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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 درکدام گزینه هست؟» نهیب، ربوبیت، میثاق، رایت، مرغزار«هاي  معنی واژه

  زار سبزه) فریاد، پروردگاري، پیمانه، درفش، 1
 ) هراس، الهی، عهد استوار، بیرق، چراگاه2
  ) هیبت، خدایی، عهد، الم، علفزار3
 ) ترس، الوهیت، پیمان، پرچم، شکارگاه4

-2 است؟  نادرستاي  در کدام گزینه معناي واژه
  رایی: بداندیشی) (غیب: نهان) (شایق: مشتاق) ) (تیره1
 گی)) (راغ: صحرا) (شبگرد: شبرو) (جنون: شورید2
 ) (سور: جشن) (نماز پیشین: نماز ظهر) (تهنیت: مبارك)3
 ) (محمل: مهد) (چابک: فرز) (کبریا: بارگاه خدایی)  4

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرف پیروز، تکیه«معناي واژگان  3-
  ) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
 ) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2
  ، منتشا، خصومت، مجرّد) فایق3
 ) برگزیده، منتشا، خصومت، مجرّد4

-4 درکدام گزینه غلط امالیی هست؟ 
 ها بیفتد.   ) هر راز که کس بر آن محرم نشود همچنان مستور بماند و اگر به گوش سومی رسد، بی شک در دهان1
 ف و هراس.) مقرّر است که عمر اندك در امن و راحت و فراغ بهتر که عمر بسیار در خو2
 پرداز با شوقی غالب به خدمت شاه رسید تا از حوادث محفوظ ماند. گوي و بذله ) روزي شخصی لطیفه3
 شدند. گردیدند و با آدمیان همراه می هاي ظاهربین مهجوب گشته، آشکار می ) در عهد قدیم، دیوان که اکنون از دیده4

-5 ود؟ش الخطی دیده می در عبارت زیر چند غلط امالیی و رسم
دادند. رسول بر پاي خاست و نامه بـر تخـت    مردان بخاست و سرهنگانِ با صالح زمین بوسه مینعرة نقیبان بتاختند و آوازهاي بوق و «

 » سواري پیش داشتند و سوري و جشنی بر پا داشتند. گی والیت پدر از دست خلیفه، تاج و اسب ها پوشید بر جمله نهاد. چون خلعت
 ) یک4 چهار) 3 ) سه2 ) دو1

-6 ؟ندارداسلوب معادله وجود  آرایۀدر کدام بیت 
ــار دل ) 1 ــاجز اســت  سرگشــتۀعشــق در ک ــا ع م
خموشی نیست ممکـن جـان روشـن یـافتن بی) 2
ــی ) 3 ــاد را مـ ــت زهـ ــی  طاعـ ــر کیفیتّـ ــود اگـ بـ
ــه) 4 ــخِ نیســت دلگیــر آســمان از گری مــا   هــايِ تل

 

ــودن  ــد گشــ ــر نتوانــ ــدة بحــ ــرداب را  عقــ گــ
بایـــد شـــرابِ نـــاب را ســـر بســـته مـــی کـــوزة

ــی ــر مـ ــن مهـ ــر دهـ ــازةزد بـ ــراب را خمیـ محـ
ــه دامــن مــی  ــل ب ــاحق گُ ــاب را خــونِ ن ــد قص کن

 

-7 شود؟   هاي ادبی دیده می در بیت زیر کدام آرایه
همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «

 

»یـابم هنــوز  دل حسـرت دلــدار مـی   لیـک در  
 

   ) اغراق، جناس، تشبیه، نماد1
 آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2
  آمیزي تلمیح، حس  ، ) تشبیه، کنایه3
 تناقض  ) تشخیص، استعاره، جناس،4

-8 شود؟ دیده می» استعاره، جناس، تضاد«هاي  در کدام بیت آرایه
چشـم دگـر دارد  گوشۀ چشمان  فلک با تنگ) 1
دامن دوست به دست آر و ز دشـمن بگسـل  ) 2
شمع از بـراي مـاتم پروانـه نیسـت    گریۀ ) 3
چنــان بگــریم زار ) بــه یــاد یــار و دیــار آن4

 

که چون فرزند کور آید، شود چشم گـدا روشـن   
ــان   ــذر از اهرمن ــارغ گ ــزدان شــو و ف ــرد ی م
صبح نزدیک است، در فکر شب تـار خـود اسـت   

ازمکــه از جهــان ره و رســم ســفر برانــد    
 

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرفپیروز، تکیه«معناي واژگان 
) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2
، منتشا، خصومت، مجرّد) فایق3
) برگزیده، منتشا، خصومت، مجرّد4

درکدام گزینه غلط امالیی هست؟ 
ها بیفتد.   ) هر راز که کس بر آن محرم نشود همچنان مستور بماند و اگر به گوش سومی رسد، بی شک در دهان1
ف و هراس.) مقرّر است که عمر اندك در امن و راحت و فراغ بهتر که عمر بسیار در خو2
پرداز با شوقی غالب به خدمت شاه رسید تا از حوادث محفوظ ماند. گوي و بذله ) روزي شخصی لطیفه3
شدند. گردیدند و با آدمیان همراه میهاي ظاهربین مهجوب گشته، آشکار می) در عهد قدیم، دیوان که اکنون از دیده4

ششود؟شالخطی دیده میدر عبارت زیر چند غلط امالیی و رسم
دادند. رسول بر پاي خاست و نامه بـرمردان بخاست و سرهنگانِ با صالح زمین بوسه مینعرة نقیبان بتاختند و آوازهاي بوق و «

سواري پیش داشتند و سوري و جشنی بر پا داشتنگی والیت پدر از دست خلیفه، تاج و اسبها پوشید بر جملههاد. چون خلعت
) یک4چهار) 3) سه2) دو1

؟ندارداسلوب معادله وجود آرایۀدر کدام بیت 
ــار دل )1 ــاجز اســت سرگشــتۀعشــق در ک ــا ع م
خموشی نیست ممکـن جـان روشـن یـافتن بی) 2
ــی ) 3 ــاد را مـ ــت زهـ ــی طاعـ ــر کیفیتّـ ــود اگـ بـ
ــه) 4 مــا هــايِ تلــخِنیســت دلگیــر آســمان از گری

ــودن  ــد گشــ ــر نتوانــ ــدةبحــ ــرداب را عقــ گــ
بایـــد شـــرابِ نـــاب راســـر بســـته مـــیکـــوزة

ــی ــر مـ ــن مهـ ــر دهـ ــازةزد بـ ــراب راخمیـ محـ
ــه دامــن مــی  ــل ب ــاحق گُ ــاب راخــونِ ن ــد قص کن
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 است؟ نرفتهادبی در بیت زیر به کار آرایۀ کدام 

چو ماه نو، قـد خـم گشـته بـر سـپهر وجـود      «
 

ــاره  ــتن را  اش ــاش رف ــاده ب ــه آم »اي اســت ک
 

 ) مراعات نظیر4 ) تشبیه3 ) حسن تعلیل2 ) تشخیص1
-10 ؟شود نمیدر کدام بیت اسلوب معادله دیده 

ــر  ) از جــوانی، داغ1 ــا ب ــده اســت  ســینۀه ــا مان م
ـا شـیر، ز طفلـی، چـون صـبح        می) 2 چکیـد از لـب م
ــی روســفید  3 ــا برآی ــر جــور فلــک کــن ت ) صــبر ب
ــردد  ) 4 ــم نگـ ــع کـ ــۀ از تواضـ ــردنرتبـ ــان گـ کشـ

 

نقش پایی چنـد از آن طـاووس برجـا مانـده اسـت     
کـــز دم گـــرم، چـــو خورشـــید، جهـــانگیر شـــدیم
ــدش   ــل بایـ ــد تحمـ ــیا افتـ ــون در آسـ ــه چـ دانـ
ــج     ــردار ک ــیر لنگ ــود شمش ــر ب ــی گ ــت عیب نیس

 

-11 شود؟   دیده می»  وندي و وندي ـ مرکّب«هاي  بالغی است، واژهشیوة در کدام گزینه که به 
ــه 1 ــۀ ) حاجتگــ ــتجملــ ــان اوســ جهــ
ــو یـــا رب از ایـــن گـــزاف   2 کـــاري ) گـ
ــان3 ــرور اســت  ) ج ــۀ پ ــتقص ــاب معرف ارب
ــم  4 ــاب چش ــدارد ک ــودي ن ــم س ــبر ه ) ص

 

محــــراب زمــــین و آســــمان اوســــت    
توفیــــــق دهــــــم بــــــه رســــــتگاري

بپـــرس، حـــدیثی بیـــا بگـــورمـــزي بـــرو 
کنــــــد راز پنهــــــان آشــــــکارا مــــــی

 

-12 شود؟   پیشین بیشتري دیده میوابستۀ درکدام گزینه 
 خواهد و این، درایت.  بیرون شجاعت میجبهۀ حضور در هر دو جبهه عشق است، با این تفاوت که الزمۀ ) 1
 هاست. دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه  بعدي باشد. جنگ با افکار پوسیده، تواند یک سویه و تک ) پیشرفت نمی2
 ) در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر؛ رزم پسر.3
 همه مراسم لعابی از تشریفات به رو داشت.  هایی از بساط نوروزي بود. با این ) رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا جلوه4

-13 اند؟  ساخته شده» بن مضارع + وند + بن مضارع«وي هاي کدام گزینه تماماً با الگ واژه
  آموز ) کشاکش، سوز و گداز، دانش1
 شناس، دانشجو ) تکاپو، روان2
  گیر  پذیر، لرزه گذار، آزمایش ) سپرده3
 رو، افت و خیز  دار، روبه ) جهش4

-14 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟

هـاي   هایش میله گرفت. آن دست هایش آویزان شده بود و دلش بهانه می دید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «
 »کرد. اش را تماشا می از دست رفتهکینۀ فشرد و  آهنی را می

 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1
-15 است؟ نادرستنقش دستوري مشخص شده در کدام گزینه 

ــک   1 ــر فلــ ــم بــ ــت ز خشــ ــت) بنواخــ مشــ
ــان) 2 ــش درون را پنهــــــ ــن آتــــــ مکــــــ
ــر   3 ــین بــ ــت زمــ ــمان) اي مشــ ــو آســ شــ
ــد 4 ــر نبینــــ ــم بشــــ ــا چشــــ روي ت) تــــ

 

(مفعـول ـ منـادا)    دماونـد آن مشـت تـویی تـو اي     
(مسـند ـ مفعـول)    پندزین سوخته جان شنو یکی 

ــربتی   ــواز ض ــر وي بن ــدب ــفت)    چن ــتمم ـ ص (م
دلبنــد (مفعــول ـ مفعــول)   چهــربنهفتــه بــه ابــر 

 

-16 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
اهل کام و ناز را در کـوي رنـدي راه نیسـت   ) 1
فرمـود  ) آن همه نـاز و تـنعم کـه خـزان مـی     2
) همــه ســالمت نفــس آرزو کنــد مــردم    3
ــت    4 ــه دوس ــرد راه ب ــنعم نب ــرورد ت ــاز پ ) ن

 

غمـی  سوزي، نه خامی بـی  رهروي باید جهان 
ــد عاقبـــت  ــر شـ ــار آخـ ــاد بهـ ــدم بـ در قـ

خـرم بالیـی را   خالف من کـه بـه جـان مـی    
ــقی  ــیوة عاشـ ــد شـ ــش باشـ ــدان بالکـ رنـ

 

ــو یـــا رب از ایـــن گـــزاف   2   کـــاري) گـ
ــان3 ــرور اســت ) ج ــتقصــۀ پ ــاب معرف ارب
ــم  4 ــاب چش ــدارد ک ــودي ن ــم س ــبر ه ) ص

توفیــــــق دهــــــم بــــــه رســــــتگاري
بپـــرس، حـــدیثی بیـــا بگـــورمـــزي بـــرو 

کنــــــدراز پنهــــــان آشــــــکارا مــــــی
شود؟  پیشین بیشتري دیده میوابستۀ درکدام گزینه 

خواهد و این، درایت. بیرون شجاعت میجبهۀ حضور در هر دو جبهه عشق است، با این تفاوت که الزمۀ )1
هاست. دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه بعدي باشد. جنگ با افکار پوسیده،تواند یک سویه و تک ) پیشرفت نمی2
) در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر؛ رزم پسر.3
همه مراسم لعابی از تشریفات به رو داشت.هایی از بساط نوروزي بود. با این) رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا جلوه4

اند؟ ساخته شده» بن مضارع + وند + بن مضارع«گگوي هاي کدام گزینه تماماً با الگواژه
آموز ) کشاکش، سوز و گداز، دانش1
شناس، دانشجو ) تکاپو، روان2
گیر پذیر، لرزه گذار، آزمایش ) سپرده3
رو، افت و خیز  دار، روبه ) جهش4

در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟

هایش میلگرفت. آن دستهایش آویزان شده بود و دلش بهانه میدید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «
»کرد. اش را تماشا میاز دست رفتهکینۀ فشرد و هنی را می

) پنج ـ شش4) پنج ـ پنج3) چهار ـ پنج2) چهار ـ سه1
گ ا ک ش شخ ؟اش ا
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 

ــی «  ــل و ب ــالل    جه ــاش و ح ــده ف ــاکی ش ب
 

ــرام    ــته حــ ــی گشــ ــش و آزادگــ »دانــ
 

) مسند شاهی بیافت فضـل و هنـر در جهـان   1
ــادویی   2 ــد، جـ ــوار شـ ــر خـ ــد) هنـ ارجمنـ
ــزود  3 ــفرا فــ ــرکنگبین صــ ــا ســ ) از قضــ
ــف     4 ــی لط ــر کن ــر گ ــد براب ــک و ب ــه نی ) ب

 

هنـــري خـــوار شـــد در قـــدم پادشـــا بـــی 
نهـــــان راســـــتی، آشـــــکارا گزنـــــد   

ــی  ــکی مــ ــادام خشــ ــن بــ ــود روغــ نمــ
فتـــد بـــا نیکـــوان کـــم بـــا بـــدان بـــیش

 

-18 ؟نداردقرابت مفهومی » ها همه را شکسته بودند آنها از چنبر نفس رسته بودند آنها / بت«کدام بیت با بیت 
ــاده اســت 1 ــه کــف دل فت ــاب گــوهري ب ) نای
) اوج قدر همه بـر تـرك عالیـق خـتم اسـت     2
ــی  3 ــن آوارگ ــگ م ــی، آهن ــن آزادگ ــاز م ) س
ــتم  4 ــین همـ ــردد دلنشـ ــا نگـ ــت دنیـ ) الفـ

 

ــی  ــاد   م ــه مب ــس ک ــرزدم نف ــف ل ــود تل ا ش
ــا برداشــت  ــی داشــت ز دنی ــز دل آســمان نی
از تعلّـــق تـــار نتـــوان بســـت قـــانون مـــرا

ام از نقـش ایـن تمثـال، پـاك     اند آینـه  کرده
 

-19 ها دورتر است؟ گزینه بقیۀمفهوم کلی کدام بیت از 
) ایـــن کـــوزه کـــه امـــروز بـــه آن خـــوري آب1
) هــر کــه را خوابگــه آخــر مشــتی خــاك اســت 2
کنـد  دنیـا چـه فرقـی مـی    وضعِ مـا در گـردشِ   ) 3
گـذرد دل منـه کـه دجلـه بسـی      به آنچـه مـی  ) 4

 

ــت      ــن و توس ــت م ــبِ خش ــر قال ــد دگ ــک چن ی
ــوان را     ــی ای ــالك کش ــه اف ــه ب ــت ک ــه حاج ــو چ گ

کنــد زنــدگی بــا مــرگ بعــد از مــا چــه فرقــی مــی
ــداد    ــت از بغـ ــد گذشـ ــه بخواهـ ــس از خلیفـ پـ

 

-20 کربال اشاره دارد. واقعۀ........ نظیر مضامین عاشورایی است و به  جز بهها  گزینههمۀ  مضمون
ــرِ 1 ــن سـ ــدة ) آه ایـ ــاه بریـ ــت در پگـ ــاه اسـ مـ
دارد اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی    ) 2
ــه تمــام  ) 3 ــه هــم ریخت هــوش و حــواس عقــل ب
رســـد آیـــا کـــدام پیـــک از دور دســـت مـــی) 4

 

خورشــــید شــــامگاه؟ بریــــدةیــــا نــــه ســــر 
ــمت  ــه چشـ ــت کـ ــتیاق کیسـ ــیده راه؟ از اشـ کشـ

افتــــاده عشــــق از نفــــسِ تــــو بــــه اشــــتباه
کُنـــی نگـــاه؟  اي مســـلمِ شـــرف بـــه کُجـــا مـــی

 

در کـدام بیـت دیـده    » این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما/ برخیز با گل بخوانیم اینک بهـار مـن و تـو   «بیت  مقابلمفهوم  21-
 ؟شود می
هجـــران و داســـتان فـــراق   قصـــۀ هنـــوز ) 1
بــه از ایــن خــواهم یافــتگــر نــوازي چــه ســعادت ) 2
ــت  ) 3 ــوانی برفـــ ــل جـــ ــه فصـــ ــا کـــ دریغـــ
وفـــا و عهـــد مـــودت میـــان اهـــل ارادت    ) 4

 

بـــه ســـر نرفـــت و بـــه پایـــان رســـید طومـــارم
ــد     ــم باشـ ــه از آنـ ــت بـ ــه دولـ ــی زار چـ ور کشـ
ــت    ــدگانی برفـــ ــب زنـــ ــو و لعـــ ــه لهـــ بـــ

ــه چــون بقــاي شــکوفه  ســت و عشــقبازي بلبــل ن
 

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

 

کــــنم رهــــا مــــن   دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ

ــود    ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ ــیاگــ بیفزایــ
بخـــیلم ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار     

 

» در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشـق کنـد.  «با عبارت  گزینهمفهوم کدام  23-
 تناسب دارد؟

ــج  1 ــه ک ــه ک ــرم در م ــا رخ او ننگ ــود ) ب ــی ب طبع
) در ســر مــن نیســت اال وصــل آن دلبــر هــوس 2
افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست) خواهم 3
) بر وصالش یک نفـس گـر دسـترس باشـد مـرا     4

 

 

با گل ار خـاطر بـه سـوي خـار و خـس باشـد مـرا       
ــرا   ــر جــاي باشــد ایــن هــوس باشــد م ــا ســرم ب ت
گــر ز مــن بپــذیردش ایــن فخــر بــس باشــد مــرا 
ــرا     ــد م ــس باش ــک نف ــز آن ی ــر عزی ــل عم حاص

 

ــتم  4 ــین همـ ــردد دلنشـ ــا نگـ ــت دنیـ ام از نقـش ایـن تمثـال، پـاك    اند آینـه کرده) الفـ
ها دورتر است؟گزینهبقیۀمفهوم کلی کدام بیت از 

) ایـــن کـــوزه کـــه امـــروز بـــه آن خـــوري آب1
) هــر کــه را خوابگــه آخــر مشــتی خــاك اســت 2
    کنـددنیـا چـه فرقـی مـی    وضعِ مـا در گـردشِ   ) 3
گـذرد دل منـه کـه دجلـه بسـی     به آنچـه مـی  ) 4

ــت      ــن و توس ــت م ــبِ خش ــر قال ــد دگ ــک چن ی
ــوان را     ــی ای ــالك کش ــه اف ــه ب ــت ک ــه حاج ــو چ گ

کنــدزنــدگی بــا مــرگ بعــد از مــا چــه فرقــی مــی
ــداد    ــت از بغـ ــد گذشـ ــه بخواهـ ــس از خلیفـ پـ

کربال اشاره دارد.واقعۀ........ نظیر مضامین عاشورایی است و به جزبهها گزینههمۀ مضمون
ــرِ 1 ــن سـ ــدة) آه ایـ ــاه بریـ ــت در پگـ ــاه اسـ مـ
دارد اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی    )2
ــه تمــام  ) 3 ــه هــم ریخت هــوش و حــواس عقــل ب
رســـد آیـــا کـــدام پیـــکاز دور دســـت مـــی) 4

خورشــــید شــــامگاه؟بریــــدةیــــا نــــه ســــر 
ــمت  ــه چشـ ــت کـ ــتیاق کیسـ ــیده راه؟از اشـ کشـ

افتــــاده عشــــق از نفــــسِ تــــو بــــه اشــــتباه
کُنـــی نگـــاه؟ اي مســـلمِ شـــرف بـــه کُجـــا مـــی

در کـدام بیـت» این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما/ برخیز با گل بخوانیم اینک بهـار مـن و تـو   «بیت مقابلمفهوم 
؟شودمی
هجـــران و داســـتان فـــراق  قصـــۀ هنـــوز ) 1
بــه از ایــن خــواهم یافــتگــر نــوازي چــه ســعادت )2
ــت  )3 ــوانی برفـــ ــل جـــ ــه فصـــ ــا کـــ دریغـــ
وفـــا و عهـــد مـــودت میـــان اهـــل ارادت    ) 4

بـــه ســـر نرفـــت و بـــه پایـــان رســـید طومـــارم
ــد     ــم باشـ ــه از آنـ ــت بـ ــه دولـ ــی زار چـ ور کشـ
ــت    ــدگانی برفـــ ــب زنـــ ــو و لعـــ ــه لهـــ بـــ

ــه چــون بقــاي شــکوفه  ــلن ســت و عشــقبازي بلب
با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» تتان و به عمر لیلی افزاياز عمر من آنچه هست بر جاي/ بست«مفهوم بیت 
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی 

ــت     ــر ره اس ــا ب ــه دری ــس ک ــکی ب ــه خش ــس ک ب
 

تـــا نپنـــداري کـــه راهـــی کوتـــه اســـت      
 

ــذار   1 ــت گ ــال نیس ــیل ب ــه از س ــق ک ) در ره عش
) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شـد چـه شـد؟   2
) در ره عشق از آن سـوي فنـا صـد خطـر اسـت     3
ــت  4 ــط اس ــالمت غل ــر س ) در ره عشــق ز دل مگ

 

ــرده  ــا   ک ــه تمن ــود را ب ــاطر خ ــوش  يام خ ــو خ ت
ش غـم ننـگ اسـت و نـام     مرد ره عشق نیست کـه 

ــد رســتم   ــه ســر آم ــه چــو عمــرم ب ــا نگــویی ک ت
گر همه سنگ بود شیشـه بـه چنـگ اسـت اینجـا     

 

-25 ......... جز بهتناسب دارند، » چون بالیی پدید آید بر مرکب صبر نشینم«ها با عبارت  گزینه همۀمفهوم 
ــود  1 ــواهم نمـ ــبر بخـ ــال صـ ــین روز بـ ) در چنـ
ــت    ) 2 ــی گریخـ ــه راهـ ــورد بـ ــا خـ ــبر قفـ صـ
) گرت چو نوح نبی صـبر هسـت در غـم طوفـان    3
ــی   4 ــبر ب ــا ص ــال ب ــز ب ــود ج ــدازه ) عشــق نب اي ان

 

بـــا چنـــین اشـــک روان راز چـــه دانـــیم نهفـــت 
عقــــل بــــال دیــــد و بــــه کنجــــی نشســــت 
ــد  ــاله برآیــ ــزار ســ ــام هــ ــردد و کــ بــــال بگــ

ــازه      ــرگ ت ــه م ــر لحظ ــاودان ه ــات ج ــا حی اي ب
 

 

ــی   4 ــبر ب ــا ص ــال ب ــز ب ــود ج ــدازه) عشــق نب ــازه     ايان ــرگ ت ــه م ــر لحظ ــاودان ه ــات ج ــا حی ايب
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6صفحه  زبان عربی

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

-26  َرَزْقناُکْم ِمْن قَْبِل أْن یَأتَی یَوٌم ال بَْیٌع فیِھ و ال ُخلَّة و ال َشفاَعةأْنِفقوا مّما 
 ) ببخشید از آنچه که به شما روزي داده شده قبل از اینکه روزي باشد که فروش و دوستی و شفاعتی در آن نیست!1
 تی باشد، انفاق کنید از آنچه روزي شما کردیم!اي و نه شفاع ) قبل از اینکه روزي بیاید که در آن فروش نباشد و نه دوستی2
 آن است و نه دوستی و نه شفاعتی!  ) از آنچه که به شما روزي دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزي بیاید که نه فروشی در3
 نه دشمنی و نه شفاعت!ایم باید انفاق کنید پیش از آنکه روزي فرا برسد که نه داد و ستدي باشد و  از آنچه به شما روزي داده) 4
ر أصنام وجودک بفأس الّصالة!« -27 »:إذا ترید أن تشبھ مؤمناً حنیفاً یتعبّد هللا الواحد فکّسِ
 هاي درونت را با تیغ نماز بشکنی! پرست فقط خداوند یکتا را عبادت کنی، باید بت خواهی همچون مومن یگانه ) اگر می1
 هاي وجودت را با تبرِ نماز بشکن! پرستد، بت شوي که خداوند یگانه را میخواهی شبیه مومن یکتاپرستی  ) چنانچه می2
پرستد، شباهت پیدا کنی بـت وجـودت را بـا تبـري      پرستی که فقط خدا را می ) هرگاه خواسته باشی که به یک مومن یگانه3

 چون نماز بشکن!
 هاي درون را با شمشیر نماز بشکن! بتپرستد،  پرستی باشی که خداوند یگانه را می خواهی مومن یگانه ) اگر می4
ین  کانت الشھیرةالعالمة ھذه « اد ب عَوا لالتّح ا أن یَس ت ُزمالءھ داھا أوص ی إح ذاھب فف ّرب الم ن تق راٍت ع ُی محاض تُلق 28-

 »:الحضاراٍت!
ش کـرده  کرد و در یکی از آنها به همکـارانش سـفار   ها می نزدیک شدن مذهبدربارة هایی  ) این دانشمند معروف، سخنرانی1

 ها کوشش نمایند! بود که براي اتّحاد بین تمدن
هایی در خصوص نزدیکی مذاهب داشته است که در یکی از آنها همکارانش را  ) این، یک دانشمند مشهور است که سخنرانی2

 ها سفارش کرد! به تالش براي اتّحاد بین تمدن
ایی ارائه داده است که در یکی از آنها همکـارانش را بـه لـزوم    ه نزدیک کردن مذاهب کنفرانسدربارة ) این دانشمند مشهور 3

 ها سفارش کرده است! تالش براي اتّحاد بین فرهنگ
ها داشته است که در یکی از آنهـا بـه همکـارانش توصـیه      نزدیک کردن مذهب  دربارةهایی  ) این دانشمند معروف سخنرانی4

 ها تالش کنند! کند که براي اتّحاد بین فرهنگ می

-29 »:لنفسھ حسنات إّال یجدھا عند ربّھ! یقّدمما ِمن مؤمن «
 ها را براي خودش از پیش بفرستد، جز آنکه آنها را نزد پروردگار خواهد یافت! ) مؤمنی نیست که نیکی1
 هایی را براي خودش از پیش بفرستد، مگر آنکه آنها را نزد پروردگارش بیابد! ) هیچ مؤمنی نیست که نیکی2
 یابد! ها براي خودش از پیش بفرستد، آنها را نزد پروردگارش می ه از نیکی) مؤمن هرچ3
 ها را از پیش فرستاده باشد، جز آنکه آنها را نزد پروردگارش یافته است! یابی که براي خودش نیکی ) هیچ مؤمنی را نمی4

-30 »:الف بینکم فعلیکم أن تنتبھوا!إّن تعایشکم السلمّی معاً قدحیّر العمالء الغربیّین فلذلک یحاولون علی بّث الخ«
) زندگی شما با هم صلح آمیز است و این شگفتی مزدوران غربی را برانگیخته است براي همین آنان براي گسترش اخـتالف  1

 کنند پس آگاه باشید!در میان شما تالش می
براي گسترش اختالفات در میان شـما  ) با یکدیگر به صورت صلح آمیز زندگی کنید تا مزدوران غربی حیرت زده شوند زیرا 2

 کنند پس باید آگاه شوید!تالش می
کنند تا اختالف را در میان ) زندگی صلح آمیز شما با یکدیگر مزدوران غربی را شگفت زده کرده است براي همین تالش می3

 شما گسترش دهند پس باید آگاه باشید!
غرب شده است براي همین در حال تالش براي گسترش اخـتالف در  ) زندگی صلح آمیز شماست که باعث حیرت مزدوران 4

 !میان شما هستند پس حتما آگاه باشید

پرستد، شباهت پیدا کنی بـت وجـودت را بـاپرستی که فقط خدا را می) هرگاه خواسته باشی که به یک مومن یگانه3
چون نماز بشکن!

هاي درون را با شمشیر نماز بشکن!بتپرستد،  پرستی باشی که خداوند یگانه را میخواهی مومن یگانه ) اگر می4
ّححوا لالتّحکانتالشھیرةالعالمة ھذه « عَ ووس ا أن ی َسسمالءھ ت ُز داھا أوص ی إح ذاھب فف ُب الم ر ن تق ّ ع راٍت ٍ محاض ی ُلق للتلُل

»:ٍلحضاراٍت!
ش کرد و در یکی از آنها به همکـارانش سـفارها می نزدیک شدن مذهبدربارة هایی  ) این دانشمند معروف، سخنرانی1

ها کوشش نمایند!بود که براي اتّحاد بین تمدن
هایی در خصوص نزدیکی مذاهب داشته است که در یکی از آنها همکار) این، یک دانشمند مشهور است که سخنرانی2

ها سفارش کرد! به تالش براي اتّحاد بین تمدن
ههایی ارائه داده است که در یکی از آنها همکـارانش را بـهه نزدیک کردن مذاهب کنفرانسدربارة ) این دانشمند مشهور 3

ها سفارش کرده است!تالش براي اتّحاد بین فرهنگ
ها داشته است که در یکی از آنهـا بـه همکـارانش تنزدیک کردن مذهب  دربارةهایی  ) این دانشمند معروف سخنرانی4

ها تالش کنند! کند که براي اتّحاد بین فرهنگمی

ّھھ یجدھا عند ربّھ!یقّدمننما ِمن مؤمن « »:ّلنفسھ حسنات إّال
ها را براي خودش از پیش بفرستد، جز آنکه آنها را نزد پروردگار خواهد یافت!) مؤمنی نیست که نیکی1
هایی را براي خودش از پیش بفرستد، مگر آنکه آنها را نزد پروردگارش بیابد!) هیچ مؤمنی نیست که نیکی2
یابد! ها براي خودش از پیش بفرستد، آنها را نزد پروردگارش میچچ ه از نیکی) مؤمن هرچ3
نم4 را مؤمن هیچ نیک) خودش براي که استیاب یافته پروردگارش نزد را آنها آنکه جز باشد، فرستاده پیش از را ها
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-31 :الخطأعیّن 

 اند! این اشعار را به زبان عربی سروده ھذه األشعار باللغة العربیّة!: أُنشدتقد ) 1
 هاي بسیاري ویران شدند! بعد از آن گردباد شدید، خانه د!:ُخّربت بیوت کثیرة بعد ذلک اإلعصار الشدی) 2
 خوانم! هاي جالب کودکان را براي پسرم می هر روز داستان !:لولدی قصص األطفال الرائعةأقرأ کّل یوم ) 3
 سودمند هستند!براي شما هاي روزگار،  موعظهباید بدانی که  !:نافعة لکمواعظ الدھر علیک أن تعلم أّن ) 4

-32 عیّن الخطأ :
 کنند!هاي خود، باهم مسالمیت آمیز زندگی میها با حفظ عقیدهایرانی تعایشاً سلمیّاً مع احتفاظ عقائدھم:اإلیرانیّون یتعایشون ) 1
 مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند! المسلمون ُخمس سّکان العالم:) 2
 شود؟!ماه بهمن برگزار میآیا جشنواره فیلم فجر امسال در ؟: »بھمن«لألفالم سنویّاً فی شھر » الفجر«ھل ینعقد مھرجان ) 3
پایـان فصـل بهـار از دانشـگاه      هـایم در کالسـی بسـیاري از هـم   کثیر من زمالئی تخّرجوا من الجامعة فی نھایة فصل الّربیع: )4

 التحصیل شدند! فارغ

-33 :ةعیّن الصحیح عن مفھوم ھذه العبار» تشتَھی السُّفُنُ  ما کّل ما یتمنّی المرء یدرکھ تَجری الّریاُح بما ال
 تَنتَھي!کالبحر ال  تکونُ  اإلنسانِ  تمنیّات )1
 ما یریده!إلی  الوصولِ  علی بالّسعی و المحاولة یقدُر المرءُ  )2
 الّرکوُب علی الّسفینة خِطٌر لکّن ھذا الخطُر ال یسبُّب االستغناَء عنھ! )3
 !دائماال تتحقُّق أمنیّاُت اإلنساِن دائما، ألّن األوضاَع ال تجري لصالِحھ  )4
-34 »:نشاند، خداوند روز قیامت او را در کنار دوستان خود خواهد نشاند! هاي دیگران می کسی که درخت محبت را در قلب«

 الّذی یغرس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 1
 القیامة عند أولیائھ!الّذی یُجلس شجرة المحبّة فی قلوب النّاس سیُجلسھ هللا یوم ) 2
 من غرس شجرة الحّب فی قلب آخر سیُجلَس یوم القیامة عند أولیاء هللا!) 3
 إن یُجلس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة أمام أولیائھ!) 4
-35 »: همکار جدیدم مدرك دکترا را دو سال پیش به دست آورد!«
 الدکتوراه قبل سنتیِن ماضیتیِن!زمیلی الجدید أخذ شھادة ) 1
 زمیل جدیدی حصل علی شھادة الدکتوراه سنتان اثنتان!) 2
 زمیلی الجدید حصل علی شھادة الدکتوراه قبل سنتین!) 3
 زمیل جدیدی أخذ شھادة الدکتوراه فی سنتین ماضیتن! ) 4
ّم .........  إلی المعبد ذھب إبراھیم .........خارج المدینة  دما کان الناس فی ......... العیدعن« ع ......... ث ـ ......... جمی ف 36-

 عیّن األصّح للفراغات:» علی ......... أکبرھا فخرج بسرعة!
 حفلة ـ الخلیل ـ انکسر ـ الشعائر ـ جعل الفأس ـ ُعنُق) 1
 ع الکأس ـ ُعنُقن ـ الحنیف ـ علّق ـ األصنام ـ وضمھرجا) 2
 ـ علّق الکأس ـ ِکتف مھرجان ـ الخلیل ـ کّسر ـ الشعائر) 3
 حفلة ـ الحنیف ـ کّسر ـ األصنام ـ علّق الفأس ـ ِکتف) 4

-37 عن قراءة الکلمات:  الخطأعیّن 
  لیتَک تَْمتَنُِع عن أَکَل الموادِّ السُّّکریّة!) 1
 العُّماُل مشغولوَن بالعََمِل فی الَمْعَمِل!) 2
3 ( ً    ُخِلَق اإلنساُن َضعیفا
 ن القَناعِة!ال َکْنَز أْغنَی م) 4

التحصیل شدند! فارغ

ُیاُح بما ال ّجری الر َججی المرء یدرکھ تَ یی ما یتمنّ ننفُُنّما کّل ُّففھی السُّ :ةننعیّن الصحیح عن مفھوم ھذه العبار» َھھتشتَ
ات  تمنیّا)1 کالبحر ال تکوُنِ  اإلنساِنا  ھھنتَھي!ُ   ننتَ
ال)2 ُالمرء   یقدُر ما یریده!إلی  ِل علی ّعع بالسعی و المحاولةُ
َ االستغناء عنھ!)3 ّببال یسبُّب ُ ھذا الخطر ّلکّن ررفینة خِطٌر ِ ّفف علی الس ُکوُب ّالر
ھھ ال تجري لصالحھ )4 ِ َ األوضاع ّ دائما، ألن ِ اإلنساِن ُاُت ّاا أمنی !دائماققال تتحقُّق
نشاند، خداوند روز قیامت او را در کنار دوستان خود خواهد نشهاي دیگران می«کسی که درخت محبت را در قلب«
ُجج فی قلوب اآلخرین سوف یجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 1 ّذی یغرس شجرة الحب ذذالّ
ُججاس سیُجلسھ هللا یوم ) 2 ّااة فی قلوب النّ ّةةجلس شجرة المحب ُججذی یُ القیامة عند أولیائھ!ذذالّ
سسجلَس یوم القیامة عند أولیاء هللا!) 3 ُججفی قلب آخر سی ّمن غرس شجرة الحب
ُجج فی قلوب اآلخرین سوف یجلسھ هللا یوم القیامة أمام أولیائھ!) 4 ّجلس شجرة الحب ُججإن یُ

»: همکار جدیدم مدرك دکترا را دو سال پیش به دست آورد!«
الدکتوراه قبل سنتیِن ماضیتیِن!زمیلی الجدید أخذ شھادة ) 1
زمیل جدیدی حصل علی شھادة الدکتوراه سنتان اثنتان!) 2
زمیلی الجدید حصل علی شھادة الدکتوراه قبل سنتین!) 3
زمیل جدیدی أخذ شھادة الدکتوراه فی سنتین ماضیتن! ) 4
.إلی المعبدذھب إبراھیم .........خارج المدینة نندما کان الناس فی ......... العیدعن« م ع ......... ث ـ ......... جمی ّف

عة! فخ ھا أک اغاتعل للف األ ّن ّ نع
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8صفحه  زبان عربی

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴١إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة ( ■■
 
ین فحضر حکیم   مھ ب ن الحکیم أن یقّس ب م راً، و طل اً تم ر طبق ر االمی ی مجلس امیر و کان عند االمیر ضیوف، فأحض

ّ  فقال الحکیم لالمیر: الحّضار، فقال لھ االمیر: قّسمھ کتقسیم الناس. فأخذ الحکیم ؟! أ أقّسمھ کتقسیِم الناِس أم کتقسیم 
یم هللا  مة کتقس ر: قّس ال االمی ر. ق ام االمی ق أم طبق التمر، و أعطی کل واحٍد من االفراد ثالث تمرات، و وضع بقیة الطب

ع  الثالث ال شئ، أعطی األول تمراً واحداً، و الثانی مأل یدیھ من التمر و مّرة اخری! فجمع الحکیم التمر و ع وض و الراب
ل ... ک تعّجب! مرینِ فی قدحھ تَ  م: ان الحاضرون من ھذا العم ول لھ د أن یق ئ، و ان ان الحکیم یری ل ش ی ک ة ف  حکم

حة  ان للص ا ک حة م م الص ی کلھ ة ... و ان أعط ھ قیم د ل م یع ال ل م الم أجمل ما فی الحیاة التفاوت، إن أعطی الناس کلھ
ا م م م العل ی کلھ ة ... و إن اعط ھم قیم اس بعض ل الن اة أن یُکم ّر الحی ة ... س م قیم ان للعل بعض ک ة ال ب ، و أنَّ  حکم

 و حین یمسکھ لھ حکمة.  حکمةندرکھا بعقلنا القاصر، فحین یعطی هللا المال فلھ 
 

:عیّن اآلیة المناسبة لمفھوم النّص 38-
 ه خبیراً بصیراً اِنَّ َربَّک یَْبُسط الّرزَق لمن یَشاء و یَْقِدُر إنَّھُ کان بعباد) 1
 ال یَُکلِّف هللا نفساً إّال وسعھا) 2
 یا ایُّھا الّذین آمنوا أْنِفقُوا ِمّما رزقناکم) 3
 ال تَْجعَل یَدَک مغلولة إلی ُعنُقک و ال تبُسْطھا ُکلَّ اْلبَْسطِ ) 4

عیّن الصحیح: 39-
 ما یریدون منھ!هللا ُکّل النّاس  یعطی) 2 االمیر التّمر بین ضیوفھ مّرتین! قّسم) 1
 !نعم هللا علی أساس حکمة الخالقإعطاء قوم ی) 4 ثانیةً! الحکیم أعطی الّضیوف التّمر علی َحدّ سواءٍ ) 3

:کان سبب تعّجب النّاس .........  40-
 الحکیم علم ) 4   التّمر تقسیمکیفیّة ) 3 الحکیمبخل ) 2 عدالة الحکیم) 1

»التفاوت کّل شئ و إن أجمل ما فی الحیاةإن  حکمة فی «: عیّن الصحیح فی التشکیل 41-
 إنَّ ـ کّلٍ ـ الحیاةِ ) 4 هللاِ ـ إْن ـ أجملٍ ) 3 ـ أجملَ  ـ ُکلِّ  حکمةً ) 2 ـ التفاوِت  ـ الحیاةِ  شئٍ ) 1
 

 :)۴٢ - ۴۵(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■

-42 »الکذّاب خیراً باالحتیال فالصدق مفتاح لکّل خیر! الیبلغ«
 الیبلغ: فعل مضارع للنفی، للغائب، الزم (الیحتاج إلی المفعول)/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیّة )1
 ل/ فاعلأالکذّاب: اسم، جمع التکسیر (مفرده: الکاذب)، معّرف ب) 2
 »باالحتیال: جار و مجرور«مجرور بحرف الجّر »)/ افتعال«االحتیال: مفرد مذّکر، معرفة، مصدر (علی وزن  )3
 الیھ یر: اسم، نکره، اسم التفضیل/ مضافخ )4

ُق، ھذا أمر عج«للکلمات:  یّ الصرف لیو التحل یّ عن المحل اإلعراب حیماھو الصح -43 »جّداً! یُرنیِّ حیُ  بیال اُصّدِ
 مجھول / فعل و فاعلھ أنا المستتر ،»قیتصد«من مصدر  یثالث دیمز ر،یللتمکلّم مع الغ ،یال اُصدِّق: فعل مضارع للنف) 1
 / مبتداللمفرد المذّکر ب،ی: من أسماء اإلشارة للقرھذا) 2
 ھی/ مضاف إل: اسم، مفرد، مذّکربیعج) 3
 البارز اءیال ری/ فعل و فاعلھ ضممن باب تفعّل، معلوم یثالث دی: فعل مضارع، للغائب، مزریِّ حیُ ) 4

-44 عن التحلیل الصرفّی و المحّل االعرابّی للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة: الخِطأعیّن 
 »لمکظالینسی  المظلومحتی تَعلَم أنَّ  کضربُت: الُمعَلّمفقال «
 الُمعَلِّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معّرف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیّة )1
 »ک«ضمیر بھ البارز و المفعول » تُ «، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ده، ثالثی مجرد، متعدّ وح، للمتکلم ضربُت: فعل ماض )2
 المظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معّرف بال )3
 بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول  )4

ھھ إنھ کان بعباد) 1 ددقِدر ققشاء و ی ششلمن ی ططسط الرزق سسب ببک ی ککب ر ه خبیرا بصیرااِن
ًف هللا نفساً إّال وسعھا) 2 ففلِّ ََللَک ُککال یُ
ااّما رزقناکم) 3 مموا م ِ ووقُ ققِف ْفِفذین آمنوا أن ذذھا الّ ُّھھیا ایُّ
ططْسِط) 4 سسبَ بب اْل َّلَّ ُُللھا ُک ھھْط ُططقک و ال تبُس ققنُ ُننک مغلولة إلی ُع َددل یدَ للعَ ععْج َججال تَ

ننعیّن الصحیح:
ّمر بین ضیوفھ مرتین!ّمم قسم) 1 ااّاس  یعطی)2ّمماالمیر التّ ّ ُ ما یریدون منھ!ُهللا
ٍ سواٍء) 3 ددمر علی حدّ َ ّممیوف التّ ییالحکیم أعطی الض !نعم هللا علی أساس حکمة الخالقإعطاء قوم ی)4ثانیةً!ّ

ااب النّاس .........  ببکان سبب تعّج ّ:
ر تقسیمکیفیّة)3الحکیمبخل )2عدالة الحکیم) 1 الحکیم علم ) 4 ررالّةة 

شئ و إن أجمل ما فی الحیاةإن  حکمة فی «: ننعیّن الصحیح فی التشکیل »التفاوتّکّل
ْ ـ إْن ـ أجمٍل) 3َـ أجمل  ـ ُکّّلِ حکمةً) 2و   ـ الحیاة  شٍئ)1 ِ ـ الحیاةِ) 4هللاِ ّ ـ کّلٍ َّإنَّ

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّححن الّص :)۴٢-۴۵(ننعیّ

ّ باالحتیال فالصدق مفتاح لکل خیر!الیبلغ« »الکذّاب خیراً
ّةةالیبلغ: فعل مضارع للنفی، للغائب، الزم (الیحتاج إلی المفعول)/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة)1
ّاب: اسم، جمع التکسیر (مفرده: الکاذب)، معرف ب) 2 ل/ فاعلأّالکذّ بب
»باالحتیال: جار و مجرور«ّمجرور بحرف الجر»)/ افتعال«ّّرراالحتیال: مفرد مذّکر، معرفة، مصدر (علی وزن )3
الیھ خخیر: اسم، نکره، اسم التفضیل/ مضافخ )4

ُُق، ھذا أمر عج«للکلمات: ففّیالصرفییلللیو التحلببّیعن المحل اإلعرابییحححیماھو الصح »ًجّداً!ننیییُرنححیِّییحیُییبججیال اُصّدِ
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9صفحه  زبان عربی

-45 فی االفعال التی تحتھا خّط: الخطأعیّن 
 باب افعالمن للمخاطب ثالثی مزید  ،؛ فعل امربالّتی ھی أْحَسن دفَعاِ ) 1
ً  مع بعضھم أن یتعایشواعلی ُکّل النّاس ) 2  باب تفاُعلمن ؛ فعل مضارع، للغائبین، ثالثی مزید سلمیّا
د) 3  باب تفعیل من القرآن علی حریّة العقیدة؛ فعل مضارع، للغائب، ثالثی مزید  یُؤّکِ
 باب إفتعالمن مر للمخاطبیَن ثالثی مزید بحبل هللا جمیعاً؛ فعل ا إعتصمواأیّھا النّاس ) 4
 

 :)۴۶-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-46 من المزید الثالثي: لیس عیّن اسم الفاعل
 المبتعد عن االفراط و التّفریط ھو الّذی ینجح! )2 رّب إنک قادر علی قضاء حاجاتی بالشّک! )1
 إّن هللا أرسل األنبیاء مبّشرین و منذرین! )4 العقل مصلح کّل أمر فاستفد منھ جیّداً! )3

-47 فی التعریف و التنکیر: انعیّن المبتدأ و الخبر الیختلف
 فی بعض األوقات الکالم أقوی من الّسالح!) 2 اثنان خیر من واحد و ثالثة خیر من اثنین! )1
 الّسماء تمطر علی مدینتنا کثیراً ھذا الیوم!) 4 المعمل!العّمال مشغولون بالعمل فی  )3

-48 فیه اسم مکانٍ: لََیس ما َعیَّن
1 ( ٌ  تُوَجدُ فی َمکتَبَة جاِمعَة طھران ُکتٌُب عدیدَة
 عن کرامة شعبھ محبوب عند النّاس المقاتل الذی یدافع) 2
 ذََھبُت یوَم الَخمیِس َمَع أصِدقائی لزیاَرةِ مقابر الّشھداء) 3
 أللھمَّ أعِطنی فی الجنّة منازل األبرار) 4

-49 عیّن حاالً مرجعھا الفاعل:
 تُطلق السمکة قطرات الماء متتالیةً!) 1
 تدافع السمکة عن صغارھا و ھی تسیر معھا!) 2
 یعطینا هللا نعماتھ غافلین عنھ!) 3
 !بالحافالت للذّھاب إلی المطارشیّعت الحّجاج راکبین ) 4

-50 جمعاً سالماً: لیسعیّن المستثنی منھ 
 شرح الشرطّی قوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا! )1
 حضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال اثنین منھم! )2
 سافرت إلی محافظات إیران الشمالیّة إّال جرجان! )3
 شاھدت طالبات الصّف الثانی فی الساحة إّال فاطمة! )4

ددأمر فاستفد منھ جیدا!)3 رر هللا أرسل األنبیاء مبشرین و منذرین!)4العقل مصلح کل إن
فی التعریف و التنکیر:ففانننعیّن المبتدأ و الخبر الیختلف

ّالالفی بعض األوقات الکالم أقوی من السالح!) 2اثنان خیر من واحد و ثالثة خیر من اثنین!)1
ااالعمال مشغولون بالعمل فی  )3 ًماء تمطر علی مدینتنا کثیراً ھذا الیوم!) 4المعمل!ّ ّممالس

فیه اسم مکانٍ:لََیسماَّننَعیَّن
1 (ٌ ببتٌُب عدیدَة ُُتتة طھران ُک ةةعَ ععة جاِم ِ ةةبَ َببکتَ کک فی م َ ددوَجدُ ووتُ
ّااعن کرامة شعبھ محبوب عند النّاسالمقاتل الذی یدافع) 2
ّھھ مقابر الّشھداء) 3 َقائی لزیارةِ ِأصِد عع َمَع ِمیِس ممالَخ َ َ یوَم ببَھبُت ذَ
ّةةنی فی الجنّة منازل األبرار) 4 ننأعِط ِ َّأللھم

ننعیّن حاالً مرجعھا الفاعل:
ططتططُطلق السمکة قطرات الماء متتالیةً!) 1
تدافع السمکة عن صغارھا و ھی تسیر معھا!) 2
یعطینا هللا نعماتھ غافلین عنھ!) 3
ااعت الحجاج راکبین ) 4 ّ !ّبالحافالت للذّھاب إلی المطارّععشیّ

ًسالماً:لیسننعیّن المستثنی منھ  ً جمعا
الالقوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا!)1 ّشرح الشرطی
اثنین منھم!)2 ّحضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال
ّة إّال جرجان!)3 ّةةسافرت إلی محافظات إیران الشمالی
ّالثانی فی الساحة إّال فاطمة!)4 ّشاھدت طالبات الصف
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

-51 یک است؟  و عصمت پیامبران الهی به سبب کدام ت اعتماد مردم به دین جلب شودچه موقع ممکن اس
 از آن به اختیار حقیقت گناه و معصیت و دوريمشاهدة عصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی ـ  )1
 رونی که محافظ آنان از سوي خداستعصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی ـ مانع بی )2
 حقیقت گناه و معصیت و دوري از آن به اختیار مشاهدة عصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم ـ  )3
 رونی که محافظ آنان از سوي خداستعصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم ـ مانع بی )4

ّآیۀ  ّم ا ّ ا ا و  -52 پاسخگوي کدام دسته از نیازهاي انسان است؟ ا
  اند.   ) نیازهاي ثابت که نیازمند قاعده و اصل ثابت1
 آیند.   ) نیازهاي متغیر که از درون نیازهاي ثابت پدید می2
  د.  آی ی که در شرایط خاص به وجود می) نیازهای3
 آیند.   ) نیازهایی که در زمان تضاد موارد مهم پدید می4

) سبب شده است که با آن مقام و منزلتی که ها به نیاز دائمی به خداوند چیست و کدام ویژگی پیامبر اکرم( عامل عدم توجه انسان 53-
 نکند؟اي لطف و رحمتش را از او دریغ  دارد از خداوند عاجزانه بخواهد که لحظه

 ) جهل ـ افزایش خودشناسی2 ـ افزایش خودشناسی ) غفلت1
 ) جهل ـ افزایش عبودیت و بندگی4 ) غفلت ـ افزایش عبودیت و بندگی3

شود و نادیده گرفتن تقدیرهاي جهان، چـه ترسـیمی از    سازي چه نامیده می هاي موجودات، به هنگام اجرا و پیاده کاري ها و ریزه ویژگی 54-
 بخشد؟ آن به انسان می

 جهان و محدودیت در اختیار انسان نقشۀ) مقدر به تقدیر الهی ـ وجود نقص در 1
 جهان و محدودیت در اختیار انسان نقشۀ) مقتضی به قضاي الهی ـ وجود نقص در 2
 ریزي در جهان نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه ) مقدر به تقدیر الهی ـ بی3
 ریزي در جهان هرج و مرج و عدم امکان برنامهنظمی و  ) مقتضی به قضاي الهی ـ بی4

َ ﴿ آیۀ شریفۀ َم َو أ َ  َ ِ  ٍ َ ْ َ ُن  ٕ ْ ا ا ُ َ -55 بیانگر کدام مفهوم است و به کدام عالم اشاره دارد؟ ﴾ُ
  ) وجود شعور و آگاهی ـ برزخ 1
 ) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ برزخ 2
  قیامت  ) وجود شعور و آگاهی ـ 3
 ) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ قیامت  4

-56 شناسی چه فواید و ثمراتی براي ما خواهد داشت؟ شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست
 ها ها و شکست و موفقیت ها و شیرینی ) نگرش صحیح نسبت به تلخی1
 و حوادث جهان) ممتدسازي دیدگاه ما نسبت به وقایع 2
 ) تأثیر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران3
 هاي الهی و بهره گرفتن از طبیعت ) آشنایی ما با نشانه4

ّ «که فرموده است:  )(حدیث شریف امام رضا مفهوم  عـدم تحقـق    در حقیقت» ّ  ئ   وا  ا 57-
  ؟ باشد یک از مراحل توبه می کدام

 حق الناسجبران )4 ) عدم تکرار گناه3 الهی) جبران حقوق 2 گناه) پشیمانی از 1
ایـن  » بردنـد.  ارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی  مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم« 58-

 قرآن تناسب دارد؟ شریفۀها از آیات  سخن به ترتیب با کدام قسمت
1 (﴿ ِ نَ ا ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا نَ ﴿ - ﴾ن  َ َ ا   َ﴾   
2 (﴿ ٍ ِ  ِ  َ ِ ِ  ُ َ ُ ا﴿ - ﴾َو  َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾  
نَ ﴿) 3 َ َ ا  انُ ﴿ - ﴾َ  َ َ َ ا ِ َ َة  َ ِ ٓ    ﴾ا
4 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ ٌ ﴿ - ﴾َو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ   ﴾ا ا

) سبب شده است که با آن مقام و منزها به نیاز دائمی به خداوند چیست و کدام ویژگی پیامبر اکرم(عامل عدم توجه انسان
نکند؟اي لطف و رحمتش را از او دریغ دارد از خداوند عاجزانه بخواهد که لحظه

) جهل ـ افزایش خودشناسی2ـ افزایش خودشناسی) غفلت1
) جهل ـ افزایش عبودیت و بندگی4) غفلت ـ افزایش عبودیت و بندگی3

شود و نادیده گرفتن تقدیرهاي جهان، چـه ترسـسازي چه نامیده میهاي موجودات، به هنگام اجرا و پیادهکاريها و ریزهویژگی
بخشد؟ن به انسان می

جهان و محدودیت در اختیار انساننقشۀ) مقدر به تقدیر الهی ـ وجود نقص در 1
جهان و محدودیت در اختیار انساننقشۀ) مقتضی به قضاي الهی ـ وجود نقص در 2
ریزي در جهان نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه) مقدر به تقدیر الهی ـ بی3
ریزي در جهان هرج و مرج و عدم امکان برنامهنظمی و ) مقتضی به قضاي الهی ـ بی4

َ﴿یۀ شریفۀ أ َو َم َ َ ِ ٍ َ ْ َ ُن ٕ ْ ا ا اُ ََ بیانگر کدام مفهوم است و به کدام عالم اشاره دارد؟﴾﴾﴾ُُُ
) وجود شعور و آگاهی ـ برزخ 1
) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ برزخ 2
قیامت  ) وجود شعور و آگاهی ـ 3
) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ قیامت  4

شناسی چه فواید و ثمراتی براي ما خواهد داشت؟شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست
هاها و شکست و موفقیت ها و شیرینی ) نگرش صحیح نسبت به تلخی1
و حوادث جهان) ممتدسازي دیدگاه ما نسبت به وقایع 2
) تأثیر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران3
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-59 چه بود؟   ،دانست اشکال می  مایۀ را )(امام صادق آراستۀ به شخص مدعی زهد که پوشش  )(امام صادقپاسخ 

 رود، آماده و آراسته باشد. اش به سوي دوستان خود می ) خداي متعال دوست دارد وقتی بنده1
 آید. ان دادن، بدش مید را ژولیده نشدارد و از نپرداختن به خود و خو ) خداوند آراستگی و زیبایی را دوست2
 در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. ؛حرم خداست ن) قلب انسا3
 دارند. م توانایی پوشیدن چنین لباسی را ) امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مرد4

العملـی از   و بالیا چه عکس ها تعبیر قرآن کریم از پرستشی که از روي تردید و یک جانبه باشد، کدام است و چنین افرادي در برابر فتنه 60-
 دهند؟ خود نشان می

اهُ ﴿ )1 َ  ُ َ ِ َ ا َ ِ ﴿ـ  ﴾ا ِ ٔن  َ فٍ ﴿ )2  ﴾ا َ  َ  ّ ُ ا ُ ِ ﴿ـ  ﴾َ ِ ٔن  َ  ﴾ا
فٍ ﴿ )3 َ  َ  ّ ُ ا ُ ِ ﴿ـ  ﴾َ َ َو  َ َ َ اهُ ﴿) 4 ﴾ا َ  ُ َ ِ َ ا َ ِ ﴿ـ  ﴾ا َ َو  َ َ َ  ﴾ا

-61 خورند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟  با توجه به آیات قرآن کریم، کسانی که اموال یتیمان را از روي ظلم می
ون﴿) 1  ّ  ﴾   2 (﴿ّ اب  ا ا    ﴾اد
اب  ا﴿) 3 اً ﴿) 4  ﴾ّ  ا َن     ﴾و 

ٌ ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ِ  ُ ِِ َ ـ َ روا  ِ ـ ُ ِ ِ َو  ّ ا  ا َ َ َ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث شـریف     ﴾ِ 62-
 مرتبط است؟

 باشم. ) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می1
اي برادر دینـی   اند: دسته و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست 2

 اي همانند تو. تو و دسته
) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که بـه احکـام مـا آشـنا نیسـتند،      3

 راهنمایی کند.
ن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی، خشـم     دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش ک ) در به4

 رساند. خواص به تو آسیبی نمی
...﴿آیۀ با توجه به   ِ ل  ال ا و  ا ا  ا َ ءا ّ َن ا ُ َ  ّ ِ ا َ ا َ  َ یک مهر تأییدي بر ایمان  کدام ،﴾اَ 63-
 ان پندار است؟و چه سرنوشتی در انتظار شخص ایم است خیالی افراد

1 (﴿ ُ اُن ا ت ـ ا ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾ 
اً ﴿ )2  ً ت ـ  ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾ 
3( ﴿ ُ اُن ا ء  ا ـ ا  ِ وا   ﴾ 
اً ﴿) 4  ً ء  ا ـ   ِ وا   ﴾ 

ّ اأ   «حدیث شریف  -64 مربوط به چیست و با کدام حدیث قدسی مطابقت معنایی دارد؟»  ا ٌ ا
 ) توجه به عظمت خداوند ـ در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم1
 ) توجه به عظمت خداوند ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم2
 ند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم) شناخت ارزش انسان ـ اي فرز3
 ) شناخت ارزش انسان ـ در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم4
بـه ترتیـب   » منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » هاي شخصی در احکام دینی دخالت دادن سلیقه« 65-

 و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟ یک از شرایط اجتماعی نتیجه کدام
 ـ ارائه الگوهاي نامناسب )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
 ) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت2
 ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (3
 )ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر ( ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ4

ون﴿) 1 ون﴾ّ   2 (﴿ّ اب  ا ا  ﴾ّاد
اب  ا﴿) 3 ً﴿) 4﴾ّ  ا َن ا ﴾و   َ 

ٌ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ِ ُ ِِ َ ــ ــَ رروروروووا ِ ــــ ُ ُِِ َو ِ ّ ا اا َ َ َ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث ش﴾َِِِ
مرتبط است؟

) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می1
اي برادر اند: دسته و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست 2

اي همانند تو. تو و دسته
) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که بـه احکـام مـا آشـنا نیس3

راهنمایی کند.
ککن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی،دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش ک ) در به4

رساند. خواص به تو آسیبی نمی
...﴿آیۀ ا توجه به  ِ ل ا و ا اال ا اا ءا َ ّ ا نَن ُ َ ّ ا اِ َ َ َ یک مهر تأییدي بکدام،،﴾اَ
ممان پندار است؟و چه سرنوشتی در انتظار شخص ایماستخیالی افراد

1 (﴿ُ ُ ا اُن ُت ـ ا ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾
اً﴿ )2  ً ت ـ  ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾
3( ﴿ُ ُ ا اُن ء  ا ـ ا  ُ ِ وا   ِ﴾
اً﴿) 4  ً ء  ا ـ   ِ وا   ِ﴾

ّٔ
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12صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
جهل «و » دورویی و ریا«، »شقاوت«اش جهت دوري از  به ترتیب کدام یک از پرهاي پرواز آدمی، او را در رساندن به هدف واالي زندگی 66-

 رساند؟ یاري می» و نادانی
  تشخیص قوة) اختیار ـ نفس لوامه ـ 1
 اندیشه قوةها ـ  ) اراده ـ گرایش به نیکی2
  ها ـ راهنمایان الهی ) انتخاب ـ گرایش به نیکی3
 ) گزینش ـ نفس لوامه ـ انبیاي عظام4

ّ﴿﴿ابالغ  آیۀبا تدبر در  ل ا  ر ّ  ا ل  ّ ّ ا -67 رساند؟ ، کدام عبارت اهمیت فرمان خداوند به رسولش را می﴾ ا
ل ا﴿) 1 ّ  ا ل  ّ ّ ا   ﴾ ا
ّ ر َو اِن ﴿ )2  ّ  ﴾ 
س﴿ )3 ّ   ﴾و ا   ا
م ا﴿) 4 ی ا  ﴾اّن ا 

-68 ایم؟ پیام کدام آیه را ترسیم نموده» تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیرد انسان با استمداد از خداوند می«اگر بگویم 
1 (﴿ َ َ  ّ ُ ا ا   ﴾اَل رّب ا
2( ﴿ ِ ِ   ُ ُ َ َراَود ُ  و  ُ ی  ّ  ﴾ِ ا
ُ  ا﴿ )3 ّ َو ا ِ ُ ا ُ أ َ َ  ّ َ ِف  َ  ّ  ﴾ا
4 (﴿ّ ِ ا  ّ ِ و ه  ُ  ﴾و    ا

-69 شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ دام العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در ک عکس
1 (﴿ َ ّ ّم و اَ   ٍ ن    ﴾ا ا
2 (﴿  ً ّ ا  ن    ﴾ل رّب ار
زخٌ ﴿) 3 َ  و  ورا  ُ   ّ   ﴾ّ ا
ٓء ا رّب ا﴿) 4 ّ ان  ٓءوَن ا   ﴾و  

هـا   ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـوبی   انجامد و ر ، به کدام فرجام نیکو میواپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودایمان به خداوند و روز  70-
؟در گرو گفتن چیست) (
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
.اهللا نیست جز يمعبود ـ بر تفکر و علم یمبتن یزندگه شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم ب) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

......... مذکور است و ایـن   آیۀدر » ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه است زمینه«مفهوم  71-
 اشاره به سؤال ........ دارد. هآی
اً ﴿) 1    ّ ن ا  علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ـ  ﴾ذ 
ر   ﴿) 2 رض    ا  ـ علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ ﴾ا ان ا
اً ﴿) 3    ّ ن ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾ذ 
رض ﴿ )4 ر   ا ان ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾   ا

-72 ایم باید ابتدا ......... .  ت معلول ......... است و اگر معلوم شود ناموفق بودهشناخت عوامل موفقیت و عدم موفقی
  ) مراقبت ـ خود را مورد عتاب قرار دهیم.  1
 ) محاسبه و ارزیابی ـ خود را مورد عتاب قرار دهیم.  2
 ) محاسبه و ارزیابی ـ عزم و تصمیم براي حرکت دوباره بگیریم.  3
 راي حرکت دوباره بگیریم.  ) مراقبت ـ عزم و تصمیم ب4

م ا﴿) 4 ی ا ﴾اّن ا 
ایم؟پیام کدام آیه را ترسیم نموده» تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیردانسان با استمداد از خداوند می«گر بگویم 

1 (﴿ َ  َ ّ ُ ا ا  ﴾اََل رّب ا
2( ﴿ِ   ِ ُ ُ داود َ ا َر َ َ ُ  و  ُ ی  ّ ﴾ِ ا
ُُ  ا﴿ )3 ّ َو ا ِ ُ ا ُ أ َ َ  َ ّ َ ّف  َ فِ َ  ّ ﴾ا
4 (﴿ّ ّ ا ِ  ّ ّ و ِ ِه  ُ ﴾ُو    ا

شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ ککدام العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در ککس
1 (﴿َ ّ ّم و اَ   ٍ ن  ﴾ٍا ا
2 (﴿  ً ّ ا  ن  ﴾ّل رب ار
زٌخ﴿) 3 ٌ  و  ورا  َ ُ   ُ ّ ﴾ّ ا
ّء ا رب ا﴿) 4 ٓ ٓ ان  ّ ٓءوَن ا ﴾و  

ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـانجامد و ر، به کدام فرجام نیکو میواپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودیمان به خداوند و روز 
؟در گرو گفتن چیست) 

.تر از هر چیزي استنن ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علمیمبتنیزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
.اهللا نیست جزنن يمعبود ـ بر تفکر و علمیمبتنیزندگببه شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم ب) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي استـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

......... مذکور استآیۀ در » ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه استزمینه«مفهوم 
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
ما براي تشکیل تمدن بـزرگ جهـانی امـام    وظیفۀ ، این عبارت بیانگر کدام »ها است ام اسالم، پیامی براي فطرت انسانپی«اگر بگوییم:  73-

 شود؟ دقت در پیام کدام آیه استنباط میکید بر عقالنی بودن محتواي دین، از أ(عج) است و ت عصر
د   ا و ا ا ادع ا  ر ﴿ـ تالش براي پیشگام شدن در علم  )1  ﴾و 
وا ان ﴿ ـ  ) تالش براي پیشگام شدن در علم2 ا  و ا ٔرضل   ا ده   ا ـ ـ  ء  ـ ر  

 ﴾ و ا
د   ا﴿جهانی ـ جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 3  ﴾ادع ا  ر  و ا ا و 
وا ان ﴿ـ   جهانیجامعۀ ثر و فعال در ؤحضور م )4  ـ ا  و ا ٔرضل   ا ـ ـ ـ  ا ء  ـ ـ  ـ  ر

 ﴾ ده و ا
آنـان بـه کـدام وصـف     چهرة یژگی اشاره شده در کدام عبارت شریفه هستند و شود که آراسته به و فزونی در پاداش نصیب کسانی می 74-

 تعبیر شده است؟
ةَ ﴿) 1 ِ ُ ا ُ ن  ِ ﴿ـ  ﴾َ  ِ َ َو  َ َ َ   ﴾ا
2( ﴿ ُ ُ ن  ةَ  َ  ِ ٌ ﴿ـ  ﴾ا َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ﴾ 
ا﴿ )3 َ َ اَ ٌ ﴿ـ  ﴾ِ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ﴾  
ا﴿ )4 َ َ اَ ّ ِ ﴿ـ  ﴾ِ ِ َ َو  َ َ َ  ﴾ا

-75 دهد و حکم ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی چیست؟ مقدم بر تجارت کردن، چه فرمانی می )(حضرت علی 
  واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ) آشنایی با احکام تجارت ـ1
 مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) آشنایی با احکام تجارت 2
 مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 3
 واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 4
 

 
 

 
 

1 (﴿َ ِ ا ُ ُ ن   ُ ِ﴿ ـ   ﴾َ َ و َ َ َ ﴾ا َ
2( ﴿ ُ ُُ َ  َ ِ ةةَ  ﴾ا ٌ﴿ ـ ِ َ َ  َ ُ َ ُ ُو َ  َ﴾
ا﴿ )3 ٌ﴿ ـ ا ﴾َ َ َ  َ ُ َ ُ ُو َ  َ﴾
ا﴿ )4 َ ِ﴿ ـ ا ﴾ّ َ و َ َ َ ﴾ا َ

دهد و حکم ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی چیست؟مقدم بر تجارت کردن، چه فرمانی می))(حضرت علی 
واجب کفایی و داراي پاداش اخروي) آشنایی با احکام تجارت ـ1
مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) آشنایی با احکام تجارت 2
مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 3
واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 4
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14صفحه  زبان انگلیسی

 

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

How ......... did you get up before 8 o’clock yesterday? 76-
1) many time 2) many times 3) much time 4) much times 
If you read books, you will learn a lot, ………?77-
1) will you 2) don’t you 3) won’t you 4) do you 
She is a real fan of animals, so the snake ……… by her.78-
1) couldn’t kill 2) might not kill 3) might not be killed 4) couldn’t be killed
How many times ……… these shoes ……… since you bought them?79-
1) have - repaired  2) did - repair  
3) have - been repaired 4) were - repaired
It’s not easy to become a/an ……… but harder is to write in a way that everyone’s eager to 80-
buy the next issue and work. 
1) author 2) inventor 3) doctor 4) dentist 

What ……… me is how he is going to get work.81-
1) defends 2) describes 3) attacks 4) worries 

This is a photo of my house with the mountains in the ……… .82-
1) action 2) background 3) light 4) camera 

Those who are used to a Western ......... find it hard to live in Africa.  83-
1) variety  2) proportion  3) lifestyle  4) science 

The fact that soldiers are on the streets is a ……… of how frightened the government is. 84-
1) question 2) reflection 3) relationship 4) condition 
Keep on involving your audience by raising and ……… your voice.85-
1) improving  2) developing 3) lowering 4) including 
Sociologists believes that ……… is one of the problems of the youth of our day.86-
1) relation 2) expression 3) prevention 4) addiction
In every society, there are some people would just like to live in a house - any kind of house. 87-
These are homeless, the ……… urban inhabitants.
1) incomprehensive 2) unexpected 3) unsystematic 4) invisible 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Iran.88-
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 

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. 

The sky was gray, and thunder sounded in the (89)……… It was almost nightfall, and 
Helena was far from a place to rest. She had hoped to (90)……… it to her aunt's house 
before dark, (91)……… the adventure by the river had slowed her down. She hadn't 
expected to meet a family of trolls underneath the bridge. She had always thought the stories 
about trolls were ridiculous, but today she (92)……… that they could be true. The trolls had 
actually been quite nice. They even offered her homemade cookies. Though she hadn't really 
believe in trolls, if she did, she wouldn't have imagined them baking cookies. 

89-
1) distance 2) heaven 3) sign 4) hearing 

90-
1) take 2) make 3) build 4) send 

91-
1) and 2) or 3) but 4) so 

92-
1) mentioned  2) shouted 3) discovered 4) repeated 

3) have - been repaired 4) were - repaired
It’s not easy to become a/an ……… but harder is to write in a way that everyone’s eag
buy the next issue and work. 
1) author 2) inventor 3) doctor 4) dentist 

What ……… me is how he is going to get work.
1) defends 2) describes 3) attacks 4) worries 

This is a photo of my house with the mountains in the ……… .
1) action 2) background 3) light 4) camera

Those who are used to a Western ......... find it hard to live in Africa.  
1) variety  2) proportion  3) lifestyle  4) science

The fact that soldiers are on the streets is a ……… of how frightened the government is. 
1) question 2) reflection 3) relationship 4) condition 
Keep on involving your audience by raising and ……… your voice.
1) improving  2) developing 3) lowering 4) including 
Sociologists believes that ……… is one of the problems of the youth of our day.
1) relation 2) expression 3) prevention 4) addiction
In every society, there are some people would just like to live in a house - any kind of h
These are homeless, the ……… urban inhabitants.
1) incomprehensive 2) unexpected 3) unsystematic 4) invisible 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Ir
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and d
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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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: 

High-rise apartment blocks are a common feature of most major cities around the world. 
They are practical because they mean that a small area of land can accommodate lots of 
people. They are also much cheaper to buy or rent than houses, which means that more 
people can afford to have a home. 

Unfortunately, high - rise living has its disadvantages. One criticism is that people who 
live in high-rise apartments have on sense of community. This is because there are often no 
common spaces where people can meet and talk. People who live in houses meet their 
neighbours on the street outside when, for example, they are cleaning their cars or cutting 
their lawns. Residents of high-rise apartments do not have this opportunity. In some cases, 
they do not even know who their neighbours are. 

However, this is not always the case. In my city, most people live in high-rise apartments, 
and they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that people in 
my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they do is 
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them with 
a small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places where 
people can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gardens 
where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet more 
people. 

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experience. 
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities that are 
available. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. 

What’s the best title for this passage?93-
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages 
Which one is a criticism to a  high - rise living?  94-
1) sense of appreciation 
2) sense of community 
3) sense of confidence  
4) sense of unity 
Governments use high - rise apartments because ……… . 95-
1) they are modern 
2) they are sociable 
3) they are cheaper 
4) they are practical 
What does this sentence mean? 96-
“high-rise living is just as rewarding socially as living in a house” 
1) living in a high-rises can be sociable like living in a house   
2) you can’t be social by living in a high-rise  
3) the only way of being social is living in a house 
4) Gardens make houses sociable 

ommon spaces where people can meet and talk. People who live in houses meet
neighbours on the street outside when, for example, they are cleaning their cars or cu
heir lawns. Residents of high-rise apartments do not have this opportunity. In some c
hey do not even know who their neighbours are. 

However, this is not always the case. In my city, most people live in high-rise apartm
nd they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that peop

my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them

small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places w
eople can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gar

where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet 
eople.

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experi
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities tha
vailable. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. n

What’s the best title for this passage?
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages
Which one is a criticism to a  high - rise living? 
1) sense of appreciation 
2) sense of community 
3) sense of confidence  
4) sense of unity
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Passage 2: 

For many researchers and PhD students, getting published in English language seems a bit of 
a challenge. In such a case, a good dictionary can support their endeavor. The range of 
English dictionaries is indeed very wide, and if you are to choose a dictionary that meets 
your needs, you need to know how dictionaries differ from one another and, equally 
important, what you expect from them. Although a dictionary is most commonly used to 
look up an unfamiliar word and to find out what it means, we often use dictionaries for other 
purposes. Think of a dictionary as a multi-purpose tool. Just as the famous Swiss Army knife 
comes in many versions to suit different needs of users, so do English dictionaries.

It is not always enough to know what a word means; for it to become part of our active 
vocabulary, we need to know how a given word is used, how it differs from other words with 
a similar meaning, whether it is considered too formal or too informal, and so on. We may 
know what a given word means and how to use it, but we may be unsure of how it is spelt. 
We may need to know how to print that word we may want to know its plural form. 

Dictionaries on CDs and computers with speakers have made it very easy to find out how 
a word is pronounced. You can even choose between British and American pronunciation. 
Without such a facility, we need to know the phonetic alphabet, which was especially 
developed to show pronunciation. Sometimes it helps to know how a word is derived. For 
example, the word perihelion is derived from two Greek words, namely peri(around) 
and helios (sun). Since space is always a constraint in printed dictionaries, some dictionaries 
skip this information.

The passage is primarily written to explain ………….97-
1) different purpose for consult a dictionary
2) what a word means
3) how to look up the correct spelling
4) compare a dictionary with Swiss Army Knife
Which sentence is correct?98-
1) For many researcher it is not important to know how dictionaries are different.
2) Lack of space causes some dictionaries skip the information about the words’ origin.
3) It is enough to know how a given word is used.
4) A learner often use a dictionary to find out what a word means.
It can be said that the 3rd paragraph is mainly written about …….. . 99-
1) pronunciation 2) spelling 3) meaning 4) alphabet
The word “endeavor” in line  2  can be replaced by…………. .100-
1) guide 2) technique 3) pattern 4) attempt

know what a given word means and how to use it, but we may be unsure of how it is 
We may need to know how to print that word we may want to know its plural form. 

Dictionaries on CDs and computers with speakers have made it very easy to find out
word is pronounced. You can even choose between British and American pronuncia

Without such a facility, we need to know the phonetic alphabet, which was espec
developed to show pronunciation. Sometimes it helps to know how a word is derived
xample, the word perihelionp is derived from two Greek words, namely perip (aro
nd helios (sun). Since space is always a constraint in printed dictionaries, some diction
kip this information.

The passage is primarily written to explain ………….
y1) different purpose for consult a dictionary

2) what a word means
3) how to look up the correct spelling
4) compare a dictionary with Swiss Army Knife
Which sentence is correct?
1) For many researcher it is not important to know how dictionaries are different.
2) Lack of space causes some dictionaries skip the information about the words’ origin.
3) It is enough to know how a given word is used.
4) A learner often use a dictionary to find out what a word means.
It can be said that the 3rd paragraph is mainly written about …….. . 
1) pronunciation 2) spelling 3) meaning 4) alphabet
The word “endeavor” in line  2  can be replaced by…………. .
1) guide 2) technique 3) pattern 4) attempt
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

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

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xاگر  y
1 1 x عبارتحاصل  1 y x y

(x y)

3 3 3 3
-101 کدام است؟  2

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

63ابتداي آن را جمع کنیم تا حاصل جمالت یک دنباله هندسی با جمالت مثبت باشند چند جمله از  4و  aو  1اگر ... و 
-102 شود؟ 8

1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 
yبه صورت مقابل است، نمودار تابع  gو  fنمودار توابع خطی  fog(x) 103 چگونه است؟-

1( 2 ( 

3( 4 ( 

-104 اند: به صورت زیر تعریف شده gو  fتوابع 
f ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )1 3 2 2 3 4 5 1 7 5   
g ( , ),( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )3 6 8 5 3 7 10 7 4 2

fاگر  g(a) b  وg f(b) c  باشد، مقدارa b c کدام است؟ 
1 (16 2( 11 3 (2 4 (5 

Aاگر  1
yرأس سهمی  2 f( x )2 yباشد، عرض رأس سهمی  1 f( x)2 -105 کدام عدد است؟ 1

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

xمعادلۀ  x x22 6 1 -106 چند جواب حقیقی دارد؟ 1
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

|امعادلۀ ناگر مجموعه جواب  x m | n2  به صورتx8 mباشد،  4 n 107 کدام است؟-
1 (12 2 (6 3 (6   4 (12   

)نمودار تابعی یک سهمی است که از نقاط  , )1 )و  5 , )2 ) بازة گذرد و برد آن می 4 , -108 پذیر است؟ این تابع وارونبازه است. در کدام  4[
1 (( , )1 2 (( , )2 3 (( , )3 4 (( , )4 

xf(x)با فرض  a2 تابع  دامنۀy xf (x)  است. حدود  برابرa 109 کدام است؟-
1 (a 1 2 (a 1 3 (a 1 4 (| a | 1 

  

gf

1

2

3

3( 4 (

اند: به صورت زیر تعریف شدهgو fوابع 
f ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ), ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ), ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( )  
g ( , ),( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ), ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( ,, ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( ,

fگر  g(a) b وg f(b) c باشد، مقدارa b c کدام است؟ 
1 (16 2( 11 3 (24 (5

Aگر  1
yرأس سهمی 2 f( x )xx باشد، عرض رأس سهمیy f( x)f(f(کدام عدد است؟

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

22معادلۀ  6 1 1x xxx چند جواب حقیقی دارد؟2
3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

|امعادلۀنگر مجموعه جواب  x m | n 8به صورت 4x ،باشدm n کدام است؟ 
1 (12 2 (6 3 (6  4 (12 

)مودار تابعی یک سهمی است که از نقاط  , )و ,,( , )بازة گذرد و برد آن می,,( , پذیراین تابع وارونبازهاست. در کدام [
1 (( , ))) 2 (( , ) 3 (( , ) 4 (( , )))

xf(x)ا فرض  axتابع  دامنۀxf (x)y  است. حدود  برابرa کدام است؟ 
1(a 12(a 13(a 14(| a | 1
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yنمودار تابع   log( | x -110 در کدام گزینه آمده است؟ 1(|
 

 
1(   2 (  
 
 
 
 
3(   4 ( 
 
 
 

tanاگر  x 3
sinباشد، حاصل عبارت  5 x( sin x cos x)2 3 -111 کدام است؟ 5

1 (16
5    2 (4 3 (7

3   4 (6 

)sinاگر  ) 5
)cosو  13 ) 3

-112 اند) حاده و  تواند باشد؟ ( کدام می cos2مقدار  5

1 (36
65 2 (16

65 3 (54
65 4 (48

65 

cosxبا فرض  sinxcosجواب کلی  1 x sin x2 2 -113 در کدام گزینه آمده است؟ 2

1 (k2
3 2 (k

3 3 (k 22 3 4 (k 2
3 

yتابع  tan x2 )در بازة  3 a,a)  114 کدام است؟ طول این بازهصعودي است. حداکثر-

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

yحد چپ و حد راست تابع  f(x xدر  2( yاست. حد چپ و حد راست تـابع   3و  2به ترتیب  1 f( x)2  درx بـه   3 115-
 ترتیب کدام است؟

 2و  3) 4 3و  2) 3 2و  3) 2 3و  2) 1

xهرگاه  x af(x) [x]
2 3
2 xدر  3 )fپیوسته باشد. مقدار  1 -116 کدام است؟ 2(

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

tanگر  x 3
sinباشد، حاصل عبارت 5 x( sin x cos x)2sin x( sin xsin xکدام است؟

1 (16
5 2 (4 3 (7

3 4 (6

)sinگر  ) 5
)cosو 13 ) 3

 اند) حاده و تواند باشد؟ ( کدام می cos2مقدار  5

1 (36
65 2 (16

65 3 (54
65 4 (48

65
cosxا فرض  sinxcosجواب کلی 1 x sin x2 2 2sinxcos x sinx sinدر کدام گزینه آمده است؟

1 (k2
3 2 (k

3 3 (k 22 3 4 (k 2
3

yابع  tan xtantan در بازة( a,a) کدام است؟ طول این بازهصعودي است. حداکثر 

1 (3 2 (2 3 (2 4 (3
yحد چپ و حد راست تابع  f(x xدر ( yاست. حد چپ و حد راست تـابع  3و 2به ترتیب  1 f( x)  3در

رتیب کدام است؟
2و 3) 4 3و 2) 3 2و3) 2 3و 2) 1

xهرگاه  x af(x) [x]
2 3
2 xدر  3 )fپیوسته باشد. مقدار 1  کدام است؟ (

1(42(33(34(4
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|xاگر  x |f (x)
x2
3 2

1
مقدار  

x
lim f( )x x20

1 -117 برابر است با: 2

 ) 4 ) صفر3 2) 2 2) 1
fفرض کنید  ( )2 fو  6 ( ) m2  باشد. اگر خط مماس برf  نقطۀدر x قطـع کنـد،    mاي بـه عـرض    ها را در نقطه عرض محور 2 118-

 کدام است؟ mمقدار 

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

2
f(x)اگر  x x2  مشتقf(xf(x))  به ازايx -119 چه عددي است؟ 1

1 (15 2 (15 3 (25 4 (25 
|صورت مقابل است، اگر  به fنمودار تابع  f -120 کدام است؟ aداراي ماکزیمم نسبی باشد، حدود  |

1 (a2 0 
2 (a 2   
3 (a 1 
4 (a1 0 

xf(x)اختالف مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع 
x x2

1
2 5

-121 چقدر است؟ 

1 (1 2 (/0 5 3 (/0 25 4 (/1 25 
f(x)تابع  cos x acosx2 2 -122 کدام است؟ aاکیداً صعودي است. حدود  0, بازةدر  3

1 (a 50 3 2 (a R 3 (a 80 3 4 (a 8
3 

f(x)تقعر تابع  ax (a )x x4 3 26 -123 کدام است؟ aهمواره رو به باالست. حدود  3
1 (a ,0 2   2 (a ,0 18 3 (a ,2 18 4 (a ,0 36 

yنمودار تابع  x x a3 -124 کدام است؟ aکند. حدود  چهارم عبور نمی ناحیۀاز  12
1(a 16  2(a 12  3(a 8  4(a 20  

xAهرگاه  1 3
2 2 Bبوده و  1 A طوري که  باشد، بهb b b2

13 13 21 -A 125هـاي   باشد، حداکثر مقدار براي مجمـوع درایـه   0

 برابر است با:
1 (5 2 (9 3 (8 4 (10 

2تریس ما Aاگر  Aپذیر باشد، حاصل  و وارون 2 A
2

1 1 1
2 -126 کدام است؟ 1

1 (A A1 3 2
4 3 2 (A A1 2 2

3 4 3( 3 2
4 3 4 (A A 13 2

2 3 

2
1

1 2
a

3 (a 1
4 (1 0aa

xf(x)ختالف مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق تابع 
x2

1
2 5x

 چقدر است؟ 

1 (1 2 (/0 5/ 3 (/0 25/ 4 (/1 25/
f(x)ابع  cos x acosxcos xcos x  اکیداً صعودي است. حدود 0,بازةدرa کدام است؟ 

1 (aa 50 3 2 (a R 3 (aa 80 3 4 (a 8
3

f(x)قعر تابع  ax (a )x x4 3 2(a )(a ))x)x))x همواره رو به باالست. حدودa کدام است؟ 
1 (a  2 (a 3 (a 4 (a

yمودار تابع  x x a3  کدام است؟ aکند. حدود چهارم عبور نمیناحیۀاز 12
1(a 16 2(a 12 3(a 8 4(a 20

xAهرگاه  1 3
2 2 Bبوده و 1 A طوري که  باشد، بهb b b2

13 13 21b bb   ه باشد، حداکثر مقدار براي مجمـوع درایـه  0

رابر است با:
1 (5 2 (9 3 (8 4 (10

2تریس ماAگر  Aپذیر باشد، حاصل  و وارون 2 A
2

1 1 1
2  کدام است؟ 1

1 (A A1 2 (A A1 3(  4 (A A 1

1 2
a

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  ریاضیات 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

aاگر  bA c d ،ad bc Aو  4 A2 5 6 -127 کدام است؟ Aهاي روي قطر اصلی ماتریس  ضرب داریه باشد، آنگاه حاصل 0

3/یا  3) 3 4یا  3) 2 3یا  2) 1 5 4 (/3  2یا  5
x) دایرةترین وتري از  طول کوتاه ) (y )2 21 2 A نقطۀاز  که 9 ( , )2 -128 گذرد، کدام است؟ می 3

1 (5 2 (7 3 (2 5 4 (2 7 
x معادلۀبه  C دایرةشعاع  y x y2 2 2 2 -129 چه مقداري دارد؟ 0

 2) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-130 تواند باشد؟ کند. سطح مقطع حاصل کدام می اي را قطع می یک سطح استوانه P صفحۀ

  ) دو خط موازي2  ) دایره و بیضی1
 تواند صحیح باشد موارد می همۀ) 4  ) یک خط3

-131 تند، کدام است؟مماس هس Rاي به شعاع  که بر دایره rهایی به شعاع ثابت  مکان هندسی مراکز دایره
 ) دو دایره4 ) دو خط عمود بر هم3 ) دو خط موازي2 ) یک دایره1

aاگر  ( , , )2 1 bو  1 ( , , )1 4 aباشند، حجم متوازي السطوحی که روي سه بردار 0 b  وa b  وa b   شـود   سـاخته مـی 132-
 کدام است؟

1 (12 2 (17 3 (18 4 (30 
aاگر بردارهاي  ( , , )1 2 bو  3 ( , , )1 1 -133 ضلع سوم کدام است؟اندازة دو ضلع از اضالع مثلث باشند،  2

1 (30 2 (31 3 (32 4 (33 
-134 کند؟ را به کدام نسبت قطع می ABخط  پاره CDاند. ضلع  کنار هم قرار گرفته 4و  3به طول ضلع  عدو مرب شکلمطابق 

1 (2
3    

2 (3
2 2 

3 (3
4    

4 (4
3 2   

BCدر شکل مقابل  || MN  است و مساحت ذوزنقهMNCB  هشت برابر مساحت مثلثAMN هاي نظیـر رأس   باشد. نسبت میانه می 135-
A هاي  در مثلثAMN  وABC کدام است؟ 
1 (2 2 
2 (3 
3 (2 
4 (3 2 

A
B

C

D

B C

M N

A

سستند، کدام است؟مماس هس Rاي به شعاع که بر دایره rهایی به شعاع ثابت مکان هندسی مراکز دایره
 ) دو دایره4 ) دو خط عمود بر هم3 ) دو خط موازي2 ) یک دایره1

aگر  ( , , ), ,a ( , ,, bو ,, ( , , ), ,, ,b aباشند، حجم متوازي السطوحی که روي سه بردار) ba bb وa ba bb وa ba bb سـاخته مـی
 کدام است؟

1 (12 2 (17 3 (18 4 (30
aگر بردارهاي  ( , , ), , ), )a ( , ,, ,, bو , ( , , ), ,,b ضلع سوم کدام است؟اندازة دو ضلع از اضالع مثلث باشند، )

1 (30 2 (31 3 (32 4 (33
 کند؟ را به کدام نسبت قطع میABخط  پاره CDاند. ضلع کنار هم قرار گرفته4و 3به طول ضلع  عدو مرب شکلمطابق 

1 (2
3  

2 (3
22

3 (3
4  

4 (4
23 

BCدر شکل مقابل  || MN است و مساحت ذوزنقهMNCB هشت برابر مساحت مثلثAMNهاي نظیـباشد. نسبت میانهمی
A هاي در مثلثAMN وABC کدام است؟ 
1 (2 2
2 (3
3 (2
4(3 2

A
B

C

D

B C

M N

A
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-136 واحد است. مساحت قسمت سایه خورده کدام است؟ 1صله افقی و عمودي هر نقطه از نقطه مجاور فا در شبکه مقابل 
1 (33

2
2(31

2  

3(29
2  

4 (27
2   

 
-137 65و  74، 117هستند. اگر طول سه ضلع از چهـار ضـلع بـه ترتیـب      مرسهداخلی در یک نقطه  زاویۀدر یک چهارضلعی، نیمساز سه 

 باشد، طول ضلع چهارم کدام است؟
1 (100 2 (104 3 (108 4 (112 
 

ABدر شکل زیر اگر  8 ،BC ACو  12 -138 کدام است؟ AMباشد، طول مماس  10
1 (/3 5 
2 (3 
3 (/2 5 
4 (2 
 

ساق این  اندازةباشد،  2تر برابر  کوچک اندازة قاعدةو  3اي محیط است. اگر شعاع دایره برابر  بر دایره الساقین متساوي ذوزنقۀیک  139-
 ذوزنقه کدام است؟

1 (2 2 (6 3 (4 4 (3 
2 فاصلۀبه  A نقطۀ -140 نقطـۀ را حـول   A نقطۀنامیم.  می A نقطۀ، dرا تحت بازتاب نسبت به خط  A نقطۀ. تصویر داردقرار  dاز خط  5
A  نقطۀتا دهیم  دوران می 120 اندازةبه A خط  حاصل شود. طول پارهAA کدام است؟ 

1 (5 3 2 (10 3 3 (2 15 4 (4 15 
-141 مرجع است) نما هستند؟ ( هاي زیر گزاره چندتا از عبارت

xالف)  y x y2 xب)    2 : x2 0  

xج)  x2 3 xد)     0 : (x ) x x2 23 6 9  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Aاگر  {x | | x | }2 4 ،B {x | x }2 Cو  9 {x |[x] مفـروض باشـند، مسـاحت نمـودار هندسـی       2{ 142-
A B C2 را در دستگاه مختصات کدام است؟ 

1 (45 2 (47 3 (52 4 (55 

A

B C
N

M P

ABدر شکل زیر اگر  8 ،BC ACو 12  کدام است؟ AMباشد، طول مماس 10
1 (/3 5/
2 (3
3 (/2 5/
4 (2

س اندازةباشد، 2تر برابر  کوچک اندازة قاعدةو 3اي محیط است. اگر شعاع دایره برابر  بر دایره الساقین متساويذوزنقۀک 
ذوزنقه کدام است؟

1 (2 2 (6 3 (4 4 (3
2فاصلۀبه Aقطۀ را حـول Aنقطۀنامیم. میAنقطۀ، dرا تحت بازتاب نسبت به خط Aنقطۀ. تصویر داردقرار dاز خط 5
A  نقطۀتا دهیم  دوران می 120اندازةبهAخط  حاصل شود. طول پارهAA کدام است؟ 

1 (5 3 2 (10 3 3 (2 15 4 (4 15
 مرجع است) نما هستند؟ ( هاي زیر گزاره چندتا از عبارت

xلف)  y x y2 2x    (بx : x2 0 

x2ج)  3 0x     (دx : (x ) x x2 2 9) x x) x 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

Aگر  {x | | x | }| | x || ،B {x | x }| x2 وC {x |[x] }|[x] مفـروض باشـند، مسـاحت نمـودار هن{
A B C2را در دستگاه مختصات کدام است؟

1(452(473(524(55

A

B C
N

M P
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-143 اي چند درجه است؟ مربوط به رنگ چشم مشکی در نمودار دایرهزاویۀ یک مدرسه به شرح زیر است.  آموزان دانشرنگ چشم 
1 (36 
2 (54 
3 (72 
4 (74 

ایـم و از آنهـا    نفر را بررسـی کـرده   1000سواري توسط شهرداري تهران با هدف کم کردن آلودگی هوا عضویت  در طرح جدید دوچرخه 144-
هـاي زیـر    کنیم. کدام مـورد از عبـارت   ایم و نسبت افراد عضو این طرح را در نمونه محاسبه می نفر انتخاب کرده 250اي به حجم  نمونه

 ؟نیستصحیح 
  نفر است. 250نمونه برابر اندازة ) 1
 نفر است. 1000) پارامتر جامعه برابر نسبت افراد عضو در 2
  نفر است. 250نمونه برابر نسبت افراد عضو در آمارة ) 3
 نفر است. 1000نمونه برابر نسبت افراد عضو در  آمارة) 4

Sاي  در فضاي نمونه {a,b,c} هاي  احتمالP(a) ،P(b)  وP(c) 1هندسـی بـا قـدر نسـبت      دنبالۀجمالت متوالی یک  ترتیب به
2 145-

Pهستند، احتمال  (a) کدام است؟ 
1 (1

7 2 (2
7 3 (3

7 4 (4
7 

-146 صدا قرار دارد؟   , بین هر دو حرف صدادار, حداقل یک حرف بیLEONARDکلمۀ در چند جایگشت از حروف 

1 (! !4 5
2   2 (! !4 5   3 (! ! !7 5 3   4 (!

!
7
4   

1 آموز دانشاگر احتمال چپ دست بودن یک 
1و احتمال شروع نام او با حرف الف  6

آمـوز   باشد، چقدر احتمال دارد که یـک دانـش   15 147-
 انتخاب شده تنها یکی از دو ویژگی مذکور را داشته باشد؟

1 (19
90 2 (20

90 3 (21
90 4 (1

90 

1در یک سکه احتمال رو آمدن 
کنـیم.   کنیم. اگر رو بیاید یک تاس و اگر پشت بیاید دو تاس پرتاب مـی  می پرتاباست. این سکه را  4 148-

 این آزمایش چقدر است؟نتیجۀ در  3عدد  نشدنه احتمال دید
1 (13

48 2 (5
6 3 (35

48 4 (55
72 

aفرض کنید  b c |و  1397 a b c r3 3 -149 ت؟کدام اس rترین عدد مثبت  کوچک 36
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

n2ترین مقسوم علیه مشترك  بزرگ n2و  3 -150 کدام است؟ 5
 11یا  3) 4 39یا  13یا  1) 3 13یا  1) 2 11یا  1) 1

60 6 30 24
مشچ گنريا هوهقیبآزبسیکشم

دادعت

رر و ر ر ر رو
نفر است. 1000نمونه برابر نسبت افراد عضو در آمارة)4

فضاي نمونه Sاي در {a,b,c} هاي احتمالP(a) ،P(b)وP(c)هندسـی بـا قـدر نسـدنبالۀجمالت متوالی یک  ترتیب به
Pهستند، احتمال  (a) کدام است؟ 

1 (1
7 2 (2

7 3 (3
7 4 (4

7
صدا قرار دارد؟  , بین هر دو حرف صدادار, حداقل یک حرف بیLEONARDکلمۀ در چند جایگشت از حروف 

1 (! !4 5!
2  2 (! !4 5!  3 (! ! !7 5 3! !!!!  4 (!

!
7
4 

1آموز دانشگر احتمال چپ دست بودن یک 
1و احتمال شروع نام او با حرف الف 6

باشد، چقدر احتمال دارد که یـک دانـش15
نتخاب شده تنها یکی از دو ویژگی مذکور را داشته باشد؟

1 (19
90 2 (20

90 3 (21
90 4 (1

90
1در یک سکه احتمال رو آمدن 

کنیم. اگر رو بیاید یک تاس و اگر پشت بیاید دو تاس پرتاب مـیمیپرتاباست. این سکه را 4
این آزمایش چقدر است؟نتیجۀ در  3عدد  نشدنه حتمال دید

1(13
48 2(5

6 3(35
48 4(55

72
aفرض کنید  b c |و 1397 a b c r3 3 3b cb c6 ترین عدد مثبت  کوچکr سست؟کدام اس

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
2ترین مقسوم علیه مشترك  زرگ 3n وn2  کدام است؟ 5

11یا  3) 4 39یا  13یا  1) 3 13یا  1) 2 11یا  1) 1
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xنهشتی  هم معادلۀجواب عمومی 
11

829 -151 کدام است؟ 256
1 (k11 9 2 (k11 5 3 (k11 10 4 (k11 

Vبا رئوس  a,b,c,d ,eتوان ساخت که  ، چند گراف ساده میG GN (a) N (b)152 ؟-

1 (52 2 (82 3 (72 4 (62
-153 یک گراف کامل باشد؟ اندازةتواند مجموع مرتبه و  کدام عدد می

1 (125 2 (144 3 (153 4 (225 
-154 که هیچ اتاقی خالی نماند؟ طوري توانند در یک هتل به سه اتاق مختلف بروند، به پنج مسافر به چند طریق می

1 (243 2 (81 3 (151 4 (150 
طور یقین دسـت کـم دو عـدد بـا      اي قرار دهیم، حداقل چند کارت بیرون آوریم تا به را داخل کیسه 20تا  1هاي  کارت با شماره 20اگر  155-

 داشته باشیم؟ 1تر از  علیه مشترك بزرگ مقسوم
1 (8 2 (9 3 (10 4 (11 
 

 
 

1 (8 2 (9 3 (10 4 (11
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ثابت آویخته شده است. آن را از حالـت تعـادل    نقطۀنخ سبکی به یک با  mکوچکی به جرم  وزنۀاي  با توجه به شکل زیر به آونگ ساده 156-
سازي شود، کـدام گزینـه جـزء مـوارد قابـل       کنیم. اگر این حرکت مدل خارج کرده و حرکت آن را طی چند نوسان محدود بررسی می

 ؟گیرد نمیپوشی قرار  چشم
 ) ابعاد وزنه1
 ) جرم طناب2
 اتصال نقطۀ) اصطکاك در 3
 گلوله ) نیروي وزن4

-157 تواند تا سه رقم بامعنا داشته باشد؟ متر نشان داده شده می سانتی 6هاي  کش عدد گزارش شده از کدام یک از خط

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

3 (1 2 3 4 5 6  4 (1 2 3 4 5 6 
شـروع  نقطـۀ  ایـن متحـرك از   فاصلۀ دهد. بیشترین  سرعت زمان متحرکی در حرکت روي خط راست را نشان می شکل مقابل نمودار 158-

tحرکتش در   چند متر است؟ 0
1 (120 
2 (320 
3 (160   
4 (200 
 

 

mقطاري با سرعت 
s15 راننـدة  متر است،  100ابتداي قطار تا ایستگاه فاصلۀ اي که  ر لحظهشود. د روي یک ریل مستقیم به ایستگاه نزدیک می 159-

/قطار با شتاب 
m
s20 1شود،  کند. وقتی قطار متوقف می ترمز می 5

 طول قطار از ایستگاه عبور کرده است. طول قطار چند متر است؟ 4

1 (125 2 (250 3 (600 4 (500 
mکه با سرعت جسمی 

s2  در حال حرکت در جهت مثبت محورx  ها است، ابتدا به مدتt1  اول با شتاب ثابت ثانیۀa1   و به دنبـال آن 160-

mثانیـه   t1دهد، اگر سرعت متوسطش در  به حرکت خود ادامه می a2ثانیه با شتاب ثابت  t2مدت  به
s6  و درt2   ثانیـهm

s4   بـوده
 زمانی کدام خواهد بود؟بازة باشد، نوع حرکتش در این دو 

 ) تندشونده ـ کندشونده ـ تندشونده2  ) تندشونده ـ کندشونده1
 ) کندشونده ـ تندشونده4 ) کندشونده ـ تندشونده ـ کندشونده3

Aهـاي   قـرار دارنـد، اگـر دو متحـرك بـا سـرعت       m300و  m300هـاي   به ترتیب در مکـان  Bو  Aدو متحرك 
mv s30  و 161-

B
mv s15  در جهت مثبت محورx ،ثانیه بعد از رسیدن دو متحرك به یکدیگر متحرك  20ها در حال حرکت باشندA  در چند متري

x)مبدأ مکان   قرار دارد؟ 0(
1 (2100 2 (1200 3 (1500 4 (900 

20

40

t (s)

mv( )s

t1

40

4
20

نقطـۀایـن متحـرك از   فاصلۀ دهد. بیشترین سرعت زمان متحرکی در حرکت روي خط راست را نشان میشکل مقابل نمودار
tحرکتش در  چند متر است؟0

1 (120
2 (320
3 (160 
4 (200

mطاري با سرعت 
s15متر است، 100ابتداي قطار تا ایستگاه فاصلۀاي که  ر لحظهشود. د روي یک ریل مستقیم به ایستگاه نزدیک می

/طار با شتاب 
m
s20 1شود،  کند. وقتی قطار متوقف میترمز می /5

طول قطار از ایستگاه عبور کرده است. طول قطار چند متر است؟4

1 (125 2 (250 3 (600 4 (500
mکه با سرعت جسمی 

s2 در حال حرکت در جهت مثبت محورx ها است، ابتدا به مدتt1 اول با شتاب ثابت ثانیۀa1به دنب و

mثانیـه   t1دهد، اگر سرعت متوسطش در به حرکت خود ادامه میa2ثانیه با شتاب ثابت t2مدت ه
s6  و درt2  ثانیـهm

s4
زمانی کدام خواهد بود؟بازة اشد، نوع حرکتش در این دو 

) تندشونده ـ کندشونده ـ تندشونده2 ) تندشونده ـ کندشونده1
) کندشونده ـ تندشونده4 ) کندشونده ـ تندشونده ـ کندشونده3

mهـاي  قـرار دارنـد، اگـر دو متحـرك بـا سـرعت      m300و m300هـاي  به ترتیب در مکـان Bو Aدو متحرك 
s30

B
mv s15 در جهت مثبت محورx ،ثانیه بعد از رسیدن دو متحرك به یکدیگر متحرك 20ها در حال حرکت باشندA در چند

ا )أ )

20

40

t (s)

mv( )m
s

t1

40

4
20
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5کند  آخر حرکت طی میثانیۀ  2فتی که در شود، اگر مسا اي بدون سرعت اولیه از ارتفاعی رها می گلوله
مسافتی که قبـل از آن طـی    4 162-

 کرده است، کل مسافت پیموده شده چند متر است؟
1 (120 2 (180 3 (140 4 (160 

/نی کوچک به جرم نردبا kg1 1/و طول  5 متر مطابق شکل به دیوار قائم بدون اصطکاك آسانسوري تکیه داده شده اسـت و ضـریب    5 163-
0/اصطکاك ایستایی بین کف آسانسور و پاي نردبان  mبوده و آسانسور با شتاب  5

s22    کنـد، در   به سمت باال تندشـونده حرکـت مـی

 شود چند نیوتون است؟ سر خوردن باشد، نیرویی که از دیوار آسانسور به نردبان وارد میآستانۀ صورتی که نردبان در 
1 (18   
2 (27 
3 (9 5 
4 (9 
 

 

آید. اگر بین نیروي مقاومت هـوا و سـرعت قطـره     ده و به صورت قائم به سمت زمین میاز یک ابر جدا ش mm4باران کروي شکل به قطر قطرة یک  164-

fرابطۀ  v7 22 mباران به زمین چند قطرة برقرار باشد، سرعت حدي برخورد  10
s ) است؟mg

s210  و  3وg
cm31(آب 

1 (160 2 (16 3 (400 4 (40 
کند. در ایـن لحظـه    ثانیه اثر می 6به مدت  F2و  F1که روي سطح افقی بدون اصطکاك ساکن است، دو نیروي افقی  kg12به جسمی  165-

mثانیه بعد با سرعت  4م قطع شده و جس F1نیروي 
s10 کند. مقدار نیروي  از مبدأ عبور میF1 چند نیوتون است؟ 

1 (42 2 (50 3 (21 4 (25 
1اي  شعاع سیاره

1شعاع زمین و جرم آن  4
اب گرانشی در سطح این سیاره چند برابـر شـتاب گرانشـی در    زمین است. شتکرة جرم  2 166-

 زمین است؟کرة سطح 

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

16 

1فاصلۀ به ترتیب در  Bو  Aماهوارة دو 
1فاصلۀ شعاع زمین از سطح زمین و در  3

شعاع زمین از سطح زمین در حال چرخش بـه دور   2 167-
 است؟ Aماهوارة چند برابر  Bماهوارة گردش دورة باشند،  زمین می

1 (27 28 2 (9 232 3 (27 232 4 (9 2
16 

/ثابت  اي با سرعت در شکل مقابل وزنه
m
s1 -168 برابر با چند ژول است؟ s5در مدت  Fکند، کار نیروي  به سمت پایین حرکت می 5

 )Ng kg10کنیم.) نظر می و از جرم قرقره، نخ و اصطکاك بین آنها صرف 

1 (30 
2 (150 
3 (30 
4 (150 

kg2

F

آید. اگر بین نیروي مقاومت هـوا و سـرعتششده و به صورت قائم به سمت زمین میاز یک ابر جدا شmm 4باران کروي شکل به قطر قطرة ک

fابطۀ  v7 22 mباران به زمین چند قطرة برقرار باشد، سرعت حدي برخورد 1
s ) است؟mg

s210 و 3وg
cm31آ

1 (160 2 (16 3 (400 4 (40
 کند. در ایـن ثانیه اثر می 6به مدت  F2FFو F1FFکه روي سطح افقی بدون اصطکاك ساکن است، دو نیروي افقی kg12ه جسمی 

mثانیه بعد با سرعت 4سسم قطع شده و جسF1FFیروي 
s10کند. مقدار نیروي از مبدأ عبور میF1FFچند نیوتون است؟

1 (42 2 (50 3 (21 4 (25
1اي شعاع سیاره

1شعاع زمین و جرم آن 4
اب گرانشی در سطح این سیاره چند برابـر شـتاب گرانشزمین است. شتکرة جرم 2

 زمین است؟کرة سطح 

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

16
1فاصلۀ به ترتیب در Bو Aماهوارة دو 

1فاصلۀ شعاع زمین از سطح زمین و در 3
شعاع زمین از سطح زمین در حال چرخش2

 است؟ Aماهوارة چند برابر  Bماهوارة گردش دورةباشند،  زمین می

1 (27 28 2 (9 232 3 (27 232 4 (29
16

/ثابت  اي با سرعت در شکل مقابل وزنه
m
s1 برابر با چند ژول است؟s5در مدت FFکند، کار نیروي به سمت پایین حرکت می/5

)Ng kg10کنیم.) نظر می و از جرم قرقره، نخ و اصطکاك بین آنها صرف 

1 (30
2(150
3(30kg2

FF
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را در  kg200تیرآهنـی بـه جـرم     kW50درصد و توان الکتریکـی   40یک باالبر برقی در باالي ساختمانی نصب شده است و با بازده  169-
متـري سـطح    40این باالبر در ارتفـاع   تسمۀپوشی از اصطکاك و مقاومت هوا اگر  آورد. با چشم راستاي قائم و با سرعت ثابت پایین می

 کند؟ زمین پاره شود، تیرآهن با چه سرعتی به زمین برخورد می
1 (20 2 2 (30 3 (10 2 4 (10 

grشکل آب در حال تعادل با چگالی  U لولۀدر شکل مقابل در 
cm31 باشد. در سمت راست مایعی به ارتفـاع   میcm5   و چگـالی 170-

/
gr

cm30 سـمت   لولـۀ برابر  5سمت راست، لولۀ رود؟ (فرض کنید سطح مقطع  باالتر می M نقطۀکنیم. آب تا چه ارتفاعی از  اضافه می 6

 چپ است)
1 (/ cm0 5    
2 (/ cm2 5    
3 (cm3    
4 (cm4   

ریزد. در ایـن حالـت    آب از ظرف بیرون می cm3300در شکل مقابل آب درون ظرف لبریز است. اگر ظرف آب را به تدریج باال آوریم،  171-

gدهد؟ (چگالی آب  چند نیوتون را نشان می نیروسنج عدد
cm31 چگالی فلز ،/

g
cm32 mgو  5

s210 (است 

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

/هاي  به ترتیب چگالی Bو  Aمخلوطی از دو مایع 
gr

cm31 kgو  2
m3800  داریم. اگر جرم مایعA   یک و نیم برابر جـرم مـایع ،B   ،باشـد 172-

kgچگالی مخلوط چند 
m3 شود) است؟ (از تغییر حجم در اثر مخلوط کردن صرف نظر می 

1 (250 2 (1000 3 (1300 4 (3125 
/یک بادکنک پالستیکی به حجم  L2 در زیـر سـطح    m15کنیم و آن را بـه عمـق    پر می Pa510و فشار  C47را از هوا با دماي  5 173-

/به در اثر این عمل، حجم بادکنک بریم. اگر  اي می دریاچه L0 Pاسـت؟ (  Cبرسد، دمـاي آب در ایـن عمـق چنـد      9 Pa5
0 و   10

kg
m

3
 )آب310

1 (5 2 (7 3 (15 4 (17 
  

( )1 ( )2

M

جنسورین

بآ

3 (cm3  
4 (cm4 

ریزد. در ایـنآب از ظرف بیرون میcm3300در شکل مقابل آب درون ظرف لبریز است. اگر ظرف آب را به تدریج باال آوریم، 

gدهد؟ (چگالی آب چند نیوتون را نشان مییروسنج عدد
cm31 چگالی فلز ،/

g
cm32 mgو /5

s210 (است 

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

/هاي  به ترتیب چگالیBو Aمخلوطی از دو مایع 
gr

cm31 kgو /2
m3800 داریم. اگر جرم مایعA   یک و نیم برابر جـرم مـایع ،B

kgچگالی مخلوط چند 
m3شود) است؟ (از تغییر حجم در اثر مخلوط کردن صرف نظر می

1 (250 2 (1000 3 (1300 4 (25312
/ک بادکنک پالستیکی به حجم  L2 فشار  C47را از هوا با دماي /5 در زیـرm15 کنیم و آن را بـه عمـق    پر می Pa510و

/به در اثر این عمل، حجم بادکنک بریم. اگر  اي می دریاچه L0 Pa51اسـت؟ (Cبرسد، دمـاي آب در ایـن عمـق چنـد     /9
kg
m

3
)آب310

1(52(73(154(17

جنسورین

بآ

www.konkur.in

forum.konkur.in



12صفحه  فیزیک 

 
 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-174 است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از عبارت
 جسم عالوه بر دما، به مساحت آن، میزان صیقلی بودن و رنگ سطح آن بستگی دارد.) تابش گرمایی از سطح هر 1
 کند. دهد و برف اطراف خود را ذوب می نوعی گیاه است که انرژي خود را از طریق تابش فروسرخ از دست می ،) کلم اسکانک2
 گیرد. ) انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن به صورت تابش گرمایی صورت می3
 شود. جا نمی هایی از خود ماده به همراه گرما جابه ) در انتقال گرما از طریق رسانش، بخش4
Aداراي حفره است. اگر  Bکرة  توپر و  Aکرة  داریم. Bو  A ندازةهم جنس و هم اکرة  دو Bm m4      باشـد و دو کـره مقـدار گرمـاي 175-

 است؟ Bچند برابر  Aة کر یکسانی دریافت کنند، نسبت افزایش سطح

1 (1
4 2 (4 3 (1

2 4 (1 

چشـمۀ  است. با ثابت ماندن دماي  %60و بازده آن  C017سرد چشمۀ کند، دماي  کارنو کار میچرخۀ در یک ماشین گرمایی فرضی که با  176-
 برسد؟ %50فارنهایت تغییر دهیم تا بازده آن به درجۀ گرم را چند چشمۀ دماي  سرد،

1 (145 2 (145- 3 (261- 4 (261 
-AB 177کند مطابق شکل زیر است. کاري که گاز روي محـیط در فراینـد    اي که مقدار معینی گاز کامل دو اتمی طی می چرخه V-Pنمودار 

J(Rدهد چند ژول است؟  انجام می )mol.k8 فرایند)AB باشد) دررو می بی  

1 (1250-
2 (1250 
3 (750- 
4 (750

-178 کند؟ هاي ترمودینامیک را نقض می یک از قانون زیر کدامجملۀ 
 »کند دستگاهی در طی چند فرایند، تمام گرماي دریافتی را به انرژي مکانیکی تبدیل می«
  ) قانون دوم2  قانون اول  )1
 انونیک از دو ق ) هیچ4  ) قانون اول و دوم  3

xهاي  ها به ترتیب در مکان x+ روي محور C4+ و C2بارهاي الکتریکی  cm6  وx cm3     اي چنـد   قـرار دارنـد. بـار نقطـه 179-

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2  قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx شود؟  برابر صفرN.m(K )C
99 10 

1 (2 2 (2 3 (4 4 (4 
امـل توسـط   برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور ک 10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ  180-

1/الکتریکی با ضریب  دي کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چنـد برابـر شـود تـا      پر می 6
 ظرفیت آن تغییر نکند؟

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25 

5 V (lit)

1

P(atm)

AC

B10

1

1 (145 2 (145- 3 (261- 4 (261 
کند مطابق شکل زیر است. کاري که گاز روي محـیط در فراینـاي که مقدار معینی گاز کامل دو اتمی طی می چرخه V-Pمودار 

J(Rدهد چند ژول است؟  نجام می )J
mol.k فرایند)ABباشد) دررو می بی 

1 (1250-
2 (1250
3 (750-
4 (750

 کند؟ هاي ترمودینامیک را نقض می یک از قانون زیر کدامجملۀ 
 »کند دستگاهی در طی چند فرایند، تمام گرماي دریافتی را به انرژي مکانیکی تبدیل می«
  ) قانون دوم2 قانون اول  )1
 انونیک از دو ق ) هیچ4 ) قانون اول و دوم  3

xهاي  ها به ترتیب در مکانx+ روي محور C4+ وC2ارهاي الکتریکی  cm6 وx cm3    اي قـرار دارنـد. بـار نقطـه

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2 قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx شود؟ برابر صفرN.m(K )C
99 10

1 (2 2 (2 3 (4 4 (4
ککامـلبرابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور ک10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ 

1/الکتریکی با ضریب دي کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چنـد برابـر شـ پر می /6
ظرفیت آن تغییر نکند؟

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25

5 V (lit)

1

(atm)

AC

B10

1
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انـدازة  در یک میدان الکتریکی یکنواخت به  Aنقطۀ است، در  g810و جرم  C1510مطابق شکل یک غبار که داراي بار الکتریکی  181-

/
N
C

51 2 پایین قرار داشته باشد، تندي این صفحۀ از  cm1فاصلۀ ابتدا ساکن و به  افقی قرار گرفته است. اگر غبار درصفحۀ بین دو  10

mرسد، چند  باالیی میصفحۀ غبار وقتی به 
s  است؟N(g )kg10 

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

37/نسبت به قبل  Aکرة بسته شود، بار  K در شکل مقابل اگر کلید شـود. بـار    میکروکولن مـی  60درصد کاهش یافته و بار هر کره  5 182-
 قبل از تماس چند میکروکولن بوده است؟ Aکرة 

1 (120 
2 (96 
3 (100 
4 (150 

% کـاهش  20اي که بدون تغییر جرم سطح مقطع آن  گونه کنیم. اگر سیم را بکشیم به وصل می Vرا به مولد با ولتاژ  Rسیمی با مقاومت  183-
 کند؟ یابد، آهنگ تولید گرماي سیم چند درصد و چگونه تغییر می

 درصد کاهش 44) 4 درصد افزایش 44) 3 درصد کاهش 36) 2 درصد افزایش 36) 1
-184 دهد؟ در مدار زیر آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان می

1 (/05 
2 (/075 
3 (1 
4 (/125 
 
 

داشته باشد چند برابـر   R1تواند مقاومت  توان مصرفی که میبیشینۀ آمپر باشد،  15جریان قابل تحمل فیوز بیشینۀ رو اگر  در شکل روبه 185-
 تواند داشته باشد؟ می R4توان مصرفی است که مقاومت بیشینۀ 

1 (1
2 

2 (2 
3 (4

9 

4 (9
4 

cm5
cm1A

A B

K

63

6 3

A

r 1
V15

R R1 R R2

R R3

R R4

R R5

زویف

1(12
2 (96
3(100
4 (150

% ک20اي که بدون تغییر جرم سطح مقطع آن  گونه کنیم. اگر سیم را بکشیم بهوصل می Vرا به مولد با ولتاژ Rسیمی با مقاومت 
 کند؟ ابد، آهنگ تولید گرماي سیم چند درصد و چگونه تغییر می

 درصد کاهش 44) 4 درصد افزایش 44) 3 درصد کاهش 36) 2 درصد افزایش 36) 1
 دهد؟ در مدار زیر آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان می

1 (/05/
2 (/075/

3 (1
4 (/125/

داشته باشد چندR1Rتواند مقاومت توان مصرفی که میبیشینۀ آمپر باشد، 15جریان قابل تحمل فیوز بیشینۀ رو اگر  در شکل روبه
تواند داشته باشد؟میR4توان مصرفی است که مقاومت یشینۀ 

1 (1
2

2 (2
3 (4

9

K

63

6 3

A

r 1
V15

R R1 R R2

R R3

R R4

R R5

زویف
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-186 کند؟ چند اهم تغییر می Bو  Aنقطۀ مقاومت معادل بین دو  Kرو با بستن کلید  در مدار شکل روبه
 ) صفر1
2 (1 
3 (2 
4 (3 
 

هاي آن کنار هم در یک ردیف قرار گرفتـه اسـت در    که حلقه cm5را به شکل یک سیملوله به شعاع  mm1به قطر  m1ل سیمی به طو 187-

)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 
-188 شود؟ پادساعتگرد بچرخانیم، نیروي وارد بر سیم چند برابر می 30اندازة ه رو اگر سیم را ب در شکل روبه

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

qبار مثبت  C1  با سرعتV i510 یکنواخت  وارد میدان مغناطیسی/ /B i j03 شود. نیروي مغناطیسـی وارد بـر    می 02 189-
 این بار چند نیوتون است؟

1 (/02 2 (/002 3 (/03 4 (/003 

tصورت  به SIور در د 40شار ـ زمان گذرنده از یک پیچه شامل   معادلۀ t2 باشـد در   20است. اگر مقاومت الکتریکـی آن   3 190-
tزمانی  بازة s1 tتا  1 s2  مقدار بار الکتریکی القایی در مدار چند کولن است؟ 4

1 (12 2 (14 3 (7 4 (20 
) حرکت دهیم، جریـان  1قرار دارد. اگر حلقه را به موازات سیم در جهت ( Iابل حلقه در کنار سیم راست حامل جریان ثابت در شکل مق 191-

 ) از سیم راست دور شود جریان القایی ......... است.2القایی در حلقه ......... و اگر در جهت (
  ) صفر ـ ساعتگرد1
 ) ساعتگرد ـ پاد ساعتگرد2
  عتگرد) صفر ـ پادسا3
 ) پادساعتگرد ـ ساعتگرد4

  

A3B

6 6
12

3

I

30

I
( )2

( )1

 شود؟ پادساعتگرد بچرخانیم، نیروي وارد بر سیم چند برابر می30اندازة ببه رو اگر سیم را بدر شکل روبه
1 (1
2 (/15/
3 (3

4 (2

qار مثبت  C با سرعتV i51 iیکنواخت وارد میدان مغناطیسی/ /B i j/ /i ji j/ شود. نیروي مغناطیسـی ومی/
ین بار چند نیوتون است؟

1 (/02/ 2 (/002/ 3 (/03/ 4 (/003/

tصورت  بهSIور در د 40شار ـ زمان گذرنده از یک پیچه شامل  معادلۀ t2 باش 20است. اگر مقاومت الکتریکـی آن  3
tزمانی  ازة s1 tتا 1 s2 مقدار بار الکتریکی القایی در مدار چند کولن است؟4

1 (12 2 (14 3 (7 4 (20
) حرکت دهیم، ج1قرار دارد. اگر حلقه را به موازات سیم در جهت (Iابل حلقه در کنار سیم راست حامل جریان ثابت در شکل مق

) از سیم راست دور شود جریان القایی ......... است.2لقایی در حلقه ......... و اگر در جهت (
 ) صفر ـ ساعتگرد1
) ساعتگرد ـ پاد ساعتگرد2
  عتگرد) صفر ـ پادسا3
) پادساعتگرد ـ ساعتگرد4

I

30

I
( )

( )
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)چند متر بر مجذور ثانیه است؟  tلحظۀ نمودار مکان ـ زمان نوسانگري مطابق شکل مقابل است، شتاب این نوسانگر در  )2 10 192-

1 (10 3
9 

2 (10 3
9 

3 (3
9 

4 (3
9 

متصل شده و مطابق شکل از یک نقطه آویزان و جسم در حال نوسان است، اگر بـه جـرم جسـم     kبه فنري به ثابت  mجسمی به جرم  193-

m5
 شود؟ اضافه کنیم، تعداد نوسانات آن در مدت یک ثانیه چند برابر می 4

1 (5
2  

2 (3
2 

3 (2 5
5  

4 (2
3 

t/دهد. نوع حرکت نوسانگر در لحظات  شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  (s)0 t/و  55 (s)0 بـه   65 194-
 به چپ چگونه است؟ ترتیب از راست

  ) تندشونده ـ تندشونده1
 ) تندشونده ـ کندشونده2
  ) کندشونده ـ تندشونده3
 ) کندشونده ـ کندشونده4

هاي میدان الکتریکی و مغناطیسـی در ایـن مـوج     بین جهت انتشار موج الکترومغناطیسی و جهت رابطۀهاي زیر  یک از گزینه در کدام 195-
 جهت انتشار موج است) Vدرستی رسم شده است؟ ( به

1( 

E

BV 2( E B

V

 3 (E

B

V 4 (E

B

V 

I)باشد، شدت صوت چند برابر شدت صوت مبنا  db17اگر تراز شدت یک صوت  log2/است؟ ( 0( 0 3( 196-
1 (/12 5 2 (25 3 (50 4 (200 

x (cm)

t (s)t

8

4 3
/1 5

m

t (s)

x (cm)

/0 4
5

5

1 (5
2 

2 (3
2

3 (2 5
5 

4 (2
3

t/دهد. نوع حرکت نوسانگر در لحظات شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را نشان می  (s)// و/ (s)//
به چپ چگونه است؟رتیب از راست

 ) تندشونده ـ تندشونده1
) تندشونده ـ کندشونده2
 ) کندشونده ـ تندشونده3
) کندشونده ـ کندشونده4

هاي میدان الکتریکی و مغناطیسـی در ایـنبین جهت انتشار موج الکترومغناطیسی و جهترابطۀهاي زیر  یک از گزینه در کدام
جهت انتشار موج است)VVدرستی رسم شده است؟ (ه

1( 

EE

BBVVVV 2( EEEE BB

VV

 3 (EE

BB

VV 4 (EE

BB

VV

I)باشد، شدت صوت چند برابر شدت صوت مبنا db17گر تراز شدت یک صوت  log2/است؟ ( ( 0 3/(
1(12 52(253(54(2

m

t (s)

x (cm)

//0 4/
5

5
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است، اگر این فرد، فریاد بزند اولین پژواك صداي خـود را پـس از    m850ها از هم  صخرهفاصلۀ قائم ایستاده است. صخرة  2فردي بین  197-
s2 شنود، اگر سرعت صوت  ه میثانیm

s340 شنود؟ باشد، دومین پژواك صداي خود را چند ثانیه پس از پژواك اول می 

1 (/0 5 2 (1 3 (/1 5 4 (3 
n)پاشن  رشتۀترین فوتون  انرژي پرانرژي Rوژن چند الکترون ولت است؟ اتم هیدر 3( /(E eV)13 6  198-

1( /13 6  2 (/3 4 3 (/0 81 4 (/1 51 
ولـت اسـت؟    تـابع کـار ایـن فلـز چنـد الکتـرون        باشد، می nm207طول موج آستانه براي اثر فوتوالکتریک در یک فلز معین برابر  199-

/
m(c , h evs)s

8 153 10 4 14 10   

1 (/0 6   2 (6 3 (60 4 (600 
گسـیل   2 طـول مـوج   3بـه   4و هنگام گذار از تـراز   1طول موج  4به  5در یک اتم هیدروژن به هنگام گذار یک الکترون از تراز  200-

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

 2به  4) 4 3به  5) 3 1به  3) 2 1به  2 )1
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3 1 2
 2به  4) 4 3به  5) 3 1به  3) 2 1به  2 )1
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-201 گیرد. چهارم حداکثر ......... الکترون جاي می الیۀالکترون و در  پنجم یک اتم حداکثر ظرفیت پذیرش ......... زیرالیۀ
 18ـ  14) 4 32ـ  18) 3 50ـ  18) 2 32ـ  10) 1

-202 چند مورد درست است؟
Alالف) بوکسیت  O2 Feهمراه با ناخالصی و هماتیت  3 O2  خالص است. 3

 کند. هاي هنگفتی را به اقتصاد کشور وارد می دي ساالنه هزینهب) زنگ زدن وسایل آهنی و فوال
 سازند، چون چگالی آهن زیاد است. هاي انتقال برق با ولتاژ قوي را از فوالد خالص نمی سیمج) 

 پذیري آلومینیم کم است. د) وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاوم هستند، چون واکنش
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-203 است؟ نادرست گزینهکدام 
 روند. ها از بین می اکسید در آب، مرجان دي ) با افزایش مقدار کربن1
 فرنگی است. ) خاصیت اسیدي قهوه کمتر از آب گوجه2
 ) گیاهان در خاك داراي گچ یا سیمان محیط مناسبی براي رشد ندارند.3
 باشد که خاصیت اسیدي دارند. می NO2و  SO3هاي فسیلی گازهاي  هاي حاصل از سوخت ) آالینده4

-204 باشند؟ هاي زیر درست می چند مورد از عبارت
 شود. زمین در هوا یافت می کرةالف) بیشترین مقدار هلیم موجود در 
 شود. استفاده می MRI اثر در برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مانند دستگاه ب) از گاز نئون به عنوان محیط بی

 دهد. درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می 7ج) حدود 
 شود. د) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع گاز آرگون با خلوص بسیار زیاد تهیه نمی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-205 هاي فسیلی به طور عمده شامل کدام گازها هستند؟ حاصل از سوختن سوخت هاي آالینده

1( NO ,NO2 2 (SO ,NO3 2 3 (SO ,NO2 2 4 (NO,SO2 
-206 باشد؟ درجه کاهش دهیم، کدام گزینه زیر صحیح می 120 اندازةاست. اگر دماي این نمونه را به  C80دماي یک نمونه هواي خشک 

 ترین گاز نجیب به صورت مایع وجود دارد. در دماي ثانویه سبک )1
 شود. صورت جامد جدا می اکسید موجود در نمونه به دي ) بر اثر کاهش دما، کربن2
 شود. ) بر اثر کاهش دما اکسیژن زودتر از آرگون جدا می3
 شود. یصورت کامالً خالص جدا م ) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، اکسیژن مایع به4

-207 واکنش پتاسیم، سدیم، آهن، مس، منیزیم با اکسیژن به ترتیب ......... ، ......... ، ......... و ......... است.
 ) سوختن، سوختن، اکسایش، اکسایش2 ) سوختن، اکسایش، سوختن، اکسایش  1
 ) سوختن، سوختن، اکسایش، سوختن4 ) سوختن، اکسایش، اکسایش، سوختن3

-208 باشد؟ می نادرستهاي زیر  رتمورد از عبا چند
 باشد. هاي سوختن کامل و ناقص می الف) آب فراورده مشترك در واکنش

 منواکسید تبدیل شود. تواند به راحتی به کربن مونواکسید ناپایدارتر است و در شرایط مناسب می اکسید از کربن دي ب) کربن
 شود. اکسید نیز تولید می ربن، گاز گوگردديهاي سوختن کامل ک سنگ عالوه بر فراورده ج) در سوختن زغال

 شود. د) در فرایند اکسایش آهن، مقدار زیادي انرژي به سرعت آزاد می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

فرنگی است. ) خاصیت اسیدي قهوه کمتر از آب گوجه2
) گیاهان در خاك داراي گچ یا سیمان محیط مناسبی براي رشد ندارند.3
باشد که خاصیت اسیدي دارند.میNO2و SO3هاي فسیلی گازهاي هاي حاصل از سوخت ) آالینده4

باشند؟ هاي زیر درست میچند مورد از عبارت
 شود. زمین در هوا یافت میکرةلف) بیشترین مقدار هلیم موجود در 
شود. استفاده می MRIاثر در برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مانند دستگاهب) از گاز نئون به عنوان محیط بی

دهد. درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم تشکیل می7ج) حدود 
 شود. د) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع گاز آرگون با خلوص بسیار زیاد تهیه نمی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
هاي فسیلی به طور عمده شامل کدام گازها هستند؟حاصل از سوختن سوختهاي الینده

1( NO ,NO2 2 (SO ,NO3 2,NO 3 (SO ,NO2 2,NO 4 (NO,SO2

درجه کاهش دهیم، کدام گزینه زیر صحیح می 120 اندازةاست. اگر دماي این نمونه را به C80دماي یک نمونه هواي خشک 
وجود دارد.در دماي ثانویه سبک )1 ترین گاز نجیب به صورت مایع
 شود. صورت جامد جدا میاکسید موجود در نمونه بهدي) بر اثر کاهش دما، کربن2
 شود. ) بر اثر کاهش دما اکسیژن زودتر از آرگون جدا می3
مم شود. یصورت کامالً خالص جدا م) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، اکسیژن مایع به4

واکنش پتاسیم، سدیم، آهن، مس، منیزیم با اکسیژن به ترتیب ......... ، ......... ، ......... و ......... است.
) سوختن، سوختن، اکسایش، اکسایش2 ) سوختن، اکسایش، سوختن، اکسایش  1
سوختن3 ایش، اک ایش، اک سوختن، سوختن4) ایش، اک سوختن، سوختن، (
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-209 جوش مواد درست انجام شده است؟مقایسۀ نقطۀ مورد زیر  چنددر 
Hالف)  S H O2 2  

Fب)  HCl2  
Brپ)  I2 2  

ت) 

O
||

CH C CH C H OH3 3 2 5  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-210 زمین ......... است. کرة هاي  شونده در آب اي شور دارد. جرم کل مواد حل آب اقیانوس مخلوطی ......... است که ......... مزه
 ) همگن ـ همیشه ـ متغیر2  ) ناهمگن ـ اغلب ـ ثابت  1
 ) ناهمگن ـ همیشه ـ متغیر 4  ثابت   ) همگن ـ اغلب ـ3
-211 به نمودار چند مورد درست است؟  توجهبا 

الف) انحالل پتاسیم نیترات و سدیم نیترات هر دو گرماگیر است اما تـأثیر دمـا روي   
 انحالل سدیم نیترات بیشتر است. 

یک محلول  KNO3یک محلول فراسیر شده و نسبت به  KClنسبت به  Bنقطۀ ب) 
 دهد.   را نشان می C50سیر شده در دماي 

 شود.  می KClپ) افزایش دما باعث کاهش انحالل 
گـرم آب حـل کنـیم یـک      100گرم سدیم نیتـرات را در   C10 ،80ت) اگر در دماي 

 آید.  محلول سیر شده به دست می
1 (1 2 (2  
3 (3 4 (4 

 

% باشـد چنـد   85سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه کرد. در صورتی کـه بـازده درصـدي واکـنش      توان از واکنش زغال متان را می گاز 212-
ـ آیـد؟   % با بخار آب به وجود مـی 70سنگ با درصد خلوص  کیلوگرم زغال 2کیلوگرم متان از واکنش  هـا در واکـنش شـرکت     ی(ناخالص

 کنند) ینم
(H ,C :gmol )11 12  
C(s) H O(g) CH (g) CO (g)2 4 22 2 

1 (/093   2 (/19   3 (/079   4 (/1 61   
-213 ؟ است درست گزینه کدام

 شود. ) در استخراج فلزات درصد زیادي از سنگ معدن به فلز تبدیل می1
 برد. هاي زیستی بیشتري را از بین می  فلزها گونه) بازیافت 2
 شوند. ) فلزها بر اثر خوردگی و فرسایش به سنگ معدن تبدیل می3
 25واتـی را حـدود    60قدر انرژي ذخیره کرد که یـک المـپ    توان آن ) فلزها منبعی تجدید ناپذیرند که از استخراج آنها می4

 ساعت روشن نگه داشت. 
-214 اند؟ گذاري شده نامچند ترکیب به درستی 

 سیکلوبنزن ت)        نفتالن پ)  بنزن ب)  سیکلوبوتان الف) 

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

لف) انحالل پتاسیم نیترات و سدیم نیترات هر دو گرماگیر است اما تـأثیر دمـا روي   
نحالل سدیم نیترات بیشتر است. 

یک محلول  KNO3یک محلول فراسیر شده و نسبت به KClنسبت به Bنقطۀ ب) 
 دهد.   را نشان می C50سیر شده در دماي 

 شود.  میKClپ) افزایش دما باعث کاهش انحالل 
گـرم آب حـل کنـیم یـک     100گرم سدیم نیتـرات را در  C10،80ت) اگر در دماي 

 آید.  محلول سیر شده به دست می
1 (1 2 (2 
3 (3 4 (4

% باشـد85سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه کرد. در صورتی کـه بـازده درصـدي واکـنش     توان از واکنش زغالمتان را می گاز
ـ آیـد؟  % با بخار آب به وجود مـی 70سنگ با درصد خلوص  کیلوگرم زغال 2کیلوگرم متان از واکنش  هـا در واکـنش ش ی(ناخالص

مم کنند) یم
,C :gmol )1,C,C

H O(g) CH (g) CO (g)2 4 2(g) CO(g) CO
1(/093/  2(/19/  3(/079/  4(/1 61/ 

؟ است درست گزینه کدام
 شود. ) در استخراج فلزات درصد زیادي از سنگ معدن به فلز تبدیل می1
برد. هاي زیستی بیشتري را از بین می  فلزها گونه) بازیافت2
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CH)نام  ) CHC(CH ) C H3 2 3 2 2 -215 ام است؟به روش آیوپاك کد 5

  متیل پنتان ـ تري 4و  3و  3) 1
 متیل بوتان ـ تري 3و  2و  2) 2
  متیل بوتان ـ تري 3و  3و  2) 3
 متیل پنتان ـ تري 3و  3و  2) 4

Hبا توجه به واکنش  (g) O (g) H O(g) kJ2 2 22 2 /هـا بـه حجـم     دهنـده  ، هرگاه مخلوطی از واکنش555 L134 در شـرایط   4 216-

STP کدام مقداري باقی نماند، گرماي آزاد شده چند گرم یخ  با هم واکنش دهند و از هیچC0 کند؟  را ذوب می(H O g.mol )1
2 18 

                H O(s) kJ H O(l)2 26 
1 (3330 2 (2220 3 (1110 4 (555 

-217 باشد. ..... بوده و انرژي پتانسیل یک مول گرافیت ......... از انرژي پتانسیل یک مول الماس میفرایند تبدیل الماس به گرافیت ....

 ) گرماده ـ بیشتر4 ) گرماده ـ کمتر3 ) گرماگیر ـ بیشتر2 ) گرماگیر ـ کمتر1
A واکنشاگر در  B C D  مادة تغییرات غلظتA 3بعد از شـروع واکـنش بـه ترتیـب:      هاي اول، دوم، سوم و چهارم در ثانیه ، 218-

 بر حسب موالر بر ثانیه در طول این مدت چقدر است؟  Aمادة مول بر لیتر باشد، سرعت متوسط مصرف  075/و  1، 175/

1 (/1625   2 (/1875   3 (/3 25   4 (/6 5   
-219 آمیدها درست هستند؟ پلی خصوصهاي زیر در   چه تعداد از عبارت

 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 برابر از فوالد هم 5آمیدهاي طبیعی کوالر است که  پلی ترین معروفپ) یکی از 
 آمیدهاي دیگر است.  به دلیل وجود متیل آمید و برخی پلی ماهیت) بوي 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-220 ها درست هستند؟   هاي زیر در مود اسیدها و الکل چه تعداد از عبارت

 کربوکسیلیک اسیدها در آن است. خانوادة از وجود ترکیبی از ترش کیوي ناشی مزة الف) 
 کربن، قسمت قطبی مولکول بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد.   5عاملی حداکثر تا  هاي تک ب) در الکل

 کند.   براي بدن مشکلی ایجاد نمی Aویتامین اندازة پ) مصرف بیش از 
 هاست.  الکلوادة خانت) منتول ترکیبی با گروه عاملی هیدروکسیل و عضو 

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

باشد. ..... بوده و انرژي پتانسیل یک مول گرافیت ......... از انرژي پتانسیل یک مول الماس میفرایند تبدیل الماس به گرافیت ....

) گرماده ـ بیشتر4 ) گرماده ـ کمتر3 ) گرماگیر ـ بیشتر2 ) گرماگیر ـ کمتر1
Aواکنشگر در  B C D مادة تغییرات غلظتA ثانیه بعد از شـروع واکـنش بـه ترتیهاي اول، دوم، سوم و چهارم در

بر حسب موالر بر ثانیه در طول این مدت چقدر است؟ Aمادة مول بر لیتر باشد، سرعت متوسط مصرف /075/و 1، /175/

1 (/1625/  2 (/1875/  3 (/3 25/  4 (/6 5/ 
آمیدها درست هستند؟پلیخصوصهاي زیر در   چه تعداد از عبارت

 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 مقاومبرابر از فوالد هم5آمیدهاي طبیعی کوالر است که  پلی ترینمعروفپ) یکی از 
آمیدهاي دیگر است. به دلیل وجود متیل آمید و برخی پلیماهیت) بوي 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
الکلچه تعداد از عبارت در مود اسیدها و زیر ها درست هستند؟  هاي

کربوکسیلیک اسیدها در آن است. خانوادةاز وجود ترکیبی از ترش کیوي ناشی مزة لف) 
کربن، قسمت قطبی مولکول بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد.  5عاملی حداکثر تا  هاي تک ب) در الکل

 کند.   براي بدن مشکلی ایجاد نمیAویتامین اندازة پ) مصرف بیش از 
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-221 است؟ نادرستاسترها  کدام عبارت زیر در مورد پلی

استر به صورت  ) ساختار کلی یک پلی1
|| ||

n

O O

C C O O باشد.   می 

 استر اتیل بوتانوآت در آن است.  ) بو و طعم خوش آناناس به دلیل وجود پلی2
 هاي اکسیژن نیز وجود دارد.  ، اتمHو  Cهاي  وه بر اتماسترها عال ) در ساختار پلی3
 باشد. ها و عطرها می ها، گل منشأ بوي خوش شکوفهشود که  ) از واکنش یک اسید کربوکسیلیک و الکل، استري تولید می4

-222 د؟باش کن می پاك در غلظت و دماي یکسان، چند مورد از موارد زیر در محلول لوله بازکن بیشتر از محلول شیشه
 * نسبت غلظت کاتیون به آنیون

 * رسانایی الکتریکی
 هاي یونش نیافته * نسبت غلظت آنیون به مولکول

 بازي میزان خاصیت* 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
/کن با غلظت  لیتر محلول شیشه پاك 10

22 5 pH/لیتر محلول لوله بازکن با  موالر را تقریباً با چند میلی 10 13 ترکیب کنیم، تا  5 223-
pH  شود؟ ( 12نهایی برابر/log3 0 5) (/0  کن) محلول شیشه پاك 2

1 (100 2 (172 3 (220 4 (280 
اگر سرعت متوسط تولید گاز  ایم، لیتر رسانده میلی 500گرم سدیم را در آب انداخته و پس از پایان واکنش حجم محلول را به  Mمقدار  224-

H2  برابر/ mol.min 10  محلول حاصل به تقریب کدام است؟ pHدقیقه به پایان رسیده باشد،  5باشد و واکنش پس از گذشت  02
1 (/13 4 2 (/12 6 3 (/13 6 4 (/12 4 

-225 کند؟ درستی کامل می کدام گزینه عبارت زیر را به
کنندگی آنها در آب سخت ......... و در ساختار آنیون یک  هایی با فرمول کلی ......... هستند که قدرت پاك هاي ......... ترکیب کننده پاك«

 »ي وجود دارد.واحد فرمولی آن ......... جفت الکترون ناپیوند

RCO) صابونی ـ 1 Na2 6شود ـ  ـ حفظ می  

RSO) غیرصابونی ـ 2 Na3 9شود ـ  ـ حفظ می 

RCO) صابونی ـ 3 Na2 9شود ـ  ـ حفظ نمی  

RSO) غیرصابونی ـ 4 Na3 6شود ـ  ـ حفظ می 
-226 است؟ نادرستهن گالوانیزه و حلبی کدام گزینه در مورد آ

 واکنش کاهش در اثر ایجاد خراش در هر دو سلول یکسان است. ) نیم1
 شوند. ) در ورق آهن گالوانیزه فلز آهن و در حلبی فلز قلع در برابر خوردگی حفاظت می2
 شود. ذایی استفاده نمیبندي مواد غ از آهن گالوانیزه براي بسته ،پذیري زیاد روي دلیل واکنش ) به3
 ) در سلول تشکیل شده هنگام خوردگی حلبی آهن نقش کاتد را دارد.4

-227 ها در واکنش اکسایش ـ کاهش زیر پس از موازنه کدام است؟ دهنده ها به واکنش مجموع ضرایب فراورده نسبت

Cr O Cl H Cr Cl H O2 3
2 7 2 2 

1 (4
7 2 (1

2 3 (21
12 4 (1

5 

 بازي میزان خاصیت* 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
/کن با غلظت  لیتر محلول شیشه پاك1

22 5 pH/لیتر محلول لوله بازکن با موالر را تقریباً با چند میلی/10 13 ترکیب ک/5
pH  شود؟ ( 12نهایی برابر/log3 0 5/) (/0  کن) محلول شیشه پاك/2

1 (100 2 (172 3 (220 4 (280
اگر سرعت متوسط تو ایم، لیتر رسانده میلی500گرم سدیم را در آب انداخته و پس از پایان واکنش حجم محلول را به Mمقدار 

H2  برابر/ mol.min 10 محلول حاصل به تقریب کدام اسpHدقیقه به پایان رسیده باشد، 5باشد و واکنش پس از گذشت /02
1 (/13 4/ 2 (/12 6/ 3 (/13 6/ 4 (/12 4/

 کند؟ درستی کامل میکدام گزینه عبارت زیر را به
کنندگی آنها در آب سخت ......... و در ساختار آنیهایی با فرمول کلی ......... هستند که قدرت پاكهاي ......... ترکیب کننده پاك«

وجود دارد.واحد فرمولی آن ......... جفت الکترون ناپیوند  »ي

RCO) صابونی ـ1 NaN2 6شود ـ  ـ حفظ می  

RSO) غیرصابونی ـ2 NaN3 9شود ـ  ـ حفظ می

RCO) صابونی ـ3 NaN2 9شود ـ  ـ حفظ نمی 

RSO) غیرصابونی ـ4 NaN3 6شود ـ  ـ حفظ می 
 است؟ نادرستهن گالوانیزه و حلبی کدام گزینه در مورد آ

واکنش کاهش در اثر ایجاد خراش در هر دو سلول یکسان است. ) نیم1
 شوند. ) در ورق آهن گالوانیزه فلز آهن و در حلبی فلز قلع در برابر خوردگی حفاظت می2
شود. غغذایی استفاده نمیبندي مواد غ از آهن گالوانیزه براي بسته،پذیري زیاد روي دلیل واکنش ) به3
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-228 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 ترین سلول سوختی، سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن است. الف) رایج

 بخشند. هاي اکسایش و کاهش سرعت می واکنش ب) آند و کاتد سلول سوختی داراي کاتالیزگرهایی هستند که به نیم
 ج) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز هیدروژن نقش اکسنده را دارد.

 کنند. ها انرژي شیمیایی را ذخیره نمی هاي سوختی برخالف باتري د) سلول
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

-229 هاي گالوانی و الکترولیتی مشابه یکدیگر است؟ یک از موارد زیر در سلول کدام
 در واکنش سلول ) شرکت کردن الکترودها1
 ) نوع بار الکتریکی آند و کاتد سلول2
 ترتیب در آند و کاتد واکنش اکسایش و کاهش به ) انجام نیم3
 ها دهنده ها و واکنش ) سطح انرژي فراورده4

-230 هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟ چند مورد از ویژگی
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنش ی ـ شکلتنوع عدد اکسایش ـ رسانایی الکتریک«
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-231 توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرافیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟ الماس ساختگی را می
 .یابد ) چگالی کاهش می2 شود. هاي کربن دو بعدي می ) چینش سه بعدي اتم1
 شود. اي می ) ساختار الیه4 یابد. ) استحکام ساختار افزایش می3

-232 است؟ نادرستفرایند تولید انرژي الکتریکی از انرژي خورشیدي دربارة هاي زیر  یک از گزینه کدام
 یابد. یونی افزایش میشارة ) با متمرکز شدن پرتوهاي خورشیدي بر روي برج گیرنده، دماي 1
 آورد. براي تولید انرژي الکتریکی به حرکت در می ) بخار داغ، توربین را2
اي است که باعث  تر از نیروي بین مولکولی ماده شود، قوي اي که در سیستم سردکننده خنک می ) نیروي بین مولکولی ماده3

 شود. حرکت مولد می
 آب به بخار داغ فراهم باشد.شود در هنگام شب هم انرژي الزم براي تبدیل  انرژي گرمایی باعث میذخیرة ) وجود منبع 4

Nمقدار مول دلخواه از گازهاي  O2 5 ،NO2  وO2 کنیم تا وارد یک تعادل گازي شـوند.   را در دماي مشخص وارد ظرف نیم لیتري می 233-
molبا یکاي ثابت تعادل تواند مربوط به واکنش صورت گرفته  کدام نمودار می .L3  باشد؟ 3

1( 

ظلغ
ت

)2  نامز

ظلغ
ت

 نامز

3(

ظلغ
ت

)4  نامز

ظلغ
ت

نامز

هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟چند مورد از ویژگی
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت پذیري ـ واکنشکک ی ـ شکلتنوع عدد اکسایش ـ رسانایی الکتریک«
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5

توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرافیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟لماس ساختگی را می
 .یابد ) چگالی کاهش می2 شود. هاي کربن دو بعدي می) چینش سه بعدي اتم1
 شود. اي می) ساختار الیه4 یابد. ) استحکام ساختار افزایش می3

 است؟ نادرستفرایند تولید انرژي الکتریکی از انرژي خورشیدي دربارة هاي زیر  یک از گزینه کدام
 یابد. یونی افزایش میشارة ) با متمرکز شدن پرتوهاي خورشیدي بر روي برج گیرنده، دماي 1
 آورد. براي تولید انرژي الکتریکی به حرکت در می) بخار داغ، توربین را2
اي است کهتر از نیروي بین مولکولی ماده شود، قوي اي که در سیستم سردکننده خنک می) نیروي بین مولکولی ماده3

شود. حرکت مولد می
آب به بخار داغ فراهم باششود در هنگام شب هم انرژي الزم براي تبدیل انرژي گرمایی باعث میذخیرة ) وجود منبع4

Nمقدار مول دلخواه از گازهاي  O2 5O ،NO2 وO2کنیم تا وارد یک تعادل گازيرا در دماي مشخص وارد ظرف نیم لیتري می
molبا یکاي ثابت تعادل تواند مربوط به واکنش صورت گرفته کدام نمودار می .L3 3L باشد؟ 

1( 

ظلغ
ت

)2 نامز

ظلغ
ت

نامز
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-234 است؟ نادرستکدام گزینه  
 هایی براي شناسایی دقیق ساختار مواد و ساخت دستگاهتوان گفت، فناوري شیمیایی یعنی یافتن روش، طراحی  ) می1
 توان مواد خام را به صورت مستقیم به فراورده هدف تبدیل کرد. ) با استفاده از فناوري شیمیایی، می2
 رود. فروشی منابع، عالوه بر معادنی مانند مس و آهن، براي صنایع کشاورزي نیز به کار می ) اصطالح خام3
 شوند. اتیلن چند ترکیب شیمیایی هستند که از فناوري شیمیایی نفت خام حاصل می گلیکول و پلی ) اتانول، اتیلن4
-235 :به جزگیرد،  هاي زیر در فرایند تولید بطري آب مورد استفاده قرار می تمام واکنش 

1 (

O
||

n (OH C

O
||
C OH) n (OH CH CH OH)2 2 

2 (CH3 CH3  تانگنمرپ میساتپ

3 (OH CH CH OH2 2  دیسکا )IV( زنگنم

4 (CH CH2 2  هدنسکا
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 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 8دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است.   2گزینه .1

ـاق: عهـد و         ـاري / میث ت، پروردگ ت: الوهیـ نهیب: فریاد، هـراس، هیبـت / ربوبیـ
زار، علفـزار،   پیمان، عهد اسـتوار / رایـت: درفـش، پـرچم، بیـرق / مرغـزار: سـبزه       

 چراگاه
 صحیح است.   3گزینه .2

 باد گفتن باش و مباركتهنیت: شاد
 صحیح است. 1گزینه .3

 )161و  160، 159 هاي صفحهواژگان (فارسی یازدهم، 
 )174و  173، 172 هاي صفحه واژگان(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است.   4گزینه .4
 شکل درست کلمه است.» محجوب«

 صحیح است.   1گزینه .5
 شکل درست کلمات است.  » سالح، جملگی«

 صحیح است. 3گزینه .6
دو مصـراع ارتبـاط دسـتوري وجـود دارد و مصـداق و تمثیلـی بـراي        بین 

 یکدیگر نیستند.  
 )6(فارسی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .7
تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »: راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: جان شـیرین «

 فداکردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.
 صحیح است.   2گزینه .8

ه و عنایـت کـردن روزگـار،      گوشۀ : 1 گزینۀ چشم داشتن فلک: کنایـه از توجـ
 »  چ«آرایی صامت  ـ واج» چشم«کلمۀ تشخیص ـ تکرار در 

: دوست و دشمن، یزدان و اهـرمن: تضـاد ـ دسـت، دوسـت: جنـاس       2گزینۀ 
 ناهمسان، دامن به دست آوردن: کنایه، اهرمن: استعاره از افراد بد

، استعاره، صبح و شب: تضاد، شـمع و پروانـه و   شمع: تشخیصگریۀ : 3گزینۀ 
 شب: تناسب

 کنایه  : یاد و یار: جناس، مصراع دوم:4گزینۀ 
 صحیح است.   2گزینه .9

 ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ تشخیص: قد خم 
 مراعات نظیر: ماه و سپهر  

 این بیت حسن تعلیل ندارد.  
 صحیح است. 2گزینه .10

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها با چند نقش پا معادله برقرار است. جوانی با طاووس و داغ) بین 1
 ) مصراع دوم مصداق و مثالی براي مصراع اول است.4و  3

 )49 صفحۀ، 6  (فارسی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   2گزینه .11

 شوند؛ ها جا به جا می بالغی اجزاي جملهشیوة در 
جملـه و فعـل در   نهـاد در ابتـداي    عادي سـروده شـده   شیوة : به 1گزینۀ 

 پایان آن آمده است.  
 شده است.» متمم«مقدم بر » توفیق دهم«: فعلِ 2گزینۀ 
 وندي است.   :رستگاريکاري: وندي ـ مرکّب و  گزاف

پـرور: مرکّـب و رمـزي و حـدیثی: ونـدي       بالغی اسـت؛ جـان  شیوة : 3گزینۀ 
 هستند.  

 بالغی است؛ سودي: وندي است.  شیوة : 4گزینۀ 

 است.   صحیح 1گزینه .12
 : هر (صفت مبهم) دو (صفت شمارشی) این (صفت اشاره)1گزینۀ 
 وندي ـ مرکّب است)  واژةسویه:  : (یک2گزینۀ 
 : آن (صفت اشاره) دو (صفت شمارشی)3گزینۀ 
 : این (صفت اشاره) همه (صفت مبهم)  4گزینۀ 

 صحیح است.   1گزینه .13
+ ونـد + بـن    بـن مضـارع  «طبق الگوي » آموز کشاکش، سوز و گداز و دانش«

 اند.   ساخته شده» مضارع
 ها: بررسی سایر گزینه

در معنـی  » روان«، مرکب است: اسـم + بـن مضـارع؛    »شناس روان: «2گزینۀ 
 روح و جان ساده است.  

 گذار: بن ماضی + وند + بن مضارع  : سپرده3گزینۀ 
 )در این واژه به معنی چهره است.» رو(«رو: اسم + وند + اسم  : روبه4گزینۀ 

 صحیح است. 3گزینه .14
از دست رفته، آن  کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 

 ها دست
 اش هایش، کینه هایش، دلش، دست ایش، لبه گروه اضافی: چشم

 صحیح است. 4گزینه .15
 ها: بررسی گزینه

 دماوندبر فلک نواخت، آن مشت تو هستی تو اي  مشت) از خشم 1
 منادا                                                   ولمفع               

 بشنو پندمکن، از این سوخته جان یک  پنهان) آتش درون را 2
 مسند                                  مفعول                         

 ضربه بنواز چندبرو و بر وي  آسمان) اي مشت زمین بر 3
 متمم                صفت                              

 اي را به ابر بنهفته بند دل چهر را نبیند تو) تا چشم بشر روي 4
 مفعول       الیه مضاف                              

 صحیح است.   2گزینه .16
هاي یک، سه و چهار: عاشـقان واقعـی همـواره همـراه و       مفهوم یکسان گزینه

 تنعم به دورند.   همزاد درد و بالي عشق هستند و از ناز و
 صحیح است.   1گزینه .17

فضل و هنر در دنیا ارزش و مقام یافت که با بیت مطـرح   1گزینۀ مفهوم بیت 
شده در سؤال تقابل مفهـومی دارد. نـادانی حـالل و دانـش و آزادگـی حـرام       

 گشت.  
 صحیح است.   1گزینه .18

 :4و  3، 2هاي   مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینه
 ابستگی به دنیاترك تعلّق و و

 صحیح است. 3گزینه .19
 مفهوم کلی بیت: (زندگی و مرگ من فرقی ندارند)

 به ناپایداري دنیا و فناي موجودات اشاره کرده است. 4و  2، 1هاي  در گزینه
 صحیح است. 3گزینه .20

 در این گزینه به حیرانی و ناتوانی عقل و عشق اشاره دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـام حسـین    بریدةم غریبان کربال و سر ) اشاره به شا1 در غـروب عاشـورا    )(ام
 دارد.

 ) به اسارت حضرت زینب (س) و شام غریبان اشاره دارد.2
 ) اشاره به ماجراي مسلم بن عقیل و واقعه عاشورا دارد.4

 )97و  96هاي  صفحه، 11ازدهم، درس دو(فارسی 

شکل درست کلمه است.»جوب
 صحیح است.   1نه 

شکل درست کلمات است.  »الح، جملگی
 صحیح است. 3نه 

دو مصـراع ارتبـاط دسـتوري وجـود دارد و مصـداق و تمثیلـی بـراي        
گر نیستند.  

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

تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »:راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: ن شـیرین
ردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.

 صحیح است.   2نه 
ه و عنایـت کـردن روزگـار،      گوشۀ :1ۀ چشم داشتن فلک: کنایـه از توجـ

 »  چ«آرایی صامت  ـ واج»چشم«کلمۀ یص ـ تکرار در 
: دوست و دشمن، یزدان و اهـرمن: تضـاد ـ دسـت، دوسـت: جنـاس       2ۀ 

سان، دامن به دست آوردن: کنایه، اهرمن: استعاره از افراد بد
، استعاره، صبح و شب: تضاد، شـمع و پروانـه و   شمع: تشخیصگریۀ :3ۀ 

 تناسب
کنایه  : یاد و یار: جناس، مصراع دوم:4ۀ 
 صحیح است.   2نه 

ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ یص: قد خم 
ت نظیر: ماه و سپهر  

یت حسن تعلیل ندارد.  

در این واژه به معنی چه»رو(«رو: اسم + وند + اسم : روبه4گزینۀ 
 صحیح است. 3گزینه .14

از دستکینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میلهپنجرةگروه وصفی: 
هادست

اشهایش، کینه هایش، دلش، دست ایش، لبه گروه اضافی: چشم
صحیح است. 4گزینه .15

ها: بررسی گزینه
دبر فلک نواخت، آن مشت تو هستی تو اي  مشت) از خشم 1

                                                 ععولمفع               
بش پندمکن، از این سوخته جان یک پنهان) آتش درون را 2

مسند                                  مفعول                         
 ضربه بنواز چندبرو و بر وي  آسمان) اي مشت زمین بر3

متمم                صفت                             
اي را به ابر بنهفته بند دلچهر را نبیند تو) تا چشم بشر روي 4

 مفعول       الیه مضاف                             
صحیح است.   2گزینه .16

 هاي یک، سه و چهار: عاشـقان واقعـی همـوا مفهوم یکسان گزینه
 تنعم به دورند.   همزاد درد و بالي عشق هستند و از ناز و

صحیح است.   1گزینه .17
فضل و هنر در دنیا ارزش و مقام یافت که با ب1گزینۀ مفهوم بیت 

شده در سؤال تقابل مفهـومی دارد. نـادانی حـالل و دانـش و آزاد
 گشت.  

است.1گزینه.18 صحیح
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 صحیح است. 1گزینه .21
ـا در  در بیت سؤال هجران به پایان رسید عکـس آن مطـرح    1گزینـۀ  ه است، ام

 شده است.  
 ها: بررسی سایر گزینه

 آورد نیکوست. ) هر آنچه را که یار بر سر عاشق می2
 ) اندوه و حسرت بر عمر گذشته.3
 ) وفاداري در میان اهل ارادت پایدار است.4

 صحیح است. 3گزینه .22
 عاشق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.

 ها: ینهبررسی سایر گز
 ) عاشق همواره به دنبال معشوق است.1
 بازي در راه معشوق ) جان4 و 2

 صحیح است. 3گزینه .23
بـازي عاشـقانه وجـود دارد و     همانند بیت سؤال مفهوم جـان  3گزینۀ در 

 گذارد، باید از جان بگذرد. این کسی که در راه عشق قدم می
 صحیح است. 2گزینه .24

 هاي راه عشق سختی  4و  3، 1هاي  مفهوم بیت سؤال و گزینه
 اعتباري نام و ننگ در راه عشق بی  2 گزینۀمفهوم 

 صحیح است. 2گزینه .25
 صبر در بال  4و  3، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه

 صبر نکردن  2 گزینۀمفهوم 
 

 عربیزبان 
 صحیح است.   3گزینه .26

أنْفقُوا: انفاق کنید / رزقناکم: به شما روزي دادیم / مما: از آنچه / أن یـاتی: کـه   
فرا برسد (بیاید) / یوم: روزي که / بیع: فـروش، داد و سـتد / خلّـۀ: دوسـتی /     

 شفاعۀ: شفاعتی
 صحیح است.   2گزینه .27

 ها: خطاهاي سایر گزینه
نکره است) ـ فقط (اضـافی اسـت)    » مومناً حنیفاً(«پرست  ) مومن یگانه1

» تیـغ «(اضـافی اسـت) ـ    » باید«غایب است) ـ  » یتعبد(«ـ عبادت کنی 
 »)تبر«یعنی » فأس(«
مضـارع اسـت) ـ فقـط (اضـافی اسـت) ـ        » تریـد » («خواسته باشی) «3

نیسـت) ـ بـت    » تشـبه «صـحیحی بـراي    ترجمـۀ شـباهت پیـدا کنـی (   
 جمع است) ـ چون (اضافی است)» امأصن(«
ترجمـه  » ك«ترجمـه نشـده اسـت) ـ درون (ضـمیر      » تشبه«) باشی(4

 )1گزینۀ شمشیر (مانند  -نشده است)
 )1(عربی دوازدهم، درس

 صحیح است.   1گزینه .28
کلمات مهم: هذه العالمۀ الشهیدة: این دانشـمند معـروف، کانـت    ترجمۀ 

: سخنرانی (معـادل ماضـی اسـتمراري)، أن    کرد  هایی می تُلقی محاضرات
 ها یسعوا: که تالش کنند، الحضارات: تمدن

 ها: بررسی گزینه
هـایی   : این، یک دانشمند ... (این دانشـمند معـروف)، سـخنرانی   2گزینۀ 

» یسـعوا «کرد)، تالش (که تالش کنند؛  هایی می داشته است. (سخنرانی
 فعل است.)

هایی ارائـه داده اسـت.    کنفرانس : نزدیک کردن (نزدیک شدن)،3گزینۀ 
هـا   کرد)، لـزوم تـالش (کـه تـالش کننـد)، فرهنـگ       هایی می (سخنرانی

 ها)   (تمدن
کـرد)، نزدیـک    هایی مـی  هایی داشته است (سخنرانی : سخنرانی4گزینۀ 

فعـل  » أوصـت «؛ ه بودکند (توصیه کرد کردن (نزدیک شدن)، توصیه می
 ماضی است.)

 صحیح است. 2گزینه .29
 لمات مهم:ترجمه ک

هـایی (را)، یجـدها: آنهـا را     ما من: هـیچ ......... نیسـت، حسـنات: نیکـی    
 یابد می

 ها: بررسی سایر گزینه
نکـره  » حسـنات «هـایی،   ها (نیکی در ترجمه نیامده است، نیکی» هیچ) «1

مضـارع  » یجـد «یابـد،   است)، پروردگار (پروردگارش)، خواهـد یافـت (مـی   
 است)

هـا (ماننـد    ت)، هرچه، (اضافی اسـت)، نیکـی  ) مؤمن (هیچ مؤمنی نیس3
)، ضمناً اسلوب عبارت عربی در ترجمه فارسـی بـه هـم خـورده     1 گزینۀ
 است.

)، از پـیش فرسـتاده باشـد    1 گزینۀها (مانند  یابی (نیست)، نیکی ) نمی4
 )1 گزینۀمضارع است)، یافته است (مانند » یقدم«(از پیش بفرستد 

 )36صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است.   3گزینه .30

 هاي دیگر:خطاهاي گزینه
و ایـن (اضـافی    -صـفت اسـت نـه خبـر)    » السلمی(«) صلح آمیز است 1

 -شـود) بر انگیخته است (چنین فعلی در عبارت عربی دیده نمی -است)
 ترجمه نشده است)» علیکم(«آگاه باشید 

زنــدگی کنیــد  -قیــد نیســت)» الســلمی(«) بــه صــورت صــلح آمیــز 2
» حیـرت «حیـرت زده شـوند (    -مصدر اسـت نـه فعـل امـر)    » ایشتع(«

 مفرد است نه جمع)» الخالف(«اختالفات  -متعدي است نه الزم)
 -اي در عبارت عربـی وجـود نـدارد)   ) باعث ... شده است (چنین کلمه 4

فعل مضـارع  » یحاولون(«درحال تالش  -صفت است)» الغربیین(«غرب 
 شود)د تاکید دیده نمیحتماً (در جمله عربی قی -است)

)4(عربی دهم، متن درس 
 صحیح است. 1گزینه .31

 است.» اند سروده شده«فعل ماضی مجهول و ترجمه درستش » أنشد«
 )77تا  75هاي    صفحهدهم،  (عربی

 صحیح است.   3گزینه .32
 !»امسال«نه » هر ساله، ساالنه«یعنی » سنویاً«

صحیح است. 4گزینه .33
ه دائمـا  شـود، زیـرا کـ    سان همیشه محقق نمیآرزوهاي انمفهوم عبارت: 

 رود. اوضاع به نفع او پیش نمی
 :ها سایر گزینه ۀترجم

 ارتباط است) (بی !دریا است، هیچ نهایتی ندارد آرزوهاي انسان مثل )1
 ارتباط) (بی تواند به آرزوهایش برسد! با تالش و کوشش انسان می )2
زي از نیـا  خطر سبب بـی اما این  ؛است ناكکشتی خطربر سوار شدن  )3

 ارتباط) (بی !شود آن نمی
 )78 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   1گزینه .34
 هاي دیگر: خطاهاي گزینه

ـاندن درخـت  «(این فعل براي » یجلس) «2 ـار نمـی   بـه » نش ـ   ک ـاس «رود!)  » النّ
 نیست)» دیگران«صحیحی براي  ترجمۀ(
خواهـد  «(فعل » سیجلَس«ـ    جمع است)» هاي دیگران قلب» («آخر«) قلوب 3

 مجهول نیست)» نشاند
ـ   » کهکسی«(معناي درستی براي » إن) «4  گزینـۀ (ماننـد  » یجلـس «نیسـت) 
 نیست)» کنار«صحیحی براي  ترجمۀ» (أمام«)ـ  2

 )1(عربی دوازدهم، درس

یح
 بـازي عاشـقانه وجـود دارد و    همانند بیت سؤال مفهوم جـان 3گزینۀ 

گذارد، باید از جان بگذرد.کسی که در راه عشق قدم می
است. 2نه   صحیح

هاي راه عشق سختی  4و 3، 1هاي  وم بیت سؤال و گزینه
اعتباري نام و ننگ در راه عشقبی 2 گزینۀوم 
 صحیح است. 2نه 

 صبر در بال 4و 3، 1هاي  وم مشترك عبارت سؤال و گزینه
 صبر نکردن  2 گزینۀوم 

ی
صحیح است.   3نه 

ا: انفاق کنید / رزقناکم: به شما روزي دادیم / مما: از آنچه / أن یـاتی: کـه   
رسد (بیاید) / یوم: روزي که / بیع: فـروش، داد و سـتد / خلّـۀ: دوسـتی /     

عۀ: شفاعتی
 صحیح است.   2نه 

 ها: هاي سایر گزینه
نکره است) ـ فقط (اضـافی اسـت)    »مومناً حنیفاً(«پرست مومن یگانه
» تیـغ «(اضـافی اسـت) ـ    »باید«غایب است) ـ  » یتعبد(«ادت کنی 

»)تبر«یعنی » س
مضـارع اسـت) ـ فقـط (اضـافی اسـت) ـ        » تریـد » («خواسته باشی«

نیسـت) ـ بـت    »تشـبه «صـحیحی بـراي   ترجمـۀ هت پیـدا کنـی (   
جمع است) ـ چون (اضافی است)» ننامصن

ترجمـه  »ك«ترجمـه نشـده اسـت) ـ درون (ضـمیر      » تشبه«شی(
 )1گزینۀ شمشیر (مانند -ه است)

د دوازده ب )1(ع

 صحیح است.   3گزینه .30
هاي دیگر:خطاهاي گزینه

و ایـ -صـفت اسـت نـه خبـر)    »السلمی(«) صلح آمیز است 1
بر انگیخته است (چنین فعلی در عبارت عربی دیده نم-است)

ترجمه نشده است)» علیکم(«آگاه باشید 
زنــد -قیــد نیســت)»الســلمی(«) بــه صــورت صــلح آمیــز 2
حیـرت زده شـوند (-مصدر اسـت نـه فعـل امـر)    » ععایشتع(«

مفرد است نه جم» الخالف(«اختالفات -متعدي است نه الزم)
اي در عبارت عربـی وجـو) باعث ... شده است (چنین کلمه 4

فع» یحاولون(«درحال تالش  -صفت است)»الغربیین(«غرب 
 شود)یید تاکید دیده نمیحتماً (در جمله عربی قی-است)

(عربی دهم، متن
 صحیح است. 1گزینه .31

»اند سروده شده«فعل ماضی مجهول و ترجمه درستش »أنشد«
 ههاي صفحهدهم،  (عربی

 صحیح است.   3گزینه .32
!»امسال«نه »هر ساله، ساالنه«یعنی » سنویاً«

صحیح است. 4گزینه .33
شـود، زیـرا ننسان همیشه محقق نمیآرزوهاي انمفهوم عبارت: 

رود. اوضاع به نفع او پیش نمی
:ها سایر گزینهۀترجم

ارتبا (بی !دریا است، هیچ نهایتی ندارد آرزوهاي انسان مثل)1
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 صحیح است.   3گزینه .35
همکار جدیدم: زمیلی الجدید ـ مدرك: شـهادة ـ دکتـرا: الـدکتوراه ـ دو       

 ال پیش: قبل سنتین ـ به دست آورد: حصل علیس

 صحیح است. 4گزینه .36
هنگامی که مردم در ... عید در خارج شهر بودند، «عبارت سؤال: ترجمۀ 

ــر ...     ــه ... را ســپس ... را ب ــت و ... هم ــد رف ــه ســمت معب ــراهیم ... ب اب
 »ترینشان و به سرعت خارج شد! بزرگ

 ها: گزینهترجمۀ 
لقـب حضـرت ابـراهیم اسـت)،     » خلیـل «) جشـن ـ خلیـل (دوسـت؛     1

 شکسته شد ـ مراسم ـ قرارداد ـ تبر ـ گردن
هـا ـ نهـاد ـ جـام ـ        ) جشنواره (جشن) ـ یکتاپرسـت ـ آویخـت ـ بـت      2

 گردن
 ) جشنواره (جشن) ـ خلیل ـ شکاند ـ مراسم ـ آویخت ـ جام ـ دوش3
 ها ـ آویخت ـ تبر ـ دوش ) جشن ـ یکتاپرست ـ شکاند ـ بت4

 )4صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 28صفحۀ ، 3م، درس (عربی ده
 صحیح است.   1گزینه .37

کار بـرود   تواند فعل به نمی» عن«غلط است؛ زیرا بعد از حرف جرّ » أکَلَ«
 (خوردن) صحیح است.» أکْلِ«پس 

 ) 2و1هاي  (عربی دوازدهم، درس
 متن:  ترجمۀ 

ت، حکیمی در مجلس یک امیري حاضر شد و امیـر مهمانـانی داشـ   
امیر خرما آورد و از حکیم خواست که آن را بـین حاضـران تقسـیم    
کند، حکیم به امیر گفت: آیا مثل مردم تقسیم کنم یا مثـل خـدا؟!   
امیر به او گفت: مانند مردم تقسیم کن، پس حکیم سینی خرمـا را  
برداشت و به هر یک از حاضران سه عـدد خرمـا داد و بقیـه سـینی     

د، امیر گفت: بار دیگر مانند خدا آنرا تقسیم خرما را جلو امیر قراردا
کن. حکیم خرما را جمع کرد و به اولی یک خرما داد و دست دومی 
را از خرما پر کرد و به سومی چیزي نـداد و در ظـرف چهـارمی دو    
ــیم     ــد ... حک ــار تعجــب کردن ــن ک ــران از ای ــرار داد، حاض ــا ق خرم

ی دارد و خواست به آنها بگویـد کـه خـدا در هـر چیـزي حکمتـ       می
زیباترین چیز در زندگی تفاوت هست، چنانچه به همـه مـردم مـال    

شود ... و اگر به همه سالمتی داده  داده شود، ارزش آن مشخص نمی
شود، و اگر به همه علم داده شـود، علـم    ارزش می شود، سالمتی بی

شود. راز زندگی این است که مردم مکمل هم باشـند و   ارزش می بی
کنـیم،   ارد که با عقـل قاصـرمان آن را درك نمـی   خداوند حکمتی د

دهد حکمتی دارد و هنگـامی کـه آن را    هنگامی که خداوند مال می
 گیرد حکمتی دارد.  می

 صحیح است.   1گزینه .38
ـاده    بی: «1ترجمۀ آیۀ گزینۀ  گمان پروردگارت براي هر که بخواهـد روزي را گش

 »  بیناست.گرداند در حقیقت او به بندگانش آگاه و  یا تنگ می
 صحیح است.   4گزینه .39

ـاس         بر اساس متن نعمـت  ـاي خداونـد (علـم و ثـروت و سـالمتی و ...) بـر اس ه
 حکمت پروردگار است.  

 صحیح است.   3گزینه .40
 با توجه به متن مردم از نوع تقسیم خرما توسط حکیم تعجب کردند.  

 

 صحیح است.   2گزینه .41
 گذاري کامل جمله بدین شکل است:   حرکت

إنَّ ل  .و إنَّ أجملَ ما فی الحیاةِ التفاوت کمۀً فی کُلِّ شیءح لّه 
 صحیح است. 3گزینه .42

 ها: بررسی سایر گزینه
بلَــغ: «متعــد (یحتـاج إلــی المفعــول)؛  ) الزم (الیحتـاج إلــی المفعــول) 1

 ت.مفعولش اس» خیراً«خواهد و در این عبارت  در عربی، مفعول می» رسید
مفـرد  » (الکـذّاب: بسـیار دروغگـو    »)الکـاذب «) جمع التکسیر (مفرده 2

 است)
اسـت و معنـاي   » خـوبی «در این عبارت به معناي » خیراً(«) اسم التفضیل 4

 تفضیل ندارد.
 )53صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .43
 :ها نهیگز ریسابررسی 

 نعـی  و بـوده  مضارع چون( مجهول ـ  (للمتکلّم وحده است) ریمع الغمتکلّم ل) ل1
 مجهول باشد) تواند یالفعلش کسره دارد، نم

 »)أمر« ي(صفت است برا هیال ) مضاف3
ـا نـون     »ي« رضـمی ... ( فاعلـه  ـ  )لی) من باب تفعل (ص: من باب تفع4 چـون ب
 )فاعل نه است، به پس مفعول ،آمده هیوقا

 صحیح است. 4گزینه .44
 اسم فاعل نیست.» ظُلم«

 صحیح است. 1گزینه .45
 ادفَع، فعل امر ثالثی مجرد است.

 )4و  3(عربی دهم، قواعد درس 
 صحیح است. 1گزینه .46

ثی مجرد باشد، اسم فاعل در ثالثـی  خواهد که از ثال سؤال، اسم فاعلی را می
. اسـم فاعـل در   1 گزینـۀ  در» قـادر «آید مانند می» فاعل«مجرد بر وزن 

گیـرد.   می» ـِ«شود و یکی مانده به آخرش  شروع می» مـُ«مزید با  ثالثی
همگی اسم فاعـل  » المبتعد، مصلح، مبشِّرین، منذرین«ها  در سایر گزینه

 از ثالثی مزید هستند.
 )110و  109هاي ، صفحه8دهم، درس  (عربی

 صحیح است. 1گزینه .47
 .خبر است و هر دو نکره هستند» خیر«مبتدا و » اثنان«

 ها: بررسی سایر گزینه
 خبر و معرفه است.» أقوي«مبتدا و معرفه و » الکالم) «2
 خبر و معرفه است.» مشغولون«مبتدا و معرفه و » العمال) «3
 خبر و فعل است.» تمطر«مبتدا و معرفه و » السماء) «4

 )29صفحۀ ،  3(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .48
اسم مفعول اسـت و  » المحبوب«اعل است و اسم ف» القاتل« 2 گزینۀدر 

 این جمله اسم مکان ندارد.
ترجمه: کشته شدن سیدالشـهداء و یـارانش در کـربال مصـیبت بزرگـی      

 است.  
 ها: مکتَبۀ، مقابِر و منازِل اسم مکان هستند. در سایر گزینه

 )8 صفحۀ ،1(عربی یازدهم، درس 

 ن
جشنواره (جشن) ـ خلیل ـ شکاند ـ مراسم ـ آویخت ـ جام ـ دوش

ها ـ آویخت ـ تبر ـ دوشجشن ـ یکتاپرست ـ شکاند ـ بت
3م، درس (عربی ده  )4صفحۀ ، 1، عربی دوازدهم، درس 28صفحۀ ، هه

 صحیح است.   1نه 
کار بـرود   تواند فعل به نمی»عن«غلط است؛ زیرا بعد از حرف جرّ » لَ
(خوردن) صحیح است.» أکْلِ«

 ) 2و1هاي  (عربی دوازدهم، درس
 تن:  

ت، یمی در مجلس یک امیري حاضر شد و امیـر مهمانـانی داشـ   
 خرما آورد و از حکیم خواست که آن را بـین حاضـران تقسـیم    
، حکیم به امیر گفت: آیا مثل مردم تقسیم کنم یا مثـل خـدا؟!   
 به او گفت: مانند مردم تقسیم کن، پس حکیم سینی خرمـا را  
شت و به هر یک از حاضران سه عـدد خرمـا داد و بقیـه سـینی     

د، امیر گفت: بار دیگر مانند خدا آنرا تقسیم ا را جلو امیر قراردا
حکیم خرما را جمع کرد و به اولی یک خرما داد و دست دومی 
ز خرما پر کرد و به سومی چیزي نـداد و در ظـرف چهـارمی دو    
ــیم     ــد ... حک ــار تعجــب کردن ــن ک ــران از ای ــرار داد، حاض ــا ق م

ی دارد و خواست به آنها بگویـد کـه خـدا در هـر چیـزي حکمتـ      
ترین چیز در زندگی تفاوت هست، چنانچه به همـه مـردم مـال    

شود ... و اگر به همه سالمتی داده  شود، ارزش آن مشخص نمی
شود، و اگر به همه علم داده شـود، علـم    ارزش می ، سالمتی بی

 صحیح است. 2گزینه .43
:هایینهززی گزریسابررسی 

بـ مضارع چون( مجهولـ  (للمتکلّم وحده است)لل ریمع الغمتکلّم ل) ل1  
مجهول باشد) تواندممیالفعلش کسره دارد، نم

أمر« ي(صفت است برا هیال) مضاف3 »)لل
)لی) من باب تفعل (ص: من باب تفع4 چـ »ي« رضـمی ... ( فاعلـه ـعع  
 )فاعل نه است، بهپس مفعول ،آمده هیوقا

صحیح است. 4گزینه .44
اسم فاعل نیست.» ظُلم«

صحیح است. 1گزینه .45
ادفَع، فعل امر ثالثی مجرد است.

(عربی دهم، قواعد در
 صحیح است. 1گزینه .46

ثی مجرد باشد، اسم فاعلخواهد که از ثال سؤال، اسم فاعلی را می
. اسـم1 گزینـۀ  در» قـادر «آید مانند می» فاعل«مجرد بر وزن 

»ـِ«شود و یکی مانده به آخرششروع می» مـُ«مزید با  ثالثی
همگی» المبتعد، مصلح، مبشِّرین، منذرین«ها  در سایر گزینه

از ثالثی مزید هستند.
9هاي ، صفحه8دهم، درس  (عربی

 صحیح است. 1گزینه .47
.خبر است و هر دو نکره هستند» خیر«مبتدا و » اثنان«
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 صحیح است.   2گزینه .49
گردد کـه فاعـل فعـلِ     برمی» السمکۀ«به » هاهی تسیر مع«جملۀ حالیۀ 

 است.  » تدافع«
 ها: بررسی سایر گزینه

 گردد که مفعول است.   برمی» قطرات«به » متتالیۀً) «1
 گردد که مفعول است.   برمی» یعطینا«در » نا«به » غافلین) «3
 کند که آن هم مفعول است.   را بیان می» الحجاج«حالت » راکبین) «4

 )2، درس(عربی دوازدهم
 صحیح است. 1گزینه .50

 ها: بررسی گزینه
 »قانون«) قوانین: مستثنی منه و جمع مکسر، مفرد 1
بوده): مسـتثنی منـه و جمـع مـذکر     » مرافقون«) مرافقوا (که در اصل 2

 »مرافق«سالم؛ مفرد: 
 ) محافظات: مستثنی منه و جمع مؤنث سالم؛ مفرد محافظۀ3
 »جمع مؤنث سالم«لبۀ ) طالبات: مستثنی منه، مفرد: طا4

 )34صفحۀ ، 3 (عربی دوازدهم، درس 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است.   1گزینه .51

اگر پیامبري در تعلیم و تبیـین دیـن و وحـی الهـی معصـوم نباشـد، امکـان        
 رود.   شود و اعتماد مردم به دین از دست می انحراف در تعالیم الهی پیدا می

سـانها غریـزه و اختیـار دارنـد، در مقـام عمـل بـه        پیامبران با اینکه مانند ما ان
کنـد کـه هـوي و     شوند؛ زیرا کسـی گنـاه مـی    دستورات الهی دچار گناه نمی

کنـد   هوس بر او غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده مـی 
افتـد و از لطـف و رحمـت او دور     داند که با انجام آن از چشـم خـدا مـی    و می
 کند.   وند را با هیچ چیز عوض نمیشود، محبت به خدا می

 )53صفحۀ ،  4درس  یازدهم،(دین و زندگی 
 صحیح است.   1گزینه .52

 پاسخگوي نیاز ثابت داد و ستد است.   احلّ اهللا بیع و حرّم الرّباآیۀ 
 صحیح است. 1گزینه .53

هاي ناآگاه توجهی به نیاز دائمی خـود بـه خداونـد ندارنـد. هرچـه       انسان
اش با خدا بیشتر شود، به نیاز خود بیشـتر   د و رابطهمعرفت انسان به خو

 کند. آگاه شده و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می
 )6 صفحۀ ،1دوازدهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است. 4گزینه .54
الهـی  ارادة هاي موجـودات بـه    ها و قانون و ویژگی ها کاري اجرا و پیاده کردن ریزه

 شود (مقتضی به قضاي الهی). ی میاست. لذا مربوط به قضاي اله
ـا       ـان میلیارده ـاق از می ـان را یـک اتف اگر کسی تقدیرها را نبیند و نظم فعلی جه

نظمـی و هـرج و مـرج و     اتفاق ممکن دیگر تلقی کند، نسبت به جهان تصور بـی 
 اش را دارد. ریزي براي زندگی و آینده نداشتن امکان برنامه

 )59ۀ صفح، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   4گزینه .55

هاي وجود ارتباط میان عـالم   ها از نشانه اعمال انسانپروندة بسته نشدن 
قابـل   ﴾بمـا قـدم  ﴿شـریفۀ  دنیا بوده که ایـن مفهـوم از عبـارت     برزخ و

 دریافت است.  
از [انسان بـه آنچـه پـیش     به این آیه به قیامت اشاره دارد که در آن روز

 شود. خبر داده می  ،[از مرگ] فرستاده است و آنچه پسفرستاده  ]مرگ
 )62صفحۀ  ،5(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است.   4گزینه .56
ــیمی،     ــک، ش ــد فیزی ــومی مانن ــق عل ــوانین جهــان خلقــت از طری شــناخت ق

هاي الهی و نیز بهـره گـرفتن از طبیعـت     شناسی سبب آشنایی ما با نشانه زیست
 شود. می

 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .57

 و الـذّنب  مـن  المسـتغفر : «فرمود خاصیت بی استغفار مورد در )( رضا امام
 حـال،  عـین  در و کنـد  اسـتغفار  گنـاه  از کـه  کسـی بربـه:   کالمستهزئ یفعله

 ایـن » اسـت  کـرده  مسخره را پروردگارش که است کسی مانند دهد، انجامش
 گنـاه  تکـرار  عـدم  یعنـی  توبـه،  یتکمیل مراحل به عدم تحقق یکی از حدیث
 کند. می اشاره

 صحیح است. 1گزینه .58
منکـران معـاد از    ﴾و مالَهم بِذلک من علمٍ ان هم الّا یظُنّـونَ ﴿ آیۀطبق 

 گویند. روي گمان سخن می
به دانایی مستمر نسـبت بـه لهـو و لعـب      ﴾لَو کانوا یعلَمونَ﴿در عبارت 

 یده است.داره گربودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اش
 )38و  36هاي  ، صفحه3دهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است.   4گزینه .59
را دیـد کـه    )(روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق 

هـا   لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: جد شما اینگونه لبـاس 
 پوشید.   را نمی

سختی بودنـد، امـا امـروز مـا در     فرمود: در آن زمان مردم در  )(امام 
شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانـایی پوشـیدن چنـین لباسـی را     

 دارند.  
 )133صفحۀ دین و زندگی دهم، (

 صحیح است. 3گزینه .60
و منَ النّاسِ من یعبد اللّه علی حـرف فَـإن اَصـاَبه خَیـرٌ     ﴿ آیۀ مبارکۀدر 

... اطمأَنَّ بِه و ان اًصابته فت جهِـهلی وع پرسـتش خـدا از یـک     ﴾نَۀٌ انقَلَب
جانب به تعبیر قرآن، پرستشی از روي تردید توصیف شده اسـت کـه در   

 انجامد. هنگام بالیا به روي گردانی از خدا می
 )34صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس  دین و زندگی(

 صحیح است.   4گزینه .61
أکلونَ فـی بطـونهم نـاراً و    انّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظُلماً انّمـا یـ  ﴿

   ﴾سیصلون سعیرا
 )86صفحۀ   ،7 درسدین و زندگی، (

 صحیح است. 3گزینه  .62
جمعی از آنها دانش دین «عبارت شریفه از آیه: ترجمۀ با توجه به 

برداشـت  » طور عمیق) بیاموزند و قوم خود را هشدار دهنـد  را (به
گـان  هم وظیفـۀ شود که شناخت عمیق دیدن واجب است؛ اما  می

نیست و یکی از پیروان پیامبر براي تفقه یک قوم، کافی است که 
دیگران را راهنمایی و هشدار دهد. این مفهوم در حـدیث پیـامبر   

اگر یکـی از پیـروان مـا کـه بـه علـوم و دانـش مـا         «نهفته است: 
آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشـنا  

 »نیستند، راهنمایی کند.
 )143و  142، 141هاي  صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

ر قم ر
محافظات: مستثنی منه و جمع مؤنث سالم؛ مفرد محافظۀ

 »جمع مؤنث سالم«لبۀ طالبات: مستثنی منه، مفرد: طا
 )34صفحۀ 33 ، 3 (عربی دوازدهم، درس

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و
صحیح است.   1نه 

پیامبري در تعلیم و تبیـین دیـن و وحـی الهـی معصـوم نباشـد، امکـان        
رود.   شود و اعتماد مردم به دین از دست میف در تعالیم الهی پیدا می

سـانها غریـزه و اختیـار دارنـد، در مقـام عمـل بـه        ران با اینکه مانند ما ان
   کنـد کـه هـوي و    شوند؛ زیرا کسـی گنـاه مـی   ورات الهی دچار گناه نمی

 کنـد  س بر او غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده مـی 
      افتـد و از لطـف و رحمـت او دور     داند که با انجام آن از چشـم خـدا مـی   ی

کند. وند را با هیچ چیز عوض نمیشود، محبت به خدا
 )53صفحۀ ،  4درس  یازدهم،(دین و زندگی 

 صحیح است.   1نه 
الرّبا پاسخگوي نیاز ثابت داد و ستد است.  احلّ اهللا بیع و حرّم

 صحیح است. 1نه 
هاي ناآگاه توجهی به نیاز دائمی خـود بـه خداونـد ندارنـد. هرچـه      ن

اش با خدا بیشتر شود، به نیاز خود بیشـتر   د و رابطهفت انسان به خو
کند.  شده و عجز و بندگی خود را بیشتر ابراز می

 )6 صفحۀ ،1 یدوازدهم، درس  (دین و زندگی
صحیح است. 4نه 

یزه دن ک پیاده يو ویژگهاکا قانونو و هها ب ودات موج ادةهاي الها

منکـر﴾و مالَهم بِذلک من علمٍ ان هم الّا یظُنّـونَ ﴿آیۀطبق 
گویند. روي گمان سخن می

به دانایی مستمر نسـبت بـه له﴾﴿لَو کانوا یعلَمونَ﴿در عبارت 
شش یده است.داره گربودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اش
هاي ، صفحه3دهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است.   4گزینه .59
ر )(روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق 

لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: جد شما اینگونه
پوشید.   را نمی

سختی بودنـد، امـا امـفرمود: در آن زمان مردم در )(امام 
شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانـایی پوشـیدن چنـین

 دارند.  
 صفدین و زندگی دهم، (

صحیح است. 3گزینه .60
و منَ النّاسِ من یعبد اللّه علی حـرف فَـإن اَص﴿آیۀ مبارکۀدر

... اطمأَنَّ بِه و ان اًصابته فت جهِـهلی وع پرسـتش خ  ﴾تتنَۀٌ انقَلَب
جانب به تعبیر قرآن، پرستشی از روي تردید توصیف شده اسـ

 انجامد. هنگام بالیا به روي گردانی از خدا می
ص، 3دوازدهم، درس  دین و زندگی(

است.   4گزینه .61  صحیح
ـ  ـ  أکلونَ فـی بطـوانّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظُلماً انّمـا یـ  ﴿
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 صحیح است. 2گزینه .63
برنـد   که گمان مـی  اي کسانی   آیا ندیده«فرماید:  نساء می سورة 60 آیۀخداوند در 

ـا            ـان دارنـد؛ ام ـازل شـد، ایم به آنچه بر تو نازل شـده و بـه آنچـه پـیش از تـو ن
ـاغوت   یرید﴿خواهند داوري به نزد طاغوت برند  می ـاکموا الـی الط ... ﴾ون ان یتح

ـلّهم ضـالالً   ﴿بکشاند  يخواهد آنان را به گمراهی دور و دراز و شیطان می ان یض
 ».﴾بعیدا

 )50صفحۀ ، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .64

مربوط بـه شـناخت    )(حدیث شریف صورت سؤال از امام علی 
هـاي تقویـت    از راهارزش خود و نفروختن خویش به بهاي انـدك  

اي فرزند آدم این مخلوقات را براي «عزت است و با حدیث قدسی 
 ارتباط مفهومی دارد. » تو آفریدم و تو را براي خودم

 )159و  158هاي   صفحه، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .65

هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیـث و   دخالت دادن سلیقه
تبدیل حکومت عـدل   بهمنزوي شدن افراد مورد اعتماد پیامبر  همچنین

 اشاره دارد.به سلطنت نبوي 
 )98و  97هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .66
 اراده و اختیار دوري از شقاوت 

 ها نیکی گرایش به خیر و دوري از دورویی و ریا 
 اندیشه قوةعقل و  دوري از جهل و نادانی 

 )25، صفحه 2دهم، درس  (دین و زندگی
 صحیح است. 2گزینه .67

ـام      ـالت بـه انج اهمیت فرمان خداوند به آن میزان است که اگر انجام نگیـرد، رس
 ﴾و ان لم تفعل فّما بلّغت رسالته﴿نرسیده است: 

 )69و  68هاي  صفحه، 5یازدهم، درس (دین و زندگی 
 صحیح است. 3گزینه .68

یوسف با خداوند سخن گفته و سـپس از   سورة 33 آیۀحضرت یوسف در 
پروردگارا! زندان نـزد  «طلبد:  او در مقابل دام شیطانی زلیخا استمداد می

خواننـد و اگـر    ها مرا به سوي آن فرا مـی  تر است از آنچه این من محبوب
گـردد   ها را از من بازنگردانی قلب من به آنها متمایل مـی مکر و نیرنگ آن

توان با یاري جستن از  پس در هر شرایطی می» و از جاهالن خواهم بود.
 خداوند، از گناه فاصله گرفت.

 )50صفحۀ ، 4دوازدهم، درس  (دین و زندگی
 صحیح است.   2گزینه .69

ی از آنهـا  آنگاه که مـرگ یکـ  : «مؤمنون  سورة 100و  99  هاي هترجمۀ آی
گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد کـه عمـل صـالح انجـام      رسد، میفرا

 ...» ام  دهم؛ آنچه را در گذشته ترك کرده
 )61 صفحۀ ،5دین و زندگی دهم، درس (

 صحیح است. 3گزینه .70
رُ   ﴿آیۀ بر اساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهن آمم مه

ایمـان بـه خداونـد و روز     ﴾عند ربِّهِم و الَ خَوف علَیهِم و الَ هم یحزَنُـونَ 
تن ، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـ    اپسین اگر با کار نیکو ممزوج شـود و

 .ترس و اندوه را به دنبال دارد
دعـوت   یکتاپرسـت یدعوت مـردم را بـه    ياز همان ابتدا )(رسول اکرم 
 .یدتا رستگار شو» نیستاهللا  معبودي جز«اي مردم بگویید : کرد و فرمود

 صحیح است. 1گزینه .71
ساز هالکت  به این موضوع اشاره دارد که زمینه ﴾ذلک بان اهللا﴿آیه 

یا بدبختی یک جامعه مردم آن هستند که این آیه بـه علـت غیبـت    
 امام عصر اشاره دارد.

 )126صفحۀ  ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است.   2گزینه .72

شناخت عوامل موفقیت و ناموفقیت، معلول محاسـبه و ارزیـابی اسـت و    
ایم بایـد ابتـدا خـود را مـورد سـرزنش قـرار        اگر معلوم شود ناموفق بوده

 دهیم. 
 صحیح است. 3گزینه .73

هـاي   هاسـت و انسـان   سالم، پیامی مطابق با فطـرت انسـان  این که پیام ا
کننـد،   باشند را جذب می قیقتضمیر که جویاي ح نطلب و روش حقیقت

اسـت و در  جهـانی  جامعـۀ  ت حضور مـوثر و فعـال در   مربوط به مسئولی
منطقـی   عقالنی وچهرة هایی استفاده نمود که  راستاي آن، باید از روش

بالحکمـۀ و  سبیلِ ربِّـک   إِلی ادع﴿آیۀ که در  دین اسالم را ترسیم نماید

هاي دعـوت، تبیـین    روش ﴾سنجادلهم بالتی هی احو  الموعظۀ الحسنۀ
 شده است.

 صحیح است. 3گزینه .74
قُ وجـوههم     ﴿آیۀ شریفۀ مبتنی بر  رهـال ی ةٌ وزیـاد سـنی ونُوا الحلَّذینَ اَحسل

کـه نیکوکـاري پیشـه کردنـد، پاداشـی نیـک و        براي کسانی: «﴾قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ
» نشـیند.  مـی آنـان غبـار خـواري و ذلـت ن     چهـرة تر است و بـر   چیزي فزون

آفریند و عـزت انسـان    آراستگی به نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش می
 کند. را حفظ می

 )157صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .75

یـا معشَـرَ التُّجـارِ، الفقـه، تُـم      : «)(با توجه به حـدیث شـریف امـام علـی     
رت، بر تجارت کـردن تقـدم دارد و اگـر ورزش    ؛ آشنایی با احکام تجا»المتجرَ

را مستحب و داراي پـاداش   به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی باشد، آن 
 داند. اخروي می

 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 2گزینه .76
به معنی (زمان) اسم غیرقابل شمارش است ولی در این تست بـه   timeنکته: 

بـه   How manyاست و قبـل از آن  معناي (دفعه، مرتبه) اسم قابل شمارش 
 رود.   کار می

  از خواب بلند شدید؟ بارچند  8معنی جمله: دیروز قبل از ساعت 
 صحیح است. 3گزینه .77

طور  ترجمه: اگر کتاب بخوانید، چیزهاي زیادي یاد خواهید گرفت، این
 نیست؟

نکته: کاربرد سؤال کوتاه آخر جمله. چون جمله مثبـت اسـت بایـد از    
 ه منفی استفاده کرد.سؤال کوتا

 )31 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

دارد. » فریدم و تو را براي خودم ارتباط مفهومی
 )159و 158هاي   صفحه، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیـث و  ت دادن سلیقه

تبدیل حکومت عـدلبهمنزوي شدن افراد مورد اعتماد پیامبر چنین
اشاره دارد.به سلطنت ي 

 )98و 97هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است. 2نه 

 اراده و اختیار ي از شقاوت 
هانیکی گرایش به خیر وي از دورویی و ریا 
 اندیشه قوةعقل و  ي از جهل و نادانی 

 )25، صفحه 2دهم، درس  (دین و زندگی
صحیح است. 2نه 

ـام      ـالت بـه انج ت فرمان خداوند به آن میزان است که اگر انجام نگیـرد، رس
﴾﴿﴿و ان لم تفعل فّما بلّغت رسالته﴿ده است:

5یازدهم، درس (دین و زندگی   )69و 68هاي  صفحه،ی 
صحیح است. 3نه 

یوسف با خداوند سخن گفته و سـپس از  سورة 33 آیۀرت یوسف در 
پروردگارا! زندان نـزد  «طلبد:  ر مقابل دام شیطانی زلیخا استمداد می

خواننـد و اگـر    ها مرا به سوي آن فرا مـی تر است از آنچه این محبوب
 گـردد   ننها را از من بازنگردانی قلب من به آنها متمایل مـی و نیرنگ آن

توان با یاري جستن از پس در هر شرایطی می» جاهالن خواهم بود.
وند، از گناه فاصله گرفت.

هاسـت و انسالم، پیامی مطابق با فطـرت انسـان  این که پیام ا
 باشند را جذبححقیقتضمیر که جویاي ح نطلب و روش حقیقتح

  جهـانی  جامعـۀ  ییت حضور مـوثر و فعـال در   مربوط به مسئولی
عقالنیچهرة هایی استفاده نمود که راستاي آن، باید از روش

سبیلِ ربِّـکإِلیادع﴿آآیۀ که در  دین اسالم را ترسیم نماید

هاي دعـو روش ﴾﴾ححسنجادلهم بالتی هی احو الموعظۀ الحسنۀ
شده است. 

 صحیح است. 3گزینه .74
ق﴿آیۀ شریفۀ مبتنی بر  رهـال ی ةٌ وزیـاد سـنی ونُوا الحلَّذینَ اَحسل﴿﴿

کـه نیکوکـاري پیشـه کردنـد، پاداش براي کسانی: «﴾قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ
نن    مـآنـان غبـار خـواري و ذلـت ن      چهـرة تر است و بـر   چیزي فزون

آفریند و عـآراستگی به نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش می
 کند. را حفظ می

ص،11(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .75

«یـا معشَـرَ التُّجـارِ،: «)    (با توجه به حـدیث شـریف امـام علـی    
رت، بر تجارت کـردن تقـدم دارد و؛ آشنایی با احکام تجا»المتجرَ

را مستحب و داربه قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی باشد، آن 
 داند. اخروي می
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 صحیح است. 3گزینه .78
او طرفدار و حامی واقعـی حیوانـات اسـت، بنـابراین آن مـار احتمـاالً       ترجمه: 

 وسیله او کشته نشده است.   به
 mightکنیم، پـس بایـد بحـث     چون در مورد احتمال انجام عمل صحبت می

 ته شده، بنابراین جمله مجهول است.مطرح باشد و چون مار کش
 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 صحیح است. 3گزینه .79
 معنی جمله: چند بار این کفش تعمیر شده است از وقتی که آن را خریدي؟

ـال     sinceربـط   کلمـۀ نکته: کاربرد فعل مجهول، با توجه به  ـان ح از مجهـول زم
 شود. کامل استفاده می

 )29 صفحۀ، (زبان انگلیسی دوازدهم
 صحیح است. 1گزینه .80

تر ایـن اسـت کـه     اي نیست و اما از آن سخت شدن کار ساده مؤلفمعنی جمله: 
 دیگران مشتاق باشند، اثر یا نسخه بعدي شما را بخرند.

 پزشک ) دندان4) دکتر  3) مخترع  2) مؤلف  1
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .81
این است که چطور او قـرار اسـت بـه     کند نگران میمن را معنی جمله: آنچه که 

 سر کار برود.
 صحیح است. 2گزینه .82

 است. زمینه پسها در  من به همراه کوهخانۀ ترجمه: این عکسی از 
 صحیح است. 3گزینه .83

رونـد و   معنی جمله: برادرم معموالً روزهاي جمعـه بـا دوسـتانش بیـرون مـی     
 گردند.   می
 ) بررسی کردن ـ چک کردن4ر شدن    ) بیدا2) دور شدن    1

   .hang out with sbبا کسی گشتن و پرسه زدن = 
 صحیح است. 2گزینه .84

آن  بازتـابِ (نشـانگر)  هـا هسـتند،    این واقعیت که سربازها در خیابان«ترجمه: 
 »است که دولت چقدر ترسیده است.

 ) شرط4) رابطه    3) انعکاس، بازتاب، نشانگر    2) سؤال    1
 صحیح است. 3ینه گز.85

صدایتان شـنوندگان خـود    پایین آوردنترجمه: با استفاده از باال بردن و 
 را با سخنرانی خود درگیر نگه دارید.

 ) پیشرفت کردن   2) بهبود بخشیدن          1
 ) شامل بودن4) پایین آوردن              3

 )15(پایه دوازدهم، صفحه 
 صحیح است. 4گزینه .86

ـان دوران         ترجمه: جامعه ـاد یکـی از مشـکالت جوان ـان معتقدنـد کـه اعتی شناس
 معاصر است.

 ) اعتیاد4 ) جلوگیري3 ) عبارت2 ) رابطه1
 )57صفحۀ ، 2(زبان یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .87
خواهنـد در   اي) افرادي وجود دارند که فقط مـی  ترجمه: در هر اجتماعی (جامعه

ـ هر نوع خانـه   ـا بـی    اي  یک خانه زندگی کنند  ـان هسـتند،    کـه بشـود. آنه خانم
 ساکنین نامرئی شهر.

 ) نامرئی4نظام    ) بی3) غیرمنتظره   2) غیرقابل درك   1
 )69صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .88
زیبـایی کـار   مغـازة  شانسـید کـه در چنـین     ترجمه: چقدر شـما خـوش  

 .کنم تقدیر میا کنید. من واقعاً فرهنگ و هنر ایران ر می
 ) بافتن4) تقدیر کردن   3) بستگی داشتن   2) تخفیف دادن   1

 )89و  86هاي  صفحه، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 :Clozeترجمۀ 

شد.  ها شنیده می آسمان تیره بود و صداي صاعقه از آن دوردست
تقریباً شب فرا رسیده بود و هلنا هنوز دورتـر از محلـی بـود کـه     

استراحت کند. او امیدوار بـود کـه بتوانـد قبـل از تـاریکی      بتواند 
اش را طی کند. اما ماجرایی در کنار رودخانـه   مسیر تا منزل عمه

سرعت حرکت او را کنـد کـرده بـود. او اصـالً انتظـار نداشـت تـا        
کرد که  ها را در زیر پل ببیند. او همیشه فکر می اي از جن خانواده

ت اما امـروز فهمیـد کـه ایـن     ها موضوعی مضحک اس داستان جن
هـاي   ها واقعاً مهربان بودند. حتی آنها از کلوچه واقعیت دارد. جن

خانگی خود نیز به او تعارف کردند، با وجـود اینکـه او بـه وجـود     
هــا اعتقـادي نداشــت، امـا حتــی اگـر هــم اعتقـاد داشــت او      جـن 
 توانست کلوچه پختن آنها را نیز باور کند. نمی

 .صحیح است 1گزینه .89
 ) شنوایی4) عالمت   3) بهشت (آسمان)   2) فاصله   1

 صحیح است. 2گزینه .90
 ) فرستادن4) ساختن    3) طی کردن مسیر   2) گرفتن   1

 صحیح است. 3گزینه .91
 ) بنابراین4) اما    3) یا    2) و   1

 صحیح است. 3گزینه .92
 ) فریاد کشیدن   2) توجه کردن، تذکر دادن         1
 ) تکرار کردن4، فهمیدن           ) کشف کردن3

 :1ترجمه متن 
هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشـتر شـهرهاي    هاي آپارتمان بلوك

بزرگ در اطراف جهان است. آنها کاربردي هستند؛ زیرا آنها بـا ایـن   
توانند افـراد زیـادي    هاي کوچک می شوند که زمین هدف ساخته می

تر هستند که بخواهند آنهـا   انرا در خود ساکن کنند. آنها بسیار ارز
را بخرند یا اجاره کنند به این معنی که افراد زیادي توانـایی خریـد   

 آنها را دارند.
هاي بلندمرتبه مضـرات و مشـکالت    متأسفانه زندگی در ساختمان

هاي  خود را دارد. یکی از انتقادات این است که افرادي که در برج
تی ندارنـد و آن بـه ایـن    زیس کنند، حس هم بلندمرتبه زندگی می

علت است که محل مشترکی وجود ندارد که افراد دور هـم جمـع   
هاي ویالیی  شده و با یکدیگر صحبت کنند. اما افرادي که در خانه

هـاي خـود را وقتـی بیـرون در      توانند همسایه کنند می زندگی می
کننـد یـا    هـاي خـود را تمیـز مـی     خیابان هستند یا وقتی ماشین

کننــد، مالقــات کننــد. ســاکنین  ط را کوتــاه مــیهــاي حیــا علــف
هاي بلندمرتبه این فرصت را ندارند. در بعضی موارد آنها  آپارتمان

 شناسند. خود را نمی همسایۀ حتی

صحیح است. 1نه 
تر ایـن اسـت کـه      اي نیست و اما از آن سخت شدن کار ساده مؤلفی جمله: 

ن مشتاق باشند، اثر یا نسخه بعدي شما را بخرند.
 پزشک ) دندان4) دکتر  3) مخترع  2ؤلف 

1درس (زبان انگلیسی دوازدهم،   ( 
صحیح است. 4نه 

  این است که چطور او قـرار اسـت بـه     کند نگران میمن را ی جمله: آنچه که 
 کار برود.

صحیح است. 2نه 
است. زمینه پسها در  من به همراه کوهخانۀ مه: این عکسی از 

 صحیح است. 3نه 
          رونـد و   ی جمله: برادرم معموالً روزهاي جمعـه بـا دوسـتانش بیـرون مـی     

ردند. 
) بررسی کردن ـ چک کردن4ر شدن    ) بیدا2ور شدن   

 .hang out with sbسی گشتن و پرسه زدن = 
 صحیح است. 2نه 
آن   بازتـابِ (نشـانگر)  هـا هسـتند، این واقعیت که سربازها در خیابان«مه: 

 » که دولت چقدر ترسیده است.
 ) شرط4) رابطه    3) انعکاس، بازتاب، نشانگر    2سؤال   

 صحیح است. 3نه 
صدایتان شـنوندگان خـود   پایین آوردنمه: با استفاده از باال بردن و 

خود درگیر نگه دارید. سخنرانی
پیشرفت کردن   2هبود بخشیدن           (

ها را در زیر پل ببیند. او همیشه فکر م اي از جن خانواده
ت اما امـروز فهمیـدها موضوعی مضحک اس داستان جن

ها واقعاً مهربان بودند. حتی آنها از کلواقعیت دارد. جن
خانگی خود نیز به او تعارف کردند، با وجـود اینکـه او

هــا اعتقـادي نداشــت، امـا حتــی اگـر هــم اعتقـاد جـن 
توانست کلوچه پختن آنها را نیز باور کند.نمی

 .صحیح است 1گزینه .89
) شنوایی4) عالمت   3) بهشت (آسمان)   2) فاصله   1

صحیح است. 2گزینه .90
) فرستادن4) ساختن    3) طی کردن مسیر   2) گرفتن   1

صحیح است. 3گزینه .91
) بنابراین4) اما    3) یا    2) و   1

صحیح است. 3گزینه .92
) فریاد کشیدن   2) توجه کردن، تذکر دادن         1
) تکرار کردن4، فهمیدن           ) کشف کردن3

:1ترجمه متن 
هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشـتر هاي آپارتمان بلوك

بزرگ در اطراف جهان است. آنها کاربردي هستند؛ زیرا آن
توانند افـرهاي کوچک میشوند که زمین هدف ساخته می

تر هستند که بخوانرا در خود ساکن کنند. آنها بسیار ارز
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با این وجود این موضوع همیشـه مـورد مهـم نیسـت. در شـهر مـن       
آنها همۀ کنند و  هاي بلندمرتبه زندگی می بیشتر افراد در ساختمان

شناسند که دو دلیل براي این مطلب وجـود   ي خود را میها همسایه
دارد. اول اینکه مردم کشور من بسیار اجتماعی هستند. وقتی آنهـا  

کننـد، ایـن    کنند، اولین کاري که می به یک آپارتمان نقل مکان می
کننـد و   روند و خود را معرفی می هاي دیگر می است که به آپارتمان

گویند یا آنها را به  آمد می ه آنها خوشکوچکی ب هدیۀساکنین نیز با 
کننـد. دوم اینکـه طبقـات همکـف داراي      یک وعده غذا دعوت مـی 

هایی است که ساکنین در آنجا جمع شده با یکـدیگر صـحبت    مکان
هایی وجود  هاي اجتماعی و مغازه تریا، باشگاه کنند. در آنجا کافه می

هـا بـراي    بچـه  هایی دارد کـه  هاي سبز و باغ دارد. همچنین محوطه
بازي بروند یا افراد براي استراحت به آنجا برونـد. ایـن بـدان معنـی     

کننـد. در پایـان نتیجـه     است که آنها افراد بیشتري را مالقـات مـی  
توانـد یـک    بلندمرتبـه مـی   هـاي  گیریم که زندگی در سـاختمان  می

تنها زندگی کردن باشد. اگرچه این امر به افـرادي کـه در آن    تجربۀ
کنند، بستگی دارد و امکانات بومی که در آن وجود دارد.  میزندگی 

توانند مانند  هاي بلندمرتبه نیز می من زندگی در ساختمان عقیدةبه 
 ها یک زندگی اجتماعی را به شما هدیه بدهد. خانه

 صحیح است. 4گزینه .93
 صحیح است. 2گزینه .94
 صحیح است. 4گزینه .95
صحیح است. 1گزینه .96

 :2متن ترجمۀ 
سیاري از محققان و دانشجویان، چاپ مقاله به زبان انگلیسـی  براي ب

رسد. در چنـین مـواردي دیکشـنري کمکـی      کمی دشوار به نظر می
هـاي انگلیسـی بسـیار     دیکشـنري حـوزة  باشـد.   براي تالش آنها مـی 

گسترده است و اگر الزم است که براي برطرف کردن نیاز خود یـک  
ها چگونه بـا هـم    دیکشنريدیکشنري انتخاب کنید، باید بدانید که 

خواهید نیز مهـم اسـت.    متفاوت هستند و اینکه شما از آنها چه می
هر چند که دیکشنري عموماً براي جستجوي یک لغت ناآشنا و پیدا 

هـا را بـراي    شود، مـا اغلـب دیکشـنري    کردن معنی آن استفاده می
کنـیم. دیکشـنري را بـه عنـوان ابـزاري       اهداف دیگري استفاده مـی 

یسـی کـه نیازهـاي    ئنظوره در نظر بگیرید. ماننـد چـاقوي سو  چندم
 ها نیز چنین هستند.  کند، دیکشنري مختلفی را برطرف می

همیشه دانستن اینکه کلمه به چه معناست کافی نیسـت. بـراي اینکـه لغـت     
واژگانی کاربردي ما شود الزم است بـدانیم یـک لغـت چگونـه     دامنۀ جزئی از 

لغت مشابه دیگر، متفاوت است. آیـا بسـیار رسـمی     شود. چگونه با استفاده می
شود. ما ممکن است بدانیم کـه یـک لغـت بـه      یا غیررسمی در نظر گرفته می

شود اما مطمئن نباشیم کـه چگونـه هجـی     چه معناست و چگونه استفاده می
شود. ممکن است الزم باشد که آن را چـاپ کنـیم یـا شـکل جمـع آن را       می

ها و کامپیوترهایی که سخنگو دارنـد، تلفـظ لغـت     CDها و  بدانیم. دیکشنري
توانیـد بـین تلفـظ بریتانیـایی و آمریکـایی       اند. شـما حتـی مـی    را آسان کرده

انتخاب کنید. بدون چنین سهولتی الزم است کـه اصـول آواشناسـی کـه بـه      
ویژه براي نشان دادن تلفظ درست شده را بدانیم. گـاهی دانسـتن اصـل یـک     

کلمـۀ  (سمت الشمس) از دو  perihelionکلمۀ . مثالً کند کلمه نیز کمک می
(خورشـید) سـاخته    helios (sun)(اطـراف) و   peri (around)یونانی به نام 

هـاي چـاپی    هـاي دیکشـنري   شده است. از آنجا که فضا همیشه از محدودیت
 اندازند. ها این اطالعات را از قلم می است برخی دیکشنري

 صحیح است. 1گزینه .97
 حیح است.ص 2گزینه .98
 صحیح است. 1گزینه .99

 صحیح است. 4گزینه .100
 

 حسابان 
 صحیح است.   4گزینه .101

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

 
 صحیح است. 2گزینه .102

a , a , q q2
1 3

1 14 1 4 2  
nn

n
( )qS a q1

111 2 2141 1 8
2

  

n n( ( ) ) ( )1 63 1 6381 12 8 2 64  
n( ) n1 1 62 64 

 صحیح است. 2گزینه .103
f (x) x y fog(x) xg(x) x

3 2 32 

) بازة تابع دامنۀ , ]3
 ) به این صورت است.2( گزینۀاست که فقط نمودار  2

 صحیح است. 1گزینه .104
fبا توجه به اینکه  g(a) b  وg f (b) c تـوان فهمیـد کـه     می

وجـود دارد تنهـا عـددي کـه ایـن       fو هـم بـرد    fدامنـۀ  هم در  bعدد 
bاست پس:  1خاصیت را دارد عدد  1 

g f(b) g f( ) c g( ) c c1 3 7 
f g(a) b g(a) a a b c1 5 8 8 1 7 16 

 صحیح است. 4گزینه .105
ـابع   ــه روي تـ ــر نقط yه f ( x)2 ــر  1 ــی دو براب ــه روي   عرض ـان نقط همـ

y f ( x )2 ـاط عـوض مـی    1 Aشـود. پـس    را دارد، البته طول نق 1
روي  2

y f ( x )2 Aباشد، آنگاه نقطه متناظر آن  1  است. 4

 صحیح است. 3گزینه .106
x x x x x x x2 2 22 6 1 1 2 6 1 2 1 

x x x x x x x2 2 2 4 2 4 26 1 1 6 1 2 1 4 0 
x (x ) x , x2 2 4 0 0 2 

 کنیم. اصلی امتحان میمعادلۀ ها را در  حال جواب
xقابل قبول x0 0 0 1 1 1 1 0 

xقبول قابل x2 4 25 3 4 5 3 9 3 2 
xغلط 2 4 25 1 4 5 1 1 1 

xغ ق ق 2 
x)معادله دو ریشه  , x )0  دارد. 2

)22 صفحۀ(حسابان یازدهم، 
 صحیح است.   2گزینه .107

| x m | n n x m n n m x n m2 2 2 2  
n m

n m
m m n n m n

2 8
2 4

4 12 3 6 4 2 6
 

کننـد. در پایـان نتیجـه    ت که آنها افراد بیشتري را مالقـات مـی  
توانـد یـک   بلندمرتبـه مـی   هـاي  گیریم که زندگی در سـاختمان 

تنها زندگی کردن باشد. اگرچه این امر به افـرادي کـه در آن   بۀ
کنند، بستگی دارد و امکانات بومی که در آن وجود دارد. میگی 

توانند مانند  هاي بلندمرتبه نیز میمن زندگی در ساختمانقیدة
ها یک زندگی اجتماعی را به شما هدیه بدهد. ه

صحیح است. 4نه 
صحیح است. 2نه 
صحیح است. 4نه 
صحیح است. 1نه 
 :2متن مۀ 
سیاري از محققان و دانشجویان، چاپ مقاله به زبان انگلیسـی  ي ب

رسد. در چنـین مـواردي دیکشـنري کمکـی     ی دشوار به نظر می
هـاي انگلیسـی بسـیار     دیکشـنري حـوزة  باشـد.   ي تالش آنها مـی 

ترده است و اگر الزم است که براي برطرف کردن نیاز خود یـک  
ها چگونه بـا هـم    دیکشنريشنري انتخاب کنید، باید بدانید که 

خواهید نیز مهـم اسـت.   وت هستند و اینکه شما از آنها چه می
چند که دیکشنري عموماً براي جستجوي یک لغت ناآشنا و پیدا 

هـا را بـراي    شود، مـا اغلـب دیکشـنري   ن معنی آن استفاده می
کنـیم. دیکشـنري را بـه عنـوان ابـزاري      ف دیگري استفاده مـی 

یسـی کـه نیازهـاي    ئنظوره در نظر بگیرید. ماننـد چـاقوي سو  م
ها نیز چنین هستند.  کند، دیکشنريلفی را برطرف می

شه دانستن اینکه کلمه به چه معناست کافی نیسـت. بـراي اینکـه لغـت     
واژگانی کاربردي ما شود الزم است بـدانیم یـک لغـت چگونـه     دامنۀی از 

 لغت مشابه دیگر، متفاوت است. آیـا بسـیار رسـمی    شود. چگونه با اده می
فته گ نظ هد ب ت لغ ک ی ه ک بدان ت ا کن ا د ش

n ( )q
q

q 1 2 21)
4 1 8

2
) ) ( )) ) ( )1 63 1 63n n) ) ( )) ) (n) ) ( )) ) (2 8 2 64) ) ( )) ) (

nn 64
 صحیح است. 2گزینه .103

x y g( ) xf ( )x
x y fog(x)fog(x)3 3xx

)بازة تابع دامنۀ , ]3
) به این ص2( گزینۀاست که فقط نمودار2

صحیح است. 1گزینه .104
fبا توجه به اینکه  g(a) b وg f (b) cتـوان فهمی

وجـود دارد تنهـا عـددي  fو هـم بـرد     fدامنـۀ  هم در  bعدد 
bاست پس:  1خاصیت را دارد عدد  1

c g( ) c c 7c g( ) c cc g( ) c cc g( ) c

b g(a) a a b cb a a b ca ag(a) aag(a) aaa 8 1 7 16

صحیح است. 4گزینه .105
ـابع   ــه روي تـ ــر نقط yه f ( x)f (f (f (f (f (f ــر  ) ــی دو براب ـان عرض همـ

y f ( x )f ( xxx   ـاط عـوض مـی    شـود. پـس را دارد، البته طول نق

y f ( x )f ( xxx باشد، آنگاه نقطه متناظر آنA  است. 4

صحیح است. 3گزینه .106
2 2 26 1 1 2 6 1 2 11 1 2 x x xxx xx x xx xx x2 2 2
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 صحیح است. 2گزینه .108
) نقطۀ , )2 yروي سهمی است. عرض رأس سـهمی هـم    4 اسـت،   4
) نقطۀ پس , )2 همان رأس سهمی است. سهمی در یـک طـرف رأس    4

 خود، یک به یک است.
 صحیح است. 2گزینه .109

 گذرد. اول یا سوم می ناحیۀاز  fنمودار 
x f (x) 0 

x2
1

x2 1

 
aبه ازاي  xyنمودار 1 a2  کند وم عبور میاول و س ناحیۀاز 

 صحیح است. 3گزینه .110
y log( x)1

 
1

y log x

 
11

 

y log( x)1

 
 صحیح است. 4گزینه .111

sin x cosxA sin( sin x cosx) sin xcosx( )cosx cosx
sinxcosx( tanx )

3 52 3 5 2
2 3 5

  

tan x cot x sin xcosx sin xcosx
1 3 5 1

5  دانیم :می 3

sin x cos x

A ( )

15
34

1515 32 3 534 5

3

17
1

34
2

5
1

6
 

 صحیح است. 2گزینه .112
cos cos ( )2 

cos ( )cos ( ) sin ( )sin ( ) 
3 12 4 5 16 16
5 13 5 13 5 13 65 

sin ( ) cos ( )

cos ( ) sin ( )

5 12
13 13
3 4
5 5

 

 صحیح است. 1گزینه .113
sin نکته: x sin xcosx2 2 

sin x(cos x cos x)2 2 0 
cosxsin x x k x k
x x k x k

cos x cos x kx x k x

10 2
2 2 2

2 22 2 3

 

k2جواب کلی 
 کند. هاي دیگر را تولید می تمام جواب 3

 

 صحیح است. 1گزینه .114
tanتابع  x  بازةدر ( , )2 ترین بـازه   صعودي است. پس طول بزرگ 2

ــر   ــن خاصــیت براب ــا ای ــزرگ  ب ــول ب ــابع   اســت. ط ــازه در ت ــرین ب ت
y tan x3  وy tan x2  است. 3برابر  3

 )34 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .115
fنمــودار فرضــی  (x ــه صــورت مقابــل اســت. حــال نمــودار در   2( ب

f ( x)2 کنیم. رسم می را 

2

3

3

f (x )2

2

3

1

f (x)

2

3

1

f (x )2

 

2

3

3

f ( x)2

 
fدر شکل  ( x)2نقطۀ ، حد چپ و راست در x  3به ترتیـب   3

 است. 2و 

 صحیح است. 3گزینه .116
xدر  fبراي آنکه   پیوسته باشد، باید: 1

x x
f ( ) lim f (x) lim f (x)

1 1
1 

a af( ) 2 21 2 3 5 

x
a alim f(x)

1
2 2

2 3 5 

x
a alim f(x)

1
2 2

2 6 8 

xدر  fبراي آنکه  aپیوسته باشد، باید  1  پس: 2

f( ) 4 6 2 122 32 3 2 4

 صحیح است. 2گزینه .117

x x t t
t | t |xlimf( ) limf( ) lim f(t) limx x x t2 2 20 0

3 21 2 2
1

 

t
t tlim
t

2
2

3 2 2
1

 

 )66 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .118
: y m(x ) y mx m6 2 2  خط مماس6

x m m my m
0 2 6 2 

aبه ازاي  xyنمودار 1 ax2 سس کند وم عبور میاول و س ناحیۀاز
صحیح است. 3نه 

y log(log(og

1

y log x

1
y log( x))log(l

صحیح است. 4نه 
sin x cosxA sin( sin x cosx) sin xcosx( )cosx cosx

sinxcosx( tanx )

3 5sin xsin( sin x cosx)sin( sin x cosx)sin( sin x cosx)cosx)sin( sin x
2sinxcosx( tanxansinxcosx( tanx

  

tan x cot x sin xcosx sin xcosxcot x i
1 3 5 1

5  دانیم :می3

sin x cos x

A ( )A ( )

15
34

1515 3(((((((((((34 5((
3

17
1

34
2

5
1

6

صحیح است. 2نه 
cos cos ( )cos (

cos ( )cos ( ) sin ( )sin ( )cos ( )cos ( ) sin ( )sin ()cos ( ) sin ( )sin (
3 12 4 5 16 16
5 13 5 13 5 13 65

sin ( )) cos ( )) cos (5 12

2

3

3

2

3

1

3

f ( x)

fدر شکل  ( x)نقطۀ، حد چپ و راست درx به تر 3
 است. 2و 

صحیح است. 3گزینه .116
xدر  fبراي آنکه  پیوسته باشد، باید:1

x
lim f (x) lim f (x)( )lim f (x)

1 1x

a 2 2aa
2 3 5

ax) 2 2aa
2 3 5
ax) 2 2aa
2 6 8
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 صحیح است. 4گزینه .119
f فرض مسئله:   ( ) ,f ( )1 2 1 3 

y f (xf (x)) y (f (x) xf (x)).f (xf (x)) 
y ( ) (f ( ) f ( )).f ( f ( )) ( ).f ( )1 1 1 1 2 3 2 
y ( ) ( )1 5 5 25 

 صحیح است. 2گزینه .120
|نمودار  f |اگر  صورت مقابل است، به | a | |باشـد، آنگـاه تـابع     2 f | 

|ماکزیمم نسبی ندارد، پس باید  a | منفـی اسـت،    aباشـد و چـون    2
aپس   است. 2

2
| a |
1

 )125و  114 هاي صفحه(حسابان دوازدهم،  
 صحیح است. 2زینه گ.121

پیوسته و  fتابع 
x
lim f (x) را  fپـس کـافی اسـت نقـاط بحرانـی       0

 پیدا کنیم 
x x ( x )(x ) x xf (x)

(x x ) (x x )

2 2
2 2 2 2

2 5 2 2 1 2 3
2 5 2 5

 

max min
x y

f (x) y y
x y

11 140 1 23 4
 

 صحیح است. 4گزینه .122
f f (x) sin x a sin x f (x) sin x( a cos x)0 4 2 3 3 8  

sinبري نابرا 0, بازةبا توجه به آنکه در  x  کافی است: ،برقرار است 0
a aa cosx cosx a3 3 83 8 0 18 8 3 

 )121صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .123

xباید  R : f (x)  پس:  0
f (x) ax (a )x x3 24 3 6 6  
f (x) ax (a )x ( ax (a )x )2 212 6 6 6 6 2 6 1 

a a
f (x)

(a ) a2
12 0 0

0
0 6 8 0

 

a a a2 20 36 0 2 18  
a aa

0 2 182 18   
   صحیح است. 1گزینه .124

f(x)ابتدا نمودار تابع  x x3  کنیم: را رسم می 12
f x yf (x) x x y

2 0 2 163 12 2 16  
fنمـودار    واحد به سمت باال انتقـال دهـیم،   16را  fحال اگر نمودار  (x) a 
aکند، پس کافی است  عبور نمی از ناحیه چهارم  باشد. 16

16

16
f (x)

 )144صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 

 هندسه 
 صحیح است. 3گزینه .125

B A b b b xB b b b
11 12 13
21 22 23

1 3
2 2 1 

b b b x x x x2 2
13 13 21 0 2 0 1 ای2

 

x 1 8
عومجم رادقم رثکادح

 
 )13 صفحۀدوازدهم، پایۀ (

 صحیح است. 1 گزینه.126

Aماتریس  A1 1 1
2  کنیم: را در خودش ضرب می 1

I
A A A A A A1 1 11 1 1 1 3 2

2 1 2 1 4 3 

 )22 صفحۀدوازدهم، پایۀ (
 صحیح است. 3گزینه .127

| A | | A | | A | | A | (| A | )(| A | )2 25 6 0 5 6 0 2 3 0 
| A | ad bc adad bc

2 3 2 3 2 6 74
ای ای ای

 
/3 adیا5 3 

 )29 صفحۀه دوازدهم، (هندس
 صحیح است. 4گزینه .128

A

O
E

A
F

R

O

O( , ) , R1 2 3
 

R
| OA | 2 2

3
1 1 2

 

(FA) R | OA | | FA |2 2 2 9 2 7 
| FE | | FA |2 2 7 

 )43 صفحۀ(هندسه یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .129

x x y y (x x ) (y y )2 2 2 22 2 0 2 1 1 2 1 1 0 
(x ) (y ) (x ) (y )2 2 2 21 1 1 1 0 1 1 2 
R R2 2 2 

 )41 صفحۀ(هندسه یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .130

اي  اي عبور کند (صفحه بـر سـطح اسـتوانه    از مولد سطح استوانه P صفحۀاگر 
از محـور سـطح    P صـفحۀ مماس باشد)، سطح مقطع، یک خـط اسـت. اگـر    

بـر   P صـفحۀ اي عبور کند، سطح مقطع، دو خط مـوازي اسـت. اگـر     استوانه
بـر   Pي عمود باشد، سطح مقطع، یک دایره است و اگر صـفحه  ا محور استوانه
اي عمود نباشد و با هیچ یـک از مولـد و محـور مـوازي نباشـد،       سطح استوانه

 سطح مقطع یک بیضی است.
 )39 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 )125و 114هاي صفحه(حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 2نه
f  پیوسته و

x
lim f (x) را       fپـس کـافی اسـت نقـاط بحرانـی      0

  کنیم 
x x ( x )(x )f (x)

(x x ) (x x )
x

2 2
2 2)) 2 2)

x ( x )(xxx ( x )(x( x )(xx ( x 2 3x
xxx xxx

max min
x y

f (x) ymax
x y

y
miny ymax

y

11 14
1 23 4

صحیح است. 4نه 
f f (x) sin x a sin x f (x) sin x( aff ( ) in x a sin x f (x) sin x( af in x a sin xf ( ) sf (x) sin xf in xf in xf a  

sinبري نابرا بازةجه به آنکه در  x  کافی است: ،برقرار است 0

cosx a3 3 8a aa a a3 8 0a cosxcosxcosx 18 8 3
 )121صفحۀ ،  دوازدهم(حسابان 

صحیح است. 3نه 
x R : f (x)x R : f (x)  پس:  0

f (x) ax (a )x x3 2( )( )ax (a )xaxax (a )x(a )xax (a )( )( )(( )( )(  
f (x) ax (a )x ( ax (a )x )2 2( ) (( ) (ax (a )x ( ax (a )xax (a )x ( ax (a )xax (a )x ( ax (a )x(a )x ( ax (a )ax (a )x ( ax (a( ) (( ) (( ) (( ) (( )( ) (( ) (

f (x)
(a ) a( )2

12 0 0a aa
0

0 6 8 0(a ) a)(a ) a

a2 20 36 0 2 18a a  

I
AA A A AA A A AA A A AA A A AA A A AA A A AA A A AA A A AAA

I
A A A AA A A AA A A AA A A AAA A A

I
A AAA AAAA AAA A

I
صدوازدهم،پایۀ (

صحیح است. 3گزینه .127
A | | A | | A | (| A | )(| A | )2A | | A | 0A | | A | | A | (| A | )(| A | )| A | | A | (| A | )(| A |A | | A | | A | (| A | )(| A | )| A | | A | (| A | )(| A || A | | A | (| A | )(| A |A | | A |A | | A |

ad bc dad bc
ad bcd

bc
2 3 2 6 7dad4

ای ای

/3 3یا/5
صسسه دوازدهم،(هندس

صحیح است. 4گزینه .128

E

AAAA
F

R

O

A

O

O( , ) , R 3, ) , R, ) R

2 21 1 212 2

R | OA | | FA |R | OA | | FA |R | OA |2 2 2R | OA || OA |R | OA || OA | 9 2 7
| FA | 2 7| FA || FA |

ص(هندسه یازدهم،
گ
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 صحیح است. 4گزینه .131
باشـند،   Rمماس بیرونی بر دایره به شـعاع   rهاي به شعاع  اگر دایره

) بـه  Rاي به مرکـز (دایـره بـه شـعاع      نظر دایرهموردمکان هندسی 
Rشعاع  r هاي به شعاع  است و اگر دایرهr  مماس درونی بر دایره

اي به مرکـز (دایـره    باشند، مکان هندسی موردنظر دایره Rبه شعاع 
R) به شعاع Rبه شعاع  r نظر سی مورداست. بنابراین مکان هند

 باشد. دو دایره می

r

R
O O

 
 )39 صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .132
a b ( , , ) a
a b ( , , ) b

1 3 1
3 5 1  

i j k
a b ( , , ) c2 1 1 4 1 7

1 4 0
  

V a .(b c )
1 3 1
3 5 1
4 1 7

  

( ) ( ) ( )1 35 1 3 21 4 1 3 20 34 75 23 18 
 )83صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .133
دانیم اگر ابتداي هر بردار را مبدأ مختصات در نظر بگیریم، مختصات  یم

انـدازة  انتهاي آن همان مختصات بردار خواهد بود، بنابراین مطابق شکل 
 ضلع سوم برابر است با:

A( , , )1 2 3

a

O
b

B( , , )11 2
 

| AB | ( ) ( ) ( )2 2 21 1 1 2 2 3 4 1 25 30 
 )73 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 

 صحیح است.   3گزینه .134
 باشد. بنابراین:   دانیم قطر مربع، نیمساز زوایاي آن می می

A
B

D

C 34

4 2 45 45
3 2

E
ˆ ˆACD BCD 45

ˆACB CD زاسمین 

 
 داریم:   ACBاز مثلث  Cي نیمساز داخلی براي رأس  طبق قضیه

BCBECE AE AC
3 2 3

44  نیمساز  2

 صحیح است. 1گزینه .135
 با توجه به رابطه پیک داریم:  

b i12 

 10 1 16  ضلعی 10: براي  202

3 71 32  : براي مثلث 2

 7 3320 2 : مساحت سایه 2

 صحیح است. 2گزینه .136
BCاز آنجا که  || MNهـاي   ، مثلثAMN  وABC    متشـابه هسـتند و

ABCنسبت تشابه برابر است با: 

AMN

S Sk kS S
2 9 9 بنابراین  .3

 باشد. می 3در این دو مثلث برابر با  Aهاي نظیر رأس  نسبت میانه

B C

M N

A

S

S8

 
 )46 صفحۀ(هندسه دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .137
 اضالع به یک فاصله است. همۀاي در تقاطع سه نیمساز باشد از  اگر نقطه
کنـد و   ور میهمرسی عب نقطۀچهارم از  زاویۀتوان گفت: نیمساز  پس می

دانـیم در چهارضـلعی محیطـی مجمـوع      چهارضلعی محیطی است و می
 اضالع مقابل با هم برابر است، در نتیجه:

x x65 117 74 108 

 صحیح است. 2گزینه .138
A

B C
N

M P

AM x BM x BN x
CN BC BN ( x) x

CP x
AP AC CP (x ) x
AM AP x x x

x

8 8
12 8 4

4
10 4 6
6 2 6

3
 

 )20صفحۀ یازدهم، هندسۀ (

 صحیح است. 3گزینه .139
 محیطی است داریم: ABCDمطابق شکل چون 

2 3

BA

D x x C
22H

a

2
AB CD AD BC

x a a x

A DH : AD AH DH
a ( ) x

(x ) x

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

2 3
2 12H

 
x x x x a2 24 4 12 2 4 

 )27 صفحۀ(هندسه یازدهم، 

 )39صفحۀ(هندسه دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
a b ( , , ) a
a b ( , , ) b

b ( )b ( )
b ( )

, ,, ,
, ,, ,  

a b ( , , ) c
i j kjj

)b ( , ,, ,(( , ,, ,  

V a .(b c )(b(ba .(b c )a .(b(b c(b c
1 3 1
3 5 1
4 1 7

  

( ) ( ) ( ) 34 75 23 181 35 1 3 21 4 1 3 20 34 75 231( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )) ( ) () ( ) (

 )83صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

صحیح است. 1نه 
انیم اگر ابتداي هر بردار را مبدأ مختصات در نظر بگیریم، مختصات 

انـدازة  ي آن همان مختصات بردار خواهد بود، بنابراین مطابق شکل 
 سوم برابر است با:

A( , , ), ,, ,

aa

O
bb

B( , , ), ,, ,

ABCنسبت تشابه برابر است با: 

AMN

S Sk kABCS S
S SAMN

ABC
S S

2 9 9 3kk

بامی3در این دو مثلث برابر با Aهاي نظیر رأس  نسبت میانه

C

N

A

S

S8

ص(هندسه دهم،

صحیح است. 3گزینه .137
اضالع به یک فاصهمۀ اي در تقاطع سه نیمساز باشد از  اگر نقطه
ببورهمرسی عب نقطۀچهارم از  زاویۀتوان گفت: نیمساز پس می

دانـیم در چهارضـلعی محیطـیچهارضلعی محیطی است و می
نتیجه: است، در برابر مقابل با هم اضالع

74 108x x

صحیح است. 2گزینه .138
A

P

AM x BM x BN x
CN BC BN ( x) x

CP
AP AC CP (x ) x
AM AP x x x

x BM x BNx BM x BN
BC BNBC BN

CP x
AC CP (x )AC CP (x )
AP xAP x

8 8BNBNx BNx BNx BN
4( x) x(( x) x( x)(

4
(x )(x )(x )(x )(x )

6x xxx
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 صحیح است. 4گزینه .140
ــث    ــر را خــواهیم داشــت و مثل ــرض ســؤال شــکل زی ــابر ف AAبن A 

Aالساقین است، زیرا دوران تبدیل طولپاست. اگـر ارتفـاع    متساوي H  را
Aرسم کنیم، آنگاه  H  زاویۀنیمساز A   :است. داریم 

4 5

A

A

A

60

2 5

H

ˆA HA : A

A H A A ( )

A

60
3 3 4 52 2

4 15
602 5

 
 )41 صفحۀ(هندسه یازدهم،  

 
 ریاضیات گسسته

 صحیح است.   1گزینه .141
سوري همیشـه  گزارة نما نیستند و هر یک  هاي الف، ب و د گزاره عبارت
 اند. در واقع   درست

x y x y x, y ;x y x y2 2 2  :الف 2

x x ;x2 20  :ب0

(x ) x x x ,(x ) x x2 2 2 23 6 9 3 6  :د 9
نما است. زیرا به ازاي بعضـی از مقـادیر درسـت و بـه      اما عبارت ج گزاره

 ازاي بعضی از مقادیر نادرست است.  

 صحیح است. 2گزینه .142
| x | x x A [ , ]2 4 4 2 4 2 6 2 6 
x x B [ , ]2 9 3 3 3 3 
[x] x C [ , ]2 2 3 2 3 

3

2
A B

3

6
2
3

2 3

C2

A BS 8 6 48 CS 2 1 1 1
 

3

2

3

6

2

2 3 S 48 1 لک47

 
)35صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .143
n 60 6 30 24  آموزان : تعداد کل دانش 120

24 360  مربوط به رنگ چشم مشکیزاویۀ :  72120

 صحیح است. 4گزینه .144
 )116و  115 صفحۀ (آمار و احتمال یازدهم،

 صحیح است. 4گزینه .145
1هندسی بـا قـدر نسـبت     دنبالۀبا توجه به اینکه بین احتمال عضوها 

2 

P(c)توان نوشت:         وجود دارد، می P(a)1
P(b)و  4 P(a)1

2 

P(a)از طرفی  P(b) P(c) P(a)7شـود:   پس نتیجه می 1 و  14

P(a)در نتیجه  4
7. 

 )51 صفحۀ، 4یازدهم، تمرین  پایۀ(آمار و احتمال 
 صحیح است. 1گزینه .146

صـدا را   هیچ یک از حروف صدادار نباید کنـار هـم باشـند. ابتـدا حـروف بـی      
 کن است.حالت مم 4!چینیم که این کار به  می

L N R D

!4 
جاي خالی بگذاریم. این کـار   5تا از  3حرف صدا دار را در  3حال کافی است 

5به  4  حالت ممکن است.   3
! !! 4 54 5 4 3  جواب 2

 صحیح است. 1گزینه .147
ف الـف، دو  با توجه به اینکه دو ویژگی چپ دست بودن و شـروع نـام بـا حـر    

 پیشامد مستقل هستند، خواهیم داشت:
P(A B) P(A).P(B) 1 1 1

6 15 90B) 
P(Aاحتمال خواسته شده  B) P(B A) باشد: می 

P(A B) P(B A) P(B) P(A) P(A B)2 
1 1 2 19
15 6 90 90 

 کتاب درسی) 72صفحه  6(مشابه تمرین 
 صحیح است. 3گزینه .148

5پرتاب یک تاس برابر در  3احتمال دیده نشدن عدد 
و در پرتـاب دو تـاس    6

25برابر 
 است. طبق نمودار درختی زیر خواهیم داشت: 36

1
4

دیایب ور

3
4

دیایب تشپ

5
6

25
36

P(A) 1 5 3 25 35
4 6 4 36 48

 
 صحیح است. 1گزینه .149

|دانیم  می n n36 
| a a
| b b | a b c (a b c)
| c c

3

3 3 3 3

3

6
6 6
6

 

| a b c | a b c3 3 3 3 3 36 1397 6 1397 6 233 
| a b c3 3 36  )11و  3 هاي صفحه(پایه دوازدهم،  1

 صحیح است. 1گزینه .150
n) فرض کنید: , n ) d2 5 2 3 

 طبق تعریف ب.م.م داریم:
d | n d | n n d | n ( )
d | n d | n

2

2 2
2 3 2 3 3 10 1

5 2 10
 

d | n d | n d | dd | n d | n
3 10 6 20 11 1 112 3 6 9 )1( و ضرفای

 )17و  16هاي  (کتاب درسی، صفحه

 )41صفحۀ(هندسه یازدهم، 

گگسگگسسگسسسسسسسسستسستتستتهتتههته
 صحیح است.   1نه 
سوري همیشـه  گزارة نما نیستند و هر یکهاي الف، ب و د گزارهت
 اند. در واقع   ت

x y x y x, y ;x y x yy x y x, y ;x yy x y x, y ;x yxx 2xxx; y;x y الف: 

x xxx2 xx ;x;x2 0;xب:

(x ) x x x ,(x ) x x) x2 2 2) x) x) x xx 9x x,(x ),(x :د((2(
نما است. زیرا به ازاي بعضـی از مقـادیر درسـت و بـه     عبارت ج گزاره

بعضی از مقادیر نادرست است.  

صحیح است. 2نه 
| x | x x A [ , ]| x| A [2 4 2|| x A [ ,A [ ,| x| x A [A [

x x B [ , ]x B [x2 x [ ,x ,x B [x [x
[x] x C [ , ]x Cx C [ ,C [ ,x Cx Cx

3

2
A B

3

6
2
3

2 3

C2

A BS 8 6 48 CS 2 1 1 1

جاي خالی بگذاری5تا از  3حرف صدا دار را در 3حال کافی است 
5به  4 حالت ممکن است.  3

! !! 4 5!5 4 3! 5 4 3!! 2
 صحیح است. 1گزینه .147

با توجه به اینکه دو ویژگی چپ دست بودن و شـروع نـام بـا حـر
پیشامد مستقل هستند، خواهیم داشت:

A).P(B)A).P(B) 1 1 1
6 15 90) P(AP(A

P(Aاحتمال خواسته شده  B) P(B A)B) P(BBباشد: می 
) P(B A) P(B) P(A) P(A) P(B A) P(B) P(A)P(B A) P(B) P(A) B)

2 19
90 90

کتا72صفحه  6(مشابه تمرین 
 صحیح است. 3گزینه .148

5پرتاب یک تاس برابر در 3احتمال دیده نشدن عدد 
و در پرتـاب6

25برابر 
است. طبق نمودار درختی زیر خواهیم داشت:36

1
4

ور

3
4

شپ

5
6

25
36

P(A) 1 5 3 25 35
4 6 4 36 48

صحیح است. 1گزینه .149
|دانیم  می n n36
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 .صحیح است 1گزینه .151

x x x
11 11 11

11 11 11
11 11

829 9 2 8 15 4 4 3 4 36 9
256 6 5 2 3

+راب3

 
x k11 9 

)30 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
   صحیح است. 4گزینه .152

Gچون  GN (a) N (b) پس دو رأس ،a  وb  باشـند. پـس    مجاور نمـی
 موجود نیست. Gدر گراف  abیال 
 aرأس  شود، در همسایگی بـاز  ساخته می cو  e ،dهایی که با رئوس  یال

 باشد. حالته می 2تأثیري ندارند. پس هر کدام  bو رأس 
 کنیم: بندي می ها را به فرم زیر دسته یالبقیۀ 

a

e

b

e
,

a

d

b

d
,

a

c

b

c 
از هر دسته اگر یالی انتخـاب شـود، یـال دیگـر همـان دسـته نیـز بایـد         

 ها: باشد. پس تعداد گراف حالته می 2انتخاب شود. پس هر دسته 

61 2 2 2 2 2 2 2

ab cd , ce , de ,
 هتسد
لوا

 هتسد
مود

 هتسد
موس

 
 صحیح است. 3گزینه .153

(P )PP PP 11
2 2  گراف مکمل اندازةمرتبه و  مجموعۀ2

P)تواند با عددي می )P1
ضـرب دو عـدد    برابر باشد کـه دو برابـر آن حاصـل    2

 متوالی باشد
(P )P) P(P )11 125 1 250 25 102 

 Pضرب دو عدد متوالی نوشـت پـس بـراي     صورت حاصل توان به این عدد را نمی
 شود. مقداري طبیعی پیدا نمی

(P )P) (P )P12 153 1 2 153 2 9 17 18 172 
Pبنابراین  17 

 صحیح است. 4گزینه .154
کـه   طـوري  هاي قرار گرفتن پنج نفر در سه اتاق مختلـف بـه   تعداد حالت

اي پـنج   موعـه هیچ اتاقی خالی نماند، برابر تعداد پوشایی است که از مج
 شود. عضوي متناظر می 3عضوي به یک مجموعه 

| A B C | | s | | A B C | ( )5 5 53 3 2 3 1 0B C | | s | | A B C | (| s | | A B C || s | | A B C | 5 (((((  
243 96 3 150  

 )79تا  78 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .155

دو  آنهـا دوبـه  همـۀ  اعداد اول را از مجموعـه خـارج کنـیم،     همۀو  1اگر عدد 
نها یک است. چنانچه غیر از آنها هر عـددي  نسبت به هم اولند؛ یعنی ب.م.م آ

به مجموعه اضافه شود، دیگر نسبت به حداقل یکی از اعداد اول نیست
{ , , , , , , , , }1 2 3 5 7 11 13 17 ؛ یعنی بـا برداشـتن حـداقل ده عضـو ب.م.م     19

 حداقل دوتاي آنها بزرگتر از یک است.
 )83تا  80 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 فیزیک
 صحیح است. 4گزینه .156

نظـر کنـیم. بـا منحـرف کـردن آونـگ از        اگر از نیروي وزن صرف
راستاي قائم، عاملی براي برگشت آونگ بـه سـوي راسـتاي قـائم     

 وجود ندارد.
 صحیح است. 4گزینه .157

براي آنکه عدد گزارش شده سه رقم بامعنا باشد، باید بعد از اعشـار  
بعـد  دانیم تعداد رقـم   دو رقم در عدد گزارش شده، قرار بگیرد و می

از اعشار عدد گزارش شده با تعداد رقم بعد از اعشـار خطـا یکسـان    
ــی ــب    مـ ــه ترتیـ ــایل بـ ــاي وسـ ــد. خطـ /باشـ

1 0 52  ،2 12  ،

/
/ /

0 5 025 0 32 /0 /و  /3
/

01  باشد. پاسخ می 4است. پس گزینه  0052

 صحیح است. 4گزینه .158
 آوریم: را به دست می t1لحظۀ تدا اب

20

40

t (s)

mv( )s
40

4 20
t1 12

t2
S1

S2

t st
t s

1
1

1

20 40 4 84 4
12

 
 آوریم: یعنی برخورد با محور را به دست می t2لحظۀ حال 

t t t t t t s2 2
2 2 2 2

12 20 12 20 2 32 1640 40 
tبیشترین فاصله در  s2  شود: ایجاد می 16

S m
x m

S m

1

2

4 20 402 240 40 20012 40 2402
 

x m200 
 )18تا  15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .159
v v a x x x m2 2

0
12 0 225 2 2252 

d 225 100  : طول قسمتی از قطار که از ایستگاه عبور کرده است125
L L m1 125 5004 

 )18تا  15هاي  ه(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفح
 صحیح است. 2گزینه .160

 سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابترابطۀ طبق 
v v v v mt t v v s

0
1 1

2 20 6 6 102 2 2  
v v v mt t t v v v s1 2 2

1010 4 22 2 
ـا تغییـر جهـت     پس حرکت متحرك ابتدا تندشونده سپس کندشونده و سپس ب

ـایی در     اول، سـرعت  مرحلـۀ  دادن تندشونده بوده است. دقت کنیـد سـرعت نه
   بعد است.مرحلۀ ولیه در ا

 )19تا  16هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .161

A Bx vt x x t , x t0 30 300 15 300 
A Bx x t t t s , t s30 300 15 300 40 40 20 60 
A Ax t x m30 300 30 60 300 1500 

 )27 صفحۀ، 16(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 

 کنیم: بندي می ها را به فرم زیر دستهیال
a

e

b

e
,

a

d

b

d
,

a

c

b

c

ر دسته اگر یالی انتخـاب شـود، یـال دیگـر همـان دسـته نیـز بایـد         
 ها:  باشد. پس تعداد گراف حالته می 2اب شود. پس هر دسته 

61 2 2 2 2 2 2 2

ab cd , ce , de ,
 هتسد
لوا

هتسد
مود

 هتسد
موس

صحیح است. 3نه 
(P )P P PP P P

 گراف مکمل اندازةمرتبه و مجموعۀ2

P)تواند باي می )P
   ضـرب دو عـدد    برابر باشد کـه دو برابـر آن حاصـل   2

ی باشد
(P )P) P(P )1 125 1 250 25 10( )) P(P )P(P )2

P ضرب دو عدد متوالی نوشـت پـس بـراي     صورت حاصل توان به عدد را نمی

شود. ري طبیعی پیدا نمی
(P )P) (P )P2 153 1 2 153 2 9 17 18 17( )) (P )P(P )P2

Pین  17

صحیح است. 4نه 
فال ل خ ا ا نف ف گ ا ق کطا

/2 ز2/و/ خپس پ

صحیح است. 4گزینه .158
 آوریم: را به دست می t1لحظۀ ببتدا اب

t (s)

m)m

4 20
t11 12

t2
S2

t st
t s

t

t
1

1
1

20 40 4 84 4t1
12

آوریم: یعنی برخورد با محور را به دست میt2لحظۀ حال 
t t t t t st2t

2 2 2 212 2 2 32 16t t tt t tt t tt t tt t2 2 2t ttt tt40
tبیشترین فاصله در  s2  شود: ایجاد می 16

m
m

m
x

20 4
240 40 2002 40 242

m200
هاي (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است. 4گزینه .159
mx xx x12 225 2a xa x 2252

d 225 100 : طول قسمتی از قطار که از ایستگاه عبور125
L m125 5LLLL

هاي ه(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفح حح

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 8دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

13

 صحیح است. 2گزینه .162
ـان سـقوط در       فـرض کنـیم در   tاگر کل زمان سقوط را  ایـن صـورت مـدت زم

t)، برابر h1ارتفاع   شود. می 2(
t 0

h1(t )2

h2

h h y at

h h h h h

h a (t ) (t )
th at

t h m

2
2 1

2 1 1
2 21

22

5 1
4 2

4
9

1 2 242
1 9
2

16 10 36 1802 
 )28 صفحۀ، 25(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین  

 صحیح است. 4گزینه .163
N1

mg

smf

N2

a
y

sm s

sm

F ma
N mg ma N m(g a) N
F N N
N f N

2 2
2

1

18
9

9

 
 )46 حۀصف، 10-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 

 صحیح است. 4گزینه .164
m v r kg3 9 64 41000 3 8 10 32 103 3 

: f mg v v7 2 5 22 10 32 10  در سرعت حدي 1600
mv s40 
 )37و  36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .165
ـا    F2و  F1جسم دوباره به مبدأ بازگشـته پـس    F1چون با قطع نیروي  بایـد ب

Fدرجه ساخته و  180زاویۀ هم  F1  باشد. 2
v v v: x ( ) t x ( )0

1 1
0 62  در حالت اول 2

v v v: x ( ) t x ( )0
2 2

10 42  در حالت دوم 2

mx x v ( v) v v v v s2 1 6 4 10 6 40 4 10 4 4

v: a t1
4 2
6  اولدر قسمت  3

F F ma F F N1 2 1 2
212 83 

v m: a t s
2 2

10 4 14 7
4 4  در قسمت دوم 2

F ma F ( ) F F N2 2 2 2 1
712 42 502 

 )34تا  32هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .166

,m m2 1
1
Rزمین2 R2 1

1
 سیاره4

g M RMg G ( )g M RR

2
22 2 1

2 1 1 2
1 4 82 

 )52 صفحۀ ،16-2دهم ریاضی، مثال (فیزیک دواز

 صحیح است. 3گزینه .167

A e B e e eR R Re Re R R R R1 4 1 3
3 3 2 2 

mMe RF mRw G mR TT GMeR

2 32
2

2 2 

B B
A A

ReT R
T R Re

3
3 3

2 9 9 27 24 8 8 32
3

 

 )56 ، صفحۀ11-2پرسش (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .168
F mg F F mg N0 0 20 

/ /d Vt m1 5 5 7 5 
F mg F /W W mgd W J20 7 5 150 

 صحیح است. 2گزینه .169
PRa P (W)P

340 50 10 هدزاب20000100
 لک

mgh mP P mgv v vt s20000 2000 ریت10
 

v v gh2 2
0 mvمتري 40از ارتفاع 2 s0 10 

mv v s
2 100 2 10 40 30 

 صحیح است. 2گزینه .170

M M
xx

a b

x5 cm5

 
پایین رود، سـطح مـایع در    xاندازة پهن به لولۀ اگر فرض کنیم مایع در 

 رود. باال می x5باریک لولۀ 
g( x) gh6 مایعP آبa bP P P  

 / / /x x x cm1 10 6 0 6 10 5 0 5 5 2 5  
 )73(پایه دهم، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .171
 است.   cm3300فلز و حجم آب خارج شده حجم 

/ /m V kg62 5 1000 300 10 0  جرم فلز 75
/ /W mg N0 75 10 7  وزن فلز 5
F Vg N61000 300 10 10  حجم وزن مایع هم 3

/ / N7 5 3 4  عدد نیروسنج 5

صحیح است. 2گزینه .172
A B A B
A B A B

A B

m m m m
V V m m طمخلو  

B B
B B

/ m m gr kg
/ m m cm m

/ /
3 3

1 5 1 10001 5
1 2 0 8

  

 )22(پایه دهم، صفحه 
  

صحیح است. 4نه 
N1

mg

smfs

N2

a
y

sm s

sm

F may
N mg ma N m(g a)
F N Nsm
N f Nsm

mg ma N m(g a)mg ma N m(g a)
sNNs

ff

2 2mg ma Nmg ma Nmg ma N
2

1

9
9

 )46ففحۀصف، 10-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
صحیح است. 4نه 

m kgv rv r 9 64 4rr3 3 8 10 32 1094
3 3
: f mg vmgmg 7 2 5 232 10 16vv v2 5  در سرعت حدي 2

m
sv 40

33 )37و 36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است. 2نه 

ـا    F2FFو F1FFجسم دوباره به مبدأ بازگشـته پـس   F1FF با قطع نیروي  بایـد ب
Fدرجه ساخته و  180اویۀ  F1 2FFFF .باشد 

v v v: x ( ) t x ( )v v vx ( ) t x ( )x ( ) t xv v v
1 ( )( )( ) t x( ) t( ) t x 0 62  در حالت اول (1)2

v v v: x ( ) t x ( )v v vx ( ) t x ( )x ( ) t xv v v
2 ( )( )( ) t x( ) t( ) t x 1 42  در حالت دوم (2)2

x x v ( v) v v vx x v ( v) v v vx x2 1xxx ( )v ( v) v v vv ( v) v v v( v) v v vv ( v) v v v

/ / m1 5 5 7 5/ //

mg F /W mgd Wmg F JFW mgd WW mgdmg F 20 7 5 150//

صحیح است. 2گزینه .169
Pa PP (W)P PP

P
340 50 10 200003

Pلک100

h mP mgvh
sgP mgvP 20000 2000 10v vP

v v ghv vv2 mمتري 40از ارتفاع 2

m
s00 2 10 40 30v

صحیح است. 2گزینه .170

M
xx

a b

x5 cm5

پایین رود، سـطحxاندازة پهن به لولۀ اگر فرض کنیم مایع در 
 رود. باال می x5باریک لولۀ

g( x) ghg( x) مایعPآبP

/ / / cm6 6 1 5 5 5 2 5/ / /6 6 1 5 5 5 2 5// /x x xx/

ص (پایه دهم،

صحیح است. 3گزینه .171
ا آ ا3فل
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 صحیح است. 3گزینه .173
P P gh2 Pو    0 P1 0 

( )1

( )2
m15

/

P V P V
T T

( )
T

1 1 2 2
1 2

5 5 3

2

10 2 5 10 10 10 15
273 47

 
/

510 2 5 /( )52 5 10
320

/ T KT
C

2
2

09 288

288 273 15
 

 صحیح است. 3گزینه .174
 سطح آن به صورت همرفت طبیعی است.   انتقال گرما از مرکز خورشید به

 صحیح است. 1گزینه .175
A B AQ Q m cA A Bm cB B 

A Bm m
A B ( )4 4 1 

AA
B

AA
A

2 A
BA 2

( ) A
BB

A
A

1 1
4 

 صحیح است. 3گزینه .176

H
H

/ T KT1
17 2730 6 1 725 

H
H

/ T KT2
2900 5 1 580 

H HT T T C0145 

F F ( ) F09 9 145 2615 5 

 صحیح است. 1گزینه .177
 دررو است.   یک فرایند بی ABفرایند 

AB AB ABU W Q B B A A(PV) (P V P V )5 5
2 2 

Uدهد  کاري که محیط روي گاز انجام می W J1250 
J1250 دهد کاري که گاز روي محیط انجام میW 

 صحیح است. 4گزینه .178
 دقت کنید. نشده باال آوردهجملۀ که در  چرخه کلمۀبه 

 صحیح است. 2گزینه .179
NE CkqE
Nr E C

9 6 7
1 4

9 62 7
2 4

9 10 2 10 1 10236 10
9 10 4 10 4 10

9 10

 

q3 E1 q2 q1

6302

E2

 
NE E E C

7
3 1 2

9 102 

q q C
9

7 3
34

9 109 10 22 4 10
 

 )15صفحۀ (فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .180
A AC C K K .d d0 

/
/

A A A
d d A

10 1001 6 110 1 6 16 

a b
ab a a

a aa b
a b

2100
16 100 10 5

16 4 2

 اب ار ضرع و لوط رگا
a و b میهد ناشن

یفرط زا
 

 )37تا  34 هاي صفحه(فیزیک پایه یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .181
 توان گفت: کار و انرژي میقضیۀ با توجه به 

EF

mg

T E mgW K W W

mv Eqdcos ( mgh)21 0 02
 

/v11 2 5 15 2 11 21 10 12 10 10 4 10 10 10 4 102 

/ / /
mv v v s

11 2 12 12 21 10 4 8 10 4 10 016 042 

 )23تا  21 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 2ینه گز.182

A: q q  کرة بارA قبل از تماس 

/ /
A: q q q100 37 5 62 5 60100  بعد از تماس Aکرة بار  100

/
q C6000 9662 5 

 )30صفحۀ (فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .183
 آوریم: ابتدا مقاومت حالت دوم را به دست می

A lm m V V V V A l
1 2

1 2 1 2 1 2
2 1

 

/

R L A A A( ) ( ) R RR L A A A
2 22 2 2 1 1 1

2 1
1 1 1 2 2 1

25 25
08 16 16 

 باشد: آهنگ تولید گرما برابر توان می

V
P R R
P RV

R

2
2

2 2 1
21 21
1

16
25 

 درصد تغییرات برابر است با:

P PP %P P
1 1

1 1

16
25 9100 100 100 3625 

 یابد. درصد کاهش می 36
  

ب ی ور ز ر ز ر یل بی ر ور ب ن ح

صحیح است. 1نه 
A B AQ Q m cA B AB AQQBB A A Bm cBBA B B

Bm mA
A B ( )A BmA 4 4 A B (A

AA
B

AA
A
AA
AA

2 A
BA 2

( ) A
BB

A
A
AA( ) A
AAAA

1
4

صحیح است. 3نه 

H
H

/ T KTH
HTHT1

17 2736 1// 725

H
H

/ T KTH
HTHT2

2905 1// 58

H HTH CHT TTH
0145

F F ( ) FF F ( )F F ( 09 9FF )))5 5

صحیح است. 1نه 
 دررو است.   یک فرایند بی ABد 

AB AB ABU W QAB ABABU WWAB ABAB B B A A(PV) (P V P V )B B A AB A(PV) (P V(PB B
5 5( )(PV)2 2( )

Uدهد  کاري که محیط روي گاز انجام می W JU W JU W 125
J1250دهد کاري که گاز روي محیط انجام میWW

صحیح است. 4نه 
که در  چرخه لمۀ  دقت کنید. نشدهباال آوردهجملۀ 

 توان گفت: کار و انرژي میقضیۀبا توجه به 

EFE

mg

T E mgW K W WT m

mv Eqdcos ( mgh)

K WK E

mv Eqdcos (Eqdcos (21 Eqdcos2

/
11 2 5 15 2 11 212 10 10 4 10 10 10 4 10//v11 2 5 15 2 115 15 2

/ / /
m
s

11 2 12 12 24 8 10 4 10 016 04/ / /4 8 1/ /v v v/
11 2 12 12 2

هاي حهصف(فیزیک یازدهم،  فف

صحیح است. 2ینه گز.182

A: q qA  کرة بارAقبل

/ /
A: q q q/ /q q/100 37 5 62 5/ / 60100 100q  کرة بارAبع

C

ص(فیزیک یازدهم،

 صحیح است. 2گزینه .183
 آوریم: ابتدا مقاومت حالت دوم را به دست می

A lV V V V A lV V V V A
1 2l

1 2 1 2V V V VV V VV V V V
2 1l

L A A A R R)2A ))2 1L A AA A( )AA( ) () ( A( A( 25 25RRR

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 8دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

15

 صحیح است. 3گزینه .184
 آوریم: ابتدا جریان کل را به دست می

63

6 3

A

r 1
V10

r 1
V10

63

36

 
2 2

V15

1

eq
I AR r

15 32 2 لک1

 
 کنیم: رسد را محاسبه می حال جریانی که به هر مقاومت می

63

6

A2 A

A1

A1

A2

I
A3

3

 
I I A I A
V V I A
3 6 3
3 6 6

3 2
1 

 داریم: Aگرة انشعاب در قاعدة با توجه به 
I I A2 1 1 

 دهد. را نشان می A1آمپرسنج جریان 
 صحیح است. 3گزینه .185

بـا هـم    R3و  R1 ،R2با مقاومت معـادل   R4و  R5 مقاومت معادل
و جریـان   R5و  R4اند. بنابراین جریان عبوري از مقاومـت معـادل    متوالی

 A15بـا هـم یکسـان و برابـر      R3و  R1 ،R2عبوري از مقاومت معـادل  
 هاي موازي داریم: است. با توجه به تقسیم جریان در شاخه

A5

A10
A15 A15

/ A7 5

/ A7 5
 

 بنابراین:

/ / / / /

P R I
P R I

2
1 1 1

24 2 2

5 5 1 1 100 4
7 5 7 5 1 5 1 5 2 25 225 9 

 صحیح است. 1گزینه .186
 آوریم: کلید باز است مقاومت معادل را به دست میکه ابتدا زمانی 

A3B

6 R16
12

R23

A

AA

A

 
و  R1شود و همچنـین مقاومـت معـادل     اتصال کوتاه می 12پس مقاومت 

R2  گرة نیز بین دوA شوند: گیرد. پس این دو نیز اتصال کوتاه می قرار می 
AB 3

6 eq
eq

RR
1 1 1 1 23 6 2

 
و  R2و  R1شـود و   گـذاري نمـی   با بسته شدن کلیـد نیـز تغییـري در نـام    

ــت  ــی   12مقاوم ــاه م ــال کوت ــادل     اتص ــت مع ــان مقاوم ــد و همچن باش
eqR  ماند. باقی می 2

 صحیح است. 1گزینه .187
NB میدان درون سیملوله برابر است با: I0 IN 

باشد. با توجه بـه اینکـه    تعداد حلقه تقسیم بر طول سیملوله می NNکه 
 ها کنار هم قرار دارند: حلقه

N
D

3
3

1 1 10
10

N
D
1

1
 

B T G7 3 44 10 10 4 16 10 16 
 صحیح است. 1گزینه .188

ــی    ــود م ــدان عم ــر خطــوط می ــت ب ــر دو حال باشــد.  در شــکل ســیم در ه
F BILsin  پس در هر دو حالت نیرو برابرF BIL   و نیرو تغییـري

 کند. نمی
 صحیح است. 2گزینه .189

ذره نیـرو وارد  راسـتا بـا میـدان باشـد، بـه       جایی) هـم  اگر جهت سرعت (جابه
در حال حرکت اسـت، میـدان    xشود. پس زمانی که ذره در جهت محور  نمی

 کند. افقی به آن نیرویی وارد نمیمؤلفۀ 

/ /F qVB N6 51 10 10 02 002 
صحیح است. 1گزینه .190

RIN NRIt t 

q

NR( I t ) N Rq N q ( )R 1
q

I tt 

( )t wb (wb) q (C)t wb
11

2

1 2 40 66 124 4 20 

 )113صفحۀ اضی، (فیزیک یازدهم ری
صحیح است. 1گزینه .191

اگر حلقه به موازات سیم حرکت کند شار عبـوري از حلقـه ثابـت    
مانده و جریان القایی صفر است و اگـر حلقـه از سـیم راسـت دور     

سوي عبوري از حلقه کـاهش یافتـه و در حلقـه     شود میدان درون
طبــق قــانون دســت راســت جریــان بــه صــورت ســاعتگرد ایجــاد  

 شود. می
 )80صفحۀ یزیک دوازدهم ریاضی، (ف 

 صحیح است. 1گزینه .192
T T s5 3 6
4 2 5 

rad
T s
2 2 5

6 3
5

 

kF kx ma a x xm
22 4 325

9 100 

ma
s2

10 3250 4 3
900 9 

 چون عالمت شتاب و مکان مخالف است، باید شتاب عددي مثبت باشد.
 صحیح است. 4گزینه .193

 بسامد است.تعداد نوسان در یک ثانیه 
m m , m m m m1 2

5 9
4 4 

T m f mm m mT K T m f m v m m
2 2 2 1
1 1 1 2 4

22 9 3
4

 

 )65 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 کنیم: رسد را محاسبه می جریانی که به هر مقاومت می
63

6

A2 A

A1

A1

A2

I
A3

3

I A
I A

I I AIII
V V IV VV VVVV VVVV

I 3
VV VVV 6

2IA 3
1

 داریم: Aگرة انشعاب درقاعدةجه به 
I I AII2 1 1I IIII IIII

دهد. را نشان می A1سنج جریان 
 صحیح است. 3نه 

بـا هـم    R3و R1 ،R2با مقاومت معـادل  R4و R5 مت معادل
و جریـان   R5و R4  اند. بنابراین جریان عبوري از مقاومـت معـادل    ی

A    15بـا هـم یکسـان و برابـر     R3و R1 ،R2ي از مقاومت معـادل  
هاي موازي داریم:. با توجه به تقسیم جریان در شاخه

A5

A10
A15 A15

/ A7 5/

/ A7 5/

ین:

/ / / / /

P R I
P R I

2
1 1 1P R IP R

24PP
2 2I

5 5 1 1 100 4
7 5 7 5 1 5 1 5 2 25 225 9/ / / / // / // // // /

 صحیح است. 1نه 
آوریم: کلید باز است مقاومت معادل را به دست میکه زمانی 

A3B A

 صحیح است. 2گزینه .189
      ذرراسـتا بـا میـدان باشـد، بـه      جایی) هـم  اگر جهت سرعت (جابه

در حال حرکت اسـxشود. پس زمانی که ذره در جهت محور نمی
 کند. افقی به آن نیرویی وارد نمیمؤلفۀ

/ / N6 51 10 10 02 002/ //
6 5

صحیح است. 1گزینه .190
RI NRI RIt t
RI RIt ttRI

NN Rq N q ( )N
RN Rq N qRq N q)) N

( )wb ( b) ( ) (C)wb (wb) q( )1
2

2 40 6 124 20
 صییاضی، (فیزیک یازدهم ری

صحیح است. 1گزینه .191
اگر حلقه به موازات سیم حرکت کند شار عبـوري از حل
مانده و جریان القایی صفر است و اگـر حلقـه از سـیم ر

سوي عبوري از حلقه کـاهش یافتـه وشود میدان درون
طبــق قــانون دســت راســت جریــان بــه صــورت ســاعتگ

 شود. می
ففیزیک دوازدهم ریاضی،(ف

صحیح است. 1گزینه .192
sT 6TT 5
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 صحیح است. 2گزینه .194
ـ زمان و با استفاده از مفهوم شیب و تقعر منحنی داریم:  با توجه به نمودار مکان 

t (s)

x (cm)
5

/04

5

/055
/065/06 /08

b

a
 

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55 0 

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65 0 

 )66تا  62هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .195

قـرار   Eدست راست، اگر چهار انگشت دسـت راسـت را در جهـت     قاعدةطبق 

برسیم آنگاه انگشـت شسـت جهـت     Bاي که با خم شدن آنها به  گونه دهیم، به
vv دهد. را نشان می 

 )75صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است. 3گزینه .196

/
I Ilog( ) log( )I I0 0

10 17 1 7 

/
I Ilog( ) log log log( )I I0 0

2 0 3 100 2 50 50 

 )81و  80هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .197
x xt x d mv

2 22 340 850 340 510340 

t s t s2 510 2 3 3 3 2 1340 2 

 )93 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .198
nتا  nپاشن مربوط به گذار  رشتۀترین فوتون  پرانرژي  است. 3

/R
R /

EE E E ( ) E eV3
13 610 1 519 9 9  

 صحیح است. 2گزینه .199

/W hf eV
8 715

0 0 9 9
3 10 3 10414 10 6

207 10 50 10
 

 صحیح است. 3گزینه .200

R( )
2

1 1 1
9 )Rو   16 )

1
1 1 1

16 25  

)Rاست.  3به  5گذار از  )
3 1 2

1 1 1 1 1
9 25 

 

 شیمی

 صحیح است. 2گزینه .201
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. 3گزینه .202
 )29و  28 هاي صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .203
Feهماتیت  نادرست  الف) O2  ناخالص است. 3

اند، آلـومینیم   وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاوم د) نادرست 
 اکسید چسبنده است.

 )60صفحۀ (شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .204
 باشند. موارد الف و ب نادرست می

هـاي زیـرین    الف) مقدار ناچیزي هلیم در هوا و مقدار بیشـتري در الیـه  
 پوسته زمین وجود دارد.

ب) از گاز هلیم براي خنک کـردن قطعـات الکترونیکـی ماننـد دسـتگاه      

MRI شود. استفاده می 
 )51و  50 هاي هصفح(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .205
 )67 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3زینه گ.206
 ها: بررسی گزینه

 C269بـوده کـه دمـاي جـوش آن      Heترین گاز نجیـب   ) سبک1
 صورت گاز است نه مایع (نادرست) به C200باشد و در دماي  می
2 (CO2  در دمايC78 آید و قـبالً از نمونـه    صورت جامد در می به

 جدا شده بود (نادرست)

ــوش  3 ــاي ج ــوش   O2 ،C183) دم ــاي ج  Ar ،C186و دم
 باشد. (صحیح) می

صـورت   هم نزدیـک اسـت و اکسـیژن بـه     به Arو  O2جوش  نقطۀ) 4
 شود. (نادرست) خالص جدا نمی

 )51و  50 هاي هصفح(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .207
 )55و  54 هاي هصفح(شیمی دهم، 

 

a

هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،   ) 66تا62 

صحیح است. 2نه 

قـرار   EEدست راست، اگر چهار انگشت دسـت راسـت را در جهـت    قاعدة 

برسیم آنگاه انگشـت شسـت جهـت    BBاي که با خم شدن آنها به گونه م، به
 دهد. را نشان می

 )75صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است. 3نه 

/
I I
I Ilog( ) log( )I I) log() log(
0 0

log( )I ) 1 7/

I Ilog( )I
I I/) log log log( )/
0 0

50I
Ig g g( )og og og(/
Ilog log log( )log loglog log log(/ Ilog log log( )log log log(/

هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،   )81و 80 

صحیح است. 2نه 
xt d mv
x x2 2xx 2 340 850 340 510dd340

t st2 510 2 3 3 3 2 1s tt340 2
 )93صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است. 4نه 

Feهماتیت  نادرست  الف) O2 3O .ناخالص است 
اند، وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاومد) نادرست 

اکسید چسبنده است.
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 2گزینه .204
 باشند. موارد الف و ب نادرست می

هـالف) مقدار ناچیزي هلیم در هوا و مقدار بیشـتري در الیـه  
وجود دارد. پوسته زمین

ب) از گاز هلیم براي خنک کـردن قطعـات الکترونیکـی ماننـ

MRI شود. استفاده می 
هاي هصفح(شیمی دهم، 

صحیح است. 3گزینه .205
ص(شیمی دهم،

 صحیح است. 3زینه گ.206
ها: بررسی گزینه

بـوده کـه دمـاي جـوش آنHeترین گاز نجیـب   ) سبک1
صورت گاز است نه مایع (نادبهC200باشد و در دماي می
2 (CO2  در دمايC78آید و قـبالصورت جامد در میبه
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 صحیح است. 2گزینه .208
 باشند. موارد (ب) و (د) نادرست می

باشـد و در شـرایط    اکسید مـی  دي کربنمونواکسید ناپایدارتر از  ب) کربن
 تبدیل شود. CO2تواند اکسید شده و به  مناسب می

شـود و بـه آرامـی آزاد     د) در فرایند اکسایش انرژي به سرعت آزاد نمـی 
 شود. می

 )55و  54 هاي هصفح(شیمی دهم، 

 صحیح است.   3گزینه .209
 درست است.  » ت«و » ب«، »الف«

Hهاي  : پیوند هیدروژنی بین مولکولدلیل الف O2   از نیروي دو قطبـی
Hهاي  ـ دو قطبی بین مولکول S2   .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   دلیل ب: پیوند دوقطبی ـ دوقطبی بـین مولکـول   
 .  است F2هاي  نیروي الندن بین مولکول

جـرم   I2اسـت. چـون    Br2بیشـتر از   I2دلیل پ: نیـروي النـدنی در   
 بیشتري دارد.

هاي اتانول پیوند هیـدروژنی وجـود دارد در حـالی     دلیل ت: بین مولکول
 دارد.  هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجود که بین مولکول

 صحیح است.   3گزینه .210
 کتاب درسی 92صفحۀ 

 صحیح است.   1گزینه .211
درست است. اگر نقطـه را روي نمـودار بیـابیم، کـامالً     » ت«فقط عبارت 

 دهد.  روي نمودار است، پس این نقطه محلول سیرشده را نشان می

 صحیح است.   3گزینه .212
kgC g molC?kgCH kgC kgC kg gC4

70 1000 12 100 1 12  

/
molCH gCH kg kgmolC molCH g

4 4
4

1 16 1 0932 1 1000 

/
/
x x kg85 100 079093  

 صحیح است.   3گزینه .213

 صحیح است.   2گزینه .214
 اند.   گذاري شده ترکیب الف و پ درست نام

 صحیح است.   4گزینه .215
CH
|

CH CH C C H
| |

CH CH

3

3 2 5

3 3

1 2 3 ,4 5

 
 

 صحیح است. 1گزینه .216

/
/

mol kJLH O kJmol2
1 555134 4 111022 4  شده گرماي آزاد 3

mol gkJ gkJ mol
1 181110 33306  هجرم یخ ذوب شد 1

 )62 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .217

الماس ناپایدارتر از گرافیت است و تبـدیل المـاس بـه گرافیـت گرمـاده      
باشد. انرژي پتانسیل یک مول گرافیت کمتر از انرژي پتانسـیل یـک    می

 مول الماس است.
 )63 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است.   1گزینه .218
هـاي   مقادیر تغییـرات غلظـت در بـازه    با توجه به اینکه در صورت سؤال

برابـر بـا مجمـوع     Aشدة مادة زمانی داده شده است، پس مقدار مصرف 
 مقادیر داده شده است.  

/ / /
mol[A] lit3 175 1 075 6 5  

/
/

[A] mol
t L.S

6 5 1  Rواکنش 6254

 صحیح است.   1گزینه .219
 کربن خود ایزومر هسـتند. فرمـول   استرها با اسیدهاي کربوکسیلیک هم

nکلی آنها  nC H O2 Cباشد. فرمول مولکولی ایـن اسـتر    می 2 H O9 18 2 
 باشد. می

 صحیح است.   3گزینه .220
عمــدة ، قســمت Aفقــط عبــارت پ نادرســت اســت. در ویتــامین 

ــکیل    ــدروکربنی آن تش ــر هی ــاقطبی و زنجی ــول را بخــش ن مولک
آب نامحلول بـوده و در  شود این مولکول در  دهد که سبب می می

آن انـدازة  شود. بـه همـین دلیـل مصـرف بـیش از       چربی حل می
 ساز است. براي بدن مشکل

 صحیح است.   2گزینه .221
باشـد   بود و طعم خوش آناناس مـی سازندة اتیل بوتانوآت که ترکیب آلی 

 یک استر است.  
 صحیح است. 3گزینه .222

) و (NaOH)محلــول لولــه بــازکن (محلــول ســدیم هیدروکســید 
NH)کن (محلول آمونیاك  شیشه پاك به ترتیب بازهـاي قـوي    3(

تـر   تـوان گفـت، بـه دلیـل بـزرگ      باشند، بنابراین می و ضعیف می
بودن ثابت بازي سدیم هیدروکسید نسـبت بـه آمونیـاك، غلظـت     

هـاي هیدروکسـید در محلـول لولـه بـازکن       ها از جملـه یـون   یون
کن بوده و در نتیجه میـزان رسـانایی    بیشتر از محلول شیشه پاك

و خصلت بازي محلول لوله بازکن بیشتر خواهد بود. بـا توجـه بـه    
اینکــه ســدیم هیدروکســید نســبت بــه آمونیــاك بیشــتر یونیــده  

هاي یونش نیافته محلـول سـدیم    شود، بنابراین تعداد مولکول می
، پـس نسـبت غلظـت    هیدروکسید نسبت به آمونیاك کمتـر بـوده  

هـاي یـونش نیافتـه در محلـول      آنیون (هیدروکسید) بـه مولکـول  
سدیم هیدروکسید بیشتر خواهد بود. بـا توجـه بـه اینکـه در هـر      
یک از دو محلول، غلظت آنیون و کاتیون تولید شده برابـر اسـت،   
بنابراین نسبت غلظت کاتیون به آنیون در هر دو محلـول یکسـان   

 .باشد و برابر یک می
 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

Hهاي  : پیوند هیدروژنی بین مولکولل الف O2  از نیروي دو قطبـی
Hهاي   قطبی بین مولکول S2   .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   ل ب: پیوند دوقطبی ـ دوقطبی بـین مولکـول   
.  است F2FFهاي  ي الندن بین مولکول

جـرم   I2اسـت. چـون    Br2rrبیشـتر از   I2ل پ: نیـروي النـدنی در   
 تري دارد.

هاي اتانول پیوند هیـدروژنی وجـود دارد در حـالی    ل ت: بین مولکول
دارد.  هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجودین مولکول

 صحیح است.   3نه 
 کتاب درسی 92حۀ 

 صحیح است.   1نه 
درست است. اگر نقطـه را روي نمـودار بیـابیم، کـامالً     » ت«عبارت 

 دهد.   نمودار است، پس این نقطه محلول سیرشده را نشان می

 صحیح است.   3نه 
kgC g molC?kgCH kgC kgC kg gC
g ggkgC k kk4

70kgC g
100kgC kgkg  

/
molCH gCH kg kgmolC molCH g

g
lC lCHlCH

4gCHg
4

1molCH 1 093/2molC molCHmolCH

x x kg/85 100x x /
x x93  

حز
مقادیر تغییـرات غلظـت دربا توجه به اینکه در صورت سؤال

برابـر بAشدة مادة زمانی داده شده است، پس مقدار مصرف 
مقادیر داده شده است.  

/ / /
mol
lit175 1 075 6 5/ / /// ///

/
/

[A] mol
t L.S

6 5/ 1 625/4

 صحیح است.   1گزینه .219
کربن خود ایزومر هسـتناسترها با اسیدهاي کربوکسیلیک هم

nCکلی آنها  H On 2 2nOnباشد. فرمول مولکولی ایـن اسـتر   می
 باشد. می

 صحیح است.   3گزینه .220
، قســمAفقــط عبــارت پ نادرســت اســت. در ویتــامین 

ــدروکربنی آن ــر هی ــاقطبی و زنجی ــول را بخــش ن مولک
آب نامحلول بشود این مولکول در دهد که سبب میمی

شود. بـه همـین دلیـل مصـرف بـیش از چربی حل می
ساز است. براي بدن مشکل

 صحیح است.   2گزینه .221
بود و طعم خوش آناناسسازندةاتیل بوتانوآت که ترکیب آلی 

یک استر است.  
 صحیح است. 3گزینه .222

(Hمحلــول لولــه بــازکن (محلــول ســدیم هیدروکســید
NH)کن (محلول آمونیاك  شیشه پاك به ترتیب بازه3(
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 صحیح است. 2گزینه .223
هاي آمونیـاك   کن و لوله بازکن به ترتیب محلول هاي شیشه پاك محلول

 توان گفت: و سدیم هیدروکسید هستند، بنابراین می

:[OH ] [NH ] n3کن محلول شیشه پاك 

/ /mol.L mol.L2 1 3 12 5 10 1 02 5 10 

/ /: pH pOH [OH ]13 5  ه بازکنمحلول لول05
/

/ mol.L05 110 0 3 

molOH molOH
V V1 2

)نکزاب هلول لولحم( )نک كاپ هشیش لولحم(

 
OH]نهایی ] 

pOH [OH ] mol.L2 112 2  pHنهایی10

/
mol mol[ x(L)] [ L]L L x mL[x ]L

3
20 3 5 10 10

10 17210 

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .224
Na (s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 22 2 2 

/R NaOH R H mol.Min 1
22 004 

0/دقیقـه) مقـدار    5بنابراین در پایان واکنش (پـس از گذشـت    مـول   2
NaOH :تولید شده است 

/
/

/

molnM M mol.L [OH ] pOHV L
1 102 4 10 0405 /04/ 

/pH 13 6 
 )25و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .225

RSOباتی با فرمول کلی هاي غیرصابونی ترکی کننده پاك Na3 
شـود   کنندگی آنها در آب سخت حفـظ مـی   هستند که قدرت پاك

جفــت الکتــرون  9و در ســاختار آنیــون یــک واحــد فرمــولی آن  
 ناپیوندي وجود دارد.

 )11و  10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .226
Eدلیـل   هـن بـه  در سلول تشـکیل شـده هنگـام خـوردگی حلبـی، آ     

شـود. در هـر دو سـلول     تر نسبت به قلع در نقش آند خورده مـی  کوچک
 صورت زیر است: واکنش کاهش به تشکیل شده نیم

O (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4 
 )59 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .227
 صورت زیر است: واکنش، به شدةموازنه  معادلۀ

Cr O Cl H Cr Cl H O2 3
2 7 2 21 6 14 2 3 7 

12 4
21 7

اه هدروارف بیارض عومجم
 اه هدنهد شنکاو بیارض عومجم

 )43تا  40 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .228
 الف) درست
 ب) درست

 ج) نادرست ـ گاز هیدروژن نقش کاهنده را دارد.
 د) درست  

 )53و  51هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .229
هـاي الکترولیتـی کـه     برخالف سلولهاي گالوانی الکترودها  ) در سلول1
 کنند. اثر هستند، در واکنش اصلی شرکت می بی
هاي گالوانی، آند قطب منفـی و کاتـد قطـب مثبـت اسـت،       ) در سلول2

هاي الکترولیتـی آنـد قطـب مثبـت و کاتـد قطـب        درحالی که در سلول
 دهد. منفی را تشکیل می

ــلول4 ــراورده    ) در س ــرژي ف ــطح ان ــالوانی س ــاي گ ــای  ه ــا پ ــر از  ینه ت
هاي الکترولیتی سطح انرژي  ها است، درحالی که در سلول دهنده واکنش
 ها است. دهنده ها باالتر از واکنش فراورده

 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .230
ذوب  نقطـۀ پـذیري و تفـاوت    هایی مانند رسانایی الکتریکی، شکل ویژگی

اي الکترونی توجیـه نمـود   توان بر اساس مدل دری فلزهاي مختلف را می
میـان   جاذبۀظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظـر افـزایش    نقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
کـه بـر اسـاس     Alو  Na ،Mgنقطه ذوب فلزهاي مقایسۀ یابد، مانند  می

Alظرفیت قابل توجیه است. الیۀ تعداد الکترون در  Mg Na( 
 )82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .231
ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتري از گرافیـت    در الماس کربن

دارند، همچنین چگالی الماس از گرافیت بیشـتر اسـت و گرافیـت سـاختار     
 اي دارد. الیه

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

OH]نهایی ]

pOH [OH ] mol.L2 1l Ll12 pOH [OH ][OH ]pOH [OH ][OH pHنهایی[

/
mol mol[ x(L)] [/
mol L]L Lx(L)] [

m[x ]L
x(L)] [x(L)]x(L)] [x(L)] 3

2/ 5 10 10mol
L

mol
L

3

10 172xx2

 )28صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
Na (s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 2O(l) NaOH(aq) HO(l) NaOH(aq) H2Na (s) H O(l)H O(l)H O(l)O( )O(l)

/R NaOH R H mol.Min 1
22 4/R HR H /R H2

0/دقیقـه) مقـدار    5ین در پایان واکنش (پـس از گذشـت    مـول   /2
Na:تولید شده است

/

/

molnM Mn mol.L [OH ] pOHV L mol.L [OH ][OH ]/Mn
V LM 1 1lLllL02/ 4 105//

pH /13 6/

 )25و 24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2نه 

RSOباتی با فرمول کلی هاي غیرصابونی ترکیکننده NaN3

شـود  کنندگی آنها در آب سخت حفـظ مـی  تند که قدرت پاك
آن ول م ف د واح ک ی ون آن اختا ون9س الکت ت جف

ج) نادرست ـ گاز هیدروژن نقش کاهنده را دارد.
د) درست  

هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه .229
هـاي الکترو برخالف سلولهاي گالوانی الکترودها  ) در سلول1
 کنند. اثر هستند، در واکنش اصلی شرکت میبی
هاي گالوانی، آند قطب منفـی و کاتـد قطـب مثب ) در سلول2

هاي الکترولیتـی آنـد قطـب مثبـت و کادرحالی که در سلول
 دهد. منفی را تشکیل می

ــلول4 ــراورده    ) در س ــرژي ف ــطح ان ــالوانی س ــاي گ ــ ه ــا پ ه
هاي الکترولیتی سها است، درحالی که در سلولدهنده واکنش
 ها است. دهنده ها باالتر از واکنش فراورده

ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 2گزینه .230
نپـذیري و تفـاوتهایی مانند رسانایی الکتریکی، شکلویژگی

ییاي الکترونی توجتوان بر اساس مدل دریفلزهاي مختلف را می
جظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظـنقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
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صحیح است. 3گزینه .232
اي کـه باعـث    شـود و مـاده   اي که در سیستم سردکننده، خنک می ماده

شود، هر دو آب هستند که نیروي بـین مولکـولی برابـر     حرکت مولد می
 دارند.

 )77و  76هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .233

 با توجه به واحد ثابت تعادل واکنش به صورت:
NO (g) O (g) N O (g)2 2 2 54 2N O (2 5N OO  

، چهـار برابـر   NO2ر نمودار رسم شده تغییـرات غلظـت   خواهد بود. و د
Nو دو برابر تغییرات غلظت  O2تغییرات غلظت  O2  خواهد بود. 5

 صحیح است. 2گزینه .234
 یـۀ اولاول، مواد خام را به مواد  مرحلۀبا استفاده از فناوري شیمیایی، در 

بعـد فـراورده    مرحلـۀ مهم و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل کـرده و در  
 شود. هدف حاصل می

)111و  110هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .235
CH)متانول  OH)3 تـرین عضـو    رنـگ، بسـیار سـمی و سـاده     مایعی بی

یـه کـرد. در ایـن    تـوان آن را از چـوب ته   ها اسـت کـه مـی    خانواده الکل
تـوان آن را   باشند. در مقیاس صنعتی مـی  ترکیب، تمام پیوندها یگانه می

از واکنش گاز کربن مونواکسـید بـا هیـدروژن در شـرایط مناسـب و در      
اتـیلن ترفتـاالت    تواند بـا پلـی   حضور کاتالیزگر تهیه کرد. این ترکیب می

هـا اسـتفاده   واکنش داده و به موادي تبدیل شود که بـراي تولیـد پلیمر  
 شوند. می

 )118صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 

Nو دو برابر تغییرات غلظت O2رات غلظت  O2 5O .خواهد بود

صحیح است. 2نه 
یـۀ اولاول، مواد خام را به مواد مرحلۀستفاده از فناوري شیمیایی، در 

بعـد فـراورده      مرحلـۀ  و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل کـرده و در  
 شود.ف حاصل می

)111و 110هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
CH)ول  OH)3 تـرین عضـو   رنـگ، بسـیار سـمی و سـاده    مایعی بی

هه  یـه کـرد. در ایـن    تـوان آن را از چـوب ته  ها اسـت کـه مـی    اده الکل
تـوان آن را   باشند. در مقیاس صنعتی مـی ب، تمام پیوندها یگانه می

کنش گاز کربن مونواکسـید بـا هیـدروژن در شـرایط مناسـب و در      
اتـیلن ترفتـاالت    تواند بـا پلـی   ور کاتالیزگر تهیه کرد. این ترکیب می

هـا اسـتفاده   ش داده و به موادي تبدیل شود که بـراي تولیـد پلیمر  
 شوند.

 )118صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 درکدام گزینه هست؟» نهیب، ربوبیت، میثاق، رایت، مرغزار«هاي  معنی واژه

  زار سبزه) فریاد، پروردگاري، پیمانه، درفش، 1
 ) هراس، الهی، عهد استوار، بیرق، چراگاه2
  ) هیبت، خدایی، عهد، الم، علفزار3
 ) ترس، الوهیت، پیمان، پرچم، شکارگاه4

-2 است؟  نادرستاي  در کدام گزینه معناي واژه
  رایی: بداندیشی) (غیب: نهان) (شایق: مشتاق) ) (تیره1
 گی)) (راغ: صحرا) (شبگرد: شبرو) (جنون: شورید2
 ) (سور: جشن) (نماز پیشین: نماز ظهر) (تهنیت: مبارك)3
 ) (محمل: مهد) (چابک: فرز) (کبریا: بارگاه خدایی)  4

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرف پیروز، تکیه«معناي واژگان  3-
  ) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
 ) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2
  ، منتشا، خصومت، مجرّد) فایق3
 ) برگزیده، منتشا، خصومت، مجرّد4

-4 درکدام گزینه غلط امالیی هست؟ 
 ها بیفتد.   ) هر راز که کس بر آن محرم نشود همچنان مستور بماند و اگر به گوش سومی رسد، بی شک در دهان1
 ف و هراس.) مقرّر است که عمر اندك در امن و راحت و فراغ بهتر که عمر بسیار در خو2
 پرداز با شوقی غالب به خدمت شاه رسید تا از حوادث محفوظ ماند. گوي و بذله ) روزي شخصی لطیفه3
 شدند. گردیدند و با آدمیان همراه می هاي ظاهربین مهجوب گشته، آشکار می ) در عهد قدیم، دیوان که اکنون از دیده4

-5 ود؟ش الخطی دیده می در عبارت زیر چند غلط امالیی و رسم
دادند. رسول بر پاي خاست و نامه بـر تخـت    مردان بخاست و سرهنگانِ با صالح زمین بوسه مینعرة نقیبان بتاختند و آوازهاي بوق و «

 » سواري پیش داشتند و سوري و جشنی بر پا داشتند. گی والیت پدر از دست خلیفه، تاج و اسب ها پوشید بر جمله نهاد. چون خلعت
 ) یک4 چهار) 3 ) سه2 ) دو1

-6 ؟ندارداسلوب معادله وجود  آرایۀدر کدام بیت 
ــار دل ) 1 ــاجز اســت  سرگشــتۀعشــق در ک ــا ع م
خموشی نیست ممکـن جـان روشـن یـافتن بی) 2
ــی ) 3 ــاد را مـ ــت زهـ ــی  طاعـ ــر کیفیتّـ ــود اگـ بـ
ــه) 4 ــخِ نیســت دلگیــر آســمان از گری مــا   هــايِ تل

 

ــودن  ــد گشــ ــر نتوانــ ــدة بحــ ــرداب را  عقــ گــ
بایـــد شـــرابِ نـــاب را ســـر بســـته مـــی کـــوزة

ــی ــر مـ ــن مهـ ــر دهـ ــازةزد بـ ــراب را خمیـ محـ
ــه دامــن مــی  ــل ب ــاحق گُ ــاب را خــونِ ن ــد قص کن

 

-7 شود؟   هاي ادبی دیده می در بیت زیر کدام آرایه
همچو خسرو جان شیرین باختم در راه عشـق «

 

»یـابم هنــوز  دل حسـرت دلــدار مـی   لیـک در  
 

   ) اغراق، جناس، تشبیه، نماد1
 آرایی ) تضاد، تناسب، کنایه، واج2
  آمیزي تلمیح، حس  ، ) تشبیه، کنایه3
 تناقض  ) تشخیص، استعاره، جناس،4

-8 شود؟ دیده می» استعاره، جناس، تضاد«هاي  در کدام بیت آرایه
چشـم دگـر دارد  گوشۀ چشمان  فلک با تنگ) 1
دامن دوست به دست آر و ز دشـمن بگسـل  ) 2
شمع از بـراي مـاتم پروانـه نیسـت    گریۀ ) 3
چنــان بگــریم زار ) بــه یــاد یــار و دیــار آن4

 

که چون فرزند کور آید، شود چشم گـدا روشـن   
ــان   ــذر از اهرمن ــارغ گ ــزدان شــو و ف ــرد ی م
صبح نزدیک است، در فکر شب تـار خـود اسـت   

ازمکــه از جهــان ره و رســم ســفر برانــد    
 

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» گاه، دشمنی و صرفپیروز، تکیه«معناي واژگان 
) فایق، عماد، مخاصمت، مجرّد1
) متعصب، عماد، مخاصمت، قبول کردن2
، منتشا، خصومت، مجرّد) فایق3
) برگزیده، منتشا، خصومت، مجرّد4

درکدام گزینه غلط امالیی هست؟ 
ها بیفتد.   ) هر راز که کس بر آن محرم نشود همچنان مستور بماند و اگر به گوش سومی رسد، بی شک در دهان1
ف و هراس.) مقرّر است که عمر اندك در امن و راحت و فراغ بهتر که عمر بسیار در خو2
پرداز با شوقی غالب به خدمت شاه رسید تا از حوادث محفوظ ماند. گوي و بذله ) روزي شخصی لطیفه3
شدند. گردیدند و با آدمیان همراه میهاي ظاهربین مهجوب گشته، آشکار می) در عهد قدیم، دیوان که اکنون از دیده4

ششود؟شالخطی دیده میدر عبارت زیر چند غلط امالیی و رسم
دادند. رسول بر پاي خاست و نامه بـرمردان بخاست و سرهنگانِ با صالح زمین بوسه مینعرة نقیبان بتاختند و آوازهاي بوق و «

سواري پیش داشتند و سوري و جشنی بر پا داشتنگی والیت پدر از دست خلیفه، تاج و اسبها پوشید بر جملههاد. چون خلعت
) یک4چهار) 3) سه2) دو1

؟ندارداسلوب معادله وجود آرایۀدر کدام بیت 
ــار دل )1 ــاجز اســت سرگشــتۀعشــق در ک ــا ع م
خموشی نیست ممکـن جـان روشـن یـافتن بی) 2
ــی ) 3 ــاد را مـ ــت زهـ ــی طاعـ ــر کیفیتّـ ــود اگـ بـ
ــه) 4 مــا هــايِ تلــخِنیســت دلگیــر آســمان از گری

ــودن  ــد گشــ ــر نتوانــ ــدةبحــ ــرداب را عقــ گــ
بایـــد شـــرابِ نـــاب راســـر بســـته مـــیکـــوزة

ــی ــر مـ ــن مهـ ــر دهـ ــازةزد بـ ــراب راخمیـ محـ
ــه دامــن مــی  ــل ب ــاحق گُ ــاب راخــونِ ن ــد قص کن
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 است؟ نرفتهادبی در بیت زیر به کار آرایۀ کدام 

چو ماه نو، قـد خـم گشـته بـر سـپهر وجـود      «
 

ــاره  ــتن را  اش ــاش رف ــاده ب ــه آم »اي اســت ک
 

 ) مراعات نظیر4 ) تشبیه3 ) حسن تعلیل2 ) تشخیص1
-10 ؟شود نمیدر کدام بیت اسلوب معادله دیده 

ــر  ) از جــوانی، داغ1 ــا ب ــده اســت  ســینۀه ــا مان م
ـا شـیر، ز طفلـی، چـون صـبح        می) 2 چکیـد از لـب م
ــی روســفید  3 ــا برآی ــر جــور فلــک کــن ت ) صــبر ب
ــردد  ) 4 ــم نگـ ــع کـ ــۀ از تواضـ ــردنرتبـ ــان گـ کشـ

 

نقش پایی چنـد از آن طـاووس برجـا مانـده اسـت     
کـــز دم گـــرم، چـــو خورشـــید، جهـــانگیر شـــدیم
ــدش   ــل بایـ ــد تحمـ ــیا افتـ ــون در آسـ ــه چـ دانـ
ــج     ــردار ک ــیر لنگ ــود شمش ــر ب ــی گ ــت عیب نیس

 

-11 شود؟   دیده می»  وندي و وندي ـ مرکّب«هاي  بالغی است، واژهشیوة در کدام گزینه که به 
ــه 1 ــۀ ) حاجتگــ ــتجملــ ــان اوســ جهــ
ــو یـــا رب از ایـــن گـــزاف   2 کـــاري ) گـ
ــان3 ــرور اســت  ) ج ــۀ پ ــتقص ــاب معرف ارب
ــم  4 ــاب چش ــدارد ک ــودي ن ــم س ــبر ه ) ص

 

محــــراب زمــــین و آســــمان اوســــت    
توفیــــــق دهــــــم بــــــه رســــــتگاري

بپـــرس، حـــدیثی بیـــا بگـــورمـــزي بـــرو 
کنــــــد راز پنهــــــان آشــــــکارا مــــــی

 

-12 شود؟   پیشین بیشتري دیده میوابستۀ درکدام گزینه 
 خواهد و این، درایت.  بیرون شجاعت میجبهۀ حضور در هر دو جبهه عشق است، با این تفاوت که الزمۀ ) 1
 هاست. دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه  بعدي باشد. جنگ با افکار پوسیده، تواند یک سویه و تک ) پیشرفت نمی2
 ) در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر؛ رزم پسر.3
 همه مراسم لعابی از تشریفات به رو داشت.  هایی از بساط نوروزي بود. با این ) رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا جلوه4

-13 اند؟  ساخته شده» بن مضارع + وند + بن مضارع«وي هاي کدام گزینه تماماً با الگ واژه
  آموز ) کشاکش، سوز و گداز، دانش1
 شناس، دانشجو ) تکاپو، روان2
  گیر  پذیر، لرزه گذار، آزمایش ) سپرده3
 رو، افت و خیز  دار، روبه ) جهش4

-14 در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟

هـاي   هایش میله گرفت. آن دست هایش آویزان شده بود و دلش بهانه می دید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «
 »کرد. اش را تماشا می از دست رفتهکینۀ فشرد و  آهنی را می

 ) پنج ـ شش4 ) پنج ـ پنج3 ) چهار ـ پنج2 ) چهار ـ سه1
-15 است؟ نادرستنقش دستوري مشخص شده در کدام گزینه 

ــک   1 ــر فلــ ــم بــ ــت ز خشــ ــت) بنواخــ مشــ
ــان) 2 ــش درون را پنهــــــ ــن آتــــــ مکــــــ
ــر   3 ــین بــ ــت زمــ ــمان) اي مشــ ــو آســ شــ
ــد 4 ــر نبینــــ ــم بشــــ ــا چشــــ روي ت) تــــ

 

(مفعـول ـ منـادا)    دماونـد آن مشـت تـویی تـو اي     
(مسـند ـ مفعـول)    پندزین سوخته جان شنو یکی 

ــربتی   ــواز ض ــر وي بن ــدب ــفت)    چن ــتمم ـ ص (م
دلبنــد (مفعــول ـ مفعــول)   چهــربنهفتــه بــه ابــر 

 

-16 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
اهل کام و ناز را در کـوي رنـدي راه نیسـت   ) 1
فرمـود  ) آن همه نـاز و تـنعم کـه خـزان مـی     2
) همــه ســالمت نفــس آرزو کنــد مــردم    3
ــت    4 ــه دوس ــرد راه ب ــنعم نب ــرورد ت ــاز پ ) ن

 

غمـی  سوزي، نه خامی بـی  رهروي باید جهان 
ــد عاقبـــت  ــر شـ ــار آخـ ــاد بهـ ــدم بـ در قـ

خـرم بالیـی را   خالف من کـه بـه جـان مـی    
ــقی  ــیوة عاشـ ــد شـ ــش باشـ ــدان بالکـ رنـ

 

ــو یـــا رب از ایـــن گـــزاف   2   کـــاري) گـ
ــان3 ــرور اســت ) ج ــتقصــۀ پ ــاب معرف ارب
ــم  4 ــاب چش ــدارد ک ــودي ن ــم س ــبر ه ) ص

توفیــــــق دهــــــم بــــــه رســــــتگاري
بپـــرس، حـــدیثی بیـــا بگـــورمـــزي بـــرو 

کنــــــدراز پنهــــــان آشــــــکارا مــــــی
شود؟  پیشین بیشتري دیده میوابستۀ درکدام گزینه 

خواهد و این، درایت. بیرون شجاعت میجبهۀ حضور در هر دو جبهه عشق است، با این تفاوت که الزمۀ )1
هاست. دشوارتر از جنگ رو در رويِ جبهه بعدي باشد. جنگ با افکار پوسیده،تواند یک سویه و تک ) پیشرفت نمی2
) در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر؛ رزم پسر.3
همه مراسم لعابی از تشریفات به رو داشت.هایی از بساط نوروزي بود. با این) رقابت شاهزادگان در تقدیم هدایا جلوه4

اند؟ ساخته شده» بن مضارع + وند + بن مضارع«گگوي هاي کدام گزینه تماماً با الگواژه
آموز ) کشاکش، سوز و گداز، دانش1
شناس، دانشجو ) تکاپو، روان2
گیر پذیر، لرزه گذار، آزمایش ) سپرده3
رو، افت و خیز  دار، روبه ) جهش4

در عبارت زیر به ترتیب چند صفت و چند مضاف الیه آمده است؟

هایش میلگرفت. آن دستهایش آویزان شده بود و دلش بهانه میدید و لب هایش این نور را نمی دید چشم باز را می پنجرةحاال «
»کرد. اش را تماشا میاز دست رفتهکینۀ فشرد و هنی را می

) پنج ـ شش4) پنج ـ پنج3) چهار ـ پنج2) چهار ـ سه1
گ ا ک ش شخ ؟اش ا

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 

ــی «  ــل و ب ــالل    جه ــاش و ح ــده ف ــاکی ش ب
 

ــرام    ــته حــ ــی گشــ ــش و آزادگــ »دانــ
 

) مسند شاهی بیافت فضـل و هنـر در جهـان   1
ــادویی   2 ــد، جـ ــوار شـ ــر خـ ــد) هنـ ارجمنـ
ــزود  3 ــفرا فــ ــرکنگبین صــ ــا ســ ) از قضــ
ــف     4 ــی لط ــر کن ــر گ ــد براب ــک و ب ــه نی ) ب

 

هنـــري خـــوار شـــد در قـــدم پادشـــا بـــی 
نهـــــان راســـــتی، آشـــــکارا گزنـــــد   

ــی  ــکی مــ ــادام خشــ ــن بــ ــود روغــ نمــ
فتـــد بـــا نیکـــوان کـــم بـــا بـــدان بـــیش

 

-18 ؟نداردقرابت مفهومی » ها همه را شکسته بودند آنها از چنبر نفس رسته بودند آنها / بت«کدام بیت با بیت 
ــاده اســت 1 ــه کــف دل فت ــاب گــوهري ب ) نای
) اوج قدر همه بـر تـرك عالیـق خـتم اسـت     2
ــی  3 ــن آوارگ ــگ م ــی، آهن ــن آزادگ ــاز م ) س
ــتم  4 ــین همـ ــردد دلنشـ ــا نگـ ــت دنیـ ) الفـ

 

ــی  ــاد   م ــه مب ــس ک ــرزدم نف ــف ل ــود تل ا ش
ــا برداشــت  ــی داشــت ز دنی ــز دل آســمان نی
از تعلّـــق تـــار نتـــوان بســـت قـــانون مـــرا

ام از نقـش ایـن تمثـال، پـاك     اند آینـه  کرده
 

-19 ها دورتر است؟ گزینه بقیۀمفهوم کلی کدام بیت از 
) ایـــن کـــوزه کـــه امـــروز بـــه آن خـــوري آب1
) هــر کــه را خوابگــه آخــر مشــتی خــاك اســت 2
کنـد  دنیـا چـه فرقـی مـی    وضعِ مـا در گـردشِ   ) 3
گـذرد دل منـه کـه دجلـه بسـی      به آنچـه مـی  ) 4

 

ــت      ــن و توس ــت م ــبِ خش ــر قال ــد دگ ــک چن ی
ــوان را     ــی ای ــالك کش ــه اف ــه ب ــت ک ــه حاج ــو چ گ

کنــد زنــدگی بــا مــرگ بعــد از مــا چــه فرقــی مــی
ــداد    ــت از بغـ ــد گذشـ ــه بخواهـ ــس از خلیفـ پـ

 

-20 کربال اشاره دارد. واقعۀ........ نظیر مضامین عاشورایی است و به  جز بهها  گزینههمۀ  مضمون
ــرِ 1 ــن سـ ــدة ) آه ایـ ــاه بریـ ــت در پگـ ــاه اسـ مـ
دارد اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی    ) 2
ــه تمــام  ) 3 ــه هــم ریخت هــوش و حــواس عقــل ب
رســـد آیـــا کـــدام پیـــک از دور دســـت مـــی) 4

 

خورشــــید شــــامگاه؟ بریــــدةیــــا نــــه ســــر 
ــمت  ــه چشـ ــت کـ ــتیاق کیسـ ــیده راه؟ از اشـ کشـ

افتــــاده عشــــق از نفــــسِ تــــو بــــه اشــــتباه
کُنـــی نگـــاه؟  اي مســـلمِ شـــرف بـــه کُجـــا مـــی

 

در کـدام بیـت دیـده    » این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما/ برخیز با گل بخوانیم اینک بهـار مـن و تـو   «بیت  مقابلمفهوم  21-
 ؟شود می
هجـــران و داســـتان فـــراق   قصـــۀ هنـــوز ) 1
بــه از ایــن خــواهم یافــتگــر نــوازي چــه ســعادت ) 2
ــت  ) 3 ــوانی برفـــ ــل جـــ ــه فصـــ ــا کـــ دریغـــ
وفـــا و عهـــد مـــودت میـــان اهـــل ارادت    ) 4

 

بـــه ســـر نرفـــت و بـــه پایـــان رســـید طومـــارم
ــد     ــم باشـ ــه از آنـ ــت بـ ــه دولـ ــی زار چـ ور کشـ
ــت    ــدگانی برفـــ ــب زنـــ ــو و لعـــ ــه لهـــ بـــ

ــه چــون بقــاي شــکوفه  ســت و عشــقبازي بلبــل ن
 

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

 

کــــنم رهــــا مــــن   دســــت از تــــو نمــــی  
ــواب امتحانــــــــــت  سهلســــــــــت جــــــــ

ــود    ــر خــ ــاهی و در عمــ ــر بکــ ــیاگــ بیفزایــ
بخـــیلم ار نکـــنم ســـر فـــدا و جـــان ایثـــار     

 

» در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ایثار عشـق کنـد.  «با عبارت  گزینهمفهوم کدام  23-
 تناسب دارد؟

ــج  1 ــه ک ــه ک ــرم در م ــا رخ او ننگ ــود ) ب ــی ب طبع
) در ســر مــن نیســت اال وصــل آن دلبــر هــوس 2
افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست) خواهم 3
) بر وصالش یک نفـس گـر دسـترس باشـد مـرا     4

 

 

با گل ار خـاطر بـه سـوي خـار و خـس باشـد مـرا       
ــرا   ــر جــاي باشــد ایــن هــوس باشــد م ــا ســرم ب ت
گــر ز مــن بپــذیردش ایــن فخــر بــس باشــد مــرا 
ــرا     ــد م ــس باش ــک نف ــز آن ی ــر عزی ــل عم حاص

 

ــتم  4 ــین همـ ــردد دلنشـ ــا نگـ ــت دنیـ ام از نقـش ایـن تمثـال، پـاك    اند آینـه کرده) الفـ
ها دورتر است؟گزینهبقیۀمفهوم کلی کدام بیت از 

) ایـــن کـــوزه کـــه امـــروز بـــه آن خـــوري آب1
) هــر کــه را خوابگــه آخــر مشــتی خــاك اســت 2
    کنـددنیـا چـه فرقـی مـی    وضعِ مـا در گـردشِ   ) 3
گـذرد دل منـه کـه دجلـه بسـی     به آنچـه مـی  ) 4

ــت      ــن و توس ــت م ــبِ خش ــر قال ــد دگ ــک چن ی
ــوان را     ــی ای ــالك کش ــه اف ــه ب ــت ک ــه حاج ــو چ گ

کنــدزنــدگی بــا مــرگ بعــد از مــا چــه فرقــی مــی
ــداد    ــت از بغـ ــد گذشـ ــه بخواهـ ــس از خلیفـ پـ

کربال اشاره دارد.واقعۀ........ نظیر مضامین عاشورایی است و به جزبهها گزینههمۀ مضمون
ــرِ 1 ــن سـ ــدة) آه ایـ ــاه بریـ ــت در پگـ ــاه اسـ مـ
دارد اســــارت تــــو بــــه زینــــب اشــــارتی    )2
ــه تمــام  ) 3 ــه هــم ریخت هــوش و حــواس عقــل ب
رســـد آیـــا کـــدام پیـــکاز دور دســـت مـــی) 4

خورشــــید شــــامگاه؟بریــــدةیــــا نــــه ســــر 
ــمت  ــه چشـ ــت کـ ــتیاق کیسـ ــیده راه؟از اشـ کشـ

افتــــاده عشــــق از نفــــسِ تــــو بــــه اشــــتباه
کُنـــی نگـــاه؟ اي مســـلمِ شـــرف بـــه کُجـــا مـــی

در کـدام بیـت» این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما/ برخیز با گل بخوانیم اینک بهـار مـن و تـو   «بیت مقابلمفهوم 
؟شودمی
هجـــران و داســـتان فـــراق  قصـــۀ هنـــوز ) 1
بــه از ایــن خــواهم یافــتگــر نــوازي چــه ســعادت )2
ــت  )3 ــوانی برفـــ ــل جـــ ــه فصـــ ــا کـــ دریغـــ
وفـــا و عهـــد مـــودت میـــان اهـــل ارادت    ) 4

بـــه ســـر نرفـــت و بـــه پایـــان رســـید طومـــارم
ــد     ــم باشـ ــه از آنـ ــت بـ ــه دولـ ــی زار چـ ور کشـ
ــت    ــدگانی برفـــ ــب زنـــ ــو و لعـــ ــه لهـــ بـــ

ــه چــون بقــاي شــکوفه  ــلن ســت و عشــقبازي بلب
با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟» تتان و به عمر لیلی افزاياز عمر من آنچه هست بر جاي/ بست«مفهوم بیت 
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-24 ؟نداردکدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی 

ــت     ــر ره اس ــا ب ــه دری ــس ک ــکی ب ــه خش ــس ک ب
 

تـــا نپنـــداري کـــه راهـــی کوتـــه اســـت      
 

ــذار   1 ــت گ ــال نیس ــیل ب ــه از س ــق ک ) در ره عش
) سعدي اگر نام و ننگ در سر او شـد چـه شـد؟   2
) در ره عشق از آن سـوي فنـا صـد خطـر اسـت     3
ــت  4 ــط اس ــالمت غل ــر س ) در ره عشــق ز دل مگ

 

ــرده  ــا   ک ــه تمن ــود را ب ــاطر خ ــوش  يام خ ــو خ ت
ش غـم ننـگ اسـت و نـام     مرد ره عشق نیست کـه 

ــد رســتم   ــه ســر آم ــه چــو عمــرم ب ــا نگــویی ک ت
گر همه سنگ بود شیشـه بـه چنـگ اسـت اینجـا     

 

-25 ......... جز بهتناسب دارند، » چون بالیی پدید آید بر مرکب صبر نشینم«ها با عبارت  گزینه همۀمفهوم 
ــود  1 ــواهم نمـ ــبر بخـ ــال صـ ــین روز بـ ) در چنـ
ــت    ) 2 ــی گریخـ ــه راهـ ــورد بـ ــا خـ ــبر قفـ صـ
) گرت چو نوح نبی صـبر هسـت در غـم طوفـان    3
ــی   4 ــبر ب ــا ص ــال ب ــز ب ــود ج ــدازه ) عشــق نب اي ان

 

بـــا چنـــین اشـــک روان راز چـــه دانـــیم نهفـــت 
عقــــل بــــال دیــــد و بــــه کنجــــی نشســــت 
ــد  ــاله برآیــ ــزار ســ ــام هــ ــردد و کــ بــــال بگــ

ــازه      ــرگ ت ــه م ــر لحظ ــاودان ه ــات ج ــا حی اي ب
 

 

ــی   4 ــبر ب ــا ص ــال ب ــز ب ــود ج ــدازه) عشــق نب ــازه     ايان ــرگ ت ــه م ــر لحظ ــاودان ه ــات ج ــا حی ايب
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6صفحه  زبان عربی

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

-26  َرَزْقناُکْم ِمْن قَْبِل أْن یَأتَی یَوٌم ال بَْیٌع فیِھ و ال ُخلَّة و ال َشفاَعةأْنِفقوا مّما 
 ) ببخشید از آنچه که به شما روزي داده شده قبل از اینکه روزي باشد که فروش و دوستی و شفاعتی در آن نیست!1
 تی باشد، انفاق کنید از آنچه روزي شما کردیم!اي و نه شفاع ) قبل از اینکه روزي بیاید که در آن فروش نباشد و نه دوستی2
 آن است و نه دوستی و نه شفاعتی!  ) از آنچه که به شما روزي دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزي بیاید که نه فروشی در3
 نه دشمنی و نه شفاعت!ایم باید انفاق کنید پیش از آنکه روزي فرا برسد که نه داد و ستدي باشد و  از آنچه به شما روزي داده) 4
ر أصنام وجودک بفأس الّصالة!« -27 »:إذا ترید أن تشبھ مؤمناً حنیفاً یتعبّد هللا الواحد فکّسِ
 هاي درونت را با تیغ نماز بشکنی! پرست فقط خداوند یکتا را عبادت کنی، باید بت خواهی همچون مومن یگانه ) اگر می1
 هاي وجودت را با تبرِ نماز بشکن! پرستد، بت شوي که خداوند یگانه را میخواهی شبیه مومن یکتاپرستی  ) چنانچه می2
پرستد، شباهت پیدا کنی بـت وجـودت را بـا تبـري      پرستی که فقط خدا را می ) هرگاه خواسته باشی که به یک مومن یگانه3

 چون نماز بشکن!
 هاي درون را با شمشیر نماز بشکن! بتپرستد،  پرستی باشی که خداوند یگانه را می خواهی مومن یگانه ) اگر می4
ین  کانت الشھیرةالعالمة ھذه « اد ب عَوا لالتّح ا أن یَس ت ُزمالءھ داھا أوص ی إح ذاھب فف ّرب الم ن تق راٍت ع ُی محاض تُلق 28-

 »:الحضاراٍت!
ش کـرده  کرد و در یکی از آنها به همکـارانش سـفار   ها می نزدیک شدن مذهبدربارة هایی  ) این دانشمند معروف، سخنرانی1

 ها کوشش نمایند! بود که براي اتّحاد بین تمدن
هایی در خصوص نزدیکی مذاهب داشته است که در یکی از آنها همکارانش را  ) این، یک دانشمند مشهور است که سخنرانی2

 ها سفارش کرد! به تالش براي اتّحاد بین تمدن
ایی ارائه داده است که در یکی از آنها همکـارانش را بـه لـزوم    ه نزدیک کردن مذاهب کنفرانسدربارة ) این دانشمند مشهور 3

 ها سفارش کرده است! تالش براي اتّحاد بین فرهنگ
ها داشته است که در یکی از آنهـا بـه همکـارانش توصـیه      نزدیک کردن مذهب  دربارةهایی  ) این دانشمند معروف سخنرانی4

 ها تالش کنند! کند که براي اتّحاد بین فرهنگ می

-29 »:لنفسھ حسنات إّال یجدھا عند ربّھ! یقّدمما ِمن مؤمن «
 ها را براي خودش از پیش بفرستد، جز آنکه آنها را نزد پروردگار خواهد یافت! ) مؤمنی نیست که نیکی1
 هایی را براي خودش از پیش بفرستد، مگر آنکه آنها را نزد پروردگارش بیابد! ) هیچ مؤمنی نیست که نیکی2
 یابد! ها براي خودش از پیش بفرستد، آنها را نزد پروردگارش می ه از نیکی) مؤمن هرچ3
 ها را از پیش فرستاده باشد، جز آنکه آنها را نزد پروردگارش یافته است! یابی که براي خودش نیکی ) هیچ مؤمنی را نمی4

-30 »:الف بینکم فعلیکم أن تنتبھوا!إّن تعایشکم السلمّی معاً قدحیّر العمالء الغربیّین فلذلک یحاولون علی بّث الخ«
) زندگی شما با هم صلح آمیز است و این شگفتی مزدوران غربی را برانگیخته است براي همین آنان براي گسترش اخـتالف  1

 کنند پس آگاه باشید!در میان شما تالش می
براي گسترش اختالفات در میان شـما  ) با یکدیگر به صورت صلح آمیز زندگی کنید تا مزدوران غربی حیرت زده شوند زیرا 2

 کنند پس باید آگاه شوید!تالش می
کنند تا اختالف را در میان ) زندگی صلح آمیز شما با یکدیگر مزدوران غربی را شگفت زده کرده است براي همین تالش می3

 شما گسترش دهند پس باید آگاه باشید!
غرب شده است براي همین در حال تالش براي گسترش اخـتالف در  ) زندگی صلح آمیز شماست که باعث حیرت مزدوران 4

 !میان شما هستند پس حتما آگاه باشید

پرستد، شباهت پیدا کنی بـت وجـودت را بـاپرستی که فقط خدا را می) هرگاه خواسته باشی که به یک مومن یگانه3
چون نماز بشکن!

هاي درون را با شمشیر نماز بشکن!بتپرستد،  پرستی باشی که خداوند یگانه را میخواهی مومن یگانه ) اگر می4
ّححوا لالتّحکانتالشھیرةالعالمة ھذه « عَ ووس ا أن ی َسسمالءھ ت ُز داھا أوص ی إح ذاھب فف ُب الم ر ن تق ّ ع راٍت ٍ محاض ی ُلق للتلُل

»:ٍلحضاراٍت!
ش کرد و در یکی از آنها به همکـارانش سـفارها می نزدیک شدن مذهبدربارة هایی  ) این دانشمند معروف، سخنرانی1

ها کوشش نمایند!بود که براي اتّحاد بین تمدن
هایی در خصوص نزدیکی مذاهب داشته است که در یکی از آنها همکار) این، یک دانشمند مشهور است که سخنرانی2

ها سفارش کرد! به تالش براي اتّحاد بین تمدن
ههایی ارائه داده است که در یکی از آنها همکـارانش را بـهه نزدیک کردن مذاهب کنفرانسدربارة ) این دانشمند مشهور 3

ها سفارش کرده است!تالش براي اتّحاد بین فرهنگ
ها داشته است که در یکی از آنهـا بـه همکـارانش تنزدیک کردن مذهب  دربارةهایی  ) این دانشمند معروف سخنرانی4

ها تالش کنند! کند که براي اتّحاد بین فرهنگمی

ّھھ یجدھا عند ربّھ!یقّدمننما ِمن مؤمن « »:ّلنفسھ حسنات إّال
ها را براي خودش از پیش بفرستد، جز آنکه آنها را نزد پروردگار خواهد یافت!) مؤمنی نیست که نیکی1
هایی را براي خودش از پیش بفرستد، مگر آنکه آنها را نزد پروردگارش بیابد!) هیچ مؤمنی نیست که نیکی2
یابد! ها براي خودش از پیش بفرستد، آنها را نزد پروردگارش میچچ ه از نیکی) مؤمن هرچ3
نم4 را مؤمن هیچ نیک) خودش براي که استیاب یافته پروردگارش نزد را آنها آنکه جز باشد، فرستاده پیش از را ها
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7صفحه  زبان عربی

-31 :الخطأعیّن 

 اند! این اشعار را به زبان عربی سروده ھذه األشعار باللغة العربیّة!: أُنشدتقد ) 1
 هاي بسیاري ویران شدند! بعد از آن گردباد شدید، خانه د!:ُخّربت بیوت کثیرة بعد ذلک اإلعصار الشدی) 2
 خوانم! هاي جالب کودکان را براي پسرم می هر روز داستان !:لولدی قصص األطفال الرائعةأقرأ کّل یوم ) 3
 سودمند هستند!براي شما هاي روزگار،  موعظهباید بدانی که  !:نافعة لکمواعظ الدھر علیک أن تعلم أّن ) 4

-32 عیّن الخطأ :
 کنند!هاي خود، باهم مسالمیت آمیز زندگی میها با حفظ عقیدهایرانی تعایشاً سلمیّاً مع احتفاظ عقائدھم:اإلیرانیّون یتعایشون ) 1
 مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند! المسلمون ُخمس سّکان العالم:) 2
 شود؟!ماه بهمن برگزار میآیا جشنواره فیلم فجر امسال در ؟: »بھمن«لألفالم سنویّاً فی شھر » الفجر«ھل ینعقد مھرجان ) 3
پایـان فصـل بهـار از دانشـگاه      هـایم در کالسـی بسـیاري از هـم   کثیر من زمالئی تخّرجوا من الجامعة فی نھایة فصل الّربیع: )4

 التحصیل شدند! فارغ

-33 :ةعیّن الصحیح عن مفھوم ھذه العبار» تشتَھی السُّفُنُ  ما کّل ما یتمنّی المرء یدرکھ تَجری الّریاُح بما ال
 تَنتَھي!کالبحر ال  تکونُ  اإلنسانِ  تمنیّات )1
 ما یریده!إلی  الوصولِ  علی بالّسعی و المحاولة یقدُر المرءُ  )2
 الّرکوُب علی الّسفینة خِطٌر لکّن ھذا الخطُر ال یسبُّب االستغناَء عنھ! )3
 !دائماال تتحقُّق أمنیّاُت اإلنساِن دائما، ألّن األوضاَع ال تجري لصالِحھ  )4
-34 »:نشاند، خداوند روز قیامت او را در کنار دوستان خود خواهد نشاند! هاي دیگران می کسی که درخت محبت را در قلب«

 الّذی یغرس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 1
 القیامة عند أولیائھ!الّذی یُجلس شجرة المحبّة فی قلوب النّاس سیُجلسھ هللا یوم ) 2
 من غرس شجرة الحّب فی قلب آخر سیُجلَس یوم القیامة عند أولیاء هللا!) 3
 إن یُجلس شجرة الحّب فی قلوب اآلخرین سوف یُجلسھ هللا یوم القیامة أمام أولیائھ!) 4
-35 »: همکار جدیدم مدرك دکترا را دو سال پیش به دست آورد!«
 الدکتوراه قبل سنتیِن ماضیتیِن!زمیلی الجدید أخذ شھادة ) 1
 زمیل جدیدی حصل علی شھادة الدکتوراه سنتان اثنتان!) 2
 زمیلی الجدید حصل علی شھادة الدکتوراه قبل سنتین!) 3
 زمیل جدیدی أخذ شھادة الدکتوراه فی سنتین ماضیتن! ) 4
ّم .........  إلی المعبد ذھب إبراھیم .........خارج المدینة  دما کان الناس فی ......... العیدعن« ع ......... ث ـ ......... جمی ف 36-

 عیّن األصّح للفراغات:» علی ......... أکبرھا فخرج بسرعة!
 حفلة ـ الخلیل ـ انکسر ـ الشعائر ـ جعل الفأس ـ ُعنُق) 1
 ع الکأس ـ ُعنُقن ـ الحنیف ـ علّق ـ األصنام ـ وضمھرجا) 2
 ـ علّق الکأس ـ ِکتف مھرجان ـ الخلیل ـ کّسر ـ الشعائر) 3
 حفلة ـ الحنیف ـ کّسر ـ األصنام ـ علّق الفأس ـ ِکتف) 4

-37 عن قراءة الکلمات:  الخطأعیّن 
  لیتَک تَْمتَنُِع عن أَکَل الموادِّ السُّّکریّة!) 1
 العُّماُل مشغولوَن بالعََمِل فی الَمْعَمِل!) 2
3 ( ً    ُخِلَق اإلنساُن َضعیفا
 ن القَناعِة!ال َکْنَز أْغنَی م) 4

التحصیل شدند! فارغ

ُیاُح بما ال ّجری الر َججی المرء یدرکھ تَ یی ما یتمنّ ننفُُنّما کّل ُّففھی السُّ :ةننعیّن الصحیح عن مفھوم ھذه العبار» َھھتشتَ
ات  تمنیّا)1 کالبحر ال تکوُنِ  اإلنساِنا  ھھنتَھي!ُ   ننتَ
ال)2 ُالمرء   یقدُر ما یریده!إلی  ِل علی ّعع بالسعی و المحاولةُ
َ االستغناء عنھ!)3 ّببال یسبُّب ُ ھذا الخطر ّلکّن ررفینة خِطٌر ِ ّفف علی الس ُکوُب ّالر
ھھ ال تجري لصالحھ )4 ِ َ األوضاع ّ دائما، ألن ِ اإلنساِن ُاُت ّاا أمنی !دائماققال تتحقُّق
نشاند، خداوند روز قیامت او را در کنار دوستان خود خواهد نشهاي دیگران می«کسی که درخت محبت را در قلب«
ُجج فی قلوب اآلخرین سوف یجلسھ هللا یوم القیامة عند أولیائھ!) 1 ّذی یغرس شجرة الحب ذذالّ
ُججاس سیُجلسھ هللا یوم ) 2 ّااة فی قلوب النّ ّةةجلس شجرة المحب ُججذی یُ القیامة عند أولیائھ!ذذالّ
سسجلَس یوم القیامة عند أولیاء هللا!) 3 ُججفی قلب آخر سی ّمن غرس شجرة الحب
ُجج فی قلوب اآلخرین سوف یجلسھ هللا یوم القیامة أمام أولیائھ!) 4 ّجلس شجرة الحب ُججإن یُ

»: همکار جدیدم مدرك دکترا را دو سال پیش به دست آورد!«
الدکتوراه قبل سنتیِن ماضیتیِن!زمیلی الجدید أخذ شھادة ) 1
زمیل جدیدی حصل علی شھادة الدکتوراه سنتان اثنتان!) 2
زمیلی الجدید حصل علی شھادة الدکتوراه قبل سنتین!) 3
زمیل جدیدی أخذ شھادة الدکتوراه فی سنتین ماضیتن! ) 4
.إلی المعبدذھب إبراھیم .........خارج المدینة نندما کان الناس فی ......... العیدعن« م ع ......... ث ـ ......... جمی ّف

عة! فخ ھا أک اغاتعل للف األ ّن ّ نع
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8صفحه  زبان عربی

   :بما یناسب النّصّ  )٣٨ - ۴١إقرأ النّّص ثمَّ اَِجب عن األسئلة ( ■■
 
ین فحضر حکیم   مھ ب ن الحکیم أن یقّس ب م راً، و طل اً تم ر طبق ر االمی ی مجلس امیر و کان عند االمیر ضیوف، فأحض

ّ  فقال الحکیم لالمیر: الحّضار، فقال لھ االمیر: قّسمھ کتقسیم الناس. فأخذ الحکیم ؟! أ أقّسمھ کتقسیِم الناِس أم کتقسیم 
یم هللا  مة کتقس ر: قّس ال االمی ر. ق ام االمی ق أم طبق التمر، و أعطی کل واحٍد من االفراد ثالث تمرات، و وضع بقیة الطب

ع  الثالث ال شئ، أعطی األول تمراً واحداً، و الثانی مأل یدیھ من التمر و مّرة اخری! فجمع الحکیم التمر و ع وض و الراب
ل ... ک تعّجب! مرینِ فی قدحھ تَ  م: ان الحاضرون من ھذا العم ول لھ د أن یق ئ، و ان ان الحکیم یری ل ش ی ک ة ف  حکم

حة  ان للص ا ک حة م م الص ی کلھ ة ... و ان أعط ھ قیم د ل م یع ال ل م الم أجمل ما فی الحیاة التفاوت، إن أعطی الناس کلھ
ا م م م العل ی کلھ ة ... و إن اعط ھم قیم اس بعض ل الن اة أن یُکم ّر الحی ة ... س م قیم ان للعل بعض ک ة ال ب ، و أنَّ  حکم

 و حین یمسکھ لھ حکمة.  حکمةندرکھا بعقلنا القاصر، فحین یعطی هللا المال فلھ 
 

:عیّن اآلیة المناسبة لمفھوم النّص 38-
 ه خبیراً بصیراً اِنَّ َربَّک یَْبُسط الّرزَق لمن یَشاء و یَْقِدُر إنَّھُ کان بعباد) 1
 ال یَُکلِّف هللا نفساً إّال وسعھا) 2
 یا ایُّھا الّذین آمنوا أْنِفقُوا ِمّما رزقناکم) 3
 ال تَْجعَل یَدَک مغلولة إلی ُعنُقک و ال تبُسْطھا ُکلَّ اْلبَْسطِ ) 4

عیّن الصحیح: 39-
 ما یریدون منھ!هللا ُکّل النّاس  یعطی) 2 االمیر التّمر بین ضیوفھ مّرتین! قّسم) 1
 !نعم هللا علی أساس حکمة الخالقإعطاء قوم ی) 4 ثانیةً! الحکیم أعطی الّضیوف التّمر علی َحدّ سواءٍ ) 3

:کان سبب تعّجب النّاس .........  40-
 الحکیم علم ) 4   التّمر تقسیمکیفیّة ) 3 الحکیمبخل ) 2 عدالة الحکیم) 1

»التفاوت کّل شئ و إن أجمل ما فی الحیاةإن  حکمة فی «: عیّن الصحیح فی التشکیل 41-
 إنَّ ـ کّلٍ ـ الحیاةِ ) 4 هللاِ ـ إْن ـ أجملٍ ) 3 ـ أجملَ  ـ ُکلِّ  حکمةً ) 2 ـ التفاوِت  ـ الحیاةِ  شئٍ ) 1
 

 :)۴٢ - ۴۵(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■

-42 »الکذّاب خیراً باالحتیال فالصدق مفتاح لکّل خیر! الیبلغ«
 الیبلغ: فعل مضارع للنفی، للغائب، الزم (الیحتاج إلی المفعول)/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیّة )1
 ل/ فاعلأالکذّاب: اسم، جمع التکسیر (مفرده: الکاذب)، معّرف ب) 2
 »باالحتیال: جار و مجرور«مجرور بحرف الجّر »)/ افتعال«االحتیال: مفرد مذّکر، معرفة، مصدر (علی وزن  )3
 الیھ یر: اسم، نکره، اسم التفضیل/ مضافخ )4

ُق، ھذا أمر عج«للکلمات:  یّ الصرف لیو التحل یّ عن المحل اإلعراب حیماھو الصح -43 »جّداً! یُرنیِّ حیُ  بیال اُصّدِ
 مجھول / فعل و فاعلھ أنا المستتر ،»قیتصد«من مصدر  یثالث دیمز ر،یللتمکلّم مع الغ ،یال اُصدِّق: فعل مضارع للنف) 1
 / مبتداللمفرد المذّکر ب،ی: من أسماء اإلشارة للقرھذا) 2
 ھی/ مضاف إل: اسم، مفرد، مذّکربیعج) 3
 البارز اءیال ری/ فعل و فاعلھ ضممن باب تفعّل، معلوم یثالث دی: فعل مضارع، للغائب، مزریِّ حیُ ) 4

-44 عن التحلیل الصرفّی و المحّل االعرابّی للکلمات الّتی تحتھا خّط فی ھذه الجملة: الخِطأعیّن 
 »لمکظالینسی  المظلومحتی تَعلَم أنَّ  کضربُت: الُمعَلّمفقال «
 الُمعَلِّم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل، معّرف بأل/ فاعل من نوع اسم ظاھر و الجملة فعلیّة )1
 »ک«ضمیر بھ البارز و المفعول » تُ «، معلوم/ فعل و فاعلھ ضمیر ده، ثالثی مجرد، متعدّ وح، للمتکلم ضربُت: فعل ماض )2
 المظلوم: اسم، مفرد مذکر، اسم مفعول، معّرف بال )3
 بھ ظلم: اسم، مفرد مذکر، اسم فاعل / مفعول  )4

ھھ إنھ کان بعباد) 1 ددقِدر ققشاء و ی ششلمن ی ططسط الرزق سسب ببک ی ککب ر ه خبیرا بصیرااِن
ًف هللا نفساً إّال وسعھا) 2 ففلِّ ََللَک ُککال یُ
ااّما رزقناکم) 3 مموا م ِ ووقُ ققِف ْفِفذین آمنوا أن ذذھا الّ ُّھھیا ایُّ
ططْسِط) 4 سسبَ بب اْل َّلَّ ُُللھا ُک ھھْط ُططقک و ال تبُس ققنُ ُننک مغلولة إلی ُع َددل یدَ للعَ ععْج َججال تَ

ننعیّن الصحیح:
ّمر بین ضیوفھ مرتین!ّمم قسم) 1 ااّاس  یعطی)2ّمماالمیر التّ ّ ُ ما یریدون منھ!ُهللا
ٍ سواٍء) 3 ددمر علی حدّ َ ّممیوف التّ ییالحکیم أعطی الض !نعم هللا علی أساس حکمة الخالقإعطاء قوم ی)4ثانیةً!ّ

ااب النّاس .........  ببکان سبب تعّج ّ:
ر تقسیمکیفیّة)3الحکیمبخل )2عدالة الحکیم) 1 الحکیم علم ) 4 ررالّةة 

شئ و إن أجمل ما فی الحیاةإن  حکمة فی «: ننعیّن الصحیح فی التشکیل »التفاوتّکّل
ْ ـ إْن ـ أجمٍل) 3َـ أجمل  ـ ُکّّلِ حکمةً) 2و   ـ الحیاة  شٍئ)1 ِ ـ الحیاةِ) 4هللاِ ّ ـ کّلٍ َّإنَّ

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّححن الّص :)۴٢-۴۵(ننعیّ

ّ باالحتیال فالصدق مفتاح لکل خیر!الیبلغ« »الکذّاب خیراً
ّةةالیبلغ: فعل مضارع للنفی، للغائب، الزم (الیحتاج إلی المفعول)/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة)1
ّاب: اسم، جمع التکسیر (مفرده: الکاذب)، معرف ب) 2 ل/ فاعلأّالکذّ بب
»باالحتیال: جار و مجرور«ّمجرور بحرف الجر»)/ افتعال«ّّرراالحتیال: مفرد مذّکر، معرفة، مصدر (علی وزن )3
الیھ خخیر: اسم، نکره، اسم التفضیل/ مضافخ )4

ُُق، ھذا أمر عج«للکلمات: ففّیالصرفییلللیو التحلببّیعن المحل اإلعرابییحححیماھو الصح »ًجّداً!ننیییُرنححیِّییحیُییبججیال اُصّدِ
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9صفحه  زبان عربی

-45 فی االفعال التی تحتھا خّط: الخطأعیّن 
 باب افعالمن للمخاطب ثالثی مزید  ،؛ فعل امربالّتی ھی أْحَسن دفَعاِ ) 1
ً  مع بعضھم أن یتعایشواعلی ُکّل النّاس ) 2  باب تفاُعلمن ؛ فعل مضارع، للغائبین، ثالثی مزید سلمیّا
د) 3  باب تفعیل من القرآن علی حریّة العقیدة؛ فعل مضارع، للغائب، ثالثی مزید  یُؤّکِ
 باب إفتعالمن مر للمخاطبیَن ثالثی مزید بحبل هللا جمیعاً؛ فعل ا إعتصمواأیّھا النّاس ) 4
 

 :)۴۶-۵٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-46 من المزید الثالثي: لیس عیّن اسم الفاعل
 المبتعد عن االفراط و التّفریط ھو الّذی ینجح! )2 رّب إنک قادر علی قضاء حاجاتی بالشّک! )1
 إّن هللا أرسل األنبیاء مبّشرین و منذرین! )4 العقل مصلح کّل أمر فاستفد منھ جیّداً! )3

-47 فی التعریف و التنکیر: انعیّن المبتدأ و الخبر الیختلف
 فی بعض األوقات الکالم أقوی من الّسالح!) 2 اثنان خیر من واحد و ثالثة خیر من اثنین! )1
 الّسماء تمطر علی مدینتنا کثیراً ھذا الیوم!) 4 المعمل!العّمال مشغولون بالعمل فی  )3

-48 فیه اسم مکانٍ: لََیس ما َعیَّن
1 ( ٌ  تُوَجدُ فی َمکتَبَة جاِمعَة طھران ُکتٌُب عدیدَة
 عن کرامة شعبھ محبوب عند النّاس المقاتل الذی یدافع) 2
 ذََھبُت یوَم الَخمیِس َمَع أصِدقائی لزیاَرةِ مقابر الّشھداء) 3
 أللھمَّ أعِطنی فی الجنّة منازل األبرار) 4

-49 عیّن حاالً مرجعھا الفاعل:
 تُطلق السمکة قطرات الماء متتالیةً!) 1
 تدافع السمکة عن صغارھا و ھی تسیر معھا!) 2
 یعطینا هللا نعماتھ غافلین عنھ!) 3
 !بالحافالت للذّھاب إلی المطارشیّعت الحّجاج راکبین ) 4

-50 جمعاً سالماً: لیسعیّن المستثنی منھ 
 شرح الشرطّی قوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا! )1
 حضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال اثنین منھم! )2
 سافرت إلی محافظات إیران الشمالیّة إّال جرجان! )3
 شاھدت طالبات الصّف الثانی فی الساحة إّال فاطمة! )4

ددأمر فاستفد منھ جیدا!)3 رر هللا أرسل األنبیاء مبشرین و منذرین!)4العقل مصلح کل إن
فی التعریف و التنکیر:ففانننعیّن المبتدأ و الخبر الیختلف

ّالالفی بعض األوقات الکالم أقوی من السالح!) 2اثنان خیر من واحد و ثالثة خیر من اثنین!)1
ااالعمال مشغولون بالعمل فی  )3 ًماء تمطر علی مدینتنا کثیراً ھذا الیوم!) 4المعمل!ّ ّممالس

فیه اسم مکانٍ:لََیسماَّننَعیَّن
1 (ٌ ببتٌُب عدیدَة ُُتتة طھران ُک ةةعَ ععة جاِم ِ ةةبَ َببکتَ کک فی م َ ددوَجدُ ووتُ
ّااعن کرامة شعبھ محبوب عند النّاسالمقاتل الذی یدافع) 2
ّھھ مقابر الّشھداء) 3 َقائی لزیارةِ ِأصِد عع َمَع ِمیِس ممالَخ َ َ یوَم ببَھبُت ذَ
ّةةنی فی الجنّة منازل األبرار) 4 ننأعِط ِ َّأللھم

ننعیّن حاالً مرجعھا الفاعل:
ططتططُطلق السمکة قطرات الماء متتالیةً!) 1
تدافع السمکة عن صغارھا و ھی تسیر معھا!) 2
یعطینا هللا نعماتھ غافلین عنھ!) 3
ااعت الحجاج راکبین ) 4 ّ !ّبالحافالت للذّھاب إلی المطارّععشیّ

ًسالماً:لیسننعیّن المستثنی منھ  ً جمعا
الالقوانین المرور للّطالب إّال واحداً منھا!)1 ّشرح الشرطی
اثنین منھم!)2 ّحضر مرافقو المسافر فی صالة التفتیش إّال
ّة إّال جرجان!)3 ّةةسافرت إلی محافظات إیران الشمالی
ّالثانی فی الساحة إّال فاطمة!)4 ّشاھدت طالبات الصف
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-51 یک است؟  و عصمت پیامبران الهی به سبب کدام ت اعتماد مردم به دین جلب شودچه موقع ممکن اس
 از آن به اختیار حقیقت گناه و معصیت و دوريمشاهدة عصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی ـ  )1
 رونی که محافظ آنان از سوي خداستعصمت پیامبر در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی ـ مانع بی )2
 حقیقت گناه و معصیت و دوري از آن به اختیار مشاهدة عصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم ـ  )3
 رونی که محافظ آنان از سوي خداستعصمت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی به مردم ـ مانع بی )4

ّآیۀ  ّم ا ّ ا ا و  -52 پاسخگوي کدام دسته از نیازهاي انسان است؟ ا
  اند.   ) نیازهاي ثابت که نیازمند قاعده و اصل ثابت1
 آیند.   ) نیازهاي متغیر که از درون نیازهاي ثابت پدید می2
  د.  آی ی که در شرایط خاص به وجود می) نیازهای3
 آیند.   ) نیازهایی که در زمان تضاد موارد مهم پدید می4

) سبب شده است که با آن مقام و منزلتی که ها به نیاز دائمی به خداوند چیست و کدام ویژگی پیامبر اکرم( عامل عدم توجه انسان 53-
 نکند؟اي لطف و رحمتش را از او دریغ  دارد از خداوند عاجزانه بخواهد که لحظه

 ) جهل ـ افزایش خودشناسی2 ـ افزایش خودشناسی ) غفلت1
 ) جهل ـ افزایش عبودیت و بندگی4 ) غفلت ـ افزایش عبودیت و بندگی3

شود و نادیده گرفتن تقدیرهاي جهان، چـه ترسـیمی از    سازي چه نامیده می هاي موجودات، به هنگام اجرا و پیاده کاري ها و ریزه ویژگی 54-
 بخشد؟ آن به انسان می

 جهان و محدودیت در اختیار انسان نقشۀ) مقدر به تقدیر الهی ـ وجود نقص در 1
 جهان و محدودیت در اختیار انسان نقشۀ) مقتضی به قضاي الهی ـ وجود نقص در 2
 ریزي در جهان نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه ) مقدر به تقدیر الهی ـ بی3
 ریزي در جهان هرج و مرج و عدم امکان برنامهنظمی و  ) مقتضی به قضاي الهی ـ بی4

َ ﴿ آیۀ شریفۀ َم َو أ َ  َ ِ  ٍ َ ْ َ ُن  ٕ ْ ا ا ُ َ -55 بیانگر کدام مفهوم است و به کدام عالم اشاره دارد؟ ﴾ُ
  ) وجود شعور و آگاهی ـ برزخ 1
 ) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ برزخ 2
  قیامت  ) وجود شعور و آگاهی ـ 3
 ) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ قیامت  4

-56 شناسی چه فواید و ثمراتی براي ما خواهد داشت؟ شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست
 ها ها و شکست و موفقیت ها و شیرینی ) نگرش صحیح نسبت به تلخی1
 و حوادث جهان) ممتدسازي دیدگاه ما نسبت به وقایع 2
 ) تأثیر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران3
 هاي الهی و بهره گرفتن از طبیعت ) آشنایی ما با نشانه4

ّ «که فرموده است:  )(حدیث شریف امام رضا مفهوم  عـدم تحقـق    در حقیقت» ّ  ئ   وا  ا 57-
  ؟ باشد یک از مراحل توبه می کدام

 حق الناسجبران )4 ) عدم تکرار گناه3 الهی) جبران حقوق 2 گناه) پشیمانی از 1
ایـن  » بردنـد.  ارزش بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت پی مـی  مبناي سخن منکران معاد از روي علم نیست؛ وگرنه با علم مستمر، به کم« 58-

 قرآن تناسب دارد؟ شریفۀها از آیات  سخن به ترتیب با کدام قسمت
1 (﴿ ِ نَ ا ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا نَ ﴿ - ﴾ن  َ َ ا   َ﴾   
2 (﴿ ٍ ِ  ِ  َ ِ ِ  ُ َ ُ ا﴿ - ﴾َو  َ  ّ ِ َ ا ِ  ﴾  
نَ ﴿) 3 َ َ ا  انُ ﴿ - ﴾َ  َ َ َ ا ِ َ َة  َ ِ ٓ    ﴾ا
4 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ ٌ ﴿ - ﴾َو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ   ﴾ا ا

) سبب شده است که با آن مقام و منزها به نیاز دائمی به خداوند چیست و کدام ویژگی پیامبر اکرم(عامل عدم توجه انسان
نکند؟اي لطف و رحمتش را از او دریغ دارد از خداوند عاجزانه بخواهد که لحظه

) جهل ـ افزایش خودشناسی2ـ افزایش خودشناسی) غفلت1
) جهل ـ افزایش عبودیت و بندگی4) غفلت ـ افزایش عبودیت و بندگی3

شود و نادیده گرفتن تقدیرهاي جهان، چـه ترسـسازي چه نامیده میهاي موجودات، به هنگام اجرا و پیادهکاريها و ریزهویژگی
بخشد؟ن به انسان می

جهان و محدودیت در اختیار انساننقشۀ) مقدر به تقدیر الهی ـ وجود نقص در 1
جهان و محدودیت در اختیار انساننقشۀ) مقتضی به قضاي الهی ـ وجود نقص در 2
ریزي در جهان نظمی و هرج و مرج و عدم امکان برنامه) مقدر به تقدیر الهی ـ بی3
ریزي در جهان هرج و مرج و عدم امکان برنامهنظمی و ) مقتضی به قضاي الهی ـ بی4

َ﴿یۀ شریفۀ أ َو َم َ َ ِ ٍ َ ْ َ ُن ٕ ْ ا ا اُ ََ بیانگر کدام مفهوم است و به کدام عالم اشاره دارد؟﴾﴾﴾ُُُ
) وجود شعور و آگاهی ـ برزخ 1
) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ برزخ 2
قیامت  ) وجود شعور و آگاهی ـ 3
) وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـ قیامت  4

شناسی چه فواید و ثمراتی براي ما خواهد داشت؟شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی و زیست
هاها و شکست و موفقیت ها و شیرینی ) نگرش صحیح نسبت به تلخی1
و حوادث جهان) ممتدسازي دیدگاه ما نسبت به وقایع 2
) تأثیر در روابط با خدا، خود، خلقت و دیگران3

www.konkur.in

forum.konkur.in



11صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-59 چه بود؟   ،دانست اشکال می  مایۀ را )(امام صادق آراستۀ به شخص مدعی زهد که پوشش  )(امام صادقپاسخ 

 رود، آماده و آراسته باشد. اش به سوي دوستان خود می ) خداي متعال دوست دارد وقتی بنده1
 آید. ان دادن، بدش مید را ژولیده نشدارد و از نپرداختن به خود و خو ) خداوند آراستگی و زیبایی را دوست2
 در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید. ؛حرم خداست ن) قلب انسا3
 دارند. م توانایی پوشیدن چنین لباسی را ) امروز ما در شرایط بهتري هستیم و عموم مرد4

العملـی از   و بالیا چه عکس ها تعبیر قرآن کریم از پرستشی که از روي تردید و یک جانبه باشد، کدام است و چنین افرادي در برابر فتنه 60-
 دهند؟ خود نشان می

اهُ ﴿ )1 َ  ُ َ ِ َ ا َ ِ ﴿ـ  ﴾ا ِ ٔن  َ فٍ ﴿ )2  ﴾ا َ  َ  ّ ُ ا ُ ِ ﴿ـ  ﴾َ ِ ٔن  َ  ﴾ا
فٍ ﴿ )3 َ  َ  ّ ُ ا ُ ِ ﴿ـ  ﴾َ َ َو  َ َ َ اهُ ﴿) 4 ﴾ا َ  ُ َ ِ َ ا َ ِ ﴿ـ  ﴾ا َ َو  َ َ َ  ﴾ا

-61 خورند، چه سرنوشتی خواهند داشت؟  با توجه به آیات قرآن کریم، کسانی که اموال یتیمان را از روي ظلم می
ون﴿) 1  ّ  ﴾   2 (﴿ّ اب  ا ا    ﴾اد
اب  ا﴿) 3 اً ﴿) 4  ﴾ّ  ا َن     ﴾و 

ٌ ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ِ  ُ ِِ َ ـ َ روا  ِ ـ ُ ِ ِ َو  ّ ا  ا َ َ َ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث شـریف     ﴾ِ 62-
 مرتبط است؟

 باشم. ) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می1
اي برادر دینـی   اند: دسته و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست 2

 اي همانند تو. تو و دسته
) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که بـه احکـام مـا آشـنا نیسـتند،      3

 راهنمایی کند.
ن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی، خشـم     دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش ک ) در به4

 رساند. خواص به تو آسیبی نمی
...﴿آیۀ با توجه به   ِ ل  ال ا و  ا ا  ا َ ءا ّ َن ا ُ َ  ّ ِ ا َ ا َ  َ یک مهر تأییدي بر ایمان  کدام ،﴾اَ 63-
 ان پندار است؟و چه سرنوشتی در انتظار شخص ایم است خیالی افراد

1 (﴿ ُ اُن ا ت ـ ا ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾ 
اً ﴿ )2  ً ت ـ  ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾ 
3( ﴿ ُ اُن ا ء  ا ـ ا  ِ وا   ﴾ 
اً ﴿) 4  ً ء  ا ـ   ِ وا   ﴾ 

ّ اأ   «حدیث شریف  -64 مربوط به چیست و با کدام حدیث قدسی مطابقت معنایی دارد؟»  ا ٌ ا
 ) توجه به عظمت خداوند ـ در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم1
 ) توجه به عظمت خداوند ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم2
 ند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم) شناخت ارزش انسان ـ اي فرز3
 ) شناخت ارزش انسان ـ در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم4
بـه ترتیـب   » منزوي شدن افراد با تقوا و جهادگري که مورد اعتماد پیامبر بودند«و » هاي شخصی در احکام دینی دخالت دادن سلیقه« 65-

 و فرهنگی پس از رحلت پیامبر بود؟ یک از شرایط اجتماعی نتیجه کدام
 ـ ارائه الگوهاي نامناسب )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (1
 ) ارائه الگوهاي نامناسب ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت2
 ـ تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت )) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (3
 )ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر ( ) تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ـ4

ون﴿) 1 ون﴾ّ   2 (﴿ّ اب  ا ا  ﴾ّاد
اب  ا﴿) 3 ً﴿) 4﴾ّ  ا َن ا ﴾و   َ 

ٌ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ِ ُ ِِ َ ــ ــَ رروروروووا ِ ــــ ُ ُِِ َو ِ ّ ا اا َ َ َ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث ش﴾َِِِ
مرتبط است؟

) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می1
اي برادر اند: دسته و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست 2

اي همانند تو. تو و دسته
) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که بـه احکـام مـا آشـنا نیس3

راهنمایی کند.
ککن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی،دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش ک ) در به4

رساند. خواص به تو آسیبی نمی
...﴿آیۀ ا توجه به  ِ ل ا و ا اال ا اا ءا َ ّ ا نَن ُ َ ّ ا اِ َ َ َ یک مهر تأییدي بکدام،،﴾اَ
ممان پندار است؟و چه سرنوشتی در انتظار شخص ایماستخیالی افراد

1 (﴿ُ ُ ا اُن ُت ـ ا ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾
اً﴿ )2  ً ت ـ  ّ ا ا ا ون ان  ُ﴾
3( ﴿ُ ُ ا اُن ء  ا ـ ا  ُ ِ وا   ِ﴾
اً﴿) 4  ً ء  ا ـ   ِ وا   ِ﴾

ّٔ
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جهل «و » دورویی و ریا«، »شقاوت«اش جهت دوري از  به ترتیب کدام یک از پرهاي پرواز آدمی، او را در رساندن به هدف واالي زندگی 66-

 رساند؟ یاري می» و نادانی
  تشخیص قوة) اختیار ـ نفس لوامه ـ 1
 اندیشه قوةها ـ  ) اراده ـ گرایش به نیکی2
  ها ـ راهنمایان الهی ) انتخاب ـ گرایش به نیکی3
 ) گزینش ـ نفس لوامه ـ انبیاي عظام4

ّ﴿﴿ابالغ  آیۀبا تدبر در  ل ا  ر ّ  ا ل  ّ ّ ا -67 رساند؟ ، کدام عبارت اهمیت فرمان خداوند به رسولش را می﴾ ا
ل ا﴿) 1 ّ  ا ل  ّ ّ ا   ﴾ ا
ّ ر َو اِن ﴿ )2  ّ  ﴾ 
س﴿ )3 ّ   ﴾و ا   ا
م ا﴿) 4 ی ا  ﴾اّن ا 

-68 ایم؟ پیام کدام آیه را ترسیم نموده» تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیرد انسان با استمداد از خداوند می«اگر بگویم 
1 (﴿ َ َ  ّ ُ ا ا   ﴾اَل رّب ا
2( ﴿ ِ ِ   ُ ُ َ َراَود ُ  و  ُ ی  ّ  ﴾ِ ا
ُ  ا﴿ )3 ّ َو ا ِ ُ ا ُ أ َ َ  ّ َ ِف  َ  ّ  ﴾ا
4 (﴿ّ ِ ا  ّ ِ و ه  ُ  ﴾و    ا

-69 شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ دام العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در ک عکس
1 (﴿ َ ّ ّم و اَ   ٍ ن    ﴾ا ا
2 (﴿  ً ّ ا  ن    ﴾ل رّب ار
زخٌ ﴿) 3 َ  و  ورا  ُ   ّ   ﴾ّ ا
ٓء ا رّب ا﴿) 4 ّ ان  ٓءوَن ا   ﴾و  

هـا   ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـوبی   انجامد و ر ، به کدام فرجام نیکو میواپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودایمان به خداوند و روز  70-
؟در گرو گفتن چیست) (
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
.اهللا نیست جز يمعبود ـ بر تفکر و علم یمبتن یزندگه شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم ب) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

......... مذکور است و ایـن   آیۀدر » ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه است زمینه«مفهوم  71-
 اشاره به سؤال ........ دارد. هآی
اً ﴿) 1    ّ ن ا  علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ـ  ﴾ذ 
ر   ﴿) 2 رض    ا  ـ علت غیبت امام مهدي (عج) چیست؟ ﴾ا ان ا
اً ﴿) 3    ّ ن ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾ذ 
رض ﴿ )4 ر   ا ان ا  رهبري امام (عج) در عصر غیبت چگونه است؟ـ  ﴾   ا

-72 ایم باید ابتدا ......... .  ت معلول ......... است و اگر معلوم شود ناموفق بودهشناخت عوامل موفقیت و عدم موفقی
  ) مراقبت ـ خود را مورد عتاب قرار دهیم.  1
 ) محاسبه و ارزیابی ـ خود را مورد عتاب قرار دهیم.  2
 ) محاسبه و ارزیابی ـ عزم و تصمیم براي حرکت دوباره بگیریم.  3
 راي حرکت دوباره بگیریم.  ) مراقبت ـ عزم و تصمیم ب4

م ا﴿) 4 ی ا ﴾اّن ا 
ایم؟پیام کدام آیه را ترسیم نموده» تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیردانسان با استمداد از خداوند می«گر بگویم 

1 (﴿ َ  َ ّ ُ ا ا  ﴾اََل رّب ا
2( ﴿ِ   ِ ُ ُ داود َ ا َر َ َ ُ  و  ُ ی  ّ ﴾ِ ا
ُُ  ا﴿ )3 ّ َو ا ِ ُ ا ُ أ َ َ  َ ّ َ ّف  َ فِ َ  ّ ﴾ا
4 (﴿ّ ّ ا ِ  ّ ّ و ِ ِه  ُ ﴾ُو    ا

شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ ککدام العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در ککس
1 (﴿َ ّ ّم و اَ   ٍ ن  ﴾ٍا ا
2 (﴿  ً ّ ا  ن  ﴾ّل رب ار
زٌخ﴿) 3 ٌ  و  ورا  َ ُ   ُ ّ ﴾ّ ا
ّء ا رب ا﴿) 4 ٓ ٓ ان  ّ ٓءوَن ا ﴾و  

ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـانجامد و ر، به کدام فرجام نیکو میواپسین اگر با کار نیکو ممزوج شودیمان به خداوند و روز 
؟در گرو گفتن چیست) 

.تر از هر چیزي استنن ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علمیمبتنیزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
.اهللا نیست جزنن يمعبود ـ بر تفکر و علمیمبتنیزندگببه شکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم ب) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي استـ اهللا بزرگپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 4

......... مذکور استآیۀ در » ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه استزمینه«مفهوم 
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13صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
ما براي تشکیل تمدن بـزرگ جهـانی امـام    وظیفۀ ، این عبارت بیانگر کدام »ها است ام اسالم، پیامی براي فطرت انسانپی«اگر بگوییم:  73-

 شود؟ دقت در پیام کدام آیه استنباط میکید بر عقالنی بودن محتواي دین، از أ(عج) است و ت عصر
د   ا و ا ا ادع ا  ر ﴿ـ تالش براي پیشگام شدن در علم  )1  ﴾و 
وا ان ﴿ ـ  ) تالش براي پیشگام شدن در علم2 ا  و ا ٔرضل   ا ده   ا ـ ـ  ء  ـ ر  

 ﴾ و ا
د   ا﴿جهانی ـ جامعۀ ) حضور مؤثر و فعال در 3  ﴾ادع ا  ر  و ا ا و 
وا ان ﴿ـ   جهانیجامعۀ ثر و فعال در ؤحضور م )4  ـ ا  و ا ٔرضل   ا ـ ـ ـ  ا ء  ـ ـ  ـ  ر

 ﴾ ده و ا
آنـان بـه کـدام وصـف     چهرة یژگی اشاره شده در کدام عبارت شریفه هستند و شود که آراسته به و فزونی در پاداش نصیب کسانی می 74-

 تعبیر شده است؟
ةَ ﴿) 1 ِ ُ ا ُ ن  ِ ﴿ـ  ﴾َ  ِ َ َو  َ َ َ   ﴾ا
2( ﴿ ُ ُ ن  ةَ  َ  ِ ٌ ﴿ـ  ﴾ا َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ﴾ 
ا﴿ )3 َ َ اَ ٌ ﴿ـ  ﴾ِ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ﴾  
ا﴿ )4 َ َ اَ ّ ِ ﴿ـ  ﴾ِ ِ َ َو  َ َ َ  ﴾ا

-75 دهد و حکم ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی چیست؟ مقدم بر تجارت کردن، چه فرمانی می )(حضرت علی 
  واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ) آشنایی با احکام تجارت ـ1
 مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) آشنایی با احکام تجارت 2
 مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 3
 واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 4
 

 
 

 
 

1 (﴿َ ِ ا ُ ُ ن   ُ ِ﴿ ـ   ﴾َ َ و َ َ َ ﴾ا َ
2( ﴿ ُ ُُ َ  َ ِ ةةَ  ﴾ا ٌ﴿ ـ ِ َ َ  َ ُ َ ُ ُو َ  َ﴾
ا﴿ )3 ٌ﴿ ـ ا ﴾َ َ َ  َ ُ َ ُ ُو َ  َ﴾
ا﴿ )4 َ ِ﴿ ـ ا ﴾ّ َ و َ َ َ ﴾ا َ

دهد و حکم ورزش به قصد آمادگی براي انجام وظایف الهی چیست؟مقدم بر تجارت کردن، چه فرمانی می))(حضرت علی 
واجب کفایی و داراي پاداش اخروي) آشنایی با احکام تجارت ـ1
مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) آشنایی با احکام تجارت 2
مستحب و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 3
واجب کفایی و داراي پاداش اخروي ـ) عدم سلطه و نفوذ بیگانگان 4
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14صفحه  زبان انگلیسی

 

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

How ......... did you get up before 8 o’clock yesterday? 76-
1) many time 2) many times 3) much time 4) much times 
If you read books, you will learn a lot, ………?77-
1) will you 2) don’t you 3) won’t you 4) do you 
She is a real fan of animals, so the snake ……… by her.78-
1) couldn’t kill 2) might not kill 3) might not be killed 4) couldn’t be killed
How many times ……… these shoes ……… since you bought them?79-
1) have - repaired  2) did - repair  
3) have - been repaired 4) were - repaired
It’s not easy to become a/an ……… but harder is to write in a way that everyone’s eager to 80-
buy the next issue and work. 
1) author 2) inventor 3) doctor 4) dentist 

What ……… me is how he is going to get work.81-
1) defends 2) describes 3) attacks 4) worries 

This is a photo of my house with the mountains in the ……… .82-
1) action 2) background 3) light 4) camera 

Those who are used to a Western ......... find it hard to live in Africa.  83-
1) variety  2) proportion  3) lifestyle  4) science 

The fact that soldiers are on the streets is a ……… of how frightened the government is. 84-
1) question 2) reflection 3) relationship 4) condition 
Keep on involving your audience by raising and ……… your voice.85-
1) improving  2) developing 3) lowering 4) including 
Sociologists believes that ……… is one of the problems of the youth of our day.86-
1) relation 2) expression 3) prevention 4) addiction
In every society, there are some people would just like to live in a house - any kind of house. 87-
These are homeless, the ……… urban inhabitants.
1) incomprehensive 2) unexpected 3) unsystematic 4) invisible 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Iran.88-
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 

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. 

The sky was gray, and thunder sounded in the (89)……… It was almost nightfall, and 
Helena was far from a place to rest. She had hoped to (90)……… it to her aunt's house 
before dark, (91)……… the adventure by the river had slowed her down. She hadn't 
expected to meet a family of trolls underneath the bridge. She had always thought the stories 
about trolls were ridiculous, but today she (92)……… that they could be true. The trolls had 
actually been quite nice. They even offered her homemade cookies. Though she hadn't really 
believe in trolls, if she did, she wouldn't have imagined them baking cookies. 

89-
1) distance 2) heaven 3) sign 4) hearing 

90-
1) take 2) make 3) build 4) send 

91-
1) and 2) or 3) but 4) so 

92-
1) mentioned  2) shouted 3) discovered 4) repeated 

3) have - been repaired 4) were - repaired
It’s not easy to become a/an ……… but harder is to write in a way that everyone’s eag
buy the next issue and work. 
1) author 2) inventor 3) doctor 4) dentist 

What ……… me is how he is going to get work.
1) defends 2) describes 3) attacks 4) worries 

This is a photo of my house with the mountains in the ……… .
1) action 2) background 3) light 4) camera

Those who are used to a Western ......... find it hard to live in Africa.  
1) variety  2) proportion  3) lifestyle  4) science

The fact that soldiers are on the streets is a ……… of how frightened the government is. 
1) question 2) reflection 3) relationship 4) condition 
Keep on involving your audience by raising and ……… your voice.
1) improving  2) developing 3) lowering 4) including 
Sociologists believes that ……… is one of the problems of the youth of our day.
1) relation 2) expression 3) prevention 4) addiction
In every society, there are some people would just like to live in a house - any kind of h
These are homeless, the ……… urban inhabitants.
1) incomprehensive 2) unexpected 3) unsystematic 4) invisible 
How lucky you are to work in such a lovely shop. I really ……… the culture and art of Ir
1) discount 2) depend 3) appreciate 4) weave 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 89-92 are related to the following passage. Read the passage and d
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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15صفحه  زبان انگلیسی

 

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

Passage 1: 

High-rise apartment blocks are a common feature of most major cities around the world. 
They are practical because they mean that a small area of land can accommodate lots of 
people. They are also much cheaper to buy or rent than houses, which means that more 
people can afford to have a home. 

Unfortunately, high - rise living has its disadvantages. One criticism is that people who 
live in high-rise apartments have on sense of community. This is because there are often no 
common spaces where people can meet and talk. People who live in houses meet their 
neighbours on the street outside when, for example, they are cleaning their cars or cutting 
their lawns. Residents of high-rise apartments do not have this opportunity. In some cases, 
they do not even know who their neighbours are. 

However, this is not always the case. In my city, most people live in high-rise apartments, 
and they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that people in 
my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they do is 
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them with 
a small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places where 
people can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gardens 
where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet more 
people. 

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experience. 
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities that are 
available. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. 

What’s the best title for this passage?93-
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages 
Which one is a criticism to a  high - rise living?  94-
1) sense of appreciation 
2) sense of community 
3) sense of confidence  
4) sense of unity 
Governments use high - rise apartments because ……… . 95-
1) they are modern 
2) they are sociable 
3) they are cheaper 
4) they are practical 
What does this sentence mean? 96-
“high-rise living is just as rewarding socially as living in a house” 
1) living in a high-rises can be sociable like living in a house   
2) you can’t be social by living in a high-rise  
3) the only way of being social is living in a house 
4) Gardens make houses sociable 

ommon spaces where people can meet and talk. People who live in houses meet
neighbours on the street outside when, for example, they are cleaning their cars or cu
heir lawns. Residents of high-rise apartments do not have this opportunity. In some c
hey do not even know who their neighbours are. 

However, this is not always the case. In my city, most people live in high-rise apartm
nd they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that peop

my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them

small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places w
eople can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gar

where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet 
eople.

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experi
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities tha
vailable. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. n

What’s the best title for this passage?
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages
Which one is a criticism to a  high - rise living? 
1) sense of appreciation 
2) sense of community 
3) sense of confidence  
4) sense of unity
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Passage 2: 

For many researchers and PhD students, getting published in English language seems a bit of 
a challenge. In such a case, a good dictionary can support their endeavor. The range of 
English dictionaries is indeed very wide, and if you are to choose a dictionary that meets 
your needs, you need to know how dictionaries differ from one another and, equally 
important, what you expect from them. Although a dictionary is most commonly used to 
look up an unfamiliar word and to find out what it means, we often use dictionaries for other 
purposes. Think of a dictionary as a multi-purpose tool. Just as the famous Swiss Army knife 
comes in many versions to suit different needs of users, so do English dictionaries.

It is not always enough to know what a word means; for it to become part of our active 
vocabulary, we need to know how a given word is used, how it differs from other words with 
a similar meaning, whether it is considered too formal or too informal, and so on. We may 
know what a given word means and how to use it, but we may be unsure of how it is spelt. 
We may need to know how to print that word we may want to know its plural form. 

Dictionaries on CDs and computers with speakers have made it very easy to find out how 
a word is pronounced. You can even choose between British and American pronunciation. 
Without such a facility, we need to know the phonetic alphabet, which was especially 
developed to show pronunciation. Sometimes it helps to know how a word is derived. For 
example, the word perihelion is derived from two Greek words, namely peri(around) 
and helios (sun). Since space is always a constraint in printed dictionaries, some dictionaries 
skip this information.

The passage is primarily written to explain ………….97-
1) different purpose for consult a dictionary
2) what a word means
3) how to look up the correct spelling
4) compare a dictionary with Swiss Army Knife
Which sentence is correct?98-
1) For many researcher it is not important to know how dictionaries are different.
2) Lack of space causes some dictionaries skip the information about the words’ origin.
3) It is enough to know how a given word is used.
4) A learner often use a dictionary to find out what a word means.
It can be said that the 3rd paragraph is mainly written about …….. . 99-
1) pronunciation 2) spelling 3) meaning 4) alphabet
The word “endeavor” in line  2  can be replaced by…………. .100-
1) guide 2) technique 3) pattern 4) attempt

know what a given word means and how to use it, but we may be unsure of how it is 
We may need to know how to print that word we may want to know its plural form. 

Dictionaries on CDs and computers with speakers have made it very easy to find out
word is pronounced. You can even choose between British and American pronuncia

Without such a facility, we need to know the phonetic alphabet, which was espec
developed to show pronunciation. Sometimes it helps to know how a word is derived
xample, the word perihelionp is derived from two Greek words, namely perip (aro
nd helios (sun). Since space is always a constraint in printed dictionaries, some diction
kip this information.

The passage is primarily written to explain ………….
y1) different purpose for consult a dictionary

2) what a word means
3) how to look up the correct spelling
4) compare a dictionary with Swiss Army Knife
Which sentence is correct?
1) For many researcher it is not important to know how dictionaries are different.
2) Lack of space causes some dictionaries skip the information about the words’ origin.
3) It is enough to know how a given word is used.
4) A learner often use a dictionary to find out what a word means.
It can be said that the 3rd paragraph is mainly written about …….. . 
1) pronunciation 2) spelling 3) meaning 4) alphabet
The word “endeavor” in line  2  can be replaced by…………. .
1) guide 2) technique 3) pattern 4) attempt
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 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
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2صفحه    شناسی زمین

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 است؟ مغایرحرکات زمین دربارة کوپرنیک  نظریۀهاي زیر با  کدام یک از گفته-101
   ) مدار حرکت زمین به دور خورشید بیضی است. 1
 چرخد. ود می) زمین حول محور شمالی ـ جنوبی به دور خ2
   ) سرعت گردش زمین به دور خورشید همیشه ثابت است.3
 زمین تا خورشید همیشه ثابت است. فاصلۀ) 4

 پیدایش نخستین خزندگان و دوران گسترش آنها به ترتیب کدام است؟ دورة-102
 یک) کربونیفر ـ پالئوزوئ4 ) پرمین ـ پالئوزوئیک3 ) کربونیفر ـ مزوزوئیک 2 ) تریاس ـ مزوزوئیک 1

 شناسی از (قدیم به جدید) صحیح آمده است؟ هاي زمین ها و پدیده در کدام گزینه ترتیب سن نسبی الیه-103
1(A K M F P 
2(K A M N D 
3(B M A N F 
4(B M N A F 
 

 نشین شده است؟ هرو در کدام زمان ت رسوبی حاوي فسیل روبه الیۀ-104
  ) اواخر سنوزوئیک1
 ) اوایل کامبرین2
  ) اواخر تریاس3
 ) اوایل سیلورین4

 ؟نیابدشود وسعت سطح زمین افزایش  باشد و باعث می گسترش می مرحلۀحرکت جبرانی به ازاي  دهندة نشانکدام شکل -105
 

1 ( 2  ( 

3 ( 4  ( 
 زمین است؟ پوستۀهاي کمیاب  انی از کانیزمین کدام ک پوستۀبا توجه به فراوانی عناصر در -106

 ) فلدسپات کلسیم4 ) کوارتز3 ) بوکسیت2 ) گالن1
 ها مؤثر است؟ کدام عامل در بزرگ شدن بلورهاي پگماتیت-107

 ) فراوانی فلزات سنگین و عناصر کمیاب2 مذاب مادة) فراوانی آب و مواد تبخیري در 1
 طوالنی بودن زمان تبلور ماگما )4 ) تحرك یونی کم و کمبود سیاالت از جمله آب3

 است؟ ppmکیلوگرم مس خالص باشد، عیار آن چند  30اگر یک تن کانسنگ مس حاوي -108
1 (43 10 2 (/03 3 (23 10 4 (/003 

F
P
N
M

K

A

KJ
E

D
CB

(

نشین شده است؟تت هرو در کدام زمان ترسوبی حاوي فسیل روبهالیۀ
 ) اواخر سنوزوئیک1
) اوایل کامبرین2
 ) اواخر تریاس3
) اوایل سیلورین4

 ؟نیابدشود وسعت سطح زمین افزایش باشد و باعث میگسترش می مرحلۀحرکت جبرانی به ازاي دهندة نشانکدام شکل 

 ( 2  (

 ( 4  (
هاي کمیاب انی از کانیزمین کدام ک پوستۀا توجه به فراوانی عناصر در  زمین است؟ پوستۀکک

) فلدسپات کلسیم4 ) کوارتز3 ) بوکسیت2 ) گالن
ها مؤثر است؟ کدام عامل در بزرگ شدن بلورهاي پگماتیت

) فراوانی فلزات سنگین و عناصر کمیاب2 مذاب مادة) فراوانی آب و مواد تبخیري در 
طوالنی بودن زمان تبلور ماگما )4 ) تحرك یونی کم و کمبود سیاالت از جمله آب

 است؟ ppmکیلوگرم مس خالص باشد، عیار آن چند 30گر یک تن کانسنگ مس حاوي 
 (43 10 2 (/03/ 3 (23 10 4 (/003/

AA
DD

CCBB
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3صفحه    شناسی زمین

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 به عنوان ساینده استفاده کرد؟ توان نمیهاي زیر را  کدام یک از کانی-109
 ) کرندوم4 ) گارنت  3 ) ژیپس2 ) الماس1

 علت تشکیل ذخایر قیر طبیعی در ایالم و خوزستان کدام است؟-110
 هاي نفتی ) تبخیر و اکسایش نفت در چشمه2 ) وجود پوش سنگ روي سنگ مخزن1
 گ مخزننفوذناپذیر روي سن الیۀ) وجود 4 ) فشار بیش از حد معمول در سنگ مخزن3

 باشند؟ هاي تعیین شده به ترتیب نمایانگر چه ماهی از سال می در شکل مقابل قسمت-111
 ) تیر ـ دي1
 ) فروردین ـ شهریور2
 ) دي ـ خرداد3
 ) خرداد ـ آذر4

23/با در نظر گرفتن انحراف -112  خورشید با خط استوا چقدر است؟ زاویه اشعۀاي محور زمین،  درجه 5
1 (43 2 (/66 5 3 (90 4 (/23 5 

  فرضی زیر، در دوران مزوزوئیک چند بار خارج از آب قرار داشته است؟ منطقۀ-113
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 

a ،1عنصـر   اولیـۀ اند. امـروزه از مقـدار    در آن مساوي بوده bو  aتیو عنصر رادیواک 2در زمان تشکیل یک سنگ آذرین، مقدار -114
و از  16

b ،1عنصر  اولیۀمقدار 
  است؟ bعمر عنصر  نیمهچند برابر  aعمر عنصر  نیمهمانده است.  باقی 4

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

4 
 هاي مورد نظر صحیح آمده است؟ در کدام گزینه عنصر مشترك کانی-115

 می: کلس تیریو کالکوپ تی) آپات2  و گالن : آهن تیهمات )1
 : گوگرد تیری) گالن و کالکوپ4  : آهن  تیو بوکس تی) مگنت3

m6شیل، حدود  الیۀحجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور بین یک گنبد نمکی و یک -116 32 محاسبه شده است. اگر میزان تخلخـل   10
   تواند ذخیره شده باشد؟ درصد باشد، در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت می 25ماسه سنگ 

1 (525 10 2 (52 10 3 (55 10 4 (45 10 
 هاي زیر سیلیکات بریل است؟ یک از کانی کدام-117

 ) زبرجد4 ) عقیق3 ) گارنت2 ) زمرد1

A
B

يرایشرت
هساترک ـــ
سایرت ـــ نیمرپ ـــ
نینود ـــ

نیرولیس نیربماک

 ـــ

ـــ
 

ـــ
 

1 (43 2 (/66 5/ 3 (9 4 (/23 5/
 فرضی زیر، در دوران مزوزوئیک چند بار خارج از آب قرار داشته است؟منطقۀ

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

، aعنصـر  اولیـۀ اند. امـروزه از مقـدار   در آن مساوي بودهbو aککتیو عنصر رادیواک 2در زمان تشکیل یک سنگ آذرین، مقدار 

b ،1عنصر اولیۀمقدار 
  است؟ bعمر عنصر  نیمهچند برابر aعمر عنصر نیمهمانده است.  باقی 4

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

4
هاي مورد نظر صحیح آمده است؟در کدام گزینه عنصر مشترك کانی

 می: کلس تیریو کالکوپ تی) آپات2 و گالن : آهن تیهمات )1
: گوگرد تیری) گالن و کالکوپ4 : آهن  تیو بوکس تی) مگنت3

m6شیل، حدود  الیۀحجم یک نفتگیر ماسه سنگی محصور بین یک گنبد نمکی و یک  3m2 محاسبه شده است. اگر میزان تخ10
   تواند ذخیره شده باشد؟درصد باشد، در این نفتگیر حداکثر چند متر مکعب نفت می25ماسه سنگ 

1 (525 10 2 (52 10 3 (55 10 4 (45 10
هاي زیر سیلیکات بریل است؟ یک از کانی کدام

 ) زبرجد4 ) عقیق3 ) گارنت2 ) زمرد1

يرایشرت
هساترک ـــ ـ
سایرت ـــ نیمرپ ــــ ـ
نینود ـــ ـ

نیرولیس نیربماک

رـــ

ـــــ ــــ
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4صفحه    شناسی زمین

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

118-CuFeS  باشد؟ هاي زیر می ترکیب کدامیک از کانی2
 ) کالکوپیریت4 ) بیوتیت3 ) پیریت2 ) هماتیت1

 فشار در کدام سطح، از فشار اتمسفر بیشتر است؟-119
 هاي زیرزمینی آزاد، مناطق کوهستانی اع، در سفرهاشب منطقۀ) فوقانی 1
 ها هاي آب زیرزمینی آزاد دشت آبدار، در سفره الیۀ) فوقانی 2
 نفوذناپذیر الیۀاشباع، محصور بین دو  منطقۀ) فوقانی 3
 آبگیري الیه منطقۀآبدار تحت فشار، در  الیۀ) باالیی 4

 گیرد، کدام است؟ ل زغال سنگ صورت میاولین رویدادي که پس از تجمع مواد گیاهی براي تشکی-120
 ) باال رفتن درصد کربن مواد به علت فشار و دماي زیاد1
 گل و الي نرم در میان ورودي مواد تجمع یافته گذاري رسوب) 2
 هاي غیرهوازي ) باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري3
 اه ) از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به علت فعالیت باکتري4

 

 هاي غیرهوازي ) باال رفتن دماي محیط و آغاز فعالیت باکتري3
اه ) از دست دادن اکسیژن و هیدروژن به علت فعالیت باکتري4
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5صفحه    ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

aهندسی  دنبالۀاگر در یک -121 x5 2 ،a x9  وa x13  هجدهم است؟ جملۀبیستم چند برابر  جملۀباشند،  4
1 (4 2 (1

2 3 (2 4 (2 
sinBحاصل -122 cosC کدام است؟ 

1 (3
2   2 (5

4 

3 (8
5   4 (7

5   
xمعادلۀ که به ازاي آن  mکوچکترین عدد صحیح -123 x m2 3 7  متمایز دارد، کدام است؟ریشۀ دو  0

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

x نامعادلۀاب جو-124
x
2 1 (a,b)صورت  به 51 (c, )(c, aاست. حاصل  (( b c کدام است؟ 

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

xبرد تابع -125 xf(x)
x x

2 1 1
1 0

 کدام است؟  

1 (   2 (,1 2   3 (,1 2   4 (,1 2   
 مهندس باشد؟  2پزشک و  2نفره انتخاب کرد که شامل  4توان یک تیم  پزشک به چند طریق می 4مهندس و  5از بین -126

1 (60   2 (80   3 (100  4 (120  
کنیم، احتمال آنکه سه مهـره همرنـگ    ه تصادف خارج میمهره سیاه وجود دارد. از این جعبه سه مهره ب 3مهره سفید و  5اي  در جعبه-127

 نباشند برابر است با: 
1 (5

28 2 (45
56 3 (11

56 4 (5
7 

Aنقاط -128 ( , )3 )Bو  2 , )5 yبه خط نسبت  0 ax b قرینه هستند. عرض از مبدأ این خط کدام است؟ 

1 (5
2 2 (7

3 3 (3 4 (10
3 

yنقاط منحنی فاصلۀ کمترین -129 x2 )Aنقطۀ از  5 , )3  کدام است؟  0
1 (10   2 (14   3 (18   4 (/3 5   

aاگر -130 b c d e
2 3 4 5 a، در این صورت 6 b c d e

d کدام است؟ 

1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 
 کدام است؟ NCخط  رهدر شکل مقابل طول پا-131

1 (5 
2 (6 
3 (8 
4 (10 

B

A C

5

5

8

A
/2 5 3

D E5
NM

B C
5

xf(x)رد تابع 
x

2 1 1x
1 0x

کدام است؟  

1 (  2 (  3(,1 2,  4(,1 2, 
مهندس باشد؟  2پزشک و  2نفره انتخاب کرد که شامل  4توان یک تیم پزشک به چند طریق می 4مهندس و  5ز بین 

1 (60 2 (80  3 (1004 (120  
کنیم، احتمال آنکه سه مهـره هببه تصادف خارج میمهره سیاه وجود دارد. از این جعبه سه مهره ب 3مهره سفید و 5اي  در جعبه

باشند برابر است با: 
1 (5

28 2 (45
56 3 (11

56 4 (5
7

Aقاط  ( , )Bو ,,( , yبه خط نسبت  ,,( ax bقرینه هستند. عرض از مبدأ این خط کدام است؟

1 (5
2 2 (7

3 3 (3 4 (10
3

yنقاط منحنی فاصلۀ کمترین  x2 5x نقطۀ ازA( , کدام است؟  ,,(
1 (10  2 (14  3 (18  4 (/3 5/ 

aگر  b c d e
2 3 4 5 a، در این صورت 6 b c d e

d کدام است؟ 

1 (4 2 (5 3 (6 4 (7
 کدام است؟ NCخط  رهدر شکل مقابل طول پا

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

A
/2 5/ 3

D E5
NM

B C
5
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

Âهاي  با زاویه ABCمثلث -132 B̂و  45 P̂که در آن  MNPبا مثلث  65 MNمتشابه است. اگر  70 Mو  12 N P

A B C

S

S
3
4 

 حیح است؟باشد، کدام گزینه ص

1 (AB 16 2 (AC 16 3 (AB 8 3 4 (AC 8 3 
 5و  4عمود باشند. اگر طـول اضـالع مسـتطیل     BDایم که بر قطر  را طوري رسم کرده CNو  AMهاي  خط پاره ABCDدر مستطیل -133

 کدام است؟ ANCMاالضالع  تر متوازي ضلع کوچک اندازةواحد باشند، 

1 (16
5 

2 (9
5 

3 (4
5 

4 (5
4 

ـ  قطـع مـی   3اي بـه عـرض    هـا را در نقطـه   و محـور عـرض   2اي به طول  ها را در نقطه محور طول fتابع خطی -134 تـابع   دامنـۀ  همـۀ د، کن

y f (x ) f( x)1 3  کدام است؟ 2

1 ([ , )3 2 (( , ]3 3 (( , ]3
7 4 ([ , )3

7 

msinاگر -135 m
1

3 mtanو  1 m
1

2 kو  4 ;k،  مقدارm کدام است؟ 

 1یا  5) 4 5) 3 4) 2  1یا  4) 1
xf(x)تابع  دامنۀ-136 log x2

1  شامل چند عدد صحیح است؟ 9
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

logاگر -137 a2  وlog b3  باشد، حاصلlog48  کدام است؟ 150

1 (a b
a b

2
2 2 (a b

b a
2

2 3 (b a
a b

2
4 4 (b a

b a
2

4 
حاصل -138

x
cot xlim tanx0

 کدام است؟ 

 ) 4 ) 3 ) صفر2 1) 1

xتابع  mزاي چه مقادیري از به ا-139 xf(x)
x mx m

2
2
3 4 5

2 2
 روي مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است؟ 

1 (m2 1 2 (m1 2 3 (m mیا  1 2 4 (m mیا  2 1 
P(Aدو پیشامد و  Bو  Aاگر -140 | B) P(A) P(A)/و  1 0 P(B)/و  4 0 P(Aباشد، حاصل  5 B)  کدام است؟ 

1 (/05   2 (/06   3 (/065   4 (/07   

A B

M

N

CD
5

4 (5
4

ـ  قطـع مـی   3اي بـه عـرض  هـا را در نقطـه  و محـور عـرض   2اي به طول  ها را در نقطه محور طول fابع خطی  دامنـهمـۀ د، کن
y f (x ) f( x)1 ) f() f( کدام است؟ 

1 ([ , ), )) 2 (( , ],, 3 (( , ],, 3
7 4 ([ , ),3

7
msinگر  1

3 1m وmtan 1
2 4m وk ;kk،  مقدارm کدام است؟ 

 1یا  5) 4 5) 3 4) 2 1یا  4) 1
xf(x)تابع  دامنۀ log xx

2
شامل چند عدد صحیح است؟1

3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
logگر  a وlog b  باشد، حاصلlog48  کدام است؟ 150

1 (a b
a b

a2
2 2 (a b

b a
b 2

2 3 (b a
a b

b2
4 4 (b a

b a
b2
4

حاصل 
x

cot xlim tanx0
 کدام است؟ 

) 4 ) 3 ) صفر2 1) 1

f(x)تابع  mزاي چه مقادیري از ه ا
x mx m

2
2
3 4 5x x2

2 2mxm
روي مجموعه اعداد حقیقی پیوسته است؟

1 (2 1m 2 (1 2m 3 (m mیا  1 2 4 (m mیا  2 1
P(Aدو پیشامد و Bو Aگر  | B) P(A)AA P(A)/و 1 0 P(B)/و /4 0 P(Aباشد، حاصل /5 B)  کدام است؟

1(05/2(06/3(065/4(07/
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7صفحه    ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 ها چقدر است؟ باشد، ضریب تغییرات شعاع دایره 53و میانگین مساحت آنها برابر  4اگر میانگین محیط تعدادي دایره برابر -141
1 (/2 5   2 (/4 5   3 (/15   4 (/3 5   

yنمودار تابع -142 f ( x)1 ایم. نمودار  را رسم کردهxf (  چگونه است؟ 2(

1(2 42(
21

  

3 (214 (
2 4

 

بر آن واقـع شـده، کـدام     PQخطی که  معادلۀکنیم.  وصل می Qرا به  Pدهیم و  بر مرکز دستگاه مختصات قرار می 1اي به شعاع  دایره-143
 است؟

1 (y x2 1 
2 (y ( )x3 2 1 0 
3 (y ( )x2 3 2 2 0 
4 (y x2 3 2 0 

yنمودار تابع -144 f(x)  به شکل مقابل است. مشتق تابعxy
xf( )2 3

xدر    کدام است؟ 3

1 (2
2  

 ) صفر2

3 (2
4  

4 (3
4 

xf(x)اگر -145
x

9 )fحاصل  2 )f ( )2  چقدر است؟ 2

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

2

1-

y

x

P( , )1
2

Q

311
2

1

0
f (x)

3 (214 (
2 4

بر آن واقـع شـدهPQخطی که  معادلۀکنیم.  وصل می Qرا به Pدهیم و بر مرکز دستگاه مختصات قرار می 1اي به شعاع  دایره
 ست؟

1 (y x2 1xx
2 (y ( )x( 1 0)x)x
3 (y ( )( )2 3 2 2 0y ( )x( )x(
4 (y2 3 2 0y xx

yمودار تابع  f(x) به شکل مقابل است. مشتق تابعxy
xf( )x2 3

xدر    کدام است؟ 3

1 (2
2 

 ) صفر2

3 (2
4 

4 (3
4

f(x)گر 
x

9 2x حاصلf( )f ( ))f ( ))f (  چقدر است؟ (

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

P( , ),1
2

Q

311
2

1

0
f (x)
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 ؟نداردکدام تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق -146

1 (y log x 2 (xy 2 3 (y | x |1 1 4 (y sin x cos x2 2 
yاگر مستطیل شکل مقابل بین محورهاي مختصات و نمودار -147 (x محاط شده باشد، بیشترین مساحت مسـتطیل چـه عـددي     22(

 است؟
1 (1 

2 (11
9   

3 (9
8 

4 (32
27 

FMFˆ زاویۀشود. اگر  ی مماس میبر بیض M نقطۀدر  dخط -148 ، چند برابر طـول قطـر بـزرگ    dمرکز بیضی از خط  فاصلۀباشد،  60
 هاي بیضی هستند.) مراکز کانون Fو  Fباشد؟ ( بیضی می

1 (2
4 2 (2

2 3 (3
2 4 (3

4 
 مماس باشند، چگونه شکلی است؟ T نقطۀدر  dهایی در صفحه که بر خط  مکان هندسی مرکز دایره-149

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

انـد. شخصـی را بـه تصـادف انتخـاب       درصد پسران عینکی 10درصد دختران و  20ر هستند. درصد دانشجویان دخت 40در یک کالس -150
 بینیم که عینکی است، به کدام احتمال این شخص پسر است؟ کنیم و می می
1 (3

7 2 (5
14 3 (2

7 4 (7
50 

 

 

 
 
 

 
 
 

2

ی یی
هاي بیضی هستند.) مراکز کانون FوFباشد؟ (یضی می

1 (2
4 2 (2

2 3 (3
2 4 (3

4
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

انـد. شخصـی را بـه تصـادف اندرصد پسران عینکی10درصد دختران و 20تتر هستند. درصد دانشجویان دخت40در یک کالس 
بینیم که عینکی است، به کدام احتمال این شخص پسر است؟ کنیم و می می
1 (3

7 2 (5
14 3 (2

7 4 (7
50
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9صفحه  شناسی  زیست
 ......... پذیرفت، صورت آنفلوآنزا علیه بر واکسن تولید منظور به که پژوهشی مراحل همۀ در-151

.شود می آن مرگ و بیماري عالئم بروز باعث موش، به دار پوشینه باکتري تزریق که شد مشاهده )1
.شد مشاهده زنده دار پوشینه هاي باکتري از زیادي مقدار مرده، هاي موش هاي شُش در )2
.مردند ها موش که شد مشاهده انتظار برخالف پهلو، سینه عامل واردسازي از پس )3
 .شد تزریق مشابه هایی موش به نحوي به نومونیا استرپتوکوکوس وراثتیِ مادة )4

 مطرح شده است؟ نادرستکدام ویژگی در مورد جانوري که در طرح مقابل نشان داده شده است، به صورت -152
 هاي خون، لنف و آب میان بافتی را در این جانور بر عهده دارد. مولنف، نقش) ه1
 کند. دار را با مدفوع مخلوط می ) براي دفع، مواد زائد نیتروژن2
 شوند. هایی دارد که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن، به خارج باز می ) نایدیس3
 ارند.رانی د ) در محل اتصال پا به بدن غددي به نام غدد پیش4

 است؟ نادرستکدام عبارت -153
تن دارد. فام 14زایشی یاختۀ رویشی همانند یاختۀ ) در گل مغربی چهارالد، 1
 با عدد کروموزومی متفاوت را دارد.  تخم یاختۀ) هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو 2
 ت داشته است.ضمیمه دخالیاختۀ ) براي ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژيِ 3
 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. ، فاقد رنگهاي درخت بلوط برخالف گل قاصد گل) 4

 کدام عبارت در ارتباط با اسکلت بدن انسان سالم درست است؟-154
 ) ممکن نیست براي یک مفصل متحرك بیش از دو استخوان شرکت داشته باشند. 1
 شوند. تقسیم میدن ما وجود دارند که در دو گروه محوري و جانبی ) براساس اندازه چهار نوع استخوان در ب2
 هاي دنده با استخوان نامنظم مفصل شده است. ) هر یک از استخوان3
 هاي دراز مفصل شوند. هاي کوچک با استخوان ) ممکن نیست استخوان4

 کدام عبارت در ارتباط با سیتوکینز درست است؟-155
 به غشا متصل است.اسپرماتیدها حلقه انقباضی ) در 1
 همانند ساخت غشا دخالت دارد. اي یاخته دیوارة) دستگاه گلژي نرم آکنه در ساخت 2
 شوند. هاي بزرگ ناپدید می ریزکیسه همۀاي  یاختهصفحۀ ) پس از پیدایش 3
 د.نشو میگذاري  جدید پایه دیوارةی مانند الن و پالسمودسم پس از تشکیل یساختارها ،گیاهییاختۀ ) در سیتوکینز 4

 .........تواند  نمیجانوري با چنین ساختاري -156

 اي خود را کامل کند. ) در خارج از روده گوارش برون یاخته1
 ) براي انتقال گازهاي تنفسی از دستگاه گردش مواد استفاده کند.2
 چندین محل براي گوارش مکانیکی غذا داشته باشد.) 3
 ) بیش از سه جفت پا داشته باشد.4

 ساز ......... اسپرم لولۀهاي  هاي بینابینی، جزء یاخته هاي سرتولی ......... یاخته یاخته-157
 ـ نیستند) برخالف 4 ـ هستند) برخالف 3 ـ نیستند) همانند 2 ) همانند ـ هستند1

 کدام عبارت صحیح است؟-158

 ها دخالت دارند. نمودي فقط ژن ) براي بروز هر رخ1
 هاي ژنتیکی وجود ندارد. از بیماري ضر امکان درمان هیچ یکدر حال حا )2
 ها دارند. تن همگی چند جایگاه ژنی روي فام اي ) صفات چند دگره3
 توانند بیش از دو نوع دگره داشته باشند.     می ) صفات مستقل از جنس4

 است؟ نادرستترین ساختار عصبی  چند مورد در رابطه با جانور داراي ساده-159
    الف) داراي سه پرده مننژ است.

 باشد. عصبی در بدن خود میشبکۀ ب) داراي 
   ج) حداقل یک طناب عصبی در بدن خود دارد.

 هاي حرکتی داشته باشد. هاي متعددي براي کنترل اندام تواند گره د) می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

تن دارد. فام 14زایشی یاختۀ رویشی همانند یاختۀ ) در گل مغربی چهارالد، 1
با عدد کروموزومی متفاوت را دارد.  تخم یاختۀ) هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو 2
للت داشته است.ضمیمه دخالیاختۀ ) براي ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژيِ 3
هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. ، فاقد رنگهاي درخت بلوط برخالف گل قاصد گل)4

کدام عبارت در ارتباط با اسکلت بدن انسان سالم درست است؟
شرکت داشته باشند. 1 استخوان از دو متحرك بیش نیست براي یک مفصل ) ممکن
 شوند. تقسیم میببدن ما وجود دارند که در دو گروه محوري و جانبی ) براساس اندازه چهار نوع استخوان در ب2
هاي دنده با استخوان نامنظم مفصل شده است.) هر یک از استخوان3
هاي دراز مفصل شوند.هاي کوچک با استخوان) ممکن نیست استخوان4

کدام عبارت در ارتباط با سیتوکینز درست است؟
به غشا متصل است.اسپرماتیدها حلقه انقباضی ) در 1
همانند ساخت غشا دخالت دارد.اي یاخته دیوارة) دستگاه گلژي نرم آکنه در ساخت 2
 شوند.  هاي بزرگ ناپدید میریزکیسه همۀاي  یاختهصفحۀ ) پس از پیدایش 3
نند.نشومیگذاري  جدید پایه دیوارةییی مانند الن و پالسمودسم پس از تشکیل یساختارها ،گیاهییاختۀ) در سیتوکینز 4

.........تواند  نمیجانوري با چنین ساختاري 
اي خود را کامل کند.) در خارج از روده گوارش برون یاخته1
) براي انتقال گازهاي تنفسی از دستگاه گردش مواد استفاده کند.2
چندین محل براي گوارش مکانیکی غذا داشته باشد.) 3
) بیش از سه جفت پا داشته باشد.4

ساز ......... اسپرم لولۀهاي  هاي بینابینی، جزء یاختههاي سرتولی ......... یاخته اخته
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10صفحه  شناسی  زیست
   د، قطعًا .........شو اي می تر شدن میان یاخته نسبت به مایع بین یاخته هر پروتئینی که در غشاي نورون سبب منفی-160

 شود. دار سدیمی فعال می ) پس از بسته شدن کانال دریچه1
 کند. هیدرولیز می Pو  ADPرا به  ATP) در مایع بین یاخته، 2
 ) قادر به افزایش تراکم پتاسیم درون سیتوپالسم یاخته عصبی نیست.3
 ت.هاي مایع بین یاخته در بافت عصبی نیس ) قادر به کاهش تراکم سدیم4

 دهد؟ ، کدام اتفاق روي میگل رزهاي گیاه  انتقال الکترون غشاي تیالکوئید زنجیرةدر هر -161
 کنند. هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می ) یون1
 یابد. اکسید کاهش می در مولکول کربن دي) عدد اکسایش اتم کربن 2
 پیوندند. دروژن میهاي هی هاي پرانرژي به یون ) الکترون3
 شود. می aموجب اکسایش سبزینه  ي آن) همواره یکی از اجزا4

 »همه .........«کند؟  تکمیل می نادرست رو را به طور کدام گزینه جمله روبه-162

 اند مهره ) جانوران داراي سامانه گردش خون باز، بی1
 دهند ها در بدن ما، پس از بلوغ هسته خود را از دست می ) پالکت2
 دار، سامانه گردش خون بسته دارند ) جانوران مهره3
 اند بنیادي لنفوئیدي ساخته نشده هاي هاي سفید در بدن ما، از سلول ) گلبول4

 زیادي دارد؟ تفاوتکدام رابطه با بقیه -163
 اي قارچ ریشه) 2  ) مورچه با درخت آکاسیا1
 رهشکل حش ) زنبور وحشی با نوزاد کرمی4  ) زنبور با درخت آکاسیا3

 ......... ممکن نیستشکل،  خونی ناشی از گویچه قرمز داسی در شرایط کنونی، در افراد ناخالص نسبت به بیماري کم-164

 براي فرد مفید باشد. sHb) دگره1

 براي فرد مضر باشد. sHb) دگره 2

  د نه مفید و نه مضر باشد.  براي فرsHb) دگره 3

 طور کامل حذف گردد. توسط انتخاب طبیعی به sHb) دگره 4
 .........ها  مخاط معده انسان، آنزیم الیۀهاي  در انواع یاخته-165

 دهند. ها را کاهش می سازي واکنش فقط انرژي فعال) 1
 اند. ته شدهاي ساخ ) همگی از روي بخشی از یک نوع اسیدهسته2
 اند. اي خاص هاي با شکل سه بعدي ویژه همگی پروتئین) 3
 ها و مواد معدنی عمل سریع دارند. ) فقط در حضور ویتامین4

 کند. ......... آزاد می GAاست که در پاسخ به  .........حاصل تقسیم تخم  ،دار گلوتنالیۀ غالت، دانۀ در -166
 گلوکز ـاصلی  )4 گلوکز ـ ضمیمه )3 آمیالزاصلی ـ  )2 ) ضمیمه ـ آمیالز1

 ......... ممکن نیستمچنیکو جزو جانورانی است که  مطالعۀجانور مورد -167
 هایی براي تنفس باشند. پوست خود داراي محل ) در1
 خوار باشند. هاي بیگانه ) در زیر پوست خود داراي یاخته2
 ) همانند ماهی داراي دفاع اختصاصی باشند.3
 ایستایی از نظر اساس حرکت مشابه باشد.  اسکلت آب ) با جانوران داراي4

 شود. شود، براي ......... استفاده می هاي چارلز داروین و پسرش سبب ایجاد پاسخ گیاه می اي که در آزمایش ماده-168
   ها   دار کردن قلمه ) ریشه1
 هاي گل ) شادابی گل شاخه2
  هاي هوایی برگ ) بستن روزنه3
 ساقه هاي جانبی ) رشد جوانه4

اند مهره ) جانوران داراي سامانه گردش خون باز، بی1
دهند ها در بدن ما، پس از بلوغ هسته خود را از دست می ) پالکت2
دار، سامانه گردش خون بسته دارند ) جانوران مهره3
اند بنیادي لنفوئیدي ساخته نشده هاي هاي سفید در بدن ما، از سلول ) گلبول4

زیادي دارد؟ تفاوتکدام رابطه با بقیه 
ايقارچ ریشه)2 ) مورچه با درخت آکاسیا1
ششرهشکل حش ) زنبور وحشی با نوزاد کرمی4 ) زنبور با درخت آکاسیا3

......... ممکن نیستشکل،  خونی ناشی از گویچه قرمز داسیدر شرایط کنونی، در افراد ناخالص نسبت به بیماري کم

براي فرد مفید باشد.sHb) دگره1

براي فرد مضر باشد.sHb) دگره2

 د نه مفید و نه مضر باشد.  براي فرsHb) دگره3

کامل حذف گردد.توسط انتخاب طبیعی بهsHb) دگره4 طور
.........ها مخاط معده انسان، آنزیمالیۀهاي  در انواع یاخته

دهند. ها را کاهش می سازي واکنش فقط انرژي فعال)1
اند. ته شدهاي ساخ ) همگی از روي بخشی از یک نوع اسیدهسته2
 اند. اي خاص  هاي با شکل سه بعدي ویژه همگی پروتئین) 3
ها و مواد معدنی عمل سریع دارند.) فقط در حضور ویتامین4

کند. ......... آزاد می GAاست که در پاسخ به .........حاصل تقسیم تخم ،دار گلوتنالیۀ غالت، دانۀ در 
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11صفحه  شناسی  زیست
 ها، ......... ترکیبات رنگی موجود در رنگ دیسه، .........  ترکیبات رنگی در کریچه-169

 شوند. اکسیدان محسوب می ) برخالف ـ نوعی ترکیب آنتی1
 ) همانند ـ در پیشگیري از سرطان نقش مثبتی دارد.2
 توانند باعث ایجاد رنگ قرمز در بافت گیاهی شوند. ) برخالف ـ می3
 ـ ممکن است هنگام تغییر در ساختار سبزینه تولید شوند.) همانند 4

 است؟ نادرستدهد،  شکل مقابل که نوعی اختالل بینایی اصالح شده را نشان میدربارة کدام گزینه، -170

چشم نسبت بـه حالـت طبیعـی ایجـاد     کرة تر بودن قطر  این اختالل تنها در اثر کوچک) 1
شود. می

 شود. بر روي شبکیه تشکیل می) بدون عینک، تصویر اجسام دور 2
 هاي مژگانی براي تطابق اشیاي نزدیک کافی نیست. ) قدرت انقباض ماهیچه3
 رسند. شده از اجسام نزدیک، بعد از شبکیه به هم می  ) بدون عینک، پرتوهاي نور بازتاب4

  شود. می حاصل  ......... هاي موجود در ت آنزیمطی فعالی CO2آکنه، اولین مولکول اي هوازي نرم در تنفس یاخته-171
 ) بستره راکیزه4 ) غشاي درونی راکیزه3 ) غشاي بیرونی راکیزه 2 یاخته ) میان1

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل می جملۀچند مورد -172
 .........» انسان معدة هاي غدههاي  یاخته ترشحات هریک از«

 .شود معده میحفرة * از طریق مجرا وارد 
 هاي قطبی موثر است. * روي ساخت گویچه

 اي حفاظتی شرکت دارد. ژله الیۀ* در تشکیل 
 شود. * پس از برخورد با اسیدکلریدریک فعال می

 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
 کدام گزینه در ارتباط با زایمان و اتفاقات آن در یک زن باردار و سالم صحیح است؟-173

 شود. آمنیون پاره میکیسۀ رحم، ) همزمان با خارج شدن سر نوزاد از 1
 گردد. هاي رحم، دردهاي زایمان آغاز می ) قبل از شروع انقباض ماهیچه2
 یابد. توسین از هیپوفیز پیشین افزایش می ) با افزایش انقباضات، ترشح هورمون اکسی3
 آورد. شود و سر جنین بیشتر به آن فشار می رحم در هر انقباض، بیشتر باز میدهانۀ ) 4

  کند؟ طور مناسب کامل می ذرت، کدام گزینه، عبارت زیر را به ۀروزنا توجه به یک سلول نگهبان ب-174
 »شود. فسفاته تولید می کربنی تک سه قند تنفس، اول مرحلۀ واکنش ......... همانند کالوین چرخۀ واکنش ......... در«
 سومین ـ ) سومین4 دومین ـ) دومین 3 اولین ـ ) آخرین2 آخرین ـ ) اولین1

 هاي آوندي گیاه نهاندانه، ......... بافتسامانۀ هاي  سلولهمۀ -175
 کنند. جا می هاي گیاه جابه گیاهی را در اندامشیرة ) نوعی 1
 اند. اطالعات ژنتیکی را از دست دادهذخیرة ) توانایی 2
 اي دارند. اي و غیررشته سلولی خود، پلی ساکاریدهاي رشتهدیوارة ) در 3
 پسین ضخیم و چوبی شده دارند.دیوارة  ) 4

 کند؟ تکمیل می نادرستیهاي زیر، جمله را به  یک از گزینه کدام-176
 .........»اي ......... نایژك انتهایی  نایژك مبادله«
 ) همانند ـ امکان واپایش هواي ورودي به خود را داراست.1
 باشد. شار می) برخالف ـ داراي توانایی تبادل گازهاي تنفسی با خون از طریق انت2
 کند. ) همانند ـ از آخرین خط دفاعی دستگاه تنفسی استفاده نمی3
 ) برخالف ـ حاصل انشعابات بخش متفاوتی از دستگاه تنفسی است که خود جزو آن است.4

  

پ ین م م
  شود. می حاصل  .........هاي موجود درییت آنزیمطی فعالی CO2آکنه، اولین مولکولاي هوازي نرم در تنفس یاخته

 ) بستره راکیزه4 ) غشاي درونی راکیزه3 ) غشاي بیرونی راکیزه 2 یاخته ) میان1
 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀچند مورد 

.........» انسان معدة هاي غدههاي  یاخته ترشحات هریک از«
 .شود معده میحفرة * از طریق مجرا وارد 
هاي قطبی موثر است.* روي ساخت گویچه

اي حفاظتی شرکت دارد. ژلهالیۀ* در تشکیل 
 شود. * پس از برخورد با اسیدکلریدریک فعال می

) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1
کدام گزینه در ارتباط با زایمان و اتفاقات آن در یک زن باردار و سالم صحیح است؟

 شود. آمنیون پاره میکیسۀرحم، ) همزمان با خارج شدن سر نوزاد از 1
 گردد. هاي رحم، دردهاي زایمان آغاز می) قبل از شروع انقباض ماهیچه2
 یابد. توسین از هیپوفیز پیشین افزایش می) با افزایش انقباضات، ترشح هورمون اکسی3
 آورد. شود و سر جنین بیشتر به آن فشار میرحم در هر انقباض، بیشتر باز میدهانۀ ) 4

  کند؟ طور مناسب کامل میذرت، کدام گزینه، عبارت زیر را به ۀروزنا توجه به یک سلول نگهبان 
 »شود. فسفاته تولید میکربنی تک  سه قند تنفس، اول مرحلۀ واکنش ......... همانند کالوین چرخۀ واکنش.........««در«
سومین ـ ) سومین4 دومین ـ) دومین 3 اولین ـ) آخرین2 آخرین ـ ) اولین1

هاي آوندي گیاه نهاندانه، ......... بافتسامانۀ هاي  سلولهمۀ 
 کنند. جا می هاي گیاه جابه گیاهی را در اندامشیرة) نوعی1
انای2 ت ة) دادهذخ دست از ا ک ژنت انداطالعات
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12صفحه  شناسی  زیست
 هستند؟ نادرستساختار غشاي یاخته  دربارة ها کدام گزینه-177

 وجود دارد. لیپیدي غشا الیۀالف) کلسترول در هر دو 
 وجود دارند. لیپیدي غشا الیۀ ها تنها در یک کربوهیدرات ب)

 ج) هر پروتئین غشایی واجد منفذ براي عبور مواد است.
 اند. را فرا گرفته هاي غشا، سرتاسر غشا پروتئین همۀد) 
 ) الف و ب4 ) د و ج3 ) الف و ج2 ) فقط د1

 است؟  نادرستعبارت به صورت   کنندة تکمیلچند مورد -178
 ...»  در ......«

 شرایط طبیعی جانور، جهت حرکت مواد غذایی همواره به سمت مخرج است.  گوارش کامل است، در لولۀ داراي الف) هر جانوري که 
 هاي گوارشی دارد.   باریک، آنزیم رودةپوششی مخاط  یاختۀ ب) انسان، هر

گیرد، سـلولز عـالوه بـر سـیرابی، درون      نزیمی صورت میاي که عمل گوارش میکروبی پس از گوارش آ ج) جانوران گیاهخوار غیرنشخوارکننده
 شود.   کور جانور نیز هیدرولیز می رودة

 کند.   ترشحی درغدد معدي، ترشحات خود را به فضاي درون معده وارد می یاختۀد) انسان، هر 
1 (1   2 (2 3 (3 4 (4 

 کدام عبارت در ارتباط با موجود زنده درست است؟-179
 شود. تنظیم می DNAجانداران یکسان است و توسط  همۀالگوي رشد و نمو  )1
 برند. صفات والدین خود را به ارث می همۀهاي هر جانداري همواره  زاده) 2
 دارد. می  جاندار محیط اطراف خود را تقریباً ثابت نگه ،در هومئوستازي )3
 شود. میهاي زیستی در آن انجام  فعالیت همۀ ترین سطح ساختاري است که ) یاخته پایین4

 شود، درست است؟ نوعی بیماري چشم که توسط عدسی واگرا اصالح می دربارةدر انسان، کدام عبارت -180
 رسند.   ) پرتوهاي نور پشت شبکیه به یکدیگر می2 رسند. یکدیگر می طور نامنظم به  ) پرتوهاي نور به1
 ا عدسی چشم بیشتر از حد معمول است. زرد ت فاصلۀ لکۀ) 4 کور کمتر از حد معمول است.نقطۀ قرنیه تا فاصلۀ ) 3

 صورت صحیح است؟ عبارت زیر به کنندة تکمیلیک  کدام-181
 .........»ممکن است «

 ها، بتوان ژن انسانی را به گیاه وارد کرد. الف) در مهندسی ژن
 ب) هواي خارج شده از دهان ما مربوط به بازدم نباشد.

 ج عمده محتویات کیموس معده ترشح شود، که با این محتویات مخلوط نشود.هایی در مجاورت محل خرو اتی از یاختهج) ترکیب
 ها به طور کامل با خون پر شوند. ضربان قلب، بطنچرخۀ انجام یکی از مراحل در د) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 تر است؟ کدام برش عرضی براي سطح مشخص شده مناسب-182

1 ( 2 (  

3 ( 4 ( 
 وان مشاهده کرد؟ت هنگام بلع چند مورد را می-183

 کرمی در حلق حرکتب)     اي حلق ماهیچه انقباضالف) 
 هایی در مري د) فعال بودن ترشحی غده   دیگر بندارةهاي مري قبل از  از بنداره یکیج) شل شدن 

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

?

 شود.   کور جانور نیز هیدرولیز میودة
کند.   ترشحی درغدد معدي، ترشحات خود را به فضاي درون معده وارد مییاختۀد) انسان، هر 

1(1  2(2 3(3 4(4
کدام عبارت در ارتباط با موجود زنده درست است؟

 شود. تنظیم می DNAجانداران یکسان است و توسط همۀالگوي رشد و نمو  )1
 برند. صفات والدین خود را به ارث میهمۀهاي هر جانداري همواره  زاده) 2
 دارد. می جاندار محیط اطراف خود را تقریباً ثابت نگه،در هومئوستازي )3
شود. میهاي زیستی در آن انجام فعالیت همۀ ترین سطح ساختاري است که ) یاخته پایین4

شود، درست است؟نوعی بیماري چشم که توسط عدسی واگرا اصالح میدربارةدر انسان، کدام عبارت 
 رسند.   ) پرتوهاي نور پشت شبکیه به یکدیگر می2 رسند. یکدیگر می طور نامنظم به  ) پرتوهاي نور به1
تتا عدسی چشم بیشتر از حد معمول اسزرد ت فاصلۀ لکۀ) 4 کور کمتر از حد معمول است.نقطۀقرنیه تا فاصلۀ ) 3

صورت صحیح است؟ عبارت زیر به کنندةتکمیلیک  کدام
.........»ممکن است «

ها، بتوان ژن انسانی را به گیاه وارد کرد.لف) در مهندسی ژن
ب) هواي خارج شده از دهان ما مربوط به بازدم نباشد.

ج عمده محتویات کیموس معده ترشح شود، که با این محتویات مخلوط نشود.هایی در مجاورت محل خروبب اتی از یاختهج) ترکیب
ها به طور کامل با خون پر شوند.ضربان قلب، بطنچرخۀ انجام یکی از مراحل در د) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 تر است؟ کدام برش عرضی براي سطح مشخص شده مناسب
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13صفحه  شناسی  زیست
 در بافت مشخص شده ممکن نیست ......... وجود داشته باشد.-184

 رینگاست کنندة هاي ترشح ) یاخته1
 هایی بدون اجزاي عملکردي ) یاخته2
 کربنات بی ةکنند هاي ترشح یاخته )3
 هاي میکروسکوپی خوردگی هایی با غشاي داراي چین ) یاخته4

 در ......... وجود دارد.  2COمکان تولید ادر شکل مقابل -185
1 (B  وC 
2 (A  وD 
3 (B  وD 
4 (A  وC 
 

 

 رخالف ......... ب Aي  با توجه به منحنی مقابل، در نقطه-186
1 (Bشود. تر از صداي دوم قلب شنیده می تر و بم ، صدایی طوالنی 
2 (Dباشند. هاي مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می ، یاخته 
3 (Cشود. ها منتشر می ي میوکارد بطن ي گرهی دیواره ، جریان الکتریکی به شبکه 
4 (Eي دهلیـزي   بـه تارهـاي ماهیچـه   ي سینوسـی دهلیـزي    ، جریان الکتریکی از گره

 کند. سرایت می
 نمایانگر چیست؟ Aدر طرح مقابل، -187

  ) لیزوزوم1
 غذایی کریچۀ) 2
  ) تاژك3
 دفعی کریچۀ) 4

 باشند. ......... توانند نمی هاي محوري در اسکلت انسان، استخوان-188
 ) از لحاظ اندازه، بزرگ2  ) از نظر شکل، نامنظم1
 هاورس سامانۀ) فاقد 4 فصلهاي جانبی، م ) با استخوان3

 ؟چند مورد درست است ،اي خونیه هاي تبادل مواد از مویرگ در ارتباط با راه-189
 شود. اوره از راه انتشار وارد مویرگ خونی کبد می الف)
   شود. اي از کالفک خارج می گلوکز از راه جریان توده ب)

 شود. رانی وارد خون می بري و برون پ) آلبومین از راه درون
 هاي آب بیش از یک روش وجود دارد.   براي عبور مولکول ت)
1 (4 2 (2 3 (1 4 (3 

 دار پوست است. هاي رنگدانه است که مربوط به یاخته..........نوعی تومور  ..........-190

 خیم خوش ـ ) مالنوما4 خیمبد ا ـلیپوم) 3 خیم خوش ـ ) لیپوما2 بدخیم ـ ) مالنوما1
 شود و ......... آمینواسید در هر جایگاهی موجب تغییر در ساختار......... پروتئین می نی، تغییریئپروت در هر نوع-191

دهد. ) اول ـ قطعاً فعالیت آن را تغییر می2 ) اول ـ ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.1
 دهد. ) چهارم ـ قطعاً فعالیت آن را تغییر می4 ) چهارم ـ ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.3

 ؟نیستد مورد، براي تکمیل صحیح عبارت زیر، مناسب چن-192
 »سلول ......... از نظر ......... با یکدیگر ......... دارند.«

  فیبر و پارانشیم ـ طول ـ شباهت  الف)
 سخت آکنه و چسب آکنه ـ جنس دیواره ـ تفاوت ب)
 سلولی ـ شباهت دیوارةهاي  پارانشیم و کالنشیم ـ تعداد الیه ج)
 رئید و فیبر ـ شکل ظاهري ـ تفاوتاسکل د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

A

R

B

C D E

SQ

A

رخالف ......... ب Aي ا توجه به منحنی مقابل، در نقطه
1 (Bشود. تر از صداي دوم قلب شنیده میتر و بم ، صدایی طوالنی
2 (Dباشند. هاي مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می، یاخته
3 (Cشود. ها منتشر می ي میوکارد بطن ي گرهی دیواره ، جریان الکتریکی به شبکه 
4 (Eي دهلیـزي  بـه تارهـاي ماهیچـه   ي سینوسـی دهلیـزي   ، جریان الکتریکی از گره

کند. سرایت می
نمایانگر چیست؟Aدر طرح مقابل، 

 ) لیزوزوم1
 غذایی کریچۀ)2
 ) تاژك3
 دفعی کریچۀ)4

باشند. .........توانند نمی هاي محوري در اسکلت انسان، استخوان
) از لحاظ اندازه، بزرگ2 ) از نظر شکل، نامنظم1
 هاورس سامانۀ) فاقد 4 ممفصلهاي جانبی، م ) با استخوان3

 ؟چند مورد درست است ،اي خونیه هاي تبادل مواد از مویرگ در ارتباط با راه
شود.  اوره از راه انتشار وارد مویرگ خونی کبد میلف)
تودهب) میگلوکز از راه جریان  شود. اي از کالفک خارج

شود. رانی وارد خون میبري و برون پ) آلبومین از راه درون
هاي آب بیش از یک روش وجود دارد.  براي عبور مولکولت)
1 (4 2 (2 3 (1 4 (3

A

R

B

C D E

SQ

A
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14صفحه  شناسی  زیست
 باشند. کنند، فاقد ......... می هاي واکنش سریع تشبیه می هایی را که به نیروي یاخته-193

 ) توانایی تراگذري                2  پادتن سازندة) ژن 1
 خواري  ) توانایی بیگانه4 هاي روشن درشت  اي با دانه ) میان یاخته3

   است؟ نادرستهاي مختلف مغز گوسفند  رد در ارتباط با بخشکدام مو-194
 محل تولید مایع مغزي نخاعی است.» الف) «1
 مرکز پردازش اولیه اطالعات حسی اغلب نقاط بدن است. » ب) «2
 هاي بزاقی نقش دارد. در فعالیت غده» پ) «3
 مرکز تنظیم گرسنگی و تشنگی است.» ت) «4

 زیر کدام است؟جملۀ کردن براي پر  ترین گزینه کامل-195
 »قوانین بنیادي وراثت ......... از معلوم شدن ......... دنا کشف شد.«

 ) قبل ـ عمل4 ) قبل ـ ساختار و عمل3 ) پس ـ عمل2 ) پس ـ ساختار و عمل1
 است؟ نادرستکدام عبارت -196

 شود. ) تراوش سبب افزایش فشار اسمزي و کاهش فشار خون می1
 هاي طحال و روده است. ومرول همانند مویرگهاي گل ) نوع مویرگ2
 هاي پیچ خورده است. کننده و کمتر از لوله هاي هنله بیشتر از مجاري جمع ) در هر کلیه تعداد لوله3
 تواند باعث به هم خوردن هومئوستازي شود. ) انسداد میزناي و میزراه می4

 .........دئوکسی ریبونوکلئیک اسید نسبت به ریبونوکلئیک اسید قطعاً -197

  ) تنوع نوکلئوتیدي بیشتري دارد.1
 ) تنوع پیوندهاي بیشتري دارد.2
  ) تنوع بازهاي پیریمیدینی کمتري دارد.3
 تري دارد. ) قندهاي سبک4

 کنند. ورود مواد به یاخته و خروج از آن طی انتشار تسهیل شده، مواد از عرض غشا ......... انتقال فعال ......... عبور می هاي در راه-198
  ) همانند ـ در جهت شیب غلظت1
 هاي غشایی ) برخالف ـ توسط پروتئین2
  هاي غشایی ) همانند ـ توسط پروتئین3
 شیب غلظتخالف ) برخالف ـ در جهت 4

 کند؟ عبارت زیر را به درستی تکمیل میچند مورد -199
 .........»ارسطو معتقد بود که «

 شود. الف) نفس کشیدن، باعث خنک شدن قلب می
 ب) هواي دمی در مقایسه با هواي بازدمی، اکسیژن بیشتري دارد.

 ج) میزان نیتروژن، در هواي دمی و بازدمی یکسان است.
 شود. ل میها به خون روشن تبدی د) خون تیره، توسط شش

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 به کدام ساختار پروتئین بستگی دارد؟ الگوهایی از پیوندهاي هیدروژنی-200

 ) چهارم4 ) سوم 3 ) دوم2 ) اول1
 

فلا

ب ت پ

 است؟ نادرستکدام عبارت 
شود. ) تراوش سبب افزایش فشار اسمزي و کاهش فشار خون می1
هاي طحال و روده است.للومرول همانند مویرگهاي گل ) نوع مویرگ2
هاي پیچ خورده است.کننده و کمتر از لولههاي هنله بیشتر از مجاري جمع) در هر کلیه تعداد لوله3
تواند باعث به هم خوردن هومئوستازي شود.) انسداد میزناي و میزراه می4

.........دئوکسی ریبونوکلئیک اسید نسبت به ریبونوکلئیک اسید قطعاً 
 ) تنوع نوکلئوتیدي بیشتري دارد.1
) تنوع پیوندهاي بیشتري دارد.2
 ) تنوع بازهاي پیریمیدینی کمتري دارد.3
 تري دارد. ) قندهاي سبک4

کنند.ورود مواد به یاخته و خروج از آن طی انتشار تسهیل شده، مواد از عرض غشا ......... انتقال فعال ......... عبور می هاي در راه
 ) همانند ـ در جهت شیب غلظت1
 هاي غشایی ) برخالف ـ توسط پروتئین2
 هاي غشایی ) همانند ـ توسط پروتئین3
 شیب غلظتخالف ) برخالف ـ در جهت 4

 کند؟ عبارت زیر را به درستی تکمیل میچند مورد 
.........»ارسطو معتقد بود که «

 شود. لف) نفس کشیدن، باعث خنک شدن قلب می
ب) هواي دمی در مقایسه با هواي بازدمی، اکسیژن بیشتري دارد.
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

 تواند تا سه رقم بامعنا داشته باشد؟ متر نشان داده شده می سانتی 6هاي  کش عدد گزارش شده از کدام یک از خط-201

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

3 (
1 2 3 4 5 6

  4 (
1 2 3 4 5 6

شـروع  نقطـۀ  ایـن متحـرك از   فاصلۀ دهد. بیشترین  شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی در حرکت روي خط راست را نشان می-202
tحرکتش در   است؟چند متر  0

1 (120 
2 (320 
3 (160   
4 (200 
 

 
 

mقطاري با سرعت -203
s15 راننـدة  متر است،  100ابتداي قطار تا ایستگاه فاصلۀ اي که  شود. در لحظه روي یک ریل مستقیم به ایستگاه نزدیک می

/قطار با شتاب 
m
s20 1ود، ش کند. وقتی قطار متوقف می ترمز می 5

 طول قطار از ایستگاه عبور کرده است. طول قطار چند متر است؟ 4

1 (125 2 (250 3 (600 4 (500 
mجسمی که با سرعت -204

s2  در حال حرکت در جهت مثبت محورx  ها است، ابتدا به مدتt1  ثابت اول با شتاب ثانیۀa1  و به دنبال آن

mثانیـه   t1دهد، اگر سرعت متوسطش در  به حرکت خود ادامه می a2ثانیه با شتاب ثابت  t2مدت  به
s6  و درt2   ثانیـهm

s4   بـوده
 زمانی کدام خواهد بود؟بازة باشد، نوع حرکتش در این دو 

 ) تندشونده ـ کندشونده ـ تندشونده2  ) تندشونده ـ کندشونده1
 ) کندشونده ـ تندشونده4 ) کندشونده ـ تندشونده ـ کندشونده3

Aهـاي   قـرار دارنـد، اگـر دو متحـرك بـا سـرعت       m300و  m300هـاي   به ترتیب در مکـان  Bو  Aدو متحرك -205
mv s30  و

B
mv s15  در جهت مثبت محورx ،ثانیه بعد از رسیدن دو متحرك به یکدیگر متحرك  20ها در حال حرکت باشندA  در چند متري

x)مبدأ مکان   قرار دارد؟ 0(
1 (2100 2 (1200 3 (1500 4 (900 

/نردبانی کوچک به جرم -206 kg1 1/و طول  5 متر مطابق شکل به دیوار قائم بدون اصطکاك آسانسوري تکیه داده شده اسـت و ضـریب    5
0/نردبان اصطکاك ایستایی بین کف آسانسور و پاي  mبوده و آسانسور با شتاب  5

s22    کنـد، در   به سمت باال تندشـونده حرکـت مـی

 شود چند نیوتون است؟ سر خوردن باشد، نیرویی که از دیوار آسانسور به نردبان وارد میآستانۀ صورتی که نردبان در 
1 (18   
2 (27 
3 (9 5 
4 (9 

 

20

40

t (s)

mv( )s

t1

40

4
20

mطاري با سرعت 
s15متر است، 100ابتداي قطار تا ایستگاه فاصلۀاي که  شود. در لحظه روي یک ریل مستقیم به ایستگاه نزدیک می

/طار با شتاب 
m
s20 1ود، ش  کند. وقتی قطار متوقف میترمز می /5

طول قطار از ایستگاه عبور کرده است. طول قطار چند متر است؟4

1 (125 2 (250 3 (600 4 (500
mجسمی که با سرعت 

s2 در حال حرکت در جهت مثبت محورx ها است، ابتدا به مدتt1 ثابت اول با شتاب ثانیۀa1 و به دن

mثانیـه  t1دهد، اگر سرعت متوسطش در به حرکت خود ادامه میa2ثانیه با شتاب ثابت t2مدت ه
s6  و درt2   ثانیـهm

s4
زمانی کدام خواهد بود؟بازة اشد، نوع حرکتش در این دو 

) تندشونده ـ کندشونده ـ تندشونده2 ) تندشونده ـ کندشونده1
) کندشونده ـ تندشونده4 ) کندشونده ـ تندشونده ـ کندشونده3

m      هـاي  قـرار دارنـد، اگـر دو متحـرك بـا سـرعت      m300و m300هـاي  به ترتیب در مکـان Bو Aدو متحرك 
s30

B
mv s15 در جهت مثبت محورx ،ثانیه بعد از رسیدن دو متحرك به یکدیگر متحرك 20ها در حال حرکت باشندA در چند

x)مبدأ مکان  قرار دارد؟ (
1 (2100 2 (1200 3 (1500 4 (900

/ردبانی کوچک به جرم  kg1 1/و طول /5 متر مطابق شکل به دیوار قائم بدون اصطکاك آسانسوري تکیه داده شده اسـت و ض/5
0/نردبان صطکاك ایستایی بین کف آسانسور و پاي  mبوده و آسانسور با شتاب /5

s22   کن به سمت باال تندشـونده حرکـت مـی  

شود چند نیوتون است؟سر خوردن باشد، نیرویی که از دیوار آسانسور به نردبان وارد میآستانۀ صورتی که نردبان در 
1 (18 
2 (27

40
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آید. اگر بین نیروي مقاومت هـوا و سـرعت قطـره     از یک ابر جدا شده و به صورت قائم به سمت زمین می mm4باران کروي شکل به قطر قطرة یک -207

fرابطۀ  v7 22 mباران به زمین چند قطرة برقرار باشد، سرعت حدي برخورد  10
s ) است؟mg

s210  و  3وg
cm31(آب 

1 (160 2 (16 3 (400 4 (40 
کند. در ایـن لحظـه    ه اثر میثانی 6به مدت  F2و  F1که روي سطح افقی بدون اصطکاك ساکن است، دو نیروي افقی  kg12به جسمی -208

mثانیه بعد با سرعت  4قطع شده و جسم  F1نیروي 
s10 کند. مقدار نیروي  از مبدأ عبور میF1 چند نیوتون است؟ 

1 (42 2 (50 3 (21 4 (25 
1اي  شعاع سیاره-209

1شعاع زمین و جرم آن  4
زمین است. شتاب گرانشی در سطح این سیاره چند برابـر شـتاب گرانشـی در    کرة جرم  2

 زمین است؟کرة سطح 

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

16 
را در  kg200تیرآهنـی بـه جـرم     kW50درصد و توان الکتریکـی   40و با بازده یک باالبر برقی در باالي ساختمانی نصب شده است -210

متـري سـطح    40این باالبر در ارتفـاع   تسمۀپوشی از اصطکاك و مقاومت هوا اگر  آورد. با چشم راستاي قائم و با سرعت ثابت پایین می
 کند؟ سرعتی به زمین برخورد می زمین پاره شود، تیرآهن با چه

1 (20 2 2 (30 3 (10 2 4 (10 
grشکل آب در حال تعادل با چگالی  U لولۀدر شکل مقابل در -211

cm31 باشد. در سمت راست مایعی به ارتفـاع   میcm5   و چگـالی

/
gr

cm30 سـمت   لولـۀ برابر  5سمت راست، لولۀ رود؟ (فرض کنید سطح مقطع  باالتر می M نقطۀکنیم. آب تا چه ارتفاعی از  اضافه می 6

 چپ است)
1 (/ cm0 5    
2 (/ cm2 5    
3 (cm3    
4 (cm4   

ریزد. در ایـن حالـت    آب از ظرف بیرون می cm3300در شکل مقابل آب درون ظرف لبریز است. اگر ظرف آب را به تدریج باال آوریم، -212

gدهد؟ (چگالی آب  نیروسنج عدد چند نیوتون را نشان می
cm31 چگالی فلز ،/

g
cm32 mgو  5

s210 (است 

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

( )1 ( )2

M

جنسورین

بآ

kg00تیرآهنـی بـه جـرم    kW50درصد و توان الکتریکـی  40و با بازده ک باالبر برقی در باالي ساختمانی نصب شده است 
متـري40این باالبر در ارتفـاع  تسمۀپوشی از اصطکاك و مقاومت هوا اگر  آورد. با چشم راستاي قائم و با سرعت ثابت پایین می

 کند؟ سرعتی به زمین برخورد میزمین پاره شود، تیرآهن با چه
1 (220 2 (30 3 (10 2 4 (10

grشکل آب در حال تعادل با چگالیUلولۀدر شکل مقابل در 
cm31به ارتفـاع  می و چ cm5باشد. در سمت راست مایعی

/
gr

cm30 لولـۀبرابر  5سمت راست، لولۀ رود؟ (فرض کنید سطح مقطع  باالتر می Mنقطۀکنیم. آب تا چه ارتفاعی از اضافه می /6

 چپ است)
1 (/ cm0 5/  
2 (/ cm2 5/  
3 (cm3  
4 (cm4 

ریزد. در ایـنآب از ظرف بیرون میcm3300در شکل مقابل آب درون ظرف لبریز است. اگر ظرف آب را به تدریج باال آوریم، 

gدهد؟ (چگالی آب یروسنج عدد چند نیوتون را نشان می
cm31 چگالی فلز ،/

g
cm32 mgو /5

s210 (است 

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

( ) ( )

M

جنسورین

آ
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/هاي  به ترتیب چگالی Bو  Aمخلوطی از دو مایع -213
gr

cm31 kgو  2
m3800  داریم. اگر جرم مایعA   یک و نیم برابر جـرم مـایع ،B   ،باشـد

kgچگالی مخلوط چند 
m3 شود) است؟ (از تغییر حجم در اثر مخلوط کردن صرف نظر می 

1 (250 2 (1000 3 (1300 4 (3125 
/یک بادکنک پالستیکی به حجم -214 L2 در زیـر سـطح    m15کنیم و آن را بـه عمـق    پر می Pa510و فشار  C47را از هوا با دماي  5

/به در اثر این عمل، حجم بادکنک بریم. اگر  اي می دریاچه L0 Pاسـت؟ (  Cبرسد، دمـاي آب در ایـن عمـق چنـد      9 Pa5
0 و   10

kg
m

3
 )آب310

1 (5 2 (7 3 (15 4 (17 
 است؟ نادرستهاي زیر  کدام یک از عبارت-215

 ) تابش گرمایی از سطح هر جسم عالوه بر دما، به مساحت آن، میزان صیقلی بودن و رنگ سطح آن بستگی دارد.1
 کند. دهد و برف اطراف خود را ذوب می ست که انرژي خود را از طریق تابش فروسرخ از دست مینوعی گیاه ا ،) کلم اسکانک2
 گیرد. ) انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن به صورت تابش گرمایی صورت می3
 شود. جا نمی هایی از خود ماده به همراه گرما جابه ) در انتقال گرما از طریق رسانش، بخش4

Aداراي حفره است. اگر  Bکرة  توپر و  Aکرة  داریم. Bو  A زةاندو هم ا هم جنسکرة  دو-216 Bm m4     باشد و دو کـره مقـدار گرمـاي
 است؟ Bچند برابر  Aکرة  یکسانی دریافت کنند، نسبت افزایش سطح

1 (1
4 2 (4 3 (1

2 4 (1 
xهاي  ها به ترتیب در مکان x+ روي محور C4+ و C2لکتریکی بارهاي ا-217 cm6  وx cm3     اي چنـد   قـرار دارنـد. بـار نقطـه

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2  قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx  برابر صفر شود؟N.m(K )C
99 10 

1 (2 2 (2 3 (4 4 (4 
لکتریکـی  ا برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور کامل توسـط دي  10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ -218

1/با ضریب   کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چند برابر شود تا ظرفیت آن تغییر نکند؟ پر می 6

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25 

انـدازة  در یک میدان الکتریکی یکنواخت به  Aنقطۀ است، در  g810و جرم  C1510مطابق شکل یک غبار که داراي بار الکتریکی -219

/
N
C

51 2 پایین قرار داشته باشد، تندي این صفحۀ از  cm1فاصلۀ به  افقی قرار گرفته است. اگر غبار در ابتدا ساکن وصفحۀ بین دو  10

mرسد، چند  باالیی میصفحۀ غبار وقتی به 
s  است؟N(g )kg10 

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

cm5
cm1A

ر ی ب ن ح ر و ن بو ی ی ن یز ن ب بر الو م ج ر ح ز یی ر بش (
دهد و برف اطراف خود را ذوب میست که انرژي خود را از طریق تابش فروسرخ از دست مینوعی گیاه ا ،) کلم اسکانک2
 گیرد. ) انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن به صورت تابش گرمایی صورت می3
 شود. جا نمی هایی از خود ماده به همراه گرما جابه) در انتقال گرما از طریق رسانش، بخش4
Aداراي حفره است. اگر Bکرة  توپر و  Aکرة  داریم. Bو Aزةاندو هم ا هم جنسکرة  دو Bm mA BB4mmباشد و دو کـره مقـدار گ

 است؟ Bچند برابر Aکرة کسانی دریافت کنند، نسبت افزایش سطح

1 (1
4 2 (4 3 (1

2 4 (1
xهاي  ها به ترتیب در مکانx+ روي محور C4+ وC2لکتریکیارهاي ا cm6 وx cm3    اي قـرار دارنـد. بـار نقطـه

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2 قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx برابر صفر شود؟N.m(K )C
99 10

1 (2 2 (2 3 (4 4 (4
لکتا برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور کامل توسـط دي 10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی اصلۀ    

1/ ضریب   کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چند برابر شود تا ظرفیت آن تغییر نکند پر می /6

1(5
2 2(2

5 3(25
4 4(4

25
در یک میدان الکتریکی یکنواخت بهAنقطۀ است، در g810و جرم  C1510مطابق شکل یک غبار که داراي بار الکتریکی 

/
N
C

51 2 پایین قرار داشته باشد، تندصفحۀ از cm1فاصلۀ به  افقی قرار گرفته است. اگر غبار در ابتدا ساکن وصفحۀ بین دو /10

mرسد، چند باالیی میصفحۀ غبار وقتی به 
s است؟N(g )N

kg

1 (/0 2/
2(0 4/

cm5
cm1A
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% کـاهش  20اي که بدون تغییر جرم سطح مقطع آن  کنیم. اگر سیم را بکشیم به گونه وصل می Vژ را به مولد با ولتا Rسیمی با مقاومت -220
 کند؟ یابد، آهنگ تولید گرماي سیم چند درصد و چگونه تغییر می

 درصد کاهش 44) 4 درصد افزایش 44) 3 درصد کاهش 36) 2 درصد افزایش 36) 1
 دهد؟ یدر مدار زیر آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان م-221

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

داشته باشد چند برابـر   R1تواند مقاومت  توان مصرفی که میبیشینۀ آمپر باشد،  15جریان قابل تحمل فیوز بیشینۀ رو اگر  در شکل روبه-222
 تواند داشته باشد؟ می R4توان مصرفی است که مقاومت  بیشینۀ

1 (1
2 

2 (2 
3 (4

9 

4 (9
4 

 شود؟ بر میپادساعتگرد بچرخانیم، نیروي وارد بر سیم چند برا 30اندازة رو اگر سیم را به  در شکل روبه-223
1 (1 
2 (/1 5 
3 (3 
4 (2 

tصورت  به SIدور در  40شار ـ زمان گذرنده از یک پیچه شامل   معادلۀ-224 t2 در باشـد   20است. اگر مقاومت الکتریکـی آن   3
tزمانی  بازة s1 tتا  1 s2  مقدار بار الکتریکی القایی در مدار چند کولن است؟ 4

1 (12 2 (14 3 (7 4 (20 
متصل شده و مطابق شکل از یک نقطه آویزان و جسم در حال نوسان است، اگر بـه جـرم جسـم     kبه فنري به ثابت  mجسمی به جرم -225

m5
 شود؟ اضافه کنیم، تعداد نوسانات آن در مدت یک ثانیه چند برابر می 4

1 (5
2 2 (3

2 

3 (2 5
5 4 (2

3 
 

63

6 3

A

r 1
V15

R R1 R R2

R R3

R R4

R R5

زویف

I

30

m

تواند داشته باشد؟میR4توان مصرفی است که مقاومت  یشینۀ

1 (1
2

2 (2
3 (4

9
4 (9

4
 شود؟ بر میپادساعتگرد بچرخانیم، نیروي وارد بر سیم چند برا30اندازة رو اگر سیم را به در شکل روبه

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

tصورت بهSIدور در  40شار ـ زمان گذرنده از یک پیچه شامل  معادلۀ t2 باش 20است. اگر مقاومت الکتریکـی آن  3
tزمانی  ازة s1 tتا 1 s2 مقدار بار الکتریکی القایی در مدار چند کولن است؟4

1 (12 2 (14 3 (7 4 (20
متصل شده و مطابق شکل از یک نقطه آویزان و جسم در حال نوسان است، اگر بـه جـرمkبه فنري به ثابت mجسمی به جرم 

m5
 شود؟ اضافه کنیم، تعداد نوسانات آن در مدت یک ثانیه چند برابر می4

1 (5
2 2 (3

2
2 52

R R1 R R2

R R3

R R4

R R5

زویف

I

30
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t/دهد. نوع حرکت نوسانگر در لحظات  نشان می شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان یک نوسانگر ساده را -226 (s)0 t/و  55 (s)0 بـه   65
 ترتیب از راست به چپ چگونه است؟

  ) تندشونده ـ تندشونده1
 ) تندشونده ـ کندشونده2
  ) کندشونده ـ تندشونده3
 ) کندشونده ـ کندشونده4

هاي میدان الکتریکی و مغناطیسـی در ایـن مـوج     بین جهت انتشار موج الکترومغناطیسی و جهت ۀرابطهاي زیر  یک از گزینه در کدام-227
 جهت انتشار موج است) VVدرستی رسم شده است؟ ( به

1( 

EE

BBVVV 2( EEE BB

VV

 3 (EE

B

VV 4 (EE

B

VV 

4شفاف با ضریب شکست تیغۀ از هوا به یک  53زاویۀ با  SIرو پرتو  در شکل روبه-228
از تیغـه   Aنقطـۀ  تابد. و در  می cmو ضخامت  3

sin53/متر است؟ ( چند سانتی hشفاف خارج شود.  تیغۀاز  Bنقطۀ در  SIشود، اگر راستاي  خارج می 0 8( 
1 (18 
2 (21   
3 (35 
4 (41 
 
 

n)پاشن  رشتۀترین فوتون  انرژي پرانرژي-229 Rاتم هیدروژن چند الکترون ولت است؟  3( /(E eV)13 6  
1( /13 6  2 (/3 4 3 (/0 81 4 (/1 51 

n) براکت رشتۀدر -230 )R رابطۀ، براي اتم هیدروژن در 4( )
m n2 2

1 1 nبه ازاي  1 m طول موج گسیلی چنـد میکرومتـر    2

R)/است؟  nm )10 01  
1 (/1 20   2 (/1 40 3 (/2 88 4 (/5 10 
 
 

 

t (s)

x (cm)

/0 4
5

5

S 53
I

A
h

B
cm60

BBBB

4شفاف با ضریب شکست تیغۀ از هوا به یک 53زاویۀ با SIرو پرتو  در شکل روبه
ا Aنقطـۀ  تابد. و در  میcmو ضخامت  3

sin53/متر است؟ ( چند سانتی hشفاف خارج شود.  تیغۀاز Bنقطۀ در  SIشود، اگر راستاي خارج می 0 8/(
1 (18
2 (21 
3 (35
4 (41

n)پاشن  رشتۀترین فوتون نرژي پرانرژي Rاتم هیدروژن چند الکترون ولت است؟ ( /(E eV)R // 
1( /13 6/ 2 (/3 4/ 3 (/0 81/ 4 (/1 51/

n) براکت رشتۀدر  )Rرابطۀ، براي اتم هیدروژن در ( )
m n2 2n

1 1 1R(  به ازايn m طول موج گسیلی چنـد میک2

R)/ست؟  nm )/
1

/ 
1 (/1 20/  2 (/1 40/ 3 (/2 88/ 4 (/5 10/

S 53
I

AA
h

B
cm60
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 گیرد. چهارم حداکثر ......... الکترون جاي می الیۀپنجم یک اتم حداکثر ظرفیت پذیرش ......... الکترون و در  زیرالیۀ-231
 18ـ  14) 4 32ـ  18) 3 50ـ  18) 2 32ـ  10) 1

 چند مورد درست است؟-232
Alالف) بوکسیت  O2 Feهمراه با ناخالصی و هماتیت  3 O2  خالص است. 3

 کند. هاي هنگفتی را به اقتصاد کشور وارد می ب) زنگ زدن وسایل آهنی و فوالدي ساالنه هزینه
 سازند، چون چگالی آهن زیاد است. ي انتقال برق با ولتاژ قوي را از فوالد خالص نمیها سیمج) 

 پذیري آلومینیم کم است. د) وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاوم هستند، چون واکنش
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرست گزینهکدام -233
 روند. ن میها از بی اکسید در آب، مرجان دي ) با افزایش مقدار کربن1
 فرنگی است. ) خاصیت اسیدي قهوه کمتر از آب گوجه2
 ) گیاهان در خاك داراي گچ یا سیمان محیط مناسبی براي رشد ندارند.3
 باشد که خاصیت اسیدي دارند. می NO2و  SO3هاي فسیلی گازهاي  هاي حاصل از سوخت ) آالینده4

 باشند؟ هاي زیر درست می مورد از عبارت چند-234
 شود. زمین در هوا یافت می کرةالف) بیشترین مقدار هلیم موجود در 
 شود. استفاده می MRIاثر در برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مانند دستگاه  ب) از گاز نئون به عنوان محیط بی

 دهد. تشکیل می درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم 7ج) حدود 
 شود. د) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع گاز آرگون با خلوص بسیار زیاد تهیه نمی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 هاي فسیلی به طور عمده شامل کدام گازها هستند؟ حاصل از سوختن سوخت هاي آالینده-235

1 (NO ,NO2 2 (SO ,NO3 2 3 (SO ,NO2 2 4 (NO,SO2 
 باشد؟ درجه کاهش دهیم، کدام گزینه زیر صحیح می 120 اندازةاست. اگر دماي این نمونه را به  C80دماي یک نمونه هواي خشک -236

 ترین گاز نجیب به صورت مایع وجود دارد. ) در دماي ثانویه سبک1
 شود. صورت جامد جدا می اکسید موجود در نمونه به دي کاهش دما، کربن ) بر اثر2
 شود. ) بر اثر کاهش دما اکسیژن زودتر از آرگون جدا می3
 شود. صورت کامالً خالص جدا می ) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، اکسیژن مایع به4

 .... ، ......... ، ......... و ......... است.واکنش پتاسیم، سدیم، آهن، مس، منیزیم با اکسیژن به ترتیب .....-237
 ) سوختن، سوختن، اکسایش، اکسایش2 ) سوختن، اکسایش، سوختن، اکسایش  1
 ) سوختن، سوختن، اکسایش، سوختن4 ) سوختن، اکسایش، اکسایش، سوختن3

 باشد؟ می نادرستهاي زیر  مورد از عبارت چند-238
 باشد. کامل و ناقص می هاي سوختن الف) آب فراورده مشترك در واکنش

 منواکسید تبدیل شود. تواند به راحتی به کربن مونواکسید ناپایدارتر است و در شرایط مناسب می اکسید از کربن دي ب) کربن
 شود. اکسید نیز تولید می هاي سوختن کامل کربن، گاز گوگرددي سنگ عالوه بر فراورده ج) در سوختن زغال

 شود. قدار زیادي انرژي به سرعت آزاد مید) در فرایند اکسایش آهن، م
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

) گیاهان در خاك داراي گچ یا سیمان محیط مناسبی براي رشد ندارند.3
باشد که خاصیت اسیدي دارند.میNO2و SO3هاي فسیلی گازهاي هاي حاصل از سوخت ) آالینده4

باشند؟ هاي زیر درست می مورد از عبارتچند
شود. زمین در هوا یافت میکرةف) بیشترین مقدار هلیم موجود در 
 شود.استفاده می MRIاثر در برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مانند دستگاه ب) از گاز نئون به عنوان محیط بی

 دهد. تشکیل می درصد حجمی از مخلوط گاز طبیعی را هلیم 7) حدود 
شود. ) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع گاز آرگون با خلوص بسیار زیاد تهیه نمی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
هاي فسیلی به طور عمده شامل کدام گازها هستند؟حاصل از سوختن سوختهاي آالینده

1 (NO ,NO2 2 (SO ,NO3 2,NO 3 (SO ,NO2 2,NO 4 (NO,SO2
درجه کاهش دهیم، کدام گزینه زیر صحیح می 120 اندازةاست. اگر دماي این نمونه را به C80دماي یک نمونه هواي خشک 

ترین گاز نجیب به صورت مایع وجود دارد.) در دماي ثانویه سبک1
 شود. صورت جامد جدا میاکسید موجود در نمونه بهديکاهش دما، کربن ) بر اثر2
 شود. ) بر اثر کاهش دما اکسیژن زودتر از آرگون جدا می3
شود. صورت کامالً خالص جدا می) در تقطیر جزء به جزء هواي مایع، اکسیژن مایع به4

.... ، ......... ، ......... و ......... است.واکنش پتاسیم، سدیم، آهن، مس، منیزیم با اکسیژن به ترتیب .....
) سوختن، سوختن، اکسایش، اکسایش2 ) سوختن، اکسایش، سوختن، اکسایش  1
) سوختن، سوختن، اکسایش، سوختن4 ) سوختن، اکسایش، اکسایش، سوختن3

 باشد؟ می نادرستهاي زیر  مورد از عبارتچند
 باشد.  کامل و ناقص میهاي سوختن ف) آب فراورده مشترك در واکنش
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 جوش مواد درست انجام شده است؟مقایسۀ نقطۀ مورد زیر  چنددر -239
Hالف)  S H O2 2  
Fب)  HCl2  
Brپ)  I2 2  

ت) 

O
||

CH C CH C H OH3 3 2 5  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 زمین ......... است. کرة هاي  شونده در آب اي شور دارد. جرم کل مواد حل آب اقیانوس مخلوطی ......... است که ......... مزه-240
 ) همگن ـ همیشه ـ متغیر2  ) ناهمگن ـ اغلب ـ ثابت  1
 ) ناهمگن ـ همیشه ـ متغیر 4  ) همگن ـ اغلب ـ ثابت  3

 است؟  به نمودار چند مورد درست توجهبا -241
الف) انحالل پتاسیم نیترات و سدیم نیترات هر دو گرماگیر است اما تأثیر دمـا روي انحـالل   

 سدیم نیترات بیشتر است.  
یک محلـول   KNO3یک محلول فراسیر شده و نسبت به  KClنسبت به  Bنقطـۀ  ب) 

 دهد.   را نشان می C50سیر شده در دماي 
 شود.   می KClپ) افزایش دما باعث کاهش انحالل 

گرم آب حل کنیم یک محلـول   100گرم سدیم نیترات را در  C10 ،80ت) اگر در دماي 
 آید.   سیر شده به دست می

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

 
 

% باشـد چنـد   85کرد. در صورتی کـه بـازده درصـدي واکـنش     سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه  توان از واکنش زغال متان را می گاز-242
ـ آیـد؟   % با بخار آب به وجود مـی 70سنگ با درصد خلوص  کیلوگرم زغال 2کیلوگرم متان از واکنش  هـا در واکـنش شـرکت     ی(ناخالص

 کنند) ینم
(H ,C :gmol )11 12  
C(s) H O(g) CH (g) CO (g)2 4 22 2 

1 (/0 93   2 (/1 9   3 (/0 79   4 (/1 61   
 ؟ است درست گزینه کدام-243

 شود. ) در استخراج فلزات درصد زیادي از سنگ معدن به فلز تبدیل می1
 برد. هاي زیستی بیشتري را از بین می  ) بازیافت فلزها گونه2
 شوند. گی و فرسایش به سنگ معدن تبدیل می) فلزها بر اثر خورد3
 25واتـی را حـدود    60قدر انرژي ذخیره کرد که یـک المـپ    توان آن ) فلزها منبعی تجدید ناپذیرند که از استخراج آنها می4

 ساعت روشن نگه داشت. 
 اند؟ گذاري شده چند ترکیب به درستی نام-244

 سیکلوبنزن ت)        نفتالن پ)  بنزن ب)  سیکلوبوتان الف) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4   

لف) انحالل پتاسیم نیترات و سدیم نیترات هر دو گرماگیر است اما تأثیر دمـا روي انحـالل  
سدیم نیترات بیشتر است. 

یک محلـول  KNO3یک محلول فراسیر شده و نسبت به KClنسبت بهBنقطـۀب) 
 دهد.   را نشان می C50سیر شده در دماي 

شود.   میKClپ) افزایش دما باعث کاهش انحالل 
گرم آب حل کنیم یک محلـول  100گرم سدیم نیترات را در C10 ،80ت) اگر در دماي 

آید.   سیر شده به دست می
1 (1 2 (2 
3 (3 4 (4

% باشـد85کرد. در صورتی کـه بـازده درصـدي واکـنش     سنگ با بخار آب بسیار داغ تهیه توان از واکنش زغالمتان را می گاز
متان از واکنش زغال 2کیلوگرم ـ آیـد؟  % با بخار آب به وجود مـی70سنگ با درصد خلوص کیلوگرم هـا در واکـنش ش ی(ناخالص

مم کنند) یم
,C :gmol )1,C

H O(g) CH (g) CO (g)2 4 2(g) CO(g) CO
1 (/0 93/  2 (/1 9/  3 (/0 79/  4 (/1 61/ 

؟ است درست گزینه کدام
 شود. ) در استخراج فلزات درصد زیادي از سنگ معدن به فلز تبدیل می1
برد. هاي زیستی بیشتري را از بین می) بازیافت فلزها گونه2
 شوند. گی و فرسایش به سنگ معدن تبدیل می) فلزها بر اثر خورد3
ا4 آن ا خ ا ا ک ن ذ نا ت ا فل آ) ا الت ک ک ک ذخ ژ ان ا6ق ات
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CH)نام -245 ) CHC(CH ) C H3 2 3 2 2  به روش آیوپاك کدام است؟ 5
 متیل بوتان ـ تري 3و  2و  2) 2 متیل پنتان ـ تري 4و  3و  3) 1
 متیل پنتان ـ تري 3و  3و  2) 4 متیل بوتان ـ تري 3و  3و  2) 3

Hبا توجه به واکنش -246 (g) O (g) H O(g) kJ2 2 22 2 /هـا بـه حجـم     دهنـده  ، هرگاه مخلوطی از واکنش555 L134 در شـرایط   4

STP گرماي آزاد شده چند گرم یخ  کدام مقداري باقی نماند، با هم واکنش دهند و از هیچC0 کند؟  را ذوب می(H O g.mol )1
2 18 

H O(s) kJ H O(l)2 26 
1 (3330 2 (2220 3 (1110 4 (555 

 باشد. ک مول الماس میفرایند تبدیل الماس به گرافیت ......... بوده و انرژي پتانسیل یک مول گرافیت ......... از انرژي پتانسیل ی-247

 ) گرماده ـ بیشتر4 ) گرماده ـ کمتر3 ) گرماگیر ـ بیشتر2 ) گرماگیر ـ کمتر1
A واکنشاگر در -248 B C D  مادة تغییرات غلظتA 3هاي اول، دوم، سوم و چهارم بعد از شروع واکـنش بـه ترتیـب:     در ثانیه ،

 بر حسب موالر بر ثانیه در طول این مدت چقدر است؟  Aمادة مول بر لیتر باشد، سرعت متوسط مصرف  075/و  1، 175/
1 (/1 625   2 (/1 875   3 (/3 25   4 (/6 5   

 آمیدها درست هستند؟ پلی خصوصي زیر در ها  چه تعداد از عبارت-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.   مقاوم جرم خود برابر از فوالد هم 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 
 ها درست هستند؟   هاي زیر در مود اسیدها و الکل چه تعداد از عبارت-250

 کربوکسیلیک اسیدها در آن است.  خانوادة ترش کیوي ناشی از وجود ترکیبی از مزة الف) 
 کربن، قسمت قطبی مولکول بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد.   5عاملی حداکثر تا  ي تکها ب) در الکل

 کند.   براي بدن مشکلی ایجاد نمی Aویتامین اندازة پ) مصرف بیش از 
 هاست.  الکلخانوادة ت) منتول ترکیبی با گروه عاملی هیدروکسیل و عضو 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 است؟ نادرستا استره کدام عبارت زیر در مورد پلی-251

استر به صورت  ) ساختار کلی یک پلی1
|| ||

n

O O

C C O O باشد.   می 

 استر اتیل بوتانوآت در آن است.  ) بو و طعم خوش آناناس به دلیل وجود پلی2
 هاي اکسیژن نیز وجود دارد.  ، اتمHو  Cهاي  استرها عالوه بر اتم ) در ساختار پلی3
باشد. ها و عطرها می ها، گل منشأ بوي خوش شکوفهشود که  کربوکسیلیک و الکل، استري تولید می ) از واکنش یک اسید4

بر حسب موالر بر ثانیه در طول این مدت چقدر است؟ Aمادة مول بر لیتر باشد، سرعت متوسط مصرف /075/و 1، /175/
1 (/1 625/  2 (/1 875/  3 (/3 25/  4 (/6 5/ 

آمیدها درست هستند؟پلیخصوصي زیر درهاچه تعداد از عبارت
 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.   مقاوم جرم خود برابر از فوالد هم5آمیدهاي 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
ها درست هستند؟  هاي زیر در مود اسیدها و الکلچه تعداد از عبارت

کربوکسیلیک اسیدها در آن است.  خانوادةترش کیوي ناشی از وجود ترکیبی از مزةلف) 
کربن، قسمت قطبی مولکول بر بخش ناقطبی آن غلبه دارد.  5عاملی حداکثر تا  ي تک ها ب) در الکل

 کند.   براي بدن مشکلی ایجاد نمیAویتامین اندازة پ) مصرف بیش از 
 هاست.  الکلخانوادة ت) منتول ترکیبی با گروه عاملی هیدروکسیل و عضو 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 است؟ نادرستهها استره کدام عبارت زیر در مورد پلی

ل1 ک کل ا اخ ا)
O O
|| |||| |||| ||

ا
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 باشد؟ کن می پاك در غلظت و دماي یکسان، چند مورد از موارد زیر در محلول لوله بازکن بیشتر از محلول شیشه-252
 * نسبت غلظت کاتیون به آنیون

 * رسانایی الکتریکی
 هاي یونش نیافته مولکول* نسبت غلظت آنیون به 

 بازي میزان خاصیت* 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

/کن با غلظت  لیتر محلول شیشه پاك 253-10
22 5 pH/لیتر محلول لوله بازکن با  موالر را تقریباً با چند میلی 10 13 ترکیب کنیم، تا  5

pH  شود؟ ( 12نهایی برابر/log3 0 5) (/0  کن) محلول شیشه پاك 2
1 (100 2 (172 3 (220 4 (280 

ایم، اگر سرعت متوسط تولید گاز  لیتر رسانده میلی 500گرم سدیم را در آب انداخته و پس از پایان واکنش حجم محلول را به  Mمقدار -254
H2  برابر/ mol.min 10  محلول حاصل به تقریب کدام است؟ pHدقیقه به پایان رسیده باشد،  5باشد و واکنش پس از گذشت  02

1 (/13 4 2 (/12 6 3 (/13 6 4 (/12 4 
 کند؟ مل میدرستی کا کدام گزینه عبارت زیر را به-255

کنندگی آنها در آب سخت ......... و در ساختار آنیـون یـک واحـد     هایی با فرمول کلی ......... هستند که قدرت پاك هاي ......... ترکیب کننده پاك«
 »فرمولی آن ......... جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.

RCO) صابونی ـ 1 Na2 غیرصابونی ـ 2 6شود ـ  ـ حفظ می (RSO Na3 9شود ـ  ـ حفظ می 
RCO) صابونی ـ 3 Na2 غیرصابونی ـ 4 9شود ـ  ـ حفظ نمی (RSO Na3 6شود ـ  ـ حفظ می 

 است؟ نادرستگزینه  مدر مورد آهن گالوانیزه و حلبی کدا-256
 خراش در هر دو سلول یکسان است. واکنش کاهش در اثر ایجاد ) نیم1
 شوند. ) در ورق آهن گالوانیزه فلز آهن و در حلبی فلز قلع در برابر خوردگی حفاظت می2
 شود. بندي مواد غذایی استفاده نمی از آهن گالوانیزه براي بسته ،پذیري زیاد روي دلیل واکنش ) به3
 را دارد. ) در سلول تشکیل شده هنگام خوردگی حلبی آهن نقش کاتد4

 ها در واکنش اکسایش ـ کاهش زیر پس از موازنه کدام است؟ دهنده ها به واکنش مجموع ضرایب فراورده نسبت-257

Cr O Cl H Cr Cl H O2 3
2 7 2 2 

1 (4
7 2 (1

2 3 (21
12 4 (1

5 
 مورد از مطالب زیر درست هستند؟ چند-258

 ترین سلول سوختی، سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن است. الف) رایج
 بخشند. هاي اکسایش و کاهش سرعت می واکنش ب) آند و کاتد سلول سوختی داراي کاتالیزگرهایی هستند که به نیم

 .ج) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز هیدروژن نقش اکسنده را دارد
 کنند. ها انرژي شیمیایی را ذخیره نمی هاي سوختی برخالف باتري د) سلول

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
 هاي گالوانی و الکترولیتی مشابه یکدیگر است؟ یک از موارد زیر در سلول کدام-259

 ) شرکت کردن الکترودها در واکنش سلول1
 ) نوع بار الکتریکی آند و کاتد سلول2
 ترتیب در آند و کاتد ایش و کاهش بهواکنش اکس ) انجام نیم3
 ها دهنده ها و واکنش ) سطح انرژي فراورده4

(/(/(/(/
 کند؟ مل میدرستی کا کدام گزینه عبارت زیر را به

کنندگی آنها در آب سخت ......... و در ساختار آنیـون یـکهایی با فرمول کلی ......... هستند که قدرت پاك هاي ......... ترکیب کننده پاك«
 »رمولی آن ......... جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد.

RCO) صابونی ـ1 NaN2 غیرصابونی ـ2 6شود ـ  ـ حفظ می (RSO NaN3 9شود ـ  ـ حفظ می 
RCO) صابونی ـ3 NaN2 غیرصابونی ـ 4 9شود ـ  ـ حفظ نمی (RSO NaN3 6شود ـ  ـ حفظ می

 است؟ نادرستگزینه  مدر مورد آهن گالوانیزه و حلبی کدا
خراش در هر دو سلول یکسان است.واکنش کاهش در اثر ایجاد ) نیم1
حفاظت می2 در برابر خوردگی فلز قلع  شوند. ) در ورق آهن گالوانیزه فلز آهن و در حلبی
شود. بندي مواد غذایی استفاده نمیاز آهن گالوانیزه براي بسته،پذیري زیاد روي دلیل واکنش ) به3
را دارد. ) در سلول تشکیل شده هنگام خوردگی حلبی آهن نقش کاتد4

ها در واکنش اکسایش ـ کاهش زیر پس از موازنه کدام است؟ دهنده ها به واکنش مجموع ضرایب فراوردهسبت

Cl H Cr Cl H O2 3Cl H CrCl H Cr7 2 2HH

1 (4
7 2 (1

2 3 (21
12 4 (1

5
مورد از مطالب زیر درست هستند؟ چند

ترین سلول سوختی، سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن است.لف) رایج
 بخشند.  هاي اکسایش و کاهش سرعت می واکنش ب) آند و کاتد سلول سوختی داراي کاتالیزگرهایی هستند که به نیم

 .ج) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز هیدروژن نقش اکسنده را دارد
 کنند. ها انرژي شیمیایی را ذخیره نمیهاي سوختی برخالف باتريد) سلول

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1
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 هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟ چند مورد از ویژگی -260
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنش تنوع عدد اکسایش ـ رسانایی الکتریکی ـ شکل«
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

 توان پس از انجام فرایندهاي صنعتی از گرافیت تهیه کرد، کدام مطلب در مورد این فرایند درست است؟ الماس ساختگی را می -261
 شود. هاي کربن دو بعدي می ) چینش سه بعدي اتم1
 یابد. ) چگالی کاهش می2
 یابد. ) استحکام ساختار افزایش می3
 شود. اي می ) ساختار الیه4

 است؟ نادرستفرایند تولید انرژي الکتریکی از انرژي خورشیدي دربارة هاي زیر  گزینهیک از  کدام -262
 یابد. یونی افزایش میشارة ) با متمرکز شدن پرتوهاي خورشیدي بر روي برج گیرنده، دماي 1
 آورد. ) بخار داغ، توربین را براي تولید انرژي الکتریکی به حرکت در می2
اي است که باعث  تر از نیروي بین مولکولی ماده شود، قوي اي که در سیستم سردکننده خنک می ) نیروي بین مولکولی ماده3

 شود. حرکت مولد می
 شود در هنگام شب هم انرژي الزم براي تبدیل آب به بخار داغ فراهم باشد. انرژي گرمایی باعث میذخیرة ) وجود منبع 4

Nمقدار مول دلخواه از گازهاي  -263 O2 5 ،NO2  وO2 کنیم تا وارد یک تعادل گازي شـوند.   را در دماي مشخص وارد ظرف نیم لیتري می
molتواند مربوط به واکنش صورت گرفته با یکاي ثابت تعادل  کدام نمودار می .L3  باشد؟ 3

1( 
ظلغ

ت
)2 نامز

ظلغ
ت

)3 نامز

ظلغ
ت

)4  نامز

ظلغ
ت

 نامز
 است؟ نادرستکدام گزینه  -264

 هایی براي شناسایی دقیق ساختار مواد توان گفت، فناوري شیمیایی یعنی یافتن روش، طراحی و ساخت دستگاه ) می1
 توان مواد خام را به صورت مستقیم به فراورده هدف تبدیل کرد. میایی، می) با استفاده از فناوري شی2
 رود. فروشی منابع، عالوه بر معادنی مانند مس و آهن، براي صنایع کشاورزي نیز به کار می ) اصطالح خام3
 شوند. صل میاتیلن چند ترکیب شیمیایی هستند که از فناوري شیمیایی نفت خام حا ) اتانول، اتیلن گلیکول و پلی4

 :به جزگیرد،  هاي زیر در فرایند تولید بطري آب مورد استفاده قرار می تمام واکنش -265

1 (

O
||

n (OH C

O
||
C OH) n (OH CH CH OH)2 2 

2 (CH3 CH3  تانگنمرپ میساتپ

3 (OH CH CH OH2 2  دیسکا )IV( زنگنم

4 (CH CH2 2  هدنسکا
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 علی الماسی، مهدي شکري، رقیه اسدیان، بهاره احدي، 
 طاهره میرصفی سمیه قدرتی، معصومه علی بخشی،
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 پاسخنامه تجربی.  8دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است.   2گزینه 

ـاق: عهـد و         ـاري / میث ت، پروردگ ت: الوهیـ نهیب: فریاد، هـراس، هیبـت / ربوبیـ
زار، علفـزار،   پیمان، عهد اسـتوار / رایـت: درفـش، پـرچم، بیـرق / مرغـزار: سـبزه       

 چراگاه
.2 صحیح است.   3گزینه 

 باد گفتن تهنیت: شادباش و مبارك
.3 صحیح است. 1گزینه 

 )161و  160، 159 هاي صفحه(فارسی یازدهم، واژگان 
 )174و  173، 172 هاي صفحه(فارسی دوازدهم، واژگان 

.4 صحیح است.   4گزینه 
 شکل درست کلمه است.» محجوب«

.5 صحیح است.   1گزینه 
 شکل درست کلمات است.  » سالح، جملگی«

.6 صحیح است. 3گزینه 
ري وجـود دارد و مصـداق و تمثیلـی بـراي     بین دو مصـراع ارتبـاط دسـتو   

 یکدیگر نیستند.  
 )6(فارسی دوازدهم، درس 

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

 فداکردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.
.8 صحیح است.   2گزینه 
ه و عنایـت کـردن روزگـار،      چشم داشتن فگوشۀ : 1گزینۀ  لک: کنایـه از توجـ

 »  چ«آرایی صامت  ـ واج» چشم«کلمۀ تشخیص ـ تکرار در 
: دوست و دشمن، یزدان و اهـرمن: تضـاد ـ دسـت، دوسـت: جنـاس       2گزینۀ 

 ناهمسان، دامن به دست آوردن: کنایه، اهرمن: استعاره از افراد بد
تضاد، شـمع و پروانـه و    شمع: تشخیص، استعاره، صبح و شب:گریۀ : 3گزینۀ 

 شب: تناسب
 کنایه  : یاد و یار: جناس، مصراع دوم:4گزینۀ 
.9 صحیح است.   2گزینه 

 ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ تشخیص: قد خم 
 مراعات نظیر: ماه و سپهر  

 این بیت حسن تعلیل ندارد.  
.10 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها با چند نقش پا معادله برقرار است. ) بین جوانی با طاووس و داغ1
 ) مصراع دوم مصداق و مثالی براي مصراع اول است.4و  3

 )49 صفحۀ، 6  (فارسی دوازدهم، درس 
.11 صحیح است.   2گزینه 

 شوند؛ ها جا به جا می بالغی اجزاي جملهشیوة در 
نهـاد در ابتـداي جملـه و فعـل در      عادي سـروده شـده   شیوة : به 1گزینۀ 
 آن آمده است.  پایان 
 شده است.» متمم«مقدم بر » توفیق دهم«: فعلِ 2گزینۀ 
 کاري: وندي ـ مرکّب و رستگاري: وندي است.   گزاف

پـرور: مرکّـب و رمـزي و حـدیثی: ونـدي       بالغی اسـت؛ جـان  شیوة : 3گزینۀ 
 هستند.  

 بالغی است؛ سودي: وندي است.  شیوة : 4گزینۀ 

.12 صحیح است.   1گزینه 
 صفت مبهم) دو (صفت شمارشی) این (صفت اشاره): هر (1گزینۀ 
 وندي ـ مرکّب است)  واژةسویه:  : (یک2گزینۀ 
 : آن (صفت اشاره) دو (صفت شمارشی)3گزینۀ 
 : این (صفت اشاره) همه (صفت مبهم)  4گزینۀ 
.13 صحیح است.   1گزینه 

بـن مضـارع + ونـد + بـن     «طبق الگوي » آموز کشاکش، سوز و گداز و دانش«
 اند.   اخته شدهس» مضارع

 ها: بررسی سایر گزینه
در معنـی  » روان«، مرکب است: اسـم + بـن مضـارع؛    »شناس روان: «2گزینۀ 

 روح و جان ساده است.  
 گذار: بن ماضی + وند + بن مضارع  : سپرده3گزینۀ 
 در این واژه به معنی چهره است.)» رو(«رو: اسم + وند + اسم  : روبه4گزینۀ 
.14 صحیح است. 3گزینه 

از دست رفته، آن  کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 
 ها دست

 اش هایش، کینه هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم
.15 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 دماوندبر فلک نواخت، آن مشت تو هستی تو اي  مشت) از خشم 1

 منادا                                 مفعول                                      
 بشنو پندمکن، از این سوخته جان یک  پنهان) آتش درون را 2

 مسند                                  مفعول                                
 ضربه بنواز چندبرو و بر وي  آسمان) اي مشت زمین بر 3

 صفت     متمم                                                 
 اي بند را به ابر بنهفته دل چهر را نبیند تو) تا چشم بشر روي 4

 الیه       مفعول مضاف                              
.16 صحیح است.   2گزینه 

هاي یک، سه و چهار: عاشـقان واقعـی همـواره همـراه و       مفهوم یکسان گزینه
 همزاد درد و بالي عشق هستند و از ناز و تنعم به دورند.  

.17 صحیح است.   1ینه گز
فضل و هنر در دنیا ارزش و مقام یافت که با بیت مطـرح   1گزینۀ مفهوم بیت 

شده در سؤال تقابل مفهـومی دارد. نـادانی حـالل و دانـش و آزادگـی حـرام       
 گشت.  
.18 صحیح است.   1گزینه 

 :4و  3، 2هاي   مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینه
 ترك تعلّق و وابستگی به دنیا

.19 صحیح است. 3 گزینه
 مفهوم کلی بیت: (زندگی و مرگ من فرقی ندارند)

 به ناپایداري دنیا و فناي موجودات اشاره کرده است. 4و  2، 1هاي  در گزینه
.20 صحیح است. 3گزینه 

 در این گزینه به حیرانی و ناتوانی عقل و عشق اشاره دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

ـام حسـین    بریدة) اشاره به شام غریبان کربال و سر 1 در غـروب عاشـورا    )(ام
 دارد.

 ) به اسارت حضرت زینب (س) و شام غریبان اشاره دارد.2
 ) اشاره به ماجراي مسلم بن عقیل و واقعه عاشورا دارد.4

 )97و  96هاي  صفحه، 11(فارسی دوازدهم، درس 

شکل درست کلمه است.»جوب
صحیح است.   1نه 

شکل درست کلمات است.  »الح، جملگی
 صحیح است. 3نه 

      ري وجـود دارد و مصـداق و تمثیلـی بـراي     دو مصـراع ارتبـاط دسـتو   
گر نیستند.  

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

تشـبیه، مصـراع اول: کنایـه از    »:راه عشـق «آمیـزي،   حـس »: ن شـیرین
ردن جان در راه معشوق و تلمیح به داستان خسرو و شیرین.

 صحیح است.   2نه 
ه و عنایـت کـردن روزگـار،      چشم داشتن فگوشۀ :1ۀ  ففلک: کنایـه از توجـ

 »  چ«آرایی صامت  ـ واج»چشم«کلمۀ یص ـ تکرار در 
: دوست و دشمن، یزدان و اهـرمن: تضـاد ـ دسـت، دوسـت: جنـاس       2ۀ 

سان، دامن به دست آوردن: کنایه، اهرمن: استعاره از افراد بد
تضاد، شـمع و پروانـه و   شمع: تشخیص، استعاره، صبح و شب:گریۀ :3ۀ 

 تناسب
کنایه  : یاد و یار: جناس، مصراع دوم:4ۀ 
صحیح است.   2نه 

ماه نو / تشبیه: چو ماه نوگشتۀ یص: قد خم 
ت نظیر: ماه و سپهر  

یت حسن تعلیل ندارد.  
 صحیح است. 2نه 

در این واژه به معنی چه»رو(«رو: اسم + وند + اسم : روبه4گزینۀ 
صحیح است. 3گزینه  14.

از دستکینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میلهپنجرةگروه وصفی: 
هادست

اشهایش، کینه هایش، دلش، دست هایش، لب گروه اضافی: چشم
صحیح است. 4گزینه  15.

ها: بررسی گزینه
دبر فلک نواخت، آن مشت تو هستی تو اي  مشت) از خشم 1

                                مفعول                                      
بش پندمکن، از این سوخته جان یک پنهان) آتش درون را 2

مسند                                  مفعول                               
 ضربه بنواز چندبرو و بر وي  آسمان) اي مشت زمین بر3

 صفت     متمم                                                
ايبند را به ابر بنهفتهدلچهر را نبیند تو) تا چشم بشر روي 4

الیه       مفعول مضاف                             
صحیح است.   2گزینه  16.

 هاي یک، سه و چهار: عاشـقان واقعـی همـوا مفهوم یکسان گزینه
همزاد درد و بالي عشق هستند و از ناز و تنعم به دورند.  

صحیح است.   1ینه گز 17.
فضل و هنر در دنیا ارزش و مقام یافت که با ب1گزینۀ مفهوم بیت 

شده در سؤال تقابل مفهـومی دارد. نـادانی حـالل و دانـش و آزاد
 گشت.  
است.1گزینه صحیح 18.

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی  8آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

2

.21 صحیح است. 1گزینه 
ـا در   عکـس آن مطـرح    1گزینـۀ  در بیت سؤال هجران به پایان رسیده است، ام

 شده است.  
 ها: بررسی سایر گزینه

 آورد نیکوست. ) هر آنچه را که یار بر سر عاشق می2
 ) اندوه و حسرت بر عمر گذشته.3
 ) وفاداري در میان اهل ارادت پایدار است.4

.22 صحیح است. 3گزینه 
 عاشق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.

 ها: بررسی سایر گزینه
 ره به دنبال معشوق است.) عاشق هموا1
 بازي در راه معشوق ) جان4و  2

.23 صحیح است. 3گزینه 
بـازي عاشـقانه وجـود دارد و     همانند بیت سؤال مفهوم جـان  3گزینۀ در 

 گذارد، باید از جان بگذرد. این کسی که در راه عشق قدم می
.24 صحیح است. 2گزینه 

 هاي راه عشق سختی  4و  3، 1هاي  مفهوم بیت سؤال و گزینه
 اعتباري نام و ننگ در راه عشق بی  2 گزینۀمفهوم 
.25 صحیح است. 2گزینه 

 صبر در بال  4و  3، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینه
 صبر نکردن  2 گزینۀمفهوم 

 
 ان عربیزب

.26 صحیح است.   3گزینه 
أنْفقُوا: انفاق کنید / رزقناکم: به شما روزي دادیم / مما: از آنچه / أن یـاتی: کـه   
فرا برسد (بیاید) / یوم: روزي که / بیع: فـروش، داد و سـتد / خلّـۀ: دوسـتی /     

 شفاعۀ: شفاعتی
.27 صحیح است.   2گزینه 

 ها: خطاهاي سایر گزینه
نکره است) ـ فقط (اضـافی اسـت)    » مومناً حنیفاً«پرست ( ) مومن یگانه1

» تیـغ «(اضـافی اسـت) ـ    » باید«غایب است) ـ  » یتعبد(«ـ عبادت کنی 
 »)تبر«یعنی » فأس(«
مضـارع اسـت) ـ فقـط (اضـافی اسـت) ـ        » تریـد » («خواسته باشی) «3

نیسـت) ـ بـت    » تشـبه «صـحیحی بـراي    ترجمـۀ شـباهت پیـدا کنـی (   
 اضافی است)جمع است) ـ چون (» أصنام(«
ترجمـه  » ك«ترجمـه نشـده اسـت) ـ درون (ضـمیر      » تشبه«) باشی(4

 )1گزینۀ شمشیر (مانند  -نشده است)
 )1(عربی دوازدهم، درس

.28 صحیح است.   1گزینه 
کلمات مهم: هذه العالمۀ الشهیدة: این دانشـمند معـروف، کانـت    ترجمۀ 

: سخنرانی أن کرد (معـادل ماضـی اسـتمراري    هایی می تُلقی محاضرات ،(
 ها یسعوا: که تالش کنند، الحضارات: تمدن

 ها: بررسی گزینه
هـایی   : این، یک دانشمند ... (این دانشـمند معـروف)، سـخنرانی   2گزینۀ 

» یسـعوا «کرد)، تالش (که تالش کنند؛  هایی می داشته است. (سخنرانی
 فعل است.)

داده اسـت.  هایی ارائـه   : نزدیک کردن (نزدیک شدن)، کنفرانس3گزینۀ 
هـا   کرد)، لـزوم تـالش (کـه تـالش کننـد)، فرهنـگ       هایی می (سخنرانی

 ها)   (تمدن
کـرد)، نزدیـک    هایی مـی  هایی داشته است (سخنرانی : سخنرانی4گزینۀ 

فعـل  » أوصـت «کند (توصیه کرده بود؛  کردن (نزدیک شدن)، توصیه می
 ماضی است.)

.29 صحیح است. 2گزینه 
 ترجمه کلمات مهم:

هـایی (را)، یجـدها: آنهـا را     چ ......... نیسـت، حسـنات: نیکـی   ما من: هـی 
 یابد می

 ها: بررسی سایر گزینه
نکـره  » حسـنات «هـایی،   ها (نیکی در ترجمه نیامده است، نیکی» هیچ) «1

مضـارع  » یجـد «یابـد،   است)، پروردگار (پروردگارش)، خواهـد یافـت (مـی   
 است)

هـا (ماننـد    )، نیکـی ) مؤمن (هیچ مؤمنی نیست)، هرچه، (اضافی اسـت 3
)، ضمناً اسلوب عبارت عربی در ترجمه فارسـی بـه هـم خـورده     1 گزینۀ
 است.

)، از پـیش فرسـتاده باشـد    1 گزینۀها (مانند  یابی (نیست)، نیکی ) نمی4
 )1 گزینۀمضارع است)، یافته است (مانند » یقدم«(از پیش بفرستد 

 )36صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
.30   صحیح است. 3گزینه 

 هاي دیگر:خطاهاي گزینه
و ایـن (اضـافی    -صـفت اسـت نـه خبـر)    » السلمی(«) صلح آمیز است 1

 -شـود) بر انگیخته است (چنین فعلی در عبارت عربی دیده نمی -است)
 ترجمه نشده است)» علیکم(«آگاه باشید 

زنــدگی کنیــد  -قیــد نیســت)» الســلمی(«) بــه صــورت صــلح آمیــز 2
» حیـرت «حیـرت زده شـوند (    -امـر)  مصدر اسـت نـه فعـل   » تعایش(«

 مفرد است نه جمع)» الخالف(«اختالفات  -متعدي است نه الزم)
 -اي در عبارت عربـی وجـود نـدارد)   ) باعث ... شده است (چنین کلمه 4

فعل مضـارع  » یحاولون(«درحال تالش  -صفت است)» الغربیین(«غرب 
 )شودحتماً (در جمله عربی قید تاکید دیده نمی -است)

 )4(عربی دهم، متن درس 
صحیح است. 1گزینه  31.

 است.» اند سروده شده«فعل ماضی مجهول و ترجمه درستش » أنشد«
 )77تا  75هاي    صفحه(عربی دهم، 

.32 صحیح است.   3گزینه 
 »امسال!«نه » هر ساله، ساالنه«یعنی » سنویاً«

.33 صحیح است. 4گزینه 
ود، زیـرا کـه دائمـا    شـ  مفهوم عبارت: آرزوهاي انسان همیشه محقق نمی

رود. اوضاع به نفع او پیش نمی
 ها: سایر گزینهترجمۀ 

 ارتباط است) ) آرزوهاي انسان مثل دریا است، هیچ نهایتی ندارد! (بی1
 ارتباط) تواند به آرزوهایش برسد! (بی ) با تالش و کوشش انسان می2
نیـازي از   ) سوار شدن بر کشتی خطرناك است؛ اما این خطر سبب بـی 3

 ارتباط) شود! (بی آن نمی
 )78صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

.34 صحیح است.   1گزینه 
 هاي دیگر: خطاهاي گزینه

ـاندن درخـت  «(این فعل براي » یجلس) «2 ـار نمـی   بـه » نش ـ   ک ـاس «رود!)  » النّ
 نیست)» دیگران«صحیحی براي  ترجمۀ(
ـ   » هاي دیگران قلب» («آخر«) قلوب 3 واهـد  خ«(فعل » سیجلَس«جمع است) 

 مجهول نیست)» نشاند
ـ   » کهکسی«(معناي درستی براي » إن) «4  گزینـۀ (ماننـد  » یجلـس «نیسـت) 
 نیست)» کنار«صحیحی براي  ترجمۀ» (أمام«)ـ  2

 )1(عربی دوازدهم، درس

یح
 بـازي عاشـقانه وجـود دارد و    همانند بیت سؤال مفهوم جـان 3گزینۀ 

گذارد، باید از جان بگذرد.کسی که در راه عشق قدم می
است. 2نه  صحیح

هاي راه عشق سختی  4و 3، 1هاي  وم بیت سؤال و گزینه
اعتباري نام و ننگ در راه عشقبی 2 گزینۀوم 
صحیح است. 2نه 

 صبر در بال 4و 3، 1هاي  وم مشترك عبارت سؤال و گزینه
 صبر نکردن  2 گزینۀوم 

ی
 صحیح است.   3نه 

ا: انفاق کنید / رزقناکم: به شما روزي دادیم / مما: از آنچه / أن یـاتی: کـه   
رسد (بیاید) / یوم: روزي که / بیع: فـروش، داد و سـتد / خلّـۀ: دوسـتی /     

عۀ: شفاعتی
 صحیح است.   2نه 

 ها: هاي سایر گزینه
نکره است) ـ فقط (اضـافی اسـت)    »مومناً حنیفاً«پرست (مومن یگانه
» تیـغ «(اضـافی اسـت) ـ    »باید«غایب است) ـ  » یتعبد(«ادت کنی 

»)تبر«یعنی » س
مضـارع اسـت) ـ فقـط (اضـافی اسـت) ـ        » تریـد » («خواسته باشی«

نیسـت) ـ بـت    »تشـبه «صـحیحی بـراي   ترجمـۀ هت پیـدا کنـی (   
 اضافی است)جمع است) ـ چون (» صنام

ترجمـه  »ك«ترجمـه نشـده اسـت) ـ درون (ضـمیر      » تشبه«شی(
 )1گزینۀ شمشیر (مانند -ه است)

د دوازده ب )1(ع

.30 صحیح است. 3گزینه 
هاي دیگر:خطاهاي گزینه

و ایـ -صـفت اسـت نـه خبـر)    »السلمی(«) صلح آمیز است 1
بر انگیخته است (چنین فعلی در عبارت عربی دیده نم-است)

ترجمه نشده است)» علیکم(«آگاه باشید 
زنــد -قیــد نیســت)»الســلمی(«) بــه صــورت صــلح آمیــز 2
 حیـرت زده شـوند ( -امـر)  مصدر اسـت نـه فعـل   » تعایش(«

مفرد است نه جم» الخالف(«اختالفات -متعدي است نه الزم)
اي در عبارت عربـی وجـو) باعث ... شده است (چنین کلمه 4

فع» یحاولون(«درحال تالش  -صفت است)»الغربیین(«غرب 
 )شودحتماً (در جمله عربی قید تاکید دیده نمی-است)

(عربی دهم، متن
صحیح است. 1گزینه  31.

»اند سروده شده«فعل ماضی مجهول و ترجمه درستش »أنشد«
 ههاي صفحه(عربی دهم، 

.32 صحیح است.   3گزینه 
 »امسال!«نه »هر ساله، ساالنه«یعنی » سنویاً«

صحیح است. 4گزینه  33.
ــود، زیـراشـ مفهوم عبارت: آرزوهاي انسان همیشه محقق نمی

رود. اوضاع به نفع او پیش نمی
ها: سایر گزینهترجمۀ 

ارتبا) آرزوهاي انسان مثل دریا است، هیچ نهایتی ندارد! (بی1
ا ا ال اا آ ا
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.35 صحیح است.   3گزینه 
همکار جدیدم: زمیلی الجدید ـ مدرك: شـهادة ـ دکتـرا: الـدکتوراه ـ دو       

 به دست آورد: حصل علیسال پیش: قبل سنتین ـ 

.36 صحیح است. 4گزینه 
هنگامی که مردم در ... عید در خارج شهر بودند، «عبارت سؤال: ترجمۀ 

ــر ...     ــه ... را ســپس ... را ب ــت و ... هم ــد رف ــه ســمت معب ــراهیم ... ب اب
 »ترینشان و به سرعت خارج شد! بزرگ

 ها: گزینهترجمۀ 
هیم اسـت)،  لقـب حضـرت ابـرا   » خلیـل «) جشـن ـ خلیـل (دوسـت؛     1

 شکسته شد ـ مراسم ـ قرارداد ـ تبر ـ گردن
هـا ـ نهـاد ـ جـام ـ        ) جشنواره (جشن) ـ یکتاپرسـت ـ آویخـت ـ بـت      2

 گردن
 ) جشنواره (جشن) ـ خلیل ـ شکاند ـ مراسم ـ آویخت ـ جام ـ دوش3
 ها ـ آویخت ـ تبر ـ دوش ) جشن ـ یکتاپرست ـ شکاند ـ بت4

 )4صفحۀ ، 1ربی دوازدهم، درس ، ع28صفحۀ ، 3(عربی دهم، درس 
.37 صحیح است.   1گزینه 

کار بـرود   تواند فعل به نمی» عن«غلط است؛ زیرا بعد از حرف جرّ » أکَلَ«
 (خوردن) صحیح است.» أکْلِ«پس 

 ) 2و1هاي  (عربی دوازدهم، درس
 متن:  ترجمۀ 

حکیمی در مجلس یک امیري حاضر شد و امیر مهمانانی داشت، امیـر خرمـا   
از حکیم خواست که آن را بین حاضران تقسیم کند، حکـیم بـه امیـر    آورد و 

گفت: آیا مثل مردم تقسیم کنم یا مثل خدا؟! امیر بـه او گفـت: ماننـد مـردم     
تقسیم کن، پس حکیم سینی خرما را برداشت و به هر یـک از حاضـران سـه    

ر عدد خرما داد و بقیه سینی خرما را جلو امیر قـرارداد، امیـر گفـت: بـار دیگـ     
مانند خدا آنرا تقسیم کن. حکیم خرما را جمع کرد و به اولی یـک خرمـا داد   
و دست دومی را از خرما پر کرد و به سومی چیزي نداد و در ظـرف چهـارمی   

خواسـت بـه    دو خرما قرار داد، حاضران از این کار تعجب کردند ... حکیم مـی 
ز در زنـدگی  آنها بگوید که خدا در هر چیـزي حکمتـی دارد و زیبـاترین چیـ    

تفاوت هست، چنانچـه بـه همـه مـردم مـال داده شـود، ارزش آن مشـخص        
شـود، و   ارزش مـی  شود ... و اگر به همه سالمتی داده شود، سـالمتی بـی   نمی

شود. راز زنـدگی ایـن اسـت کـه      ارزش می اگر به همه علم داده شود، علم بی
ن آن را مردم مکمل هم باشند و خداوند حکمتـی دارد کـه بـا عقـل قاصـرما     

دهـد حکمتـی دارد و هنگـامی     کنیم، هنگامی که خداوند مال مـی  درك نمی
 گیرد حکمتی دارد.   که آن را می

.38 صحیح است.   1گزینه 
ـاده    بی: «1ترجمۀ آیۀ گزینۀ  گمان پروردگارت براي هر که بخواهـد روزي را گش

 »  گرداند در حقیقت او به بندگانش آگاه و بیناست. یا تنگ می
.39 یح است.  صح 4گزینه 

ـاس         بر اساس متن نعمـت  ـاي خداونـد (علـم و ثـروت و سـالمتی و ...) بـر اس ه
 حکمت پروردگار است.  

.40 صحیح است.   3گزینه 
 با توجه به متن مردم از نوع تقسیم خرما توسط حکیم تعجب کردند.  

.41 صحیح است.   2گزینه 
 گذاري کامل جمله بدین شکل است:   حرکت

 شیء و إنَّ أجملَ ما فی الحیاةِ التفاوت.  إنَّ للّه حکمۀً فی کُلِّ 

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

بلَــغ: «متعــد (یحتــاج إلـی المفعــول)؛  ) الزم (الیحتـاج إلــی المفعـول)  1
 مفعولش است.» خیراً«خواهد و در این عبارت  در عربی، مفعول می» رسید

مفـرد  » (الکـذّاب: بسـیار دروغگـو    »)الکـاذب «رده ) جمع التکسیر (مف2
 است)

اسـت و معنـاي   » خـوبی «در این عبارت به معناي » خیراً(«) اسم التفضیل 4
 تفضیل ندارد.

 )53صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس 
.43 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
ـ مجهول (چون مضارع بـوده و عـین    ) للمتکلّم مع الغیر (للمتکلّم وح1 ده است) 

 تواند مجهول باشد)الفعلش کسره دارد، نمی
 »)أمر«الیه (صفت است براي  ) مضاف3
ـ فاعلـه ... (ضـمیر    4 ـا نـون    » ي«) من باب تفعل (ص: من باب تفعیل)  چـون ب

 به است، نه فاعل)وقایه آمده، پس مفعول
.44 صحیح است. 4گزینه 

 اسم فاعل نیست.» ظُلم«
.45 صحیح است. 1گزینه 

 ادفَع، فعل امر ثالثی مجرد است.
 )4و  3(عربی دهم، قواعد درس 

.46 صحیح است. 1گزینه 
خواهد که از ثالثی مجرد باشد، اسم فاعل در ثالثی مجرد  سؤال، اسم فاعلی را می

» مـُ«. اسم فاعل در ثالثی مزید با 1 گزینۀ در» قادر«آید مانند می» فاعل«بر وزن 
المبتعـد،  «ها  گیرد. در سایر گزینه می» ـِ«شود و یکی مانده به آخرش  یشروع م

 همگی اسم فاعل از ثالثی مزید هستند.» مصلح، مبشِّرین، منذرین
 )110و  109هاي ، صفحه8(عربی دهم، درس 

.47 صحیح است. 1گزینه 
 خبر است و هر دو نکره هستند.» خیر«مبتدا و » اثنان«

 :ها بررسی سایر گزینه
 خبر و معرفه است.» أقوي«مبتدا و معرفه و » الکالم) «2
 خبر و معرفه است.» مشغولون«مبتدا و معرفه و » العمال) «3
 خبر و فعل است.» تمطر«مبتدا و معرفه و » السماء) «4

 )29صفحۀ ،  3(عربی یازدهم، درس 
.48 صحیح است. 2گزینه 

سم مفعول اسـت و  ا» المحبوب«اسم فاعل است و » القاتل« 2 گزینۀدر 
 این جمله اسم مکان ندارد.

ترجمه: کشته شدن سیدالشـهداء و یـارانش در کـربال مصـیبت بزرگـی      
 است.  

 ها: مکتَبۀ، مقابِر و منازِل اسم مکان هستند. در سایر گزینه
 )8 صفحۀ ،1(عربی یازدهم، درس 

.49 صحیح است.   2گزینه 
گردد کـه فاعـل فعـلِ     برمی» السمکۀ«به » هی تسیر معها«جملۀ حالیۀ 

 است.  » تدافع«
 ها: بررسی سایر گزینه

 گردد که مفعول است.   برمی» قطرات«به » متتالیۀً) «1
 گردد که مفعول است.   برمی» یعطینا«در » نا«به » غافلین) «3
 کند که آن هم مفعول است.   را بیان می» الحجاج«حالت » راکبین) «4

 )2(عربی دوازدهم، درس

 ن
جشنواره (جشن) ـ خلیل ـ شکاند ـ مراسم ـ آویخت ـ جام ـ دوش

ها ـ آویخت ـ تبر ـ دوشجشن ـ یکتاپرست ـ شکاند ـ بت
 )4صفحۀ ، 1ععربی دوازدهم، درس ، ع28صفحۀ ، 3(عربی دهم، درس 

 صحیح است.   1نه 
کار بـرود   تواند فعل به نمی»عن«غلط است؛ زیرا بعد از حرف جرّ » لَ
(خوردن) صحیح است.» أکْلِ«

 ) 2و1هاي  (عربی دوازدهم، درس
 تن:  

می در مجلس یک امیري حاضر شد و امیر مهمانانی داشت، امیـر خرمـا   
از حکیم خواست که آن را بین حاضران تقسیم کند، حکـیم بـه امیـر    و 

: آیا مثل مردم تقسیم کنم یا مثل خدا؟! امیر بـه او گفـت: ماننـد مـردم     
یم کن، پس حکیم سینی خرما را برداشت و به هر یـک از حاضـران سـه    

ــ     ر خرما داد و بقیه سینی خرما را جلو امیر قـرارداد، امیـر گفـت: بـار دیگـ     
 خدا آنرا تقسیم کن. حکیم خرما را جمع کرد و به اولی یـک خرمـا داد   
ست دومی را از خرما پر کرد و به سومی چیزي نداد و در ظـرف چهـارمی   

 خواسـت بـه   خرما قرار داد، حاضران از این کار تعجب کردند ... حکیم مـی 
ــ    ز در زنـدگی  گوید که خدا در هر چیـزي حکمتـی دارد و زیبـاترین چیـ    

ت هست، چنانچـه بـه همـه مـردم مـال داده شـود، ارزش آن مشـخص        
شـود، و  ارزش مـی  شود ... و اگر به همه سالمتی داده شود، سـالمتی بـی     

 شود. راز زنـدگی ایـن اسـت کـه     ارزش می ه همه علم داده شود، علم بی
          ن آن را م مکمل هم باشند و خداوند حکمتـی دارد کـه بـا عقـل قاصـرما     

تواند مجهول باشد)الفعلش کسره دارد، نمی
»)أمر«الیه (صفت است براي ) مضاف3
ـ فاعلـه ... (ضـمیر    4  چـ»ي«) من باب تفعل (ص: من باب تفعیل) 

به است، نه فاعل)وقایه آمده، پس مفعول
صحیح است. 4گزینه  44.

اسم فاعل نیست.» ظُلم«
صحیح است. 1گزینه  45.

ادفَع، فعل امر ثالثی مجرد است.
(عربی دهم، قواعد در

صحیح است. 1گزینه  46.
خواهد که از ثالثی مجرد باشد، اسم فاعل درسؤال، اسم فاعلی را می

. اسم فاعل در ثالثی م1 گزینۀ در» قادر«آید مانند می» فاعل«بر وزن 
مانده به آخرشیشروع م سایر گزینهمیــ» ـِ«شود و یکی ه گیرد. در

همگی اسم فاعل از ثالثی مزید هستند.»مصلح، مبشِّرین، منذرین
9هاي ، صفحه8(عربی دهم، درس 

صحیح است. 1گزینه  47.
خبر است و هر دو نکره هستند.» خیر«مبتدا و » اثنان«

:هابررسی سایر گزینه
خبر و معرفه است.» أقوي«مبتدا و معرفه و » الکالم) «2
خبر و معرفه است.» مشغولون«مبتدا و معرفه و » العمال) «3
خبر و فعل است.» تمطر«مبتدا و معرفه و » السماء) «4

ص ، 3(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه  48.
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.50 است.صحیح  1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 »قانون«) قوانین: مستثنی منه و جمع مکسر، مفرد 1
بوده): مسـتثنی منـه و جمـع مـذکر     » مرافقون«) مرافقوا (که در اصل 2

 »مرافق«سالم؛ مفرد: 
 ) محافظات: مستثنی منه و جمع مؤنث سالم؛ مفرد محافظۀ3
 »جمع مؤنث سالم«) طالبات: مستثنی منه، مفرد: طالبۀ 4

 )34صفحۀ ، 3 (عربی دوازدهم، درس 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است.   1گزینه 

اگر پیامبري در تعلیم و تبیـین دیـن و وحـی الهـی معصـوم نباشـد، امکـان        
 رود.   شود و اعتماد مردم به دین از دست می انحراف در تعالیم الهی پیدا می

دارنـد، در مقـام عمـل بـه     پیامبران با اینکه مانند ما انسـانها غریـزه و اختیـار    
کنـد کـه هـوي و     شوند؛ زیرا کسـی گنـاه مـی    دستورات الهی دچار گناه نمی

کنـد   هوس بر او غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده مـی 
افتـد و از لطـف و رحمـت او دور     داند که با انجام آن از چشـم خـدا مـی    و می
 کند.   نمی شود، محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض می

 )53صفحۀ ،  4(دین و زندگی یازدهم، درس 
.52 صحیح است.   1گزینه 

 پاسخگوي نیاز ثابت داد و ستد است.   احلّ اهللا بیع و حرّم الرّباآیۀ 
.53 صحیح است. 1گزینه 
هاي ناآگاه توجهی به نیاز دائمی خـود بـه خداونـد ندارنـد.      انسان

یشـتر شـود، بـه    اش با خـدا ب  هرچه معرفت انسان به خود و رابطه
نیاز خود بیشتر آگاه شده و عجـز و بنـدگی خـود را بیشـتر ابـراز      

 کند. می
 )6 صفحۀ ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.54 صحیح است. 4گزینه 
هاي موجودات به  ها و قانون ها و ویژگی کاري اجرا و پیاده کردن ریزه

شـود (مقتضـی بـه     الهی است. لذا مربوط به قضـاي الهـی مـی   ارادة 
 اي الهی).قض

اگر کسی تقدیرها را نبیند و نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میـان  
میلیاردها اتفاق ممکن دیگـر تلقـی کنـد، نسـبت بـه جهـان تصـور        

ریزي براي زنـدگی و   نظمی و هرج و مرج و نداشتن امکان برنامه بی
 اش را دارد. آینده

 )59صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.55 ت.  صحیح اس 4گزینه 

هاي وجود ارتباط میان عـالم   ها از نشانه اعمال انسانپروندة بسته نشدن 
قابـل   ﴾بمـا قـدم  ﴿شـریفۀ  برزخ و دنیا بوده که ایـن مفهـوم از عبـارت    

 دریافت است.  
از [این آیه به قیامت اشاره دارد که در آن روز به انسان بـه آنچـه پـیش    

 شود. خبر داده می ، فرستاده و آنچه پس [از مرگ] فرستاده است ]مرگ
 )62صفحۀ ، 5(دین و زندگی دهم، درس 

.56 صحیح است.   4گزینه 
ــیمی،     ــک، ش ــد فیزی ــومی مانن ــق عل ــوانین جهــان خلقــت از طری شــناخت ق

هاي الهی و نیز بهـره گـرفتن از طبیعـت     شناسی سبب آشنایی ما با نشانه زیست
 شود. می

 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.57 ح است.صحی 3گزینه 
المسـتغفر مـن الـذّنب و    «خاصیت فرمود:  در مورد استغفار بی )(امام رضا 

ه: کسـی کـه از گنـاه اسـتغفار کنـد و در عـین حـال،          یفعله کالمستهزئ بربـ
ایـن  » انجامش دهد، مانند کسی است که پروردگارش را مسخره کـرده اسـت  
ار گنـاه  حدیث به عدم تحقق یکی از مراحل تکمیلی توبـه، یعنـی عـدم تکـر    

 کند. اشاره می

.58 صحیح است. 1گزینه 
منکـران معـاد از    ﴾و مالَهم بِذلک من علمٍ ان هم الّا یظُنّـونَ ﴿ آیۀطبق 

 گویند. روي گمان سخن می
به دانایی مستمر نسـبت بـه لهـو و لعـب      ﴾لَو کانوا یعلَمونَ﴿در عبارت 

 بودن دنیا و حقیقی بودن آخرت اشاره گردیده است.
 )38و  36هاي  ، صفحه3و زندگی دهم، درس  (دین

.59 صحیح است.   4گزینه 
) را دیـد کـه   روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق (

هـا   لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: جد شما اینگونه لبـاس 
 پوشید.   را نمی
ز مـا در  ) فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودنـد، امـا امـرو   امام (

شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانـایی پوشـیدن چنـین لباسـی را     
 دارند.  

 )133صفحۀ (دین و زندگی دهم، 
.60 صحیح است. 3گزینه 

و منَ النّاسِ من یعبد اللّه علی حـرف فَـإن اَصـاَبه خَیـرٌ     ﴿ آیۀ مبارکۀدر 

لی وع تنَۀٌ انقَلَبف تهن اًصابا و أَنَّ بِهاطم ... پرسـتش خـدا از یـک     ﴾جهِـه
جانب به تعبیر قرآن، پرستشی از روي تردید توصیف شده اسـت کـه در   

 انجامد. هنگام بالیا به روي گردانی از خدا می
 )34صفحۀ  ، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

.61 صحیح است.   4گزینه 
اً و انّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظُلماً انّمـا یـأکلونَ فـی بطـونهم نـار     ﴿

   ﴾سیصلون سعیرا
 )86صفحۀ   ،7(دین و زندگی، درس 

.62 صحیح است. 3گزینه  
جمعـی از آنهـا دانـش دیـن را     «عبـارت شـریفه از آیـه:    ترجمۀ با توجه به 

شـود کـه    برداشت می» طور عمیق) بیاموزند و قوم خود را هشدار دهند (به
همگـان نیسـت و یکـی از     وظیفـۀ شناخت عمیق دیدن واجب اسـت؛ امـا   

روان پیامبر براي تفقه یک قوم، کافی اسـت کـه دیگـران را راهنمـایی و     پی
اگر یکی از پیـروان  «هشدار دهد. این مفهوم در حدیث پیامبر نهفته است: 

ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، بایـد دیگـران را کـه    
 »به احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند.

 )143و  142، 141هاي  صفحه، 10درس  (دین و زندگی یازدهم،
.63 صحیح است. 2گزینه 

برنـد   که گمان مـی  اي کسانی   آیا ندیده«فرماید:  نساء می سورة 60 آیۀخداوند در 
ـا            ـان دارنـد؛ ام ـازل شـد، ایم به آنچه بر تو نازل شـده و بـه آنچـه پـیش از تـو ن

ـاکموا الـی ا  ﴿خواهند داوري به نزد طاغوت برند  می ـاغوت یریدون ان یتح ... ﴾لط
ـلّهم ضـالالً   ﴿خواهد آنان را به گمراهی دور و درازي بکشاند  و شیطان می ان یض

 ».﴾بعیدا
 )50صفحۀ ، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 

پیامبري در تعلیم و تبیـین دیـن و وحـی الهـی معصـوم نباشـد، امکـان        
رود. شود و اعتماد مردم به دین از دست میف در تعالیم الهی پیدا می

    دارنـد، در مقـام عمـل بـه     ران با اینکه مانند ما انسـانها غریـزه و اختیـار    
   کنـد کـه هـوي و    شوند؛ زیرا کسـی گنـاه مـی   ورات الهی دچار گناه نمی

 کنـد  س بر او غلبه کند و کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده مـی 
      افتـد و از لطـف و رحمـت او دور     داند که با انجام آن از چشـم خـدا مـی   ی

کند.   نمیشود، محبت به خداوند را با هیچ چیز عوض
 )53صفحۀ ،  4(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است.   1نه 
پاسخگوي نیاز ثابت داد و ستد است.  احلّ اهللا بیع و حرّم الرّبا

صحیح است. 1نه 
هاي ناآگاه توجهی به نیاز دائمی خـود بـه خداونـد ندارنـد.     ن

یشـتر شـود، بـه    اش با خـدا ب  چه معرفت انسان به خود و رابطه
ابـراز       بنـدگی خـود را بیشـتر و آگاه شده و عجـز خود بیشتر

 کند.
 )6 صفحۀ ،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است. 4نه 
هاي موجودات به ها و قانون ها و ویژگی کاري  و پیاده کردن ریزه

شـود (مقتضـی بـه    الهی است. لذا مربوط به قضـاي الهـی مـی   ة 
ي الهی).

 کسی تقدیرها را نبیند و نظم فعلی جهان را یک اتفاق از میـان  
یاردها اتفاق ممکن دیگـر تلقـی کنـد، نسـبت بـه جهـان تصـور        

ریزي براي زنـدگی و  ظمی و هرج و مرج و نداشتن امکان برنامه
 اش را دارد.ه

هاي ، صفحه3و زندگی دهم، درس  (دین
.59 صحیح است.   4گزینه 

) رروزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق (
لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: جد شما اینگونه

پوشید.   را نمی
) فرمود: در آن زمان مردم در سختی بودنـد، امـا امـامام (

شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانـایی پوشـیدن چنـین
 دارند.  

 صف(دین و زندگی دهم، 
صحیح است. 3گزینه  60.

و منَ النّاسِ من یعبد اللّه علی حـرف فَـإن اَص﴿آیۀ مبارکۀدر

لی وع تنَۀٌ انقَلَبف تهن اًصابا و أَنَّ بِهاطم ... پرسـتش خ ﴾جهِـه
جانب به تعبیر قرآن، پرستشی از روي تردید توصیف شده اسـ

 انجامد. هنگام بالیا به روي گردانی از خدا می
ص، 3دوازدهم، درس دین و زندگی (

.61 صحیح است.   4گزینه 
انّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظُلماً انّمـا یـأکلونَ فـی بطـو﴿

 ﴾سیصلون سعیرا
ص ،7(دین و زندگی، درس 

.62 صحیح است. 3گزینه  
جمعـی از آنهـا دانـش«عبـارت شـریفه از آیـه:    ترجمۀبا توجه به 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 پاسخنامه تجربی.  8دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

5

.64 صحیح است. 3گزینه 
مربوط بـه شـناخت    )(حدیث شریف صورت سؤال از امام علی 

هـاي تقویـت    ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي انـدك از راه 
اي فرزند آدم این مخلوقات را براي «است و با حدیث قدسی  عزت

 ارتباط مفهومی دارد. » تو آفریدم و تو را براي خودم
 )159و  158هاي   صفحه، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

.65 صحیح است. 3گزینه 
هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیـث و   دخالت دادن سلیقه

د اعتماد پیامبر به تبدیل حکومت عـدل  همچنین منزوي شدن افراد مور
 نبوي به سلطنت اشاره دارد.

 )98و  97هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،
.66 صحیح است. 2گزینه 

 اراده و اختیار دوري از شقاوت 
 ها گرایش به خیر و نیکی دوري از دورویی و ریا 

 اندیشه قوةعقل و  و نادانی  دوري از جهل
 )25، صفحه 2(دین و زندگی دهم، درس 

.67 صحیح است. 2گزینه 
ـام      ـالت بـه انج اهمیت فرمان خداوند به آن میزان است که اگر انجام نگیـرد، رس

 ﴾و ان لم تفعل فّما بلّغت رسالته﴿نرسیده است: 
 )69و  68هاي  صفحه، 5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.68 صحیح است. 3گزینه 
یوسف با خداوند سخن گفته و سـپس از   سورة 33 آیۀحضرت یوسف در 

پروردگارا! زندان نـزد  «طلبد:  او در مقابل دام شیطانی زلیخا استمداد می
خواننـد و اگـر    ها مرا به سوي آن فرا مـی  تر است از آنچه این من محبوب

گـردد   نی قلب من به آنها متمایل مـی مکر و نیرنگ آنها را از من بازنگردا
توان با یاري جستن از  پس در هر شرایطی می» و از جاهالن خواهم بود.

 خداوند، از گناه فاصله گرفت.
 )50صفحۀ ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.69 صحیح است.   2گزینه 
آنگاه که مـرگ یکـی از آنهـا    «مؤمنون:   سورة 100و  99 هاي  ترجمۀ آیه

گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد کـه عمـل صـالح انجـام      فرارسد، می
 ...» ام  دهم؛ آنچه را در گذشته ترك کرده

 )61 صفحۀ، 5(دین و زندگی دهم، درس 
.70 صحیح است. 3گزینه 

رُهم    ﴿آیۀ بر اساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهن آمم

بِّهِمر ندزَنُـونَ  عحی مالَ ه و هِملَیع فالَ خَو ایمـان بـه خداونـد و روز     ﴾و
واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شـود، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـتن      

 ترس و اندوه را به دنبال دارد.
از همان ابتداي دعوت مـردم را بـه یکتاپرسـتی دعـوت      )رسول اکرم (

 تا رستگار شوید.» بودي جز اهللا نیستمع«کرد و فرمود: اي مردم بگویید 
.71 صحیح است. 1گزینه 

ـا بـدبختی    به این موضوع اشاره دارد که زمینه ﴾ذلک بان اهللا﴿آیه  ساز هالکت ی
 یک جامعه مردم آن هستند که این آیه به علت غیبت امام عصر اشاره دارد.

 )126صفحۀ  ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

.72 صحیح است.   2گزینه 
وامل موفقیت و ناموفقیت، معلول محاسـبه و ارزیـابی اسـت و    شناخت ع

ایم بایـد ابتـدا خـود را مـورد سـرزنش قـرار        اگر معلوم شود ناموفق بوده
 دهیم. 
.73 صحیح است. 3گزینه 

هـاي   هاسـت و انسـان   این که پیام اسالم، پیامی مطابق با فطـرت انسـان  
کننـد،   ضمیر که جویاي حقیقت باشند را جذب می طلب و روشن حقیقت

جهـانی اسـت و در   جامعـۀ  مربوط به مسئولیت حضور مـوثر و فعـال در   
عقالنی و منطقـی  چهرة هایی استفاده نمود که  راستاي آن، باید از روش

سبیلِ ربِّـک بالحکمـۀ و    إِلی ادع﴿آیۀ دین اسالم را ترسیم نماید که در 
یـین  هاي دعـوت، تب  روش ﴾جادلهم بالتی هی احسنالموعظۀ الحسنۀ و 

 شده است.
.74 صحیح است. 3گزینه 

قُ وجـوههم     ﴿آیۀ شریفۀ مبتنی بر  رهـال ی ةٌ وزیـاد سـنی ونُوا الحلَّذینَ اَحسل

کـه نیکوکـاري پیشـه کردنـد، پاداشـی نیـک و        براي کسانی: «﴾قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ
» نشـیند.  آنـان غبـار خـواري و ذلـت نمـی      چهـرة تر است و بـر   چیزي فزون
آفریند و عـزت انسـان    ه نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش میآراستگی ب

 کند. را حفظ می
 )157صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

.75 صحیح است. 2گزینه 
؛ »یا معشَرَ التُّجارِ، الفقـه، تُـم المتجـرَ   : «)(با توجه به حدیث شریف امام علی 

دم دارد و اگر ورزش به قصد آمادگی آشنایی با احکام تجارت، بر تجارت کردن تق
 داند. را مستحب و داراي پاداش اخروي می براي انجام وظایف الهی باشد، آن 

 
 زبان انگلیسی

.76 صحیح است. 2گزینه 
به معنی (زمان) اسم غیرقابل شمارش است ولی در این تست بـه   timeنکته: 

بـه   How manyمعناي (دفعه، مرتبه) اسم قابل شمارش است و قبـل از آن  
 رود.   کار می

  از خواب بلند شدید؟ بارچند  8معنی جمله: دیروز قبل از ساعت 
.77 صحیح است. 3گزینه 

طور  ترجمه: اگر کتاب بخوانید، چیزهاي زیادي یاد خواهید گرفت، این
 نیست؟

نکته: کاربرد سؤال کوتاه آخر جمله. چون جمله مثبـت اسـت بایـد از    
 سؤال کوتاه منفی استفاده کرد.

 )31 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.78 صحیح است. 3گزینه 

ترجمه: او طرفدار و حامی واقعـی حیوانـات اسـت، بنـابراین آن مـار احتمـاالً       
 وسیله او کشته نشده است.   به

 mightکنیم، پـس بایـد بحـث     چون در مورد احتمال انجام عمل صحبت می
 له مجهول است.مطرح باشد و چون مار کشته شده، بنابراین جم

 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم
.79 صحیح است. 3گزینه 

 معنی جمله: چند بار این کفش تعمیر شده است از وقتی که آن را خریدي؟
ـال     sinceربـط   کلمـۀ نکته: کاربرد فعل مجهول، با توجه به  ـان ح از مجهـول زم

 شود. کامل استفاده می
 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

صحیح است. 2نه 
 اراده و اختیار ي از شقاوت 

هاگرایش به خیر و نیکیي از دورویی و ریا 
 اندیشه قوةعقل و  و نادانی ي از جهل

 )25، صفحه 2(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است. 2نه 

ـام      ـالت بـه انج ت فرمان خداوند به آن میزان است که اگر انجام نگیـرد، رس
﴾﴿﴿و ان لم تفعل فّما بلّغت رسالته﴿ده است:

 )69و 68هاي  صفحه،5(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است. 3نه 

یوسف با خداوند سخن گفته و سـپس از  سورة 33 آیۀرت یوسف در 
پروردگارا! زندان نـزد  «طلبد:  ر مقابل دام شیطانی زلیخا استمداد می

خواننـد و اگـر    ها مرا به سوي آن فرا مـی تر است از آنچه این محبوب
 گـردد   نی قلب من به آنها متمایل مـی و نیرنگ آنها را از من بازنگردا

با یاري جستن ازپس در هر شرایطی می» جاهالن خواهم بود. توان
وند، از گناه فاصله گرفت.

 )50صفحۀ ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است.   2نه 

آنگاه که مـرگ یکـی از آنهـا    «مؤمنون:  سورة100و 99هاي مۀ آیه
 گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد کـه عمـل صـالح انجـام     سد، می

...» ام  ؛ آنچه را در گذشته ترك کرده
 )61 صفحۀ،5(دین و زندگی دهم، درس 

ا3

شده است. 
.74 صحیح است. 3گزینه 

ق﴿آیۀ شریفۀ مبتنی بر  رهـال ی ةٌ وزیـاد سـنی ونُوا الحلَّذینَ اَحسل﴿﴿
کـه نیکوکـاري پیشـه کردنـد، پاداش براي کسانی: «﴾قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ
آنـان غبـار خـواري و ذلـت نمـ  چهـرة تر است و بـر  چیزي فزون
میآراستگی ب آفریند و عـببه نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش

 کند. را حفظ می
ص،11(دین و زندگی یازدهم، درس 

.75 صحیح است. 2گزینه 
«یا معشَرَ التُّجارِ، الفقـه، تُـم: «)(با توجه به حدیث شریف امام علی 

ققدم دارد و اگر ورزش به قآشنایی با احکام تجارت، بر تجارت کردن تق
را مستحب و داراي پاداش اخروي مبراي انجام وظایف الهی باشد، آن 

یسسییسی اننگننگگنگگلگگللگللیللییلییسییی زبابببان
.76 صحیح است. 2گزینه 

به معنی (زمان) اسم غیرقابل شمارش است ولی در اینtimeنکته:
  manyمعناي (دفعه، مرتبه) اسم قابل شمارش است و قبـل از آن  

رود.   کار می
 از خواب بلند شدید؟بارچند  8معنی جمله: دیروز قبل از ساعت 

صحیح است. 3گزینه  77.
ترجمه: اگر کتاب بخوانید، چیزهاي زیادي یاد خواهید گرفت

 نیست؟
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.80 صحیح است. 1گزینه 
تر ایـن اسـت کـه     اي نیست و اما از آن سخت شدن کار ساده مؤلفمعنی جمله: 

 دیگران مشتاق باشند، اثر یا نسخه بعدي شما را بخرند.
 پزشک ) دندان4) دکتر  3) مخترع  2) مؤلف  1

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.81 صحیح است. 4گزینه 

این است که چطور او قـرار اسـت بـه     کند نگران میمعنی جمله: آنچه که من را 
 سر کار برود.

.82 صحیح است. 2گزینه 
 است. زمینه پسها در  من به همراه کوهخانۀ ترجمه: این عکسی از 

.83 صحیح است. 3گزینه 
رونـد و   معنی جمله: برادرم معموالً روزهاي جمعـه بـا دوسـتانش بیـرون مـی     

 گردند.   می
 کردن ـ چک کردن) بررسی 4) بیدار شدن    2) دور شدن    1

   .hang out with sbبا کسی گشتن و پرسه زدن = 
.84 صحیح است. 2گزینه 
آن  بازتـابِ (نشـانگر)  هـا هسـتند،    این واقعیت که سربازها در خیابان«ترجمه: 

 »است که دولت چقدر ترسیده است.
 ) شرط4) رابطه    3) انعکاس، بازتاب، نشانگر    2) سؤال    1

.85 صحیح است. 3گزینه 
صدایتان شـنوندگان خـود    پایین آوردنجمه: با استفاده از باال بردن و تر

 را با سخنرانی خود درگیر نگه دارید.
 ) پیشرفت کردن   2) بهبود بخشیدن          1
 ) شامل بودن4) پایین آوردن              3

 )15(پایه دوازدهم، صفحه 
.86 صحیح است. 4گزینه 

ـان معتقدنـد کـه     ترجمه: جامعه ـان دوران     شناس ـاد یکـی از مشـکالت جوان اعتی
 معاصر است.

 ) اعتیاد4 ) جلوگیري3 ) عبارت2 ) رابطه1
 )57صفحۀ ، 2(زبان یازدهم، درس 

.87 صحیح است. 4گزینه 
خواهنـد در   اي) افرادي وجود دارند که فقط مـی  ترجمه: در هر اجتماعی (جامعه

ـ هر نوع خانـه   ـا بـی     یک خانه زندگی کنند  ـان هسـتند،   خ اي کـه بشـود. آنه انم
 ساکنین نامرئی شهر.

 ) نامرئی4نظام    ) بی3) غیرمنتظره   2) غیرقابل درك   1
 )69صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.88 صحیح است. 3گزینه 
زیبـایی کـار   مغـازة  شانسـید کـه در چنـین     ترجمه: چقدر شـما خـوش  

 .کنم تقدیر میکنید. من واقعاً فرهنگ و هنر ایران را  می
 ) بافتن4) تقدیر کردن   3) بستگی داشتن   2تخفیف دادن    )1

 )89و  86هاي  صفحه، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 :Clozeترجمۀ 

ـاً شـب     ها شنیده می آسمان تیره بود و صداي صاعقه از آن دوردست شـد. تقریب
فرا رسیده بود و هلنا هنوز دورتـر از محلـی بـود کـه بتوانـد اسـتراحت کنـد. او        

ـا منـزل عمـه   ام ـا     یدوار بود که بتواند قبل از تاریکی مسیر ت اش را طـی کنـد. ام
ـار        ماجرایی در کنار رودخانه سرعت حرکـت او را کنـد کـرده بـود. او اصـالً انتظ

کـرد کـه    ها را در زیر پل ببیند. او همیشـه فکـر مـی    اي از جن نداشت تا خانواده
کـه ایـن واقعیـت دارد.    ها موضوعی مضحک است اما امروز فهمیـد   داستان جن

ـارف     ها واقعاً مهربان بودند. حتی آنها از کلوچه جن هاي خانگی خود نیـز بـه او تع
ـا حتـی اگـر هـم         کردند، با وجود اینکه او به وجود جن ـادي نداشـت، ام ـا اعتق ه

 توانست کلوچه پختن آنها را نیز باور کند. اعتقاد داشت او نمی

.89 صحیح است. 1گزینه 
 ) شنوایی4) عالمت   3شت (آسمان)   ) به2) فاصله   1

.90 صحیح است. 2گزینه 
 ) فرستادن4) ساختن    3) طی کردن مسیر   2) گرفتن   1

.91 صحیح است. 3گزینه 
 ) بنابراین4) اما    3) یا    2) و   1

.92 صحیح است. 3گزینه 
 ) فریاد کشیدن   2) توجه کردن، تذکر دادن         1
 ) تکرار کردن4 ) کشف کردن، فهمیدن          3

 :1ترجمه متن 
هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشتر شـهرهاي بـزرگ    هاي آپارتمان بلوك

در اطراف جهان است. آنها کاربردي هستند؛ زیرا آنها با این هـدف سـاخته   
تواننـد افـراد زیـادي را در خـود سـاکن       هاي کوچک می شوند که زمین می

اهند آنها را بخرند یـا اجـاره کننـد    تر هستند که بخو کنند. آنها بسیار ارزان
 به این معنی که افراد زیادي توانایی خرید آنها را دارند.

هاي بلندمرتبه مضـرات و مشـکالت خـود را     متأسفانه زندگی در ساختمان
هـاي بلندمرتبـه    دارد. یکی از انتقادات این اسـت کـه افـرادي کـه در بـرج     

این علت است کـه محـل   زیستی ندارند و آن به  کنند، حس هم زندگی می
مشترکی وجود ندارد که افراد دور هم جمـع شـده و بـا یکـدیگر صـحبت      

تواننـد   کننـد مـی   هـاي ویالیـی زنـدگی مـی     کنند. اما افرادي که در خانـه 
هـاي   هاي خود را وقتی بیرون در خیابان هستند یا وقتـی ماشـین   همسایه

، مالقـات کننـد.   کننـد  هاي حیاط را کوتاه می کنند یا علف خود را تمیز می
هاي بلندمرتبه این فرصت را ندارند. در بعضی مـوارد آنهـا    ساکنین آپارتمان

 شناسند. خود را نمی همسایۀ حتی
با این وجود این موضوع همیشه مورد مهم نیست. در شهر من بیشتر افـراد  

هاي خـود   آنها همسایههمۀ کنند و  هاي بلندمرتبه زندگی می در ساختمان
که دو دلیل براي این مطلـب وجـود دارد. اول اینکـه مـردم      شناسند را می

کشور من بسیار اجتماعی هستند. وقتی آنها به یک آپارتمـان نقـل مکـان    
هـاي دیگـر    کنند، این است کـه بـه آپارتمـان    کنند، اولین کاري که می می
کـوچکی بـه آنهـا     هدیۀکنند و ساکنین نیز با  روند و خود را معرفی می می

کننـد. دوم اینکـه    گویند یا آنها را به یک وعده غذا دعوت می آمد می خوش
هایی است که ساکنین در آنجا جمـع شـده بـا     طبقات همکف داراي مکان

هـاي اجتمـاعی و    تریـا، باشـگاه   کننـد. در آنجـا کافـه    یکدیگر صـحبت مـی  
هـایی دارد کـه    هـاي سـبز و بـاغ    هایی وجود دارد. همچنین محوطـه  مغازه
بروند یا افراد براي اسـتراحت بـه آنجـا برونـد. ایـن بـدان       ها براي بازي  بچه

کننـد. در پایـان نتیجـه     معنی است که آنها افراد بیشـتري را مالقـات مـی   
تنهـا   تجربـۀ تواند یک  بلندمرتبه می هاي گیریم که زندگی در ساختمان می

کننـد،   زندگی کردن باشد. اگرچه این امر به افرادي که در آن زنـدگی مـی  
مـن زنـدگی    عقیـدة د و امکانات بومی که در آن وجود دارد. به بستگی دار

هـا یـک زنـدگی     تواننـد ماننـد خانـه    هاي بلندمرتبه نیـز مـی   در ساختمان
   اجتماعی را به شما هدیه بدهد.

صحیح است. 4گزینه  93.
.94 صحیح است. 2گزینه 
.95 صحیح است. 4گزینه 
.96 صحیح است. 1گزینه 

  

ردند. 
کردن ـ چک کردن) بررسی4) بیدار شدن    2ور شدن   

 .hang out with sbسی گشتن و پرسه زدن = 
صحیح است. 2نه 
آن   بازتـابِ (نشـانگر)  هـا هسـتند، این واقعیت که سربازها در خیابان«مه: 

 » که دولت چقدر ترسیده است.
 ) شرط4) رابطه    3) انعکاس، بازتاب، نشانگر    2سؤال   

صحیح است. 3نه 
صدایتان شـنوندگان خـود   پایین آوردنمه: با استفاده از باال بردن و 

سخنرانی خود درگیر نگه دارید.
پیشرفت کردن   2هبود بخشیدن           (
 ) شامل بودن4ایین آوردن              

 )15(پایه دوازدهم، صفحه 
صحیح است. 4نه 

ـان معتقدنـد کـه مه: جامعه ـان دوران      شناس ـاد یکـی از مشـکالت جوان         اعتی
 صر است.

 ) اعتیاد4 ) جلوگیري3 ) عبارت2 بطه
 )57 صفحۀ ، 2(زبان یازدهم، درس 

صحیح است. 4نه 
خواهنـد در   اي) افرادي وجود دارند که فقط مـی مه: در هر اجتماعی (جامعه

ـ هر نوع خانـه   ـا بـی    خانه زندگی کنند  ـان هسـتند،       خ     اي کـه بشـود. آنه خخانم
ین نامرئی شهر.
 ) نامرئی4نظام    ) بی3) غیرمنتظره   2یرقابل درك   

 )69صفحۀ ،2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
ا3

هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشتر شـهرههاي آپارتمان بلوك
در اطراف جهان است. آنها کاربردي هستند؛ زیرا آنها با این هـد

تواننـد افـراد زیـادي را در خهاي کوچک می شوند که زمین می
اهند آنها را بخرند یـا اجتر هستند که بخوکنند. آنها بسیار ارزان

به این معنی که افراد زیادي توانایی خرید آنها را دارند.
هاي بلندمرتبه مضـرات و مشـکالمتأسفانه زندگی در ساختمان

     هـايدارد. یکی از انتقادات این اسـت کـه افـرادي کـه در بـرج     
این علت است  زیستی ندارند و آن به  کنند، حس هم زندگی می

مشترکی وجود ندارد که افراد دور هم جمـع شـده و بـا یکـدیگ
    کننـد هـاي ویالیـی زنـدگی مـی    کنند. اما افرادي که در خانـه 

هاي خود را وقتی بیرون در خیابان هستند یا وقتـی ماش همسایه
، مالقـکننـد  هاي حیاط را کوتاه می کنند یا علف خود را تمیز می
هاي بلندمرتبه این فرصت را ندارند. در بعضی مساکنین آپارتمان

 شناسند. خود را نمی همسایۀ حتی
با این وجود این موضوع همیشه مورد مهم نیست. در شهر من بی

آنها همسایههمۀکنند و   هاي بلندمرتبه زندگی میدر ساختمان
 که دو دلیل براي این مطلـب وجـود دارد. اول این شناسند را می

کشور من بسیار اجتماعی هستند. وقتی آنها به یک آپارتمـان نق
کاري که میمی است کـه بـه آپارتمـان   کنند، اولین ه کنند، این
میمی کـوچکهدیۀکنند و ساکنین نیز با روند و خود را معرفی

کننـد. گویند یا آنها را به یک وعده غذا دعوت می آمد می خوش
هایی است که ساکنین در آنجا جمـطبقات همکف داراي مکان

 هـاي اتریـا، باشـگاه     کننـد. در آنجـا کافـه   یکدیگر صـحبت مـی  
هـایی هـاي سـبز و بـاغ   هایی وجود دارد. همچنین محوطـه مغازه

www.konkur.in

forum.konkur.in
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:2متن ترجمۀ 
دانشجویان، چاپ مقاله به زبان انگلیسـی  براي بسیاري از محققان و 

رسد. در چنـین مـواردي دیکشـنري کمکـی      کمی دشوار به نظر می
هـاي انگلیسـی بسـیار     دیکشـنري حـوزة  باشـد.   براي تالش آنها مـی 

گسترده است و اگر الزم است که براي برطرف کردن نیاز خود یـک  
ـ  دیکشنري انتخاب کنید، باید بدانید که دیکشنري ا هـم  ها چگونه ب

خواهید نیز مهـم اسـت.    متفاوت هستند و اینکه شما از آنها چه می
هر چند که دیکشنري عموماً براي جستجوي یک لغت ناآشنا و پیدا 

هـا را بـراي    شود، مـا اغلـب دیکشـنري    کردن معنی آن استفاده می
کنـیم. دیکشـنري را بـه عنـوان ابـزاري       اهداف دیگري استفاده مـی 
د. ماننـد چـاقوي سوئیسـی کـه نیازهـاي      چندمنظوره در نظر بگیری

 ها نیز چنین هستند.  کند، دیکشنري مختلفی را برطرف می
همیشه دانستن اینکه کلمه به چه معناست کافی نیست. براي اینکه 

واژگانی کاربردي ما شود الزم است بدانیم یـک  دامنۀ لغت جزئی از 
تفـاوت  شود. چگونه با لغت مشـابه دیگـر، م   لغت چگونه استفاده می

شود. ما ممکن  است. آیا بسیار رسمی یا غیررسمی در نظر گرفته می
شـود   است بدانیم که یک لغت به چه معناست و چگونه استفاده می

شود. ممکن است الزم باشـد   اما مطمئن نباشیم که چگونه هجی می
 CDها و  که آن را چاپ کنیم یا شکل جمع آن را بدانیم. دیکشنري

انـد.   که سخنگو دارند، تلفظ لغت را آسان کـرده  ها و کامپیوترهایی
توانید بین تلفظ بریتانیایی و آمریکایی انتخاب کنیـد.   شما حتی می

بدون چنین سهولتی الزم است که اصول آواشناسی که به ویژه براي 
نشان دادن تلفظ درست شده را بدانیم. گـاهی دانسـتن اصـل یـک     

(سمت الشمس) از  perihelionکلمۀ کند. مثالً  کلمه نیز کمک می
 helios (sun)(اطـراف) و   peri (around)یونانی بـه نـام   کلمۀ دو 

ــه از       ــا همیش ــه فض ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــاخته ش ــید) س (خورش
هـا ایـن    هاي چاپی است برخی دیکشـنري  هاي دیکشنري محدودیت

 اندازند. اطالعات را از قلم می
.97 صحیح است. 1گزینه 
.98 صحیح است. 2گزینه 
.99 حیح است.ص 1گزینه 
.100 صحیح است. 4گزینه 

 
 ریاضی

.101 صحیح است. 4گزینه 

nدانیم:  هندسی می دنبالۀدر  mn
m

a qa :بنابراین داریم 

a a a aq , q a a aa a a a
4 4 29 13 9 13

9 5 13
5 9 5 9

 

x (x )(x ) x x x x2 2 22 4 2 8 4 
aa , a q q qa

4 4 29
5 9

5
42 4 2 22 

a qa
220

18
2 

 )26 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.102 صحیح است.   4گزینه 
السـاقین اسـت پـس ایـن      کنیم. مثلـث متسـاوي   عمود می BCبر  Aاز 

 نیز هست.   BCارتفاع، میانه وارد بر 
B

CA 5

5 4
4 sinB cosC 3 4 7

5 5 5
3

 

.103 صحیح است.   2گزینه 
aبا فرض  3 2 bو  3 3 2  داریم: 3

x a b x a a b ab b a ab(a b) b3 3 2 2 3 3 33 3 3
x 

x a b abx3 3 3 3  
x x ( )( )3 32 3 2 3 3 2 3 2 3 
x x x x x x3 3 332 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3  

.104 صحیح است. 4گزینه 
x x x
x x
2 21 5 65 0 01 1 

x
x x

x

2
1 2 3

5 6 0 0
1 0

0 ت ترابع0
 ن

 مجموعه جواب نامعادله:
( , ) ( , )1 2 3( ,( 

   پس:
c , b , a a b c3 2 1 6 

 )93 حۀ، صف1(ریاضی دهم، تمرین 
.105 صحیح است.   4گزینه 

 آید:   تر به دست می اگر نمودار تابع را رسم کنیم برد تابع راحت

11

1
2

fR ( , ) , ,1 2 1 2

.106 صحیح است.   1گزینه 
5 4 10 6 602  تعداد حاالت مطلوب  2

.107 صحیح است. 2گزینه 
n(S) 8 563 

Aرنگ بودن سه مهره : پیشامد هم 
Aرنگ نبودن سه مهره : پیشامد هم 

n(A) P(A)5 3 1110 1 113 3 56 

P(A ) P(A) 11 451 1 56 56 

.108 صحیح است. 3گزینه 
yباید روي خط  Bو  Aوسط نقاط  نقطۀ ax b    باشد، به عـالوه شـیبAB  و

 معکوس هم هستند.قرینۀ شیب این خط 
A( , )3 2

B( , )5 0

A BH ( , ) ( , )5 3 5 2 4 12 2 2
H

 
 برابر است با: ABخط  هشیب پار

AB
( )m 0 2 2 1 15 3 2

طخ بیش
 

)نقطۀ خط از  , )4  گذرد. می -1با شیب  1
y ( ) (x ) y x y x1 1 4 1 4 3 

ـاره    3عرض از مبدأ خط برابر   ABخـط   است. درواقع این خط عمـود منصـف پ
 است.

شود. ما ممکن ت. آیا بسیار رسمی یا غیررسمی در نظر گرفته می
شـود   ت بدانیم که یک لغت به چه معناست و چگونه استفاده می

شود. ممکن است الزم باشـد  مطمئن نباشیم که چگونه هجی می
CDها و  آن را چاپ کنیم یا شکل جمع آن را بدانیم. دیکشنري

انـد.   که سخنگو دارند، تلفظ لغت را آسان کـرده  کامپیوترهایی
توانید بین تلفظ بریتانیایی و آمریکایی انتخاب کنیـد.   حتی می

ن چنین سهولتی الزم است که اصول آواشناسی که به ویژه براي 
ن دادن تلفظ درست شده را بدانیم. گـاهی دانسـتن اصـل یـک     

(سمت الشمس) از perihelionکلمۀ کند. مثالً  ه نیز کمک می
helios (sun)(اطـراف) و  peri(around)یونانی بـه نـام   کلمۀ 

ــه از       ــا همیش ــه فض ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــاخته ش ــید) س رش
هـا ایـن    هاي چاپی است برخی دیکشـنري  هاي دیکشنريدودیت

اندازند. عات را از قلم می
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حیح است.ص 1نه 
صحیح است. 4نه 

صحیح است. 4نه 

nدانیم:  هندسی می نبالۀ mn
m

a qa :بنابراین داریم 

a a a aq , q aa a a aq , qq , q a aa4aa 29 q4 a 9 13a
9 5 13aaaa

5 9aa 5 9a

x (x )(x ) x x x xx (x ) x xx2 2 2)(x )))(x )) ) 4x xxx xx
a 4 4 29 4

ت
نن

مجموعه جواب نامعادله:
)

پس:
, a a b ca b ca b, a, a, aa, a 6

،1(ریاضی دهم، تمرین 
.105 صحیح است.   4گزینه 

آید:   تر به دست می اگر نمودار تابع را رسم کنیم برد تابع راحت

11

1
2

fR ( , )fR ( ,(f )) ,,,,

.106 صحیح است.   1گزینه 

10 6 تعداد حاال60

صحیح است. 2گزینه  107.
56

Aرنگ بودن سه مهره : پیشامد هم
Aرنگ نبودن سه مهره : پیشامد هم

P(A) 1110 1 11 56
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.109   صحیح است. 1گزینه 
yهر نقطه روي  x2 ,x)به صورت  5 x )2 آن فاصـلۀ  اسـت.   5

 کنیم:   را پیدا می Aاز 

d (x ) ( x ) x x x2 2 23 2 5 0 6 9 2 5  

x x2 4 14 

xشود که  کمترین مقدار می dوقتی  x2 4 ، کمتـرین مقـدار   14

)bfخود را داشته باشـد. کمتـرین مقـدار آن هـم برابـر       ) f ( )a 22 

 است: 

mind ( )22 4 2 14 10  

.110 صحیح است. 1گزینه 
 هاي تناسب داریم: طبق ویژگی

a b c d e a b c d e
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

a b c d e d a b c d e
d

20 420 5 5 

.111 صحیح است. 2گزینه 
 تالس داریم: قضیۀبا تعمیم 

AD MB AD AE
AE NC MB NC

 

/
/

NCNC
2 5 3 3 5 65 2 5 

.112 صحیح است. 3گزینه 
C

B A
65

70

45

P

65

70

45
12 
K2ها  سؤال گفته نسبت مساحت 3

است، یعنی نسبت تشـابه برابـر    4

K 3
 باشد. می 2

MN ABAB AB
3 3 24 312 24 8 32 2 33

 

.113 صحیح است. 2گزینه 

A B

M

N

CD

1
24

5

AOB : ˆB̂ A ˆB̂ Aˆ ˆA A
1 1

1 2
2 1

90
90

1

O

 
 90 زاویـۀ چـون یـک    ،تندمتشابه هس ADBو  ADMهاي  مثلث

B̂ˆدارند و در باال هم ثابت کردیم  A1 . نسبت اضـالع متشـابه را   2
 نویسیم: می

DM AD DM DM MC DC DMAD AB
4 16

4 5 5
16 95 5 5 

.114 صحیح است. 4گزینه 
) نقطۀاز دو  fتابع خطی  , )2 )و  0 , )0 آن  ضـابطۀ کنـد، پـس    عبور می 3

 برابر است با:       
         f (x) x , f(x) x1 2 32 33 2 

y (x ) ( x ) x x x2 2 73 2 3 3 3 1 13 3 3 

x x7 31 03 7 
 )64تا  57هاي  هصفح(ریاضی یازدهم، 

.115 صحیح است.   2گزینه 
m mtan cotm m

1 2 4
2 4 1  

mcot ( )m msin ( )m

2 2
2 2
1 2 4 11 1 1 1

3 1
  

(m ) ( m ) ( m ) ;m m m2 2 2 21 2 4 3 1 1 4 12 16 0  
mm m m

2 13 4 0 4
لوبق لباقریغ

 
.116 صحیح است. 1گزینه 

x x x (I)2 29 0 9 3 3 
x x (II)1 0 1 
x x (III)1 1 2 

I II III ( , ) ( , )12 2 3IIII 
 این مجموعه عدد صحیح ندارد.

 )107صفحۀ (ریاضی یازدهم، 
.117   صحیح است. 4 گزینه

log log log log log loglog log log log log log48
150 3 50 3 100 2150 48 3 16 3 4 2 

b a
b a

2
4 

 )111صفحۀ (ریاضی یازدهم، 
.118 صحیح است. 3گزینه 

x x x
cot x tan xlim lim limtan x tan x tan x ( )2 20 0 0

1
1 1 1

0 0
 

.119 صحیح است. 1گزینه 
پیوسته باشد، باید مخرج کسر فاقـد ریشـه    براي اینکه تابع در مقام 

 یعنی باید داشته باشیم:حقیقی باشد، 
x mx m m ( m)2 22 2 0 0 4 4 2 0 

m m m m (m )(m )2 24 8 4 0 2 0 2 1 0 
m2  تعیین عالمت1

.120 صحیح است.   4گزینه 
P(Aحاصــــــل   B)   B)     خواســــــته شــــــده کــــــه برابـــــــر

P(A B) P(A) P(B) P(A B)B) P(A) P(B) P(A B)P(A) P(B)P(A) P(B)  است. بنابراینP(A B)B) 
P(Aخواهیم. از تساوي  می را | B) P(A)    داریم: 1

A  وB اند. مستقلP(A | B) P(A) P(A | B) P(A )1  
A  وB انـــد؛ پـــس   مســـتقلA  وB  انـــد؛ لـــذا   نیـــز مســـتقل

P(A B) P(A) P(B)B) P(AP(A   :است. پس 
/ / / / /P(A B) P(A) P(B) P(A) P(B) 0 4 0 5 0 4 0 5 0 7B) P(AP(A  

 صحیح است. 1نه 
هاي تناسب داریم:ق ویژگی

a b c d e a b c d eb c db c d
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

a b c d e d a b c d e
d

b c d e d a b c db c d e d a b c ddd 20 420 5 5

است. 2نه   صحیح
 تالس داریم: قضیۀمیم 

AD MB AD AE
AE NC MB NC

MB AD AE
NC MB NC

/
/NC NCNC

2 5/ 3 3 5NCNC 65 2 5/

 صحیح است. 3نه 
C

B A
65

70

45

P

65

70

45
12

K2ها  ل گفته نسبت مساحت 3
است، یعنی نسبت تشـابه برابـر   4

Kباشد. می 

MN ABAB AB ABAB
3 3 32424 8 32 2AB 33

( )msin ( )
( )2 2

1( )12 1 1)
(

) m)
( m
3 1m

) ( m ) ( m ) ;m m m2 2 2( ) ( )( ) ( ) 2 16 0) ( m ) ( m ) ;m m mm ) ( m ) ;m m) ( m ) ( m ) ;m m m( m ) ( m ) ;m mm ) ( m ) ;m m( ) ( )( ) ( )) (( ) ( )( ) (( ) ( )) (

m
m

13 4 0m 4
لوبق لباقریغ

صحیح است. 1گزینه  116.
x (I)20 9 3 xx x2

x (II)xxx
x (III)xxx

( , )( , ), )III ( ,III (( , ( , )( ,,
این مجموعه عدد صحیح ندارد.

 ص(ریاضی یازدهم، 
.117 صحیح است. 4 گزینه

log log log log log log
log log log log log

2log log log log loglog log log logloglo
2log log log loglolog loglo

a
a

 ص(ریاضی یازدهم، 
صحیح است. 3گزینه  118.

x x
x tan xlim limx tan x
x tan xx tan x ( )

lim limlim tan x
2 2( ))0 0

1
1 1 1

0)

صحیح است. 1گزینه  119.
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.121 صحیح است.   4گزینه 
تـوان بـه دسـت     زیر هـم مـی  رابطۀ دانیم که انحراف معیار را با استفاده از  می

 آورد:  

ix (x) , CVn x

2
2  

: R R
: R R2 2
2 4 2

53 53
اه هریاد طیحم نیگنایم
اه هریاد تحاسم نیگنایم

 
/( ) CV

R
2 753 2 49 7 3 52 

.122 صحیح است. 1گزینه 

1

f (x)

21-

f ( x)

2-

2

1-

f ( x)1

 

4

xf ( )2

2 
.123 صحیح است. 2گزینه 

P  2 زاویۀبر انتهاي کمان مربوط به
 شود. پس: واقع می 3

P (cos ,sin ) ( , )32 2 1
3 3 2 2 

)هم که  Qمختصات  , )0  شود. می 1

( )
m

3 31 12 2 3 21 102 2
 

y y m(x x ) y ( ) ( )(x )0 0 1 3 2 0 
y ( )x y ( )x1 3 2 3 2 1 0 

 )37صفحۀ دهم، پایۀ (
.124 صحیح است. 2گزینه 

xf ( )xf ( ) x
xf ( )

x xxx f ( )f ( )

12 3 31 2 3 2 2 3 3
22 33

 

f ( )f ( )
f ( )

f ( )

12 1 2 1
2 1 

fبا توجه به شکل  ( )1 fو  1 ( )1  است: 2

( )

22
2 2 2 02 1  )87صفحۀ ضی دوازدهم، (ریا 2

.125 صحیح است. 4گزینه 
f (x) x f (x) x xx

22 49 81 36 

f (x)f (x) x f ( )f ( )
x2
42 81 2 2 2 2 81 1 80 

f ( )f ( )2 2 40 
 )101 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

.126 صحیح است. 3گزینه 
y) چون برد تابع 1 log x   کزیمم و اسـت، پـس تـابع مـا     برابـر

 مینیمم مطلق ندارد.
xy) نمــودار 2 ــابع  را رســم کــرده 2 ــرد ت )ایــم. ب , اســت و  0(

 ماکزیمم و مینیمم مطلق ندارد.

1

xy 2
 

y) نمودار مربوط بـه تـابع   3 | x |1 گویـد کـه بـرد     بـه مـا مـی    1
( ,  است و تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق ندارد. 1[

xماکزیمم مطلق در   است. 1دهد و برابر  رخ می 1

1

1
2

y

x

 
4  ( y sin x cosx ( cos x) cosx2 22 1 2 

cos x cosx2 2 1 
cosxاگر  t    فرض کنید با توجه بـه اینکـهt1 اسـت، پـس    1

fتــابع  (t) t t2 2 حتمــاً مــاکزیمم و میــنمم مطلــق دارد. بــه  1
 توانید خودتان مقادیر آنها را پیدا کنید. عنوان تمرین می

.127 صحیح است. 4گزینه 
S xy x(x ) S (x ) x(x ) (x )( x )2 22 2 2 2 2 3 2 

S x S
22 2 4 320 3 3 3 27 

)126 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 
صحیح است. 4گزینه  128.
ـاس     50 صـفحۀ  4فعالیـت   نکتـۀ طبق  ـاب، بـر اس ـافتن    قضـیۀ کت هـرون در ی
 بر بیضی مماس شود، داریم: M نقطۀدر  dترین مسیر، اگر خط  کوتاه

MHP Q

FOF

60 6060

cc

 
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆF MP FMQ , FMF FMQ F MP60 60 

MF P : PF MF
P Q

MFQ : FQ MF

3
290
3

2

 

FQ PF (MF MF )3
2 

 باشد، داریم: a2اگر قطر بزرگ بیضی 

PF FQ (MF MF ) a a3 3 2 32 2 
OH بیضی از  مرکز فاصلۀd باشد، داریم: می 

aPQFF FQ PFOHFF
3

2 2
هقنزوذ
O طسو

 
aOH

a a

3
32

2 2 4 
 )50صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

1 21-2-1-

4

xf ( )x
2

2

صحیح است. 2نه 
2زاویۀ انتهاي کمان مربوط به 

 شود. پس: واقع می 3

P (cos ,sin ) ( , )(( 32 2 1sin ) (sin ) (sinsin3 3 2 2, ) ( ,, ) ( ,

)هم که  Qصات  ,  شود. می,,(

( )
m

(3 3( )( 1)) 3))2 2( )
3 21 102 2

y y m(x x ) y ( ) ( )(x )y m(x x ) y (y m(x x ) y ((((( )(x)) ( )(x)(x) ((
y ( )x y ( )x 1 0( ) y ( )( ) y (( ) ( )( ) (( )x y ( )x( )x y (( )x y (

 )37صفحۀ دهم، پایۀ (
صحیح است. 2نه 

xf ( )x
xf ( )x x

xf ( )x

xf ( )x

f ( )x

x xx
x

x
f ( )xxf ( )xf ( )

12 3 3(
1 2 3 2 2 3 3

2 3

( , ق[ م ی ی ی و ر ق م زی بع و
xماکزیمم مطلق در  است. 1دهد و برابر  رخ می 1

1
2

y

x

4  (x cosx ( cos x) cosxx 2(cosx ( cos x)cosx ( cos x)cosx ( cos x)( cos x)cosx (((((
xx 2 1cosxcosx

cosxاگر  t   فرض کنید با توجه بـه اینکـهt1 1tt اس
fتــابع  (t) t ttt2 1ttحتمــاً مــاکزیمم و میــنمم مطلــق

توانید خودتان مقادیر آنها را پیدا کنید.عنوان تمرین می
صحیح است. 4گزینه  127.

x(x ) S (x ) x(x ) (x )( x )x(x ) S (x) S (x2 2S ( )S ( ) x(x ) (x )( x) )) x(x ) (x )( xx(x ) (x )( x) x(x ) (x )())

x S
22 2 4 32SS
2

3 3 3 27
صف(حسابان دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  128.
ـاس    50صـفحۀ 4فعالیـت   نکتـۀ طبق  ـاب، بـر اس هـرون    قضـیۀ کت
بر بیضی مماس شود، داریمMنقطۀدر  dترین مسیر، اگر خط کوتاه

MH QQ

FO

60 6060

c

ˆ ˆ ˆ ˆFMQ FMF FMQ F MPFMQ F MP
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.129 صحیح است. 4گزینه 
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 

.130 صحیح است. 1گزینه 
 فرض کنید:

 Aپیشامد پسر بودن : 
 Bپیشامد عینکی بودن : 

 کنیم. داریم: میابتدا احتمال عینکی بودن را حساب 
ندوب رسپ لامتحا

 لامتحا
وب رتخد

ند

60
100

40
100

ندوب یکنیع لامتحا 10
100

ندوب یکنیع لامتحا 20
100 

P(B) 60 10 40 20 6 8 14
100 100 100 100 100 100 100 

 در این صورت:  

P(A B)P(A | B) P(B)

60 10 6
100 100 100 6 3

14 14 14 7
100 100

 

 
 شناسی زیست

صحیح است. 4گزینه  131.
منظور تولید واکسـن بـر علیـه آنفلـوآنزا صـورت گرفـت،        آزمایشی که به

مرحله داشت. 4توسط گریفیت انجام شد. این آزمایش، 
طـور   دار یا فاقـد پوشـینه را بـه    مرحله، گریفیت باکتري پوشینه 4در هر 

وراثتـی  مادة ها،  حالت همۀکرد. در  شده به موش تزریق می زنده یا کشته
باکتري که همان دناست به موش وارد شد.

ها: بررسی سایر گزینه
دار زنده بـه مـوش، باعـث بـروز      اینکه تزریق باکتري پوشینه مشاهدة) 1

پـژوهش   1 مرحلـۀ شود، فقـط متعلّـق بـه     ئم بیماري و مرگ آن میعال
گریفیت است.

رده، تنهـا    دار زنده در شُش موش هاي پوشینه باکتري مشاهدة )2 هاي مـ
چهارم آزمایش گریفیت اجرا شد. مرحلۀدر 
چهـارم آزمـایش بـه وقـوع      مرحلۀها، فقط در  موش غیرمنتظرة ) مرگ3

پیوست.
 )3و  2هاي  صفحه، 1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.132 صحیح است. 4گزینه 
مربـوط بـه    4هاي حشرات است اما گزینه  از ویژگی 3و  2، 1هاي  گزینه

 باشد! ها می عنکبوت

.133 صحیح است. 2گزینه 
تخم یاختۀ هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 

) را دارد. تخمـدان محـل تشـکیل    n3ضـمیمۀ و تخـم  n2(تخم اصـلی 
 ها است.                تخمک

 ها: بررسی سایر گزینه
دانـۀ  زایشی از تقسیم میتـوز   یاختۀرویشی همانند  یاختۀ) از آنجا که 1

n4شود و گل مغربی چهارالد نارس ایجاد میگردة  باشـد، هـر    مـی 28
n2ها دوي این یاخته  باشند. می14

) بخــش ســفید رنــگ نارگیــل آندوســپرمی اســت کــه در آن تقســیم 3
هـاي گیـاهی    سیتوپالسم رخ داده است. در تقسـیم سیتوپالسـم یاختـه   

 ضمیمه نقش دارد.یاختۀ مربوط به آندوسپرم، دستگاه گلژي 
 هـا  افشانی درختانی که وابسته به باد هستند مثل بلوط، گـل  ) در گرده4

 هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. فاقد رنگ
 )129تا  124و  86هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست 

 )62و  61هاي  صفحه، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.134 صحیح است. 3گزینه 
هـاي   هاي ستون مهره که از نوع استخوان هاي دنده با استخوان استخوان

هاي بازو، کتف  . در مفصل کتف استخواناند نامنظم هستند، مفصل شده
نوع استخوان در بـدن مـا وجـود     4و ترقوه شرکت دارند. براساس شکل، 

هاي دراز مفصـل   هاي کوچک با استخوان دارد و در مفصل مچ، استخوان
 شوند. می

 )39و  38هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست

.135 صحیح است. 2زینه گ
شناسی یـازدهم، محتویـات و    تکتاب زیس 86 صفحۀ 9با توجه به شکل 
دیوارة هاي حاصل از دستگاه گلژي به ترتیب در ساخت  غشاي ریزکیسه

اي نقـش دارنـد. اسـپرماتیدها میتـوز و تقسـیم       اي و غشاي یاخته یاخته
هــاي  اي، حاصــل ادغــام ریزکیســه یاختــه صــفحۀسیتوپالســم ندارنــد. 

اسـت.  تـر همـراه    هـاي بـزرگ   تر است که با تشـکیل ریـز کیسـه    کوچک
جدیـد اسـت، نـه     دیـوارة  تشکیل الن و پالسمودسم همزمان با تشـکیل 

 پس از آن.
 )86و  85هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست 

.136 صحیح است. 2گزینه 
شکل در ارتباط با تنفس نایدیسی در حشرات و صدپایان اسـت. در ایـن   

 رد.جانداران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندا
 ها: بررسی سایر گزینه

هـاي   اي در کیسـه  : در حشراتی نظیر ملخ گوارش بـرون یاختـه  1 گزینۀ
 شود. معده کامل می

هـا و نیـز پـیش معـده      : در ملخ گوارش مکانیکی توسـط آرواره 3 گزینۀ
 شود. انجام می

 جفت پا وجود دارد. 3: در صدپایان قطعاً بیش از 4 گزینۀ
 )60و  45هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 3گزینه  137.
سـاز هسـتند، امـا     اسـپرم  لولۀهاي دیواره  هاي سرتولی جزء یاخته یاخته
 ساز قرار دارند.   هاي اسپرم هاي بینابینی در بین لوله یاخته

صحیح است. 1نه 
ض کنید:

Aپیشامد پسر بودن : 

Bپیشامد عینکی بودن : 

کنیم. داریم: میاحتمال عینکی بودن را حساب 
ندوب رسپ لامتحا

 لامتحا
وب رتخد

ند

60
100

40
100

ندوب یکنیع لامتحا 10
100

ندوب یکنیع لامتحا 20
100

P(B)P(B) 60 10 40 20 6 8 14
100 100 100 100 100 100 100

ین صورت:  

P(AP(A | B) P(B)

60 10 6
0 100 100 6 3
14 14 14 7
100 100

B)
60

10

نناننااناسیسسییسی

صحیح است. 4نه 
منظور تولید واکسـن بـر علیـه آنفلـوآنزا صـورت گرفـت،       یشی که به

مرحله داشت. 4ط گریفیت انجام شد. این آزمایش، 
طـور   دار یا فاقـد پوشـینه را بـه   مرحله، گریفیت باکتري پوشینه4هر 

وراثتـی  مادة ها،  حالت همۀکرد. در  شده به موش تزریق می  یا کشته

افشانی درختانی که وابسته به باد هستند مثل بلوط ) در گرده4
هاي درخشان، بوهاي قوي و شیره هستند. فاقد رنگ

24و 86هاي  صفحه،8  ت تشناسی یازدهم، فصل (زیست 
هاي صفحه،4  تتشناسی دوازدهم، فصل(زیست

صحیح است. 3گزینه  134.
هاي ستون مهره که از نوع استهاي دنده با استخوان استخوان

هاي . در مفصل کتف استخواناند نامنظم هستند، مفصل شده
نوع استخوان در بـدن4و ترقوه شرکت دارند. براساس شکل، 

هاي دهاي کوچک با استخواندارد و در مفصل مچ، استخوان
 شوند. می

هاي صفحهتتشناسی یازدهم،  (زیست

.135 صحیح است. 2زینه گ
شناسی یـازدهم، م تکتاب زیس 86صفحۀ9با توجه به شکل 
هاي حاصل از دستگاه گلژي به ترتیب در سا غشاي ریزکیسه

اي نقـش دارنـد. اسـپرماتیدها میتـوزاي و غشاي یاخته یاخته
اي، حاصــل ادغــام ریزکی یاختــه صــفحۀسیتوپالســم ندارنــد. 

تـر هم هـاي بـزرگ   تر است که با تشـکیل ریـز کیسـه    کوچک
جدیـددیـوارة  تشکیل الن و پالسمودسم همزمان با تشـکیل 

پس از آن.
هاي ، صفحه6ت تشناسی یازدهم، فصل  (زیست 

است.2گزینه صحیح 136.
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.138 صحیح است. 4گزینه 
هـاي غیرجنسـی    تن صفات مستقل از جنس یعنی صفاتی که بر روي فام

توانند بیش از دو نـوع دگـره    که می ABOقرار دارند نظیر گروه خونی 
 داشته باشند.

 )43تا  40هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.139 صحیح است. 3گزینه 

 فقط مورد (ب) صحیح است.      
 بررسی موارد:

 الف) هیدر، فاقد پرده مننژ است.
 باشد. عصبی در بدن خود میشبکۀ ب) هیدر، داراي 

 طناب عصبی ندارد. ج) هیدر،
 د) هیدر، گره عصبی ندارد.

 )18و  9هاي  ، صفحه1شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.140 صحیح است. 4گزینه 
ـان یاختـه نسـبت بـه      هایی که در غشاي نورون سبب منفی پروتئین تر شدن می

ـال    اي می مایع بین یاخته ـامل کان ـال     شـوند ش ـاي نشـتی پتاسـیمی، کان ـاي   ه ه
ـاً      مپ سدیم پتاسیم میدار پتاسیمی و پ دریچه ـا قطع باشند که هـیچ یـک از آنه

اي در بافت عصبی نیستند. ایـن امـر    قادر به کاهش تراکم سدیم مایع بین یاخته
 دهد. دار سدیمی رخ می هاي نشتی و دریچه توسط کانال

 )5و  4هاي یازدهم، صفحه شناسی (زیست
.141  صحیح است. 4گزینه 

لین الکترون، الکتـرون برانگیختـه از   در هر دو زنجیره، همواره یکی از ناق
کنـد کـه ایـن امـر      موجود در هر فتوسیسـتم را دریافـت مـی     aسبزینۀ

 شود. می aسبزینۀ موجب اکسایش 
 )83و  82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.142 صحیح است.   2گزینه 
 : قبلش هم هسته نداشتند!  2صحیح هستند. رد گزینه  3و  1هاي  گزینه

هـاي بنیـادي    هـاي سـفید از یاختـه    : بیشتر انـواع گلبـول  4زینه تأیید گ
 شوند!   میلوئیدي ساخته می

.143 صحیح است. 4گزینه 
یـاري بـین دو جانـدار اسـت، امـا       همکاري و هم رابطۀ 3تا  1هاي  گزینه
 رابطه از نوع انگلی است. 4 گزینۀ

 )122 صفحۀ شناسی دهم، (زیست
 )152و  151 هاي صفحه، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4گزینه  144.
 ها: بررسی سایر گزینه

 براي فرد مفید است.                                                             sHb) در مناطق ماالریاخیز، دگره1
                     براي فرد مضر است.                        sHbاکسیژن، دگره ) در مناطق کم2
 sHb) در مناطق فاقد ماالریا و داراي سطح اکسـیژن طبیعـی، دگـره   3

 براي فرد نه مفید و نه مضر است.                      
 )56صفحۀ ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.145 صحیح است. 2گزینه 
ر نهایـت از روي  ها خاصیت آنزیمی دارندکه هر دوي آنها د رنا و پروتئین

اي) اسـت کـه    اند. ژن بخشی از مولکول دنا (اسید هسته ژن ساخته شده
 تواند بیان آن به تولید رنا یا پلی پپتید بینجامد. می

 )19و  8هاي صفحهدوازدهم،  شناسی (زیست

.146 صحیح است. 1گزینه 
آندوسپرم اسـت کـه از تقسـیمات تخـم     الیۀ ترین  دار خارجی گلوتنالیۀ 

هـاي   آنزیم (GA)آید. این الیه در پاسخ به جیبرلین جود میو ضمیمه به
 کند. گوارشی نظیر آمیالز را تولید و رها می

 )143صفحۀ ، 9شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست
.147 صحیح است. 3گزینه 

شود. جانور مورد مطالعـه مچنیکـو الرو    داران دیده می ایمنی اختصاصی در مهره
ـان مـی   یی بود که جزو خارپوستان و از بـی دریا ستارة ـاع     مهرگ باشـد و فاقـد دف

 اختصاصی است.
 ها: بررسی سایر گزینه

پوستی هسـتند در   پراکندةهاي کوچک و  ها که برجستگی ترین آبشش ) ساده1
 شود. دریایی دیده میستارة 

 خوارها وجود دارند. دریایی بیگانهستارة ) در زیر پوست الرو 2
 جانوران مشابه است. همۀدر  ) اساس حرکت4

 )78و  66، 52هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست
.148 صحیح است. 1گزینه 

نورگرایی گیاهان گندمی آزمـایش انجـام   دربارة چارلز داروین و پسرش، 
شـود. اکسـین،    دادند. نورگرایی، تحت تأثیر هورمون اکسـین انجـام مـی   

 شود. ها استفاده می دار کردن قلمه براي ریشه
 

.149 صحیح است. 2زینه گ
ترکیبات رنگـی در کریچـه و رنـگ دیسـه (کروموپالسـت)، پاداکسـنده       

ــی ــه    (آنت ــتند (رد گزین ــیدان) هس ــنده، در  1اکس ــات پاداکس ). ترکیب
هـاي دیگـر، نقـش     پیشگیري از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و انـدام 

 ).2مثبتی دارند (درستی گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

توانـد باعـث    ، نوعی ترکیب رنگی در کریچه است که مـی ) آنتوسیانین3
توانـد   لیکـوپن مـی  رنگیـزة  ها هـم،   ایجاد رنگ قرمز شود. در رنگ دیسه

 رنگ قرمز را ایجاد کند.
هـا در   ) در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسـه 4

شـود. در ایـن    کند و به رنگ دیسـه تبـدیل مـی    بعضی گیاهان تغییر می
شـود و مقـدار کاروتنوئیـدها افـزایش      هنگام، سبزینه در برگ تجزیه می

هـا، میـزان تولیـد     یابد. درواقـع، هنگـام تغییـر سـاختار کلروپالسـت      می
ها در پالست افزایش پیدا کند. ایـن  شود تا مقدار آن نوئیدها زیاد میکاروت

 ها، صحیح نیست. موضوع، در ارتباط با ترکیبات رنگی کریچه
حیح است.ص 1گزینه  150.

شکل نشان داده شده مربوط بـه اصـالح دوربینـی اسـت. یکـی از علـل       
چشم نسبت به حال طبیعی است.کرة دوربینی، کمتر بودن قطر 

 ها: بررسی سایر گزینه
) در افراد مبتال به دوربینی، بدون عینک تصـویر اجسـام دور بـر روي    2

 افتد. شبکیه می
اي مژگانی با انقباض خـود باعـث   ه ) در افراد مبتال به دوربینی ماهیچه3

شوند؛ اما این قطور شـدن بـه حـدي نیسـت کـه       قطور شدن عدسی می
 بتواند نور بازتاب شده از اجسام نزدیک را بر روي شبکیه متمرکز کند.

) در افراد مبتال به دوربینـی، بـدون عینـک پرتوهـاي تابیـده شـده از       4
 رسند. اجسام نزدیک پس از شبکیه به هم می

 )26و  25هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست
 

ر بی ر ر ی
 )18  و  9هاي  ، صفحه1تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4نه 
ـان یاختـه نسـبت بـه     هایی که در غشاي نورون سبب منفیین تر شدن می

ـال    اي می  بین یاخته ـامل کان ـال     شـوند ش ـاي نشـتی پتاسـیمی، کان ـاي      ه     ه
ـاً     پپمپ سدیم پتاسیم میدار پتاسیمی و پچه ـا قطع باشند که هـیچ یـک از آنه

اي در بافت عصبی نیستند. ایـن امـر   به کاهش تراکم سدیم مایع بین یاخته
 دهد. دار سدیمی رخ می هاي نشتی و دریچه ط کانال

 )5و  4هاي یازدهم، صفحه شناسی (زیست
 صحیح است. 4نه 

ققلین الکترون، الکتـرون برانگیختـه از   هر دو زنجیره، همواره یکی از ناق
   کنـد کـه ایـن امـر     موجود در هر فتوسیسـتم را دریافـت مـی   aینۀ

شود. میaسبزینۀ ب اکسایش 
 )83و 82هاي  ، صفحه6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

 صحیح است.   2نه 
: قبلش هم هسته نداشتند!  2صحیح هستند. رد گزینه  3و  1هاي ه

هـاي بنیـادي    هـاي سـفید از یاختـه   : بیشتر انـواع گلبـول  4زینهد گ
 شوند!   ئیدي ساخته می

صحیح است. 4نه 
یـاري بـین دو جانـدار اسـت، امـا       همکاري و هم   رابطۀ 3تا  1هاي ه
رابطه از نوع انگلی است. 4 ۀ

 )122صفحۀ شناسی دهم، (زیست
فصل(زیست یازدهم، )152و151هايصفحه،9شناس

خوارها وجود دارند.دریایی بیگانهستارة) در زیر پوست الرو 2
جانوران مشابه است.همۀدر  ) اساس حرکت4

هاي  صفحهتتشناسی یازدهم،  (زیست  52
صحیح است. 1گزینه  148.

نورگرایی گیاهان گندمی آزمـادربارةچارلز داروین و پسرش، 
شـوددادند. نورگرایی، تحت تأثیر هورمون اکسـین انجـام مـی   

 شود. ها استفاده می دار کردن قلمه براي ریشه

.149 صحیح است. 2زینه گ
ترکیبات رنگـی در کریچـه و رنـگ دیسـه (کروموپالسـت)، پ

ــی ــه   (آنت ــتند (رد گزین ــیدان) هس ــات پاداکس1اکس ). ترکیب
هـاي دیگپیشگیري از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و انـدام 

).2مثبتی دارند (درستی گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

تو ، نوعی ترکیب رنگی در کریچه است که مـی ) آنتوسیانین3
  لیکـوپنرنگیـزة  ها هـم،   ایجاد رنگ قرمز شود. در رنگ دیسه

رنگ قرمز را ایجاد کند.
) در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدی4

شـو کند و به رنگ دیسـه تبـدیل مـی   بعضی گیاهان تغییر می
شـود و مقـدار کاروتنوئیـدهنگام، سبزینه در برگ تجزیه می

هـا، میـیابد. درواقـع، هنگـام تغییـر سـاختار کلروپالسـت     می
شود تا مقدار آن نوئیدها زیاد میکاروت ننها در پالست افزایش پیدتت

ها، صحیح نیست.موضوع، در ارتباط با ترکیبات رنگی کریچه
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.151 صحیح است. 3گزینه 
 بنیـان دهـد و بـه    اکسید از دسـت مـی   دي  پیرووات در راکیزه یک کربن

آزاد شـده در طـی تـنفس     CO2شود. ایـن نخسـتین   استیل تبدیل می
آنزیمی که اکسـایش پیـرووات را انجـام     مجموعۀاي هوازي است.  یاخته
 در غشاي درونی راکیزه قرار دارد.دهد  می

 )68 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.152 صحیح است. 4گزینه 
هاي  کنند. ترشحات غده یک از موارد عبارت را به درستی کامل نمی هیچ

،  HClمخـاطی)،   مـادة توانـد شـامل، ترشـح موسـین (     معده انسان مـی 
 فاکتور داخلی معده، پپسینوژن و گاسترین باشد.

 ی سایر موارد:بررس
 شود. شود بلکه وارد خون می مورد اول: گاسترین وارد مجرا نمی

هـاي قرمـز (نـه قطبـی)      مورد دوم: فاکتور داخلی معده در تولید گویچه
 مؤثر است.

کربنـات ترشـح    هاي پوشش سطحی (نه غدد معده) بی مورد سوم: یاخته
 کند. اي حفاظتی را قلیایی می ژله  کنند که الیه می

هـاي اصـلی صـادق اسـت کـه پپسـینوژن        چهارم: تنها براي یاخته مورد
 کنند. ترشح می

 )43و  33هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

.153 صحیح است. 4گزینه 
شـود و سـر    رحم در هر انقباض، بیشتر بـاز مـی  دهانۀ در هنگام زایمان، 

 آورد. جنین بیشتر به آن فشار می
 ها: بررسی سایر گزینه

نزدیـک  نشانۀ نون بر اثر فشار سر جنین است و آمیکیسۀ ) پاره شدن 1
باشد (پاره شدن این کیسه قبـل از خـروج سـر از رحـم      بودن زایمان می

 گیرد). صورت می
توسین با دردهاي  رحم بر اثر هورمون اکسیماهیچۀ ) شروع انقباضات 2

 زایمان همراه است.
فیز توسـین، از هیپـو   ) با افزایش انقباضات رحم ترشح هورمـون اکسـی  3

 یابد. پسین بر اثر بازخورد مثبت افزایش می

صحیح است. 3گزینه  154.
کربنـی بـه قنـد سـه      کالوین در دومین واکنش، مولکولی سـه  چرخۀدر 

تـنفس)   مرحلـۀ شود. در قند کافت (اولـین   فسفاته تبدیل می کربنی تک
کربنـی دوفسـفاته بـه دو مولکـول قنـد       قند شـش  مرحله،نیز در دومین 

 شود. اته تبدیل میفسف کربنی تک سه
 )84و  66هاي  صفحه، 6و  5هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.155 صحیح است. 3گزینه 
تـرین   بافت آوندي، ترابري مـواد را در گیـاه برعهـده دارد. اصـلی    سامانۀ 
سـازند و   هـایی هسـتند کـه آونـدها را مـی      هاي این بافـت، یاختـه   یاخته
جـا کننـد. در ایـن     گیاه جابـه خام و پرورده را در سراسر شیرة توانند  می

اي  هاي نرم آکنـه  هاي دیگري مانند یاخته ها، عالوه بر آوندها، یاخته بافت
 و فیبر نیز وجود دارند.  

 ها: بررسی گزینه
کنند ولـی   جا می پرورده را جابهشیرة خام یا شیرة هاي آوندي،  ) یاخته1

جـا   هی را جابـه هـاي گیـا   توانند شیره اي و فیبر، نمی هاي نرم آکنه یاخته
 کنند.

هــاي مــرده هســتند و در نتیجــه،  هــاي آونــد چــوبی، یاختــه ) یاختــه2
هاي فیبـر نیـز پروتوپالسـت     اند. یاخته پروتوپالست خود را از دست داده

اطالعات ژنتیکی را از دسـت  ذخیرة ها توانایی  ندارند. بنابراین، این سلول
هـاي زنـده    ، سـلول هاي بافـت آونـد آبکشـی    اند. در حالی که سلول داده

 هستند.
پسـین ضـخیم و   دیـوارة  هاي فیبر،  هاي آوند چوبی و سلول ) سلول4و3

هاي آونـد آبکشـی،    هاي پارانشیمی و سلول چوبی شده دارند. ولی سلول
دیــوارة باشــند. در  نخســتین مــیدیــوارة پســین ندارنــد و داراي دیــوارة 

اي از پروتئین  ههاي سلولز در زمین پسین، رشتهدیوارة نخستین، همانند 
اي (خمیري شـکل) قـرار دارنـد. در ضـمن      و پلی ساکاریدهاي غیررشته

نخسـتین  دیوارة پسین دارد، دیوارة دقت داشته باشید که هر سلولی که 
 هم دارد.

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

توانند بـاز   باشند و فاقد غضروف لذا هر دو می : هر دو، نایژك می1گزینه 
 بسته شوند و هوا را واپایش کنند.و 

اي  اي جزئـی از بخـش مبادلـه    : درست است که نـایژك مبادلـه  2گزینه 
تواند گازهاي تنفسی را با خون مبادله کند. (تبادل گازهـا   است ولی نمی

 شود.) هاي هوایی انجام می با خون فقط در حبابک
دار  خـاط مـژك  اي همانند نایژك انتهایی، داراي م : نایژك مبادله3گزینه 

و ترشحات مخاطی است و هر دو فاقـد ماکروفـاژ (آخـرین خـط دفـاعی      
 دستگاه نفسی) هستند.

اي اسـت و از نـایژك انتهـایی     اي جزو بخش مبادلـه  : نایژك مبادله4گزینه 
شـود ولـی نـایژك انتهـایی از      که جزو بخـش هـادي اسـت منشـعب مـی     

و بخـش هـادي   هـا نیـز جـز   شود کـه آن  اي باالي خود منشعب میه نایژك
 .باشند می

.157 صحیح است. 3پاسخ گزینه 
مورد (ج) و (د) غلط است؛ زیرا هر پروتئینی واجد منفـذ نیسـت و تنهـا    

 ها سرتاسري هستند. تعدادي از پروتئین
 )15صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.158 صحیح است.   4گزینه 
 عبارت نادرست است. 4هر 

گوارشـی اینگونـه   سـامانۀ  و، رد الف: مـثال در نشـخوارکنندگانی ماننـدگا   
 است که مواد غذایی مسیر برعکس را نیز داشته باشند!  

هـاي پوششـی    رد ب: مطابق متن کتاب درسی داریم گروهـی از یاختـه  
 هاي گوارشی دارند!   باریک آنزیمرودة مخاطی 

ــه     ــت ک ــخوارکنندگان اس ــه نش ــوط ب ــیرابی مرب ــالً س ــدة رد ج: اص مع
 چهارقسمتی دارند.  

 هورمون گاسترین به خون!کنندة یاخته ترشح  رد د: مثالً
  

سسی سایر موارد:س
 شود. شود بلکه وارد خون مید اول: گاسترین وارد مجرا نمی

هـاي قرمـز (نـه قطبـی)     د دوم: فاکتور داخلی معده در تولید گویچه
 است.

کربنـات ترشـح   هاي پوشش سطحی (نه غدد معده) بید سوم: یاخته
کند. اي حفاظتی را قلیایی میژله  کنند که الیه

هـاي اصـلی صـادق اسـت کـه پپسـینوژن       چهارم: تنها براي یاخته د
کنند.ح می

 )43و 33هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 4نه 
شـود و سـر    رحم در هر انقباض، بیشتر بـاز مـی  دهانۀ هنگام زایمان، 

 آورد. ن بیشتر به آن فشار می
 ها: سی سایر گزینه

نزدیـک  نشانۀ یینون بر اثر فشار سر جنین است و آمیکیسۀاره شدن
باشد (پاره شدن این کیسه قبـل از خـروج سـر از رحـم      ن زایمان می

 گیرد).ت می
توسین با دردهاي رحم بر اثر هورمون اکسیماهیچۀ شروع انقباضات 
ن همراه است.

فیز توسـین، از هیپـو  ا افزایش انقباضات رحم ترشح هورمـون اکسـی  
 یابد. ن بر اثر بازخورد مثبت افزایش می

است3نه ح صح

باشــند. نخســتین مــیدیــوارة پســین ندارنــد و داراي دیــوارة 
اي ههاي سلولز در زمین پسین، رشتهدیوارة نخستین، همانند  نن

اي (خمیري شـکل) قـرار دارنـد.و پلی ساکاریدهاي غیررشته
دیوارةپسین دارد، دیوارة دقت داشته باشید که هر سلولی که 

 هم دارد.

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

باشند و فاقد غضروف لذا هر دو می: هر دو، نایژك می1گزینه 
بسته شوند و هوا را واپایش کنند.و 

اي جزئـی از بخـش: درست است که نـایژك مبادلـه  2گزینه 
تواند گازهاي تنفسی را با خون مبادله کند. (تبااست ولی نمی

 شود.) هاي هوایی انجام میبا خون فقط در حبابک
ممخـاطاي همانند نایژك انتهایی، داراي م: نایژك مبادله3گزینه 

و ترشحات مخاطی است و هر دو فاقـد ماکروفـاژ (آخـرین خـ
دستگاه نفسی) هستند.

 اي اسـت و از نـایژكاي جزو بخش مبادلـه : نایژك مبادله4گزینه 
شـود ولـی نـایژكکه جزو بخـش هـادي اسـت منشـعب مـی     

      و بخـننهـا نیـز جـز   شود کـه آن  ههاي باالي خود منشعب میه نایژك
 .باشند می

گزینه  .157 صحیح است. 3پاسخ
نیس ذ منف واجد پروتئین هر زیرا است؛ غلط (د) و (ج) مورد

www.konkur.in

forum.konkur.in
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.159 صحیح است. 4گزینه 
هـاي زیسـتی در    فعالیت همۀ ترین سطح ساختاري است که یاخته پایین
 شود. آن انجام می

 ها: بررسی سایر گزینه
: اطالعات ذخیره شده در دناي جانداران، الگوهـاي رشـد و نمـو    1 گزینۀ
 همـۀ کـه الگـوي رشـد و نمـو      نکنند نـه ایـ   جانداران را تنظیم می همۀ

 جانداران یکسان باشد.
برنـد   صفات والدین خود را به ارث نمی همۀهاي جانداران،  : زاده2 گزینۀ

 آورند. چون جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می
تواند وضع درونی پیکـر خـود را در    : در هومئوستازي جاندار می3 گزینۀ

 کند. نه محیطی که در آن زندگی میحد ثابتی نگه دارد 
 )12و 11هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.160 صحیح است. 4گزینه 
شـود.   بینی از عدسی واگرا براي اصالح عیب چشم استفاده می در نزدیک

چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهـاي نـور    کرةبین  در افراد نزدیک
ـ  اجسام دور، در جلوي شبکیه متمرکز می لکـه   فاصـلۀ ه عبـارتی  شوند، ب

 زرد تا عدسی چشم بیشتر از حد معمول است.
 ها: بررسی سایر گزینه

 مربوط به دوربینی است. 3و  2هاي  مربوط به آستیگماتیسم و گزینه 1 گزینۀ
 )26و  25هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست 

.161 صحیح است. 4گزینه 
 بررسی موارد:

 )پذیر است! (تأیید الف) این انتقال امکان
 ب) مثالً هواي مربوط به گازهاي بلیعده شده با غذا (بادگلو) باشد! (تأیید)

 )تأییدج) ترشح گاسترین! (
 )تأییدانقباض دهلیزي! (مرحلۀ د) 

.162 صحیح است. 3گزینه 
 کتاب درسی 113و  112هاي  مطابق تصاویر صفحه

.163 صحیح است. 4گزینه 
طـور کامـل    به تا بلع شود ، کتاب درسی انجام می24صفحۀ مطابق متن 
 انجام شود!

.164 صحیح است. 2گزینه 
اي  هاي زنده اسـتوانه  اند که در یاخته هاي اجزاي عملکردي یاخته اندامک

 شوند. معده و روده به طور قطع یافت می
 ها: بررسی سایر گزینه

 گاسترین وجود دارد. کنندة هاي ترشح : در غدد معده یاخته1 گزینۀ
کربنـات   بـی  کننـدة  اي ترشح هاي استوانه ه: در معده و روده یاخت3 گزینۀ

 وجود دارد.
اي شکل پوششی روده، ریـز پرزهـایی دارنـد     هاي استوانه : یاخته4 گزینۀ

 هاي میکروسکوپی است. که چین
 )42و  38و   34تا   32و  25و 13هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

.165 صحیح است. 1گزینه 
 گیاهی است.  یاختۀ شکل، مربوط به یک 

A : ،هستهB  ،میتوکندري یا راکیـزه :C    ،سیتوپالسـم یـا میـان یاختـه : 
 D  هـاي گیـاهی نیـز     : کلروپالست یا سبزدیسه است. از آنجا کـه یاختـه

توانایی تخمیـر دارنـد، ازجملـه تخمیـر الکلـی، پـس در میتوکنـدري و        
 را داشت.CO2توان انتظار تولید سیتوپالسم می

 )74و  73، 69، 68، 31هاي  صفحه، 5و  2هاي   وازدهم، فصلشناسی د (زیست

.166 صحیح است. 2گزینه 
زمـان انقبـاض    Aي  شـود نقطـه   طور که در نمـودار مشـاهده مـی    همان

هـاي مخطـط و    دهـد؛ پـس در ایـن نقطـه یاختـه      دهلیزها را نشان مـی 
منشــعب میوکــارد بطنــی در حالــت اســتراحت هســتند. بررســی ســایر 

 ها: گزینه
هـا، و خوانـدیم کـه     یعنی هنگام شروع انقباض بطن Bي  نقطه :1گزینه 

لختـی   هاي دولختـی و سـه   صداي اول قلب مربوط به بسته شدن دریچه
دهـد؛ پـس صـداي اول     ها رخ می است که در هنگام شروع انقباض بطن

دهـد   رخ مـی  Bي  تر از صداي دوم قلب است در نقطه تر و بم که طوالنی
 .Aي  نه در نقطه

در زمان انقباض دهلیزها اسـت. جریـان الکتریکـی،     Aي  : نقطه3گزینه 
هـا   ي میوکـارد بطـن   ي گرهـی دیـواره   به شـبکه  Aي  کمی بعد از نقطه

باشد، یعنـی   ها می هم در زمان انقباض بطن Cي  شود و نقطه منتشر می
 .QRSبعد از موج 

ي استراحت عمومی قلب اسـت و قبـل از    ، مرحلهEي  : در نقطه4گزینه 
اسـت. در حـالی    Pهم بعد از ثبت مـوج   Aي  است. و نقطه Pت موج ثب

ي  سـینوس دهلیـزي بـه تارهـاي ماهیچـه     گـرة  که جریان الکتریکـی از  
 کند. (نه قبل و بعد آن!) سرایت می Pدهلیزي در هنگام ثبت موج 

.167 صحیح است. 1گزینه 
اذغ ياه هرذ
یناهد ياه هرفح
ییاذغ ۀچیرُک

 يواح ،نت هدنفاک
 ياه میزنآ
یشراوگ

یعفد ۀچیُرک
یعفد ذفنم

 
 )36صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.168 صحیح است. 4نه گزی
ـاي هـر    اسکلت انسان شامل دو بخش محوري و جانبی است که در اسـتخوان  ه

ـامانۀ دو بخش، هر دو نوع بافـت اسـتخوانی اسـفنجی و فشـرده وجـود دارد.        س
 شود. هاورس در بافت استخوانی فشرده دیده می

 )39و  38هاي  ، صفحهشناسی یازدهم (زیست
.169 صحیح است. 1گزینه 
هسـتند. اوره بـا انحـالل در لیپیـدهاي غشـا منتشـر       موارد صحیح  همۀ
شود. گلوکز، آمینو اسید و... بـا عبـور مـواد محلـول در آب از منافـذ       می
هـا نظیـر    کنـد. پـروتئین   اي عبور می مویرگ، در طی جریان توده یوارةد

شـوند و   رانـی وارد خـون مـی    بـري و سـپس بـرون    آلبومین ابتدا با درون
هـاي   یق منافذ و هم از طریـق غشـاي یاختـه   هاي آب، هم از طر مولکول

 توانند عبور نمایند. پوششی می
 )76و  75هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 1گزینه  170.
 دار پوست است. هاي رنگدانه مالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته

 )88 صفحۀ، 6شناسی یازدهم، فصل (زیست

صحیح است. 4نه 
شـود.   بینی از عدسی واگرا براي اصالح عیب چشم استفاده می زدیک

چشم بیش از اندازه بزرگ است و پرتوهـاي نـور   کرةبین فراد نزدیک
لکـه    فاصـلۀ ــه عبـارتی  شوند، بـ ام دور، در جلوي شبکیه متمرکز می

تا عدسی چشم بیشتر از حد معمول است.
 ها: سی سایر گزینه

مربوط به دوربینی است.3  و  2هاي   مربوط به آستیگماتیسم و گزینه1 ۀ
 )26و 25هاي  ت تشناسی یازدهم، صفحه (زیست 

صحیح است. 4نه 
 سی موارد:

)پذیر است! (تأیید این انتقال امکان
مثالً هواي مربوط به گازهاي بلیعده شده با غذا (بادگلو) باشد! (تأیید)

 )تأییدرشح گاسترین! (
 )تأییدانقباض دهلیزي! (رحلۀ 

است. 3نه  صحیح
 کتاب درسی 113و 112هاي  ق تصاویر صفحه

صحیح است. 4نه 
طـور کامـل    بهتا بلع شود ، کتاب درسی انجام می24صفحۀ ق متن 
 م شود!

صحیح است. 2نه 
اي  هاي زنده اسـتوانه  اند که در یاخته هاي اجزاي عملکردي یاخته ک

 شوند. ه و روده به طور قطع یافت می
نه گز ها:ا

ي میوکـاري گرهـی دیـواره   به شـبکه  Aي کمی بعد از نقطه
با ها می هم در زمان انقباض بطنCي  شود و نقطه منتشر می

.QRSبعد از موج 
ي استراحت عمومی قلب اسـت، مرحلهEي  : در نقطه4گزینه 

اسـتPهم بعد از ثبت مـوج  Aي  است. و نقطه Pببت موج ثب
سـینوس دهلیـزي بـه تارهـاي  گـرة  که جریان الکتریکـی از  

کند. (نه قبل و بعد سرایت می Pدهلیزي در هنگام ثبت موج 

صحیح است. 1گزینه  167.
ياه هرذ
ياه هرفح
 غ ۀچیرُک

نت هدنفاک
ياه میزنآ
یشراوگ

د ۀچیرُک
فد ذفنم

ص،2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
یی صحیح است. 4نه گزی 168.

اسکلت انسان شامل دو بخش محوري و جانبی است که در اسـتخوا
دو بخش، هر دو نوع بافـت اسـتخوانی اسـفنجی و فشـرده وجـود د

ف ا خ ا اف شا
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.171 صحیح است. 1گزینه 
هــا را نــوع، تعــداد، ترتیــب و تکــرار  یناز آنجــا کــه ســاختار اول پــروتئ

کند، هر نوع تغییر آمینواسیدي، بـر روي ایـن    آمینواسیدها مشخص می
 ساختار تأثیرگذار است و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.

 )17و  16هاي  صفحهدوازدهم،  شناسی (زیست
.172 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   ، سـلول هـاي فیبـر و کالنشـیم    غلط است. سلول» الف«فقط مورد 
 هاي پارانشیم و اسکلرئید، طول کمی دارند. باشند اما سلول درازي می

 بررسی سایر موارد:
پسـین ضـخیم و چـوبی    دیـوارة  هاي سخت آکنه (اسکلرئید)،  سلول ب)

 نخستین و سلولزي دارند.دیوارة هاي چسب آکنه،  شده دارند اما سلول
نخسـتین سـلولزي   دیوارة میانی و تیغۀ در پارانشیم و کالنشیم، فقط  ج)

 سلولی نقش دارند.دیوارة در تشکیل 
اسکلرئید و فیبر، از نظر شکل ظاهري تفـاوت دارنـد. شـکل ظـاهري      د)

هــاي پارانشــیم و شــکل ظــاهري  هــاي اســکلرئید، مشــابه ســلول سـلول 
 هاي کالنشیم است. هاي فیبر، مشابه سلول سلول

.173 صحیح است. 3گزینه 
ها  نیروهاي واکنش سریع تشبیه کرد. نوتروفیلتوان به  ها را می نوتروفیل

 هاي روشن ریز دارند. اي با دانه میان یاخته
 )82 صفحۀ شناسی دهم، (زیست

 )68، صفحه 5شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.174 صحیح است. 4گزینه 

فیـز   ، (ب) تاالموس، (پ) پل مغزي و (ت) اپـی 2و  1(الف) بطن جانبی 
 فیز هیپوتاالموس است، نه اپی است. مرکز تنظیم گرسنگی و تشنگی

 )14و  11، 10هاي  یازدهم، صفحه شناسی (زیست
.175 صحیح است. 3گزینه 

هـا معلـوم    که هنوز ساختار و عمل دنا و ژن در اواخر قرن نوزدهم، زمانی
نبود، دانشمندي به نام گریگور مندل توانست قـوانین بنیـادي وراثـت را    

 کشف کند.
 )37 صفحۀ، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.176 صحیح است. 2گزینه 
هـاي طحـال، جگـر و     هاي کلیه و روده، منفذدار است و مـویرگ  مویرگ

 مغز استخوان، ناپیوسته است.

.177 صحیح است. 4گزینه 
در دنا (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید)  از آنجا که قند دئوکسی ریبوز
ونوکلئیک اسید) یک اکسیژن کمتـر  بینسبت به قند ریبوز در رنا (ر

تر هستند. بازهاي آلـی در   پس قندهاي دنا نسبت به رنا سبک دارد،
و بازهاي آلی در دنـا   یوراسیلرنا شامل گوانین، سیتوزین، آدنین و 

باشند و هر دو داراي دو  تیمین میو شامل گوانین سیتوزین، آدنین 
 باز پیریمیدینی هستند. 

 )4ۀ صفح شناسی دوازدهم، (زیست
.178 صحیح است. 3گزینه 
هـاي   سهیل شده و انتقـال فعـال بـه هـر حـال توسـط مولکـول       انتشار ت

 شود. پروتئینی غشا انجام می
 )16و  15هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست

.179 صحیح است. 1گزینه 
 ها: فقط مورد الف درست است. بررسی عبارت

الف: ارسطو، معتقد بـود کـه نفـس کشـیدن باعـث خنـک شـدن قلـب         
 شود. می

دهد که این دو هـوا بـا هـم     و بازدمی نشان میي هواي دمی  ب: مقایسه
اند. هواي دمی، اکسیژن بیشتري و هـواي بـازدمی، دي اکسـید     متفاوت

دانست که هوا مخلوطی از چند نـوع   کربن بیشتري دارد. اما ارسطو، نمی
گاز است، در نتیجه هواي دمـی و بـازدمی را از نظـر ترکیـب شـیمیایی      

 دانست. یکسان می
انست که هوا مخلوطی از چند نوع گـاز اسـت. پـس، از    د ج: ارسطو، نمی

 وجود نیتروژن مولکولی هم اطالعی نداشت.
 گیرد. دانست که در شش تبادل گازهاي تنفسی صورت می د: ارسطو، نمی

.180 صحیح است. 1گزینه 
شـوند؛ امـا    ها تشـکیل مـی   پیوندهاي هیدروژنی در ساختار دوم پروتئین

 همـۀ لی آمینواسیدها در سـاختار اول،  توجه کنید با توجه به اهمیت توا
ها (ازجمله الگوهاي پیوند هیـدروژنی   سطوح دیگر ساختاري در پروتئین

 در ساختار دوم) به این ساختار بستگی دارند.
 )17ۀ صفح شناسی دوازدهم، (زیست

 فیزیک
.181 صحیح است. 4گزینه 

شـار دو  براي آنکه عدد گزارش شده سه رقم بامعنا باشد، بایـد بعـد از اع  
دانیم تعداد رقم بعد از اعشـار   رقم در عدد گزارش شده، قرار بگیرد و می

باشـد.   عدد گزارش شده با تعداد رقـم بعـد از اعشـار خطـا یکسـان مـی      

ــه ترتیــب   /خطــاي وســایل ب
1 0 52  ،2 12  ،/

/ /
0 5 025 0 و  32

/
/

01  باشد. پاسخ می 4است. پس گزینه  0052

.182 صحیح است. 4گزینه 
 آوریم: را به دست می t1لحظۀ ابتدا 

20

40

t (s)

mv( )s
40

4 20
t1 12

t2
S1

S2

t st
t s

1
1

1

20 40 4 84 4
12

 
 آوریم: یعنی برخورد با محور را به دست می t2لحظۀ حال 

t t t t t t s2 2
2 2 2 2

12 20 12 20 2 32 1640 40 
tفاصله در  بیشترین s2  شود: ایجاد می 16

S m
x m

S m

1

2

4 20 402 240 40 20012 40 2402
 

x m200 
 )18تا  15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

.183 صحیح است. 4گزینه 
v v a x x x m2 2

0
12 0 225 2 2252 

d 225 100  کرده است: طول قسمتی از قطار که از ایستگاه عبور 125
L L m1 125 5004 

 )18تا  15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

کالنشیم، فقط  و پارانشیم وتیغۀ در سـلولزي   دیوارةمیانی نخسـتین
سلولی نقش دارند.دیوارة شکیل 

فیبر، از نظر شکل ظاهري تفـاوت دارنـد. شـکل ظـاهري      سکلرئید و
هــاي پارانشــیم و شــکل ظــاهري هــاي اســکلرئید، مشــابه ســلول ول 
هاي کالنشیم است.هاي فیبر، مشابه سلول ل

صحیح است. 3نه 
ها نیروهاي واکنش سریع تشبیه کرد. نوتروفیلتوان به  ها را می وفیل

هاي روشن ریز دارند.اي با دانه ن یاخته
 )82صفحۀ شناسی دهم، (زیست

 )68، صفحه 5تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4نه 

فیـز   ، (ب) تاالموس، (پ) پل مغزي و (ت) اپـی 2و 1) بطن جانبی 
 فیز هیپوتاالموس است، نه اپیت. مرکز تنظیم گرسنگی و تشنگی

 )14و 11، 10هاي  یازدهم، صفحه شناسی (زیست
صحیح است. 3نه 

هـا معلـوم    که هنوز ساختار و عمل دنا و ژنواخر قرن نوزدهم، زمانی
، دانشمندي به نام گریگور مندل توانست قـوانین بنیـادي وراثـت را    

 ف کند.
 )37صفحۀ، 3تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2نه 
هـاي طحـال، جگـر و    هاي کلیه و روده، منفذدار است و مـویرگ گ

ت ا ته ناپ ان تخ ا

دانست که در شش تبادل گازهاي تنفسی صورتد: ارسطو، نمی
صحیح است. 1گزینه  180.

ها تشـکیل مـیپیوندهاي هیدروژنی در ساختار دوم پروتئین
لی آمینواسیدها در سـاختارتوجه کنید با توجه به اهمیت توا

ها (ازجمله الگوهاي پیوندسطوح دیگر ساختاري در پروتئین
در ساختار دوم) به این ساختار بستگی دارند.
صتتشناسی دوازدهم، (زیست

ففیفففییزییززیزیزیکییککیییک
صحیح است. 4گزینه  181.

براي آنکه عدد گزارش شده سه رقم بامعنا باشد، بایـد بعـد از
دانیم تعداد رقم بعدرقم در عدد گزارش شده، قرار بگیرد و می

عدد گزارش شده با تعداد رقـم بعـد از اعشـار خطـا یکسـان

ــه ترتیــب   /خطــاي وســایل ب
1 0 5/2 ،2 12،25 /0 3/

/
/

01/ باشد. پاسخ می 4است. پس گزینه 005/2

صحیح است. 4گزینه  182.
 آوریم: را به دست می t1لحظۀ ابتدا 

t (s)

m)m

4 20
t11 12

t2
S2

t st
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t

t
1

1
1

20 40 4 84 4t1
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.184 صحیح است. 2گزینه 
 سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابترابطۀ طبق 

v v v v mt t v v s
0

1 1
2 20 6 6 102 2 2  

v v v mt t t v v v s1 2 2
1010 4 22 2 

ـا تغییـر جهـت     پس حرکت متحرك ابتدا تندشونده سپس کندشونده و سپس ب
ـایی در    داد اول، سـرعت  مرحلـۀ  ن تندشونده بوده است. دقت کنیـد سـرعت نه

   بعد است.مرحلۀ اولیه در 
 )19تا  16هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

.185 صحیح است. 3گزینه 
A Bx vt x x t , x t0 30 300 15 300 

A Bx x t t t s , t s30 300 15 300 40 40 20 60 
A Ax t x m30 300 30 60 300 1500 

 )27 صفحۀ ،16(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 
.186 صحیح است. 4گزینه 

N1

mg

smf

N2

a
y

sm s

sm

F ma
N mg ma N m(g a) N
F N N
N f N

2 2
2

1

18
9

9

 
 )46 صفحۀ، 10-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 

.187 صحیح است. 4گزینه 
m v r kg3 9 64 41000 3 8 10 32 103 3 

: f mg v v7 2 5 22 10 32 10  در سرعت حدي 1600
mv s40 
 )37و  36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

.188 صحیح است. 2گزینه 
ـا    F2و  F1جسم دوباره به مبدأ بازگشـته پـس    F1چون با قطع نیروي  بایـد ب

Fدرجه ساخته و  180زاویۀ هم  F1  باشد. 2
v v v: x ( ) t x ( )0

1 1
0 62  در حالت اول 2

v v v: x ( ) t x ( )0
2 2

10 42  در حالت دوم 2
mx x v ( v) v v v v s2 1 6 4 10 6 40 4 10 4 4

v: a t1
4 2
6  در قسمت اول 3

F F ma F F N1 2 1 2
212 83 

v m: a t s
2 2

10 4 14 7
4 4  در قسمت دوم 2

F ma F ( ) F F N2 2 2 2 1
712 42 502 

 )34تا  32هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
.189 صحیح است. 2گزینه 

,m m2 1
1
Rزمین2 R2 1

1
 سیاره4

g M RMg G ( )g M RR

2
22 2 1

2 1 1 2
1 4 82 

 )52 صفحۀ ،16-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 

.190 صحیح است. 2گزینه 
PRa P (W)P

340 50 10 هدزاب20000100
 لک

mgh mP P mgv v vt s20000 2000 ریت10
 

v v gh2 2
0 mvمتري 40از ارتفاع 2 s0 10 

mv v s
2 100 2 10 40 30 

.191 صحیح است. 2گزینه 

M M
xx

a b

x5 cm5

 
پایین رود، سـطح مـایع در    xاندازة پهن به لولۀ اگر فرض کنیم مایع در 

 رود. باال می x5باریک لولۀ 
g( x) gh6 مایعP آبa bP P P  

 / / /x x x cm1 10 6 0 6 10 5 0 5 5 2 5  
 )73(پایه دهم، صفحه 

.192 صحیح است. 3گزینه 
 است.   cm3300حجم فلز و حجم آب خارج شده 

/ /m V kg62 5 1000 300 10 0  جرم فلز 75
/ /W mg N0 75 10 7  وزن فلز 5
F Vg N61000 300 10 10  حجم وزن مایع هم 3

/ / N7 5 3 4  عدد نیروسنج 5

صحیح است. 2گزینه  193.
A B A B
A B A B

A B

m m m m
V V m m مخلوط  

B B
B B

/ m m gr kg
/ m m cm m

/ /
3 3

1 5 1 10001 5
1 2 0 8

  

 )22(پایه دهم، صفحه 
.194 صحیح است. 3گزینه 

P P gh2 Pو    0 P1 0 
( )1

( )2
m15

/

P V P V
T T

( )
T

1 1 2 2
1 2

5 5 3

2

10 2 5 10 10 10 15
273 47

 
/

510 2 5 /( )52 5 10
320

/ T KT
C

2
2

09 288

288 273 15
 

.195 صحیح است. 3گزینه 
 انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن به صورت همرفت طبیعی است.

.196 صحیح است. 1گزینه 
A B AQ Q m cA A Bm cB B 

A Bm m
A B ( )4 4 1 

AA
B

AA
A

2 A
BA 2

( ) A
BB

A
A

1 1
4 

A AxA mt xt 30 60 300 1500AAt x
 )27صفحۀ ،16(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 

صحیح است. 4نه 
N1

mg

smfs

N2

a
y

sm s

sm

F may
N m a N m(g a)
F N Nsm
N f Nsm

mg ma N m(g a)mg ma N m(g a
sNNs

ff

2 2mg ma Nmg ma Nmg ma Nma
2

1

9
9

 )46صفحۀ، 10-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
صحیح است. 4نه 

m kgv rv 9 64 4r3 3 8 10 32 1094
3 3
: f mg vmgmg 7 2 5 232 10 16vv v2 5  در سرعت حدي 2

m
sv 40
33 )37و 36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است. 2نه 
ـا    F2FFو F1FFجسم دوباره به مبدأ بازگشـته پـس   F1FF با قطع نیروي  بایـد ب

Fدرجه ساخته و  180اویۀ  F1 2FFFF .باشد 
v v v: x ( ) t x ( )v v vx ( ) t x ( )x t xv v v

1 ( )( )( ) t x( ) t( ) t x 0 62  در حالت اول(1)2
v v v: x ( ) t x ( )v v vx ( ) t x ( )x ( ) t xv v v

2 ( )( )( ) t x( ) t x( ) t x 1 42  در حالت دوم (2)2

a b

پایین رود، سـطحxاندازة پهن به لولۀ اگر فرض کنیم مایع در 
 رود. باال می x5باریک لولۀ

g( x) ghg( x) مایعPآبP

/ / / cm6 6 1 5 5 5 2 5/ / /6 6 1 5 5 5 2 5// /x x xx/
ص (پایه دهم،

صحیح است. 3گزینه  192.
است.   cm3300حجم فلز و حجم آب خارج شده 

/ /V kg/m V 6 0 75/2 5 1 3 1/
6

/ /W mg Nmg 0 75 10 7 5/ //

F V NF Vg 61000 300 10 10 وزن مای36
/ / N7 5 3 4 5/ عد//

صحیح است. 2گزینه  193.
A B A B
A B A B

A B

mmA
V V m mA B AB A

m mB ABB AA B

A

B B
B B

/ m mB gr kg
/ m mB cm m

/ /
3 3

1 5/ 1 1000gg
31 5/

1 2 0 8/ /
ص (پایه دهم،

.194 صحیح است. 3گزینه 
P P ghPP2PP P و

( )
P V P V2P V P VP V P V
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.197 .صحیح است 2گزینه 
NE CkqE
Nr E C

9 6 7
1 4

9 62 7
2 4

9 10 2 10 1 10236 10
9 10 4 10 4 10

9 10

 

q3 E1 q2 q1

6302

E2

 
NE E E C

7
3 1 2

9 102 

q q C
9

7 3
34

9 109 10 22 4 10
 

 )15صفحۀ (فیزیک یازدهم، 

.198 صحیح است. 1گزینه 
A AC C K K .d d0 

/
/

A A A
d d A

10 1001 6 110 1 6 16 

a b
ab a a

a aa b
a b

2100
16 100 10 5

16 4 2

 اب ار ضرع و لوط رگا
a و b میهد ناشن

یفرط زا
 

 )37تا  34 هاي صفحه (فیزیک پایه یازدهم،

.199 صحیح است. 2گزینه 
 توان گفت: کار و انرژي میقضیۀ با توجه به 

EF

mg

T E mgW K W W

mv Eqdcos ( mgh)21 0 02
 

/v11 2 5 15 2 11 21 10 12 10 10 4 10 10 10 4 102 

/ / /
mv v v s

11 2 12 12 21 10 4 8 10 4 10 016 042 

 )23تا  21 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 

.200 صحیح است. 2گزینه 
 آوریم: ابتدا مقاومت حالت دوم را به دست می

A lm m V V V V A l
1 2

1 2 1 2 1 2
2 1

 

/

R L A A A( ) ( ) R RR L A A A
2 22 2 2 1 1 1

2 1
1 1 1 2 2 1

25 25
08 16 16 

 باشد: آهنگ تولید گرما برابر توان می
V

P R R
P RV

R

2
2

2 2 1
21 21
1

16
25 

 درصد تغییرات برابر است با:

P PP %P P
1 1

1 1

16
25 9100 100 100 3625 

 یابد. درصد کاهش می 36

.201 صحیح است. 3گزینه 
 آوریم: ابتدا جریان کل را به دست می

63

6 3

A

r 1
V10

r 1
V10

63

36

 
2 2

V15

1

eq
I AR r

15 32 2 لک1

 
 کنیم: رسد را محاسبه می حال جریانی که به هر مقاومت می

63

6

A2 A

A1

A1

A2

I
A3

3

 
I I A I A
V V I A
3 6 3
3 6 6

3 2
1 

 داریم: Aگرة انشعاب در قاعدة با توجه به 
I I A2 1 1 

 دهد. را نشان می A1آمپرسنج جریان 

.202 صحیح است. 3گزینه 
بـا هـم    R3و  R1 ،R2با مقاومت معـادل   R4و  R5مقاومت معادل 

و جریـان   R5و  R4اند. بنابراین جریان عبوري از مقاومـت معـادل    متوالی
 A15بـا هـم یکسـان و برابـر      R3و  R1 ،R2عبوري از مقاومت معـادل  

 هاي موازي داریم: است. با توجه به تقسیم جریان در شاخه
A5

A10
A15 A15

/ A7 5

/ A7 5
 

 بنابراین:

/ / / / /

P R I
P R I

2
1 1 1

24 2 2

5 5 1 1 100 4
7 5 7 5 1 5 1 5 2 25 225 9 

.203 صحیح است. 1گزینه 
ــی    ــود م ــدان عم ــر خطــوط می ــت ب ــر دو حال باشــد.  در شــکل ســیم در ه

F BILsin  پس در هر دو حالت نیرو برابرF BIL   و نیرو تغییـري
 کند. نمی

صحیح است. 1گزینه  204.
RIN NRIt t 

q

NR( I t ) N Rq N q ( )R 1
q

I t )t ) Nt 

( )t wb (wb) q (C)t wb
11

2

1 2 40 66 124 4 20 

 )113صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

م ز ی یزی )15(

صحیح است. 1نه 
A AC C K K .A
d d.C KC KC K KC K KA KKC K 0

/
/

A A A
d d A

A AA AA
d Ad

10 1001 6/ A
d

A
d10 1 6 16/

a b
ab a

aa b
a b

bba b
b a

b

2100
16 aaa

16 a

 اب ار ضرع و لوط رگا
a و b میهد ناشن

یفرط زا

 )37تا 34هاي صفحه(فیزیک پایه یازدهم،

صحیح است. 2نه 
 توان گفت: کار و انرژي میقضیۀجه به 

EFE

mg

T E mgW K W WT m

mv Eqdcos ( mgh)

K WK WE

mv Eqdcos (Eqdcos (21 EqdcosEqdcos2

/
11 2 5 15 2 111 10 12 10 10 4 10 10 10 4//v11 2 5 15 2 115 15 2

2

/ /
11 2 12 12 21 10 4 8 10 4 10 016/ /1 4 8 1/ /v v v/
11 2 12 12 2

2
هاي حه صف(فیزیک یازدهم،   )23تا 21فف

صحیح است. 2نه 
 آوریم: مقاومت حالت دوم را به دست می

1
 کنیم: رسد را محاسبه میحال جریانی که به هر مقاومت می

63

6

A A1

A2

I 3

I A
I A

A
V IVVVVV

3
VVV 6

2IA 3
1

داریم: Aگرة انشعاب درقاعدةبا توجه به 
AI 1IIII

دهد. را نشان می A1آمپرسنج جریان 

.202 صحیح است. 3گزینه 
3وR1 ،R2با مقاومت معـادل  R4و R5مقاومت معادل 

R5و R4  اند. بنابراین جریان عبوري از مقاومـت معـادل    متوالی
بـا هـم یکسـان وR3و R1 ،R2عبوري از مقاومت معـادل  

هاي موازي داریم:است. با توجه به تقسیم جریان در شاخه

A0
A15

/ A7 5/

/ A7 5/

 بنابراین:
I
I

2
1I
2

5 5 1 1 100 4
7 5 7 5 1 5 1 5 2 25 225 9/ / / / // / // // // /
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.205 صحیح است. 4گزینه 
 تعداد نوسان در یک ثانیه بسامد است.

m m , m m m m1 2
5 9
4 4 

T m f mm m mT K T m f m v m m
2 2 2 1
1 1 1 2 4

22 9 3
4

 

 )65 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.206 صحیح است. 2گزینه 

ـ زمان و با استفاده از مفهوم شیب و تقعر منحنی داریم:با تو  جه به نمودار مکان 

t (s)

x (cm)
5

/04

5

/055
/065/06 /08

b

a
 

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55 0 

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65 0 
 )66تا  62هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

.207 صحیح است. 2گزینه 
قـرار   Eاست، اگر چهار انگشت دسـت راسـت را در جهـت    دست ر قاعدةطبق 

برسیم آنگاه انگشـت شسـت جهـت     Bاي که با خم شدن آنها به  گونه دهیم، به
v
ی
v دهد. را نشان می 

 )75صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.208 صحیح است. 2گزینه 

cm60

S
53
I

2

1 2

1 53
37

h

B

M

AO

 
n sin n sin sin sin1 1 2 2 2

41 53 3 

/sin 2 20 6 37 
OA OAIOA : tan OA cmIO2

3 454 60 

OB OBIOB : tan OB cmIO1
4 803 60 

AB cm80 45 35 

/
h hABM : sin h cmAB37 0 6 2135 

 )98 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 
.209 صحیح است. 4گزینه 
nتا  nپاشن مربوط به گذار  رشتۀترین فوتون  پرانرژي  است. 3

/R
R /

EE E E ( ) E eV3
13 610 1 519 9 9  

.210 صحیح است. 3گزینه 
m , n4 6  

/( ) ( ) nm m1 1 1 1 1 1 20 2880 2 882100 16 36 100 576  
             

 شیمی
.211 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 صفحۀدهم، (شیمی 
.212 صحیح است. 3گزینه 

 )29و  28 هاي صفحه(شیمی دهم، 
.213 صحیح است. 2گزینه 

Feهماتیت  الف) نادرست  O2  ناخالص است. 3
اند، آلـومینیم   وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاوم د) نادرست 

 د چسبنده است.اکسی
 )60صفحۀ (شیمی دهم، 

.214 صحیح است. 2گزینه 
 باشند. موارد الف و ب نادرست می

هـاي زیـرین    الف) مقدار ناچیزي هلیم در هوا و مقدار بیشـتري در الیـه  
 پوسته زمین وجود دارد.

ب) از گاز هلیم براي خنک کـردن قطعـات الکترونیکـی ماننـد دسـتگاه      
MRI شود. تفاده میاس 

 )51و  50 هاي هصفح(شیمی دهم، 
.215 صحیح است. 3گزینه 

 )67 صفحۀ(شیمی دهم، 
.216 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 C269بـوده کـه دمـاي جـوش آن      Heترین گـاز نجیـب    ) سبک1

 صورت گاز است نه مایع (نادرست) هب C200باشد و در دماي  می
2 (CO2  در دمايC78 آید و قـبالً از نمونـه    صورت جامد در می به

 جدا شده بود (نادرست)
ــوش  3 ــاي ج ــوش   O2 ،C183) دم ــاي ج  Ar ،C186و دم

 باشد. (صحیح) می
صـورت   هم نزدیـک اسـت و اکسـیژن بـه     به Arو  O2جوش  نقطۀ) 4

 شود. (نادرست) خالص جدا نمی
 )51و  50 هاي هصفح(شیمی دهم، 

.217 صحیح است. 4گزینه 
 )55و  54 هاي هصفح(شیمی دهم، 

.218 صحیح است. 2زینه گ
 باشند. موارد (ب) و (د) نادرست می

باشـد و در شـرایط    اکسید مـی  دي مونواکسید ناپایدارتر از کربن ب) کربن
 تبدیل شود. CO2تواند اکسید شده و به  مناسب می

شـود و بـه آرامـی آزاد     د) در فرایند اکسایش انرژي به سرعت آزاد نمـی 
 شود. می

 )55و  54 هاي هصفحیمی دهم، (ش

t (s)

5
/065///06// /08//

a

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55// 0

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65/ 0
هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم ریاضی،   ) 66تا62 

صحیح است. 2نه 
قـرار   EEاست، اگر چهار انگشت دسـت راسـت را در جهـت    دست ر قاعدة 

برسیم آنگاه انگشـت شسـت جهـت    BBاي که با خم شدن آنها به گونه م، به
 دهد. را نشان می

 )75صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است. 2نه 

cm60

S
53
I

2

1 2

1 53
37

h

B

M

AO

n sin n sin sinn sin sin sinn sin sin1 1 2 2sin n sinn sinn sin 2
41 53sinsin 3

i

هاي صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است. 2گزینه  213.

Feهماتیت الف) نادرست  O2 3O .ناخالص است 
اند، وسایل آلومینیمی در برابر خوردگی مقاومد) نادرست 

یید چسبنده است.اکسی
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 2گزینه  214.
 باشند. موارد الف و ب نادرست می

هـالف) مقدار ناچیزي هلیم در هوا و مقدار بیشـتري در الیـه  
پوسته زمین وجود دارد.

ب) از گاز هلیم براي خنک کـردن قطعـات الکترونیکـی ماننـ
MRIسس شود. تفاده میاس

هاي هصفح(شیمی دهم، 
صحیح است. 3گزینه  215.

ص(شیمی دهم،
صحیح است. 3گزینه  216.

ها: بررسی گزینه
بـوده کـه دمـاي جـوش آنHeترین گـاز نجیـب    ) سبک1

 صورت گاز است نه مایع (نادهب C200باشد و در دماي می
2 (CO2  در دمايC78آید و قـبالصورت جامد در میبه

جدا شده بود (نادرست)
ــوش  3 ــاي ج ــوش  O2 ،C183) دم ــاي ج ،Arو دم
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.219 صحیح است.   3گزینه 
 درست است.  » ت«و » ب«، »الف«

Hهاي  دلیل الف: پیوند هیدروژنی بین مولکول O2   از نیروي دو قطبـی
Hهاي  ـ دو قطبی بین مولکول S2   .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   مولکـول دلیل ب: پیوند دوقطبی ـ دوقطبی بـین   
 است.   F2هاي  نیروي الندن بین مولکول

جـرم   I2اسـت. چـون    Br2بیشـتر از   I2دلیل پ: نیـروي النـدنی در   
 بیشتري دارد.

یوند هیـدروژنی وجـود دارد در حـالی    هاي اتانول پ دلیل ت: بین مولکول
 هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجود دارد.  که بین مولکول

.220 صحیح است.   3گزینه 
 کتاب درسی 92صفحۀ 

.221 صحیح است.   1گزینه 
درست است. اگر نقطـه را روي نمـودار بیـابیم، کـامالً     » ت«فقط عبارت 

 دهد.  ن میروي نمودار است، پس این نقطه محلول سیرشده را نشا
.222 صحیح است.   3گزینه 

kgC g molC?kgCH kgC kgC kg gC4
70 1000 12 100 1 12  

/
molCH gCH kg kgmolC molCH g

4 4
4

1 16 1 0932 1 1000 

/
/
x x kg85 100 079093  

.223 صحیح است.   3گزینه 
.224 صحیح است.   2گزینه 

 اند.   گذاري شده ترکیب الف و پ درست نام
.225 صحیح است.   4گزینه 

CH
|

CH CH C C H
| |

CH CH

3

3 2 5

3 3

1 2 3 ,4 5

 
.226 صحیح است. 1گزینه 

/
/

mol kJLH O kJmol2
1 555134 4 111022 4  شده گرماي آزاد 3

mol gkJ gkJ mol
1 181110 33306  جرم یخ ذوب شده 1

 )62 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.227 صحیح است. 3گزینه 

الماس ناپایدارتر از گرافیت است و تبـدیل المـاس بـه گرافیـت گرمـاده      
باشد. انرژي پتانسیل یک مول گرافیت کمتر از انرژي پتانسـیل یـک    می

 اس است.مول الم
 )63 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.228 صحیح است.   1گزینه 
هـاي   با توجه به اینکه در صورت سؤال مقادیر تغییـرات غلظـت در بـازه   

برابـر بـا مجمـوع     Aشدة مادة زمانی داده شده است، پس مقدار مصرف 
 مقادیر داده شده است.  

/ / /
mol[A] lit3 175 1 075 6 5  

/
/

[A] mol
t L.S

6 5 1  Rشواکن 6254

.229 صحیح است.   1گزینه 
کربن خود ایزومر هسـتند. فرمـول    استرها با اسیدهاي کربوکسیلیک هم

nکلی آنها  nC H O2 Cباشد. فرمول مولکولی ایـن اسـتر    می 2 H O9 18 2 
 باشد. می

.230 صحیح است.   3گزینه 
لکـول را  موعمـدة  ، قسمت Aفقط عبارت پ نادرست است. در ویتامین 

دهـد کـه سـبب     بخش ناقطبی و زنجیـر هیـدروکربنی آن تشـکیل مـی    
شـود. بـه    شود این مولکول در آب نامحلول بوده و در چربی حل مـی  می

 ساز است. آن براي بدن مشکلاندازة همین دلیل مصرف بیش از 
.231 صحیح است.   2گزینه 

شـد  با بود و طعم خوش آناناس مـی سازندة اتیل بوتانوآت که ترکیب آلی 
 یک استر است.  

.232 صحیح است. 3گزینه 
) و شیشـه  (NaOH)محلول لوله بازکن (محلـول سـدیم هیدروکسـید    

NH)کن (محلول آمونیاك  پاك بـه ترتیـب بازهـاي قـوي و ضـعیف       3(
تـر بـودن ثابـت بـازي      توان گفت، به دلیـل بـزرگ   باشند، بنابراین می می

هـاي   ها از جمله یـون  روکسید نسبت به آمونیاك، غلظت یونسدیم هید
کن بـوده   هیدروکسید در محلول لوله بازکن بیشتر از محلول شیشه پاك

و در نتیجه میزان رسانایی و خصلت بـازي محلـول لولـه بـازکن بیشـتر      
خواهد بود. با توجه به اینکـه سـدیم هیدروکسـید نسـبت بـه آمونیـاك       

هاي یونش نیافتـه محلـول    ابراین تعداد مولکولشود، بن بیشتر یونیده می
سدیم هیدروکسید نسبت به آمونیاك کمتر بـوده، پـس نسـبت غلظـت     

هـاي یـونش نیافتـه در محلـول سـدیم       آنیون (هیدروکسید) به مولکـول 
هیدروکسید بیشتر خواهـد بـود. بـا توجـه بـه اینکـه در هـر یـک از دو         

اسـت، بنـابراین نسـبت     محلول، غلظت آنیون و کاتیون تولید شده برابـر 
 باشد. غلظت کاتیون به آنیون در هر دو محلول یکسان و برابر یک می

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.233 صحیح است. 2گزینه 
هاي آمونیـاك   کن و لوله بازکن به ترتیب محلول هاي شیشه پاك محلول

 توان گفت: و سدیم هیدروکسید هستند، بنابراین می
:[OH ] [NH ] n3کن محلول شیشه پاك 

/ /mol.L mol.L2 1 3 12 5 10 1 02 5 10 
/ /: pH pOH [OH ]13 5  محلول لوله بازکن05

/
/ mol.L05 110 0 3 

molOH molOH
V V1 2

)نکزاب هلول لولحم( )نک كاپ هشیش لولحم(

 
OH]نهایی ] 

pOH [OH ] mol.L2 112 2  pHنهایی10
/

mol mol[ x(L)] [ L]L L x mL[x ]L

3
20 3 5 10 10

10 17210 
 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.234 صحیح است. 3گزینه 
Na (s) H O(l) NaOH(aq) H (g)2 22 2 2 

/R NaOH R H mol.Min 1
22 004 

0/دقیقـه) مقـدار    5بنابراین در پایان واکنش (پـس از گذشـت    مـول   2
NaOH :تولید شده است 

/
/

/

molnM M mol.L [OH ] pOHV L
1 102 4 10 0405 /04/ 

/pH 13 6/13 6/ 
 )25و  24هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 کتاب درسی 92حۀ 

 صحیح است.   1نه 
درست است. اگر نقطـه را روي نمـودار بیـابیم، کـامالً     » ت«عبارت 

 دهد.  ن می نمودار است، پس این نقطه محلول سیرشده را نشا
 صحیح است.   3نه 

kgC g molC?kgCH kgC kgC kg gC
g ggkgC k kk4

70kgC g
100kgC kgkg

  

/
molCH gCH kg kgmolC molCH g

g
lC lCHlCH

4gCHg
4

1molCH 1 093/2molC molCHmolCH

/
/
x x kg/85 100x x /
x x093/

  

 صحیح است.   3نه 
است.   2نه   صحیح

 اند.   گذاري شده ب الف و پ درست نام
 صحیح است.   4نه 

CH
|

CH CH C C H
| |

CH CH

CH CCH C

3

3 2 5H

3 3CH

1 2 3 ,4 5,

صحیح است. 1نه 

/
/

mol kJLH O kJmolLH O l2
1 555mol134 4/134 4/ 111022 4 3/

شده گرماي آزاد 
mol gkJ gkJ l

gkJ k l
1mol1110 33306kJجرم یخ ذوب شده

صحیح است. 3گزینه  232.
(NaOH)محلول لوله بازکن (محلـول سـدیم هیدروکسـید    

NH)کن (محلول آمونیاك پاك بـه ترتیـب بازهـاي قـوي3(
تـر بـودن ثاتوان گفت، به دلیـل بـزرگ  باشند، بنابراین میمی

ها از جملهروکسید نسبت به آمونیاك، غلظت یونسدیم هید
هیدروکسید در محلول لوله بازکن بیشتر از محلول شیشه پاك
و در نتیجه میزان رسانایی و خصلت بـازي محلـول لولـه بـازک
خواهد بود. با توجه به اینکـه سـدیم هیدروکسـید نسـبت بـه

هاي یونش نیافتـننابراین تعداد مولکولشود، بن بیشتر یونیده می
سدیم هیدروکسید نسبت به آمونیاك کمتر بـوده، پـس نسـب

هـاي یـونش نیافتـه در محلـآنیون (هیدروکسید) به مولکـول 
هیدروکسید بیشتر خواهـد بـود. بـا توجـه بـه اینکـه در هـر

اسـت، بنـابرامحلول، غلظت آنیون و کاتیون تولید شده برابـر 
غلظت کاتیون به آنیون در هر دو محلول یکسان و برابر یک م
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است. 2گزینه  233.
هاي کن و لوله بازکن به ترتیب محلول هاي شیشه پاك محلول

 توان گفت: و سدیم هیدروکسید هستند، بنابراین می
:[OH ] [NH ] n[NH ] n[NH محلول شیش3[

/ mol.L2 1l Ll 3 1l Ll1 2 5 10/l L /mol L2 1l L

/ /: pH pOH [OH ]/ /OHOHpOpO/ /OHOHpOHOHOH/ محلول/
/ mol.L 10 3/

molOH
V V

l
1 2V VV V

)نکزاب هلول لولحم( )نک كاپ هشیش لولحم(

نهای
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.235 صحیح است. 2گزینه 
RSOهاي غیرصابونی ترکیباتی با فرمول کلی  کننده پاك Na3  هستند

شـود و در سـاختار    کنندگی آنهـا در آب سـخت حفـظ مـی     که قدرت پاك
 جفت الکترون ناپیوندي وجود دارد. 9آنیون یک واحد فرمولی آن 

 )11و  10هاي  ازدهم، صفحه(شیمی دو
.236 صحیح است. 4گزینه 

Eدلیـل   در سلول تشـکیل شـده هنگـام خـوردگی حلبـی، آهـن بـه       

شـود. در هـر دو سـلول     تر نسبت به قلع در نقش آند خورده مـی  کوچک
 صورت زیر است: واکنش کاهش به تشکیل شده نیم

O (g) H O(l) e OH (aq)2 22 4 4 
 )59 صفحۀزدهم، (شیمی دوا

.237 صحیح است. 1گزینه 
 صورت زیر است: واکنش، به شدةموازنه  معادلۀ

Cr O Cl H Cr Cl H O2 3
2 7 2 21 6 14 2 3 7 

12 4
21 7

اه هدروارف بیارض عومجم
 )43تا  40 هاي صفحه(شیمی دوازدهم،  اه هدنهد شنکاو بیارض عومجم

.238 صحیح است. 2گزینه 
 الف) درست
 ب) درست

 ج) نادرست ـ گاز هیدروژن نقش کاهنده را دارد.
 د) درست  

 )53و  51هاي  صفحهیمی دوازدهم، (ش
.239 صحیح است. 3گزینه 

هـاي الکترولیتـی کـه     هاي گالوانی الکترودها برخالف سلول ) در سلول1
 کنند. اثر هستند، در واکنش اصلی شرکت می بی
هاي گالوانی، آند قطب منفـی و کاتـد قطـب مثبـت اسـت،       ) در سلول2

ت و کاتـد قطـب   هاي الکترولیتـی آنـد قطـب مثبـ     درحالی که در سلول
 دهد. منفی را تشکیل می

ــلول4 ــراورده    ) در س ــرژي ف ــطح ان ــالوانی س ــاي گ ــایین  ه ــا پ ــر از  ه ت
هاي الکترولیتی سطح انرژي  ها است، درحالی که در سلول دهنده واکنش
 ها است. دهنده ها باالتر از واکنش فراورده

 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.240 صحیح است. 2گزینه 
ذوب  نقطـۀ پـذیري و تفـاوت    انایی الکتریکی، شکلهایی مانند رس ویژگی

توان بر اساس مدل دریاي الکترونی توجیـه نمـود    فلزهاي مختلف را می
میـان   جاذبۀظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظـر افـزایش    نقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
کـه بـر اسـاس     Alو  Na ،Mgقطه ذوب فلزهاي نمقایسۀ یابد، مانند  می

Alظرفیت قابل توجیه است. الیۀ تعداد الکترون در  Mg Na( 
 )82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  241.
ها چینش سه بعدي دارند و استحکام بیشـتري از گرافیـت    در الماس کربن

اسـت و گرافیـت سـاختار     دارند، همچنین چگالی الماس از گرافیت بیشـتر 
 اي دارد. الیه

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3گزینه  242.
اي کـه باعـث    شـود و مـاده   اي که در سیستم سردکننده، خنک می ماده

شود، هر دو آب هستند که نیروي بـین مولکـولی برابـر     حرکت مولد می
 دارند.

 )77و  76هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.243 صحیح است. 1گزینه 

 توجه به واحد ثابت تعادل واکنش به صورت: با
NO (g) O (g) N O (g)2 2 2 54 2N O (2 5N OO  

، چهـار برابـر   NO2خواهد بود. و در نمودار رسم شده تغییـرات غلظـت   
Nو دو برابر تغییرات غلظت  O2تغییرات غلظت  O2  خواهد بود. 5

.244 صحیح است. 2نه گزی
 اولیـۀ اول، مواد خام را به مواد  مرحلۀبا استفاده از فناوري شیمیایی، در 

بعـد فـراورده    مرحلـۀ مهم و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل کـرده و در  
 شود. هدف حاصل می

)111و  110هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.245 صحیح است. 2گزینه 
CH)متانول  OH)3 تـرین عضـو    رنـگ، بسـیار سـمی و سـاده     ی بیمایع

تـوان آن را از چـوب تهیـه کـرد. در ایـن       ها اسـت کـه مـی    خانواده الکل
تـوان آن را   باشند. در مقیاس صنعتی مـی  ترکیب، تمام پیوندها یگانه می

از واکنش گاز کربن مونواکسـید بـا هیـدروژن در شـرایط مناسـب و در      
اتـیلن ترفتـاالت    تواند بـا پلـی   میحضور کاتالیزگر تهیه کرد. این ترکیب 

واکنش داده و به موادي تبدیل شود که بـراي تولیـد پلیمرهـا اسـتفاده     
 شوند. می

 )118صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 

صحیح است. 1نه 
 صورت زیر است: واکنش، به شدةموازنه  لۀ

Cr O Cl H Cr Cl H O2 3Cl H CCl H2 7 2 2H1 6 14 2 3Cr O Cl H Cr ClCl H Cr ClCl H Cr ClCl H Cr ClCl H CrCl H CCl H CCl H C2 7r Or O 2

12 4
21 7

اه هدروارف بیارض عومجم
اه هدنهد شنکاو بیارض عومجم

هاي صفحه(شیمی دوازدهم،   )43تا 40 
صحیح است. 2نه 

 درست
درست

ادرست ـ گاز هیدروژن نقش کاهنده را دارد.
رست  

هاي  صفحهششیمی دوازدهم، (ش )53و 51 
صحیح است. 3نه 

هـاي الکترولیتـی کـه    هاي گالوانی الکترودها برخالف سلول در سلول
 کنند. ر هستند، در واکنش اصلی شرکت می

هاي گالوانی، آند قطب منفـی و کاتـد قطـب مثبـت اسـت،       در سلول
ـ    ـ    ت و کاتـد قطـب   هاي الکترولیتـی آنـد قطـب مثبـ    الی که در سلول
 دهد. ی را تشکیل می

ــلول ــراورده    ر س ــرژي ف ــطح ان ــالوانی س ــاي گ ــایین  ه ــا پ ــر از  ه ت
هاي الکترولیتی سطح انرژي ها است، درحالی که در سلول دهندهش
 ها است. دهنده ها باالتر از واکنشرده

 )54صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

ح
اول، مواد خام را بهمرحلۀبا استفاده از فناوري شیمیایی، در 

بعـ   مرحلـۀ مهم و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل کـرده و در  
شود. هدف حاصل می

10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  245.
CH)متانول  OH)3 تـ رنـگ، بسـیار سـمی و سـادهی بیمایع

تـوان آن را از چـوب تهیـه کـرها اسـت کـه مـی    خانواده الکل
ت باشند. در مقیاس صنعتی مـیترکیب، تمام پیوندها یگانه می

شـرایط منا کربن مونواکسـید بـا هیـدروژن در گاز واکنش از
اتـیلن تواند بـا پلـی   میحضور کاتالیزگر تهیه کرد. این ترکیب 

واکنش داده و به موادي تبدیل شود که بـراي تولیـد پلیمرهـ
 شوند. می

 صف(شیمی دوازدهم، 
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