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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 همگی درست هستند؟  در کدام گزینه» نژند، دغَل، سرسام، متقارب، متَّفق، شائبه«هاي  معنی واژه

 ها، همسو، تردید ) خوار، تنبل، ورم مغز، قدم1
 گمانهم عقیده،  سرگیجه، خطوات،) زبون، مکّار، 2
 آهنگ، شک ها، هم ) اندوهگین، ناراستی، پریشانی، گام3
 ) افسرده، مکر، هذیان، همگرا، موافق، شبهه4

-2 است؟ نادرست معنی چند واژه در مقابل آن
سازند/ صباحت: شراب صبحگاهی/ آماس کردن: گنجایش پیدا کردن/ مرشد: مریـد   اي کلفت که از پشم یا کرك مالیده می نمد: پارچه«

 »ک/ مقرون: پیوسته/ شراع: خیمه/ چاشتگاه: نزدیک صبح/ حمیت: مردانگی/ تیره رایی: ناراستی/ خیلتاش: گروه چاکرانو سال
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو  1

-3 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی یک واژه 
 ) چریغ: غروب آفتاب/ سر پر زدن: توقف کوتاه/ بازبسته: مرتبط/ طیلسان: نوعی ردا1
 غان: موبدان زرتشتی/ آستانه: آغاز/ تعبیر: بازگویی/ تموز: ماه گرما) م2
 زین/ قدس: صفا/ مشایعت: بدرقه کردن کوهۀ) غرفه: باالخانه/ قاش: 3
 ) یغما: تاراج/ مباهات: سرافرازي/ تفّرج: گردش/ اهورا: ایزد4

-4 شود؟ در میان گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده می
و قدم، غرامت و تاوان، محجوب و مسطور، آقاجی خادم، هزاهز و غریو، گذاردن حقّ سالمتی، مناسک حاجیان، با محراب مسجد، خطوه 

 صراحت و آشکارا، فروگزاري و کوتاهی، بذله و لطیفه، نقمه و آواز
 ) چهار4 ) شش3 ) پنج2 ) سه1

-5 است؟ غلط در متن زیر امالي چند واژه
دد کمتر تواند خاست و اگر مخلوق خواستی که این معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مسـتغرق گشـتی و   و هر که به آسیب غرور و غفلت در گر«

 »که به عبادت متحلّی گردم. محق سخن بر این جمله گذارده نشدي، پس چون محاسن سالح بر این جمله در ضمیر متمکن شد، خواست
 ) چهار4 ) سه3 ) دو  2 ) یک1

هستند؟» سرایندگان نامی رباعی« در کدام گزینه تمامی شاعران از 6-
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي، ) بابا افضل، عطّار3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام  ) مولوي، صائب1

-7 درستی آمده است؟ در کدام گزینه به» لباس در خندان پسته گردد مغز پر سر از تلخ/ شور چشم ز شیرینش عیش نگردد تا«هاي بیت  آرایه
 سن تعلیل، تشخیص، تشبیه) ایهام، ح1
 آمیزي ) ایهام تناسب، تشبیه، استعاره، حس2
 ، جناس تامآمیزي، تشخیص، تضاد ) حس3
 ، تضاد، تشخیص) استعاره، حسن تعلیل4

-8 شود؟ در کدام گزینه به درستی دیده می» ایهام، اسلوب معادله، استعاره، تضاد«هاي  ترتیب آرایه
  حبــاب الــف) چــرا ز غیــر شــکایت کــنم، کــه همچــو 

  ب) به ساغر نقل کـرد از خـم، شـراب آهسـته آهسـته     
ــق ــۀ  ج) عاشـ ــن   سلسـ ــرم مـ ــره گیـ ــف گـ   زلـ

  هـاي حـرص   د) استخوانم سـرمه شـد از کوچـه گـردي    
 

ــتنم      ــواي خویشـ ــرابِ هـ ــه خـ ــه خانـ   همیشـ
  برآمــد از پــس کــوه آفتــاب آهســته آهســته     

  زنجیــــرم مــــن دیوانــــۀروزگاریســــت کــــه 
ــه ــۀدار  خانـ ــرا  گوشـ ــن مـ ــت کـ ــم قناعـ چشـ

 

 

 ) د، ج، ب، الف4 د، ب، ج، الف) 3 الف، د، ب، ج )2 الف، ب، ج، د )1
-9 ؟شود میدر کدام گزینه دیده » جناس ،ایهام ،حسن تعلیل ،کنایه«هاي  آرایه

ــانم    ) 1 ــم فتـ ــحاك و چشـ ــب ضـ ــالم آن لـ غـ
) پــا بــر ســر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــی       2
ــهرة) 3 ــر در کــوه      ش ــا نــنهم س ــهر مشــو ت ش
ــان مـــــن پـــــرس 4 ) درازي شـــــب از مژگـــ

 

ــدکــه ک ــه ضــحاك و ســامر  ی آموخــت يســحر ب
ــت     ــته اس ــی رس ــه روی ــاك الل ــبزه ز خ ــان س ک

ر شـــیرین منمـــا تـــا نکنـــی فرهـــادم    شـــو
ــت     ــته اس ــمم نگش ــواب در چش ــک دم خ ــه ی ک

 

 
 

ممغان: موبدان زرتشتی/ آستانه: آغاز/ تعبیر: بازگویی/ تموز: ماه گرما) م2
زین/ قدس: صفا/ مشایعت: بدرقه کردنکوهۀ) غرفه: باالخانه/ قاش: 3
) یغما: تاراج/ مباهات: سرافرازي/ تفّرج: گردش/ اهورا: ایزد4

 شود؟ در میان گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده می
حقّ سالمتی، مناسک حاجمحراب مسجد، خطوه  و قدم، غرامت و تاوان، محجوب و مسطور، آقاجی خادم، هزاهز و غریو، گذاردن

صراحت و آشکارا، فروگزاري و کوتاهی، بذله و لطیفه، نقمه و آواز
 ) چهار4 ) شش3 ) پنج2 ) سه1

 است؟ غلط در متن زیر امالي چند واژه
دد کمتر تواند خاست و اگر مخلوق خواستی که این معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مسـتغرق گشو هر که به آسیب غرور و غفلت در گر«

»که به عبادت متحلّی گردم.تتمحق سخن بر این جمله گذارده نشدي، پس چون محاسن سالح بر این جمله در ضمیر متمکن شد، خواست
 ) چهار4 ) سه3 ) دو  2 ) یک1

 هستند؟»سرایندگان نامی رباعی« در کدام گزینه تمامی شاعران از
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي،) بابا افضل، عطّار3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام  ) مولوي، صائب1

درستی آمده اسدر کدام گزینه به»لباس  در خندان پسته گردد مغز پرسر از تلخ/ شور چشم ز شیرینش عیش نگردد تا«هاي بیت  رایه
ححسن تعلیل، تشخیص، تشبیه) ایهام، ح1
 آمیزي ) ایهام تناسب، تشبیه، استعاره، حس2
 ، جناس تامآمیزي، تشخیص، تضاد) حس3
، تضاد، تشخیص) استعاره، حسن تعلیل4

 شود؟ در کدام گزینه به درستی دیده می» ایهام، اسلوب معادله، استعاره، تضاد«هاي  رتیب آرایه
ه ه ک ن ک ت کا ش غ ز ا ف) ال
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 ؟شود میدیده » حسن تعلیل«در کدام گزینه 

) امــروز کــه در دســت تــوام مرحمتــی کــن      1
) گداي کوي تـو از هشـت خلـد مسـتغنی اسـت     2
ــود    3 ــوان ب ــن نت ــه ایم ــده ک ــو اي دی ــدار ش ) بی
ریـز از چشـمم نشـد بیـرون     خیال آن بت خون) 4

 

ــدامت   ــه شــوم خــاك چــه ســود اشــک ن ــردا ک ف
ــ ــالم آزاد   یراسـ ــه عـ ــو از جملـ ــد تـ ــتا بنـ سـ

ــزل خوابســت   ــن من ــه دری ــادم ک ــیل دم ــن س زی
هاي خـون  از آن در خواب هم ریزد ز چشمم قطره

 

-11 صـفت ونـدي) و    اسـم مرکـب)، (ونـد + اسـم     »ترتیـب بـر اسـاس الگوهـاي (اسـم + بـن مضـارع       هاي کدام گزینه به واژه
 اند؟ شده  اسم وندي ـ مرکب) ساخته بن مضارع  +(بن مضارع + وند 

  وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
  ) هواپیما، ناشکر، سوز و گداز2
  کش، نامعلوم، شستشو ) خط3
 اساس، جوش و خروش دار، بی ) مردم4

-12 ر چهار وضعیت معنایی واژگان در گذر زمان وجود دارد؟در کدام گزینه ه
 ) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
 ) زندگی، زین، دستار، یخچال2
 ) ترگ، گناه، رکاب، دستور3
 ) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4

-13 شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«در کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة  هاي این ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
 تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
 پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ) نگاه پر مهر و انسان3
 ) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

-14 وندي، مرکب و وندي ـ مرکب به کار رفته است؟ واژة به ترتیب چند  در متن زیر
رقصـیدند، گنجشـکی زرد، روي    ها گرداگرد درختان بزرگ، مـی  ها از طراوت درونی خویش، سرمست و چلچله خندید، گل آسمان می«

 »  دهد. دار خویش را تکان می علفی خودرو نشسته و پرهاي شبنمشاخۀ 
 ) هشت، سه، یک4 ) هفت، سه، یک3 دو، دو ) هشت،2 ) هفت، دو، دو1

-15 شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  هاي مشخص  نقش دستوري واژه
ــون   ــغال نگـ ــت را  شـ ــیربخـ ــورد شـ خـ

ــاد   ــاق اوفتـــ ــا اتفـــ ــر روز بـــ دگـــ
 بی

ــورد ســـیرروبـــاه از آن  آنچـــهبمانـــد   خـ
روزش بـــداد قـــوترســـان،  کـــه روزي

 

 ) مفعول، نهاد، نهاد4 ) نهاد، نهاد، مفعول3 مفعول) نهاد، قید، 2 مفعول، مفعول  ) نهاد،1
-16 ؟ نیستکدام گزینه بیانگر فضاي حکومتی ضحاك 

) بســـی نـــادان کـــه از همراهـــی بخـــت1
ــتر  2 ــتم بیشـ ــد سـ ــن آمـ ــر مـ ــو بـ ) ز تـ
) شود خوار هر کـس کـه هسـت ارجمنـد    3
ــدة ) شــــود 4 ــهریار بــــیبنــ ــر، شــ هنــ

 

ــت    ــد رخـ ــان کشـ ــزم دانایـ ــدر بـ ــه صـ بـ
نیشــــتر زنــــی هــــر زمــــان بــــر دلــــم 

ــد   ــردد بلنـــ ــت گـــ ــه را بخـــ فرومایـــ
نــــژاد و بزرگــــی نیایــــد بــــه کــــار    

 

-17 ......... گزینۀ  جزها درست است  مفهوم تمامی گزینه
) دویدنــــد از کــــین دل ســــوي هــــم 1
ــر در هنــــد رنــــگ 2 ) پریــــد از رخ کفــ
) الهـــی ز عصـــیان مـــرا پـــاك کـــن    3
ــت 4 ــرمن اسـ ــر آهـ ــان مهتـ ــد کـ ) بپوییـ

 

ي و جنگیـدن حریفـان  ورز در صلح بستند بر روي هم: کینـه  
ــت  ــد ب ــه تپیدن ــرك    خان ــر و ش ــابودي کف ــگ: ن ــا در فرن ه

در اعمال شایسته چاالك کن: طلب بخشایش و توفیـق در عبـادت  
جهان آفرین را به دل، دشمن است: دعوت به قیـام علیـه ضـحاك   

 

 
 

؟ 

) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
) زندگی، زین، دستار، یخچال2
) ترگ، گناه، رکاب، دستور3
) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4

شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«ر کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة  هاي این ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ) نگاه پر مهر و انسان3
) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

وندي، مرکب و وندي ـ مرکب به کار رفته است؟ واژة به ترتیب چند  ر متن زیر
رقصـیدند، گنجشـکی زرها گرداگرد درختان بزرگ، مـی ها از طراوت درونی خویش، سرمست و چلچلهخندید، گل آسمان می«

 »  دهد. دار خویش را تکان میعلفی خودرو نشسته و پرهاي شبنمشاخۀ 
) هشت، سه، یک4 ) هفت، سه، یک3 دو، دو ) هشت،2 ) هفت، دو، دو1

شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  هاي مشخص  ش دستوري واژه
ــون   ــغال نگـ ــت را شـ ــیربخـ ــوردشـ خـ

ــاد   ــاق اوفتـــ ــا اتفـــ ــر روز بـــ دگـــ
ــوردســـیرروبـــاه از آن آنچـــهبمانـــد  خـ

روزش بـــدادقـــوترســـان، کـــه روزي
) مفعول، نهاد، نهاد4 ) نهاد، نهاد، مفعول3 مفعول) نهاد، قید، 2 مفعول، مفعول  ) نهاد،1

دام گزینه بیانگر فضاي حکومتی ضحاك 
ــت  ) بســـی نـــادان کـــه از همراهـــی بخـــت1 ــد رخـ ــان کشـ ــزم دانایـ ــدر بـ ــه صـ بـ
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 در کدام گزینه دو بیت در تقابل معنایی هستند؟  

ــرم  1 ــد اختـ ــد روز و بـ ــت بـ ــی گفـ ) همـ
ــوي جنّــــت مــــی از     ــویی ســ روي نکــ
ــا بــال شکســته پرگشــودن هنــر اســت 2 ) ب

مـــــرغ دل مــــــن هـــــوا نگیــــــرد     
ــرده   3 ــفر ک ــونین س ــه خ ــان ک ــد ) از آن ان

پرخطر عشـقِ تـو را سـاحل نیسـت    ورطۀ    
ــد   4 ــدون کنـ ــواي فریـ ــاو هـ ــی کـ ) کسـ

ــق آشــکار         ــرّ ح ــد س ــه ش ــان ک ــر آن ب
 

بباریــــد آتــــش همــــی بــــر ســــرم     
ــی  ــر دوزخ مــ ــدي در قعــ ــوي و ز بــ شــ

داننــــد پرنــــدگان مــــیهمــــۀ را  ایــــن
زان رو کـــه چنـــین شکســـته بـــال اســـت

انــــد ســــفر بــــر مــــدار خطــــر کــــرده
ــت     ــزل نیس ــو را من ــوداي ت ــت س راه پرآف
ســــر از بنــــد ضــــحاك بیــــرون کنــــد
نکردنـــــد باطــــــل بـــــر او اختیــــــار  

 

-19 است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه 
) چــه در کــار و چــه در کــار آزمــودن    1
ــایش اســ   2 ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ت) خ
) چــون شــیر بــه خــود ســپه شــکن بــاش3
) بخــور تــا تــوانی بــه بــازوي خــویش     4

 
 

ــودن     ــاج بـ ــود محتـ ــه خـ ــز بـ ــد جـ نبایـ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک
ــاش  ــتن بـــ ــال خویشـــ ــد خصـــ فرزنـــ
ــویش   ــرازوي خـ ــود در تـ ــعیت بـ ــه سـ کـ

 

-20 ه است؟ در کدام گزینه آمد» آزاري ندارد  من از بازوي خود دارم بسی شکر/که زور مردم«مفهوم بیت 
ــر    1 ــش پی ــت دروی ــوان دس ــر اي ج ) بگی
ــی    2 ــود کنـ ــه خـ ــی بـ ــه کنـ ــر چـ ) هـ
) کـرم ورزد آن سـر کــه مغـزي در اوســت   3
ــت   4 ــایش اس ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ) خ

 
 

نـــه خـــود را بـــیفکن کـــه دســـتم بگیـــر  
ــد کنـــــی  ــه نیـــــک و بـــ ــر همـــ گـــ

ــه دون همتــان  ــد بــی  ک ــز و پوســت  ان مغ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک

 

......... ارتبـاط  گزینـۀ   بـه جـز  هـا   گزینههمۀ با » الحانیست/روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم نه سزاي چو من خوش چنین قفس«بیت  21-
 معنایی دارد.  

ــو را ز 1 زننــد صــفیر عــرش مــیکنگــرة ) ت
) شور شراب عشق تو آن نفسـم رود ز سـر  2
موروث مـن اسـت  خانۀ ) حافظا خلد برین 3
ار آنجاسـت دلی آنجاست که دلـد  خوشمایۀ ) 4

 
 

ندانمت که در این دامگـه چـه افتـاده اسـت     
کاین سر پر هوس شود خـاك در سـراي تـو   
انــدر ایــن منــزل ویرانــه نشــیمن چــه کنــی

کنم جهد کـه خـود را مگـر آنجـا فکـنم      می
 

-22 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
کدام دانـه فـرو رفـت در زمـین کـه نرسـت      «

 

ــ    ــن گم ــه انســانت ای ــه دان ــرا ب ــدچ »ان باش
 

ــر 1 ــۀ) تقریـ ــاد اســـت   ادیبانـ ــان معـ برهـ
ــد  2 ــت برچننــ ــی مرغکانــ ــه باشــ ) دانــ
ــت  3 ــه در راه اسـ ــی دام و دانـ ــه بسـ ) کـ
 ) اال اي جان انسانی چـو از اقلـیم نقصـانی   4

 

فصلی که نسیم از پس اسفند گشـوده اسـت   
غنچــــه باشــــی کودکانــــت برکننــــد   
ــر راه اســــت  ــر ســ ــه بــ ــذرت جملــ گــ

بـاش سـیاره   به شب هنگام ظلمانی چو اختر
 

-23 ها دورتر است؟  مفهوم کدام بیت از دیگر بیت
کاسه کند، آتش عشـق  غم و شادي همه یک) 1
) مجنــون چــو حـــدیث عشــق بشـــنید   2
وقـت را  بـی خنـدة  ) گریه در دنبـال باشـد   3
ــه 4 ــدة ) گری ــته و وخن ــتۀ آهس ــنپیوس م

 

گریه تا کی نتـوان یافـت بـه خنـدانی شـمع      
اول بگریســـــــت، پـــــــس بخندیـــــــد

بایـدت  ن چون گل گر در خون شـنا مـی  خنده ز
همچو شمع سحر آمیختـه بـا یکـدگر اسـت    

 

 

) چــه در کــار و چــه در کــار آزمــودن    1
ــایش اســ   2 ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ــ   ت) خ
) چــون شــیر بــه خــود ســپه شــکن بــاش3
) بخــور تــا تــوانی بــه بــازوي خــویش     4

ــودن    ــاج بـ ــود محتـ ــه خـ ــز بـ ــد جـ نبایـ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک
ــاش ــتن بـــ ــال خویشـــ ــد خصـــ فرزنـــ
ــویش   ــرازوي خـ ــود در تـ ــعیت بـ ــه سـ کـ

 ه است؟ در کدام گزینه آمد» آزاري ندارد  من از بازوي خود دارم بسی شکر/که زور مردم«فهوم بیت 
ــر    1 ــش پی ــت دروی ــوان دس ــر اي ج ) بگی
ــی    2 ــود کنـ ــه خـ ــی بـ ــه کنـ ــر چـ ) هـ
) کـرم ورزد آن سـر کــه مغـزي در اوســت   3
ــت   4 ــایش اس ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ) خ

نـــه خـــود را بـــیفکن کـــه دســـتم بگیـــر 
ــد کنـــــی  ــه نیـــــک و بـــ ــر همـــ گـــ

ــه دون همتــان  ــد بــی ک ــز و پوســت ان  مغ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک

 ......... گزینـۀ  بـه جـز  هـا   گزینههمۀ با »الحانیست/روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمنه سزاي چو من خوش چنین قفس«ت 
 عنایی دارد.  

ــو را ز1 زننــد صــفیرعــرش مــیکنگــرة ) ت
) شور شراب عشق تو آن نفسـم رود ز سـر  2
موروث مـن اسـت  خانۀ) حافظا خلد برین 3
  ار آنجاسـت دلی آنجاست که دلـد خوشمایۀ )4

ندانمت که در این دامگـه چـه افتـاده اسـت    
کاین سر پر هوس شود خـاك در سـراي تـو   
انــدر ایــن منــزل ویرانــه نشــیمن چــه کنــی

کنم جهد کـه خـود را مگـر آنجـا فکـنم     می

فهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
ــ  کدام دانـه فـرو رفـت در زمـین کـه نرسـت      « ــن گم ــه انســانت ای ــه دان ــرا ب ــدچ »ــ  ان باش
ــر 1 ــۀ) تقریـ ــاد اســـت  ادیبانـ ــان معـ فصلی که نسیم از پس اسفند گشـوده اسـت  برهـ

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 در کدام گزینه بیشتر مشهود است؟ » اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش آویزد«مفهوم عبارت 

) ســر نشــتر عشــق بــر رگ روح زدنــد    1
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشـق ) 2
ــی  ) 3 ــتم همــ ــردم ندانســ ــنی کــ توســ
) هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست4

 

ــامش دل شــد      ــد و ن ــره فروچکی ــک قط ی
ــد    ــاز کنی ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم ب

ــیدن تنـــگ  ــز کشـ ــد  کـ ــردد کمنـ ــر گـ تـ
ــت   ــل نیسـ ــر از آب و گـ ــرده غیـ دل افسـ

 

-25 ......... گزینۀ  جز بهبیت زیر ارتباط معنایی دارند  ها با گزینه همۀ
ــو« ــا بخــت ج ــار م ــا، دادن جــان ک ــار م ان ی

 

ــه  ــا، فخــر جهــان مصطفاســت  قافل »ســاالر م
 

ــه در راه آرد 1 ــان همـ ــان را ز بیابـ ) گمرهـ
ــفا 2 ) محـــال اســـت ســـعدي کـــه راه صـ
چونک یک گوشه رداي مصطفی آمد به دسـت ) 3
ــاربان 4 ــا چـــون سـ انـــد ) در ایـــن ره انبیـ

 

مصطفی بـر ره حـق تـا بـه ابـد رهبـان بـاد        
ــی    ــر پـ ــز بـ ــت جـ ــوان رفـ ــطفی تـ مصـ

آنــک بــد در قعــر دوزخ در جنــان آوردمــش
ــاروان   ــاي کـــ ــل و رهنمـــ ــد دلیـــ انـــ

 

 

ــاربان 4 ــا چـــون سـ ــاروان  انـــد) در ایـــن ره انبیـ ــاي کـــ ــل و رهنمـــ ــددلیـــ انـــ

www.konkur.in

forum.konkur.in



6صفحه  بان عربیز
 

 )٢۶-٣۵( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■

-26 :م إِخوانًایكم إِذ كنتم أَعداًء فأَلَّف بین قلوبكم فأَصبحتلع نعمت هللا ذُكروااُ 
 هایتان الفت برقرار شد و برادران هم گشتید! که دشمن شدید، پس میان دل ذکر دهید، هنگامیهاي الهی را به خویش ت نعمت )1
 خود نعمت خداوند را ذکر کنید، وقتی دشمنان هم بودید، سپس میان قلبتان به هم پیوسته شد تا برادران همدیگر شوید! بر) 2
 هایتان همدلی ایجاد کرد، پس برادر گشتید! س میان دلکه دشمن بودید، پ آنگاه ،ریدوآ نعمت خدا را بر خویش به یاد )3
سـپس پیونـد    ،هاي شما الفـت ایجـاد شـد    که دشمنانی شدید، پس میان قلب نعمت خداوند را زمانی ،کنید بر خودتان یاد) 4

 اخوت بستید!
-27 :»أربعین صباحاً! تظھر ینابیع الحکمة علی لسان من یخلص «
 گردد! که چهار صبح خود را براي خداوند خالص کند، ظاهر میهاي حکمت بر زبان کسی  ) نشانه1
 شود که چهل صبح خود را براي اهللا خالص نماید! ) چشمه حکمت فقط بر زبان کسی ظاهر می2
 کند بر زبان آنکه چهل صبح برایش مخلص شود! هاي حکمت را ظاهر می ) خداوند چشمه3
 چهل صبح براي خداوند مخلص شود!شود که  هاي حکمت بر زبان کسی ظاهر می ) چشمه4
-28 »:األسماک الّتی کانت تتساقط من السماء أوجدت منظراً رائعاً ما شاھدت مثلھ فی عمری!«
 ام!ام ندیدهآوردند که مانند آن را در زندگیمیجالبی را به وجود منظرة افتادند و از آسمان می ها) ماهی1
 !امند که مانندش را در عمرم ندیدهجالبی را به وجود آورد ظرةمنکردند هایی که از آسمان سقوط می) ماهی2
 ام مانند آن را ندیده بودم!اي دل انگیز را ایجاد کردند که من در زندگیها پی در پی از آسمان افتادند و منظره) ماهی3
 را در عمر خود نخواهم دید! جالب را ایجاد کرده بودند و من مانند آن منظرةافتادند یک هایی که از آسمان می) ماهی4
دون « اتّصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیّارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور فی االمتحان و یری 29-

ل االمتحان!  »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: أن یؤجَّ
در امتحان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـداختن    ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست1

 امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـان را بـه      توانند در امتحان حاضر شوند و می ) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
 خواهند که امتحان به تأخیر بیفتد! ضور نخواهند یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان ح ) یکی از چرخ3
خواهنـد کـه    ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کننـد و مـی  4

 امتحان به تأخیر بیفتد!
-30 »:وّدة بیینا قد زالت!لیتک ما نسیت ھذه األشعار الجمیلة الّتی أنشدتھا لک، إنّی اُحّس أّن الم«
) اي کاش این شعرهاي زیبایی را که برایت سرودم فراموش نکنی، همانا احساس من این است که دوستی در بین ما از بین 1

 رفته است!
 رنگ شده است! کنم، محبت میان ما کم سرایم فراموش نکنی، چون من احساس می امیدوارم که شعرهاي زیبایی را که براي تو می) 2
 کنم! شدند، من محبتی را که میان ما  از بین رفته، احساس می ) کاش این شعرهاي زیبایی که براي تو خواندم، فراموش نمی3
 کنم که محبت در میان ما از بین رفته است! کردي، من احساس می ام فراموش نمی کاشکی این شعرهاي زیبایی را که براي تو سروده) 4

-31 عیِّن الخطأ:
سوَل...أرَسلنا إ) 1 : پیامبري را به سوي فرعون فرستادیم پـس فرعـون از آن پیـامبر،    لی فِرَعوَن رسوالً فََعَصی فِرَعوُن الرَّ

 نافرمانی کرد!
 کند. هاي آگاه جذب می قبر کوروش گردشگران را از دولت قَبُر کوروش یَجذُب ُسیّاحاً من َدَوِل العالِم:) 2
توائیَِّة:الَشَجَرةُ الخانِفَةُ َشَجَرةُ ) 3 هـاي   کننـده درختـی اسـت کـه در برخـی از جنگـل        درخت خفه تَنُمو فی بعِض الغاباِت االس

 روید. استوایی می
جیَن:) 4  ها پر شود. باید به ورزشگاه برویم، قبل از اینکه از تماشاچی علینا بالذَّھاِب الی الَملَعِب قبل اَن یَمتَلَئ ِمَن الُمتَفرَّ

ی ر ی ن ز ر صچ ري ر و ح چهل و
کند بر زبان آنکه چهل صبح برایش مخلص شود!هاي حکمت را ظاهر می) خداوند چشمه3
چهل صبح براي خداوند مخلص شود!شود که  هاي حکمت بر زبان کسی ظاهر می) چشمه4
ًتی کانت تتساقط من السماء أوجدت منظراً رائعاً ما شاھدت مثلھ فی عمری!« »:ّتتاألسماک الّ
 ام!ام ندیدهآوردند که مانند آن را در زندگیمیجالبی را به وجود منظرة افتادند و از آسمان می ها) ماهی1
!امند که مانندش را در عمرم ندیدهجالبی را به وجود آوردننظرةمنکردند هایی که از آسمان سقوط می) ماهی2
ام مانند آن را ندیده بودماي دل انگیز را ایجاد کردند که من در زندگیها پی در پی از آسمان افتادند و منظره) ماهی3
را در عمر خود نخواهم دیدجالب را ایجاد کرده بودند و من مانند آنمنظرةافتادند یک هایی که از آسمان می) ماهی4
ّااصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور فی االمتحان و یر« ّصصاتّ

للن یؤجل االمتحان! »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: َّ
در امتحان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست1

امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـانتوانند در امتحان حاضر شوند و می) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
خواهند که امتحان به تأخیرححضور نخواهند یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان ح ) یکی از چرخ3
خواهن ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کننـد و مـی  4

امتحان به تأخیر بیفتد!
الم« ّ أن ّییتی أنشدتھا لک، إنّی اُحّس »:مموّدة بیینا قد زالت!ّتتلیتک ما نسیت ھذه األشعار الجمیلة الّ
) اي کاش این شعرهاي زیبایی را که برایت سرودم فراموش نکنی، همانا احساس من این است که دوستی در بین ما1

رفته است!
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-32 :الخطأعیّن 
دةیجتھد القارئ فی قراءتھ، ثّم الیخاب رّب کت) 1 ھ بفائ کنـد،   چه بسا کتابی کـه خواننـده در خوانـدنش تـالش مـی      :رج من

 آید! اي را بیرون نمی سپس از آن فایده
فقـط   نگار و اندیشمند بـود،  به اعتقاد عقّاد که روزنامه :ةالعقّاد الّذی کان صحفیّاً و مفّکراً اعتقد أّن الجمال لیس إالَ الحّری) 2

 زیبایی، آزادي است!
اي ترسـناك   ها صحنه ها به صخره برخورد جوجه اصطدام الفراخ بالّصخور مشھد مرعب ولکنّھ قسم من حیاتھا القاسیة:) 3

 است؛ ولی آن بخشی از زندگی دشوارشان است!
 اي در خواندن آنها نیست؟ هیچ فایدههایی وجود دارند که  کنی کتاب مان میآیا گ فائدة فی قراءتھا:ھل تظّن أن ھناک کتباً ال) 4

-33 عیّن الخطأ فی المفھوم: 
  دهد از سرّ درون! رنگ رخساره خبر می یُعَرُف الُمجرمون بسیماھُم: )1
 نکن کاري که بازآید پشیمانی!   الکالم: النّدم علی السکوت خیٌر ِمن النّدم علی )2
ةُ: )3  ون در! کم گوي و گزیده چ الّسکوُت َذھٌَب والکالُم فِضَّ
 ! به عمل کار برآید به سخنرانی نیست الِعلُم َخزائُن و مفتاُحھا الّسؤال: )4
-34 »خداوند آرامشش را بر پیامبر خود و بر مؤمنین نازل کرد«

  أْنَزَل هللاُ السَّکینَة َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )1
 أْنَزَل هللاُ َسکینَتَھ َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )2
 َزَل هللاُ َسکینَتَھ َعلی رسول َو علی المؤِمنینأنْ  )3
 نََزَل هللاُ السَّکینَة َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )4
-35 :!»دهند هشت معلم شهر ما درس عربی را در کالس دوازدهم درس می«
 تدرِّس ثمانی معلمات مدینتنا اللغة العربیّة فی الّصف الثانی عشر! )1
 نتنا تُدّرسون اللغة العربیّة فی الّصف الثانی عشر!ثمانیة معلّمین فی مدی )2
 ثمانیة معلّمی مدینتنا یدرسون اللغة العربیة فی الصف إثناعشر! )3
 العربیّة فی الّصف الثانیة عشرة! الثمانی فی مدینتنا اللغة یدّرس المعلّمین )4
 
 :)٣٧و  ٣۶عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■

 
-36 :جموعة الّتی کلّھا جمع التّکسیرعیّن الم

  تالمیذ، أحبّة، قّمة، أعین) 1
 أُّماه، زمالء، أسنان، وقوف) 2
  ، أحبّاء، قُری، خیامغصون) 3
 صغار، أربعاء، أداة، عّمال) 4

-37 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطا عیّن
 ُمنُذ العصِر الجاھلّی! ةَ العربیّ  ةَ َدَخْلِت اللغ ةُ الُمفَرداُت الفارسی) 1
فُُن!) 2  تَجری الریاُح بِما ال تَشتَھی السُّ
بُھا أحقُّ بِاإلجالِل ِمْن ُمعلِّم الناِس و ُمؤّدبِھم! )3  ُمعلِّم نفِسِھ َو ُمَؤدِّ
 علینا أْن نَعلَم أّن اإلخواَن یُعَرفوَن ِعند الّشدائِِد؟ )4

 

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ ححن الّص ّ :)٣٧و ٣۶ننعیّ

ددن الندم علی)2 نن ِم نکن کاري که بازآید پشیمانی!  الکالم: ددالندم علی السکوت خیر
ُُةُ:)3 ةةضَّ ضضفِ ُ والکالم ببھٌَب َذ ُکوُت چچ ون در! کم گوي و گزیده چّککالس
ّؤؤ و مفتاُحھا السؤال:)4 ُزائُن ززَخ ُلم ! به عمل کار برآید به سخنرانی نیستللالِع

 »خداوند آرامشش را بر پیامبر خود و بر مؤمنین نازل کرد
نن علی المؤِمنین)1 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للة ع َ َةةکینَ َّککالسَّ ُ هللاُ  ْززأْنَزَل
نن علی المؤِمنین)2 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للھ َع ھھتَ َتتکینَ کک َس ُ هللاُ ْززأْنَزَل
نن علی المؤِمنینْأْن)3 ِ َلی رسول و للھ َع ھھتَ َتتکینَ کک َس ُ هللاُ ننَزَل
نن علی المؤِمنین)4 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للة ع َ َةةکینَ َّککالسَّ ُ هللاُ ززنََزَل
:!»دهند هشت معلم شهر ما درس عربی را در کالس دوازدهم درس می«
ّففة فی الصف الثانی عشر!)1 ّةةس ثمانی معلمات مدینتنا اللغة العربی ِّتدرِّ
ّففة فی الصف الثانی عشر!ممثمانیة معلّمین فی مدی)2 ّةةسون اللغة العربی ُددیینتنا تُدّر
ممثمانیة معلّمی مدینتنا یدرسون اللغة العربیة فی الصف إثناعشر! )3
ن )4 لّ ال ّففة فی الصف الثانیة عشرة!الثمانی فی مدینتنا اللغةممس المعلمین   یدّر ّةةالعربی

ّککھا جمع التّکسیرننعیّن الم ھھتی کلّ :ّتتممجموعة الّ
ةةة، قمة، أعین)1 ّ  ّةةتالمیذ، أحب
ااّماه، زمالء، أسنان، وقوف) 2 أُ
اغ)3 خ قُ ا ّاأ
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 ):۴١ -٣٨( صّ إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّ  ■■

ی » الثّقة بالنفس«تعتبر  اء المرء عل ر عن إتّک النفس تعبّ ة ب اتھم. الثق ذین یفشلون المشاکل فی حی زات الّ ّم می من أھ
اة  عنقدراتھ الحقیقیّة و اإلجتناب  ھ اآلخرینمحاک در أن یعمل ا یق ا  .بنفسھ فیم راً م ة  یخطأو لکن کثی ین الثق الناس ب

ھ من  »اإلعجاب بالنفس«بالنفس و  ا فی ّن م ھ أو یظ ا یکون فی ھ أعظم مّم و الثانی ما یدل علی ان المرء یحسب قدرات
ونو » الراضی عن نفسھ«القدرات الجسمیّة و النفسیّة أکثر من اآلخرین. الناس یسّمون ھؤالء  ا  ھم.الیُحبّ إنَّ علماءن

 مثل سائرا بین الناس. و صار ھذا ال» إعجاب المرء بنفسھ دلیل علی ضعف عقلھ« الماضین یقولون : 
 
-38 عیّن الّصحیح:.........!» العلماء یحسبون الراضی عن نفسھ «
 ُمحاکیاً ) 4   ُمخطئاً ) 3 جاھالً ) 2 ضعیفاً ) 1

-39 ما ھو الصحیح؟
    الُمعجب بنفسھ یتّکئ علی قدراتھ الحقیقیّة فقط!) 1
 الثقة بالنفس ھی عدم االستعانة من النّاس فی االمور!) 2
  الناجحین فی الحیاة ھو االتّکاء علی القدرات النفسیّة! أھّم میزة) 3
 بعض الناس الیدرکون التفاوت بین الثقة بالنفس و اإلعجاب بالنفس!) 4
-40 ؟الخطأما ھو  »......... الراضی عن نفسھ! النّاس یسّمون«
    من یعتمد علی قدراتھ فیما یقدر أن یعملھ!) 1
 مّما فی اآلخرین! الّذی یظّن قدراتھ الحقیقیّة أعظم) 2
 من الیعرف قدراتھ الجسمیّة أو النفسیّة فیحسبھا کثیراً!) 3
 علیھ!من الیستشیر الناس فیما الیقدر) 4

-41 النّص؟من مفھوم  أقرببیت من األبیات التالیة  أیّ 
ــار 1 ـــت بلنــــد دار کــــه مــــردان روزگــ همـ ( 

ــی  2 ــب فیضــ ــر طالــ ــوز اگــ ــادگی آمــ  ) افتــ

 ) درخــــت تــــو گــــر بــــار دانــــش بگیــــرد3

 بالگردان آن یارم کـه بـا زخـم دو صـد خنجـر     ) 4

 
 

 
 
 

ـــت بلنــــد  انــــد بــــه جــــایی رســــیدهاز همـ 

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
ــوفري را   ــرخ نیلــــ ــر آوري چــــ ــه زیــــ بــــ

گـردد  ش هر کـس و نـاکس پـی مـرهم نمـی     به پی
 

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

-42 في المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفي: لخطأا نعیِّ : ﴾الحینو أدخلني برحمتک في عبادک الص﴿
 ل: فعل أمر، مزید ثالثی، للمخاطب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیّةأدخِ  )1
 ي: ضمیر متّصل ـ للمتکلّم وحدة (للمذّکر و المؤنت معاً)/ فاعل )2
 عباد: اسم ـ جمع تکسیر (مفرده: عبد)/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 »عباد«اسم ـ جمع سالم للمذّکر ـ اسم فاعل/ صفة و موصوفھا  الصالحین: )4

-43 :و المحّل اإلعرابیّ عیّن الصحیح  فی نوعیّة الکلمات 
 / فاعلـ جمع سالم للمذّکر ـ اسم الفاعل: اسم بسیماھم مونجرِ المُ ف یُعرَ ) 1
 / صفة: اسم ـ مفرد مؤنثالقلوب! تخلب ةضیّ قأشّعة القمر ) 2
 ـ للجمع المذّکر و للجمع المؤنث / مبتدأ للقریب: اسم اإلشارة اس بالبّر عاملین بھ أیضاً!ن النیأمرو ھؤالءِ ) 3
 ر (مفرده: أثر) / خبریکسة تُفسد أُمورنا!: اسم ـ جمع التسیئ آثارفی العجلة ) 4

 

ّةةکئ علی قدراتھ الحقیقیة فقط!) 1 ککعجب بنفسھ یتّ ععالم ُ   
ّااالثقة بالنفس ھی عدم االستعانة من النّاس فی االمور!) 2
ّةةاء علی القدرات النفسیة!ّ میزة أھم) 3 ااالناجحین فی الحیاة ھو االتّک ّ 
بعض الناس الیدرکون التفاوت بین الثقة بالنفس و اإلعجاب بالنفس!) 4
ون« وی ونالنّ ووا  ؟الخطأما ھو  »......... الراضی عن نفسھ!ّ
   من یعتمد علی قدراتھ فیما یقدر أن یعملھ!) 1
ّةة قدراتھ الحقیقیة أعظم) 2 ّذی یظّن اامّما فی اآلخرین!ذذالّ
ّةةة أو النفسیة فیحسبھا کثیراً!) 3 ّةةمن الیعرف قدراتھ الجسمی
علیھ!من الیستشیر الناس فیما الیقدر) 4
؟ النّصمن مفھوم أقرببیت من األبیات التالیة ّی ّ
ــار 1 ـــت بلنــــد دار کــــه مــــردان روزگــ همـ (
ــی  2 ــب فیضــ ــر طالــ ــوز اگــ ــادگی آمــ ) افتــ
) درخــــت تــــو گــــر بــــار دانــــش بگیــــرد3
بالگردان آن یارم کـه بـا زخـم دو صـد خنجـر     ) 4

ـــت بلنــــد  ــدبــــه جــــایی رســــیدهاز همـ انــ
ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
ــوفري را   ــرخ نیلــــ ــر آوري چــــ ــه زیــــ بــــ

     گـردد ییش هر کـس و نـاکس پـی مـرهم نمـی     به پی

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

ّاإلعرابی و التحلیل الصرفي:ِّ لخطأا نعی: ﴾صصالحینوو أدخلني برحمتک في عبادک الص﴿ ّفي المحل
فعلیةأدخ)1 جملة فاعلھ مع و فعل للمخاطب/ ثالثی، مزید أمر، فعل ّةةخخل:
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9صفحه  بان عربیز

ة!األرض م  أنزل هللا من السّماء ماء و أصبحتِ «الکلمات و محلّھا اإلعرابّی:  ةعن نوعیّ  الخطاعیّن  -44 »خضرَّ
 »األرض«ـ فعل و فاعلھ  ةـ ماٍض ـ للمخاطب ةفعل من األفعال الناقص: أصبحت) 1
 ـ مفرد ـ مذکر/ فاعل و مرفوع ةـ اسم ـ معّرف بالعلمیّ  ةهللا: لفظ الجالل) 2
 ةفعلی ةو الجمل» هللا«ـ متعٍد/ فاعلھ » إفعال«أنزل: فِعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مصدره علی وزن ) 3
 »أصبحت«: اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ اسم مفعول ـ نکره/ خبر لـِ ةمخضرَّ ) 4

-45 بھ:   عیّن عبارة لیس فیھا مفعول
 ال یعلُم َمن فی الّسماوات و األرض الغیب إالّ هللا! )2 یُصنَُع َوکن الخفّاش فی جدار بیوت قدیمة! )1
 اس!إّن هللا أمرنی بمداراة النّ  )4 الکأس زجاجة نشرب فیھ الماء أو الّشای! )3

حیح عن عدد الحروف الجاّرة: -46 عیّن الصَّ
 حرفان اثنان لَھُ ما فی السَّماوات و ما فی األرِض  )1
 أربعة حروف سبحان الّذی أسری بَِعْبِدِه لَیالً ِمن الَمسِجِد الحراِم إلَی الَمسِجِد األقصی  )2
ْبر ِمن االیماِن َکالّرأِس ِمن الَجَسِد  )3  ثالثة حروف إنَّ الصَّ
حرف واحد قال َکْم لَبِْثَت؟ قال لَبِْثُت یَوماً أو بعَض یوٍم  )4

-47 عن الباقی: یختلف» الّالم«عیّن 
 المظلومین! ةحول مساعد ةساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 !ةالعربیّ  ةألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ) 1
 !ةلیشارکوا فی الحفل ةزمالئی إلی المدرس وصل) 4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً إلی المطبخ لتناوُ ) 3

-48 فی أّی عباره جاء فعل الّشرط فعالً ماضیاً:
 من أظلُم مّمن کتم شھادة عنده من هللا) 2  من لم یتب فأولئک ھم الظّالمون) 1
 ما تُقدِّموا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا) 4 من أسلم وجھھ  و ھو محسن فَلَھ أجره عند ربّھ) 3

-49 فی العبارات التالیة: »ان«عن قراءة  الخطأعیّن 
 : أنّ مذموم!ال تنسوا ان علماً الیقترن بالعمل ) 2 نّ دونھ فلکم أجر عظیم عند ّهللا!: إان تعملوا بما تع) 1
 : إنّ ن الرحمن فال تعجلوا فی أُمورکم!ان الصبر م) 4 : إنّ تتکلّموا عند الغضب فانھ مفسدة! ال) 3

-50 تختلف فی المعنی:» إّال «عیّن 
 إّن االنسان لفی خسر إّال الّذین آمنوا و عملوا الصالحات) 1
ِ!ھذه أُمور ال) 2  یدرکھا إّال المؤمنون با
 ما طالعت لیلة أمس کتاباً إّال کتاب العربیّة.) 3
کّل شیء ھالک إّال وجھھ ...) 4

ددسِجِد األقصی )2 سسی الم یی إل ِ الحرام ددسِجِد سسن الم نن ِم ییلیال ددبِدِه ببع ععذی أسری بِ أربعة حروف ذذسبحان ال
ددَسِد)3 سسن الج َ نن ِم ّالرأِس اا َک َ ننر ِمن االیماِن ِ ررْب ببالصَّ َّ ثالثة حروف َّإنَّ
ٍ یوٍم)4 َ أو بعض وو یَوماً تتْثُت ثثبِ بب؟ قال لَ تتْثَت ثثبِ ببلَ ممقال َکْم حرف واحد َ

م«عیّن عن الباقی: یختلف» ّّالّالنن 
!ةالعربیغغ ةّممألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ) 1 المظلومینةحول مساعد ةممساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 ّ   لل
ُ إلی المطبخ لتناو) 3 !ةلیشارکوا فی الحفلسس ةزمالئی إلی المدرسوصل)4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً لل

ًرط فعالً ماضیاً: ّرر عباره جاء فعل الش ّفی أی
نن مّمن کتم شھادة عنده من هللا) 2 ّاامن لم یتب فأولئک ھم الظّالمون) 1 ُمن أظلم
ّھھھ أجره عند ربھ)3 ھھلَ ِّقدِّموا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا)4 َللَمن أسلم وجھھ  و ھو محسن ف ُققما تُ
«عن قراءة  الخطأعی فی العبارات التالیة:»انّنن 
ّأ مذموم!ال تنسوا ان علماً الیقترن بالعمل ) 2 ّنّععدونھ فلکم أجر عظیم عند ّهللا!: إان تعملوا بما تع) 1
ّ: إّنممن الرحمن فال تعجلوا فی أُمورکم!ان الصبر م) 4 ّ: إّنممتتکلّموا عند الغضب فانھ مفسدة! ال) 3

تختلف فی المعنی:» إّالنن «عیّن
ذذ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات) 1 ّاالنسان لفی خسر إّال ّإّن
ِ!ھذه أُمور ال) 2 ِ المؤمنون با یدرکھا إّال
ّةة کتاب العربیة.)3 ًما طالعت لیلة أمس کتاباً إّال
ّ شیء ھالک إّال وجھھ ...) 4 ّکل
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

بوده و خداوند نهایـت عجـز و    اعجاز کتاب وحی الهی به پیامبر اسالمجنبۀ ی از کدام حاک» رسایی در معنا در عین ایجاز و اختصار« 51-
 نماید؟  کدام عبارت شریفه بیان میبا ناتوانی منکران الهی بودن آن را 

رة  ) اعجاز محتوایی ـ 1 رة  ) اعجاز لفظی ـ 2 ٔ   ٔ 
ّ   ) اعجاز محتوایی ـ 3 ّأ ٍ  ر ّ) اعجاز لفظی ـ 4 ٓ ٍ  ر ٓ    ّ  أ

ر «حدیث شریف  س   ّ ا یک از مفاهیم زیر در ارتباط است؟  با کدام»   ا ا ان  52-
 م ) رسوخ تعالیم الهی در آداب و فرهنگ مرد2 بودن سطح فرهنگ مردم جامعه   ) پایین و ابتدایی1
 ) تغییر فرهنگ و سطح زندگی مردم متناسب با تعالیم الهی 4 ) رشد تدریجی سطح فرهنگ مردم جامعه  3

-53 گوي این سؤال خواهد بود؟ تواند نیاز موجودات را برطرف کند؟ کدام عبارت قرآنی پاسخ اگر سؤال شود که چرا فقط خدا می
اء ا﴿) 1  ﴾و ا  ا ا﴿) 2   ﴾ا  ا ا
ٔن﴿) ۳ م    رض﴿) 4  ﴾  ات و ا  ﴾ٔ   ا

داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي را در راه   بینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می 54-
 گیرد چه اشکالی دارد؟ غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می

 گیري از خرد ه عدم بهر ها ـ می در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگ1
 اسراف سرمایه ـها  ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 اسراف سرمایه ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 3
 گیري از خرد ه عدم بهر ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 4

-55 از حرکت و تغییر مکان از کنار دیواري به دیوار دیگر چه بود و ایشان از چه چیزي و به چه چیزي پناه برد؟ )(لی مقصود حضرت ع
 عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قضا ـ قدر شبهۀ) دفع 2 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قضا ـ قدر1
 عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قدر ـ قضا شبهۀفع ) د4 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قدر ـ قضا3

-56 دالیل فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و فرستادگان الهی در طول تاریخ در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 
 مندي مردم از فطرت  ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگی مردم ـ پایین بودن بهره1
 کتابتتوسعۀ ی مردم ـ عدم ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگ2
 کتابتتوسعۀ مندي مردم از فطرت ـ عدم  ) پایین بودن بهره3
 مندي مردم از فطرت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم ) پایین بودن بهره4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـارجی را     57-
 کند؟   براي رهبر فراهم می

 ) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2 بستگی اجتماعی ) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
 ) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4 بستگی اجتماعی ) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

اش را بخواهـد، اگـر بنـده گنـاهی مرتکـب شـود او را        که خداوند خیر بنـده  هنگامی: «)(اگر بخواهیم براي این حدیث امام صادق  58-
مبنـاي قرآنـی   » بخشـد تـا...   اش را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او می که شر بنده دهد تا به یاد او بیفتد و هنگامی گوشمالی می

 بیابیم، کدام آیه راهنماي ما خواهد بود؟
1 (﴿ ٌ    ّ وا اَ  ّ  ﴾... و  ا
ن ﴿) 2 ّ و   ء ر ء   ء و   ّ ِ ُ راً ُ  ُ  ّ  ﴾ء ر
ن...﴿) 3  ُ   ُ ُ رِ َ َ َ  ٓ ا  ّ  ّ  ﴾و ا
4 (﴿... ّ وا    و ان ا َ  ﴾َو ا 

-59 توان توأمان یافت؟ می )در کدام حدیث پیامبر (در علم و عدالت را  )معصوم بودن امیرالمؤمنین (
ی) 1  ّ  ّ ّ ا رون   ا   ّ   أ 
2 (  ٔ ا  ا و    اراد ا 
3 ( ّ  َ َ  ّ ّ و ا     ا
 مندترین نزد خداست.) این مرد... بهترین شما در رعایت مساوات بین مردم و ارج4

ن﴿)۳ رض﴿)﴾م ﴾و
داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي رینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می

گیرد چه اشکالی دارد؟غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می
 گیري از خرد ه عدم بهرها ـ گگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگ1
 اسراف سرمایه ـها  ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 اسراف سرمایه ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 3
 گیري از خرد ه عدم بهر ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 4

(لی مقصود حضرت ع از حرکت و تغییر مکان از کنار دیواري به دیوار دیگر چه بود و ایشان از چه چیزي و به چه چیزي پناه) )عع
عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قضا ـ قدرشبهۀ) دفع 2 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قضا ـ قدر1
عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قدر ـ قضاشبهۀفع) د4 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قدر ـ قضا3

الیل فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و فرستادگان الهی در طول تاریخ در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 
مندي مردم از فطرت ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگی مردم ـ پایین بودن بهره1
کتابتتوسعۀ گگی مردم ـ عدم ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگ2
کتابتتوسعۀ مندي مردم از فطرت ـ عدم ) پایین بودن بهره3
مندي مردم از فطرت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم) پایین بودن بهره4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـا
 کند؟   راي رهبر فراهم می

) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2 بستگی اجتماعی) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4 بستگی اجتماعی) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

اش را بخواهـد، اگـر بنـده گنـاهی مرتکـب شـ که خداوند خیر بنـده ) هنگامی: «)(گر بخواهیم براي این حدیث امام صادق 
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-60 باشد؟ می آن از صحیحی تعریف کدام یک داریم، بیان را خدا به رسیدن و عبودیت مسیر در انسان حرکت براي گام اولین بخواهیم اگر
 انسان اکتسابی و ذاتی استعدادهاي و ها توانایی ها، سرمایه شناخت) 1
 آنها از گیري بهره و هایش سرمایه و انسان شناخت) 2
 عبودیت مسیر در حرکت موانع و ها سرمایه شناخت) 3
  آنها از اجتناب و عبودیت مسیر در انسان حرکت موانع شناخت) 4

-61 شوند؟ اند، مستلزم چیست و در چه صورت این خدایان، عین هم می تصور چند خدا که با همکاري یکدیگر جهان را خلق کرده
 یک ـ اشتراك داشتن در کماالت) عجز و ناتوانی از آفرینش کل جهان توسط هر 1
 ـ وجود کماالت متمایز در آنها ) عجز و ناتوانی از آفرینش کل جهان توسط هر یک2
 ) محدود نمودن هر یک به قلمروي خلق شده توسط آنها ـ اشتراك داشتن کماالت3
 ) محدود نمودن هر یک به قلمروي خلق شده توسط آنها ـ وجود کماالت متمایز در آنها4

تواند مـا   محکم و استواري که بنابر فرمایش رسول گرامی اسالم با چهل روز اخالص در کارها، درجاتی از آن وصول خواهد شد، میعلم  62-
 را به کدام یک از نتایج برساند؟

 پذیري که همواره تسلیم حق و حقیقت خواهد بود. حق روحیۀ) رسیدن به 1
 از به پیشگاه او) کم شدن غفلت از خداوند و فزونی یافتن عرض نی2
 ها ) دستیابی به هدف درست و راه رسیدن به آن و دوري از لغرش3
 ناشدنی هایی وصف  ) برتري یافتن بر سایر مؤمنین در رسیدن به پاداش4

-63 آثار و پیامدهاي انکار معاد از آن جهت گریبان برخی معتقدین به آن را خواهد گرفت که: 
 ي سرگرم شدن آنها به هر کاري شده است. ) فراموشی و غفلت از مرگ، علتی برا1
 ی و یأس آنان شده است.ن) در عین قبول معاد، ترس از مرگ موجب سرگردا2
 اند.  هاي دنیایی فرو رفته ) قبول معاد در آنها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده و در هوس3
 اند.   دابی و نشاط زندگی را از دست دادهارزشی زندگی دنیایی برایشان شده و در نتیجه شا ) اعتقادشان سبب بی4

بهرگی از ظهور امام در میان  به اخبار و احوال شیعیان، نشانگر کدام مقام امام است و علت بی)( آگاهی حضرت صاحب االمر و الزّمان 64-
 چیست؟ )( مردم در کالم امیر مؤمنان علی

  روي در گناه ها و زیاده ) علم غیب و عصمت ـ ستمگري انسان1
 روي در گناه ها و زیاده ) والیت معنوي ـ ستمگري انسان2
  ) والیت معنوي ـ قدرناشناسی و ناسپاسی3
 ) علم غیب و عصمت ـ قدرناشناسی و ناسپاسی4

وو و ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت  )(علت تأکید امام رضا  در حدیث سلسلۀ الذهب بیـانگر کـدام   »    65-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می و براساس این حدیث کدام مفهوم است

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا) 4

آویزند، ناشی از کدام صفت در ایشان است و راه شکسـت   بندگی شیطان را به گردن می حلقۀاینکه برخی آدمیان به جاي بندگی خدا،  66-
 شریفه تصریح شده است؟ آیۀاو در کدام 

ُ َو َ ﴿وفایی ـ  ) بی1 ُ َ و  َ ُ اِن  َ ِ َرب ا ّ ِ  َ   ﴾َی َو 
ا﴿وفایی ـ  ) بی2 َ َر و  ُ  َ َ َ َ ا  ّ َ ٍ َو   َ    ﴾َو 
ا﴿) دنیاطلبی ـ 3 َ َر و  ُ  َ َ َ َ ا  ّ َ ٍ َو   َ    ﴾َو 
ِ رَ ﴿) دنیاطلبی ـ 4 ّ ِ  َ َی َو  َ ُ َو  ُ َ و  َ ُ اِن  َ   ﴾ب ا

تو محکم و استواري که بنابر فرمایش رسول گرامی اسالم با چهل روز اخالص در کارها، درجاتی از آن وصول خواهد شد، میعلم 
را به کدام یک از نتایج برساند؟

به1 پذیري که همواره تسلیم حق و حقیقت خواهد بود.حقروحیۀ) رسیدن
ییاز به پیشگاه او) کم شدن غفلت از خداوند و فزونی یافتن عرض نی2
ها) دستیابی به هدف درست و راه رسیدن به آن و دوري از لغرش3
ناشدنی هایی وصف  ) برتري یافتن بر سایر مؤمنین در رسیدن به پاداش4

ثار و پیامدهاي انکار معاد از آن جهت گریبان برخی معتقدین به آن را خواهد گرفت که: 
ي سرگرم شدن آنها به هر کاري شده است. ) فراموشی و غفلت از مرگ، علتی برا1
ننی و یأس آنان شده است.ن) در عین قبول معاد، ترس از مرگ موجب سرگردا2
 اند.  هاي دنیایی فرو رفته) قبول معاد در آنها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده و در هوس3
 اند.   دابی و نشاط زندگی را از دست دادهارزشی زندگی دنیایی برایشان شده و در نتیجه شا) اعتقادشان سبب بی4

بهرگی از ظهور امام دبه اخبار و احوال شیعیان، نشانگر کدام مقام امام است و علت بی))( گاهی حضرت صاحب االمر و الزّمان
چیست؟ )( ردم در کالم امیر مؤمنان علی (

 روي در گناه ها و زیاده ) علم غیب و عصمت ـ ستمگري انسان1
روي در گناه ها و زیاده ) والیت معنوي ـ ستمگري انسان2
  ) والیت معنوي ـ قدرناشناسی و ناسپاسی3
) علم غیب و عصمت ـ قدرناشناسی و ناسپاسی4

ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت ))(علت تأکید امام رضا  و در حدیث سلسلۀ الذهب بیـانگر» وووووووووو
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میو براساس این حدیث کداممفهوم است
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-67 شدن ضایع مقابل در ایشان واست  )( اکرم پیامبر سیرة کدام تابع تبعیض، فاقد اي جامعه ایجاد براي )( پیامبر کوشش و تالش
کردند؟ می رفتار مردم با چگونه جامعه افراد حقوق

 کردند می رفتار مالیمت و بردباري با ـ برابري و عدالت ) برقراري1
کردند می رفتار مالیمت و بردباري باـ  محرومیت و فقر با ) مبارزه2
 آمد نمی کوتاه و ایستاد می ـ برابري و عدالت ) برقراري3
آمد نمی کوتاه و ایستاد میـ  محرومیت و فقر با ) مبارزه4

دریافت کـدام   شایستۀرا  ایمانی آنان جامعۀچیست و تقوامداري  ثمرةشود،  طور مستمر مرتکب می گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به 68-
 گرداند؟ موهبت الهی می

ا﴿) 1 َ  ِ َ﴿ـ  ﴾َو ُ ُ  ُ َ َ َ ا﴿) 2 ﴾َ َ  ِ تٍ ﴿ـ  ﴾َو َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 
3 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ تٍ ﴿ـ  ﴾َوا َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 4 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ َ﴿ـ  ﴾َوا ََ ُ ُ  ُ َ َ﴾ 

آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کـدام ویژگـی    و در از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد امید نشدنناعلت  69-
 براي ذات الهی بیان شده است؟

1( ﴿ً ب  ا  ر ا﴿ )2 ﴾ ا﴿ ـ ﴾ان ا  ا ر ا﴿ ـ ﴾   ﴾ا  ا
ا  ر ا﴿ )3 ً﴿ )4   ﴾ ا﴿ ـ ﴾  ب  ر ا﴿ ـ ﴾ان ا  ا  ﴾ا  ا

کدام اسـتدالل  » ها بازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و  ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» صادق القول بودن خداوند« 70-
 کند؟ آن بیان میدربارة را 
 ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  ) اثبا1
 ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  2
 ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  3
 ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  ) اثبا4

جایگـاه چـه   براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن    )( پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی  71-
 ؟ثمراتی را در پی دارد

 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با نـ رشد انسا هاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش1
 بندوباري یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـ بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی2
 بندوباري   یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـهاي اصیل او  ) احیاي منزلت زن و ارزش3
 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

-72 ؟ »هما احب اهللا من عصا« شریفه تأکیدي است بر این سخن امام صادقآیۀ کدام 
1 (﴿... ّ ن ا  ّ ی...﴿) 2   ﴾ُ ان   ً  و   ّ ُ  ٌ ا اَ ّ آ   ﴾و ا
ّ  دون ا﴿) 3 س   ّ اداً...و  ا ل...﴿) 4  ﴾ ا ء  ا ّ  ﴾ ا ا 

سازد، براي موفقیت در انتخاب همسر کدام روحیه الزم است و کـدام   از آنجا که محبت شدید به یک شخص، عقل انسان را منحرف می 73-
 باشد؟ حدیث شریف مؤید این مطلب می

ِ ) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 1 َِ  ا  ّ  
ِ  ُ ا) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 2 ُ ُ َو    ء 
ِ) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 3  ّ ِ   َ  ا
ِ  ُ ا) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 4 ُ ُ َو   ء 

 

آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کـدام و و در از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی داردامید نشدنناعلت 
راي ذات الهی بیان شده است؟

ب ﴿ )1 ا  ر ا﴿ )2 ﴾ ا﴿ ـ ﴾ًان ا  ا ر ا﴿ ـ ﴾  ا  ا
ا  ر ا﴿ )3 ب ﴿ )4   ﴾ ا﴿ ـ ﴾  ر ا﴿ ـ ﴾ًان ا  ا ا  ا

کدام اس»هابازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و  ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» صادق القول بودن خداوند
 کند؟ آن بیان میدربارة 

ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  ) اثبا1
) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  2
) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  3
ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  ) اثبا4

جایگـبراي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن   )( ( پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی 
؟ مراتی را در پی دارد

فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با نـ رشد انسا هاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش1
بندوباري یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بیـ بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی2
بندوباري  یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بیـهاي اصیل او  ) احیاي منزلت زن و ارزش3
فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

؟»هما احب اهللا من عصا« شریفه تأکیدي است بر این سخن امام صادقآیۀ دام 
1 (﴿... ّ ّن ا  ّ ان   ی...﴿) 2 ﴾ُ ً  و   ّ  ٌّ ُ ا اَ ٓ آ ّ   ﴾و ا
ّ  دون ا﴿) 3 ّس   ّ اداًّو  ا ل...﴿) 4  ...﴾ ا ء  ا ﴾ّ ا ا 
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هـاي افـزایش    سوریه، عراق و بحرین به ترتیب مرتبط بـا کـدام یـک از راه    ) و اهل بیت و رنج و محرومیت مردم یمن،دوستی با رسول خدا ( 74-

 محبت به خدا است؟
  پیروي از خداوند ـ پیروي از خداوند  ) 1
 ) دوستی با دوستان خداوند ـ پیروي از خداوند2
 ) پیروي از خداوند ـ بیزاري و مبارزه با دشمنان خدا3
 رزه با دشمنان خدا) دوستی با دوستان خداوند ـ بیزاري و مبا4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تحول در  »هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافتن کتاب« و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی« 75-

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

 

 
 

مع ی ی ی
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 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. 

……… I take a photograph of you while you are standing ……… your car? 76-
1) May - at 2) May - next to 3) Can - on 4) Can - in
It was my first in an airplane. I was very afraid because I ……… by plane before.77-
1) didn't fly 2) hadn't flown 3) haven't flown 4) wasn't flying 
He couldn’t buy that expensive car, because he didn’t have ……… money.78-
1) many 2) a little 3) several 4) much 
The fish ……… was caught by me weighted ten kilos.79-
1) who 2) whom 3) that 4) what 
The police thought the victim was Tom, but they were unable to ……… the body.80-
1) found 2) identify 3) receive 4) spare 

A building from which people can watch the planets and the stars is a/an ……… .81-
1) museum 2) telescope 3) observatory 4) tower 

A scientific test that is done in order to study what happens and to gain new knowledge is called 82-
a/an ……… .
1) research 2) success 3) experiment 4) belief 

My brother usually ......... with his friends on Fridays.  83-
1) goes away 2) gets up 3) hangs out  4) checks in 

She teaches the students to have respect for different groups of people and appreciate the 84-
……… of other cultures.
1) diversity 2) interest 3) custom 4) souvenir 
The teacher told us, "……… these exercises will make your English stronger."85-
1) making  2) doing 3) taking 4) having 
It is more important to ……… disease than to cure it.86-
1) relate 2) prevent 3) addict 4) gain 
We are trying to ……… a list of suitable people for the job.87-
1) compile 2) combine 3) convert 4) compare 
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increases in 88-
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 

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. 

Some of the more obvious (89)……… to growing commercial revenues, such as extending 
the merchandising space (90)……… expanding the (91)……… of shopping opportunities, 
have already been tried to their limit at many airports. A more radical solution is to find new 
(92)……… of commercial revenue within the terminal.

89-
1) productions 2) solutions 3) conditions 4) generations 

90-
1) or 2) and 3) so 4) but 

91-
1) absorbent 2) replacement 3) demand 4) variety 

92-
1) arrangements 2) products 3) sources 4) environments 

p g , y y
1) found 2) identify 3) receive 4) spare 

A building from which people can watch the planets and the stars is a/an ……… .
1) museum 2) telescope 3) observatory 4) tower 

A scientific test that is done in order to study what happens and to gain new knowledge is c
/an ……… .
1) research 2) success 3) experiment 4) belief 

My brother usually ......... with his friends on Fridays.  
1) goes away 2) gets up 3) hangs out  4) checks in 

She teaches the students to have respect for different groups of people and appreciat
……… of other cultures.
1) diversity 2) interest 3) custom 4) souvenir 
The teacher told us, "……… these exercises will make your English stronger."
1) making  2) doing 3) taking 4) having 
It is more important to ……… disease than to cure it.
1) relate 2) prevent 3) addict 4) gain 
We are trying to ……… a list of suitable people for the job.
1) compile 2) combine 3) convert 4) compare
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increas
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and d
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Besides providing such useful information in orbit close to Earth, spacecraft have also been 
sent to explore the depths of space to view the Moon and the planets. By 1990, all the planets 
in the solar system as far out as Neptune had been visited by unmanned probes, which during 
their flybys or landings had sent pictures back to Earth of these remote other worlds.  

The spacecraft's instruments measure temperature, magnetic fields, radiation, and other 
features of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for probes 
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like panels. 
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going further 
ahead, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in deep 
space is not strong enough to work solar cells. 

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from 9000 
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the planet and 
photographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10 was 
launched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sending 
back the first detailed views of the Mercurian surface. 

Which sentence is NOT true according to the passage? 93-
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells. 
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .94-
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries because 95-
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .96-
1) great 2) many 3) far  4) near 

eatures of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for pr
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like pa
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going fu
head, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in
pace is not strong enough to work solar cells.

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the plane
hotographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10
aunched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sen
ack the first detailed views of the Mercurian surface.

Which sentence is NOT true according to the passage? 
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar ce
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries be
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .
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Passage 2: 

Edison, Thomas Alva (1847-1931), an American scientist, was one of the world’s greatest 
inventors; he was born at Milan, Ohio in the United States. 

As a body he had a great deal of imagination and curiosity, and was taken away from 
school because the teacher thought his continual questions were a sign of stupidity. His first 
great interest was chemistry and he read all he could about it; he was only ten when he began 
to grow and sell vegetables so that he could buy chemicals for making experiments at home. 
when he was 12 he worked selling magazines and fruit on a train. 

He then decided to learn telegraphy and worked in several telegraph and worked in 
several telegraph offices. Then he had the chance to walk into the building of a telegraph 
company just as the telegraph stopped working. Soon afterwards he made a large sum of 
money by selling his design for a telegraphic instrument known as a stock checker, which 
relayed information about share prices from stock markets. 

He then began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock 
checkers and for work on his other inventions. He also helped to make the first successful 
typewriter and found a way of sending as many as six messages together over the same 
telegraph wire without getting them mixed up. He was very proud of having invented the 
gramophone in 1877. 

Edison stopped studying at school, for ………97-
1) he didn’t study well
2) he had a great imagination and curiosity 
3) his mother wanted him to do so 
4) the teacher thought he would not make progress at school 
At first Edison gave his attention to ………98-
1) physics 2) telegraphy 3) chemistry 4) typewriting 
He became financially successful by ………99-
1) working in a telegraph company 2) selling his design for a stock checker 
3) selling magazines and fruit on a train 4) making chemicals at home 
According to the passage, which sentence is not true? 100-
1) He, in 1877, invented one of the things he was very proud of. 
2) He decided to learn telegraphy and worked in several telegraph offices. 
3) He began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock checkers. 
4) By inventing the first typewriter he could send as many as six messages without getting 

them mixed up. 

elayed information about share prices from stock markets. 
He then began on his own and set up a workshop and laboratory for making 

heckers and for work on his other inventions. He also helped to make the first succe
ypewriter and found a way of sending as many as six messages together over the 
elegraph wire without getting them mixed up. He was very proud of having invente

gramophone in 1877.

Edison stopped studying at school, for ………
1) he didn’t study well
2) he had a great imagination and curiosity 
3) his mother wanted him to do so
4) the teacher thought he would not make progress at school 
At first Edison gave his attention to ………
1) physics 2) telegraphy 3) chemistry 4) typewriting 
He became financially successful by ………
1) working in a telegraph company 2) selling his design for a stock checker 
3) selling magazines and fruit on a train 4) making chemicals at home
According to the passage, which sentence is not true?
1) He, in 1877, invented one of the things he was very proud of. 
2) He decided to learn telegraphy and worked in several telegraph offices.
3) He began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock checker
4) By inventing the first typewriter he could send as many as six messages without ge

them mixed up. 
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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   

Aاگر 
xxx3

1 1
111

-101 کدام است؟ Aآنگاه  

1 (x x x23 3 2 (x x x23 3 3 (x x x23 3 4 (x x x23 3 

b a
1 ،b

1
bو  2 c

-102 باشند؟ حسابی می دنبالۀبه چه شرطی جمالت متوالی یک  1
1 (b هندسی بین  واسطۀa  وc .2 باشد (b حسابی بین  واسطۀa  وc .باشد 
3 (b

aهندسی بین  واسطۀ b) 4 باشد. bو  aحسابی بین  واسطۀ 1
cو  1

 باشد. 1

yتابع دامنۀ  x x a2  برابر[b, aاست.  2[ b  103 کدام است؟-
1 (5 2 (6 3 (7 4 (9 

f(x)تابع  x3 g(x)مفروض است. نمودار تابع  2 xfof (x) f of(x)1 -104 کدام است؟  12

1( 3

8

2 x

y

3
2  2 (

12

8

3 x

y

3
2

 

3(2 x

y

3

32
  4 (2

8

2 x

y

3
1

 
fهرگاه  {( , ),( , ),( , ),( , )}2 7 2 3 4 3 3 gو  1 {( , ),( , ),( , ),( , )}1 2 2 3 3 1 4 -fof 105 تعریـف  دامنۀو  gogتعریف  دامنۀهاي  مجموعه 2

 چند عضو  مشترك دارند؟
 ) هیچ4 3) 3 2) 2 1) 1

xyبراي رسم  x
2 1

yبه کمک نمودار  1 x
-106 توانیم انجام دهیم؟ به ترتیب کدام تبدیل را می 1

 واحد به سمت باال انتقال دهیم. 2) ابتدا یک واحد به سمت چپ، سپس 1
 مت راست، سپس یک واحد به سمت باال انتقال دهیم.واحد به س 2) ابتدا 2
 واحد به سمت باال انتقال دهیم. 2) ابتدا یک واحد به سمت راست، سپس 3
 واحد به سمت باال انتقال دهیم. 2واحد به سمت چپ، سپس  2) ابتدا 4

  

1( 3 2 x

3
2 2 (

12 3 x

33
2

3(2 x

y

3

32
 4 (2

8

2 x

y

3
1

fهرگاه  {( , ),( , ),( , ),( , )}, ),( , ),( , ),( ,, ),( , ),( , ),( gو , {( , ),( , ),( , ),( , )}( , ),( , ),( , ),( ,( , ),( , ),( , ),( تعریـ دامنۀو gogتعریف دامنۀهاي  مجموعه ,
چند عضو  مشترك دارند؟

 ) هیچ4 3) 3 2) 2 1) 1
yراي رسم  x

2 1x
yبه کمک نمودار 1 x

توانیم انجام دهیم؟به ترتیب کدام تبدیل را می1

واحد به سمت باال انتقال دهیم.2) ابتدا یک واحد به سمت چپ، سپس 1
سسمت راست، سپس یک واحد به سمت باال انتقال دهیم.واحد به س 2) ابتدا 2
واحد به سمت باال انتقال دهیم.2) ابتدا یک واحد به سمت راست، سپس 3
واحد به سمت باال انتقال دهیم.2واحد به سمت چپ، سپس 2) ابتدا 4
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3صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

f(x)نمودار سهمی  ax bx c2 صورت مقابل است، حاصل  بهf( -107 کدام است؟ 3(
1 (6 
2 (7

2 
3 (5   
4 (5

2 

y، تمامی نقاط منحنی سهمی aبه ازاي چه مقادیري از  x ( a )x a2 2 1 -108 گیرند؟ ها قرار میxباالي محور  2
1 (a 1

2 2 (a 1
2 3 (a 1

 a) هیچ مقدار 4 2

fاگر  (x) x x1 33 g(x)و  6 f ( x)1 g ضابطۀآنگاه  32 (x)1 109 کدام است؟-

1 (x x39 4 2 (x x31
18 3 (x x38 4 4 (x x32 49 

y معادلۀاز دو  x y x 43 9 Logyو  27 Logx Log2 -110 کدام است؟ xمقدار  3
1 (1 2 (6 3 (3 4 (9 

logاگر  ( x ) log (x )3 32 1 2 log(xباشد، حاصل 1 x -111 برابر کدام است؟ 22(

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

sinحاصل عبارت  x cos xy sin x cos x
5 7 3 3
9 7 7 xبه ازاي  3 -112 چقدر است؟ 20

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

3 

cosمثبت  ریشۀاولین   x sinx2 )cosار است. مقد 1 -113 چه عددي است؟ 3(

1 (1
2 2 (3

2 3 (3
2 4 (1

2 

-114 یابد؟ کاهش می tanافزایش، ولی مقدار  sinو  tan، مقدار  مثلثاتی، با افزایش ناحیۀ دایرة در کدام 
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

مقدار 
x

xlim
x x24

1 3
2 5 12

-115 کدام است؟ 

1 (1
22 2 (1

44 3 (1
66 4 (1

88 

f(x)تابع  [ ]x
) بازةدر  2 ,a)1

-116 کدام است؟ aفقط یک نقطه ناپیوستگی دارد. حداکثر  3

1 (1
4 2 (2

7 3 (1
 ) صفر4 6

1
1

2

y

x3
2

((18((9
yمعادلۀز دو  x y x 43 9 27y x y x وLogy Logx Log3Log مقدارx کدام است؟ 

1 (1 2 (6 3 (3 4 (9
logگر  ( x ) log (x )3 3( x ) log( x ) logx ) log (xx ) log (x ) logx log(xباشد، حاصل ( x برابر کدام است؟2(

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

sinحاصل عبارت  x cos xy sin x cos x
5 7 3 3sin x cosx cos
9 7 7 3sin x cosx cos به ازايx  چقدر است؟ 20

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

3
cosمثبت  ریشۀاولین   x sinx2 1x sinx ار است. مقدcos( چه عددي است؟3(

1 (1
22 (3

2 3 (3
2 4 (1

2
 یابد؟ کاهش می tanافزایش، ولی مقدار sinو tan، مقدار  مثلثاتی، با افزایش ناحیۀ دایرة در کدام 

 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

مقدار 
x

xlim 24
1 3
2 5 12x x2 کدام است؟ 

1 (1
22 2 (1

44 3 (1
66 4 (1

88
f(x)ابع  [ ]x

)بازةدر 2 ,a)1
 کدام است؟ aفقط یک نقطه ناپیوستگی دارد. حداکثر 3

1 (1
4 2 (2

7 3 (1
) صفر4 6
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4صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

شکل مقابل است. اگر  fخطی  نمودار تابع
x

fof(x)lim f( x)
1

4 -117 چه عددي است؟ aمقدار  2

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

yهاي رسم شده بر نمودار  اگر امتداد نیم مماس | x x xدر  2| چقـدر   MN انـدازة قطـع کنـد،    Nو  Mرا در  ها ، محور عرض1 118-
 است؟

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

af(x)تابع  x2 -119 کدام است؟ aپذیر است. حدود  اعداد حقیقی مثبت مشتق مجموعۀدر  1

1 (| a | 1 2 (| a | 2 3 (| a | 1
2 4 (| a | 4 

xهرگاه  yبحرانی نقطۀ طول  1 x(x a)3  باشد، مقدارa 120 چه عددي است؟-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

10کره به شعاع  مخروطی با بیشترین حجم درون یک نیم -121 ؟ایم، حداکثر حجم مخروط چه عددي است محاط کرده 3

1 (2000
3 

2 (1000
3 

3 (1000 
4 (2000 

f(x)هاي  اگر اکسترمم x ax bx3 2 -122 کدام است؟ aبر روي محورهاي مختصات واقع باشند، مقدار  4
1 (2 2 (3- 3 (3 4 (2- 

-123 نزولی با تقعر رو به باالست؟ fدر کدام بازه شکل مقابل است.  fع نمودار مشتق تاب
1 (,3 5  
2 (,4 5  
3 (,5 6  
4 (,3 4 

 

2

a

O

1 3
4 5 6

1 (| a | 1 2 (| a | 2 3 (| a | 1
2 4 (| a | 4

xرگاه  yبحرانی نقطۀ طول 1 x(x a)3  باشد، مقدارaچه عددي است؟
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 ؟ایم، حداکثر حجم مخروط چه عددي است محاط کرده 310کره به شعاع مخروطی با بیشترین حجم درون یک نیم

1 (2000
3

2 (1000
3

3 (1000
4 (2000

f(x)هاي گر اکسترمم x ax bx3 2a  کدام است؟ aبر روي محورهاي مختصات واقع باشند، مقدار 4
1 (2 2 (3- 3 (3 4 (2- 

نزولی با تقعر رو به باالست؟fدر کدام بازه شکل مقابل است. fببع مودار مشتق تاب
1 ( 
2 ( 
3 ( 
4 (

O

1 3
4 5 6

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xنمودار تابع  bx af(x)
x ax

2
2 1

aمقدار   شکل مقابل است،  b  124 کدام است؟-

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

mاگر  nA2  ماتریسی سطري وpB2 125 هاي زیر صفر است؟ یک از ماتریس ماتریسی ستونی باشد، کدام-

1 (m
p m p

0 2 1 0
1 0 2 2 (m p

p
2 1 0

1 0 0 

3 (m p
0 0 0

1 2 1 0  4 (m p
p

0 2 1 1
0 0 

axدر دستگاه معادالت  by k
a x b y k2 2صورت  معکوس ماتریس ضرایب مجهوالت به 1 0

1 xاست اگر  1 کدام  yباشد مقدار  4 126-

 است؟

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

aحاصل دترمینان 
a

1 2 3
5 1

0 1 4
-127 کدام است؟ 

a) 2 ) صفر1 a2 15 3 (a a23 10 21 4 (a 6 
m)معادالت تمام قطرهاي یک دایره به صورت  )x (m )y1 2 1 xباشد. اگر این دایره بر خط  می 0 y4 3 مماس باشد،  6 128-

 شعاع آن چقدر است؟
1 (1 2 (2 3 (2 3 4 (3 2 

قطر فرعـی   b2قطر اصلی و  a2(از دو کانون کمتر از ......... است.  Mدرون بیضی مفروضی باشد، آنگاه مجموع فواصل  M نقطۀاگر  129-
 بیضی)

1 (a 2 (b 3 (a2 4 (b2 
-130 مماس باشند، چگونه شکلی است؟ T نقطۀدر  dهایی در صفحه که بر خط  مکان هندسی مرکز دایره

 Tاي به مرکز  ) دایرهd  2) خطی موازي با خط 1
 T نقطۀدر  d) خط عمود بر خط d  4) خطوط عمود بر خط 3

aواحد در رابطه  7و  4و  3هاي  با اندازه  cو  bو  aاگر سه بردار  b c a، حاصل  صدق کنند 0 b 131 کدام است؟-
1 (2 2 (7 3 (1 4 (2 5 

pp

axر دستگاه معادالت  by k
a x b y k 1k2صورت معکوس ماتریس ضرایب مجهوالت به 0

1 xاست اگر 1 باشد مقدار 4

 ست؟

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

aحاصل دترمینان 
1 2 3

5 1
0 1 4a

 کدام است؟ 

a) 2 ) صفر1 aa2 15 3 (23 10 21a aa a2 4 (aa 6
m)معادالت تمام قطرهاي یک دایره به صورت  )x (m )y 1 0)x (m )y)x (mباشد. اگر این دایره بر خط میy4 3 6x y مماس

شعاع آن چقدر است؟
1(1 2(2 3(2 3 4(3 2

قطر b2قطر اصلی و  a2(از دو کانون کمتر از ......... است. Mدرون بیضی مفروضی باشد، آنگاه مجموع فواصل Mنقطۀگر 
یضی)

1(a 2(b 3(a2 4(b2
مماس باشند، چگونه شکلی است؟Tنقطۀدر  dهایی در صفحه که بر خط مکان هندسی مرکز دایره

Tاي به مرکز  ) دایرهd 2) خطی موازي با خط 1
Tنقطۀدر  d) خط عمود بر خط d 4) خطوط عمود بر خط 3

aواحد در رابطه 7و  4و  3هاي  با اندازه  ccو bbو aaگر سه بردار  b c a، حاصل  صدق کنند 0 b کدام است؟ 
1 (2 2 (7 3 (1 4 (2 5
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6صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xنمودار معادالت 
z

1
-132 چگونه است؟ 0

 xzصفحۀ ) خطی است عمود بر 2 هاy) خطی است موازي محور 1
 ) هر سه گزینه صحیح است.xy 4صفحۀ ) خطی است منطبق بر 3

)نقطۀ  , , )2 1 -133 قرار دارد؟ R3در کدام ناحیه از فضاي  5
 هفتمناحیۀ ) 4 چهارمناحیۀ ) 3 ششم ناحیۀ) 2 پنجمناحیۀ ) 1

از دو ساق مثلث  Dاي  کند. مجموع فواصل نقطه قطع می 4به  1تر را به نسبت  ضلع بزرگ Dي  واحد نقطه 8و  5و  5 اضالعدر مثلثی به  134-
 کدام است؟

1 (3 2 (6/3 3 (4 4 (8/4 
-135 کدام است؟  AMطول  مقابلدر شکل 

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

AB) در ذوزنقه || DC)ABCD 136 باشند، مساحت این ذوزنقه کدام است؟ می 12ارتفاع اندازة و  15و  13هاي دو قطر  اندازه-
1 (83 2 (84 3 (85 4 (86 

قطـع   Dو  Cرسم شـده کـه دایـره را در نقـاط      Mمتر از مرکز آن واقع است، خطی از  سانتی 13 فاصلۀخارج یک دایره و به  M نقطۀ 137-
 متر است؟ متر است. محیط دایره چند سانتی سانتی 7برابر  CDمتر و  سانتی 9واقع در خارج دایره برابر  MC خط ول پارهطکند.  می
1 (6 2 (8 3 (10 4 (12 

ABشکل زیر  محاطیدر چهارضلعی  R  وCD R -138 بین دو قطر چهارضلعی کدام است؟ اندازة زاویۀباشد.  می 2
1 (20 
2 (60 
3 (75 
4 (90 
 

باشـد، در ایـن    40دیگر است. اگر تفاضل ایـن دو زاویـه برابـر     اندازة زاویۀبرابر  3، ها زاویهیکی از  اندازةدر یک چهارضلعی محاطی،  139-
 ضلعی کدام است؟ 4این  زاویۀترین  بزرگ اندازةرت صو
1 (120 2 (130 3 (160 4 (170 

، dنسـبت بـه    Aباشد، بازتاب  می A نقطۀ، dنسبت به  A نقطۀباشد. بازتاب  می 60بین آنها  زاویۀمتقاطعند و  dو  dدو خط  140-
OAباشد. اگر  می A نقطۀ  باشد) می dو  dمحل برخورد  Oکدام است؟ ( OAAباشد، محیط مثلث  2

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

A

CB
M

10

155

18

A

C

B

D

M

2 (8 
3 (9 
4 (12

AB)در ذوزنقه || DC)ABCD باشند، مساحت این ذوزنقه کدام است؟می12ارتفاع اندازة و 15و 13هاي دو قطر  اندازه
1 (83 2 (84 3 (85 4 (86

Dو Cرسم شـده کـه دایـره را در نقـاط     Mمتر از مرکز آن واقع است، خطی از  سانتی 13فاصلۀخارج یک دایره و به Mقطۀ
متر اسمتر است. محیط دایره چند سانتی سانتی 7برابر  CDمتر و  سانتی 9واقع در خارج دایره برابر MC خط ول پارهطکند.  می
1 (6 2 (8 3 (10 4 (12

ABشکل زیر  محاطیدر چهارضلعی  R وCD R بین دو قطر چهارضلعی کدام است؟اندازة زاویۀباشد.  می2
1 (20
2 (60
3 (75
4(90

از  اندازةدر یک چهارضلعی محاطی،  دو زاویـه برابـر    اندازة زاویۀبرابر  3، ها زاویهیکی باشـد، د40دیگر است. اگر تفاضل ایـن
ضلعی کدام است؟ 4این  زاویۀترین  بزرگ اندازةرت صو
1 (120 2 (130 3 (160 4 (170

نسـبت بـ Aباشد، بازتاب میAنقطۀ، dنسبت به Aنقطۀباشد. بازتاب می60بین آنها زاویۀمتقاطعند و  dو dدو خط 
اگرمیAقطۀ OAباشد. مثلث2 محیط (OAAباشد، است؟ برخوردOکدام باشد)میdوdمحل

CB
M

10

155

18

A

B

D

M
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pهاي  بودن گزاره درستبا فرض  ~ q ،~ (p ~ r)  و~ (r s)  141 کدام گزاره قطعاً درست است؟-
1 (p ~ s   2 (q s   3 (~ r q   4 (p s   

-142 ر است؟یک از روابط زیر همواره برقرا مجموعه باشند، کدام Cو  A ،Bاگر 
1 (A B A C B C  2 (A B A C B CB A C B CA C BA C B 
3 (A B A C B C  4 (A A A 

زاویـۀ  اي نشـان داده شـده اسـت.     باشد، با نمودار دایـره  می» دانم نمی«و » خیر«، »آري«نتایج یک نظرسنجی که پاسخ آن سه حالت  143-
باشـد. فراوانـی نسـبی پاسـخ      درجه می 65 »دانم نمی«مرکزي بخش مربوط به  زاویۀدرجه است و  160» آري«بخش  مرکزي مربوط به

 کدام است؟» خیر«
1 (5

8 2 (3
8 3 (3

5 4 (13
72 

0/تایی برابر 400میانگین یک نمونه  اگر انحراف معیار برآورد تـایی چقـدر    900اي شـامل   باشد، انحراف معیار برآورد میانگین نمونه 3 144-
 است؟

1(/01  2(/0 2  3(/025  4(/0 3  
1هر عدد اول دو برابر احتمال رو شدن هر عدد مرکب است و احتمال رو شدن عدد یک برابـر   شدنک تاس، احتمال رو در پرتاب ی

10 145-
 باشد. در پرتاب این تاس احتمال رو شدن عدد مضرب سه چقدر است؟ می
1 (1

3 2 (9
80 3 (3

10 4 (27
80 

هـا بـه صـورت تصـادفی      اي (بله ـ خیر) اگر فردي به سوال  سوال دو گزینه 8اي و  گزینه 4سوال  7اي شامل  در یک آزمون چند گزینه 146-
اي را  گزینـه  2ب بدهد و بتوانـد سـؤاالت   اي حتماً جوا گزینه 4تواند این کار را انجام دهد، اگر به سؤاالت  جواب دهد، به چند طریق می

 بدون پاسخ رها کند؟ 
1 (8 74 3   2 (7 85 3   3 (222   4 (7 84 3   

-147 باشد چقدر است؟ 6ال آن که مجموع آنها برابر رو شده عددي اول باشد، احتم اعدادکنیم. اگر حاصلضرب  دو تاس را با هم پرتاب می

1 (1
4 2 (1

3 3 (2
3 4 (1

2 
دگی بـه شـرط ایـن کـه در     درصد و احتمال قبولی وي در آزمون عملی رانن 60رانندگی گواهینامـۀ  احتمال قبولی علی در آزمون کتبی  148-

 رانندگی شود چقدر است؟گواهینامۀ . احتمال این که علی موفق به اخذ استدرصد  80آزمون کتبی قبول شده باشد، 
1 (40% 2 (48% 3 (60% 4 (72% 

|اگر  K5 4 |و بتوان ثابت کرد  1 K mK225 16 -149 کدام است؟ mعدد  6
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

علیه اضافه کنیم تـا بـا ثابـت مانـدن      باشد، حداکثر چند واحد به مقسوم می 7و خارج قسمت برابر  29مانده برابر  در یک تقسیم، باقی 150-
 ؟نکندمقسوم، خارج قسمت تغییر 

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

 ست؟
1(/01/ 2(/0 2/ 3(/025/ 4(/0 3/  

هر عدد اول دو برابر احتمال رو شدن هر عدد مرکب است و احتمال رو شدن عدد یک برابـشدنییک تاس، احتمال رودر پرتاب ی
باشد. در پرتاب این تاس احتمال رو شدن عدد مضرب سه چقدر است؟می
1 (1

3 2 (9
80 3 (3

10 4 (27
80

هـا بـه صـورت تصاي (بله ـ خیر) اگر فردي به سوال سوال دو گزینه 8اي و  گزینه 4سوال  7اي شامل  در یک آزمون چند گزینه
گزینـ 2ب بدهد و بتوانـد سـؤاالت   اي حتماً جوا گزینه 4تواند این کار را انجام دهد، اگر به سؤاالت جواب دهد، به چند طریق می

دون پاسخ رها کند؟ 
1 (8 74 38  2 (7 85 37  3 (222  4 (7 84 37 

باشد چقدر ا 6ممال آن که مجموع آنها برابر رو شده عددي اول باشد، احتماعدادکنیم. اگر حاصلضرب دو تاس را با هم پرتاب می

1 (1
4 2 (1

3 3 (2
3 4 (1

2
نندگی بـه شـرط ایـندرصد و احتمال قبولی وي در آزمون عملی رانن60رانندگی گواهینامـۀ حتمال قبولی علی در آزمون کتبی 

رانندگی شود چقدر است؟گواهینامۀ . احتمال این که علی موفق به اخذ استدرصد 80زمون کتبی قبول شده باشد، 
1 (40% 2 (48% 3 (60% 4 (72%

|گر  K5 4 1| K و بتوان ثابت کرد| K mK225 16 6| K mK عددm کدام است؟ 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

علیه اضافه کنیم تـا بـا ثابـتباشد، حداکثر چند واحد به مقسوممی7و خارج قسمت برابر 29مانده برابر در یک تقسیم، باقی
 ؟نکندمقسوم، خارج قسمت تغییر 

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
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aاگر عدد  b36  پذیر باشد، بیشترین مقدار  بخش 9برa b 151 کدام است؟-
1 (9 2 (10 3 (18 4 (8 

Gدر گراف ساده  (V,E)  اندازة رابطۀبین مرتبه و  3که q P2 Pبرقرار است، مقدار  3 q 152 کدام است؟-
1 (21 2 (12 3 (15 4 (18 

-153 رو چه تعداد دور وجود دارد؟ راف روبهدر مکمل گ
  ) صفر1
2 (7 
3 (6  
4 (5 

}به {a,b,c,d}یک از مجموعه به چند تابع یک , , , , }1 2 3 4 f(b)که طوري توان ساخت، به می 5 ,f(a)2 -154 باشد؟ 1
1 (12 2 (18 3 (32 4 (36 

شنبه و جمعه شرکت کنند.  در سه کالس ورزشی فوتبال و والیبال و شنا در روزهاي چهارشنبه و پنجعلی و رضا و احمد قرار گذاشتند،  155-
شنبه در کالس  بار حضور یابد و علی در روز چهارشنبه در کالس فوتبال و رضا در روز پنج اگر هر نفر در هر روز در یک کالس دقیقاً یک

 نفر وجود دارد؟ 3ریزي این  والیبال بتواند شرکت کند، چند روش براي برنامه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

((((
شنبه و جمعه شرکتدر سه کالس ورزشی فوتبال و والیبال و شنا در روزهاي چهارشنبه و پنجعلی و رضا و احمد قرار گذاشتند، 

شنبه دبار حضور یابد و علی در روز چهارشنبه در کالس فوتبال و رضا در روز پنجگر هر نفر در هر روز در یک کالس دقیقاً یک
نفر وجود دارد؟ 3ریزي این  والیبال بتواند شرکت کند، چند روش براي برنامه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
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-156 باشد؟  سنج درست می باشد. کدام گزینه در مورد عدد گزارش شده از این تندي سنجی به صورت مقابل می تندي
1 (/ /32 5 2 5   
2 (/ /32 5 1 3   
3 (/ /32 5 125   
4 (/ /32 5 12   

gاز دو ماده به چگالی 
cm

1 gو  32
cm

2 است. اگر در طـی   cm350و حجم آن  g180آلیاژي تهیه شده است که جرم آن  34 157-

 است؟ cm3هر یک از آنها چند اولیۀ سته شده باشد، حجم کا cm310اولیۀ   مادةمراحل ساخت آلیاژ از حجم دو 
 40و  10) 4 25و  25) 3 15و  45) 2 30و  30) 1

vدر حرکت روي خط راست به صورت  SIسرعت زمان در معادلۀ  (t )( t t )23 4 داده شده است. این متحـرك چنـد بـار     4 158-
 جهت حرکتش را عوض کرده است؟

 ) سه بار4 ) دو بار3 ) یک بار 2 ) صفر1
-159 دهد، چند متر بر ثانیه است؟ اي که جسم تغییر جهت می شروع تا لحظه لحظۀسرعت متوسط متحرك با توجه به نمودار مقابل از 

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

 

-t2 160متر و در  117 اندازةاول به ثانیۀ  t1ت کند. اگر در مد اي از حال سکون با شتاب ثابت روي مسیر مستقیم شروع به حرکت می دونده

tجا شود، نسبت  متر جابه 91 اندازةبعد به ثانیۀ 
t
2
1

 چیست؟ 

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

4 

1طوري که  کند. به ست و در یک جهت حرکت میمتحرکی بر روي خط را
mابتدایی مسیر را با سـرعت   2

s15 ،1
بقیـه مسـیر را بـا     3 161-

mسرعت 
s10  و بقیه مسیر را با سرعتm

s20 عت متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟کند. سر طی می 

1 (10 2 (12 3 (15 4 (20 
 

0

10
203

0 40 50 6070km
h

80

10

15-

5 7 t(s)

x(m)

 ) سه بار4 ) دو بار3 ) یک بار 2 ) صفر1
دهد، چند متر بر ثانیه است؟اي که جسم تغییر جهت می شروع تا لحظهلحظۀسرعت متوسط متحرك با توجه به نمودار مقابل از 

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

متر و 117اندازةاول به ثانیۀ t1ت کند. اگر در مداي از حال سکون با شتاب ثابت روي مسیر مستقیم شروع به حرکت میدونده

tجا شود، نسبت متر جابه 91اندازةبعد به انیۀ 
t
2
1

 چیست؟ 

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

4
1طوري که کند. به ست و در یک جهت حرکت میمتحرکی بر روي خط را

mابتدایی مسیر را با سـرعت  2
s15 ،1

بقیـه مسـی3

mسرعت 
s10 و بقیه مسیر را با سرعتm

s20 عت متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟کند. سر طی می

1 (10 2 (12 3 (15 4 (20

10

15-

5 7 t(s)

x(m)
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m) از همان نقطه با سرعت 2زمان با آن متحرك ( آید. هم به حرکت در می A نقطۀ) از حالت سکون از 1متحرك (
s10  گـذرد. اگـر    مـی 162-

بین دو متحـرك   فاصلۀل از آنکه دو متحرك مجدداً به هم برسند، بیشترین نمودار شتاب زمان دو متحرك مطابق شکل زیر باشد تا قب
 اي خواهد بود؟ در چه لحظه

1 (9 
2 (12 
3 (15 
4 (19 

Pصورت  تکانه ـ زمان جسمی روي خط راست به معادلۀ  t t22 6 اي جهت برایند نیروهـاي وارد بـر جسـم     است. در چه لحظه 4 163-
 کند؟ تغییر می

1 (1 2 (/1 5 3 (2 4 (/2 5 
mکیلوگرم در کف آسانسوري که با شتاب  3جسمی به جرم 

s22   تندشونده رو به باال در حرکت است، تحت نیروي افقـیF  آسـتانۀ  در 164-

mحرکت قرار دارد، اگر آسانسور با شتاب 
s22       تندشونده رو به پـایین حرکـت کنـد، نیـروي افقـیF     چـه شـتابی بـهm  دهـد؟   مـی

s / k /( , )0 5 0 4 
1 (/1 8   
2 (/2 8 
3 (/1 6 
4 (/2 6 

mولیۀ اکیلوگرم را با سرعت  2جسمی به جرم 
s20 ) با ضریب اصطکاك جنبشی 1روي سطح افقی (k /0 کنیم، جسـم   پرتاب می 4 165-

k) با ضریب اصطکاك جنبشی 2ثانیه به سطح افقی ( 3پس از  /0  2رسد، مسافتی که جسم مجموعـاً روي   و طول بسیار بلند می 2
 کند چند متر است؟ تا توقف طی میسطح افقی 

1 (36 2 (42 3 (52 4 (58 
mمطابق شکل جسم  kg2  تحت نیرويF  لغـزد،   طور یکنواخت به پـایین مـی   متر بر ثانیه به 2با سرعت ثابتF    را چنـد نیوتـون 166-

sثانیه متوقف شود؟  1افزایش دهیم تا جسم پس از  / k /( , )0 5 0 4 
1 (10 
2 (20 
3 (40 
4 (60 

t (s)

ma ( )
s2

3
2

)1(
)2(

6

Fm

m F

mکیلوگرم در کف آسانسوري که با شتاب 3جسمی به جرم 
s22  تندشونده رو به باال در حرکت است، تحت نیروي افقـیF آدر

mحرکت قرار دارد، اگر آسانسور با شتاب 
s22      تندشونده رو به پـایین حرکـت کنـد، نیـروي افقـیF    چـه شـتابی بـهm مـی

s / k /( , )s / k /,,/ k // k

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

mولیۀ اکیلوگرم را با سرعت 2جسمی به جرم 
s20) با ضریب اصطکاك جنبشی 1روي سطح افقی (k /0 کنیم، پرتاب می /4

k) با ضریب اصطکاك جنبشی 2ثانیه به سطح افقی ( 3س از  /0 رسد، مسافتی که جسم مجموعـاًو طول بسیار بلند می/2
کند چند متر است؟تا توقف طی میسطح افقی 

1 (36 2 (42 3 (52 4 (58
mمطابق شکل جسم  kg تحت نیرويF لغـزد،   طور یکنواخت به پـایین مـی   متر بر ثانیه به 2با سرعت ثابتFرا چنـد نی

sثانیه متوقف شود؟ 1فزایش دهیم تا جسم پس از  / k /( , )s / k /,,/ k /

1 (10
2 (20
3 (40
4 (60

Fm

m F
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متر بسته و انتهاي دیگرش را به میخِ وسـط میـز افقـی بـدون اصـطکاك وصـل        سانتی 160گرم را به نخی به طول  100اي به جرم  مهره 167-
تنـاوب ایـن   دورة نیوتـون شـود،    25آوریم که کشش نخ  اي حول سر دیگر نخ طوري به گردش در می کنیم، مهره را در مسیر دایره می
 اي چند ثانیه است؟ ت دایرهحرک

1 (8
25 2 (4

25 3 (16
25 4 (12

25 
 

-kJ20 168انرژي،  kJ30در هر دقیقه با مصرف  Bد. ماشین ده کار مفید انجام می kJ16انرژي،  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  A) توان ماشین 3
 است. Bو بازده آن بیشتر از ماشین  Bکمتر از ماشین  A) توان ماشین 4

mاي در شرایط خأل در راستاي قائم با سرعت  از یک بلندي گلوله
s100   به زمین برخورد کرده و با سـرعتm

s90   ز در راسـتاي قـائم ا 169-
شود. اگر انرژي تلف شده در هر برخورد ثابت فرض شود، حـداکثر تعـداد    شود و پس از چند برخورد به زمین متوقف می زمین جدا می

 برخورد چند است؟
1 (10 2 (9 3 (5 4 (6 

gو چگالی  mدرون یک مکعب فلزي به جرم 
cm38  که داراي ضلعcm10  است، یک حفره به حجمcm3900 وجود دارد که آب در آن 170-

gکند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی  نفوذ نمی
cm31 دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می 

 شود نشین می ) ته2  شود ) شناور می1
 توان تعیین کرد ) نمی4  شود ور می ) غوطه3

عبور کنـد، حجـم آب    Aآب از مقطع  cm3200، حجم s2است. اگر در مدت  Bبرابر  A ،5در قسمت در شکل مقابل شعاع مقطع لوله  171-
 در نیم دقیقه چند لیتر است؟ Bعبوري از مقطع 

1 (/012 
2 (75 
3 (15 
4 (3 

 

A
B

ین ن و ین) ز ینر ز ر بی ن ز ب و
mاي در شرایط خأل در راستاي قائم با سرعت ز یک بلندي گلوله

s100  به زمین برخورد کرده و با سـرعتm
s90در راسـتاي ق

شود. اگر انرژي تلف شده در هر برخورد ثابت فرض شود، حـداکثرشود و پس از چند برخورد به زمین متوقف میزمین جدا می
رخورد چند است؟

1 (10 2 (9 3 (5 4 (6 
gو چگالی mدرون یک مکعب فلزي به جرم 

cm38 که داراي ضلعcm10 است، یک حفره به حجمcm3900وجود دارد که آب

g کند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی فوذ نمی
cm31دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می 

 شود نشین می ) ته2 شود ) شناور می1
توان تعیین کرد ) نمی4  شود ور می ) غوطه3

عبور کنـد، حجAآب از مقطع cm3200، حجمs2است. اگر در مدت Bبرابر  A ،5در قسمت در شکل مقابل شعاع مقطع لوله 
در نیم دقیقه چند لیتر است؟Bعبوري از مقطع 

1 (/012/
2 (75
3 (15
4 (3

A
B
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-172 بیشتر است؟  ي بیروندرون مخزن چند پاسکال از فشار هواها در حالت تعادل باشد فشار گاز  در شکل مقابل، اگر آب داخل لوله
 )gr

cm31(آب 

1 (2000 
2 (4000  
3 (6000 
4 (8000 

/دماسنج  لولۀ بوده و مساحت مقطع cm31حجم مخزن دماسنجی  mm20 بتداي لوله از سلسیوس تا ا درجۀ باشد. در دماي صفر می 2 173-
Cحجم مخزن). اگر ضریب انبساط حجمی آن مایع  ندازةباشد (به ا مایع پر می

3 سلسـیوس افـزایش   درجـۀ   50باشد، در دماي  110

 (انبساط مخزن و لوله ناچیز است.) متر خواهد شد؟ دماسنج چند سانتی لولۀ طول ستون مایع در
1 (/2 5  2 (/12 5 
3 (5  4 (25

هـا   ها در دو ظرف یکسان است. اگر افزایش دماي یکسان به مایع رو مقدار حجم و نوع مایع و سطح مقطع باالي مایع هاي روبه در شکل 174-
هـا انبسـاط غیرعـادي     ده و مـایع ها ناچیز بو ها درست است؟  (انبساط ظرف تغییرات فشار وارد بر ته ظرف ربارةبدهیم، کدام گزینه د

 شوند.) نداشته و از ظرف سرریز نمی
1 (P P2 1 
2 (P P2 1 
3 (P P2 1 
تواند درست باشد. می 3و  2، 1گزینۀ  3) بسته به شرایط هر 4

1/گیري شده است و فشارسنج، فشار درون الستیک را   اندازه C7فشار هواي الستیک یک خودرو در دماي  دهد.  اتمسفر نشان می 1 175-
رسیده باشد؟ (حجم السـتیک را   C47در صورتی که دماي الستیک به  ،دهد پس از طی مسافتی، فشارسنج، فشار را چقدر نشان می

 بگیرید.) atm1جو را  ثابت و فشار
1 (/1 4  2 (/2 4 
3 (/1 6  4 (/2 6 

وانـد بسـازد. چـه تعـداد از     ت هاي زیـر مـی   کند، با داده کار می K400و  K300کند چهار ماشین که هریک بین منبع  مخترعی ادعا می 176-
 هاي زیر قابل ساخت است؟ ماشین

A  Lماشین  HW J , Q J , Q J40 1750  (الف 2000
B Lماشین  HW J , Q J , Q J400 200  (ب 500
C  Lماشین  HW J , Q J , Q J400 200  (پ 600

D Lماشین  HW J , Q J , Q J100 0  (ت 100
 4) 4 3) 3 2) 2 ) صفر1

 نزخم
زاگ cm40cm20

( )2
( )1 بآ

بآ

نوریب ياوه

)1( )2(

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

ها در دو ظرف یکسان است. اگر افزایش دماي یکسان به مرو مقدار حجم و نوع مایع و سطح مقطع باالي مایع هاي روبه در شکل
هـا انبسـاط غیرده و مـایع ها ناچیز بو ها درست است؟  (انبساط ظرفتغییرات فشار وارد بر ته ظرفربارةدهیم، کدام گزینه د

 شوند.) داشته و از ظرف سرریز نمی
1 (PPP2 1PPPP
2 (PPP2 1PPPP
3 (PPP2 1PPPP
تواند درست باشد.می3و 2، 1گزینۀ 3) بسته به شرایط هر 4

1/ گیري شده است و فشارسنج، فشار درون الستیک را اندازه C7فشار هواي الستیک یک خودرو در دماي  اتمسفر نشان م/1
رسیده باشد؟ (حجم السـC47در صورتی که دماي الستیک به ،دهدس از طی مسافتی، فشارسنج، فشار را چقدر نشان می

بگیرید.) atm1جو را  ابت و فشار
1 (/1 4/ 2 (/2 4/
3 (/1 6/ 4 (/2 6/

تتوانـد بسـازد. چـه تعت هاي زیـر مـی  کند، با داده کار می K400و K300کند چهار ماشین که هریک بین منبع مخترعی ادعا می
هاي زیر قابل ساخت است؟ماشین

A  Lماشین  HW J , Q J , Q JL HJ , Q J , QJ , Q J , QL H
BLماشین  HJ , Q J , Q JL HJ , Q J , QJ , Q J ,L H
C  Lماشین  HJ , Q J , Q JL HJ , Q J , QJ , Q J ,L H

DLماشین  HJ , Q J , Q JL HJ , Q J , QJ , Q J , QL H

)1( )2(
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شود. تغییر انرژي درونـی آن تقریبـاً چنـد ژول     گرم می atm1در فشار  C150تا  C50از  cm20ضلع  می توپر بهیک مکعب آلومینی 177-

Alاست؟  Al / Al
kg J( , , c )k kg.Km

6 3
3

12 10 2 7 10 900 

1 (/
63 44 10  2 (/

61944 10  
3 (/

65 22 10  4 (/
68 34 10 

رو درون یک استوانه قرار دارد. اگر با خارج کردن مقداري گاز، حجم، فشار و دمـاي گـاز (برحسـب     اکسیژن در شکل روبهمقداري گاز  178-
کلوین) 

n
 شود؟ شود، جرم گاز چند برابر می 1

1 (n  
2 (

n
1  

3 (
n2
1  

 کند ) جرم گاز تغییر نمی4
فاصـلۀ  است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،      cm2صفحاتش فاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و  179-

 صفحات به درسـتی فاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب  می cm4صفحات را به تدریج به 
 دهد؟ نشان می

 
 
 
1(    2( 
 
 
 
   
3(   4(

qدر شکل مقابل بار   C4  به جرم/ g0 رهـا   cm5فاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت  2 180-

mشود و با سرعت  می
s3  کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟ ( میمثبت برخورد صفحۀ بهmg

s210   و نیـروي وزن

 قابل توجه است.)
1 (125 
2 (250 
3 (500 
4 (1000 

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

q C4
V ? cm5

 کند ) جرم گاز تغییر نمی4
است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،cm2صفحاتشفاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و 

صفحات به دفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب میcm4صفحات را به تدریج به 
 دهد؟شان می

1(    2( 

  
3(  4(

qدر شکل مقابل بار  C به جرم/ g0 cmفاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت /2

mشود و با سرعت می
s3 کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟ (میمثبت برخورد صفحۀ بهmg

s210و نیـرو

قابل توجه است.)
1 (125
2 (250
3(500

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

q C
V ? cm5
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برابـر شـود،    q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار  EEوسط دو بار بردار  Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در  181-

qشود. نسبت  می EEبردار  Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q

2
1

 چند است؟ 

1 (1
2 2 (1

2  
3 (2 4 (2 

میکرو ژول افـزایش   20در یک میدان الکتریکی، انرژي پتانسیل الکتریکی  Aنقطۀ از مبدأ پتانسیل به  C4در انتقال بار الکتریکی  182-
 چند ولت است؟ Aنقطۀ یابد، پتانسیل الکتریکی  می
1 (10 2 (10 3 (5 4 (5 

-183 برابر چند آمپر است؟ 12در مدار زیر جریان عبوري از مقاومت 
1 (1 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (2 

 

-184 کند؟ ه تغییر میاز راست به چپ چگون Vو  Iسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سمت باال ببریم،  رو، ولت در مدار روبه
 ) ثابت، کاهش1
 ) ثابت، افزایش2
 ) کاهش، کاهش3
 ) کاهش، افزایش4

)سه مقاومت مشابه  V, W)24 -185 12بندیم و بـه اخـتالف پتانسـیل     را یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازي به یکدیگر می 12

Iنـامیم.   مـی  I2ها در حالت دوم را  و جریان عبوري از مقاومت I1لت اول را ها در حا کنیم. جریان عبوري از مقاومت ولت وصل می
I
1
2

 

 برابر کدام گزینه است؟
1 (1

4  2 (4 

3 (1
3  4 (3 
-186 دهد؟ اند. با بستن کلید چه تعداد از تغییرات زیر در اختالف پتانسیل رخ می در شکل زیر همگی یکسان Cو  A ،Bهاي  المپ

  کند. تغییر نمی Bو  Aالف) اختالف پتانسیل دو سر 
 یابد. درصد کاهش می 50اندازة به  Cب) اختالف پتانسیل دو سر 

 یابد. می % افزایش50اندازة به  Bو  Aهاي  پ) هر یک از اختالف پتانسیل
 یابد. به صفر کاهش می Cت) اختالف پتانسیل دو سر 

 

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

6

5124

3

V60
r 0

q1 q2
M

r 0

R

A

V

A B C

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

کند ه تغییر میاز راست به چپ چگونVو Iسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سمت باال ببریم،  رو، ولت در مدار روبه نن
) ثابت، کاهش1
) ثابت، افزایش2
) کاهش، کاهش3
) کاهش، افزایش4

)سه مقاومت مشابه  V, W)V,V,بندیم و بـه اخـتالف پتانسرا یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازي به یکدیگر می

نـامی مـی  I2ها در حالت دوم را و جریان عبوري از مقاومتI1لت اول را ها در حا  کنیم. جریان عبوري از مقاومت ولت وصل می

رابر کدام گزینه است؟
1 (1

4 2 (4

3 (1
3 4 (3
 دهد؟ اند. با بستن کلید چه تعداد از تغییرات زیر در اختالف پتانسیل رخ میدر شکل زیر همگی یکسانCو A ،Bهاي  المپ

  کند. تغییر نمی Bو Aلف) اختالف پتانسیل دو سر 
 یابد. درصد کاهش می50اندازة به  Cب) اختالف پتانسیل دو سر 

 یابد. می % افزایش50اندازة به  Bو Aهاي  پ) هر یک از اختالف پتانسیل
ل ان الف اخ (Cش کا اف

5

3

V60
r 0

r 0

R

A

V

A B C
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هاي آن کنار هم در یک ردیف قرار گرفتـه اسـت در    که حلقه cm5را به شکل یک سیملوله به شعاع  mm1به قطر  m1سیمی به طول  187-
)T.mاوس است؟ گذرانیم. میدان روي محور سیملوله چند گ می A4آوریم و از آن جریان  می )A

7
0 4 10 

1 (16 2 (32 3 (48 4 (24 
چند تسـال   Oي  باشد، میدان مغناطیسی در نقطه A5اهم و جریان عبوري از آن  120رو، اگر مقاومت سیم خمیده  با توجه به شکل روبه 188-

)mTباشد؟  می )A
7

0 4 10 

1 (51024 

2 (61012 

3 (5102 

4 (63 105 
القایی متوسط در  محرکۀصورت سهمی مقابل است. بزرگی نیروي  گذرد، به ـ زمان که از یک مدار بسته شامل یک حلقه می نمودار شار 189-

 دوم چند ولت است؟ ثانیۀ
1 (/4 5 
2 (12 
3 (/7 5 
4 (/3 75 

Bصورت  میدان عبوري از حلقه به معادلۀ t t2 3 t لحظۀباشد. اگر در  می 2 سو باشد، جریان القـایی در   جهت میدان درون 0 190-
tزمانی  بازة (s)1 tتا  1 (s)2  کنیم.) اي باالي صفحه به حلقه نگاه می کدام است؟ (فرض کنید از نقطه 2

 ) ساعتگرد1
 ) پادساعتگرد2
 ) اول ساعتگرد بعد پادساعتگرد3
 ) اول پادساعتگرد بعد ساعتگرد4

-191 آونگ قبل از کاهش طول چند ثانیه بوده است؟ دورةیابد،  می درصد کاهش 20آونگ  دورةکاهش یابد،  cm18اي  اگر طول آونگ ساده
( g)2 

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

2 

x/صورت  به SIاي در  حرکت هماهنگ ساده معادلۀ cos( t)0 05 1اي که انرژي جنبشی نوسـانگر   ظهاست. در لح 20
برابـر انـرژي    3 192-

mچند حرکت نوسانگر ، تندي شود میپتانسیل سامانه 
s است؟ 

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

cm20
O30

t (s)2

(wb)

0
3

8

5
القایی متومحرکۀصورت سهمی مقابل است. بزرگی نیروي  گذرد، به ـ زمان که از یک مدار بسته شامل یک حلقه میمودار شار

دوم چند ولت است؟انیۀ
1 (/4 5/
2 (12 
3(/7 5/
4 (/3 75/

Bصورت میدان عبوري از حلقه بهمعادلۀ t t2 3 2tلحظۀباشد. اگر در میt سو باشد، جریان القـجهت میدان درون0
tزمانی  ازة (s)1 تاt (s)2کنیم.) اي باالي صفحه به حلقه نگاه میکدام است؟ (فرض کنید از نقطه

 ) ساعتگرد1
 ) پادساعتگرد2
) اول ساعتگرد بعد پادساعتگرد3
) اول پادساعتگرد بعد ساعتگرد4

آونگ قبل از کاهش طول چند ثانیه بودهدورةیابد، می درصد کاهش 20آونگ دورةکاهش یابد، cm18اي  گر طول آونگ ساده
( g)2

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

2
x/صورت  بهSIاي در حرکت هماهنگ سادهمعادلۀ cos( t)/ cos(cos(/ 1اي که انرژي جنبشی نوسـانگر  ححظهاست. در لح

برابـر 3

mچند حرکت نوسانگر ، تنديشودمیتانسیل سامانه 
s است؟ 

t (s)2

(wb)

0
3

8
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-B 193و  Aناظرهاي سـاکن   بارةدرست در گزینۀکند در این صورت  مطابق شکل یک ماشین پلیس آژیر کشان بر مسیر مستقیم حرکت می
 کدام است؟

   کند. دریافت می Bموج صوت را با طول موج بلندتري نسبت به  A) ناظر 1
 کند. درك می Bموج صوت را با ارتفاع بیشتري نسبت به  A) ناظر 2
 شنوند. ) هردو ناظر صداي آژیر را با یک بلندي می3
 بیشتر است. Aکند، نسبت به  دریافت می B) بسامدي که ناظر 4

از  M ذرةحرکـت   دربـارة ها در طنابی در حال انتشار است. کدام گزینـه  xسینوسی مطابق شکل در خالف جهت محور  سادةیک موج  194-
 نشان داده شده درست است؟ لحظۀطناب در 

 به سمت پایین و تندشونده) 1
 ) به سمت باال و کندشونده2
 ) به سمت راست و یکنواخت3
 ) به سمت چپ و یکنواخت4

mدرصد افزایش یابد و نیروي کشش تار ثابت بماند، سرعت انتشـار مـوج در آن    44اگر تاري را آنقدر بکشیم تا طولش 
s40   افـزایش 195-

mج قبل از کشیدن تار چند یابد سرعت انتشار مو می
s بوده است؟ 

1 (100 2 (200 3 (300 4 (400 
-g10 196و جـرم آن   cm150شود. اگر طول سـیم   گره تشکیل می 6کند و در طول آن  ارتعاش می 450سیمی با دو انتهاي بسته با بسامد 

 کشش سیم چند نیوتون است؟ باشد، نیروي
1 (243 2 (486 3 (/121 5 4 (972 

nتابد، اگر ضریب شکست منشور  به منشور می ABمطابق شکل زیر، پرتوي نوري عمود بر وجه  مسـیر ایـن پرتـو    ادامـۀ  باشد،  2 197-
 آینه است.) BCچگونه است؟ (وجه 

 شود. خارج می AB) عمود بر وجه 1
 شود. خارج می AC) عمود بر وجه 2
 شود. خارج می AC) مماس بر وجه 3
 شود. خارج می ACاز وجه  60زاویۀ ) با 4
 

n)ترین طول موج سري بالمر  کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان  اتم هیدروژن چند برابر بزرگ 2( -198 آن است؟ 1(

1( 4
3  2 (3 3 (1

3 4 (3
4 

/در اتم هیدروژن اگر شعاع مدار دوم  nm0 -199 اختالف شعاع مدارهاي سوم و پنجم چند نانومتر است؟  باشد، 2
1( /0 4  2 (/0 6 3 (/0 8 4 (1 

  

B A

M
x

70 70
A B

C

) به سمت چپ و یکنواخت4
mدرصد افزایش یابد و نیروي کشش تار ثابت بماند، سرعت انتشـار مـوج در آن   44گر تاري را آنقدر بکشیم تا طولش 

s40 اف

mج قبل از کشیدن تار چند یابد سرعت انتشار مومی
s بوده است؟ 

1 (100 2 (200 3 (300 4 (400
و جـرم آ cm150شود. اگر طول سـیم  گره تشکیل می6کند و در طول آن  ارتعاش می 450سیمی با دو انتهاي بسته با بسامد 

کشش سیم چند نیوتون است؟اشد، نیروي
1 (2432 (486 3 (/121 5/4 (972

nتابد، اگر ضریب شکست منشور  به منشور می ABمطابق شکل زیر، پرتوي نوري عمود بر وجه  مسـیر ایـنادامـۀ  باشد، 2
آینه است.) BCچگونه است؟ (وجه 

 شود. خارج می AB) عمود بر وجه 1
 شود. خارج می AC) عمود بر وجه 2
شود. خارج می AC) مماس بر وجه 3
 شود. خارج می ACاز وجه  60زاویۀ ) با4

n)ترین طول موج سري بالمر کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان اتم هیدروژن چند برابر بزرگ(  آن است؟ (

1( 4
3 2 (3 3 (1

3 4 (3
4

/در اتم هیدروژن اگر شعاع مدار دوم  nm0 اختالف شعاع مدارهاي سوم و پنجم چند نانومتر است؟ باشد، /2
1( /0 4/ 2 (/0 6/ 3 (/0 8/ 4 (1

70 70
A B

C
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-200 رو کدام است؟ نمودار جریان برحسب زمان در مدار روبه

1 (         2 ( 
 

3       (         4( 
 

 

 
 

1
100

1
100

1
50

1
50~

V sin ( t)10 100
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-201 هاي هیدروژن چند مورد درست است؟ در مورد ایزوتوپ
 رد.الف) سه ایزوتوپ پایدار و طبیعی دا

H7ب) ایزوتوپ 
 ها ناپایدارتر است. ایزوتوپ همۀاز  1

 هاي هیدروژن ساختگی هستند. رادیو ایزوتوپ همۀج) 
 ها متفاوت است. ذوب این ایزوتوپ نقطۀد) 

 از همه در طبیعت بیشتر است. H1هـ) درصد فراوانی 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Ca40واحد باشد و مجموع پروتون و نوترون این اتم دو برابر مجمـوع ذرات بـاردار    10تفاوت تعداد پروتون و نوترون اتم عنصري  اگر

20 202-
 باشد، یون یک بار منفی این اتم چند الکترون دارد؟

1 (35 2 (36 3 (45 4 (46 
-203 است؟ ادرستنکدام مطلب  amuدر مورد 

1 (amu 1 ،1
 است. O16جرم  16

 برند. کار می ها به ) دانشمندان مقیاس نسبی را براي تعیین جرم اتم2
1حدود  H11) جرم 3

 است. C12جرم  12

amu 1م الکترون، ) جر4
 است. 200

1هاي ناپیوندي برابر  هاي پیوندي به جفت الکترون هاي زیر نسبت جفت الکترون در ساختار چند ترکیب از ترکیب
-204 است؟ 2

 NO2د)   ICl2ج)   NO3ب)   SO2الف) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-205 ؟نیستایم، اگر این نمونه را تقطیر کنیم با توجه به جدول کدام مطلب درست  تهیه کرده C200اي از هواي مایع با دماي  نمونه
 ا گازي شکل هستند.این عنصره همۀ C80) در دماي 1
 شود. ) نیتروژن اولین گازي است که از سطح آن جدا می2
 توان با درصد خلوص باالیی تهیه کرد. ) اکسیژن و آرگون را می3
 شود. ) هنگام مایع کردن این گازها اکسیژن زودتر به مایع تبدیل می4

-206 ؟نیستکدام مورد زیر واکنش سوختن 
 سنگ با اکسیژن اکنش زغال) و2  ) واکنش گرد آهن با اکسیژن1
 ) واکنش آهن با اکسیژن4  ) واکنش سدیم با اکسیژن3

-207 است؟  نادرستدر مورد اوزون چند مورد 
 الکترون ناپیوندي وجود دارد. 12پیوند کوواالنسی و  3الف) در ساختار اوزون 

 هاي ضعیف است. ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول
 پذیر است. ل اوزون به اکسیژن برگشتپ) واکنش تبدی

 شود. شهرها باعث افزایش تولید اوزون تروپوسفري می اکسید در هواي کالن ت) وجود گاز نیتروژن دي
 است.   هاي اکسیژن در این مولکول قوي جوش اوزون از اکسیژن بیشتر است، چون پیوند بین اتم نقطۀ ث)
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

C
O
Ar
N

2

2

183
186
196

زاگ دامنشوج هطقن

 است؟ ادرستنکدام مطلب  amuدر مورد 
1 (amu 1 ،1

 است. O16جرم 16
برند. کار می ها به ) دانشمندان مقیاس نسبی را براي تعیین جرم اتم2
1حدود H11) جرم 3

است. C12جرم 12

amu1م الکترون، ) جر4
 است. 200

1هاي ناپیوندي برابر هاي پیوندي به جفت الکترونهاي زیر نسبت جفت الکتروندر ساختار چند ترکیب از ترکیب
 است؟ 2

NO2د)   ICl2ج)   NO3ب)   SO2لف) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

نیستایم، اگر این نمونه را تقطیر کنیم با توجه به جدول کدام مطلب درست  تهیه کرده C200اي از هواي مایع با دماي مونه
هها گازي شکل هستند.این عنصره همۀC80) در دماي 1
شود. ) نیتروژن اولین گازي است که از سطح آن جدا می2
توان با درصد خلوص باالیی تهیه کرد.) اکسیژن و آرگون را می3
شود. ) هنگام مایع کردن این گازها اکسیژن زودتر به مایع تبدیل می4

 ؟نیستکدام مورد زیر واکنش سوختن 
سنگ با اکسیژن اکنش زغال) و2 ) واکنش گرد آهن با اکسیژن1
) واکنش آهن با اکسیژن4 ) واکنش سدیم با اکسیژن3

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

C
O
Ar
N

2

2

183
186
196

اگ دامنشوج هطقن
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-208 است؟ نادرستاك از گازهاي نیتروژن و هیدروژن کدام گزینه در مورد تولید آمونی
 شود، کاربرد دارد. هایی که اکسیژن باعث تغییر شیمیایی می پذیري ناچیزي دارد به همین دلیل در محیط گاز نیتروژن واکنش) 1
 .  شود انجام می atm250و فشار  C450بهینۀ ) براي تولید آمونیاك، دماي 2
 شود.   آهنی به عنوان کاتالیزگر استفاده میورقۀ ) از 3
 توان با درصد خلوص نسبتاً باالیی از گازهاي نیتروژن و هیدروژن جدا کرد.   ) آمونیاك تولید شده را می4

-209 ر صحیح هستند؟دهد، چند مورد از مطالب زی را برحسب دما نشان می Yو  Xپذیري دو ترکیب  رو که انحالل با توجه به دو جدول روبه
 پذیري هر دو ترکیب گرماگیر است. * انحالل

 سیر نشده است. C10باشد در دماي  می Xگرم ترکیب  40گرم محلول که حاوي  90* 
S/به صورت  Yپذیري ترکیب  * معادله نمودار انحالل 0 3  است. 27

 دارد. Yنسبت به ترکیب  Xپذیري ترکیب  وي انحالل* تغییر دما تأثیر بیشتري بر ر
1 (2 2 (3 
3 (4 4 (1 
 

Caاسـت؟ (  ppmموالر کلسیم کلرید در آب، چنـد   310غلظت یون کلسیم در محلول  g.mol و چگـالی محلـول را برابـر   140 210-
g.mL  در نظر بگیرید.)11

1 (40 2 (20 3 (
44 10 4 (

42 10 
-211 سدیم کلرید صحیح است؟ دربارةهاي زیر  چند مورد از عبارت

 * جداسازي و استخراج آن از آب دریا به روش تبلور است.
 گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن است. تهیۀ* بیشترین کاربرد آن براي 

 گی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهاي فراوانی دارد.* در زند
 ها بیشتر از مصارف خانگی است. * کاربرد آن براي ذوب کردن یخ در جاده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
دهـد، چنـد مـورد از     را نشان می(بدون در نظر گرفتن گاز نجیب) رو، تغییرات شعاع اتمی چند عنصر متوالی جدول تناوبی  نمودار روبه 212-

 هاي زیر صحیح است؟  بارتع
گراد با گـاز هیـدروژن    همواره در دماهاي کمتر از صفر درجه سانتی C سوم جدول تناوبی باشد، عنصر ةدور مربوط به Dاگر عنصر) الف

واکنش خواهد داد. 
)دوره است ةشمار :n( می باشد. np4 به صورت Bعنصر ۀزیرالینماد آخرین ) ب
شود.  پذیري بیشتر می اتمی، واکنش در گروهی قرار دارد که با افزایش عدد Eعنصر) پ
 باشد.  می DA، یک ترکیب یونی با فرمول Dو  Aترکیب حاصل از واکنش دو عنصر ) ت
 
) الف، ب و پ4 ) ب، پ و ت3 و ت پ) 2 ) الف و ب1

2/ قداراکسید واکنش دهیم، م II گرم کربن ناخالص را با آهن 3اگر مقدار  /لیتر گاز با چگالی  2 g.L 12 شـود. درصـد    تولید مـی  75 213-
O( کدام است؟ کربنخلوص  ,C :g.mol 116 12(   

1 (65 2 (55 3 (75 4 (85 

30 20 10 0 ( C) 

96 88 80 72 g(X)S( )gH O2100 

60 40 20 0 ( C) 

46 39 33 27 g(Y)S( )gH O2100 

A

 عاعش
یمتا

B C

D
E

یمتا ددع

3 (4 4 (1

Caاسـت؟ ( ppmموالر کلسیم کلرید در آب، چنـد  310غلظت یون کلسیم در محلول  g.mol و چگـالی محلـول ر1
g.mL در نظر بگیرید.)11

1 (402 (20 3 (
44 104 (

42 10
سدیم کلرید صحیح است؟دربارةهاي زیر چند مورد از عبارت

* جداسازي و استخراج آن از آب دریا به روش تبلور است.
گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن است.تهیۀ* بیشترین کاربرد آن براي 

گی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهاي فراوانی دارد.* در زند
ها بیشتر از مصارف خانگی است.* کاربرد آن براي ذوب کردن یخ در جاده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
دهـد، چنـد م را نشان می(بدون در نظر گرفتن گاز نجیب) رو، تغییرات شعاع اتمی چند عنصر متوالی جدول تناوبی مودار روبه

هاي زیر صحیح است؟ بارتع
گراد با گـاز هیـهمواره در دماهاي کمتر از صفر درجه سانتیCسوم جدول تناوبی باشد، عنصرةدور مربوط به Dاگر عنصر) لف

واکنش خواهد داد. 
)دوره است ةشمار:n( می باشد. np4 به صورت Bعنصر ۀزیرالینماد آخرین ) ب
شود.  پذیري بیشتر می اتمی، واکنش در گروهی قرار دارد که با افزایش عددEعنصر) پ
باشد.  میDA، یک ترکیب یونی با فرمول Dو Aترکیب حاصل از واکنش دو عنصر ) ت

) الف، ب و پ4 ) ب، پ و ت3 و ت پ) 2 ) الف و ب1

46393327g(Y) )g(Y)
gH O200

A
B C

D
E

یمتا ددع
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مـواد موجـود در   جام واکـنش، جـرم   اگر پس از ان .دهیم گرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می 224آهنی ناخالص به جرم  ۀتیغ 214-
1/ة انـداز  بــه ظـرف   )اســت.% 80بـازده واکــنش  ( گــرم کمتـر از جــرم مـواد اولیــه باشـد، درصــد خلـوص آهــن کـدام اســت؟      6

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

-215 اي زیر به درستی بیان شده است؟ه در چه تعداد از عبارت» گرما«و » دما«تفاوت دو مفهوم 
 باشد. الف) دما برخالف گرما وابسته به مقدار ماده نمی

 باشد. هاي یک نمونه ماده می ب) گرما، برخالف دما از ویژگی
 ج) همواره گرماي جسمی با جرم باالتر، بیشتر از جسمی با جرم کمتر است.

 ود.ر کار می د) دما همانند گرما براي توصیف یک فرایند به
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-216 ، عبارت درست کدام است؟C25با بررسی واکنش میان گازهاي هیدورژن و کلر در دماي 
 باشد. ) فرایندي گرماده است و در آن گرماي آزاد شده به دلیل تفاوت مجموع انرژي جنبشی ذرات می1
 شود. گرما با محیط اطراف مبادله می ،حاصلمیان مواد اولیه و ) به دلیل تفاوت در تعداد پیوندهاي اشتراکی 2
 باشد. ) انرژي پیوندي محصول تولید شده، تنها از یکی از مواد اولیه کمتر می3
 آید. وجود می ها به هم، تفاوت آشکاري در انرژي جنبشی وابسته به آنها به اتصال اتم شیوة) با انجام واکنش و تغییر در 4

-217 هستند؟ نادرستهاي زیر  بارتیک از ع کدام
 ها است. اي کمتر از ردپاي سوختن سوخت الف) ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه

 شـود، بــه مصــرف  غـذایی کــه در جهـان فــراهم مــی   30%دهــد کـه ســاالنه حــدود   پنهــان ردپـاي غــذا نشــان مـی   چهـرة ب) 
 رسد. نمی    

1 دهند که ج) آمارها نشان می
 مردم جهان گرسنه هستند. 7

 شود کـه چنانچـه بـا الگـوي کنـونی مصـرف غـذا پـیش بـرویم، مسـاحت مـورد نیـاز زمـین بـراي تـأمین غـذا                 بینی می پیشد) 
 ، دو برابر مساحت مورد نیاز در حال حاضر است.2040در سال     
 الف، ب و د) 4 ) الف، ج و د3 ) ب، ج و د2 ) الف، ب، ج و د1

-218 است؟  نادرستیکاي داده شده براي سرعت تولید یا مصرف هر یک از مواد در واکنش زیر در کدام گزینه 
KNO (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 5  

1 (O
molR : L.min2

   2 (K O
molR : s2

   3 (N
mLR : s2   4 (KNO

molR : L.s3
   

-219 آمیدها درست هستند؟ هاي زیر در خصوص پلی  ه تعداد از عبارتچ
 شوند.   الف) از واکنش تعداد زیادي مولکول آمین دو عاملی و الکل دو عاملی ساخته می

ب) ساختار کلی آنها به صورت 
|| ||

| |

n

O O

C C N N

H H

 است. 

 تر است.  جرم خود مقاوم از فوالد هم برابر 5آمیدهاي طبیعی کوالر است که  ترین پلی پ) یکی از معروف
 آمیدهاي دیگر است.  ت) بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمید و برخی پلی

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

 باشد. ) فرایندي گرماده است و در آن گرماي آزاد شده به دلیل تفاوت مجموع انرژي جنبشی ذرات می1
 شود. گرما با محیط اطراف مبادله می،حاصلمیان مواد اولیه و ) به دلیل تفاوت در تعداد پیوندهاي اشتراکی 2
 باشد. ) انرژي پیوندي محصول تولید شده، تنها از یکی از مواد اولیه کمتر می3
آیدوجود می ها به هم، تفاوت آشکاري در انرژي جنبشی وابسته به آنها به اتصال اتم شیوة) با انجام واکنش و تغییر در 4

 هستند؟ نادرستهاي زیربارتیک از ع کدام
 ها است. اي کمتر از ردپاي سوختن سوختلف) ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه

شـود، بــه مغـذایی کــه در جهـان فــراهم مــی  30%دهــد کـه ســاالنه حــدود  پنهــان ردپـاي غــذا نشــان مـی  چهـرة ب)
 رسد. نمی   

1 دهند که ج) آمارها نشان می
مردم جهان گرسنه هستند.7

شود کـه چنانچـه بـا الگـوي کنـونی مصـرف غـذا پـیش بـرویم، مسـاحت مـورد نیـاز زمـین بـراي تـأمی بینی می پیشد) 
، دو برابر مساحت مورد نیاز در حال حاضر است.2040در سال    
 الف، ب و د) 4 ) الف، ج و د3 ) ب، ج و د2 ) الف، ب، ج و د1

 است؟  نادرستیکاي داده شده براي سرعت تولید یا مصرف هر یک از مواد در واکنش زیر در کدام گزینه 
O (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 2(s) K O(s) N (g) O(s) K O(s) N (g) OK O(s) N (g)K O(s) N (gK O(s) N (g)O(s) NK O(s) N (g

1 (O
molR :O L.min2

  2 (K O
molR :K O s2

  3 (N
mLR :N s2  4 (KNO

molR :KNO L.s3
  

آمیدها درست هستند؟هاي زیر در خصوص پلیچچه تعداد از عبارتچ
 شوند.   لف) از واکنش تعداد زیادي مولکول آمین دو عاملی و الکل دو عاملی ساخته می

ت صو به آنها کل ساختا ب)
|| ||

O O

C C N Nاست
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-220 یک از کاربردهاي اشاره شده براي موارد زیر، درست است؟  کدام
 وینیل استات  ) الیاف الزم براي تولید پتو: پلی1
 استرها   هاي ضد گلوله: یکی از پلی بانی و جلیقهتایر اتومبیل، قایق بادتهیۀ ) 2
 الکتیک اسید   هاي پالستیکی یکبار مصرف: پلی ) ظرف3
 ناناس: اتیل پنتانوات  ) تولید شوینده با بوي آ4

-221 گرم پلی استر به ساختار زیر با آب واکنش کامل دهد، چند گرم اسید حاصل خواهد شد؟  52اگر 
(H , C , O g.mol )11 12 16  

1 (/20 8   
2 (/31 2   
3 (/41 6   
4 (/46 8   

-222 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 هاي شیمیایی بین آنها است. الف) یکی از رفتارهاي جالب و پر کاربرد اسیدها و بازها واکنش

 باشد. می 4ایب مواد در واکنش سدیم هیدروکسید با سولفوریک اسید برابر ب) مجموع ضر
Hصورت  توان به خنثی شدن اسید و باز را میمعادلۀ ج)  (aq) OH (aq) H O(l)2 .نشان داد 

0/شود که غلظت یون هیدرونیوم آن  معده تولید میشیرة د) در بدن انسان بالغ روزانه بین دو تا سه لیتر   باشد. موالر می 3
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Tثابت یونش آب در دماي  C  برابرmol .L12 2 Tاست، اگر در محلولی در دماي  210 C برابر یـون   310، غلظت یون هیدرونیوم 223-
log3/محلول در همین دما به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ ( pHاشد، غلظت یون هیدرونیوم و مقدار هیدروکسید ب 0 5( 

1 (99 10 2 (/
84 5 3 10 3 (/

94 5 10 4 (89 3 10 
-224 است؟ ادرستنچند مورد از مطالب زیر 

هایی مانند  کننده الف) پاك
O
||

CH (CH ) C O Na3 2 15

 کنند. ها عمل می کنش میان ذره بر اساس برهم 

 همراه است. H2باشد و با تولید گاز  ب) واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب گرماده می
 ها از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارند. سفیدکنندهج) سدیم هیدروکسید، جوهر نمک و 

 د.شو هاي بخار با صابون زدوده نمی ها و دیگ ها، آب راه کتري، لولهدیوارة د) رسوب تشکیل شده بر روي 
 3) 4 2) 3 ) صفر2 1) 1

-225 هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت
 وکسید بازهایی بسیار قوي هستند.الف) بازهاي معروفی مانند سدیم هیدر

 کن کمتر است. محلول شیشه پاك pHمحلول لوله بازکن از  pHب) 
 تر باشد رسانایی الکتریکی محلول باز بیشتر است. بزرگ bKج) در دما و غلظت یکسان هرچه 

0/محلول  pHد)   باشد. می 12ر دماي اتاق برابر موالر باریم هیدروکسید د 01
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 

|| ||

n

O O

C CH C O C H O2 2 4

4 (/46 8/ 
چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟

هاي شیمیایی بین آنها است.لف) یکی از رفتارهاي جالب و پر کاربرد اسیدها و بازها واکنش
 باشد. می 4ایب مواد در واکنش سدیم هیدروکسید با سولفوریک اسید برابر ب) مجموع ضر

Hصورت توان به خنثی شدن اسید و باز را میمعادلۀ ج)  (aq) OH (aq) H O(l)2 .نشان داد 
0/شود که غلظت یون هیدرونیوم آن معده تولید میشیرة د) در بدن انسان بالغ روزانه بین دو تا سه لیتر   باشد. موالر می /3

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

Tابت یونش آب در دماي  C  برابرmol .L12 2 2mol L10 است، اگر در محلولی در دمايT C براب 310، غلظت یون هیدرونیوم
log3/محلول در همین دما به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ (pHبباشد، غلظت یون هیدرونیوم و مقدار هیدروکسید ب 0 5/(

1 (99 10 2 (/
84 5 3 10/ 3 (/

94 5 10/ 4 (89 3 10
 است؟ ادرستنچند مورد از مطالب زیر 

هایی مانند  کننده لف) پاك
O
||

CH (CH ) C O Na3 2 15(CH )(CH )
 کنند. ها عمل می کنش میان ذرهبر اساس برهم 

 همراه است. H2باشد و با تولید گاز ب) واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب گرماده می
ها از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارند.سفیدکنندهج) سدیم هیدروکسید، جوهر نمک و 

د.شوهاي بخار با صابون زدوده نمی ها و دیگ ها، آب راه کتري، لولهدیوارةد) رسوب تشکیل شده بر روي 
3) 4 2) 3 ) صفر2 1) 1

هاي زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت
وکسید بازهایی بسیار قوي هستند.لف) بازهاي معروفی مانند سدیم هیدر
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Cl/است؟ ( نادرستسلول دانز دربارة چند مورد از مطالب زیر  ,Na : g.mol 135 5 23( 226-
 گیرد. گرم گونه کاهنده مورد استفاده قرار می 71مول الکترون،  2مبادلۀ * به ازاي 

 آن بیشتر است.سازندة ز یون که سطح انرژي آن ا شود * در آند آن فلزي تهیه می
 شود. شود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند کوواالنسی نیز یافت می ترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب سدیم کلرید استفاده می* 

 توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. را میفعال * تمام فلزات 
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 

واکنش آنـدي گـاز .........    شود و با انجام نیم خود تبدیل میسازندة سلول ......... است که در آن آب به ......... فرایند برقکافت آب نوعی  227-
 تولید خواهد شد.

 ها ـ اکسیژن ) الکترولیتی ـ اتم2 ) الکترولیتی ـ عناصر ـ هیدروژن1
 ) گالوانی ـ عناصر ـ هیدروژن4 ) الکترولیتی ـ عناصر ـ اکسیژن3

ـ Aول مجزا که، سلول در دو سل ، سلول الکترولیتی کـه در آن، دو الکتـرود آهـن و نقـره در     Bمس) و سلول  ، سلول گالوانی (منیزیم  228-
، به Aاند. به ازاي تعداد الکترون عبوري یکسان، نسبت جرم افزوده شده در کاتد سلول  داخل محلول یک موالر نقره نیترات قرار گرفته

 ، تقریبا کدام است؟Bآهن در سلول جرم افزوده شده بر روي سطح 

/ /(E (Cu / Cu) V,E (Mg / Mg) V,Cu ,Mg ,Ag : g.mol )2 2 10 34 2 37 64 24 108 
1 (/0 2 2 (/0 4 3 (/0 3 4 (/0 6 

Hهیدروژن پر اکسید ( O2 Hگرم  272شود. اگر  تبدیل می ) در اثر تجزیه به آب و گاز اکسیژن2 O2 درصد تجزیه شود و  80 بازدةبا  2 229-
هاي تولید شده در سـلول سـوختی    گاز اکسیژن تولیدي را به همراه مقدار کافی گاز هیدروژن وارد سلول سوختی کنیم، تعداد الکترون

Hدر کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,O : g.mol 11  )AN) (عدد آووگادرو16
1 (AN8 2 (/ AN4 5 3 (/ AN12 8 4 (/ AN9 7 

-230 شود؟ دیده می یک از فلزهاي زیر نسبت تعداد الکترون به تعداد کاتیون بیشتري در مدل دریاي الکترونی کدام
1 (Mg12 2 (Fe26 3 (Al13 4 (Zn30 

-231 ؟نیسترو  پتانسیل الکتروستاتیکی کدام ترکیب بر اساس شکل روبهنقشۀ 
1 (SCl2 
2 (NO2 
3 (N O2 
4 (SF2 

درستی انجام  هاي داده شده به آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی حاصل از یوندربارة هاي داده شده  یک از مقایسه با توجه به جدول کدام 232-
 شده است؟

1 (d b c a 
2 (d c b a 
3 (c d b a 
4 (c b d a 

  

2

F O
Na a b
Mg c d

2

2

نویتاکنوینآ

اند. به ازاي تعداد الکترون عبوري یکسان، نسبت جرم افزوده شده در کاتد سلولداخل محلول یک موالر نقره نیترات قرار گرفته
، تقریبا کدام است؟Bآهن در سلول جرم افزوده شده بر روي سطح 

/ /Cu / Cu) V,E (Mg / Mg) V,Cu ,Mg ,Ag : g.mol )/ /
2 2 1

/ V,Cu ,Mg ,AgV,Cu ,Mg ,Ag/

1 (/0 2/ 2 (/0 4/ 3 (/0 3/ 4 (/0 6/
Hهیدروژن پر اکسید ( O2 2Oگرم 272شود. اگر  تبدیل می ) در اثر تجزیه به آب و گاز اکسیژنH O2 2O درصد تجزیه80بازدةبا

هاي تولید شده در سـلول سگاز اکسیژن تولیدي را به همراه مقدار کافی گاز هیدروژن وارد سلول سوختی کنیم، تعداد الکترون
Hدر کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,O : g.mol 1,O,Oعدد آووگادرو) (AN(

1 (AN8 2 (/ AN4 5/ 3 (/ AN12 8/ 4 (/ AN9 7/
 شود؟ دیده می یک از فلزهاي زیر نسبت تعداد الکترون به تعداد کاتیون بیشتريدر مدل دریاي الکترونی کدام

1 (Mg12 2 (Fe26 3 (Al13 4 (Zn30
 ؟نیسترو  پتانسیل الکتروستاتیکی کدام ترکیب بر اساس شکل روبهقشۀ

1 (SCl2
2 (NO2
3 (N O2
4 (SF2FF

درستی هاي داده شده بهآنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی حاصل از یوندربارة هاي داده شده یک از مقایسه ا توجه به جدول کدام
 شده است؟

1 (d b c ab cb c
2 (d c b ac bc b

2

F O
Na a b

نویتاکنوینآ2
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C)شونده اسـت، چنـد برابـر غلظـت مـولی گلـوکز        گرم حل 33گرم محلول آمونیوم سولفات که شامل  130غلظت مولی کاتیون در  H O )6 12 6 233-

/باشد؟ (چگالی محلول آمونیوم سولفات  اساس شکل مقابل میبر g.mL 11 3( 

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

1 (
310  

2 (/
31 5 10  

3 (
410  

4 (/
41 5 10 

-234 است؟ نادرستکدام گزینه 
 تهیه کرد.اشد، ب که حالل چسب میتوان اتیل استات را  ) از واکنش سرکه و اتانول می1
2(C H Cl2  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة  حس بیافشانۀ را به عنوان  5
Cتوان از واکنش  ) می3 H2  با گاز هیدروژن یک آلکان سیرشده تهیه کرد. 4
 د.باش ها در صنایع پتروشیمی می ) گاز اتان یکی از مهمترین خوراك4

-235 است؟ نادرستبطري آب کدام گزینه سازندة در مورد پلیمر 
 استر آروماتیک و سیر نشده است. ) یک پلی1
   الکل هستند. اسید و یک دي آن یک ديسازندة ) مونومرهاي 2
 آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند.سازندة ) مونومرهاي 3
 رو است. صورت روبه ) ساختار این پلیمر به4

 

O
||

[ C n

O
||
C O CH O ]2

2(C H Cl2 5HH  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة حسبیافشانۀ را به عنوان 
Cتوان از واکنش  ) می3 H2 4H.با گاز هیدروژن یک آلکان سیرشده تهیه کرد
ششد.باش ها در صنایع پتروشیمی می) گاز اتان یکی از مهمترین خوراك4

 است؟ نادرستبطري آب کدام گزینه سازندة در مورد پلیمر 
استر آروماتیک و سیر نشده است.) یک پلی1
 الکل هستند. اسید و یک دي آن یک ديسازندة) مونومرهاي2
آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند.سازندة) مونومرهاي3
 رو است. صورت روبه ) ساختار این پلیمر به4

O
||

[ C[ C[ n

O
||
C O CH O ]C O CH O ]O CH O ]2
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 7دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
صحیح است. 4گزینه .1

 نژند: خوار، زبون، اندوهگین، افسرده، غمناك (همگی درست هستند)
 دغَل: مکر، ناراستی، مکّار، تنبل (همگی درست هستند)

 مغز، سرگیجه، پریشانی، هذیان (همگی درست هستند)سرسام: ورم 
 معنی درست آمده است) 4گزینۀ شونده، همگرا (فقط در  متقارب: نزدیک

 آهنگ (همگی درست هستند) عقیده، موافق، هم متَّفق: همسو، هم
 شائبه: تردید، شبهت (شبهه)، شک، گمان (همگی درست هستند)

 ها ها، گام خطوات: قدم
 )نامه واژه، 5تا  1هاي  درس (فارسی یازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .2
رویی و سفیدرنگی انسان، زیبایی (صبوح: شراب و مانند آنکـه بـه    صباحت: خوب

 صبح خورند مقابل غبوق، پگاه، صبح زود)
 مرشد: ارشادکننده، راهنما، پیشوا/ متضاد مرید و سالک

 چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت
 )نامه واژه، 5تا  1اي ه (فارسی یازدهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .3
ـاب،       » چراغ«چریغ: تلفظ محلّی  ـاب: طلـوع آفت نزد مـردم سـیرجان؛ چریـغ آفت

 صبح زود
 )نامه واژه، 9و   8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است. 2گزینه .4
 هاي امالیی و صحیح آنها: غلط

نغمـه/   آغاجی/ نقمـه   گزاردن/ آقاجی مستور/ گذاردن مسطور
 فروگذاريفروگزاري

 نامه) ، واژه5تا  1هاي (فارسی یازدهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .5

 گزارده گذارده 
 صالح سالح 

 اند. کار رفته درستی به به» خواست«و » خاست«تمامی واژگان 
 )30و  18هاي  صفحه ،نامه (فارسی یازدهم، واژه 

 صحیح است. 3گزینه .6
سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّـار، مولـوي و باباافضـل   «در کتاب درسی 

 اند. رباعی معرفی شده
 صحیح است. 4گزینه .7

 گزینـۀ درسـت   گزینـۀ ندارد، پس تنها » تشبیه و جناس تام«بیت صورت سؤال 
وجـود دارد.   هـم در بیـت  » اسـتعاره «یص دارد، پـس  است؛ چون بیت تشـخ  4

ـاوي یـک    » شیرین و تلخ«هاي  واژه ـاعرانه    تضاد دارنـد. مصـراع دوم ح دلیـل ش
 وجود دارد.» حسن تعلیل«است، پس

 صحیح است. 1گزینه .8
 ) هوایی که داخل حباب است.2) هوس، هواي نفسانی (1ارد: (الف) هوا ایهام د

 م با کوه و ساغر با آفتاب معادله برقرار است.دارد: بین خب) اسلوب معادله 
 ج) زنجیر: استعاره از زلف معشوق

داري: تضاد خانه گردي د) کوچه
 صحیح است. 2گزینه .9

 (نادیده گرفتن)کنایه: پا بر چیزي گذاشتن 
 ایهام: روي (چهره ـ روییدن)

 حسن تعلیل: مصراع دوم جواب ادبی است.
 » پا«، »تا«جناس: 

 

 صحیح است. 4گزینه .10
علت اشک خونین ریخـتن در خـواب آن اسـت کـه خیـال آن زیبـاروي       

 رود. ریز از چشمم بیرون نمی خون
 صحیح است. 2گزینه .11

 اسم مرکب مضارع) هوا (اسم) + پیما (بن 
 صفت وندي نا (وند) + شکر (اسم)

 اسم وندي ـ مرکب سوز (بن مضارع) + و (وند) + گداز (بن مضارع) 
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 صفت مرکب است.» خداجو) «1
بن ماضی + ونـد + بـن    شستشو«صفت مرکب است و » نامعلوم) «3

       است.» مضارع
 دار: صفت مرکب است. ) مردم4

 )87 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .12

ترگ: متروك شده/ گنـاه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـاي سـابق و        
 پذیرش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی

 ها: بررسی سایر گزینه
تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفظ معنـایی   ) گوش و خنده: بی1

 سابق و پذیرش معناي جدید
تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق و پذیرش معنـاي   ) زندگی: بی2

 جدید/ دستار: متروك شده
 تغییر ) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفیر: بی4

 )101 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
 صحیح است.   4گزینه .13

 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
دوسـتانه: صـفت نسـبی، پـاك و تابنـاك:       : پرمهر: صفت بیانی، انسان3گزینۀ 

 صفت بیانی
 صفت مفعولی، روزانه: صفت نسبی  : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 

 ست.  صحیح ا 4گزینه .14
گنجشـکی، شـاخه،    هـا، درختـان،   ها، درونی، چلچلـه  هاي وندي: گل واژه

 علفی، پرها
 دار هاي مرکب: سرمست، خودرو، شبنم واژه
 هاي وندي ـ مرکب: گرداگرد واژه

 صحیح است.   3گزینه .15
جملـه را بـه نثـر روان بـر       هـاي دسـتوري،   بـراي تشـخیص بهتـر نقـش    

 گردانیم. می
 از آن خورد. سیربماند، روباه  آنچهبخت را خورد و  ، شغال نگونشیر
 قید نهاد نهاد

 بداد.را روزش  قوترسان،  دگر روز باز اتفاق افتاد که روزي
 مفعول 

 صحیح است.   2گزینه .16
هـا   ها را گرفتند که در گزینـه  ها جاي ارزش زمان حکومت ضحاك، ضد ارزش

دو معتقـد اسـت بـه او ظلـم و نامهربـانی      گزینـۀ  به آن اشاره شده است و در 
 زیادي شده است.  

 صحیح است.   2گزینه .17
بـر عمـرو    ترسیدن کافران و نگران شدن مشرکان از پیروزي حضرت علی 

 بن عبدود

 خورند مقابل غبوق، پگاه، صبح زود)
د: ارشادکننده، راهنما، پیشوا/ متضاد مرید و سالک

تگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت
)نامه واژه، 5 تا  1اي ه (فارسی یازدهم، درس

صحیح است.1نه 
ـاب،       »««چراغ«غ: تلفظ محلّی  ـاب: طلـوع آفت نزد مـردم سـیرجان؛ چریـغ آفت

 زود
)نامه واژه، 9و   8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است.2نه 
هاي امالیی و صحیح آنها:

نغمـه/  آغاجی/ نقمـه   گزاردن/ آقاجی مستور/ گذاردن طور
فروگذاريزاري

نامه) ، واژه5تا  1هاي (فارسی یازدهم، درس
صحیح است.2نه 
گزارده ده 
صالح ح 

اند. کار رفته درستی به به» خواست«و» خاست«ی واژگان 
33)30و 18هاي  صفحه ،نامه (فارسی یازدهم، واژه

صحیح است.3نه 
سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّـار، مولـوي و باباافضـل   «کتاب درسی 

اند. ی معرفی شده
صحیح است.4نه 

گزینـۀ درسـت گزینـۀ  ندارد، پس تنها »««تشبیه و جناس تام«صورت سؤال 
اسـتعاره «یص دارد، پـس  ت؛ چون بیت تشـخ  وجـود دارد.   هـم در بیـت  »خ خ 

ص(فارسی یازدهم،
صحیح است.3گزینه .12

ترگ: متروك شده/ گنـاه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـا
پذیرش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی

ها: بررسی سایر گزینه
تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفظ) گوش و خنده: بی1

سابق و پذیرش معناي جدید
تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق و پذیرش ) زندگی: بی2

جدید/ دستار: متروك شده
) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفی4

 صف(فارسی یازدهم، 
صحیح است. 4گزینه .13

 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
دوسـتانه: صـفت نسـبی، پـاك: پرمهر: صفت بیانی، انسان3گزینۀ 

صفت بیانی
صفت مفعولی، روزانه: صفت ن : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 

ست. صحیح ا4گزینه .14
 گنجشـکهـا، درختـان،  ها، درونی، چلچلـه  هاي وندي: گل واژه

علفی، پرها
دارهاي مرکب: سرمست، خودرو، شبنم واژه
هاي وندي ـ مرکب: گرداگرد واژه

صحیح است. 3گزینه .15
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 صحیح است.   2گزینه .18
 : نهایت بدبختی / عاقبت نیکی و بدي اعمال1گزینۀ 
 ناتوانی در پرواز با بال شکسته   : پرواز با بال شکسته 2گزینۀ 
 : عشق همراه خطر / تمام شدن خطر عشق  3گزینۀ 
 : پیروي از حق و رهایی از باطل / برگزیدن حق بر باطل  4گزینۀ 

 صحیح است.   2گزینه .19
در این گزینه مفهوم خدمت به خلق تداعی شده است، در حـالی کـه در   

هاي دیگر به مفهوم متکی بودن به نیـروي خـرد و مسـتقل بـودن      گزینه
 اشاره شده است.  

 صحیح است.   4گزینه .20
بیت به کار رفته در متن سؤال مـردم آزاري نکـوهش   و در در این گزینه 

 داري) شده است. (مردم شده است و بیشتر خدمت کردن به خلق تأکید

 صحیح است.   2گزینه .21
ها شاعر به این نکته اشاره دارد که جایگاه تو باالتر و برتـر   گزینههمۀ در 

از این است، پس بهتر است به جایگاه حقیقـی خـود بـازگردي ولـی در     
   اشاره شده است.» عشق«و تأثیرات » عاشقی«به مفهوم  2گزینۀ 

 صحیح است.   1گزینه .22
تکامـل را در  مرحلـۀ  ال شاعر، با استفاده از تمثیل قصد دارد در بیت سؤ

 نیز تداعی شده است. 1زندگی انسان تأکید کند و این مفهوم در بیت 
 صحیح است.   3گزینه .23

ها اشاره دارند به اینکه عشق همـراه بـا اشـک و خنـده، خوشـی و       تمام گزینه
 ناخوشی است.  

 کن که غم همراهش نیاید.معتقد است در اظهار شادي احتیاط  3گزینۀ 
 صحیح است.   3گزینه .24

 3گزینۀ مفهوم مشترك عبارت سؤال با 
 انجامد نه به نابودي آن. نافرمانی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می

 صحیح است.   3گزینه .25
ها همانند بیت به کار رفته در سـؤال، شـاعر پیـامبر را بهتـرین      گزینههمۀ در 

بـه شـفاعت    3گزینـۀ  دانـد ولـی در    شق الهـی مـی  پیشوا در راه رسیدن به ع
 پیامبر اشاره کرده است.  

 
 عربیزبان 

صحیح است. 3گزینه .26
ـ إذا کنتم: وقتی بودید ـ ألَّف: همدلی ایجاد    اُذکروا: ذکر کنید، یاد کنید

 کرد
 :ها  رد سایر گزینه

صفت نیست) ـ تذکر دهیـد   » اهللا(«ها (باید مفرد باشد) ـ الهی   ) نعمت1
متعـدي  » ألف(«ـ برقرار شد ـ   (اُذکروا: یاد کنید) ـ شدید (کنتم: بودید) 

 است ـ برقرار کرد)
جمع است) ـ بـه هـم پیوسـته     » قلوب(«) هم (اضافی است) ـ قلبتان  2

 ماضی است)» أصبحتم(«) شوید 1گزینۀ شد (مانند 
) ـ ایجـاد شـد    1گزینۀ ) دشمنانی (أعداء، معرفه است) ـ شدید (مانند  4

 ) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي نداریم.)1گزینۀ (مانند 
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .27
: ظاهر میترجمۀ  هـا، یخْلـص:    شـود، ینـابیع: چشـمه    کلمات مهم: تَظْهرُ

 مخلص شود، أربعین: چهل
 ها: بررسی سایر گزینه

 (چهل)، خود را خالص کند (مخلص شود) ها)، چهار ها (چشمه ) نشانه1
 ها)، فقط (اضافی است)، خود را خالص نماید (مخلص شود) ) چشمه (چشمه2
فعـل الزم اسـت)،   » تظهـر «شـود؛   کند (ظـاهر مـی   ) خداوند ظاهر می3

 برایش (براي خداوند)  
 )13صفحۀ ، 2(عربی دهم، درس 

 صحیح است.   2گزینه .28
 ها دیگر:خطاهاي گزینه

» أوجدت(«آوردند وجود میبه -ترجمه نشده است)» الّتی(«ا ه) ماهی1
 نیست)» عمر«(ترجمه دقیقی براي  زندگی -ماضی استمراري نیست)

ماضی اسـتمراري  » کانت تتساقط(«افتادند  -)1ها (مانند گزینه) ماهی3
 )1ام (مانند گزینهزندگی -است)

 ي مستقبل ندارد)نشانه» ما شاهدت(«) نخواهم دید 4
 ) 26(عربی دهم، صفحه 

 صحیح است. 4گزینه .29
 ها: بررسی سایر گزینه

ها)/ به تأخیر انـداختن امتحـان (امتحـان بـه      ) یک چرخ (یکی از چرخ1
 تأخیر بیفتد)

توانند (نخواهند توانست)/ به تأخیر بیندازي (بـه تـأخیر بیفتـد)     ) نمی2
 مجهول است)» یؤجل«(فعل 

(نخواهـد توانسـت کـه در امتحـان      ) در امتحان حضور نخواهند یافـت 3
 حضور پیدا کنند)

 )49و  48هاي  صفحه، 5(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .30

 هاي دیگر: خطاهاي گزینه
ـاس مـن ...     » ما نسیت(«) فراموش نکنی 1 ـ احس » اُحـس («فعل ماضی اسـت) 

 فعل مضارع است)
ـ شـعرهاي   » لیت«درستی براي ترجمۀ ) امیدوارم (2 ترجمـه  » هـذه («نیست) 

ـ می  ـ        » أنشـدت («سـرایم   نشده است)  ـافی اسـت)  ـ چـون (اض ماضـی اسـت) 
 نیست)» قد زالت«رنگ شده است (معناي درستی براي  کم
ما «، فعل »لیتک«در » ك«(با توجه با ضمیر » شدند فراموش نمی) «3

 نکره و مفعول نیست) » المودة(«محبتی  ـ تواند مجهول باشد) نمی» نسیت
 )1ی دوازدهم، درس(عرب

 صحیح است. 2گزینه .31
 شود.معنا  »گردشگرانی«نکره است و باید » سیاحاً«چون 

 هاي جهان) (دولت» دول العالمِ«
 )35و  34، 30 هاي هصفح(عربی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .32
کـه   اعتقاد داشـت نگار و اندیشمند بود،  عقاد که روزنامه«صحیح:  ترجمۀ

محصـور شـده   » الحریـۀ « کلمۀدر این جمله » است. فقط آزاديزیبایی 
 استفاده کنیم.» فقط«کلمۀ است و باید براي آن از 

 )41و  31هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   4گزینه .33

هـایی   دانش صحبت شده و گفته است که دانش گنجینهدربارة ) 4(گزینۀ در 
 ندارد ... » سخنرانی«و » عمل«است و کلید آن سؤال و این ارتباطی به 

داري) شده است. (مردم است و بیشتر خدمت کردن به خلق تأکید

صحیح است. 2نه 
ها شاعر به این نکته اشاره دارد که جایگاه تو باالتر و برتـر  گزینههمۀ

ن است، پس بهتر است به جایگاه حقیقـی خـود بـازگردي ولـی در     
 اشاره شده است.» عشق«و تأثیرات » عاشقی«به مفهوم  2ۀ 

صحیح است. 1نه 
تکامـل را در  مرحلـۀ  ال شاعر، با استفاده از تمثیل قصد دارد یت سؤ

نیز تداعی شده است. 1گی انسان تأکید کند و این مفهوم در بیت 
صحیح است. 3نه 

 ها اشاره دارند به اینکه عشق همـراه بـا اشـک و خنـده، خوشـی و        گزینه
شی است.  

کن که غم همراهش نیاید.معتقد است در اظهار شادي احتیاط 3ۀ 
صحیح است. 3نه 

3گزینۀ م مشترك عبارت سؤال با 
انجامد نه به نابودي آن.انی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می

صحیح است. 3نه 
ها همانند بیت به کار رفته در سـؤال، شـاعر پیـامبر را بهتـرین     گزینهمۀ

دانـد ولـی در    شق الهـی مـی  وا در راه رسیدن به ع بـه شـفاعت    3  گزینـۀ  عع
ر اشاره کرده است.  

ی
صحیح است.3نه 

د کن اد د کن ذک ادا ا دل ه ألَّف د د قت کنت إذا

(آوردندوجود میبه-ترجمه نشده است)» الّتی(«هها ه) ماهی1
»عمر«(ترجمه دقیقی براي  زندگی -ماضی استمراري نیست)

تتساقط(«افتادند  -)1ها (مانند گزینه) ماهی3 ماضی» «کانت
)1ام (مانند گزینهزندگی -است)

ي مستقبل ندارد)نشانه»ما شاهدت(«) نخواهم دید4
(عربی دهم، ص

صحیح است.4گزینه .29
ها: بررسی سایر گزینه

ها)/ به تأخیر انـداختن امتحـان (ام) یک چرخ (یکی از چرخ1
تأخیر بیفتد)

توانند (نخواهند توانست)/ به تأخیر بیندازي (بـه تـأخ ) نمی2
مجهول است)» یؤجل«(فعل 

نخواهند یافـت 3 امتحان حضور (نخواهـد توانسـت کـه د) در
حضور پیدا کنند)

هاي صفحه، 5(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه .30

هاي دیگر: خطاهاي گزینه
ـاس مـن ..»««ما نسیت(«) فراموش نکنی1 ـ احس  فعل ماضی اسـت) 

فعل مضارع است)
لیت«درستی براي ترجمۀ) امیدوارم (2 ـ شـعرهاي   »  ««هـذ  (« نیست) 

ـ می  ـاف » «أنشـدت   («سـرایم   نشده است)  ـ چـون (اض ماضـی اسـت) 
نیست)»قد زالت«رنگ شده است (معناي درستی براي کم
»لیتک«در »ك«(با توجه با ضمیر »شدند فراموش نمی) «3

نکره و مفعول»المودة(«محبتی  ـ تواند مجهول باشد)نمی»نسیت
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 صحیح است. 2گزینه .34
نیـز ضـمیر    3 گزینـۀ نیامده است، در » سکینَتَه«ضمیر در  4و  1هاي  گزینهدر 
باشـد؛   صـحیح نمـی  »  نَزَلَ«فعل  4گزینۀ ها در  نیامده، عالوه بر این» رسوله«در 

 ».نازل کرد«است، نه » نازل شد«چون به معناي 
 )12صفحۀ  ،1(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .35
 ها: در سایر گزینه

 یدرّسونَ ) تُدرسونَ 2
 الثانی عشر یدرّسون/ إثنا عشر ) یدرسون3
 الثانی عشر ثمانیه معلمین/ الثانیۀ عشرة ) المعلمین الثمانی4

 )2(عربی دهم، درس
صحیح است. 3گزینه .36

 ها: بررسی سایر گزینه
 مفرد هستند.» أداة«و » أربعاء) «4»  وقوف«و » أُماه) «2»  قمۀ) «1

 )24  ، صفحه2(عربی یازدهم، درس  
 صحیح است. 1گزینه .37

» دخَلْـت «فعـلِ  » المفردات الفارسـیۀ «کلمۀ با توجه به معناي عبارت و 
 باشد.» دخَلَت«صورت  بهباید 

 )72 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 
 پاسخ صحیح است.   2گزینه .38

انسان از خود راضـی داراي ضـعف    ....»إعجاب المرء « با توجه با عبارت 
 آید. عقل بوده و جاهل به حساب می

 پاسخ صحیح است.   4گزینه .39
ك برخی از مردم تفاوت میان اعتمـاد بـه نفـس و خودشـیفتگی را در    « 

 که این موضوع صراحتا در خط دوم متن آمده است.» کنند نمی
 پاسخ صحیح است.   1گزینه .40

قـدرت انجـامش را دارد، بـر    کسـی را کـه در آنچـه    «طبق مـتن مـردم   
اما افراد زیر را از نامند.  ، از خود راضی نمی»کند هایش اعتماد می توانایی

 دانند: خود راضی می
ا بیش از آنچه در دیگـران اسـت،   ود رهاي حقیقی خ ) کسی که توانایی2

 پندارد. می
شناسـد و آنهـا را    هاي جسمی و روحی خود را نمـی  ) کسی که توانایی3

 پندارد. زیاد می
 کند. نایی ندارد، با دیگران مشورت نمی) کسی که در اموري که توا4

 صحیح است.   2گزینه .41
 صحیح است. 2گزینه .42

داخـل کـن. در حقیقـت     مـرا مفعـول اسـت:   » أدخلنی«در » ي«ضمیر 
ضـمیر (مسـتتر)   » أدخـل «داریم. فاعـل فعـل   » أدخل + ن وقایه + ي«
 است.» أنت«

 ) 98صفحۀ، 7دهم، درس  (عربی
 صحیح است. 3گزینه .43

 ها: بررسی سایر گزینه
 نائب فاعل است.» المجرمون«فعل مجهول است، پس »: یعرَف) «1
باشـد، خبـر   » ال«) در ترکیب سه اسم کنار هم، اگر اسم سـوم بـدون   2

 است، نه صفت.
اسـمیه   جملـۀ ) اگر خبر جار و مجرور و مبتدا نکـره باشـد، گـاهی در    4

فـی  («مبتدایی است کـه دیرتـر از خبـر    » آثار«شود.  جایشان عوض می
 آمده است.») العجلۀ
 )91و  77، 76، 60، 59هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(

 صحیح است. 1گزینه .44
 خواهد. ؤال از ما پاسخ نادرست را میدقت کنید که س

» أصـبحت «(با توجه به معناي عبـارت،  » للمخاطبۀ«خطاي این گزینه: 
 است) ـ فعل و فاعله ... (افعال ناقصه فاعل ندارند.)» للغائبۀ«صیغۀ در 

 )75 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .45

» شـود  سـاخته مـی  «فعل مجهول و بـه معنـاي   » یصنَع«در این عبارت 
، »الغیـب « هـاي دیگـر بـه ترتیـب     به ندارد. امـا در گزینـه   است و مفعول

 به هستند! مفعول») أمرنی«(در » ي«و ضمیر » الماء«

 صحیح است. 3گزینه .46
 ها: حروف جر در گزینه

 تا 3 » فی«ـ » فی«ـ ») لَه«(در » لَـ) «1
 تا   3 » إلی«ـ » من«ـ ») بِعبده«(در » بِـ) «2
 تا   3 » من«ـ » ك«ـ » من) «3
 ) هیچ حرف جرّي ندارد!4

 صحیح است. 3گزینه .47
که اسم است آمده، بنـابراین حـرف   » تناول«در این گزینه بر سر » الم«

دیگر بر سر فعل مضـارع آمـده و بـه معنـاي      گزینۀجر است؛ اما در سه 
گزینـۀ  بـا   باشد در نتیجه حرف جرّ نیستند و می» براي اینکه...«یا » تا«
 متفاوت هستند. 3

 )63صفحۀ ، 6  (عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .48

 ها: بررسی سایر گزینه
 فعل مضارع است.» یتب) «1
 از نوع استفهامی است و فعل شرطی در این گزینه وجود ندارد.» من) «2
 فعل مضارع است.» تُقدموا) «4

 )19صفحۀ ، 2  (عربی یازدهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .49

آیـد. از عبـارت    که حرف مشبهۀ بالفعل است مستقیماً فعل نمـی » إنَّ«بعد از 
 گر بـه ا«صحیح است: » إنْ«) پیداست که ساختار شرطی دارد پس 1گزینه (

 »دهید، عمل کنید، نزد خداوند اجر بزرگی دارید. آنچه وعده می
 ها: بررسی سایر گزینه

کـه   فراموش نکنیـد «عبارت است: پل ارتباطی بین دو قسمت » أنّ) «2
 »دانشی که با عمل همراه نشود، نکوهیده است

اسـت:  » زیـرا «بـه معنـاي   » فـإنّ «آیـد و   می» إنّ«غالباً » ف«) بعد از 3
 »آن مایه تباهی است. زیراهنگام عصبانیت صحبت نکند؛ «
است که معمـوالً  » إنّ«ابتداي جمله اگر بعدش اسم بیاید قطعاً » ان) «4

شک صبر از خداوند بخشاینده اسـت، پـس در    بی«تأکیدي دارد: معناي 
 »کارهایتان عجله نکنید.

 )6و  5هاي  هصفح، 1دوازدهم، درس  عربی(
 صحیح است. 2گزینه .50

شـود بـه صـورت     را مـی » إلّـا «در این گزینه مسثنی منه محذوف است پـس  
 ترجمه کرد:» فقط«

 کنند. را درك میاینها اموري هستند که فقط مؤمنان به خدا آنها 
 

ها: سی سایر گزینه
مفرد هستند.»أداة«و » أربعاء) «4»  وقوف«و » أُماه) «2»  قمۀ«

)24 ، صفحه2(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1نه 

» دخَلْـت «فعـلِ  »المفردات الفارسـیۀ «کلمۀ جه به معناي عبارت و 
باشد.»دخَلَت«صورت  به

)72 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 
پاسخ صحیح است. 2نه 

انسان از خود راضـی داراي ضـعف   ....»إعجاب المرء «جه با عبارت 
آید.  بوده و جاهل به حساب می

پاسخ صحیح است. 4نه 
تفاوت میان اعتمـاد بـه نفـس و خودشـیفتگی را در         ك خی از مردم

که این موضوع صراحتا در خط دوم متن آمده است.»کنند
پاسخ صحیح است. 1نه 

قـدرت انجـامش را دارد، بـر    کسـی را کـه در آنچـه    «ق مـتن مـردم   
اما افراد زیر را از نامند. ، از خود راضی نمی»کندهایش اعتماد مییی

دانند: راضی می
ا بیش از آنچه در دیگـران اسـت،   خخود رهاي حقیقی خ کسی که توانایی

ندارد.
شناسـد و آنهـا را   هاي جسمی و روحی خود را نمـی کسی که توانایی

پندارد.می
کند. نایی ندارد، با دیگران مشورت نمیکسی که در اموري که توا

صحیح است. 2نه 

زی ر جر رو
تا3» فی«ـ » فی«ـ ») لَه«(در »«لَـ) «1
تا  3» إلی«ـ » من«ـ »)بِعبده«(در »«بِـ) «2
تا  3» من«ـ » ك«ـ » من) «3
) هیچ حرف جرّي ندارد!4

است.3گزینه .47 صحیح
گزینه بر سر»الم« این که اسم است آمده، بنـابر»تناول«در

دیگر بر سر فعل مضـارع آمـده و بگزینۀجر است؛ اما در سه
باشد در نتیجه حرف جرّ نیستند ومی» براي اینکه...«یا »تا«
متفاوت هستند. 3

ص،6  (عربی یازدهم، درس
صحیح است.3گزینه .48

ها: بررسی سایر گزینه
فعل مضارع است.»یتب) «1
از نوع استفهامی است و فعل شرطی در این گزینه وجو»من) «2
فعل مضارع است.»تُقدموا) «4

،2  (عربی یازدهم، درس
صحیح است.1گزینه .49

 آیـد که حرف مشبهۀ بالفعل است مستقیماً فعل نمـی »إنَّ«بعد از 
صحیح است»إنْ«) پیداست که ساختار شرطی دارد پس 1گزینه (

» دهید، عمل کنید، نزد خداوند اجر بزرگی دارید. آنچه وعده می
ها: بررسی سایر گزینه

2» (ّ ت»أ ق اط ت ا تل ا ت ن«ا ش ا ف
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 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.   2گزینه .51

هاي اعجاز لفظی قرآن کریم رسایی در معنا در عین ایجاز و  جنبهیکی از 
اختصار آیات است و خداوند براي اثبات نهایت عجـز و نـاتوانی منکـران،    

 هاي قرآن را به آنها داده است.   یک سوره مانند سوره پیشنهاد آوردن حتی
 )36و  34هاي  صفحه ،  3دین و زندگی  یازدهم، درس (

 صحیح است.   3گزینه .52
مـردم و  اندیشـۀ  رشد تدریجی سطح فکر و «عبارت  )( حدیث پیامبر

مربوط به رشـد تـدریجی سـطح فکـر     » امور مربوط به آن مانند فرهنگ
 مردم از عوامل تجدید نبوت است.  

صحیح است. 2گزینه .53
 نیاز است. بیچون فقط خداوند غنی و 

 )4صفحۀ دوازدهم، درس ا،  (دین و زندگی
 صحیح است. 3گزینه .54

هدفمنـدي، جـدا نیسـت و     قاعـدة انسان مانند سایر موجودات دیگـر، از  
قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهـادن او در  
این دنیا، فرصتی است که براي رسـیدن بـه آن هـدف بـه او داده شـده      

 است.
ـارگیري    هزینۀامکانات و  یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده است و بـه ک

 آنها در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.
 )15و  14هاي  ، صفحه1دهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است. 1گزینه .55
ـاي     )(حضرت علی ـار خـود (از قض با حرکت و تغییر مکان خود و سپس گفت

ـان داد و     الهی به قدر الهی پناه می ـا و قـدر را نش برم)، نگرش صحیح خود از قض
ـانع تحـرك و     ـا م به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه تنه

 ساز آن است. عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه
 )61و  60هاي  صفحه، 5هم، درس (دین و زندگی دوازد

 صحیح است.   2گزینه .56
کتابـت،  توسعۀ به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم 

 شد.   تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می
 فطرت انسان همواره در وجود تمام نوع بشر یکسان است.  

 )20صحفۀ  ، 2یازدهم، درس  (دین و زندگی
 ست.صحیح ا  4گزینه .57

در نظام و حکومت اسالمی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشـرفت  
است. مردم با استقامت خـود فرصـت و تـوان مقابلـه بـا مشـکالت داخلـی و        

 کنند. خارجی را براي رهبر فراهم می
 )147صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .58
ـان اسـت کـه خداونـد      «... فرماید:  حدیث می در ادامۀ )( امام صادق ایـن هم

 »﴾سنستدرجهم من حیث الیعلمون﴿فرموده؛ 
 )77صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است 3گزینه .59
سـه ویژگـی   هـر   بردارنـدة در » علی مع الحقّ و الحقّ مع علـی »  حدیث

) است. کسی که همـواره بـا   عصمت، عدالت و علم در حضرت علی (
حق باشد از گناه و خطا و اشتباه مصون است؛ زیرا در غیـر ایـن صـورت    
دیگـر همراهــی همیشــگی وي بــا حـق معنــا نداشــت، همچنــین تمــام   
رفتارهایش نیز مبتنی بـر عـدالت اسـت و کـاري خـالف عـدالت انجـام        

اش خطـا راه   دهد و علمش نیز حق است؛ یعنـی در علـم و اندیشـه    نمی
 ندارد.

 )84 صفحۀ، 6، درس (دین و زندگی یازدهم

صحیح است. 3 گزینه.60
 همـان  کـه  هـدف  بـه  رسـیدن  مسـیر  در انسـان  حرکت براي گام اولین

 شـناخت  یعنـی  اسـت،  انسـان  شـناخت  خداسـت،  به رسیدن و عبودیت
ـ ( همچنـین  و او اسـتعدادهاي  و ها توانایی ،ها سرمایه  شـناخت ) عـالوه  هب
 .عبودیت مسیر در انسان حرکت موانع

 است.صحیح  1گزینه .61
این تصور که چند خدا وجود دارد و هـر کـدام خـالق بخشـی از جهـان      

اند، به معناي آن اسـت    هستند یا با همکاري یکدیگر این جهان را آفریده
تواننـد کـل    که هر کدام از آنها محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمـی 

جهان را خلق کنند. همچنین به معناي آن است که هر یـک از خـدایان   
کور کمــاالتی دارد کــه دیگــري آن کمــاالت را نــدارد؛ وگرنــه عــین مــذ

 شوند و دیگر چند خدا نیستند. همدیگر می
 )21و  20هاي  صفحه، 2دوازدهم، درس  دین و زندگی(

 صحیح است. 3گزینه .62
هاي درخـت اخـالص، دسـتیابی بـه درجـاتی از حکمـت اسـت.         یکی از میوه

ور از خطاست که هـدف درسـت   حکمت به معناي علم محکم و استوار و به د
 شود. ها می ها و تباهی دهد و مانع لغزش و راه رسیدن به آن را نشان می

 )49صفحۀ ، 4دوازدهم، درس  (دین و زندگی
 صحیح است.   3گزینه .63

گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند،   آثار و پیامدهاي انکار معاد،
 گیرد. لبی تبدیل نشده است، میاما این قبول داشتن به ایمان و باور ق

 )43صفحۀ  ،3دین و زندگی دهم، درس (
 صحیح است.   2گزینه .64

شـود کـه    مـی » والیت معنـوي «منحصر به  )(مندي از امام عصر  بهره
نیازمند به ظاهر بودن بین مردم نیست. ایشان به اذن خداونـد از احـوال   

اي به شیخ مفید، این موضـوع ذکـر شـده     ها آگاه است که در نامه  انسان
زمـین از حجـت خـدا (امـام) خـالی      «فرمایـد:   می) ( است. امام علی

شـان در   روي هـا و زیـاده   انسـان  ماند. اما خداوند، به علت سـتمگري  نمی
 » سازد. بهره می گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی

 صحیح است. 4گزینه .65
کلمـه  «... علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمده: 

 »ال اله اال اهللا قلعه محکم من است
 )109 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .66
 حلقـۀ کنند و  وفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی بی

آویزند! امام عصر (عج) در مورد راه شکسـت   بندگی شیطان به گردن می
هیچ چیـز ماننـد نمـاز بینـی شـیطان را بـه خـاك        «فرماید:  شیطان می

به نمـاز کـه عامـل شکسـت      ﴾...انَّ صالتی و نُسکی﴿ آیۀدر » مالد. نمی
 شیطان است اشاره نموده است.
 )29و 18هاي  ، صفحه2و 1هاي  دهم، درس (دین و زندگی

 صحیح است. 3گزینه .67
 در قـانون  برابـر  در یکسان و تبعیض بدون اي جامعه ایجاد )( پیامبر
 برابـر  در ایشان و شود می بیان برابري عدالت و برقراري براي تالش قالب

.آمد نمی کوتاه و ایستاد می جامعه افراد حقوق و تنگرف نادیده

)4صفحۀ دوازدهم، درس ا،  (دین و زندگی  
صحیح است.3نه 

هدفمنـدي، جـدا نیسـت و      قاعـدة ن مانند سایر موجودات دیگـر، از  
نهـادن او در   ً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام
دنیا، فرصتی است که براي رسـیدن بـه آن هـدف بـه او داده شـده      

.
ـارگیري   هزینۀت و  یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده است و بـه ک

در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتالف سرمایه (اسراف) است.
)15و 14هاي  ، صفحه1دهم، درس  (دین و زندگی

صحیح است.1نه 
ـاي    )(رت علی ـار خـود (از قض با حرکت و تغییر مکان خود و سپس گفت

ـان داد و     به قدر الهی پناه می ـا و قـدر را نش برم)، نگرش صحیح خود از قض
ـانع تحـرك و     ـا م ن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه تنه

ساز آن است. انسان نیست، بلکه عامل و زمینه
)61و 60هاي  صفحه،5هم، درس (دین و زندگی دوازد

صحیح است. 2نه 
کتابـت،  توسعۀ ت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم 

شد.   مات انبیاء به تدریج فراموش می
ت انسان همواره در وجود تمام نوع بشر یکسان است.  

)20صحفۀ ، 2یازدهم، درس  (دین و زندگی
ست. صحیح ا4نه 

ظام و حکومت اسالمی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشـرفت  
. مردم با استقامت خـود فرصـت و تـوان مقابلـه بـا مشـکالت داخلـی و        

کنند. جی را براي رهبر فراهم می
)147صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

شوند و دیگر چند خدا نیستند.همدیگر می
هاي صفحه، 2دوازدهم، درس  دین و زندگی(

صحیح است.3گزینه .62
هاي درخـت اخـالص، دسـتیابی بـه درجـاتی از حکم یکی از میوه

ور از خطاست که هـدحکمت به معناي علم محکم و استوار و به د
ها می ها و تباهی دهد و مانع لغزشو راه رسیدن به آن را نشان می

ص،4دوازدهم، درس  (دین و زندگی
صحیح است. 3گزینه .63

 گریبان کسانی را نیز که معاد را ق آثار و پیامدهاي انکار معاد،
ققلبی تبدیل نشده است، ماما این قبول داشتن به ایمان و باور ق

ص،3دین و زندگی دهم، درس (
صحیح است. 2گزینه .64

مـی» والیت معنـوي «منحصر به )(مندي از امام عصر  بهره
نیازمند به ظاهر بودن بین مردم نیست. ایشان به اذن خداونـد

اي به شیخ مفید، این موضـوع ذها آگاه است که در نامهانسان
زمـین از حجـت خـدا (امـ«فرمایـد:  می) (است. امام علی

روهـا و زیـاده  انسـان ماند. اما خداوند، به علت سـتمگري نمی
» سازد.بهره میگناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی

صحیح است.4گزینه .65
علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمده:

»ال اله اال اهللا قلعه محکم من است

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 7دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

5

 صحیح است. 2گزینه .68
و لَو اَنَّ اَهـلَ القُـري آمنـوا و اتَّقَـوا لَفَتَحنـا علَـیهِم       ﴿ آیۀ شریفۀبراساس 

بونَ   کسـم بِما کـانوا یلّکن کَذَّبوا فَاَخَذناه االَرضِ و ماء ونَ السم رَکاتب﴾: 
کردنـد، قطعـاً برایشـان     و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می«

گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پـس آنـان را    می
تکـذیب نمـودن،    روحیۀ» گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند.

موجب گرفتاري به کیفر اعمال استمراري است و ایمان و تقـواي مـردم،   
از شدن درهاي برکت و رحمت الهی به روي آنان است که بیـانگر  سبب ب
 است.» تأثیر اعمال بر زندگی انسان«سنت 

 )70صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .69

) جمیعـا  الـذّنوب  یغفـر  اهللا انّ( عبارت الهی، رحمت ناامید نشدن از علت
و در آیات قـرآن چرایـی آن    بخشد می را گناهان همۀ خداوند زیرا است؛

ه هو الغفـور  ان( بیان شده است خدا بودن مهربان و را با صفت آمرزندگی
 .الرحیم)

ال تقنطـوا مـن   «نکته: اگر به ابتداي سؤال (علـت) توجـه شـود، عبـارت     
از رحمـت   کنیـد، چراکـه ناامیـد نشـدن     را دیگر انتخاب نمی» رحمۀ اهللا

 ت آن را.دارد، نه عل را بیان می الهی

 صحیح است.   2گزینه .70
ب فیـه و   اهللاُ ال إلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ الْقیامۀ ﴿  آیۀبر اساس  یـلَا ر

بیـانگر   ﴾منَ اهللاِ حـدیثاً  منْ أصدقُ﴿عبارت  ﴾منَ اهللاِ حدیثاً منْ أصدقُ

لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ الْقیامۀ لَـا  ﴿صادق القول بودن است که موید عبارت 

یهف بییعنی حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن است.   ﴾ر 
هـاي آنهـا را بـه حالـت اول      نـه تنهـا اسـتخوان   «فرمایـد:   این آیه که می

گونه که بوده، مجدداً خلق  آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان درمی
 امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت. بیانگر» کنیم. می

 صحیح است. 1گزینه .71
پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامهیکی

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     جامعۀ 
هاي  زشاحیاي منزلت زن و ارها و مانع اصلی فساد و تباهی بود و انسان

 رفت. ناصر اصلی این برنامه به شمار میاصیل او از ع

 صحیح است.   1گزینه .72
، هر دو بـر پیـروي از   ﴾قُل ان کنتم تحبون اهللا ...﴿آیۀ شریفۀ حدیث و 

 خداوند تأکید دارند.  
 )110صفحۀ  ،9دین و زندگی دهم، درس (

 صحیح است. 2گزینه .73
براي موفـق شـدن در مسـئولیت انتخـاب همسـر شایسـته، بایـد بـر شـور و          

ایـم   احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد. همواره دیـده 
بنـدد و عقـل را بـه     که عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گـوش را مـی  

مربوط به مـواردي از همـین    )(راند. این سخن زیباي امام علی  حاشیه می
شـدید بـه چیـزي، آدم را    عالقـۀ  : «﴾ء یعمی و یصم حب الشَّی﴿ست: قبیل ا

 »کند. کور و کر می
 )176و  175هاي  صفحه، 12(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .74
 دوستی با دوستان خدا و اهل بیت ایشان دوستی با رسول خدا

بیزاري و مبـارزه   یمن، سوریه، عراق و بحرینرنج و محرومیت مردم 
 با دشمنان خدا

 )103صفحۀ ،  9دهم، درس  دین و زندگی(
 صحیح است. 2گزینه .75

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

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

 نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 2گزینه .76

مـن از شـما   اید،  شود در حالی که کنار ماشینتان ایستاده ترجمه: آیا می
 عکس بگیرم؟

غیررسمی) اجازة (کسب  Can Iشود از  نکته: در جاي خالی اول، هم می
رسمی) استفاده کنیم. اما در مـورد جـاي   اجازة (کسب  May Iو هم از 

(داخـل   4مناسـب داریـم. گزینـه    اضـافۀ  خالی دوم، نیاز به یـک حـرف   
منطقی به نظر  اید!) (روي ماشین ایستاده 3اید!) و گزینه  ماشین ایستاده

 رود. هم که با ماشین به کار نمی atاضافۀ رسند. حرف  نمی
 صحیح است. 2گزینه .77

ترجمه: اولین پرواز من با هواپیمـا بـود. خیلـی ترسـیده بـودم، زیـرا قـبالً بـا         
 هواپیما پرواز نکرده بودم.

 .becauseکامل بعد از  گذشتۀنکته: کاربرد 
 )3انگلیسی دوازدهم، گرامر درس  (

 صحیح است. 4گزینه .78
 ترجمه: او نتوانست آن اتومبیل گران را بخرد زیرا او پول زیادي نداشت.

 قبل از اسامی غیرقابل شمارش   muchنکته: کاربرد 
 صحیح است. 3گزینه .79

 whichبه جاي  thatکاربرد 
 )58صفحۀ انگلیسی دوازدهم،  (

 صحیح است. 2گزینه .80
ـا نتوانسـتند جسـد را      کرد قربانی تـ  معنی جمله: پلیس گمان می ـا آنه ام بـود؛ ام

 کنند. شناسایی
 ) دریافت کردن3) شناسایی کردن  2) تأسیس کردن  1
 ) چشم پوشیدن از4

 )1درس انگلیسی دوازدهم،  (
 صحیح است. 3گزینه .81

ـا و   تواننـد سـیاره   جا مردم می ساختمانی است که از آن رصدخانهمعنی جمله:  ه
 ها را مشاهده کنند. ستاره

 صحیح است. 3 گزینه.82
آنچه کـه اتفـاق   مطالعۀ شود به منظور  ترجمه: تست علمی که انجام می

 شود. نامیده می آزمایشافتد و براي به دست آوردن علم جدید  می
 صحیح است. 3گزینه .83

گردند.   میروند و  معنی جمله: برادرم معموالً روزهاي جمعه با دوستانش بیرون می
 ) بررسی کردن ـ چک کردن4  ) بیدار شدن  2) دور شدن    1

   .hang out with sbبا کسی گشتن و پرسه زدن = 

و در آیات قـرآن چرایـی آن   بخشد می را گناهانهمۀ خداوند زیرا ؛
ننه هو الغفـور  ان( بیان شده است خدا بودن مهربان و صفت آمرزندگی

.یم)
ال تقنطـوا مـن   «: اگر به ابتداي سؤال (علـت) توجـه شـود، عبـارت     

از رحمـت   کنیـد، چراکـه ناامیـد نشـدن    را دیگر انتخاب نمی» ۀ اهللا
للت آن را.دارد، نه عل را بیان می 

صحیح است. 2نه 
ب فیـه و   اهللاُ ال إلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ الْقیامۀ ﴿  آیۀساس  یـلَا ر

دیثاً منْ أصدقُ﴿عبارت  ﴾منَ اهللاِ حدیثاً أصدقُ نَ اهللاِ حـبیـانگر   ﴾م

﴿لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ الْقیامۀ لَـا  ﴿ق القول بودن است که موید عبارت 
یهیعنی حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن است.  ﴾ ف

هـاي آنهـا را بـه حالـت اول     نـه تنهـا اسـتخوان   «فرمایـد:  آیه که می
گونه که بوده، مجدداً خلق آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان ی

امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت. بیانگر»کنیم.
صحیح است.1نه 

پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامه
اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     عۀ 
هايزشاحیاي منزلت زن و ارها و مانع اصلی فساد و تباهی بود ون

رفت.ععناصر اصلی این برنامه به شمار میل او از ع

صحیح است. 1نه 

اننگننگگنگلگگللگللیللییلیسیییسیسسییسی زبابببان
صحیح است.2گزینه .76

مـاید، شود در حالی که کنار ماشینتان ایستاده ترجمه: آیا می
عکس بگیرم؟

اجازة(کسبCan Iشود از  نکته: در جاي خالی اول، هم می
رسمی) استفاده کنیم. اما در مـاجازة (کسب May Iو هم از 

مناسـب داریـم. گزینـه  اضـافۀ  خالی دوم، نیاز به یـک حـرف   
منطاید!)(روي ماشین ایستاده3اید!) و گزینه ماشین ایستاده

رود.هم که با ماشین به کار نمیatاضافۀ رسند. حرف نمی
است.2گزینه .77 صحیح

ترجمه: اولین پرواز من با هواپیمـا بـود. خیلـی ترسـیده بـودم، زی
هواپیما پرواز نکرده بودم.

because.bbکامل بعد از  گذشتۀنکته: کاربرد 
انگلیسی دوازدهم، گرام ( )

صحیح است.4گزینه .78
ترجمه: او نتوانست آن اتومبیل گران را بخرد زیرا او پول زیادي

قبل از اسامی غیرقابل شمارش  muchنکته: کاربرد 
صحیح است.3گزینه .79

whichبه جاي thatکاربرد 
صانگلیسی دوازدهم، (

صحیح است.2گزینه .80
ـا نتوانسـتنکرد قربانی تـ معنی جمله: پلیس گمان می ـا آنه ــام بـود؛ ام

کنند. شناسایی
أ
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 صحیح است. 1گزینه .84
هـاي مختلـف مـردم     آموزد تـا بـه گـروه    آموزانِ خود می او به دانش«ترجمه: 

 »هاي دیگر را درك کنند. فرهنگ تنوعاحترام بگذارند و 
 یادبود، سوغات) 4) رسم    3) عالقه    2) تنوع، گوناگونی    1

 صحیح است. 2گزینه .85
تـر   این تمرینات انگلیسی شـما را قـوي   انجام«ترجمه: معلم به ما گفت، 

 »خواهد کرد.
 ) گرفتن  3) انجام دادن   2) ساختن   1
 do exerciseتمرین انجام دادن =  ) داشتن4

 )27(انگلیسی دوازدهم، صفحه 
 صحیح است. 2گزینه .86

 مهمتر از درمان آن است.ترجمه: پیشگیري از بیماري 
 ) معتاد بودن3) جلوگیري کردن   2) مربوط بودن   1
 ) گرفتنـ  به دست آوردن4

 )57صفحۀ ، 2یازدهم، درس (انگلیسی 
 صحیح است. 1گزینه .87

 وري نماییم.آترجمه: ما در تالش هستیم تا لیستی از افراد مناسب این کار گرد
 43صفحۀ انگلیسی دوازدهم،  (

 صحیح است. 2گزینه .88
جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افزایش دما نظریۀ ترجمه: در 

 یابد. فوراً افزایش می
 ) آفتاب4) انرژي   3) حرکتی ـ جنبشی   2) خورشیدي   1

 )73صفحۀ ، 3انگلیسی دوازدهم، درس  (
 :Clozeترجمۀ 

تر براي افـزایش درآمـدهاي اقتصـادي ماننـد      هاي واضح حل بعضی از راه
هـاي خریـد در    تنـوع فرصـت   توسـعۀ گسترش فضاهاي کسب و کار یـا  

هـاي زیـادي قـبًال امتحـان شـده اسـت. یـک         شکلی محدود در فرودگاه
تر این است که قرار است منابع جدید درآمـد   تر و اساسی اي حل ریشه راه

 ها به راه اندازیم. هتجاري را در پایان
 صحیح است. 2گزینه .89

 ها ) نسل4) شرایط 3ها   حل ) راه2) تولیدات 1
 صحیح است. 2گزینه .90
 صحیح است. 4گزینه .91

 ) تنوع4) تقاضا 3) جایگزین 2) جاذب 1
 صحیح است. 3گزینه .92

 هاي زیست ) محیط4) منابع 3) محصوالت 2) ترتیبات 1
 

 

 :1ترجمه متن 
عالوه بر فراهم کردن این اطالعات مفید در یـک مـدار نزدیـک بـه زمـین،      
فضاپیماها براي اکتشاف کردن در عمق فضا و دیدن مـاه و دیگـر سـیارات    

شمسـی تـا    منظومـۀ ، تمام سیارات در 1990اند. تا سال  نیز فرستاده شده
هـا)   هاي بدون سرنشین بازدید شدند که (ایـن سـفینه   نپتون توسط سفینه

هـاي دوردسـت    طی پروازهاي تجسـمی و فرودهـاي خـود از ایـن جهـان     
 هایی به زمین فرستادند.   عکس

هـاي   تابش و دیگر ویژگـی   هاي مغناطیسی، ابزارهاي فضاپیماها دما، میدان
ایج را توسط امـواج رادیـویی بـه زمـین     کنند و نت گیري می سیارات را اندازه

هاي بـدون سرنشـینی کـه بـه مـریخ،      فرستند. نیروي الکتریکی سفینهمی

هاي خورشیدي که روي صـفحات بـه    روند، توسط سلول زهره و عطارد می
هـا) بـا اسـتفاده از     شود. ایـن (سـلول   شکل بال نصب شده است، تولید می

کننـد.   الکتریسیته تبدیل مینور خورشید را به   صفحات کوچک سیلیکون،
(مثالً) به مشـتري و دورتـر از آن،     روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر می سفینه

ـاي دوردسـت      اي نیرو می هاي هسته از باطري گیرند، چون نـور خورشـید در فض
 کار اندازد. هاي خورشیدي را به کافی قدرتمند نیست که سلول اندازةبه 

 9000 فاصـلۀ از  4سرنشین آمریکایی مارینر  بدون سفینۀ  ،1965در سال 
مایل) باالي سطح مریخ تصاویر تلویزیونی از این سـیاره   5600کیلومتري (

دور این سیاره چرخید و از سـطح آن بـا    9، مارینر 1973فرستاد. در سال 
پرتـاب   10مـارینر    ،1973جزئیاتی بیش از گذشته عکس گرفت. در سـال  

عطارد بسیار نزدیـک شـد    سیارةسه بار به  1974-75هاي  شد و طی سال
 و اولین مناظر پر از جزئیات را از این سطح عطاردي (به زمین) فرستاد.

 صحیح است. 2گزینه .93
 کدام جمله طبق متن صحیح نیست؟

هاي دوردست به زمـین   هایی از جهان هاي بدون سرنشین عکس ) سفینه1
 فرستادند.

هـاي   شمسـی توسـط سـفینه    مـۀ منظو، اکثر سیارات در 1990) تا سال 2
 بدون سرنشین بازدید شدند.

) فضاپیماها براي اکتشاف در فضا و فراهم کردن اطالعات مفید فرسـتاده  3
 اند. شده

هـاي بـدون سرنشـینی کـه بـه مـریخ، زهـره و         ) نیروي الکتریکی سفینه4
 شود. هاي خورشیدي تولید می روند، توسط سلول عطارد می

 صحیح است. 2گزینه .94
 ......... . جز بهکنند،  گیري می رهاي فضاپیماها تمام موارد زیر را اندازهابزا
 ) دما4هاي مغناطیسی   ) میدان3) نتایج   2) تابش  1

 صحیح است. 1گزینه .95
(مثالً) به مشـتري و دورتـر     روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر می سفینه
 ......... .گیرند، چون  اي نیرو می هاي هسته از باطري  از آن،

دسـت   هاي خورشیدي در فضاي دوردست نور خورشید کـافی بـه   ) سلول1
 آورند. نمی

 فرستد. ) فضاپیما توسط امواج رادیویی نتایج را به زمین می2
) تبــدیل نــور خورشــید بــه الکتریســیته از صــفحات کوچــک ســیلیکون 3

 کند. استفاده می
ی کـه بـه مـریخ،    هاي بدون سرنشین هاي خورشیدي براي سفینه ) سلول4

 کنند. روند، نیروي الکتریکی تولید می زهره و عطارد می
 صحیح است. 3گزینه .96

ترین معنـی را بـه .........    (دورافتاده) در پاراگراف اول نزدیک remoteکلمۀ 
 دارد.

 ) نزدیک4) دور   3) بسیار   2) بزرگ   1
 )3درس  ( انگلیسی دوازدهم،

 
 :2متن ترجمۀ 

) ـ دانشـمند آمریکـایی ـ یکـی از      1847-1931توماس آلوا ادیسون (
ترین مخترعین جهان بود که در میالن واقع در اوهایوي آمریکـا   بزرگ

متولد شد. وقتی یک پسر بچه بود، تخیـل قـوي و کنجکـاوي فـراوان     
کـرد کـه    داشت. او از مدرسه بیرون آمد زیـرا آموزگـارش گمـان مـی    

 عالقـۀ . نخسـتین  اسـت اش  کنـد ذهنـی   ۀنشانهاي مداوم وي  پرسش

مهمتر از درمان آن است.مه: پیشگیري از بیماري 
) معتاد بودن3) جلوگیري کردن   2ربوط بودن  

رفتنـ  به دست آوردن
2یازدهم، درس (انگلیسی  )57 صفحۀ ، ی 

صحیح است.1نه 
وري نماییم.آمه: ما در تالش هستیم تا لیستی از افراد مناسب این کار گرد

انگلیسی دوازدهم،  ( 43صفحۀ((
صحیح است.2نه 

جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افزایش دما نظریۀ مه: در
یابد. افزایش می
) آفتاب4) انرژي   3) حرکتی ـ جنبشی   2خورشیدي  

)73صفحۀ ، 3انگلیسی دوازدهم، درس  (
:Clozeمۀ 

تر براي افـزایش درآمـدهاي اقتصـادي ماننـد     هاي واضح حلی از راه
هـاي خریـد در    تنـوع فرصـت   توسـعۀ رش فضاهاي کسب و کار یـا  

هـاي زیـادي قـبًال امتحـان شـده اسـت. یـک        ی محدود در فرودگاه
تر این است که قرار است منابع جدید درآمـد  تر و اساسی ايل ریشه

ها به راه اندازیم.نن هي را در پایان
صحیح است.2نه 

 ها ) نسل4) شرایط 3ها   حل) راه2ولیدات
صحیح است.2نه 
صحیح است.4نه 
گا اا 4ا

صحیح است.2گزینه .93
کدام جمله طبق متن صحیح نیست؟

هاي دوردستهایی از جهان  هاي بدون سرنشین عکس) سفینه1
فرستادند.

شمسـی توسـط سمـۀ منظو، اکثر سیارات در 1990) تا سال2
بدون سرنشین بازدید شدند.

) فضاپیماها براي اکتشاف در فضا و فراهم کردن اطالعات مفید3
اند. شده

هـاي بـدون سرنشـینی کـه بـه مـری) نیروي الکتریکی سفینه4
شود. هاي خورشیدي تولید می  روند، توسط سلول عطارد می

صحیح است.2گزینه .94
جزبهکنند،  گیري می رهاي فضاپیماها تمام موارد زیر را اندازهابزا
دما4 هاي مغناطیسی   ) میدان3) نتایج   2) تابش  1 (

صحیح است.1گزینه .95
(مثالً) به مشـتري روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر میسفینه
......... .گیرند، چون  اي نیرو می هاي هسته از باطري  از آن،

هاي خورشیدي در فضاي دوردست نور خورشید کـافی) سلول1
آورند. نمی

فرستد. ) فضاپیما توسط امواج رادیویی نتایج را به زمین می2
) تبــدیل نــور خورشــید بــه الکتریســیته از صــفحات کوچــک3

کند. استفاده می
ننی کـههاي بدون سرنشینهاي خورشیدي براي سفینه) سلول4

م عطارد و مزهره تولید الکتریک نیروي کنندروند،
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آن مطالعـه   دربـارة توانسـت   او شیمی بـود و لـذا هرچـه مـی     برجستۀ
کرد. فقط ده سال داشت که شـروع بـه پـرورش دادن و فـروختن      می

سبزیجات نمود تا بتواند براي انجام آزمایشات خانگی، مواد شـیمیایی  
قطار مشـغول   بخرد. وقتی دوازده ساله شد، به فروش مجله و میوه در

 گردید.
سپس او تصمیم گرفت تلگراف بیاموزد و در چندین دفتر تلگراف هـم  
مشغول بـه کـار شـد. آنگـاه برحسـب تصـادف درسـت هنگـامی وارد         
ساختمان یک شرکت تلگراف گردید که دستگاه تلگراف از کار افتـاده  
بود. پس از آن طولی نکشید که او بـا فـروش طـرحش در مـورد یـک      

بــه کــه ســهام اطالعــات  کننــدة کنتــرلفــی موســوم بــه تلگرا وســیلۀ
کـرد، پـول هنگفتـی     هاي سهام را از بازارهاي بورس ارسال مـی  قیمت

 دست آورد. به
هـاي   سپس به تنهایی دست به کار شد و براي ساختن کنترل کننـده 

 سهام و کار بر روي سایر اختراعاتش کارگاه و آزمایشگاهی بر پا کرد.
ستین ماشین تحریـر سـودمند کمـک نمـود و     او همچنین به ساخت نخ
 زمان شش پیغـام از طریـق یـک خـط تلگـراف       روشی را براي ارسال هم

 1877آنکه با هم اشتباه شوند، ارائه داد. اختـراع گرامـافون در سـال      بی
 سربلندي و افتخار او بود. مایۀ

 صحیح است. 4گزینه .97
 زیرا ......... ،ترجمه: ادیسون در مدرسه تحصیل نکرد

 خواند. ) خوب درس نمی1
 ) کنجکاوي و رویاپردازي عالی داشت.2
 خواست. طور می ) مادرش این3
 کرد که در مدرسه پیشرفت نخواهد کرد. ) معلم فکر می4

 صحیح است. 3گزینه .98
 ترجمه: در ابتدا ادیسون به ......... توجه کرد.

 ) شیمی3تلگرافی   مخابرة ) 2) فیزیک   1
 نویسی (نوشتن با ماشین تحریر) ماشین) 4

 صحیح است. 2گزینه .99
 ترجمه: او از نظر مالی موفق شد با .........

 ) کار کردن در شرکت تلگراف1
 سهامکنندة  کنترل) فروش طرحش مربوط به 2
 ) فروش مجله و میوه در قطار3
 ) تولید مواد شیمیایی در خانه4

 صحیح است. 4گزینه .100
 

 حسابان 
 حیح است.ص 4گزینه .101

x x x
x x xx x x x

23 3
3 3 23 3

1 11 1 1 1
1 1 11 1 1

 

x x x x x x
x xx x

2 23 33 3
3 23

1 1 1 1
1 11 1

 

x x x x x x
x x

2 23 33 31 1
1 1 

A x x x23 3 
 )67 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .102
b c b a

b a b c b (b a)(b c) b
1 1 1 12 2 

b( b c a) (b a)(b c) b bc ab b ab bc ac2 22 2 
bهندسی بین واسطۀaوc.استb ac2 

 صحیح است.   4گزینه .103
 عبارت زیر رادیکال است یعنی: ریشۀ  2عدد 

a a4 2 0 6  
y x x2 6  

x x x [ , ] b2 6 0 3 2 تمالع نییعت3
 

a b ( )6 3 9 
 صحیح است.   2گزینه .104

ff(x) x x x D [ , )3 2 2 0 2 2  
x x x2 0 2 0 3 2 3  

fy R ( , ]3 3 
fof (x) x,x ( , ],f of(x) x,x [ , )1 13 2  
g(x) xfof (x) f of(x) x x x x x ,1 1 22 2 2  

g gfof f ofD D D D [ , ] g(x) x x , x1 1
22 3 2 2 3

12
1
23
4
56
7
8

2 3
y 1 x x, y y

1 2 3
1 8 سار3

bx a
2 12 سار2

x

y

 
 صحیح است. 1گزینه .105

goggog {( , ),( , ),( , ),( , )} D {, , , }1 3 2 1 3 2 4 3 12 3 4 
     fogfof {( , ),( , )} D { , }2 1 4 1 2 4 

 صحیح است. 3گزینه .106
ـاه          ـال دهـیم، آنگ yاگر نمودار را یـک واحـد بـه سـمت راسـت انتق x

بـه   1

y x
1

واحـد بـه سـمت     2شود و سپس کافی است نمـودار را   تبدیل می 1

xyباال انتقال دهیم، در این صورت  x x
1 2 12 1 1 

 صحیح است. 1گزینه .107
x نقطـۀ چون سهمی در دو  xو  1 هـا را قطـع کـرده    xمحـور   3

fصـورت   تـوان بـه   سـهمی را مـی   ضابطۀاست،  (x) a (x )(x )1 3 
 نوشت، داریم:

( , ) f( ) a ( )( ) a 11 2 1 2 2 2 2  رأس2

f(x) (x )(x ) f( )1 11 3 3 2 6 62 2 
 )15 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .108
x معادلۀباید دلتاي  ( a )x a2 2 1 2  منفی باشد. 0

( a ) ( a) a a a a a2 2 22 1 4 2 4 4 1 8 4 4 1 
( a )22 1 0 

 قابل قبول نیست. aتواند منفی باشد، بنابراین هیچ مقدار  این عبارت نمی
 )93 ، صفحۀ3تمرین (ریاضی دهم، 

ست آورد.
هـاي   س به تنهایی دست به کار شد و براي ساختن کنترل کننـده 

م و کار بر روي سایر اختراعاتش کارگاه و آزمایشگاهی بر پا کرد.
خخستین ماشین تحریـر سـودمند کمـک نمـود و     مچنین به ساخت نخ
زمان شش پیغـام از طریـق یـک خـط تلگـراف      ی را براي ارسال هم

1877نکه با هم اشتباه شوند، ارائه داد. اختـراع گرامـافون در سـال    
سربلندي و افتخار او بود.

صحیح است.4نه 
زیرا ......... ،مه: ادیسون در مدرسه تحصیل نکرد

خواند. خوب درس نمی
کنجکاوي و رویاپردازي عالی داشت.

خواست. طور می مادرش این
مدرسه پیشرفت نخواهد کرد. معلم فکر می  کرد که در

صحیح است.3نه 
مه: در ابتدا ادیسون به ......... توجه کرد.

) شیمی3تلگرافی   مخابرة ) 2یزیک  
نویسی (نوشتن با ماشین تحریر)ماشین

صحیح است.2نه 
مه: او از نظر مالی موفق شد با .........

کار کردن در شرکت تلگراف
سهامکنندة کنترلروش طرحش مربوط به 

روش مجله و میوه در قطار
ا ا ا

صحیح است. 2گزینه .104
fx x x D [ , )fx x x D [ , )x D [ , )[fx x x D [x x x D [x x D [f

2 32 3x x

fR ( , ]fR (( ,fR (f

x,x ( , ],f of(x) x,x [ , )x,x (x,x ( , )1( ] f( f],f of(x) x,x [],f of(x) x,x [x,x [x,x [] f

fof (x) f of(x) x x x x x ,fof (x) f of(x) x xf of(x) x x1 1( ) f( ) f 2x xx xx xx

gf D D [ , ] g(x) x x , xgD [ , ] g(x) x x , xD [ , ] g(x) x x ,g
2,,, 3,x , xx ,f ofDD

12
1
23
4
56
7
8

2 3
1 , y y

1 2 3x xx
1 8 31 , y yy yy yسار

bb 2 12 2a

x

y

است.1گزینه .105 صحیح
gog, ),( , ),( , ),( , )} D {, , , }gog)} D, ),( , ),( , ),( , )) ) )) ( ) ( ) ( ) , , , }, , , }

     fog, ),( , )} D { , }fog {{, ),( ,, ),( , , }}

صحیح است.3گزینه .106
ـاه         ـال دهـیم، آنگ اگر نمودار را یـک واحـد بـه سـمت راسـت انتق

y x
1

واحـد2شود و سپس کافی است نمـودار را  تبدیل می 1

yباال انتقال دهیم، در این صورت  x
1 2 1x2 1 1xx

صحیح است.1گزینه .107
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 صحیح است. 3گزینه .109
g (a) xg(x) f ( x) a
f ( a) x

1

1
1 32 2 3

 

f ( a) g (a) a a g (a)1 1 3 12 3 24 12 3 
g (a) a a1 38 4 

 صحیح است. 4گزینه .110
y x (y x) y x y x

Log y Log Log x Log y Log x y x

2 12 3 123 3 3 3 3 3 12
2 3 9 9

 

yاز حل دستگاه  x
y x

3 12
xداریم  9 yو  9 1 

 صحیح است. 1گزینه .111
log ( x ) log (x ) log ( x )(x ) log3 3 3 32 1 1 2 2 1 1 9 

x x x x log( x x)2 2 22 1 9 2 10 2 1 
 صحیح است. 1گزینه .112

sin cos sin
y

sin cos sin

7 3 75 3 820 20 20 8 1
7 3 7 16 29 7 1620 20 20

 

 توجه:
cos sin7 3 10 3 7

20 20 20 2 20 20 
 صحیح است. 2گزینه .113

cos نکته: x sin x22 1 2 
cos x sinx sin x sinx sinx( sinx )22 1 1 2 1 2 1 0 

sin x
xsin x

0
1 62

باوج نیلوا

 
cos( ) cos( ) 3

3 6 3 2 

 صحیح است. 4گزینه .114

2

3
22 

هـایی کـه    روبه افزایش اسـت، ولـی در ناحیـه    tanها،  در تمام ناحیه
tan  ،منفی است| tan دوم  ناحیـۀ در  روبه کاهش است. پس  |

رو بـه کـاهش اسـت، پـس فقـط       sinیا چهارم است. در ناحیه دوم، 
 چهارم جواب است. ناحیۀ

 )30 صفحۀ(پایه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .115

x
( x )( x )lim
( x x )( x )24

2

1 3 1 3
2 5 12 1 3 x )

2

 

x x
( x) xlim lim(x )( x ) (x )4 4

11

1 3 2
2 4 2 3 22 4)

11

lim) limx )xx )xx )x xxx 

x
xlim

( x )( x )4
2 1

8822 2 2
 

 صحیح است. 1گزینه .116
yنمودار تابع  x

 صورت مقابل است. به 2

6
7

2
7

1
3

 
a2با توجه به شکل باید  1

7  باشد. 4
 )151 صفحۀ(حسابان یازدهم، 

 صحیح است. 4 گزینه.117
af(x) x a2 

x x

a a a( x a) afof (x) alim limf ( x) a a( x) a

2

2 2 4 1
4 2 8 242

 

a 4 
 )69 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .118
xدر  fتابع   طوري که: باشد، به پذیر نمی پیوسته است، اما مشتق 1

x : f(x) x x f ( ) A y x2 11 1 1 10 

x : f(x) x x f ( ) A y x2 11 1 1 10 

M
MN

N

0
1 20

1

 

f محاسبۀ ( )1: 
x x

f(x) f( ) x xf ( ) lim limx x
2

1 1

1 01 11 1 
fطور مشابه  به ( )1  است. 1

 )86 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .119

aنمودار 
x2 aبه ازاي  1 صـورت مقابـل اسـت، بـراي اینکـه در       به 0

aپذیر باشد باید  مشتق   باشد. 1

a
1

 
aطور مشابه براي  به |باشد، پس  a1باید  0 a |  قابل قبول است. 1

 )86 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .120

x a x ay (x a) x y x
x x

3
2 23 3

1 3 0 143 3
 

a 4 
 )117 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

log ( x ) log (x ) log ( x )(x ) log3 3 3 3x ) log (x ) log ( x )(x ) logx ) log (x ) log ( x )(x) log (x ) log ( x )(x )log (x ) log ( x )(x) log (x ) log ( x )(x 3

x x x x log( x x)2 2 22 1 9 2 10 2 1x x x x log( x x)x x log(x x x x log( x x)x x x log( xx x log(

صحیح است.1نه 
sin cos sin

y
sin cos sin

7 3 7sinsin5 3 8sin coscoscoscos20 20 20 8 1
7 3 7 16 2cos sincos sin9 7 16sin coscoscoscoscoscoscos20 20 20

ه:
sincos 7sin7 3 10 3 7cos sincoscos20 20 20 2 20 20

صحیح است.2نه 
:cos x sin x22 1 2xx

cos x sinx sin x sinx sinx( sinxsin x sinxsinx2x sinxx sinxsinxsinx sinx( sinxsinx(sinx( sinxsinx(sinx(
sin x
sin x xi

0
1 62

باوج نیلوا

cos( ) cos( )) () (cos( ) cos( )) cos() cos() cos( 3
3 6 3 2) ( )) (

صحیح است.4نه 

2

3
22

 صف(حسابان یازدهم، 
صحیح است.4گزینه.117

a x aa xa
2

x

a a a( x a) aa
fof (x) limfof (x)
f ( x) a ( x) a

a ( x a)x a)a

a ( x)

2

2 2( 4 1a
2 8 2a

2
4
ص(حسابان دوازدهم،

صحیح است.2گزینه .118
xدر fتابع  طوري کباشد، به پذیر نمی پیوسته است، اما مشتق1

(x) x x f ( ) A y xA y xA y(x) x x f (x x f2 1))) 10

(x) x x f ( ) A y xA y xA(x) x x f (x x2 1))) 10

MNMN 2

fمحاسبۀ ( )ff:f(x) f( ) x xim lix
x2

1 1xx xx
0 1( ) ( ) x xim lim 0

1 1xx1xx
fطور مشابه  به ( ) است. (1

(حسابان دوازدهم،
صحیح است.1گزینه .119

aنمودار 
2 1x  به ازايa صـورت مقابـل اسـت، بـرايبه0
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 صحیح است. 1گزینه .121
R

h 10 3
 

V hR h( h ) ( h h )2 2 3300 3003 3 3 

V ( h ) V h V2 2000300 3 0 103 3
است.صحیح  3گزینه .122

fها است، پس  ها روي محور عرض چون یکی از اکسترمم ( )0 0   
f (x) x ax b f ( ) b23 2 0 0 0  

طول اکسترمم نسبی    
x

f (x) x( x a) ax
0

3 2 0 2
3

  

)afها است، پس:  اکسترمم دیگر روي محور طول  )2 03  

a aa
3 28 4 4 027 9  

a a a a
3 3 38 12 44 4 327 27  

 )123صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .123

fاي است که  جواب بازه اکیداً صعودي باشد. گزینـه مـورد    fاما  0
5,نظر بازه  است.6

 صحیح است. 3گزینه .124
 مضاعف دارد. ریشۀاوالً تابع فقط یک مجانب قائم دارد، پس مخرج 

aa a a
2 24 0 2 0

ق.ق.غ
سپ تسا تبثم يددع جرخم هشیر

باشـد. پـس    صـورت هـم مـی    ریشـۀ هـاي مخـرج    ثانیاً از طرفی یکی از ریشه
xصورت به ازاي   برابر صفر است. 1

b a b b1 0 1 2 0 1 
(x )(x ) (x )y (x )(x ) (x )

1 2 2
1 1 1 

 )141صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 هندسه 

 صحیح است. 1گزینه .125

m n

p

A m m ( )
( ),( )

B p ( )

2

2

12 1 1 0 0 02 1 2 0 0 01 2

يرطس
ینوتس

 
 )12 صفحۀدوازدهم، پایۀ (

 صحیح است. 2گزینه .126
X A B1 
x k k x k
y k k k y k

2 0 2 2
1 1 2 1 2 1 1 

x k , y k k k y k2 1 2 4 2 1 3 
 )25تا  23 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .127
aحاصل دترمینان را به ازاي   آوریم. به دست می 1

( ) ( ) ( )3 3
1 2 3 1 21 5 1 1 4 4 5 2 281 50 0 4

 

aاي باشیم که به ازاي  باید دنبال گزینه شود و فقـط   28، حاصلش 1
 این خاصیت را دارد. 3 گزینۀ

 )27 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 ست.صحیح ا 1گزینه .128
دسـت آورده،   دو قطـر دایـره را بـه    معادلـۀ ، mابتدا به ازاي دو مقدار دلخواه براي 

 محل تالقی دو قطر، مرکز دایره است:
m y y O( , )m x x

1 1 0 1 1 12 1 0 1 

 مطابق شکل فاصله مرکز دایره تا خط مماس، همان شعاع دایره است، داریم:

H

R

x y4 3 6

 
| ( ) ( ) |R OH

2 2

4 1 3 1 6 1
4 3

 

 )46 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .129

 گیریم: را در نظر می Mبا مکان  Fو  Fهاي  ابتدا بیضی با کانون

FF

M
M

M F

in M M F : M F M M MF

يواسمان نیفرط هب

 
M F M F M F M M MF M F M F MF MF 
,MF MF a M F M F a2 2 

 )57 صفحۀ(هندسه دوازدهم، تمرینات 
 صحیح است. 4گزینه .130

ـایی کـه بـر خـط      مکان هندسی مرکز دایـره  ـاس   Tاي ماننـد   در نقطـه  dه مم
 است. T نقطۀدر  dهستند، خطی عمود بر خط 

d
T

 
 )39 صفحۀ یازدهم،(هندسه 

 صحیح است. 3گزینه .131
a b c a b c a b c a b a.b c2 2 20 2

 a.b a.b 19 16 2 49 24 122  

a b a b a.b2 2 2 2 9 16 ( )
25

2 12
24

 

a b a b2 1 1 
 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .132
تواند هر عددي باشد، پس خطی اسـت   می yثابت است، پس  x ،zچون 

هـم   xyها باشد، موازي yدانیم هر خطی که موازي  ها میyموازي محور 
 باشد، پس هر سه گزینه صحیح است. هم می xzصفحۀ هست و عمود بر 

 )67 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

)afها است، پس:  اکسترمم دیگر روي محور طول )a)a2 03
aa aa

3 28 4aa a
3

4 027 9
a3 3 38 12 4a aaa3 3

4 4 3aa a27 27
)123صفحۀ(حسابان دوازدهم،   

صحیح است.3نه 
fاي است که ب بازه اکیداً صعودي باشد. گزینـه مـورد   fاما  0
است.بازه
صحیح است.3نه 

مضاعف دارد. ریشۀتابع فقط یک مجانب قائم دارد، پس مخرج 
aa a

2 24 0 2 0aa
ق.ق.غ

سپ تسا تبثم يددع جرخم هش
باشـد. پـس    صـورت هـم مـی       ریشـۀ هـاي مخـرج    ز طرفی یکی از ریشه

xت به ازاي  برابر صفر است. 1
b b b1 0 1 2 0 1b b bbb a b ba bb

(x )(x ) (x )y (x )(x ) (x )
( )( ))(x ) (x)(x ) (x) (x)(x

)(x ) (x)(x ) (x)(x ) (x) (x)(x
)141صفحۀ ،  دوازدهم(حسابان 

صحیح است.1نه 

m n

p

A m m ( )
( ),( )

B pp ( )
( )

p

2

2

12m m (m (m mm 2 ),() (),(
1 (

يرطس
ینوتس

)12صفحۀدوازدهم، پایۀ (

2 24 32

(هندسه دوازدهم،
صحیح است.3گزینه .129

گیریم:را در نظر میMبا مکان  Fو Fهاي  ابتدا بیضی با کانون

F

M
M

M F

in M M F : M F M M MF

F

F : M F MM MM MM

M F يواسمان نیفرط هب

M MF M F M F MF MFM F M F MF M F M F M F MFF M F MFM F M F M M MF M F M F MFM F M M MF M F M F MFM F M F MF M F MM F F M F MFF M F MFM F
MF a M F M F aF MFMF a M F M Fa M F M FF MFa M F M FM F M FF MF
(هندسه دوازدهم، تمرینات

صحیح است.4گزینه .130
ـایی کـه بـر خـط     مکان هندسی مرکز دایـره  اي ماننـددر نقطـه     d ه

است.Tنقطۀدر dهستند، خطی عمود بر خط 

T

یازدهم،(هندسه 
ا3گ131
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 صحیح است. 2گزینه .133
باشـد و چـون    مـی  8تـا   5ناحیـۀ  پـس در   ،منفـی اسـت   zمؤلفۀ چون 
x
y

0
 شود. ششم میناحیۀ باشد، پس  می 0

 )64 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .134

  ي دلخواه روي قاعـده  الساقین مجموع فواصل هر نقطه در مثلث متساوي
 تا دو ساق برابر است با طول ارتفاع وارد بر ساق.

5

A

B C

5

44

3

H 

/

AH BCS
BH AC BHS BH

3 8 122 2
5 2412 12 4 82 2 5 

 صحیح است.   3گزینه .135
BM AB AMABM ABC, AMAB BC ACB

1 1 92 كرتشم2
 

 صحیح است. 2گزینه .136
 داریم:با توجه به شکل مقابل 

A Bx

D CtKxHm
 

AHC: HC AC AH ( )( )2 2 2 2 215 12 15 12 15 12 
HC x t43 27 3 9 9 

BDK : DK DB BK ( )( )2 2 2 2 213 12 13 12 13 12 25 
DK m x5 5 
AB DC x m x tS AH 9 512 12 14 6 842 2 2 

 )42 صفحۀ(هندسه دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .137

دایـره را   MDباشـد و   rمرکز دایره و شـعاع دایـره برابـر     Oفرض کنیم 
 قطع کند. بنابر روابط طولی در دایره داریم: Fو  Eمانند شکل در 

MF r r
O

E

13

9
C

D

7

( r)( r)
r

r
r

r

2

2

9 16 13 13
144 169

169 144 25
5

2 هریاد طیحم10
 

 )18صفحۀ (هندسه یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .138
C

D

O OC OD R
D̂ CD

CD R
ˆOA OB AB R O AB

AB CDM̂

90 902
60 60

90 60 752 2

A

B

O

 
 )16صفحۀ یازدهم، هندسۀ (

 صحیح است. 3گزینه .139
 رو مکمل یکدیگرند: مجموع زوایاي روبههاي محاطی  دانیم در چهارضلعی می

x y x
x y y

3 60
40 20 

xچون  y  پس این زوایا مجاورند. بنابراین داریم: 180
180 60  60مقابل به  زاویۀ 120
180 20  20مقابل به  زاویۀ 160
 ترین زاویه بزرگ160

 )27 صفحۀ(هندسه یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .140

 مطابق شکل داریم:   

A

d

H

A

2

2

K d

A

2

O

 
ˆ ˆA A OA OA ,AOH HOA
ˆ ˆA A OA OA ,A OK KOA

2
2

60

باتزاب
باتزاب

 
AOA ( )2 120 

 داریم: OAAدر مثلث 

2

O

A A

60

30
2

L

60

30
 

AOL : AL AA

OAA :

3 2 3 2 32
2 2 2 3 4 2 طیحم3

 
 )45 صفحۀ(هندسه یازدهم، 

 
 
 

B C44 H

/

AH BCS
BHS BH

BC

AC BHAC BHAC BH BHBHBHBH ACAC

3 8 122 2
5 2412 12 4 8/2 2 5

صحیح است. 3نه 
BM AB AMABM ABC, AMAMAB BC ACB

AM
1 1 92 2

AABC, A
Aكرتشم

صحیح است.2نه 
داریم:جه به شکل مقابل 

A Bx

D CtKxHm

AHC: HC AC AH ( )( )AC AHAC2 2 2 2 2AC AHACAC AH 15 12 ( )()(( )()()(2 22

HC t43 27 3 9 9HC tHC x tx4

BDK : DK DB BK ( )( )DB BKDB2 2 2 2 2DB BKDBDB BK 13 12 ( )( ))( )( )( ))()( )2 22

DKDK 5 5m xm
AB DC x m x tS AH m x tm xAB DC AH 9 512 12 145

2 2 2
دهم، )42صفحۀ(هندسه

y
60xx

40 20yy

xچون yy پس این زوایا مجاورند. بنابراین داریم:180
18 6 مقاب زاویۀ12
18 2 مقاب زاویۀ16
ترینبزرگ16

ص(هندسه یازدهم،
صحیح است.1گزینه .140

مطابق شکل داریم:   

A

d

H

2

K d

A

2

ˆ ˆA OA OA ,AOH HOA
ˆ ˆA

OA OA ,AOH HOAOA OA ,AOH
A OA OA ,A OK KOAOA OA ,A OKOA OA A OK KOAOA A

ا
زب
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 ریاضیات گسسته
 صحیح است.   1گزینه .141

 آن باید درست باشند. دهندة  تشکیل  گزارةبراي درست بودن ترکیب عطفی هر دو 
pبا درست بودن  ~ q فهمیم که  میp  درست وq   .نادرست است 
~از درست بودن  (p ~ r)  با توجه به درست بودنpفهمـیم کـه    ، می

r  نیز درست است و در آخر از درستی~ (r s)    و با توجه بـه درسـتی
r فهمیم که  میs  درست خواهد بود.  1نۀ گزینادرست است. پس تنها 

 صحیح است. 3گزینه .142
: A B A C A (A B) A (A C)فرض 

(A A) B (A A) Cپذیر شرکت 
Aچون  A B C B C 

 ها: دلیل رد سایر گزینه
Aاگر فرض کنید  { , , }1 2 3 ،B { , }3 Cو  4 { , }3  آنگاه: 5

A B { . } A B A CA C { , }
1 2
1 2 

Bاما  C 
Aو اگر فرض کنید  { }2 ،B { , , }2 3 Cو  4 { , }3  آنگاه: 4

A B { , , } , A C { , , } A B A C2 3 4 2 3 4 
Bاما  C 

A نیز نادرست است، زیرا همواره: 4 گزینۀ A 
 )26صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .143
تـوان   است، مـی  360با توجه به اینکه مجموع زوایاي مرکزي سه ناحیه برابر 

درجـه اسـت. پـس     135، »خیـر «مرکزي مربوط به پاسـخ  زاویۀ دریافت که 
135فراوانی نسبی آن عبارت است از  3

360 8. 

 صحیح است. 2گزینه .144
x /n

0 3 6400  

x /n
6 6 0230900  

 )121تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .145

باشـد،   1احتماالت پیشامدهاي سـاده بایـد برابـر    با توجه به اینکه جمع 
 توان نوشت: می

P( )
P( ) P( ) k k k
P( ) P( ) P( ) k

11 10 1 94 6 8 110 802 3 5 2
 

P { , } P( ) P( ) k 273 6 3 6 3 80 

 صحیح است. 4گزینه .146
7 84 4 4 3 3 3 4 37 834 4 74 3 3 3 47

ات 7 ات 8

يا هنیزگ 4 تالاوس يا هنیزگ 2 تالاوس

 صحیح است. 2گزینه .147
پـذیر باشـد.    و خودش بخـش  1دانیم که عددي اول است که فقط به  می

ضرب اعداد رو شده اول باشـد، بایـد حتمـاً     بنابراین براي این که حاصل 
و در دیگـري عـددي اول ظـاهر شـود پـس       1در یکی از دو تاس عـدد  

 کاهش یافته عبارت است از:نمونۀ فضاي 
S ( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )1 2 1 3 1 5 2 1 3 1 5 1 

A عبارت است از: و پیشامد مطلوب ( , ),( , )1 5 5 1 

n بنابراین:   (A)P(A) n (S)
2 1
6 3 

 صحیح است. 2گزینه .148
پیشـامد قبـولی در    Bپیشامد قبولی در آزمـون کتبـی و    Aفرض کنید 

 آزمون عملی رانندگی باشد در این صورت بنا به فرض:
P(A) , P(B | A)60 80

100 100 
 احتمال داریم:ضرب قاعدة بنابراین طبق 

/P(A B) P(A).P(B| A) 60 80 48 048100 100 100B) P(A 

 صحیح است. 3گزینه .149
| K | ( K )2 25 4 1 5 4 1 

| K K | K K
| K | K

2
2

5
25 16 8 1 25 16 28 6

5 4 1 25 20 5
 

| K K K | K K2 225 16 28 6 25 25 16 3  )11صفحۀ (پایه دوازدهم، تمرین کتاب درسی  6
 صحیح است. 2گزینه .150

a b , b7 29 29 
a (b x) x r x7 29 7 0 29 7 0

دشاب تباث دیاب دیدج r  دیدج
x x Max(x)29 4 47 

 صحیح است. 3گزینه .151

a b
a a b a b
b

9
9 936 0

1 9 3 6 0 0
0 9

 

a ... Max(a b)b ...
1 2 3 8 9 9 9 9 188 7 6 1 0 9 

 )23 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .152

 منتظم است، پس: -3گراف 
r p q p q2 3 2 

qاز طرفی طبق فرض  p2 معادلـه ـ دو    بنابراین یک دسـتگاه دو  3
 شود: مجهول تشکیل می

p q p pq p q p
3 2 3 4 62 3 2 4 6 

p ; p q q q6 3 2 3 6 2 9 
p q 6 9 15 

 صحیح است. 2گزینه .153
 شود در این شکل دیده می 4دور به طول  3و  3دور به طول  4

لمکم
 )38 صفحۀ(گسسته دوازدهم،  

 است.صحیح  2گزینه .154
حـذف   2و  1دو انتخاب  aسپس براي .فقط یک انتخاب داریم bابتدا براي

   عضو دارد. 3حق انتخاب  aپس ،شود می
a
3

b
1

c
3

d
2 18

f (a)
f (a)

1
2

f (b) 2

 
 شوند. یک انتخاب کم می dو cیک بودن تابع براي به دلیل یک همین ترتیب به به

 )79و  78 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

ی }رض , , }{ , }و{ , آ{
A B { . } A B A CA C { , }

BB A B AB ACC
..
,,

B C
Aر فرض کنید  { } ،B { , , }, ,, Cو , { , آنگاه: ,,{

A B { , , } , A C { , , } A B A C{ , , } A B{ , , } A B, ,, , , ,, ,, ,, ,
B C

AAنیز نادرست است، زیرا همواره: 4 ۀ AA A
)26 صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است.2نه 
 تـوان  است، مـی 360جه به اینکه مجموع زوایاي مرکزي سه ناحیه برابر 

درجـه اسـت. پـس    135، »««خیـر «مرکزي مربوط به پاسـخ  زاویۀ ت که
135ی نسبی آن عبارت است از  3

360 8.

صحیح است.2نه 
x /nx 3// 6400

x /nx
6 6 02/30900

)121تا 118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
صحیح است.4نه 

باشـد،   1احتماالت پیشامدهاي سـاده بایـد برابـر    جه به اینکه جمع 
وان نوشت:

P( )
P( ) P( ) k
P( ) P( ) P( ) k

k) k

1
10 1 9k kk) P() P(P( 8 1kkk10 80) P( ) P( )P( ) P( )

27

ی ر ب رین م ز و ی (پ
صحیح است.2گزینه .150

, b,,,,
(b x) x r x(b x) r xb x 0( )(b )(b x) r xx rb x rxxxx
اث دیاب دیدج r دیدج

x Max(x)x Max(x)x9 4( )Max(x)7
صحیح است.3گزینه .151

b bb b
9 90

9 3 6 0 0a b a ba b aa b
9

Max(a b)Max(a b)2 3 8 9 9... 9 9 187 6 1 0 9...
ص(گسسته دوازدهم،

صحیح است.3گزینه .152
منتظم است، پس:-3گراف 

p q3 2pp
qاز طرفی طبق فرض  p2 3pp مع بنابراین یک دسـتگاه دو
شود: مجهول تشکیل می

q p pq p
q 3 4 6p pp p6q pqq pqqq pqq
; p q q q3 2 3 6 2 9; p q q qp q; p q q qq qp q

6 9 15

صحیح است.2گزینه .153
طول4 به طول3و3دور به می4دور دیده شکل این شوددر
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 صحیح است. 1گزینه .155
  شنا والیبال فوتبال
 چهارشنبه رضا احمد علی
 شنبه پنج علی رضا احمد
 جمعه احمد علی رضا

کنیم، سـپس تعـداد    وارد میابتدا مطابق جدول مقابل اطالعات سؤال را 
کنیم واضح است کـه   توانیم بسازیم را حساب می هاي التین که می مربع
هاي سطر اول و ستون دوم و همچنین سطر دوم و ستون سوم باید  خانه

صورت یکتا توسط بقیه بازیکنان پـر   ها نیز به با احمد پر شوند، بقیه خانه
ریزي براي این سـه   برنامه شوند، پس کالً یک مربع التین و یک مدل می

 نفر وجود دارد.
 )64تا  62 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 فیزیک
 صحیح است.   2گزینه .156

 باشد که برابر است با:   بندي یک وسیله می درجهکمینۀ دقت برابر 

/
/ /

km km
h h

2 510 2 5 1254 2
اطخ

 
چون دقت یک رقم بعد از اعشار دارد باید خطا نیز یک رقم بعـد اعشـار   

 باشد پس خطا برابر است با:داشته 

/ /
km
h125 13  

 پاسخ صحیح است.   2گزینۀ در این صورت 

 صحیح است.   1گزینه .157
 از حجم ماده کاهش یافته، پس: cm310در اثر آلیاژ شدن 

V V cm ( )3
1 2 50 10 60 1  

 با توجه به جرم و چگالی مواد داریم: 
Vm m g V V ( )V1 2 1 1 2 2 1 2180 180 2 4 180 2 

 ) داریم:2) و (1(  معادلۀحال با حل 
(v v ) ( )
v v

v v cm ,v cm

1 2
1 2

3 3
2 2 1

60 2
2 4 180

2 60 30 30 
 صحیح است. 2گزینه .158

t sv (t )(t ) t s
2 23 2 3 

tدر لحظات  s2  وt s3   سرعت صفر شد، ولی فقـط درt s3 
tزیرا در  ،تغییر جهت داده s2 ولی عالمت سرعت  ؛سرعت صفر شده

 عوض نشده است.

 صحیح است. 3گزینه .159
دارد، یعنـی رسـیدن بـه     minو  max(توقف در نمودار مکان زمان کـه  

 )minیا  max نقطۀ
t x xt x
1 1
2 2

0 10 15 10 255 15
عورش
فقوت

 
x mv t s

25 55 
 )8 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .160
vx at v t x at02 20

0
1 1
2 2

حرکــت دارد و در زمــان  m117متحــركt1دقــت کنیــد کــه در زمــان
(t t )1 )به اندازه  2 )91  شود. جا می متر جابه 117

atx t t( ) ( )x t t t ta(t t )

2
1 2 21 1 1

22 1 2 1 21 2

1
2 117 9

1 91 117 16
2 

t tt t t t tt t t
1 2

1 1 2 1 2
1 2 1

3 14 3 3 34 3 

 )16و15 صفحۀ(پایه دوازدهم،  
 صحیح است. 3گزینه .161

av
x x xv t t t t x x x1 2 3 1 2

2 3 2 3 2
15 10 20

x x m / sx x x x
60 154 4

30 60 60 60
 )13 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .162
ـ     کسانیدو متحرك  هیمکان اول یوقت  دنیهـم رسـ  ه باشـد تـا قبـل از ب

آنهـا بـاهم برابـر     يهـا  است که سـرعت  یدو متحرك وقت فاصلۀحداکثر 
از  شـتر یب هیـ متر بر ثان 10، )1(سرعت متحرك  راتییتغ نیگردد. بنابرا

 باشد. )2(سرعت متحرك  راتییتغ

3
2

)1(
)2(

6
t

t

a

(t t ) t
t t t s

6 3 2 102
3 9 2 10 19

S S 1 كرحتم10 2 كرحتم

 
 )21 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .163
ـان شـتاب حرکـت         می ـ زم دانیم شیب خط مماس بر منحنـی نمـودار سـرعت 

ـالص وارد     ـ زمان نیـروي خ متحرك و شیب خط مماس بر منحنی نمودار تکانه 
ـاي وارد بـر جسـم       بر جسم است، پس در رأس سهمی داده شـده براینـد نیروه

t/سهمی، رأس آن در معادلۀ شود، با استفاده از  صفر می s1  باشد. می 5
P

/1 5
1 2 t

 )47صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی،  
 صحیح است. 2گزینه .164

N در حالت اول:   m(g a) ( ) N1 3 10 2 36 

smax sF f F N N1
1 36 182 

N در حالت دوم:   m(g a) ( ) N2 3 10 2 24 

k k / /F f F N ( ) a2
418 24 18 9 6 8 4 310 

/
/

ma
s2

8 4 2  )39و  38هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه 83

)64تا 62صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است. 2نه 
باشد که برابر است با:  بندي یک وسیله می درجهکمینۀ  برابر 

/
/

km km
h/

/km 2 5/10 2/2 5/ 125//4 2/ h
اطخ

ن دقت یک رقم بعد از اعشار دارد باید خطا نیز یک رقم بعـد اعشـار   
باشد پس خطا برابر است با:ته 

/ h125/ /
km
h13/

پاسخ صحیح است.  2گزینۀ ین صورت 

صحیح است. 1نه 
از حجم ماده کاهش یافته، پس:cm310ثر آلیاژ شدن 

V V cm ( )V 3
1 2V VV VVV 50 10 60cm (

جه به جرم و چگالی مواد داریم: 
Vm V V (VVm gm V1 2m 1 1 2 2VV VV 1 2V V18 180 2V V (VVV VV VVV

) داریم:2) و (1(معادلۀبا حل    
(v v ) ( )

v v cm ,v cm

v1 2vvv
1 2

3 3
2 2 1

) () () (
2 4 180v v1 2vv

2 60 30 30v v cm ,vcm ,vv cm ,vv cm vv 3vvv

صحیح است.2نه 
t sv (t )(t ) t(t )(t )(t 2 2)(t)(t)(t)(t

x x x
t t t t x x xt t tt1 2 3t ttttt 1 2xx

2 3 2 3 2
15 10 20

x x m / sx xx
60 154 4x

0 60 60
ص(پایه دوازدهم،

صحیح است.4گزینه .162
ـ     کسانیدو متحرك  هیمکان اول یوقت هـــ    ه  باشـد تـا قبـل از ب

آنهـا بيهـا  است که سـرعت تتیدو متحرك وقت فاصلۀحداکثر 
هیـ متر بر ثان 10، )1(سرعت متحرك ییراتغغییتغ نیگردد. بنابرا

باشد. )2(سرعت متحرك ییراتغغییتغ

)1(
))2((

6
t

t

(t t ) t
t t t s

tt 3)) 2 10tt2
3 9 2 10 19t t tt tt tt tt

S SS 1 كرحتم10 2 كرحتم

ص(پایه دوازدهم،
صحیح است.2گزینه .163

ـان شـتمی ـ زم دانیم شیب خط مماس بر منحنـی نمـودار سـرعت 
خ ـ زمان نیـروي متحرك و شیب خط مماس بر منحنی نمودار تکانه 
ـاي وارد بر جسم است، پس در رأس سهمی داده شـده براینـد نیروه

t/سهمی، رأس آن در معادلۀ شود، با استفاده از  صفر می s1 می//5
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 صحیح است. 4گزینه .165
v0 20v0 20

v

)1( حطس )2( حطس

تکرح تهج

v 0kf

 
k k /

mf mg ma a
s1 1 1 1 20 4 10 4

 
mv :2سرعت در هنگام ورود به سطح  a t v ( ) s1 0 4 3 20 8

 
v ):1جایی سطح ( جابه vx t m0

1 1
8 20 3 422 2 

k /
v ma gt s

t s

22 2

2

02 10 2

8 42

 

):  2جایی سطح ( جابه
 

vx t m2 2
0 162 

m42 کل مسافت طی شده:   16  xکل58
 )19تا  15 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .166
k در حالت اول:   k

k /

mgf F mg F N20 5004 

k در حالت دوم:  
| v | m| a | f mg mat s22 

k kf m(g a) ( ) F F F N42 10 2 24 6010 
F N60 50 10 

 )44تا  41هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .167

 نیروي مرکزگرا نیروي کشش نخ است.

mlT ml ml T TT

2
2

2
4  کشش نخ2

/ /T (s)01 1 6 8 4162 225 2500 50  )52تا  49هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه 25
 صحیح است. 4 گزینه.168

 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

 صحیح است. 4گزینه .169
 آوریم. ابتدا انرژي تلف شده در هر برخورد را به دست می

K m(v v ) m( ) m2 2
0

1 1 8100 10000 9502 2 
شـود. چـون انـرژي جنبشـی      تلف مـی  m950پس در هر برخورد انرژي 

Kاولیه  m1  است، تعداد برخورد برابر است با: 5000

/
m
m

5000 500 5 26950  تعداد 95
 شود. گلوله بعد از ششمین برخورد به زمین متوقف می

 صحیح است. 1گزینه .170
 روي وزن را با نیروي شناوري مقایسه کنیم:کافی است نی

cm310 10 10 900  حجم فلز 100
W m g N6 3100 10 8 10 10  وزن واقعی مکعب حجم 8

bF Vg N61000 10 1000 10  نیروي شناوري 10
چون نیروي وزن از نیروي شناوري کمتر است، جسم روي سـطح مـایع   

 شود. شناور می

 صحیح است. 4گزینه .171
اسـت. پـس حجـم     cm3100در هر ثانیه  Aحجم آب عبوري از مقطع 

 30بوده و در مدت  cm3100در هر ثانیه همان  Bآب عبوري از مقطع 
 لیتر است. 3یا  cm33000برابر  Bثانیه حجم آب عبوري از مقطع 

 صحیح است. 3گزینه .172
 شکل سمت راست:  Uلولۀ به  با توجه

P P gh h cm1 0 1 1 40 
 شکل سمت چپ داریم:  Uلولۀ و با توجه به 

g g gP P gh P P gh gh P P g(h h )1 2 0 1 2 0 1 2 
/ / /P ( ) P Pa1000 10 0 2 0 4 10000 0 6 6000 

 )89(پایه دهم، صفحه 
 صحیح است. 4گزینه .173

/V cm mm , A mm3 3 3 2
1 1 10 02 
V V V V 3 3

1 10 1 10 50 
 mm350(افزایش حجم مایع)

/V Ah h h mm cm50 0 2 250 25 
 صحیح است. 3گزینه .174

 رابطـۀ مایع در دو ظـرف یکسـان اسـت، پـس طبـق       اولیۀجرم و حجم 
V V T1 ها یکسان است. مقدار تغییر حجم 

mبنابراین مطابق 
V ها نیز  لی مایعبا توجه به ثابت ماندن جرم، چگا

 مشابه هم تغییر کرده است.
) بیشتر خواهـد بـود   2رو تغییرات ارتفاع در ظرف ( اما مطابق شکل روبه

 یا سطح مقطع باالیی مایع در حالت اول یکسان است.) A(زیرا 
Pپس طبق  g h  

 توان گفت: می با توجه به یکسان بودن 
h h P P2 1 2 1  

)1( )2(

h2h1

 
 صحیح است. 1گزینه .175

 دهد: اي را نشان می دقت کنید که فشارسنج، فشار پیمانه
/ /P atm1 11 1 2 1 

T K2 47 273 Tو    320 K1 7 273 280 
/P P P

T T
1 2 2
1 2

2 1
280 320 

/ / /
P P atm P atm

1 2
2

21 10 2 4 2 4 1 1 47 8 
 صحیح است. 1گزینه .176

Hطبق قانون اول ترمودینامیک باید  LQ W Q :باشد 
:2000 40 1750 2000  Aماشین  1790

 قابل ساخت نیست. Aبنابراین ماشین 
:500 400 200 500  Bماشین  600

 قابل ساخت نیست. Bماشین 
:600 400 200 600  Cماشین  600

 قانون اول برقرار است.
LQ  پس قانون دوم نیز برقرار است. 0

 اما بازده این ماشین باید با بازده ماشین کارنو مقایسه شود.

vx):  2جایی سطح ( t mvx tx tv
2 2tttt0 162

m42مسافت طی شده:   16 xxxکل58
هايصفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،  )19تا 15 

صحیح است.1نه 
kحالت اول:   k

k /

mgf F mg Fk NgF mg FF mgk
20 5004/

kحالت دوم:  
| v | m| a | f mg makt s

vv| | m f mgmktt 22

k kf m(g a) ( ) F F F Nk F FFm(g a) ( ) F F Fm(g a) ( ) F F Fk F FF F4( )( )( ))( ) 10
F NF 6 5 1

هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،  )44تا 41 
صحیح است.2نه 

ي مرکزگرا نیروي کشش نخ است.

mlT ml ml T TT
ml ml Tml ml

2
2

2
4 کشش نخ2

/ /T (s)01 1 6/ / 8 4162 22 2/ // /
25 2500 50 25
)52تا 49هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است.4نه
دهـد، بنـابراین  کار بیشتري انجـام مـی  Bدت زمان یکسان ماشین 

B ازA.بیشتر است

B / A BR R R/ A/ ARA
20 Aبازده      30///66 /R 16 0 بازده8/20

صحیح است.4نه 
آوریم.  انرژي تلف شده در هر برخورد را به دست می

/m mm , A mm/
3 3 3 2mm /

V VV V 3 3 50
3(افزایش حجم مایع)

/h h h mm cmh h h mm5 2 25 25/ h h mmh h mmh h/

صحیح است.3گزینه .174
مایع در دو ظـرف یکسـان اسـت، پـس طباولیۀجرم و حجم 

TV VV1VVها یکسان است. مقدار تغییر حجم
mبنابراین مطابق 

Vلیبا توجه به ثابت ماندن جرم، چگا
مشابه هم تغییر کرده است.

) بیشتر خ2رو تغییرات ارتفاع در ظرف (اما مطابق شکل روبه
یا سطح مقطع باالیی مایع در حالت اول یکسان استA(زیرا 

Pپس طبق  g hP g hg h
توان گفت: میبا توجه به یکسان بودن 

h P Ph PP1 2 1PPh PPP

)2(

h2h1

صحیح است.1گزینه .175
دهد: اي را نشان می دقت کنید که فشارسنج، فشار پیمانه

/ atm1 2 1/
T K2TT 47 273 K273و   32 28
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L
H

H

T %T
W

%Q

3001 1 25400
400 2 66600 3

ونراک
ونراک

 
 این ماشین قابل ساخت نیست.

LQنیز به دلیل  Dماشین  نیـز قـانون دوم را نقـض کـرده و قابـل       0
 ساخت نخواهد بود.

 صحیح است. 2گزینه .177
 شود. بنابراین: فرایند در فشار ثابت انجام می

/ /

W P V
V V ( ) ( ) cm m

P atm Pa

3 6 3 6 3

5
20 3 2 10 100 1 2 1 2 10

1 10
 

/ /W P V W J5 610 12 10 012 
 گرما برابر است با:

/ /

Q mc
m V ( ) kg3 3 62 7 10 20 10 21 6

 

/ /Q J621 6 900 100 1944 10 
 درونی برابر است با:تغییر انرژي 

/ / /U Q W J6 61944 10 012 1944 10 
 صحیح است. 2گزینه .178

 حالت داریم:معادلۀ با توجه به 
mPV RT ( )M

1
1 1 1 1 

m P V m TP V RT R ( )M n n M n
2 1 1 2 1

2 2 2 2 
m m( ) n n( ) m m n

2 1 2
2 1

1 1
2 

 صحیح است. 1گزینه .179
 چون خازن از مولد جدا شده، پس بار آن ثابت است.

q qU d U K dC A
2 2

0
1 1
2 2 2 

 بین دو صفحه است.فاصلۀ پس انرژي خازن متناسب با 
 )40و  39 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .180
TW K K m(v v ) ( ) J2 2 4 4

2 1 0
1 1 2 10 4 0 9 102 2 

mgW mgh J4 2 42 10 10 5 10 10 

T mg E EW W W W J U4 4 39 10 10 10 
UV Vq

3
6

10 250
4 10

 

 )29و  28 هاي صفحهی، (فیزیک یازدهم ریاض
 صحیح است. 3گزینه .181

: E E E1 2E E EEE در حالت اول 
: E E E1 23E E EE در حالت دوم 

E EE E E E
1

1
2

2 2 2E EEEE 

kq kqE E q q
d d

2 1
2 1 2 12 2

22 2 

مخالف است، پـس بارهـاي    E2و  E1با توجه به اینکه جهت بردارهاي 
q1  وq2 .همنام باشند 

 )30و  29هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .182
U
qمبداءA

Uv v vq 

A Av v v
6
6

20 100 5
4 10

 

 )26تا  23 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .183

آوریـم. بـراي ایـن کـار نیـاز داریـم        ابتدا جریان کل عبوري را بـه دسـت مـی   
 مقاومت معادل را محاسبه کنیم:

6

5124

3

V60

6

5
4

3

V60 

3

V60

2
5

eq
I AR r

60 62 3 5

 
 کنیم: ها را محاسبه می حال جریان شاخه

6

5
3

3

I
I

A6

I I A I A
I I I A

6 4
3 6 2

 
 رسد.   می A4، جریان 12و  4پس به دو مقاومت موازي 

4

12

A4
I1

I2
I I A I A
I I I A
1 2 1
1 2 2

4 3
4 12 1

 
 صحیح است. 2گزینه .184

کنـد. بنـابراین بـا     سنج بـه آن باشـد، جریـانی عبـور نمـی      اي که ولت از شاخه
 کند. حرکت لغزنده، مقاومت معادل تغییر نمی

qR

q
I IR 2  تباثدنام یم تباث

 
ـا آن     پتانسیل قسمتی از مقاومت را محاسـبه مـی  سنج، اختالف  ولت کنـد کـه ب

ـاال قسـمت بیشـتري از        موازي بسته شده است و با حرکت لغزنـده بـه سـمت ب
ـان    سـنج عـدد بـزرگ    شود. پس ولـت  سنج موازي می مقاومت با ولت تـري را نش

 دهد. می

 صحیح است. 3گزینه .185
 آوریم: ابتدا مقاومت هر کدام را به دست می

VP RR R
2 24 2412 48 

 اند. ها با هم متوالی در حالت اول مقاومت

/ /W JP VP V 1 12 1 12/ /// W
 برابر است با:

/ /

Q mc
m V kg

mc

/V 3 3 6( )2 7 10 20 10 21 6/( )/ ( )3 3 6( )

/ /Q J/ /Q 6
/ // /

درونی برابر است با:ر انرژي 

/ /U Q W JU Q WU Q 6 61944 10 012 1944 10/ // / /944 1//

صحیح است.2نه 
حالت داریم:معادلۀ جه به 

mPV RT ( )m
M

1
1 1 1PV RTPV RTM

m P V m TP V m R ( )M n n M nRRT 1 1 2 1P V m TP V m TRT R TTRT2 2P VP V M RTTM RT

m m( )
( ) m m nn nn n2 1 2mn

2 1mm
1

صحیح است.1نه 
ن خازن از مولد جدا شده، پس بار آن ثابت است.

q qU d U K dC A d UUC A
2qq
0

1 qq
2 2 2C

متناسب با  دو صفحه است.فاصلۀ انرژي خازن بین
هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی،  )40و 39 

صحیح است.2نه 
TW K K m(v v ) ( )T ( )K K m(v v )K K m 4

2 1KKKK 1 1( )m(v v )2 2 ( )( )2 2( )( )

mgW mghmg Jmgh 4 2 42 10 10 5 10 104 2

5

3

V60

5

3

V60

V60

2
5

eq
I AR req r

60 62 3 5

کنیم: ها را محاسبه میحال جریان شاخه

5
3

3

I
A6

A
I A
II I AI

I I
I II
I I

4IIIAAAA
2III II III

رسد.  میA4، جریان 12و 4پس به دو مقاومت موازي 
4

12

1

2
I A
I A

I I AII
I I

I
II III

II 1
2IIII

3IIAAA 1
II 1

صحیح است.2گزینه .184
     کنـد.سنج بـه آن باشـد، جریـانی عبـور نمـی     اي که ولت از شاخه

غ ل ا قا لغ کک
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I1 48 48 48

q

q
I AR1

12 1
3 48 12

V12 
 اند. پس: ها با هم موازي در حالت دوم مقاومت

I2 48

I2 48

I2 48

VI AR2
12 1
48 4

V12 

I بنابراین:
I
1
2

1
12 1
1 3
4

 

 صحیح است. 3گزینه .186
 Cشود و اخـتالف پتانسـیل دو سـر     از مدار حذف می Cبا بستن کلید، المپ 

ت درسـت اسـت. بنـابراین در حالـت دوم، دو مقاومـت در      گزارة صفر شده و 

Iمدار وجود دارد و در واقع جریان از  R3  بهI R2 یابـد   افزایش می
یابـد. امـا مقـدار     افـزایش مـی   Bو  Aهـاي   و اختالف پتانسیل دو سر المـپ 

 برابر است با:   BVو  AVافزایش 

A A A

AA A A

V R I R V VR %VV R I R VR

3 3 100 50
2 2

 

 پ و ت درست است.هاي  گزارهبنابراین 

 صحیح است. 1گزینه .187
NB میدان درون سیملوله برابر است با: I0 

باشد. با توجه بـه اینکـه    تعداد حلقه تقسیم بر طول سیملوله می Nکه 
 ها کنار هم قرار دارند: حلقه

N
D

3
3

1 1 10
10

 

B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16 
 صحیح است. 1گزینه .188

NI ( )( )( )B R B T
N

7
0 5

2

14 10 5122 1030 1 242 20 10360 12
 

  صحیح است. 4گزینه .189
 آوریم: دست می سهمی را به معادلۀابتدا 

At Bt C2 
tچون در  Bشیب خط مماس صفر است  0  خواهد شد. 0

t A( ) A t2 25 52 8 2 3 34 4 

t (wb)
tt (wb)

1

2

171 4
2 8

 

/v (V)
15
4 15 3 752 1 4 

 )114صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است. 3گزینه .190
 را رسم کنیم: Bباید منحنی  t2تا  t1تغییر میدان از  نحوةبراي تشخیص 

B t t B (t )(t )2 3 2 2 1 
tاز زمان  (s)1  تاt (s)2 ـال افـزایش اسـت      میدان به طور پیوسـته در ح

tچون در  ـاه میـدان منفـی شـود یعنـی       میدان درون 0 سو است، پس هرگ
tسو است. از  میدان برون tتا  1 سو بوده و ابتـدا افـزایش و    میدان برون 2

سـو   سـو سـپس بـرون    حلقه باید ابتـدا میـدان درون   یابد، پس سپس کاهش می
 ایجاد کند و در نتیجه جریان القایی ابتدا ساعتگرد و نهایتاً پادساعتگرد است.

B(T)

s3
2

11
2

2
t (s)

 )117 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی،   
 صحیح است. 1گزینه .191

/ n
/

T l T l l lT l T l
2 2 2

2 1
1 1 1 1

0 8 0 64 

/ /l l l l l2 1 1 1 118 18 0 64 0 36 18 

/
ll cm T (s)g1

18 150 2 2 20 36 2 

   صحیح است. 3گزینه .192

/

A m
/x cos t \ rad

s

5
100

005 20
20

 
K U U K1 33 

E U K E K K K mA mv2 2 21 13 4 42 2 
mv A v A v s

2 2 21 1 1 5 204 2 2 100 2 

صحیح است. 2گزینه .193
 ها: بررسی گزینه

تـر اسـت؛ زیـرا     موج کوتاه چشمۀ) طول موج در جلوي چشمه نسبت به عقب 1
 شوند. (نادرست)   تر می هاي موج در جلوي چشمه به هم نزدیک جبهه

کنـد   هاي موج بیشتري دریافـت مـی   در یک مدت معین تعداد جبهه A) ناظر 2
 کند. (درست) پس صدا را با ارتفاع بیشتري درك می

ـاظر     رابطۀ) شدت صدا با بلندي 3  Bاز  صـدا را بلنـدتر   Aمسـتقیم دارد پـس ن
 شود. (نادرست)   کند، زیرا خودرو به او نزدیک می احساس می

vکنـد، طبـق    دریافت می Bتر از  طول موج را کوتاه A) وقتی که ناظر 4
f 

 تري دریافت نماید. (نادرست) باید صدا را با بسامد بزرگ
 )83تا  81هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

است. صحیح 2گزینه .194
 ها: بررسی گزینه

تـر اسـت؛ زیـرا     موج کوتاه چشمۀ) طول موج در جلوي چشمه نسبت به عقب 1
 شوند. (نادرست)   تر می هاي موج در جلوي چشمه به هم نزدیک جبهه

کنـد   هاي موج بیشتري دریافـت مـی   در یک مدت معین تعداد جبهه A) ناظر 2
 کند. (درست) پس صدا را با ارتفاع بیشتري درك می

ـاظر     رابطۀ) شدت صدا با بلندي 3  Bصـدا را بلنـدتر از    Aمسـتقیم دارد پـس ن
 شود. (نادرست)   کند، زیرا خودرو به او نزدیک می احساس می

vکنـد، طبـق    دریافت می Bتر از  طول موج را کوتاه A) وقتی که ناظر 4
f 

 تري دریافت نماید. (نادرست) باید صدا را با بسامد بزرگ
 )83تا  81هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

V12

Iین:
I
1
2

1
12 1
1 3
4

صحیح است.3نه 
Cشود و اخـتالف پتانسـیل دو سـر    از مدار حذف میCتن کلید، المپ 

ت درسـت اسـت. بنـابراین در حالـت دوم، دو مقاومـت در      گزارة شده و

I وجود دارد و در واقع جریان از  R3  بهI R2 یابـد   افزایش می
  یابـد. امـا مقـدار    افـزایش مـی  Bو Aهـاي   تالف پتانسیل دو سر المـپ 

برابر است با:  BVBو AVش 

A A

AA A

V R I RA A VR %VAV R I RA A R

VR I RR I RA AVAAVAV V
VR IR I RR I RAR I VAVAVAVAAVA

3R AA
100 50

2R AA

پ و ت درست است.هاي  گزارهین 

صحیح است.1نه 
NBن درون سیملوله برابر است با: IN

0 IN

NNباشد. با توجه بـه اینکـه   تعداد حلقه تقسیم بر طول سیملوله می
ها کنار هم قرار دارند: ه

N 3
3

1 1 10
0

N
D
1

1
B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16TT7 3 4

صحیح است.1نه 

11
2

2

 ص(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.1گزینه .191

/ nT ln l lT l
/ n lT l

2 2
2 1/ l

1 1 1T lT
//

///

/l l l1 1 1/18 0 64 0 36 18/l l ll l/l l ll ll l/ /1l 1// l/

lT (s)g
1 250 2 222 lT lcm T 1
2

 صحیح است.3گزینه .192
A m

/cos t \ rad
s

5
100

2coscos
20

U KUU 3

K E K K K mA mvK E K K K mAE K K K mA 21 1mAmAmA2 23 4K KK KK KKK K 42 2
m
sA v A vv A1 1 1 5AA v A v2 2AA 204 2 2 100 2

صحیح است.2گزینه .193
ها: بررسی گزینه

تـر موج کوتاه چشمۀ) طول موج در جلوي چشمه نسبت به عقب 1
شوند. (نادرست تر می  هاي موج در جلوي چشمه به هم نزدیکجبهه

هاي موج بیشتري دریافـتدر یک مدت معین تعداد جبههA) ناظر 2
کند. (درست)پس صدا را با ارتفاع بیشتري درك می

ـاظر    رابطۀ33) شدت صدا با بلندي 3 ب    Aمسـتقیم دارد پـس ن صـدا را
م ماحساس نزدیک او به خودرو زیرا (نادرست)کند، شود
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صحیح است. 2گزینه .195

/ /
v lFLv m v l

2 2
1 1

1 1 44 1 2 

/ / /
v mv v v vv s
1

1 1 1 1
1

40 12 40 12 02 40 200 
 )73صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .196
n n1 6 5 

n
nV Vf L

FLV m

2 2
5

2 2 150 10 450 2 150 10 

F F N
2

3
150 105 486

10 10
 

 )107 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .197

30

20
70

70
70

n

 
nsin sin sin30 1 1 90 

 )100و  98 هاي هصفح(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .198

تـرین طـول مـوج یعنـی      و کوتـاه  2دانیم سري بالمر یعنی تراز فـرود بـه    می
 پس داریم: ،باشد می nبیشترین انرژي آزاد شده که از 

  min
min

R( ) R2
1 1 1 4

2
 

nو از  1بلندترین طول موج سري لیمان یعنی فرود به   پس: 2

max
max

R( ) R2 2
1 1 1 4

31 2
 

min
max

4
R
4
R

3
3

رملاب

نامیل
 )129و  124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .199
nr n a2 0  

/ /n r a a nm2 0 02 4 02 005  
/ /r r r a a a nm5 3 0 0 025 9 16 16 005 0 8

 صحیح است.   2گزینه .200
 را رسم می کنیم:  (v-t)ابتدا نمودار 

1
200

1
100

3
200

1
50

1
40

6
200

7
200

8
200

t(s)

V(V)

 
T (s)2 2 1

100 50  

هـا را   به علت وجود دیود در مدار، نمودار جریان باید یـا قسـمت مثبـت   
 ها. یعنی یکی از دو نمودار زیر جواب خواهد بود.   داشته باشد یا منفی

 
1

100
1
50

6
200

8
200

t

I 1
100

1
50

6
200 t

I 8
200

 
 شیمی

 صحیح است. 3گزینه .201
 مورد (ب)، (د) و (هـ) درست است.

H7عمر  نیمۀب) 
 از همه کمتر است و ناپایدارتر است. 1

 ها متفاوت است. ذوب، خاصیت وابسته به جرم است که در ایزوتوپ نقطۀد) 
H1 ،/99هـ) درصد فراوانی   درصد است. 98

 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .202

N P
N P N P ( )

N n p e

10
80 2 20 20 80

2 90 45 35 36
 

 )5 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .203

amu1
 eجرم  2000

 صحیح است. 2گزینه .204
 ها: بررسی گزینه

) SO : O S O2
3 11 6 2 

: O :
) NO |

: O N O
3

4 12 8 2 

) ICl [: Cl I Cl :]2
2 13 8 4 

) NO [O N O]2
44 14 

 )65 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .205

 آنها بیشتر است. همۀجوش  نقطۀاز  -80) درست است، چون 1
 تر است. جوش آن از همه پایین نقطۀ) درست است، چون 2
جوش آنها به هم نزدیک اسـت، پـس بـا درصـد      نقطۀ) نادرست است، 3

 شود. خلوص پایین تهیه می
نقطۀ جوش گاز اکسیژن بیشتر است، زودتـر بـه مـایع    ) درست است. چون 4

شود. تبدیل می
 )50 صفحۀ(شیمی دهم،  

 صحیح است. 4گزینه .206
 واکنش آهن با اکسیژن از نوع اکسایش است.

 )55و  54 هاي صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است.   1گزینه .207

 ، پ و ت درست است.  الفعبارت 
 عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب

O:دلیل درستی عبارت آ:  O OO O OO O OOO  پیونـد   3در ساختار لوییس اوزون
 الکترون ناپیوندي وجود دارد.  12کوواالنسی و 

پـذیر   ب: اوزون یک گندزداي خوب است پـس واکـنش  گزینۀ دلیل نادرستی 
 هاي اکسیژن در این مولکول ضعیف است.   است و پیوند بین اتم

جوش اوزون از گاز اکسیژن بیشتر اسـت    نقطۀث: گزینۀ دلیل نادرستی 
 تر است.   هاي آن قوي پس نیروي بین مولکول

 )78صفحۀ شیمی دهم، (

310 10
)107صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.3نه 

303

20
707

70
70

n

nsin sin sinsin sinsin3 1 1 90
هاي هصفح(فیزیک دوازدهم،  )100و 98 

صحیح است.2نه 
 تـرین طـول مـوج یعنـی     و کوتـاه 2انیم سري بالمر یعنی تراز فـرود بـه   

پس داریم: ،باشد میnرین انرژي آزاد شده که از 
  min

min
) RminR( )

min
(R(1 1 1 4R( )
2

nو از  1رین طول موج سري لیمان یعنی فرود به  پس: 2

max
max

( ) RmaxR( )2 2
1 1 1R( 4

31 22

min
max

4
R
4
R

3
3

رملاب

نامیل
)129و 124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است.3نه 
r n a2

2 صحیح است.2گزینه .2

N P ( )
n p e

10
80N P ( )N P (N P ( )N P (N P (

36n p enn p enn
(شیمی دهم

صحیح است.4گزینه .203
amu1

2000
صحیح است.2گزینه .204

ها: بررسی گزینه
: O: O 1

2O S OO S O 3 1
6 2O S OO S OS 6

: O: O
|

: O
|||

O: O

4 1
2

O :O :O :
||

O N OO N O
8

O N ONN

[: C[ C[: C 1
8 4ClClCl 2I Cl ]I Cl ]I Cl :]I Cl :] 88CCl C ]I Cl :]

[[O 1[O[O[OO N O] 4O N O]O N O]O N O] 4
4O]O O]O N O]N 4

ص(شیمی دهم،
صحیح است.3گزینه .205

آنها بیشتر استهمۀجوش  نقطۀاز  -80) درست است، چون 1
تر است. جوش آن از همه پاییننقطۀ) درست است، چون 2
جوش آنها به هم نزدیک اسـت، پـسنقطۀ) نادرست است، 3

شود. خلوص پایین تهیه می
نقطۀ جوش گاز اکسیژن بیشتر است، زودتـ) درست است. چون4

شود. تبدیل می
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 صحیح است.   2گزینه .208
 است.   atm200نادرست است، فشار  2مورد 

 H2جوش آمونیاك با گازهـاي  نقطۀ : چون تفاوت 4توضیح در مورد گزینۀ 
 توان آن را با درصد خلوص باالیی جداسازي کرد. زیاد است، می N2و 

 )86و  87 هاي هصفح(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .209

شـود، بنـابراین    پذیري بیشتر می در هر دو ترکیب، با افزایش دما، انحالل
 ، گرماگیر است. Yو  Xپذیري هردو ترکیب  انحالل

گرم است، بنـابراین   80برابر  Xپذیري ترکیب  ، انحالل C10در دماي 
شونده حل شده اسـت،   گرم حل 80گرم محلول  180توان گفت: در  می
دسـت   گـرم محلـول را بـه    90شونده موجـود در   س حداکثر مقدار حلپ

 آوریم: می
g g X gg Xg

180 80 4090
لولحم
لولحم

هدنوش لح
هدنوش لح

 
باشد در دمـاي   می Xگرم ترکیب  40گرم محلول که حاوي  90بنابراین 

C10.سیر شده است ، 
 به صورت زیر است: Yپذیري ترکیب  انحاللمعادلۀ 

/
/

S
S SS m S S

m

0
2 10
2 1

27
0 3 2733 27 0 320 0

 

 صورت زیر است: به Xپذیري ترکیب  انحالل معادلۀ

/
/

S
S SS m S S

m

0
2 10
2 1

72
0 8 7280 72 0 810 0

 

توان نتیجه گرفت کـه بـه    پذیري دو ترکیب می انحالل معادلۀبا توجه به 
نسـبت بـه    Xپـذیري ترکیـب    دلیل بیشتر بودن شـیب معادلـه انحـالل   

 Xپـذیري ترکیـب    ي انحـالل ، تغییر دما تأثیر بیشتري بـر رو Yترکیب 
 دارد. Yنسبت به ترکیب 

 )110 صفحۀدهم،  شیمی(
 صحیح است. 1گزینه .210

g.molچگــالی محلــول  را معــادل  ppmتــوان  اســت، بنــابراین مــی 11
 شونده در لیتر محلول در نظر گرفت. گرم حل میلی

molCaCl molCa gCa mgCaL L molCaCl molCa gCa

3 2 2 3
2

2 22

10 1 40 101 1 1 1 1
لولحم لولحم

 
mgCa40 

 )102 صفحۀدهم، شیمی (
 صحیح است. 4گزینه .211

 ها صحیح هستند. تمام عبارت
 )105 صفحۀدهم،  شیمی(

 صحیح است. 4گزینه .212
صحیح هستند.  )پ(و  )ب(، )الف( هاي عبارت

ـال بـه      در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش مـی  ـا انتق  ةدوریابـد و ب
توان نتیجه گرفـت کـه عناصـر     بنابراین میبعد، شعاع اتمی افزایش خواهد یافت، 

A ،B  وC و عناصر  17و  16، 15هاي  به ترتیب مربوط به گروهD  وE    نیـز بـه
بعدي هستند.   ةدورهاي اول و دوم  ترتیب مربوط به گروه

عنصر فلوئور خواهد بود  C باشد، عنصر )سوم ةدور(، سدیم Dاگر عنصر 
 Bبا گاز هیدروژن واکنش دهد. عنصـر   C200تواند در دماي  که می

 ۀزیرالیـ جدول تناوبی اسـت، بنـابراین نمـاد آخـرین      16مربوط به گروه 
در گروه دوم جـدول تنـاوبی    Eباشد. عنصر  می np4 به صورت Bعنصر 

بـا افـزایش    باشند و در نتیجه در ایـن گـروه   قرار دارد که همگی فلز می

از گـروه پـانزده بـا     Aشـود. عنصـر    پذیري بیشتر می اتمی، واکنش عدد
D از گروه اول، ترکیب یونی با فرمول Dعنصر  A3 دهند.  تشکیل می 

 )13و  12هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 
 صحیح است. 2گزینه .213

C(s)اساس واکنش بر FeO(s) CO (g) Fe(s)22  توان گفت: می 2
/

/
gCO molCO molC?gC LCO LCO gCO molCO

2 2
2

2 2 2

2 75 1 12 2 1 44 1 

/خالص
gC gCmolC

12 1 651 

/ gC %gC
1 65 100 553

)صلاخ(
Cصولخ دصرد)صلاخان(

 
 )23و  22هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 

 صحیح است. 2گزینه .214
 واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:

Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 
شـود، بنـابراین    گاز هیدروژن به عنوان فراورده از ظرف واکنش خارج می

/1 باشد که مقـدار عملـی گـاز     گرم کاهش جرم به دلیل تولید آن می 6
هیدروژن تولیدي است. مقدار نظري هیدروژن و مقـدار آهـن خـالص را    

 آوریم: دست می به
/ gH ( )H gH ( )2

2 2
1 6 100 يرظن رادقم280 یلمع يرظن

 
molH molFe gFe?gFe gH gFegH molH molFe

2
2

2 2

1 1 562 562 1 1
صلاخ صلاخ

 
gFeFe %gFe

56 100 صولخ دصرد25224 صلاخ
صلاخان

 
 )24 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

صحیح است. 1گزینه .215
 بررسی موارد:

الف) دما، برخالف گرما به مقدار ماده وابسـته نبـوده و معـادل میـانگین     
 دهنده ماده است. (درست) انرژي جنبشی ذرات تشکیل

هاي یـک نمونـه    کار رفته و از ویژگی بهب) گرما براي تعیین یک فرایند 
 باشد. (نادرست) ماده نمی

باشـد.   ج) گرماي یک جسم وابسته به دما و مقدار ماده (جرم جسم) می
 (نادرست)

شود و از دمـا بـراي    د) تنها از گرما براي توصیف یک فرایند استفاده می
 شود. (نادرست) توصیف یک نمونه ماده استفاده می

 )55و  54هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .216

Hبررسی واکنش (g) Cl (g) HCl(g)2 2 )در دماي ثابت  2 C)25: 
) فرایندي گرماده اسـت و در آن گرمـاي آزاد شـده بـه دلیـل تفـاوت       1

ها) در مـواد اولیـه و فـراورده     انرژي گرمایی (مجموع انرژي جنبشی ذره
 باشد. نمی

پیوندهاي اشتراکی میان مواد اولیه و حاصل در این واکـنش   ) مجموع2
 باشد. برابر هم می

Cl)) با توجه به ترتیب شعاع اتمی 3 H)  ترتیب طول پیوندي مـواد ،
Clصورت:  در این واکنش به HCl H2 و ترتیـب انـرژي پیونـدي     2
Hصورت  در این واکنش به HCl Cl2  باشد. می 2

) با انجام واکنش تفاوت آشکاري در انرژي پتانسیل وابسـته بـه پیونـد    4
 شود.  ها ایجاد می میان اتم

 )62 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

X gg g Xg g
X

g g
g Xgg Xg
g

باشد در دمـاي  میXگرم ترکیب 40گرم محلول که حاوي 90ین 
، سیر شده است.10
به صورت زیر است:Yپذیري ترکیب  انحالللۀ 

/
/

S
S SS m S

m
mm S

0
2 1S0
2 1

27
0 3 27//33 27 0 3/20 0

صورت زیر است:بهXپذیري ترکیب  انحالل لۀ

/
/

S
S SS m S

m
mm S

0
2 1S0
2 1

72
0 8 72//80 72 0 8/10 0

توان نتیجه گرفت کـه بـه   پذیري دو ترکیب می انحالل معادلۀجه به 
نسـبت بـه   Xپـذیري ترکیـب   ل بیشتر بودن شـیب معادلـه انحـالل   

Xپـذیري ترکیـب   ي انحـالل ، تغییر دما تأثیر بیشتري بـر رو Yب 
دارد.Yت به ترکیب 

)110صفحۀدهم،  شیمی(
صحیح است.1نه 

g.molالی محلــول  را معــادل ppmتــوان  اســت، بنــابراین مــی11
در نظر گرفت.گرم حلی شونده در لیتر محلول

molCaCl molCa gCaL L molCaCl molCa g
Cgg

l l

3 2 2 3
2

22

10 1molCa gCagCaC1 1 1L 1molCa
لولحم لولحم

mgCa40
)102صفحۀدهم، شیمی (

صحیح است.2گزینه .214
واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر است

Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)HCl(aq) FeCl (aq)HCl(aq) FeCl (aq)2 2(aq) H(aq) H(aq)
شـودگاز هیدروژن به عنوان فراورده از ظرف واکنش خارج می

/1 باشد که مقـدار عگرم کاهش جرم به دلیل تولید آن می/6
هیدروژن تولیدي است. مقدار نظري هیدروژن و مقـدار آهـن

آوریم: دست می به
/ gH ( ) gH ( )2

2gH1 6/ 100 نرادقم280 ل ظ

molH molFe gFegH gFegH molH molFe
ggH l ll

2
2

2 2o
1 1molFe 562gH molHmolHmolHmolH

لاخ صلاخ

gFe %gFe
56 100 خ دصرد25%224 صلاخ

صلاخان
(شیمی یازدهم ،

صحیح است.1گزینه .215
بررسی موارد:

الف) دما، برخالف گرما به مقدار ماده وابسـته نبـوده و معـادل
دهنده ماده است. (درست)انرژي جنبشی ذرات تشکیل

هاي یکار رفته و از ویژگیبهب) گرما براي تعیین یک فرایند 
باشد. (نادرست) ماده نمی

ج) گرماي یک جسم وابسته به دما و مقدار ماده (جرم جسم)
(نادرست)

شود و ازد) تنها از گرما براي توصیف یک فرایند استفاده می
شود. (نادرست) توصیف یک نمونه ماده استفاده می

هاي صفحه(شیمی یازدهم، 
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 صحیح است. 4گزینه .217
 ها: بررسی عبارت

مراتـب بیشـتر از    اي به الف) نادرست؛ ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه
 ها و ......... است. ودروها، کارخانهها در خ سوختن سوخت

دهـد کـه سـاالنه حـدود      آشکار ردپاي غذا نشان می چهرةب) نادرست؛ 
 رسد. شود، به مصرف نمی غذایی که در جهان فراهم می %30

دهد که به ازاي هر هفت نفر در جهان، یـک   ج) درست؛ آمارها نشان می
)نفر گرسنه است  )1

7. 
کتاب درسی)، در حال حاضـر   92 صفحۀ( 9د) نادرست؛ با توجه به نمودار 

1/مساحت مورد نیاز براي تأمین غذا حدود  برابر مساحت زمین اسـت و   3
برابر مساحت زمـین  اگر با روند کنونی، الگوي مصرف ادامه پیدا کند به دو 

/بود که این نسبت نیاز خواهد 
/
2 1 51 3 /1  برابر کمتر است. 2از  /5

 )92صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .218

ـان   mol.Lیکاي غلظت بر زم .s )1 ـا   1 mol.L)ی .min1 بـراي مـواد    1

ـار مـی     ـاي   گازي یا محلـول بـه ک )molرود. از یک )
مرج
نامز بـراي مـواد    اینامز

ـاي      جامد، مایع، گاز یا محلول مـی  )تـوان اسـتفاده کـرد و از یک )
مجح
ـا  نامز تنه

ـالص داراي        براي مواد گازي شکل استفاده مـی  ـایع خ ـا م کنـیم. (مـواد جامـد ی
 کند.) غلظت ثابتی بوده و در طی واکنش غلظت آنها تغییر نمی

 صحیح است.   1گزینه .219
 است.   تنها عبارت ب درست
 ها: بررسی سایر عبارت

عبارت الف: از واکنش مقدار زیادي آمـین دو عـاملی و اسـید دو عـاملی     
 شود.  آمید ساخته می پلی

 5آمیدهاي ساختگی کوالر است کـه   ترین پلی عبارت پ: یکی از معروف
 تر است.   جرم خود مقاوم برابر از فوالد هم

هاي  و برخی آمین عبارت ت: بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمین
 دیگر است. 

 صحیح است.   3گزینه .220
 براي هر یک از کاربردهاي اشاره شده، ترکیب درست عبارت است از:  

 پلی سیانواتن   -1
 آمیدها کوالر ـ یکی از پلی -2
 اتیل بوتانوات   -4

 صحیح است.   3گزینه .221
شـود   دي اسید و دي الکل اولیه حاصـل مـی    از واکنش پلی استر با آب،

 کافت استر)(آب
n(C H O ) ( n)H O n HOOC CH COOH

n HO C H OH
5 6 4 2 2

2 4

2  

C H O , C H O g.mol 1
5 6 4 3 4 4130 104  

molC H O n molC H O gC H OgC H O n gC H O molC H O molC H O
5 6 4 3 4 4 3 4 4

5 6 4
5 6 4 5 6 4 3 4 4

1 10452 130 1 1  

/ g C H O3 4 441 6 
صحیح است. 2گزینه .222

 ها: بررسی عبارت
 الف) درست

 ب) نادرست. با توجه به   

H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)2 4 2 4 22 2 
 ج) درست

 باشد. موالر می 003/د) غلظت یون هیدرونیوم آن حدود  
 )32و  31هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه .223
ــادل آب برابــر         ــوردنظر ثابــت تع ــه در دمــاي م ــه بــه اینک ــا توج ب

mol.L12 2  توان گفت: است، بنابراین می 210
[H O ] [OH ][H O ] [OH ]

3
312 10

3 10 
/

/[OH ] [OH ] mol.L pOH4 52 9 110 10 4 5 
/ / /[H O ] 4 5 7 5 05 83

3 10 10 10 10 
/0 510 mol.L8 8 1

3
10 3 10 

 )26و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه .224

هاي صـابونی   کننده صابونی است و پاكکنندة  پاكالف) این ترکیب یک 
 کنند. ها عمل می کنش میان ذره و غیرصابونی بر اساس برهم

H)واکنش گرماده بوده و بـا تولیـد گـاز     ب) این همـراه اسـت کـه     2(
 دهد. قدرت پاك کنندگی را افزایش می

 ج) درست
شـوند   هاي صابونی و غیرصابونی زدوده نمی کننده ها با پاك د) این رسوب

هـایی نیـاز اسـت کـه بتواننـد بـا آنهـا         کننـده  و براي زدودن آنها به پاك
 ایی بدهند.واکنش شیمی

 )13و  12هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه .225

 ها: بررسی عبارت
) بازهایی بسیار قـوي  2(و برخی از بازهاي گروه  1الف) بازهاي گروه  

 (یا قوي) هستند.
آن  pHباشد کـه   ب) باز موجود در لوله بازکن سدیم هیدروکسید می 

 کن بیشتر است. از محلول شیشه پاك
b(Kج) هرچه ثابت یونش باز    OHهـاي   بیشتر باشد شمار یون (

 دهد. در محلول آن بیشتر بوده و بهتر جریان برق را عبور می
  د) نادرست 

/ /Ba(OH) [OH ] M.n. [OH ]2 001 2 1 002 
/ /pOH pH1 7 12 3 
 )29و  28هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 4گزینه .226
 صورت زیر هستند: هاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم

: Cl Cl e22  اکسایش2
: Na e Na2 2  کاهش 2

مـول گونـه کاهنـده     2مول الکتـرون   2مبادلۀ توان گفت به ازاي  که می
(Cl  گرم است. 71شود که معادل  مصرف می (

شـود کـه نسـبت بـه کـاتیون خـودش        * در کاتد فلز سـدیم تهیـه مـی   
 ناپایدارتر بوده در نتیجه سطح انرژي آن بیشتر است.

بـوده   CaCl2شـود   ذوب استفاده مـی نقطۀ * ترکیبی که براي کاهش 
تک اتمی داراي پیونـد   هاي که ترکیب یونی است و به دلیل داشتن یون

 باشد. کوواالنسی نمی
قـوي هسـتند، بنـابراین بایـد آنهـا را از برقکافـت       کاهندة * فلزات فعال 

 نمک مذاب آنها تهیه کرد.
 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 

)92صفحۀ (شیمی یازدهم، 
صحیح است.4نه 

ـان   mol.L غلظت بر زم .s )1 ـا   1 mol.L)ی .min1 1ii    بـراي مـواد

ـار مـی     ـاي   ي یا محلـول بـه ک )mol        رود. از یک )molمرج
نامز بـراي مـواد   انامز

ـاي     ، مایع، گاز یا محلول مـی  ) تـوان اسـتفاده کـرد و از یک )
مجح
ـا  نامز تنه

ـالص داراي       مواد گازي شکل استفاده مـی  ـایع خ ـا م  کنـیم. (مـواد جامـد ی
کند.) ت ثابتی بوده و در طی واکنش غلظت آنها تغییر نمی

صحیح است. 1نه 
است.   عبارت ب درست
ها: سی سایر عبارت

ت الف: از واکنش مقدار زیادي آمـین دو عـاملی و اسـید دو عـاملی     
شود.  مید ساخته می

5آمیدهاي ساختگی کوالر است کـه  ترین پلی ت پ: یکی از معروف
تر است.   جرم خود مقاوم از فوالد هم

هاي و برخی آمین رت ت: بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمین
ر است. 

صحیح است. 3نه 
 هر یک از کاربردهاي اشاره شده، ترکیب درست عبارت است از:  

پلی سیانواتن 
آمیدها کوالر ـ یکی از پلی

تیل بوتانوات 
صحیح است. 3نه 

شـود  دي اسید و دي الکل اولیه حاصـل مـی    کنش پلی استر با آب،
استر) فت

کنند. ها عمل می کنش میان ذره و غیرصابونی بر اساس برهم
H)واکنش گرماده بوده و بـا تولیـد گـاز     ب) این همـراه2(

دهد. قدرت پاك کنندگی را افزایش می
ج) درست

هاي صابونی و غیرصابونی زدودهکننده ها با پاك د) این رسوب
هـایی نیـاز اسـت کـه بتوانن کننـده  و براي زدودن آنها به پاك

ییایی بدهند.واکنش شیمی
هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه .225
ها: بررسی عبارت

بازهایی بس2(و برخی از بازهاي گروه 1الف) بازهاي گروه  (
(یا قوي) هستند.

باشد کب) باز موجود در لوله بازکن سدیم هیدروکسید می
کن بیشتر است.از محلول شیشه پاك

b(Kج) هرچه ثابت یونش باز  )bهـبیشتر باشد شمار یون
دهد. در محلول آن بیشتر بوده و بهتر جریان برق را عبور می

د) نادرست

/ /[OH ] M.n. [OH ][OH ] M.n. [OH ][OH ] M.n.2 001 2 1 002/ //

/ // H 12 3// HpH/

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.4گزینه .226

صورت زیرهاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم
Cl CllCl ClCl Cl
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 صحیح است. 3گزینه .227
فرایند برقکافت آب نـوعی سـلول الکترولیتـی اسـت کـه در آن آب بـه       

واکـنش آنـدي کـه     شـود و بـا انجـام نـیم     خود تبدیل می سازندةعناصر 
Hصورت  به O(l) O (g) H (aq) e2 22 4 است گاز اکسـیژن   4

 تولید خواهد شد.
 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .228
هـاي داده شـده،    در سلول گالوانی (منیزیم ـ مس)، با توجه به پتانسـیل  

 یابد: رم آن افزایش میهاي مس کاهیده شده و ج در کاتد، کاتیون
Cu (aq) e Cu(s)2 2 

باشـد،   که همان فرایند آبکاري فلز نقره بر روي سطح آهن مـی  Bسلول 
 گیرد: بر اساس واکنش زیر، نقره بر روي سطح آهن قرار می

Ag (aq) e Ag(s) 
گرم فلـز   B ،Yگرم فلز مس و در سلول  A ،Xاگر فرض کنیم در سلول 

نقره تولید شود و با توجه به اینکـه تعـداد الکتـرون انتقـال یافتـه در دو      
 سلول یکسان است.

A          Cu: سلول  (aq) e Cu(s)2 2 
molCu mole XXgCu molegCu molCu

1 2
64 1  eتعداد مول 32

B      Ag: سلول  (aq) e Ag(s)2 2 2 
molAg mole YYgAg molegAg molAg

1 2
108 2  eتعداد مول 108

 Aسلول  e= تعداد مول  Bسلول  eتعداد مول 

/
CuX Y X

Y Ag
32 0 332 108 108

زلف مرج
زلف مرج

 )60 صفحۀ(شیمی دوازدهم،  
 صحیح است. 3گزینه .229

H)هیدروژن پر اکسید تجزیۀ واکنش  O )2  صورت زیر است: به 2
H O (aq) H O(g) O (g)2 2 2 22 2 

صـورت زیـر    واکـنش کـاهش بـه    در سلول سوختی، گاز اکسیژن در نـیم 
 شود: مصرف می

O (g) H (aq) e H O(g)2 24 4 2 
با توجه به اینکه گاز اکسیژن تولید شده در واکنش اول در واکـنش دوم  

وان تعداد الکتـرون تولیـد شـده در سـلول     ت شود، بنابراین می مصرف می
 دست آورد: صورت زیر به سوختی را به

molH O molO gO?gO gH O gH O molH O molO
2 2 2 2

2 2 2
2 2 2 2 2

1 1 32272 34 2 1 
gمقدار نظري O2128 

gO/مقدار عملی  gO2 2
80 128 102  O2مقدار عملی 4100

A
/

molO N emole?e gO gO molO mole
2

2
2 2

1 4102 4 32 1 1
 

/الکترون AN12 8 
 )51 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه .230
ظرفیـت دریـاي   الیـۀ  هـاي   در تشکیل دریـاي الکترونـی فلزهـا، الکتـرون    

الیـۀ  هاي داده شده تعداد الکترون  الکترونی را می سازند که از میان گزینه
 از همه بیشتر است. Zn30ظرفیت 

Mg :[Ne] s2
12

23 1 

Fe :[Ar] d s6 2
26

83 4 1 

Al :[Ne] s p2 1
13

33 3 1 

Zn :[Ar] d s10 2
30

123 4 1 
 )82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .231
 ها: بررسی گزینه

تري است و خصلت فلزي بیشـتري   ) درست. اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ1
 نسبت به کلر دارد.

تـري اسـت و خصـلت فلـزي      مرکـزي (نیتـروژن) اتـم بـزرگ    ) درست، اتم 2
 بیشتري نسبت به اکسیژن دارد.

 هاي کناري یکسان نیستند. اتم مرکزي است و اتم N) نادرست، زیرا 3
: O N NO NN NO NNN 

تري است و خصلت فلزي بیشـتري   ) درست، اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ4
 نسبت به فلوئور دارد.

 )74و  73هاي  دهم، صفحه(شیمی دواز
صحیح است. 2گزینه .232

 ترکیبات یونی موردنظر عبارت است از:شبکۀ ترتیب آنتالپی فروپاشی 
MgO MgF Na O NaF2 2 

 )81صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .233

(NH ) SO (aq) NH (aq) SO (aq)2
4 2 4 4 42 

NH)غلظت مولی کاتیون   33گـرم محلـول کـه حـاوي      130را در  4(
NH)گرم  ) SO4 2  آوریم: دست می است به 4

/ g g(NH ) SOmL?molNH L L mL g
4 2 4

4
1 3 3310001 1 1 لولحم130 لولحم

لولحم  لولحم
mol(NH ) SO molNH mol.Lg(NH ) SO mol(NH ) SO

14 2 4 4
4 2 4 4 2 4

1 2 5132 1 
C)بــا توجــه بــه شــکل، غلظــت مــولی گلــوکز  H O )6 12 دســت  را بــه 6

 آوریم: می
mgC H OdL?molC H O L L dL

6 12 6
6 12 6

90101 1 لولحم1 لولحم
لولحم  لولحم

molC H Og mol.Lmg gC H O
3 16 12 6

6 12 6

11 5 101000 180 

[NH ] mol.L
[C H O ] mol.L

1
34

3 16 12 6

5 10
5 10

 

 )107و  106 هاي هصفح(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .234

C)گاز اتن  H )2 هـا در صـنایع پتروشـیمی     تـرین خـوراك   یکی از مهم 4
 باشد. می

 )112صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .235

 صورت زیر دارد: ساختاري به (PET)اتیلن ترفتاالت  پلی
O
||

[ C n

O
||
C O CH CH O ]2  )113صفحۀ (شیمی دوازدهم،  2

 
 

Ag (aq) e Ag(s)( )( ) ee
گرم فلـز  B ،Yگرم فلز مس و در سلول A ،Xفرض کنیم در سلول 

تولید شود و با توجه به اینکـه تعـداد الکتـرون انتقـال یافتـه در دو      
ل یکسان است.

A         Cu: سلول  (aq) e Cu(s)( )( ) e2

lC mole XXgCu molegCu molCuXgCu l
1 2molCu
64 1 32gCu molCu تعداد مولe

B      Ag: سلول  (aq) e Ag(s)( )( )2Ag (aq) ee( ) e

molAg mole YYgAg molegAg molAg
gYgAg A lA

1molAg
108 2 108gAg molAg تعداد مولe

تعداد مول Bسلول  eتعداد مول  =e  سلولA
CuX Y X

Y Ag
Y XY

Y A
32

32 108 108 /0 3/
زلف مرج
زلف مرج

)60صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

H)هیدروژن پر اکسید تجزیۀ ش  O )2 2Oصورت زیر است:به
H O (aq) H O(g) O (g)H O(g)2 2O 2 2O(g) OO(g) OO(g)2H O (aq)OO

صـورت زیـر    واکـنش کـاهش بـه   سلول سوختی، گاز اکسیژن در نـیم 
شود:ف می

O (g) H (aq) e H O(g)( )2 2(g) H (aq) e H(g) H (aq) e HH (aq) eH (aq) e( )H (aq) eaq( )( q) eH (aq) e
جه به اینکه گاز اکسیژن تولید شده در واکنش اول در واکـنش دوم  

تتوان تعداد الکتـرون تولیـد شـده در سـلول     ت شود، بنابراین میف می
دست آورد: صورت زیر بهختی را به

molH O molO gO?gO gH O O l O lOgH O ll O
O 2

2gH OgHgH O 1 molOmolO

بزر م ر و زي ر م زير و ري
نسبت به فلوئور دارد.

هاي دهم، صفحه(شیمی دواز
صحیح است.2گزینه .232

ترکیبات یونی موردنظر عبارت استشبکۀترتیب آنتالپی فروپاشی 
MgF Na O NaFMgF Na ONa O2 2F NaNaF NaF Na
(شیمی دوازدهم،

صحیح است.1گزینه .233
SO (aq) NH (aq) SO (aq)( ) SO( ) SONH (aq)NH (aq)( ) 2

4SO 4 4(aq) SO(aq) SO(aq)
NH)غلظت مولی کاتیون  گـرم محلـول کـه130را در  4(

NH)گرم  ) SO4 2 4) SO) آوریم: دست می است به
/ g g(NH ) SOmLH L L mL g
/ gL 4 2 4) SO)

4
1 3/ g10001 1 1L لولحم130 لل

لولحم لولحم

NH ) SO molNH mol.LNH ) SO mol(NH ) SO
14 2 4)) SO 4

4 2 4) SO) SO 4 2 4) SO)
NH ) SO) SOO 5

C)بــا توجــه بــه شــکل، غلظــت مــولی گلــوکز  H O )6 12 6H OH Oرا
آوریم: می

mgC H OdLH O L L dLL 6 12 6H OH
12 6H OO 90101 1 1Lلولحم لولحم

LLلولحم لولحم
molC H O mol.Lg gC H O

3 1l Ll6 12 6H OH
6 12 6H OH

1 5 10g
mol.L

O ] mol.L

1
3

3 1l Ll6O
5 10

5 10
هاي هصفح(شیمی دهم،   06

صحیح است.4گزینه .234
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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 همگی درست هستند؟  در کدام گزینه» نژند، دغَل، سرسام، متقارب، متَّفق، شائبه«هاي  معنی واژه

 ها، همسو، تردید ) خوار، تنبل، ورم مغز، قدم1
 گمانهم عقیده،  سرگیجه، خطوات،) زبون، مکّار، 2
 آهنگ، شک ها، هم ) اندوهگین، ناراستی، پریشانی، گام3
 ) افسرده، مکر، هذیان، همگرا، موافق، شبهه4

-2 است؟ نادرست معنی چند واژه در مقابل آن
سازند/ صباحت: شراب صبحگاهی/ آماس کردن: گنجایش پیدا کردن/ مرشد: مریـد   اي کلفت که از پشم یا کرك مالیده می نمد: پارچه«

 »ک/ مقرون: پیوسته/ شراع: خیمه/ چاشتگاه: نزدیک صبح/ حمیت: مردانگی/ تیره رایی: ناراستی/ خیلتاش: گروه چاکرانو سال
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو  1

-3 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی یک واژه 
 ) چریغ: غروب آفتاب/ سر پر زدن: توقف کوتاه/ بازبسته: مرتبط/ طیلسان: نوعی ردا1
 غان: موبدان زرتشتی/ آستانه: آغاز/ تعبیر: بازگویی/ تموز: ماه گرما) م2
 زین/ قدس: صفا/ مشایعت: بدرقه کردن کوهۀ) غرفه: باالخانه/ قاش: 3
 ) یغما: تاراج/ مباهات: سرافرازي/ تفّرج: گردش/ اهورا: ایزد4

-4 شود؟ در میان گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده می
و قدم، غرامت و تاوان، محجوب و مسطور، آقاجی خادم، هزاهز و غریو، گذاردن حقّ سالمتی، مناسک حاجیان، با محراب مسجد، خطوه 

 صراحت و آشکارا، فروگزاري و کوتاهی، بذله و لطیفه، نقمه و آواز
 ) چهار4 ) شش3 ) پنج2 ) سه1

-5 است؟ غلط در متن زیر امالي چند واژه
دد کمتر تواند خاست و اگر مخلوق خواستی که این معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مسـتغرق گشـتی و   و هر که به آسیب غرور و غفلت در گر«

 »که به عبادت متحلّی گردم. محق سخن بر این جمله گذارده نشدي، پس چون محاسن سالح بر این جمله در ضمیر متمکن شد، خواست
 ) چهار4 ) سه3 ) دو  2 ) یک1

هستند؟» سرایندگان نامی رباعی« در کدام گزینه تمامی شاعران از 6-
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي، ) بابا افضل، عطّار3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام  ) مولوي، صائب1

-7 درستی آمده است؟ در کدام گزینه به» لباس در خندان پسته گردد مغز پر سر از تلخ/ شور چشم ز شیرینش عیش نگردد تا«هاي بیت  آرایه
 سن تعلیل، تشخیص، تشبیه) ایهام، ح1
 آمیزي ) ایهام تناسب، تشبیه، استعاره، حس2
 ، جناس تامآمیزي، تشخیص، تضاد ) حس3
 ، تضاد، تشخیص) استعاره، حسن تعلیل4

-8 شود؟ در کدام گزینه به درستی دیده می» ایهام، اسلوب معادله، استعاره، تضاد«هاي  ترتیب آرایه
  حبــاب الــف) چــرا ز غیــر شــکایت کــنم، کــه همچــو 

  ب) به ساغر نقل کـرد از خـم، شـراب آهسـته آهسـته     
ــق ــۀ  ج) عاشـ ــن   سلسـ ــرم مـ ــره گیـ ــف گـ   زلـ

  هـاي حـرص   د) استخوانم سـرمه شـد از کوچـه گـردي    
 

ــتنم      ــواي خویشـ ــرابِ هـ ــه خـ ــه خانـ   همیشـ
  برآمــد از پــس کــوه آفتــاب آهســته آهســته     

  زنجیــــرم مــــن دیوانــــۀروزگاریســــت کــــه 
ــه ــۀدار  خانـ ــرا  گوشـ ــن مـ ــت کـ ــم قناعـ چشـ

 

 

 ) د، ج، ب، الف4 د، ب، ج، الف) 3 الف، د، ب، ج )2 الف، ب، ج، د )1
-9 ؟شود میدر کدام گزینه دیده » جناس ،ایهام ،حسن تعلیل ،کنایه«هاي  آرایه

ــانم    ) 1 ــم فتـ ــحاك و چشـ ــب ضـ ــالم آن لـ غـ
) پــا بــر ســر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــی       2
ــهرة) 3 ــر در کــوه      ش ــا نــنهم س ــهر مشــو ت ش
ــان مـــــن پـــــرس 4 ) درازي شـــــب از مژگـــ

 

ــدکــه ک ــه ضــحاك و ســامر  ی آموخــت يســحر ب
ــت     ــته اس ــی رس ــه روی ــاك الل ــبزه ز خ ــان س ک

ر شـــیرین منمـــا تـــا نکنـــی فرهـــادم    شـــو
ــت     ــته اس ــمم نگش ــواب در چش ــک دم خ ــه ی ک

 

 
 

ممغان: موبدان زرتشتی/ آستانه: آغاز/ تعبیر: بازگویی/ تموز: ماه گرما) م2
زین/ قدس: صفا/ مشایعت: بدرقه کردنکوهۀ) غرفه: باالخانه/ قاش: 3
) یغما: تاراج/ مباهات: سرافرازي/ تفّرج: گردش/ اهورا: ایزد4

 شود؟ در میان گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده می
حقّ سالمتی، مناسک حاجمحراب مسجد، خطوه  و قدم، غرامت و تاوان، محجوب و مسطور، آقاجی خادم، هزاهز و غریو، گذاردن

صراحت و آشکارا، فروگزاري و کوتاهی، بذله و لطیفه، نقمه و آواز
 ) چهار4 ) شش3 ) پنج2 ) سه1

 است؟ غلط در متن زیر امالي چند واژه
دد کمتر تواند خاست و اگر مخلوق خواستی که این معانی در عبارت آرد بسی کاغذ مسـتغرق گشو هر که به آسیب غرور و غفلت در گر«

»که به عبادت متحلّی گردم.تتمحق سخن بر این جمله گذارده نشدي، پس چون محاسن سالح بر این جمله در ضمیر متمکن شد، خواست
 ) چهار4 ) سه3 ) دو  2 ) یک1

 هستند؟»سرایندگان نامی رباعی« در کدام گزینه تمامی شاعران از
 ، خیام) بیدل، صائب4 مولوي،) بابا افضل، عطّار3 ، صائب) عطّار، مولوي2 ، خیام  ) مولوي، صائب1

درستی آمده اسدر کدام گزینه به»لباس  در خندان پسته گردد مغز پرسر از تلخ/ شور چشم ز شیرینش عیش نگردد تا«هاي بیت  رایه
ححسن تعلیل، تشخیص، تشبیه) ایهام، ح1
 آمیزي ) ایهام تناسب، تشبیه، استعاره، حس2
 ، جناس تامآمیزي، تشخیص، تضاد) حس3
، تضاد، تشخیص) استعاره، حسن تعلیل4

 شود؟ در کدام گزینه به درستی دیده می» ایهام، اسلوب معادله، استعاره، تضاد«هاي  رتیب آرایه
ه ه ک ن ک ت کا ش غ ز ا ف) ال
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 ؟شود میدیده » حسن تعلیل«در کدام گزینه 

) امــروز کــه در دســت تــوام مرحمتــی کــن      1
) گداي کوي تـو از هشـت خلـد مسـتغنی اسـت     2
ــود    3 ــوان ب ــن نت ــه ایم ــده ک ــو اي دی ــدار ش ) بی
ریـز از چشـمم نشـد بیـرون     خیال آن بت خون) 4

 

ــدامت   ــه شــوم خــاك چــه ســود اشــک ن ــردا ک ف
ــ ــالم آزاد   یراسـ ــه عـ ــو از جملـ ــد تـ ــتا بنـ سـ

ــزل خوابســت   ــن من ــه دری ــادم ک ــیل دم ــن س زی
هاي خـون  از آن در خواب هم ریزد ز چشمم قطره

 

-11 صـفت ونـدي) و    اسـم مرکـب)، (ونـد + اسـم     »ترتیـب بـر اسـاس الگوهـاي (اسـم + بـن مضـارع       هاي کدام گزینه به واژه
 اند؟ شده  اسم وندي ـ مرکب) ساخته بن مضارع  +(بن مضارع + وند 

  وجو ) خداجو، بیکار، پرس1
  ) هواپیما، ناشکر، سوز و گداز2
  کش، نامعلوم، شستشو ) خط3
 اساس، جوش و خروش دار، بی ) مردم4

-12 ر چهار وضعیت معنایی واژگان در گذر زمان وجود دارد؟در کدام گزینه ه
 ) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
 ) زندگی، زین، دستار، یخچال2
 ) ترگ، گناه، رکاب، دستور3
 ) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4

-13 شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«در کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة  هاي این ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
 تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
 پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ) نگاه پر مهر و انسان3
 ) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

-14 وندي، مرکب و وندي ـ مرکب به کار رفته است؟ واژة به ترتیب چند  در متن زیر
رقصـیدند، گنجشـکی زرد، روي    ها گرداگرد درختان بزرگ، مـی  ها از طراوت درونی خویش، سرمست و چلچله خندید، گل آسمان می«

 »  دهد. دار خویش را تکان می علفی خودرو نشسته و پرهاي شبنمشاخۀ 
 ) هشت، سه، یک4 ) هفت، سه، یک3 دو، دو ) هشت،2 ) هفت، دو، دو1

-15 شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  هاي مشخص  نقش دستوري واژه
ــون   ــغال نگـ ــت را  شـ ــیربخـ ــورد شـ خـ

ــاد   ــاق اوفتـــ ــا اتفـــ ــر روز بـــ دگـــ
 بی

ــورد ســـیرروبـــاه از آن  آنچـــهبمانـــد   خـ
روزش بـــداد قـــوترســـان،  کـــه روزي

 

 ) مفعول، نهاد، نهاد4 ) نهاد، نهاد، مفعول3 مفعول) نهاد، قید، 2 مفعول، مفعول  ) نهاد،1
-16 ؟ نیستکدام گزینه بیانگر فضاي حکومتی ضحاك 

) بســـی نـــادان کـــه از همراهـــی بخـــت1
ــتر  2 ــتم بیشـ ــد سـ ــن آمـ ــر مـ ــو بـ ) ز تـ
) شود خوار هر کـس کـه هسـت ارجمنـد    3
ــدة ) شــــود 4 ــهریار بــــیبنــ ــر، شــ هنــ

 

ــت    ــد رخـ ــان کشـ ــزم دانایـ ــدر بـ ــه صـ بـ
نیشــــتر زنــــی هــــر زمــــان بــــر دلــــم 

ــد   ــردد بلنـــ ــت گـــ ــه را بخـــ فرومایـــ
نــــژاد و بزرگــــی نیایــــد بــــه کــــار    

 

-17 ......... گزینۀ  جزها درست است  مفهوم تمامی گزینه
) دویدنــــد از کــــین دل ســــوي هــــم 1
ــر در هنــــد رنــــگ 2 ) پریــــد از رخ کفــ
) الهـــی ز عصـــیان مـــرا پـــاك کـــن    3
ــت 4 ــرمن اسـ ــر آهـ ــان مهتـ ــد کـ ) بپوییـ

 

ي و جنگیـدن حریفـان  ورز در صلح بستند بر روي هم: کینـه  
ــت  ــد ب ــه تپیدن ــرك    خان ــر و ش ــابودي کف ــگ: ن ــا در فرن ه

در اعمال شایسته چاالك کن: طلب بخشایش و توفیـق در عبـادت  
جهان آفرین را به دل، دشمن است: دعوت به قیـام علیـه ضـحاك   

 

 
 

؟ 

) گوش، برگستوان، سپر، خنده1
) زندگی، زین، دستار، یخچال2
) ترگ، گناه، رکاب، دستور3
) مزخرف، آزفنداك، ناله، سفیر4

شود؟  دیده می» مفعولی، نسبی  فاعلی،«ر کدام گزینه صفات 
 گوید.   شاعر، سخن میپرندة  هاي این ) سکوت مرموز کویر در سایش بال1
تري براي اسارت انسان است.  قويرشتۀ ) عادت کردن روح به شرایط مصنوعی 2
پاك و تابناك دلش بود.    آینۀاش بیانگر  دوستانه ) نگاه پر مهر و انسان3
) آینده از آن کسی است که با چشم بینا از نکات خوانده در حیات روزانه بهره گیرد. 4

وندي، مرکب و وندي ـ مرکب به کار رفته است؟ واژة به ترتیب چند  ر متن زیر
رقصـیدند، گنجشـکی زرها گرداگرد درختان بزرگ، مـی ها از طراوت درونی خویش، سرمست و چلچلهخندید، گل آسمان می«

 »  دهد. دار خویش را تکان میعلفی خودرو نشسته و پرهاي شبنمشاخۀ 
) هشت، سه، یک4 ) هفت، سه، یک3 دو، دو ) هشت،2 ) هفت، دو، دو1

شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  هاي مشخص  ش دستوري واژه
ــون   ــغال نگـ ــت را شـ ــیربخـ ــوردشـ خـ

ــاد   ــاق اوفتـــ ــا اتفـــ ــر روز بـــ دگـــ
ــوردســـیرروبـــاه از آن آنچـــهبمانـــد  خـ

روزش بـــدادقـــوترســـان، کـــه روزي
) مفعول، نهاد، نهاد4 ) نهاد، نهاد، مفعول3 مفعول) نهاد، قید، 2 مفعول، مفعول  ) نهاد،1

دام گزینه بیانگر فضاي حکومتی ضحاك 
ــت  ) بســـی نـــادان کـــه از همراهـــی بخـــت1 ــد رخـ ــان کشـ ــزم دانایـ ــدر بـ ــه صـ بـ
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 در کدام گزینه دو بیت در تقابل معنایی هستند؟  

ــرم  1 ــد اختـ ــد روز و بـ ــت بـ ــی گفـ ) همـ
ــوي جنّــــت مــــی از     ــویی ســ روي نکــ
ــا بــال شکســته پرگشــودن هنــر اســت 2 ) ب

مـــــرغ دل مــــــن هـــــوا نگیــــــرد     
ــرده   3 ــفر ک ــونین س ــه خ ــان ک ــد ) از آن ان

پرخطر عشـقِ تـو را سـاحل نیسـت    ورطۀ    
ــد   4 ــدون کنـ ــواي فریـ ــاو هـ ــی کـ ) کسـ

ــق آشــکار         ــرّ ح ــد س ــه ش ــان ک ــر آن ب
 

بباریــــد آتــــش همــــی بــــر ســــرم     
ــی  ــر دوزخ مــ ــدي در قعــ ــوي و ز بــ شــ

داننــــد پرنــــدگان مــــیهمــــۀ را  ایــــن
زان رو کـــه چنـــین شکســـته بـــال اســـت

انــــد ســــفر بــــر مــــدار خطــــر کــــرده
ــت     ــزل نیس ــو را من ــوداي ت ــت س راه پرآف
ســــر از بنــــد ضــــحاك بیــــرون کنــــد
نکردنـــــد باطــــــل بـــــر او اختیــــــار  

 

-19 است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه 
) چــه در کــار و چــه در کــار آزمــودن    1
ــایش اســ   2 ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ت) خ
) چــون شــیر بــه خــود ســپه شــکن بــاش3
) بخــور تــا تــوانی بــه بــازوي خــویش     4

 
 

ــودن     ــاج بـ ــود محتـ ــه خـ ــز بـ ــد جـ نبایـ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک
ــاش  ــتن بـــ ــال خویشـــ ــد خصـــ فرزنـــ
ــویش   ــرازوي خـ ــود در تـ ــعیت بـ ــه سـ کـ

 

-20 ه است؟ در کدام گزینه آمد» آزاري ندارد  من از بازوي خود دارم بسی شکر/که زور مردم«مفهوم بیت 
ــر    1 ــش پی ــت دروی ــوان دس ــر اي ج ) بگی
ــی    2 ــود کنـ ــه خـ ــی بـ ــه کنـ ــر چـ ) هـ
) کـرم ورزد آن سـر کــه مغـزي در اوســت   3
ــت   4 ــایش اس ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ) خ

 
 

نـــه خـــود را بـــیفکن کـــه دســـتم بگیـــر  
ــد کنـــــی  ــه نیـــــک و بـــ ــر همـــ گـــ

ــه دون همتــان  ــد بــی  ک ــز و پوســت  ان مغ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک

 

......... ارتبـاط  گزینـۀ   بـه جـز  هـا   گزینههمۀ با » الحانیست/روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم نه سزاي چو من خوش چنین قفس«بیت  21-
 معنایی دارد.  

ــو را ز 1 زننــد صــفیر عــرش مــیکنگــرة ) ت
) شور شراب عشق تو آن نفسـم رود ز سـر  2
موروث مـن اسـت  خانۀ ) حافظا خلد برین 3
ار آنجاسـت دلی آنجاست که دلـد  خوشمایۀ ) 4

 
 

ندانمت که در این دامگـه چـه افتـاده اسـت     
کاین سر پر هوس شود خـاك در سـراي تـو   
انــدر ایــن منــزل ویرانــه نشــیمن چــه کنــی

کنم جهد کـه خـود را مگـر آنجـا فکـنم      می
 

-22 مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
کدام دانـه فـرو رفـت در زمـین کـه نرسـت      «

 

ــ    ــن گم ــه انســانت ای ــه دان ــرا ب ــدچ »ان باش
 

ــر 1 ــۀ) تقریـ ــاد اســـت   ادیبانـ ــان معـ برهـ
ــد  2 ــت برچننــ ــی مرغکانــ ــه باشــ ) دانــ
ــت  3 ــه در راه اسـ ــی دام و دانـ ــه بسـ ) کـ
 ) اال اي جان انسانی چـو از اقلـیم نقصـانی   4

 

فصلی که نسیم از پس اسفند گشـوده اسـت   
غنچــــه باشــــی کودکانــــت برکننــــد   
ــر راه اســــت  ــر ســ ــه بــ ــذرت جملــ گــ

بـاش سـیاره   به شب هنگام ظلمانی چو اختر
 

-23 ها دورتر است؟  مفهوم کدام بیت از دیگر بیت
کاسه کند، آتش عشـق  غم و شادي همه یک) 1
) مجنــون چــو حـــدیث عشــق بشـــنید   2
وقـت را  بـی خنـدة  ) گریه در دنبـال باشـد   3
ــه 4 ــدة ) گری ــته و وخن ــتۀ آهس ــنپیوس م

 

گریه تا کی نتـوان یافـت بـه خنـدانی شـمع      
اول بگریســـــــت، پـــــــس بخندیـــــــد

بایـدت  ن چون گل گر در خون شـنا مـی  خنده ز
همچو شمع سحر آمیختـه بـا یکـدگر اسـت    

 

 

) چــه در کــار و چــه در کــار آزمــودن    1
ــایش اســ   2 ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ــ   ت) خ
) چــون شــیر بــه خــود ســپه شــکن بــاش3
) بخــور تــا تــوانی بــه بــازوي خــویش     4

ــودن    ــاج بـ ــود محتـ ــه خـ ــز بـ ــد جـ نبایـ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک
ــاش ــتن بـــ ــال خویشـــ ــد خصـــ فرزنـــ
ــویش   ــرازوي خـ ــود در تـ ــعیت بـ ــه سـ کـ

 ه است؟ در کدام گزینه آمد» آزاري ندارد  من از بازوي خود دارم بسی شکر/که زور مردم«فهوم بیت 
ــر    1 ــش پی ــت دروی ــوان دس ــر اي ج ) بگی
ــی    2 ــود کنـ ــه خـ ــی بـ ــه کنـ ــر چـ ) هـ
) کـرم ورزد آن سـر کــه مغـزي در اوســت   3
ــت   4 ــایش اس ــده بخش ــر آن بن ــدا را ب ) خ

نـــه خـــود را بـــیفکن کـــه دســـتم بگیـــر 
ــد کنـــــی  ــه نیـــــک و بـــ ــر همـــ گـــ

ــه دون همتــان  ــد بــی ک ــز و پوســت ان  مغ
ــت    ــایش اس ــودش در آس ــق از وج ــه خل ک

 ......... گزینـۀ  بـه جـز  هـا   گزینههمۀ با »الحانیست/روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمنه سزاي چو من خوش چنین قفس«ت 
 عنایی دارد.  

ــو را ز1 زننــد صــفیرعــرش مــیکنگــرة ) ت
) شور شراب عشق تو آن نفسـم رود ز سـر  2
موروث مـن اسـت  خانۀ) حافظا خلد برین 3
  ار آنجاسـت دلی آنجاست که دلـد خوشمایۀ )4

ندانمت که در این دامگـه چـه افتـاده اسـت    
کاین سر پر هوس شود خـاك در سـراي تـو   
انــدر ایــن منــزل ویرانــه نشــیمن چــه کنــی

کنم جهد کـه خـود را مگـر آنجـا فکـنم     می

فهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 
ــ  کدام دانـه فـرو رفـت در زمـین کـه نرسـت      « ــن گم ــه انســانت ای ــه دان ــرا ب ــدچ »ــ  ان باش
ــر 1 ــۀ) تقریـ ــاد اســـت  ادیبانـ ــان معـ فصلی که نسیم از پس اسفند گشـوده اسـت  برهـ
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 در کدام گزینه بیشتر مشهود است؟ » اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش آویزد«مفهوم عبارت 

) ســر نشــتر عشــق بــر رگ روح زدنــد    1
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشـق ) 2
ــی  ) 3 ــتم همــ ــردم ندانســ ــنی کــ توســ
) هر آن دل را که سوزي نیست دل نیست4

 

ــامش دل شــد      ــد و ن ــره فروچکی ــک قط ی
ــد    ــاز کنی ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم ب

ــیدن تنـــگ  ــز کشـ ــد  کـ ــردد کمنـ ــر گـ تـ
ــت   ــل نیسـ ــر از آب و گـ ــرده غیـ دل افسـ

 

-25 ......... گزینۀ  جز بهبیت زیر ارتباط معنایی دارند  ها با گزینه همۀ
ــو« ــا بخــت ج ــار م ــا، دادن جــان ک ــار م ان ی

 

ــه  ــا، فخــر جهــان مصطفاســت  قافل »ســاالر م
 

ــه در راه آرد 1 ــان همـ ــان را ز بیابـ ) گمرهـ
ــفا 2 ) محـــال اســـت ســـعدي کـــه راه صـ
چونک یک گوشه رداي مصطفی آمد به دسـت ) 3
ــاربان 4 ــا چـــون سـ انـــد ) در ایـــن ره انبیـ

 

مصطفی بـر ره حـق تـا بـه ابـد رهبـان بـاد        
ــی    ــر پـ ــز بـ ــت جـ ــوان رفـ ــطفی تـ مصـ

آنــک بــد در قعــر دوزخ در جنــان آوردمــش
ــاروان   ــاي کـــ ــل و رهنمـــ ــد دلیـــ انـــ

 

 

ــاربان 4 ــا چـــون سـ ــاروان  انـــد) در ایـــن ره انبیـ ــاي کـــ ــل و رهنمـــ ــددلیـــ انـــ
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6صفحه  بان عربیز
 

 )٢۶-٣۵( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■

-26 :م إِخوانًایكم إِذ كنتم أَعداًء فأَلَّف بین قلوبكم فأَصبحتلع نعمت هللا ذُكروااُ 
 هایتان الفت برقرار شد و برادران هم گشتید! که دشمن شدید، پس میان دل ذکر دهید، هنگامیهاي الهی را به خویش ت نعمت )1
 خود نعمت خداوند را ذکر کنید، وقتی دشمنان هم بودید، سپس میان قلبتان به هم پیوسته شد تا برادران همدیگر شوید! بر) 2
 هایتان همدلی ایجاد کرد، پس برادر گشتید! س میان دلکه دشمن بودید، پ آنگاه ،ریدوآ نعمت خدا را بر خویش به یاد )3
سـپس پیونـد    ،هاي شما الفـت ایجـاد شـد    که دشمنانی شدید، پس میان قلب نعمت خداوند را زمانی ،کنید بر خودتان یاد) 4

 اخوت بستید!
-27 :»أربعین صباحاً! تظھر ینابیع الحکمة علی لسان من یخلص «
 گردد! که چهار صبح خود را براي خداوند خالص کند، ظاهر میهاي حکمت بر زبان کسی  ) نشانه1
 شود که چهل صبح خود را براي اهللا خالص نماید! ) چشمه حکمت فقط بر زبان کسی ظاهر می2
 کند بر زبان آنکه چهل صبح برایش مخلص شود! هاي حکمت را ظاهر می ) خداوند چشمه3
 چهل صبح براي خداوند مخلص شود!شود که  هاي حکمت بر زبان کسی ظاهر می ) چشمه4
-28 »:األسماک الّتی کانت تتساقط من السماء أوجدت منظراً رائعاً ما شاھدت مثلھ فی عمری!«
 ام!ام ندیدهآوردند که مانند آن را در زندگیمیجالبی را به وجود منظرة افتادند و از آسمان می ها) ماهی1
 !امند که مانندش را در عمرم ندیدهجالبی را به وجود آورد ظرةمنکردند هایی که از آسمان سقوط می) ماهی2
 ام مانند آن را ندیده بودم!اي دل انگیز را ایجاد کردند که من در زندگیها پی در پی از آسمان افتادند و منظره) ماهی3
 را در عمر خود نخواهم دید! جالب را ایجاد کرده بودند و من مانند آن منظرةافتادند یک هایی که از آسمان می) ماهی4
دون « اتّصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیّارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور فی االمتحان و یری 29-

ل االمتحان!  »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: أن یؤجَّ
در امتحان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـداختن    ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست1

 امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـان را بـه      توانند در امتحان حاضر شوند و می ) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
 خواهند که امتحان به تأخیر بیفتد! ضور نخواهند یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان ح ) یکی از چرخ3
خواهنـد کـه    ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کننـد و مـی  4

 امتحان به تأخیر بیفتد!
-30 »:وّدة بیینا قد زالت!لیتک ما نسیت ھذه األشعار الجمیلة الّتی أنشدتھا لک، إنّی اُحّس أّن الم«
) اي کاش این شعرهاي زیبایی را که برایت سرودم فراموش نکنی، همانا احساس من این است که دوستی در بین ما از بین 1

 رفته است!
 رنگ شده است! کنم، محبت میان ما کم سرایم فراموش نکنی، چون من احساس می امیدوارم که شعرهاي زیبایی را که براي تو می) 2
 کنم! شدند، من محبتی را که میان ما  از بین رفته، احساس می ) کاش این شعرهاي زیبایی که براي تو خواندم، فراموش نمی3
 کنم که محبت در میان ما از بین رفته است! کردي، من احساس می ام فراموش نمی کاشکی این شعرهاي زیبایی را که براي تو سروده) 4

-31 عیِّن الخطأ:
سوَل...أرَسلنا إ) 1 : پیامبري را به سوي فرعون فرستادیم پـس فرعـون از آن پیـامبر،    لی فِرَعوَن رسوالً فََعَصی فِرَعوُن الرَّ

 نافرمانی کرد!
 کند. هاي آگاه جذب می قبر کوروش گردشگران را از دولت قَبُر کوروش یَجذُب ُسیّاحاً من َدَوِل العالِم:) 2
توائیَِّة:الَشَجَرةُ الخانِفَةُ َشَجَرةُ ) 3 هـاي   کننـده درختـی اسـت کـه در برخـی از جنگـل        درخت خفه تَنُمو فی بعِض الغاباِت االس

 روید. استوایی می
جیَن:) 4  ها پر شود. باید به ورزشگاه برویم، قبل از اینکه از تماشاچی علینا بالذَّھاِب الی الَملَعِب قبل اَن یَمتَلَئ ِمَن الُمتَفرَّ

ی ر ی ن ز ر صچ ري ر و ح چهل و
کند بر زبان آنکه چهل صبح برایش مخلص شود!هاي حکمت را ظاهر می) خداوند چشمه3
چهل صبح براي خداوند مخلص شود!شود که  هاي حکمت بر زبان کسی ظاهر می) چشمه4
ًتی کانت تتساقط من السماء أوجدت منظراً رائعاً ما شاھدت مثلھ فی عمری!« »:ّتتاألسماک الّ
 ام!ام ندیدهآوردند که مانند آن را در زندگیمیجالبی را به وجود منظرة افتادند و از آسمان می ها) ماهی1
!امند که مانندش را در عمرم ندیدهجالبی را به وجود آوردننظرةمنکردند هایی که از آسمان سقوط می) ماهی2
ام مانند آن را ندیده بودماي دل انگیز را ایجاد کردند که من در زندگیها پی در پی از آسمان افتادند و منظره) ماهی3
را در عمر خود نخواهم دیدجالب را ایجاد کرده بودند و من مانند آنمنظرةافتادند یک هایی که از آسمان می) ماهی4
ّااصلت باألستاذ و قلت لھ: إحدی إطارات سیارة أصدقائی انفجر لذلک لن یستطیعوا الحضور فی االمتحان و یر« ّصصاتّ

للن یؤجل االمتحان! »با استاد تماس گرفتم و به او گفتم: .........«»: َّ
در امتحان حضور پیدا کنند و خواستار به تـأخیر انـ) یک چرخ خودروي دوستانم ترکیده، بنابراین نخواهند توانست1

امتحان هستند!
خواهنـد کـه امتحـانتوانند در امتحان حاضر شوند و می) یکی از تایرهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین نمی2

 تأخیر بیندازي!
خواهند که امتحان به تأخیرححضور نخواهند یافت و میهاي ماشین دوستانم منفجر شده، بنابراین در امتحان ح ) یکی از چرخ3
خواهن ) یکی از تایرهاي خودروي دوستانم منفجر شده، بنابراین نخواهند توانست در امتحان حضور پیدا کننـد و مـی  4

امتحان به تأخیر بیفتد!
الم« ّ أن ّییتی أنشدتھا لک، إنّی اُحّس »:مموّدة بیینا قد زالت!ّتتلیتک ما نسیت ھذه األشعار الجمیلة الّ
) اي کاش این شعرهاي زیبایی را که برایت سرودم فراموش نکنی، همانا احساس من این است که دوستی در بین ما1

رفته است!
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-32 :الخطأعیّن 
دةیجتھد القارئ فی قراءتھ، ثّم الیخاب رّب کت) 1 ھ بفائ کنـد،   چه بسا کتابی کـه خواننـده در خوانـدنش تـالش مـی      :رج من

 آید! اي را بیرون نمی سپس از آن فایده
فقـط   نگار و اندیشمند بـود،  به اعتقاد عقّاد که روزنامه :ةالعقّاد الّذی کان صحفیّاً و مفّکراً اعتقد أّن الجمال لیس إالَ الحّری) 2

 زیبایی، آزادي است!
اي ترسـناك   ها صحنه ها به صخره برخورد جوجه اصطدام الفراخ بالّصخور مشھد مرعب ولکنّھ قسم من حیاتھا القاسیة:) 3

 است؛ ولی آن بخشی از زندگی دشوارشان است!
 اي در خواندن آنها نیست؟ هیچ فایدههایی وجود دارند که  کنی کتاب مان میآیا گ فائدة فی قراءتھا:ھل تظّن أن ھناک کتباً ال) 4

-33 عیّن الخطأ فی المفھوم: 
  دهد از سرّ درون! رنگ رخساره خبر می یُعَرُف الُمجرمون بسیماھُم: )1
 نکن کاري که بازآید پشیمانی!   الکالم: النّدم علی السکوت خیٌر ِمن النّدم علی )2
ةُ: )3  ون در! کم گوي و گزیده چ الّسکوُت َذھٌَب والکالُم فِضَّ
 ! به عمل کار برآید به سخنرانی نیست الِعلُم َخزائُن و مفتاُحھا الّسؤال: )4
-34 »خداوند آرامشش را بر پیامبر خود و بر مؤمنین نازل کرد«

  أْنَزَل هللاُ السَّکینَة َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )1
 أْنَزَل هللاُ َسکینَتَھ َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )2
 َزَل هللاُ َسکینَتَھ َعلی رسول َو علی المؤِمنینأنْ  )3
 نََزَل هللاُ السَّکینَة َعلی رسولِھ َو علی المؤِمنین )4
-35 :!»دهند هشت معلم شهر ما درس عربی را در کالس دوازدهم درس می«
 تدرِّس ثمانی معلمات مدینتنا اللغة العربیّة فی الّصف الثانی عشر! )1
 نتنا تُدّرسون اللغة العربیّة فی الّصف الثانی عشر!ثمانیة معلّمین فی مدی )2
 ثمانیة معلّمی مدینتنا یدرسون اللغة العربیة فی الصف إثناعشر! )3
 العربیّة فی الّصف الثانیة عشرة! الثمانی فی مدینتنا اللغة یدّرس المعلّمین )4
 
 :)٣٧و  ٣۶عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■

 
-36 :جموعة الّتی کلّھا جمع التّکسیرعیّن الم

  تالمیذ، أحبّة، قّمة، أعین) 1
 أُّماه، زمالء، أسنان، وقوف) 2
  ، أحبّاء، قُری، خیامغصون) 3
 صغار، أربعاء، أداة، عّمال) 4

-37 فی ضبط حرکات الکلمات: الخطا عیّن
 ُمنُذ العصِر الجاھلّی! ةَ العربیّ  ةَ َدَخْلِت اللغ ةُ الُمفَرداُت الفارسی) 1
فُُن!) 2  تَجری الریاُح بِما ال تَشتَھی السُّ
بُھا أحقُّ بِاإلجالِل ِمْن ُمعلِّم الناِس و ُمؤّدبِھم! )3  ُمعلِّم نفِسِھ َو ُمَؤدِّ
 علینا أْن نَعلَم أّن اإلخواَن یُعَرفوَن ِعند الّشدائِِد؟ )4

 

ررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّ ححن الّص ّ :)٣٧و ٣۶ننعیّ

ددن الندم علی)2 نن ِم نکن کاري که بازآید پشیمانی!  الکالم: ددالندم علی السکوت خیر
ُُةُ:)3 ةةضَّ ضضفِ ُ والکالم ببھٌَب َذ ُکوُت چچ ون در! کم گوي و گزیده چّککالس
ّؤؤ و مفتاُحھا السؤال:)4 ُزائُن ززَخ ُلم ! به عمل کار برآید به سخنرانی نیستللالِع

 »خداوند آرامشش را بر پیامبر خود و بر مؤمنین نازل کرد
نن علی المؤِمنین)1 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للة ع َ َةةکینَ َّککالسَّ ُ هللاُ  ْززأْنَزَل
نن علی المؤِمنین)2 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للھ َع ھھتَ َتتکینَ کک َس ُ هللاُ ْززأْنَزَل
نن علی المؤِمنینْأْن)3 ِ َلی رسول و للھ َع ھھتَ َتتکینَ کک َس ُ هللاُ ننَزَل
نن علی المؤِمنین)4 ِ َھ َو ِھھلی رسولِ للة ع َ َةةکینَ َّککالسَّ ُ هللاُ ززنََزَل
:!»دهند هشت معلم شهر ما درس عربی را در کالس دوازدهم درس می«
ّففة فی الصف الثانی عشر!)1 ّةةس ثمانی معلمات مدینتنا اللغة العربی ِّتدرِّ
ّففة فی الصف الثانی عشر!ممثمانیة معلّمین فی مدی)2 ّةةسون اللغة العربی ُددیینتنا تُدّر
ممثمانیة معلّمی مدینتنا یدرسون اللغة العربیة فی الصف إثناعشر! )3
ن )4 لّ ال ّففة فی الصف الثانیة عشرة!الثمانی فی مدینتنا اللغةممس المعلمین   یدّر ّةةالعربی

ّککھا جمع التّکسیرننعیّن الم ھھتی کلّ :ّتتممجموعة الّ
ةةة، قمة، أعین)1 ّ  ّةةتالمیذ، أحب
ااّماه، زمالء، أسنان، وقوف) 2 أُ
اغ)3 خ قُ ا ّاأ
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 ):۴١ -٣٨( صّ إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّ  ■■

ی » الثّقة بالنفس«تعتبر  اء المرء عل ر عن إتّک النفس تعبّ ة ب اتھم. الثق ذین یفشلون المشاکل فی حی زات الّ ّم می من أھ
اة  عنقدراتھ الحقیقیّة و اإلجتناب  ھ اآلخرینمحاک در أن یعمل ا یق ا  .بنفسھ فیم راً م ة  یخطأو لکن کثی ین الثق الناس ب

ھ من  »اإلعجاب بالنفس«بالنفس و  ا فی ّن م ھ أو یظ ا یکون فی ھ أعظم مّم و الثانی ما یدل علی ان المرء یحسب قدرات
ونو » الراضی عن نفسھ«القدرات الجسمیّة و النفسیّة أکثر من اآلخرین. الناس یسّمون ھؤالء  ا  ھم.الیُحبّ إنَّ علماءن

 مثل سائرا بین الناس. و صار ھذا ال» إعجاب المرء بنفسھ دلیل علی ضعف عقلھ« الماضین یقولون : 
 
-38 عیّن الّصحیح:.........!» العلماء یحسبون الراضی عن نفسھ «
 ُمحاکیاً ) 4   ُمخطئاً ) 3 جاھالً ) 2 ضعیفاً ) 1

-39 ما ھو الصحیح؟
    الُمعجب بنفسھ یتّکئ علی قدراتھ الحقیقیّة فقط!) 1
 الثقة بالنفس ھی عدم االستعانة من النّاس فی االمور!) 2
  الناجحین فی الحیاة ھو االتّکاء علی القدرات النفسیّة! أھّم میزة) 3
 بعض الناس الیدرکون التفاوت بین الثقة بالنفس و اإلعجاب بالنفس!) 4
-40 ؟الخطأما ھو  »......... الراضی عن نفسھ! النّاس یسّمون«
    من یعتمد علی قدراتھ فیما یقدر أن یعملھ!) 1
 مّما فی اآلخرین! الّذی یظّن قدراتھ الحقیقیّة أعظم) 2
 من الیعرف قدراتھ الجسمیّة أو النفسیّة فیحسبھا کثیراً!) 3
 علیھ!من الیستشیر الناس فیما الیقدر) 4

-41 النّص؟من مفھوم  أقرببیت من األبیات التالیة  أیّ 
ــار 1 ـــت بلنــــد دار کــــه مــــردان روزگــ همـ ( 

ــی  2 ــب فیضــ ــر طالــ ــوز اگــ ــادگی آمــ  ) افتــ

 ) درخــــت تــــو گــــر بــــار دانــــش بگیــــرد3

 بالگردان آن یارم کـه بـا زخـم دو صـد خنجـر     ) 4

 
 

 
 
 

ـــت بلنــــد  انــــد بــــه جــــایی رســــیدهاز همـ 

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
ــوفري را   ــرخ نیلــــ ــر آوري چــــ ــه زیــــ بــــ

گـردد  ش هر کـس و نـاکس پـی مـرهم نمـی     به پی
 

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

-42 في المحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفي: لخطأا نعیِّ : ﴾الحینو أدخلني برحمتک في عبادک الص﴿
 ل: فعل أمر، مزید ثالثی، للمخاطب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیّةأدخِ  )1
 ي: ضمیر متّصل ـ للمتکلّم وحدة (للمذّکر و المؤنت معاً)/ فاعل )2
 عباد: اسم ـ جمع تکسیر (مفرده: عبد)/ مجرور بحرف الجرّ  )3
 »عباد«اسم ـ جمع سالم للمذّکر ـ اسم فاعل/ صفة و موصوفھا  الصالحین: )4

-43 :و المحّل اإلعرابیّ عیّن الصحیح  فی نوعیّة الکلمات 
 / فاعلـ جمع سالم للمذّکر ـ اسم الفاعل: اسم بسیماھم مونجرِ المُ ف یُعرَ ) 1
 / صفة: اسم ـ مفرد مؤنثالقلوب! تخلب ةضیّ قأشّعة القمر ) 2
 ـ للجمع المذّکر و للجمع المؤنث / مبتدأ للقریب: اسم اإلشارة اس بالبّر عاملین بھ أیضاً!ن النیأمرو ھؤالءِ ) 3
 ر (مفرده: أثر) / خبریکسة تُفسد أُمورنا!: اسم ـ جمع التسیئ آثارفی العجلة ) 4

 

ّةةکئ علی قدراتھ الحقیقیة فقط!) 1 ککعجب بنفسھ یتّ ععالم ُ   
ّااالثقة بالنفس ھی عدم االستعانة من النّاس فی االمور!) 2
ّةةاء علی القدرات النفسیة!ّ میزة أھم) 3 ااالناجحین فی الحیاة ھو االتّک ّ 
بعض الناس الیدرکون التفاوت بین الثقة بالنفس و اإلعجاب بالنفس!) 4
ون« وی ونالنّ ووا  ؟الخطأما ھو  »......... الراضی عن نفسھ!ّ
   من یعتمد علی قدراتھ فیما یقدر أن یعملھ!) 1
ّةة قدراتھ الحقیقیة أعظم) 2 ّذی یظّن اامّما فی اآلخرین!ذذالّ
ّةةة أو النفسیة فیحسبھا کثیراً!) 3 ّةةمن الیعرف قدراتھ الجسمی
علیھ!من الیستشیر الناس فیما الیقدر) 4
؟ النّصمن مفھوم أقرببیت من األبیات التالیة ّی ّ
ــار 1 ـــت بلنــــد دار کــــه مــــردان روزگــ همـ (
ــی  2 ــب فیضــ ــر طالــ ــوز اگــ ــادگی آمــ ) افتــ
) درخــــت تــــو گــــر بــــار دانــــش بگیــــرد3
بالگردان آن یارم کـه بـا زخـم دو صـد خنجـر     ) 4

ـــت بلنــــد  ــدبــــه جــــایی رســــیدهاز همـ انــ
ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
ــوفري را   ــرخ نیلــــ ــر آوري چــــ ــه زیــــ بــــ

     گـردد ییش هر کـس و نـاکس پـی مـرهم نمـی     به پی

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

ّاإلعرابی و التحلیل الصرفي:ِّ لخطأا نعی: ﴾صصالحینوو أدخلني برحمتک في عبادک الص﴿ ّفي المحل
فعلیةأدخ)1 جملة فاعلھ مع و فعل للمخاطب/ ثالثی، مزید أمر، فعل ّةةخخل:
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9صفحه  بان عربیز

ة!األرض م  أنزل هللا من السّماء ماء و أصبحتِ «الکلمات و محلّھا اإلعرابّی:  ةعن نوعیّ  الخطاعیّن  -44 »خضرَّ
 »األرض«ـ فعل و فاعلھ  ةـ ماٍض ـ للمخاطب ةفعل من األفعال الناقص: أصبحت) 1
 ـ مفرد ـ مذکر/ فاعل و مرفوع ةـ اسم ـ معّرف بالعلمیّ  ةهللا: لفظ الجالل) 2
 ةفعلی ةو الجمل» هللا«ـ متعٍد/ فاعلھ » إفعال«أنزل: فِعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مصدره علی وزن ) 3
 »أصبحت«: اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ اسم مفعول ـ نکره/ خبر لـِ ةمخضرَّ ) 4

-45 بھ:   عیّن عبارة لیس فیھا مفعول
 ال یعلُم َمن فی الّسماوات و األرض الغیب إالّ هللا! )2 یُصنَُع َوکن الخفّاش فی جدار بیوت قدیمة! )1
 اس!إّن هللا أمرنی بمداراة النّ  )4 الکأس زجاجة نشرب فیھ الماء أو الّشای! )3

حیح عن عدد الحروف الجاّرة: -46 عیّن الصَّ
 حرفان اثنان لَھُ ما فی السَّماوات و ما فی األرِض  )1
 أربعة حروف سبحان الّذی أسری بَِعْبِدِه لَیالً ِمن الَمسِجِد الحراِم إلَی الَمسِجِد األقصی  )2
ْبر ِمن االیماِن َکالّرأِس ِمن الَجَسِد  )3  ثالثة حروف إنَّ الصَّ
حرف واحد قال َکْم لَبِْثَت؟ قال لَبِْثُت یَوماً أو بعَض یوٍم  )4

-47 عن الباقی: یختلف» الّالم«عیّن 
 المظلومین! ةحول مساعد ةساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 !ةالعربیّ  ةألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ) 1
 !ةلیشارکوا فی الحفل ةزمالئی إلی المدرس وصل) 4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً إلی المطبخ لتناوُ ) 3

-48 فی أّی عباره جاء فعل الّشرط فعالً ماضیاً:
 من أظلُم مّمن کتم شھادة عنده من هللا) 2  من لم یتب فأولئک ھم الظّالمون) 1
 ما تُقدِّموا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا) 4 من أسلم وجھھ  و ھو محسن فَلَھ أجره عند ربّھ) 3

-49 فی العبارات التالیة: »ان«عن قراءة  الخطأعیّن 
 : أنّ مذموم!ال تنسوا ان علماً الیقترن بالعمل ) 2 نّ دونھ فلکم أجر عظیم عند ّهللا!: إان تعملوا بما تع) 1
 : إنّ ن الرحمن فال تعجلوا فی أُمورکم!ان الصبر م) 4 : إنّ تتکلّموا عند الغضب فانھ مفسدة! ال) 3

-50 تختلف فی المعنی:» إّال «عیّن 
 إّن االنسان لفی خسر إّال الّذین آمنوا و عملوا الصالحات) 1
ِ!ھذه أُمور ال) 2  یدرکھا إّال المؤمنون با
 ما طالعت لیلة أمس کتاباً إّال کتاب العربیّة.) 3
کّل شیء ھالک إّال وجھھ ...) 4

ددسِجِد األقصی )2 سسی الم یی إل ِ الحرام ددسِجِد سسن الم نن ِم ییلیال ددبِدِه ببع ععذی أسری بِ أربعة حروف ذذسبحان ال
ددَسِد)3 سسن الج َ نن ِم ّالرأِس اا َک َ ننر ِمن االیماِن ِ ررْب ببالصَّ َّ ثالثة حروف َّإنَّ
ٍ یوٍم)4 َ أو بعض وو یَوماً تتْثُت ثثبِ بب؟ قال لَ تتْثَت ثثبِ ببلَ ممقال َکْم حرف واحد َ

م«عیّن عن الباقی: یختلف» ّّالّالنن 
!ةالعربیغغ ةّممألفھم آیات القرآن تعلّمت اللغ) 1 المظلومینةحول مساعد ةممساعدنا معلّمنا لنکتب مقال) 2 ّ   لل
ُ إلی المطبخ لتناو) 3 !ةلیشارکوا فی الحفلسس ةزمالئی إلی المدرسوصل)4 ل الغداء!جاء الضیوف واحداً فواحداً لل

ًرط فعالً ماضیاً: ّرر عباره جاء فعل الش ّفی أی
نن مّمن کتم شھادة عنده من هللا) 2 ّاامن لم یتب فأولئک ھم الظّالمون) 1 ُمن أظلم
ّھھھ أجره عند ربھ)3 ھھلَ ِّقدِّموا ألنفسکم من خیر تجدوه عند هللا)4 َللَمن أسلم وجھھ  و ھو محسن ف ُققما تُ
«عن قراءة  الخطأعی فی العبارات التالیة:»انّنن 
ّأ مذموم!ال تنسوا ان علماً الیقترن بالعمل ) 2 ّنّععدونھ فلکم أجر عظیم عند ّهللا!: إان تعملوا بما تع) 1
ّ: إّنممن الرحمن فال تعجلوا فی أُمورکم!ان الصبر م) 4 ّ: إّنممتتکلّموا عند الغضب فانھ مفسدة! ال) 3

تختلف فی المعنی:» إّالنن «عیّن
ذذ الّذین آمنوا و عملوا الصالحات) 1 ّاالنسان لفی خسر إّال ّإّن
ِ!ھذه أُمور ال) 2 ِ المؤمنون با یدرکھا إّال
ّةة کتاب العربیة.)3 ًما طالعت لیلة أمس کتاباً إّال
ّ شیء ھالک إّال وجھھ ...) 4 ّکل
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

بوده و خداوند نهایـت عجـز و    اعجاز کتاب وحی الهی به پیامبر اسالمجنبۀ ی از کدام حاک» رسایی در معنا در عین ایجاز و اختصار« 51-
 نماید؟  کدام عبارت شریفه بیان میبا ناتوانی منکران الهی بودن آن را 

رة  ) اعجاز محتوایی ـ 1 رة  ) اعجاز لفظی ـ 2 ٔ   ٔ 
ّ   ) اعجاز محتوایی ـ 3 ّأ ٍ  ر ّ) اعجاز لفظی ـ 4 ٓ ٍ  ر ٓ    ّ  أ

ر «حدیث شریف  س   ّ ا یک از مفاهیم زیر در ارتباط است؟  با کدام»   ا ا ان  52-
 م ) رسوخ تعالیم الهی در آداب و فرهنگ مرد2 بودن سطح فرهنگ مردم جامعه   ) پایین و ابتدایی1
 ) تغییر فرهنگ و سطح زندگی مردم متناسب با تعالیم الهی 4 ) رشد تدریجی سطح فرهنگ مردم جامعه  3

-53 گوي این سؤال خواهد بود؟ تواند نیاز موجودات را برطرف کند؟ کدام عبارت قرآنی پاسخ اگر سؤال شود که چرا فقط خدا می
اء ا﴿) 1  ﴾و ا  ا ا﴿) 2   ﴾ا  ا ا
ٔن﴿) ۳ م    رض﴿) 4  ﴾  ات و ا  ﴾ٔ   ا

داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي را در راه   بینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می 54-
 گیرد چه اشکالی دارد؟ غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می

 گیري از خرد ه عدم بهر ها ـ می در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگ1
 اسراف سرمایه ـها  ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 اسراف سرمایه ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 3
 گیري از خرد ه عدم بهر ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 4

-55 از حرکت و تغییر مکان از کنار دیواري به دیوار دیگر چه بود و ایشان از چه چیزي و به چه چیزي پناه برد؟ )(لی مقصود حضرت ع
 عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قضا ـ قدر شبهۀ) دفع 2 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قضا ـ قدر1
 عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قدر ـ قضا شبهۀفع ) د4 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قدر ـ قضا3

-56 دالیل فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و فرستادگان الهی در طول تاریخ در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 
 مندي مردم از فطرت  ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگی مردم ـ پایین بودن بهره1
 کتابتتوسعۀ ی مردم ـ عدم ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگ2
 کتابتتوسعۀ مندي مردم از فطرت ـ عدم  ) پایین بودن بهره3
 مندي مردم از فطرت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم ) پایین بودن بهره4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـارجی را     57-
 کند؟   براي رهبر فراهم می

 ) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2 بستگی اجتماعی ) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
 ) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4 بستگی اجتماعی ) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

اش را بخواهـد، اگـر بنـده گنـاهی مرتکـب شـود او را        که خداوند خیر بنـده  هنگامی: «)(اگر بخواهیم براي این حدیث امام صادق  58-
مبنـاي قرآنـی   » بخشـد تـا...   اش را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او می که شر بنده دهد تا به یاد او بیفتد و هنگامی گوشمالی می

 بیابیم، کدام آیه راهنماي ما خواهد بود؟
1 (﴿ ٌ    ّ وا اَ  ّ  ﴾... و  ا
ن ﴿) 2 ّ و   ء ر ء   ء و   ّ ِ ُ راً ُ  ُ  ّ  ﴾ء ر
ن...﴿) 3  ُ   ُ ُ رِ َ َ َ  ٓ ا  ّ  ّ  ﴾و ا
4 (﴿... ّ وا    و ان ا َ  ﴾َو ا 

-59 توان توأمان یافت؟ می )در کدام حدیث پیامبر (در علم و عدالت را  )معصوم بودن امیرالمؤمنین (
ی) 1  ّ  ّ ّ ا رون   ا   ّ   أ 
2 (  ٔ ا  ا و    اراد ا 
3 ( ّ  َ َ  ّ ّ و ا     ا
 مندترین نزد خداست.) این مرد... بهترین شما در رعایت مساوات بین مردم و ارج4

ن﴿)۳ رض﴿)﴾م ﴾و
داند، نسبت به دنیا چیست و عمل شخصی که چیـزي رینش و نگرش انسانی که جهان و از جمله، زندگی انسان را هدفمند می

گیرد چه اشکالی دارد؟غیر هدف خاصی که براي آن ساخته شده است، به کار می
 گیري از خرد ه عدم بهرها ـ گگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف) سردرگ1
 اسراف سرمایه ـها  ) سردرگمی در برابر اختالف در انتخاب هدف2
 اسراف سرمایه ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 3
 گیري از خرد ه عدم بهر ـ) فرصت دانستن آن براي رسیدن به هدف آفرینش 4

(لی مقصود حضرت ع از حرکت و تغییر مکان از کنار دیواري به دیوار دیگر چه بود و ایشان از چه چیزي و به چه چیزي پناه) )عع
عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قضا ـ قدرشبهۀ) دفع 2 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قضا ـ قدر1
عقیده به آزادي مطلق انسان ـ قدر ـ قضاشبهۀفع) د4 ) نشان دادن نگرش صحیح از قضا و قدر ـ قدر ـ قضا3

الیل فراموشی تدریجی تعلیمات انبیاء و فرستادگان الهی در طول تاریخ در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 
مندي مردم از فطرت ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگی مردم ـ پایین بودن بهره1
کتابتتوسعۀ گگی مردم ـ عدم ) بدوي بودن سطح فرهنگ و زندگ2
کتابتتوسعۀ مندي مردم از فطرت ـ عدم ) پایین بودن بهره3
مندي مردم از فطرت ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم) پایین بودن بهره4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـا
 کند؟   راي رهبر فراهم می

) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2 بستگی اجتماعی) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4 بستگی اجتماعی) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

اش را بخواهـد، اگـر بنـده گنـاهی مرتکـب شـ که خداوند خیر بنـده ) هنگامی: «)(گر بخواهیم براي این حدیث امام صادق 
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11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-60 باشد؟ می آن از صحیحی تعریف کدام یک داریم، بیان را خدا به رسیدن و عبودیت مسیر در انسان حرکت براي گام اولین بخواهیم اگر
 انسان اکتسابی و ذاتی استعدادهاي و ها توانایی ها، سرمایه شناخت) 1
 آنها از گیري بهره و هایش سرمایه و انسان شناخت) 2
 عبودیت مسیر در حرکت موانع و ها سرمایه شناخت) 3
  آنها از اجتناب و عبودیت مسیر در انسان حرکت موانع شناخت) 4

-61 شوند؟ اند، مستلزم چیست و در چه صورت این خدایان، عین هم می تصور چند خدا که با همکاري یکدیگر جهان را خلق کرده
 یک ـ اشتراك داشتن در کماالت) عجز و ناتوانی از آفرینش کل جهان توسط هر 1
 ـ وجود کماالت متمایز در آنها ) عجز و ناتوانی از آفرینش کل جهان توسط هر یک2
 ) محدود نمودن هر یک به قلمروي خلق شده توسط آنها ـ اشتراك داشتن کماالت3
 ) محدود نمودن هر یک به قلمروي خلق شده توسط آنها ـ وجود کماالت متمایز در آنها4

تواند مـا   محکم و استواري که بنابر فرمایش رسول گرامی اسالم با چهل روز اخالص در کارها، درجاتی از آن وصول خواهد شد، میعلم  62-
 را به کدام یک از نتایج برساند؟

 پذیري که همواره تسلیم حق و حقیقت خواهد بود. حق روحیۀ) رسیدن به 1
 از به پیشگاه او) کم شدن غفلت از خداوند و فزونی یافتن عرض نی2
 ها ) دستیابی به هدف درست و راه رسیدن به آن و دوري از لغرش3
 ناشدنی هایی وصف  ) برتري یافتن بر سایر مؤمنین در رسیدن به پاداش4

-63 آثار و پیامدهاي انکار معاد از آن جهت گریبان برخی معتقدین به آن را خواهد گرفت که: 
 ي سرگرم شدن آنها به هر کاري شده است. ) فراموشی و غفلت از مرگ، علتی برا1
 ی و یأس آنان شده است.ن) در عین قبول معاد، ترس از مرگ موجب سرگردا2
 اند.  هاي دنیایی فرو رفته ) قبول معاد در آنها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده و در هوس3
 اند.   دابی و نشاط زندگی را از دست دادهارزشی زندگی دنیایی برایشان شده و در نتیجه شا ) اعتقادشان سبب بی4

بهرگی از ظهور امام در میان  به اخبار و احوال شیعیان، نشانگر کدام مقام امام است و علت بی)( آگاهی حضرت صاحب االمر و الزّمان 64-
 چیست؟ )( مردم در کالم امیر مؤمنان علی

  روي در گناه ها و زیاده ) علم غیب و عصمت ـ ستمگري انسان1
 روي در گناه ها و زیاده ) والیت معنوي ـ ستمگري انسان2
  ) والیت معنوي ـ قدرناشناسی و ناسپاسی3
 ) علم غیب و عصمت ـ قدرناشناسی و ناسپاسی4

وو و ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت  )(علت تأکید امام رضا  در حدیث سلسلۀ الذهب بیـانگر کـدام   »    65-
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی می و براساس این حدیث کدام مفهوم است

 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ دژ محکم اهللا اکبر1
 ) معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ دژ محکم اهللا اکبر2
 ) تبین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا3
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق ـ قلعه محکم ال اله اال اهللا) 4

آویزند، ناشی از کدام صفت در ایشان است و راه شکسـت   بندگی شیطان را به گردن می حلقۀاینکه برخی آدمیان به جاي بندگی خدا،  66-
 شریفه تصریح شده است؟ آیۀاو در کدام 

ُ َو َ ﴿وفایی ـ  ) بی1 ُ َ و  َ ُ اِن  َ ِ َرب ا ّ ِ  َ   ﴾َی َو 
ا﴿وفایی ـ  ) بی2 َ َر و  ُ  َ َ َ َ ا  ّ َ ٍ َو   َ    ﴾َو 
ا﴿) دنیاطلبی ـ 3 َ َر و  ُ  َ َ َ َ ا  ّ َ ٍ َو   َ    ﴾َو 
ِ رَ ﴿) دنیاطلبی ـ 4 ّ ِ  َ َی َو  َ ُ َو  ُ َ و  َ ُ اِن  َ   ﴾ب ا

تو محکم و استواري که بنابر فرمایش رسول گرامی اسالم با چهل روز اخالص در کارها، درجاتی از آن وصول خواهد شد، میعلم 
را به کدام یک از نتایج برساند؟

به1 پذیري که همواره تسلیم حق و حقیقت خواهد بود.حقروحیۀ) رسیدن
ییاز به پیشگاه او) کم شدن غفلت از خداوند و فزونی یافتن عرض نی2
ها) دستیابی به هدف درست و راه رسیدن به آن و دوري از لغرش3
ناشدنی هایی وصف  ) برتري یافتن بر سایر مؤمنین در رسیدن به پاداش4

ثار و پیامدهاي انکار معاد از آن جهت گریبان برخی معتقدین به آن را خواهد گرفت که: 
ي سرگرم شدن آنها به هر کاري شده است. ) فراموشی و غفلت از مرگ، علتی برا1
ننی و یأس آنان شده است.ن) در عین قبول معاد، ترس از مرگ موجب سرگردا2
 اند.  هاي دنیایی فرو رفته) قبول معاد در آنها به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده و در هوس3
 اند.   دابی و نشاط زندگی را از دست دادهارزشی زندگی دنیایی برایشان شده و در نتیجه شا) اعتقادشان سبب بی4

بهرگی از ظهور امام دبه اخبار و احوال شیعیان، نشانگر کدام مقام امام است و علت بی))( گاهی حضرت صاحب االمر و الزّمان
چیست؟ )( ردم در کالم امیر مؤمنان علی (

 روي در گناه ها و زیاده ) علم غیب و عصمت ـ ستمگري انسان1
روي در گناه ها و زیاده ) والیت معنوي ـ ستمگري انسان2
  ) والیت معنوي ـ قدرناشناسی و ناسپاسی3
) علم غیب و عصمت ـ قدرناشناسی و ناسپاسی4

ا«در اجتماع مردم نیشابور بر عبارت ))(علت تأکید امام رضا  و در حدیث سلسلۀ الذهب بیـانگر» وووووووووو
 شود؟ یک موجب در امان ماندن از عذاب الهی میو براساس این حدیث کداممفهوم است
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-67 شدن ضایع مقابل در ایشان واست  )( اکرم پیامبر سیرة کدام تابع تبعیض، فاقد اي جامعه ایجاد براي )( پیامبر کوشش و تالش
کردند؟ می رفتار مردم با چگونه جامعه افراد حقوق

 کردند می رفتار مالیمت و بردباري با ـ برابري و عدالت ) برقراري1
کردند می رفتار مالیمت و بردباري باـ  محرومیت و فقر با ) مبارزه2
 آمد نمی کوتاه و ایستاد می ـ برابري و عدالت ) برقراري3
آمد نمی کوتاه و ایستاد میـ  محرومیت و فقر با ) مبارزه4

دریافت کـدام   شایستۀرا  ایمانی آنان جامعۀچیست و تقوامداري  ثمرةشود،  طور مستمر مرتکب می گرفتاري به کیفر آنچه که انسان به 68-
 گرداند؟ موهبت الهی می

ا﴿) 1 َ  ِ َ﴿ـ  ﴾َو ُ ُ  ُ َ َ َ ا﴿) 2 ﴾َ َ  ِ تٍ ﴿ـ  ﴾َو َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 
3 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ تٍ ﴿ـ  ﴾َوا َ َ  ِ َ  َ َ َ﴾ 4 (﴿ِ ٓ ِ ا  َ  َ َ﴿ـ  ﴾َوا ََ ُ ُ  ُ َ َ﴾ 

آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کـدام ویژگـی    و در از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد امید نشدنناعلت  69-
 براي ذات الهی بیان شده است؟

1( ﴿ً ب  ا  ر ا﴿ )2 ﴾ ا﴿ ـ ﴾ان ا  ا ر ا﴿ ـ ﴾   ﴾ا  ا
ا  ر ا﴿ )3 ً﴿ )4   ﴾ ا﴿ ـ ﴾  ب  ر ا﴿ ـ ﴾ان ا  ا  ﴾ا  ا

کدام اسـتدالل  » ها بازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و  ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» صادق القول بودن خداوند« 70-
 کند؟ آن بیان میدربارة را 
 ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  ) اثبا1
 ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  2
 ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  3
 ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  ) اثبا4

جایگـاه چـه   براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن    )( پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی  71-
 ؟ثمراتی را در پی دارد

 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با نـ رشد انسا هاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش1
 بندوباري یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـ بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی2
 بندوباري   یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـهاي اصیل او  ) احیاي منزلت زن و ارزش3
 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

-72 ؟ »هما احب اهللا من عصا« شریفه تأکیدي است بر این سخن امام صادقآیۀ کدام 
1 (﴿... ّ ن ا  ّ ی...﴿) 2   ﴾ُ ان   ً  و   ّ ُ  ٌ ا اَ ّ آ   ﴾و ا
ّ  دون ا﴿) 3 س   ّ اداً...و  ا ل...﴿) 4  ﴾ ا ء  ا ّ  ﴾ ا ا 

سازد، براي موفقیت در انتخاب همسر کدام روحیه الزم است و کـدام   از آنجا که محبت شدید به یک شخص، عقل انسان را منحرف می 73-
 باشد؟ حدیث شریف مؤید این مطلب می

ِ ) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 1 َِ  ا  ّ  
ِ  ُ ا) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 2 ُ ُ َو    ء 
ِ) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 3  ّ ِ   َ  ا
ِ  ُ ا) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 4 ُ ُ َو   ء 

 

آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کـدام و و در از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی داردامید نشدنناعلت 
راي ذات الهی بیان شده است؟

ب ﴿ )1 ا  ر ا﴿ )2 ﴾ ا﴿ ـ ﴾ًان ا  ا ر ا﴿ ـ ﴾  ا  ا
ا  ر ا﴿ )3 ب ﴿ )4   ﴾ ا﴿ ـ ﴾  ر ا﴿ ـ ﴾ًان ا  ا ا  ا

کدام اس»هابازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و  ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» صادق القول بودن خداوند
 کند؟ آن بیان میدربارة 

ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  ) اثبا1
) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت  2
) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  3
ت صدق دعوت پیامبران ـ امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت  ) اثبا4

جایگـبراي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن   )( ( پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی 
؟ مراتی را در پی دارد

فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با نـ رشد انسا هاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش1
بندوباري یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بیـ بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی2
بندوباري  یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بیـهاي اصیل او  ) احیاي منزلت زن و ارزش3
فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

؟»هما احب اهللا من عصا« شریفه تأکیدي است بر این سخن امام صادقآیۀ دام 
1 (﴿... ّ ّن ا  ّ ان   ی...﴿) 2 ﴾ُ ً  و   ّ  ٌّ ُ ا اَ ٓ آ ّ   ﴾و ا
ّ  دون ا﴿) 3 ّس   ّ اداًّو  ا ل...﴿) 4  ...﴾ ا ء  ا ﴾ّ ا ا 
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هـاي افـزایش    سوریه، عراق و بحرین به ترتیب مرتبط بـا کـدام یـک از راه    ) و اهل بیت و رنج و محرومیت مردم یمن،دوستی با رسول خدا ( 74-

 محبت به خدا است؟
  پیروي از خداوند ـ پیروي از خداوند  ) 1
 ) دوستی با دوستان خداوند ـ پیروي از خداوند2
 ) پیروي از خداوند ـ بیزاري و مبارزه با دشمنان خدا3
 رزه با دشمنان خدا) دوستی با دوستان خداوند ـ بیزاري و مبا4
هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تحول در  »هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافتن کتاب« و» حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی« 75-

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

 

 
 

مع ی ی ی
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 4
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14صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 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. 

……… I take a photograph of you while you are standing ……… your car? 76-
1) May - at 2) May - next to 3) Can - on 4) Can - in
It was my first in an airplane. I was very afraid because I ……… by plane before.77-
1) didn't fly 2) hadn't flown 3) haven't flown 4) wasn't flying 
He couldn’t buy that expensive car, because he didn’t have ……… money.78-
1) many 2) a little 3) several 4) much 
The fish ……… was caught by me weighted ten kilos.79-
1) who 2) whom 3) that 4) what 
The police thought the victim was Tom, but they were unable to ……… the body.80-
1) found 2) identify 3) receive 4) spare 

A building from which people can watch the planets and the stars is a/an ……… .81-
1) museum 2) telescope 3) observatory 4) tower 

A scientific test that is done in order to study what happens and to gain new knowledge is called 82-
a/an ……… .
1) research 2) success 3) experiment 4) belief 

My brother usually ......... with his friends on Fridays.  83-
1) goes away 2) gets up 3) hangs out  4) checks in 

She teaches the students to have respect for different groups of people and appreciate the 84-
……… of other cultures.
1) diversity 2) interest 3) custom 4) souvenir 
The teacher told us, "……… these exercises will make your English stronger."85-
1) making  2) doing 3) taking 4) having 
It is more important to ……… disease than to cure it.86-
1) relate 2) prevent 3) addict 4) gain 
We are trying to ……… a list of suitable people for the job.87-
1) compile 2) combine 3) convert 4) compare 
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increases in 88-
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 

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. 

Some of the more obvious (89)……… to growing commercial revenues, such as extending 
the merchandising space (90)……… expanding the (91)……… of shopping opportunities, 
have already been tried to their limit at many airports. A more radical solution is to find new 
(92)……… of commercial revenue within the terminal.

89-
1) productions 2) solutions 3) conditions 4) generations 

90-
1) or 2) and 3) so 4) but 

91-
1) absorbent 2) replacement 3) demand 4) variety 

92-
1) arrangements 2) products 3) sources 4) environments 

p g , y y
1) found 2) identify 3) receive 4) spare 

A building from which people can watch the planets and the stars is a/an ……… .
1) museum 2) telescope 3) observatory 4) tower 

A scientific test that is done in order to study what happens and to gain new knowledge is c
/an ……… .
1) research 2) success 3) experiment 4) belief 

My brother usually ......... with his friends on Fridays.  
1) goes away 2) gets up 3) hangs out  4) checks in 

She teaches the students to have respect for different groups of people and appreciat
……… of other cultures.
1) diversity 2) interest 3) custom 4) souvenir 
The teacher told us, "……… these exercises will make your English stronger."
1) making  2) doing 3) taking 4) having 
It is more important to ……… disease than to cure it.
1) relate 2) prevent 3) addict 4) gain 
We are trying to ……… a list of suitable people for the job.
1) compile 2) combine 3) convert 4) compare
It is well known in ……… theory that reaction rates increase rapidly with increas
temperature. 
1) solar 2) kinetic 3) energy 4) sunshine 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and d
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Besides providing such useful information in orbit close to Earth, spacecraft have also been 
sent to explore the depths of space to view the Moon and the planets. By 1990, all the planets 
in the solar system as far out as Neptune had been visited by unmanned probes, which during 
their flybys or landings had sent pictures back to Earth of these remote other worlds.  

The spacecraft's instruments measure temperature, magnetic fields, radiation, and other 
features of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for probes 
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like panels. 
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going further 
ahead, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in deep 
space is not strong enough to work solar cells. 

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from 9000 
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the planet and 
photographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10 was 
launched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sending 
back the first detailed views of the Mercurian surface. 

Which sentence is NOT true according to the passage? 93-
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells. 
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .94-
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries because 95-
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .96-
1) great 2) many 3) far  4) near 

eatures of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for pr
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like pa
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going fu
head, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in
pace is not strong enough to work solar cells.

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the plane
hotographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10
aunched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sen
ack the first detailed views of the Mercurian surface.

Which sentence is NOT true according to the passage? 
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar ce
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries be
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .
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Passage 2: 

Edison, Thomas Alva (1847-1931), an American scientist, was one of the world’s greatest 
inventors; he was born at Milan, Ohio in the United States. 

As a body he had a great deal of imagination and curiosity, and was taken away from 
school because the teacher thought his continual questions were a sign of stupidity. His first 
great interest was chemistry and he read all he could about it; he was only ten when he began 
to grow and sell vegetables so that he could buy chemicals for making experiments at home. 
when he was 12 he worked selling magazines and fruit on a train. 

He then decided to learn telegraphy and worked in several telegraph and worked in 
several telegraph offices. Then he had the chance to walk into the building of a telegraph 
company just as the telegraph stopped working. Soon afterwards he made a large sum of 
money by selling his design for a telegraphic instrument known as a stock checker, which 
relayed information about share prices from stock markets. 

He then began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock 
checkers and for work on his other inventions. He also helped to make the first successful 
typewriter and found a way of sending as many as six messages together over the same 
telegraph wire without getting them mixed up. He was very proud of having invented the 
gramophone in 1877. 

Edison stopped studying at school, for ………97-
1) he didn’t study well
2) he had a great imagination and curiosity 
3) his mother wanted him to do so 
4) the teacher thought he would not make progress at school 
At first Edison gave his attention to ………98-
1) physics 2) telegraphy 3) chemistry 4) typewriting 
He became financially successful by ………99-
1) working in a telegraph company 2) selling his design for a stock checker 
3) selling magazines and fruit on a train 4) making chemicals at home 
According to the passage, which sentence is not true? 100-
1) He, in 1877, invented one of the things he was very proud of. 
2) He decided to learn telegraphy and worked in several telegraph offices. 
3) He began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock checkers. 
4) By inventing the first typewriter he could send as many as six messages without getting 

them mixed up. 

elayed information about share prices from stock markets. 
He then began on his own and set up a workshop and laboratory for making 

heckers and for work on his other inventions. He also helped to make the first succe
ypewriter and found a way of sending as many as six messages together over the 
elegraph wire without getting them mixed up. He was very proud of having invente

gramophone in 1877.

Edison stopped studying at school, for ………
1) he didn’t study well
2) he had a great imagination and curiosity 
3) his mother wanted him to do so
4) the teacher thought he would not make progress at school 
At first Edison gave his attention to ………
1) physics 2) telegraphy 3) chemistry 4) typewriting 
He became financially successful by ………
1) working in a telegraph company 2) selling his design for a stock checker 
3) selling magazines and fruit on a train 4) making chemicals at home
According to the passage, which sentence is not true?
1) He, in 1877, invented one of the things he was very proud of. 
2) He decided to learn telegraphy and worked in several telegraph offices.
3) He began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock checker
4) By inventing the first typewriter he could send as many as six messages without ge

them mixed up. 
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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 15 120 101 20 شناسی زمین 1
 دقیقه 47 150 121 30 ریاضی 2
 دقیقه 36 200 151 50 شناسی زیست 3
 دقیقه 37 230 201 30 فیزیک 4
 دقیقه 35 265 231 35 شیمی 5

 
 
 

  
 
 

   
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



2صفحه  شناسی زمین

 

 گردش سیارات به دور خورشید: طبق قانون سوم کپلر، زمان یک دور-101
 شود. ) با افزایش فاصله از خورشید کم می2  شود. ) با افزایش فاصله از خورشید زیاد می1
 شود. رشید زیاد میکاهش فاصله از خو ) با4  کند. ) با افزایش فاصله از خورشید تغییري نمی3

  زیر چند بار خارج از آب قرار گرفته است؟ منطقۀدر پالئوزوئیک -102
1 (2 
2 (3 
3 (4 
4 (5 
 

شـرعی چـه روزهـایی، تقریبـاً     ایم. طول سایه این میله به هنگام ظهر  صورت عمود بر زمین نصب کرده اي را به استوا، میلهدایرة روي -103
 یکسان است؟

 ) همه روزهاي سال4 ) اول فروردین و اول تیر3 ) اول مهر و اول تیر2 ) اول تیر و اول دي1
  خورشید به کدام مدار تقریباً عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیشترین اختالف را خواهند داشت؟-104

 ) استوا4 کمی جنوب استوا) 3 ) رأس الجدي2 ) کمی شمال استوا1
  کند. آب هم افزایش پیدا می .........هاي جاري و زیرزمینی  افزایش طول مسیر طی شده توسط آب-105

 ) حجم4 ) سرعت3 ) سختی2 ) عمق1
  گیرد. قرار می .........تحت فشار، سطح پیزومتریک  سفرة پس از حفر چاه در یک-106

 سطح زمینتر از  ) پایین2  ) باالتر از سطح زمین1
 یهتغذ منطقۀتر از سطح  ) پایین4  ی) باالتر از سطح ایستای3

 ؟ت سنگ قیمتی یاقوت صحیح آمده استدر کدام گزینه مشخصا -107
 ) اکسید آلومینیم با رنگ قرمز و سختی باال1
 ) سیلیکات بریل با رنگ سبز و شکل چند وجهی 2
 ، نارنجیهاي قرمز، زرد ) نوعی سیلیکات به رنگ3
 .آید وجود می نی که در گوشته تحت فشار باال بهترین کا ) سخت4

 ؟باشد نمییک از موارد زیر صحیح  کدام-108

آید. وجود می نفت خام در محیط عمیق دریایی به )1
) نام دیگر الیوین زبرجد است.2
3 (/99 درصد نفت تولید شده در تاریخ زمین از بین رفته است. 9
 یابد. فاصله از منطقه تغذیه افزایش می هاي زیر زمینی با افزایش ) امالح آب4

 ماند؟ روز باقی می 90با نیمه عمر  رادیواکتیومادة روز چه کسري از  360پس از -109

1( 1
2 2( 1

16   3( 1
4 4 (1

8 
 شود؟ هاي زیر درصد نسبی بیشتري از پوسته زمین را شامل می یک از سیلیکات کدام-110

 ها ) آمفیبول4 ها ) پیروکسن3 ) فلدسپار پالژیوکالز2 ) فلدسپار پتاسیم1
 احتمال فرار آب در کدام حالت بیشتر است؟-111

 گاه سد از جنس شیست ) تکیه2  پی سد از جنس گابرو) 1
سد از جنس کوارتزیت) پی 4  سد خاکیبدنۀ ) 3

 ؟رو کدام است تنش فشاري در شکل روبهحاصل -112

خوردگی ) چین1
گسستگی) 2
بریدن سنگ  )3
درزه) 4

ريترشیاري ی ر
رکرتاسه
رکربونیفر ی ربو
نسیلورین ور
یناردووسین وو ر
کامبرین

) همه روزهاي سال4) اول فروردین و اول تیر3) اول مهر و اول تیر2) اول تیر و اول دي1
خورشید به کدام مدار تقریباً عمود بتابد، در شهر شما، طول مدت شب و روز، بیشترین اختالف را خواهند داشت؟

) استوا4کمی جنوب استوا)3) رأس الجدي2) کمی شمال استوا1
کند.آب هم افزایش پیدا می.........هاي جاري و زیرزمینی فزایش طول مسیر طی شده توسط آب

) حجم4) سرعت3) سختی2) عمق1
گیرد.قرار می.........تحت فشار، سطح پیزومتریک سفرةس از حفر چاه در یک

سطح زمینتر از  ) پایین2) باالتر از سطح زمین1
یهتغذ منطقۀتر از سطح ) پایین4ییی) باالتر از سطح ایستای3

؟ت سنگ قیمتی یاقوت صحیح آمده استدر کدام گزینه مشخصا
) اکسید آلومینیم با رنگ قرمز و سختی باال1
) سیلیکات بریل با رنگ سبز و شکل چند وجهی 2
، نارنجیهاي قرمز، زرد ) نوعی سیلیکات به رنگ3
.آید وجود می نی که در گوشته تحت فشار باال بهترین کا ) سخت4

؟باشدنمییک از موارد زیر صحیح کدام
آید. وجود می نفت خام در محیط عمیق دریایی به )1
) نام دیگر الیوین زبرجد است.2
3 (/99 درصد نفت تولید شده در تاریخ زمین از بین رفته است./9
یابد. فاصله از منطقه تغذیه افزایش می هاي زیر زمینی با افزایش ) امالح آب4

ماند؟روز باقی می90با نیمه عمر رادیواکتیومادة روز چه کسري از 360س از 
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 ها کدام عبارت صحیح است؟ در مورد ساخت سازه-113

.مان نفوذپذیري زمین زیر سازه استمنظور از مورفولوژي محل احداث سازه، ه) 1
گویند. تنش میدهند،  تحت تأثیر قرار میروهایی که از خارج، سنگ را به نی) 2
گیرند، از پایداري بیشتري برخوردار هستند. هایی که در منطقه تهویه قرار می ) تونل3
.د، پایداري تونل بیشتر خواهد بودبندي باش ورتی که محور تونل موازي با الیهدر ص) 4

 ؟است آبگیري سد گتوند خوزستان کدامهاي نمکی پیرامون، در محل ترین مشکل ناشی از وجود گنبد عمده -114

هاي نمکی) فرار آب از مخزن سد از محل گنبد1
کیفیت نامطلوب آب ذخیره شده    )2
سدبدنۀ ها و نشست  ) کارستی شدن سنگ3
هاي نمکی  اهش حجم آب به دلیل نفوذ در گنبدک) 4

 باشد. می......... ساخته شده و نقش آن  .........اساس از  سازي بخش زیر در راه-115

الیه زهکش                ) شن، ماسه و قیر ـ1
زهکشالیۀ  ) شن، ماسه و سنگ شکسته ـ2
توزیع بار وسایل نقلیه ) رس، شن و ماسه ـ3
ها    ) شن، ماسه و سنگ شکسته ـ توزیع بار چرخ4

 .شود وارد بدن می .........، از طریق عنصر روي .........عنصر سلنیم -116

 مصرف آب  برخالف ـ) 4 گیاهان ) برخالف ـ3 مصرف آب ) همانند ـ2 گیاهان ) همانند ـ1
 .در خاك شود .........تواند سبب کاهش عنصر  فرسایش و بارندگی شدید می-117

 ) کادمیم  4 ) روي3 ) فلوئور2 ید) 1
 نزدیکی معادن سرب و روي وجود دارد؟ هاي زیر در مناطق مسکونی احتمال وقوع کدام یک از بیماري-118

 ) آسیب دستگاه گوارش 4 ) اختالل در سیستم ایمنی3 هاي کلیوي ) آسیب2 دستگاه عصبی آسیب) 1
119-LiO2شود. ......... میباعث  .........از طریق  ......... عنصر سلنیم و 

وقوع سرطان  ـ هاي حاوي این عنصر آنزیم ) برخالف ـ1
پیشگیري از سرطان ـ هاي حاوي این عنصر ) همانند ـ آنزیم2
وقوع سرطان گر ـ هاي بسیار واکنش ـ تشکیل بنیان برخالف) 3
نوقوع سرطا هاي حاوي این عنصر ـ ) همانند ـ آنزیم4

 کدام عبارت صحیح است؟-120

شود. ) رالگار و اورپیمان حاوي عناصر اساسی هستند که مصرف زیاد آنها موجب سمیت می1
عناصر اصلی سنگ گرانیت هستند. ) اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم از2
) فلوئور و کادمیم از جمله عناصري هستند که ممکن است در زغال سنگ موجود باشند.3
 شوند. ها استفاده می هاي رسی در ترکیب خمیردندان ) فلوئوریت و کانی4

ر زیرر ش ب ززي نس ش بیو
الیه زهکش               ) شن، ماسه و قیر ـ1
زهکشالیۀ ) شن، ماسه و سنگ شکسته ـ2
توزیع بار وسایل نقلیه) رس، شن و ماسه ـ3
ها    ) شن، ماسه و سنگ شکسته ـ توزیع بار چرخ4

.شودوارد بدن می.........، از طریق عنصر روي.........عنصر سلنیم 
مصرف آب برخالف ـ)4گیاهان ) برخالف ـ3مصرف آب ) همانند ـ2گیاهان ) همانند ـ1

.در خاك شود.........تواند سبب کاهش عنصر فرسایش و بارندگی شدید می
) کادمیم 4) روي3) فلوئور2ید) 1

نزدیکی معادن سرب و روي وجود دارد؟هاي زیر در مناطق مسکونیحتمال وقوع کدام یک از بیماري
) آسیب دستگاه گوارش4) اختالل در سیستم ایمنی3هاي کلیوي ) آسیب2دستگاه عصبی آسیب)1

LiO2شود. ......... میباعث .........از طریق ......... عنصر سلنیم و
وقوع سرطان  ـ هاي حاوي این عنصرآنزیم) برخالف ـ1
عنصر ) همانند ـ آنزیم2 پیشگیري از سرطان ـ  هاي حاوي این
وقوع سرطان گر ـ هاي بسیار واکنشـ تشکیل بنیان برخالف)3
نوقوع سرطا  هاي حاوي این عنصر ـ ) همانند ـ آنزیم4

کدام عبارت صحیح است؟
شود. ) رالگار و اورپیمان حاوي عناصر اساسی هستند که مصرف زیاد آنها موجب سمیت می1
عناصر اصلی سنگ گرانیت هستند.) اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم از2
) فلوئور و کادمیم از جمله عناصري هستند که ممکن است در زغال سنگ موجود باشند.3

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

% افـزایش یابـد،   20کند. اگر پول شـخص هـر سـال     گذاري می انداز بلندمدت در بانک سرمایه مبلغی را به صورت حساب پسشخصی -121
 موجودي حسابش در سال دهم چند برابر سال هفتم است؟

1 (/16 2 (/1 64 3 (/1 68 4 (/1 728 
sinاگر -122 x sinxcosx23 4 1  کدام است؟tanx، مقدار 0

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

2 

xاگر -123 y
1 1 xحاصل عبارت  1 y x y

(x y)

3 3 3 3
 کدام است؟  2

1 (1   2 (1 3 (3   4 (3 
xاگر -124 x1 1 xحاصل عبارت  1 x1  کدام است؟ 1

1 (4
3 2 (3

2 3 (2 4 (3 
 رو است؟ یک از توابع زیر شبیه شکل روبه کدامضابطۀ -125

1 (x x xf(x)
x x

2 2 1
2 1

   

2 (x x xf(x)
x x

2 2 1
3 1

 

3 (x x xf(x)
x x

2 2 1
1 1

   

4 (x x xf(x)
x x

2 2 1
5 1

   

 توان کشید؟   به کمک نقاط واقع بر شکل مقابل چند مثلث مختلف می-126
1 (110   
2 (84   
3 (108   
4 (116   

کنیم. احتمـال آنکـه هـر دوي     مهره با هم و به طور تصادفی از جعبه خارج می 2سبز وجود دارد. مهرة  4سفید و مهرة  5در یک جعبه، -127
 آنها سفید باشند، چقدر است؟ 

1 (1
6 2 (5

18 3 (2
9 4 (5

9 
)O به مختصات AOBرئوس مثلث -128 , )0 0 ،A( , )2 )Bو  4 , )2  اي قرار دارد. مساحت دایره چقدر است؟  روي محیط دایره 1

1 (5
2   2 (5   3 (25

4   4 (25
2   

x)معادلۀ هاي  مجموع ریشه-129 ) (x )2 4 2 21 2 1 3  کدام است؟  0
1 (1 3 2 (2 1  ) صفر4 2) 3   3

ABضلع -130 نقطـۀ  واحد باشد، چنـد   2و  3در صفحه رسم شده است. اگر طول میانه و ارتفاع وارد بر آن به ترتیب  ABCاز مثلث  4
 توان یافت؟ می Cمتمایز براي رأس 

  1) 2 ) صفر1
3 (2 4 (4 

A B4

رو است؟یک از توابع زیر شبیه شکل روبهکدامضابطۀ 

1 (xf(x)
x

2 2 1x x
2 1x

 

2 (xf(x)
x

2 2 1x x
3 1x

3 (xf(x)
x

2 2 1x x
1 1x

 

4 (xf(x)
2 2 1x x

5 1x x
 

توان کشید؟  ه کمک نقاط واقع بر شکل مقابل چند مثلث مختلف می
1 (110
2 (84 
3 (108
4 (116 

کنیم. احتمـال آنکـه هـمهره با هم و به طور تصادفی از جعبه خارج می2سبز وجود دارد. مهرة 4سفید و مهرة 5در یک جعبه، 
نها سفید باشند، چقدر است؟ 

1 (1
62 (5

183 (2
94 (5

9
)Oبه مختصاتAOBرئوس مثلث  , ),, ،A( , )Bو ,,( , اي قرار دارد. مساحت دایره چقدر است؟ روي محیط دایره,,(

1 (5
2 2 (5 3 (25

4 4 (25
2 
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 کدام است؟ AHCارتفاع وارد بر وتر در مثلث  اندازةدر شکل مقابل -131

1 (8 5
5 2 (4 5

5 

3 (6 5
5 4 (2 5 

ACدر شکل زیر اگر -132 || BD ،BC || DE ،OB AEو  10  کدام است؟ AB اندازةباشد،  21
1 (/4 5 
2 (4 
3 (/5 5 
4 (6 

PCمربع است. اگر  MNPQالزاویه و چهارضلعی  قائم ABCمثلث -133 MQو  16  کدام است؟ BCضلع  اندازةباشد،  8
1 (18 
2 (28 
3 (20 
4 (32 

f(x)تابع -134 (m )x mx22 fو  fپذیر است، نمودار توابـع   اعداد حقیقی وارون مجموعۀروي  3 xدر  1 a    همـدیگر را قطـع
 ؟نداردکدام تابع قرار  دامنۀدر  aکنند.  می

1 (y x 2 (xy x
1

2 3 3 (xy x
3

3 
4 (y x22 

sinبرد تابع -135 xy cos( ( ))1
2  کدام است؟  4

1 ([ , ]2 2
2 2   2 ([ , ]1 1   3 ([ , ]2 12   4 ([ , ]21 2   

logحاصل -136 log1 5
2

3  کدام است؟ 9

1 (2- 2 (1- 3 (3- 4 (4- 
f(x)نمودار تابع -137 a log x b2  به شکل مقابل است. در این صورتf (  کدام است؟ 19(

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

اگر -138
x

xlim
x ax b

2
22
2 a، در این صورت مقدار 9 b2  کدام است؟ 3

1 (20 2 (20 3 (4 4 (4 
yتابع -139 f(x)  بازةروي [a,b] :پیوسته است. در این صورت 

1 (fD [a,b]  2 (f  درx a .پیوسته است 
3 (f  درx b .4 فقط از چپ پیوسته است (f  بازةدر a b b a( , )2 2

3  پیوسته است. 3
 هاي زیر مستقل است؟  با کدام یک از پیشامد» بیاید 2اولین بار عدد «در پرتاب دو بار یک تاس، پیشامد اینکه -140

 شود. 5) پیشامد اینکه مجموع 2 شود. 4) پیشامد اینکه مجموع 1
 شود.  10) پیشامد اینکه مجموع 4 شود. 7) پیشامد اینکه مجموع 3

A

B CH2

4

O A B E

C
D

A

B C

M N

PQ

5 11

2

1 (18
2 (28
3 (20
4 (32

f(x)ابع  (m )x mx2 3)x mx پذیر است، نمودار توابـع  اعداد حقیقی وارونمجموعۀرويf   وf xدر 1 aهمـدیگر ر
؟نداردکدام تابع قرار دامنۀدر aکنند.  می

1 (y x2 (xy 1
2 3x3 (xy x

3
34 (y x22

sinرد تابع  xy cos( ( ))sin x 1
2 کدام است؟  4

1 ([ , ]22
2 2,, 2 ([ , ],, 3 ([ , ]2

2 4 ([ , ]2
2 

logحاصل  log5g1
2

9log5log کدام است؟

1 (2-2 (1-3 (3-4 (4-
f(x)مودار تابع  a log x b2 به شکل مقابل است. در این صورتf ( کدام است؟ (

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

limگ
22 9x2

قدا ت ص این aد b2aاست؟ کدام

A

B C

M N

PQ

5 11

2
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

هـاي   هاي جدید نسبت به میـانگین داده  اضافه کنیم تا میانگین داده 9و  10، 6، 18، 25، 30، 42هاي  هاي زیر را به داده یک از داده کدام-141
 ؟  نکندقبلی تغییري 

1 (, , ,15 19 12 18 2 (, ,19 2114   3 (, , , ,7 15 55 17 6   4 (, , ,2 21 53 44   
fتابع  دامنۀاگر -142 ( x )2 ]برابر  1 , ]1 f دامنۀصورت  باشد در این 23 ([x]) (.نماد جزء صحیح است []) کدام است؟ 

1 ([ , )14 2 ([ , ]2 3 3 ([ , ]13 4 ([ , )2 4 
sinxمثلثاتی  معادلۀجواب کلی -143 cos x

cosx
2 02 3

k)کدام است؟   )) 

1 (
k

k

2 2
52 6

 2 (
k

k

2 6
52 6

 3 (
k

k

52 6
2 2

 4 (
k

k

2 6
2 2

 

xyشبیه شکل مقابل باشد، مشتق تابع  f(x)اگر نمودار -144 f(x)
2 x نقطۀدر  1  کدام است؟ 1

1 (/0 76 
2 (/0 64 
3 (/0 72 
4 (/0 78 
 

f(xداشته باشیم:  gو  fپذیر  اگر براي توابع مشتق-145 x ) g( x )2 4 1 2 f، نسبت 1 ( )
g ( )

4
 است؟ کدام 3

1 (1 2 (1
2 3 (1

3 4 (1
4 

f(x)برد تابع -146 x x3 2 ]بازة در  5 , ]2  کدام است؟ 1

1 ([ , ]17 2 2 ([ , ]17 1 3 ([ , ]2 1 4 ([ , ]2 17
3 3

 

xf(x)اتومبیلی روي تابع -147 , (x )
x

2
3 0

2
ها اسـت. در ایـن صـورت    xخط واصل اتومبیل و مبدأ با محور  زاویۀ کند.  حرکت می 

 حداکثر شود؟  زاویۀاي با کدام طول باشد تا  اتومبیل در نقطه

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

 کدام است؟ مقداري ثابت باشد،ثابت،  نقطۀمکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموعه فواصلشان از دو -148
 ) دایره4 ) بیضی3 ) هذلولی2 ) سهمی1

m)معادالت تمام قطرهاي یک دایره به صورت -149 )x (m )y1 2 1 xباشد. اگر این دایره بر خط  می 0 y4 3 مماس باشد،  6
 شعاع آن چقدر است؟

1 (1 2 (2 3 (2 3 4 (3 2 
اي به رنگ دیگر به ظرف  گذاریم و بعد مهره اي به تصادف انتخاب و کنار می آبی است. از ظرف مهرهمهـرة   3قرمز و مهرة  5ظرفی حاوي -150

 خارج شده همرنگ باشند چقدر است؟مهرة کنیم. احتمال این که دو  اي دیگر از ظرف خارج می کنیم. سپس مهره اضافه می

1 (13
32 2 (25

72 3 (15
32 4 (13

72 

1 6

f (x)

4

x
x

2
3 2

yع f(x)
م

1 (/0 76/
2 (/0 64/
3 (/0 72/
4 (/0 78/

f(xداشته باشیم: gو fپذیر گر براي توابع مشتق x ) g( x )2 x ) g( xx ) g( x نسبت ،f ( )
g ( است؟ کدام (

1 (12 (1
23 (1

34 (1
4

f(x)رد تابع  x x3 5x  بازة در[ , کدام است؟ ,,[

1 ([ , ],,2 ([ , ],,3 ([ , ],,4 ([ , ]2 17
33

xf(x)تومبیلی روي تابع  , (x )x
x

2
3 2

ها اسـت. در ایـن صxخط واصل اتومبیل و مبدأ با محور زاویۀکند. حرکت می 

حداکثر شود؟ زاویۀاي با کدام طول باشد تا تومبیل در نقطه

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

کدام است؟مقداري ثابت باشد،ثابت، نقطۀمکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموعه فواصلشان از دو 

1 6

f (x)

4

x
x

2
3 2
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7صفحه  شناسی  زیست
 ......... بسیاري از-151

شوند. افشانی می میوه به کمک حشرات گرده) گیاهان کشاورزي و درختان 1
ساله گل، دانه و میوه تولید کنند. توانند هر گیاهان چندساله می) 2
شوند. جا می چسبند و با آنها جابه ها به پیکر جانوران می ) میوه3
 کنند. ها در شب تغذیه می افشان ) گرده4

 کدام موارد براي هر نوع گل گیاه کدو صادق است؟-152
 ها ب) بخش وسیع براي اتصال کاسبرگ     هاي متصل به هم گلبرگالف) 

 رویانی کیسۀد) محلی براي تشکیل   خارجی منفذدار دیوارة هاي با ج) محلی براي تولید گرده
 ) ج و د4 ) الف و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1

 دهد؟ جنسی یک زن سالم رخ می ۀچرخکدام گزینه در هفته سوم -153
 ) افزایش ضخامت دیواره رحم2زرد                                   ) کاهش اندازه جسم 1
هاي هیپوفیزي ) افزایش غلظت هورمون4هاي تخمدان                     ) کاهش غلظت هورمون3

 مطرح شده است؟ نادرستکدام گزینه به صورت -154
 شود. ) در ساختار آزوال همانند گونرا، دیسه یافت می1
 کند. اي، بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می همزیستی قارچ ـ ریشهرابطۀ در   )2
اي، در محل مصـرف، مـواد آلـی     چگونگی حرکت مواد در آوند آبکشی براساس الگوي جریان فشار ریشهمرحلۀ ) در آخرین 3

 شوند. ، باربرداري میATPپرورده، با مصرف شیرة 
 خام نقش زیاد و بسیار مهمی دارد.شیرة اي در صعود  ، فشار ریشه) در بیشتر گیاهان4

 شود؟ ها می وناگونی در جمعیتی باشد که منجر به حفظ گیها جزئی از مکانیسم تواند نمیکدام مورد -155
 1ها در کاستمان  ) آرایش چهارتایه1
 هاي غیرخواهري در ساختار تترادي جایی قطعات بین فامینک جابه )2
 هاي متفاوت در ژن نمود خود  فرادي با دگرهپیدایش ا )3
 اثر رویدادهاي تصادفی ها بر ) تغییر فراوانی دگره4

 تر است؟ مناسب» ها میانه«کدام تعریف براي -156

 شوند. هستند که پس از رونویسی، از ژن جدا می DNAهایی از  توالی) 1
 اند. ) بخشی از ژن هستند که رمزهاي آمینواسیدها را در خود جاي داده2
 شوند. هاي بین ژنی هستند که پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی ) توالی3
 شوند. هایی روي رشته دناي الگو هستند که پس از جفت شدن با رناي بالغ تشکیل می ) حلقه4

 کند؟ تکمیل می نادرستی چند مورد عبارت زیر را به-157
 ».........کنند،  گروهی از گیاهان که گل تولید می«

 تنوع جانوري بیشتري دارند.، نسبت به سایر گیاهان در زیستگاه خود )الف
 وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند.پهنۀ اند  ) توانستهب
 اند. بیشترین گروه گیاهی را در روي زمین تشکیل داده )ج
 .هستند  ر اختصاصی براي تولیدمثل جنسیفاقد ساختا )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 ت درست است؟کدام عبار-158
 هر هورمون فقط یک نوع یاخته هدف دارد. )1
 اختصاصی دارد. گیرندةهر یاخته هدف فقط براي یک نوع هورمون  )2
 مون و هم ناقل عصبی باشد.تواند تحت تاثیر هم هور نمی اي اختهیهیچ  )3
 دار قرار دارد. ین در جلوي مجاري داراي مخاط مژهترشح کننده تیموسغدة  )4

هاي هیپوفیزي ) افزایش غلظت هورمون4هاي تخمدان                    ) کاهش غلظت هورمون3
مطرح شده است؟نادرستکدام گزینه به صورت 

شود. ) در ساختار آزوال همانند گونرا، دیسه یافت می1
کند. اي، بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت میهمزیستی قارچ ـ ریشهرابطۀ در   )2
اي، در محل مصـرف، مـوچگونگی حرکت مواد در آوند آبکشی براساس الگوي جریان فشار ریشهمرحلۀ ) در آخرین3

شوند.، باربرداري میATPپرورده، با مصرف شیرة 
خام نقش زیاد و بسیار مهمی دارد.شیرة اي در صعود ، فشار ریشه) در بیشتر گیاهان4

شود؟ها میگگوناگونی در جمعیتییی باشد که منجر به حفظ گیهاجزئی از مکانیسمتواندنمیکدام مورد 
1ها در کاستمان  ) آرایش چهارتایه1
هاي غیرخواهري در ساختار تتراديجایی قطعات بین فامینک جابه )2
هاي متفاوت در ژن نمود خود فرادي با دگرهپیدایش ا )3
اثر رویدادهاي تصادفی ها بر ) تغییر فراوانی دگره4

تر است؟مناسب» هامیانه«کدام تعریف براي 
شوند.هستند که پس از رونویسی، از ژن جدا میDNAهایی از  توالی)1
اند. ) بخشی از ژن هستند که رمزهاي آمینواسیدها را در خود جاي داده2
شوند. هاي بین ژنی هستند که پس از رونویسی به پروتئین ترجمه نمی ) توالی3
شوند. هایی روي رشته دناي الگو هستند که پس از جفت شدن با رناي بالغ تشکیل می ) حلقه4

کند؟تکمیل مینادرستیچند مورد عبارت زیر را به
».........کنند، گروهی از گیاهان که گل تولید می«
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8صفحه  شناسی  زیست
 کند؟   زیر را به طور مناسبی تکمیل میجملۀ کدام مورد -159

 .........»تواند  هر استخوان .........، می«
 هاي خونی تولید کند.  ) داراي مغز قرمز ـ یاخته1
 ) اسکلت محوري ـ از مغز و نخاع محافظت کند.2
 ) متصل به ماهیچه ـ با انتقال نیروي خود به ماهیچه، آن را حرکت دهد.3
 صماخ مرتعش شود.  پردة جود در گوش داخلی ـ با ارتعاش ) مو4

 جانوران .........همۀ گفت  توان می-160
 اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفسی برقرار شود. شود جریان پیوسته ) ساز و کارهایی دارند که باعث می1
 باشند. زي داراي شش می ) خشکی2
 ستند.) که دستگاه گوارش کامل دارند داراي مخرج ه3
 کنند، داراي دستگاه گوارش بدون دهان هستند. ) که مواد مغذي را از سطح بدن خود جذب می4

 .........پذیر باشد، والدین قطعاً از نظر  ها امکان در بین زاده ABOاگر هر چهار نوع گروه خونی -161
 .) ژنوتیپ و فنوتیپ متفاوت هستند1
مشابه باشند. ،است) ژنوتیپ متفاوت ولی از نظر فنوتیپ ممکن 2
 .) ژنوتیپ و فنوتیپ مشابه هستند2
.هستندهاي با رابطه هم توانی  ) ژنوتیپ متفاوت و داراي دگره4

 کدام به طور صحیح مطرح شده است؟ -162
 .ابه، در گیاهان متفاوت، یکسان است) ترکیب شیر1
 شود. یغذایی محسوب ممادة شود به عنوان  اي که در گیاه تولید می ) هر نوع ماده2
 تنوئید است. اي حاوي کارو ) هر نوع دیسه3
 اکسیدان ذخیره کند.   تواند ترکیبات آنتی ) کریچه همانند رنگ دیسه می4

 در ......... وجود دارد. CO2در شکل مقابل امکان تولید -163
1 (B  وC 
2 (A  وD
3 (B  وD
4 (A  وC 

 عملکرد واکسن صحیح است؟ نحوةکدام موارد در رابطه با -164
 ها آمادگی مقابله با آن را دارند. خاطره و پادتنیاختۀ الف) وقتی میکروب واقعی به بدن وارد شود، 

 شود هاي آن به عنوان واکسن استفاده می ژن ب) از میکروب فعال شده یا آنتی
 شود. خاطره تولید می  ج) بعد از تزریق واکسن پادتن و لنفوسیت

 هاي سطحی مخصوص به خود را دارد. ژن بی آنتید) هر میکرو
 ) الف، ج، د4 ) الف، ج3 ) ج، د2 ) الف، ب، د1

 ي .........ضرور ریغ يدهاینواسیآم......... یاساس يدهاینواسیآم ،فرد بالغ کی يبرا-165
  .هستند ثرؤم نیپروتئ یده خود در شکل Rبا گروه  د ـهمانن )1
 . هستند یکیفاقد رمز ژنتـ  برخالف )2
 شوند. یسنتز م نیتیتروپویتوسط اندام ترشح کننده ار ـ همانند) 3
 د.  نشو یم دیتول يا اختهی هر برخالف ـ توسط 4

 مطرح شده است؟ نادرستچند مورد به طور -166
 روده ترشح کنند. توانند مقدار زیادي محلول نمک را به درون راست ها می ها، کلیه در کوسه 
 ترین شکل کلیه را دارند. کند، پیچیده ضمن یک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور میجانورانی که خون،  همۀ 
 شود. خاص پوستی دفع میپراکندة هاي کوچک و  دار از طریق برجستگی پوستان آبزي، مواد دفعی نیتروژن در بسیاري از سخت 
 ترین شکل کلیه را دارند. ، پیچیدهدار بوده و گردش خون بسته دارند زي و مهره جانورانی که خشکی همۀ 
1 (2 2 (2 3 (3 4 (4 

ی ب ج و ن ب ح ز ر ي و ن) ون ب رش و ي ر
.........پذیر باشد، والدین قطعاً از نظر ها امکاندر بین زادهABOگر هر چهار نوع گروه خونی 

.) ژنوتیپ و فنوتیپ متفاوت هستند1
مشابه باشند. ،است) ژنوتیپ متفاوت ولی از نظر فنوتیپ ممکن 2
.) ژنوتیپ و فنوتیپ مشابه هستند2
.هستندهاي با رابطه هم توانی ) ژنوتیپ متفاوت و داراي دگره4

کدام به طور صحیح مطرح شده است؟ 
.ابه، در گیاهان متفاوت، یکسان است) ترکیب شیر1
شود. یغذایی محسوب ممادةشود به عنوان  اي که در گیاه تولید می ) هر نوع ماده2 مم
تنوئید است. اي حاوي کارو ) هر نوع دیسه3
اکسیدان ذخیره کند.  تواند ترکیبات آنتی) کریچه همانند رنگ دیسه می4

در ......... وجود دارد. CO2در شکل مقابل امکان تولید 
1 (B وC
2 (A وD
3 (B وD
4 (A وC

عملکرد واکسن صحیح است؟نحوةکدام موارد در رابطه با 
ها آمادگی مقابله با آن را دارند. خاطره و پادتنیاختۀلف) وقتی میکروب واقعی به بدن وارد شود، 

شود هاي آن به عنوان واکسن استفاده میژنب) از میکروب فعال شده یا آنتی
شود. خاطره تولید می  ج) بعد از تزریق واکسن پادتن و لنفوسیت

میکرو هر آنتید) دارد.ژنبی را خود به مخصوص سطحی هاي
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9صفحه  شناسی  زیست
 شود. می ......... موجب کاهش عدد اکسایش ابتداز ......... هاي خارج شده ا لکترونادر ارتباط با فتوسنتز گیاه خرزهره، -167

 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 

 صورت صحیح است؟ عبارت زیر بهکنندة  تکمیلچند مورد -168
 ........»یک از هر «

 مرده در تماس است.دار بخش هادي با هواي  هاي مخاط مژك الف) قسمت
 توانند مؤثر باشند. النخاع و پل مغزي در توقف دم می ب) دو مرکز تنفسی موجود در بصل

 تواند در بین دو صداي تاك متوالی قلب در نظر گرفته شود. قلبی می دورةج) مراحل یک 
 شوند حاوي خون تحت عنوان تیره نیستند. چپ وارد می دهلیزد) چهار سیاهرگ شش که به 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 کند؟   زیر را به درستی تکمیل میجملۀ چند مورد -169

 »دوالد، قطعاً ......... وجود دارد.یاختۀ از تقسیم میوز یک مرحلۀ در هر دو «
 هاي دو کروماتیدي * کروموزوم
 هاي دختري   * کروموزم

 * تترادهاي کروموزومی 
 هاپلوئیدي  هستۀ* 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 .......... در کروموزوم همتا همراه است.جهش تن با  ......... در یک فام.هر جهش -170

 جایی هجاب ) حذف ـ4 حذف جایی ـ جابه )3 ) مضاعف شدن ـ حذف2 مضاعف شدن حذف ـ )1
 در جانوران داراي اسکلت و بالغ ......... قطعاً ......... -171

 واحدهاي بینایی متفاوت است.) بیرونی ـ اطالعات حاصل از هر واحد بینایی با سایر 1
 دهد.   ) آب ایستایی ـ تجمع مایع خارج بدن به آنها شکل می2
 هاي داخلی هستند. ) غضروفی ـ داراي آبشش3
 ) درونی ـ بخش جلویی مغز آنها برجسته شده است. 4

 کنند؟ اد غذایی گاو شرکت میهاي موجود در مو کربوهیدراتتجزیۀ دهد که در  هایی را نشان می چند مورد، ویژگی مشترك یاخته-172
 کنند. را در سطح پیش ماده تولید می ATPالف) 

 ب) در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.
 رسانند. میتوز را به انجام می مرحلۀج) در هنگام تقسیم، هر چهار 

 شح پروتئین دخالت دارند.هاي پهنی دارند که در تر خود کیسهیاختۀ د) در میان 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 ......... نیست کننده در ساختار دنا در دو طرف خود پیوند فسفودي استر دارد، ممکن هایی که هر نوکلئوتید شرکت در یاخته-173

 کننده در فتوسنتز ساختار نوکلئوتیدي داشته باشند. هاي الکترونی شرکت ) ناقل1
 تبدیل شود.) نیتروژن جو به آمونیوم 2
 ها نقش داشته باشند. ، راکیزهATP) براي تولید 3
 خارجی با پوششی پلی ساکاریدي باشند.الیۀ ) داراي 4

 

ی پ
1 (12 (23 (34 (4

کند؟  زیر را به درستی تکمیل میجملۀ چند مورد 
»دوالد، قطعاً ......... وجود دارد.یاختۀ از تقسیم میوز یک مرحلۀ در هر دو 
هاي دو کروماتیدي * کروموزوم
هاي دختري   * کروموزم

* تترادهاي کروموزومی 
هاپلوئیدي هستۀ*
1 (12 (23 (34 (4

.......... در کروموزوم همتا همراه است.جهش تن با ......... در یک فام.هر جهش 
جایی هجاب ) حذف ـ4حذف جایی ـ جابه )3) مضاعف شدن ـ حذف2مضاعف شدن حذف ـ )1

در جانوران داراي اسکلت و بالغ ......... قطعاً ......... 
واحدهاي بینایی متفاوت است.) بیرونی ـ اطالعات حاصل از هر واحد بینایی با سایر 1
بدن به آنها شکل می2 مایع خارج دهد.  ) آب ایستایی ـ تجمع
هاي داخلی هستند.) غضروفی ـ داراي آبشش3
) درونی ـ بخش جلویی مغز آنها برجسته شده است. 4

کننداد غذایی گاو شرکت میهاي موجود در موکربوهیدراتتجزیۀ دهد که در هایی را نشان میچند مورد، ویژگی مشترك یاخته
کنند. را در سطح پیش ماده تولید میATPلف) 

ب) در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.
رسانند. میتوز را به انجام میمرحلۀج) در هنگام تقسیم، هر چهار 

میان در کیسهیاختۀد) ترخود در که دارند پهنی دارند.هاي دخالت پروتئین شح
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10صفحه  شناسی  زیست
 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می جملۀ هکدام گزین-174

 »دچار تغییر شده است. بالغ، ......... جفت نوکلئوتید دناي ......... توان مشاهده کرد  خونی داسی شکل می در بیماران مبتال به کم«

  هاي ) یک ـ لنفوسیت4 هاي صدها ـ لنفوسیت) 3 هاي سرخ گویچه ـ) یک 2 هاي سرخ گویچه ـ) صدها 1
 مطرح شده است؟  نادرستکدام ویژگی در مورد ملخ به صورت -175

 بافتی را در این جانور بر عهده دارد. هاي خون، لنف و آب میان ) همولنف، نقش1
 کند.    دار را با مدفوع مخلوط می زائد نیتروژن) براي دفع، مواد 2
 راه دارد.هایی دارد که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن، به خارج  ) نایدیس3
 شود.   شاخکی تراوش و از منفذ دفعی نزدیک شاخک دفع میغدة عمومی به حفرة ) ترکیبات دفعی از 4

 شود. می نخوارامصرف اکسیژن در گیاه .........و   ATPتولید .........تولید شده در گیاهان موجب  ترکیبات سیانیددار-176

 افزایش ـ) افزایش 4  افزایش ـ) کاهش 3 کاهش ـ) افزایش 2 ـ کاهش ) کاهش1
 ها .........  یکرونکیلوم-177

 .شوند ) با مصرف انرژي وارد مویرگ لنفی می1
 .شوند ) پس از ورود به لنف در کبد و بافت چربی ذخیره می2
 .شوند انتشار از ریز پرزهاي روده عبور و وارد یاخته می لۀوسی) به 3
 .شوند اي وارد می بري به مایع بین یاخته ) با درون4

178-PKU ندارد.آمینواسید فنیل آالنین را  .........توانایی ......... و این فرد م آشکار آن را نشان ه فرد در بدو تولد عالیبیماري است ک 
تجزیه دهد ـ نمی )4 تجزیه دهد ـ ) می3 جذب دهد ـ نمی )2 جذب دهد ـ ) می1

طبیعـی لقـاح    ۀکامهاي حاصل با یک  کامه رخ دهد و هر یک از ها تن فام همۀبراي  ، پدیده جدا نشدنn2فردي  .........اگر در کاستمان -179
  پدید آید. .........هاي  تن تخم با تعداد فام ۀیاخت نیست ممکن ،انجام دهد

 ـ بیشتر 2) 4 ـ طبیعی 1) 3 ـ طبیعی 2) 2 کمترـ  1) 1
جانوري و دیپلوئید با عدد کروموزومی زوج و به همراه سیتوکینز، تعداد ......... هـر یاختـه در انتهـاي    یاختـۀ  در تقسیم کاستمان نوعی -180

 است. 1متافاز میوز  مرحلۀ......... دو برابر تعداد ......... در  مرحلۀ
 ها ـ جفت کروموزوم 2ـ متافاز  DNAهاي  ) مولکول2 ها   ـ فامینک 1هاي ـ آنافاز  ) کروموزوم1
 ـ کروماتیدها 2) سانترومرهاي ـ تلوفاز 4 هاي میانک ـ ریزلوله 1) تترادهاي ـ پروفاز 3

 کند؟ تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به صورت -181
 .........»پوستک «
 شود. هاي روپوستی ساخته می اختهیدیوارة ) توسط 1
 ) نسبت به آب نفوذناپذیر است.2
 ) از ترکیبات لیپیدي مانند کوتین ساخته شده است.3
 تواند مؤثر باشد. زا می ) در جلوگیري از ورود عوامل بیماري4

 است؟ نادرست هاي مننژ کدام عبارت در مورد پرده-182
 خارجی حفره وجود دارد.پردة در ) 1
 تر است. داخلی ضخیمپردة خارجی نسبت به پردة ) 2
 هاي خاکستري دستگاه عصبی مرکزي در تماس است. فقط با بخشپردة ترین  نازك )3
 درونی، مایع مغزي ـ نخاعی وجود دارد.پردة میانی و پردة ) در فضاي بین 4

 قرار گیرد.  .........تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با  سارکومر، می ......... بخشمستقر در  رشتۀ، هر سرینی ماهیچۀ یاختۀدر یک -183
 ها   ) تیره ـ هسته2 اي  ) روشن ـ بافت پیوندي رشته1
 هاي کلسیم ـ یون  ) تیره4  ها ) روشن ـ راکیزه3

  

.شوند ) با مصرف انرژي وارد مویرگ لنفی می1
.شوند ) پس از ورود به لنف در کبد و بافت چربی ذخیره می2
.شوند انتشار از ریز پرزهاي روده عبور و وارد یاخته میییلۀوسی) به3
.شوند اي وارد می بري به مایع بین یاخته ) با درون4

PKUنداردآمینواسید فنیل آالنین را .........توانایی ......... و این فرد ییم آشکار آن را نشان ککه فرد در بدو تولد عالیبیماري است ک
تجزیه دهد ـ نمی )4تجزیه دهد ـ ) می3جذب دهد ـ نمی )2جذب دهد ـ ) می1

طبیعـیممۀکامهاي حاصل با یک کامهرخ دهد و هر یک ازهاتنفامهمۀبراي ، پدیده جدا نشدنn2فردي .........گر در کاستمان 
پدید آید..........هاي تنتخم با تعداد فامتتۀیاختنیستممکن،نجام دهد

ـ بیشتر 2) 4ـ طبیعی 1) 3ـ طبیعی 2) 2کمترـ 1) 1
جانوري و دیپلوئید با عدد کروموزومی زوج و به همراه سیتوکینز، تعداد ......... هـر یاختـه در ایاختـۀ در تقسیم کاستمان نوعی 

است.1متافاز میوز مرحلۀ......... دو برابر تعداد ......... در مرحلۀ
هاـ جفت کروموزوم2ـ متافاز DNAهاي  ) مولکول2ها   ـ فامینک 1هاي ـ آنافاز  ) کروموزوم1
ـ کروماتیدها 2) سانترومرهاي ـ تلوفاز 4هاي میانک ـ ریزلوله 1) تترادهاي ـ پروفاز 3

کند؟تکمیل مینادرستکدام گزینه عبارت زیر را به صورت 
.........»پوستک «
شود. هاي روپوستی ساخته میاختهیدیوارة ) توسط1
) نسبت به آب نفوذناپذیر است.2
) از ترکیبات لیپیدي مانند کوتین ساخته شده است.3
تواند مؤثر باشد. زا می) در جلوگیري از ورود عوامل بیماري4
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 کدام گزینه صحیح است؟-184

 آید. میخوریم، از گیاهان و جانوران اصالح شده به دست  مواد غذایی که میهمۀ ) 1
 اند. گذاري کرده ... شناسایی و ناماي و یاخته ه، جاندار و جانور تکگیاگونۀ ها  شناسان تاکنون میلیون ) زیست2
هاي عصبی وجود دارد که با اسـتفاده از جایگـاه خورشـید     مونارك، یاختهپروانۀ شناسان در گذشته پی بردند که در  ) زیست3

 شود. در آسمان و جهت مقصد تشخیص داده می
 شود. یک گیاه علفی بر اثر آبیاري رشد محسوب نمیساقۀ ها و  ) بر پا و استوار شدن برگ4

 مشترك است؟ هموارههاي پیرایش و ویرایش  یندابین فر گزینهکدام -185
 ) شکسته شدن پیوند هیدروژنی                   2 ) فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز 1
 انجام درون هسته) محل 4  استر ) تشکیل پیوند فسفودي3

 شود. ......... باالتري نسبت به حد طبیعی بدن مشاهده می ،به صورت مشخص......... در شماره -186
  ـ هماتوکریت 1الف) 

 ـ هماتوکریت  2ب) 
 گلوکز -1ج) 
 ـ گلوکز 2د) 
1 (1 2 (2 
3 (3 4 (4 

 کند؟   تکمیل می نادرستیمقابل را به   جملۀگزینه  کدام-187
   »هر هرم کلیه .........«
 اي دارد که به سمت بخش قشري واقع شده است.  ) قاعده1
 شود. مجاور خود مجزا میهرم ) توسط انشعاباتی از بخش قشري، از هر 2
 تشکیل یک لپ کلیه نقش دارد. شود در مانند لگنچه متصل می ) که در انتها به یکی از انشعابات بخش قیف3
هاي اصـلی خـونی بـراي رسـیدن بـه بخـش        شود که رگ اي توخالی در نظر گرفته می ) در نماي سه بعدي به صورت حفره4

 کنند.   آن عبور میدرون قشري، از 
 مرکز ......... در مغز انسان با مرکز ......... در مجاورت هم قرار دارند.-188

 سرفه) تنظیم گرسنگی ـ انعکاس 1
 هاي اطالعات بینایی ـ پردازش اولیه اطالعات حسی اغلب نقاط بدن ) پردازش2
 هاي بدن   ) انعکاس بلع ـ برخی از انعکاس3
 مدت به بلندمدت ـ تنظیم تعادل بدن کوتاهحافظۀ ) تبدیل 4

 کدام گزینه به صورت صحیح مطرح شده است؟-189
هـاي مجـاور، نـوار     هاي معبر برخالف یاختـه  کنیم که یاخته برخی گیاهان مشاهده میریشۀ ) در برش عرضی میکروسکوپی 1

 جانبی خود دارند. هاي دیوارهکاسپاري را فقط در 
هـاي پوسـت    ) در مسیر آپوپالستی همانند سیمپالستی، آب و مواد معدنی حل شده از عرض بخشی با تراوایی نسبی یاخته2

 کنند. عبور می
 مواد آلی در گیاهان ممکن است در زمانی محل مصرف و در زمان دیگر محل منبع به شمار بیایند.کنندة  هاي ذخیره بخش) 3
 هاي آبی، تأثیر چشمگیري در افزایش میزان تعریق در گیاهی که در حال تعریق است، دارد. ) باز شدن روزنه4

 کند.  سدیم را به ......... وارد میدر پتانسیل آرامش، پمپ سدیم ـ پتاسیم در فاصلۀ بین دو ......... یون -190
 یاخته غالف میلین ـ میان) 2   یاخته رانویه ـ میان گرة) 1
 اي غالف میلین ـ مایع بین یاخته) 4 اي رانویه ـ مایع بین یاخته گرة) 3

  

)1(
)2(

ـ هماتوکریت 2ب) 
گلوکز -1ج) 
ـ گلوکز 2د) 
1 (12 (2
3 (34 (4

کند؟  تکمیل مینادرستیمقابل را به جملۀگزینه کدام
 »هر هرم کلیه .........«
اي دارد که به سمت بخش قشري واقع شده است.  ) قاعده1
شود. مجاور خود مجزا میهرم ) توسط انشعاباتی از بخش قشري، از هر 2
تشکیل یک لپ کلیه نقش دارد.شود در مانند لگنچه متصل می) که در انتها به یکی از انشعابات بخش قیف3
هاي اصـلی خـونی بـراي رسـیدن بـه شود که رگ اي توخالی در نظر گرفته می) در نماي سه بعدي به صورت حفره4

کنند.   آن عبور میدرونقشري، از 
مرکز ......... در مغز انسان با مرکز ......... در مجاورت هم قرار دارند.

سرفه) تنظیم گرسنگی ـ انعکاس 1
هاي اطالعات بینایی ـ پردازش اولیه اطالعات حسی اغلب نقاط بدن ) پردازش2
هاي بدن  ) انعکاس بلع ـ برخی از انعکاس3
مدت به بلندمدت ـ تنظیم تعادل بدنکوتاهحافظۀ ) تبدیل4

کدام گزینه به صورت صحیح مطرح شده است؟
گیاهان مشاهده میریشۀ ) در برش عرضی میکروسکوپی1  هـاي مجـاوهاي معبر برخالف یاختـه کنیم که یاخته برخی

)1(
)2(
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  گیاه رناس، درست است؟ریشۀ هاي مختلف  سلول دربارةکدام عبارت، -191

 هستند.  ها غیرفعال چسب آکنه، بعضی از ژنآکنه و  هاي نرم ) تنها در یاخته1
 شود. هاي غیریکسان بیان می آکنه، فقط ژن هاي فعال آندودرمی و نرم ) در یاخته2
 زا وجود دارند. هاي فعال الیه ریشه سرالدي در یاخته یاختۀ هاي ) فقط بعضی از ژن3
 یکسان است. هاي آندودرمی و تار کشنده هاي موجود در یاخته ) محصول بعضی از ژن4

NADHهاي  انتقال الکترون در غشاي درونی راکیزه، الکترونزنجیرة در -192 H هـاي   ......... الکترونFADH2     باعـث فعـال شـدن
 شوند. ......... پمپ براي انتقال فعال پروتون می

 سه ـ) برخالف 4 ) برخالف ـ دو  3 ) همانند ـ دو  2 ) همانند ـ سه1
 شود. گرده ابتدا به ......... وارد میدانۀ خارج شده از لولۀ گردة دانه،  در یک گیاه نهان-193

 گلحلقۀ مانند سومین  ) بخش میله2  رویش یافته از تخمدانپایۀ ) 1
 گلحلقۀ ) دومین 4 ) بخش متورم و انتهایی برچه3

ساختار اسیدهاي نوکلئیکی که در ذخیره و انتقال اطالعات یاخته نقش دارنـد، تعـداد   کننده در  با توجه به انواع نوکلئوتیدهاي شرکت-194
 تواند کمتر باشد؟ کدام نوکلئوتید نسبت به بقیه می

 دار ) گوانین4 دار ) سیتوزین3 دار  ) یوراسیل2 دار   ) آدنین1
 ؟کند طور مناسبی تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام مورد -195

 »باشد. هاي بویایی به سمت باال قرار دارند، ......... می د، در حالتی که لُبهنگام تشریح مغز گوسفن«
 هاي چهارگانه فیز در عقب برجستگی ) اپی2  ها در عقب تاالموس 3بطن  )1
 ) پل مغزي در باالي مغز میانی4 هاي مخچه درون نیمکره 4) بطن 3

 کند؟ تکمیل می نادرستکدام گزینه عبارت زیر را به طور -196
 »........در طور معمول  به«
 انقباض دهلیزها را داشته باشیم. مرحلۀفاصله زمانی شروع صداي اول تا اتمام صداي دوم، ممکن نیست  محدودة) نوار قلب، در 1
 میزان حجم ذخیره دمی بیشتر از حجم ذخیره بازدمی است.حیاتی، ظرفیت  محدودة) دم نگاره، در 2
فاصله زمانی شروع صداي اول تا اتمام صداي دوم ممکن نیست، تغییر افزایش قطر سرخرگ آئـورت   محدودة ) نوار قلب، در3

 را داشته باشیم.
هـواي جـاري بـا مصـرف انـرژي      انتقـال بخشـی از   هواي ذخیره دمی همانند  انتقال، ظرفیت حیاتی محدودة) دم نگاره، در 4

 پذیر است. انجام
  است؟ نادرستکدام عبارت -197

 درمانی همانند پرتودرمانی، فرد مبتال مجبور به انجام پیوند مغز استخوان شود.  در پی انجام شیمی ) ممکن است1
 هاست.  ها در بعضی جوامع نقش ژن سرطانهمۀ ) علت شیوع بیشتر 2
 باشند.   زایی می هاي ضدبارداري همانند دخانیات از عوامل مهم سرطان ) قرص3
 با روش شیمی درمانی ممکن است در جذب مواد غذایی دچار اختالل شوند.   ) افراد مبتال به سرطان تحت درمان4

شدة احتمال دارد دختر بعدي متولد  است، چقدر %25احتمال این گروه خونی  .اي متولد شده است در خانواده Oفرزندي با گروه خونی -198
 این خانواده گروه خونی متفاوتی با بقیه افراد خانواده داشته باشد؟

1 (1
4   2( 1

8 3( 1
2 4( 1

16
هاي گوارشـی و   در صورت تأثیر آنزیمباشد، ، فرض کنیم طرح مقابل مربوط به بخشی از یک مولکول نشاسته ساکاریدها در آبکافت پلی-199

 بگوییم ......... نیست آبکافت در بدن ما، صحیح
 

  شود. تواند تشکیل  میمونوساکاریدي هاي  بخش) 1
 شود. تواند تشکیل  میساکاریدي  هاي دي ) بخش2
  شود. مولکول آب تولید می 9) 3
 شود. میباریک ایجاد  رودةهاي  به یاخته جذبواحدهاي قابل نهایتاً ) 4

گلحلقۀ) دومین4) بخش متورم و انتهایی برچه3
ساختار اسیدهاي نوکلئیکی که در ذخیره و انتقال اطالعات یاخته نقش دارنـد،کننده در ا توجه به انواع نوکلئوتیدهاي شرکت

تواند کمتر باشد؟کدام نوکلئوتید نسبت به بقیه می
دار ) گوانین4دار ) سیتوزین3دار ) یوراسیل2دار  ) آدنین1

؟کندطور مناسبی تکمیل میزیر را بهجملۀ کدام مورد 
»باشد. هاي بویایی به سمت باال قرار دارند، ......... مینند، در حالتی که لُبهنگام تشریح مغز گوسفن«
هاي چهارگانه فیز در عقب برجستگی ) اپی2هادر عقب تاالموس 3بطن  )1
) پل مغزي در باالي مغز میانی4هاي مخچه درون نیمکره 4) بطن 3

کند؟تکمیل مینادرستکدام گزینه عبارت زیر را به طور 
»........در طور معمولبه«
انقباض دهلیزها را داشته باشمرحلۀفاصله زمانی شروع صداي اول تا اتمام صداي دوم، ممکن نیست محدودة) نوار قلب، در1
میزان حجم ذخیره دمی بیشتر از حجم ذخیره بازدمی است.حیاتی،ظرفیت  محدودة) دم نگاره، در2
فاصله زمانی شروع صداي اول تا اتمام صداي دوم ممکن نیست، تغییر افزایش قطر سرخرگمحدودة ) نوار قلب، در3

را داشته باشیم.
هـواي جـاري بـا مصـرفانتقـال بخشـی از    هواي ذخیره دمی همانند  انتقال، ظرفیت حیاتی محدودة) دم نگاره، در4

پذیر است. انجام
است؟نادرستکدام عبارت 

درمانی همانند پرتودرمانی، فرد مبتال مجبور به انجام پیوند مغز استخوان شود. در پی انجام شیمی ) ممکن است1
هاست. ها در بعضی جوامع نقش ژنسرطانهمۀ ) علت شیوع بیشتر 2
باشند.   زایی میهاي ضدبارداري همانند دخانیات از عوامل مهم سرطان ) قرص3
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 ......... هستند. یاختۀ.........  یاختۀهاي  کروموزوم-200

 اسپرماتوسیت ثانویه، دو کروماتیدي ) اسپرماتوسیت اولیه برخالف ـ1
 اسپرماتوسیت اولیه، تک کروماتیدي ـاسپرماتوگونی در شروع تقسیم برخالف )2
 اسپرماتوسیت ثانویه، دو کروماتیدي ـاسپرماتید همانند )3
 اسپرماتید، تک کروماتیدي ـ) اسپرم همانند 4
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 باشد؟  سنج درست می باشد. کدام گزینه در مورد عدد گزارش شده از این تندي سنجی به صورت مقابل می تندي-201
1 (/ /32 5 2 5   
2 (/ /32 5 13   
3 (/ /32 5 125   
4 (/ /32 5 12   

vدر حرکت روي خط راست به صورت  SIسرعت زمان در معادلۀ -202 (t )( t t )23 4 داده شده است. این متحـرك چنـد بـار     4
 جهت حرکتش را عوض کرده است؟

 ) سه بار4 ) دو بار3 ) یک بار 2 ) صفر1
 د متر بر ثانیه است؟دهد، چن اي که جسم تغییر جهت می شروع تا لحظه لحظۀسرعت متوسط متحرك با توجه به نمودار مقابل از -203

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

 t2متر و در  117 اندازةاول به ثانیۀ  t1کند. اگر در مدت  اي از حال سکون با شتاب ثابت روي مسیر مستقیم شروع به حرکت می دونده-204

tجا شود، نسبت  متر جابه 91 اندازةبعد به ثانیۀ 
t
2
1

 چیست؟ 

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

4 

m) از همان نقطه با سرعت 2زمان با آن متحرك ( آید. هم به حرکت در می A نقطۀ) از حالت سکون از 1متحرك (-205
s10  گـذرد. اگـر    مـی

بین دو متحـرك   فاصلۀنمودار شتاب زمان دو متحرك مطابق شکل زیر باشد تا قبل از آنکه دو متحرك مجدداً به هم برسند، بیشترین 
 اي خواهد بود؟ در چه لحظه

1 (9 
2 (12 
3 (15 
4 (19 
 

Pصورت  تکانه ـ زمان جسمی روي خط راست به معادلۀ -206 t t22 6 اي جهت برایند نیروهـاي وارد بـر جسـم     است. در چه لحظه 4
 کند؟ تغییر می

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

0

10
203

0 40 50 6070km
h

80

10

15-

5 7 t(s)

x(m)

t (s)

ma ( )
s2

3
2

)1(
)2(

6

2 (1
3 (5-
4 (5

متر و 117اندازةاول به ثانیۀ t1کند. اگر در مدت اي از حال سکون با شتاب ثابت روي مسیر مستقیم شروع به حرکت میدونده

tجا شود، نسبت متر جابه 91اندازةبعد به انیۀ 
t
2
1

چیست؟ 

1(32(1
33(44(1

4
m) از همان نقطه با سرعت 2زمان با آن متحرك (آید. همبه حرکت در میAنقطۀ) از حالت سکون از 1متحرك (

s10  گـذر مـی
بین دو متفاصلۀمودار شتاب زمان دو متحرك مطابق شکل زیر باشد تا قبل از آنکه دو متحرك مجدداً به هم برسند، بیشترین 

اي خواهد بود؟ در چه لحظه
1 (9
2(12
3 (15
4 (19

Pصورت تکانه ـ زمان جسمی روي خط راست به معادلۀ  t t22 6 4t ttاي جهت برایند نیروهـاي وارد بـراست. در چه لحظه
کند؟ غییر می

1 (12 (/1 5/3 (24 (/2 5/

1

15-

5 7 t(s)

t (s)

ma ( )m
s2

3
2

)1(
)2(

6
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mکیلوگرم در کف آسانسوري که با شتاب  3جسمی به جرم  -207
s22   تندشونده رو به باال در حرکت است، تحت نیروي افقـیF  آسـتانۀ  در

mحرکت قرار دارد، اگر آسانسور با شتاب 
s22      تندشونده رو به پایین حرکـت کنـد، نیـروي افقـیF     چـه شـتابی بـهm  دهـد؟   مـی

s / k /( , )0 5 0 4 
1 (/1 8 
2 (/2 8 
3 (/1 6 
4 (/2 6 

mاولیۀ کیلوگرم را با سرعت  2جسمی به جرم -208
s20 ) با ضریب اصطکاك جنبشی 1روي سطح افقی (k /0 کنیم، جسـم   پرتاب می 4

k) با ضریب اصطکاك جنبشی 2ثانیه به سطح افقی ( 3پس از  /0  2رسد، مسافتی که جسم مجموعـاً روي   و طول بسیار بلند می 2
 کند چند متر است؟ سطح افقی تا توقف طی می

1 (36 2 (42 3 (52 4 (58 
mمطابق شکل جسم -209 kg2  تحت نیرويF  لغـزد،   طور یکنواخت به پـایین مـی   متر بر ثانیه به 2با سرعت ثابتF    را چنـد نیوتـون

sثانیه متوقف شود؟  1افزایش دهیم تا جسم پس از  / k /( , )0 5 0 4 
1 (10 
2 (20 
3 (40 
4 (60 

mاي در شرایط خأل در راستاي قائم با سرعت  از یک بلندي گلوله-210
s100   به زمین برخورد کرده و با سـرعتm

s90    در راسـتاي قـائم از
شود. اگر انرژي تلف شده در هر برخورد ثابت فرض شود، حـداکثر تعـداد    شود و پس از چند برخورد به زمین متوقف می زمین جدا می

 برخورد چند است؟
1 (10 2 (9 3 (5 4 (6 

gچگالی  و mدرون یک مکعب فلزي به جرم -211
cm38  که داراي ضلعcm10  است، یک حفره به حجمcm3900 وجود دارد که آب در آن

gکند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی  نفوذ نمی
cm31 دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می 

 توان تعیین کرد ) نمی4 شود ور می ) غوطه3 شود مینشین  ) ته2 شود ) شناور می1
عبور کنـد، حجـم آب    Aآب از مقطع  cm3200، حجم s2است. اگر در مدت  Bبرابر  A ،5در شکل مقابل شعاع مقطع لوله در قسمت -212

 در نیم دقیقه چند لیتر است؟ Bعبوري از مقطع 
1 (/012 
2 (75 
3 (15 
4 (3 

Fm

m F

A
B

کند چند متر است؟سطح افقی تا توقف طی می
1 (362 (423 (524 (58

mمطابق شکل جسم  kg تحت نیرويF لغـزد،  طور یکنواخت به پـایین مـی  متر بر ثانیه به2با سرعت ثابتFرا چنـد نی
sثانیه متوقف شود؟ 1فزایش دهیم تا جسم پس از  / k /( , )s / k /, ), )/ k // k

1 (10
2 (20
3 (40
4 (60

mاي در شرایط خأل در راستاي قائم با سرعت ز یک بلندي گلوله
s100  به زمین برخورد کرده و با سـرعتm

s90در راسـتاي ق
شود. اگر انرژي تلف شده در هر برخورد ثابت فرض شود، حـداکثرشود و پس از چند برخورد به زمین متوقف میزمین جدا می

رخورد چند است؟
1 (102 (93 (54 (6

gچگالی وmدرون یک مکعب فلزي به جرم 
cm38 که داراي ضلعcm10 است، یک حفره به حجمcm3900وجود دارد که آب

g کند. اگر این مکعب را داخل آب با چگالی فوذ نمی
cm31دهد؟ بیندازیم، چه اتفاقی رخ می

توان تعیین کرد ) نمی4شود ور می ) غوطه3شود مینشین  ) ته2شود ) شناور می1
عبور کنـد، حجAآب از مقطع cm3200، حجم s2است. اگر در مدت Bبرابر A ،5در شکل مقابل شعاع مقطع لوله در قسمت 

در نیم دقیقه چند لیتر است؟Bعبوري از مقطع 
1 (/012/

Fm

A
B
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 بیشتر است؟  ي بیرونها در حالت تعادل باشد فشار گاز درون مخزن چند پاسکال از فشار هوا در شکل مقابل، اگر آب داخل لوله-213

 )gr
cm31(آب 

1 (2000 
2 (4000  
3 (6000 
4 (8000 

/دماسنج  لولۀ بوده و مساحت مقطع cm31حجم مخزن دماسنجی -214 mm20 سلسیوس تا ابتداي لولـه   درجۀ باشد. در دماي صفر می 2

Cحجم مخزن). اگر ضریب انبساط حجمی آن مایع  ندازةباشد (به ا از مایع پر می
3 سلسیوس افـزایش  درجۀ  50ماي باشد، در د 110

 (انبساط مخزن و لوله ناچیز است.) متر خواهد شد؟ دماسنج چند سانتی لولۀ طول ستون مایع در
1 (/2 5 2 (/12 5 3 (5 4 (25 

هـا   ها در دو ظرف یکسان است. اگر افزایش دماي یکسان به مایع رو مقدار حجم و نوع مایع و سطح مقطع باالي مایع هاي روبه در شکل-215
هـا انبسـاط غیرعـادي     یعها ناچیز بوده و مـا  ها درست است؟  (انبساط ظرف تغییرات فشار وارد بر ته ظرف ربارةبدهیم، کدام گزینه د

 شوند.) نداشته و از ظرف سرریز نمی
1 (P P2 1 
2 (P P2 1 
3 (P P2 1 
 تواند درست باشد. می 3و  2، 1گزینۀ  3) بسته به شرایط هر 4

1/گیري شده است و فشارسنج، فشار درون الستیک را   اندازه C7فشار هواي الستیک یک خودرو در دماي -216 دهد.  اتمسفر نشان می 1
رسیده باشد؟ (حجم الستیک را  C47در صورتی که دماي الستیک به  ،دهد پس از طی مسافتی، فشارسنج، فشار را چقدر نشان می

 بگیرید.) atm1ثابت و فشار جو را 
1 (/1 4 2 (/2 4 3 (/1 6 4 (/2 6 

فاصـلۀ  است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،      cm2صفحاتش فاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و -217
ه درسـتی  صفحات بفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب  می cm4صفحات را به تدریج به 

 دهد؟ نشان می
 
 
1 ( 2(  3( 4(

   

 نزخم
زاگ cm40cm20

( )2
( )1 بآ

بآ

نوریب ياوه

)1( )2(

U

d (cm)42

U

d (cm)42

U

d (cm)42

U

d (cm)42

1 (/2 5/2 (/12 5/3 (54 (25
ها در دو ظرف یکسان است. اگر افزایش دماي یکسان به مرو مقدار حجم و نوع مایع و سطح مقطع باالي مایعهاي روبهدر شکل

هـا انبسـاط غیر یعها ناچیز بوده و مـا ها درست است؟  (انبساط ظرفتغییرات فشار وارد بر ته ظرفربارةدهیم، کدام گزینه د
شوند.)داشته و از ظرف سرریز نمی

1 (PP2 1PPPP
2 (PP2 1PPPP
3 (PP2 1PPPP
تواند درست باشد.می3و 2، 1گزینۀ 3) بسته به شرایط هر 4

1/ گیري شده است و فشارسنج، فشار درون الستیک را اندازه C7فشار هواي الستیک یک خودرو در دماي  اتمسفر نشان م/1
رسیده باشد؟ (حجم السC47در صورتی که دماي الستیک به ،دهدس از طی مسافتی، فشارسنج، فشار را چقدر نشان می

بگیرید.) atm1ابت و فشار جو را 
1 (/1 4/2 (/2 4/3 (/1 6/4 (/2 6/

است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـردن از مولـد،cm2صفحاتش فاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و 
ببه دصفحات بفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب میcm4صفحات را به تدریج به 

دهد؟شان می

1 (2( 3(4(

)1( )2(

U

d (cm)42

U

d (cm)42

U

d (cm)42

U

d (cm)42
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qدر شکل مقابل بار -218 C4  به جرم/ g0 رهـا   cm5فاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت  2

mشود و با سرعت  می
s3  کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟ ( میمثبت برخورد صفحۀ بهmg

s210   و نیـروي وزن

 قابل توجه است.)
1 (125 
2 (250 
3 (500 
4 (1000 

میکرو ژول افـزایش   20در یک میدان الکتریکی، انرژي پتانسیل الکتریکی  Aنقطۀ از مبدأ پتانسیل به  C4در انتقال بار الکتریکی -219
 چند ولت است؟ Aنقطۀ یابد، پتانسیل الکتریکی  می
1 (10 2 (10 3 (5 4 (5 

 برابر چند آمپر است؟ 12در مدار زیر جریان عبوري از مقاومت -220
1 (1 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (2 

 

 کند؟ از راست به چپ چگونه تغییر می Vو  Iسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سمت باال ببریم،  رو، ولت در مدار روبه-221
 ) ثابت، کاهش1
 ) ثابت، افزایش2
 ) کاهش، کاهش3
 ) کاهش، افزایش4

)سه مقاومت مشابه -222 V , W)24  12بندیم و بـه اخـتالف پتانسـیل     را یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازي به یکدیگر می 12

Iیم. نـام  مـی  I2ها در حالت دوم را  و جریان عبوري از مقاومت I1ها در حالت اول را  کنیم. جریان عبوري از مقاومت ولت وصل می
I
1
2

 

 برابر کدام گزینه است؟

1 (1
4 2 (4 3 (1

3 4 (3 
هاي آن کنار هم در یک ردیف قرار گرفتـه اسـت در    که حلقه cm5را به شکل یک سیملوله به شعاع  mm1به قطر  m1سیمی به طول -223

)T.mگذرانیم. میدان روي محور سیملوله چند گاوس است؟  می A4آوریم و از آن جریان  می )A
7

0 4 10 

1 (16 2 (32 3 (48 4 (24 

q C4
V ? cm5

6

5124

3

V60
r 0

r 0

R

A

V

برابر چند آمپر است؟12در مدار زیر جریان عبوري از مقاومت 
1 (1
2 (/1 5/
3 (3
4 (2

کنداز راست به چپ چگونه تغییر میVو Iسنج و آمپرسنج آرمانی است. اگر لغزنده را به سمت باال ببریم، رو، ولتدر مدار روبه
) ثابت، کاهش1
) ثابت، افزایش2
) کاهش، کاهش3
) کاهش، افزایش4

)سه مقاومت مشابه  V , W)V ,V بندیم و بـه اخـتالف پتانسرا یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازي به یکدیگر می,

ینـام  مـی  I2ها در حالت دوم را و جریان عبوري از مقاومتI1ها در حالت اول را  کنیم. جریان عبوري از مقاومت ولت وصل می

رابر کدام گزینه است؟

1 (1
42 (43 (1

34 (3
هاي آن کنار هم در یک ردیف قرار گرفتـه اسکه حلقهcm5را به شکل یک سیملوله به شعاع mm1به قطر m1سیمی به طول 

Tگذرانیم. میدان روي محور سیملوله چند گاوس است؟ میA4آوریم و از آن جریان می m( )T.m
A

7
0

1(162(323(484(24

6

5124

3

V60
r 0

r 0

R

A

V
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Bصورت  میدان عبوري از حلقه به معادلۀ-224 t t2 3 t لحظۀباشد. اگر در  می 2 سو باشد، جریان القـایی در   جهت میدان درون 0
tزمانی  بازة (s)1 tتا  1 (s)2  کنیم.) اي باالي صفحه به حلقه نگاه می کدام است؟ (فرض کنید از نقطه 2

 ) ساعتگرد1
 ) پادساعتگرد2
 ) اول ساعتگرد بعد پادساعتگرد3
 ) اول پادساعتگرد بعد ساعتگرد4

x/صورت  به SIاي در  حرکت هماهنگ ساده معادلۀ-225 cos( t)0 05 1اي که انرژي جنبشی نوسـانگر   است. در لحظه 20
برابـر انـرژي    3

mچند حرکت نوسانگر ، تندي شود میپتانسیل سامانه 
s است؟ 

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

mدرصد افزایش یابد و نیروي کشش تار ثابت بماند، سرعت انتشـار مـوج در آن    44اگر تاري را آنقدر بکشیم تا طولش -226
s40   افـزایش

mیابد سرعت انتشار موج قبل از کشیدن تار چند  می
s بوده است؟ 

1 (100 2 (200 3 (300 4 (400 
از  M ذرةحرکـت   دربـارة ها در طنابی در حال انتشار است. کدام گزینـه  xسینوسی مطابق شکل در خالف جهت محور  سادةیک موج -227

 نشان داده شده درست است؟ لحظۀطناب در 
 ) به سمت پایین و تندشونده1
 شونده) به سمت باال و کند2
 ) به سمت راست و یکنواخت3
 ) به سمت چپ و یکنواخت4

کند و دومی دو صدا  اند، یکی از آنها تیري شلیک می مساوي از دیوار قائم و بلندي ایستادهفاصلۀ به  Bو  Aمطابق شکل زیر دو شخص -228
/زمانی فاصلۀ به  s0 هر یک از دو نفر از دیـوار قـائم چنـد متـر     فاصلۀ متر باشد،  800دو شخص از هم فاصلۀ شنود. اگر  از هم می 625

mاست؟ (سرعت صوت در هوا 
s340 (.است 

1 (250  
2 (300 
3 (400 
4 (500 

n)ترین طول موج سري بالمر  کوتاه-229 n)ترین طول موج سري لیمان  اتم هیدروژن چند برابر بزرگ 2(  آن است؟ 1(

1( 4
3  2 (3 3 (1

3 4 (3
4 

 

M
x

راوید

m800

A

B

mدرصد افزایش یابد و نیروي کشش تار ثابت بماند، سرعت انتشـار مـوج در آن   44گر تاري را آنقدر بکشیم تا طولش 
s40 اف

mیابد سرعت انتشار موج قبل از کشیدن تار چند می
s بوده است؟

1 (1002 (2003 (3004 (400
  ذرحرکـت    دربـارة ها در طنابی در حال انتشار است. کدام گزینـه  xسینوسی مطابق شکل در خالف جهت محور سادةک موج 
نشان داده شده درست است؟لحظۀطناب در 

) به سمت پایین و تندشونده1
شونده) به سمت باال و کند2
) به سمت راست و یکنواخت3
) به سمت چپ و یکنواخت4

کند و دومیاند، یکی از آنها تیري شلیک میمساوي از دیوار قائم و بلندي ایستادهفاصلۀ به Bو Aمطابق شکل زیر دو شخص 
/زمانی فاصلۀ ه  s0 هر یک از دو نفر از دیـوار قـائم چنـفاصلۀ متر باشد،  800دو شخص از هم فاصلۀ شنود. اگر  از هم می /625

mست؟ (سرعت صوت در هوا 
s340 (.است

1 (250
2 (300
3 (400
4 (500

n)ترین طول موج سري بالمر کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان اتم هیدروژن چند برابر بزرگ( آن است؟ (

1(4
32 (33 (1

34 (3
4

M
x

راوید

m800

A

B
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 باشد؟ چه تعداد از جمالت زیر صحیح می-230
 مانند. معمولی باقی می برانگیختۀها در وارونی جمعیت زمان کمتري نسبت به حالت  رونالف) در ترازهاي شبه پایدار الکت
 هاي طیف گسیلی آنها موفق است. هاي هیدروژن گونه و شدت خط ب) مدل اتمی بور در مورد اتم

 شود. یابد؛ اما سطح انرژي ترازها به هم نزدیک می مدارها از یکدیگر افزایش می فاصلۀج) با افزایش عدد کوانتومی مدارها، 
 آن است. سازندةهاي  هاي قوي بین اتم د) تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد، ناشی از بر هم کنش

 کنند. جنبشی بیشتري فلز را ترك میها با مقدار انرژي  فرودي، الکترون يکند که در فوتوالکتریک با افزایش شدت پرتو و) تجربه تأیید می
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 
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 هاي هیدروژن چند مورد درست است؟ در مورد ایزوتوپ-231
 الف) سه ایزوتوپ پایدار و طبیعی دارد.

H7ب) ایزوتوپ 
 ها ناپایدارتر است. ایزوتوپ همۀاز  1

 هاي هیدروژن ساختگی هستند. رادیو ایزوتوپ همۀج) 
 ها متفاوت است. ذوب این ایزوتوپ نقطۀد) 

 از همه در طبیعت بیشتر است. H1هـ) درصد فراوانی 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Ca40واحد باشد و مجموع پروتون و نوترون این اتم دو برابر مجمـوع ذرات بـاردار    10اگر تفاوت تعداد پروتون و نوترون اتم عنصري -232
20 

 باشد، یون یک بار منفی این اتم چند الکترون دارد؟
1 (35 2 (36 3 (45 4 (46 

 است؟ نادرستکدام مطلب  amuدر مورد -233
1 (amu 1 ،1

 است. O16جرم  16
 برند. کار می ها به ) دانشمندان مقیاس نسبی را براي تعیین جرم اتم2
H1) جرم 3

1حدود  1
 است. C12جرم  12

amu 1) جرم الکترون، 4
 است. 200

1هاي ناپیوندي برابر  هاي پیوندي به جفت الکترون هاي زیر نسبت جفت الکترون در ساختار چند ترکیب از ترکیب-234
 است؟ 2

 NO2د)   ICl2ج)   NO3ب)   SO2الف) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ؟نیستایم، اگر این نمونه را تقطیر کنیم با توجه به جدول کدام مطلب درست  تهیه کرده C200اي از هواي مایع با دماي  نمونه-235
 این عنصرها گازي شکل هستند. همۀ C80) در دماي 1
 شود. ) نیتروژن اولین گازي است که از سطح آن جدا می2
 توان با درصد خلوص باالیی تهیه کرد. ) اکسیژن و آرگون را می3
 شود. تبدیل می ) هنگام مایع کردن این گازها اکسیژن زودتر به مایع4

 ؟نیستکدام مورد زیر واکنش سوختن -236
 سنگ با اکسیژن ) واکنش زغال2  ) واکنش گرد آهن با اکسیژن1
 ) واکنش آهن با اکسیژن4  ) واکنش سدیم با اکسیژن3

 است؟  نادرستدر مورد اوزون چند مورد -237
 دارد.الکترون ناپیوندي وجود  12پیوند کوواالنسی و  3الف) در ساختار اوزون 

 هاي ضعیف است. ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول
 پذیر است. پ) واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن برگشت

 شود. شهرها باعث افزایش تولید اوزون تروپوسفري می اکسید در هواي کالن ت) وجود گاز نیتروژن دي
 است.   هاي اکسیژن در این مولکول قوي جوش اوزون از اکسیژن بیشتر است، چون پیوند بین اتم نقطۀ ث)
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

 است؟ نادرستدر مورد تولید آمونیاك از گازهاي نیتروژن و هیدروژن کدام گزینه -238
 شود، کاربرد دارد. ث تغییر شیمیایی میهایی که اکسیژن باع پذیري ناچیزي دارد به همین دلیل در محیط گاز نیتروژن واکنش) 1
 شود.   انجام می atm250و فشار  C450بهینۀ ) براي تولید آمونیاك، دماي 2
 شود.   آهنی به عنوان کاتالیزگر استفاده میورقۀ ) از 3
 و هیدروژن جدا کرد.  توان با درصد خلوص نسبتاً باالیی از گازهاي نیتروژن  ) آمونیاك تولید شده را می4

C
O
Ar
N

2

2

183
186
196

زاگ دامنشوج هطقن

است؟ نادرستکدام مطلب amuدر مورد 
1 (amu1 ،1

است. O16جرم  16
برند. کار می ها به ) دانشمندان مقیاس نسبی را براي تعیین جرم اتم2
H1) جرم 3

1حدود 1
است. C12جرم 12

amu1) جرم الکترون، 4
است. 200

1هاي ناپیوندي برابر هاي پیوندي به جفت الکترونهاي زیر نسبت جفت الکتروندر ساختار چند ترکیب از ترکیب
است؟ 2

NO2د) ICl2ج) NO3ب) SO2لف) 
1 (12 (23 (34 (4

نیستایم، اگر این نمونه را تقطیر کنیم با توجه به جدول کدام مطلب درست  تهیه کرده C200اي از هواي مایع با دماي مونه
این عنصرها گازي شکل هستند.همۀC80) در دماي 1
شود. ) نیتروژن اولین گازي است که از سطح آن جدا می2
توان با درصد خلوص باالیی تهیه کرد.) اکسیژن و آرگون را می3
شود. تبدیل می ) هنگام مایع کردن این گازها اکسیژن زودتر به مایع4

؟نیستکدام مورد زیر واکنش سوختن 
سنگ با اکسیژن) واکنش زغال2) واکنش گرد آهن با اکسیژن1
) واکنش آهن با اکسیژن4) واکنش سدیم با اکسیژن3

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

هاي ضعیف است.ب) اوزون یک گندزداي خوب است، پس نیروي بین مولکول

C
O
Ar
N

2

2

183
186
196

اگ دامنشوج هطقن
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 دهد، چند مورد از مطالب زیر صحیح هستند؟ را برحسب دما نشان می Yو  Xپذیري دو ترکیب  رو که انحالل با توجه به دو جدول روبه-239
 پذیري هر دو ترکیب گرماگیر است. * انحالل

 سیر نشده است. C10باشد در دماي  می Xگرم ترکیب  40گرم محلول که حاوي  90* 
S/به صورت  Yپذیري ترکیب  * معادله نمودار انحالل 0 3  است. 27

 دارد. Yنسبت به ترکیب  Xپذیري ترکیب  * تغییر دما تأثیر بیشتري بر روي انحالل
1 (2 2 (3 
3 (4 4 (1 

Caاسـت؟ (  ppmموالر کلسیم کلرید در آب، چنـد   310غلظت یون کلسیم در محلول -240 g.mol را برابـر و چگـالی محلـول   140
g.mL  در نظر بگیرید.)11

1 (40 2 (20 3 (
44 10 4 (

42 10 
 سدیم کلرید صحیح است؟ دربارةهاي زیر  چند مورد از عبارت-241

 * جداسازي و استخراج آن از آب دریا به روش تبلور است.
 گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن است. تهیۀ* بیشترین کاربرد آن براي 

 * در زندگی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهاي فراوانی دارد.
 ها بیشتر از مصارف خانگی است. * کاربرد آن براي ذوب کردن یخ در جاده

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
دهـد، چنـد مـورد از     را نشان می(بدون در نظر گرفتن گاز نجیب) رو، تغییرات شعاع اتمی چند عنصر متوالی جدول تناوبی  نمودار روبه-242

 هاي زیر صحیح است؟  عبارت
گراد با گاز هیـدروژن واکـنش    همواره در دماهاي کمتر از صفر درجه سانتی C سوم جدول تناوبی باشد، عنصر ةدور مربوط به Dاگر عنصر) الف

خواهد داد.  
)دوره است ةشمار :n( می باشد. np4 به صورت Bعنصر ۀزیرالینماد آخرین ) ب
شود.   پذیري بیشتر می اتمی، واکنش در گروهی قرار دارد که با افزایش عدد Eعنصر) پ
 باشد.   می DA، یک ترکیب یونی با فرمول Dو  Aترکیب حاصل از واکنش دو عنصر ) ت
 
) الف، ب و پ4 ) ب، پ و ت3 و ت پ) 2 ) الف و ب1

2/ اکسید واکنش دهیم، مقدار II گرم کربن ناخالص را با آهن 3اگر مقدار -243 /لیتر گاز با چگالی  2 g.L 12 شـود. درصـد    تولید مـی  75

O( کدام است؟ کربنخلوص  ,C :g.mol 116 12(   
1 (65 2 (55 3 (75 4 (85 

مـواد موجـود در   اگر پس از انجام واکـنش، جـرم    .دهیم گرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می 224آهنی ناخالص به جرم  ۀتیغ-244
1/ة انـداز  بــه ظـرف   )اســت.% 80بـازده واکــنش  ( گــرم کمتــر از جـرم مــواد اولیــه باشـد، درصــد خلــوص آهـن کــدام اســت؟    6

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

 هاي زیر به درستی بیان شده است؟ در چه تعداد از عبارت» گرما«و » دما«تفاوت دو مفهوم -245
 باشد. ده نمیالف) دما برخالف گرما وابسته به مقدار ما

 باشد. هاي یک نمونه ماده می ب) گرما، برخالف دما از ویژگی
 ج) همواره گرماي جسمی با جرم باالتر، بیشتر از جسمی با جرم کمتر است.

 رود. کار می د) دما همانند گرما براي توصیف یک فرایند به
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

  

1

30 20 10 0  

96 88 80 72  

60 40 20 0  

46 39 33 27  

A

 عاعش
یمتا

B C

D
E

یمتا ددع

سدیم کلرید صحیح است؟دربارةهاي زیر چند مورد از عبارت
* جداسازي و استخراج آن از آب دریا به روش تبلور است.

گاز کلر، فلز سدیم، سود سوزآور و گاز هیدروژن است.تهیۀ* بیشترین کاربرد آن براي 
* در زندگی روزانه و صنایع گوناگون کاربردهاي فراوانی دارد.

ها بیشتر از مصارف خانگی است.* کاربرد آن براي ذوب کردن یخ در جاده
1 (12 (23 (34 (4

دهـد، چنـد مرا نشان می(بدون در نظر گرفتن گاز نجیب) رو، تغییرات شعاع اتمی چند عنصر متوالی جدول تناوبی مودار روبه
هاي زیر صحیح است؟ عبارت

گراد با گاز هیـدروژن وهمواره در دماهاي کمتر از صفر درجه سانتیCسوم جدول تناوبی باشد، عنصرةدورمربوط بهDاگر عنصر)لف
خواهد داد.  

)دوره استةشمار:n( می باشد. np4به صورتBعنصر ۀزیرالینماد آخرین )ب
شود.  پذیري بیشتر میاتمی، واکنشدر گروهی قرار دارد که با افزایش عددEعنصر) پ
باشد.  میDDDA، یک ترکیب یونی با فرمول Dو Aترکیب حاصل از واکنش دو عنصر )ت

) الف، ب و پ4) ب، پ و ت3و ت پ) 2) الف و ب1
2/اکسید واکنش دهیم، مقدارIIگرم کربن ناخالص را با آهن3گر مقدار  /لیتر گاز با چگالی /2 g.L 12 شـود. تولید مـی /75

O( کدام است؟ کربنخلوص  ,C :g.mol 1,C( 
1 (652 (553 (754 (85
مـواد موجاگر پس از انجام واکـنش، جـرم   .دهیمگرم را در محلول هیدروکلریک اسید قرار می224آهنی ناخالص به جرم غغۀیغ

1/ة انـداز بــهظـرف  ا%80بـازده واکــنش  ( گــرم کمتــر از جـرم مــواد اولیــه باشـد، درصــد خلــوص آهـن کــدام اســت؟   /6

)H F l 1FF(

A
B C

D
E

یمتا ددع
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 ، عبارت درست کدام است؟C25با بررسی واکنش میان گازهاي هیدورژن و کلر در دماي -246
 باشد. ) فرایندي گرماده است و در آن گرماي آزاد شده به دلیل تفاوت مجموع انرژي جنبشی ذرات می1
 شود. گرما با محیط اطراف مبادله می ،حاصل) به دلیل تفاوت در تعداد پیوندهاي اشتراکی میان مواد اولیه و 2
 باشد. ) انرژي پیوندي محصول تولید شده، تنها از یکی از مواد اولیه کمتر می3
 آید. وجود می ها به هم، تفاوت آشکاري در انرژي جنبشی وابسته به آنها به اتصال اتم شیوة) با انجام واکنش و تغییر در 4

 ند؟هست نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام-247
 ها است. اي کمتر از ردپاي سوختن سوخت الف) ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه

ــرةب)  ــذا نشــان مــی  چه ــاي غ ــان ردپ ــه ســاالنه حــدود   پنه ــد ک ــراهم مــی  30%ده ــان ف ــه در جه ــذایی ک ــه مصــرف غ  شــود، ب
 رسد. نمی     

1دهند که  ج) آمارها نشان می
 مردم جهان گرسنه هستند. 7

 شــود کــه چنانچــه بــا الگــوي کنــونی مصــرف غــذا پــیش بــرویم، مســاحت مــورد نیــاز زمــین بــراي تــأمین غــذا  بینــی مــی پــیشد) 
 ، دو برابر مساحت مورد نیاز در حال حاضر است.2040در سال 

 ) الف، ب و د4 ) الف، ج و د3 ) ب، ج و د2 ) الف، ب، ج و د1
 است؟  نادرستیکاي داده شده براي سرعت تولید یا مصرف هر یک از مواد در واکنش زیر در کدام گزینه -248

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 5  
1 (O

molR : L.min2
   2 (K O

molR : s2
   3 (N

mLR : s2
   4 (KNO

molR : L.s3
   

 آمیدها درست هستند؟ هاي زیر در خصوص پلی  عبارتچه تعداد از -249
 شوند.   الف) از واکنش تعداد زیادي مولکول آمین دو عاملی و الکل دو عاملی ساخته می

ب) ساختار کلی آنها به صورت 
|| ||

| |

n

O O

C C N N

H H

 است. 

 تر است.  جرم خود مقاوم مبرابر از فوالد ه 5آمیدهاي طبیعی کوالر است که  ترین پلی پ) یکی از معروف
 آمیدهاي دیگر است.  ت) بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمید و برخی پلی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 یک از کاربردهاي اشاره شده براي موارد زیر، درست است؟  کدام-250

 وینیل استات  ) الیاف الزم براي تولید پتو: پلی1
 استرها   هاي ضد گلوله: یکی از پلی تایر اتومبیل، قایق بادبانی و جلیقهتهیۀ ) 2
 الکتیک اسید   هاي پالستیکی یکبار مصرف: پلی ) ظرف3
 ناناس: اتیل پنتانوات  ) تولید شوینده با بوي آ4

 گرم پلی استر به ساختار زیر با آب واکنش کامل دهد، چند گرم اسید حاصل خواهد شد؟  52اگر -251

(H , C , O g.mol )11 12 16  
1 (/20 8   
2 (/31 2   
3 (/41 6   
4 (/46 8   

  

|| ||

n

O O

C CH C O C H O2 2 4

یش) یپ ی یبی ي ر ب ین ز ز ی ور رویم یشب پ ر وی وي ب چ چ و
، دو برابر مساحت مورد نیاز در حال حاضر است.2040در سال 

) الف، ب و د4) الف، ج و د3) ب، ج و د2) الف، ب، ج و د1
است؟ نادرستیکاي داده شده براي سرعت تولید یا مصرف هر یک از مواد در واکنش زیر در کدام گزینه 

O (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 2(s) K O(s) N (g) O(s) K O(s) N (g) OO (s) K O(s) N (g)K O(s) N (g(s) K O(s) N (g)(s) K O(s) NK O(s) N (g

1 (O
molR :O L.min2

 2 (K O
molR :K O s2

 3 (N
mLR :N s2

 4 (KNO
molR :KNO L.s3

  
آمیدها درست هستند؟هاي زیر در خصوص پلیعبارتچه تعداد از 

شوند.   لف) از واکنش تعداد زیادي مولکول آمین دو عاملی و الکل دو عاملی ساخته می

ب) ساختار کلی آنها به صورت 
|| ||

| |

n

O O

C C N N

H H

است. 

تر است. جرم خود مقاوم مبرابر از فوالد ه 5آمیدهاي طبیعی کوالر است که ترین پلی پ) یکی از معروف
آمیدهاي دیگر است. ت) بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمید و برخی پلی

1 (12 (23 (34 (4
یک از کاربردهاي اشاره شده براي موارد زیر، درست است؟ کدام

وینیل استات  ) الیاف الزم براي تولید پتو: پلی1
استرها   هاي ضد گلوله: یکی از پلیتایر اتومبیل، قایق بادبانی و جلیقهتهیۀ )2
الکتیک اسید   هاي پالستیکی یکبار مصرف: پلی ) ظرف3
ناناس: اتیل پنتانوات ) تولید شوینده با بوي آ4
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 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟-252
 هاي شیمیایی بین آنها است. الف) یکی از رفتارهاي جالب و پر کاربرد اسیدها و بازها واکنش

 باشد. می 4ب) مجموع ضرایب مواد در واکنش سدیم هیدروکسید با سولفوریک اسید برابر 
Hصورت  توان به را میخنثی شدن اسید و باز معادلۀ ج)  (aq) OH (aq) H O(l)2 .نشان داد 

0/شود که غلظت یون هیدرونیوم آن  معده تولید میشیرة د) در بدن انسان بالغ روزانه بین دو تا سه لیتر   باشد. موالر می 3
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Tثابت یونش آب در دماي -253 C  برابرmol .L12 2 Tاست، اگر در محلولی در دماي  210 C برابر یـون   310، غلظت یون هیدرونیوم
log3/محلول در همین دما به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ ( pHهیدروکسید باشد، غلظت یون هیدرونیوم و مقدار  0 5( 

1 (99 10 2 (/
84 5 3 10 3 (/

94 5 10 4 (89 3 10 
 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زیر -254

هایی مانند  کننده الف) پاك
O
||

CH (CH ) C O Na3 2 15

 کنند. ها عمل می کنش میان ذره بر اساس برهم 

 همراه است. H2باشد و با تولید گاز  ب) واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب گرماده می
 د.ها از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارن ج) سدیم هیدروکسید، جوهر نمک و سفیدکننده

 د.شو هاي بخار با صابون زدوده نمی ها و دیگ ها، آب راه کتري، لولهدیوارة د) رسوب تشکیل شده بر روي 
 3) 4 2) 3 ) صفر2 1) 1

 هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت-255
 الف) بازهاي معروفی مانند سدیم هیدروکسید بازهایی بسیار قوي هستند.

 کن کمتر است. محلول شیشه پاك pHمحلول لوله بازکن از  pHب) 
 تر باشد رسانایی الکتریکی محلول باز بیشتر است. بزرگ bKج) در دما و غلظت یکسان هرچه 

0/محلول  pHد)   باشد. می 12موالر باریم هیدروکسید در دماي اتاق برابر  01
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Cl/است؟ ( نادرستسلول دانز دربارة از مطالب زیر چند مورد -256 ,Na : g.mol 135 5 23( 
 گیرد. گرم گونه کاهنده مورد استفاده قرار می 71مول الکترون،  2مبادلۀ * به ازاي 

 آن بیشتر است.سازندة که سطح انرژي آن از یون  شود * در آند آن فلزي تهیه می
 شود. شود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند کوواالنسی نیز یافت می سدیم کلرید استفاده میترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب * 

 توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. را میفعال * تمام فلزات 
1 (3 2 (1 3 (4 4 (2 

واکنش آنـدي گـاز .........    شود و با انجام نیم یل میخود تبدسازندة فرایند برقکافت آب نوعی سلول ......... است که در آن آب به ......... -257
 تولید خواهد شد.

 ها ـ اکسیژن ) الکترولیتی ـ اتم2 ) الکترولیتی ـ عناصر ـ هیدروژن1
 ) گالوانی ـ عناصر ـ هیدروژن4 ) الکترولیتی ـ عناصر ـ اکسیژن3

ـ Aدر دو سلول مجزا که، سلول -258 لول الکترولیتی کـه در آن، دو الکتـرود آهـن و نقـره در     ، سBمس) و سلول  ، سلول گالوانی (منیزیم 
، به Aاند. به ازاي تعداد الکترون عبوري یکسان، نسبت جرم افزوده شده در کاتد سلول  داخل محلول یک موالر نقره نیترات قرار گرفته

 ، تقریبا کدام است؟Bجرم افزوده شده بر روي سطح آهن در سلول 

/ /(E (Cu / Cu) V,E (Mg / Mg) V,Cu ,Mg , Ag : g.mol )2 2 10 34 2 37 64 24 108 
1 (/0 2 2 (/0 4 3 (/0 3 4 (/0 6 

هایی مانند کننده لف) پاك
O
||

CH (CH ) C O Na3 2 15(CH )(CH )
کنند. ها عمل می کنش میان ذره بر اساس برهم 

همراه است. H2باشد و با تولید گاز ب) واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب گرماده می
نند.ها از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی نیز دارنج) سدیم هیدروکسید، جوهر نمک و سفیدکننده

د.شو هاي بخار با صابون زدوده نمی ها و دیگ ها، آب راه کتري، لولهدیوارةد) رسوب تشکیل شده بر روي
3) 24) 3) صفر12) 1

هاي زیر درست هستند؟چند مورد از عبارت
لف) بازهاي معروفی مانند سدیم هیدروکسید بازهایی بسیار قوي هستند.

کن کمتر است.محلول شیشه پاكpHمحلول لوله بازکن از pHب) 
تر باشد رسانایی الکتریکی محلول باز بیشتر است.بزرگ bKج) در دما و غلظت یکسان هرچه 

0/محلول pHد) باشد. می12موالر باریم هیدروکسید در دماي اتاق برابر /01
1 (12 (23 (34 (4

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

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

شودشود، ترکیب یونی است که در ساختار آن پیوند کوواالنسی نیز یافت می سدیم کلرید استفاده میترکیبی که براي کاهش نقطه ذوب *
توان از برقکافت نمک مذاب آنها تهیه کرد. را میفعال * تمام فلزات 

1 (32 (13 (44 (2
آب به .........  سلول ......... است که در آن واکنش آنـدي گـاشود و با انجام نیمیل میخود تبدسازندة فرایند برقکافت آب نوعی

ولید خواهد شد.
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24صفحه  شیمی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

Hهیدروژن پر اکسید (-259 O2 Hگرم  272شود. اگر  ) در اثر تجزیه به آب و گاز اکسیژن تبدیل می2 O2 درصد تجزیه شود و  80 بازدةبا  2
هاي تولید شده در سـلول سـوختی    گاز اکسیژن تولیدي را به همراه مقدار کافی گاز هیدروژن وارد سلول سوختی کنیم، تعداد الکترون

Hدر کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ ( ,O : g.mol 11  )AN) (عدد آووگادرو16
1 (AN8 2 (/ AN4 5 3 (/ AN12 8 4 (/ AN9 7 

 شود؟ یک از فلزهاي زیر نسبت تعداد الکترون به تعداد کاتیون بیشتري دیده می در مدل دریاي الکترونی کدام-260
1 (Mg12 2 (Fe26 3 (Al13 4 (Zn30 

 ؟نیسترو  پتانسیل الکتروستاتیکی کدام ترکیب بر اساس شکل روبهنقشۀ -261
1 (SCl2 
2 (NO2 
3 (N O2 
4 (SF2 

درستی انجام  شده بههاي داده  آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی حاصل از یوندربارة هاي داده شده  یک از مقایسه با توجه به جدول کدام-262
 شده است؟

1 (d b c a 
2 (d c b a 
3 (c d b a 
4 (c b d a 

C)شونده اسـت، چنـد برابـر غلظـت مـولی گلـوکز        گرم حل 33گرم محلول آمونیوم سولفات که شامل  130غلظت مولی کاتیون در -263 H O )6 12 6 

/باشد؟ (چگالی محلول آمونیوم سولفات  شکل مقابل می اساسبر g.mL 11 3( 

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

1 (
310  

2 (/
31 5 10  

3 (
410  

4 (/
41 5 10 

 است؟ نادرستکدام گزینه -264
 تهیه کرد.باشد،  که حالل چسب میتوان اتیل استات را  ) از واکنش سرکه و اتانول می1
2(C H Cl2  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة  حس بیافشانۀ را به عنوان  5
Cتوان از واکنش  ) می3 H2  با گاز هیدروژن یک آلکان سیرشده تهیه کرد. 4
 باشد. ها در صنایع پتروشیمی می ) گاز اتان یکی از مهمترین خوراك4

 است؟ نادرستبطري آب کدام گزینه سازندة در مورد پلیمر -265
 است. استر آروماتیک و سیر نشده ) یک پلی1
   الکل هستند. اسید و یک دي آن یک ديسازندة ) مونومرهاي 2
 آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند.سازندة ) مونومرهاي 3
 رو است. صورت روبه ) ساختار این پلیمر به4

 

2

F O
Na a b

Mg c d

2

2

نویتاکنوینآ

O
||

[ C n

O
||
C O CH O ]2

4 (SF2FF
درستیشده بههاي داده آنتالپی فروپاشی ترکیبات یونی حاصل از یوندربارة هاي داده شده یک از مقایسها توجه به جدول کدام

شده است؟
1 (d b c ab cb c

2 (d c b ac bc b

3 (c d b ad b

4 (c b d ab db d

حل33گرم محلول آمونیوم سولفات که شامل 130غلظت مولی کاتیون در  Oشونده اسـت، چنـد برابـر غلظـت مـولی گلـوکز       گرم )12 6OO

/باشد؟ (چگالی محلول آمونیوم سولفات شکل مقابل می اساسر g.mL 11 3/(
(H ,C ,N ,O ,S : g.mol )1,C ,N ,O ,S

1 (
310

2 (/
31 5 10/

3 (
410

4(/
41 5 10/

است؟نادرستکدام گزینه 
تهیه کرد.باشد،  که حالل چسب میتوان اتیل استات را ) از واکنش سرکه و اتانول می1
2(C H Cl2 5HH  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة حسبیافشانۀ را به عنوان
اکنش)3 از ا Cت Hد ک ه ت شد آلکا ک ژ د گاز ا

F O
Na a b

Mg c d

2

2

نویتاکنوینآ
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 . پاسخنامه تجربی 7دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

و ادبیات فارسیزبان 
صحیح است. 4گزینه  1.

 نژند: خوار، زبون، اندوهگین، افسرده، غمناك (همگی درست هستند)
 دغَل: مکر، ناراستی، مکّار، تنبل (همگی درست هستند)

 سرسام: ورم مغز، سرگیجه، پریشانی، هذیان (همگی درست هستند)
 معنی درست آمده است) 4گزینۀ قط در شونده، همگرا (ف متقارب: نزدیک

 آهنگ (همگی درست هستند) عقیده، موافق، هم متَّفق: همسو، هم
 شائبه: تردید، شبهت (شبهه)، شک، گمان (همگی درست هستند)

 ها ها، گام خطوات: قدم
 نامه) ، واژه5تا  1هاي  (فارسی یازدهم، درس

.2 صحیح است. 2گزینه 
سان، زیبایی (صبوح: شراب و مانند آنکـه بـه   رویی و سفیدرنگی ان صباحت: خوب

 صبح خورند مقابل غبوق، پگاه، صبح زود)
 مرشد: ارشادکننده، راهنما، پیشوا/ متضاد مرید و سالک

 چاشتگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت
 نامه) ، واژه5تا  1هاي  (فارسی یازدهم، درس

.3 صحیح است. 1گزینه 
ـاب،     نزد مـردم سـی  » چراغ«چریغ: تلفظ محلّی  ـاب: طلـوع آفت رجان؛ چریـغ آفت

 صبح زود
 نامه) ، واژه9و   8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

.4 صحیح است. 2گزینه 
 هاي امالیی و صحیح آنها: غلط

ه/ نغمـ  آغاجی/ نقمـه   گزاردن/ آقاجی مستور/ گذاردن مسطور
 فروگذاريفروگزاري

 نامه) ، واژه5تا  1هاي (فارسی یازدهم، درس
.5 صحیح است. 2گزینه 
 گزارده گذارده 
 صالح سالح 

 اند. کار رفته درستی به به» خواست«و » خاست«تمامی واژگان 
 )30و  18هاي  نامه، صفحه اژه(فارسی یازدهم، و 

.6 صحیح است. 3گزینه 
ـار، مولـوي و باباافضـل   «در کتاب درسی  ـاعی    » خیام، عطّ سـرایندگان نامـدار رب

 اند. معرفی شده
.7 صحیح است. 4گزینه 

 گزینـۀ درسـت   گزینـۀ ندارد، پس تنها » تشبیه و جناس تام«بیت صورت سؤال 
در بیـت وجـود دارد.   هـم  » اسـتعاره «است؛ چون بیت تشـخیص دارد، پـس    4

ـاعرانه       » شیرین و تلخ«هاي  واژه ـاوي یـک دلیـل ش تضاد دارنـد. مصـراع دوم ح
 وجود دارد.» حسن تعلیل«است، پس

.8 صحیح است. 1گزینه 
 ) هوایی که داخل حباب است.2) هوس، هواي نفسانی (1الف) هوا ایهام دارد: (

 ادله برقرار است.ب) اسلوب معادله دارد: بین خم با کوه و ساغر با آفتاب مع
 ج) زنجیر: استعاره از زلف معشوق

داري: تضاد خانه گردي د) کوچه
.9 صحیح است. 2گزینه 

 کنایه: پا بر چیزي گذاشتن (نادیده گرفتن)
 ایهام: روي (چهرهـ  روییدن)

 حسن تعلیل: مصراع دوم جواب ادبی است.
 »  پا«، »تا«جناس: 
.10 ست.صحیح ا 4گزینه 

ریـز از   علت اشک خونین ریختن در خواب آن است که خیال آن زیباروي خـون 
 رود. چشمم بیرون نمی

.11 صحیح است. 2گزینه 
 اسم مرکب مضارع) هوا (اسم) + پیما (بن 
 صفت وندي نا (وند) + شکر (اسم)

 اسم ونديـ  مرکب از (بن مضارع) سوز (بن مضارع) + و (وند) + گد
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 صفت مرکب است.» خداجو) «1
بـن ماضـی + ونـد + بـن      شستشـو «صـفت مرکـب اسـت و    » نامعلوم) «3

       است.» مضارع
 دار: صفت مرکب است. ) مردم4

 )87 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.12 صحیح است. 3نه گزی

ـابق و پـذیرش        ـاي س ـاب: حفـظ معن ترگ: متروك شده/ گناه: بدون تغییـر/ رک
 معناي جدید/ دستور: تحول معنایی

 ها: بررسی سایر گزینه
ـابق     ) گوش و خنده: بی1 ـایی س تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفـظ معن

 و پذیرش معناي جدید
ـاي جدیـد/   تغییر/ زین و یخچال: حفظ مع ) زندگی: بی2 ناي سابق و پذیرش معن

 دستار: متروك شده
 تغییر ) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفیر: بی4

 )101 صفحۀ(فارسی یازدهم، 
.13 صحیح است.   4گزینه 
 هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
ـاك: صـفت    ی، انسان: پرمهر: صفت بیان3گزینۀ  دوستانه: صفت نسبی، پاك و تابن
 بیانی

 صفت مفعولی، روزانه: صفت نسبی  : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 
.14 صحیح است.   4گزینه 

ـاخه، علفـی،       ها، درونی، چلچلـه  هاي وندي: گل واژه ـان، گنجشـکی، ش ـا، درخت ه
 پرها
 دار هاي مرکب: سرمست، خودرو، شبنم واژه
 ديـ  مرکب: گرداگردهاي ون واژه

.15 صحیح است.   3گزینه 
 گردانیم. جمله را به نثر روان بر می  هاي دستوري، براي تشخیص بهتر نقش

 از آن خورد. سیربماند، روباه  آنچهبخت را خورد و  ، شغال نگونشیر
 قید نهاد نهاد

 روزش را بداد. قوترسان،  دگر روز باز اتفاق افتاد که روزي
 مفعول 

.16 یح است.  صح 2گزینه 
ـا بـه    ها را گرفتند که در گزینه ها جاي ارزش زمان حکومت ضحاك، ضد ارزش ه

ـادي      گزینۀ آن اشاره شده است و در  ـانی زی دو معتقد اسـت بـه او ظلـم و نامهرب
 شده است.  

.17 صحیح است.   2گزینه 
بـر عمـرو    ترسیدن کافران و نگران شدن مشرکان از پیروزي حضـرت علـی   

 بن عبدود
.18 حیح است.  ص 2گزینه 
 : نهایت بدبختی / عاقبت نیکی و بدي اعمال1گزینۀ 
 ناتوانی در پرواز با بال شکسته   : پرواز با بال شکسته 2گزینۀ 
 : عشق همراه خطر / تمام شدن خطر عشق  3گزینۀ 
 : پیروي از حق و رهایی از باطل / برگزیدن حق بر باطل  4گزینۀ 

زو بح پ بوق بل ور
د: ارشادکننده، راهنما، پیشوا/ متضاد مرید و سالک

تگاه: نزدیک ظهر، هنگام چاشت
 نامه) ، واژه5 تا  1هاي  (فارسی یازدهم، درس

صحیح است. 1نه 
ـاب،     نزد مـردم سـی  »««چراغ«غ: تلفظ محلّی  ـاب: طلـوع آفت یی  رجان؛ چریـغ آفت

 زود
 نامه) ، واژه9  و  8هاي  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است. 2نه 
هاي امالیی و صحیح آنها:

ــه/ نغمـ آغاجی/ نقمـه   گزاردن/ آقاجی مستور/ گذاردن طور
 فروگذاريزاري

 نامه) ، واژه5تا  1هاي (فارسی یازدهم، درس
صحیح است. 2نه 
گزارده ده 
 صالح ح 

 اند. کار رفته درستی به به» خواست«و » خاست«ی واژگان 
33 )30و18هاي  نامه، صفحه اژه(فارسی یازدهم، و

صحیح است. 3نه 
ـار، مولـوي و باباافضـل   «تاب درسی  ـاعی       »««خیام، عطّ سـرایندگان نامـدار رب

 اند.ی شده
صحیح است. 4نه 

گزینـۀ درسـت گزینـۀ  ندارد، پس تنها »««تشبیه و جناس تام«صورت سؤال 
  در بیـت وجـود دارد.   هـم  » اسـتعاره «ت؛ چون بیت تشـخیصدارد، پـس  

ـاعرانه       »شیرین و تلخ«هاي ـاوي یـک دلیـل ش تضاد دارنـد. مصـراع دوم ح

معناي جدید/ دستور: تحول معنایی
 ها: بررسی سایر گزینه

تغییر/ برگستوان: متروك شده، سپر: حفـظ معن) گوش و خنده: بی1
و پذیرش معناي جدید

ععناي سابق و پذیرش معنـ تغییر/ زین و یخچال: حفظ مع ) زندگی: بی2
دستار: متروك شده

تغ) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفیر: بی4
 ص(فارسی یازدهم، 

.13 صحیح است.   4گزینه 
هاي پسین ندارد. : این صفت1گزینۀ 
 تر: صفت برتر : مصنوعی: صفت نسبی، قوي2گزینۀ 
 دوستانه: صفت نسبی، پاك و تابنـنن ی، انسان3: پرمهر: صفت بیان3گزینۀ 
 بیانی

صفت مفعولی، روزانه: صفت نسب : بینا: صفت فاعلی، خوانده:4گزینۀ 
.14 صحیح است.   4گزینه 

ـاها، درونی، چلچلـههاي وندي: گل واژه ـان، گنجشـکی، ش ـا، درخت   ه
 پرها
دار هاي مرکب: سرمست، خودرو، شبنم واژه
ننديـ  مرکب: گرداگردهاي ون واژه

.15 صحیح است.   3گزینه 
گجمله را به نثر روان بر می هاي دستوري، براي تشخیص بهتر نقش

از آن خورد. سیربماند، روباه  آنچهبخت را خورد و ، شغال نگونشیر
 قید نهاد نهاد

 روزش را بداد. قوترسان،  دگر روز باز اتفاق افتاد که روزي
ل ف
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.19 ح است.  صحی 2گزینه 
ـالی کـه در           در این گزینه مفهـوم خـدمت بـه خلـق تـداعی شـده اسـت، در ح

ـاره       گزینه هاي دیگر به مفهوم متکی بودن به نیـروي خـرد و مسـتقل بـودن اش
 شده است.  

.20 صحیح است.   4گزینه 
در این گزینه و در بیت به کار رفته در متن سـؤال مـردم آزاري نکـوهش شـده     

 داري) لق تأکید شده است. (مردماست و بیشتر خدمت کردن به خ
.21 صحیح است.   2گزینه 

ـاالتر و برتـر از ایـن      گزینههمۀ در  ها شاعر به این نکته اشاره دارد که جایگاه تـو ب
ـازگردي ولـی در       ـاه حقیقـی خـود ب بـه   2گزینـۀ  است، پس بهتر است به جایگ

 اشاره شده است.  » عشق«و تأثیرات » عاشقی«مفهوم 
.22 صحیح است.   1گزینه 

تکامـل را در زنـدگی   مرحلـۀ  ر بیت سؤال شاعر، با استفاده از تمثیل قصد دارد د
 نیز تداعی شده است. 1انسان تأکید کند و این مفهوم در بیت 

.23 صحیح است.   3گزینه 
ـا اشـک و خنـده، خوشـی و         تمام گزینه ها اشاره دارند به اینکـه عشـق همـراه ب

 ناخوشی است.  
 احتیاط کن که غم همراهش نیاید. معتقد است در اظهار شادي 3گزینۀ 
.24 صحیح است.   3گزینه 

 3گزینۀ مفهوم مشترك عبارت سؤال با 
 انجامد نه به نابودي آن. نافرمانی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می

.25 صحیح است.   3گزینه 
ـامبر را بهتـرین         گزینههمۀ در  ـاعر پی ـار رفتـه در سـؤال، ش ها همانند بیت بـه ک

ـامبر     3گزینۀ داند ولی در  یدن به عشق الهی میپیشوا در راه رس بـه شـفاعت پی
 اشاره کرده است.  

 
 زبان عربی

صحیح است. 3گزینه  26.
 ـ إذا کنتم: وقتی بودیدـ  ألَّف: همدلی ایجاد کرد اُذکروا: ذکر کنید، یاد کنید

 :ها  رد سایر گزینه
ـ الهـی       ) نعمت1 ـ تـذکر     » اهللا(«ها (بایـد مفـرد باشـد)  دهیـد  صـفت نیسـت) 

ـ شدید (کنتم: بودید)  ـ   (اُذکروا: یاد کنید)  ـ    » ألف(«ـ برقرار شد  متعـدي اسـت 
 برقرار کرد)

ـ قلبتان  2 ـ بـه هـم پیوسـته شـد        » قلـوب («) هم (اضافی است)  جمـع اسـت) 
 ماضی است)» أصبحتم(«) شوید 1گزینۀ (مانند 

ـ شدید (مانند  4 ـاد شـ   1گزینـۀ  ) دشمنانی (أعداء، معرفه است)  ـ ایج د (ماننـد  ) 
 ) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي نداریم.)1گزینۀ 

 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
.27 صحیح است. 4گزینه 
ـابیع: چشـمه   کلمات مهم: تَظْهرُ: ظاهر میترجمۀ  ـا، یخْلـص: مخلـص     شود، ین ه

 شود، أربعین: چهل
 ها: بررسی سایر گزینه

 را خالص کند (مخلص شود)ها)، چهار (چهل)، خود  ها (چشمه ) نشانه1
 ها)، فقط (اضافی است)، خود را خالص نماید (مخلص شود) ) چشمه (چشمه2
فعـل الزم اسـت)، بـرایش    » تظهـر «شـود؛   کند (ظاهر مـی  ) خداوند ظاهر می3

 (براي خداوند)  
 )13صفحۀ ، 2(عربی دهم، درس 

.28 صحیح است.   2گزینه 
 ها دیگر:خطاهاي گزینه

ماضـی  » أوجـدت («آوردند وجود میبه -رجمه نشده است)ت» الّتی(«ها ) ماهی1
 نیست)» عمر«(ترجمه دقیقی براي  زندگی -استمراري نیست)

 -ماضی اسـتمراري اسـت)  » کانت تتساقط(«افتادند  -)1ها (مانند گزینه) ماهی3
 )1ام (مانند گزینهزندگی

 ي مستقبل ندارد)نشانه» ما شاهدت(«) نخواهم دید 4
 ) 26حه (عربی دهم، صف

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

ـان بـه تـأخیر        ) یک چرخ (یکی از چرخ1 ـان (امتح ها)/ به تـأخیر انـداختن امتح
 بیفتد)

توانند (نخواهند توانست)/ به تـأخیر بینـدازي (بـه تـأخیر بیفتـد) (فعـل        ) نمی2
 مجهول است)» یؤجل«
ست که در امتحان حضـور پیـدا   ) در امتحان حضور نخواهند یافت (نخواهد توان3

 کنند)
 )49و  48هاي  صفحه، 5(عربی یازدهم، درس 

.30 صحیح است. 4گزینه 
 هاي دیگر: خطاهاي گزینه

ـاس مـن ...     » ما نسیت(«) فراموش نکنی 1 ـ احس » اُحـس («فعل ماضی اسـت) 
 فعل مضارع است)

ـ شـعرهاي   » لیت«درستی براي ترجمۀ ) امیدوارم (2 ترجمـه  » هـذه («نیست) 
ـ می  ـ        » أنشـدت («سـرایم   نشده است)  ـافی اسـت)  ـ چـون (اض ماضـی اسـت) 

 نیست)» قد زالت«رنگ شده است (معناي درستی براي  کم
ما «، فعل »لیتک«در » ك«(با توجه با ضمیر » شدند فراموش نمی) «3

 نکره و مفعول نیست) » المودة(«محبتی  ـ تواند مجهول باشد) نمی» نسیت
 )1س(عربی دوازدهم، در

.31 صحیح است. 2گزینه 
 معنا شود.» گردشگرانی«نکره است و باید » سیاحاً«چون 

 هاي جهان) (دولت» دول العالمِ«
 )35و  34، 30 هاي صفحه(عربی یازدهم، 

.32 صحیح است. 2گزینه 
ـایی    اعتقاد داشـت نگار و اندیشمند بود،  عقاد که روزنامه«صحیح:  ترجمۀ کـه زیب

محصور شده است و بایـد بـراي   » الحریۀ« کلمۀمله در این ج» است. فقط آزادي
 استفاده کنیم.» فقط«کلمۀ آن از 

 )41و  31هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 
.33 صحیح است.   4گزینه 

ـایی   دانش صحبت شده و گفته است کـه دانـش گنجینـه   دربارة ) 4(گزینۀ در  ه
 ارد ...  ند» سخنرانی«و » عمل«است و کلید آن سؤال و این ارتباطی به 

.34 صحیح است. 2گزینه 
نیـز ضـمیر    3 گزینـۀ نیامده است، در » سکینَتَه«ضمیر در  4و  1هاي  گزینهدر 
باشـد؛   صـحیح نمـی  »  نَزَلَ«فعل  4گزینۀ ها در  نیامده، عالوه بر این» رسوله«در 

 ».نازل کرد«است، نه » نازل شد«چون به معناي 
 )12صفحۀ  ،1(عربی یازدهم، درس 

.35 حیح است.ص 1گزینه 
 ها: در سایر گزینه

 یدرّسونَ ) تُدرسونَ 2
 الثانی عشر یدرّسون/ إثنا عشر ) یدرسون3
 الثانی عشر ثمانیه معلمین/ الثانیۀ عشرة ) المعلمین الثمانی4

 )2(عربی دهم، درس
صحیح است. 3گزینه  36.

 ها: بررسی سایر گزینه
 مفرد هستند.» أداة«و » ربعاءأ) «4»  وقوف«و » أُماه) «2»  قمۀ) «1

 )24  ، صفحه2(عربی یازدهم، درس  

  تکامـل را در زنـدگی   مرحلـۀت سؤال شاعر، با استفاده از تمثیل قصد دارد
نیز تداعی شده است.1ن تأکید کند و این مفهوم در بیت 

 صحیح است.   3نه 
ـا اشـک و خنـده، خوشـی و          گزینه ها اشاره دارند به اینکـه عشـق همـراه ب

شی است.  
احتیاط کن که غم همراهش نیاید.معتقد است در اظهار شادي3ۀ 
 صحیح است.   3نه 

3گزینۀ م مشترك عبارت سؤال با 
انجامد نه به نابودي آن.نی و رهیدن از معشوق، به افزایش عشق می

 صحیح است.   3نه 
ـامبر را بهتـرین        گزینهمۀ ـاعر پی ـار رفتـه در سـؤال، ش ها همانند بیت بـه ک

ـامبر    3گزینۀ داند ولی در  سسیدن به عشق الهی میا در راه رس بـه شـفاعت پی
 کرده است.  

ی
صحیح است. 3نه 

ـ إذا کنتم: وقتی بودیدـ  ألَّف: همدلی ایجاد کردوا: ذکر کنید، یاد کنید
: ها سایر گزینه

ـ الهـی      عمت ـ تـذکر     »««اهللا      («ها (بایـد مفـرد باشـد)       دهیـد  صـفت نیسـت) 
ـ شدید (کنتم: بودید)  ـ   روا: یاد کنید)  ـ    »«ألف(«ـ برقرار شد  متعـدي اسـت 

ر کرد)
ـ قلبتان   ـ بـه هـم پیوسـته شـد         »««قلـوب   («م (اضافی است)  جمـع اسـت) 

ماضی است)»«أصبحتم(«) شوید1گزینۀ د
ـ شدید (مانند   ـاد شـ   1  گزینـۀ  شمنانی (أعداء، معرفه است)  ـ ایج ــ  د (ماننـد  ) 

) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي نداریم.)1ۀ 

رس م ز ربیی ي(
صحیح است. 4گزینه  30.

 هاي دیگر: خطاهاي گزینه
ـاس مـن ..»««ما نسیت(«) فراموش نکنی1 ـ احس  فعل ماضی اسـت) 

فعل مضارع است)
لیت«درستی براي ترجمۀ) امیدوارم (2 ـ شـعرهاي   »  ««هـذ  (« نیست) 

ـ می  ـاف » «أنشـدت   («سـرایم   نشده است)  ـ چـون (اض ماضـی اسـت) 
 نیست)»قد زالت«رنگ شده است (معناي درستی براي کم
»لیتک«در »ك«(با توجه با ضمیر »شدند فراموش نمی) «3

نکره و مفعول»المودة(«محبتی  ـ تواند مجهول باشد)نمی»نسیت
(عربی دوازده

صحیح است. 2گزینه  31.
معنا شود.»گردشگرانی«نکره است و باید »سیاحاً«چون 

هاي جهان) (دولت»دول العالمِ«
هاي صفحه(عربی یازدهم،   30

صحیح است. 2گزینه  32.
کاعتقاد داشـت نگار و اندیشمند بود، عقاد که روزنامه«صحیح:  ترجمۀ

محصور شده است و»الحریۀ« کلمۀمله در این ج»است. فقط آزادي
 استفاده کنیم.»««فقط«کلمۀ آن از 

هاي صفحه3،33(عربی دوازدهم، درس 
.33 صحیح است.   4گزینه 

دانش صحبت شده و گفته است کـه دانـش گنجدربارة)4(گزینۀ در
اردند»سخنرانی«و » عمل«است و کلید آن سؤال و این ارتباطی به 

صحیح است. 2گزینه  34.
َض14اگ َ اک ۀا 3گ
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.37 صحیح است. 1گزینه 
ـارت و   بایـد  » دخَلْـت «فعـلِ  » المفـردات الفارسـیۀ  «کلمـۀ  با توجه به معناي عب

 باشد.» دخَلَت«صورت  به
 )72صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

.38 پاسخ صحیح است.   2گزینه 
ـان از خـود راضـی داراي ضـعف عقـل      ....» رء إعجاب الم« با توجه با عبارت  انس

 آید. بوده و جاهل به حساب می
.39 پاسخ صحیح است.   4گزینه 

ــیفتگی را درك    «  ــه نفــس و خودش ــردم تفــاوت میــان اعتمــاد ب برخــی از م
 که این موضوع صراحتا در خط دوم متن آمده است.» کنند نمی

.40 پاسخ صحیح است.   1گزینه 
ـایی   کسی را که در«طبق متن مردم  ـایش   آنچه قدرت انجامش را دارد، بـر توان ه

 دانند: نامند. اما افراد زیر را از خود راضی می ، از خود راضی نمی»کند اعتماد می
هاي حقیقی خود را بـیش از آنچـه در دیگـران اسـت،      ) کسی که توانایی2

 پندارد. می
ـا را ز   هاي جسمی و روحـی خـود را نمـی    ) کسی که توانایی3 ـاد  شناسـد و آنه ی

 پندارد. می
 کند. ) کسی که در اموري که توانایی ندارد، با دیگران مشورت نمی4

.41 صحیح است.   2گزینه 
.42 صحیح است. 2گزینه 
أدخـل +  «داخل کـن. در حقیقـت    مرامفعول است: » أدخلنی«در » ي«ضمیر 

 است.» أنت«ضمیر (مستتر) » أدخل«داریم. فاعل فعل » ن وقایه + ي
 ) 98حۀصف، 7(عربی دهم، درس 

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

 نائب فاعل است.» المجرمون«فعل مجهول است، پس »: یعرَف) «1
باشد، خبـر اسـت، نـه    » ال«) در ترکیب سه اسم کنار هم، اگر اسم سوم بدون 2

 صفت.
ـاهی در   4 ـان    جملـۀ ) اگر خبر جار و مجرور و مبتدا نکره باشـد، گ اسـمیه جایش

 آمده است.») فی العجلۀ(«مبتدایی است که دیرتر از خبر » آثار«شود.  عوض می
 )91و  77، 76، 60، 59هاي  ، صفحه7و  6، 5هاي  دهم، درس عربی(

.44 صحیح است. 1گزینه 
 خواهد. دقت کنید که سؤال از ما پاسخ نادرست را می

ـارت،      » للمخاطبـۀ «خطاي این گزینه:  ـاي عب ـا توجـه بـه معن در » أصـبحت «(ب
 است)ـ  فعل و فاعله ... (افعال ناقصه فاعل ندارند.)» ائبۀللغ«صیغۀ 

 )75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
.45 صحیح است. 1گزینه 

ـاي  » یصنَع«در این عبارت  ـاخته مـی  «فعل مجهول و به معن اسـت و  » شـود  س
ـاء «، »الغیـب «هاي دیگـر بـه ترتیـب     به ندارد. اما در گزینه مفعول و ضـمیر  » الم

 به هستند! ) مفعول»أمرنی«(در » ي«
.46 صحیح است. 3گزینه 

 ها: حروف جر در گزینه
 تا 3 » فی«ـ » فی«ـ ») لَه«(در » لَـ) «1
 تا   3 » إلی«ـ » من«ـ ») بِعبده«(در » بِـ) «2
 تا   3 » من«ـ » ك«ـ » من) «3
 ) هیچ حرف جرّي ندارد!4

.47 صحیح است. 3گزینه 
ـابراین حـرف جـر        که» تناول«در این گزینه بر سر » الم« اسـم اسـت آمـده، بن

ـا «دیگر بر سر فعل مضارع آمده و به معناي  گزینۀاست؛ اما در سه  ـا  » ت بـراي  «ی
 متفاوت هستند. 3گزینۀ باشد در نتیجه حرف جرّ نیستند و با  می» اینکه...

 )63صفحۀ ، 6  (عربی یازدهم، درس 

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

 مضارع است. فعل» یتب) «1
 از نوع استفهامی است و فعل شرطی در این گزینه وجود ندارد.» من) «2
 فعل مضارع است.» تُقدموا) «4

 )19صفحۀ ، 2  (عربی یازدهم، درس
.49 صحیح است. 1گزینه 
ـارت    که حرف مشبهۀ بالفعل است مسـتقیماً فعـل نمـی   » إنَّ«بعد از  آیـد. از عب

بـه   اگـر «صحیح اسـت:  » إنْ«دارد پس ) پیداست که ساختار شرطی 1گزینه (
 »دهید، عمل کنید، نزد خداوند اجر بزرگی دارید. آنچه وعده می

 ها: بررسی سایر گزینه
دانشـی   کـه فراموش نکنید «پل ارتباطی بین دو قسمت عبارت است: » أنّ) «2

 »که با عمل همراه نشود، نکوهیده است
ـ » فـإنّ «آید و  می» إنّ«غالباً » ف«) بعد از 3 ـاي  ب ـام  «اسـت:  » زیـرا «ه معن هنگ

 »آن مایه تباهی است. زیراعصبانیت صحبت نکند؛ 
ـاي   » إنّ«ابتداي جمله اگر بعدش اسم بیاید قطعاً » ان) «4 است که معمـوالً معن

ـان        بی«تأکیدي دارد:  ـاینده اسـت، پـس در کارهایت شک صـبر از خداونـد بخش
 »عجله نکنید.

 )6و  5هاي  صفحه، 1دوازدهم، درس  عربی(
.50 صحیح است. 2گزینه 

ـا «در این گزینه مسثنی منه محـذوف اسـت پـس     شـود بـه صـورت     را مـی » إلّ
 ترجمه کرد:» فقط«

 کنند. اینها اموري هستند که فقط مؤمنان به خدا آنها را درك می
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است.   2گزینه 

ـا در عـین       یکی از جنبه ـایی در معن ـاز و   هاي اعجاز لفظـی قـرآن کـریم رس ایج
اختصار آیات است و خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی منکـران، پیشـنهاد   

 هاي قرآن را به آنها داده است.   آوردن حتی یک سوره مانند سوره
 )36و  34هاي  ،  صفحه 3(دین و زندگی  یازدهم، درس 

.52 صحیح است.   3گزینه 
مـردم و امـور   یشـۀ  اندرشد تدریجی سـطح فکـر و   «) عبارت حدیث پیامبر (

مربوط به رشد تدریجی سطح فکر مـردم از عوامـل   » مربوط به آن مانند فرهنگ
 تجدید نبوت است.  

صحیح است. 2گزینه  53.
 نیاز است. چون فقط خداوند غنی و بی

 )4صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، درس ا، 
.54 صحیح است. 3گزینه 

ـاً    هدفمنـدي،   قاعـدة انسان مانند سایر موجـودات دیگـر، از    جـدا نیسـت و قطع
ـا،        ـادن او در ایـن دنی ـام نه هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هـدفی کـه گ

 فرصتی است که براي رسیدن به آن هدف به او داده شده است.
ـارگیري    هزینۀامکانات و  یک وسیله، براي هدف خاصی انجام شده است و بـه ک

 ف) است.آنها در کارهاي دیگر، هدر دادن و اتالف سرمایه (اسرا
 )15و  14هاي  ، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 

.55 صحیح است. 1گزینه 
ـاي     )(حضرت علی ـار خـود (از قض با حرکت و تغییر مکان خود و سپس گفت

ـان داد و     الهی به قدر الهی پناه می ـا و قـدر را نش برم)، نگرش صحیح خود از قض
ـانع تحـرك و    به آن شخص و دیگران آموخت که اعتقاد به قضا و قدر، نه ت ـا م نه

 ساز آن است. عمل انسان نیست، بلکه عامل و زمینه
 )61و  60هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

دانند: نامند. اما افراد زیر را از خود راضی می، از خود راضی نمی»کندد می
هاي حقیقی خود را بـیش از آنچـه در دیگـران اسـت،     کسی که توانایی

 ندارد.
ـا را ز   هاي جسمی و روحـی خـود را نمـی    سی که توانایی ـاد     شناسـد و آنه زز  ی

 ندارد.
کند. سی که در اموري که توانایی ندارد، با دیگران مشورت نمی

است.   2نه   صحیح
صحیح است. 2نه 
أدخلنی«در »ي«ر  أدخـل +  «داخل کـن. در حقیقـت   مرامفعول است: » 

 است.»أنت«ضمیر (مستتر) »أدخل«داریم. فاعل فعل »ایه + ي
 ) 98ففحۀصف، 7(عربی دهم، درس 

صحیح است. 3نه 
 ها: ی سایر گزینه

 نائب فاعل است.»المجرمون«فعل مجهول است، پس »: یعرَف
 باشد، خبـر اسـت، نـه    »««ال«ر ترکیب سه اسم کنار هم، اگر اسم سوم بدون 

 ت.
ـاهی در    ـان      جملـۀ گر خبر جار و مجرور و مبتدا نکره باشـد، گ اسـمیه جایش

آمده است.») ««فی العجلۀ(«مبتدایی است که دیرتر از خبر »آثار«شود.  ض می
 )91و 77، 6676، 60، 59هاي  ، صفحه7  و 6، 5هاي  دهم، درس عربی(

صحیح است. 1نه 
 خواهد. کنید که سؤال از ما پاسخ نادرست را می

ـارت،      »للمخاطبـۀ «ي این گزینه:  ـاي عب ـا توجـه بـه معن در » أصـبحت «(ب
ندارند.)»غغائبۀ«للغ«ۀ  فاعله ... (افعال ناقصه فاعل و است)ـ  فعل

 )75 صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 1نه 

 »که با عمل همراه نشود، نکوهیده است
ـ »فـإنّ «آید و  می» إنّ«غالباً »ف«) بعد از 3 ـاي  ب اسـت »زیـرا «ه معن

 »آن مایه تباهی است.زیراعصبانیت صحبت نکند؛
  است که معمـ»إنّ«ابتداي جمله اگر بعدش اسم بیاید قطعاً »««ان) «4

ـاینده اسـت، پـس در««بی«تأکیدي دارد:  شک صـبر از خداونـد بخش
 »عجله نکنید.

هصفحه،1دوازدهم، درس عربی(
صحیح است. 2گزینه  50.

ـا «در این گزینه مسثنی منه محـذوف اسـت پـس      شـود   را مـی »إلّ
 ترجمه کرد:»««فقط«

کنند. اینها اموري هستند که فقط مؤمنان به خدا آنها را درك می

ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو
.51 صحیح است.   2گزینه 

ـا در عـیکی از جنبه ـایی در معن هاي اعجاز لفظـی قـرآن کـریم رس
اختصار آیات است و خداوند براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی منکـران

هاي قرآن را به آنها داده است.  آوردن حتی یک سوره مانند سوره
هاي ،  صفحه 3(دین و زندگی  یازدهم، درس 

.52 صحیح است.   3گزینه 
یشـۀ  اند««رشد تدریجی سـطح فکـر و   «) عبارت حدیث پیامبر ( مـ    

مربوط به رشد تدریجی سطح فکر مـرد»مربوط به آن مانند فرهنگ
تجدید نبوت است.  

صحیح است. 2گزینه  53.
 نیاز است. چون فقط خداوند غنی و بی

درس دوازدهم، زندگ (دینو
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.56 صحیح است.   2گزینه 
ـاعی و عـدم    کتابـت،  توسـعۀ  به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتم

 شد.   تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می
 د تمام نوع بشر یکسان است.  فطرت انسان همواره در وجو

 )20صحفۀ ،  2(دین و زندگی یازدهم، درس 
.57 صحیح است.  4گزینه 

ـاس پیشـرفت      در نظام و حکومت اسالمی، مشارکت و همراهی مـردم پایـه و اس
ـارجی    است. مردم با استقامت خود فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلـی و خ

 کنند. را براي رهبر فراهم می
 )147صفحۀ ، 10یازدهم، درس  (دین و زندگی

.58 صحیح است. 3گزینه 
ـان اسـت کـه خداونـد      «... فرماید:  حدیث می در ادامۀ )( امام صادق ایـن هم

 »﴾سنستدرجهم من حیث الیعلمون﴿فرموده؛ 
 )77صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است 3گزینه  59.
سـه ویژگـی عصـمت،     هـر  بردارندةدر » علی مع الحقّ و الحقّ مع علی»  حدیث

ـا حـق باشـد از      عدالت و علم در حضرت علی ( ) است. کسی کـه همـواره ب
گناه و خطا و اشتباه مصـون اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت دیگـر همراهـی         
ـایش نیـز مبتنـی بـر        ـام رفتاره همیشگی وي با حق معنا نداشت، همچنـین تم

حـق اسـت؛   دهـد و علمـش نیـز     عدالت است و کاري خالف عدالت انجام نمـی 
 اش خطا راه ندارد. یعنی در علم و اندیشه

 )84 صفحۀ، 6(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است. 3 گزینه 60.
 همـان  کـه  هـدف  بـه  رسـیدن  مسـیر  در انسـان  حرکت براي گام اولین

 شـناخت  یعنـی  اسـت،  انسـان  شـناخت  خداسـت،  به رسیدن و عبودیت
 شـناخت ) عـالوه  بـه ( همچنـین  و او اسـتعدادهاي  و ها توانایی ها، سرمایه
 عبودیت. مسیر در انسان حرکت موانع

.61 صحیح است. 1گزینه 
ـا   این تصور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان هستند یا ب

ـا      همکاري یکدیگر این جهان را آفریده اند، به معناي آن است که هـر کـدام از آنه
ل جهان را خلق کنند. همچنین توانند ک محدود و ناقص هستند و به تنهایی نمی

ـاالتی دارد کـه دیگـري آن      به معناي آن است که هر یک از خدایان مـذکور کم
 شوند و دیگر چند خدا نیستند. کماالت را ندارد؛ وگرنه عین همدیگر می

 )21و  20هاي  صفحه، 2دوازدهم، درس دین و زندگی (
.62 صحیح است. 3گزینه 

بی به درجاتی از حکمت اسـت. حکمـت   هاي درخت اخالص، دستیا یکی از میوه
به معناي علم محکـم و اسـتوار و بـه دور از خطاسـت کـه هـدف درسـت و راه        

 شود. ها می ها و تباهی دهد و مانع لغزش رسیدن به آن را نشان می
 )49صفحۀ ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.63 صحیح است.   3گزینه 
ـا ایـن     گریبان کسانی را آثار و پیامدهاي انکار معاد،  نیز که معاد را قبول دارنـد، ام

 گیرد. قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می
 )43صفحۀ ، 3(دین و زندگی دهم، درس 

.64 صحیح است.   2گزینه 
شـود کـه نیازمنـد     می» والیت معنوي«) منحصر به مندي از امام عصر ( بهره

ـان   به ظاهر بودن بین مردم نیست. ایشان به اذن خد ـاه     اونـد از احـوال انس ـا آگ ه
ـام علـی (    است که در نامه ) اي به شیخ مفید، این موضوع ذکر شده اسـت. ام

ـالی نمـی  «فرماید:  می ـا خداونـد، بـه علـت       زمین از حجت خدا (امام) خ مانـد. ام
ـان     روي ها و زیاده ستمگري انسان شان در گناه، آنان را از وجـود حجـت در میانش

 »  سازد. بهره می بی

.65 صحیح است. 4گزینه 
کلمـه ال الـه   «... علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمـده:  

 »اال اهللا قلعه محکم من است
 )109 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 

.66 صحیح است. 1گزینه 
بنـدگی   حلقـۀ کنند و  وفایی برخی آدمیان را بنگر که در برابر خدا سجده نمی بی

ـام عصـر (عـج) در مـورد راه شکسـت شـیطان         مـی  شیطان به گردن آویزنـد! ام
ـاك نمـی   «فرماید:  می  آیـۀ در » مالـد.  هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را بـه خ
ـاره نمـوده      ﴾انَّ صالتی و نُسکی...﴿ به نماز که عامل شکست شـیطان اسـت اش

 است.
 )29و 18هاي  ، صفحه2و 1هاي  (دین و زندگی دهم، درس

.67 است.صحیح  3گزینه 
ـان  و تبعـیض  بدون اي جامعه ) ایجاد( پیامبر ـانون  برابـر  در یکس  قالـب  در ق
ـان  برابـري  عدالت و برقراري براي تالش ـان  و شـود  مـی  بی  نادیـده  برابـر  در ایش
.آمد نمی کوتاه و ایستاد می جامعه افراد حقوق و گرفتن

.68 صحیح است. 2گزینه 
ـات مـنَ     و لَو اَنَّ اَهلَ القُري ﴿ آیۀ شریفۀبراساس  ـا علَـیهِم برَک آمنوا و اتَّقَوا لَفَتَحن

بونَ      کســانوا ی ـا ک و اگـر مـردم   « :﴾السماء و االَرضِ و لّکن کَـذَّبوا فَاَخَـذناهم بِم
ـاتی از    کردند، قطعاً برایشان مـی  شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می گشـودیم برک

تار ساختیم به (کیفـر) آنچـه   آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرف
ـال         روحیـۀ » مرتکب شـدند.  ـاري بـه کیفـر اعم تکـذیب نمـودن، موجـب گرفت

ـاي برکـت و رحمـت     استمراري است و ایمان و تقواي مردم، سبب باز شدن دره
 است.» تأثیر اعمال بر زندگی انسان«الهی به روي آنان است که بیانگر سنت 

 )70صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم دوازدهم، درس 
.69 صحیح است. 4گزینه 

ـارت  الهی، رحمت ناامید نشدن از علت ـا  الـذّنوب  یغفـر  اهللا انّ( عب اسـت؛ ) جمیع 
ـا صـفت       بخشد می را گناهان همۀ خداوند زیرا ـات قـرآن چرایـی آن را ب و در آی

 .ه هو الغفور الرحیم)ان( بیان شده است خدا بودن مهربان و آمرزندگی
» ال تقنطوا مـن رحمـۀ اهللا  «(علت) توجه شود، عبارت نکته: اگر به ابتداي سؤال 

ـان مـی   از رحمت الهـی  کنید، چراکه ناامید نشدن را دیگر انتخاب نمی دارد،  را بی
 نه علت آن را.

.70 صحیح است.   2گزینه 
ب فیـه و مـنْ      ﴿  آیۀبر اساس  یــا ر  اهللاُ ال إلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یـومِ الْقیامـۀ لَ

ـادق    ﴾مـنْ أصـدقُ مـنَ اهللاِ حـدیثاً    ﴿عبارت  ﴾أصدقُ منَ اهللاِ حدیثاً ـانگر ص بی
ب فیـه     ﴿القول بودن است که موید عبارت  یــا ر  ﴾لَیجمعنَّکُم إلَی یـومِ الْقیامـۀ لَ

 یعنی حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن است.  
آوریـم،   هاي آنها را بـه حالـت اول درمـی    خواننه تنها است«فرماید:  این آیه که می

ـانگر  » کنـیم.  گونه که بوده، مجدداً خلـق مـی   بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان بی
 امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت.

.71 صحیح است. 1گزینه 
ـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامهیکی جامعـۀ  پیامبر براي س
ـان  اس ـانع   المی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیـت انس ـا و م ه

ـاي منزلـت زن و ارزش  اصلی فساد و تباهی بود و  ـاي اصـیل او از عناصـر     احی ه
 رفت. اصلی این برنامه به شمار می

.72 صحیح است.   1گزینه 
داونـد  ، هر دو بـر پیـروي از خ  ﴾قُل ان کنتم تحبون اهللا ...﴿آیۀ شریفۀ حدیث و 

 تأکید دارند.  
 )110صفحۀ ، 9(دین و زندگی دهم، درس 

 »﴾﴿﴿سنستدرجهم من حیث الیعلمون﴿ده؛
 )77صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است 3نه 
سـه ویژگـی عصـمت،    هـر    بردارندةدر» علی مع الحقّ و الحقّ مع علی»  ث

ـا حـق باشـد از      ت و علم در حضرت علی ( ) است. کسی کـه همـواره ب
و خطا و اشتباه مصـون اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت دیگـر همراهـی         
ـایش نیـز مبتنـی بـر        ـام رفتاره شگی وي با حق معنا نداشت، همچنـین تم

    حـق اسـت؛    دهـد و علمـش نیـز    ت است و کاري خالف عدالت انجام نمـی 
اش خطا راه ندارد. در علم و اندیشه

 )84 صفحۀ66، 6(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است. 3 نه
 همـان  کـه  هـدف  بـه  رسـیدن  مسـیر  در انسـان  حرکت براي گامن

 شـناخت  یعنـی  اسـت،  انسـان  شـناخت  خداسـت،   به رسیدن و دیت
 شـناخت ) عـالوه  بـه ( همچنـین  و اواسـتعدادهاي  و ها توانایی ها، ایه
 عبودیت. مسیر در انسان حرکتع

صحیح است. 1نه 
ـا   صور که چند خدا وجود دارد و هر کدام خالق بخشی از جهان هستند یا ب

ـا    ري یکدیگر این جهان را آفریده اند، به معناي آن است که هـر کـدام از آنه
ککل جهان را خلق کنند. همچنین توانند ک ود و ناقص هستند و به تنهایی نمی

ـاالتی دارد کـه دیگـري آن      عناي آن است که هر یک از خدایان مـذکور کم
شوند و دیگر چند خدا نیستند.الت را ندارد؛ وگرنه عین همدیگر می

 )21و 20هاي  صفحه،2دوازدهم، درس دین و زندگی (
صحیح است. 3نه 

بی به درجاتی از حکمت اسـت. حکمـت   هاي درخت اخالص، دستیا از میوه

ح
ـان  و تبعـیض  بدون ايجامعه ) ایجاد( پیامبر ـانو برابـر  در یکس ق
ـان  برابـري  عدالت و برقراري براي تالش ـان  و شـود  مـی  بی بر در ایش
.آمد نمی کوتاه و ایستاد  می جامعه افراد حقوق و گرفتن

صحیح است. 2گزینه  68.
ـا علَـیهِم بو لَو اَنَّ اَهلَ القُري ﴿آیۀ شریفۀبراساس  آمنوا و اتَّقَوا لَفَتَحن

بونَ      کســانوا ی ـا ک و«﴾﴾:          ﴾السماء و االَرضِ و لّکن کَـذَّبوا فَاَخَـذناهم بِم
 گشـودیمکردند، قطعاً برایشان مـی شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می

ففتار ساختیم به (کآسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرف
ـاري بـه کی  روحیـۀ  »مرتکب شـدند.  تکـذیب نمـودن، موجـب گرفت

ـاي برکـت استمراري است و ایمان و تقواي مردم، سبب باز شدن دره
««تأثیر اعمال بر زندگی انسان«الهی به روي آنان است که بیانگر سنت 

6،66(دین و زندگی دوازدهم دوازدهم، درس 
صحیح است. 4گزینه  69.

ـارت  الهی، رحمت ناامید نشدن از علت جمی الـذّنوب  یغفـر  اهللا انّ( عب
ـات قـرآن چرایـی آن ربخشد می  را گناهانهمۀ خداوند زیرا و در آی

ننه هو الغفور الرحیم)ان( بیان شده است خدا بودن مهربان و آمرزندگی
«ال تقنطوا مـن«(علت) توجه شود، عبارت نکته: اگر به ابتداي سؤال 

ـا از رحمت الهـی  کنید، چراکه ناامید نشدنرا دیگر انتخاب نمی را بی
 نه علت آن را.

.70 صحیح است.   2گزینه 
ب ﴿ آیۀبر اساس  یــا ر ﴿﴿اهللاُ ال إلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یـومِ الْقیامـۀ لَ

بیـ         ﴾﴿﴿مـنْ أصـدقُ مـنَ اهللاِ حـدیثاً    ﴿عبارت ﴾أصدقُ منَ اهللاِ حدیثاً
ت ا ع ید که است دن ب ل ﴿الق ا لَ ۀ  ا الْق م ی إلَ  عنَّکُ ج ﴿﴿لَ
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.73 صحیح است. 2گزینه 
ـاس     براي موفق شدن در مسئولیت انتخاب همسر شایسته، باید بـر شـور و احس

ایـم کـه عالقـه و     جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد. همواره دیده
رانـد.   حاشـیه مـی   بندد و عقل را بـه  محبت به یک شخص، چشم و گوش را می

ـام علـی    مربـوط بـه مـواردي از همـین قبیـل اسـت:        )(این سخن زیباي ام
شـدید بـه چیـزي، آدم را کـور و کـر      عالقـۀ  : «﴾ء یعمـی و یصـم   حب الشَّی﴿
 »کند. می

 )176و  175هاي  صفحه، 12(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.74 صحیح است. 4گزینه 

 دوستی با دوستان خدا ایشانو اهل بیت  دوستی با رسول خدا
ـا     رنج و محرومیت مردم یمن، سـوریه، عـراق و بحـرین    ـارزه ب بیـزاري و مب

 دشمنان خدا
 )103صفحۀ ،  9دهم، درس دین و زندگی (

.75 صحیح است. 2گزینه 
شـهور اسـت، مـردم    قـرون وسـطی م  دورة با ظهور تمدن دوم اروپا که به تمدن 

ـا و بتخانـه   پرست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت بت ـا از بـین رفـت،     ه ه
اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشـکوه مـذهبی   

ـار هنـري    ساخته شد، کتاب هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آث
 بزرگی پدید آمد.

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است. 2نه گزی
ایـد، مـن از شـما عکـس      شود در حالی که کنار ماشینتان ایستاده ترجمه: آیا می

 بگیرم؟
غیررسـمی) و هـم   اجازة (کسب  Can Iشود از  نکته: در جاي خالی اول، هم می

ـالی دوم،      اجازة (کسب  May Iاز  ـاي خ ـا در مـورد ج رسمی) استفاده کنـیم. ام
ایـد!) و   (داخـل ماشـین ایسـتاده    4م. گزینه مناسب داریاضافۀ نیاز به یک حرف 

ـافۀ  رسـند. حـرف    اید!) منطقی به نظر نمـی  (روي ماشین ایستاده 3گزینه   atاض
 رود. هم که با ماشین به کار نمی

.77 صحیح است. 2گزینه 
ـا      ـا هواپیم ترجمه: اولین پرواز من با هواپیما بود. خیلی ترسیده بودم، زیـرا قـبالً ب

 پرواز نکرده بودم.
 .becauseکامل بعد از  گذشتۀه: کاربرد نکت

 )3( انگلیسی دوازدهم، گرامر درس 
.78 صحیح است. 4گزینه 

 ترجمه: او نتوانست آن اتومبیل گران را بخرد زیرا او پول زیادي نداشت.
 قبل از اسامی غیرقابل شمارش   muchنکته: کاربرد 

.79 صحیح است. 3گزینه 
 whichبه جاي  thatکاربرد 

 )58صفحۀ زدهم، ( انگلیسی دوا
.80 صحیح است. 2گزینه 

ـا نتوانسـتند جسـد را        معنی جمله: پلیس گمان می ـا آنه ـام بـود؛ ام کرد قربانی ت
 کنند. شناسایی

 ) دریافت کردن3) شناسایی کردن  2) تأسیس کردن  1
 ) چشم پوشیدن از4

 )1درس ( انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 3گزینه 

ـا و   تواننـد سـیاره   جا مردم می که از آن ساختمانی است رصدخانهمعنی جمله:  ه
 ها را مشاهده کنند. ستاره

.82 صحیح است. 3گزینه 
ـاق مـی  مطالعۀ شود به منظور  ترجمه: تست علمی که انجام می افتـد   آنچه که اتف

 شود. نامیده می آزمایشو براي به دست آوردن علم جدید 
.83 صحیح است. 3گزینه 

ـاي جم   ـا دوسـتانش بیـرون مـی     معنی جمله: برادرم معمـوالً روزه رونـد و   عـه ب
 گردند.   می
 ) بررسی کردنـ  چک کردن4) بیدار شدن    2) دور شدن    1

   .hang out with sbبا کسی گشتن و پرسه زدن = 
.84 صحیح است. 1گزینه 
هاي مختلـف مـردم احتـرام     آموزد تا به گروه آموزانِ خود می او به دانش«ترجمه: 

 »دیگر را درك کنند.هاي  فرهنگ تنوعبگذارند و 
 ) یادبود، سوغات4) رسم    3) عالقه    2) تنوع، گوناگونی    1

.85 صحیح است. 2گزینه 
تـر خواهـد    این تمرینات انگلیسی شـما را قـوي   انجام«ترجمه: معلم به ما گفت، 

 »کرد.
 ) داشتن4) گرفتن    3) انجام دادن   2) ساختن   1

 do exerciseتمرین انجام دادن = 
 )27لیسی دوازدهم، صفحه (انگ

.86 صحیح است. 2گزینه 
 ترجمه: پیشگیري از بیماري مهمتر از درمان آن است.

 ) معتاد بودن3) جلوگیري کردن   2) مربوط بودن   1
 ) گرفتنـ  به دست آوردن4

 )57صفحۀ ، 2(انگلیسی یازدهم، درس 
.87 صحیح است. 1گزینه 

 اسب این کار گردآوري نماییم.ترجمه: ما در تالش هستیم تا لیستی از افراد من
 43صفحۀ ( انگلیسی دوازدهم، 

.88 صحیح است. 2گزینه 
ـا فـوراً    نظریۀ ترجمه: در  جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افـزایش دم
 یابد. افزایش می

 ) آفتاب4) انرژي   3) حرکتیـ  جنبشی   2) خورشیدي   1
 )73صفحۀ ، 3( انگلیسی دوازدهم، درس 

 :Clozeترجمۀ 
ـادي ماننـد گسـترش     هاي واضح حل عضی از راهب تر براي افزایش درآمدهاي اقتص

ـاي خریـد در شـکلی محـدود در      تنوع فرصـت  توسعۀفضاهاي کسب و کار یا  ه
تـر   تـر و اساسـی   اي حل ریشه هاي زیادي قبالً امتحان شده است. یک راه فرودگاه

 ها به راه اندازیم. این است که قرار است منابع جدید درآمد تجاري را در پایانه
.89 صحیح است. 2گزینه 

 ها ) نسل4) شرایط 3ها   حل ) راه2) تولیدات 1
.90 صحیح است. 2گزینه 
.91 صحیح است. 4گزینه 

 ) تنوع4) تقاضا 3) جایگزین 2) جاذب 1
.92 صحیح است. 3گزینه 

 هاي زیست ) محیط4) منابع 3) محصوالت 2) ترتیبات 1
 :1ترجمه متن 

ـات مفیـد در یـک مـدار نزدیـک بـه زمـین،         عالوه بر فراهم کـردن ایـن   اطالع
ـاه و دیگـر سـیارات نیـز       فضاپیماها براي اکتشاف کردن در عمق فضا و دیـدن م

ـام سـیارات در   1990اند. تا سال  فرستاده شده ـا نپتـون     منظومـۀ ، تم شمسـی ت
ـا) طـی    هاي بـدون سرنشـین بازدیـد شـدند کـه (ایـن سـفینه        توسط سفینه ه

ـایی بـه    هاي دوردست عکـس  ي خود از این جهانپروازهاي تجسمی و فرودها ه
 زمین فرستادند.  

103صفحۀ ،  9دهم، درس دین و زندگی(   ( 
صحیح است. 2نه 

مم  شـهور اسـت، مـردم    قـرون وسـطی مدورةهور تمدن دوم اروپا که به تمدن 
ـا و بتخانـه رست اروپا به یک دین الهی معتقد شدند، بت ـا از بـین رفـت،    ه   ه

 و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظیم و باشـکوه مـذهبی  
ـار هنـري  ته شد، کتاب  هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت و آث
ی پدید آمد.

سیسسییسی
صحیح است. 2نه 

ایـد، مـن از شـما عکـس     شود در حالی که کنار ماشینتان ایستادهمه: آیا می
 م؟

غیررسـمی) و هـم   اجازة (کسب Can Iشود از   در جاي خالی اول، هم می
May ـالی دوم،      اجازة (کسب ـاي خ ـا در مـورد ج رسمی) استفاده کنـیم. ام

      ایـد!) و    (داخـل ماشـین ایسـتاده   یی 4م. گزینه مناسب داریاضافۀ ه یک حرف 
ـافۀ  رسـند. حـرف    اید!) منطقی به نظر نمـی (روي ماشین ایستاده3ه    at    اض

رود. که با ماشین به کار نمی
صحیح است. 2نه 

ـا      ـا هواپیم مه: اولین پرواز من با هواپیما بود. خیلی ترسیده بودم، زیـرا قـبالً ب
 نکرده بودم.

because.bbکامل بعد از  گذشتۀ کاربرد
س  )3( انگلیسی دوازدهم، گرامر درس 

صحیح است. 4نه 
مه: او نتوانست آن اتومبیل گران را بخرد زیرا او پول زیادي نداشت.

صحیح است. 2گزینه  85.
  این تمرینات انگلیسی شـما را قـوي انجام«ترجمه: معلم به ما گفت، 

 »کرد.
 ) داشتن4) گرفتن    3) انجام دادن   2) ساختن   1

do exerciseتمرین انجام دادن = 
گگلیسی دوازدهم،(انگ

است. 2گزینه  صحیح 86.
ترجمه: پیشگیري از بیماري مهمتر از درمان آن است.

 ) معتاد بودن3) جلوگیري کردن   2) مربوط بودن   1
) گرفتنـ  به دست آوردن4

،2(انگلیسی یازدهم، درس 
صحیح است. 1گزینه  87.

نناسب این کار گردآوترجمه: ما در تالش هستیم تا لیستی از افراد من
( انگلیسی دوازدهم

صحیح است. 2گزینه  88.
جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افـزایشنظریۀترجمه: در
 یابد. افزایش می

 ) آفتاب4) انرژي   3) حرکتیـ  جنبشی   2) خورشیدي   1
33،س 3( انگلیسی دوازدهم، درس 

:Clozeترجمۀ 
ـادي ماننـد هاي واضح حل عضی از راهب تر براي افزایش درآمدهاي اقتص

ـاي خریـد در شـکلی تنوع فرصـت  توسعۀفضاهاي کسب و کار یا   ه
تـر و   اي حل ریشه هاي زیادي قبالً امتحان شده است. یک راهفرودگاه

ها به راین است که قرار است منابع جدید درآمد تجاري را در پایانه
صحیح است. 2گزینه  89.
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ـاي مغناطیسـی،   ابزارهاي فضاپیماها دما، میـدان  ـابش و دیگـر ویژگـی     ه ـاي   ت ه
ـایج را توسـط امـواج رادیـویی بـه زمـین         گیـري مـی   سیارات را اندازه کننـد و نت

ه و هاي بدون سرنشینی که بـه مـریخ، زهـر    فرستند. نیروي الکتریکی سفینه می
ـال       روند، توسط سلول عطارد می هاي خورشیدي کـه روي صـفحات بـه شـکل ب

ـا اسـتفاده از صـفحات کوچـک      شود. این (سلول نصب شده است، تولید می ها) ب
ـاي بـدون    کننـد. سـفینه   نور خورشید را به الکتریسیته تبـدیل مـی    سیلیکون، ه

ـاطري (مثالً) بـه مشـتري و دورتـر از آن     روند، سرنشینی که دورتر می ـاي   ، از ب ه
ـافی   انـدازة گیرند، چون نور خورشید در فضاي دوردست بـه   اي نیرو می هسته ک

 کار اندازد. هاي خورشیدي را به قدرتمند نیست که سلول
ـارینر      سـفینۀ   ،1965در سال  ـایی م ـلۀ از  4بـدون سرنشـین آمریک  9000 فاص

ـاویر تلویزیـونی از ایـ      5600کیلومتري ( ن سـیاره  مایل) باالي سـطح مـریخ تص
ـال   ـارینر  1973فرستاد. در س ـا       9، م دور ایـن سـیاره چرخیـد و از سـطح آن ب

ـاب شـد و    10مارینر   ،1973جزئیاتی بیش از گذشته عکس گرفت. در سال  پرت
ـارد بسـیار نزدیـک شـد و اولـین       سیارةسه بار به  1974-75هاي  طی سال عط

 تاد.مناظر پر از جزئیات را از این سطح عطاردي (به زمین) فرس
.93 صحیح است. 2گزینه 

 کدام جمله طبق متن صحیح نیست؟
ـان   هاي بدون سرنشین عکس ) سفینه1 ـایی از جه ـاي دوردسـت بـه زمـین      ه ه

 فرستادند.
ـاي بـدون    شمسی توسـط سـفینه   منظومۀ، اکثر سیارات در 1990) تا سال 2 ه

 سرنشین بازدید شدند.
ـا و فـراهم کـردن اطالعـ    3 ات مفیـد فرسـتاده   ) فضاپیماها براي اکتشاف در فض

 اند. شده
ـارد       ) نیروي الکتریکی سفینه4 هاي بدون سرنشینی کـه بـه مـریخ، زهـره و عط

 شود. هاي خورشیدي تولید می روند، توسط سلول می
.94 صحیح است. 2گزینه 

 ......... . جز بهکنند،  گیري می ابزارهاي فضاپیماها تمام موارد زیر را اندازه
 ) دما4هاي مغناطیسی   ان) مید3) نتایج   2) تابش  1

.95 صحیح است. 1گزینه 
  (مثالً) به مشـتري و دورتـر از آن،    روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر می سفینه

 گیرند، چون ......... . اي نیرو می هاي هسته از باطري
ـافی بـه       ) سلول1 ـاي دوردسـت نـور خورشـید ک دسـت   هاي خورشیدي در فض

 آورند. نمی
 فرستد. واج رادیویی نتایج را به زمین می) فضاپیما توسط ام2
) تبدیل نور خورشید به الکتریسـیته از صـفحات کوچـک سـیلیکون اسـتفاده      3

 کند. می
هاي بدون سرنشینی که به مـریخ، زهـره و    هاي خورشیدي براي سفینه ) سلول4

 کنند. روند، نیروي الکتریکی تولید می عطارد می
.96 صحیح است. 3گزینه 
 ترین معنی را به ......... دارد. رافتاده) در پاراگراف اول نزدیک(دو remoteکلمۀ 

 ) نزدیک4) دور   3) بسیار   2) بزرگ   1
 )3( انگلیسی دوازدهم، درس 

 :2متن ترجمۀ 
ـ یکی از بـزرگ    1847-1931توماس آلوا ادیسون ( ـ دانشمند آمریکایی  تـرین   ) 

ریکا متولد شد. وقتی یـک  مخترعین جهان بود که در میالن واقع در اوهایوي آم
پسر بچه بود، تخیل قوي و کنجکاوي فـراوان داشـت. او از مدرسـه بیـرون آمـد      

ـانۀ هاي مـداوم وي   کرد که پرسش زیرا آموزگارش گمان می اش  کنـد ذهنـی   نش
ـارة توانسـت   او شیمی بود و لذا هرچه مـی  برجستۀ عالقۀاست. نخستین  آن  درب

شـروع بـه پـرورش دادن و فـروختن      کرد. فقط ده سال داشـت کـه   مطالعه می
ـانگی، مـواد شـیمیایی بخـرد.        ـات خ ـام آزمایش سبزیجات نمود تا بتواند براي انج

وقتی دوازده ساله شد، به فروش مجله و میوه در قطار مشغول گردید.
سپس او تصمیم گرفت تلگراف بیاموزد و در چندین دفتر تلگـراف هـم مشـغول    

ـاختمان یـک شـرکت     به کار شد. آنگاه برحسب تصادف در ـامی وارد س ست هنگ
تلگراف گردید که دستگاه تلگراف از کار افتاده بود. پس از آن طولی نکشـید کـه   

سـهام   کننـدة  کنترلتلگرافی موسوم به  وسیلۀاو با فروش طرحش در مورد یک 
ـال مـی      اطالعات که به قیمت ـاي بـورس ارس کـرد، پـول    هاي سـهام را از بازاره

 دست آورد. هنگفتی به
ـاي سـهام و    سپس به تنهایی دست به کار شد و براي ساختن کنتـرل کننـده   ه

 کار بر روي سایر اختراعاتش کارگاه و آزمایشگاهی بر پا کرد.
او همچنین به ساخت نخستین ماشین تحریر سودمند کمک نمـود و روشـی را   

 زمـــان شــش پیغـــام از طریــق یـــک خــط تلگـــراف     بــراي ارســـال هــم  
ـال      آنکه با هم اشتباه   بی ـافون در س  مایـۀ  1877شـوند، ارائـه داد. اختـراع گرام

 سربلندي و افتخار او بود.
.97 صحیح است. 4گزینه 

 ترجمه: ادیسون در مدرسه تحصیل نکرد، زیرا .........
 خواند. ) خوب درس نمی1
 ) کنجکاوي و رویاپردازي عالی داشت.2
 خواست. طور می ) مادرش این3
 ه پیشرفت نخواهد کرد.کرد که در مدرس ) معلم فکر می4

.98 صحیح است. 3گزینه 
 ترجمه: در ابتدا ادیسون به ......... توجه کرد.

 ) شیمی3تلگرافی   مخابرة ) 2) فیزیک   1
 نویسی (نوشتن با ماشین تحریر) ) ماشین4

.99 صحیح است. 2گزینه 
 ترجمه: او از نظر مالی موفق شد با .........

 ) کار کردن در شرکت تلگراف1
 سهامکنندة  کنترلش طرحش مربوط به ) فرو2
 ) فروش مجله و میوه در قطار3
 ) تولید مواد شیمیایی در خانه4

.100 صحیح است. 4گزینه 
 
 شناسی زمین

.101 صحیح است. 1گزینه 
هـا از  آن فاصـلۀ زمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید با افـزایش  

برقـرار   d3معـادل بـا   p2 رابطـۀ شود و میان ایـن دو   خورشید زیاد می
زمان یـک دور گـردش سـیاره برحسـب سـال       pهرابطاست که در این 

این سیاره از خورشید به واحد نجومی است. فاصلۀ dزمینی و 
.102 صحیح است. 1گزینه 

شناسـی، بعـد از دوره سـیلورین، دوره     با توجه بـه جـدول زمـانی زمـین    
روي از آب خـارج شـده    د ندارد. پس این منطقه بر اثـر پـس  دونین وجو

هـاي پـرمین، تریـاس و ژوراسـیک هـم       است. بعد از دوره کربونیفر دوره
بار خارج از آب قرار گرفته است. این منطقه دو هنتیجوجود ندارد، در 

.103 صحیح است. 1گزینه 
در روزهـاي اول تیـر و اول دي یکسـان نمایـان      ایـن میلـه،   سـایۀ طول 
 شود.  می

.104 صحیح است. 2گزینه 
وقتی خورشید بر مدار رأس الجدي عمود بتابد، یعنی زمین در حضـیض  

مـاه   ترین فاصله قرار دارد که از نظـر زمـانی اول دي   خورشیدي و نزدیک
 باشد که در این روز بیشترین اختالف شب و روز وجود دارد. می

ـارد بسـیار نزدیـک شـد و اولـین      سیارةسه بار به  1974-75هاي سال عط
سس تاد.ر پر از جزئیات را از این سطح عطاردي (به زمین) فرس

صحیح است. 2نه 
 جمله طبق متن صحیح نیست؟

ـان    هاي بدون سرنشین عکسسفینه ـایی از جه ـاي دوردسـت بـه زمـین      ه  ه
ادند.
ـاي بـدون   شمسی توسـط سـفینه  منظومۀ، اکثر سیارات در 1990 سال   ه

شین بازدید شدند.
ـا و فـراهم کـردن اطالعـ     ــ    ات مفیـد فرسـتاده   ضاپیماها براي اکتشاف در فض

 ند.
ـارد      یروي الکتریکی سفینه هاي بدون سرنشینی کـه بـه مـریخ، زهـره و عط

شود. هاي خورشیدي تولید میوند، توسط سلول
صحیح است. 2نه 

 ......... . جزبهکنند، گیري می هاي فضاپیماها تمام موارد زیر را اندازه
 ) دما4هاي مغناطیسی  ان) مید3) نتایج   2بش 

صحیح است. 1نه 
    (مثالً) به مشـتري و دورتـر از آن،   روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر مینه

 گیرند، چون ......... . اي نیرو می هاي هسته طري
ـافی بـه      سلول ـاي دوردسـت نـور خورشـید ک       دسـت   هاي خورشیدي در فض
 ورند.

فرستد. ممواج رادیویی نتایج را به زمین میضاپیما توسط ام
بدیل نور خورشید به الکتریسـیته از صـفحات کوچـک سـیلیکون اسـتفاده      

ند.
هاي بدون سرنشینی که به مـریخ، زهـره و   هاي خورشیدي براي سفینهسلول

دد ل ت ک الکت ن کنندند

ترجمه: ادیسون در مدرسه تحصیل نکرد، زیرا .........
 خواند. ) خوب درس نمی1
) کنجکاوي و رویاپردازي عالی داشت.2
 خواست. طور می ) مادرش این3
سسه پیشرفت نخواهد کرد.کرد که در مدرس ) معلم فکر می4

صحیح است. 3گزینه  98.
ترجمه: در ابتدا ادیسون به ......... توجه کرد.

) شیمی3تلگرافی   مخابرة)2) فیزیک   1
 نویسی (نوشتن با ماشین تحریر) ) ماشین4

صحیح است. 2گزینه  99.
ترجمه: او از نظر مالی موفق شد با .........

) کار کردن در شرکت تلگراف1
 سهامکنندة کنترلش طرحش مربوط به ) فرو2
33) فروش مجله و میوه در قطار3
) تولید مواد شیمیایی در خانه4

صحیح است. 4گزینه  100.

ششنششننشنناننااناسیسسییسیزممیممییمممیینییننیننیینین
صحیح است. 1گزینه  101.

  فاصزمان یک دور گردش سیارات به دور خورشید با افـزایش  
معـادل بـا p2    رابطـۀ شود و میان ایـن دو  خورشید زیاد می
زمان یـک دور گـردش سـیاره برحسpهرابطاست که در این 

ن لۀdز تفا ا ن د ا ه د ش خ از ا ا
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.105 صحیح است. 2گزینه 
مقـادیري از مـواد    ،کند ها عبور می وقتی آب در مسیر خود از کنار سنگ

بنابراین سختی آن زیاد  ،کند معدنی موجود در سنگ را در خود حل می
 .شود می

.106 صحیح است. 2گزینه 
آیـد   بـاال مـی  آب در آن  ،تحت فشار حفر شود سفرةوقتی چاهی در یک 
 شود. با سطح پیزومتریک مشخص می یدآ جا باال میارتفاعی که آب تا آن

.107 صحیح است. 1گزینه 
 ترین کانی است و ترکیب اکسید آلومینیم دارد. یاقوت پس از الماس سخت

.108 صحیح است. 1گزینه 
 شود. متر تشکیل می 200عمق دریایی تا  هاي کم نفت خام در محیط

.109 صحیح است. 2گزینه 
n ده شدهتعداد نیمه عمر گذران 

   
n

n

4

360 90 4
1 1 1

162 2
 

صحیح است. 2گزینه  110.
ــوکالز (  ــپات پالژی ــب فلدس ــه ترتی ــیم (%39ب ــپات پتاس )، %12)، فلدس

 ) درصد نسبی بیشتري دارند.%5و آمفیبول( )%11پیروکسن (

.111 صحیح است. 2گزینه 
شیست نوعی سنگ دگرگونی است که از نظـر مقاومـت بـراي سـاخت      

ها نامناسب است. سازه
 ها:   بررسی سایر گزینه

هاي مناسـبی از نظـر مقاومـت در برابـر      ) گابرو و کوارتزیت جنس4و  1
 گاه مناسب هستند. فشارهاي وارده هستند و براي پی و تکیه

 )64و  62هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زمین

صحیح است. 1گزینه  112.
 خوردگی است. حاصل تنش فشاري متراکم شدن سنگ یا چین 

 )61 صفحۀی یازدهم، شناس (زمین

صحیح است. 3گزینه  113.
هایی که در بـاالي سـطح ایسـتابی (منطقـه تهویـه) قـرار دارنـد از         تونل

 پایداري بیشتري برخوردار هستند.
 )65 صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  114.
هـاي نمـک در محـدوده     هـاي تبخیـري ماننـد الیـه     قرار گرفتن سنگ  

 شود. نامطلوب کیفیت آب مخزن می دریاچه سدها باعث تغییر
 )64صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  115.
در راهسازي بخش زیر اساس از جـنس شـن، ماسـه و سـنگ شکسـته       

 است و نقش زهکشی دارد.
 )70صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 1گزینه  116.
نـده  عنصر سلنیم همانند روي از طریق گیاهـان وارد بـدن موجـودات ز    

 شود. می
)82صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 1گزینه  117.
در مناطق کوهستانی دور از دریا که فرسایش و بارنـدگی شـدید اسـت     

 خاك فقیر از ید خواهد شد.
)83صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  118.
هـاي   توانـد موجـب آسـیب    عنصر کادمیم در معـدن سـرب و روي مـی    

 می استخوان شود.کلیوي و  نر
)80صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 3گزینه  119.
LiO2      هـاي بسـیار    برخالف عنصـر سـلنیم و از طریـق تشـکیل بنیـان

شود. واکنشگر باعث وقوع سرطان می
)77صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  120.
اصلی سنگ گرانیت هستند.اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم از عناصر 

ها: بررسی سایر گزینه
 ) رالگار و اورپیمان حاوي عناصر سمی و خطرناك هستند.1
) فلوئور و آرسنیک از جمله عناصري هستند که ممکن است در زغـال  3

سنگ موجود باشند.
 شوند. ها استفاده می ) فلوئوریت و کوارتز در ترکیب خمیردندان4

 )75و  74هاي   دهم، صفحهشناسی یاز (زمین        
 
 ریاضی

.121 صحیح است. 4گزینه 
1/هندسی با قدر نسبت  دنبالۀپول شخصی در بانک یک   است. 2

n /
n / / /

/

tt t

10
310

77

1 21 2 1 2 1 728
1 2

 

 )27 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.122 صحیح است. 3گزینه 

cosطرفین را بر  x2 کنیم. تقسیم می 
sin x sin xcosx

cos x cos x cos x

2
2 2 2

3 4 1 0 

tan x tan x tan x tan x tan x2 2 23 4 1 0 4 4 1 0 
( tan x ) tan x2 12 1 0 2 

.123 صحیح است.   4گزینه 
x y x y xyx y xy

1 1 1 1  

x y x y (x y) x y
(x y) (x y)

3 3 3 3 3 3 3

2 2  

x y xy(x y) x y xy(x y) (x y)
(x y) (x y) (x y)

3 3 3 3 2

2 2 2
3 3 3 3  

یح
 شود. متر تشکیل می 200عمق دریایی تا  هاي کم  خام در محیط

است. 2نه  صحیح
نن ده شدهتعداد نیمه عمر گذران

   
n

n

4

360 90 4
1 1 1

162 2n

صحیح است. 2نه 
ــوکالز (  ــپات پالژی ــب فلدس ــیم (%39ترتی ــپات پتاس )، %12)، فلدس

) درصد نسبی بیشتري دارند.%5و آمفیبول( )%11کسن (

صحیح است. 2نه 
ست نوعی سنگ دگرگونی است که از نظـر مقاومـت بـراي سـاخت     

ها نامناسب است.
 ها:  سی سایر گزینه

هاي مناسـبی از نظـر مقاومـت در برابـر     ) گابرو و کوارتزیت جنس4
گاه مناسب هستند.رهاي وارده هستند و براي پی و تکیه

 )64و 62هاي   ننشناسی یازدهم، صفحه(زمین

صحیح است. 1نه 
 خوردگی است. صل تنش فشاري متراکم شدن سنگ یا چین

 )61صفحۀسسی یازدهم، شناس (زمین

است.3نه صحیح

صننشناسی یازدهم،(زمین

صحیح است. 3گزینه  119.
LiO2هـ برخالف عنصـر سـلنیم و از طریـق تشـکیل بنیـان

شود. واکنشگر باعث وقوع سرطان می
صننشناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است. 2گزینه  120.
اصلی سنگ گرانیت هاکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم از عناصر 

ها:بررسی سایر گزینه
) رالگار و اورپیمان حاوي عناصر سمی و خطرناك هستند.1
) فلوئور و آرسنیک از جمله عناصري هستند که ممکن است3

سنگ موجود باشند.
شوها استفاده می ) فلوئوریت و کوارتز در ترکیب خمیردندان4

هاي  دهم، صفحهشناسی یاز (زمین        

ریاییاایاضضیضضییضی
صحیح است. 4گزینه  121.

1/هندسی با قدر نسبت دنبالۀپول شخصی در بانک یک  است. /2

n /
/ / /

/

t
t

/
10

310
77

1 2/1 2// 1 2 1 728/ //
3

1 2/
(ریاضی دهم،
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.124 صحیح است. 3گزینه 
x x A
x x

(x ) (x ) A A A

1 1
1 1 1

1 1 2 2
 

 )67 ، صفحۀ5تمرین (ریاضی دهم،  
.125 صحیح است.   4گزینه 
ـا طـول رأس        هاي کوچکxبه ازاي  تر از یک عدد، نمـودار مربـوط بـه سـهمی ب

ـان عـدد، نمـودار مربـوط بـه        هاي بزرگxمنفی است. به ازاي  ـاوي هم تر یا مس
 خطی با شیب منفی است.

.126 صحیح است.   4گزینه 
ـا    روش اول: یا هر سه نقطه را از روي محیط نیم نقطـه از   2دایره انتخاب کنـیم ی

دایـره و دو نقطـه    دایره و یک نقطه از قطر و یا یک نقطه از محیط نیم محیط نیم
 از قطر. پس تعداد حاالت برابر است با:    

6 6 4 6 4 20 15 4 6 6 1163 2 1 1 2  

10روش دوم: از اصل متمم: کل حاالت برابر 
باشد اگـر هـر سـه نقطـه از      می 3

 شود، پس:   نمی قطر انتخاب شوند مثلث تشکیل
10 4 120 4 1163  تعداد حاالت مطلوب  3

.127 صحیح است. 2گزینه 

n(S)تعداد کل حاالت برابر است با:  9 362 

n(A)تعداد حاالت مطلوب برابر است با:  5 102 

P(A) 10 5
36 18 

.128   صحیح است. 3گزینه 
 دهیم. ببینید:   ه نشان مینقاط را در دستگا

اسـت. ایـن   090برابر  AOBˆاندازة زاویۀ توان حدس زد که  با توجه به شکل می
 کنیم: موضوع را بررسی می

B

y A

x
O

OB OAm , m1 4 22 2
 

OA  وOB  بر هم عمودند وAB   .قطر دایره است 

B

A

O

y
AB ( ( )) ( )2 22 2 4 1

16 9 5
 تحاسم و تسا      هریاد عاعش هزادنا سپ
:اب تسا ربارب نآ

5
2

S R ( )2 25 25
2 4

 
.129   صحیح است. 4گزینه 

x)فرض کنیم  ) t2 21  کنیم:   باشد. معادله را بازنویسی و حل می 0
tt t (t )(t ) t

2 12 3 0 1 3 0 3  

xt (x ) x
x x

2
2 2 2

2
1 31 3 1 3
1 3 1 3

.درادن باوج

 
 ریشه دارد که مجموع آنها صفر است.   2معادله 

xراه حل دوم: اگر  a  باشـد،   معادلهریشۀx a   آن اسـت.  ریشـۀ  هـم
 هاي معادله صفر است.   پس مجموع ریشه

.130 صحیح است. 4گزینه 
واحد رسـم کـرده و دو    3اي به شعاع  ) دایرهM نقطۀ( ABاز وسط ضلع 

 Cکنیم تا رأس  واحد از آن رسم می 2 فاصلۀو به  ABخط موازي ضلع 
 Cنید چهار نقطـه متمـایز بـراي رأس    بی طور که می دست بیاید. همان به

 قابل یافتن است.

A BM

2

2 3

 
.131 صحیح است. 1گزینه 

ــیم  مــــــــی AHدانــــــ BH.HC2  پــــــــسHC و از آن  8
AC 2 24 8 4 AHو از آن  5 HCHH AC

پس:   
 

A

B CH2

4
H

HH 8 532
54 5

 
.132 صحیح است. 4گزینه 

 به شکل دقت کنید:

O A B E

C

D

x y z
10

21 
 دانیم که: می

(OB) OA OE x (x ) x x2 2 210 21 100 21 
xx x (x )(x ) x

2 421 100 0 25 4 0 25 

xاگر  ABباشد در این صورت  4 10 4  شود. می 6

.133 صحیح است. 2گزینه 
MQچون   هستند و داریم: 8برابر  MNPQپس تمام اضالع مربع  8

A

B C

M N

PQ 8x

188
8

16

ˆˆA BC : B C ˆ ˆB N
ˆ ˆN PC : C N

BQ MQP NC ~ BMQ NP PC
x x

BC

1
1

90

90

8 48 16
16 8 4 28 

دایـره و دو نقطـه    دایره و یک نقطه از قطر و یا یک نقطه از محیط نیمط نیم
طر. پس تعداد حاالت برابر است با:    

20 15 4 6 6 116  

باشد اگـر هـر سـه نقطـه از     میش دوم: از اصل متمم: کل حاالت برابر 

 شود، پس:   نمی انتخاب شوند مثلث تشکیل

120 4 تعداد حاالت مطلوب 116

صحیح است. 2نه 

n(S)د کل حاالت برابر است با:  36

n(A)د حاالت مطلوب برابر است با:  10

P(A)P(A) 10 5
36 18

 صحیح است. 3نه 
دهیم. ببینید:   ه نشان می را در دستگا

اسـت. ایـن   090برابر AOBˆاندازة زاویۀ توان حدس زد که جه به شکل می
 کنیم: وع را بررسی می

B

y A

x OB OAmOB OAm1 4m 22 2OA

BM

2

2 3

است. 1گزینه  صحیح 131.
ــیم  مــــــــی AHدانــــــ BH.HC2  پــــــــسC 8

AC 2 2 54 8 442 AHو از آن  2 HCHH AC
پس 

A

B CH2

4
H

8 532
55

صحیح است. 4گزینه  132.
به شکل دقت کنید:

A B E

C

D

y z
10

21
 دانیم که: می

OA OE x (x ) x xOA OEOE 2 2x (x ) xx (x )x (x ) xx (x ) xx (x )
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.134 صحیح است. 4گزینه 
fتابع  (x)  پذیر اسـت، پـس    اعداد حقیقی وارون مجموعۀرويf (x)  درجـۀ 

mدوم نیست پس  2 f(x)بوده و  0 x2 ـال وارون    3 را  fاسـت. ح
 آوریم: دست می به

xy x x y y f (x) x13 1 32 3 2 3 2 2 2 

کنیم:      را معلوم می aحال 
y x

x ay x
2 3

3 31 3
2 2

 

xواضح است که  yتابع  دامنۀدر  3 x22 .قرار ندارد 

.135 یح است.  صح 3گزینه 
sin x sin xsin x 1 1 1 1 31 1 2 2 2 4 2 4 4  

sin x( )1 3
4 2 4 4  

ــه   ــه بـ ـا توجـ ــرةبــ ــر   دایـ ـاتی اگـ 3مثلثــ
4 ـاه  4 ــد، آنگــ باشـ

cos2 ]خواهد بود. بنابراین برد تابع  12 , ]2  است.   12

4

3
4

12
2

0

 
.136 صحیح است. 2ه گزین

( ) ( ) log [log ]1 2
1 1
2 2

1 13 2 3 1 3 22 2 

log [log ]1 2
5 55 9 5 1 9 2 9 1 

2پس حاصل نهایی  1  است. 1
 )107صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.137   صحیح است. 1گزینه 
f ( )5 )fو  0 )11  است: 2

af( ) a log ( b) log ( b) a b2 25 5 0 5 5 2 
a b2 5 

f( ) a log ( b) log ( b) a2 211 11 2 11 2 
a ab b211 2 4 2 11 

a
a

a
b ( )

b
4 2 11 4 1 2 6
2 5

a a f ( ) log ( )
b 2
2 2 1 19 1 19 3 1 4 3

3 
 )115صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.138 صحیح است. 3گزینه 
x نقطۀچون حد صورت در  حد مخـرج بایـد صـفر    است، پس  1برابر  2

ـابع      باشد تا حاصل حد نامتناهی شود. همچنین چون حد چـپ و حـد راسـت ت
x نقطـــۀدر  هســـتند، پـــس بایـــد عالمـــت عبـــارت   هـــردو  2

x ax b2  در دو طرفx ـان مثبت باشد و این در  2 پـذیر   صورتی امک
xاست که   مضاعف مخرج باشد. پس باید داشته باشیم: ریشۀ 2

x ax b (x ) x ax b x x2 2 2 22 4 4 
a , b a b4 4 2 3 4 

.139 صحیح است. 4گزینه 
نیست ولی دقـت کنیـد کـه     3و  2، 1هاي  هیچ لزومی براي درست بودن گزینه

پیوسته اسـت. همچنـین    (a,b) بازةپیوسته باشد، در  [a,b] بازةاگر تابعی در 
ـازه هـم پیوسـته     اي پیوسته باشد، در هر زیر مجموعه اگر تابعی در بازه اي از آن ب

aاست. بازه  b b a,2 2
3  قرار دارد، چون: (a,b) بازةدر  3

a b b aa b , a b2 2
3 3 

.140 صحیح است.   3گزینه 
مســــتقل باشــــند، بایــــد تســــاوي  Bو  Aبــــراي آنکــــه دو پیشــــامد 

P(A B) P(A)P(B)B) P(A   ،ـاس ـامد    برقرار باشد. در پرتاب دو بار یـک ت پیش
 بیاید به صورت زیر است:   2اینکه اولین بار عدد 

A ( , )( , )( , )( , ),( , )( , ) P(A) 6 12 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 36 6  
 کنیم:   ا بررسی میها ر تک گزینه حال تک

B ( , )( , )( , ) P(B):
P(A B)

31 3 3 1 2 2 36
0

 1  گزینۀ 

P(A B) P(A) P(B) 
B ( , )( , )( , )( , ) P(B)

:
P(A B)

41 4 4 1 2 3 3 2 36
1
36

 2گزینۀ  

P(A B) P(A) P(B) 
B ( , )( , )( , )( , )( , )( , ) P(B)

:
P(A B)

61 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 36
1
36

  3گزینۀ  

P(A B) P(A) P(B)  
.141 صحیح است.   3گزینه 
ـانگین داده    هایی را انتخاب کنیم  باید داده ـا می ـا ب ـانگین آنه ـاي صـورت    که می ه

 سؤال برابر باشد.  

x 9 10 6 18 25 30 42 140 207 7  

x 18 12 19 15 64 164  1گزینۀ :  4

x 19 21 14 54 183  2گزینۀ :  3

x 7 15 55 17 6 100 205  3گزینۀ :  5

.142 صحیح است. 1گزینه 
f دامنۀ ( x )2 1,برابر 1  است، پس: 23

x x x1 2 52 2 4 2 1 33 3 3 

5, فاصلۀباید در  fپس عبارت داخل   باشد: 33

x x5 3 1 43 

.143 صحیح است. 3گزینه 
 صورت کسر باید صفر باشد و در عین حال مخرج صفر نشود.

sin x cos x sin x ( sin x)22 0 1 2 0 
sin x 1

sin یا 2 x sin x sin x22 1 0 1 
 از طرفی مخرج نباید صفر باشد.

2 2 2 4 2 4 4
sin( )sin x(sin x( )(sin x 1 3)))4 2 4 4( )  

ــه ــه بـ ــرةتوجـ ــر    دایـ ـاتی اگـ 3مثلثــ
4 ـاه  4 ــد، آنگــ باشـ

cos2
]خواهد بود. بنابراین برد تابع 2 , ]2

است.   2

4

3
4

12
2

0

صحیح است. 2ننه ن
( ) ( ) log [log ]2)) 1 1[ g[

2 2
1 1) 1 (( 2( ) log [log ]l l( ) log [log ]lolo lo)) [ g[[loglo(((2 2) () (

log [log ]1 2
5 5[ g[5 9 5 1 9 2 9 1log [log ][loglog [log ][log1 2 [ g[ o[log[lo

2 حاصل نهایی  1  است. 1
 )107 صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

 صحیح است. 1نه 
f ( )fو (( )  است: ((2

af( ) a log ( b) log ( b) a b2 2( ) g( ) 2) a log ( b) log ( b) a b) a log ( b) log ( b) aa log ( b) log ( b) a ba log ( b) log ( b) ab) log ( b) a( ) g( )( b) log( b) lob)
a b2 5a ba b

f( ) a log ( b) log ( b) a2 2( ) g( b) o 2) a log ( b) log ( b) a) a log ( b) log (a log ( b) log ( b) alo lolo( ) g( b) ob)( b) log( b) lob)
a ab ba a2 11ba11 b ab ba a

)( , )( , )( , ),( , )( , ) P(A)P(A) 6 1)( , )( , )( , ),( , )( , 36 6
 کنیم:   ا بررسی میها ر تک گزینه حال تک

B ( , )( , )( , ) P(B)
P(A

P(B) 3, )( , )( ,)( 36
B) 0
A) P(B)A)) (B) P(AB) P(A

B ( , )( , )( , )( , ) P(B)

P(A

P(B) 4, )( , )( , )( , 36

36B) 1
36

A) P(B)A)) (B) P(AB) P(A

B ( , )( , )( , )( , )( , )( , ) P(B)

P(A

P(B) 6, )( , )( , )( , )( , )( ,, )( , )( , )( , )( , )( , 36

36B) 1
36

A) P(B)A)) (B) P(AB) P(A

.141 صحیح است.   3گزینه 
ـانگین داده    هایی را انتخاب کنیم باید داده ـا می ـا ب ـانگین آنه     هـ که می

سؤال برابر باشد.  
0 6 18 25 30 42 140 207 7
x 18 12 19 15 64 164 4
x 19 21 14 54 183 3
x 7 15 55 17 6 100 205 5
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cosx cosx 32 3 0 2 

قـرار بگیـرد، پـس جـواب کلـی برابـر        6زاویۀ نباید روي  xپس انتهاي کمان 

 است با:

30
x k

x k

52 6
2 2

sin x

cos x

 
.144 صحیح است. 3گزینه 

xx f (x) f (x)(x ) f ( ) f ( )y y
f (x) f ( )

2
1

2 2
2 1 2 1 2 1

1
 

f (  یابیم. را از روي خط داده شده می 1(
xy x y f( )12 2 104 4 13 3  : معادله خط 3

f ( 2هم شیب خط داده شده یعنی  1(
 است، پس: 3

f ( ) f ( )
f ( )2

20 4
2 1 2 1 3 3 8 72

100 100 1001 9 9 
 )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

.145 صحیح است. 3گزینه 
 گیري از طرفین داریم: با مشتق

x( x )f (x x ) g ( x ) f ( ) g ( )2 12 4 4 1 2 2 1 6 4 2 3 
f ( )
g ( )

4 2 1
3 6 3 

 )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

.146 صحیح است. 1گزینه 
کتاب دوازدهم تـألیف شـده اسـت. بـرد      112صفحۀ  5این تست عیناً از تمرین 

fپیوستۀ تابع  (x) x x3 2 ـاکزیمم و مینـیمم مطلـق    بین مقـ  5 ادیر م
 کنیم: گیرد. نقاط بحرانی را پیدا می آن قرار می

f بحرانی ندارد و اکیداً صعودي است.نقطۀ تابع  (x) x23 2 0 
fکمترین مقدار تابع برابر  ( fو بیشترین مقدار آن برابر  2( (  شود. می 1(

f( ) ( ) ( )32 2 2 2 5 8 4 5 17 

ff ( ) ( ) R [ , ]31 1 2 1 5 2 17 2 

.147 صحیح است. 3گزینه 
تـر   (شـیب خـط واصـل) هـم بـزرگ      tanتر باشد،  بزرگ هرچقدر زاویه 

 کنیم: را حداکثر می ABخواهد بود. پس شیب خط 

B
A

AB

xx
x xA , B mx x xx

2
3

2
3

3

00 2
00 22

  

( )(x ) x (x) xm
(x ) (x )

3 2 3
3 2 3 2

1 2 3 2 2 0
2 2

ینارحب طاقن

 

x
x ( , )

x

x lim m

x x m (max)
x limm

0
0

0 0
11 1 3

0
  

xاي به طول  پس حداکثر شیب خط واصل در نقطه  دهد. رخ می 1

صحیح است. 3گزینه  148.
ـان از دو نقطـه    مجموعـۀ طبق تعریف بیضی، مکان هندسی نقاطی کـه   فواصلش

 باشد. شد بیضی میثابت، مقداري ثابت با

.149 صحیح است. 1گزینه 
دسـت آورده،   دو قطـر دایـره را بـه    معادلـۀ ، mابتدا به ازاي دو مقدار دلخواه براي 

 محل تالقی دو قطر، مرکز دایره است:
m y y O( , )m x x

1 1 0 1 1 12 1 0 1 

 داریم:مطابق شکل فاصله مرکز دایره تا خط مماس، همان شعاع دایره است، 

H

R

x y4 3 6

 
| ( ) ( ) |R OH

2 2

4 1 3 1 6 1
4 3

 

.150 صحیح است. 1گزینه 
اي بـه رنـگ    اول آن را کنار گذاشته و سپس مهرهمهرة از آنجا که بعد از انتخاب 
ـاب    دیگر به ظرف اضافه می مهـرة  کنیم. پس تعداد اعضاي فضاي نمونـه در انتخ

 کند. بنابراین داریم:   نمی دوم تغییر

دشاب زمرق لوا ةرهم

لوا ةرهم
دشاب یبآ 

5
8

 و دوش یم هتشاذگ رانک زمرق ةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب یبآ ةرهم نآ ياج هب

P( ) 4
8

زمرق

3
8

 و دوش یم هتشاذگ رانک یبآ ةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب زمرق ةرهم نآ ياج هب

P( ) 2
8

یبآ
 

 بنابراین:  

P( ) 5 4 3 2 26 13
8 8 8 8 64 32

ندوب گنرمه
 

  

صحیح است. 3نه 

xx f (x) f (x)(x ) f ( ) f ( )y y( ) ( )( )
f (x) f ( )

( )( ) f ( ) ff (x)(xf (x)(x( )( xx f (x) f (x)(x )f (x)(x yx
2

1
2 2y
( ) f

2 2f ( ) f () f (f ( ) f)

fیابیم. را از روي خط داده شده می
xy x y f( )x yxx 12 2 104 4 f (10

3 3  : معادله خط 3

f 2هم شیب خط داده شده یعنی
است، پس: 3

f ( ) f ( )
f ( )2

20 4
2f ( ) f () f ( 3 3 8 72

100 100 100
9 9

 )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
گیري از طرفین داریم:شتق

x( x )f (x x ) g ( x ) f ( ) g ( )x ( )( )2 1x )f (x x ) g ( x ) f ( ) g (x )f (x x ) g ( x ) f ( ) g (x ( ) g( ) g))f (x x ) g ( x ) f ( )x g ( f (x ( )

f ( )
g ( )

( )
( )

2 1
6 3)

 )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
کتاب دوازدهم تـألیف شـده اسـت. بـرد     112صفحۀ 5ست عیناً از تمرین 

fپیوستۀ  (x) x xx3 5xx ـاکزیمم و مینـیمم مطلـق    بین مقـ ــادیر م
 کنیم:  گیرد. نقاط بحرانی را پیدا می رار می

صحیح است. 3گزینه  148.
ـان  مجموعـۀ طبق تعریف بیضی، مکان هندسی نقاطی کـه   فواصلش

 باشد. شد بیضی میثابت، مقداري ثابت با

صحیح است. 1گزینه  149.
   دس دو قطـر دایـره را بـهمعادلـۀ m،mmابتدا به ازاي دو مقدار دلخواه براي 

محل تالقی دو قطر، مرکز دایره است:
y y O( , )O(1 0 1y yy yy ,,,1 0 1x xx

مطابق شکل فاصله مرکز دایره تا خط مماس، همان شعاع دایره است
y4 3 6x yy

| ( ) ( ) |
2 2

( ) ( )( ) ( )( )( 1
4 32

صحیح است. 1گزینه  150.
اي اول آن را کنار گذاشته و سپس مهرهمهرةاز آنجا که بعد از انتخاب 
کنیم. پس تعداد اعضاي فضاي نمونـه در انتخدیگر به ظرف اضافه می

کند. بنابراین داریم:  نمی دوم تغییر
اذگاکق
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 شناسی زیست
صحیح است. 1گزینه  151.
ـان میـوه بـه کمـک حشـرات       گرده افشانی بسیاري از گیاهان کشاورزي و درخت

 شود.   انجام می
 است.» بعضی«ها  قید سایر گزینه

 )136و  129، 128هاي  صفحه، 8فصل شناسی یازدهم،  (زیست
صحیح است. 1گزینه  152.

ـاهی    کتاب زیست 125صفحۀ ، 6با توجه به شکل  شناسی یازدهم، گیاه کـدو گی
ـادق       » د«و » ج«تک جنسی است، پس موارد  ـاه ص براي هـر نـوع گـل ایـن گی

ـاه   دربارة با توجه به شکل » ب«و » الف«نیست و تنها موارد  هر نوع گل ایـن گی
 باشد. منظور نهنج می» ب«ند. در قسمت ک صدق می

 )122و  121هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است. 2گزینه  153.

ـان، ضـخامت     24تا  5در فاصله روزهاي  رحـم رو بـه   دیـوارة  چرخه جنسـی زن
 افزایش است.

.154 صحیح است. 4گزینه 
ـام نقـش کمـی دارد و   شـیرة  اي در صـعود   در بیشتر گیاهان، فشار ریشـه  در  خ

 تواند چند متر آن را به باال بفرستد. بهترین حالت می

صحیح است. 4گزینه  155.
اي اسـت کـه سـبب     ها بر اثر رویدادهاي تصادفی، رانش دگره تغییر فراوانی دگره

 شود. ها می کاهش گوناگونی در جمعیت
 )55و  54هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4گزینه  156.
ـا       یها، توال میانه هایی بر روي دنا (ژن) هسـتند کـه پـس از رونویسـی از روي آنه

ـالغ وجـود دارد کـه در طـی فراینـد         mRNAهاي آنها در  رونوشت ـا ناب اولیـه ی
ـا بـر روي    شوند. میانـه  بالغ حذف می mRNAپیرایش به منظور ایجاد  رشـتۀ  ه

ـایی د  دناي الگو پس از جفت شدن رناي بالغ با دناي الگو به صورت حلقـه  یـده  ه
 هاي مکمل برروي رناي بالغ هستند.   شوند که فاقد بخش می

 )26و  25هاي  ، صفحهشناسی دوازدهم (زیست
صحیح است. 1گزینه  157.

هستند کـه گـل     نادرست است. نهاندانگان تنها گروهی از گیاهان» د«فقط مورد 
 کنند. تولید می

بررسی موارد:
 ان گلدار بیشتر است.الف) تنوع جانوري مانند حشرات در زیستگاه گیاه
پهنـۀ  انـد   هستند و توانسـته   ب و ج) گیاهان گلدار، بیشترین گیاهان روي زمین

 وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند.
 د) گل ساختار اختصاصی براي تولیدمثل جنسی است.

 )136و  119هاي  صفحه، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4گزینه  158.

تیمـوس در  غـدة  کنـد.   ه هورمون تیموسین را ترشح میاي است ک تیموس غده
ـاط مژکـدار مـی       باشـد.   جلوي ناي قرار دارد. ناي مجرایـی اسـت کـه داراي مخ

ـاي کبـد بـراي دو      هدف دارد. یاختـه یاختۀ هاي پاراتیروئیدي چندین  هورمون ه
ـاي عصـبی، ماهیچـه    هورمون انسولین و گلوکاگون گیرنده دارنـد. یاختـه   اي و  ه

 توانند تحت تأثیر هورمون و ناقل عصبی باشند. یها م غده
 )72و  61، 60هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.159 صحیح است.   1گزینه 
 هاي خونی است. مغز قرمز استخوان، تولید یاختهوظیفۀ 

 ها: بررسی سایر گزینه
ـاع     : اسکلت استخوانی، بخـش 2گزینۀ  ـاي حساسـی، ماننـد نخ ، قلـب، مغـز و    ه
 کند. میها را حفاظت  شش

ـال     هاي اسکلتی به استخوان   : اتصال ماهیچه3گزینۀ  ـا باعـث انتق ها و انقباض آنه
 شود.   ها و حرکت آنها می ها به استخوان  نیروي انقباض ماهیچه

هاي کوچک گوش میانی بر اثر ارتعاش پرده صـماخ مـرتعش    : استخوان4گزینۀ 
 شوند.   می

 )3شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.160 ح است.صحی 3گزینه 

 است. 3گزینۀ گردیم که  یعنی دنبال عبارت صحیح می
 ) بیشتر جانوران!1رد 
 ) مثال نقض حشرات!2رد 
 ) کرم کدو فاقد دستگاه گوارش و دهان است.4رد 

.161 صحیح است 1گزینه 
هایی با هر چهار نوع گـروه خـونی وجـود دارد کـه      تنها در زمانی امکان تولد زاده

AOژن نمود والدین به صورت  BO  یاA BI i I i     باشـد در ایـن صـورت
 والدین قطعاً از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ متفاوت هستند.

 )41و  40هاي  ، صفحه3(زیست شناسی دوازدهم، فصل 
.162 صحیح است.   4گزینه 

 اکسیدان باشند. توانند حاوي آنتی هر دو می
 کند. ی: در گیاهان متفاوت فرق م1رد 
ـاف اسـتفاده      : معموالً این2رد  گونه است مانند موادي که براي رنـگ آمیـزي الی
 شود، مواد غذایی نیستند.   می
 : در نشادیسه کاروتنوئید وجود ندارد.  3رد 

.163 صحیح است. 1گزینه 
 گیاهی است.  یاختۀ شکل، مربوط به یک 

A ،ــته ــزه،  B: هس ـا راکی ــدري یـ ـان یا C: میتوکن ـا میـ ــم یـ ــه،: سیتوپالس  خت
D  ـایی      : کلروپالست یا سبزدیسه است. از آنجا کـه یاختـه ـاهی نیـز توان ـاي گی ه

تـوان   تخمیر دارند، ازجمله تخمیر الکلی، پس در میتوکندري و سیتوپالسم مـی 
 را داشت.CO2انتظار تولید
 )74و  73، 69، 68، 31هاي  صفحه، 5و  2هاي   شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.164 صحیح است.   4گزینه 
ـا        فقط مورد ب نادرست است. واکسن، ـال شـده ی میکروب کشـته شـده، غیرفع

 باشد.   هاي آن می ژن آنتی
 عملکرد واکسن:  نحوة 

 ،هدش هتشک بورکیم زا -2
 ياه نژ یتنآ ای هدش لاعفریغ
 هدافتسا نسکاو ناونع هب نآ

 .دوش یم

 ياه نژ یتنآ یبورکیم ره -1
.دراد ار دوخ هب صوصخم یحطس

)122  و   121هاي  صفحه،8  تتشناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است. 2نه 

ـان، ضـخامت    24تا 5صله روزهاي      رحـم رو بـه       دیـوارة  چرخه جنسـی زن
ش است.

صحیح است. 4نه 
ـام نقـش کمـی دارد و   شـیرة  اي در صـعود   شتر گیاهان، فشار ریشـه  در   خ

 تواند چند متر آن را به باال بفرستد. ن حالت می

صحیح است. 4نه 
اي اسـت کـه سـبب     ها بر اثر رویدادهاي تصادفی، رانش دگره ر فراوانی دگره

شود. ها می ش گوناگونی در جمعیت
 )55و 54هاي  ، صفحه4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4نه 
ـا      یها، توال هایی بر روي دنا (ژن) هسـتند کـه پـس از رونویسـی از روي آنه

ـالغ وجـود دارد کـه در طـی فراینـد        mRNAهاي آنها در شت ـا ناب اولیـه ی
ـا بـر روي    شوند. میانـه  بالغ حذف می mRNAش به منظور ایجاد      رشـتۀ  ه

ـایی د  الگو پس از جفت شدن رناي بالغ با دناي الگو به صورت حلقـه  یـده ه  
هاي مکمل برروي رناي بالغ هستند.  شوند که فاقد بخش

 )26و 25هاي  ، صفحهتتشناسی دوازدهم (زیست
صحیح است. 1نه 

هستند کـه گـل     نادرست است. نهاندانگان تنها گروهی از گیاهان»د« مورد 
 کنند.  می

 است. 3گزینۀ گردیم که  یعنی دنبال عبارت صحیح می
 ) بیشتر جانوران!1رد 
) مثال نقض حشرات!2رد 
) کرم کدو فاقد دستگاه گوارش و دهان است.4رد 

.161 صحیح است 1گزینه 
هایی با هر چهار نوع گـروه خـونی وجـتنها در زمانی امکان تولد زاده

AOژن نمود والدین به صورت  BO  یاA BI i I iA Bباشـد در ای
والدین قطعاً از نظر ژنوتیپ و فنوتیپ متفاوت هستند.

هاي ، صفحه3(زیست شناسی دوازدهم، فصل  ل
.162 صحیح است.   4گزینه 

 اکسیدان باشند. توانند حاوي آنتی هر دو می
متفاوت فرق م1رد  مم کند.ی: در گیاهان
ـا : معموالً این2رد   گونه است مانند موادي که براي رنـگ آمیـزي الی
شود، مواد غذایی نیستند.  می
: در نشادیسه کاروتنوئید وجود ندارد.  3رد 

صحیح است. 1گزینه  163.
است.  یاختۀشکل، مربوط به یک   گیاهی

A ،ــته ــزه،  AAB: هس ـا راکی ــدري یـ ــ  BBC: میتوکن ـا می ــم یـ : سیتوپالس
D  کلروپالست یا سبزدیسه است. از آنجا کـه یاختـه :DDن ـاهی ـاي گی   ه

تخمیر دارند، ازجمله تخمیر الکلی، پس در میتوکندري و سیتوپالسم
 را داشت.CO2انتظار تولید
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 )5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  165.
وجـود   Rچه در آمینواسیدهاي ضـروري و چـه غیرضـروري بنیـان     

دهـی پـروتئین مـؤثر باشـد و      تواند در شکل ارد. هر آمینواسید مید
 بستگی دارد. Rتأثیر آن به ماهیت شیمیایی گروه 

 )16و  15هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.166 صحیح است. 4گزینه 
ـانور ایـن مـواد را بـه روده ترشـح        روده رد مورد اول) غـدد راسـت   اي در ایـن ج

 کنند! می
 !نوزاد دوزیستانها و  دار به جز ماهی شامل جانوران مهره رد مورد دوم)

 دریایی است!ستارة ها در  ترین آبشش رد مورد سوم) توضیح مربوط به ساده
 رد مورد چهارم) مثال نقض دوزیستان بالغ!

.167 صحیح است. 3گزینه 
فضـاي   را از بسـتره بـه   Hهاي خارج شده از پروتئینی که  الکترون

، 6کند (پمپ پروتون) با توجـه بـه شـکل     درون تیالکوئیدها پمپ می
هاي الکترون زنجیره  شناسی دوازدهم، به ناقل کتاب زیست 83صفحۀ 
رســد و عــدد اکســایش آن را کــاهش  هــاي مولکــولی آن مــی و گــروه

)، الکتـرون  P680(کلروفیـل  2دهـد. الکتـرون آب بـه فتوسیسـتم      می
انتقال الکترون بـین  زنجیرة به اولین گروه  مولکولی از  P680کلروفیل

کربنی (نه قنـد   به مولکول سه NADPHو الکترون  1و  2فتوسیستم 
 رسد. کربنی) می سه

 )84تا  82هاي  صفحه، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.168 صحیح است. 4گزینه 
مانـد و بـه بخـش     هادي دستگاه تنفسی میالف) بخشی از هواي دمی در بخش 

لیتـر اسـت، هـواي مـرده      میلی 150رسد، به این هوا که در حدود  اي نمی مبادله
 گویند. (تأیید) می

 ب) چه در انجام دم و چه در زمان بلع غذا، این امکان وجود دارد! (تأیید)
ـاض بطنـی بـین دو    سه مرحلۀج) هر   استراحت عمومی، انقباض دهلیزي و انقب

 صداي متوالی دوم  قلب وجود دارد! (تأیید)
ـا بعـد از تصـفیه بـه دهلیـز چـپ        ها خون روشـن را از شـش   د) این سیاهرگ ه

 برند. (تأیید) می
 

.169 صحیح است.   2گزینه 
 اند. موارد اول و چهارم صحیح

 بررسی موارد:  
هــاي دو کروماتیــدي مشــاهده  ، همــواره کرومــوزم1در طــی میــوز   مــورد اول:

ـاز میـوز         شود. ه می ـاز و ابتـداي آناف ـاز و متاف ، 2مچنـین در طـی مراحـل پروف
 شوند. (درست) هاي دو کروماتیدي مشاهده می کروموزوم

ـاي دختـري    کروموزوم ،2هاي حاصل از میوز  مورد دوم: دقت کنید به کروموزم ه
 شوند. (نادرست) دیده نمی 1شود و در میوز  گفته می

، 2شود و در طی میـوز   تتراد تشکیل می 1مورد سوم: فقط در طی تقسیم میوز 
 شوند. (نادرست) تترادهاي کروموزومی تشکیل نمی

ـاهده     ، هسـته 2همانند میوز  1مورد چهارم: در پایان میوز  ـاي هاپلوییـدي مش ه
ـاي   داراي کرومـوزوم   ،1حاصل از تقسیم میوز هستۀ شود؛ با این تفاوت که  می ه

ـاي   ، داراي کرومـوزوم 2میـوز   حاصـل از تقسـیم  هستۀ دوکروماتیدي است و  ه
 کروماتیدي است. (درست)   تک

 )6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2گزینه  170.
ـار         ـاي آن دچ ـاعف شـدن یـک کرومـوزوم، کرومـوزوم همت قطعاً در جهش مض

ـا گزینـه     ـاط ب ـاي   جهش حذف شده اسـت. در ارتب بایـد گفـت جهـش     4و  1ه
ـا  تواند بدون مضاعف شدگی و جابـه  حذفی می  3 گزینـۀ یی باشـد و در مـورد   ج

 تن بدون حذف باشد. تواند انتقال بر روي همان فام جایی می جابه
 )51و   50هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.171 صحیح است.   3گزینه 
ماهی، جـنس اسـکلت از نـوع غضـروفی اسـت.       ها مانند کوسه در انواعی از ماهی

 اند. هاي بالغ داراي آبشش داخلی ماهی
 ها: ررسی سایر گزینهب

ـا نمونـه    : حشرات و حلـزون 1گزینۀ  ـانوران داراي اسـکلت بیرونـی       ه ـایی از ج ه
ـایی     هستند. چشم مرکب در حشرات دیده می ـادي واحـد بین شود و از تعداد زی

ـایر واحـدهاي       ـا س ـایی ب تشکیل شده است که اطالعات حاصل از هر واحـد بین
 بینایی متفاوت است.

ایسـتایی در اثـر    یی اسکلت آب ایسـتایی دارد. اسـکلت آب  : عروس دریا2گزینۀ 
 دهد.   تجمع مایع درون بدن به آن شکل می

ـاب عصـبی پشـتی     داران اسکلت درونی دارنـد. در مهـره   : مهره4گزینۀ  داران طن
 دهد.   است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می

 )3شناسی  یازدهم، فصل  (زیست

.172 صحیح است. 1گزینه 
ـاکن معـده    هاي موجود در مواد غذایی گاو، باکتري کربوهیدارتتجزیۀ در  هاي س

آنزیم آمیالز در بدن جانور نقش دارنـد کـه همگـی     کنندة ترشحهاي  و نیز یاخته
 در سطح پیش ماده را دارند. ATPتوانایی تولید 

 سلولز صادق نیست.کنندة  تجزیههاي  سایر موارد براي باکتري
 )46صفحۀ  ، 2  ، فصلشناسی دهم (زیست

 )65و  64هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

 ندب هب یعقاو بورکیم یتقو -4
 اه نتداپ و هرطاخ هتخای ،دوش دراو

 .دنراد ار نآ اب هلباقم یگدامآ

 تیسوفنل و نتداپ -3
.دوش یم دیلوت هرطاخ

صحیح است. 1نه 
وجـود   Rدر آمینواسیدهاي ضـروري و چـه غیرضـروري بنیـان     

دهـی پـروتئین مـؤثر باشـد و     تواند در شکل . هر آمینواسید می
 بستگی دارد. Rر آن به ماهیت شیمیایی گروه 

 )16و 15هاي  ، صفحه1فصل تتشناسی دوازدهم،  (زیست

صحیح است. 4نه 
ـانور ایـن مـواد را بـه روده ترشـح           روده ورد اول) غـدد راسـت   اي در ایـن ج

 نند!
!نوزاد دوزیستانها و دار به جز ماهی  شامل جانوران مهره ورد دوم)

دریایی است!ستارةها در  ترین آبشش ورد سوم) توضیح مربوط به ساده
ورد چهارم) مثال نقض دوزیستان بالغ!

صحیح است. 3نه 
فضـاي   را از بسـتره بـه  Hهاي خارج شده از پروتئینی که رون

، 6کند (پمپ پروتون) با توجـه بـه شـکل    ن تیالکوئیدها پمپ می
هاي الکترون زنجیره شناسی دوازدهم، به ناقل کتاب زیست 83حۀ 
رســد و عــدد اکســایش آن را کــاهش هــاي مولکــولی آن مــی ـروه

)، الکتـرون  P680PP(کلروفیـل  2دهـد. الکتـرون آب بـه فتوسیسـتم     
انتقال الکترون بـین  زنجیرة به اولین گروه  مولکولی از P680PPفیل

کربنی (نه قنـد  به مولکول سه NADPHو الکترون  1و  2سیستم 
 رسد. کربنی) می

ـاي هاپلوییـد، هسـته2همانند میوز  1مورد چهارم: در پایان میوز  ه
داراي کروم  ،1حاصل از تقسیم میوز هستۀشود؛ با این تفاوت که می

، داراي کروم2میـوز   حاصـل از تقسـیم  هستۀدوکروماتیدي است و 
کروماتیدي است. (درست)  تک

تتشناسی یازده (زیست

صحیح است. 2گزینه  170.
ـاي ـاعف شـدن یـک کرومـوزوم، کرومـوزوم همت قطعاً در جهش مض

ـا گزینـه     ـاط ب ـاي   جهش حذف شده اسـت. در ارتب بایـد گف4  و      1ه
ـا  تواند بدون مضاعف شدگی و جابـه حذفی می یی باشـد و در مـور ج

تن بدون حذف باشد. تواند انتقال بر روي همان فامجایی می جابه
هاي ، صفحه4تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.171 صحیح است.   3گزینه 
ماهی، جـنس اسـکلت از نـوع غضـرها مانند کوسه در انواعی از ماهی

داراي آبشش داخلیماهی  اند.  هاي بالغ
بب ها: ررسی سایر گزینهب

ـا نمونـه  : حشرات و حلـزون 1گزینۀ  ـانوران داراي اسـکه ـایی از ج     ه
ـادي واحهستند. چشم مرکب در حشرات دیده می شود و از تعداد زی

ـایر ـا س ـایی ب تشکیل شده است که اطالعات حاصل از هر واحـد بین
بینایی متفاوت است.

    ایسـت یی اسکلت آب ایسـتایی دارد. اسـکلت آب  : عروس دریا2گزینۀ 
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.173 صحیح است. 3گزینه 
هـا   موردنظر سؤال دناي حلقوي اسـت کـه تمـامی دناهـاي پروکـاریوتی     

هـاي   ها فاقـد انـدامک   باشند. پروکاریوت ها) از این نوع می اي هسته (پیش
هــا بــراي  ینــههــاي یوکــاریوتی نظیــر راکیــزه هســتند. ســایر گز یاختــه

 ها صادق است. پروکاریوت
 )13و  8، 5، 2هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

.174 صحیح است. 4گزینه 
شکل یک جفت نوکلئوتید از دناي مربوط بـه    خونی داسی در بیماري کم

هاي سرخ  ژن هموگلوبین دستخوش تغییر شده است. دقت کنید گویچه
همـۀ  کـه ایـن تغییـرات در     بالغ فاقد هسته و دنـا هسـتند؛ امـا از آنجـا    

هـاي   دار بدن وجود دارد این تغییر در دنـاي لنفوسـیت   هاي هسته یاخته
 شود. بالغ نیز دیده می

 ) 21صفحۀشناسی دوازدهم،  (زیست

.175 صحیح است.   4گزینه 
مربـوط بـه میگـو و     4گزینـۀ  مربوط به حشرات هسـتند و   3و  2 ، 1هاي   گزینه

 ها است.   خرچنگ

.صحیح است 1گزینه  176.
ترکیبات سـیانیددار در بـدن جـانوران گیـاهخوار منجـر بـه آزاد شـدن        

هـا بـه    شود. سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقـال الکتـرون   سیانید می
O2  شود. سپس موجب  انتقال الکترون میزنجیرة را مهار و باعث توقف

 خواهد شد. ATPکاهش مصرف اکسیژن و کاهش تولید 
 )150صفحۀ ، 9شناسی  یازدهم،  فصل  زیست(

 )75صفحۀ شناسی  دوازدهم،  (زیست

صحیح است. 1گزینه  177.
 رانی با برون

 ها: رد سایر گزینه
 شود، نه کل کیلومیکرون   ) لیپیدش ذخیره می2
ـا عبـور مـی   3 کنـد و درون یاختـه بـه کیلـومیکرون تبـدیل       ) لیپید از ریز پرزه

 شود.   می
 رانی   ) با برون4

 )31صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  ست(زی

صحیح است. 4گزینه  178.
ـار آنـزیم    فنیـل  کننـدة   تجزیـه فنیل کتونوري بسیاري است که در بدن فرد بیم

شـود. عالئـم    آالنین وجود ندارد. این بیماري نهفته است و وقتی نوزاد متولد مـی 
 آشکاري ندارد.

 )45صفحۀ ، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.179 صحیح است. 3گزینه 
جـدا  پدیـدة  شناسی دوازدهم اگر  ، کتاب زیست61 صفحۀ، 15با توجه به شکل 

ـاح    باشد، هیچ یک از یاخته 1نشدن کروموزومی در آنافاز  هاي تخم حاصـل از لق
ـا    که یا یک فام طوري سالم طبیعی نخواهد بود، به کامۀها با  این کامه تن بیشـتر ی
 تن کمتر خواهند داشت. یک فام

 
 )61 صفحۀ وازدهم،شناسی د (زیست

.180 صحیح است. 2گزینه 
ـاي   تعداد مولکول ـاز  مرحلـۀ  در هـر یاختـه، در    DNAه ، دو برابـر تعـداد   2متاف

 باشد. می 1متافاز میوز مرحلۀ ها در  جفت کروموزوم
 
 
 

 
 
 
 
 

 

صحیح است. 1گزینه  181.
ـا از ویژگـی   گزینـه بقیۀ شود!  اي ساخته نمی یاختهدیوارة پوستک توسط  ـاي   ه ه

 تک است.پوس

.182 صحیح است. 3گزینه 
است که با بخـش خاکسـتري در مغـز و    پرده ترین  مننژ، داخلیپردة ترین  نازك

 بخش سفید در نخاع در تماس است.  
 ها:   رد سایر گزینه

ـان داده شـده در     ) همان1 ـاب نش ـارجی حفـره  الیـۀ  طور که در شکل کت اي  خ
 وجود دارد.  

 ترین الیه است.   اخلی نازكو پرده دالیۀ ترین  ) پرده خارجی ضخیم2
 . ها را پر کرده است ) مایع مغزي نخاعی، فضاي بین تمام پرده4

.183 صحیح است. 4گزینه 
ـا مـی   هاي کلسیم در انقباض نقش دارنـد، ایـن یـون    از آنجا که یون تواننـد در   ه

) و میـوزین (بخـش روشـن و     اکتـین (بخـش تیـره   رشتۀ زمان انقباض با هر دو 
 د.تیره) در تماس باشن

 )49و  48هاي  ، صفحهشناسی یازدهم (زیست

هـاي   دار بدن وجود دارد این تغییر در دنـاي لنفوسـیت   هاي هستهه
 شود.  نیز دیده می

) 21صفحۀتتشناسی دوازدهم،  (زیست

 صحیح است.   4نه 
مربـوط بـه میگـو و    4  گزینـۀ  مربوط به حشرات هسـتند و3  و  2 ، 1هاي  ه

ها است.  نگ

.صحیح است 1نه 
یبات سـیانیددار در بـدن جـانوران گیـاهخوار منجـر بـه آزاد شـدن        

هـا بـه    شود. سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقـال الکتـرون  ید می
شود. سپس موجب انتقال الکترون میزنجیرة را مهار و باعث توقف 

تولید   خواهد شد. ATPش مصرف اکسیژن و کاهش
 )150صفحۀ ، 9تتشناسی  یازدهم،  فصل  زیست(

 )75صفحۀ تتشناسی  دوازدهم،  (زیست

صحیح است. 1نه 
 رانین

 ها:سایر گزینه
شود، نه کل کیلومیکرون  یپیدش ذخیره می

ـا عبـور مـی      کنـد و درون یاختـه بـه کیلـومیکرون تبـدیل      یپید از ریز پرزه
شود. 
 رانی    برون

 باشد. می 1متافاز میوز مرحلۀ ها در جفت کروموزوم

صحیح است. 1گزینه  181.
ـا از ویگزینـه بقیۀشود! اي ساخته نمی یاختهدیوارة پوستک توسط  ه

سستک است.پوس

صحیح است. 3گزینه  182.
است که با بخـش خاکسـتريپرده ترین  مننژ، داخلیپردةترین  نازك

بخش سفید در نخاع در تماس است.  
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.184 صحیح است. 4گزینه 
 شود. پذیر است، رشد محسوب نمی چون برگشت
 ها: رد سایر گزینه

 ) مقدار قابل توجهی!1
 یاخته نداریم. ) جانور تک2
 اند. شناسان به تازگی از این موضوع مطلع شده ) زیست3

 )3و  1گفتارهاي ، 1شناسی دهم، فصل  (زیست 
.185 صحیح است. 3زینه گ

شـود.   استر شکسته و هم تشـکیل مـی   در پیرایش و ویرایش هم پیوند فسفودي
ـال رونوشـت بیانـه     پیرایش، مربوط به حذف رونوشت میانه ـا و اتص ـا اسـت و    ه ه

ـایگزین     ـازي و ج ویرایش، مربوط به حذف نوکلئوتید نادرست در طـی همانندس
 کردن نوکلئوتید صحیح است.

 )26و  25، 12هاي  هم، صفحهشناسی دوازد (زیست
صحیح است.   1گزینه  186.

 : انشعابی از سیاهرگ کلیه هستند.  2: سرخرگ وابران و 1
به دلیل فرایند تراوش در کپسول بومن مورد الف به طـور صـحیح مطـرح شـده     

 است.  
 رد ب: تقریباً همان مشابه بدن است.  

 تر از بدن است.   رد ج: اتفاقاً به طور معمول پایین
 : تقریباً همان مشابه بدن است.  رد د

.187 صحیح است.   4گزینه 
 اند.   هاي کلیه عبور کرده هاي خونی از ستون غلط است. رگ 4گزینۀ 
 ها با توجه به شکل صحیح است.   گزینهبقیۀ 

صحیح است. 3گزینه  188.
ـاس    بصل ـاي بـدن اسـت کـه در      النخاع مرکز بلع و نخاع مرکـز برخـی از انعک ه

 مجاورت هم قرار دارند.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـاس     ) هیپوتاالموس در تنظیم گرسنگی نقـش دارد و بصـل  1 ـاع مرکـز انعک النخ
 سرفه است.

ـات حسـی   اولیۀ ) پردازش اطالعات بینایی در لوپ پس سري و پردازش 2 اطالع
 شود. اغلب نقاط بدن در تاالموس انجام می

ارد و مخچـه  کوتاه مدت به بلنـد مـدت نقـش د   حافظۀ ) هیپوکامپ در تبدیل 4
 مرکز تنظیم تعادل بدن است.  

 )12تا  10هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
.189 صحیح است. 3گزینه 
مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازي مواد، محل منبـع بـه شـمار    ذخیرة هنگام 

 آیند. می
 هاي معبر مگر نوار کاسپاري دارند! ) یاخته1رد 
 !کنند! ) مگر هر دو از عرض غشا عبور می2رد 
 هاي آبی مگر معنی دارد.   ) باز شدن روزنه4رد 

صحیح است.   4گزینه  190.
ـ پتاسـیم، یـون        در حد فاصل بین دو غالف میلین (گره رانویـه)، پمـپ سـدیم 

ـان     یاختـه وارد مـی   پتاسیم را به میان ـارج    کنـد و یـون سـدیم را از می یاختـه خ
 کند.   می

.191 صحیح است. 4گزینه 
ـاي ریبـوزومی    ها و پروتئین rRNAها و   tRNAها نظیر محصول برخی از ژن ه

 مختلف یک جاندار یکسان است.  زندة هاي  در یاخته
 )33، صفحۀ شناسی دوازدهم (زیست

صحیح است. 4گزینه  192.
ــکل   ــه ش ــه ب ــا توج ــاي  ب ــفحه 9و  8ه ــاي  در ص ــاب  71و  70ه کت

 در فعـال شـدن   NADHو Hهـاي  شناسی دوازدهم، الکترون زیست
در فعـال شـدن دو پمـپ     FADH2هـاي  سه پمپ پروتون و الکتـرون 

 پروتونی دخالت دارند.
 )71و  70هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.193 صحیح است. 3گزینه 
ـان لولـۀ گـردة   بینید،  می 8فصل  9طور که در شکل  همان ـان ابتـدا وارد    نه دانگ

 شود. یافته از تخمدان) می رویشۀ پایکالله و سپس وارد خامه (
 ها: بررسی سایر گزینه

ـاك در پـرچم   حلقۀ مانند سومین  ) دقت کنید که منظور از بخش میله2 گل، بس
 است.

داري و ثابـت   شود و سبب نگـه  ) انتهاي خامه که متورم است، کالله نامیده می3
 شود. گرده بر روي مادگی میدانۀ ماندن 

 افشان نقش دارند. گل) در جذب جانوران گرده حلقۀها (دومین  ) گلبرگ4

 
صحیح است. 2گزینه  194.

ـات نقـش      ـال اطالع از آنجا که در یاخته هر دو مولکول دنا و رنا در ذخیـره و انتق
دار تنها در رنا وجـود دارد، پـس تعـداد ایـن      دارند و از طرفی نوکلئوتید یوراسیل

ـا و    گزینۀنوکلئوتید نسبت به سه  ـا وجـود دارنـد،     دیگر که هـم در رن هـم در دن
 کمتر است.

 )15و  4هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

.195 صحیح است. 1گزینه 
 .ها، بطن سوم قراردارد در عقب تاالموس

 ها:   رد سایر گزینه
 فیز قرار دارند.   هاي چهارگانه در عقب اپی برجستگی )2
ـاع   بـین ب  ۀفاصلهاي مخچه قرار ندارد بلکه در  درون نیمکره 4بطن  )3 صـل النخ

 مغز قرار دارند.   ۀساقو پل مغزي و مخچه در 
 مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد.   )4

ن نوکلئوتید صحیح است.
 )26و 25، 12هاي  هم، صفحهشناسی دوازد (زیست

صحیح است.   1نه 
: انشعابی از سیاهرگ کلیه هستند.  2رخرگ وابران و 

یل فرایند تراوش در کپسول بومن مورد الف به طـور صـحیح مطـرح شـده     
  . 

ب: تقریباً همان مشابه بدن است.  
 تر از بدن است.   : اتفاقاً به طور معمول پایین

 تقریباً همان مشابه بدن است.  

 صحیح است.   4نه 
 اند.   هاي کلیه عبور کردههاي خونی از ستون غلط است. رگ 4ۀ 

ها با توجه به شکل صحیح است.  گزینه

صحیح است. 3نه 
ـاس    ـاي بـدن اسـت کـه در     النخاع مرکز بلع و نخاع مرکـز برخـی از انعک   ه

رت هم قرار دارند.
 ها: ی سایر گزینه

ـاس    یپوتاالموس در تنظیم گرسنگی نقـش دارد و بصـل   ـاع مرکـز انعک     النخ
ه است.

ـات حسـی   اولیۀ ردازش اطالعات بینایی در لوپ پس سري و پردازش  اطالع
شود.  نقاط بدن در تاالموس انجام می

      ارد و مخچـه  کوتاه مدت به بلنـد مـدت نقـش دحافظۀ یپوکامپ در تبدیل 
ا ل ا ظ

صحیح است. 3گزینه  193.
ـانلولـۀ گـردة   بینید، می 8فصل  9 طور که در شکل  همان ـان  نه   دانگ

شود.  یافته از تخمدان) میرویشییۀ پایکالله و سپس وارد خامه (
 ها: بررسی سایر گزینه

ـاكحلقۀمانند سومین  ) دقت کنید که منظور از بخش میله2 گل، بس
 است.

د شود و سبب نگـه  3) انتهاي خامه که متورم است، کالله نامیده می3
شود. گرده بر روي مادگی میدانۀماندن 

حلقۀها (دومین ) گلبرگ4

صحیح است. 2گزینه  194.
ـال اطالع از آنجا که در یاخته هر دو مولکول دنا و رنا در ذخیـره و انتق

اسیل یو نوکلئوتید ف ط از و ند سدا پ د، دا ود وج نا د تنها دا

افشان نقش گل) در جذب جانوران گرده
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صحیح است. 3گزینه  196.
ـار قـوي خـون از       در محدوده سیستول (انقباض) بطن ـا فش ها، به دلیل خـروج ب

 بطن چپ و ورود آن به سرخرگ آئورت، افزایش قطر آن را انتظار داریم.  
 ها: ینهبررسی سایر گز

ـا در حالـت اسـتراحت       ) چون مربوط بـه سیسـتول بطـن   1 ـا اسـت و دهلیزه ه
 هستند! (تأیید)

 کتاب درسی (تأیید) 49 صفحۀ) با توجه به طرح 2
ــد دم هســتند و مســتلزم انقبــاض ماهیچــه  4 ــه فراین ــوط ب هــاي  ) چــون مرب

 کننده در دم یا دم عمیق هستند. (تأیید) شرکت

صحیح است.   2گزینه  197.
ـا در   نقـش ژن   ها در بعضی جوامع، علت شیوع بیشتر برخی سرطان دقت کنید ه

 باشد.   بروز سرطان می
 ها:    بررسی سایر گزینه

ـا شـیمی   بعضی از افراد که تحت تأثیر تابش  :1گزینۀ  ـانی قـوي    هاي شدید ی درم
ـام     گیرند، مجبور به انجام پیوند مغز استخوان می قرار می باشند، زیـرا در پـی انج
 شود. هاي مغز استخوان وارد می سیب به یاختهدرمان، آ

ـات از     : عواملی مانند قرص ضـدبارداري، نوشـیدنی  3گزینۀ  ـاي الکلـی و دخانی ه
 شوند.   زایی محسوب می عوامل مهم سرطان

گوارش، ایـن افـراد ممکـن اسـت در جـذب      دستگاه به علت آسیب به   :4گزینۀ 
 مواد غذایی دچار اختالل شوند.  

 )6زدهم، فصل شناسی یا (زیست

.198 صحیح است. 1گزینه 
شـود کـه    درصد مـی  O ،25خونی  تنها در صورتی احتمال تولد فرزندي با گروه 

Aoوالدین آن  Bo .باشند 
A B

A B A B
I i I i

I I I i I i ii
 

دقت کنید از آنجا که فرزند بعدي این خانواده مشخص شده کـه دختـر   

1یب باشد دیگر براي جنسیت ضر می
شـود و تنهـا    در نظر گرفته نمـی  2

 ABگروه خونی که متفاوت با گـروه خـونی سـایر افـراد خـانواده اسـت       

1باشد که احتمال آن  می
 است. 4

 )41و  40هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.199 صحیح است. 3گزینه 
 باشد). شود می تولید می 3د (در داخل گزینه شو مولکول آب مصرف می 9

 )27صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4گزینه  200.

 

 
 فیزیک

.201 صحیح است.   2گزینه 
 باشد که برابر است با:   بندي یک وسیله می درجهکمینۀ دقت برابر 

/
/ /

km km
h h

2 510 2 5 1254 2
اطخ

 
ـار داشـته     چون دقت یک رقم بعد از اعشار دارد باید خطا ن یز یک رقـم بعـد اعش

 باشد پس خطا برابر است با:

/ /
km
h125 1 3/ km
h1 3/ 

.202 صحیح است. 2گزینه 
t sv (t )(t ) t s

2 23 2 3 

tدر لحظــات  s2  وt s3  ســرعت صــفر شــد، ولــی فقــط درt s3 
tزیرا در تغییر جهت داده،  s2        سـرعت صـفر شـده؛ ولـی عالمـت سـرعت
 عوض نشده است.

  

صحیح است.   2نه 
ـا در  نقـش ژن   ها در بعضی جوامع، علت شیوع بیشتر برخی سرطانکنید ه

 باشد.  سرطان می
 ها:    ی سایر گزینه

از افراد که تحت تأثیر تابش :1ۀ  ـا شـیمی  بعضی قـوي    هاي شدید ی ـانی   درم
ـام    گیرند، مجبور به انجام پیوند مغز استخوان میمی باشند، زیـرا در پـی انج
شود.  هاي مغز استخوان وارد میسیب به یاختهن، آ

ـات از    : عواملی مانند قرص ضـدبارداري، نوشـیدنی  3ۀ  ـاي الکلـی و دخانی   ه
شوند.   زایی محسوب میل مهم سرطان

گوارش، ایـن افـراد ممکـن اسـت در جـذب      دستگاه به علت آسیب به   :4ۀ 
غذایی دچار اختالل شوند.  

 )6زدهم، فصل شناسی یا (زیست

صحیح است. 1نه 
شـود کـه    درصد مـی  O ،O25خونی  در صورتی احتمال تولد فرزندي با گروه 

Aoن آن  Bo .باشند 
A B

A B A B
I i I iA B

I I I i I i iiA B A BB AI i I iI i I iA BAA

ت کنید از آنجا که فرزند بعدي این خانواده مشخص شده کـه دختـر   

ض ت ا گ ن1ش فت گ انظ ت ش

ففیففییفییزییززیززیززیزیکییککیییک

.201 صحیح است.   2گزینه 
باشد که برابر است با:    بندي یک وسیله میدرجهکمینۀ دقت برابر 

/km km
h/

/km 2 5/ 125//2h
اطخ

ن خطا باید دارد اعشار از بعد رقم یک دقت اعشچون بعـد یکرقـم ننیز
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.203 صحیح است. 3گزینه 
ـان کـه     نقطـۀ دارد، یعنـی رسـیدن بـه     minو  max(توقف در نمودار مکان زم

max  یاmin( 
t x xt x
1 1
2 2

0 10 15 10 255 15
عورش
فقوت

 
x mv t s

25 55 
 )8 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

.204 صحیح است. 2نه گزی
vx at v t x at02 20

0
1 1
2 2

ـان    m117متحركt1دقت کنید که در زمان t)حرکـت دارد و در زم t )1 2 
)به اندازه  )91  شود. جا می متر جابه 117

atx t t( ) ( )x t t t ta(t t )

2
1 2 21 1 1

22 1 2 1 21 2

1
2 117 9

1 91 117 16
2 

t tt t t t tt t t
1 2

1 1 2 1 2
1 2 1

3 14 3 3 34 3 

 )16و15 صفحۀ(پایه دوازدهم،  
.205 صحیح است. 4گزینه 

ـ    کسانیدو متحرك  هیمکان اول یوقت ـا قبـل از ب حـداکثر   دنیهـم رسـ  ه باشد ت
ـا  است که سرعت یدو متحرك وقت فاصلۀ ـابرا      يه ـاهم برابـر گـردد. بن ـا ب  نیآنه

سـرعت   راتییـ از تغ شـتر یب هیـ متـر بـر ثان   10، )1(سـرعت متحـرك    راتییتغ
 باشد. )2(متحرك 

3
2

)1(
)2(

6
t

t

a

(t t ) t
t t t s

6 3 2 102
3 9 2 10 19

S S 1 كرحتم10 2 كرحتم

 
 )21 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

.206 صحیح است. 2گزینه 
ـان شـتاب حرکـت         می ـ زم دانیم شیب خط مماس بر منحنـی نمـودار سـرعت 

ـالص وارد     ـ زمان نیـروي خ متحرك و شیب خط مماس بر منحنی نمودار تکانه 
ـاي وارد بـر جسـم     بر جسم است، پس در رأس سهمی داده شـده برای  نـد نیروه

t/سهمی، رأس آن در معادلۀ شود، با استفاده از  صفر می s1  باشد. می 5
P

/1 5
1 2 t

 
 )47صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.207 صحیح است. 2گزینه 
N در حالت اول:   m(g a) ( ) N1 3 10 2 36 

smax sF f F N N1
1 36 182 

N حالت دوم:   در m(g a) ( ) N2 3 10 2 24 

k k / /F f F N ( ) a2
418 24 18 9 6 8 4 310 

/
/

ma
s2

8 4 2  )39و  38هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه 83

.208 صحیح است. 4گزینه 
v0 20v0 20

v

)1( حطس )2( حطس

تکرح تهج

v 0kf

 
k k /

mf mg ma a
s1 1 1 1 20 4 10 4 

mv :2سرعت در هنگام ورود به سطح  a t v ( ) s1 0 4 3 20 8
 

v ):1جایی سطح ( جابه vx t m0
1 1

8 20 3 422 2 

k /
v ma gt s

t s

22 2

2

0 2 10 2

8 42

 

):  2جایی سطح ( جابه
 

vx t m2 2
0 162 

m42 کل مسافت طی شده:   16  xکل58
 )19تا  15 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.209 ت.صحیح اس 1گزینه 

k در حالت اول:   k
k /

mgf F mg F N20 500 4 

k در حالت دوم:  
| v | m| a | f mg mat s22 

k kf m(g a) ( ) F F F N42 10 2 24 6010 

F N60 50 10 
 )44تا  41هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.210 صحیح است. 4گزینه 
 آوریم. ابتدا انرژي تلف شده در هر برخورد را به دست می

K m(v v ) m( ) m2 2
0

1 1 8100 10000 9502 2 

شـود. چـون انـرژي جنبشـی اولیـه       تلف مـی  m950پس در هر برخورد انرژي 
K m1  است، تعداد برخورد برابر است با: 5000

/
m
m

5000 500 5 26950  تعداد 95

 شود. گلوله بعد از ششمین برخورد به زمین متوقف می

.211 صحیح است. 1گزینه 
 وزن را با نیروي شناوري مقایسه کنیم:کافی است نیروي 

cm310 10 10 900  حجم فلز 100
W m g N6 3100 10 8 10 10  وزن واقعی مکعب حجم 8

bF Vg N61000 10 1000 10  نیروي شناوري 10
ـایع شـناور     چون نیروي وزن از نیروي شناوري کمتر است، جسم روي سـطح م

 شود. می

.212 صحیح است. 4گزینه 
اسـت. پـس حجـم آب     cm3100در هـر ثانیـه    Aري از مقطع حجم آب عبو

ـان     Bعبوري از مقطع  ثانیـه   30بـوده و در مـدت    cm3100در هـر ثانیـه هم
 لیتر است. 3یا  cm33000برابر  Bحجم آب عبوري از مقطع 

atx t t( ) ( )t
x t t t t) () (

a(t t )
( ) ( )(t t tt t) () () (

2
1 2t( )t( )1

22 1 2 1 2t t tt tt tt tt t
1 2tt

1
2 1171

1 91 117
2

t t
t t tt1

1 1 2 1 2t
1 2t 1

1tt 2tt t t t tt4t t t t1 1 2 11 2 1t t ttt t t tt t tt t tt t t tt t t tt t tt t t4 3t1 1 2 1 2
1

 )16و15صفحۀ(پایه دوازدهم،  
صحیح است. 4نه 
ـ    کسانیدو متحرك  هیمکان اول  ـا قبـل از ب حـداکثر   ییدنیهـم رسـ  ــ   ه  باشد ت
ـا  است که سرعت یدو متحرك وقت ۀ ـابرا     يه ـاهم برابـر گـردد. بن ـا ب       نی آنه

)1(سـرعت متحـرك   رات ثان   10،    بـر تغ شـتر یب هیـ متـر سـرعت   ــراتییـ از
 باشد. )2(رك 

3
2

)1(
))2((

6
t

t

a

(t t ) t
t t t s

tt 3)) 2 10tt2
3 9 2 10 19t t tt tt ttt

S SS 1 كرحتم10 2 كرحتم

 )21صفحۀ(پایه دوازدهم، 
صحیح است. 2نه 

ـان شـتاب حرکـت         ـ زم انیم شیب خط مماس بر منحنـی نمـودار سـرعت 
ـالص وارد     ـ زمان نیـروي خ رك و شیب خط مماس بر منحنی نمودار تکانه 

ـاي وارد بـر جسـم     سم است، پس در رأس سهمی داده شـده برای  یی نـد نیروه
t/سهمی، رأس آن در معادلۀ شود، با استفاده از  می s1  باشد. می//5

P

s42

v):  2جایی سطح ( جابه mv ttv
2tt 162

m42کل مسافت طی شده:   16 58
هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

سست.صحیح اس 1گزینه  209.

در حالت اول:  
k /

mgF F NgF mg Fmg 20 500 4/

kدر حالت دوم:  
v | m f mg makt s

m f mgmgk
|

22

kg a) ( ) F F F NF FFg a) ( ) F F Fa) ( ) F F Fk F FF F4( )( )( ))( ) 10
N5 1

هاي صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است. 4گزینه  210.
 آوریم. ابتدا انرژي تلف شده در هر برخورد را به دست می

m(v v ) m( ) mm(v v ) m( )v ) 1( )m(v v )2 2 ))))2( )

شـود. چـون انـرژي جنبتلف مـی m950پس در هر برخورد انرژي 
K m1 است، تعداد برخورد برابر است با:5

/
m000 500 5 26/50 95m

شود. گلوله بعد از ششمین برخورد به زمین متوقف می
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.213 صحیح است. 3گزینه 
 شکل سمت راست:  Uلولۀ با توجه به 

P P gh h cm1 0 1 1 40 
 شکل سمت چپ داریم:   Uلولۀ و با توجه به 

g g gP P gh P P gh gh P P g(h h )1 2 0 1 2 0 1 2 

/ / /P ( ) P Pa1000 10 02 04 10000 0 6 6000 
 )89(پایه دهم، صفحه 

.214 صحیح است. 4گزینه 

/V cm mm , A mm3 3 3 2
1 1 10 02 

V V V V 3 3
1 10 1 10 50 

 mm350(افزایش حجم مایع)

/V Ah h h mm cm50 02 250 25 

.215 صحیح است. 3گزینه 
ــۀجــرم و حجــم   رابطــۀمــایع در دو ظــرف یکســان اســت، پــس طبــق   اولی
V V T1 ها یکسان است. مقدار تغییر حجم 

mبنابراین مطابق 
V ـابه    ها با توجه به ثابت ماندن جرم، چگالی مایع نیـز مش

 هم تغییر کرده است.
 A) بیشتر خواهـد بـود (زیـرا    2رو تغییرات ارتفاع در ظرف ( اما مطابق شکل روبه

 یا سطح مقطع باالیی مایع در حالت اول یکسان است.)
Pپس طبق  g h   

 توان گفت: می با توجه به یکسان بودن 
h h P P2 1 2 1  

)1( )2(

h2h1

 
.216 صحیح است. 1گزینه 

 دهد: اي را نشان می دقت کنید که فشارسنج، فشار پیمانه

/ /P atm1 11 1 21 
T K2 47 273 Tو    320 K1 7 273 280 

/P P P
T T
1 2 2
1 2

21
280 320 

/ / /
P P atm P atm

1 2
2

21 10 2 4 2 4 1 1 47 8 

.217 صحیح است. 1گزینه 
 چون خازن از مولد جدا شده، پس بار آن ثابت است.

q qU d U K dC A
2 2

0
1 1
2 2 2 

 بین دو صفحه است.فاصلۀ پس انرژي خازن متناسب با 
 )40و  39 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 

.218 صحیح است. 2گزینه 

TW K K m(v v ) ( ) J2 2 4 4
2 1 0

1 1 2 10 4 0 9 102 2 

mgW mgh J4 2 42 10 10 5 10 10 

T mg E EW W W W J U4 4 39 10 10 10 

UV Vq
3

6
10 250

4 10
 

 )29و  28 هاي صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
.219 صحیح است. 3گزینه 

U
qمبداءA

Uv v vq 

A Av v v
6
6

20 100 5
4 10

 

 )26تا  23 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.220 صحیح است. 1گزینه 

ـاز داریـم مقاومـت      عبوري را به دست می ابتدا جریان کل ـار نی آوریم. براي این ک
 معادل را محاسبه کنیم:

6

5124

3

V60

6

5
4

3

V60 

3

V60

2
5

eq
I AR r

60 62 3 5

 
 کنیم: ها را محاسبه می حال جریان شاخه

6

5
3

3

I
I

A6

I I A I A
I I I A

6 4
3 6 2

 
 رسد.   می A4، جریان 12و  4پس به دو مقاومت موازي 

4

12

A4
I1

I2
I I A I A
I I I A
1 2 1
1 2 2

4 3
4 12 1

 
.221 صحیح است. 2گزینه 
ـا حرکـت     سنج به آن باشد، جریانی عبور نمی اي که ولت از شاخه ـابراین ب کند. بن

 کند. لغزنده، مقاومت معادل تغییر نمی
qR

q
I IR 2  تباثدنام یم تباث

 
ـا آن     سنج، اختالف پتانسیل قسمتی از مقاومت را محاسـبه مـی   ولت کنـد کـه ب

ـاال قسـمت بیشـتري از       موازي ب سته شده است و با حرکت لغزنـده بـه سـمت ب
ـان    سـنج عـدد بـزرگ    شود. پس ولـت  سنج موازي می مقاومت با ولت تـري را نش

 دهد. می

V V V VV V V V1VV 5

mm350(افزایش حجم مایع)

/V Ah h h mm cmV Ah h h mmV Ah 5 2 25 25/ h h mmh h mmh h/

صحیح است. 3نه 
ــۀم و حجــم      رابطــۀمــایع در دو ظــرف یکســان اســت، پــس طبــق  اولی
V VV V1VV ها یکسان است. مقدار تغییر حجم 

mین مطابق 
Vـابه    هابا توجه به ثابت ماندن جرم، چگالی مایع نیـز مش

غییر کرده است.
    A) بیشتر خواهـد بـود (زیـرا    2رو تغییرات ارتفاع در ظرف (طابق شکل روبه

طح مقطع باالیی مایع در حالت اول یکسان است.)
Pطبق  g hP g hP g h 

 توان گفت: میجه به یکسان بودن 
h h P Ph h P Ph h2 1 2 1PPh P Ph P Ph P  

)1( )2(

h2h1

صحیح است. 1نه 
پیمانه فشار فشارسنج، که میکنید نشان را دهد:اي

A64 10
هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 

صحیح است. 1گزینه  220.
ـاز داریـ عبوري را به دست می ابتدا جریان کل ـار نی آوریم. براي این ک

معادل را محاسبه کنیم:

512

3

V60

6

5
4

3

V60

V60

2
5

eq
I AR req r

60 62 3 5

 کنیم: ها را محاسبه می حال جریان شاخه

5
3

3

I
A6

A
I A
II I AII

I I
I II
I I

4IIIAAAA
2III II III

ا Aا
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.222 صحیح است. 3گزینه 
 آوریم: ابتدا مقاومت هر کدام را به دست می

VP RR R
2 24 2412 48 

 اند. ها با هم متوالی در حالت اول مقاومت
I1 48 48 48

q

q
I AR1

12 1
3 48 12

V12 
 اند. پس: ها با هم موازي در حالت دوم مقاومت

I2 48

I2 48

I2 48

VI AR2
12 1
48 4

V12 

I بنابراین:
I
1
2

1
12 1
1 3
4

 

.223 صحیح است. 1گزینه 
NB میدان درون سیملوله برابر است با: I0 

ـا   باشد. با توجه به اینکه حلقـه  قسیم بر طول سیملوله میتعداد حلقه ت NNکه  ه
 کنار هم قرار دارند:

N
D

3
3

1 1 10
10

 

B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16 
صحیح است. 3گزینه  224.

 یم:را رسم کن Bباید منحنی  t2تا  t1تغییر میدان از  نحوةبراي تشخیص 
B t t B (t )(t )2 3 2 2 1 

tاز زمان  (s)1  تاt (s)2 ـال افـزایش اسـت      میدان به طور پیوسـته در ح
tچون در  ـاه میـدان منفـی شـود یعنـی       میدان درون 0 سو است، پس هرگ

tسو است. از  میدان برون tتا  1 سو بوده و ابتـدا افـزایش و    میدان برون 2
سـو   سـو سـپس بـرون    یابد، پس حلقه باید ابتـدا میـدان درون   سپس کاهش می

 ایجاد کند و در نتیجه جریان القایی ابتدا ساعتگرد و نهایتاً پادساعتگرد است.
B(T)

s3
2

11
2

2
t (s)

 
 )117 صفحۀریاضی، (فیزیک یازدهم  

.225   صحیح است. 3گزینه 

/

A m
/x cos t \ rad

s

5
100

005 20
20

 
K U U K1 33 

E U K E K K K mA mv2 2 21 13 4 42 2 

mv A v A v s
2 2 21 1 1 5 204 2 2 100 2 

صحیح است. 2گزینه  226.

/ /
v lFLv m v l

2 2
1 1

1 1 44 1 2 

/ / /
v mv v v vv s
1

1 1 1 1
1

40 1 2 40 1 2 02 40 200 

 )73صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

حیح است.ص 1گزینه  227.
کنـد، چـون    هر نقطه از طناب، حرکت نوسانی نقاط قبـل از خـود را تکـرار مـی    

ـایین    بایـد ابتـدا بـه    M نقطـۀ تر از آن هستند،  ، پایینMتر از  نقاط قبل سـمت پ
ـادل خـود اسـت، حرکـت آن در       برود و چون در حال نزدیک شدن به مرکـز تع

 این لحظه تندشونده است.
 )87ۀ صفح(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.228 صحیح است. 2گزینه 
راوید

m800

A

B

N

M

O

 
شـنود یکـی    وقتی یکی از دو شخص شلیک می کند دو صدایی که دیگري مـی 

 مستقیماً بوده و دیگري در اثر پژواك از سطح دیوار است پس:
 شنود زمان صوتی که مستقیم میمحاسبۀ الف) 

/x vt t s800 2 5320 

 شنود پس: می ب) صوت دوم را دیرتر

/ / /t t s t2 22 5 0 625 3 125 

/ /
AOt AO AO m3 125 3 125320 5002 2 

AM AN AO AN AN m2 2 2 2 2 2400 500 300 
 )94تا  92 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

 

I2 48

I2 48

VI AV
R2

12 1
48 4

V12

Iین:
I
1
2

1
12 1
1 3
4

صحیح است. 1نه 
NBن درون سیملوله برابر است با: IN

0 IN

NN ـا   باشد. با توجه به اینکه حلقـه تتقسیم بر طول سیملوله میتعداد حلقه ت  ه
هم قرار دارند:

N 3
3

1 1 10
0

N
D
1

1
B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16TT7 3 4

صحیح است. 3نه 
یم:را رسم کن Bباید منحنی  t2تا  t1تغییر میدان از  نحوةتشخیص 

B t t B (t )(t )tt2 t B (t )(tt Bt B (t )(tB (t )(t B (t
tن  (s)  تاt (s) ـال افـزایش اسـت     میدان به طور پیوسـته در ح

t در  ـاه میـدان منفـی شـود یعنـی      میدان درون 0 سو است، پس هرگ
tسو است. از ن برون tتا  1 سو بوده و ابتـدا افـزایش و    میدان برون 2

   سـو     سـو سـپس بـرون   یابد، پس حلقه باید ابتـدا میـدان درون  س کاهش می

/ /
FL
m v l
FL

l
2 2
1 1l

1 1 44 1 2/ //

/ /
m
s/ /1 1 1//1 2 40 1 2 02 40 200/ // /v v v vv vv v/ /1 1 11// v vv/

(فیزیک دوازدهم ریاضی،

حیح است.ص 1گزینه  227.
ک هر نقطه از طناب، حرکت نوسانی نقاط قبـل از خـود را تکـرار مـی

تر از آن هستند،  ، پایینMتر از نقاط قبل MM نقطـۀM    سـ بایـد ابتـدا بـه
ـادل خـود اسـت، حر برود و چون در حال نزدیک شدن به مرکـز تع

این لحظه تندشونده است.
(فیزیک دوازدهم ریاضی،

صحیح است. 2گزینه  228.
راوید

A

B

N

M

O

 ش وقتی یکی از دو شخص شلیک می کند دو صدایی که دیگري مـی 
مستقیماً بوده و دیگري در اثر پژواك از سطح دیوار است پس:

شنود زمان صوتی که مستقیم میمحاسبۀ الف) 
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.229 صحیح است. 2گزینه 
ـالمر یعنـی تـراز فـرود بـه       می ـاه  2دانیم سري ب تـرین طـول مـوج یعنـی      و کوت

 باشد، پس داریم: می nبیشترین انرژي آزاد شده که از 
  min

min
R( ) R2

1 1 1 4
2

 

nو از  1بلندترین طول موج سري لیمان یعنی فرود به   پس: 2

max
max

R( ) R2 2
1 1 1 4

31 2
 

min
max

4
R
4
R

3
3

رملاب

نامیل
 

 )129و  124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
.230 است.صحیح  2گزینه 
 غلط زمان بیشتر» الف«جملۀ 
 ها ناموفق بود. غلط در مورد شدت خط» ب«جملۀ 
 درست» ج«جملۀ 
 درست» د«جملۀ 
ـا بـه شـدت نـور تابشـی بسـتگی        غلط انرژي جنبشی فوتوالکترون» و«جملۀ  ه
 ندارد.

 
 شیمی

.231 صحیح است. 3گزینه 
 مورد (ب)، (د) و (هـ) درست است.

H7عمر  نیمۀب) 
 از همه کمتر است و ناپایدارتر است. 1

 ها متفاوت است. ذوب، خاصیت وابسته به جرم است که در ایزوتوپ نقطۀد) 

H1 ،/99هـ) درصد فراوانی   درصد است. 98
 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 

.232 صحیح است. 2گزینه 
N P
N P N P ( )

N n p e

10
80 2 20 20 80

2 90 45 35 36
 

 )5 صفحۀ(شیمی دهم، 
.233 صحیح است. 4گزینه 

amu1
 eجرم  2000

.234 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

) SO : O S O2
3 11 6 2O S OO S O 3 1
6 2O S OO S OS 6 

: O :
) NO |

: O N O
3

4 12 8 2

O :O :O :
||

O N OO N O
8

O N ONN
 

) ICl [: Cl I Cl :]2
2 13 8 4ClClCl 2I Cl ]I Cl ]I Cl :]I Cl :] 8CCl 8C ]I Cl :] 

) NO [O N O]2
44 14O N O] 4O N O]O N O]O N O] 4
4O]O O]O N O]N 4 

 )65 صفحۀ(شیمی دهم، 

.235 صحیح است. 3گزینه 
 آنها بیشتر است. همۀجوش  نقطۀاز  -80ت است، چون ) درس1
 تر است. جوش آن از همه پایین نقطۀ) درست است، چون 2
ـا درصـد خلـوص      نقطۀ) نادرست است، 3 جوش آنها به هم نزدیک است، پـس ب

 شود. پایین تهیه می
ـایع      ) درست است. چون 4 نقطۀ جوش گاز اکسیژن بیشـتر اسـت، زودتـر بـه م

شود. تبدیل می
 )50 صفحۀشیمی دهم، ( 

.236 صحیح است. 4گزینه 
 واکنش آهن با اکسیژن از نوع اکسایش است.

 )55و  54 هاي صفحه(شیمی دهم، 
.237 صحیح است.   1گزینه 

 عبارت الف، پ و ت درست است.  
 عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب

O:دلیــل درســتی عبــارت آ:  O O  ــد پ 3در ســاختار لــوییس اوزون یون
 الکترون ناپیوندي وجود دارد.   12کوواالنسی و 

پـذیر   ب: اوزون یک گندزداي خـوب اسـت پـس واکـنش    گزینۀ دلیل نادرستی 
 هاي اکسیژن در این مولکول ضعیف است.   است و پیوند بین اتم

جوش اوزون از گاز اکسـیژن بیشـتر اسـت پـس       نقطۀث: گزینۀ دلیل نادرستی 
 تر است.   ويهاي آن ق نیروي بین مولکول

 )78شیمی دهم، صفحۀ (
.238 صحیح است.   2گزینه 
 است.   atm200نادرست است، فشار  2مورد 

ـاي   نقطۀ : چون تفاوت 4توضیح در مورد گزینۀ  ـا گازه و  H2جوش آمونیاك ب
N2 کرد.توان آن را با درصد خلوص باالیی جداسازي  زیاد است، می 

 )86و  87هاي  (شیمی دهم، صفحه
.239 صحیح است. 2گزینه 

ـا، انحـالل     ـا افـزایش دم ـابراین    پـذیري بیشـتر مـی    در هر دو ترکیب، ب شـود، بن
 ، گرماگیر است. Yو  Xپذیري هردو ترکیب  انحالل

ـاي   گــرم اســت، بنــابراین  80برابـر   Xپــذیري ترکیــب  ، انحــالل C10در دم
شونده حـل شـده اسـت، پـس      گرم حل 80گرم محلول  180گفت: در  توان می

 آوریم: دست می گرم محلول را به 90شونده موجود در  حداکثر مقدار حل
g g X gg Xg

180 80 4090
لولحم
لولحم

هدنوش لح
هدنوش لح

 
ـاوي     90بنابراین  ـاي    مـی  Xگـرم ترکیـب    40گرم محلـول کـه ح باشـد در دم

C10.سیر شده است ، 
 به صورت زیر است: Yپذیري ترکیب  انحاللمعادلۀ 

/
/

S
S SS m S S

m

0
2 10
2 1

27
0 3 2733 27 0 320 0

 

 صورت زیر است: به Xپذیري ترکیب  انحالل معادلۀ

/
/

S
S SS m S S

m

0
2 10
2 1

72
0 8 7280 72 0 810 0

 

توان نتیجه گرفـت کـه بـه دلیـل      پذیري دو ترکیب می انحالل معادلۀبا توجه به 
ـ  Xپذیري ترکیب  بیشتر بودن شیب معادله انحالل ، تغییـر  Yه ترکیـب  نسبت ب
 دارد. Yنسبت به ترکیب  Xپذیري ترکیب  دما تأثیر بیشتري بر روي انحالل

 )110 صفحۀدهم، شیمی (

است.صحیح  2نه 
 غلط زمان بیشتر»««الف«ۀ 
 ها ناموفق بود. غلط در مورد شدت خط»ب«ۀ 
 درست» ج«ۀ 
 درست» د«ۀ 
ـا بـه شـدت نـور تابشـی بسـتگی       غلط انرژي جنبشی فوتوالکترون»و«ۀ  ه
. 

صحیح است. 3نه 
 (ب)، (د) و (هـ) درست است.

H7عمر  یمۀ
از همه کمتر است و ناپایدارتر است.1

ها متفاوت است. ذوب، خاصیت وابسته به جرم است که در ایزوتوپطۀ

H1 ،/99درصد فراوانی   درصد است. /98
 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 

صحیح است. 2نه 
N P
N P N P ( )

N n p e

P
PP

10
80N P ( )N P (N P ( )N P (N P (

2 90 45 35 36N n p en pn p en pn p
 )5  صفحۀ(شیمی دهم، 

صحیح است. 4نه 

.237 صحیح است.   1گزینه 
عبارت الف، پ و ت درست است.  

عبارت پ و ت با توجه به متن کتاب
OO:دلیــل درســتی عبــارت آ:  O OO O OOدر ســاختار لــوییس اوزو

الکترون ناپیوندي وجود دارد.  12کوواالنسی و 
ب: اوزون یک گندزداي خـوب اسـت پـس واکگزینۀ دلیل نادرستی 

هاي اکسیژن در این مولکول ضعیف است.  است و پیوند بین اتم
جوش اوزون از گاز اکسـیژن بیشـتر نقطۀث: گزینۀ دلیل نادرستی 

 تر است.   ققويهاي آن ق نیروي بین مولکول
شیمی دهم،(

.238 صحیح است.   2گزینه 
است.   atm200 نادرست است، فشار 2مورد 

ـا گازهـنقطۀ: چون تفاوت4توضیح در مورد گزینۀ  جوش آمونیاك ب
N2 کرتوان آن را با درصد خلوص باالیی جداسازيزیاد است، می

هاي (شیمی دهم، صفحه
است. 2گزینه  صحیح 239.

ـا، انحـالل     ـا افـزایش دم    شـو     پـذیري بیشـتر مـی   در هر دو ترکیب، ب
 ، گرماگیر است. Yو Xپذیري هردو ترکیب  انحالل

ـاي   گــرم اســت80برابـر   Xپــذیري ترکیــب  ، انحــالل C10در دم
شونده حـل شـده اسگرم حل 80گرم محلول  180گفت: در  توان می

آ دست می گرم محلول را به 90شونده موجود در  حداکثر مقدار حل

X gg Xg
X

g
XgXg

این اوي90بناب ح ه ک ول محل م ب40گ ک ت م دمXگ باش
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.240 صحیح است. 1گزینه 
g.molچگالی محلول  ـادل میلـی   ppmتـوان   است، بنابراین می 11 گـرم   را مع

 شونده در لیتر محلول در نظر گرفت. حل
molCaCl molCa gCa mgCaL L molCaCl molCa gCa

3 2 2 3
2

2 22

10 1 40 101 1 1 1 1
لولحم لولحم

 
mgCa40 

 )102 صفحۀدهم، شیمی (
.241 صحیح است. 4گزینه 

 ها صحیح هستند. تمام عبارت
 )105 صفحۀدهم، شیمی (

.242 صحیح است. 4گزینه 
صحیح هستند.   )پ(و  )ب(، )الف( هاي عبارت

ـال بـه      در یک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش مـی  ـا انتق  ةدوریابـد و ب
توان نتیجه گرفـت کـه عناصـر     عد، شعاع اتمی افزایش خواهد یافت، بنابراین میب

A ،B  وC و عناصر  17و  16، 15هاي  به ترتیب مربوط به گروهD  وE    نیـز بـه
بعدي هستند.   ةدورهاي اول و دوم  ترتیب مربوط به گروه

 عنصـر فلوئـور خواهـد بـود کـه      C باشد، عنصر )سوم ةدور(، سدیم Dاگر عنصر 
مربـوط بـه    Bبا گاز هیدروژن واکنش دهد. عنصر  C200تواند در دماي  می

 بـه صـورت   Bعنصـر   ۀزیرالیجدول تناوبی است، بنابراین نماد آخرین  16گروه 
np4 باشد. عنصر  میE      در گروه دوم جدول تناوبی قـرار دارد کـه همگـی فلـز
پـذیري بیشـتر    اتمـی، واکـنش   ر نتیجه در این گروه با افزایش عددباشند و د می
ـا فرمـول   Dاز گروه پانزده با عنصر  Aشود. عنصر  می  از گروه اول، ترکیب یونی ب

D A3 دهند.   تشکیل می 
 )13و  12هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 

.243 صحیح است. 2گزینه 
C(s)براساس واکنش  FeO(s) CO (g) Fe(s)22  توان گفت: می 2

/
/

gCO molCO molC?gC LCO LCO gCO molCO
2 2

2
2 2 2

2 75 1 12 2 1 44 1 

/خالص
gC gCmolC

12 1 651 

/ gC %gC
1 65 100 553

)صلاخ(
Cصولخ دصرد)صلاخان(

 
 )23و  22هاي  صفحه(شیمی یازدهم ، 

.244 صحیح است. 2گزینه 
 واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر است:

Fe(s) HCl(aq) FeCl (aq) H (g)2 22 
ـارج مـی  گاز هیدروژن به عن ـابراین    وان فراورده از ظرف واکنش خ 1/شـود، بن 6 

ـاز هیـدروژن        گرم کاهش جرم به دلیل تولید آن می باشـد کـه مقـدار عملـی گ
 آوریم: دست می تولیدي است. مقدار نظري هیدروژن و مقدار آهن خالص را به

/ gH ( )H gH ( )2
2 2

1 6 100 يرظن رادقم280 یلمع يرظن
 

molH molFe gFe?gFe gH gFegH molH molFe
2

2
2 2

1 1 562 562 1 1
صلاخ صلاخ

 
gFeFe %gFe

56 100 صولخ دصرد25224 صلاخ
صلاخان

 
 )24 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

صحیح است. 1گزینه  245.
 بررسی موارد:

ـانگین انـرژي        ـادل می ـاده وابسـته نبـوده و مع الف) دما، برخالف گرما به مقدار م
 دهنده ماده است. (درست) جنبشی ذرات تشکیل

ـاده    هـ  کار رفتـه و از ویژگـی   ب) گرما براي تعیین یک فرایند به اي یـک نمونـه م
 باشد. (نادرست) نمی

ـاده (جـرم جسـم) مـی         ـا و مقـدار م باشـد.   ج) گرماي یک جسم وابسـته بـه دم
 (نادرست)

ـا بـراي توصـیف     د) تنها از گرما براي توصیف یک فرایند استفاده می شود و از دم
 شود. (نادرست) یک نمونه ماده استفاده می

 )55و  54هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.246 صحیح است. 3گزینه 

Hبررسی واکنش  (g) Cl (g) HCl(g)2 2 )در دماي ثابت  2 C)25 
ـاوت انـرژي        1 ـاي آزاد شـده بـه دلیـل تف ) فرایندي گرماده اسـت و در آن گرم

 باشد. ها) در مواد اولیه و فراورده نمی گرمایی (مجموع انرژي جنبشی ذره
واد اولیـه و حاصـل در ایـن واکـنش برابـر      ) مجموع پیوندهاي اشتراکی میان م2

 باشد. هم می
Cl)) با توجه به ترتیب شعاع اتمی 3 H)     ترتیـب طـول پیونـدي مـواد در ،

Clصورت:  این واکنش به HCl H2 و ترتیـب انـرژي پیونـدي در ایـن      2
Hصورت  واکنش به HCl Cl2  باشد. می 2

ـان       4 ) با انجام واکنش تفاوت آشکاري در انـرژي پتانسـیل وابسـته بـه پیونـد می
 شود.   ها ایجاد می اتم

 )62 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.247 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی عبارت
ـاي گلخانـه       ـاي غـذا در تولیـد گازه مراتـب بیشـتر از    اي بـه  الف) نادرسـت؛ ردپ

 ...... است.ها و ... ها در خودروها، کارخانه سوختن سوخت
ـاالنه حـدود      آشکار ردپاي غذا نشان مـی  چهرةب) نادرست؛   30%دهـد کـه س

 رسد. شود، به مصرف نمی غذایی که در جهان فراهم می
ـان، یـک نفـر       ج) درست؛ آمارها نشان می دهد که به ازاي هر هفـت نفـر در جه

)گرسنه است  )1
7. 

ـال حاضـر      92 صـفحۀ ( 9رست؛ با توجه به نمـودار  د) ناد ـاب درسـی)، در ح کت
1/مساحت مورد نیاز براي تأمین غذا حدود  برابر مساحت زمـین اسـت و اگـر     3

ـاز        ـاحت زمـین نی با روند کنونی، الگوي مصرف ادامه پیدا کنـد بـه دو برابـر مس

/خواهد بود که این نسبت 
/
2 1 51 3 /1  برابر کمتر است. 2از  /5

 )92صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.248 صحیح است. 4گزینه 

ـان   mol.Lیکاي غلظت بر زم .s )1 ـا   1 mol.L)ی .min1 بـراي مـواد    1

ـار مـی     ـاي   گازي یا محلـول بـه ک )molرود. از یک )
مرج
نامز بـراي مـواد    اینامز

ـاي      ل مـی جامد، مایع، گاز یا محلو )تـوان اسـتفاده کـرد و از یک )
مجح
ـا  نامز تنه

ـالص داراي        براي مواد گازي شکل استفاده مـی  ـایع خ ـا م کنـیم. (مـواد جامـد ی
 کند.) غلظت ثابتی بوده و در طی واکنش غلظت آنها تغییر نمی

یح
صحیح هستند.   )پ(و )ب(،)الف( هايت

ـال بـه     ک دوره از چپ به راست، شعاع اتمی کاهش مـی  ـا انتق      ةدوریابـد و ب
توان نتیجه گرفـت کـه عناصـر    شعاع اتمی افزایش خواهد یافت، بنابراین می

B وC و عناصر  17و15،16هاي  به ترتیب مربوط به گروهD وE    نیـز بـه
  بعدي هستند.   ةدورهاي اول و دوم ب مربوط به گروه

(، سدیم Dعنصر  DDباشد، عنصر ) سوم ةدور C      عنصـر فلوئـور خواهـد بـود کـه
مربـوط بـه    Bبا گاز هیدروژن واکنش دهد. عنصر C200واند در دماي

 بـه صـورت   B عنصـر   ۀزیرالیجدول تناوبی است، بنابراین نماد آخرین 16
nباشد. عنصر  میE     در گروه دوم جدول تناوبی قـرار دارد کـه همگـی فلـز

پـذیري بیشـتر    اتمـی، واکـنش   ر نتیجه در این گروه با افزایش عددشند و د
ـا فرمـول   Dاز گروه پانزده با عنصر Aشود. عنصر از گروه اول، ترکیب یونی ب

D دهند.   تشکیل می 
هاي  صفحه(شیمی یازدهم ،   )13و 12 

صحیح است. 2نه 
C(s)س واکنش  FeO(s) CO (g) Fe(s)2FeO(s) CO (g)Fe COFeO(s) CO (g)CO (g)توان گفت: می 

/
/

gCO molCO molC?gC LCO/ LCO gCO molCO
/ gLCO 2molCO

2
2 2 2

2 75/ gCO 1
// 1LCO gCOgCO

/خالص
gC gCmolC
g
l

12 1 65/1
/ gC %gC

1 65/ 100 55%3
)صلاخ(
Cصولخ دصرد)صلاخان(

هاي  صفحه(شیمی یازدهم ،   ) 23و 22 
است.2نه صحیح

صحیح است. 3گزینه  246.
Hبررسی واکنش  (g) Cl (g) HCl(g)Cl (g)Cl (g)2 2(g) Cl(g) ClCl در دماي ثابت

ـاي آزاد شـده بـه دلیـل تفـ1 ) فرایندي گرماده اسـت و در آن گرم
بها) در مواد اولیه و فراورده نمیگرمایی (مجموع انرژي جنبشی ذره

ممواد اولیـه و حاصـل در ایـن واک) مجموع پیوندهاي اشتراکی میان م2
 باشد. هم می

Cl)33) با توجه به ترتیب شعاع اتمی 3 H)ترتیـب طـول پیونـد ،
Clصورت:  این واکنش به HCl HHClHCl2 2HCl HHClHClو ترتیـب انـرژي پیونـد

Hصورت  واکنش به HCl ClHClHCl2 2HCl ClHClHClباشد. می 
) با انجام واکنش تفاوت آشکاري در انـرژي پتانسـیل وابسـته بـه پی4
 شود.   ها ایجاد می اتم

(شیمی یازدهم،
صحیح است. 4گزینه  247.

 ها: بررسی عبارت
ـاي گلخانـه       ـاي غـذا در تولیـد گازه  مراتـب       اي بـه  الف) نادرسـت؛ ردپ

 ...... است.ها و ...  ها در خودروها، کارخانه سوختن سوخت
ـاالنه حآشکار ردپاي غذا نشان مـی چهرةب) نادرست؛   دهـد کـه س

رسد. شود، به مصرف نمیغذایی که در جهان فراهم می
ـانج) درست؛ آمارها نشان می دهد که به ازاي هر هفـت نفـر در جه

)گرسنه است  )1
7.

ـاب درسـی)، در ح92صـفحۀ ( 9رست؛ با توجه به نمـودار  د) ناد کت
حدود غذا تأمین اي ب نیاز د مو 1مساحت اس/3 ین زم مساحت اب ب
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.249 صحیح است.   1گزینه 
 تنها عبارت ب درست است.  

 ها: بررسی سایر عبارت
ـاملی پلـی   عبارت آمیـد   الف: از واکنش مقدار زیادي آمین دو عاملی و اسید دو ع

 شود.   ساخته می
برابـر از   5آمیدهاي ساختگی کوالر است کـه   ترین پلی عبارت پ: یکی از معروف

 تر است.   جرم خود مقاوم فوالد هم
 هاي دیگر است.   عبارت ت: بوي ماهی به دلیل وجود متیل آمین و برخی آمین

.250 صحیح است.   3 گزینه
 براي هر یک از کاربردهاي اشاره شده، ترکیب درست عبارت است از:  

 پلی سیانواتن   -1
 آمیدها کوالرـ  یکی از پلی -2
 اتیل بوتانوات   -4

.251 صحیح است.   3گزینه 
شـود (آبکافـت    دي اسید و دي الکل اولیه حاصل مـی   از واکنش پلی استر با آب،

 استر)

n(C H O ) ( n)H O n HOOC CH COOH
n HO C H OH

5 6 4 2 2

2 4

2  

C H O , C H O g.mol 1
5 6 4 3 4 4130 104  

molC H O n molC H O gC H OgC H O n gC H O molC H O molC H O
5 6 4 3 4 4 3 4 4

5 6 4
5 6 4 5 6 4 3 4 4

1 10452 130 1 1  

/ gC H O3 4 441 6 

صحیح است. 2گزینه  252.
 ها: بررسی عبارت
 الف) درست

 ب) نادرست. با توجه به   
H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)2 4 2 4 22 2 

 ج) درست
 باشد. ر میموال 003/د) غلظت یون هیدرونیوم آن حدود  

 )32و  31هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  253.
ـادل آب برابـر       ـاي مـوردنظر ثابـت تع molبا توجه به اینکه در دم .L12 2 210 

 توان گفت: است، بنابراین می
[H O ] [OH ][H O ] [OH ]

3
312 10

3 10 
/

/[OH ] [OH ] mol.L pOH4 52 9 110 10 4 5 
/ / /[H O ] 4 5 7 5 05 83

3 10 10 10 10 
/0 510 mol.L8 8 1

3
10 3 10 

 )26و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  254.
ـاك   کننـدة   پاكالف) این ترکیب یک  ـابونی اسـت و پ ـابونی و    کننـده  ص ـاي ص ه

 کنند. ها عمل می کنش میان ذره غیرصابونی بر اساس برهم
H)ب) این واکنش گرماده بوده و با تولید گاز  ـاك   ه 2( مراه است که قـدرت پ

 دهد. کنندگی را افزایش می
 ج) درست

شـوند و بـراي    هاي صابونی و غیرصابونی زدوده نمی کننده ها با پاك د) این رسوب
ـا واکـنش شـیمیایی        کننده زدودن آنها به پاك ـا آنه هایی نیاز است کـه بتواننـد ب

 بدهند.
 )13و  12هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  255.
 ها: بررسی عبارت

ـاي گـروه    1الف) بازهاي گروه   ـا     2(و برخی از بازه ـایی بسـیار قـوي (ی ) بازه
 قوي) هستند.

ـازکن سـدیم هیدروکسـید مـی      آن از  pHباشـد کـه    ب) باز موجود در لوله ب
 کن بیشتر است. محلول شیشه پاك

b(Kج) هرچه ثابت یونش باز   ـاي   یـون  بیشتر باشـد شـمار   ( در OHه
 دهد. محلول آن بیشتر بوده و بهتر جریان برق را عبور می

  د) نادرست 

/ /Ba(OH) [OH ] M.n. [OH ]2 001 2 1 002 
/ /pOH pH1 7 12 3 
 )29و  28هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 4گزینه  256.
 رت زیر هستند:صو هاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم

: Cl Cl e22  اکسایش2
: Na e Na2 2  کاهش 2

مـول گونـه کاهنـده     2مول الکتـرون   2مبادلۀ توان گفت به ازاي  که می
(Cl  گرم است. 71شود که معادل  مصرف می (

شـود کـه نسـبت بـه کـاتیون خـودش        * در کاتد فلز سـدیم تهیـه مـی   
 اپایدارتر بوده در نتیجه سطح انرژي آن بیشتر است.ن

بـوده کـه    CaCl2شـود   ذوب اسـتفاده مـی  نقطـۀ  * ترکیبی که براي کاهش 
هاي تک اتمی داراي پیونـد کوواالنسـی    ترکیب یونی است و به دلیل داشتن یون

 باشد. نمی
ا را از برقکافـت نمـک مـذاب    قوي هستند، بنابراین باید آنهکاهندة * فلزات فعال 
 آنها تهیه کرد.

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.257 صحیح است. 3گزینه 

ـلول الکترولیتـی اسـت کـه در آن آب بـه عناصـر         فرایند برقکافت آب نـوعی س
ـام نـیم     خـود تبـدیل مـی    سازندة ـا انج صـورت   واکـنش آنـدي کـه بـه     شـود و ب

H O(l) O (g) H (aq) e2 22 4 ــد    4 ــیژن تولی ـاز اکس ــت گـ اس
 واهد شد.خ

 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

لی سیانواتن 
 آمیدها کوالرـ  یکی از پلی

 یل بوتانوات 

 صحیح است.   3نه 
شـود (آبکافـت    دي اسید و دي الکل اولیه حاصل مـی  کنش پلی استر با آب،

(

n(C H O ) ( n)H O n HOOC CH COOHn
n HO C H OH

n)H O n HOOC CHn HOOC CH(
n HO C HC

5 6 4H OH O 2 2

2 4HHHH
  

C H O , C H O g.mol 1
5 6 4 3 4 4H O , C H OH O , C H O, C H O, C H OC H O, C H OH OC H OH O  

molC H O n molC H O gCgC H O n gC H O molC H O molC
5 6 4H OH O 3 4 4H O gCH O

5 6 4H OH
5 6 4 5 6 4H O molC H O molCH O molC H O

152 gC H OC HH OH O  

/ gC H O3 4 4H OH41 6/

صحیح است. 2نه 
 ها:ی عبارت
درست

ب) نادرست. با توجه به  
H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)2 4SOSO 2 4 2SO (aq) HSO (aq) HNaOH(aq) Na SO (aq)NaOH(aq) Na SO (aqNaOH(aq) Na SO (aq)Na SO (aqSO (aq)SOSO (aq)SO

رست
 باشد. ر میموال /003/ غلظت یون هیدرونیوم آن حدود 

ف ا 33)3132ا(ش

صحیح است. 2گزینه  255.
 ها: بررسی عبارت

ـاي گـروه   1الف) بازهاي گروه  ـایی بسـیا2(و برخی از بازه ) بازه
قوي) هستند.

ـازکن سـدیم هیدروکسـید مـی             باشـد کـ ب) باز موجود در لوله ب
شیشه پاك  کن بیشتر است. محلول

b(Kج) هرچه ثابت یونش باز  )b  ـاي یـون  بیشتر باشـد شـمار ه
 دهد. محلول آن بیشتر بوده و بهتر جریان برق را عبور می

د) نادرست 

/ /[OH ] M.n. [OH ][OH ] M.n. [OH ][OH ] M.n.2 001 2 1 002/ //

/ // H 12 3// HpH/

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 4گزینه  256.

رت زیر هستنصو هاي اکسایش و کاهش به واکنش در سلول دانز نیم
Cl Cl el2 2Cl ClClCl2

Na e Na2 2Na eee
مـول گونـ2مول الکتـرون   2مبادلۀ توان گفت به ازاي که می

(Cl  گرم است. 71شود که معادل  مصرف می (
شـود کـه نسـبت بـه کـاتیو* در کاتد فلز سـدیم تهیـه مـی   

نناپایدارتر بوده در نتیجه سطح انرژي آن بیشتر است.ن
CaCl2  شـود    ذوب اسـتفاده مـی  نقطـۀ* ترکیبی که براي کاهش 
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.258 صحیح است. 3گزینه 
ـ مس)، با توجه به پتانسیل  ـاي داده شـده، در کاتـد،     در سلول گالوانی (منیزیم  ه

 یابد: هاي مس کاهیده شده و جرم آن افزایش می کاتیون

Cu (aq) e Cu(s)2 2 
باشـد، بـر    مـی که همان فرایند آبکاري فلز نقـره بـر روي سـطح آهـن      Bسلول 

 گیرد: اساس واکنش زیر، نقره بر روي سطح آهن قرار می

Ag (aq) e Ag(s) 
گـرم فلـز نقـره     B ،Yگرم فلز مس و در سلول  A ،Xاگر فرض کنیم در سلول 

ـان      ـلول یکس ـال یافتـه در دو س تولید شود و با توجه به اینکه تعداد الکترون انتق
 است.

A          Cu: سلول  (aq) e Cu(s)2 2 

molCu mole XXgCu molegCu molCu
1 2
64 1  eتعداد مول 32

B      Ag: سلول  (aq) e Ag(s)2 2 2 

molAg mole YYgAg molegAg molAg
1 2
108 2  eتعداد مول 108

 Aسلول  e= تعداد مول  Bسلول  eتعداد مول 

/
CuX Y X

Y Ag
32 0 332 108 108

زلف مرج
زلف مرج

 
 )60 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.259 صحیح است. 3گزینه 
H)هیدروژن پر اکسید تجزیۀ واکنش  O )2  صورت زیر است: به 2

H O (aq) H O(g) O (g)2 2 2 22 2 
ـاهش بـه    در سلول سوختی، گاز اکسیژن در نیم صـورت زیـر مصـرف     واکـنش ک

 شود: می

O (g) H (aq) e H O(g)2 24 4 2 
با توجه به اینکه گاز اکسیژن تولید شده در واکنش اول در واکـنش دوم مصـرف   

ـلول سـوختی را         شود، بنابراین مـی  می تـوان تعـداد الکتـرون تولیـد شـده در س
 دست آورد: صورت زیر به به

molH O molO gO?gO gH O gH O molH O molO
2 2 2 2

2 2 2
2 2 2 2 2

1 1 32272 34 2 1 

 gO2128مقدار نظري

gO/مقدار عملی  gO2 2
80 128 102  O2مقدار عملی 4100

A
/

molO N emole?e gO gO molO mole
2

2
2 2

1 4102 4 32 1 1
 

/الکترون AN12 8 
 )51 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  260.
ـاي الکترونـی را    الیۀ هاي  در تشکیل دریاي الکترونی فلزها، الکترون ظرفیـت دری

 Zn30ظرفیـت  الیـۀ  هاي داده شده تعداد الکترون  زند که از میان گزینهمی سا
 از همه بیشتر است.

Mg :[Ne] s2
12

23 1 

Fe :[Ar] d s6 2
26

83 4 1 

Al :[Ne] s p2 1
13

33 3 1 

Zn :[Ar] d s10 2
30

123 4 1 

 )82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  261.
 ها: رسی گزینهبر
ـلت فلـزي بیشـتري      ) درست. اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ1 تري اسـت و خص

 نسبت به کلر دارد.
تري است و خصلت فلـزي بیشـتري    ) درست، اتم مرکزي (نیتروژن) اتم بزرگ2

 نسبت به اکسیژن دارد.
 هاي کناري یکسان نیستند. اتم مرکزي است و اتم N) نادرست، زیرا 3

: O N NO NNO NN 
ـلت فلـزي بیشـتري     ) درست، اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ4 تري است و خص

 نسبت به فلوئور دارد.
 )74و  73هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  262.
 ترکیبات یونی موردنظر عبارت است از:شبکۀ ترتیب آنتالپی فروپاشی 

MgO MgF Na O NaF2 2 
 )81ۀ صفح(شیمی دوازدهم، 

.263 صحیح است. 1گزینه 
(NH ) SO (aq) NH (aq) SO (aq)2

4 2 4 4 42 

NH)غلظت مولی کاتیون  ـاوي      130را در  4( گـرم   33گـرم محلـول کـه ح
(NH ) SO4 2  آوریم: دست می است به 4

/ g g(NH ) SOmL?molNH L L mL g
4 2 4

4
1 3 3310001 1 1 لولحم130 لولحم

لولحم  لولحم
mol(NH ) SO molNH mol.Lg(NH ) SO mol(NH ) SO

14 2 4 4
4 2 4 4 2 4

1 2 5132 1 

C)ولی گلوکز با توجه به شکل، غلظت م H O )6 12  آوریم: دست می را به 6
mgC H OdL?molC H O L L dL

6 12 6
6 12 6

90101 1 لولحم1 لولحم
لولحم  لولحم

molC H Og mol.Lmg gC H O
3 16 12 6

6 12 6

11 5 101000 180 

[NH ] mol.L
[C H O ] mol.L

1
34

3 16 12 6

5 10
5 10

 

 )107و  106 هاي صفحه(شیمی دهم، 

. 

A         Cu: سلول  (aq) e Cu(s)( )( ) e2

molCu mole XXgCu molegCu molCuXgCu l
1 2molCu
64 1 32gCu molCu تعداد مولe

B     Ag: سلول  (aq) e Ag(s)( )( )2Ag (aq) ee( ) ee

molAg mole YYgAg molegAg molAg
gYgAg l

1molAg
108 2 108gAg molAg تعداد مولe

Aسلول  e= تعداد مول  Bسلول  eتعداد مول 

CuX Y X
Y Ag

Y XY
Y A

32
32 108 108 /0 3/

زلف مرج
زلف مرج

 )60صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
H)هیدروژن پر اکسید تجزیۀش  O )2 2Oصورت زیر است: به

H O (aq) H O(g) O (g)H O(g)2 2O 2 2O(g) OO(g) OO(g)2H O (aq)OO

ـاهش بـه   سلول سوختی، گاز اکسیژن در نیم    صـورت زیـر مصـرف    واکـنش ک
شود:

O (g) H (aq) e H O(g)( )( )2 2(g) H (aq) e H(g) H (aq) e HH (aq) eH (aq) e( )H (aq) eeH (aq)( )H (aq) eH (aq) eH (aq) eeH (aq)

جه به اینکه گاز اکسیژن تولید شده در واکنش اول در واکـنش دوم مصـرف   
ا اا خ ل ل ل الک ا ا

صحیح است. 3گزینه  261.
ر ها: رسی گزینهبر
ـلت فلـزي) درست. اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ1 تري اسـت و خص

نسبت به کلر دارد.
تري است و خصلت فلـزي) درست، اتم مرکزي (نیتروژن) اتم بزرگ2

نسبت به اکسیژن دارد.
هاي کناري یکسان نیستناتم مرکزي است و اتمN) نادرست، زیرا 3

NN

ـلت فلـزي) درست، اتم مرکزي (گوگرد) اتم بزرگ4 تري است و خص
نسبت به فلوئور دارد.

هاي (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  262.
ترکیبات یونی موردنظر عبارت استشبکۀترتیب آنتالپی فروپاشی 

MgF Na O NaFMgF Na ONa O2 2F NaF NaF NaF Na

(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 1گزینه  263.
SO (aq) NH (aq) SO (aq)( ) SO( ) SONH (aq)NH (aq)( ) 2

4SO 4 4(aq) SO(aq) SO(aq)

NH)غلظت مولی کاتیون  ـاوي130را در  4( گـرم محلـول کـه ح
(NH ) SO4) SO) آوریم: دست می است به 
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.264 صحیح است. 4گزینه 
C)گاز اتن  H )2  باشد. ع پتروشیمی میها در صنای ترین خوراك یکی از مهم 4

 )112صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.265 صحیح است. 4گزینه 
 صورت زیر دارد: ساختاري به (PET)اتیلن ترفتاالت  پلی

O
||

[ C n

O
||
C O CH CH O ]2 2 

 )113صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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