـت کـه خداونـد         
 پروردگار همه چیز است.

الیمیلکـونَ لاَنفُسـهِم نَفعـا و    قُل اَفَاتَّخََذتُم من دونه اَولیاء ﴿طبق عبارت 

که اختیار سود و زیـان خـود را هـم ندارنـد، شایسـتگی       ، افرادي﴾الَضّرا
 سرپرستی و والیت را ندارند.

 )22و  19هاي  صفحه،  2دوازدهم، درس  دین و زندگی(
 

.61 صحیح است.   3گزینه 
شـوند. یـک در    بهشت هشت در دارد که بهشـتیان از آن درهـا وارد مـی   

پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهاي دیگر  مخصوص
 هاي دیگر است.   براي گروه

وعـدة  گویند خداي را سپاس کـه بـه    بهشتیان هنگام ورود به بهشت می
 خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد. 

 )81صفحۀ ، 7دین و زندگی دهم، درس (
.62 صحیح است. 2گزینه 

خطاب بـه مالـک اشـتر     )(امیرالمومنین  عهدنامۀ در بخشی از
کنند، از خود  جویی می را که از دیگران عیب  کسانی«آمده است: 

هایی دارند و مدیر جامعه بایـد   دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب
اي افـراد مـورد    بیش از همه در پنهان کـردن آنهـا بکوشـد. عـده    

تحقیق کنند  وضع طبقات محرومدربارة اطمینان را انتخاب کن تا 
و به تو گزارش دهند. سپس براي رفع مشکالت آنها عمـل کـن...   
زیرا این گروه (افراد محروم) بیش از دیگران بـه عـدالت نیازمنـد    

 هستند.
 )150صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

ب هر و و ر يه
)49و 48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و
صحیح است. 2نه 

      اي و پـیش از آن هـیچ نوشـته   «چنین است: ،...و ما کنت تتلوامۀ آیۀ 
  در آن صـورت کجـروان   نوشتی کـه  با دست خود آن را نمیخواندي وی

»  افتادندک می
)41صفحۀ ،   3درس (دین و زندگی  یازدهم، 

صحیح است.1نه 
طلـب  نهایـت  ود و هدف نهایی ما خداوند است. اگـر روح انسـان بـی       

 خواهد، شایسته اسـت کـه تنهـا     پایان می صورت بی ها را به  و خوبی
ب و نزدیکی خداي بزرگ مقصد نهایی او باشد.

مـادي  بهـرة   زیرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلی خود، هم از 
کنند و هم از آنجایی که تمام کارهاي دنیوي خود را گی استفاده می

دل خـود را بـه خداونـد    دهنـد، جـان و    جهت رضاي خدا انجـام مـی  
سازند. کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد میتر میک

)20صفحۀ دین و زندگی دهم،(
صحیح است. 4نه 

زندگی را دریافت کردند، یک نهضت علمی برنامۀ ترین  م وقتی کامل
هنگی بزرگ در کشورهایی مانند ایران آغاز شد.  

صحیح است.4نه 
مربوط به فطرت است.3مقدمۀ اول و گزینه ،2، مقدمه دوم و گزینه 1ه 

زندگ ا(دینو در )3صفحۀدوازده

بخشد. را بهبود می
(دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است.3گزینه  59.
هر دو مربوط به فـرض دوم اسـ2و  1 گزینۀها،  در بین گزینه

نیز به فرض سوم که4گزینۀ پایان یافتن این دو مسئولیت و 
یکی از دالیلی3گزینۀ کند و فقط قابل قبول است، اشاره می

ببر فرض اول یعنی سکوت قرآن کریم و پیامبر ( ) در این
کشد.بطالن می

ص،5دهم، درس (دین و زندگی یاز
صحیح است.1گزینه  60.

، عل  ﴾قُل اَغَیرَ اللّه اَبغی ربا و هو رب کُلّ شَـیء ﴿آیۀبر اساس 
نباید غیر خدا را بـه عنـوان پروردگـار طلبیـد، ایـن اسـت کـ

پروردگار همه چیز است.
الیمیلکـونَ لاَنفُسـقُل اَفَاتَّخََذتُم من دونه اَولیاء ﴿طبق عبارت

 که اختیار سود و زیـان خـود را هـم ندارنـد،، افرادي﴾الَضّرا
سرپرستی و والیت را ندارند.

هاي صفحه،  2دوازدهم، درس  دین و زندگی(

صحیح است. 3گزینه  61.
   شـونبهشت هشت در دارد که بهشـتیان از آن درهـا وارد مـی   

شهیدان و د مخصوص مخصوص صدیقان، یک در و پیامبران
هاي دیگر است.   براي گروه
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.63 صحیح است.   4گزینه 
 به بعد است. )(موارد الف، پ و ت مربوط به دوران امامت امام کاظم 

 )( امام صادق مورد ب 
     )(امام علی  مورد ث 

 )117و  116 هاي  هصفح ، 8دین و زندگی یازدهم، درس (
.64 صحیح است. 4گزینه 
راز و نیاز بـا خداونـد و کمـک خواسـتن از     «، مربوط به 2و  1هاي  گزینه

مربـوط بـه    3گزینـۀ  (نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند) است و » او
 باشد. پذیري می حق روحیۀ تقویت

 )49و  48 هاي صفحه، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3گزینه  65.
اش را شکسـت   که انسان مرتکب  گناهی شد و توبه کرد؛ اما توبه هنگامی

و دوباره مرتکب گناه شد؛ هیچ مانعی ندارد کـه بـاز هـم توبـه کنـد و از      
 خداوند عذرخواهی نماید.  

توبه اگرچه هر وقت به سوي خـدا بـازگردیم، خداونـد    در رابطه با توفیق 
کند، باید به این نکته توجه کنیم کـه  اگـر انسـانی غـرق      ما را قبول می

 گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.
 

صحیح است. 2گزینه  66.
ا بـه گنـاه   ر : من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شمااین سخن شیطان که

خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتیـد. امـروز خـود را     دعوت کردم، این
نه مرا... اشاره به انتخاب و اختیـار دارد کـه متناسـب بـا      ،سرزنش کنید

توضیح: در درس دوم در نبـود  . (دارد فالهمها فجورها و تقواها عبارت
االت ؤ، بـا توجـه بـه سـ    ها در گزینهاما شاکرا و اما کفورا یآنعبارت قر

فـوق بـراي اختیـار در نظـر گرفتـه      ، عبارت قرآنی اي اخیره کنکور سال
 شود) می

.67 صحیح است. 3گزینه 
رُهم    ﴿آیۀ بر اساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهن آمم

ایمـان بـه خداونـد و روز     ﴾عند ربِّهِم و الَ خَوف علَیهِم و الَ هم یحزَنُـونَ 
تن ، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـ    اپسین اگر با کار نیکو ممزوج شـود و

 .ترس و اندوه را به دنبال دارد
دعـوت   یکتاپرسـت یدعوت مـردم را بـه    ياز همان ابتدا )(رسول اکرم 
 .یدتا رستگار شو» نیستاهللا  معبودي جز«اي مردم بگویید : کرد و فرمود

.68 صحیح است.   1گزینه 
خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شـرط  

 کند.  اصلی دوستی با خود اعالم می
بخشـد و زنـدگی    عشق به خدا چون اکسیري است که مرده را حیات می

 کند. حقیقی به وي عطا می
 )109و  108 هاي هصفحدین و زندگی دهم، (

.69 صحیح است. 1گزینه 
 مبارزه با فقر و محرومیت عابدان بیکارمذمت 

 محبت و مدارا با مردم همراهی با یاران در سخن از آخرت
رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر (هـدایت)  «فرماید:  خداوند می

 »مند) است. شما حریص (به شدت عالقه
 )78و  77، 76هاي  ، صفحه6هم، درس (دین و زندگی یازد

.70 صحیح است. 2گزینه 
و مـن آیاتـه ان خلـق لکـم مـن      ﴿آیـۀ شـریفۀ   پیام صورت سؤال از انتهـاي  

 ﴾ذلـک آلیـات لقـومٍ یتفکّـرون    ﴿فرمایـد:   که خداوند مـی  ﴾انفسکم ازواجاً...
 گردد. مفهوم می

 )169صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس  
.71 صحیح است.   3گزینه 

انـد   ها را دیـده  پیامبران و امامان چون در دنیا ظاهر و باطن اعمال انسان
 اند.   اند، بهترین گواهان قیامت و از هر خطایی مصون و محفوظ

 ) 66صفحۀ  ، 6(دین و زندگی دهم، درس 
.72 صحیح است. 1گزینه 

هـا و  گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در نگرش انسان
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   ﴿سازد. دقت کنید: عبارت می ـومِ اآلخـالی نَ بِـاهللاِ ون آمفقـط بـه   ﴾م ،
 هاست، توجه داشته است.ایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان

.73 صحیح است.   2گزینه 
تـرین   از گذشته تـا زمـان حاضـر، زنـان راهبـه و قـدیس یکـی از کامـل        

دهـد کـه از نظـر آنـان،      اند. این امر نشـان مـی   ها را انتخاب کرده حجاب
تـر   پسـندیده  تـر و در پیشـگاه خـدا    داري نزدیـک  داشتن حجاب، به دین

است. پوشش و حجاب زنان در ایـران باسـتان چنـان برجسـته بـود کـه       
تـوان ایـران باسـتان را     حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می

 منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
 )146و  145 هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (

.74 صحیح است.   2گزینه 
تـر از   تر از معروف و خیر و شناخته ناختهدر آن ایام در شهرها چیزي ناش

توانیـد راه رسـتگاري را    منکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
 کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. تشخیص دهید که ابتدا پشت

 )107 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
.75 صحیح است. 1گزینه 

ابل آن ایسـتاد و آن را گنـاهی کبیـره    که عمل زنا فراوان بود مق از زمانی
اء  فَاحشَۀً کَانَ إِنَّهولَا تَقْرَبوا الزِّنَا ﴿شمرد و در سوره اسراء  سـ بِیلًا  و سـ﴾ :

 به زنا نزدیک نشوید؛ قطعاً آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.
 )102صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 
 زبان انگلیسی

.76 است.صحیح  3گزینه 
دانسـتند   ترجمه: سربازها در موقعیت دشواري بودند اما خوشبختانه مـی 

 که چطور از خودشان محافظت کنند.
تـوانیم آن را بـه شـکل     (دانسـتن)، نمـی   knowنکته: با توجه بـه فعـل   

دوم هـم فاعـل و هـم    جملـۀ  استمراري به کار ببریم. از طرف دیگـر، در  
ضـمیر مفعـولی از ضـمیر    مفعول خود سربازها هسـتند. پـس بـه جـاي     

 کنیم. انعکاسی استفاده می

م ی چ
وند عذرخواهی نماید.  

توبه اگرچه هر وقت به سوي خـدا بـازگردیم، خداونـد    ابطه با توفیق 
کند، باید به این نکته توجه کنیم کـه  اگـر انسـانی غـرق      قبول می

 شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.

صحیح است.2نه 
ا بـه گنـاه   ر : من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شماسخن شیطان که

خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتیـد. امـروز خـود را    ت کردم، این
نه مرا... اشاره به انتخاب و اختیـار دارد کـه متناسـب بـا      ،نش کنید

توضیح: در درس دوم در نبـود  . (داردفالهمها فجورها و تقواهات
االت ــ    ؤ، بـا توجـه بـه سـ    هادر گزینهاما شاکرا و اما کفوراننیآنت قر

فـوق بـراي اختیـار در نظـر گرفتـه      ، عبارت قرآنی ههاي اخیرهور سال
شود)

صحیح است.3نه 
رُهم    ﴿آیۀ ساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهن آمم

ایمـان بـه خداونـد و روز    ﴾ربِّهِم و الَ خَوف علَیهِم و الَ هم یحزَنُـونَ 
ــ    تن ، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـ    ین اگر با کار نیکو ممزوج شـود 

.س و اندوه را به دنبال دارد
دعـوت  تت یییکتاپرسـت   یدعوت مـردم را بـه   ياز همان ابتدا)(ل اکرم 
.یدتا رستگار شو»نیستاهللا معبودي جز«اي مردم بگویید : و فرمود

صحیح است. 1نه 
ط ش ت ا شده ال ا ا ط ت که ا اتش ت د ه ل ع ند

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 

رِ   ﴿سازد. دقت کنید: عبارتمی ـومِ اآلخـالی نَ بِـاهللاِ ون آمم﴾
هاست، توجه داشته اسایمان که مصداق تغییر در نگرش انسان

صحیح است. 2گزینه  73.
از گذشته تـا زمـان حاضـر، زنـان راهبـه و قـدیس یکـی از ک

دهـد کـه از ناند. این امر نشـان مـی  ها را انتخاب کرده حجاب
پس تـر و در پیشـگاه خـدا    داري نزدیـک  داشتن حجاب، به دین

است. پوشش و حجاب زنان در ایـران باسـتان چنـان برجسـت
تـوان ایـرانحتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می

منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.
45  هاي  هصفحدین و زندگی دهم، (

صحیح است. 2گزینه  74.
تر از معروف و خیر و شنشش ناختهدر آن ایام در شهرها چیزي ناش

توانیـد راه رسمنکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
کنندگان به صراط مستقیم را شناستشخیص دهید که ابتدا پشت

صف،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه  75.

بود مق از زمانی ققابل آن ایسـتاد و آن را گنـا که عمل زنا فراوان
و سـا فَاحشَۀً کَانَ إِنَّهولَا تَقْرَبوا الزِّنَا ﴿شمرد و در سوره اسراء 

ن نا اه زشت ا ل ع آن اً قط د؛ نش ک نزد زنا ه

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی  6آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

6

صحیح است. 2گزینه  77.
باشد بنابراین سؤال کوتاه آخر جمله را منفـی   داده شده مثبت می جملۀ

در جمله موجود است بنـابراین شـکل    areکنیم. فعل کمکی  انتخاب می
 کنیم. را استفاده می aren’tمنفی آن 

 )31 صفحۀ، 1( انگلیسی دوازدهم، درس 
.78 صحیح است. 2گزینه 

هـا را   اند از وقتی که آنهـا کارنامـه   آزمون آگاه شدهنتیجۀ ترجمه: آنها از 
 اند. دریافت کرده

ساده آمده است، بنـابراین ماضـی   گذشتۀ و بعد از  sinceچون در جمله 
صـحیح   2گزینـۀ  اول مجهول است، پـس  جملۀ نقلی نیاز داریم و چون 

 خواهد بود.
 )65فحۀ صانگلیسی یازدهم،  (

.79 صحیح است. 4گزینه 
باشد و با توجه به مفهـوم جملـه از    نکته: چون جمله در وجه مجهول می
 شود. زمان حال ساده مجهول استفاده می

معنی جمله: من معتقدم که بهترین راه یادگیري زبان خارجی آن اسـت  
 کنند، بیاموزیم. که زبان را در کشوري که به آن زبان صحبت می

.80 است. صحیح 3گزینه 
ـاس مطالعـه   ـادي      معنی جمله: براس ـا اگـر شـما بخواهیـد ش ـان را   اي در آمریک ت

ـا را تسـت کـرده    6، باید بدانید که افرادي که افزایش دهید انـد از   نوع از انواع مرب
پیشـنهاد  مربا بـراي تسـت کـردن     24که به آنها  انتخاب خود شادترند تا کسانی

 .شده است
 )1درس انگلیسی دوازدهم،  (

.81 صحیح است. 2گزینه 
 آموزان ایستاده بود. گروهی از دانش در میانمعنی جمله: او را دیدم که 

بــین دو چیــز یــا دو  betweenکلمــۀ : amongو  betweenنکتــه: فــرق بــین 
 باشد. ... میدر میان چند نفر یا چند چیز و amongولی  ؛باشد ... میشخص و
.82 صحیح است. 3گزینه 

آن کامالً مرا گیج کرده بود؛ زیرا وقتـی بـه ویتـرین مغـازه نگـاه کـردم، یـک        
ام؛ زیـرا   رو شـده  روبـه  خطـاطی تصویر زیبا دیدم؛ اما حاال من فقط با یک اثـر  

 اي از کلمات است. شود، مجموعه می  تنها چیزي که دیده
 کاري ) کاشی4) خطاطی  3) صنایع دستی   2) نقاشی  1

 )83 صفحۀ، انگلیسی یازدهم (
.83 صحیح است. 3گزینه 

ارتباط برقرار  به طور سلیس و روانتواند  ترجمه: زمانی که یک بچه نمی
تواند به مردم شخصیتش را نشـان   کند و نمی کند او احساس خجالت می

 دهد.
.84 صحیح است. 1گزینه 

کرد قربانی تام است، اما آنها نتوانستند جسـد را   معنی جمله: پلیس گمان می
 .نندشناسایی ک

 ) به دست آوردن4) کاهش یافتن    3) معتاد شدن    2
.85 صحیح است. 4گزینه 
توانـد بیـاموزد، توانـایی داشـتن      ترین مهارتی که کسی میارزشمند«ترجمه: 

 »ذهن مستقل است.
 ) ارزشمند4آمیز، مثبت     ) تصدیق3) کامل    2) هنري    1

.86 صحیح است. 2گزینه 
 کتاب را دوباره روي تاقچه بگذارید؟ترجمه: (آیا ممکن است) لطفاً 

 )24( انگلیسی دوازدهم، صفحه 
.87 صحیح است. 4گزینه 
: افراد با تحصیل بـاالتر معمـوًال توقـع حقـوق بـاالتر و شـغل پـر        ترجمه

 درآمدتري را دارند.
 ) تحصیل4) افسردگی 3) ورزش 2) پیشرفت ـ بهبود 1

 )49صفحۀ ، 2یازدهم، درس انگلیسی  (
.88 است.صحیح  3گزینه 

انـد)،   اند (کنار گذاشته هاي خوب خود را ترك کرده بعضی از مردم عادت
 هاي روزانه یا شرکت کردن در رویدادهاي اجتماعی. مانند ورزش

) ترك کردن یا کنـار گذاشـتن     3) خاموش کردن   2) تربیت کردن   1
 ) بیدار شدن4

 )64صفحۀ (زبان انگلیسی یازدهم، 
 :Clozeترجمۀ 
صـورت ورزش   دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم بهامروزه 

دوید شما نیـاز داریـد تـا     و هم براي تناسب اندام. حتی اگر دو بار در هفته می
ــراي کفــش  ــد. ب ــدن   از کفــش مناســب اســتفاده کنی هــاي مخصــوص دوی

تصـمیم بگیریـد کـه چـه مبلغـی را       هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب
خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـه بـراي پـاي     می

شــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آمــاده شــوید تــا ســایزهاي مختلــف 
هاي مخصوص بزرگسـاالن   هاي مختلف را امتحان کنید. اگر شما کفش کفش
هـاي   تـر از کفـش   هـاي زنانـه باریـک    در جریان باشید که کفش ،پوشید را می

اي کـه   هـاي زنانـه   شوند. با این وجود دختران و زنان کفـش  خته میمردانه سا
مناسب آنها است را انتخاب خواهند کرد، اما دلیلـی وجـود نـدارد کـه آنهـا از      

هاي مردانه استفاده نکنند. این موضوع در مردان و پسران هـم درسـت    کفش
اگـر   آید و مناسب شماست آن را بپوشـید.  اي به شما می است. اگر کفش زنانه

زیـادي بـه    صـدمۀ اشتباه کردید و کفش نامناسبی خریدید، شما ممکن است 
 سالمتی پایتان برسانید.

.89 صحیح است. 3گزینه 
need to عنوان فعل کمکی در معنی الزم بودن استفاده شود. تواند به می 
.90 صحیح است. 3گزینه 

try  توان در معنی امتحان کردن یا پرو کردن نیز استفاده کرد را می. 
.91 صحیح است. 1گزینه 
بـراي بیـان علـت اسـتفاده      whyهمـواره از موصـول    reason کلمۀبعد از 

 کنیم. می
.92 صحیح است. 2گزینه 
 آیند. با هم می make mistakeهمنشین  کلمۀهمواره 

 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 :1متن ترجمۀ 

کـرد. فریـا   فریا استارك اغلب بـه تنهـایی بـه بیشـتر نقـاط خاورمیانـه سـفر        
آن هـم در زمـانی کـه کاشـفان بـه عنـوان قهرمـان         ؛استارك یک کاشف بود

جـایی کـه    ؛هاي دوري در خاورمیانه سفر کـرد  شدند. او به مکان محسوب می
او  .تعداد کمی از اروپائیان به خصوص زنان، قبالً بـه آنجـا سـفر کـرده بودنـد     

 نستان سفر کرده بود.همچنین بارها به ترکیه، یونان، ایتالیا، نپال و افغا
عنـوان یـک بچـه    در پاریس متولد شد. اگرچه او بـه   1893استارك در سال 

به جاهـاي مختلـف سـفر    با پدر و مادر هنرمندش  تحصیالت رسمی نداشت،
وارد  1912او در سـال   .، آلمـانی و ایتالیـایی را فـرا گرفـت    کرده و فرانسـوي 

به گروه پرستاران پیوسـت   دانشگاه لندن شد، اما در ابتداي جنگ جهانی اول
و سپس به ایتالیـا فرسـتاده شـد. بعـد از جنـگ او بـه لنـدن بازگشـت و در         

)65فحۀ صانگلیسی یازدهم،  (
صحیح است.4نه 

باشد و با توجه به مفهـوم جملـه از   : چون جمله در وجه مجهول می
شود. ن حال ساده مجهول استفاده می

ی جمله: من معتقدم که بهترین راه یادگیري زبان خارجی آن اسـت  
کنند، بیاموزیم. زبان را در کشوري که به آن زبان صحبت می

است.صحیح3نه 
ـاس مطالعـه   ـادي     ی جمله: براس ـا اگـر شـما بخواهیـد ش ـان را       اي در آمریک      ت

ـا را تسـت کـرده   6، باید بدانید که افرادي که ش دهید       انـد از   نوع از انواع مرب
    پیشـنهاد  مربا بـراي تسـت کـردن    24که به آنها ب خود شادترند تا کسانی

. است
انگلیسی دوازدهم، ( 1درس ((  (

صحیح است.2نه 
آموزان ایستاده بود. گروهی از دانش در میانی جمله: او را دیدم که 

بــین دو چیــز یــا دو betweenکلمــۀ :amongو betweenه: فــرق بــین 
باشد.... میدر میان چند نفر یا چند چیز وamongولی ؛باشد... میص و
صحیح است.3نه 

کامالً مرا گیج کرده بود؛ زیرا وقتـی بـه ویتـرین مغـازه نگـاه کـردم، یـک        
ام؛ زیـرا   رو شـده  روبـه  خطـاطی یر زیبا دیدم؛ اما حاال من فقط با یک اثـر     

اي از کلمات است.شود، مجموعهمیچیزي که دیده
کاري ) کاشی4) خطاطی  3) صنایع دستی   2قاشی 

انگلیسی یازدهم ( )83صفحۀ،   (
صحیح است.3نه 

:Clozeترجمۀ 
صـو دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم بهامروزه 

دوید شما نیـاو هم براي تناسب اندام. حتی اگر دو بار در هفته می
ــراي کفــش  ــد. ب  هــاي مخصــوصاز کفــش مناســب اســتفاده کنی

تصـمیم بگیریـد کـه چـه هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب
خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـهمی

شــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آمــاده شــوید تــا ســایزها
هاي مخصوصهاي مختلف را امتحان کنید. اگر شما کفشکفش
   تـر از ک هـاي زنانـه باریـک در جریان باشید که کفش ،پوشید را می

 هـاي ز شوند. با این وجود دختران و زنان کفـش  خته میمردانه سا
مناسب آنها است را انتخاب خواهند کرد، اما دلیلـی وجـود نـدارد

هاي مردانه استفاده نکنند. این موضوع در مردان و پسران هکفش
آید و مناسب شماست آن را بپواي به شما می است. اگر کفش زنانه

صـدمۀاشتباه کردید و کفش نامناسبی خریدید، شما ممکن است 
سالمتی پایتان برسانید.

صحیح است.3گزینه  89.
need toعنوان فعل کمکی در معنی الزم بودن استفادتواند بهمی
صحیح است.3گزینه  90.

try توان در معنی امتحان کردن یا پرو کردن نیز استفاده کرا می
صحیح است.1گزینه  91.
بـراي بیـان علـت  whyهمـواره از موصـول   reasonکلمۀبعد از 

کنیم.می
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مطالعات شرقی آنجـا شـرکت کـرد. مطالعـات او در آنجـا منجـر بـه         مؤسسۀ
سفرهاي زیادي به خاورمیانه شد و همـین موضـوع او را قـادر سـاخت تـا بـه       

 صحبت کند.هاي فارسی، روسی و ترکی به راحتی و روان  زبان
استارك به عنوان یـک گردشـگر و کاشـف در خاورمیانـه مشـهور شـد. او در       

 1927در سـال   ،انداز کـرده بـود   کافی پول پس اندازةسالگی وقتی که به  33
او بـه   1928عربی پرداخـت. در سـال    مطالعۀبه لبنان سفر کرد و در آنجا به 

اي  ه منطقــههــاي جبــل دروز در ســوریه ســفر کــرد کــ االغ بــه کــوه وســیلۀ
کوهستانی بـود. در طـی سـفر دیگـر خـود او بـه نقـاط دوري در البـرز کـه          

اي کوهستانی و رشته کوهی در ایران است رفـت، جـایی کـه در آنجـا      منطقه
اي را طراحـی کـرد. او در حـال تحقیـق در مـورد فرقـه یـا گروهـی از          نقشه

گروهـی   ؛یدنـد نام مسلمانان باستان و خیلی قدیمی بود که آنها را قـاتالن مـی  
قاتالن نوشته بود، اثر کالسـیکی کـه بـه     درةدر  1934آنها در سال  دربارةکه 

نوشتن آن به دریافت مدال طالي انجمـن جغرافـی سـلطنتی مفتخـر      واسطۀ
سال بعد از آن بـه کـار خـود ادامـه داد و بـه عنـوان یـک         12شد. او در طی 

از خود بـه وجـود آورد   کرد. در این حین او سبکی  گردشگر و نویسنده کار می
ــه  ــات و آموخت ــب تجربی ــه در آن از ترکی ــیر و   ک ــا تفس ــفرهایش ب ــاي س ه

هـا، تـاریخ و    هـاي مختلـف، سـنت    مردم، مکان دربارةهاي شخصی او  گزارش
 گرفت. هاي خاورمیانه بهره می سیاست

 

.93 صحیح است. 4گزینه 
 بهترین عنوان براي متن چیست؟

 ها: گزینه ترجمۀ
جهـانی اول   ) فریا استارك پرسـتاري در جنـگ  2قهرمان ) فریا استارك یک 1
) فریا استارك، محقق، کاشـف و نویسـنده   4شناس  ) فریا استارك یک ایران3

طور که از عنوان مطلب و سؤال مشخص اسـت تعیـین بهتـرین عنـوان      همان
یعنی نه مطالب فرعی نـه آنقـدر کلـی کـه از مـتن       ؛باید شامل کل متن باشد

 خارج شود.  
زیرا در آن روزگار بـه کسـانی کـه     ؛کند سفر او را بیان می جنبۀفقط  1 گزینۀ

شـد. (خـط اول پـاراگراف دوم)     قهرمان گفته مـی  ؛کردند سفرهاي زیادي می
فریـا اسـتارك اشـاره     حرفـۀ هر کدام به بخشی از زنـدگی و   3و  2 هاي گزینه

 شود. متن را شامل نمی همۀدارند که 
.94 صحیح است. 3گزینه 

 شد؟   اي براي توصیف کاشفان استفاده می در زمان حیات استارك از چه کلمه
 ) گردشگر4) قهرمان 3) نویسنده 2) کاشف 1ها:  گزینه ترجمۀ

با توجه به اینکه یک سؤال فرعی از متن پرسیده شده فقط به دنبـال کلمـات   
کـه در   describe explorersو  what wordیعنـی   ،رویـم  کلیـدي آن مـی  

مسـتقیماً بیـان    describeشـوند. البتـه    خط پاراگراف دوم دیده می نخستین
 استفاده گردیده است. regardedنشده و به جاي آن از 

.95 صحیح است. 2گزینه 
 تاریخی متوقف کرد؟ حادثۀتحصیالت دانشگاهی استارك را چه 

 ) بنیاد قاتالن  3) جنگ جهانی اول 2) مطالعات شرقی 1ها:  گزینه ترجمۀ
 انجمن جغرافی سلطنتی) تأسیس 4

، university ،interruptهــایش یعنــی:  ایــن ســؤال جزئــی مــتن بــا کلیــد واژه
historical event   ـاره شـده   مـتن  قابل تشخیص است کـه در زیـرا   ؛بـه آن اش

ـا ملحـق    می گوید به دانشگاه راه یافت اما در طی جنگ به عنوان پرستار به نیروه
 دهد. تحصیل نشان می ادامۀحالت تضاد را براي  but کلمۀشد. یعنی 

.96 صحیح است. 3گزینه 
 استارك عالوه بر کتاب در هنگام سفر به ایران چه چیزي را تولید کرد؟

ـارة ) تحقیقی 2قاتالن  تاریخچۀ) 1ها:  گزینه ترجمۀ ـاخت نقشـه   3البـرز   درب ) س
 طال جایزة) اعطاي 4

همچنـین بایـد    .ل تشخیص استقاب Elburz کلمۀاین سؤال جزئی متن بعد از 
ــران دو کــار انجــام داد؛ کتــاب و نقشــه کــه عبــارت    ــرد کــه او در ای  توجــه ک

  in addition to a book کند. سؤال را مشخص می حیطۀ 
 :2متن ترجمۀ 

شد که خارج از منـزل کـار نکننـد، گروهـی از      در زمانی که از زنان خواسته می
 1877ها داشتند. از سـال   هاروارد تأثیر شگرفی در علم ستارهرصدخانۀ زنان در 

 »هـاروارد رصـدخانۀ  رایانـه هـاي   «زن بودند که به عنوان  80بیش از  1919تا 
هـاي) بزرگـی از    هاي(فهرسـت  مشهور شدند؛ زیرا در محاسبه و ساخت کاتالوگ

ان درصـد مـرد   50ها بسیار مهارت داشتند. زنان براي انجـام کـار مشـابه     ستاره
شناختند تا زمـانی کـه    کردند. مردم بسیاري از این زنان را نمی درآمد کسب می

هایشان کردند. یکی از این دانشمندان  تعدادي نویسنده شروع به نوشتن داستان
کـرد. وقتـی    در رصدخانه کار می 1940تا  1896انی جامپ پنن بود که از سال 

اش را از  دیسـون، شـنوایی  کودك بود، به خاطر سـرماخوردگی، ماننـد تومـاس ا   
دست داد. اما این موضوع هرگز او را از تبدیل شدن به یک دانشمند بـزرگ بـاز   

سـتاره را بـه    350،000ستاره ویژه را کشف کرد. او همچنین  300نداشت. پنن 
. هــر گــروه درجــه حــرارت M، و O ،B ،A ،F ،G ،Kگــروه تقســیم کــرد:  7

هنریتا سوان لیویت، همچنین دریافـت   متفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او،
هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـنن یـک زن و        ها در هر گروه رنگ که ستاره

هـاي   اي به او نداد، امـا او جـایزه   هاروارد چندین سال جایزه  ناشنوا بود، دانشگاه
هاي دیگر دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـی بـود کـه       زیادي از مکان

تراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگاه هـاروارد      مدرك دک
جایزه اخترشناسی ویلیـام کـرانچ بانـد را     1938سرانجام تصمیم گرفت در سال 

به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی او را ادامـه  
 دادند.

.97 صحیح است. 3گزینه 
 ت؟بر طبق متن کدام جمله درست نیس

 شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
 اش را از دست بدهد. ) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
 اي به پنن نداد.   ) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ جایزه3
  ) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، فوت کرد.4

.98 صحیح است. 2گزینه 
 اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

 ) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1
بنـدي   هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گـروه       ) سیستمی که ستاره2

 کند.  می
 ) یک جایزه در دانشگاه آکسفورد3
 ) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

.99 صحیح است. 2گزینه 
 کدام دو واژه در متن مترادف هستند؟

کشف و پیدا کردن )2) دانشمند و کامپیوتر            1
 ) تأثیر و پایان4) کاتالوگ و گروه                 3

.100 صحیح است. 4گزینه 
 کدام بهترین عنوان براي متن است؟

 ) زنان فراموش شده در علوم1
 کوش ) دانشمندان سخت2
 هاي) درجه حرارت ستاره   هاي (فهرست ) کاتالوگ3
 ) زندگی آنی جامپ پنن4
 
 ریاضی

.101 صحیح است. 4گزینه 
d a , a a a d a d a d1 3 7 1 1 12 2 6 46 2 8 46 

a d a ( a ) a a1 1 1 1 14 23 4 2 23 8 4 23 
na a d a a (n )d1 1 15 15 3 5 1 

n na (n ) n a n3 1 5 5 2 48 5 2 48 
n n5 50 10 

)22صفحۀ(ریاضی دهم، 

ر ی ی ر ن ي ل ر ن ن و
سال بعد از آن بـه کـار خـود ادامـه داد و بـه عنـوان یـک        12او در طی 

از خود بـه وجـود آورد   کرد. در این حین او سبکی شگر و نویسنده کار می
ــه  ــات و آموخت ــب تجربی ــیر و  در آن از ترکی ــا تفس ــفرهایش ب ــاي س  ه

   هـا، تـاریخ و   هـاي مختلـف، سـنت   مردم، مکان دربارةهاي شخصی او ش
گرفت. هاي خاورمیانه بهره میست

صحیح است.4نه 
ین عنوان براي متن چیست؟

ها: گزینه مۀ
  جهـانی اول   ) فریا استارك پرسـتاري در جنـگ  2قهرمان ریا استارك یک 

) فریا استارك، محقق، کاشـف و نویسـنده   4شناس  ریا استارك یک ایران
 طور که از عنوان مطلب و سؤال مشخص اسـت تعیـین بهتـرین عنـوان     ن

باشد متن یعنی نه مطالب فرعی نـه آنقـدر کلـی کـه از مـتن      ؛شامل کل
ج شود.  

  زیرا در آن روزگار بـه کسـانی کـه    ؛کند سفر او را بیان میجنبۀفقط  1 ۀ
شـد. (خـط اول پـاراگراف دوم)    قهرمان گفته مـی ؛کردند هاي زیادي می

فریـا اسـتارك اشـاره      حرفـۀ هر کدام به بخشی از زنـدگی و  3  و  2 هايه
شود. متن را شامل نمیهمۀ که 

صحیح است.3نه 
شد؟   اي براي توصیف کاشفان استفاده میمان حیات استارك از چه کلمه

) گردشگر4) قهرمان 3) نویسنده 2) کاشف 1ها:  گزینه مۀ
جه به اینکه یک سؤال فرعی از متن پرسیده شده فقط به دنبـال کلمـات   

کـه در  describe explorersو   what wordیعنـی   ،رویـم دي آن مـی  
مسـتقیماً بیـان     describeشـوند. البتـه   خط پاراگراف دوم دیده میتین

ا آ dا dا گ ا ا

. هــر گــروه درجM، و O،B،A ،F،G،Kگــروه تقســیم کــرد: 7
هنریتا سوان لیویت، همچنیمتفاوت از گرم تا سرد داشت. دوست او،

هاي مشـابهی دارنـد. از آنجـا کـه پـننها در هر گروه رنگکه ستاره
اي به او نداد، امـا اوهاروارد چندین سال جایزهناشنوا بود، دانشگاه

هاي دیگر دریافت کرد. به عنوان مثـال، او اولـین زنـزیادي از مکان
تراي خاصی را از دانشگاه آکسـفورد دریافـت کـرد. دانشـگمدرك دک

جایزه اخترشناسی ویلیـام کـ1938سرانجام تصمیم گرفت در سال 
به او بدهد. او سه سال بعد درگذشت، اما زنان دیگر کار بزرگ علمی

دادند.
صحیح است.3گزینه  97.

سست؟بر طبق متن کدام جمله درست نیس
شد.  ) به زنان کمتر از مردان پرداخت می1
اش را از دست بدهد.) سرماخوردگی باعث شد پنن شنوایی2
اي به پنن نداد.  ) دانشگاه هاروارد هرگز هیچ جایزه3
) پنن یک سال بعد از اتمام کار خود در رصدخانه هاروارد، ف4

صحیح است.2گزینه  98.
اختراع انی جامپ پنن چه بود؟

) کامپیوترها در دانشگاه هاروارد1
هـا را بـر اسـاس درجـه حرارتشـان گ) سیستمی که ستاره2

کند.  می
) یک جایزه در دانشگاه آکسفورد3
) سیستمی براي پیدا کردن رنگ یک ستاره4

صحیح است.2گزینه  99.
کدام دو واژه در متن مترادف هستند؟

 کشف و پیدا کردن)2) دانشمند و کامپیوتر            1
) تأثیر و پایان4) کاتالوگ و گروه                 3

صحیح است.4گزینه  100.
است؟ تن اي ب ان عن ین بهت کدام
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.102 صحیح است. 3گزینه 
sin x cos x sin x cos xtan x cot x cos x sin x cos xsin x cos xsin x

2 2 1 
 )46 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.103 صحیح است. 4گزینه 
14اعداد  7و  24  کنیم: را مقایسه می 5

 2147 14 145 5 25 24 
7حال اعداد  3و  5  کنیم: را مقایسه می 2

7213 21
3 7

3217 21
2 2 128 2 5
5 5 125

 

 درست است. 4 گزینۀبنابراین 
 )61 صفحۀ، 3(ریاضی دهم، تمرین 

.104 صحیح است. 2گزینه 
xتر را  و سن برادر کوچک xسن برادر بزرگ را   گیریم. در نظر می 3

(x )(x ) x x x x2 24 6 96 2 24 96 2 120 0 
x

(x )(x )
x

10
12 10 0

12
ای

لوبق لباق ریغ

 
ـا در     9تر  سال و برادر کوچک 12تر  برادر بزرگ سال سن دارد. مجمـوع سـن آنه

 سال بوده است. 19سال گذشته برابر 
.105 صحیح است.   4گزینه 

ــم   ــراي رس yب f (x)  ــودار yاز روي نم f (x ــودار   2( ــد نم بای
y f (x  واحد به سمت راست منتقل کنیم: 2را  2(

x

y

1 2 3

1
y f (x)

x

y
1 2 3

1

y f (x)

x

y

1 2 3

1

y f (x) 2
2

 
.106 صحیح است.   2گزینه 

(n )!n!p(n, ) c(n , ) (n )! (n )! !
13 3 1 3 33 2 3 

n!
(n )!3

(n ) n!13 (n ) (n )!2 3
316

(n )
1

1
6 (n )
2

2  

!n n n c( , ) ! !
52 4 1 5 5 3 103 2  

.107 صحیح است. 2گزینه 
S {(P, ),(P, ),...,(P, ),(R ,P,P),(R ,P,R),(R , R ,P)
,(R ,R ,R)} n (S)

1 2 6
10 

.108   صحیح است. 2گزینه 
 باشد، انگاه داریم: Bنسبت به  Aقرینۀ  Aاگر 

A A
B A

x x x x m1 22  

yمختصــــات رأس ســــهمی  x x m2 2 3 رابطــــۀ را هــــم از  4
b bS ( , f( ))a a a2 4  آید؛ پس:   دست می به 2

S
( )x 2 12 1  

A  روي رأس سهمی واقع شده، پسm2 mدر نتیجه  1  است.   1
.109   صحیح است. 1گزینه 
ــر  ــه bو  aاگ ــاي  ریش ــۀ ه xمعادل x23 7 3 ــی  0 ــند، م ــیم  باش دان

S a b 7
Pو  3 ab 3 است، پس: 13

ab b a
11

  
aعبارت داده شده  aa a

2 1 aدر واقـع همـان    1 b    7اسـت کـه
3 

 شود.   می
.110 صحیح است.   4گزینه 

A

N

B

P

C

Q

D

M

 
.111   صحیح است. 2گزینه 

 کنیم:   استفاده می ACDو  ABDتالس در دو مثلث قضیۀ از 

B

D

M N

32

E F
C

A 16

10

6

 
ME MD MEABD : MEAB AD

6 616 16  

MF AM MFACD : MFCD AD
10 2032 16 

EFتوان نوشت:  حال با توجه به شکل می 20 6 14  
.112   صحیح است. 4گزینه 

 هاي مختلف وجود دارد. اما یک راه آن است که:    براي این سؤال راه
y z x yx x y z y z (y z)y z zy z

22 2 2 22  

x y z (y z)
y z y z

2 2 

.113   صحیح است. 3گزینه 
 خطوط موازي و مورب داریم:  قضیۀ با توجه به 

A B

CD

N

M

O
1

1 1
1

ˆ ˆB D BM N AMDˆN̂ A
1 1

1 1

هیواز ود

 
است. همچنین قطرهاي مربـع منصـف یکدیگرنـد؛     ADنصف  BNدانیم  می

 پس:
BN OB OMBM
AD MD OB OM

1
2 

 پس:   a2برابر است با  aدانیم طول قطر مربعی به ضلع  همچنین می
( ) OM OM OMOM( ) OM

1 2 3 21 2 1 3 12 1 2 32 3 22 
.114 صحیح است. 4گزینه 
 آوریم: دست می را به g(x) ضابطۀابتدا 

g(x) f (x ) g(x) (x ) x1 1 1 2 1 1 1 2 1 
)gبنابراین   برابر است با: 5(

صحیح است.2نه 
xتر را و سن برادر کوچکxبرادر بزرگ را  گیریم. در نظر می 3

(x )(x ) x x x x2 2 120)(x ) x x x x)(x ) x x x)(x ) x x x x) x x x)(x ) x x x
x

(x )(x )
x

(x
10

0)(x ))(x)(x ))(x
12

ای
لوبق لباق ریغ

ـا در    9تر سال و برادر کوچک12 تر  بزرگ سال سن دارد. مجمـوع سـن آنه
سال بوده است. 19گذشته برابر 

صحیح است. 4نه 
ــم   yي رس f (x)ــودار yاز روي نم f (x )f (x ــودار ــد نم بای
y f (xf (xf (x  واحد به سمت راست منتقل کنیم:2را

x

y

1 2 3

1
y f (x)

x

y
1 2 3

1

y f (x) y

1 2 3

1

y f (x)f (x)
2

صحیح است. 2نه 
(n )!n!p(n, ) c(n , ) (n )! (n )! !

n!) ( )!) c(n ,) c(n ,c(n ,c(nc(n , 3)! (n )!)! (n )!)! (n )!)!)! (n

n!
(n )!

(n ) n!3 (n ) (n )!) (n) (n) (n
316

(n )
1

6 (n )
2

!n n n c( , ) ! !
52 4 1 5 5 3 10!n n n c( , )n n c( , ! !
!n n n c( , )n nn n c( , ! !

5
3 2!

صحیح است.2نه 
S {(P ) (P ) (P ) (R P P) (R P R) (R R P)) (P ) (P) (P ) (P

C

.111 صحیح است.2گزینه 

کنیم استفاده می ACDو ABDتالس در دو مثلث قضیۀاز 

B

N

32

E F
C

16

ME MD ME MEAB AD
MD ME MEAD

6 616 16
MF AM MF MFCD AD

AM MFAM MFAD
10 2032 16

EFتوان نوشت: حال با توجه به شکل می 20 6 14

.112 صحیح است.4گزینه 
هاي مختلف وجود دارد. اما یک راه آن است کهبراي این سؤال راه

y z x y x y z y z (y z)y z zz
y x y z (yy

z
2 y zzy zz2

z (y z)
y z

z (y(y )
y 2

.113 صحیح است.3گزینه 
خطوط موازي و مورب داریم:  قضیۀبا توجه به 

B

N

M

O

1
1

ˆ ˆB D BM NˆN̂ A
1 1D AMDهیواز ود
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g( ) ( )5 1 2 5 1 1 9 1 3 4 
.115 صحیح است.   4گزینه 

tan cot 52
25  

cot ( )
sin sin sin

2 2
2 2 2

51 1 5 11 1 12 4  

sin sin
sin

2
2

9 1 4 2
4 9 3  

cos( ) sin ( )2 2
2 3 3  

.116   صحیح است. 4گزینه 
log log log log log loglog log log log log log48

150 3 50 3 100 2150 48 3 16 3 4 2 
b a

b a
2

 )111صفحۀ (ریاضی یازدهم،  4
.117   صحیح است. 2گزینه 

x y x y x y x y y x2 2 32 2 2 1 3 0 3 
log (x ) log( y x) log(x )( y x)2 3 1 2 3 1 
(x )( y x)2 3 10 

 گذاریم: می x3مقدار  yبه جاي 
(x )( x) x x x x2 2102 10 10 10 20 10 2 1 
x x (x ) x , y2 22 1 0 1 0 1 3 

xyحاصل 
1 1

 است. 3
 )112صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.118 صحیح است. 3گزینه 

y g(x)  درx xحد ندارد 0

x

lim g(x)
) lim g(x)

0

0

1
1 0 

نداردحاصل حد نامتناهی است و تابع حد 
x

g(x) g( )) lim f(x)1
12 0 

xحاصل حد برابر صفر است

x

lim f(x)g(x)
) lim f(x)g(x)

1

1

3 0 0
3 2 0 0 

yتابع  f (x)  درx xحد ندارد 1

x

lim f (x)
)

lim f (x)

2 2
1

2 2
1

3 9
4

2 4
 

.119 صحیح است. 2گزینه 
xمخرج کسر به ازاي   شود. پس صورت هم باید صفر باشد. صفر می 0

xcos x a a a02 0 1 0 1 

x x
cos x sin xlim lim bbbsin x bsin x

2
2 20 0

2 1 1 2 1 2 1 63 

x x
a| x | ax a ( )lim lim bx bb x x33

1 1
6 6 

.120 صحیح است.   3گزینه 
شود که نه علی سؤال را حـل کنـد و نـه     تنها در صورتی سؤال حل نمی

 رضا. پس:  
/ / /( )( )1 1 0 8 1 0 6 P)لاؤس لح(092

.دنکن لح یلع  .دنکن لح اضر
.121 صحیح است.   1گزینه 

/
a b a b7 5 ,میانه 152 ,a ,b, ,2 3 10 18  

a bx 2 3 10 18 33 15 86 6  
18 8   ترین داده اختالف میانگین با بزرگ 10

.122 صحیح است. 2گزینه 
f (x) log(x x)2  است. پس بایدx x2 xباشد یعنـی   0 1 

xیا  g(x)این اسـت کـه    fog(x) دامنۀاست. پس شرط  0 یـا   1
g(x) yباشد. با توجه به نمودار تابع  0 g(x) شود.  اصالً منفی نمی

g(x)هایی را پیدا کنیم که  پس باید فاصله است که ایـن اتفـاق در    1
) فاصلۀ , )2 8

3  دهد. رخ می 3

y g(x)3

2- 2 32
3

8
3

b a ( )8 2 10
3 3 3

1

 
.123 صحیح است. 3گزینه 

sin sin
cos cos sin cos ( ) cos2

20 20
2 70 110 1 2 20 1 2 20 40

sin
coscos 

sin sin ( ) sin ( ) sin ( )50 50 360 50 310 
.124 صحیح است. 3گزینه 

x ( ) x ( )

(x )f (x) (f ( ))g(x) g( )g ( ) lim limx ( ) x

2

1 1

1 0 111 1 1 

x ( ) x ( )

(x )f (x) ( ) (x )(x )f (x)lim limx x

2

1 1

1 0 1 1 1
1 1 

x ( )
lim (x )f(x) ( )

1
1 2 1 2

 )80صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  
.125 صحیح است. 3گزینه 

x
f (x) f ( )lim f ( )(x )(x )2

4

4 2 246 2 42 2 

y x f y xf fx x x
2 2 2 22 2 

y ( ) f ( ) f ( )1 2 2 2 2 2 4 2 24 40 
 )96 صفحۀ(حسابان دوازدهم،  

.126 صحیح است. 4گزینه 
Aنقطۀ اول از همه  ( , )2  تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  1

bf(x) ax x
2 

bf( ) a ( ) a b2 1 4 1 8 22 
xبه عالوه مشتق تابع در   باید صفر باشد. 2

xb bf (x) ax a a b
x

2
22 4 0 164 

aجایگذاري  b16  اول داریم:رابطۀ در 
b ba b b b3 48 2 2 22 2 3 

.127 صحیح است. 3گزینه 
گیـریم. در ایـن صـورت از     در نظـر مـی   x2حل اول: طول قاعده مثلث را  راه

و مسـاحت مثلـث    x2100رابطه فیثاغورس ارتفاع مثلث برابر است بـا:  
 برابر است با:

b a4 )111 صفحۀ (ریاضی یازدهم، 
 صحیح است.2نه 

x y x y x y y y xy x y xy x y x2 2 3x yx y2 2 2 1 3 0 3x y x y x y x y yy x y xx y x yyx y x y yy yx y xx yxx yxx yx

log(x ) log( y x) log(x )( y x) 1) log( y x) log(x )( y x))() log( y x) log(x )( y x)log( ) l (x )() log( ) l (x )(
(x )( y x) 10)( y x))()( y x))(

گذاریم: میx3مقدار yاي 
(x )( x) x x x2 21)( x) x x)( x) x)( x) x xx) x)( x) x 2x

x x (x ) x , y2 2( )( ) 3x (x ) x , yx (x ) xx (x ) x , y(x ) xx (x ) x( )(( )((

xyل 
1 1

است. 3
)112 صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

صحیح است.3نه 

y g(x) درx xحد ندارد 0

x

lim g(x)
) lim g(x)

0

0

1
1 0

نداردصل حد نامتناهی است و تابع حد 
x

g(x) g( )) lim f(x)
g( )

1
2 0

xحاصل حد برابر صفر است

x

lim f(x)g(x)
) lim f(x)g(x)

1

1

3 0 0
3 2 0 0

yتابع  f (x) درx xحد ندارد 1

x

lim f (x)
)

lim f (x)

2 2( )
1

2 2( )
1

3 92

4
2 42

صحیح است.2نه 
xج کسر به ازاي  شود. پس صورت هم باید صفر باشد.صفر می 0

2 32
3

8
3

1

صحیح است.3گزینه  123.
sin cos ( ) cos( )(i 2

20sinsin
4sin cos ( ) cossin cos (sin cos ( ) coscos ( )sin cos (

iisin
coscos

sin ( ) sin ( ) sin ( )i ( ) i ( ) i (sin ( ) sin ( ) sin (si insin ( ) sin ( ) sin ()

صحیح است.3گزینه  124.

x ( ) x ( )

(x )f (x) (f ( ))g(x) g( )lim lim( )x (((

g(g(
((

2

) x (x ( )x ( ((

)f (x) (f ()f (x) (f ()f (x) (f ((f ()f (x)
1)) x( )) x () () ((

x ( )

(x )f (x) ( ) (x )(x )f (x)limx

2

x (xx ((

)f (x) ()f (x) ()f (x) )(x)(x)(x
1 1) x)( )x (((x ((((

(x )f(x) ( )(x 2)f(x) ( ))f(x) ()f(x) ( )

(ریاضی دوازدهم،
صحیح است.3گزینه  125.

(x) f ( )
f ( ))

4

4 24)6 4)))(x )
4

6(x(x

y xf fx x xfyy2 2 2ffxfxffxff

f ( ) f ( )f ( ) f 2 4 2 24 40f ( ) f ( )) f (f ( ) f)f ( ) f ( )) f (f ( ) f)

ص(حسابان دوازدهم،
است.4گزینه  صحیح 126.

Aنقطۀ اول از همه  ( , تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  ,(
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1010

x

S x x

x x x ( , )

2

2

1 2 1002
100 0 10

 
 پیدا کردن ماکسیمم مطلق تابع:  

x x x xS x x
x x x

2 2 22
2 2 2

2 100 100 2100 0
2 100 100 100

  

x2 50 

x

x

x limS

x x S (max)
x limS

0

10

0 0
50 50 50

10 0

 و ینارحب طاقن
هزاب رخآ و لوا

 
 است. 50پس حداکثر مساحت مثلث 

 برابر است با:در نظر بگیریم، مساحت مثلث  رأس را  زاویۀحل دوم: اگر  راه

S sin sin1 10 10 502
1010

 
، چـون حـداکثر آن زمـانی اتفـاق     50برابر است بـا   sin50حداکثر مقدار 

sinافتد که  می ˆباشد، یعنـی  1 باشـد. در ایـن صـورت مثلـث      90
الزاویه است. الساقین قائم متساوي
صحیح است. 1گزینه  128.

A

D

F 26
O

O F A

a b a cc

bFD Da

2 2 2

2

0 6 8
0 0 0

8 64 36 286
628 14 7 78 4 2 2 

 )48 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
.129 صحیح است. 4گزینه 

OOدو دایره، مماس خارجی هستند پس  R R :داریم 
x y x y m O( , )2 2 4 6 0 2 3 
x y x x y x O ( , ),R2 2 2 22 2 8 10 4 5 0 20 3 

OOپــس  16 9 OO رابطــۀدر نتیجــه از  5 R R  نتیجــه
Rگیریم  می  پس داریم: 2

oo (R R )2  طول مماس مشترك خارجی2

( )2 25 3 2 24 2 6 
.130 صحیح است. 3گزینه 

5در پرتاب یک تاس برابر  3احتمال دیده نشدن عدد 
و در پرتـاب دو تـاس    6

25برابر 
 است. طبق نمودار درختی زیر خواهیم داشت: 36

1
4

دیایب ور

3
4

دیایب تشپ

5
6

25
36

P(A) 1 5 3 25 35
4 6 4 36 48

 
 
 
 
 
 

 شناسی زیست
.131 صحیح است. 2گزینه 

شـود،   نسبت باالي اکسین بـه سـیتوکینین در کشـت بافـت باعـث مـی      
هاي تمایز نیافته یـا کـال بـه ریشـه نمـو پیـدا کننـد. اکسـین در          سلول

 شود. ها می نگه داشتن گلنورگرایی نقش دارد و سینوکینین سبب تازه 
 )142تا  140هاي  ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.132 صحیح است. 2گزینه 
 توانند از یکدیگر مستقل باشند.   ها نمی در پریاختگان یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

 جانداران هومئوستازي دارند. همۀ) 1
 یاختگان فاقد بافت، اندام و دستگاه هستند. ) تک3
هـا   توانند در ارتباط مسـتقیم بـین یاختـه    هاي شیمیایی نیز می ) پیک4

 نقش داشته باشند.
 )54و  53هاي  ، صفحه4شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.133 صحیح است. 1گزینه 
چشم است کـه در   کرةخارجی الیۀ تنها مورد (ب) صحیح است. صلبیه 

 شود. شفاف جلوي چشم) تبدیل میپردة جلو به قرنیه (
 بررسی موارد:

 هاي صاف مژکی در تماس است. الف) صلبیه با ماهیچه
ب) قرنیه با ترشحات غدد اشکی در تماس است. در تنظیم ترشح اشـک  

 پل مغزي نقش دارد.
چشـم  کـرة  هـاي خـونی از    ج) صلبیه در محلی که عصب بینـایی و رگ 

 شوند، وجود ندارد. خارج می
ت کـه در  اي انـدك اسـ   یاخته د) از خصوصیات بافت پوششی فضاي بین

 دار یا مشمیه وجود دارد. رنگدانهالیۀ هاي خونی  مویرگ
 )23و  11هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.   2گزینه  134.
 مشابه! شیوب کمجانداري 

 جانوران تراژن است. ازجملهها جانداران  بقیه موارد از ویژگی
صحیح است. 3گزینه  135.
هاي دیپلوئیدي دارنـد. از   شوند و یاخته هاي گرده در بساك تشکیل می کیسه

شـود   هاپلوئیدي ایجـاد مـی  یاختۀ ها، چهار  تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته
هـا بـا انجـام دادن     هاي نارس هستند. هر یک از ایـن یاختـه   گرده که در واقع

ـ یک تقسیم رشتمان (میتـوز) و تغییراتـی در دیـواره بـه      گـرده رسـیده   ۀ دان
داخلی، یـک  دیوارة خارجی، یک دیوارة گرده رسیده یک دانۀ شود.  تبدیل می

زایشی دارد.یاختۀ یاخته رویشی و یک 
 ها: بررسی سایر گزینه

بـار تقسـیم    3ماند و  هاي حاصل از میوز باقی می ) در تخمک، یکی از یاخته1
یتوپالسـم انجـام   دهد کـه در یکـی از آنهـا تقسـیم س     میتوز متوالی انجام می
 آید. وجود می هسته) به 8یاخته ( 7نشده است. در نتیجه 

گـرده دو  دانـۀ  زایشی موجود در یاختۀ ) در نهاندانگان، در اثر تقسیم میتوز 2
اي  زا و دیگري بـا یاختـه دوهسـته    گامت نر تولید می شود. یکی با یاخته تخم

 یابد. لقاح می
تـر و   شـود کـه یکـی بـزرگ     ه حاصل می) با میتوز تخم نهاندانگان، دو یاخت4

آیـد   وجود می تر است. از تقسیم متوالی یاخته بزرگ بخشی به دیگري کوچک
 دهد. که رویان را به دیواره تخمک اتصال می

 )130و  126هاي  صفحه، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست

برابر است با:در نظر بگیریم، مساحت مثلث رأس را  زاویۀل دوم: اگر 

S sin sin1 1 1 5sin2
1010

، چـون حـداکثر آن زمـانی اتفـاق     50برابر است بـا  sin50کثر مقدار 
sinتد که ˆباشد، یعنـی  1 باشـد. در ایـن صـورت مثلـث     9
الزاویه است. الساقین قائم وي
صحیح است.1نه 

A

D

F 26
O

O F A

a bc

bFD Da

b a ca

b

2 2 2

2

0 6 8F A0 0 0
8 64 36

28 14 7
8 4 2

)48صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

OOیره، مماس خارجی هستند پس  R RR RRRR :داریم
x y x y m O( , )yy2 2 x y m O( ,x y m O( ,x y my mx y m

x y x x y x O ( , ),R( ) R2 2 2 22 2 8 10 4 5 0 20x y x x y x O ( , ),x x y x ( ) Ry x x y x O ( , ),Ry x x y x O (y x x y x O ( ,( ) R

OOس  16 9 OOرابطــۀدر نتیجــه از  5 R RR RRRR  نتیجــه
Rیریم پس داریم: 2

oo (R R )(R R(R Roo (R R )(R2 2)(R Rطول مماس مشترك خارجی
2 2( ) 24 2 652 2( )

توانند در ارتباط مسـتقیم بـینهاي شیمیایی نیز می ) پیک4
نقش داشته باشند.

هاي ، صفحه4شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.1گزینه  133.

چشم اسکرةخارجی الیۀتنها مورد (ب) صحیح است. صلبیه 
شود. شفاف جلوي چشم) تبدیل میپردة جلو به قرنیه (
بررسی موارد:

هاي صاف مژکی در تماس است.الف) صلبیه با ماهیچه
ب) قرنیه با ترشحات غدد اشکی در تماس است. در تنظیم تر

پل مغزي نقش دارد.
  کهـاي خـونی از   ج) صلبیه در محلی که عصب بینـایی و رگ 

شوند، وجود ندارد.خارج می
اي انـدك اسـ یاخته د) از خصوصیات بافت پوششی فضاي بین

دار یا مشمیه وجود دارد. رنگدانهالیۀ هاي خونی  مویرگ
هاي تشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2گزینه  134.
مشابه! شیوبکمجانداري  بب

جانوران تراژن است. ازجملهها جانداران  بقیه موارد از ویژگی
صحیح است.3گزینه  135.
هاي دیپلوئیديشوند و یاخته  هاي گرده در بساك تشکیل میکیسه

هاپلوئیدي ایجـادیاختۀها، چهار  تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته
  هـا بـاهاي نارس هستند. هر یک از ایـن یاختـه  گرده که در واقع

ـ یک تقسیم رشتمان (میتـوز) و تغییراتـی در دیـواره بـه      گـرـ ـ ۀ    دان
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.136 صحیح است. 2گزینه 
اند. در طی فتوسـنتز   هاي فتوسنتزکننده ها نوعی از باکتري سیانوباکتري

 شود.  دي اکسید جو، جذب و در فرایند فتوسنتز به کار برده می کربن
 ها: بررسی سایر گزینه

ها عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجـام   ) بعضی از سیانوباکتري1
 دهند. می
اي اسـت،   بـه جانـداران پـر یاختـه     گیري بافت و انـدام مربـوط   ) شکل3

 اند. اي یاخته ها تک که سیانوباکتري درحالی
 ها.   ) این همزیستی مربوط به ریزوبیوم است، نه سیانوباکتري4

 ) 123صفحۀ دهم،  شناسی (زیست
.137 صحیح است. 2گزینه 

توان به یک فرایند آشپزي از روي کتـاب آن تشـبیه کـرد.     ترجمه را می
پیوند هیدروژنی تشکیل  هپادرمزه قطعاً بین رمزه و آغاز ترجممرحلۀ در 
 شود. می

 )36و  30تا  28هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است. 1گزینه  138.
در هر دو فراینـد پیـرایش و ویـرایش شکسـتن پیونـد فسـفودي اسـتر        

ــد فســفودي اســتربین   مشــاهده مــی شــود. در پیــرایش شکســتن پیون
در رنـــاي پیـــک نابـــالغ و در ویـــرایش بـــین   RNAنوکلئوئیـــدهاي 

 دهد. دناي در حال ساخت رخ می رشتۀدر  DNAنوکلئوئیدهاي 
 )25و  12هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست

.139 صحیح است. 3گزینه 
 وابسته به طول روز و شب نیست.فرنگی  تفاوت نظیر گوجه گیاهان بیگل دادن 

 )147 و 146هاي  ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.140 صحیح است. 4گزینه 

ـا داشـتن لیـزوزیم موجـب کشـته        ـاطی ب در نخستین خط دفاعی ترشحات مخ
ـا شـرایط    شوند. میکروب ها (مرگ میکروب) می شدن باکتري هاي سازش یافته ب

ـاري   پوست بدن نظیر اسـیدي بـودن از تکثیـر میکـروب     ـاي بیم زا جلـوگیري   ه
ـازوکارهای    می ی ماننـد عطسـه، سـرفه،...    کنند. (جلوگیري از رشـد میکـروب) س

ـاري مـی   باعث بیرون راندن میکروب شـود (بیـرون رانـدن میکـروب از      هاي مج
ـا بـه بخـش    بدن) و مخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکـروب  ـاي   ه ه

ـار مـورد در       شود (جلوگیري از پیشروي میکروب تر می عمیق ـا) پـس هـر چه ه
 دهد. نخستین خط دفاعی رخ می

 )65و  64هاي  ، صفحه5ازدهم، فصل شناسی ی (زیست
.141 صحیح است. 1گزینه 

هــا را نــوع، تعــداد، ترتیــب و تکــرار  از آنجــا کــه ســاختار اول پــروتئین
کند، هر نوع تغییر آمینواسیدي، بـر روي ایـن    آمینواسیدها مشخص می

 ساختار تأثیرگذار است و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.
 )17و  16اي ه صفحهدوازدهم،  شناسی (زیست

.142 صحیح است. 3گزینه 
خوانیم به سیرابی که بیشتر محتویات حالت مایع پیدا کنـد   در کتاب می

 سپس نگاري بعد هزارال و سرانجام شیردان.
.143 صحیح است. 1گزینه 

ها)، پیام چند ژن مجـاور (ماننـد مجموعـه     ها (مانند ریزوبیوم در باکتري
هاي مربوط به تجزیه الکتوز)، توسط یک مولکول رنـاي پیـک حمـل     ژن
 شود.  می

 )35تا  33هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.144 صحیح است. 1گزینه 
 ندارند.هاي موجود در پالسما نقشی در حمل گازهاي تنفسی  پروتئین
.145 صحیح است. 1گزینه 

) غضروف. رباط همانند غضـروف  3) کپسول مفصلی و (2) استخوان (1(
 باشد. هاي کشسان و کالژن می نوعی بافت پیوندي است که داراي رشته

 ها: بررسی سایر گزینه
 کدام وجود ندارد. اي در هیچ دار و چندهسته هاي انشعاب ) سلول2
اکم است که نسـبت بـه بافـت پیونـدي     ) رباط نوعی بافت پیوندي متر3

 سست مقاومت بیشتري دارد.
 ها با مایع مفصلی در تماس هستند. ) رباط4

 )25 صفحۀشناسی دهم،  (زیست
 )43 ، صفحۀشناسی یازدهم (زیست

.146 صحیح است. 3گزینه 
ي مـویرگی   در انسان نوع رگی که خون را از کالفک (گلومرول) به شبکه

رخرگ وابران است که با نوع رگی که خـون  کند، س اي حمل می دور لوله
کنـد متفـاوت اسـت؛ زیـرا      را از دستگاه گوارشی انسان به کبد حمل می

 باشد نه سرخرگ!    این رگ، سیاهرگ می
 ها: بررسی سایر گزینه 
بـرد،   در انسان رگـی کـه خـون را از دسـتگاه گـوارش بـه کبـد مـی         )1

بـرد هـم    مـی  سیاهرگ است و نوع رگـی کـه خـون را از کبـد بـه قلـب      
 سیاهرگ است.  

آورد، از نـوع   هـا بـه قلـب مـی     در ماهی نوع رگی که خون را از انـدام  )2
سیاهرگ شکمی است و نوع رگی کـه خـون را از کبـد بـه قلـب انسـان       

 برد هم سیاهرگ است. می
بـرد،   هـا مـی   هـا بـه انـدام    در ماهی نوع رگی کـه خـون را از آبشـش    )4

ي  سرخرگ پشتی است و نوع رگی کـه خـون را از گلـومرول بـه شـبکه     
 وابران است. کند، از نوع سرخرگ اي حمل می ولهمویرگی دور ل

.147 صحیح است. 3گزینه 
داشـتن توانـایی تقسـیم     منزلـۀ میانی توسط یک یاخته به  تیغۀتشکیل 

 شود. هاي پارانشیمی برخالف کالنشیمی دیده می است که در یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

دهد کـه هـر دو یاختـه     ها رخ می ها از راه پالسمودسم ) انتشار ویروس1
داراي پالسمودسم هستند.

شـود، نـه در    آکنـه دیـده مـی    ) لیگنین در آوند چـوب و بافـت سـخت   2
 ارانشیمی و کالنشیمی.هاي پ یاخته

 هاي روپوستی). هاي سطحی قرار دارد (یاخته ) سیلیس در یاخته4
 )109و  108، 102تا 100هاي  دهم، صفحهشناسی  (زیست

.148 صحیح است. 4گزینه 
بخشی از تنفس نوري در کلروپالسـت و بخشـی از آن در راکیـزه انجـام     

وپالسـم و  اي سیت زمینـه  مـادة اي، در  شود. بخشـی از تـنفس یاختـه    می
 شود. بخشی از آن در راکیزه انجام می

 )86و  68تا  66هاي  هصفح، 6و  5هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.149 صحیح است. 2گزینه 

آزمایشات ایوري مشخص کرد که اطالعات وراثتی بـر روي مولکـول دنـا    
 قرار دارد (نه واتسون و کریک)

 )7و  6، 3هاي  صفحهدوازدهم،  شناسی (زیست

توان به یک فرایند آشپزي از روي کتـاب آن تشـبیه کـرد.    مه را می
پیوند هیدروژنی تشکیل  هپادرمزممه قطعاً بین رمزه و آغاز ترجمرحلۀ
شود.

)36و 30تا 28هاي  صفحهتتشناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است.1نه 
هر دو فراینـد پیـرایش و ویـرایش شکسـتن پیونـد فسـفودي اسـتر        

ــد فســفودي اســتربین  اهده مــی شــود. در پیــرایش شکســتن پیون
در رنـــاي پیـــک نابـــالغ و در ویـــرایش بـــین  RNAئوئیـــدهاي 

دهد.دناي در حال ساخت رخ میرشتۀدر DNAئوئیدهاي 
هاي  صفحهتتشناسی دوازدهم،  (زیست )25و 12 

صحیح است.3نه 
شب نیست.فرنگی  تفاوت نظیر گوجهگیاهان بیدادن  و روز وابسته به طول

)147 و 146هاي ، صفحه9شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.4نه 

ـا داشـتن لیـزوزیم موجـب کشـته        ـاطی ب خستین خط دفاعی ترشحات مخ
ـا شـرایط   شوند. میکروب  ها (مرگ میکروب) مین باکتري هاي سازش یافته ب

ـاري   ت بدن نظیر اسـیدي بـودن از تکثیـر میکـروب     ـاي بیم زا جلـوگیري   ه     
ـازوکارهای    ی   ی   ی ماننـد عطسـه، سـرفه،...    نند. (جلوگیري از رشـد میکـروب) س

ـاري مـی   بیرون راندن میکروب   شـود (بیـرون رانـدن میکـروب از     هاي مج
ـا بـه بخـش     و مخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکـروب  ـاي   ه ه  

ـار مـورد در       شود (جلوگیري از پیشروي میکروب تر می ق ـا) پـس هـر چه ه
دهد. تین خط دفاعی رخ می

هاي  ، صفحه5ازدهم، فصل شناسی ی (زیست )65و 64ی ی

م ی
صحیح است.3گزینه  146.

ي در انسان نوع رگی که خون را از کالفک (گلومرول) به شبکه
سسرخرگ وابران است که با نوع رگیکند، س اي حمل می دور لوله

کنـد متفـاوت اسرا از دستگاه گوارشی انسان به کبد حمل می
باشد نه سرخرگ!   این رگ، سیاهرگ می

ها: بررسی سایر گزینه
در انسان رگـی کـه خـون را از دسـتگاه گـوارش بـه کبـد )1

مـیسیاهرگ است و نوع رگـی کـه خـون را از کبـد بـه قلـب
سیاهرگ است.  

    آو هـا بـه قلـب مـیدر ماهی نوع رگی که خون را از انـدام  )2
سیاهرگ شکمی است و نوع رگی کـه خـون را از کبـد بـه قل

برد هم سیاهرگ است.می
هـ هـا بـه انـدام    در ماهی نوع رگی کـه خـون را از آبشـش    )4

سرخرگ پشتی است و نوع رگی کـه خـون را از گلـومرول بـه
وابران است کند، از نوع سرخرگاي حمل می ولهمویرگی دور ل

صحیح است.3گزینه  147.
داشـتن توانـایمنزلـۀ میانی توسط یک یاخته به تیغۀتشکیل 

هاي پارانشیمی برخالف کالنشیمی دیده میاست که در یاخته
ها: بررسی سایر گزینه

دهد کـه هـرها رخ می ها از راه پالسمودسم ) انتشار ویروس1
داراي پالسمودسم هستند.

شـ   آکنـه دیـده مـی   ) لیگنین در آوند چـوب و بافـت سـخت   2
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.150 صحیح است. 4 گزینه
 ابتدا هستکشناسی یازدهم،  کتاب زیست 85صفحۀ  7شکل با توجه به 

ها بـه   دنبال آن سانترومر کروموزوم  شود، به و پس از آن هسته ناپدید می
ها به سطح استوایی یاخته  هاي دوك متصل و پس از آن کروموزوم رشته

 شوند. هاي دختري تشکیل می منتقل و به دنبال آن در آنافاز کروموزوم
 )85 صفحۀ، 6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه  151.
بینی، تصویر اجسام نزدیـک طبیعـی بـوده و بـر روي شـبکیه       کدر نزدی

 شود. شود؛ اما تصویر اجسام دور، در جلوي شبکیه تشکیل می ایجاد می
 ها: بررسی سایر گزینه

) در آستیگماتیسم، به علت اینکه سطح عدسی یا قرنیه کامال کروي و 1
ک رسـند و روي یـ   طور نامنظم به هـم مـی   صاف نیست، پرتوهاي نور به

شـوند و بنـابراین تصـویر واضـحی تشـکیل       شـبکیه متمرکـز نمـی    نقطۀ
 که فرایند تطابق اختالل پیدا نکرده است. شود، درحالی نمی

چشم از حالت طبیعـی   کرة تر بودن تواند به علت کوچک ) دوربینی می2
 و یا تغییر همگرایی عدسی باشد.  

چشـم کـاهش   پذیري عدسی  ) در بیماران مبتال به پیرچشمی، انعطاف4
 شود.   هاي چشم محسوب نمی کند. عدسی جزء هیچ یک از الیه پیدا می

 )27تا  25هاي  ، صفحه2شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.152 صحیح است. 3گزینه 
ممکن است در رناي ناقل وجود داشته باشـد و بـه عنـوان     UAGتوالی 
 شود. کدون عمل کند. در این صورت سبب پایان ترجمه نمی آنتی

 )31و  30هاي  ، صفحه2ناسی دوازدهم، فصل ش (زیست
.153 صحیح است.   3گزینه 
وجـود  و از اعمال مراکز تنفسی مصحیح مطرح شده است  4و  2و  1هاي  گزینه

ـاع (  ) و بصـل Aدر پل مغـزي (  ـا  Bالنخ ـاي    3در مـورد گزینـه    ) اسـت ام بـه ج
 شد!   صاف مطرح میماهیچۀ مخطط باید ماهیچۀ 
.154 صحیح است. 1گزینه 
 (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.موارد 

تواند چندین تار را تحریک نماید؛ اما هر تـار   الف) یک نورون حرکتی می
 شود. تحت کنترل یک نورون حرکتی منقبض می

بنـدارة  هاي اسکلتی با استخوان در اتصال نیستند، نظیر  ماهیچه همۀ د)
 انتهاي مخرج

 ) 51و  50، 45هاي  صفحه شناسی یازدهم، (زیست
.155 صحیح است. 1ینه گز

الکل و گازوئیل زیستی از ترکیبات حاصل از ضایعات چوب هستند. که طبـق  
متن کتاب درسی دهم فصل یک، اسـتفاده از الکـل در برخـی از کشـورهاي     

ــتفاده مـــی   ــا اسـ ــه حرکـــت درآوردن خودروهـ ــراي بـ ــان بـ ــود. جهـ  شـ
 )FADH2شود. (نه  تشکیل می NADHالکل طی فرایند اکسایش 

 )20صفحۀ شناسی دهم،  (زیست
 )73 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.156 صحیح است. 4گزینه 
در بـه تولیـدمثل ونمـو ورشـد ماننـد جانـداران هاي ویژگیازهر یکحفظ
 وابسته است. ATPداشتن اختیار

ها: بررسی گزینه
1 (ATP  توانـد در   یک ریبونوکلئوتید است، پس در فرایند همانندسازي نمـی

 الگو قرار گیرد.رشتۀ مقابل 
 ) این مولکول فاقد پیوند هیدروژنی است.2
 FADH2و  NADHهـاي   ) در انتقال فعال پمپ پروتون از انرژي الکتـرون 3

 شود. استفاده می

 گیرد. مورد استفاده قرار می ATP) در هر دو فرایند ذکر شده 4
 )66و  28، 23هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.157 صحیح است. 3گزینه 
ها، کاتالیزروهاي زیستی هستند که همگی آنها (چه پروتئینی، چه  آنزیم

RNA شوند. خود، تولید میسازندة هاي  اي) در پی فعالیت آنزیم 
 )20و  19هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.158 صحیح است. 3گزینه 
 هاي اکتسابی هستند. زا (فیزیک یا شیمیایی) جهش جهش حاصل از عوامل جهش

تواند ناشی از جهـش در همانندسـازي باشـند و در     می 2و  1هاي  گزینه
هاي کوچک  تواند ناشی از جهش هاي ژنی می ، بسیاري از جهش4گزینۀ 
 باشد.

 )52تا  48هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.159 صحیح است. 1گزینه 
ها توانایی  هاي فولیکولی هورمون استروژن ترشح کننده این یاخته یاخته

هـاي دو   تکثیر (تقسـیم) دارنـد کـه بـراي ایـن فراینـد بایـد کرومـوزوم        
 کروماتیدي داشته باشند.
 )107تا  105هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه  160.
 گیرند. هاي هوایی کمک می از اندامتأیید ب) هر دو 

 اي جهت جذب مواد مغذي هستند. تأیید د) هر دو واجد بخش مکنده

.161 صحیح است. 2گزینه 
شناسی یازدهم هر  ، کتاب زیست84 صفحۀ(الف) در  5با توجه به شکل 

اي پروتئینی است که در سیتوپالسـم (میـان    دوك تقسیم ریزلولهرشتۀ 
ـا کرومـوز   هاي دوك از رشتهشود. برخی  ده مییاخته) دی ـال ندارنـد،     موب ـا اتص ه

ـالتی ندارنـد. ایـن رشـته      ـله     پس در حرکت دادن آنها نیـز دخ ـا در حـین فاص ه
 .شوند، نه پس از آن گرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می

 )85و  84هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  162.
TGA  ـAAA  ـGTA  مکمل یا رمزگذار در دنا رشتۀ 
ACT  ـTTT  ـCAT رشته الگو در دنا 
UGA  ـAAA  ـGUA  رمزه در مولکولmRNA 
 رمز پایان

UUU  ـCAU ها پاد رمزه 
 )28و  27، 24هاي  ، صفحهشناسی دوازدهم (زیست

.163 صحیح است. 4گزینه 
 تنها مورد (ج) صحیح است.

 بررسی موارد:
دلیل وجود چندین هسـته در هـر    هاسکلتی ب ماهیچۀهاي  الف) در یاخته

 در یاخته وجود دارد. Xیاخته بیش از یک کروموزوم 
n2ب) اگرچه انسان و درخت زیتون هـر دو  هـا و   هسـتند؛ امـا ژن  46

 هاي آنها متفاوت است. بالطبع دگره
از نظر نـوع   G2مرحلۀ هاي هر کروموزوم دو کروماتیدي در ج) فامینک

 شود. ها یکسان هستند و به آنها کروماتیدهاي خواهري گفته می ژن
دهـد، پـس در    ها رخ می ساخت پروتئین G2و G1مرحلۀد) در هر دو 

 ها فعالیت دارند. هر دو مرحله رناتن
 )82تا  80 و 47هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

ــ  ک رسـند و روي یـ  طور نامنظم به هـم مـی  ف نیست، پرتوهاي نور به
شـوند و بنـابراین تصـویر واضـحی تشـکیل      شـبکیه متمرکـز نمـی   ۀ

که فرایند تطابق اختالل پیدا نکرده است.شود، درحالی
چشم از حالت طبیعـی  کرة تر بودن تواند به علت کوچکوربینی می

تغییر همگرایی عدسی باشد.  
چشـم کـاهش   پذیري عدسی  در بیماران مبتال به پیرچشمی، انعطاف

شود.  هاي چشم محسوب نمیکند. عدسی جزء هیچ یک از الیهمی
)27تا 25هاي  ، صفحه2تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.3نه 
ممکن است در رناي ناقل وجود داشته باشـد و بـه عنـوان    UAGی 

شود.کدون عمل کند. در این صورت سبب پایان ترجمه نمی
)31و 30هاي  ، صفحه2ششناسی دوازدهم، فصل ش (زیست

صحیح است. 3نه 
مموجـود  و از اعمال مراکز تنفسی مصحیح مطرح شده است 4و  2و  1هاي ه

ـاع ( AA) و بصـل Aل مغـزي (  ـا  B  النخ ـاي   3در مـورد گزینـه   BB) اسـت ام بـه ج
شد!  صاف مطرح میماهیچۀمخطط باید چۀ 
صحیح است.1نه 
(الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.د 

تواند چندین تار را تحریک نماید؛ اما هر تـار   یک نورون حرکتی می
شود. ت کنترل یک نورون حرکتی منقبض می

بنـدارة  هاي اسکلتی با استخوان در اتصال نیستند، نظیر ماهیچه همۀ
ي مخرج

) 51و 50، 45هاي  صفحهتتشناسی یازدهم، (زیست
صحیح است.1نه 

صحیح است.1گزینه  159.
هاي فولیکولی هورمون استروژن ترشح کننده این یاخته یاخته

تکثیر (تقسـیم) دارنـد کـه بـراي ایـن فراینـد بایـد کرومـوزو
کروماتیدي داشته باشند.
05هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.3گزینه  160.
گیرند. هاي هوایی کمک می از اندامتأیید ب) هر دو 

اي جهت جذب مواد مغذيتأیید د) هر دو واجد بخش مکنده

صحیح است.2گزینه  161.
شناسی ، کتاب زیست84صفحۀ(الف) در  5با توجه به شکل 

اي پروتئینی است که در سیتوپالسدوك تقسیم ریزلولهرشتۀ 
ـا کرومـوز   هاي دوك از رشتهشود. برخی ده مییاخته) دی ـا اتصموب ه

ـالتی ندارنـد. ایـن رشـته      ـا در حپس در حرکت دادن آنها نیـز دخ     ه
.شوند، نه پس از آنگرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می

هاي ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.2گزینه  162.
TGAـAAAـGTA  مکمل یا رمزگذار در دنارشتۀ
ACTـTTT ـCATرشته الگو در دنا
UGAـAAAـGUA رمزه در مولکولmRNA
رمز پایان

UUU ـCAUهاپاد رمزه
ا( ا 24اش
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.164 صحیح است. 3گزینه 
را از بسـتره بـه فضـاي     Hهاي خارج شـده از پروتئینـی کـه     الکترون

، 6کند (پمپ پروتـون) بـا توجـه بـه شـکل       درون تیالکوئیدها پمپ می
هاي الکترون زنجیـره و   شناسی دوازدهم، به ناقل کتاب زیست 83صفحۀ 
دهـد.   رسد و عدد اکسـایش آن را کـاهش مـی    هاي مولکولی آن می گروه

 P680)، الکتـرون کلروفیـل  P680(کلروفیل 2الکترون آب به فتوسیستم 
 1و  2انتقال الکترون بین فتوسیستم زنجیرة به اولین گروه  مولکولی از 

 رسد. کربنی) می سهکربنی (نه قند  سهبه مولکول  NADPHو الکترون 
 )84تا  82هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.165 صحیح است. 3گزینه 
ریشـۀ  همزیسـتی دارنـد و در   رابطۀ ها  گیاه آزوال و گونرا با سیانوباکتري

هـایی بـه نـام گرهـک بـاکتري       واران در برجسـتگی  پروانـه تیـرة  گیاهان 
 .کنند نیتروژن است زندگی میکنندة  تثبیتریزوبیوم که 

.166 صحیح است. 1گزینه 
، کتـاب  45 صـفحۀ ، 9ذرت با توجه بـه شـکل    دانۀبیشترین فراوانی در 

الـل نهفتـه بـراي     3الل بارز و  3شناسی دوازدهم زمانی است که  زیست
 نمود دانه وجود داشته باشد. ژن

 )45و  44هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست
صحیح است.   3گزینه  167.

ها. شود، نه اسپرم  حاصل میاز هر اسپرماتید یک اسپرم 
 )100و  99هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  168.
ـاي   کنـد. گویچـه   تواند دستگاه ایمنی را تضعیف  افزایش هورمون کورتیزول می ه

ـادي    سفید که مربوط به دستگاه ایمنی هستند، بخشی توسـط یاختـه   ـاي بنی ه
ـاهش ایـن      افزایش کورتیزول مـی شوند. پس  میلوئیدي تولید می توانـد سـبب ک

 ها شود. گویچه
 ها: بررسی سایر گزینه

 افزایش میزان آب خون ) افزایش هورمون ضدادراري2
ـ جسمی 3 ـاز    افزایش آلدوسترون  ) افزایش فشارهاي روحی  افـزایش ب

 جذب سدیم از کلیه
ـادهم    ) افزایش تحریک هم4 ـانی بـه    افـزایش خـون   حـس   حـس (نـه پ رس

 )تؤام ماهیچۀ
 )59 صفحۀشناسی یازدهم،  (زیست

.169 صحیح است. 2گزینه 
 بررسی موارد:

هـاي   اي، یاختـه  هاي ماهیچـه  الف) در ساختار ماهیچه عالوه بر یاخته
 پوششی نیز دخالت دارند.بافت عصبی، پیوندي و 

 گیرند. ها (نه تارها) در یک غشا قرار می اي از تارچه ب) مجموعه
ج) هر تار (نه تارچه) از به هم پیوستن چند یاختـه در دوران جنینـی   

 تشکیل شده است.
اسکلتی از واحدهاي تکراري بـه نـام سـارکومر     ماهیچۀها در  د) تارچه

 دهند. ظاهر مخطط می اي تشکیل شده است که به تار ماهیچه
 )47، صفحۀ شناسی یازدهم (زیست

.170 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

شـود، منظـور    کربنی بدون فسفات تشکیل می اي که ترکیب سه ) در مرحله1
 شود، نه مصرف! تولید می ATPتشکیل پیرووات است. در این مرحله 

کربنـی دو   کربنـی دوفسـفاته و قنـد سـه     ، قند شـش ADP) منظور مصرف 2
 شود. کربنی تشکیل می فسفاته است، در این مراحل قطعاً ترکیب سه

دوفسـفاته  کربنـۀ   6شود، قنـد   کربنی تشکیل می اي که قند سه ) در مرحله3
شود، نه گلوکز دو فسفاته (حواسمان به اصـالحیه کتـاب درسـی     شکسته می

 باشد).
 شود. نمیشود، هرگز گلوکز مصرف  مصرف می ADPاي که  ) در مرحله4

 )66صفحۀ ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.171 صحیح است. 3گزینه 

هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط است،  ها، در بخش ماستوسیت
اي بـه   ها مـاده  شوند. ماستوسیت گوارش، مشاهده می لولۀ مانند پوست و

هـا و افـزایش نفوذپـذیري     نام هیستامین دارند که باعث گشاد شدن رگ
اي) مسـتقر   یاخته  ها در خارج از خون (مایع بین شود. ماستوسیت ا میآنه

 هستند.                 
 ها: بررسی سایر گزینه

خوارهـا   اي) نـوع دیگـري از بیگانـه    هاي دنـدریتی (دارینـه   ) یاخته4و  1
مانند، بـه ایـن نـام خوانـده      هستند که به علت داشتن انشعابات دندریت

هایی از بدن که با محـیط بیـرون    تی در بخشهاي دندری شوند. یاخته می
شـوند.   گوارش، به فراوانی یافت می لولۀ در ارتباط هستند، مثل پوست و

هـا را در   هـایی از میکـروب   خـواري، قسـمت   ها عالوه بر بیگانه این یاخته
هـاي لنفـاوي نزدیـک     دهند. سپس خـود را بـه گـره    سطح خود قرار می

ـ   رسانند، تـا ایـن قسـمت    می هـایی ایمنـی ارائـه کننـد،      ه یاختـه هـا را ب
هـا مهـاجم را    هـا، میکـروب   هاي ایمنی بـا شـناختن ایـن قسـمت     یاخته

 شناسایی خواهند کرد.
هـاي   کنیـد، یاختـه   مشـاهده مـی   5فصـل   3طور که در شکل  ) همان2

 ها هستند. تر از لنفوسیت اي) بزرگ دندریتی (دارینه
 )71و  70، 67هاي  ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.172 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی عبارت

نزدیـک   QRSکند، چون صداي اول قلـب بـه    نادرست تکمیل می )الف(عبارت 
ـا در ابتـداي منفـذ     است ولی صداي دوم قلب مربوط بـه بسـته شـدن سـینی     ه

ـاي دهلیـزي بطنـی     هاي آئورت و ششی است. دقت کنید که دریچه سرخرگ ه
ـایق بـین آن  لختی) در بین دهلیز و بطن و نزدیک ب (دو و سه ـا  ه بافت پیوندي ع ه

 باشد. می
یسـتول یـا   کنـد، چـون پـس از پایـان س     درست تکمیل می )ب(عبارت 

شـود   ها شـنیده مـی   انقباض دهلیزها، صداي اول در ابتداي انقباض بطن
 باشد. ولی صداي دوم در ابتداي دیاستول یا استراحت عمومی می

کند؛ چون صداي اول در ابتـداي انقبـاض    درست تکمیل می )ج(عبارت 
شود و صـداي دوم همزمـان بـا پایـان      ها که خون از قلب خارج می بطن
 شود. ابتداي دیاستول شنیده میدر  Tثبت 

 
کند؛ چون صـداي اول در ابتـداي انقبـاض     درست تکمیل می )د(عبارت 

نزدیـک   Tثانیه است صورت گرفته و صداي دوم به موج  3/0ها که  بطن
 است.

.173 صحیح است. 4گزینه 
تــن و فراینــد  بــه ترتیــب کریچــه، کافنــده» ج«و » ب«، »الــف«مــوارد 
دهد. رانی را نشان می برون

هـایی بـه نـام گرهـک بـاکتري      واران در برجسـتگی  پروانـه تیـرة  هان 
.کنند نیتروژن است زندگی میکنندة  تثبیتبیوم که 

صحیح است.1نه 
، کتـاب  45صـفحۀ ،9ذرت با توجه بـه شـکل   دانۀترین فراوانی در 

الـل نهفتـه بـراي     3الل بارز و  3شناسی دوازدهم زمانی است که  ت
مود دانه وجود داشته باشد.

)45و 44هاي  صفحه تتشناسی دوازدهم، (زیست
صحیح است. 3نه 

ها. شود، نه اسپرم  حاصل میر اسپرماتید یک اسپرم 
)100و 99هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.1نه 
ـاي   کنـد. گویچـه   تواند دستگاه ایمنی را تضعیف ش هورمون کورتیزول می ه

ـادي    د که مربوط به دستگاه ایمنی هستند، بخشی توسـط یاختـه   ـاي بنی   ه
ـاهش ایـن     افزایش کورتیزول مـی شوند. پس یدي تولید می  توانـد سـبب ک

ها شود.چه
ها: ی سایر گزینه

افزایش میزان آب خونزایش هورمون ضدادراري
ـ جسمی  ـاز    افزایش آلدوسترون زایش فشارهاي روحی  افـزایش ب

ب سدیم از کلیه
ـادهم   زایش تحریک هم ـانی بـه    افـزایش خـون      حـس  حـس (نـه پ رس

)تؤامچۀ
)59صفحۀتتشناسی یازدهم،  (زیست

است.2نه صحیح

ر ن ب ر ین ی یشم ز و
اي یاخته  ها در خارج از خون (مایع بین شود. ماستوسیتا میآنه

هستند.                 
سایر گزینه ها: بررسی

اي) نـوع دیگـري از بیگاهاي دنـدریتی (دارینـه   ) یاخته4و 1
مانند، بـه ایـن نـهستند که به علت داشتن انشعابات دندریت

هایی از بدن که با محـییتی در بخشهاي دندری شوند. یاخته می
گوارش، به فراوانی یافتلولۀ در ارتباط هستند، مثل پوست و

هـایی از میکـروبخـواري، قسـمت  ها عالوه بر بیگانهاین یاخته
هـاي لنفـاودهند. سپس خـود را بـه گـره   سطح خود قرار می

ـ   رسانند، تـا ایـن قسـمت   می هـایی ایمنـی ار ه یاختـه هـا را ب
هـا هـا، میکـروب   هاي ایمنی بـا شـناختن ایـن قسـمت     یاخته

شناسایی خواهند کرد.
کنیـد، یا مشـاهده مـی   5فصـل   3طور که در شکل  ) همان2

ها هستند. تر از لنفوسیت اي) بزرگ دندریتی (دارینه
،67هاي ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است.4گزینه  172.
ها: بررسی عبارت

RSکند، چون صداي اول قلـب بـه   نادرست تکمیل می)الف(عبارت 

ـا در ابتـاست ولی صداي دوم قلب مربوط بـه بسـته شـدن سـینی         ه
ـاي دهلیهاي آئورت و ششی است. دقت کنید که دریچهسرخرگ ه
ـایقلختی) در بین دهلیز و بطن و نزدیک ب(دو و سه ببه بافت پیوندي ع

باشد.می
ا ا ا
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 تـا  شـود  مـی  پـاره  آکـروزوم  کیسه خارجی، الیۀ از اسپرم عبور حین در
  .کند هضم را داخلی دیواره اووسیت ثانویه الیۀ هاي آن آنزیم

 ها: بررسی سایر گزینه
توانـد در ایجـاد    ، مـی جـو  و گنـدم  بذرکریچۀ ) گلوتن ذخیره شده در 1

 بیماري سلیاك نقش داشته باشد.
 خوار شود. هاي درشت افزایش فعالیت یاختهتواند باعث  ) پادتن می2
توانـد باعـث از بـین     ) آنزیم لیزوزیم موجود در عرق سطح پوست، مـی 3

 زا شود. بیماري هاي ي باکتريا یاخته دیوارةرفتن 
 )31صفحۀ ، 2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.174 صحیح است. 1گزینه 
شناسـی   ، زیسـت 43 صـفحۀ ، 2با توجه به جدول مربـوط بـه فعالیـت    

سـن خـود بیشـتر     یازدهم تراکم استخوان در مردان نسبت به زنان هم
سـالگی نیـز شـدت تغییـر تـراکم       50تـا   20است و در سـنین بـین   

 استخوان در مردان بیشتر از زنان است.
 )42، صفحۀ شناسی یازدهم (زیست

.175 صحیح است. 4گزینه 
 باشند. موارد طبق مطالب کتاب درسی درست میهمۀ 

صحیح است. 2گزینه  176.
فولیکولی، میزان هورمـون پروژسـترون شـروع بـه افـزایش      مرحلۀ در انتهاي 

نماید که بالفاصـله پـس از آن زیـاد شـدن هورمـون اسـتروژن منجـر بـه          می
و ورود  Iاز هیپوفیز پیشین و اتمـام تقسـیم میـوز    LHافزایش ترشح هورمون 

 شود. فالوپ میلولۀ اووسیت ثانویه به 
ها: گزینه بررسی سایر

شـروع بـه    21و  14) میزان هورمون اسـتروژن تقریبـاً در حـدود روزهـاي     1
یـک از ایـن دو روز شـاهد تحلیـل جسـم زرد       نماید؛ کـه در هـیچ   کاهش می

نیستیم.
هـا از جسـم زرد متوقـف     ) در انتهاي مرحله لوتئـال، ابتـدا ترشـح هورمـون    3

نماید. یش میشروع به افزا FSHگردد و سپس میزان ترشح هورمون  می
کـه   نمایـد؛ در حـالی   شروع به کـاهش مـی   14در روز  LH) میزان هورمون 4

 رسد. قبل از آن میزان ترشح هورمون استروژن به حداکثر مقدار خود می
.177 صحیح است. 2گزینه 

nیاخته زایشی، یک یاخته هاپلوئید است و عدد کروموزمی آن، 23   
nنـارس نیــز هاپلوئیــد اسـت. دانــه گــرده   ، G2باشــد. در مرحلــه مـی 23

ــوزوم ــتند و     کروم ــاعف هس ــارس، مض ــرده ن ــه گ ــاي دان ــوزوم  23ه کروم
کروماتیـد   G2 ،46دوکروماتیدي دارند. بنابراین، دانه گرده نـارس در مرحلـه  

 دارد.
 )126و  83تا  81هاي  صفحهدهم، شناسی یاز (زیست

صحیح است. 1گزینه  178.
 تنها مورد (د) صحیح است.         

 بررسی موارد:
ـان رخ دهـد،     الف) اگر فرایند چلیپایی شدن بین الل ـاي یکس نوترکیـب   کامـۀ ه

 شود. تولید نمی
 شود. زا یا کشنده باشد، موجب کاهش افراد جمعیت می بارز بیماريدگرة ب) اگر 

شـود کـه جمعیـت را از     هاي غیرتصادفی می جفت، منجر به آمیزشج) انتخاب 
 کند. تعادل خارج می

ها بـه حـداکثر فشـردگی     تن ) در تقسیم کاستمان فامIIو  Iمتافاز ( مرحلۀد) در 
 شود. تن به کدام کامه منتقل می شود، هر فام رسند. در این مرحله مشخص می می

)56تا  54هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
صحیح است. 3گزینه  179.

ــاید دي  ــالتوز و ش ــوز و م ــاکتري    الکت ــز توســط ب ــري نی ــاکاریدهاي دیگ س
هـا تنهـا یـک     اي هسته اشریشیاکالي مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که پیش

ــد، پــس   ــزیم رنابســپاراز دارن ــن   ژن همــۀآن ــا متابولیســم ای هــاي مــرتبط ب
 شود. ساکاریدها توسط یک نوع آنزیم رونویسی می دي

 )35تا  33هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1گزینه  180.
ها وجود دارد. عوامل رونویسـی بـه    عصبی است که در یوکاریوت یاختۀمنظور 

 گزینـۀ شوند که شبیه هم نیستند. در مورد  انداز و توالی افزاینده متصل می راه
 تن است.   دن فامتر ش فشردهواسطۀ تنی به  تنظیم بیان ژن در سطح فام 4

 )36و  35، 33، 23هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

 فیزیک
.181 صحیح است. 1گزینه 

 آوریم. ابتدا حجم فلز این کره را به دست می

V r r V ( )3 34 4 4 3 64 273 3 یجراخ3 یلخاد
 
V cm34 37 

 جرم خواهد شد.
/m V m g kg5 4 37 740 0 74 

.182 است.صحیح  1گزینه 
x t t t , t s20 4 0 0 4 
v at v v t , v t s0 2 4 0 2 

2
4

x

t
t s1 2 كرحتموهظحل ود نیب t s2 4

:میراد نیاربانب ،دوش یم کیدزن أدبم هب

 
t s v

v t mt s v s
v v mv s

1 1

2 2

1 2

2 0
2 4 4 4

22

 

 )19 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.183 صحیح است. 2گزینه 

x x x xv t t t t t t
3 1 2 1
3 1 2 1 3 3

29 5 17 5 24 12
2 6 2 2 4 

t s3 10 
 )14 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.184 صحیح است. 4گزینه 
رسـد، سـرعت    اي که موتورسوار به کمترین فاصله از خودرو می در لحظه

 دو متحرك با هم برابر است.

A Bx vt , x t2100 2 

B Ax x t vt , v tv v at t
2

2

50 2 50 0 44 

v v v m( ) ( )v | v |
s

22
22 50 0 50 204 4 8 

 (فیزیک دوازدهم)
.185 صحیح است. 2گزینه 

ثانیه اول تندي جسـم   3با توجه به نمودار سرعت ـ زمان رسم شده، در  
در حال کاهش است، یعنی حرکت جسم بـه صـورت کندشـونده انجـام     

سـالگی نیـز شـدت تغییـر تـراکم      50تـا   20ت و در سـنین بـین   
خوان در مردان بیشتر از زنان است.

)42، صفحۀ شناسی یازدهم (زیست
صحیح است.4نه 

باشند. موارد طبق مطالب کتاب درسی درست می

صحیح است.2نه 
فولیکولی، میزان هورمـون پروژسـترون شـروع بـه افـزایش      مرحلۀتهاي 

ماید که بالفاصـله پـس از آن زیـاد شـدن هورمـون اسـتروژن منجـر بـه         
و ورود   Iاز هیپوفیز پیشین و اتمـام تقسـیم میـوز   LHش ترشح هورمون 

شود.فالوپ میلولۀیت ثانویه به 
ها: گزینه ی سایر

شـروع بـه    21و 14یزان هورمون اسـتروژن تقریبـاً در حـدود روزهـاي     
  یـک از ایـن دو روز شـاهد تحلیـل جسـم زرد      نماید؛ کـه در هـیچش می

یم.
    هـا از جسـم زرد متوقـف    ر انتهاي مرحله لوتئـال، ابتـدا ترشـح هورمـون    

نماید.یش میشروع به افزاFSHردد و سپس میزان ترشح هورمون 
  کـه    نمایـد؛ در حـالی  شروع به کـاهش مـی  14در روز LHیزان هورمون 

رسد.از آن میزان ترشح هورمون استروژن به حداکثر مقدار خود می
صحیح است.2نه 

nه زایشی، یک یاخته هاپلوئید است و عدد کروموزمی آن، 23 
n  نـارس نیــز هاپلوئیــد ت. دانــه گــرده   ، G2    باشــد. در مرحلــه مـی 23

ــتند و     ــوزوم ــاعف هس ــارس، مض ــرده ن ــه گ ــاي دان ــوزوم  23 ه کروم
کروماتیـد  G2،46روماتیدي دارند. بنابراین، دانه گرده نـارس در مرحلـه  

ت از(ز هشنا )83126تا81اف

r r V ( )r r Vr V34r3 4 (((((3 ی3

cm337
جرم خواهد شد.

/m g kg/g5 4 37 m gg /m gg

است.صحیح 1گزینه  182.
t t t , t s2t t t , tt t , tt t t , tt t , tt t

v v t , v t sv v t , v tt , v tt , v t, v tt , v

2
4 t

1 كرحتموهظحل ود نیب t s1 22
:میراد نیاربانب ،دوش یم کیدزن أدبم هب

t s v
mt s v s

v m
s

1 1

2 2

2v

0s v1s v
4 4s v2s v

2
ص(فیزیک دوازدهم،

صحیح است.2گزینه  183.
x x x
t t t t t
x xx
t t t tt t

1 2 1x x xx
1 2 1 3t t t tt t 3

29 5 17 5 24 12
2 6 2 2 4tt3

s
ص(فیزیک دوازدهم،
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شود. اما عالمت سرعت مثبت اسـت، یعنـی جسـم در جهـت مثبـت       می
tلحظۀ کند. بین دو  محور حرکت می s , t s2 14 تندي جسـم در   3

شـود. امـا عالمـت     یعنی حرکت تندشونده انجام مـی حال افزایش است، 
سرعت منفی است. یعنی حرکت جسم تندشونده در جهت منفی محـور  

 شود. انجام می
tهاي  تندي جسم در لحظه s , t s2 15 برابر صفر اسـت. بنـابراین    3
 شود. زمانی برابر صفر میبازة شتاب متوسط در این 

mv( )s

t (s)

15

3
4

5

av
v vva t

5 3 05 3

 )16و  11هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه 
.186 صحیح است. 2گزینه 

 حرکت داریم: معادلۀبا مقایسه با 

x at v t x ma
sx t t

2
0 0

22

1
2 33 8 12

 

net / /F ma m m kg16 5 3 5 5 

.187 صحیح است. 4گزینه 
بوده و تا بـاز شـدن چتـر شـتاب کـم       gرها شدن، شتاب برابر لحظۀ در 
مقاومـت هـوا بیشـتر از وزن بـوده و     باز شدن، نیروي لحظۀ شود. در  می

 یابد. جهت شتاب رو به باال بوده و این شتاب به تدریج کاهش می
.188 صحیح است. 2گزینه 

k N k kR f F f f N2 2 2 225 15 20 
kF f F N0 رنف20  رنف

F kx x x m cm120 80 254 

.189 صحیح است. 4گزینه 
کنیم و مساحت زیـر نمـودار را بـین     ابتدا نمودار شتاب زمان را رسم می

t tتا  2  آوریم.  دست می به 3

11
9

a (m / s )2

S

2 3

( ) mv s
mv v v v v s

P mv N.s.
3 2 3 3

9 11 1 102
10 4 14

14 2 28

t (s)
 

.190 صحیح است. 4گزینه 
 دهـد، بنـابراین   کار بیشتري انجـام مـی   Bدر مدت زمان یکسان ماشین 

 بیشتر است. Aاز  Bتوان 

B / A BR R R20 0 Aبازده      6630 /R 16 0  بازده820

.191 صحیح است. 2گزینه 
 باشند زیرا: اولین و آخرین مورد نادرست می

 نه بلورینشکل است  شیشه جزء جامدهاي بی -1
نـه  گوینـد   هاي ناهمسان را نیروي دگرچسبی می نیروي بین مولکول -2

 چسبی هم
 )70-71هاي  (فیزیک دهم، صفحه

.192 صحیح است. 4گزینه 
هرگاه جسم جامد وارد آب  درون ظرف شود، مایع نیروي شناوري را رو 

کند در نتیجه عکس العمل این نیرو را جسم بـه   به باال به جسم وارد می
شـود، حـال    مایع رو به پایین وارد کرده و باعث افزایش عـدد تـرازو مـی   

جا شده ارتباط مسـتقیم دارد   ي با حجم مایع جابهدانیم نیروي شناور می
) که جسم کامال در آب فـرو رفتـه شـاهد عـدد     3) و (2پس در شرایط (

 ) هستیم. 1ترازوي بزرگتري نسبت به وضعیت (
W W W1 2  )81(فیزیک دهم، صفحه  3

.193 صحیح است. 3گزینه 
/V lit cm m V g kg35 5000 0 8 5000 4000 4 

Wنیروي وزن مایع   mg N4 10 40 

F ghA N41800 10 40 10  نیروي وارد بر کف 162
W F N40 16  ها  نیروي وارد بر دیواره 24

.194 صحیح است. 3گزینه 
A

A B
KQ Q( ) ( )t t

Ar
2

AL
BK Br

2

BL 

A BK r 24 B BK r 2 B
A

KK 4 

.195 صحیح است. 3گزینه 
دســت  بــه افــزایش حجــم گلیســیرین  و ظــرف را بــه صــورت جداگانــه

 آوریم: می
V V T ( ) cm5 3

1 50 10 200 60 20  گلیسیرین 4
V V T V T1 فرظ13  هشیش

/( ) cm5 33 10 200 60 20 024 
V Vنیرسیلگ فرظ دوش یم زیررس نیرسیلگ

 
 / / cm34 024 3  حجم گلیسیرین  سرریز شده76

.196 صحیح است. 2گزینه 
 جرم آب یخ بسته

Q Q(m) (m )1 خی2 هجرد رفص خی هجرد رفص بآ
 

 Cشـود و یـخ    تبـدیل مـی   C0دهد و بـه یـخ    گرما میC0آب 
 شود. پس خواهیم داشت: تبدیل می C0گیرد و به یخ  حرارت می

FQ Q Q mc m L1 2 0 0 
/ /( )02 2000 0 001 360000 0 

C400 3600 9 

.197 صحیح است. 1گزینه 
گردد، پـس بـار بـه     q3باشد، باید بار نهایی  qباردار  ذرةاولیۀ اگر بار 
           کند، بنابراین: تغییر می q4اندازة 

/q 13 194 5 10 1 6 10 
q q C C6 64 8 10 2 10 2 

 )5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.198 صحیح است. 2گزینه 

| q |E K r AB ( ( )) ( ( ) ) cm
r

2 2
2 6 3 5 4 9 2 

NE C( )

99
2 2

9 109 10 5000
9 2 10

 

)16و 11هاي  (فیزیک دوازدهم، صفحه
صحیح است.2نه 

حرکت داریم: معادلۀقایسه با 

x at v t x m
sx t t

at v tat v t
a

tt

2
0 0t

22

1
2 33 8 1tt2

net / /F ma m m kgnet / /mama m mm m/ /m mmm/

صحیح است.4نه 
بوده و تا بـاز شـدن چتـر شـتاب کـم      gرها شدن، شتاب برابر حظۀ 

مقاومـت هـوا بیشـتر از وزن بـوده و     باز شدن، نیروي لحظۀ شود. در 
یابد.ت شتاب رو به باال بوده و این شتاب به تدریج کاهش می

است.2نه  صحیح
k N k kR f f f Nk Nf Ffk N
2 2FF 2 225 15 2k k25 f fk kf ffk k

kF f F Nkffk 2FFرنفF رنف

F kx x x m cmkx x x mkx x x m12 8 254
صحیح است.4نه 

کنیم و مساحت زیـر نمـودار را بـین    نمودار شتاب زمان را رسم می
t  تاt آوریم.  دست می به3

11
9

a (m / s )2

S

( ) mv s

P N

( )v

v v vv v3 2 3 3vv

1)))) 102
14v vvv3 3v vvv

Nنیروي وزن مایع  

F ghA NghA 41800 10 40 10 1641
نیروي و2

W F NW F 40 16 نیروي وارد24
صحیح است.3گزینه  194.

A
B

KQ)Q
t B( )Q ArA

2

AL
BK BrB

2

BL

BrB
2

B BK rB B
2 B

A
KKAK 4

صحیح است.3گزینه  195.
افــزایش حجــم گلیســیرین  و ظــرف را بــه صــورت جداگانــه

آوریم: می
cmV V TV V ( )5 3( )( )1VV ( ))( )

TV T VT V1 1V T VTV T Vهشیش

/( ) cm/
5 3( )200 ( )) /( ))5 ( ))

Vسیلگ فرظ دوش یم زیررس نیرسیلگ

/ / cm34 024 3 76/ حجم گلیسیرین  س//
صحیح است.2گزینه  196.

جرم آب یخ بسته
Q Q (m )Q 2QQهجرد رفص خی هجرد رفص بآ

شـود و تبـدیل مـی   C0دهد و بـه یـخ    گرما میC0آب 
شود. پس خواهیم دتبدیل می C0گیرد و به یخ حرارت می

FFQ mc m Lmc2QQ 0Fmc m Lmc
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 )16تا  12 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.199 صحیح است. 3گزینه 

q CV C20 10 200 
q: U JC

2
1

1 200 200 10002 2  در حالت اول 20

: K K C C F2 1 2 1
1 1 54  در حالت دوم 4

qU JC

2
2

1 1 200 200 40002 2 5 
U U U J mJ2 1 3000 3 

 تغییر انرژي خازن همان کار انجام شده است.
 )40و  39 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

.200 صحیح است.   1گزینه 
LRرابطۀ با توجه به  A  براي دو سیمA  وB :داریم 

A B
A B

A
A A L L AA

AR RB
B B

B

LR LA
LR A

B
B

A

L
A

A A
B B B

A
A A  

A

B A
B A

B

A A AA

1
3 1 33  

mحال با توجه به چگالی 
V

 داریم: 

A A
A

A A A A B
B / B / B A /B

B
BB

m m
V V m V

m m Vm
VV

18 18 18
5 4 5 4 5 4  

B AA AA B B A A
B A A / B / B

m A L m m
m A L m m

318 6 10
5 4 5 4 9  

.201 صحیح است.   3گزینه 
 کنیم: با توجه به قانون اهم، جریان مدار را حساب می

/
/

VR I A mAI
21 5 1 5 10 15100 

 است. بنابراین: mAh1000گذرد. باتري  این جریان از باتري می
q It t t h t t min1000 10001000 15 60 400015 15 

.202 صحیح است. 4گزینه 
جـا شـده    در یک میدان الکتریکی تغییر پتانسـیل الکتریکـی بـه بـار جابـه     

کنـد. فقـط بـه     ارتباط ندارد، بنابراین پتانسیل آنها به یک اندازه تغییر مـی 
علت مخالف بودن جهت حرکت آنها، عالمت این تغییر با هم قرینـه اسـت.   

ش از همین رو انرژي پتانسیل الکتریکی براي هر دو بـه یـک میـزان کـاه    
شـود. ولـی    یابد و در نتیجه انرژي جنبشی آنها به یک میزان زیـاد مـی   می

 شود. سرعت آنها به علت جرم متفاوت به یک میزان زیاد نمی
.203 صحیح است. 3گزینه 

 ها نگاه کنیم داریم: اگر از باال به سیم
I I4

B3B1

B2
B4 I I1

I I3

I I2

P

 
 ها یکسان است پس: چون جریان و فاصله از براي سیم

B B B B B1 2 3 4 

B2

B2

B لک

 
صحیح است. 3گزینه  204.

 بیابیم: 20ابتدا باید ولتاژ ایجاد شده توسط مبدل را در دوسر مقاومت 
N V V V (v)N V

2 2 2
2

1 1
2000 1004000 200 
V: R I (A)I I

10020  قانون اهم5
 )127و  126هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

.205 صحیح است. 4گزینه 
 با توجه به نمودار مکانـ  زمان داریم:

T s T s
t min s

2 4 2
1 60 

 زند. دور می 30نوسانگر  s60در 
 تعداد نوسانات کامل مسافت طی شده 
 A cm4 20 1 

d cm m600 6d30 
.206  است. صحیح 3گزینه 

cm f Hzf f
3 8 2060 80 254 10 

m
rad mf ( ) v As s

42 50 50 2 6100 
 )73صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.207 صحیح است. 3گزینه 

/
cl cm f Hz GHzf

8 10
2

1 3 102 1 5 10 154 2 10
 

 )76صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.208 صحیح است. 2گزینه 

) با توجه به شکل: )360 60 60 140 100 80 

30
100

100

30

20

20

70
70

60
30 30

60

60 60

?

 )94 صفحۀ(فیزیک دوازدهم،  
.209 صحیح است. 4گزینه 

nr رابطۀتراز  شمارةدانیم شعاع با  می a.n2   4را دارد. پس وقتی شـعاع
9 

nبه تراز  nشده یعنی از تراز  x پس: ،رفته است 
n x n x( ) n n xn n

2 4 2 2 3 39 3
لوبق لباق

 
x n1 nاگر  3 x3 

صحیح است. 1نه 
LRرابطۀ جه به A براي دو سیمA وB:داریم

B
A B

A
A A L LA AA

ARAB
B B

B

LR LA
LR A

A BLA
R RA

B
B

A

L
A

A
B B

A
A AB

A
A

A

B A
B A

B

A A AA
B A

BABA

1
3 1

3
m با توجه به چگالی 

V
داریم: 

A A
A

A A A B
B / B / B A /B

B
BB

m m
VA V m VA B

m m VB ABm
VBVB

A
A A B

V
B

18 18AVAA 18
5 4/ B // B /mB // 5 4/

AA ABA B B A
B A A / B / B

m A LA BB m mA
m A LB AA mB

B AABA B B A
A L

18 6 AmA
5 4/ 5 4/ B/ m//

صحیح است. 3نه 
کنیم: جه به قانون اهم، جریان مدار را حساب می

/
/

VR IV A mAI
/IV

I
21 5/ 1 5 10 15/ A1 5 1/ A2

100
است. بنابراین:mAh1000گذرد. باتري  جریان از باتري می

q It t t h t tIt t t h tt t t h1000 1000h th t 60 4tt15 15
صحیح است.4نه 

     جـا شـده    ک میدان الکتریکی تغییر پتانسـیل الکتریکـی بـه بـار جابـه     
 کنـد. فقـط بـه    ط ندارد، بنابراین پتانسیل آنها به یک اندازه تغییر مـی 

ت ا ه ن ق ه ا تغ ن ا ت عال آنها کت ح جهت دن خالف

s T s
min s

2s Ts T
6minmin

زند. دور می 30نوسانگر  s60در 
تعداد نوسمسافت طی شده

A cm4 20A
d cm m6 6cmcmcmd0

.206 است.صحیح3گزینه 
Hzf fcm ff f

8 208 251
rad m( ) v Am
rad
s sm) m( ) v A( ) v Am

rad 4 50 2 (فیزیک دوازدهم ریاضی،6100
صحیح است.3گزینه  207.

/
c GHzfcm fc Hf

8 10
2

3 102 1 5 1 15// Hz
2 (فیزیک دوازدهم ریاضی،10

صحیح است.2گزینه  208.
)با توجه به شکل: )( )6 6 14 1 8( )( )

30 30
60

?
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3بـه تـراز    3تواند تراز  یعنی می 1 بـالمر قـرار    رشـتۀ پـس در   ،بـرود  2
   گیرد. می

x n2  اگر 6
6به تراز  6تواند از تراز  یعنی می 2 براکـت قـرار    رشـتۀ پـس در   ،برود 4

 گیرد. می
 )127صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.210 صحیح است.   1گزینه 
1سال)، جرم مـاده   4از سال دوم تا سال ششم (

 2شـده اسـت یعنـی     4
سـال. حـال    2شـود   نیمه عمر گذشته است بنابراین هر نیمـه عمـر مـی   

 گرم بوده است. چند  ،gr50سال قبل از  2خواهیم ببینیم  می
tn T

2 Tسال                 12 2 

n
m mm m g0 0

050 10022
 

 
شیمی

صحیح است. 1گزینه  211.
 تنها عبارت (ت) نادرست است.

هـاي   ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویـژه، واکـنش   ه در ستار
 دهند. اي رخ می هسته

 )4(شیمی دهم، فصل اول، صفحه 
.212 صحیح است. 2گزینه 
جـدول   d دسـتۀ ) مربوط به Fe26زمین آهن ( سیارةترین عنصر  فراوان

]تناوبی و بـا آرایـش الکترونـی     Ar] d s6 2
18 3 و  4 دورةاسـت. کـه در    4

گـروه و   شـمارة جدول تناوبی قرار دارد، بنـابراین مجمـوع عـدد     8گروه 
اسـت کـه   s24ر، آخـرین الیـه  خواهد بود. در این عنص 12آن برابر  دورة

هاي ظرفیت عنصـري بـا عـدد     داراي دو الکترون بوده و با تعداد الکترون
]و با آرایش الکترونی  56اتمی  Xe] s2

54  باشد. برابر می 6
 )33 و 32هاي  (شیمی دهم ، فصل اول، صفحه

صحیح است. 2گزینه  213.
 درست هستند.موارد (الف) و (ب) 

 بررسی موارد نادرست:
 10ظرفیت را با عدد  الیۀهاي  باید تعداد الکترون p دستۀپ) در عناصر 
 دست آید. گروه عنصر به شمارةجمع کنیم تا 

,Heت)  H2  اول بوده که نافلز هستند. دورةدر  s دستۀعناصر  1
 )34و   33هاي  (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است. 1گزینه  214.
نقـاط پیرامـون هسـته     همـۀ اي که باشـد در   در اتم، الکترون در هر الیه

 مربوطه احتمال حضور بیشتري دارد. الیۀکند اما در  می حرکت
ها افزایش ولی اختالف  اصلی، سطح انرژي الکترون شمارة الیۀبا افزایش 

Cl35یابـد.   هاي متوالی کـاهش مـی   سطح انرژي الیه
Cl37و 17

ایزوتـوپ   17
تـوان   هاي آنها یکسان بوده، در نتیجه مـی  هستند، بنابراین تعداد پروتون

 ها و تفاوت انرژي میان آنها نیز تقریبا یکسان است. گفت، انرژي الیه
 )27 تا 24هاي  (شیمی دهم، فصل اول، صفحه

صحیح است. 3گزینه  215.
 اتم روي داریم: فشردةالکترونی با توجه به آرایش 

Zn :[Ar] d / s10 2
30 3 4 

گیـرد، ایـن عنصـر جـزو      قـرار مـی  d3 زیرالیۀچون آخرین الکترون در 
 شود. محسوب می d دستۀعناصر 

 )35(شیمی دهم، فصل اول، صفحه 
.216 صحیح است. 3گزینه 

lداراي یک الکترون با  Aاتم   باشد. میH1بوده پس اتم 0
nالکترون با  5داراي  Bاتم  باشـد، پـس    مـی  N7بوده، پس اتـم   2

 ساختار لوئیس ترکیب حاصل از آنها به صورت زیر است:
A B A

|
A

B AB
  

 )41و  40و  29هاي  صفحه (شیمی دهم، فصل اول،
.217 صحیح است. 2گزینه 

CuMnO4گذاري کرد. توان نام را به دو صورت می 
Cu) پرمنگناتIمس ( ,MnO CuMnO4 4 
Cu) منگناتIIمس ( ,MnO CuMnO2 2

4 4  
 )63(شیمی دهم، فصل دوم، صفحه 

.218 صحیح است. 3گزینه 
NH)آمونیوم نیترات  NO )4 : به دلیل وجود یـون چنـد اتمـی، داراي    3

 پیوند کوواالنسی است.
Ca)کلسیم فسفات  (PO ) )3 4  شود. ها منتقل می : شش الکترون بین یون2

Al(HCO)آلومینیم هیدروژن کربنات  ) )3 : داراي چهـار نـوع عنصـر    3
 چهارتایی است.است، بنابراین ترکیب 

 )99و  98 هاي صفحهدهم،  شیمی(
.219 صحیح است. 1گزینه 

 دهد. لیتر خون نمایش می هاي گلوکز را در دسی گرم دستگاه گلوکومتر میلی

dL g molL molL dL g

3
310 90 10 11 5 101 1 180

نوخ نوخ
 

 )107 صفحۀدهم،  شیمی(
.220 صحیح است. 3گزینه 
 مول حل شده در یک لیتر محلول: محاسبۀ

molNaOH3
/

gNaOH molNaOH?molNaOH L L gNaOH
60 11 0 5 لولحم40 لولحم

 
OH)غلظت آنیون  محاسبۀ  : ppmبرحسب  (

molNaOH molOH gOH?gOH gNaOH gNaOH molNaOH molOH
1 1 1760 40 1 1

 

/
/

/

gOHgOH ppm(OH ) g( mL )gmL

1
625 525 5 10

500 1 2 لولحم
 

ppm42500 
 )107و  106، 102 هاي صفحهدهم،  شیمی(

.221 صحیح است. 1گزینه 
Naجرم  PO3 هـا را در محلـول اولیـه     یـون و در نتیجه مقـدار مـول    4

 آوریم: دست می به

T ل2

n
m mm m gm0 05 122

صحیح است.1نه 
 عبارت (ت) نادرست است.

هـاي   ها همانند خورشید در دماهاي بسیار باال و ویـژه، واکـنش   هستار
دهند. اي رخ می ه

)4(شیمی دهم، فصل اول، صفحه 
صحیح است.2نه 
جـدول  dدسـتۀ ) مربوط به Fe26زمین آهن ( سیارةترین عنصر ن

]ی و بـا آرایـش الکترونـی     Ar] d s6 2
18 d    و  4 دورةاسـت. کـه در

گـروه و       شـمارة جدول تناوبی قرار دارد، بنـابراین مجمـوع عـدد     8 
اسـت کـه   s24صصر، آخـرین الیـه  خواهد بود. در این عنص12آن برابر  

هاي ظرفیت عنصـري بـا عـدد    ي دو الکترون بوده و با تعداد الکترون
]و با آرایش الکترونی 56ی  Xe] s2

باشد.برابر می 54
)33 و 32هاي  (شیمی دهم ، فصل اول، صفحه

صحیح است.2نه 
درست هستند.د (الف) و (ب) 

سی موارد نادرست:
10ظرفیت را با عدد الیۀهاي باید تعداد الکترونpدستۀدر عناصر 

و29هاي  صفحه (شیمی دهم، فصل اول،
صحیح است.2گزینه  217.

CuMnO4گذاري کرد. توان نام را به دو صورت می
nO) پرمنگناتIمس ( CuMnOO4 4CuMnO

nO) منگناتIIمس ( CuMnO2OO4 4CuMnO
ص (شیمی دهم، فصل دوم،

است.3گزینه  صحیح 218.
NH)آمونیوم نیترات  NO )4 3NONOبه دلیل وجود یـون چنـد اتم :

پیوند کوواالنسی است.
Ca)کلسیم فسفات  (PO ) )3 4 2(PO )(PO ها منتقل: شش الکترون بین یون(

Al(HCO)آلومینیم هیدروژن کربنات  ) )3 : داراي چهـار نـ((3
چهارتایی است.است، بنابراین ترکیب 

هاي صفحهدهم،  شیمی(
صحیح است.1گزینه  219.

لیتر خون نمایشهاي گلوکز را در دسیگرمدستگاه گلوکومتر میلی

dL g mol molL dL g
gg

dd

3
310dL g 5 101L dLd

 صف دهم،  شیمی(
صحیح است.3گزینه  220.
مول حل شده در یک لیتر محلول:محاسبۀ

O l O
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/

Na PO% g( mL )gmL

3 440
50 1025

مرج

لولحم
یمرج دصرد

 
/Na PO g3 4 20 5 

/
molNa PO mol?mol gNa PO gNa PO molNa PO

3 4
3 4

3 4 3 4

1 420 5 164 1
نوی نوی

 
/ mol0 5 نوی

 
با توجه به غلظت محلول نهایی، حجم کـل و حجـم آب اضـافه شـده را     

 آوریم: دست می به
/

/
molmol.L L mL1 0 51 0 5  یلوم تظلغ500

ییاهن لولحم
نوی

لک مجح لک مجح
 

لک مجح
لولحم mL mL xmL500  لولحم مجح50

هیلوا
 بآ مجح
 هدش هفاضا

x mL450 
 )107و  103 هاي صفحهدهم،  شیمی(

صحیح است. 1گزینه  222.
شـویم کـه رسـوب تولیـد      با توجه به رنگ رسوب تولید شده متوجه مـی 

Fe(NOدهنده  و محلول واکنش Fe(OH)3شده  )3  باشد. می 3
Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO (aq)3 3 3 33 3 

/
molFe(OH)gFe(OH) gFe(OH)

3
3

3

14 28  جرم سدیم هیدروکسید خالص 107

/
molNaOH gNaOH gmolFe(OH) molNaOH3

3 40 4 81 1 

/4 8 100  NaOHدرصد خلوص 806
 )23 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  223.
 ها: بررسی سایر گزینه

شـود، بـه    ه مـی هاي نفت بیرون کشید ) حدود نیمی از نفتی که از چاه1
عنوان سوخت، مصرف شده و بخش اعظم نـیم دیگـر آن، بـراي تـأمین     

 رود.  انرژي الکتریکی به کار می گرما و
هاي مختلف است و میـان   ) نفت خام شامل شمار زیادي از هیدروکربن2

گانـه دیـده    دوگانـه و سـه   هاي کربن آنها هر سـه نـوع پیونـد یگانـه،     اتم
       شود. می
 عمـدة خلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش ) نفت خام م4

 دهد.  هاي گوناگون تشکیل می کربنآن را هیدرو
 )43و  31، 29هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  224.
Cتعداد پیوندهاي  H هـاي آنهـا    ها برابر با تعـداد هیـدروژن   در آلکن

)است.  n)2 
Cتعداد پیوندهاي  C هـاي   ها دو واحد کمتر از تعداد کـربن  در آلکن

n)آنها است.  )2 
n n n n C Hn 4 8

2 4 2 4 8 42 

/
/

56 2 522 4
مرج
یلاگچمجح

 )39 صفحۀ(شیمی یازدهم،  

.225 صحیح است. 2گزینه 
گیـرد) و آهـن (کـه گرمـا از      شدن آب (که گرمـا مـی   دما با توجه به هم

,آب0(توان گفت:  دهد) می دست می Q0آهن(Q 
( c(Fe) ( ))21000  Qآهن Qآب 125

( c(H O) ( )) C2 2 2 22000 20 21 525 25 
.226 صحیح است.   1گزینه 

:1
 1واکنش  4

NH3
1
2 N O23

4 N H O2 2
3
4 /H 1010 252 54      

:3
 2معکوس  4

N H H O2 4 2
3 3
4 4 N O23

4 H2
9
4 /H 318 3 238 54      

:1
 3معکوس  4

N H H O NH2 4 2 3
1 1 1
4 4 2 O2

1
8 H 144 364      

:9
 4واکنش  4

H2
9
4 O2

9
8 /H O H2

9 643 54      

/621 Nکل5 H O N H O H2 4 2 2 22 
.227 صحیح است.   2گزینه 

ـار مصـرف     ساده گرماسنج لیوانی، اسـتفاده از دو لیـوان یـک   نمونۀ عبارت الف:  ب
 باشد. ترکیب فـوق یـک پلیمـر اسـت و مونـومر آن اسـتیرن       (پلی استایرن) می

 باشد. (درست) می
CH CH2

O 
ـار    عبارت ب: با استفاده از گرماسنج لیوانی می توان گرماي یک واکـنش را در فش

 ارز آنتالپی واکنش است. (درست) ثابت به دست آورد که هم
عبارت پ: تأمین شرایط بهینه براي انجام این واکنش بسـیار دشـوار و پرهزینـه    

ایـن واکـنش بـه صـورت غیرمسـتقیم بـه دسـت         Hاست، به همین دلیـل  
 آید. (نادرست) می

ـاي چنـین واکـنش    ـایی را مـی   عبارت ت: گرم ـا اسـتفاده از گرماسـنج      ه تـوان ب
 محاسبه کرد. (نادرست)

.228 صحیح است. 4ه گزین
 زیر را در نظر گرفت: توان واکنش مطابق نمودار می

 ( A B C) ( A B C)6 4 6 3 2 3  
 یابد:   با گذشت زمان کاهش می Aمادة : تعداد مول 1گزینۀ 

A
A

(n n ) n nnR t t t t t
2 1 1 2

2 1 2 1
  

ـ زمان)    بیستم،  ثانیۀ: در 3گزینۀ  اولیـه، محـور افقـی را قطـع     مادة نمودار (مول 
 ماند.   ثابت می Cو  Bرسد. از این لحظه مقدار ماده  کرده و واکنش به اتمام می

CA: 4گزینۀ  B
A B

RR R n n2 33 2  Rواکنش  3

.229 صحیح است.   4گزینه 
یک تا پنج کربن در آب محلول بوده و تنها سـه الکـل اول در    هاي الکل  :1گزینۀ 

 شوند.   آب به هر نسبتی حل می
 باشند. ها ترکیباتی ناقطبی و بدون پیوند هیدروژنی می آلکان  :2گزینۀ 
ـاقطبی      : در ویتامین (ث) و بر خالف الکل3گزینۀ  ها، بخش قطبـی بـر بخـش ن

 باشد.   غلبه کرده و ترکیب، محلول در آب می
ـامین (آ) و (دي) گـروه هیدروکسـیل      :4گزینۀ  )در هـر دو ویت OH)   وجـود

ـاي    زنجیرة داشته اما به دلیل بزرگ بودن  ـاقطبی، نیروه هیدروکربنی و بخـش ن
 باشند.   بیشتر از هیدروژنی می یدروالس وان

.230 صحیح است.   3گزینه 
n HOOC (CH ) COOH n HO (CH ) OH2 3 2 2 

x mLx 45
)107و 103هاي صفحهدهم،  شیمی(

صحیح است.1نه 
شـویم کـه رسـوب تولیـد     جه به رنگ رسوب تولید شده متوجه مـی 

 Fe(OH)3دهنده  و محلول واکنشFe(NO )3 باشد. می(3
Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO3 3)) 3NaOH(aq) Fe(OH) (s)NaOH Fe

/
molFe(OgFe(OH) gFe(O3

14 28/ جرم سدیم هیدروکسید خالص107

/
molNaOH gNaOH gmolFe(OH) molNaOH

g
l O3

3 4 8/1molFe(OH)

//4 8/ 100 NaOHدرصد خلوص 806

)23صفحۀ(شیمی یازدهم، 
صحیح است.3نه 

ها: سی سایر گزینه
شـود، بـه   ه مـی هاي نفت بیرون کشیدحدود نیمی از نفتی که از چاه

ن سوخت، مصرف شده و بخش اعظم نـیم دیگـر آن، بـراي تـأمین     
رود.  انرژي الکتریکی به کار می  و

هاي مختلف است و میـان  فت خام شامل شمار زیادي از هیدروکربن
گانـه دیـده    دوگانـه و سـه   اي کربن آنها هر سـه نـوع پیونـد یگانـه،    

      شود.
عمـدة ممخلوطی از هزاران ترکیب شیمیایی است که بخش فت خام م

د ه نا لک تشک ن ناگ گ دهدها

4
H H O NHH OH O4 2H HHH 3

1 1H H OH OH OH O4 24 2 O2
1
8 HH 144 364

:9
4

O2
9
8 /OH O HH2

9 643 5/4
/621 Oکل/5 N H O HO N H O HO N H O H2 2 2O N HO N HO NN H OHHH

صحیح است. 2گزینه  227.
ب ساده گرماسنج لیوانی، اسـتفاده از دو لیـوان یـک   نمونۀعبارت الف: 

  باشد. ترکیب فـوق یـک پلیمـر اسـت و مونـومر (پلی استایرن) می
باشد. (درست) می

CH

O
توان گرماي یک واکـنشعبارت ب: با استفاده از گرماسنج لیوانی می

ارز آنتالپی واکنش است. (درست)ثابت به دست آورد که هم
عبارت پ: تأمین شرایط بهینه براي انجام این واکنش بسـیار دشـوار

ایـن واکـنش بـه صـورت غیرمسـتقیمHاست، به همین دلیـل  
آید. (نادرست) می

ـاي چنـین واکـنش    ـایی را مـی عبارت ت: گرم ـا اسـتفاده ا   ه  تـوان ب
محاسبه کرد. (نادرست)

صحیح است.4ننهگزین 228.
  زیر را در نظر گرفت: توان واکنش مطابق نمودار می

B C) ( A B C)B C) ( A BC) ( A BB C) ( A BC) ( A BC) ( A
یابد:  با گذشت زمان کاهش میAمادة : تعداد مول1گزینۀ 

A (n n ) n nn
t t t t t

(n n ) nn ) nA
t t t tt t

2 1 1 2n ) n nn ) n
2 1 2 1t t tt tt tt t

ـ زمان)      بیستم،  ثانیۀ: در 3گزینۀ  اولیـه، محـور افق  مادة نمودار (مول 
ثابتCو Bرسد. از این لحظه مقدار ماده کرده و واکنش به اتمام می
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|| ||

n

O O
( n)H O

C (CH ) C O (CH ) O
2

2 3 2 2
2

 
.231 صحیح است.   4گزینه 
 ها، اتم اکسیژن وجود دارد. : در آمیدها برخالف آمین1  گزینۀ

... د مو، ناخن، پوست بدن و: در ساختار پلیمرهاي طبیعی همانن2گزینۀ 
 پلیمرهایی با گروه عاملی آمید وجود دارد. 

CHترین آمین، متیل آمین با فرمول  : ساده3گزینۀ  NH3  باشد.   می 2
آمیـدها مشـابه فراینـد تولیـد پلـی اسـترها         پلیتهیۀ : واکنش 4گزینۀ 

 باشد.   می
.232 صحیح است. 4گزینه 

ــین  C)وازل H )25 ــون   52 ــا روغــن زیت ــدروکربن ام C)هی H O )57 104 6 
ترکیب آلی است که عـالوه بـر هیـدروژن و کـربن داراي اکسـیژن نیـز       

باشد که هر دو در آب نامحلول هسـتند، بنـابراین هنگـام انحـالل در      می
ماننـد و در حـالل پخـش     هاي حل شونده کنـار هـم بـاقی مـی     آب، ذره

 شوند. نمی
 )5و  4 هاي هصفح(شیمی دوازدهم، 

.233 صحیح است. 3گزینه 
هـا، بـا    کـنش  ها افزون بـر بـرهم   کننده مطابق متن کتاب درسی این پاك

 دهند. ها واکنش می آالینده
 )13و  12 هاي هصفح(شیمی دوازدهم، 

.234 صحیح است. 2گزینه 
و اسـیدي شـدن آن    pHافزودن اسید به محلول ذکر شده سبب کاهش 

 گردد. می
آب مانند ثابت تعادل فقط به دما بستگی داشته و بـا تغییـر    ثابت یونش

 کند. غلظت، تغییر نمی
 )26و  25 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

.235 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

1( /
/pH [H ] 4 7 54 7 10 2 10 

[H ][OH] [OH ]14 9110 102 
فر و هاي اسیدي مابین صـ  عددي محلول محدودة) تنها در دماي اتاق 2
 باشد. می 7
کاهش یافتـه و   pH) با افزایش غلظت یون هیدرونیوم به یک محلول، 3

H] رابطۀبا توجه به  ][OH ] ، غلظت یون هیدروکسید کمتر 1410
 شود. می
میـزان اسـیدي بـودن یـک      کننـدة  بیان pH) میزان تغییر رنگ کاغذ 4

 باشد. محلول و نه قدرت اسید می
 )25 و 24هاي  صفحه (شیمی دوازدهم،

.236 صحیح است. 2گزینه 
توان بـراي جلـوگیري از خـوردگی آهـن اسـتفاده کـرد کـه         از فلزي می

توان از فلز پالتـین   پتانسیل کاهشی آن از آهن کمتر باشد، بنابراین نمی
 استفاده کرد.

 )57و  56هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.237 صحیح است. 2گزینه 

 صورت: بهواکنش کاتدي آن  الف) نیم 
O (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4  باشد. می 4

شود.  ب) زیرا حلبی پس از خراش در حضور رطوبت و هوا خورده می 
 زند) (زنگ می

 باشد. واکنش کاتدي مانند مورد (الف) می ج) نیم 
منفی داشته و با محلول هیدروکلریک اسـید   E0هر دو  Snو  Feد)  

 کنند. تولید می H2اده و گاز واکنش د
واکنش کاتدي هر دو یکسان و  هـ) درست. با توجه به مورد (الف) نیم 

 نماید. تولید یون هیدروکسید می
 )59 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.238 صحیح است. 2گزینه 
سلول  آید که در این فرایند: دست می فلز آلومینیم در طی فرایند هال به

 شود. 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

 صورت: واکنش انجام شده به
Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4  است. 3

 )61 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.239 صحیح است. 4گزینه 

شـود،   سلول آهـن بـه مـس منتقـل مـی      با توجه به اینکه الکترون از نیم
هـاي اکسـایش و کـاهش     واکـنش  توان نتیجه گرفت که نـیم  بنابراین می

 صورت زیر است: به
Cu (aq) e Cu(s)2 2           Fe(s) Fe (aq) e2 2 

/
/

mole molFee
e mole

25
23

1 11 505 10
6 02 10 2

g?مصرف شده  Fe 

gمصرف شده  Fe g FemolFe
56 7001 

/
/

mole molCue
e mole

25
23

1 11 505 10
6 02 10 2

 gCu?تولید شده 

gCuتولید شده gCumolCu
64 8001 

تـوان   با توجه به اینکه جرم اولیه الکترودها یکسـان اسـت، بنـابراین مـی    
 نتیجه گرفت.
g700 800  اختالف جرم الکترودهاي آهن و مس1500

 )45و  44هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  240.

C H KMnO C H O MnO KOH8 10 4 8 6 4 24 4 4  
/ molKMnO molC H O?gC H O mLKMnO mL molKMnO

4 8 6 4
8 6 4 4

4

04 1100 1000 4  

gC H O g gC H OmolC H O gC H O
8 6 4

8 6 4
8 6 4 8 6 4

166 100 21 83
صلاخان صلاخصلاخان

 
/gC H O g8 6 42 %80 1 Cمقدار عملی  6 H O8 6 4   

 )115صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 3گزینه  241.

کاهش حجم ظرف مانند افـزایش غلظـت گازهـاي موجـود در ظـرف عمـل       
جایی واکنش در جهت تعـداد مـول    کند و طبق اصل لوشاتلیه سبب جابه می

 یابد. واکنش افزایش می فراوردةشود و میزان  کمتر گاز (جهت رفت) می
در جهـت برگشـت و کـاهش مقـدار     جـایی واکـنش    سایر موارد سـبب جابـه  

 شوند. فراورده می
 )104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  242.
 توان گفت: ) می1اساس واکنش نمودار (الف) بر

ب آلی است که عـالوه بـر هیـدروژن و کـربن داراي اکسـیژن نیـز       
شد که هر دو در آب نامحلول هسـتند، بنـابراین هنگـام انحـالل در     

پخـش    هاي حل شونده کنـار هـم بـاقی مـی     ذره در حـالل ماننـد و
شوند.

هاي هصفح(شیمی دوازدهم،  )5 و  4  
صحیح است.3نه 

هـا، بـا   کـنش  ها افزون بـر بـرهم   کننده ق متن کتاب درسی این پاك   
دهند. ها واکنش می ده

هاي هصفح(شیمی دوازدهم،  )13و 12 
صحیح است.2نه 

و اسـیدي شـدن آن   pHدن اسید به محلول ذکر شده سبب کاهش 
گردد.

آب مانند ثابت تعادل فقط به دما بستگی داشته و بـا تغییـر    یونش
کند. ت، تغییر نمی

هاي صفحه(شیمی دوازدهم،  )26و 25 
صحیح است.3نه 

ها:سی گزینه

/pH [H ]/ ] 4 7/ 510 2 10/[H ]/ ] /[H ]/
4 7//

[H ][OH] [OH ][OH ]1414 91 102
ــ فر و هاي اسیدي مابین صـ  عددي محلول محدودةنها در دماي اتاق 

باشد. ی
کاهش یافتـه و  pHا افزایش غلظت یون هیدرونیوم به یک محلول، 

به H]رابطۀجه ][OH ]][OH ] کمتر1410 هیدروکسید یون غلظت ،

صورت: واکنش انجام شده به
Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3O 22Al O (s) C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s) Al(l)C(s)OO .است

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  239.

سلول آهـن بـه مـس منتقـلبا توجه به اینکه الکترون از نیم
هـاي اکسـایش واکـنش  توان نتیجه گرفت که نـیم بنابراین می

صورت زیر است:به
Cu (aq) e Cu(s)( )( ) ee2           Fe (aq) e( )Fe (aq)( )2

/
/

mole molFee
e molel

e25
23

1 1mole1 505 10// 6 02 10 2/ e23مصرف ش

gمصرف شده  Fee 700

/
/

mole molCue
e molel

e25
23

1 1mole1 505 10// 6 02 10 2/ e23تولید شد

uتولید شده gCuu 800

با توجه به اینکه جرم اولیه الکترودها یکسـان اسـت، بنـابراین
نتیجه گرفت.
g700 800 اختالف جرم الکترودهاي آ1500

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.3گزینه  240.

KMnO C H O MnO KOHKMnO C H OC H O4 8 6 4 2C OC OC H OC H OC H O4 4MnOMnOMnO2OMnO

/ molKMnO molC H OO mLKMnO mL molKMnO
4 8 6 4molC H OmolC H

4O 4
4

04/
1000 4mL

C H O لاخا
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)) 1(واکنش (
/

gCl kJ?kJ molCl kJ HmolCl gCl
2

2
2 2

71 61 151 28 4  

kJ15 35  )1سازي: بر اساس نمودار ( انرژي فعال 50
) مربوط به واکنش گرماده است، بنابراین مجموع آنتـالپی  2ب) چون نمودار (

 ها است. ها کمتر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده دهنده پیوند واکنش
 شود: رنگ شدن هواي آلوده می اي سبب قهوه NO2ج) گاز 

/
/

molNO kJ J?J LNO JLNO molNO kJ
2

2
2 2

1 5 10005 6 125022 4 1 1  

) 2سـازي واکـنش (   برابـر انـرژي فعـال    ) دو1نش (سـازي واکـ   د) انرژي فعال
) 2برابـر سـرعت واکـنش (    ) دو1توان گفت سـرعت واکـنش (   است، اما نمی

 است.
 )97صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 1گزینه  243.
 صورت   شده که به براساس واکنش موازنه

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 33  
 توان گفت: است، می

g g g40 36  تولیدشده SO3جرم گاز 4

/
molSO LSO?LSO gSO LSOgSO molSO

3 3
3 3 3

3 3

1 324 1 680 1  

/
molSO molAl O?molAl O LSO molAl OLSO molSO

3 2 3
2 3 3 2 3

3 3

1 1 11 6 32 3 60

 /SO /
LR L.ss3

11 6 00820  

Al O /
mol

R mol.min
( )min

2 3
1

1
60 00520
60

  

 )88صفحۀ (شیمی یازدهم، 
صحیح است. 2گزینه  244.

 باشد: + می3اتم کربن گروه عاملی برابر با  در ترفتالیک اسید عدد اکسایش

C
O:

:

O

:

: H
3

C
O

O

:

:
:

:

H
3 

 )116و  115هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.245 صحیح است. 4گزینه 

ناپـذیر نبـوده و قابـل بازیافـت نیســتند.      هـا زیسـت تخریـب    همـه پالسـتیک  
 هاي قابل بازیافت است. اتیلن ترفتاالت از جمله پالستیک پلی

 )119تا  117هاي  ، صفحه(شیمی دوازدهم
 

صحیح است.1نه 
صورت   شده که به س واکنش موازنه

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)Al O (s)Al O (s)2 4 3 2 3 3(SO ) (s) Al O (s) SO(SO ) (s) Al O (s) SOAl O (s)Al O (s)O
توان گفت:، می

g g g40 36 4g ggg gg جرم گازSO3 تولیدشده

/
molSO LSO?LSO gSO LSOgSO molSOgSO SO lSO

3 3LSO
3 3gSOgSO 3

3 3molSO
1molSO3 1 6/80gSO

/
lSO molAl O?molAl O LSO mLSO lSOLSO l

3 2 3molAl O
2 3OO 3

3 3

1molSO3 11 6/// 32 3 60LSO molSO3 3molSO

/SO /
LR L.ss3

11 6/ 008/20

Al O /
mol

R mol.min
( )min

2 3O
1

1
60 005/2
60

)88 صفحۀ (شیمی یازدهم، 
صحیح است.2نه 
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