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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 معنی واژگان در کدام گزینه همگی درست است؟

  زنگ)) (منال: درآمد مستغالت) (مایه: دارایی) (خبث: بدذاتی) (جالجل: 1
 ) (شرافت: ارجمندي) (نیلگون: آبی روشن) (مالزم: همراه) (طرفه: عجیب)2
 ) (شبح: کالبد) (تمایز: جدا کردن) (نثار: افشاندن) (خلنگ: علف جارو)3
 ) (عنایت: توجه) (سخا: کَرَم) (بسیج: آمادگی) (لگام: زین اسب)4

-2 گزینه به درستی آمده است؟در کدام » دستور، سامان، مستور، حریف، سودا«معنی واژگان 
 ) راهنما، میسر، پوشیده، همراه، شیدایی2 شده، دوست، دیوانه ) اجازه، درخور، نوشته1
 ) فرمان، اشتیاق، چارپا، همدم، مشتاق4 ) وزیر، امکان، پنهان، جنجگو، تخیل3

-3 ها آمده است؟ با سایر گزینه متفاوت» پرده«در کدام گزینه معنی 
ــر پ 1 ــدا کف ــد پی ــار  ) زه ــدین روزگ ــود چن ــان ب نه
ــرافکن  2 ــرده از روي چــو آتشــت ب ــه پ ــه خــدا ک ) ب
) مطـــــرب اگـــــر پـــــرده از ایـــــن ره زنـــــد 3
ــروي    4 ــو م ــد گ ــرین نروی ــه و نس ــار و الل ــر به ) گ

 

ــر را     ــه تزویـ ــرفتیم آن همـ ــر برگـ ــرده از سـ پـ
ــپندت  ــالمی سـ ــاق بینـــی دل عـ ــه اتفـ کـــه بـ
ــوش    ــه هـــ ــان بـــ ــد حریفـــ ــاز نیاینـــ بـــ

نســـرین مـــنبـــردار اي بهـــار و اللـــه و  پـــرده
 

-4 در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟
) از غایــب پیوســتگی بیگانــه باشــد کــس بلــی     1
) بحري است از ما دور نـی ظـاهر نـه و مسـتور نـی     2
ــو  3 ــو وز گنــدم و خــروار ت ــارغ اســت از کــار ت ) او ف
) در قهر او صد مرحمـت در بخـل او صـد مکرمـت    4

 

ز مـن  این مشکالت ار حل شود دشـمن نمانـد در   
هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شـدن 

تپد چون چـرخ در اسـرار مـن    تا آب هست او می
در جهل او صد معرفت در خامشـی گویـا چـو زن   

 

-5 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي  در کدام بیت واژه
ــقش   1 ــی عش ــام م ــب ج ــزا دارد ل ــان ف ــات ج ) حی
آیـد بـه گـوش از سـاز ایـن محفـل       ) صالي عام می2
ــد    3 ــود نرهان ــد خ ــوي ب ــل از خ ــرب گ ــار را غ ) خ
ــوب  4 ــوان روز و شــب مکت ــده دی ــو ش ــدح ت ــه م ) ب

 

ــزودي      ــو بیف ــات ت ــودي حی ــر ب ــو اگ ــام ت ــه ک ب
سـت و جـام از بهـر جـم دارد     چیـده  بهر گداقدح 

ــود، در همــه جــا ناســاز اســت   ــه ناســاز ب ــر ک ه
ــطور  ــمان مسـ ــده اوراق آسـ ــو شـ ــتح تـ ــه فـ بـ

 

-6 نوشته شده است؟ نادرست پدیدآورندگان چند اثردر میان آثار زیر نام 
 القضات همدانی)  (مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتورهوگو) (فی حقیقه العشق: عین

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

-7 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» آمیزي، کنایه، تشبیه، جناس حس«هاي  ترتیب آرایه
ایسـت صـعب   کاسـه  الف) دهـر سـپید دسـت، سـیه    

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

 

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

 

 ) الف، ج، ب، د4 ) ج، د، ب، الف3 ) الف، د، ب، ج2 ) ج، الف، د، ب1
-8 د دارد؟هاي ادبی وجو کدام آرایه» زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاك گر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 

 تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه) 2 استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
 اسلوب معادله ،جناس ،کنایه ،) تشخیص4 تناقض   ،کنایه، تشبیه ،) ایهام3

-9 آمده است؟ نادرستها  ذکرشده در مقابل کدام گزینه آرایۀ
الف) از سوز غمت مرغ دلم هر شـب و هـر روز  

ــن    ــره مکـ ــبا تیـ ــاد صـ ــاممب) اي بـ ایـ
پ) رســم بدعهــدي ایــام چــو دیــد ابــر بهــار
ت) دیگــر مــرا بــه ضــربت شمشــیر غــم بــزد

 

تو تـازه کنـد نوحـه سـرایی (تشـبیه)      نغمۀبا 
یک ره برسان بدان صـنم پیغـامم (تشـخیص)   

اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد (تلمیح) گریه
فریاد از این سوار، که صید حـرم بـزد (مجـاز)   

 

 ) پ و ت4 ) پ و ب3 ت) ب و 2 ) الف و ت1
-10 کدام است؟» سازد به هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس صائب/ که خاموشی صدف را مخزن اسرار می«هاي بیت  آرایه

 آرایی، تضاد ) ایهام، تشبیه، جناس، واج1
 آمیزي ) تشخیص، استعاره، اغراق، تلمیح، حس2
 ) حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس، تشخیص، تلمیح3
 آرایی، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل استعاره، واج) 4

در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟
) از غایــب پیوســتگی بیگانــه باشــد کــس بلــی     1
) بحري است از ما دور نـی ظـاهر نـه و مسـتور نـی     2
ــو  3 ــو وز گنــدم و خــروار ت ــارغ اســت از کــار ت ) او ف
) در قهر او صد مرحمـت در بخـل او صـد مکرمـت    4

ز مـن این مشکالت ار حل شود دشـمن نمانـد در  
هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شـدن 

تپد چون چـرخ در اسـرار مـن   تا آب هست او می
در جهل او صد معرفت در خامشـی گویـا چـو زن   

شود؟دیده مینادرستاي با امالي در کدام بیت واژه
ــقش   1 ــی عش ــام م ــب ج ــزا دارد ل ــان ف ــات ج ) حی
آیـد بـه گـوش از سـاز ایـن محفـل      ) صالي عام می2
ــد    3 ــود نرهان ــد خ ــوي ب ــل از خ ــرب گ ــار را غ ) خ
ــوب  4 ــوان روز و شــب مکت ــده دی ــو ش ــدح ت ــه م ) ب

ــزودي     ــو بیف ــات ت ــودي حی ــر ب ــو اگ ــام ت ــه ک ب
سـت و جـام از بهـر جـم دارد    چیـده بهر گداقدح 

ــود، در همــه جــا ناســاز اســت   ــه ناســاز ب ــر ک ه
ــطور  ــمان مسـ ــده اوراق آسـ ــو شـ ــتح تـ ــه فـ بـ

نوشته شده است؟نادرستپدیدآورندگان چند اثردر میان آثار زیر نام 
القضات همدانی) مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتورهوگو) (فی حقیقه العشق: عین

تازه: آندره ژید)هاي زمینی و مائدهسمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده هاي
) چهار4) سه3) دو 2) یک1

در کدام گزینه به درستی آمده است؟»آمیزي، کنایه، تشبیه، جناسحس«هاي تیب آرایه
ایسـت صـعب      کاسـه لف) دهـر سـپید دسـت، سـیه    

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

) الف، ج، ب، د4) ج، د، ب، الف3) الف، د، ب، ج2) ج، الف، د، ب1
د دارد؟هاي ادبی وجوکدام آرایه»زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاكگر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 

تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه)2استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
ایهام3 تشخیص4تناقض،کنایه،تشبیه،) معادله،جناس،کنایه،) اسلوب
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 آمده است؟» تبعی«در کدام گزینه دو نقش 

) یک چند پشیمان شدم از مستی و رنـدي 1
وفاسـت  نـیم یـار بـی     ) من پیر سال و مـاه 2
ــی   )3 ــکل م ــرگ مش ــودي م ــر نب ــدي گ ش
تـــابی ) اي مـــرغ دل کـــه خســـته و بـــی4

 

عمــري اســت پشــیمان ز پشــیمانی خویشــم  
گـذرد، پیـر از آن شـدم    و عمـر مـی  بر من چ

در بــــال پاینــــدگی، تلــــخ اســــت تلــــخ
ــاز    ــم او دمســ ــا غــ ــاش بــ ــاز بــ دمســ

 

-12 در کدام گزینه نقش کلمات تعیین شده درست آمده است؟
ــه در قفــس تنــگ 1 ــردیم آســمان) ز غص م
ــان 2 ــی) از همگ ــاز ب ــه مشــفق  نی ــر هم و ب
اسـت  لقاز ع باالترحریم عشق را درگه بسی  )3
گـذري  مـی  التفـات  بـی ) ولی چه سود کـه  4

 

ــاي       ــه ج ــا ب ــن تنگن ــیم از ای ــرون جه ــراخب ف
ــر    ــان و بـ ــالم نهـ ــه عـ ــه از همـ ــدا همـ پیـ

بوسد که جان در آسـتین دارد  آستانکسی آن 
بــه خــاك بگــذارم    ســر رهــزار مرتبــه گــ  

 

  الیه، مسند) (مضاف
 (مسند، صفت)

 (صفت، نهاد)
 (قید، مفعول)

-13 است؟ متفاوتنوع حذف فعل در کدام گزینه 
ــی  1 ــاري و فراغ ــود و کن ــودم و دل ب ــن ب ) م
) یکــــی را کــــه ســــعی قــــدم پیشــــتر2
ــی   3 ــی، بزن ــه را ببین ــر ک ــه ه ــو ک ــاري ت ) م
) روزها فکر من این است و همه شب سخنم4

 

این عشق کجا بـود کـه ناگـه بـه میـان جسـت؟       
ــاه حـــــق منزلـــــت بیشـــــتر  بـــــه درگـــ

ــا    ــر کجـ ــه هـ ــوم کـ ــا بـ ــییـ ــینی، بکَنـ نشـ
ــتنم   ــوال دل خویشـ ــل از احـ ــرا غافـ ــه چـ کـ

 

-14 است؟ » اي وندي ـ مرکّب واژه«گروه اسمی در نقش مسند هستۀ  هگزیندر کدام 
 آوري، رایانه به کمک پژوهشگران آمده است.  ) با پیشرفت صنعت و فن1
 هستند. آنناشناختۀ جهان و عوامل دربارة دیدگاه انسان کنندة ها، همواره منعکس  ) قصه2
 هاست.   ) کلید موفقیت در تحقیق، پرسش و تالش براي کشف حقایق و پدیده3
 افکنی، ایجاد گره و ابهام در روند نمایش از فنون نمایشنامه نویسی است.  ) گره4

-15 شود. گزینه ......... منادا دیده می جز بهها  گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
کـــار یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه    ) کـــزین دو 2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم ) هــر چنــد صــائب مــی4

 

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

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

 

-16 کدام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی دارد؟ 
آن مـرد خجـل   » ها بر پشت بسته بودیم. پاره ما آنانیم که پالس«همه بر پاي خاستند و بایستادند، چندان که ما در حمام شدیم. گفتم: 

 شد و عذرها خواست و این هر دو حال، در مدت بیست روز بود.   
) از مــن مســکین چــه پرســی حــال مــن؟     1
گـــذرد نیـــک و بـــد دهـــر چـــون مـــی     )2
) فــــروتن بــــود هــــر کــــه دارد خــــرد    3
ــدة هــاي دوران  ) ز ســختی4 بینــا شــود پیــدادی

 

ــرده   ــا چـــون کـ اي حـــالم از خـــود پـــرس، تـ
خرّم و غمناك نیسـت  زین دو حال، » ابن یمین«

ســـــپهرش همـــــی در خـــــرد پـــــرورد    
ــود پیــدا       ــن و خــارا ش ــرار زنــده دل از آه ش

 

-17 شود؟   عبارت زیر در کدام گزینه دیده می تقابلِ معنایی
 » بینی عیب نیز بتوانی دید. خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همیقبیلۀ پیران «
ــتنی ) 1 ــه داشـ ــات نگـ ــر خرابـ ــت  ادب پیـ اسـ
) گشــــایش از دم پیــــران بــــود جوانــــان را2
ــراز   3 ــن فــ ــران کــ ــب دگــ ــده ز عیــ ) دیــ
ــد آموخـــت ) اي 4 ــر ببایـ ــر از پیـ ــان هنـ  جوانـ

 

ــت     ــی اس ــال یک ــازك اطف ــران و دل ن ــع پی طب
ــه خــاك بــوسِ هــدف، تیــر بــی  کمــان نرســد ب

صــــورت خــــودبین و در او عیــــب ســــاز   
ــی   ــتی و بـ ــا مسـ ــد ز مـ ــاد گیریـ ــاکی را یـ بـ

 

است؟متفاوتع حذف فعل در کدام گزینه 
ــی   ــاري و فراغ ــود و کن ــودم و دل ب ــن ب ) م
) یکــــی را کــــه ســــعی قــــدم پیشــــتر
ــی    ــی، بزن ــه را ببین ــر ک ــه ه ــو ک ــاري ت ) م
) روزها فکر من این است و همه شب سخنم

این عشق کجا بـود کـه ناگـه بـه میـان جسـت؟      
ــاه حـــــق منزلـــــت بیشـــــتر  بـــــه درگـــ

ــا    ــر کجـ ــه هـ ــوم کـ ــا بـ ــییـ ــینی، بکَنـ   نشـ
ــتنم   ــوال دل خویشـ ــل از احـ ــرا غافـ ــه چـ کـ

است؟ » اي وندي ـ مرکّبواژه«گروه اسمی در نقش مسند هستۀ ننهگزینر کدام 
آوري، رایانه به کمک پژوهشگران آمده است. ) با پیشرفت صنعت و فن1
هستند. آنناشناختۀجهان و عوامل دربارة دیدگاه انسان کنندة ها، همواره منعکس  ) قصه2
هاست.  ) کلید موفقیت در تحقیق، پرسش و تالش براي کشف حقایق و پدیده3
افکنی، ایجاد گره و ابهام در روند نمایش از فنون نمایشنامه نویسی است.  ) گره4

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

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

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

دام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی دارد؟ 
آن مـرد» ها بر پشت بسته بودیم.پاره ما آنانیم که پالس«همه بر پاي خاستند و بایستادند، چندان که ما در حمام شدیم. گفتم: 

شد و عذرها خواست و این هر دو حال، در مدت بیست روز بود.   
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 با چند بیت از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟» تن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشیاز آموخ«عبارت 

ــو از آ  ــر تـ ــف) اگـ ــابی الـ ــر بتـ ــوختن سـ مـ
 

ــ  ــد ســ ــروري را  رنجویــ ــی ســ ــو همــ تــ
 

ــرد  ب)  ــش بگیـ ــار دانـ ــر بـ ــو گـ ــت تـ درخـ
جز جفا با اهل دانش مـر فلـک را کـار نیسـت     پ)
ــان     ت) ــش بیفش ــه دان ــت ب ــرد غفل ــر از گ س
ــت بفشــان  ث) ــرد جهال ــوز و ســر از گ دانــش آم
بـــدانک  کـــم نشـــود دانـــش قیمـــت ج)

 

بـــــه زیـــــر آوري چـــــرخ نیلـــــوفري را 
زانکــه دانــا را ســوي نــادان بســی مقــدار نیســت
ــی  ــلمان بباشــ ــو ســ ــا همچــ ــاموز تــ بیــ

ــت مطــراز    راســتی ورز ــت و حیل ــن طاع و بک
ــق ــون خلـ ــل کنـ ــ دون و جاهـ ــت تهمـ اسـ

 

   شش) 4 سه) 3 پنج) 2  ) چهار1
-19 ؟نداردبارت زیر با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی ع

 »نگویم تا از عیب و گناه خود پاك نگردم، عیب مردم«
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 1
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 2
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   ) 3
ــت  ) 4 ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

 

ــو نخواهنــد نوشــت   ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــ ــت     بعی ــو هس ــال ت ــه دنب ــم ب ــویی ه ج
 

-20 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 

شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     
 

دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم 
 

 (حضیض: پست)
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    1
نشاند اکنون دوست  ام می ) به صدر مصطبه2
جهــانمــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار     )3
ــار جهــان نیســتی اســت 4 ) چــو عاقبــت ک

 

ــک    ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

هــا کـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

 

 
 (مصطبه: تخت)

-21 شود. میدیده ........  گزینه به جزها  گزینه همۀدر  »قَبل أن تُحاسبوا احاسبو«مفهوم 
) آسوده است عاشـق صـادق ز بـیم حشـر    1
فـردا  اندیشـۀ لرزد دلم چون نامـه از   ) نمی2
خود حسابی شد دل آگـاه را روز حسـاب   )3
) کســی کــاو دهــد از تــن خــویش داد    4

 

ــاب صــبح      ــار خیانــت حس ــاك اســت از غب پ
ام صد بار محشر را که من از خود حسابی دیده

ــرا  دیـــدة انصـــاف میـــزان قیامـــت شـــد مـ
 

ــر داوران     ــتن بـــــــ نبایـــــــــدش رفـــــــ
 

-22 با کدام ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟» شب تو حامل مرگ است و الجرم یک روز/ زنی که حامله شد بچه را همی زاید«بیت 

) خدنگ چار پـر مـرگ بـاز نتـوان داشـت     الف
ــر  ب ــاز و زاد ره برگی ــفر س ــرگ س ــا و ب ) بی
ــ پ ــادمانی مکـــن کـــه دشـــمن مـ رد) شـ
ــان ت ــار در مقابـــل) دارد جهـ ــال، ادبـ  اقبـ

 

هزار تـو اگـرت درع و جوشـن و سـپر اسـت      
ــادر زاد    ــه او ز م ــر ک ــرود ه ــت ب ــه عاقب ک
تــو هـــم از مـــرگ جــان نخـــواهی بـــرد  

ست پـایی اسـت   بر خودسري مچینید هر جا سري
 

 ) پ و ت4 و ت ) الف3 و ت ) ب2 و ب ) الف1
-23 .........گزینۀ  جز به ،با بیت زیر تناسب معنایی دارند ها گزینههمۀ 

ــویش   « ــل خـ ــد از اصـ ــاو دور مانـ ــی کـ ــر کسـ هـ
 

ــویش   ــل خــ ــار وصــ ــد روزگــ ــاز جویــ »بــ
 

ــان  ) 1 ــه ج ــید ب ــدا رس ــه  ن ــا ک ــی  ه ــد م ــد چن پایی
اصـــــل مـــــا و اصـــــل جملـــــه سرکشـــــان) 2
پـــس عـــدم گـــردم عـــدم چـــون ارغنـــون     ) 3
ــازآ الصـــال ) 4 ــه بـ ــان را کـ ــمان جـ آمدنـــد از آسـ

 

بـــه ســـوي خانـــه اصـــلی خـــویش بـــاز آییـــد  
خـــــاکی و آن را صـــــد نشـــــانهســـــت از 

گویـــــدم کـــــه انـــــا الیـــــه راجعـــــون    
جان گفت اي نـادي خـوش اهـال و سـهال مرحبـا     

 

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   )
ــت  )  ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

ــو نخواهنــد نوشــت  ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــ ــت    ــبعی ــو هس ــال ت ــه دنب ــم ب ــویی ه ج

بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟مقابلفهوم 

(حضیض: پست)دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    

نشاند اکنون دوست ام می) به صدر مصطبه
جهــانمــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار    )

ــار جهــان نیســتی اســت  ) چــو عاقبــت ک

ــک    ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار    زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

     هــاکـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

(مصطبه: تخت)

شود.میدیده ........ گزینهبه جزها گزینه همۀدر »قَبل أن تُحاسبوااحاسبو«هوم 
) آسوده است عاشـق صـادق ز بـیم حشـر    

فـردا اندیشـۀ لرزد دلم چون نامـه از  ) نمی
خود حسابی شد دل آگـاه را روز حسـاب  )

کــاو دهــد از تــن خــویش داد     ) کســی

ــاب صــبح      ــار خیانــت حس ــاك اســت از غب پ
ام صد بار محشر راکه من از خود حسابی دیده

ــرا دیـــدة انصـــاف میـــزان قیامـــت شـــد مـ
ــر داوران    ــتن بـــــــ  نبایـــــــــدش رفـــــــ

با کدام ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟» شب تو حامل مرگ است و الجرم یک روز/ زنی که حامله شد بچه را همی زاید«ت 

) خدنگ چار پـر مـرگ بـاز نتـوان داشـت     ف
ــر  ب ــاز و زاد ره برگی ــفر س ــرگ س ــا و ب ) بی

هزار تـو اگـرت درع و جوشـن و سـپر اسـت     
ــادر زاد    ــه او ز م ــر ک ــرود ه ــت ب ــه عاقب ک
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی در نیافتن اینکه او را هم اکنـون در وجـود خـود    «هاي زیر با عبارت  مفهوم کدام ابیات از میان بیت 24-

 ارتباط معنایی دارند؟» داري
م از اوسـت از آنـم کـه جهـان خـرّ     الف) به جهان خـرّم 

ــرد      ــا نک ــیچ نابین ــود ه ــا خ ــرد ب ــا ک ــه م ب) آنچ
دلـــی در همـــه احـــوال خـــدا بـــا او بـــود ج) بـــی

ــد     ــد بپوییـ ــا چنـ ــه تـ ــته در آن بادیـ د) سرگشـ
هـــا پنهـــان و پیـــدا   هـــــ) زهـــی از دیـــده  

 

ــر همــه عــالم کــه همــه عــالم از اوســت   عاشــقم ب
خانــه را  در میــان خانــه گــم کــردیم صــاحب    

ــی ــی   او نمـ ــدایا مـ ــدش و از دور خـ ــرد  دیـ کـ
د یـــد بیاییـــمعشـــوق همـــین جاســـت بیای  

نمــــوده بــــود خــــود در صــــورت مــــا    
 

 ) ب، ج، د4 ) الف، ب، د3 ) الف، د، هـ2 ) ب، د، هـ1
-25 است؟ تومتفاکدام گزینه با بقیه 

ــین  1 ــده در راه یقــ ــال بنــ ــت کمــ ــن اســ ) ایــ
) کـــه جهـــان صـــورت اســـت و معنـــی اوســـت 2
موجــــــود) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان 3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

 

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

 

 

موجــــــود) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان 3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

ــد    ــا شــ ــق بینــ ــه عشــ ــاو بــ ــد آن کــ بینــ
در نفس خود بجـوي کـه جـامی جهـان نماسـت     
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 :)٢۶ - ٣٧( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
-26 :م إِخوانًایكم إِذ كنتم أَعداًء فأَلَّف بین قلوبكم فأَصبحتلع نعمت هللا ذُكروااُ 
 هایتان الفت برقرار شد و برادران هم گشتید! که دشمن شدید، پس میان دل خویش تذکر دهید، هنگامی هاي الهی را به نعمت )1
 خود نعمت خداوند را ذکر کنید، وقتی دشمنان هم بودید، سپس میان قلبتان به هم پیوسته شد تا برادران همدیگر شوید! بر) 2
 هایتان همدلی ایجاد کرد، پس برادر گشتید! ودید، پس میان دلکه دشمن ب آنگاه ،ریدوآ نعمت خدا را بر خویش به یاد )3
سـپس پیونـد    ،هاي شما الفـت ایجـاد شـد    که دشمنانی شدید، پس میان قلب نعمت خداوند را زمانی ،کنید بر خودتان یاد) 4

 اخوت بستید!
-27 »:بعد موته أیضاً!من یغرِس نخالً أو یحفر بئراً أو علَّم علماً سیجري له أجر هذه األعمال «

 ) هر کس نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی بیاموزد پاداش این کارها بعد از مرگ نیز براي او جاري خواهند بود!1
 دهد در حالی که پاداش این کارها پس از مرگ براي او جاري هستند! کند یا دانشی یاد می کارد یا چاهی حفر می ) چه کسی نخلی را می2
 س نهالی بکارد یا چاه حفر کند یا دانشی بیاموزد پاداشی براي این کارها بعد از مرگ خود دریافت خواهد کرد!) هرک3
 ) هر که نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی یاد بدهد پاداش این کارها بعد از مرگش نیز برایش جاري خواهد بود!4
-28 :!»الذّنوب أعلم بما تفعلون من کبائرنّھ م فإّال ھا المذنبون، اتّقوا ربّکم العیا أیّ «
 دهید، آگاه است! اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان پروا کنید؛ زیرا او به آنچه از گناهان انجام می) 1
 باشد! تر می دهید، آگاه اي گناهکاران، از پروردگار بسیار دانایتان پروا کنید؛ چه او به آنچه از گناهان بزرگ انجام می) 2
 اید! اي گروه گناهکار، تقواي پروردگار بسیار دانایتان را پیشه کنید؛ زیرا او آگاه است به آنچه از گناهان بزرگ انجام داده) 3
 دهید! داند آنچه را که شما از گناهان بزرگ انجام می اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان بسیار پروا کنید؛ چه او می) 4
-29 »:إلی العربیۀ باألسباب المختلفۀ و قد تغیرت و فقاً للسان العرب!هناك مفردات کثیرة نُقلت «

 اند!  اند و بر اساس زبان عربی تغییر کرده  ) واژگانی متعدد وجود دارد که به دالیل زیادي عربی منتقل شده1
 اند!  ییر کردههاي مختلف به عربی منتقل شدند و بر اساس زبان عرب تغ ) واژگان زیادي وجود دارند که به علّت2
 اند! اند که بر اساس زبان عرب تغییر داده شده هاي مختلفی به زبان عربی منتقل کرده ) واژگان زیادي را به علّت3
 اند!  ها تغییر کرده زیادي هستند که به دالیل مختلف بر اساس زبان عربشدة ) واژگان منتقل 4
-30 »  ا تَحتوی زیتاً خاّصاً ِلعَدم تأثیر الماء علیھا!ِللبّطِ ِخزاناٌت طبیعیّةٌ بالقُْرِب ِمن أذنابِھ«
 تأثیرکردن آب!  هایش است که روغن خاصی را حاوي است براي بی هایی در نزدیکی دم ) براي اردك مخزن1
 هاي طبیعی که در نزدیکی دم اردك وجود دارد روغن خاصی براي عدم اثرگذاري آب دارند!   ) مخزن2
 هاي خود دارد که حاوي روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن است، دارد!  نزدیکی دم هاي طبیعی در ) اردك مخزن3
 ها است!  هاي خود شامل روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن هاي طبیعی اردك در انتهاي دم ) مخزن4

-31 عیّن الصحیح:
 کند! مان یاري می درسیاین برنامه ما را در کارهاي ھذه البرامج تساعدنا علی أعمالنا الدراسیّة: ) 1
 کنند! گاهی تماشاچیان قبل از شروع مسابقه ورزشگاه را پر می :!قد یمأل المتفّرجون المعلب قبل بدایة المباراة) 2
 نباید از چیزي که نسبت به آن دانش نداري پیروي کنی! :!ال تقُف ما لیس لک بھ علم )3
دت لسانی لین الکالم) 4  زبانم را به سخن نرم عادت دادم! :!عوَّ

-32 :الخطأ عیّن
کننـد،   هاي دیگران را آشکار می برخی از مردم عیب :بعض الناس یجھرون بعیوب اآلخرین بینما الیھتّموا بعیوب أنفسھم) 1

 کنند! هاي خودشان توجه نمی که به عیب درحالی
هـاي   دانشـمندان مسـلمان در زمینـه    :ةتقدّماً تعترف بھ الجوامع الغربیّ  ةقد تقدّم العلماء المسلمون فی المجاالت المختلف) 2

 کنند! اند که جوامع غربی به آن اعتراف می اي پیشرفت کرده مختلف به گونه
 !آمد )(: در روزي از روزها پدرش با او نزد امیرمؤمنان )( فی یوم من األیّام جاء بھ أبوه إلی أمیرالمؤمنین) 3
نهنگ براي استخراج روغن از کبدش براي ساخت مـواد   :موادّ التجمیل ةالستخراج الزیت من کبده لصناع یُصاد الحوت) 4

 شود! آرایشی شکار می

کارها بعد از مرگ خود دریافت خواهد کرد!) هرک3 بیاموزد پاداشی براي این بکارد یا چاه حفر کند یا دانشی نهالی س
) هر که نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی یاد بدهد پاداش این کارها بعد از مرگش نیز برایش جاري خواهد بود!4
ّککقوا ربّکم العّیا أی« :!»الذّنوبأعلم بما تفعلون من کبائرھھنّھ م فإّّععّالّققییھا المذنبون، اتّ
دهید، آگاه است!اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان پروا کنید؛ زیرا او به آنچه از گناهان انجام می) 1
باشد! تر می دهید، آگاه اي گناهکاران، از پروردگار بسیار دانایتان پروا کنید؛ چه او به آنچه از گناهان بزرگ انجام می) 2
اي گروه گناهکار، تقواي پروردگار بسیار دانایتان را پیشه کنید؛ زیرا او آگاه است به آنچه از گناهان بزرگ انجام داده) 3
دهید! داند آنچه را که شما از گناهان بزرگ انجام میاي گناهکاران، از پروردگار دانایتان بسیار پروا کنید؛ چه او می) 4

»:إلی العربیۀ باألسباب المختلفۀ و قد تغیرت و فقاً للسان العرب!هناك مفردات کثیرة نُقلت
اند! اند و بر اساس زبان عربی تغییر کرده) واژگانی متعدد وجود دارد که به دالیل زیادي عربی منتقل شده1
اند!  ییر کردههاي مختلف به عربی منتقل شدند و بر اساس زبان عرب تغ) واژگان زیادي وجود دارند که به علّت2 غغ
اند! اند که بر اساس زبان عرب تغییر داده شدههاي مختلفی به زبان عربی منتقل کرده) واژگان زیادي را به علّت3
اند!  ها تغییر کرده زیادي هستند که به دالیل مختلف بر اساس زبان عربشدة ) واژگان منتقل 4

ھھن أذنابِھ نن ِم رر بالقُْرِب ّةةزاناٌت طبیعیةٌ زز ِخ ِلبّطِ ددعَدم تأثیر الماء علیھا!للِل عع ِل ً اا خاّصا ّ ً »  َححھھا تَحتوی زیتا
تأثیرکردن آب!  هایش است که روغن خاصی را حاوي است براي بیهایی در نزدیکی دم) براي اردك مخزن1
هاي طبیعی که در نزدیکی دم اردك وجود دارد روغن خاصی براي عدم اثرگذاري آب دارند!  ) مخزن2
هاي خود دارد که حاوي روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن است، دارد! نزدیکی دم هاي طبیعی در ) اردك مخزن3
ها است!  هاي خود شامل روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آنهاي طبیعی اردك در انتهاي دم) مخزن4

ننیّن الصحیح:
کند! مان یاري می درسیاین برنامه ما را در کارهاي ّةةھذه البرامج تساعدنا علی أعمالنا الدراسیة: ) 1
المباراة)2 بدایة قبل المعلب المتفرجون یمأل م:!ّقد پر را ورزشگاه مسابقه شروع از قبل تماشاچیان کنند!گاه
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-33 المفھوم: من األقرب عیّنو أوفوا بالعھد إِّن العھد کان مسؤوالً 
) عهــد مــا بــا تــو نــه عهــدي کــه تغیــر بپــذیرد 1
ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
عهــد و پیمــان را چــه کــردي؟   ) کجــا شــد  3
پاینـد  رویان به عهـد خـود نمـی    ) ندانستم که مه4

 
 

بوستانیســـت کـــه هرگـــز نزنـــد بـــاد خـــزانش! 
 

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟    امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!   ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم از آن عه
 

-34 »:کمتر از هشتاد هزار نفر است!چهل و پنج درصد شهرهاي ایران تعداد ساکنانش «
1 ( ً  !خمسة و أربعون فی المئة من مدن إیران عدد سّکانھا أقّل من ثمانین آالف شخصا
 عدد سّکان أربعة و خمسین فی المئة من مدن إیران أقّل من ثامنة آالف شخصاً!) 2
 اً!خامس و أربعون فی المئة من مدن إیران عدد سّکانھا أقّل من سبعین آالف شخص) 3
 ن فی المئة من مدن إیران أقّل من ثمانین آالف شخصاً!یعدد سّکان رابعة و خمس) 4

»کند! کننده را براي بهبود زخمش ترشح می زبان گربه مایعی پاك« عیّن الصحیح فی التعریب: 35-
 جروحھ! لسان القّط یُفرز سائالً مطّھراً اللتئام) 2 للسان القّط سائل مطّھر یُفرزه حتّی یلتئم جرحھ!) 1
 للسان القّط سائل مطّھر یُفرزه اللتئام جروحھ!) 4 لسان القّط یُفرز سائالً مطّھراً اللتئام جرحھ!) 3

-36 عن الفعل المناسب لتکمیل الفراغ:الخطأ عیّن 
 ......... المزارع أشجارا مختلفة من أنواع الفواکھ! (تنمو) )1
 (یتعبّد) !فی مکةفی غار حراٍء الواقع  ......... )(کان النبّی  )2
 (الیسبّب) !ةنّ فظ خروج أی غازاٍت ملوّ النّ شتعال بذور شجرة ا .........) 3
 جدّی و جدّتی ......... ! (تذّکرانی)) 4

-37 الکلمات: ةعن قراء الخطأ عیّن
 ِسِھ و َکذِلک العَْقُل السَّلیُم!الِجْسُم القَویُّ یَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً ِلنَفْ ) 1
 ُخُص إذا َکثَُر إّال اْألدََب!َشیٍء یرْ ُکلُّ ) 2
 ِوعاُء اْلِعْلِم الیَضیُق بِما ُجِعَل فیھ بَْل یَتَِّسُع!) 3
ُحفیُّ الَیََری الَجماَل إّال الَحّریَّ ) 4  !نُشاِھدُ فی َحیاتِِھ إّال النَّشاطَ ةَ فَالھذا الصُّ

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

ھ  ی جعلت ة الت القطب الشمالی (أو المنطقة األریکتیة) أحد قطبی الکرة األرضیة یتمیّز ببرودتھ الشدیدة و ثرواتھ الباطنی
ین  ّن أّن القطب د تظ وبّی. ق ب الجن س القط ی عک ة عل ذه المنطق ی ھ ون ف ّکان یعیش اک س ُدَول. ھن ین ال راع ب ل ص مح

غ متشابھان فی کّل شیء، ولکن الحقیقة  رودة؛ یبل دید الب ّو ش وبّی بج أّن ھناک العدید من االختالفات. یمتاز القطب الجن
رارة  ی  -۴٩درجتھ الح تاء إل ی الش ل الحرارة ف مالّی تص ی الش ن ف ة؛ ولک ین  -٣۴درج یف ب ی الص +. ١٠و  -١٠و ف

ا) ھ وبّی (أو أنتاراکتیک ة القطب الشمالّی ھو فی حقیقتھ محیط متجّمد محاط باألراضی و الجن ارة کامل و أرض تشّکل ق
ر  ھا) والدببة (خرس بجبالھا. ھناک اعتقاد عاّم أن البطاریق (پنگوئن ر غی ّن األم د؛ لک ھا) القطبیة تعیش فی مکان واح

ی  تطاع عل ر اس ّن أول البش کوت لک الکون س رت ف ذلک. کانت أول محاولة ألیجاد الطریق إلی القطب الجنوبی من روب
اً و الوصول إلی جنوب القطب رو اتوا جوع ھ م ن مرافقی ة م کوت و اربع وع، س ة الّرج ی رحل ھ. ف ن و فریق الد أموندس

 بسبب البرد الشدید.
 

-38 عیّن الصحیح علی حسب النّص:
  منطقة القطب الشمالّی أبرد منطقة فی العالم!) 1
 لیس ھناک سکان یعیشون فی منطقة القطب الجنوبّی! )2
 لّی بدرجة فوق الّصفر!لم تصل درجة الحرارة فی القطب الشما )3
 اّول من وصل إلی القطب الجنوبّی ھو روبرت فالکون سکوت! )4
 

»کند!کننده را براي بهبود زخمش ترشح میزبان گربه مایعی پاك«ننعیّن الصحیح فی التعریب:
ییفرزه حتّی یلتئم جرحھ!) 1 ففر یُ ّرر سائل مطھ ّرر مطھراً اللتئام) 2للسان القّط فف یُفرز سائالً جروحھ! لسان القّط
ّرر مطھراً اللتئام جرحھ!) 3 فف یُفرز سائالً ففر یُفرزه اللتئام جروحھ!) 4لسان القّط ّرر سائل مطھ للسان القّط

عن الفعل المناسب لتکمیل الفراغ:الخطأ ننیّن 
......... المزارع أشجارا مختلفة من أنواع الفواکھ! (تنمو))1
ی کان النبی  )2 الواقع .........)(ّی  ّدد(یتعبّد)!فی مکةٍفی غار حراٍء
ّ ملوّالنّشتعال بذور شجرة ا.........) 3 ب) !ةنٍّننفظ خروج أی غازات ببّ
ّّررتی ......... ! (تذّکرانی)) 4 جدّ جدّی و

الکلمات:ةعن قراءالخطأننعیّن
ْنَْف) 1 ِننِل ً ببناِسبا نن ُم ًذاء ذذ ِغ ِ ذذْجِذُب جج یَ ُّویُّ َووالقَ ممْسُم ُلیم!سسالِج للالسَّ َّ للْقُُل َققک الع ککذِل ََذذ و َک ھھففِسِھ
ُّلُّ)2 ُّللُک ْ اْألدََب!ٍَشیٍء یرُُ ررثَُر إّال ََثثإذا َک صصُخُص
ععِسُع!) 3 سستَّ تت یَ َللفیھ بْْل للِعَل ععما ُج ُ مم بِ َضض الیضیُق ممْلِم للِع عع اْل ُعاء ِو
ررالحّریَّ) 4 َ َمال إّال ممی الج َ رریََر الَ ُّفیُّ ففُح الالفَالُّححھذا الصُّ َّششالنَّشاَطییةَ ِھھیاتِِھ إّال یی فی ح َ ددشاِھدُ !ششنُ

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

ی ة الت ّززلقطب الشمالی (أو المنطقة األریکتیة) أحد قطبی الکرة األرضیة یتمیز ببرودتھ الشدیدة و ثرواتھ الباطنی
ال ّ أّن ّن د تظ ّ. ق وبی ب الجن س القط ی عک ة عل ذه المنطق ی ھ ون ف ّکان یعیش اک س ّل. ھن ُدَو ین ال راع ب ل ص ُمح

رودةّمتشابھان فی کل شیء، ولکن الحقیقة  دید الب ّو ش وبی بج ّ ھناک العدید من االختالفات. یمتاز القطب الجن ّأّن
رارة  ی -۴٩درجتھ الح تاء إل ی الش رارة ف ل الح مالی تص ی الش ن ف ة؛ ولک ین -٣۴ّدرج یف ب ی الص و -١٠و ف
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8صفحه  زبان عربی

-39 عیّن الصحیح:
 القطب الشمالّی فی الحقیقة ماء متجّمد!) 1
 تعیش البطاریق و الدببة القطبیّة فی مکان واحد! )2
 روالد أمونسن و فریقھ ماتوا فی رحلة رجوعھم من القطب الجنوبّی! )3
 القاّرة القطبیّة الجنوبیّة معروفة بإسم األریکتیة! )4

-40 فی النّّص: یذکر  لمعیّن ما 
 عدم تشابھ القطبین!) 2 األسم الثانی للقطب الشمالّی!) 1
 حدود درجات الحرارة فی القطب الشمالّی! )4 أول من وصل إلی القطب الشمالّی! )3

-41 نقدر أن نفھم من النّص ....:
 ھناک ثروات جعلت القطب الشمالّی محّالً للصراع! )2 لجّو فی القطب الجنوبّی!ما ھو سبب برودة ا) 1
 لماذا ال تعیش البطاریق فی القطبین!) 4 ھل ھناک أسماک فی المیاه فی القطب الشمالّی!) 3
 

 :)۴٢ - ۵٠(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■
-42 عیّن الصحیح:

 مبتدأالّطبیب: اسم، مفرد، مذکر، اسم الفاعل/  راجعِ قال الّرجل لی: رجاء، ) 1
 الیھ / مضافةأنفع للطّالب: اسم، جمع التکسیر، مذکر، اسم المبالغ کتّاب ةآراء عد ةقراء) 2
 خبر»)/ إعجاب«بإیران: اسم، مفرد، مؤنث، اسم المفعول (من مصدر  ةبُمعجَ کثیٌر من المستشرقین ) 3
ات/  لیستمعنالطالبات ) 4 رفین، للغائب ةإلی کالم المعلّم: فعل مضارع، مزید ثالثی بح ھ مفتوح ة و نون ة فعلیّ بسبب  الجمل

 »الّالم«وجود 
-43 یھدی من ھو کاذب َکفّار إن هللا ال

 / فاعلةلفظ الجاللھ، مفرد، مذکر، معّرف بالعلمیّ هللا:  )1
 و خبر ةال یھدی: فعل مضارع للنّفی، للغائب، متعٍدّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلیّ  )2
 کاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر )3
 ، نکرهةکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ )4

ً یوم ینظر المرء ما قّدمت یداه و یقول اعیّن الصحیح عن نوعیّة الکلمات و محلّھا اإلعرابّی:  -44 لکافر یا لیتنی کنت ترابا
 ةفعلی ةو الجمل» المرء«ـ معلوم/ فعل و فاعلھ » نظر«ینظر: فعل ـ مضارع ـ فیھ حرف زائد واحد ـ من مصدر  )1
 قدّمت: فعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ متعٍد/ فعل و فاعلھ ضمیر بارز )2
 منصوب / مفعول وةما: اسم ـ من الکلمات الشرطیّ  )3
 الکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معّرف بأل/ فاعل و مرفوع )4

-45 الحسابیّة:عیّن الصحیح عن العملیات 
 !ثالثینو ستّة أربعة عشر فی تسعة یساوی مئة و ) 1
 و ثالثین یساوی خمسین!اربعة و ثمانون ناقص اربعة ) 2
 سبعة عشر!ن تقسیم علی سبعة یساوی سبعو) 3
 ستّة و سبعین! ستّة عشر زائد واحد و خمسین یساوی) 4

-46 عیّن الفعل الّذی ال یُبنَی منھ المجھول:
 ال شکَّ أّن اإلنسان یَعرُف أصدقاءه عند الشدائد! )1
 أَمَرنا القرآن أّال نَُسبَّ معبودات الکفّار! )2
 إن یَعمل أعمال الخیر فلھ عند ربّھ أجٌر عظیٌم! )3
 لربیع فتفتّحت األزھار الملّونة و الورود الجمیلة!جاء ا )4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّححن الّص :)۴٢-۵٠(ننعیّ
ننعیّن الصحیح:

مبتدأببالّطبیب: اسم، مفرد، مذکر، اسم الفاعل/  راجعِّقال الرجل لی: رجاء، ) 1
الیھ / مضافةّأنفع للطّالب: اسم، جمع التکسیر، مذکر، اسم المبالغااب  ّاب ةآراء عد ةقراء) 2 غغ
ةبمٌکثیر من المستشرقین )3 عجعَج خبر»)/ إعجاب«بإیران: اسم، مفرد، مؤنث، اسم المفعول (من مصدر ُ
ات/  لیستمعنالطالبات ) 4 رفین، للغائب ةممإلی کالم المعلّم: فعل مضارع، مزید ثالثی بح ھ مفتوح ة و نون ة فعلی ّالجمل

»ّالّالم«وجود 
اافّارإن هللا ال َففیھدی من ھو کاذب ک

ّف بالعلمیهللا: )1 / فاعلةّلفظ الجاللھ، مفرد، مذکر، معر یی
ّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلی)2 ّفی، للغائب، متعٍدّ ٍ و خبر ةّففال یھدی: فعل مضارع للنّ یی
ّّررکاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر)3
، نکرهةّااکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ)4 غغ

ّھا اإلعرابی:  ّھھة الکلمات و محلّ ّةةن الصحیح عن نوعیّ ًیوم ینظر المرء ما قّدمت یداه و یقول اننعیّ ًلکافر یا لیتنی کنت ترابا
ةفعلی ةو الجمل»المرء«ـ معلوم/ فعل و فاعلھ » نظر«ینظر: فعل ـ مضارع ـ فیھ حرف زائد واحد ـ من مصدر )1
ٍ ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ متعٍد/ فعل و فاعلھ ضمیر بارز)2 ٍمت: فعل ـ ماٍض ّقدّ
منصوب / مفعول وةّما: اسم ـ من الکلمات الشرطی)3 یی
ّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معرف بأل/ فاعل و مرفوع)4 ّااالکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّ

العملیات عن الصحیح ّةةالحسابیّة:ننعیّن
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9صفحه  زبان عربی

-47 عیّن اسم التفضیل فی المحّل األعرابی للمفعول:
 ربّنا أنِزل علینا خیر أنعمک فأنت الرّزاق! )1
 ما قّسم هللا للعباد شیئاً أفضل من العقل!  )2
 یا مؤمن، حّی علی خیر العمل فھو الصالة!  )3
 العاقل أفضل الناس اعتباراً ألنّھ الیجّرب مّجرباً! )4

-48 عیّن ما لیس فیھ المضارع المجزوم:
 ال تَْقَربوا من سوء الّظن ألنّھ یوقعُکم فی الخطأ! )1
 ِلینَجح فی عملک یَجُب أن یَجتھدَ أکثر فأکثر! )2
 ھؤالء ُطّالٌب ُمجدّون فلم یُقّصروا فی أداء الواجباِت! )3
 لکذب حتّی یعتمد النّاس علی أقوالی!ألبتعد عن ا )4

-49 عیّن الخطأ فی التوضیحات:
 لیت الطالب ابتعد عن الکسل: یدّل علی عدم وقوع الفعل!) 1
 إّن الخریف یشبھ الربیع ألّن أوراق األشجار متلّونة: یوجد فیھا حرٌف مشبّھ بالفعل یربط الجملتین! )2
 جد فیھا حرٌف من الحروف المشبّھة یؤثّر علی ترجمة فعل بعدھا!لعلّکم تقدرون أن تتغلّبوا علی األعداء: یو )3
 الفقر کالجھل و المیراث کاألدب!: یوجد فیھا حرٌف مشبّھ بالفعل یدّل علی نفی الجنس! )4

-50 فیھ الحال: لیسعیّن ما 
 اَقَطُع ھذه المسافة البعیدة لسالمة جسمی ُمسرعةً!) 1
 قریبةً! اصبحت قدالمشرکون یظنون أنَّ نھایة االسالم  )2
 ساِعدوا إخوانکم و ھم مظلومون فی الیمن!) 3
 خرجنا من قاعة االمتحان مسرورات!) 4

ننعیّن الخطأ فی التوضیحات:
ّلیت الطالب ابتعد عن الکسل: یدّل علی عدم وقوع الفعل!) 1
ّھھ مشبّھ بالفعل یربط الجملتین!)2 ٌنة: یوجد فیھا حرف ّأوراق األشجار متلو ّالخریف یشبھ الربیع ألن ّإّن
ّببکم تقدرون أن تتغلّبوا علی األعداء: یو)3 ررھة یؤثّر علی ترجمة فعل بعدھا!ککلعلّ ّھھ من الحروف المشب ٌجد فیھا حرف
ّھ بالفعل یدّل علی نفی الجنس!)4 ّھھ مشبّ ٌالفقر کالجھل و المیراث کاألدب!: یوجد فیھا حرف

فیھ الحال:لیسننعیّن ما
ُسس ھذه المسافة البعیدة لسالمة جسمی مسرعةً!) 1 ععقَطُع اَ
قریبةً! اصبحت قدَّالمشرکون یظنون أنَّ نھایة االسالم )2
ددساِعدوا إخوانکم و ھم مظلومون فی الیمن!) 3
خرجنا من قاعة االمتحان مسرورات!) 4
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10صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
-51 قرآنی مرتبط است؟ آیۀبیانگر چیست و با کدام » آموز صد مدرس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسئله«شعر 

آنو ا﴿اعجاز لفظی قرآن و امی بودن پیامبر ـ   )1 ن   ن ا اً ا   و    ً  ﴾وا  ا
....﴿بودن پیامبر ـ  ) اعجاز محتوایی قرآن و امی2 ب و     ﴾و       
دءاا اد﴿) اعجاز لفظی قرآن و سندیت بر نبوت پیامبر ـ 3  ﴾  دون ا ان  
ن  و ا﴿) اعجاز محتوایی قرآن و سندیت بر نبوت پیامبر ـ 4 آن و   اً وا ا   ن ا  ً  ﴾ ا

-52 با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟  » یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر«بیت 
 » گرا) و مسلمان بود. ابراهیم نه یهودي بود، نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق) «1
 »  .اند اند، خواه ناخواه در برابر او تسلیم نها و زمی کسانی که در آسمانهمۀ جویند؟ و  آیا غیر از دین خدا می) «2
 » خواند. اید، دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید؛ هرگاه شما را به چیزي فرا می اي کسانی که ایمان آورده) «3
یم و خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تـو وحـی کـردیم و بـه ابـراه     ) «4

 » .موسی و عیسی توصیه نمودیم
َ ﴿آیۀ از  ِ اُء ا َ ُ ُ ا ُ ُس اَ ّ َ ا ّ ِ  ا -53 ؟گردد کدام مفهوم دریافت می ﴾...ا
برد، لذا مورد ستایش است. ) از آنجا که خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می1
ستایش خداوند مشغول هستند، لذا خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع آنها بـه  ) آنجایی که مخلوقات در هر حال به 2

برد. کار می
نیاز خواهند بود. گیرند، مانند او بی ) آنان که رنگ خدایی می3
رسند. نیازي مطلق می پردازند، به بی ) آنان که به ستایش خالق می4

تواننـد   اسالمی با کدام اقدام میجامعۀ چه کسانی است و مردم در برعهدة ط الهی تشخیص احراز صالحیت فقیه نسبت به داشتن شرای 54-
 تر به حکومت و رهبرشان ارائه دهند؟ موفقجامعۀ ادارة کمک خوبی در 

 ) پذیرش از سوي مردم ـ مشارکت در نظارت همگانی  1
 ) تأیید از سوي خبرگان ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی2
 رگان ـ مشارکت در نظارت همگانی  ) تأیید از سوي خب3
 ) پذیرش از سوي مردم ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی4

-55 مبارکه در تناسب است؟ آیۀآورد و با کدام  انتخاب هوشمند در خصوص هدف زندگی، کدام ویژگی را براي غایت انسان به ارمغان می
َ ﴿ -) جامعیت 1 ِ  ّ ِ ُ ا  َ َ  ﴾  
َ ﴿ -) در بردارندگی 2 ِ  ّ ِ ُ ا  َ َ  ﴾  
ة﴿ -) افول ناپذیري 3 َ ِ ٓ اُب ا َو ا  ِ َ ا ِ َ﴾  
ة﴿ -) گنجایش بیشتر 4 َ ِ ٓ اُب ا َو ا  ِ َ ا ِ َ﴾ 

ـ﴿﴿با توجه به عبارت قرآنی ن   شود و براي جلوگیري از زیان و خسران دومـین   این خسران شامل چه کسانی می ﴾ان ا 56-
 شرط چیست؟

   ) عام براي کافران ـ ایمان1
 ها ـ عمل صالح ) عام براي همه انسان2
   ) خاص براي کافران ـ ایمان3
 ) خاص براي مومنان ـ عمل صالح4

-57 زند؟ اپذیر استوار چه مثالی مین مندي تخلف قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند
ن﴿) 1 ّ و    ا ا ا ان  س ان    ﴾ا ا
ن﴿) 2 ً و ا  ّ و ا  ت و     ﴾ّ  ذا ا
 ﴾    ر  ا  و   ﴿) 3
رک ا و ﴿) 4 نا   و ان     ّ ر و   ﴾ا  ا

» .موسی و عیسی توصیه نمودیم
َ﴿آیۀ  اِ ااُء َ ُ ا ُ ُ اَ سسُس ّّّّ ا َ ّ ِا ؟گرددکدام مفهوم دریافت می﴾...ا

برد، لذا مورد ستایش است.) از آنجا که خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می1
ستایش خداوند مشغول هستند، لذا خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع آ) آنجایی که مخلوقات در هر حال به 2

برد. کار می
نیاز خواهند بود.گیرند، مانند او بی) آنان که رنگ خدایی می3
رسند. نیازي مطلق می پردازند، به بی ) آنان که به ستایش خالق می4

اسالمی با کدام اقدام میجامعۀ چه کسانی است و مردم در برعهدة ییط الهی شخیص احراز صالحیت فقیه نسبت به داشتن شرای
تر به حکومت و رهبرشان ارائه دهند؟موفقجامعۀ ادارة کمک خوبی در 

) پذیرش از سوي مردم ـ مشارکت در نظارت همگانی  1
) تأیید از سوي خبرگان ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی2
ببرگان ـ مشارکت در نظارت همگانی  ) تأیید از سوي خب3
) پذیرش از سوي مردم ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی4

مبارکه در تناسب اسآیۀآورد و با کدام نتخاب هوشمند در خصوص هدف زندگی، کدام ویژگی را براي غایت انسان به ارمغان می
َ﴿-) جامعیت1 ِ  ّ ِ ُ ا  ُ َ َ  َ﴾
َ﴿-) در بردارندگی 2 ِ  ّ ِ ُ ا  ُ َ َ  َ﴾
ة﴿-) افول ناپذیري 3 ةَ ِ ٓ ٓ ا َ و اب ا  ُ ِ َ ا ِ َ﴾
ة﴿-) گنجایش بیشتر 4 ةَ ِ ٓ ٓ ا َ و اب ا  ُ ِ َ ا ِ َ﴾
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11صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
السالم به ترتیب چه کسی و چـه چیـزي    ها و کارها از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه گسیختگی تصمیم ها و عامل از هم ترین انسان زیرك 58-
 باشد؟  می
 نکردن کارها   تنبلی و پیگیري -) کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد 1
 گذشت ایام  -کسی که فراوان به یاد مرگ است ) 2
 گذشت ایام   -) کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد 3
 تنبلی و پیگیري نکردن کارها   -) کسی که فراوان به یاد مرگ است 4

-59 شود؟ پیام کدام حدیث سبب رشد و کمال و یا عقب ماندگی و خسران ما می
ب ا) 1 ت  ر    ّ ن ا  ل و    ت   ّ   
ّ و ا ) 2 ت و      ذا ا
ن﴿) 3 ّ و    ا ا ا ان  س ان     ﴾ا ا
ان ز  ا ز  ) 4 ّ ا   ا  ا

آیـۀ  تـوان در کـدام    دستورات الهی است، علت این موضوع را مـی  کنندة بیانمطابق با دین و  )( امام علیاگر بگوییم سخن و عمل  60-
 یافت؟ شریفه

1 (﴿ ِ ل و او ا ّ ا ا ّ و ا ا ا ا ا ّ آ ّ ا  ﴾ ا
ُ ا﴿ )2 ت او   ّ ا ا ا و  ّ آ  ﴾ان ا
3( ﴿ ّ اً ا  ّ ّ ا ا و  ّ   ا  ﴾ ا
ة و...﴿) 4 ّ ن ا  ّ ّ و ر و ا ُ ا ّ و  ﴾ا

ها و تمایالت دنیـایی   اي که افراد آن فقط خواسته آورد جامعه اي برقرار است و ره میان بعد فردي و اجتماعی توحید عملی چه نوع رابطه 61-
 کنند، کدام است؟ ل میخود را دنبا

 تقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانی رابطۀ) 2 متقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانی رابطۀ) 1
 متقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالی رابطۀ) 4 تقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالی رابطۀ) 3

هـایش راه   هنگامی که در دوراهی ذلت و شهادت واقع شد، خطاب به یارانش چه فرمود و بـا کـدام یـک از سـرمایه     )(امام حسین  62-
 شهادت را برگزید؟

راً ﴿ -»دهد. ها به ساحل سعادت عبور می مرگ شما را از ساحل سختی) «1 َ  ّ ِ اً َو ا  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ    ﴾ا
راً ﴿ -»بینم ، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمیمن مرگ را جز سعادت) «2 َ  ّ ِ اً َو ا  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ    ﴾ا
ِ ﴿ -»بینم من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمی) «3 َ ا ّ ِ ا ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ
ِ ﴿ -»دهد. ر میها به ساحل سعادت عبو مرگ شما را از ساحل سختی) «4 َ ا ّ ِ ا ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ

، ضـمن  )(با وقار بودن نوع آراستگی و پوشش، معلول قوي و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت امـام صـادق    63-
 کند؟   ینما منع م تأکید بر خشنودي خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازك و بدن

 سستی و ضعف دینداري فرد است. نشانۀ ) عزت نفس ـ زیرا 1
 شود. ) عزت نفس ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می2
 سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ ) عفاف ـ زیرا 3
 شود. ) عفاف ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می4

-64 بنا بر حدیث رسول گرامی اسالم، خروج از مسلمانی را براي فرد در پی دارد؟ عدم توجه و عمل به کدام یک از موارد زیر،
 ) خودداري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان1
 ) ارتقا و اعتال بخشیدن به اعتقادات خود با دانش و استدالل2
 ) دفاع از حق مظلومان در تمام نقاط جهان و تالش براي رهایی آنان از ظلم3
 شناسایی و معرفی دشمنان واقعی اسالم و عدم دوستی با آنان) 4

ان ز  ا ز  ) 4 ا ا   ا
تـوان در کـددستورات الهی است، علت این موضوع را مـی کنندةبیانمطابق با دین و ))(امام علیگر بگوییم سخن و عمل 

یافت؟شریفه
1 (﴿ ِ ِل و او ا ا ا ّ و ا ّ ا ا ا ا ّ آ ّ ا ﴾ّ ا
ُت او   ا﴿ )2 ّ ا ا ّا و  ٓ آ ّ ﴾ان ا
اًّ ﴿ )3  ّ ّ ا ا و  ّ   ا ّ ﴾ ا
ة و...﴿) 4 ّ ن ا  ّ ّ ّ و ر و ا ُ ا ّ و ﴾ا

ها و تمایالت داي که افراد آن فقط خواستهآورد جامعهاي برقرار است و رهمیان بعد فردي و اجتماعی توحید عملی چه نوع رابطه
کنند، کدام است؟ل میخود را دنبا

تقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانیرابطۀ) 2متقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانیرابطۀ) 1
متقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالیرابطۀ) 4تقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالیرابطۀ) 3

هـاهنگامی که در دوراهی ذلت و شهادت واقع شد، خطاب به یارانش چه فرمود و بـا کـدام یـک از سـرمایه    ))(مام حسین 
شهادت را برگزید؟

راً﴿-»دهد. ها به ساحل سعادت عبور میمرگ شما را از ساحل سختی) «1 َ  َ ّ ِ اً َو ا  ّ ِ ََ ا ُُه ا َ َ  َ ّ ِ  ﴾ا
راً﴿-»بینم ، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمیمن مرگ را جز سعادت) «2 َ  َ ّ ِ اً َو ا  ّ ِ ََ ا ُُه ا َ َ  َ ّ ِ ﴾ا
ِ﴿-»بینم من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمی) «3 َا اّ ِ ا ِ  ُ ِ ُ  اُ ﴾َو
ِ﴿-»دهد. ر میها به ساحل سعادت عبومرگ شما را از ساحل سختی) «4 َا اّ ِ ا ِ  ُ ِ ُ  اُ ﴾َو

صـادق    و پوشش، معلول قوي و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت امـام آراستگی ،))  (وقار بودن نوع
کند؟  ممینما منع مکید بر خشنودي خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازك و بدن
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12صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
، سپهساالر لشگر خداي رحمان چیست و آزمایش اخالص بندگان، بر موضوع مطرح شـده  )( بنا بر سخنان گهربار مولی متقیان علی 65-

 در کدام آیه علت است؟
م    ...﴿ ) عقل ـ1 ّ  ﴾.....  ا
م    ... ﴿ ) ایمان ـ2 ّ   ﴾..... ا
ة ...﴿ ) عقل ـ3 ّ ة ان ا ّ  ﴾.....ا ا
ة ...﴿ ) ایمان ـ4 ّ ة ان ا ّ   ﴾.....ا ا

-66 اگر بخواهیم تقدم و تأخر را در وقوع حوادث قیامت بیان کنیم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
 به سوگند دروغ ـ آشکار شدن حوادث تلخ و شیرین زمین  ) برچیده شدن بساط حیات ـ توسل1
 ها ) تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند ـ حضور در پیشگاه خداوند ـ سنجش اعمال، افکار و نیت2
 ) شنیده شدن صدایی سهمگین ـ سنجش اعمال، افکار و نیات ـ حضور در پیشگاه خداوند  3
 رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال  ها و زمین ـ کنار ) تحولی عظیم در آسمان4

-67 چه بود؟ )خداي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (وعدة 
1( ﴿ ً  ﴾ی ا ﴿ )2  ﴾  ا 
وا ﴿ )3 وا ان   ﴾او   ا﴿ )4 ﴾و  ا

-68 پیام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿الف)   ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته ﴾و  ان  

ی...﴿ ب) ُ ِد ا َ  ّ  ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح ﴾ُ

ا...﴿ج)  ّ ا ا  جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ  ﴾و ا
 ) صفر مورد4 ) یک مورد3 ) دو مورد 2 ) سه مورد1

ب ا« شریفۀ یک از روابط علی و معلولی زیر در خصوص دو روایت کدام ب و  ا ا  ا« و»  ا 69-
 و هر دو روایت با کدام ویژگی توبه ارتباط دارند؟ برقرار است»   ذ 

 ) روایت اول متبوع روایت دوم است ـ پیرایش2 ایش) روایت اول تابع روایت دوم است ـ پیر1
 ) روایت دوم متبوع روایت اول است ـ آالیش4 ) روایت دوم تابع روایت اول است ـ آالیش3

-70 شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام  عکس
   ﴾قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت﴿) 2 ﴾اَخّرَینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و ﴿) 1
  ﴾و ما تشآءونَ الّا ان یشآء اهللا رب العالمین﴿) 4 ﴾کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ﴿) 3

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

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

کننده  سیدن به کدام نعمت است و علت خستهگزاري نیکوکاران در بهشت به چه دلیل است و سرور و شادمانی بهشتیان معلول رسپاس 72-
 است؟آمده هاي آن، به ترتیب در کدام مورد مذکور  آور نبودن نعمت و مالل

 ) زیرا خدا حزن و اندوه را از آنان زدوده است ـ خشنودي خدا ـ دائمی بودن آن 1
 دن آن ) زیرا خدا رنج و درماندگی را از آنان دور کرده است ـ دارالسالم ـ دائمی بو2
 اش وفا کرده است ـ خشنودي خدا ـ طراوت و تازگی آن  ) چون خدا به وعده3
 ) چون خدا جایگاه زیبایی به آنها عطا کرده است ـ دارالسالم ـ طراوت و تازگی آن 4

رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال ها و زمین ـ کنار) تحولی عظیم در آسمان4
چه بود؟)خداي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (وعدة 

1( ﴿ً ﴾ی ا ﴿ )2 ﴾  ا 
وا ﴿ )3 وا ان  ﴾او   ا﴿ )4﴾و  ا

یام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿لف)  ان ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته﴾و

ی...﴿ب) ا ِد ُ َ ّ صالح﴾ُُ براي مؤمنان ـ استقرار دین

اا...﴿ج)  ا ا ّ ا جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ﴾ووو
) صفر مورد4) یک مورد3) دو مورد2) سه مورد1

با«شریفۀیک از روابط علی و معلولی زیر در خصوص دو روایتکدام ا و ب ا«و»ا
و هر دو روایت با کدام ویژگی توبه ارتباط دارند؟برقرار است»ذ

است ـ پیرایش2ایش) روایت اول تابع روایت دوم است ـ پیر1 روایت دوم ) روایت اول متبوع
) روایت دوم متبوع روایت اول است ـ آالیش4) روایت دوم تابع روایت اول است ـ آالیش3

شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام کس
  ﴾قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت﴿) 2﴾اَخّرَینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و ﴿) 1
﴾و ما تشآءونَ الّا ان یشآء اهللا رب العالمین﴿) 4﴾کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ﴿) 3

جایگـبراي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن   )((پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی 
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13صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
رابر تمایالت منفی، تواند در ب پذیرد و علت اینکه نوجوان، بهتر از هر آدمی می کدام اقدام صورت مینتیجۀ عزت نفس آدمی در  تضعیف 73-

 ایستادگی را تمرین کند، چیست؟
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ خواسته1
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه هاي نامشروع ـ خواسته ) پذیرش خواسته2
 شده است.هاي نامشروع ـ هنوز آلوده به گناه ن ) پذیرش خواسته3
 ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ هنوز آلوده به گناه نشده است.4

-74 و استحکام نظام حکومتی یک کشور، به ترتیب چه موقعیتی در جهان براي آن پدید خواهد آورد؟ ضعف
 ) انزوا و همراه و همدل نیافتن ـ تابع کردن دیگران و افکندن یوغ اسارت بر آنها1
 نیافتن ـ حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان ) انزوا و همراه و همدل2
 حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان هاي نادرست ـ ) تبلیغ حق با روش3
 هاي نادرست ـ تابع کردن دیگران و افکندن یوغ اسارت بر آنها ) تبلیغ حق با روش4

معمولی بـه ترتیـب چـه حکمـی      هاي بندي در ورزش شرطهاي مختلف به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی در شرایط ضروري و  تولید فیلم 75-
 دارد؟

 مستحب ـ مکروه) 4 ) واجب کفایی ـ حرام3 حرام ) مستحب ـ2 ) واجب کفایی ـ مکروه1
 

 

معمولی بـه ترتیـب چـه حهايبندي در ورزششرطهاي مختلف به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی در شرایط ضروري و ولید فیلم
دارد؟

مستحب ـ مکروه)4) واجب کفایی ـ حرام3حرام ) مستحب ـ2) واجب کفایی ـ مکروه1
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-88 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Which of the following sentences is grammatically wrong? 76-
1) There are lots of food.  2) I’ve got a lot to do today. 
3) She eats lots of fruit.  4) Your sister looks a lot like you.  

……… on his last two films ……… taken a lot of his time and energy. 77-
1) Work – was 2) Worked – were 3) Working – have 4) Working – has 
I’m not going to attend their party, you know I ……… invited.78-
1) hadn’t been 2) haven’t been 3) was not 4) wouldn’t be
If we take a train, it will be cheaper, ………?79-
1) will it 2) won’t it 3) do we 4) don’t we
If parents are ever unsure about a child’s reading ……… they can always contact school for advice. 80-
1) product 2) combination 3) solution 4) ability 

It’s no ……… that you are hungry. You didn’t eat any breakfast.81-
1) wonder 2) alive 3) daily 4) alike 

Do you have much ……… of working with children? They are very energetic.82-
1) time 2) attraction 3) choice 4) experience 

Scientists say that by 2050, wind power can ......... the needs of the world.  83-
1) order 2) meet 3) notice 4) pick 

Over the past five years, car companies got the message that they must make airbags to ……… buyers. 84-
1) achieve 2) confuse 3) satisfy 4) choose 
All the viewers ……… laughing while the magician couldn't bring out a rabbit from his hat.85-
1) belonged to 2) burst into 3) based on 4) paired up 
A  report ……… by some reliable organizations  described the economy as weak.86-
1) communicated 2) contrasted 3) compiled 4) combined 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.87-
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.88-
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 

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. 

Collocation is important because in productive communication (speaking and writing), it 
makes your language sound a lot more natural ‘Speedy car’ is not wrong, (89)……… it 
doesn’t have the same ring to a native speaker as ‘Fast car’ In the receptive skills (reading 
and listening), it can really help to be able to (90) ……… what someone is going to say, 
either to mentally prepare yourself, or in case the rest of the sentence or expression is 
unheard or (91)……… . For example, a native speaker or high-proficiency English learner 
would know that the last word in a page was ‘drift’, then most likely the first word on the 
next page would be ‘wood’ or ‘apart’, (92)……… the context.

89-
1) so 2) and 3) or 4) but 

90-
1) define 2) predict 3) dedicate 4) bring 

91-
1) unwilling 2) unsafe 3) unclear 4) undone 

92-
1) depending on 2) focusing on 3) looking for 4) looking after 

1) will it 2) won t it 3) do we 4) don t we
If parents are ever unsure about a child’s reading ……… they can always contact school for adv
1) product 2) combination 3) solution 4) ability 
t’s no ……… that you are hungry. You didn’t eat any breakfast.
1) wonder 2) alive 3) daily 4) alike 

Do you have much ……… of working with children? They are very energetic.
1) time 2) attraction 3) choice 4) experience 

Scientists say that by 2050, wind power can ......... the needs of the world.  
1) order 2) meet 3) notice 4) pick 

Over the past five years, car companies got the message that they must make airbags to ……… bu
1) achieve 2) confuse 3) satisfy 4) choose 
All the viewers ……… laughing while the magician couldn't bring out a rabbit from his h
1) belonged to 2) burst into 3) based on 4) paired up 
A  report ……… by some reliable organizations  described the economy as weak.
1) communicated 2) contrasted 3) compiled 4) combined 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 

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. 

Collocation is important because in productive communication (speaking and writin
k l d l t t l ‘S d ’ i t (89)
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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: 

"Here are many different kinds of phobias, and they affect at least a quarter of the 
population. But doctors believe that they may soon have a cure. They have discovered that a 
drug, which is given to patients suffering from tuberculosis, can also help people to 
overcome their phobias. 

The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy. 
The most commonly used exposure therapy involves gradually exposing people to the object 
or situation that produces the fear. For example, if you have a dentist phobia, you might first 
sit in the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit in the dentist’s chair. 
These exposures are combined with relaxation techniques. 

However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the new 
drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, could 
be used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at Emory 
University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics - people 
who are scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and down. 
The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo. 

How many people have been affected by phobias? 93-
1) Half of populations  2) One fourth of populations 
3) All the people  4) A quarter and half of populations 
"Directly and gradually involve someone with the object that produces fear" is the definition 94-
for ……… .
1) drug therapy 2) exposure therapy 3) acrophobia 4) relaxation technique 
What does acrophobia mean? 95-
1) dentist phobia  2) scared of spiders 
3) scared of small space 4) scared of height 
Which sentence is not correct according to the text? 96-
1) We can use drug to overcome our fears. 
2) A special therapy can help you. 
3) Exposure therapy is not the only way to cure phobias. 
4) People who were given drug felt much more afraid. 

r situation that produces the fear. For example, if you have a dentist phobia, you might
it in the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit in the dentist’s c

These exposures are combined with relaxation techniques. 
However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the

drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, c
e used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at E

University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics - p
who are scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and d
The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo.

How many people have been affected by phobias? 
1) Half of populations 2) One fourth of populations 
3) All the people  4) A quarter and half of populations 
"Directly and gradually involve someone with the object that produces fear" is the defin
for ……… .
1) drug therapy 2) exposure therapy 3) acrophobia 4) relaxation techn
What does acrophobia mean? 
1) dentist phobia  2) scared of spiders 
3) scared of small space 4) scared of height
Which sentence is not correct according to the text? 
1) We can use drug to overcome our fears. 
2) A special therapy can help you. 
3) Exposure therapy is not the only way to cure phobias. 
4) People who were given drug felt much more afraid. 
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Passage 2: 

Speeches come in various forms. You may need to inform, persuade, or entertain your 
audience. You may have had weeks or months to prepare, or you may have to give an 
impromptu speech with little or no time to gather your thoughts. You could give a speech to 
ten good friends or before thousands of strangers. You might be asked to speak at a wedding 
or a board meeting. The following are some tips you can use for any kind of speaking 
engagement. 

If it is appropriate to your topic and audience, using levity to begin a speech can help you 
and your audience to relax. By telling a joke or an amusing anecdote, you may find that you 
win your audience over in the first few minutes. People enjoy hearing stories, and when the
stories are about the speaker, they can be particularly effective. 

As you plan your speech, make sure your examples are relevant to your topic. You should 
use examples that deal with the subject you are talking about. For example, if your speech is 
on pollution you will want to give examples of how bad the water supply is or how poor the 
air quality has become not tell how you burned a casserole last night. Also, make sure that 
you check the verity of any statements you make. You want to be accurate in what you say. 

Which one hasn't been mentioned in the text as an activity done to audience? 97-
1) using levity 2) persuade 3) inform 4) distinguish 
What does anecdote mean? It means ……… .98-
1) speech  2) joke 3) information 4) story 
According to the text which word is the best choice for examples given in a speech? 99-
1) relevant 2) polluted 3) ridiculous 4) qualified 
Which word in this text is the best one to show a speech with little time? 100-
1) anecdote 2) audience 3) engagement 4) impromptu 

use examples that deal with the subject you are talking about. For example, if your spee
n pollution you will want to give examples of how bad the water supply is or how poo
ir quality has become not tell how you burned a casserole last night. Also, make sure

you check the verity of any statements you make. You want to be accurate in what you s

Which one hasn't been mentioned in the text as an activity done to audience? 
1) using levity 2) persuade 3) inform 4) distinguish 
What does anecdote mean? It means ……… .
1) speech  2) joke 3) information 4) story 
According to the text which word is the best choice for examples given in a speech?
1) relevant 2) polluted 3) ridiculous 4) qualified 
Which word in this text is the best one to show a speech with little time? 
1) anecdote 2) audience 3) engagement 4) impromptu 
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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   

f(x)با فرض  x3 fحاصل  2 ( ) f ( )2 -101 کدام است؟ 2
1 (1 2 (2 3 (2  4 (2 2  

جملـه ابتـدایی    10، سه جمله متوالی یک دنباله هندسی هستند. مجمـوع  2جمالت دوم، پنجم و نهم یک دنباله حسابی با قدر نسبت  102-
 دنباله حسابی، چه عددي است؟

1 (250 2 (500 3 (200 4 (400 

xf(x)دو تابع  x xو  2 cxg(x)
x ax b

2
aاند. حاصل  مساوي 2 b c 103 کدام است؟-

1 (4 2 (2- 3 (2 4 (4- 
-104 (در صورت وجود) کدام صحیح است؟ fofبا  fبرخورد  نقطۀ باشد. در مورد یکیک تابع خطی یک به  fفرض کنید 

 دوم یا چهارم است. ناحیۀبرخورد در  نقطۀ )2 برخورد نامنفی است.نقطۀ ) طول 1
yبرخورد روي خط  نقطۀ )3 x .برخورد روي خط  نقطۀ )4 استy x .است 

yاگر نمودار تابع  f(x yبه صورت مقابل باشد، نمودار تابع  2( f(x) -105 کدام است؟ 2

1 (112
1

2

x

y

    2 (x

y

1 2 3

1
 

3( 1 2 3
1
2
3

x

y

    4 (1 2 3

1
2

x

y

 

x معادلۀهاي  ریشه و  اگر  x m2 1 رابطۀو  0
1 -106 کدام است؟ mباشد، مقدار  2

1 (8- 2 (2- 3 (6- 4 (12- 
x نامعادلۀجواب  | x |1 a)یک بازه به صورت  1 ,b)  است. مقدارb a

-107 چه عددي است؟ 2

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

2   
) نقطۀ، kبه ازاي کدام مقدار  , )3 )خطی است که از به هم وصل کردن نقاط  وسط پاره 2 ,k )1 )و  1 , )5 -108 آید؟ به دست می 5

1 (1 2 (2 3 (1 4 (2 
x معادلۀهاي  مجموع جواب x( )2 12 8 17 -109 کدام است؟ 2

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
f(x)نمودارهاي دو تابع  log (ax b)2  وg(x) log x2 اند. با فرض  متقاطع 2اي به طول  در نقطهf ( )1 -110 چه عددي است؟ bمقدار  3

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

1

112 x

y

yگر نمودار تابع  f(x yبه صورت مقابل باشد، نمودار تابع ( f(x) کدام است؟ 2

1 (112
1

2

x

y

   2 (x

y

1 2 3

1

3( 1 2 3
1
2
3

x

y

   4 (1 2 3

1
2

x

y

xمعادلۀهاي  ریشه و گر  x m2 1رابطۀو0
1 کدام است؟mباشد، مقدار 2

1 (8-2 (2-3 (6-4 (12-
xنامعادلۀجواب  | x || x| x یک بازه به صورت(a ,b) است. مقدارb a

چه عددي است؟2

1( 22(13(5
2 4(3

2 
)نقطۀ، kه ازاي کدام مقدار  , )خطی است که از به هم وصل کردن نقاط وسط پاره ,,( ,k ),k,k و( , آید؟ به دست می ,,(

1 (12 (23 (14 (2

)xمعادلۀهاي مجموع جواب )x2 1x2 8 17(2 1x کدام است؟
1 (42 (33 (24 (1

f(x)مودارهاي دو تابع  log (ax b)2 وg(x) log x2 اند. با فرض  متقاطع 2اي به طول  در نقطهf ( ) چه عدديbمقدار  (3

1

112 x

y
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

tanاگر  2
cosمثلثاتی باشد، حاصل دایرة دوم  ناحیۀدر   زاویۀرو به  انتهاي کمان روبه p نقطۀو 3 sin 111 کدام است؟-

1 (13
13 2 (5 13

13 3 (5 13
13 4 (13

13 
-112 است؟ 4تناوب کدام تابع زیر برابر دورة است.  6برابر  f(x)تناوب تابع دورة 

1 (f (x)3
2 2 (f (x)2

3 3 (f ( x)2
3 4 (f ( x)3

2 

tanمثلثاتی معادلۀ جواب کلی  x.cot( x)2 -113 در کدام گزینه آمده است؟ 13

1 (k
3 6 2 (k

6 9 3 (k
3 9 4 (k

6 3 

yقسمتی از نمودار تابع   cot ( ax)2  .مقدار به صورت مقابل استa 114 کدام است؟-

1 (1
2 

2 (1
2 

3 (2 
4 (2 

yنمودار تابع  f(x)  به صورت مقابل است. حاصل
x
lim f(f( x))

1
1 -115 کدام است؟ 2

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

x[x]تابع  | x |f(x) x | x |
2

3 4 -116 ناپیوسته است؟ در چند نقطه از  2

1 (5 2 (4 3 (3 4 (2 
xنمودار تابع  ay

x x b2 3
aصورت مقابل است. حاصل  به  b 117 کدام است؟-

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

3y

x

1

3
5

3
2

1
2

3
f (x)

1

2

2
2 (1

2
3 (2
4 (2

yمودار تابع  f(x) به صورت مقابل است. حاصل
x
lim f(f( x))

1
کدام است؟ 

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

x[x]ابع  | x |f(x) x | x |
2

3 4 2x | x ناپیوسته است؟در چند نقطه از |

1 (52 (43 (34 (2
xمودار تابع  ay

x x b2 3
aصورت مقابل است. حاصل به b کدام است؟

1 (1
2(3
3(3

x

1

3
5

3
2

1
2

3
f (x)

1

2
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

xf(x)اگر 
x

2 4
2 ، به کمک مفهوم مشتق حاصل 1

x
xlim xf( )x

2 -118 کدام است؟ 1

1 (2
3 2 (4

3 3 (1 4 (1
3 

xf(x)با فرض  cos xx2
1

21 3
f، مقدار  ( -119 چقدر است؟ 1(

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

f(x)اگر  x x3 23 yتابع  3 f (x) 120 داراي چند خط مجانب است؟-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yکمترین مقدار تابع  | x | x | x -121 کدام است؟ 21|

1 (1 2 (1 2 3 (2  ) صفر4 1
2, نقطۀ f(x)اکسترمم نسبی تابع  نقطۀیک  2 x ax bx3 2 -122 ماکزیمم نسبی این تابع کدام است؟ نقطۀاست، طول  6

1 (1
3 2 (2

3 3 (2
3 4 (1

3 

yدر تابع  x(x )3 -123 عطف کدام است؟ نقطۀطول مجموعۀ  2
1 (1 2 (,1 0 3 (,0 1 4 (0 

-124 تواند باشد؟ کدام می fاست. نمودار  fنمودار مشتق دوم تابع   سهمی مقابل،

1 ( 2 ( 

3(  4 ( 

Aاگر  A I O2 125 باشد، آنگاه کدام رابطه همواره صحیح است؟-

1 (A I O2 2 (A A I O4 3 (A A I O5 4 (A A I O7 

A1اگر 
3
4
1

 ،A [ ]2 1 1 Aو  2 A A1 -126 کدام است؟ A7هاي ماتریس  باشند، آنگاه مجموع درایه 2

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

11

2,قطۀ f(x)اکسترمم نسبی تابع نقطۀیک  ,2 x ax bx3 2aa ماکزیمم نسبی این تابع کدام استنقطۀاست، طول 6

1 (1
32 (2

33 (2
34 (1

3
yدر تابع  x(x عطف کدام است؟نقطۀطول مجموعۀ 3(

1 (2 (3 (4 (
تواند باشد؟کدام میfاست. نمودار fنمودار مشتق دوم تابع سهمی مقابل،

1 (2 (

3( 4 (

Aگر  A I O2باشد، آنگاه کدام رابطه همواره صحیح است؟

1 (A I OII22 (A A I OA IA I43 (A A I OA IA I54 (A A I OA IA7

A1گر 
3
4
1

 ،A [ Aو 2[ A A1 2Aهاي ماتریس باشند، آنگاه مجموع درایهA7 کدام است؟

11
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ijAماتریس  a
3 3

ijصورت  به 

i j
a i j

i j

1
0
2

|است. حاصل  مفروض   A | A23 127 کدام است؟-

1 (516 2 (500 3 (850 4 (864 
)Aنقاط  , )1 1 ،B ( , )1 )Cو  1 , )1 -128 نقطـۀ در  Cو  A ،Bگذرنده از رئوس  دایرةخط مماس بر  معادلۀهستند،  ABCرئوس مثلث  3

B کدام است؟ 
1 (y 1 2 (y x2 1 3 (x 1 4 (y x 

yها و خط  اي بر محور عرض دایره x4 3 مشـترك   نقطـۀ واحد باشد،  2دوم و شعاع آن  ناحیۀمماس است. اگر مرکز این دایره در  0 129-
 ها با کدام عرض است؟ آن با محور عرض

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

x دایرةروي  نقطۀدورترین  فاصلۀ y x y2 2 2 4 xاز خط  4 y3 4 -130 کدام است؟ 10
1 (3 2 (4 3 (/4 5 4 (5 

کنـیم تـا    بر قطر بزرگ عمودي رسم می Fاز کانون  c2کانونی  فاصلۀو  b2و  a2در بیضی به طول قطرهاي بزرگ و کوچک به ترتیب  131-
 کدام است؟ MNقطع کند. طول  Nو  Mبیضی را در 

1 (c
a
22 2 (c

a
2

 3 (b
a
2

 4 (b
a

22 
|حاصل  k j | | i j | | j k -132 کدام است؟ |

1 (3 2 (2 3 3 (3 2 4 (6 2 
)aاگر بردار  m, m ,n )2 2 1 b(n,nباشد، طول تصویر بردار  xzصفحۀ با طول یک، موازي  1 ,n )1 -133 کدام است؟ yzصفحۀ روي  2

1 (5 2 (10 3 (13 4 (14 
-134 متشابه است. بیشترین محیط مثلث دوم کدام است؟  bو  aو  10با مثلثی به اضالع  4و  7و  5 اضالعمثلثی به 

1 (32   2 (36   3 (42   4 (40   
APBSاست. اگر  BCقاعدة روي  Nو  AD قاعدةروي  ABCD ،Mذوزنقۀ در  DQCSو  8 -135 کدام است؟ MPNQSباشد،  10
1 (9 
2 (12 
3 (14 
4 (18 

-136 تا از احکام زیر، مثال نقض وجود دارد؟ چندبراي عکس 
 اند.نهشت، هم مساحتهاي همب) مثلث  الف) هر مربع یک لوزي است.
 برابرند. هاي متناظر،نهشت، زاویهد) در دو مثلث هم االضالع است.ج) هر مستطیل یک متوازي

 ي قائمه برابرند.هـ) هر دو زاویه
 ) دو4 ) سه 3 ) چهار2 ) پنج1

M DA

Q
P

B N C

1 (32 (43 (/4 5/4 (5
کنـبر قطر بزرگ عمودي رسم میFاز کانون c2کانونی فاصلۀو b2bbو a2در بیضی به طول قطرهاي بزرگ و کوچک به ترتیب 

کدام است؟MNقطع کند. طول Nو Mیضی را در 

1 (c
a
222 (c

a
2

3 (b
a
2

4 (b
a

22

|حاصل  k j | | i j | | j k |k |k j | | i j | | jj | | i j | | j k کدام است؟ |
1 (32 (323 (3 24 (6 2

)aگر بردار  m, m ,n )m, m ,nm, m ,na( m, mm, mm, m صفحۀ با طول یک، موازيxz باشد، طول تصویر بردارb(n,n ,n ),nb(n n n صفحۀ رويyzکدام ا
1 (52 (103 (134 (14

متشابه است. بیشترین محیط مثلث دوم کدام است؟ bو aو10با مثلثی به اضالع 4و 7و 5اضالعمثلثی به 
1 (32 2 (36 3 (42 4 (40  

APBSاست. اگر BCقاعدة روي Nو ADقاعدةروي ABCD ،Mذوزنقۀ در  DQCSو 8 کدام اسMPNQSباشد، 10
1(9
2 (12
3 (14
4 (18

تا از احکام زیر، مثال نقض وجود دارد؟چندراي عکس 
اند.نهشت، هم مساحتهاي همب) مثلثلف) هر مربع یک لوزي است.
برابرند. هاي متناظر،نهشت، زاویهد) در دو مثلث هماالضالع است.ج) هر مستطیل یک متوازي

زاویه دو هر ( برابرنده قائمه ي

M DA

Q
P

B N C
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باشد، محیط این چند ضلعی کدام است؟ 600و مجذور محیط  مساحت، اگر مجموع 2محاطی  دایرةدر یک چند ضلعی محیطی به شعاع  137-
1 (24 2 (12 3 (36 4 (18 

x2المرکزین  و خط 4و  7 هاي شعاعدو دایره با  -138 کدام باشد تا دو دایره متقاطع باشند؟ xمفروضند. مقدار  3
 ) صفر4 2) 3 4) 2 6) 1

تر باشد، در این صورت طول مماس  کوچک دایرةشعاع  اندازةبرابر  3تر  شعاع دایره بزرگ اندازةاند. اگر  مماس خارج C2و  C1دو دایره  139-
 تر است؟ مشترك خارج این دو دایره، چند برابر شعاع دایره کوچک

1 (3 2 2 (2 3 3 (3 4 (2 
-140 کدام است؟  ABCDچهارضلعی  مساحت

1 (6 
2 (/5 5   
3 (32 2 2   
4 (/6 5   

xنماي  گزاره y -141 است؟ نادرستکدام یک   شده است، درستاي  با استفاده از سورها تبدیل به گزاره 3
 مرجع است) ( 

1 (x y; x y 3    2 (y x; x y 3   
3 (x y; x y 3    4 (x y; x y 3   

Iعبارت  (A B) C  142 برابر است؟ گزینهبا کدام-
1 ((A C) B 2 (A (B C) 3 ((A C) B 4 ((A B) C 

,آماري ة  داد 12اگر میانگین  , , , , , , , , a , ,5 11 4 18 7 13 11 13 9 6 4 چند واحد اضافه گردد، تا میـانگین   aباشد، آنگاه به  9برابر  11 143-
,هاي  داده ,a , ,15 13 8  شود؟ 12برابر  17

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-144 هستند، کدام روش احتمال اریب بودن کمتري دارد؟ کشورسال  18آماري آن تمام افراد باالي جامعۀ براي یک نظرسنجی که 

 هاي اجتماعی ) قرار دادن یک پست نظرسنجی در شبکه1
 تلفن همراه اول دائمی ) ارسال پیامک به یک میلیون شماره تصادفی2
 نفر از هر استان 32000) انتخاب تصادفی 3
 ) دریافت یک میلیون کد ملی تصادفی از سازمان ثبت احوال و تماس با آنها4

هـاي   یک از گزینه باشد)، کدام» پشت«بیشتر از تعداد » رو«عبارت باشد از (تعداد  A، اگر پیشامد کنیم مییک سکه را چهار بار پرتاب  145-
 ناسازگار است؟ Aبا پیشامد زیر 

 بیاید» پشت«) حداقل دو بار 4 نیاید» پشت«) اصال 3 فرد باشد» رو«) تعداد 2 زوج باشد» رو«) تعداد 1
طوري کـه   توانیم در یک قفسه بچینیم به کتاب شیمی یکسان را به چند طریق می 2کتاب فیزیک یکسان و  2کتاب ریاضی یکسان،  2 146-

 هاي فیزیک (نه لزوماً کنارهم) باشند؟ هاي ریاضی بین کتاب کتاب
1 (10 2 (12 3 (15 4 (14 

A

45
4

D 6

2 2

1
C

B
30 (2

4 (/6 5/ 
xنماي گزاره y است؟ نادرستکدام یک   شده است، درستاي  با استفاده از سورها تبدیل به گزاره3
مرجع است) 

1 (x y; x yx y; x yy; x 3 2 (y x; x yy x; x yx; x 3 
3 (x y; x yx y; x y 3 4 (x y; x yx y; x y 3 

Iعبارت  (A B) C  برابر است؟ گزینهبا کدام
1 ((A C) BC)C)2 (A (B C)(B(B3((A C) B4((A B) C

,آماري ة داد12گر میانگین  , , , , , , , , , ,5 11 4 18 7 13 11 13 9 6 4 11, , , , , , , , , a , ,, , , , , , , , a چند واحد اضافه گردد، تا میaباشد، آنگاه به  9برابر  ,
,هاي داده , , ,15 13 8 17, ,a , ,,a شود؟ 12برابر  ,

1 (12 (23 (34 (4
هستند، کدام روش احتمال اریب بودن کمتري دارد؟کشورسال 18آماري آن تمام افراد باالي جامعۀ راي یک نظرسنجی که 

هاي اجتماعی ) قرار دادن یک پست نظرسنجی در شبکه1
تلفن همراه اول دائمی) ارسال پیامک به یک میلیون شماره تصادفی2
نفر از هر استان 32000) انتخاب تصادفی 3
) دریافت یک میلیون کد ملی تصادفی از سازمان ثبت احوال و تماس با آنها4

یک از گزینباشد)، کدام» پشت«بیشتر از تعداد »رو«عبارت باشد از (تعداد A، اگر پیشامد کنیممیک سکه را چهار بار پرتاب 
ناسازگار است؟Aبا پیشامد زیر 

»پشت«) حداقل دو بار 4نیاید»پشت«) اصال 3فرد باشد»رو«) تعداد 2زوج باشد» رو«) تعداد 1
طورتوانیم در یک قفسه بچینیم بهکتاب شیمی یکسان را به چند طریق می2کتاب فیزیک یکسان و 2کتاب ریاضی یکسان، 2

ً

D 6 C30
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اي به رنگ دیگر به ظرف  گذاریم و بعد مهره اي به تصادف انتخاب و کنار می آبی است. از ظرف مهرهمهـرة   3و  قرمزمهرة  5ظرفی حاوي  147-
 خارج شده همرنگ باشند چقدر است؟ مهرةکنیم. احتمال این که دو  اي دیگر از ظرف خارج می کنیم. سپس مهره اضافه می

1 (13
32 2 (25

72 3 (15
32 4 (13

72 
انتخـاب  انـد. شخصـی را بـه تصـادف      درصد پسران عینکی 10درصد دختران و  20درصد دانشجویان دختر هستند.  40در یک کالس  148-

 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 
dعددي طبیعی و  dاگر  dباشد و  1 | m5 dو 2 | m7 -149 کدام است؟ d، آنگاه 1

1 (17 2 (19 3 (23 4 (13 
!طوري که  به aترین عدد طبیعی  کوچک a10  150 باشد کدام است؟ 17مضرب-

1 (3 2 (12 3 (13 4 (14 

 معادلۀ mبه ازاي کدام مقدار 
m

( m)x10 -151 جواب دارد؟ در  15
1 (2 2 (20 3 (25 4 (50 

Vفرض کنید  a,b,c ,d ,e ,f  رئوس گرافG  وG G GN (a) N (b) N (c) ،G G GN (d) N (e) N (f)  وdega 3 152-
 داریم؟ 6چند دور به طول  Gباشد. در گراف 

1 (1 2 (4 3 (5 4 (6
-153 باشد؟ نداشتهکدام رأس تنها (منفرد)  طوري که هیچ وجود دارد، به 4 مرتبۀچند گراف مختلف 

1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 
Aاز مجموعه { , , , }1 2 3 Bبه مجموعه 4 {a ,b ,c} 154 توان ساخت؟ چند تابع پوشا می-

1 (24 2 (36 3 (45 4 (81 
Aاعداد مجموعۀ { , , , , , }1 5 9 81 عـدد در ایـن    2گیریم، زیرمجموعه چند عضوي از آن انتخاب کنیم که حداقل  را در نظر می 85 155-

 است؟ 90زیرمجموعه وجود دارد که مجموعشان برابر با 
1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 

معادلۀmه ازاي کدام مقدار 
m

( m)x 15m)xm)x جواب دارد؟ در
1 (22 (203 (254 (50

Vفرض کنید  a,b,c ,d ,e ,f رئوس گرافG وG G GN (a) N (b) N (c)G G GG ،G G GN (d) N (e) N (f)G G GG وa 3
داریم؟6چند دور به طول Gاشد. در گراف 

1 (12 (43 (54 (6
باشد؟نداشتهکدام رأس تنها (منفرد) طوري که هیچوجود دارد، به4مرتبۀچند گراف مختلف 

1 (52 (63 (74 (8
Aز مجموعه { , , , }, , Bبه مجموعه ,, {a ,b ,c}ساخت؟ چند تابع پوشا می توان

1 (242 (363 (454 (81
Aاعدادمجموعۀ { , , , , , }, , ,, , , , }, عـدد د2گیریم، زیرمجموعه چند عضوي از آن انتخاب کنیم که حداقل را در نظر می ,

است؟90زیرمجموعه وجود دارد که مجموعشان برابر با 
1 (102 (113 (124 (13
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باشـد؟  (سال نوري) برابر کدام گزینه مـی  Lyبزرگی این فاصله برحسب  مرتبـۀ است. تخمین  AU1زمین تا خورشید  فاصلۀمیانگین  156-

/
m , AU m)s

8 113 10 1 1 5  c)سرعت نور10

1 (10 2 (310 3 (610 4 (310 
/دارد. اگر چگالی فلز  kg6و جرم  cm20و ارتفاع  cm5اي داراي شعاع  استوانه

g
cm34 )......... استوانۀباشد.  8 )3) 157-

 باشد. می cm3250) داراي حفره به حجم 2  .) بدون حفره است1
 باشد. ) اطالعات کافی نمی4 باشد. می cm3125) داراي حفره به حجم 3

اول برابـر  ثانیـۀ   15دهد. اگر سرعت متوسط آن در  شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی را در حرکت در مسیر مستقیم نشان می 158-
m
s8  ،شتاب حرکت کندشونده چند اندازة باشدm

s2
 است؟ 

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

گذرد. اگـر   اتومبیل در حال حرکت با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم از کنار تیرهاي چراغ برق که در فواصل مساوي از هم قرار دارند می 159-
mسرعت اتومبیل در کنار تیرهاي اول و دوم به ترتیب 

s5  وm
s10  از کنار تیـر هفـدهم چنـد    باشد، سرعت اتومبیل در هنگام عبور

m
s است؟ 

1 (30 2 (35 3 (40 4 (45 
آن در انـدازة  کند که از حال سکون آغاز به حرکت کرده و با شتابی متغیر که  یک از نمودارهاي زیر حرکت متحرکی را توصیف می کدام 160-

 می هستند.)دهد؟ (تمام نمودارها سه حال افزایش است به حرکت خود ادامه می

1 (

x

t
 2 (

x

t
 3( 

v
t

 4 (

v
t

 
tزمـانی  بـازة  رو است، مسافت طی شده توسط متحرك در  نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل روبه  (s)1 tتـا   2 (s)2 11 161-

 چند متر است؟
1 (2 
2 (20 
3 (16 
4 (26 

6

t (s)

mv( )s

10 15

6

4
10

9 t (s)

x (m)

5
10

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

گذرتومبیل در حال حرکت با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم از کنار تیرهاي چراغ برق که در فواصل مساوي از هم قرار دارند می
mسرعت اتومبیل در کنار تیرهاي اول و دوم به ترتیب 

s5 وm
s10 از کنار تیـر هفـدهمباشد، سرعت اتومبیل در هنگام عبور

m
s است؟

1 (302 (353 (404 (45
انـدازةکند که از حال سکون آغاز به حرکت کرده و با شتابی متغیر که یک از نمودارهاي زیر حرکت متحرکی را توصیف میکدام

ههمی هستند.)دهد؟ (تمام نمودارها سهحال افزایش است به حرکت خود ادامه می

1 (

x

t
2 (

x

t
3( 

v
t

4 (

v
t

tزمـانی  بـازة  رو است، مسافت طی شده توسط متحرك در مودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل روبه  (s)1  تـا(s)
چند متر است؟

1 (2
2 (20
3 (16

6

t (s)10 15

6

4
9 t (s)

x (m)

5
10
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سوم قطرة رسد،  اول به زمین میقطرة چکد، طوري که وقتی  متر قطرات آب با فواصل زمانی منظم می سانتی 180از دوش آبی به ارتفاع  162-
 متر است؟ دوم از زمین چند سانتیقطرة در حال جدا شدن از دوش است، در این لحظه ارتفاع 

1 (90 2 (125 3 (135 4 (155 
Fدو نیروي افقی  i j1 4 7jF iiii  وF ai bj2 bjF ai bi b شود، اگـر بـردار    به جسم ساکنی که روي سطح افقی بدون اصطکاك است، وارد می 163-

Pثانیه پس از شروع حرکت  2جسم تکانۀ  i j8 4jP iii حاصل ،a ba bb کدام است؟ 
1 (13 2 (11 3 (7 4 (9 

به سمت بـاال شـروع بـه حرکـت      aدرون آسانسوري روي یک ترازوي فنري ایستاده است، آسانسور با شتاب  kg 80شخصی به جرم  164-
ف عددي که آسانسور در حرکت تندشونده و کندشونده نشان شود. اگر اختال کند تا متوقف می کند و سپس با همین شتاب ترمز می می
 چند متر بر مجذور ثانیه است؟ aباشد، شتاب  N 320دهد،  می
1 (/0 5 2 (1 3 (2 4 (4 

kشود، اگر  به دیوار فشرده می F1با نیروي افقی  kg2در شکل جسمی به جرم  /0 sو  3 /0 نیرویی که دیـوار  اندازة باشد،  5 165-

m(gکند چند نیوتون است؟  به جسم وارد می )
s2

10 

1 (50 
2 (10 29 
3 (25 
4 (25 5 

mجسمی را با سرعت 
s10 ایستد، اگر جرم جسم را نصف و سـرعت پرتـاب    کنیم، جسم بعد از طی مسافتی می روي سطح افقی پرتاب می 166-

kشود؟ طی شده روي سطح و شتاب آن چند برابر میمسافت  ،ولی ضریب اصطکاك ثابت بماند ،روي سطح را دو برابر کنیم /( )0 2 

1و  4) 3 2و  1) 2 1و  2) 1
 1و  4) 4 2

/شمار ساعت دیواري  ثانیهعقربۀ اگر طول  cm1 /شمار آن  دقیقهعقربۀ و طول  5 cm1 شـمار   ثانیـه عقربـۀ  باشد، سرعت خطی نوك  2 167-
 دقیقه شمار است؟عقربۀ چند برابر سرعت خطی نوك 

1 (48 2 (75 3 (1
48 4 (1

75 

1/ فاصلۀدر  A نقطۀرا از  kg2مطابق شکل جسمی به جرم  m اولیۀمتري فنر با سرعت  5
s4 کنیم، جسم به فنر  رو به پایین پرتاب می 168-

کند. بیشترین انرژي ذخیره شده در فنر چند ژول اسـت؟   از وضعیت تعادل فشرده می cm20 اندازةکند، آن را حداکثر به  برخورد می

m(gنظر کنید.)  (از تأثیر نیروهاي اتالفی در برابر حرکت جسم صرف )
s2

10 

1 (18 
2 (38 
3 (50 
4 (30 

F N1 50
kg2

m A

/ m1 5
B

m(gکند چند نیوتون است؟ ه جسم وارد می )m
s2

1 (50
2 (2910
3 (25
4 (25 5

mجسمی را با سرعت 
s10ایستد، اگر جرم جسم را نصف و سـرعتکنیم، جسم بعد از طی مسافتی میروي سطح افقی پرتاب می

kشود؟طی شده روي سطح و شتاب آن چند برابر میمسافت،ولی ضریب اصطکاك ثابت بماند،روي سطح را دو برابر کنیم / )k //

1و 4) 23و1) 12و  2) 1
1و  4) 24

/شمار ساعت دیواري ثانیهعقربۀ گر طول  cm1 /شمار آن  دقیقهعقربۀ و طول /5 cm1 ثانیـهعقربـۀ  باشد، سرعت خطی نوك /2
دقیقه شمار است؟عقربۀ چند برابر سرعت خطی نوك 

1 (482 (753 (1
484 (1

75
1/فاصلۀدر Aنقطۀرا از  kg2مطابق شکل جسمی به جرم  mاولیۀمتري فنر با سرعت /5

s4کنیم، جسمرو به پایین پرتاب می
کند. بیشترین انرژي ذخیره شده در فنر چند ژولاز وضعیت تعادل فشرده میcm20اندازةکند، آن را حداکثر به رخورد می

m(gنظر کنید.) از تأثیر نیروهاي اتالفی در برابر حرکت جسم صرف )m
s2

1 (18
2 (38

F N1 5
kg2

m A

/ m1 5/
B
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رسد، اگر در طی این  می B نقطۀبه  vشود و با تندي  کره بدون سرعت اولیه رها می باالي نیم A نقطۀاز  mاي به جرم  مطابق شکل گلوله 169-
 چنـد متـر بـر ثانیـه اسـت؟       vجایی، بزرگی کار نیروهاي اتالفی نصف بزرگی تغییرات انرژي پتانسـیل گرانشـی گلولـه باشـد،      جابه

)/sin53 0 mgو  8
s2

 کره یک متر است.) و شعاع نیم 10

1 (2 2 2 (2 6 
10) 4 ) صفر3

  
-170 ) صحیح است؟bFفلزي و تکه چوب یکسان استفاده شده است. کدام یک در مورد نیروي شناوري وارد بر چوب ( وزنۀهاي زیر از  در شکل

1 (b bF F1 2
    

2 (b bF F1 2
  

3 (b bF F1 2
  

 تواند درست باشد. هر سه گزینه می) 4
-171 بیان کرده است؟ نادرستهاي زیر، حاالت ماده را  یک از گزینه کدام

 درون خورشید (پالسما) مادة(مایع)،  C0در دماي  جیوه) شیشه (جامد آمورف)، 1
 داخل مهتابی در حالت تابان (گاز)، شفق قطبی (پالسما)، نمک طعام (جامد بلورین) مادة) 2
 ) نمک طعام (جامد بلورین)، یخ (جامد بلورین)، الماس (جامد بلورین)3
 اي (پالسما) فضاي بین ستاره) آتش (پالسما)، آب (مایع)، بیشتر 4

31/متر و ارتفاع آن  سانتی 32آن  قاعدةاي که شعاع  استوانه ایم، اگر همه روغن ایـن اسـتوانه را    متر است را پر از روغن کرده سانتی 5 172-
د برابـر فشـاري اسـت کـه در کـف      کند چن متر بریزیم، فشاري که روغن در کف این مکعب ایجاد می سانتی 48درون مکعبی به ضلع 

 کند؟ استوانه ایجاد می

1 (9
4   2 (4

9   3 (7
11   4 (11

7 
مربع شـکل بـه    صفحۀ شود. اگر دماي یک درصد به طول آن اضافه می 5باال ببریم،   ندازةرا به ا Lفلزي به طول  میلۀ اگر دماي یک 173-

 شود؟ باال ببریم، مساحت آن چند درصد اضافه می 2از همان جنس را  L3ضلع 
1 (60 2 (30 3 (20 4 (10 
برابر بـا  ها)  (دو سر میله Bو  Aبین ، گرماي عبوري tدهیم و در مدت  فلزي مکعب مشابه را یک بار مطابق شکل (الف) قرار می میلۀ دو 174-
Q1  است. هرگاه این دو میله را مطابق شکل (ب) روي هم قرار دهیم، در همان مدتt بین ، گرماي عبوريC  وD   هـا)   (دو سـر میلـه

Qباشد. نسبت  می Q2برابر با 
Q

2
1

 دست آورید. را به

1 (4 2 (1
4 

3 (2 4 (1 

53

R m11A

B

بوچ

بآ
بوچ

بآ
( )1 ( )2

C100 C0

)فلا( )ب(

C0C100
(A) (B)

(C) (D)

b b1 2b

تواند درست باشد.هر سه گزینه می) 4
زیر، حاالت ماده را یک از گزینهکدام بیان کرده است؟نادرستهاي

درون خورشید (پالسما)مادة(مایع)،  C0در دماي جیوه) شیشه (جامد آمورف)، 1
داخل مهتابی در حالت تابان (گاز)، شفق قطبی (پالسما)، نمک طعام (جامد بلورین)مادة) 2
) نمک طعام (جامد بلورین)، یخ (جامد بلورین)، الماس (جامد بلورین)3
اي (پالسما) فضاي بین ستاره) آتش (پالسما)، آب (مایع)، بیشتر 4

31/متر و ارتفاع آن سانتی32آن قاعدةاي که شعاع ستوانه ایم، اگر همه روغن ایـن اسـمتر است را پر از روغن کرده سانتی /5
نند برابـر فشـاري اسـت کـه دکند چنمتر بریزیم، فشاري که روغن در کف این مکعب ایجاد میسانتی48درون مکعبی به ضلع 

کند؟ستوانه ایجاد می

1 (9
4 2 (4

9 3 (7
11 4 (11

7
مربع شـصفحۀ شود. اگر دماي یکدرصد به طول آن اضافه می 5باال ببریم،  ندازةرا به اLفلزي به طول میلۀگر دماي یک

شود؟ باال ببریم، مساحت آن چند درصد اضافه می2از همان جنس را L3ضلع 
1 (602 (303 (204 (10
گرماي عبوري tدهیم و در مدت فلزي مکعب مشابه را یک بار مطابق شکل (الف) قرار میمیلۀدو بها) (دو سر میلهBوAبین ،
Q1 است. هرگاه این دو میله را مطابق شکل (ب) روي هم قرار دهیم، در همان مدتt بین ، گرماي عبوريC وDدو سـر میل)

Qباشد. نسبت میQ2رابر با 
Q

2
1

دست آورید. را به

1 (42 (1
4

3(24(1

( ) ( )

C C0 C0C100
(A) (B)

(C) (D)
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متر پایین ببریم تا ارتفاع سـتون هـوا نصـف شـود؟ (فشـار هـوا        مقداري هوا باالي ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را چند سانتی 175-
cmHg76 (.و دما ثابت است 

1 (40 
2 (30 
3 (15 
4 (25 

گرما به آرامی از گاز  j800مطابق شکل زیر، گاز کاملی درون سیلندر و زیر پیستون قرار دارد و پیستون در حال تعادل است. اگر مقدار  176-
رود. جرم پیستون چند کیلوگرم اسـت؟ (از   پایین می cm10یابد و پیستون  کاهش می j480درون سیلندر گرفته شود، انرژي درونی آن 

Ngکنید و فشار هوا صرف نظر  kg10( 

1 (128 
2 (320 
3 (32 
4 (8/12 

یک مول گاز کامل تک اتمی درون سیلندري که در مخلوط آب و یخ قرار دارد وجود دارد. اگر به آرامی حجم گاز را نصـف کنـیم، گـاز     177-
 شود. گرما ......... و فشار گاز .......... فشار اولیه می

 برابر 2دهد ـ  ) می2  برابر 2کند ـ  نمی) مبادله 1
برابر 2کند ـ بیش از  ) مبادله نمی4  برابر 2دهد ـ بیش از  ) می3

گیـرد   دررو انجـام مـی   ي که در فرایند بیدرروي گاز کامل تک اتمی است. اگر مقدار کار دما و بی رو، مربوط به دو فرایند هم نمودار روبه 178-
j900 دررو چند اتمسفر است؟ باشد، فشار نهایی در فرایند بی 
1 (5

9 

2 (3
2 

3 (2
3 

4 (9
5 

-q2 179برایند نیروهـاي وارد بـر بـار    اندازة  هم q1اند، اگر برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  اي مطابق شکل زیر ثابت شده سه بار نقطه

qباشد، 
q

3
1

q)کدام است؟   , q q )1 2 10 

1 (8
13 2 (13

8 

3 (13
72 4 (72

13 

20

46

هویج
اوهاوه

5 V(lit)

3

P(atm)

q1 q2 q3

d2d

2 (320
3 (32
4 (8/12

یک مول گاز کامل تک اتمی درون سیلندري که در مخلوط آب و یخ قرار دارد وجود دارد. اگر به آرامی حجم گاز را نصـف کنـی
شود.گرما ......... و فشار گاز .......... فشار اولیه می

برابر 2دهد ـ  ) می2برابر 2کند ـ  نمی) مبادله 1
برابر 2کند ـ بیش از  ) مبادله نمی4برابر 2دهد ـ بیش از  ) می3

دررو انجـام مـیي که در فرایند بیدرروي گاز کامل تک اتمی است. اگر مقدار کاردما و بیرو، مربوط به دو فرایند هممودار روبه
j900دررو چند اتمسفر است؟باشد، فشار نهایی در فرایند بی
1 (5

9
2 (3

2
3 (2

3
4(9

5
برایند نیروهـاي وارد بـر بـاندازة همq1اند، اگر برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اي مطابق شکل زیر ثابت شدهسه بار نقطه

qاشد، 
q

3
1

q)کدام است؟  , q q )1 2 1, q q, q q

1 (8
132 (13

8
3 (13

724 (72
13

5 V(lit)

3

(atm)

q1 q2 q3

d2d
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% زیـاد  25بسته است، فاصله بـین صـفحات خـازن را     kدر مدار شکل زیر، ابتدا کلید بسته و خازن شارژ شده است. اگر در حالی که کلید  180-

nشود،  برابر می n2باز است انجام دهیم، انرژي خازن  kبرابر و اگر همین کار را هنگامی که کلید  n1کنیم، انرژي خازن 
n

1
2

 کدام است؟ 

1 (25
16 2 (16

25 

3 (5
4 4 (4

5 
 

میدان الکتریکی حاصل از آنها در وسط خـط  اندازة از یکدیگر قرار دارند و  dفاصلۀ هاي مساوي به  دو بار الکتریکی غیر همنام با اندازه 181-

dاست. هرگاه یکی از دو بار را دو برابر کرده و آن را  Eواصل دو بار 
کی در همـان نقطـه   میدان الکتریاندازة به دیگري نزدیک کنیم،  4

 خواهد بود؟ Eچند 
1 (/1 5 2 (/2 5 3 (/4 5 4 (9 

صـورت   ها به باشد، این قطره اندازه و همنام می بیست و هفت قطره جیوه کامال مشابه را در نظر بگیرید که باردار بوده و بار تمام آنها هم 182-
کروي  قطرةیک  باشد. اگر این بیست و هفت قطره را بر روي یکدیگر بریزیم تا می کروي بوده و چگالی سطحی بار الکتریکی هر یک 

 خواهد بود؟ جدید چند برابر قطرة تر ایجاد گردد، چگالی سطحی بار الکتریکی این  بزرگ
1 (3 2 (9 3 (27 4 (1 

هاي رنگی بر روي یک مقاومت کربنی داراي سه رنگ یکسان است، اگر بزرگی مقاومت یک عدد چهار رقمی برحسب اهم باشـد،   حلقه 183-
 هاي این مقاومت کربنی داراي چه رنگی هستند؟ حلقه

 ) سیاه (صفر)4 )1اي ( ) قهوه3 )2) قرمز (2 )3) نارنجی (1
/ محرکۀ نیروآمپر ـ ساعتی با   میلی 50یک باتري  V12در مدار نشان داده شده در شکل مقابـل، جریـان تولیـد    تواند  ، چند دقیقه می 184-

 کند؟
1 (50 
2 (125 
3 (100 
4 (250 

1و طول آن نیز،  Bبرابر قطر مقطع سیم  A ،2در اختیار داریم، اگر قطر مقطع سیم  Bو  Aجنس  دو سیم هم
بـوده و   Bطـول سـیم    2 185-

 چند اهم است؟ Bباشد، مقاومت سیم  5برابر  Aمقاومت 
1 (5 2 (40 3 (15 4 (20 

-186 شود؟ رو چراغ روشن می در چه تعداد از مدارهاي روبه
1 (1 2 (2 
3 (3 4 (4 

C

V k

2/ V1 2

48

)فلا( )ب(

)پ()ت(

///
صها بهباشد، این قطرهاندازه و همنام مییست و هفت قطره جیوه کامال مشابه را در نظر بگیرید که باردار بوده و بار تمام آنها هم

قطریک باشد. اگر این بیست و هفت قطره را بر روي یکدیگر بریزیم تامیکروي بوده و چگالی سطحی بار الکتریکی هر یک 
خواهد بود؟ جدید چند برابر قطرة تر ایجاد گردد، چگالی سطحی بار الکتریکی این  زرگ

1 (32 (93 (274 (1
هاي رنگی بر روي یک مقاومت کربنی داراي سه رنگ یکسان است، اگر بزرگی مقاومت یک عدد چهار رقمی برحسب اهمحلقه
هاي این مقاومت کربنی داراي چه رنگی هستند؟حلقه

) سیاه (صفر)4)1اي ( ) قهوه3)2) قرمز (2)3) نارنجی (1
/محرکۀنیروآمپر ـ ساعتی با  میلی50ک باتري V12/در مدار نشان داده شده در شکل مقابـل، جریـانتواند ، چند دقیقه می

کند؟
1 (50
2 (125
3 (100
4 (250

1و طول آن نیز، Bبرابر قطر مقطع سیم A ،2در اختیار داریم، اگر قطر مقطع سیم Bو Aجنس دو سیم هم
Bطـول سـیم 2

چند اهم است؟Bباشد، مقاومت سیم 5برابر Aمقاومت 
1 (52 (403 (154 (20

شود؟رو چراغ روشن میدر چه تعداد از مدارهاي روبه
1 (12 (2
3 (34 (4

2/ V1 2/

48

)فلا( )ب(
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/الکترونی با تندي 
m
s

52 4 که غرب به شرق است، از شمال به سمت جنوب در  G10درون میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  10 187-
چند ولت بر متر و جهت آن به کدام سمت اندازة حال حرکت است. اگر بخواهیم با یک میدان الکتریکی از انحراف ذره جلوگیري کنیم، 

 باشد؟ 
 سو ، درون240) 4 سو ، برون120) 3 سو ، برون240) 2 سو ، درون120) 1

مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هـر یـک از دو سـیم در     Iدو سیم موازي بسیار بلند حامل جریان  188-
 به کدام شکل درست است؟ Mنقطۀ 

 
1( 2( 
 
 

 
3 ( 4( 

ربویک از یکاهاي زیر معادل یکاي  کدام
-189 است؟ هیناث

تلو)2 ) وات ثانیه1
لوژ)3 رتم

تلو)4 نلوک
 رپمآ

اي که شار صفر است، چند کیلوولـت   القایی در لحظه محرکۀرو است. نیروي  صورت روبه دور به 50نمودار شارگذرنده از یک قاب شامل  190-
 شود؟ می
1 (1 
2 (1000 
3 (/2 5 
4 (250 

x/صورت  به SIمکان ـ زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده در معادلۀ  cos( t)0 4 -191 باشد، انرژي مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟ می 5
 ).است g500(جرم نوسانگر برابر 

1 (1 2 (2 3 (4 4 (8 
ALکــه طــول آنهــا بــه ترتیــب برابــر بــا  Dو  A ،B ،Cمطـابق شــکل چهــار آونــگ   cm15 ،BL cm45 ،CL cm70  و 192-

DL cm120  نقطۀ به طناب افقی متصل هستند. اگر ازE    تنـاوب آن  دورة آونگی وادارنده با طول متغیـر کـه(s) T (s)1 را  2
)دهد؟  ها تشدید رخ می بسته و آن را به نوسان درآوریم، در کدام آونگ g)2 

1 (A ،D  وC 2 (C ،A  وB  
3 (D  وB 4 (B  وC

A
B

C
D

E

M B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

M
B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

cm3 cm3 I I2I I1

M

cm3

t (s)
/003

/0 2

/0 4
(wb)

0

3(4(

ربویک از یکاهاي زیر معادل یکاي کدام
است؟ هیناث

تلو)2) وات ثانیه1
لوژ)3رتم

تلو)4نلوک
رپمآ آ

اي که شار صفر است، چند کیلالقایی در لحظهمحرکۀرو است. نیروي صورت روبهدور به50مودار شارگذرنده از یک قاب شامل 
شود؟می
1 (1
2 (1000
3 (/2 5/
4 (250

یک نوسانگر هماهنگ ساده در معادلۀ  x/صورت بهSIمکان ـ زمان cos( t)/ cos( tcos(/نوسانگر چند ژولمی باشد، انرژي مکانیکی
).استg500جرم نوسانگر برابر 

1 (12 (23 (44 (8
ALکــه طــول آنهــا بــه ترتیــب برابــر بــا Dو A ،B ،Cمطـابق شــکل چهــار آونــگ   cmA 15 ،BL cmB 45 ،cm7

DL cmD Tتنـاوب آن  دورة آونگی وادارنده با طول متغیـر کـه   Eنقطۀ به طناب افقی متصل هستند. اگر از 12 (s)T

)دهد؟ ها تشدید رخ میسته و آن را به نوسان درآوریم، در کدام آونگ 2 g)

1 (A ،D وC2 (C ،A وB
3(DB4(BC

E

B1B2

I2I1

B1B2

I2I1

cm3 cm3

t (s)
/003/

/0 2/

/0 4/
(wb)

0
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کند، شـکل مـوج در    دهد، موج به سمت چپ حرکت می اي از موج عرضی در یک ریسمان کشیده شده را نشان می شکل، تصویر لحظه 193-
T
  جزء ریسمان است.) Mنقطۀ بعد از این لحظه کدام است؟ ( 4

1 ( M 2 (

M

 

3 (

M

 4 (

M

 
)چند متر بر مجذور ثانیه است؟  tلحظۀ نمودار مکان ـ زمان نوسانگري مطابق شکل مقابل است، شتاب این نوسانگر در  )2 10 194-

1 (10 3
9 

2 (10 3
9 

3 (3
9 

4 (3
9 

-195 هاي زیر صحیح است؟ چند مورد از گزینه» طول موج«طبق تعریف 
 مجاور آن است.درة بین یک قلّه تا فاصلۀ الف) براي امواج عرضی 

 بین دو تراکم متوالی یا دو انبساط متوالی است.فاصلۀ ب) براي امواج طولی 
 متوالی بعدي آن است.قلّۀ بین یک قلّه تا فاصلۀ ج) براي امواج عرضی 

 بین یک تراکم تا انبساط بعدي است.فاصلۀ د) براي امواج طولی 
 کند. ثانیه طی می 1) مسافتی است که موج در مدت هـ

 کند. دوره طی می 1و) مسافتی است که موج در مدت 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-196 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از گزاره
 تر باشد، پراش بارزتر است. پراش، به ازاي یک طول موج مشخص، هرچه پهناي شکاف کوچکپدیدة الف) در 

 دهد که به محیط مادي نیاز دارند. فقط براي امواجی رخ میپراش پدیدة ب) 
 شود که در هر لحظه یکی از آنها مضرب مد اول است. وسیعی از بسامدها تولید میگسترة هاي حلزونی،  ج) با دمیدن در صدف

 شود. تر می د) اگر آزمایش یانگ را به جاي هوا در آب انجام دهیم، پهناي هر نوار بزرگ
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1  

M

x (cm)

t (s)t

8

4 3
/1 5

3 (4 (
2(چند متر بر مجذور ثانیه است؟ tلحظۀ مودار مکان ـ زمان نوسانگري مطابق شکل مقابل است، شتاب این نوسانگر در 

1 (10 3
9

2 (310
9

3 (3
9

4 (3
9

هاي زیر صحیح است؟چند مورد از گزینه»طول موج«طبق تعریف 
مجاور آن است.درة بین یک قلّه تا فاصلۀ لف) براي امواج عرضی 

بین دو تراکم متوالی یا دو انبساط متوالی است.فاصلۀ ب) براي امواج طولی 
متوالی بعدي آن است.قلّۀ بین یک قلّه تا فاصلۀ ج) براي امواج عرضی 

بین یک تراکم تا انبساط بعدي است.فاصلۀ د) براي امواج طولی 
کند. ثانیه طی می 1) مسافتی است که موج در مدت هـ

کند. دوره طی می 1و) مسافتی است که موج در مدت 
1 (12 (23 (34 (4

هاي زیر درست است؟چه تعداد از گزاره
تر باشد، پراش بارزتر است.پراش، به ازاي یک طول موج مشخص، هرچه پهناي شکاف کوچکپدیدة لف) در 

دهد که به محیط مادي نیاز دارند.فقط براي امواجی رخ میپراش پدیدة ب)
شود که در هر لحظه یکی از آنها مضرب مد اول است.وسیعی از بسامدها تولید میگسترة هاي حلزونی، ج) با دمیدن در صدف

بزرگ نوار هر پهناي دهیم، انجام آب در هوا جاي به را یانگ آزمایش اگر مد) شودتر

x (cm)

t (s)t

8

4 3
/1 5/
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در شکل مقابل پرتو بازتاب نهایی نسبت به پرتو تابش اولیه چند درجه منحرف شده است؟ (توجه کنید از سطح هر سه آینـه بازتـاب    197-
 داریم ولی از سطح هر آینه بیشتر از یک بازتاب نداریم.)

1 (60 
2 (80   
3 (120 
4 (140 
 
 

4رنگی در آب با ضریب شکست  انرژي فوتون نور تک
3است. انرژي این فوتون در شیشه با ضریب شکست  eV36برابر 3

-198 کدام است؟ 2

1( 36 2 (32 3 (/40 5   4 (24 
بـه   nm150ها بر حسب بسامد پرتو فرودي مطابق شکل زیر است، اگر نوري با طول مـوج   انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀنمودار  199-

m(cشود؟  هاي گسیل شده چند ژول می ترونانرژي جنبشی فوتوالک بیشینۀفلز بتابد،  , h J.s)s
8 343 10 6 10  

1( 1810   

2 (/
1911 5 10  

3 (/
19105 10  

4 (1911 10 
n)ترین طول موج سري بالمر  کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان  اتم هیدروژن چند برابر بزرگ 2( -200 آن است؟ 1(

1( 4
3  2 (3 3 (1

3 4 (3
4 

 

30
100

100

f ( Hz)1510
/0 5

2
maxK ( J)1910

nm0ها بر حسب بسامد پرتو فرودي مطابق شکل زیر است، اگر نوري با طول مـوج  انرژي جنبشی فوتوالکترونبیشینۀمودار 

m(cشود؟ هاي گسیل شده چند ژول میککترونانرژي جنبشی فوتوالکبیشینۀفلز بتابد،  , h J.s)m
s

8 34, h, hm

1(1810

2 (/
1911 5 10/

3 (/
19105 10/

4 (1911 10
n)ترین طول موج سري بالمر کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان اتم هیدروژن چند برابر بزرگ( آن است؟ (

1(4
32 (33 (1

34 (3
4

f ( Hz)15
/0 5/

2

( J)19
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-201 است؟ نادرستچند مورد 
 شود. طور مصنوعی ساخته می جهان بهموجود در Tc99الف) بیشتر 

 رود. سرطانی به کار می تودةدار براي درمان  ب) گلوکز نشان
 رود. هاي اورانیوم: اغلب به عنوان سوخت در راکتورهاي اتمی به کار می ) ایزوتوپج
 عنصر ساختگی است. 26عنصر شناخته شده،  118) از د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-202 زیرالیه وجود دارد که مجموع عدد کوانتومی فرعی آنها ......... است.سوم، .........  الیۀدر 
 4ـ  3) 4 3ـ  4) 3 3ـ  3) 2 4ـ  4) 1

-203 است؟ نادرستبا توجه به شکل کدام گزینه 

)فلا( )ب( )پ(

 دهد. ) شکل (ب) الکترون در حالت برانگیخته اتم هیدروژن را نشان می1
 دهد. هیدروژن را نشان می پایۀ) شکل (الف) الکترون در حالت 2
 دهد انرژي داد و ستد شده، هنگام انتقال الکترون در اتم کوانتومی است. نشان می شکل (ب) و (پ)) 3
 شود. ) این شکل بیانگر مدل اتمی بور است که به آن مدل پلکانی گفته می4

-204 بیشتر است؟ eو  nگونه تفاوت  در کدام

1( Pb207 2
82 2 (Te127 2

52 3 (In118
49 4 (Br71

35 
-205 هاي زیر درست است؟ تعداد از عبارت چه

 هایی از سوخت سبز هستند. هاي گیاهی نمونه الف) متان و روغن
 شود. استفاده می MgOو  CaOبه مواد معدنی از  CO2ب) براي تبدیل 
 اند. هاي سبز از مونومرهایی مانند نشاسته ساخته شده پ) پالستیک

 ت) در ساختار سوخت سبز عالوه بر کربن و هیدروژن عناصر اکسیژن و نیتروژن نیز وجود دارد.
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

فلا(( ))فلا )ب( )پ(

دهد. ) شکل (ب) الکترون در حالت برانگیخته اتم هیدروژن را نشان می1
دهد. هیدروژن را نشان میپایۀ) شکل (الف) الکترون در حالت 2
دهد انرژي داد و ستد شده، هنگام انتقال الکترون در اتم کوانتومی است. نشان میشکل (ب) و (پ)) 3
شود. ) این شکل بیانگر مدل اتمی بور است که به آن مدل پلکانی گفته می4

بیشتر است؟eوnگونه تفاوت در کدام

1( Pb207 2Pb822 (Te127 2T52TT3 (In118
494 (Br71

35
هاي زیر درست است؟تعداد از عبارتچه

هایی از سوخت سبز هستند.هاي گیاهی نمونهلف) متان و روغن
شود. استفاده می MgOو CaOبه مواد معدنی از CO2ب) براي تبدیل 
اند. هاي سبز از مونومرهایی مانند نشاسته ساخته شدهپ) پالستیک

ت) در ساختار سوخت سبز عالوه بر کربن و هیدروژن عناصر اکسیژن و نیتروژن نیز وجود دارد.
1 (42 (33 (24 (1
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-206 باشد؟ ه تعداد از نمودارهاي زیر در مورد ارتباط میان حجم مقدار معینی گاز و دماي آن (در فشار ثابت) درست میچ

الف) 
(K) امد

(m
lit
)

مجح

ب)   
(K) امد

(m
lit
)

مجح

 

پ) 
( C) امد

(m
lit
)

مجح

ت)   
(K) امد

(m
lit
)

مجح
 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-207 پذیر هستند؟ هاي زیر برگشت چه تعداد از واکنش

 سوختن گاز طبیعی 
 تبخیر اتانول 
 O3به  O2تبدیل  
 کند. کلرید را تولید می نقرهنیترات و محلول سدیم کلرید که رسوب سفید رنگ نقرة واکنش محلول  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-208 ؟ نیستندهاي زیر رساناي الکتریکی  چند مورد از محلول
HCl ,C H OH , KOH , HF , MgCl , C H O2 5 2 6 12 6  

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
/0 CaBr)گرم کلسیم برمید  005 رسانیم غلظت یون برمیـد را بـراي    می ml400کنیم و حجم محلول را به  اي آب حل می را در نمونه 2( 209-

gکدام است؟ (چگالی محلول تقریباً  ppmاین نمونه آب بر حسب 
ml1 (است g g(Ca ,Br )mol mol40 80 

1 (ppm 20 2 (ppm200 3 (ppm 10 4 (ppm 100 
H)مـوالر ســولفوریک اسـید    01/لیتــر محلـول   2تهیـۀ  بـراي   SO )2 درصـد جرمــی آن نیـاز داریــم؟    40بــه چنـد گـرم محلــول    4 210-
g(H SO )mol2 4 98 

1 (/24 5   2 (49 3 (28 4 (58 
ول سیرشده پتاسیم کلرید در این دما به تقریب چند گـرم  گرم محل 250گرم است. در  C70 ،49پذیري پتاسیم کلرید در دماي  انحالل 211-

 از این ماده وجود دارد؟  
1 (/122 5   2 (/82 21   3 (/224 5   4 (112 
 

1 (12 (23 (34 (4
پذیر هستند؟هاي زیر برگشتچه تعداد از واکنش

سوختن گاز طبیعی
تبخیر اتانول

O3به  O2تبدیل 
کند.کلرید را تولید مینقرهنیترات و محلول سدیم کلرید که رسوب سفید رنگ نقرة واکنش محلول 

1 (12 (23 (34 (4
؟ نیستندهاي زیر رساناي الکتریکی چند مورد از محلول

,C H OH , KOH , HF , MgCl , C H O2 5HH 2 6 12 6, C H O, C H
1 (12 (23 (34 (4

/0 CaBr)گرم کلسیم برمید /005 )2rr کنیم و حجم محلول را به  اي آب حل می را در نمونهml400رسانیم غلظت یون برمیـد رمی

gکدام است؟ (چگالی محلول تقریباً ppmین نمونه آب بر حسب 
ml1 (است g g(Ca ,Br )g g

mol mol,Br,Br,BrBrg ,Br

1 (ppm202 (ppm2003 (ppm104 (ppm100
H)مـوالر ســولفوریک اسـید   /01/لیتــر محلـول  2  تهیـۀ راي   SO )2 4SOSO   درصـد جرمــی آن نیـاز د40بــه چنـد گـرم محلــول
g(H SO g

mol2 4SOSO

1 (/24 5/ 2 (493 (284 (58
للول سیرشده پتاسیم کلرید در این دما به تقریب چنگرم محل 250گرم است. در C70 ،49پذیري پتاسیم کلرید در دماي حالل

 این ماده وجود دارد؟  
1 (/122 5/ 2 (/82 21/ 3 (/224 5/ 4 (112
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-212 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت
 خود داراي آرایش نیمه پر هستند. زیرالیۀترین  عنصر در بیرونی 4چهارم  دورةالف) در عناصر 

 به فلزهاي واسطه شهرت دارند. d دستۀبه فلزهاي اصلی و فلزهاي  pو  s دستۀب) فلزهاي 
 .یابد افزایش میسوم، شیب نمودار کاهش شعاع اتمی  دورةپ) با افزایش تدریجی عدد اتمی در عناصر 

 کنند. ام تبدیل شدن به یون پایدار خود، آرایش هشتایی گاز نجیب پیدا نمیت) فلزات واسطه هنگ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
8/ به صورت زیر تجزیه شود، %80با بازده  ،گرم کلسیم کربنات x اگر ( کـدام اسـت؟   x .گـازي تولیـد خواهـد شـد     ةفـراورد گـرم   8 213-

C ,O ,Ca :g.mol 112 16 40( 
CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2 

1 (75 2 (50 3 (35 4 (25 
تـرین هـالوژن گـازي     نیاز دارد. اختالف عدد اتمی آن با سنگین C400هالوژنی براي واکنش با گاز هیدروژن حداقل به دماي باالتر از  214-

 باشد ......... است. خود که ......... می دورة همشکل برابر با ......... است و خاصیت نافلزي آن نسبت به گاز نجیب 

 ـ کریپتون ـ بیشتر 18) 4 ـ کریپتون ـ کمتر 18) 3 ـ زنون ـ بیشتر 36) 2 ـ زنون ـ کمتر 36) 1
C هاي زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟ چه تعداد از عبارت H H O C H OH2 4 2 2 5 215-

 شود. متصل می OHو به دیگري  Hاي کربن شکسته شده و به یکی از آنها ه الف) در این واکنش دو پیوند میان اتم
 شود. هاي پتروشیمی تولید می ب) کاتالیزگر این واکنش یکی از موادي است که در شرکت

Cرنگ و فرار است و داراي شش پیوند  این واکنش الکلی بی فراوردةج)  H باشد. می 
 شود. براي تولید محصول در مقیاس آزمایشگاهی استفاده مید) از این واکنش 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
/با توجه به واکنش زیر چنانچه  g68 کنـد، گرمـاي واکـنش     گرما آزاد می kJ690طور کامل تجزیه شود  % خالص به40دهنده  واکنش 1 216-

)Qهاي واکنش چند مول گاز دو اتمی در ظرف وجود دارد؟) چند کیلوژول است و در انت 

(C ,H ,N ,O ;g.mol )112 1 14 16 
C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g) Q3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6 

1(/ /, Q 4021 2 3 10  2(/ /, Q 40 87 2 3 10 

3(/ /, Q 4021 2 3 10  4(/ /, Q 40 87 2 3 10 
)اگر گرماي مبادله شده هنگام نوشیدن شیر گرم  C)60     و گرماي مبادله شده هنگام گوارش آن در بدن را بـه ترتیـب بـاQ1  وQ2 217-

 زیر درست خواهد بود؟ گزینۀنشان دهیم، کدام 

1 (Q ,Q2 10 0 2 (Q Q2 1 3 (Q ,Q2 10 0 4 (| Q | | Q |2 1 

باشد ......... است.خود که ......... میدورةهمشکل برابر با ......... است و خاصیت نافلزي آن نسبت به گاز نجیب 
ـ کریپتون ـ بیشت18) 4ـ کریپتون ـ کمتر18) 3ـ زنون ـ بیشتر 36) 2ـ زنون ـ کمتر 36) 1

Cهاي زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟ه تعداد از عبارت H H O C H OH2 4 2 2 5H H O C HH H O C H
شود.متصل میOHو به دیگري Hههاي کربن شکسته شده و به یکی از آنها ه لف) در این واکنش دو پیوند میان اتم

شود. هاي پتروشیمی تولید میب) کاتالیزگر این واکنش یکی از موادي است که در شرکت
Cرنگ و فرار است و داراي شش پیوند این واکنش الکلی بیفراوردةج)  Hباشد. می

شود. براي تولید محصول در مقیاس آزمایشگاهی استفاده مید) از این واکنش 
1 (42 (33 (24 (1

/ توجه به واکنش زیر چنانچه  g68 کنـد، گرمـاي و گرما آزاد می kJ690طور کامل تجزیه شود % خالص به40دهنده  واکنش /1
Qتتهاي واکنش چند مول گاز دو اتمی در ظرف وجود دارد؟) چند کیلوژول است و در انت

,H ,N ,O ;g.mol )1,H ,N ,O,H ,N ,O

H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g) Q5 3 3H (NO )(NO ) 2 2 2 2(g) H O(g) N (g) O(g) H O(g) N (g) OCO (g) H O(g)CO (g) H O(g)(g) H O(g)(g) HH O(g)

1(/ /Q 4021 2 3 10/ /Q /2(/ /Q 40 87 2 3 10/ /Q /

3(/ /Q 4021 2 3 10/ /Q /4(/ /Q 40 87 2 3 10/ /Q /
)گر گرماي مبادله شده هنگام نوشیدن شیر گرم  C)    و گرماي مبادله شده هنگام گوارش آن در بدن را بـه ترتیـب بـاQ1

زیر درست خواهد بود؟گزینۀشان دهیم، کدام 
1 (Q ,QQ2 1,Q,Q 0QQ2 (Q Q2 1Q3 (Q ,QQ2 1,Q,Q 0QQ4 (| Q | | Q |2 1| | Q| | Q
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-218 است؟  درستسرعت واکنش براي یک فرایند گازي شکل به صورت زیر باشد، کدام مطلب رابطۀ اگر 
NHR [H O] [O ] [NO]

t t t
3 2 21 1 1

4 6 5   Rواکنش4

NH) واکنش انجام شده به صورت: 1 O NO H O3 2 24 5 4  باشد.   می 6
 با یکدیگر برابر است.  NH3و تولید  NO) سرعت واکنش برحسب تولید 2
H) سرعت تولید 3 O2 ،/15  .برابر سرعت مصرف اکسیژن است 
Oزمانی یکسان: گسترة ) در 4 NHR R

2 3
5  باشد.   می 4

-219 است؟  نادرستکدام عبارت 
 اتن سبک یکسان است.  اتن سنگین نوع نیروهاي بین مولکولی با پلی ) در پلی1

) از پلیمر 2
|

|

n

H

CH C

CH

2

3

 شود.   سرنگ استفاده میتهیۀ در  

) از پلیمر شدن سیانواتن، پلیمر 3
|

|

n

H

CH C

N

 آید.   پتو کاربرد دارد به دست میتهیۀ که در  2

 هاي آروماتیک است.  هیدروکربنخانوادة شوند که جزو  ) ظروف یکبار مصرف از مونومرهایی تهیه می4
-220 تواند درست باشد؟  زیر می  گزینۀتترافلوئورواتن، کدام سیرنشدة با در نظر گرفتن ساختار ترکیب 

 ها است.  پیوند اشتراکی میان اتم 5) ترکیبی بدون اتم هیدروژن، از نظر ساختاري متقارن و داراي 1
 آید.   اولیه براي تولید ظروف یکبار مصرف به دست میمادة ) از اتصال تعداد زیادي از این ترکیب به هم، 2
 شود.  ل نمیهاي آلی ح اثر بوده و در حالل ) پلیمر حاصل از آن از نظر شیمیایی بی3
 آید. هاي کم و محدود بین مولکولی به وجود می اي جامد با جاذبه ) در فرایند بسپارش این ترکیب، ماده4

-221 دهد؟   هاي ارائه شده کدام گزینه موارد درست را نشان می با توجه به عبارت
 دهند.   اي را تشکیل می الیاف پنبهسازندة هاي گلوکز اجزاي  الف) مولکول
 شوند.  هاي تولیدي در جهان از پنبه تهیه می نیمی از لباسب) بیش از 
 شوند.  ها همگی ساختگی هستند و در طبیعت یافت نمی مولکول پ) درشت

 اتن پلیمر نیست.  مولکول هستند ولی انسولین برخالف پلی ت) پلی اتن و انسولین هر دو درشت
 ) ب و ت4 ) ب و پ 3 ) الف و ت2 ) فقط الف 1
 
 
 

ر ی پ ز (

n

||
CH
|

CHCH

یهیر ور

) از پلیمر شدن سیانواتن، پلیمر 3

n

H
||

CH C
|

|
CH CCCH

||
NN

آید.   پتو کاربرد دارد به دست میتهیۀ که در  

هاي آروماتیک است.  هیدروکربنخانوادة شوند که جزو ) ظروف یکبار مصرف از مونومرهایی تهیه می4
تواند درست باشد؟ زیر میگزینۀتترافلوئورواتن، کدام سیرنشدة ا در نظر گرفتن ساختار ترکیب 

ها است.  پیوند اشتراکی میان اتم5) ترکیبی بدون اتم هیدروژن، از نظر ساختاري متقارن و داراي 1
آید.  اولیه براي تولید ظروف یکبار مصرف به دست میمادة ) از اتصال تعداد زیادي از این ترکیب به هم، 2
شود.  ل نمیهاي آلی ح اثر بوده و در حالل) پلیمر حاصل از آن از نظر شیمیایی بی3 حح
آید. هاي کم و محدود بین مولکولی به وجود میاي جامد با جاذبه) در فرایند بسپارش این ترکیب، ماده4

دهد؟  هاي ارائه شده کدام گزینه موارد درست را نشان میا توجه به عبارت
دهند.   اي را تشکیل می الیاف پنبهسازندة هاي گلوکز اجزاي لف) مولکول
شوند. هاي تولیدي در جهان از پنبه تهیه می نیمی از لباسب) بیش از 
شوند.  ها همگی ساختگی هستند و در طبیعت یافت نمی مولکول پ) درشت

اتن پلیمر نیست. مولکول هستند ولی انسولین برخالف پلیت) پلی اتن و انسولین هر دو درشت
) ب و ت4) ب و پ3) الف و ت2) فقط الف1
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-222 ؟اند متفاوتهاي صابونی و غیرصابونی در چند مورد از موارد زیر با یکدیگر  کننده پاك
 * نسبت شمار آنیون به کاتیون   کنندگی * قدرت پاك

 * تعداد اتم اکسیژن کنندگی در آب سخت * خاصیت پاك
 * رسوب کردن در حضور یون کلسیم

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
-223 ) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟b) و (a)، متغیرهاي (2) و (1با توجه به نمودارهاي (

 ) دما ـ غلظت یون کلسیم1
 ) درصد پلی استر پارچه ـ غلظت یون کلرید2
 ) دما ـ غلظت یون کلرید3
 ) درصد پلی استر پارچه ـ غلظت یون منیزیم4

-224 است؟ نادرستهاي زیر  کدام مورد از عبارت
 شود. ها، مقدار کف ایجاد شده بیشتر می کننده الف) با اضافه کردن نمک پتاسیم فسفات به پاك

 دهند. ها واکنش شیمیایی می ها، برخالف صابون، با آالینده هایی مانند جوهرنمک و سفیدکننده کننده ب) پاك
 همانند صابون خاصیت بازي دارد. اي است که کننده پ) سرکه سفید پاك

 شود. ها استفاده می ت) مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب منجر به تولید گاز و گرما و سایر مواد شده که براي باز کردن لوله
 ) الف ـ پ ـ ت4 ) ب ـ ت3 ) الف ـ پ2 ) پ1

طور  تواند به کننده می اتم هیدروژن باشد، چند گرم از این پاك 33اي صابونی سیر شده که داراي کاتیون سدیم است دارکنندة  پاكاگر  225-
0/لیتر محلول منیزیم کلرید  میلی 200کامل با   طور کامل واکنش دهد؟   موالر به 5

(H ,C ,Na ,O :g.mol )11 12 23 16 
1 (/36 2 2 (/58 4 3 (/85 6 4 (/62 6 

-226 هاي زیر در مورد سلول سوختی درست است؟ چه تعداد از عبارت
 دهد. اکسید را کاهش می دي الف) نوعی سلول گالوانی است که ردپاي کربن

 آید. شمار می زیست بوده و منبع انرژي سبز به ب) دوستدار محیط
 % دارد.60کند بازدهی حدود  کار می H2گاز  اکسایشج) در نوع متداول آن که بر مبناي 

 شود. کاتد می روانۀ O2آند و گاز  روانۀ H2د) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-227 است؟ نادرستهاي لیتیمی  کدام گزینه در مورد باتري
 تر هستند. هاي معمولی بسیار مناسب هاي لیتیمی در شکل و اندازه و کارایی نسبت به باتري ) باتري1

بیشـتر انـرژي    ذخیـرة تر بـا توانـایی    تر، کوچک هاي بسیار سبک بسیار زیاد فلز لیتیم سبب ساخت باتري E0) چگالی کم و2
 شده است.

 دلیل دارا بودن مواد سمی نباید در طبیعت رها و یا دفن شوند. هاي لیتیمی به ) پسماند باتري3
 هاي لیتیمی بسیار سودمند است. بها، بازیافت باتري دلیل دارا بودن فلزهاي ارزشمند و گران ) به4

هدنام یقاب ۀکل دصرد

(a)
( )1

فک عافترا

(b)
( )2

شود. ها، مقدار کف ایجاد شده بیشتر می کننده لف) با اضافه کردن نمک پتاسیم فسفات به پاك
دهند. ها واکنش شیمیایی میها، برخالف صابون، با آالیندههایی مانند جوهرنمک و سفیدکننده کننده ب) پاك

همانند صابون خاصیت بازي دارد. اي است که کننده پ) سرکه سفید پاك
شها استفاده می ت) مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب منجر به تولید گاز و گرما و سایر مواد شده که براي باز کردن لوله

) الف ـ پ ـ ت4) ب ـ ت3) الف ـ پ2) پ1
تواندکننده میاتم هیدروژن باشد، چند گرم از این پاك33اي صابونی سیر شده که داراي کاتیون سدیم است دارکنندة پاكگر 

0/لیتر محلول منیزیم کلرید میلی200کامل با  طور کامل واکنش دهد؟   موالر به /5
(H ,C ,Na ,O :g.mol )1,C ,Na ,O,C O

1 (/36 2/2 (/58 4/3 (/85 6/4 (/62 6/
هاي زیر در مورد سلول سوختی درست است؟چه تعداد از عبارت

دهد. اکسید را کاهش میديلف) نوعی سلول گالوانی است که ردپاي کربن
آید. شمار می زیست بوده و منبع انرژي سبز بهب) دوستدار محیط

% دارد.60کند بازدهی حدود  کار می H2گاز اکسایشج) در نوع متداول آن که بر مبناي 
شود. کاتد می روانۀO2آند و گاز روانۀH2د) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز 

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستهاي لیتیمی کدام گزینه در مورد باتري

تر هستند. هاي معمولی بسیار مناسبهاي لیتیمی در شکل و اندازه و کارایی نسبت به باتري ) باتري1

بیشـتر ذخیـرة تر بـا توانـایی    تر، کوچک هاي بسیار سبکبسیار زیاد فلز لیتیم سبب ساخت باتريE0) چگالی کم و2
شده است.

ي3 ات اند ه) ت ل ندهاي ش دفن ا ها ت ط د د ا ن اد دن ا دا ل دل

( ) ( )
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-228 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت
 به سري الکتروشیمیایی معروف است. eدي فلزها به ترتیب تمایل آنها براي از دست دادن بن الف) رتبه

 محاسبه است.قابل » E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
 شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده می eهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

ـ    atm1و فشار  سلسیوسدرجۀ سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دماي صفر  د) پتانسیل استاندارد هر نیم والر و غلظـت یـک م
 شود. گیري می محلول الکترولیت اندازه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-229 کدام مورد از مطالب زیر درست است؟

 هایی از خوردگی هستند. الف) زنگ زدن آهن، تیره شدن طال و زنگار سبز بر سطح مس، نمونه
 شود. هاي خورده شده مصرف می تن از آهن تولیدي براي جایگزینی قطعه 20ب) ساالنه حدود 

 است که در آب نامحلول است. Fe(OH)3نهایی خوردگی آهن،  فراوردةج) 
 د) اکسیژن به عنوان اکسنده تمایل دارد با گرفتن الکترون از فلزها، آنها را اکسید کند.

 ) ب، ج، د4 ) الف، د3 ) ج، د2 ) الف، ب، ج1
-230 ) سولفات است؟ IIIهاي نیکل ( شتر از تعداد اتمهاي موجود در کدام ترکیب زیر سه واحد بی تعداد اتم

 ) فسفاتII) آهن (2  ) آلومینیم هیدروژن فسفات1
 ) اسکاندیم فسفات 4  ) روي هیدروژن فسفات  3

-231 هاي زیر درست است؟  چه تعداد از عبارت
 الف) جامدهاي یونی رساناي جریان برق هستند.

 تر است. یون کلرید از یون سدیم بزرگاندازة ب) 
 شود.  بلور به آرایش دوبعدي و منظم ذرات در یک بلور گفته میشبکۀ پ) 

 بیشتر است. CaCl2شبکۀ از انرژي  KFشبکۀ ت) انرژي 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

X59ها در یون  ها و الکترون اگر تفاوت تعداد نوترون -232 درست است؟ Xاتم دربارة ب برابر با شش باشد، کدام مطل 3
 تر است. نرم Ca20) از فلز 1
 سوم شانزده الکترون دارد.الیۀ ) در 2
)) با فلز سدیم 3 Na)11 دوره است.  هم 
 دارد.   0ظرفیت، یک الکترون با الیۀ ) در 4

  

د) اکسیژن به عنوان اکسنده تمایل دارد با گرفتن الکترون از فلزها، آنها را اکسید کند.
) ب، ج، د4) الف، د3) ج، د2) الف، ب، ج1

) سولفات است؟ IIIهاي نیکل (ییشتر از تعداد اتمهاي موجود در کدام ترکیب زیر سه واحد بیعداد اتم
) فسفاتII) آهن (2) آلومینیم هیدروژن فسفات1
) اسکاندیم فسفات 4) روي هیدروژن فسفات  3

هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
لف) جامدهاي یونی رساناي جریان برق هستند.

تر است. یون کلرید از یون سدیم بزرگاندازة ب) 
شود.  بلور به آرایش دوبعدي و منظم ذرات در یک بلور گفته میشبکۀ پ) 

بیشتر است. CaCl2شبکۀ از انرژي KFشبکۀ ت) انرژي 
3)24)13)2) صفر1

X59ها در یون ها و الکترونگر تفاوت تعداد نوترون 3Xاتم دربارة للب برابر با شش باشد، کدام مطلXدرست است؟
تر است. نرم Ca20) از فلز1
سوم شانزده الکترون دارد.الیۀ ) در 2
)) با فلز سدیم 3 Na)11دوره است.  هم
دارد.   0ظرفیت، یک الکترون با الیۀ ) در 4
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 _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

-233 آید؟  هیدروژن  مورد نیاز از کدام دو روش زیر به دست میهمۀ براي تولید آمونیاك به روش هابر، 
 ) گاز طبیعیالف

 سنگ با بخار آب بسیار داغ ب) واکنش زغال
 پ) برقکافت آب 

 1000ت) عبور بخار آب از روي زغال بسیار داغ در دماي 
 ) ب و پ4 ) پ و ت3 و ت الف) 2 و ب الف) 1

C): جز بههاي زیر صحیح هستند،  تمام عبارت , O , S :g .mol )112 16 32  234-
 است.  36هاي صابونی و غیرصابونی برابر  کننده ) اختالف جرم مولی بخش قطبی پاك1
هـاي آب نیـروي    غیرصابونی آروماتیک است که قسمت قطبـی آن بـا مولکـول     کنندة پاك) سدیم دودسیل بنزن سولفونات، 2

 دهد. یقوي تشکیل م
 یابد.   کنندگی افزایش می ها، خاصیت پاك کننده ) با کاهش تعداد کربن در پاك3

C) ترکیبی با فرمول 4 H COO Na15  صابونی جامد و سیرنشده است.   کنندة پاك، 29
تـوان   ) واکنشی انجـام نشـود، مـی   1) برخالف ظرف (2باشند اگر در ظرف ( می Y2با توجه به شکل مقابل هر دو ظرف محلول حاوي  235-

 گرم بر مول است.)  65و  64به ترتیب برابر  Yو  Mنتیجه گرفت: (جرم مولی فلزات 

X) واکنش 1 M2 پذیر است.  انجام 

2 (Y2  نسبت بهX تواند الکترون بگیرد.  تر می راحت 
 ماند. )، با گذشت زمان جرم تیغه تقریبا ثابت باقی می1) در ظرف (3
  است. X، بیشتر از فلز M) قدرت کاهندگی فلز 4

M

)1( فرظ

X

)2( فرظ

C) ترکیبی با فرمول 4 H COO NaN15 29HH ،صابونی جامد و سیرنشده است.   کنندة پاك
) واکنشی انجـام نشـود، مـی1) برخالف ظرف (2باشند اگر در ظرف (میY2ا توجه به شکل مقابل هر دو ظرف محلول حاوي 

گرم بر مول است.) 65و 64به ترتیب برابر Yو Mتیجه گرفت: (جرم مولی فلزات 

X) واکنش1 MM2 پذیر است.  انجام

2 (Y2  نسبت بهX تواند الکترون بگیرد. تر می راحت
ماند. )، با گذشت زمان جرم تیغه تقریبا ثابت باقی می1) در ظرف (3
فلزM) قدرت کاهندگی فلز 4 است.X، بیشتر از

M

)1(فرظ

X

)2(فرظ
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 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 3گزینه .1

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) خبث: پلیدي (خبث طینت: بدجنسی، بدذاتی)1
 ) نیلگون: به رنگ نیل، آبی سیر2
 اسب دهنۀ) لگام: افسار، 4

 )17و  16هاي  (فارسی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .2

ه، راهنما، وزیر، فرمان و حکم) (سامان: درخور، میسر، (دستور: اجاز
امکان) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریـف: دوسـت، همـراه، همـدم)     

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

 صحیح است. 3گزینه .3
بـه معنـی    3 گزینۀها پرده به معنی حجاب است. در  در همه گزینه

 ه آمده است.نغم
 )46 صفحۀ، 6(فارسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .4
 ظن، به معنی حدس و گمان نادرست آمده است.

 )57تا  46هاي ، صفحه7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .5

ارزش امالیی دارنـد و درسـت   » حیات، فزا و بیفزودي«هاي  ) واژه1
 اند. کار رفته به
ارزش امالیی دارند که همگـی  » بهر، صال، محفل و قدح«) واژگان 2

درست هستند. (دقت داشته باشید که در کنکور واژگانی که خـارج  
 روند) کار می آیند، همگی با امالي درست به از کتاب درسی می

 ارزش امالیی دارند که شکل درسـت امالیـی   غرب ) واژگان خار و3
 متوجـۀ تـوان   معنایی می رابطۀاست و از روي » ربقُ«غلط واژة

 آن شد.
معنـایی و تناسـب،   رابطـۀ  ) دقت کافی داشته باشید که از طریـق  4

کار رفته است و با مکتوب و   مسطور به درستی به واژةشکل امالیی 
شده/ مستور: پوشـیده،   توان به آن پی برد. (مسطور: نوشته اوراق می

 در پرده، پاکدامن)
 )53و  51، 47، صفحه هاي 7و  6هاي  دوازدهم، درس(فارسی 

 صحیح است. 2گزینه .6
 الدین سهروردي فی حقیقه العشق: شهاب

 سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی
 (فارسی دهم و فارسی دوازدهم)

 صحیح است. 1گزینه .7
شـود:   دیـده مـی  » الف«و هم » ج«هم در بیت » آمیزي حس«آرایۀ 

 ها درست هستند.  ین تمام گزینهسخن تلخ و حرف تلخ. بنابرا
کاسـه:   کنایه هم در ابیات (الف) ـ سپیددست: سـتمکار/ سـیه   آرایۀ 

شـیرین  » ج«چشم/ ترش میزبـان: بـدخُلق. در بیـت     فرومایه و تنگ
هـم پنبـه در گـوش    » د«بودن چیزي: خوشایند بودن آن. در بیـت  

سـت  ها بـاز هـم در   کردن: نشنیدن و ناشنوایی (بنابراین تمام گزینه
شـود و   به هیچ وجـه دیـده نمـی   » ب«شود.)/ اما تشبیه در بیت  می

عـالوه بـر   » د«بت: استعاره از معشوق اسـت نـه تشـبیه ولـی بیـت      
آمیزي، تشبیه هم دارد، شاعر گوش خـود را از منظـر شـنیدن     حس

حرف تلخ به دهان مار تشبیه کرده است. پـس بـا توجـه بـه حـذف      
پاسخ این تست خواهد بود. امـا   1گزینۀ )، 4) و (3)، (2هاي ( گزینه

 شود.  دیده می» شب«و » تب«بین » ب«جناس در بیت 
شود هرچند گروهی معتقد باشند  (الف) جناسی دیده نمیگزینۀ در 

ایست بعد از جداسـازي   کاسه در عبارت سیه» است«و » دست«بین 
توان جناس گرفت ولی خالی از اشکال نیست، بـا ایـن حـال     آن می

شود. در بیـت (ج)   ) می3(گزینۀ مانع پذیرش   ها گزینه ترتیب سایر
 شود. جناسی دیده نمی

 صحیح است. 2گزینه .8
کنایه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: مورد لطف  

 قرار دادن و خرامان رفتن
 تشبیه شده است.» رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

 افکند تناقض: آفتابی که سایه می
 اك، افالكتضاد: خ

 صحیح است. 4گزینه .9
 بررسی موارد:

 تشبیهی) اضافۀالف) مرغ دلم (
 ب) اي باد صبا (تشخیص)

 پ) تلمیح ندارد. 
 اند. کار رفته ها در معناي حقیقی خود به ت) همه واژه

 )34و  15 هاي  صفحه(فارسی دهم،  
 صحیح است. 4گزینه .10

اسـتعاره  کنـد، تشـخیص و    استعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می
 است.
 »س«و » خ«، »ر«، »ز«هاي  آرایی: تکرار صامت واج

 تشبیه: شاعر خود را به خار و خس مانند کرده است.
 کنایه: زبان بازي کنایه از تملق و چاپلوسی

حسن تعلیل: دلیل جایگاه مروارید شدنِ صدف، پرهیز آن از سـخن  
 گفتن است (دلیل غیرواقعی)

صحیح است. 4گزینه .11
 بعی عبارتند از: معطوف، بدل، تکرارهاي ت نقش

جداگانـه   جملۀدر دو » پشیمان: «کلمۀ) رندي: معطوف به متمم، 1
آمده است و تکرار ندارد.

در دو جمله با دو » من و پیر«الیه، کلمات  ) ماه: معطوف به مضاف2
 نقش متفاوت آمدند.

 ) تلخ (دوم): تکرار3
 رار نقشِ مسندتاب: معطوف به مسند، دمساز (دوم) تک ) بی4

 )34صفحۀ (فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .12

 صفت الیه، فراخ مضاف ) آسمان 1
(عالم) پیداست: متمم (عالم کـه   بر همهاست،  نیاز بی) از همگان 2

 هسته است، نیامده است)
را  آسـتان اسـت: مسـند،   از عشـق   باالتر) درگه حریم عشق بسی 3

 بوسد: مفعول
را بـه خـاك بگـذارم:     سـر گـذري،   التفات: قید براي فعل مـی  ) بی4

 مفعول

ی ی
 )7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس

 صحیح است. 3نه 
بـه معنـی    3 گزینۀها پرده به معنی حجاب است. در  همه گزینه

ه آمده است.
 )46صفحۀ، 6(فارسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4نه 
، به معنی حدس و گمان نادرست آمده است.

 )57تا  46هاي ، صفحه7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
 صحیح است. 3نه 
ارزش امالیی دارنـد و درسـت   » حیات، فزا و بیفزودي«هاي واژه

 اند.ر رفته
ارزش امالیی دارند که همگـی  » بهر، صال، محفل و قدح«واژگان

ست هستند. (دقت داشته باشید که در کنکور واژگانی که خـارج  
روند) کار می آیند، همگی با امالي درست بهتاب درسی می
ارزش امالیی دارند که شکل درسـت امالیـی  غرب واژگان خار و

متوجـۀ تـوان  معنایی می رابطۀاست و از روي » ربقُ«غلط
 شد.

معنـایی و تناسـب،   رابطـۀ  دقت کافی داشته باشید که از طریـق  
کار رفته است و با مکتوب و   مسطور به درستی بهواژةل امالیی 

شده/ مستور: پوشـیده،  توان به آن پی برد. (مسطور: نوشته ق می
رده، پاکدامن)

قرار دادن و خرامان رفتن
تشبیه شده است.» رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

 افکند تناقض: آفتابی که سایه می
 اك، افالكتضاد: خ

 صحیح است. 4گزینه .9
 بررسی موارد:

 تشبیهی) اضافۀالف) مرغ دلم (
ب) اي باد صبا (تشخیص)

پ) تلمیح ندارد. 
 اند. کار رفته ها در معناي حقیقی خود به ت) همه واژه

هاي  صفحه(فارسی دهم،  
 صحیح است. 4گزینه .10

کنـد، تشـخیصاستعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می
 است.
»س«و » خ«، »ر«، »ز«هاي آرایی: تکرار صامت واج

تشبیه: شاعر خود را به خار و خس مانند کرده است.
کنایه: زبان بازي کنایه از تملق و چاپلوسی

حسن تعلیل: دلیل جایگاه مروارید شدنِ صدف، پرهیز آن
گفتن است (دلیل غیرواقعی)

صحیح است. 4گزینه .11
بعی عبارتند از: معطوف، بدل، تکرارهاي ت نقش

جملۀدر دو » پشیمان: «کلمۀ) رندي: معطوف به متمم، 1
آمده است و تکرار ندارد.
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 صحیح است. 2گزینه .13
: 4: هسـتی،  3: بود، 1لفظی است (قرینۀ ها حذف به  در تمام گزینه

 معنوي است (است).قرینۀ به  2گزینۀ این است) و در 
 )19صفحۀ (فارسی دهم، 

 ست. صحیح ا 2گزینه .14
آوري: وندي ـ مرکّب و در نقـش مضـاف     : مسند نداریم، فن1گزینۀ 

 الیه است.
 است. » مسند«اي در نقش  واژه» کننده منعکس«: مسند: 2گزینۀ 
 اي مشتق است.  : پرسش و واژه3گزینۀ 
در » نویسـی  افکنی، نمایشنامه گره«وندي ـ مرکّب  واژة : دو 4گزینۀ 

 اند.  نقش مسند به کار نرفته

 صحیح است. 2زینه گ.15
 هاي دیگر: منادا در گزینه

) هـر چنـد (اي)   4) سـعدي (اي سـعدي)/   3) حافظ (اي حافظ)/ 1
 روم تا ... صائب می

 )143 صفحۀ(فارسی  دهم، 
 صحیح است.  2گزینه .16

تهیدسـتی و  «ناصـر خسـرو دو موقعیـت    » سفر به بصـره «در درس 
دو از آن ینـۀ  گزکنـد کـه در    را در مدتی کوتاه تجربه می» توانگري

 شده است. » نیک و بد زودگذر دنیا«تعبیر به 
 : حال و روز من در اختیار توست.1گزینۀ 
 خردورزي است. نتیجۀ : فروتنی 3گزینۀ 
 وجود آدمی است. سازندة ها و مشکالت  : سختی4گزینۀ 

 صحیح است.  3گزینه .17
ـ  هاي بزرگ عیب«مفهوم عبارت این است که  ا ها را ببین تا بتوانی ب

هسـت کـه    3گزینـۀ  مفهـوم مقابـل آن در   » آنها درست رفتار کنی
 » بین نباش عیب«

 صحیح است. 1گزینه .18
هاي  آموزي است که این مفهوم در گزینه مفهوم عبارت در مورد علم

 شود. (الف، ب، ت، ث) مشاهده می
 بررسی موارد دیگر:

 کند. پ) جهان به افراد دانا جفا می
همت پـایین باشـند و قیمـت دانـش را      ج) اگر مردم جاهل و داراي

 شود. نفهمند، از ارزش دانش کاسته نمی

 صحیح است. 3گزینه .19
شـود کـه در    جویی استنباط می از عبارت مورد سؤال پرهیز از عیب

که مفهومی متفاوت با سایر  3 گزینۀها هست، به جز در  همه گزینه
جـو   ه عیـب شود ک این مفهوم استنباط می 3 گزینۀها دارد. از  گزینه

 دشمن است.
 )16 صفحۀفارسی دهم، (

 صحیح است. 2گزینه .20
، دقیقاً مفهـوم متضـاد   2 گزینۀمفهوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 

 بیت موردنظر است.

گویـد: از اوج بـه قعـر و از مقـام واال، بـه پسـتی        بیت موردنظر مـی 
 2 گزینۀگرایش یافتم (از خوشبختی به بدبختی رسیدن)؛ ولی بیت 

 گوید: از گدایی به پادشاهی و صدر مجلس رسید. س میبرعک
 ها:  شرح دیگر گزینه

 ) با بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است.1
 دهد. اعتباري جهان و ناپایداري آن را نشان می ) بی3
  کند؛ زیرا عاقبـت  باشی را به ما توصیه می  ) اغتنام فرصت و خوش4

 جهان نیستی است.
 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 1ینهگز.21
: آن را که حساب پاك اسـت، از محاسـبه چـه بـاك     1 گزینۀمفهوم 

ریاست و از حسـاب روز   است (عاشق صادق همچون صبح پاك و بی
 ترسد). قیامت نمی

 ها: مفهوم مشترك حدیث موردنظر و سایر گزینه
کسانی که در »: هر که داد از خویشتن دهد، از داور مستغنی باشد«

رسـند، نیـازي بـه داوري در روز     ساب اعمال خود مـی این دنیا به ح
 قیامت ندارند.

 )20(فارسی دهم، صفحه 

 صحیح است. 1گزینه .22
مفهوم مشترك ابیات (الف) و (ب): نـاگزیري انسـان از مـرگ (کُـلُّ     

 نفسٍ ذائقۀُ الموت)
این مفهوم است که خوشبختی دائمی نیست و  دربردارندةبیت (ت) 

ان، غم و بدبختی دیگـري در کمـین   هر شادي و خوشبختی در جه
 دارد.

آید  بیت (پ) خوشحالی از مرگ دشمن، وقتی مرگ سراغ تو هم می
 درست نیست.

 )3درس (فارسی دهم،  

 صحیح است. 2گزینه .23
کـه   2 گزینـۀ ها به بازگشت به اصـل اشـاره دارنـد، جـز      همه گزینه

 اند. گوید همه موجودات از خاك آفریده شده می
 )46 صفحۀ ،6  درس (فارسی دوازدهم،

 صحیح است. 4گزینه .24
و عبـارت مـوردنظر در مـتن سـؤال:      4 گزینۀمفهوم مشترك ابیات 

خداوند در روح و جان ما متجلی اسـت؛ ولـی در دنیـاي بیـرون بـا      
ــادانی در جســتجوي او هســتیم (آب در کــوزه و مــا تشــنه لبــان   ن

 گردیم). گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان می می
 )142 صفحۀ، 18هاي  هم، درس(فارسی د

 صحیح است. 4گزینه .25
: وحدت وجود؛ یعنی هرچـه در  3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

 اي از ذات خداست. جهان آفرینش است، جلوه
ــراي شــناخت آفــرینش و  4 گزینــۀمفهــوم  : خودشناســی عــاملی ب
 نماي آفرینش است) آن است. (نفس انسان جام جهان سرچشمۀ

 )141 صفحۀ ،18 (فارسی دهم، درس

ر ر ش

 صحیح است. 2نه
 هاي دیگر: ا در گزینه

) هـر چنـد (اي)   4) سـعدي (اي سـعدي)/   3حافظ (اي حافظ)/ 
 روم تا ...ب می

 )143 صفحۀ(فارسی  دهم، 
صحیح است.  2نه 

تهیدسـتی و  «ناصـر خسـرو دو موقعیـت    » سفر به بصـره «درس 
دو از آن ینـۀ  گزکنـد کـه در    را در مدتی کوتاه تجربه می» گري

 شده است. » نیک و بد زودگذر دنیا«ر به 
: حال و روز من در اختیار توست.1نۀ 
خردورزي است. نتیجۀ : فروتنی 3نۀ 
وجود آدمی است. سازندة ها و مشکالت  : سختی4نۀ 

صحیح است.  3نه 
ـ  هاي بزرگ عیب«وم عبارت این است که  ــا ها را ببین تا بتوانی ب

هسـت کـه    3گزینـۀ  مفهـوم مقابـل آن در   » درست رفتار کنی
» بین نباش ب

صحیح است. 1نه 
هاي  آموزي است که این مفهوم در گزینهوم عبارت در مورد علم

شود. ف، ب، ت، ث) مشاهده می
سی موارد دیگر:

ا ا ا ا اف کا

بزیهوم ز پ ب ر ن
ریاست و از حاست (عاشق صادق همچون صبح پاك و بی

 ترسد). قیامت نمی
 ها: مفهوم مشترك حدیث موردنظر و سایر گزینه

کس»: هر که داد از خویشتن دهد، از داور مستغنی باشد«
رسـند، نیـازي بـه داورساب اعمال خود مـی این دنیا به ح
قیامت ندارند.

(فارسی دهم، ص

 صحیح است. 1گزینه .22
مفهوم مشترك ابیات (الف) و (ب): نـاگزیري انسـان از مـ

نفسٍ ذائقۀُ الموت)
این مفهوم است که خوشبختی دائمیدربردارندةبیت (ت) 

ان، غم و بدبختی دیگـريهر شادي و خوشبختی در جه
 دارد.

بیت (پ) خوشحالی از مرگ دشمن، وقتی مرگ سراغ تو
 درست نیست.

(فارسی دهم 

 صحیح است. 2گزینه .23
گزیها به بازگشت به اصـل اشـاره دارنـد، جـزهمه گزینه

اند. گوید همه موجودات از خاك آفریده شدهمی
ص،6  درس (فارسی دوازدهم،

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 9دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

3

 عربیزبان 
صحیح است. 3گزینه .26

ـ إذا کنتم: وقتی بودید ـ ألَّف: همدلی ایجاد    اُذکروا: ذکر کنید، یاد کنید
 کرد

 :ها  رد سایر گزینه
صفت نیست) ـ تذکر دهیـد   » اهللا(«ها (باید مفرد باشد) ـ الهی   ) نعمت1

متعـدي  » ألف(«د ـ  ـ برقرار ش (اُذکروا: یاد کنید) ـ شدید (کنتم: بودید) 
 است ـ برقرار کرد)

جمع است) ـ بـه هـم پیوسـته     » قلوب(«) هم (اضافی است) ـ قلبتان  2
 ماضی است)» أصبحتم(«) شوید 1گزینۀ شد (مانند 

) ـ ایجـاد شـد    1گزینۀ ) دشمنانی (أعداء، معرفه است) ـ شدید (مانند  4
 یم.)) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي ندار1گزینۀ (مانند 

 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .27

. )2(رد گزینـه   باشـد  غلط می»  چه کسی«این جمله سؤالی نیست پس 
پس به این ترتیب » بیاموزد«نه است » یاد بدهد«به معنی » علَّم«ضمناً 
 خواهد بود. 4گزینۀ پاسخ 

 صحیح است. 2گزینه .28
دهیـد، الکبـائر الـذّنوب:     ، تفعلون: انجام میتر العلّام: بسیار دانا، أعلم: آگاه

 گناهان بزرگ
 ها: بررسی سایر گزینه

اسم مبالغه است)، گناهان (گناهان بـزرگ)،  » العلّام« ؛) دانا (بسیار دانا1
 اسم تفضیل است)» أعلم«تر؛  آگاه (آگاه

ایـد   )، انجـام داده 1گزینـۀ  ) گروه گناهکار (گناهکـاران)، آگـاه (ماننـد    3
 فعل مضارع است)» تفعلون«دهید؛  ی(انجام م

بایـد  » بسیار«)، بسیار پروا کنید (پروا کنید؛ لفظ 1گزینۀ ) دانا (مانند 4
 )1گزینۀ داند (مانند  بیاید)، می» اسم مبالغه«در ترجمه 

 )6تا 4هاي  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است.   2گزینه .29

اسـت ـ مفـردات:    » ، هسـت وجـود دارد «هناك: در اول جمله به معناي 
ۀ: بـه          لت: منتقل شـد (مجهـول) ـ إلـی العربیـواژگان ـ کثیرة: زیاد ـ نُق

ها ـ المختلفۀ: مختلف، گوناگون ـ قدتغیرت: تغییر    عربی ـ االسباب: علّت 
: بر اس  عرب  اس ـ لسان: زبان ـ العرب:کرده است ـ وقفاً لـِ

 صحیح است.   3گزینه .30
 ارابودن است.  داللت بر مالکیت و د» لِ + اسم«

 اي دارد.  هاي طبیعی اردك مخزن للبطّ خزانات طبیعیۀٌ 
 ) رعایت شده است.  3(گزینۀ این نکته تنها در 

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

) سـخن نـرم   4) نباید پیروي کنی (پیروي نکـن)  3ها)  ) برنامه (برنامه1
 (نرمی سخن)

 )45و  38، 31هاي  صفحه ،4و  3هاي  (عربی یازدهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .32
 است)» آورد«به معناي » جاء بـ(«آمد 

 )44صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .33
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «مفهوم عبارت صورت سؤال: 
دیـده   3گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در   » گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

 د.شو می
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   1گزینه .34
هشـتاد هـزار :    -» خمسـۀ و أربعـون فـی المئـۀ    «چهل و پنج درصـد :  

 ثمانین آالف
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .35
 ها: موارد نادرست سایر گزینه

(بایـد مفعـول شـود،    » سائل«اضافی است) ـ  » لسان القطّ«در » لـ ) («1
» بهبـود «اللتئام،  بیاید) ـ حتّی یلتئم ( » یفرز«بعد از فعل  پس باید

 اسم است.)
 مفرد است.)» زخم«جرح،  ) جروح (2
 گزینـۀ ))، جروح (مانند 1 گزینۀ)) ـ سائل (مانند ( 1 (گزینۀ) لـ (مانند 4
)2(( 

 )56 صفحۀدهم،  (عربی
 یح است.صح 1گزینه .36

کند) مناسب این جمله نیست، فعل مناسـب ایـن جملـه     (تنمو: رشد می
 است.» یغرس«یا » یزرع«

 .کارند میها  ترجمه: کشاورز درختان مختلفی از انواع میوه
 ها: ترجمه سایر گزینه

 .کرد عبادت می) در غار حراء واقع در مکه ) پیامبر (2
کننـده   روج گازهاي آلودهخ باعثهاي درخت نفت  ور شدن دانه ) شعله3

 .شود نمی
 ) پدربزرگ و مادربزرگم من را به یاد آوردند.4

 صحیح است. 4گزینه .37
»فیحۀ«و » الصرّیصحیح هستند.» الح 

اش فقـط نشـاط    بیند، پس در زندگی نگار زیبایی را جز آزادي نمی این روزنامه
 بینیم. را می
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

کنـد و عقـل سـالم     ایی مناسب را براي خودش جذب می) بدن نیرومند، غذ1
 طور. نیز همین

 گردد، جز ادب! که فراوان شود، ارزان می ) هر چیزي هنگامی2
شـود، بلکـه فـراخ     ) ظرف دانش با آنچه در آن قـرار داده شـده، تنـگ نمـی    3

 گردد. می
 )35و  31، 30هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .38
 متن، ساکنی در قطب جنوب وجود ندارد.مطابق 
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

 ) قطب شمال سردترین منطقه در جهان است.1
 اي باالي صفر نرسیده است. ) درجه حرارت در قطب شمال به درجه3
کسی که به قطب جنوب رسـید رابـرت اسـکات اسـت. (طبـق        ) اولین4

 متن او تالش کرد؛ ولی در راه بازگشت جان داد.)

 یم.)) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي ندار1گزینۀ د
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 4نه 
. )2(رد گزینـه   باشـد  غلط می»  چه کسی«جمله سؤالی نیست پس 

پس به این ترتیب » بیاموزد«نه است »یاد بدهد«به معنی »علَّم«ناً 
 خواهد بود. 4گزینۀ خ 
صحیح است. 2نه 

دهیـد، الکبـائر الـذّنوب:    ، تفعلون: انجام میترم: بسیار دانا، أعلم: آگاه
هان بزرگ

 ها: سی سایر گزینه
اسم مبالغه است)، گناهان (گناهان بـزرگ)،  » العلّام« ؛دانا (بسیار دانا

اسم تفضیل است)» أعلم«تر؛   (آگاه
ایـد  )، انجـام داده 1    گزینـۀ  گروه گناهکار (گناهکـاران)، آگـاه (ماننـد    

فعل مضارع است)» تفعلون«دهید؛  یم م
بایـد  »بسیار«)، بسیار پروا کنید (پروا کنید؛ لفظ 1گزینۀ دانا (مانند

 )1گزینۀ داند (مانند  بیاید)، می»اسم مبالغه«رجمه 
 )6تا 4هاي  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است.   2نه 
اسـت ـ مفـردات:    » ، هسـت وجـود دارد«ك: در اول جمله به معناي 

ۀ: بـه          لت: منتقل شـد (مجهـول) ـ إلـی العربیـان ـ کثیرة: زیاد ـ نُق
ها ـ المختلفۀ: مختلف، گوناگون ـ قدتغیرت: تغییر   ی ـ االسباب: علّت 

: بر اس عرب  سساس ـ لسان: زبان ـ العرب:ه است ـ وقفاً لـِ

(بایـد مفع» سائل«اضافی است) ـ  » لسان القطّ«در » لـ) («1
اللتئام بیاید) ـ حتّی یلتئم ( » یفرز«بعد از فعل  پس باید

اسم است.)
 مفرد است.)» زخم«جرح،  ) جروح (2
))، جروح (ما1  گزینۀ)) ـ سائل (مانند (1 (گزینۀ) لـ (مانند4
)2((

دهم، (عربی
ححیح است.صح 1گزینه .36

کند) مناسب این جمله نیست، فعل مناسـب ای(تنمو: رشد می
یغرس«یا »یزرع«   است.» 

 .کارند میها  ترجمه: کشاورز درختان مختلفی از انواع میوه
 ها: ترجمه سایر گزینه

 .کرد عبادت می) در غار حراء واقع در مکه ) پیامبر (2
خخروج گازهاي آلخ باعثهاي درخت نفت ور شدن دانه ) شعله3

 .شود نمی
) پدربزرگ و مادربزرگم من را به یاد آوردند.4

 صحیح است. 4گزینه .37
»فیحۀ«و » الصرّیصحیح هستند.» الح 

اش فقبیند، پس در زندگینگار زیبایی را جز آزادي نمیاین روزنامه
 بینیم. را می
ها: سایر گزینه ترجمۀ

غذ1 ذ) خ ا ا ا کا
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 صحیح است. 1زینه گ.39
 مطابق متن، قطب شمال در حقیقت یک اقیانوس منجمد است.

 ها: سایر گزینه ترجمۀ
 کنند. هاي قطبی در یک مکان زندگی می ها و خرس ) پنگوئن2
ــوب    3 ــب جن ــان از قط ــفر بازگشتش ــیمش در س ــن و ت ــد آمونس ) روال

 درگذشتند.
 قطب جنوب به نام آرکتیکا معروف است. قارة )4

 صحیح است. 3گزینه .40
اي نشـده   در متن به اولین کسی که به قطب شـمال رفتـه اسـت، اشـاره    

 است.
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

 ) نام دوم قطب شمال1
 ) عدم مشابهت دو قطب2
 هاي حرارت در قطب شمال ) حدود درجه4

 صحیح است. 2گزینه .41
هـایی وجـود دارنـد کـه محلـی بـراي        مطابق متن در قطب شمال ثروت

 ت.کشمش شده اس
 ها: ترجمه سایر گزینه

 ) علت سردي هوا در قطب جنوب چیست؟1
 هاي قطب شمال وجود دارند؟ هایی در آب ) آیا ماهی3
 کنند؟ ها در هر دو قطب زندگی نمی ) چرا پنگوئن4

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

نادرسـت    است و موارد این گزینه تمامـاً » مفاعلۀ«فعل امر از باب » راجِع) «1
 است.

 اسم الفاعل /) اسم المبالغه2
 ) نونه مفتوحۀ ... (فتحه براي خود فعل است)4

 )61و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .43

 ها: بررسی سایر گزینه
 رود!) کار نمی گاه قبل از فعل به ) فاعل (دقت شود که فاعل هیچ1
 ) مصدر (اسم فاعل)3
 اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » کَفّار(«التکسیر (مفرد)، ) جمع 4

 )47صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
 صحیح است. 4گزینه .44

 ها: خطاهاي سایر گزینه
 ثالثی مجرد است و حرف زائد ندارد.)» ینظُر(«) فیه حرف واحد... 1
قـرار دارد و فـاعلش   » للغائبـۀ «صـیغۀ  در » قـدمت » («بـارز «فاعله ضمیر ) 2

 فاعل است.)» یدا«کلمۀ ضمیر بارز نیست. در اینجا با توجه به معناي عبارت 
در این عبارت از نـوع موصـول اسـت، نـه     » ما» («من ادوات الشرط) «3

 شرطی)
 )70 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس  

 صحیح است. 2گزینه .45
84 34 50 

14 9 136 126 )1 
70 7 17 10 )3 
16 51 76 67 )4 

 )2(عربی دهم، قواعد درس 

 صحیح است. 4گزینه .46
 هاي الزم، قابلیت مجهول شدن ندارند. فعل
 اند.   هر دو الزم» تفتّحت: گشوده شدند«و » جاء: آمد: «4گزینۀ در 

رِف: مـی  «ها بـه ترتیـب    در سایر گزینه عــرَ «، »شناسـند  یو » دسـتور داد » أم
 توانند مجهول شوند. اند و می همگی متعدي» یعمل: انجام دهد«

 صحیح است. 1گزینه .47
 ها: بررسی گزینه

خــدایا، بهتــرین «اســم تفضــیل اســت کــه مفعــول شــده:  » خیــر) «1
 »دهنده  هایت را بر ما نازل کن که تویی بسیار روزي نعمت

 است.» شیئاً«اسم تفضیل است که صفت » أفضل) «2
 است.» مجرور به حرف جر«بهترین به عنوان اسم تفضیل،  »:خیر) «3
 است.» مبتدا«اسم تفضیل است که » أفضل) «4

 )7تا  5هاي  صفحه، 1(عربی یازدهم، درس
 صحیح است.   2گزینه .48

فهمـیم کـه ایـن فعـل      مـی » ال تقْرَبوا«در فعل » ن«: از حذف شدن 1گزینۀ 
 نزدیک نشوید نهی و مجزوم است 

ِ«تشخیص : براي 2گزینۀ   ناصبه و جازمـه، ترجمـه بهتـرین راه اسـت     » ـل
 باید بیشتر و بیشتر تالش کنی.   موفّق شويدر کارت  براي اینکه

ِ«دهد، پس  می» براي اینکه«چون معناي  » یـنجح «ناصـبه اسـت و فعـل    » ـل
 مجزوم نیست.  

روا ـ فعـل مضـارع مجـزوم توسـط       3گزینۀ  قصـی :» کوتـاهی   اسـت  » لَـم
 نکردند.

 هایم اعتماد کنند.   تا مردم به حرف دوري کنماز دروغ  باید: 4ینۀ گز
 فعل مضارع مجزوم است.  » ألبتعد«با توجه به ترجمه 

 صحیح است. 4گزینه .49
 ي نفی جنس از حروف مشبهۀ بالفعل نیست.»ال«

 ها: در سایر گزینه
 عدم وقوع جمله است.دهندة  نشان» لیت) «1
 جمله است.عامل ارتباط بین دو » أنّ) «2
 کند. را به مضارع التزامی تبدیل می» تقدرون«معناي » لعلّ) «3

 )22و  21و  20هاي  صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .50

خبر است و جزء ارکان اصلی جمله است و نقـش  » قریبۀً«در این گزینه 
 ندارد.» حال«

 ها: در سایر گزینه
 مسرورات حال هستند. )4) وهم مظلومون  3) مسرعۀً  1

 )20 ، صفحۀ2درس (عربی دوازدهم، 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 2گزینه .51

دهـد از قلـم هـیچ     این شعر بیانگر امی بودن پیامبر و نشـان مـی  
اندیشمندي تراوش نکرده است، چه رسد به شخصـی کـه قبـل از    
آن چیزي ننوشته و آموزشـی ندیـده اسـت، ایـن جنبـه از اعجـاز       

و مـا کنـت تتلـو مـن     ﴿آیۀ ط به اعجاز محتوایی قرآن است. مربو

ً الرتاب المبطلـون  بیـانگر   ﴾قبله من کتاب و ال تخطه بیمینک اذا
 امی بودن پیامبر است.

 )41تا  32هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،

ب و به م
هاي حرارت در قطب شمال حدود درجه

 صحیح است. 2نه 
هـایی وجـود دارنـد کـه محلـی بـراي       ق متن در قطب شمال ثروت

سست.مش شده اس
 ها: مه سایر گزینه

علت سردي هوا در قطب جنوب چیست؟
هاي قطب شمال وجود دارند؟ هایی در آبیا ماهی

 کنند؟ ها در هر دو قطب زندگی نمیچرا پنگوئن
صحیح است. 3نه 

 ها: ی سایر گزینه
نادرسـت    است و موارد این گزینه تمامـاً »مفاعلۀ«فعل امر از باب »راجِع

. 
اسم الفاعل /سم المبالغه

ونه مفتوحۀ ... (فتحه براي خود فعل است)
 )61و 51هاي  صفحه،6  و  5هاي  (عربی یازدهم، درس

صحیح است. 2نه 
 ها: سی سایر گزینه

 رود!) کار نمی گاه قبل از فعل بهاعل (دقت شود که فاعل هیچ
مصدر (اسم فاعل)

 اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با »«کَفّار(«التکسیر (مفرد)، جمع
 )47صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس

صحیح است. 4نه 

 است.»مبتدا«اسم تفضیل است که » أفضل) «4
ها صفحه، 1(عربی یازدهم، درس

 صحیح است.   2گزینه .48
  فهمـیم کـهمـی» ال تقْرَبوا«در فعل »ن«: از حذف شدن 1گزینۀ 

 نزدیک نشوید نهی و مجزوم است 
ِ«تشخیص : براي 2گزینۀ   ناصبه و جازمـه، ترجمـه بهتـرین راــ»ـل

باید بیشتر و بیشتر تالش کنی.موفّق شويدر کارت براي اینکه
ِ«دهد، پس  می» براي اینکه«چون معناي   ناصـبه اسـت و فعـلــ»ـل

مجزوم نیست.  
توسـط       3گزینۀ  روا ـ فعـل مضـارع مجـزوم قصـی :» اسـت  »لَـم  
نکردند.

هایم اعتماد کننتا مردم به حرف دوري کنماز دروغ  باید:4ینۀ گز
فعل مضارع مجزوم است.  »ألبتعد«با توجه به ترجمه 

صحیح است. 4گزینه .49
ي نفی جنس از حروف مشبهۀ بالفعل نیست.»ال«

 ها: در سایر گزینه
عدم وقوع جمله است.دهندة نشان»لیت) «1
  جمله است.عامل ارتباط بین دو »أنّ) «2
کند. را به مضارع التزامی تبدیل می»تقدرون«معناي »لعلّ) «3

هاي  صفحه،2  (عربی دوازدهم، درس و20 
صحیح است. 2گزینه .50

خبر است و جزء ارکان اصلی جمله است»قریبۀً«در این گزینه 
 ندارد.»حال«

ها: در سایر گزینه
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 صحیح است.   4گزینه .52
در  4آیۀ گزینـۀ  گوید و با  بیت مذکور از واحد بودن دین الهی سخن می

 تباط مفهومی است.  ار
 )26و  17هاي  صفحه ،2(دین و زندگی  یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .53
: غنـی بـه معنـاي    ﴾و اهللا هو الغنـی الحمیـد  ﴿در انتهاي آیه آمده است 

نیاز و حمید به معناي ستوده، از آنجا که خداوند غناي خـود را در راه   بی
ورد سـتایش اسـت. تنهـا    برد، لـذا مـ   رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می

 نیاز مطلق نیست. نیاز خداست. کسی به جز خدا بی وجود بی
 )4صفحۀ ،  1دوازدهم، درس (دین و زندگی

 صحیح است. 2گزینه .54
فقیهی که شرایط ذکر شـده در ایـن را داشـته باشـد، مشـروعیت      

مجلـس خبرگـان اسـت. یکـی از     برعهـدة  دارد. تشخیص این امـر  
جامعـۀ  داف اجتماعی توسط مـردم در  مصادیق اولویت دادن به اه

طـور غیرمسـتقیم سـبب     اسالمی، خرید کاالي ایرانی است که بـه 
کاهش بیکاري شده و کمک خوبی به حکومت و رهبري است کـه  

 تر باشند. جامعه موفقادارة بتوانند در 
 )148و  146هاي  صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .55
اي هسـتند   ها به گونـه  دانند که برخی از هدف مند) میافراد زیرك (هوش

هاي دیگر را نیز در بردارند و رسیدن به آنها مساوي رسیدن بـه   که هدف
تر باشـد،   هاي دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع هدف
 آیـۀ دهد (گنجایش بیشتر)  هاي بیشتري را در درون خود جاي می هدف
رَة  من کانَ ی﴿ شریفۀ اآلخـ نیا والـد اهللاِ ثواب ندنیا فَعالد ثواب بـه   ﴾رید

 دنیا و آخرت مرتبط است. دربرگیرندة موضوع انتخاب هدف جامع و
 )20و 19هاي  ، صفحه1دهم، درس  (دین و زندگی

 صحیح است. 2گزینه .56
ها در خسران هستند و دومین شرط براي جلـوگیري از   (عام) همه انسان

ت، عمل صالح است و عالوه بر آن باید ایمان و حق و صـبر  زیان و خسار
 نیز وجود داشته باشد تا سد خسران شکسته شود.

 8صفحۀ  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 4گزینه .57

ناپذیر و اسـتوار   مندي تخلف قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند
بـه مـاه برسـد و نـه     نه خورشید را سزد کـه  «فرماید:  زند و می مثالی می

 »شب بر روز پیشی جوید و هر یک در مداري در گردشند.
 )60صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است.   3گزینه .58
ــرك«پرســیدند:  )(از امیرالمــؤمنین علــی  ــرین انســان زی هــا کیســت؟  ت

 »  کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.«فرمودند: «
گذشـت ایـام آفــاتی در پـی دارد و موجــب از    «فرماینــد:  همچنـین مـی  

 » شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیم هم
 صحیح است. 4گزینه .59

و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یـا ابـتالء اشـاره     4گزینۀ حدیث 
 دارند.

 )72صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .60
ـام علـی   «بیـت   تطهیـر، چـون اهـل    آیـۀ با توجه به  معصـوم  » )( ازجملـه ام

دسـتورات الهـی اسـت.     کننـدة  بیانهستند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و 
 تطهیر قابل برداشت است. آیۀپس علت، عصمت ایشان است و عصمت تنها از 

 )71و  70هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .61

متقابـل وجـود دارد، نـه     رابطـۀ توحیـد،   میان بعد فردي و بعد اجتماعی
 تقابل؛ زیرا تقابل به معناي مخالفت است.

ـال کننـد،      همۀاگر قرار باشد  افراد جامعه خواسته و تمایالت دنیـوي خـود را دنب
 رود. گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می تفرقه و تضاد جامعه را فرامی

 )35صفحۀ ،  3دوازدهم، درس  دین و زندگی(
 صحیح است. 1نه گزی.62

مرگ چیزي نیست مگـر  «خطاب به یاران خود فرمود:  )(امام حسین 
هـا بـه سـاحل سـعادت و کرامـت و       پلی کـه شـما را از سـاحل سـختی    

 »دهد. هاي جاوید عبور می هاي پهناور و نعمت بهشت
اختیـار در انسـان دارد کـه در     سـرمایۀ برگزیدن یکی از دو راه، اشاره به 

 تجلی یافته است. ﴾ناه السبیلَ اما شاکراً و اما کَفوراًانّا هدی﴿ آیۀ
 )37و  25هاي  ، صفحه3و  2هاي  دهم، درس (دین و زندگی

 صحیح است.   3گزینه .63
هـاي عفـاف در روح انسـان قـوي و مسـتحکم       به همان میزان که رشـته 

 شود.  شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می می
نمـا نپوشـید، زیـرا چنـین      لباس نازك و بدن«ید فرما می امام صادق 

 »  سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ لباسی 
 )136صفحۀ ، 11(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .64
هر کس فریاد دادخواهی مظلـومی را کـه   «فرماید:  ) میرسول خدا (

زد، طلبد، بشـنود؛ امـا بـه یـاري آن مظلـوم برنخیـ       از مسلمانان یاري می
 »مسلمان نیست.

 )57صفحۀ ، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .65

 » عقل سپهساالر لشکر خداي رحمان است و...): «(امام علی 
خداوند به آن جهت روزه را واجب کـرد تـا   «فرماید:  همچنین ایشان می

پس آزمایش اخالص مردم علت وجـوب روزه  » اخالص مردم را بیازماید.
کمـا  کتـب علـیکم الصـیام    ﴿ آیۀاین موضوع (وجوب روزه) در  است که

 مطرح شده است. ﴾...کتب
 )116 صفحۀ، 10دهم، درس (دین و زندگی

 )49و  48 هاي صفحه، 4دوازدهم، درس  دین و زندگی( 
 صحیح است.   4گزینه .66

 ضروري است.    هواقعگویی به این سؤال دانستن جزئیات هر  براي پاسخ
به سوگند دروغ در تـأخر نسـبت بـه دو مـورد دیگـر       : توسل1گزینۀ در 

 است.
همـۀ  : حضـور در پیشـگاه خداونـد مربـوط بـه زنـده شـدن        2گزینۀ در 

 ها و در تقدم نسبت به تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند است. انسان
 : حضور در پیشگاه خداوند در تقدم نسبت به سنجش اعمال است.3گزینۀ در 

 )73و  72هاي  صفحه ،6س دردین و زندگی دهم، (

ح
هی که شرایط ذکر شـده در ایـن را داشـته باشـد، مشـروعیت      

مجلـس خبرگـان اسـت. یکـی از     برعهـدة  . تشخیص این امـر  
جامعـۀ  داف اجتماعی توسط مـردم در  دیق اولویت دادن به اه

طـور غیرمسـتقیم سـبب    المی، خرید کاالي ایرانی است که بـه 
ش بیکاري شده و کمک خوبی به حکومت و رهبري است کـه  

 تر باشند. جامعه موفقادارة نند در 
 )148و  146هاي  صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است. 4نه 
اي هسـتند  ها به گونـه دانند که برخی از هدفششمند) می زیرك (هوش

هاي دیگر را نیز در بردارند و رسیدن به آنها مساوي رسیدن بـه   هدف
تر باشـد،  هاي دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامعف
آیـۀ دهد (گنجایش بیشتر) هاي بیشتري را در درون خود جاي میف
رَة  من کانَ ی﴿فۀ اآلخـ نیا والـد اهللاِ ثواب ندنیا فَعالد ثواب بـه   ﴾ییرید 

دنیا و آخرت مرتبط است.دربرگیرندة وع انتخاب هدف جامع و
 )20و 19هاي  ، صفحه1دهم، درس  (دین و زندگی

صحیح است. 2نه 
ها در خسران هستند و دومین شرط براي جلـوگیري از  ) همه انسان

ت، عمل صالح است و عالوه بر آن باید ایمان و حق و صـبر   و خسار
وجود داشته باشد تا سد خسران شکسته شود.

8صفحۀ  (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است. 4نه 

یی صحیح است. 1نه گزی.62
مرگ چیزي نی«خطاب به یاران خود فرمود: )(امام حسین 

هـا بـه سـاحل سـعادت وپلی کـه شـما را از سـاحل سـختی    
 »دهد. هاي جاوید عبور میهاي پهناور و نعمت بهشت

اختیـار در انسـان دسـرمایۀ برگزیدن یکی از دو راه، اشاره به 
تجلی یافته است﴾ییناه السبیلَ اما شاکراً و اما کَفوراً﴿﴿انّا هدی﴿آیۀ

هاي ، صفحه3و  2هاي  دهم، درس (دین و زندگی
 صحیح است.   3گزینه .63

هـاي عفـاف در روح انسـان قـوي وبه همان میزان که رشـته 
 شود.  شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر میمی

نمـا نپوشـید، زیلباس نازك و بدن«ید فرما میامام صادق 
 »  سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ لباسی 

صف، 11(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است. 3گزینه .64

هر کس فریاد دادخواهی مظلـو«فرماید:  ) میرسول خدا (
طلبد، بشـنود؛ امـا بـه یـاري آن مظلـوماز مسلمانان یاري می

 »مسلمان نیست.
،4(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است. 1گزینه .65
عقل سپهساالر لشکر خداي رحمان است و..): «(امام علی 

جهت روزه را واجب«فرماید:  همچنین ایشان می خداوند به آن
پس آزمایش اخالص مردم علت وج» اخالص مردم را بیازماید.
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 صحیح است. 2گزینه .67
خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهلیـت آن بـود کـه اجـر         وعدة

 سپاسگزاران را به زودي بدهد.
 )95 صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .68
موارد (ب) و (ج) بـه درسـتی بیـان شـده؛ ولـی عبـارت (الـف) بـه         

ه دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمـین  سرنوشت مستضعفان اشار
 دهد. قرار می

 )129صفحۀ  ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
 صحیح است. 2گزینه .69

کند... (تطهر القلـوب...) در نتیجـه کسـی کـه توبـه       چون توبه دل را پاك می
کرده مانند این است که گناه نکرده است (التائـب...) بـه ایـن عمـل پیـرایش      

 گویند.
 )87 صفحۀ ،7زندگی دوازدهم، درس (دین و 

 صحیح است.   2گزینه .70
آنگاه که مرگ یکـی از آنهـا فـرا    : «مؤمنون  سورة 100و  99 ترجمۀ آیۀ 
گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛  رسد، می

 ...» ام  آنچه را در گذشته ترك کرده
 )61 صفحۀ ، 5درس دین و زندگی دهم، (

 صحیح است. 1ه گزین.71
پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامهیکی

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     جامعۀ 
هاي  احیاي منزلت زن و ارزشها و مانع اصلی فساد و تباهی بود و انسان

 فت.ر ناصر اصلی این برنامه به شمار میاصیل او از ع

 صحیح است.   3گزینه .72
گوینـد خـداي را    بخش اول هر چهار مورد صحیح اسـت. بهشـتیان مـی   

خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کـرد. خـداي   وعدة سپاس که به 
ــج و   را ســپاس مــی ــان زدوده و از رن ــدوه را از آن گوینــد کــه حــزن و ان

بهشـت، یعنـی   درماندگی، دور کرده است. عالوه بر این، باالترین نعمـت  
یابند و از ایـن رسـتگاري    رسیدن به مقام خشنودي خدا را براي خود می

 بزرگ مسرورند.  
آورد و انسـان   گـاه خسـتگی و سسـتی نمـی     هاي دائمـی آن هـیچ   نعمت

همیشه شـاداب و سـرحال اسـت و همـواره احسـاس طـراوت و تـازگی        
 کند.  می

 )81صفحۀ دین و زندگی  دهم، (
 صحیح است. 2گزینه .73

هـایی   گاه با تمـایالت و خواسـته   انسانی، در درون خود، گاه و بیهر 
شود که پاسخ مثبت دادن به آنها، عزت نفـس را ضـعیف    رو می روبه
دهـد، پـس    کند و انسان را به سـوي خـواري و ذلـت سـوق مـی      می

ــزت نفــس،    ــعیف ع ــۀ تض ــت دادن و پــذیرفتن   نتیج پاســخ مثب
 هاي نامشروع است. خواسته

هترین زمان براي پاسخ منفی دادن به تمایالت گـاه و  نوجوانی و جوانی ب
برد، هنـوز بـه گنـاه     سنی به سر میدورة گاه است. انسانی که در این  بی

هاي نامشروع در وجـود او   عادت نکرده (نه اینکه آلوده نشده!) و خواسته
 دار نشده است. ریشه

 )161صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .74
تـرین عامـل بـراي     ستحکام و اقتدار نظامی حکومتی یـک کشـور مهـم   ا

حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهـان اسـت. یـک کشـور ضـعیف،      
 یابد. شود و همراه همدلی در دنیا نمی طور طبیعی منزوي می به

 )142صفحۀ ، 10دهم، درس زندگی دواز (دین و
 صحیح است. 3گزینه .75

یزیونی و... به نیت اعـتالي فرهنـگ اسـالمی و    هاي سینمایی و تلو تولید فیلم
بنـدي   تربیت دینی مستحب است و در شرایط ویژه واجب کفایی است. شرط

 حرام است. هاي معمولی در بازي و ورزش
)105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 1گزینه .76
رد استفاده شده است ولـی فعـل جملـه    از اسم مف  lots ofکلمۀ نکته: بعد از 

 باشد.   جمع می
 معنی: غذاي زیادي وجود دارد.  

 صحیح است.   4گزینه .77
جمله بـا عبـارت     ادامۀ(اسم مصدر) است و در  gerundفاعل جمله یک   نکته:

(on his last two films)   باشـد و بـا    ترکیب شده که این ترکیب مفـرد مـی
 شود.   ل کامل استفاده میتوجه به مفهوم جمله از زمان حا

 .گرفته استبر روي دو فیلم آخرش، وقت و انرژي زیادي از او  کار کردنترجمه: 
 صحیح است. 2گزینه .78

هـا   باشند و باید از طریق رعایت تناسب زمان ها مجهول می تمام گزینه
 am not going toداده شـده بـه خـاطر     جملـۀ تست را حـل کـرد.   

attend عل و همچنین به خاطر فknow    مفهوم آینـده و حـال دارد و
 گزینـۀ هاي گذشته استفاده کنـیم. تنهـا    توانیم از گزینه در ادامه نمی

 باشد. می 2 گزینۀمربوط به حال، 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .79
 طور نیست؟ تر خواهد بود، این معنی جمله: اگر با قطار برویم، ارزان

ـاه آخـر جملـه فقـط     نکته: د ر جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوت
 ندارد. ifاي که  جواب شرط است؛ یعنی جملهجملۀ 

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .80

ـامطمئن هسـتند،     خواندن بچـه  تواناییمعنی جمله: اگر والدین در ارتباط با  ـا ن ه
 مشاوره در ارتباط باشند. توانند با مدرسه براي آنها همیشه می

 ) توانایی4حل   ) راه3) ترکیب  2) محصول  1
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .81
 اي نخوردید. ندارد که گرسنه هستید. شما هیچ صبحانه تعجبیمعنی جمله: 

 صحیح است. 4گزینه .82
د؟ آنهـا  کار کردن بـا کودکـان داریـ   دربارة زیادي  تجربۀترجمه: آیا شما 

 بسیار پرانرژي هستند.
 صحیح است. 2گزینه .83

توانـد   ، نیـروي بـاد مـی   2050گوینـد تـا سـال     معنی جمله: دانشمندان مـی 
 .   برآورده کندنیازهاي جهان را 

 ) برداشتن4) توجه کردن ـ متوجه شدن    3) دستور دادن    1
 meet the needs of=  برآورده کردن... را زهاينیا

 مانند این است که گناه نکرده است (التائـب...) بـه ایـن عمـل پیـرایش      
 د.

 )87صفحۀ ،7و زندگی دوازدهم، درس (دین و 
 صحیح است.   2نه 

آنگاه که مرگ یکـی از آنهـا فـرا    : «مؤمنون سورة100و 99مۀ آیۀ 
گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ ، می

...» ام   را در گذشته ترك کرده
 )61 صفحۀ، 5درس دین و زندگی دهم، (

صحیح است. 1ننه ن
پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامه

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     عۀ 
هاي احیاي منزلت زن و ارزشها و مانع اصلی فساد و تباهی بود ون

فت.ر ععناصر اصلی این برنامه به شمار میل او از ع

 صحیح است.   3نه 
گوینـد خـداي را   ش اول هر چهار مورد صحیح اسـت. بهشـتیان مـی   

خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کـرد. خـداي   وعدة س که به 
ــج و  ــپاس مــی ــان زدوده و از رن ــدوه را از آن  گوینــد کــه حــزن و ان

  بهشـت، یعنـی   ندگی، دور کرده است. عالوه بر این، باالترین نعمـت  
یابند و از ایـن رسـتگاري   دن به مقام خشنودي خدا را براي خود می

گ مسرورند.  
    آورد و انسـان   گـاه خسـتگی و سسـتی نمـی    هاي دائمـی آن هـیچ   ت

شه شـاداب و سـرحال اسـت و همـواره احسـاس طـراوت و تـازگی        

یسسییسی اننگننگگنگلگگللگللیللییلییسییی زبابببان
 صحیح است. 1گزینه .76

ففرد استفاده شده است ولـی ف  از اسم مفlots of کلمۀ نکته: بعد از 
باشد. جمع می

معنی: غذاي زیادي وجود دارد.  
 صحیح است.   4گزینه .77

 جمله  ادامۀ(اسم مصدر) است و در gerundفاعل جمله یک  نکته:
(on his last two films)ترکیب شده که این ترکیب مفـرد مـی

شود.   ل کامل استفاده میتوجه به مفهوم جمله از زمان حا
گبر روي دو فیلم آخرش، وقت و انرژي زیادي از او کار کردنترجمه: 

صحیح است. 2گزینه .78
باشند و باید از طریق رعایت تناسب ها مجهول می تمام گزینه

going toداده شـده بـه خـاطر    جملـۀ تست را حـل کـرد.   
attendففعل و همچنین به خاطر فknowمفهوم آینـده و ح

هاي گذشته استفاده کنـیم. تن توانیم از گزینه در ادامه نمی
 باشد. می 2 گزینۀمربوط به حال،

ص،1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .79

طور نیست؟ تر خواهد بود، اینمعنی جمله: اگر با قطار برویم، ارزان
ـاه آخـر جنکته: د ر جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوت
ندارد. ifاي که  جواب شرط است؛ یعنی جملهجملۀ

(زبان انگلیسی دوازدهم
صحیح است. 4گزینه .80

ا اط ا ال اگ ال اا طخ ا ا
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 است.صحیح  3گزینه .84
هـاي خودروسـازي ایـن پیـام را      در طول پنج سال گذشته، شـرکت «ترجمه: 

هـوا را تعبیـه   کیسـۀ  مشـتریان، حتمـاً بایـد     راضی کـردن دریافتند که براي 
 »کنند.

 ) انتخاب کردن4) راضی کردن    3) گیج کردن   2) دست یافتن    1

 صحیح است. 2گزینه .85
بـاز   د، در حالی که آن شعبدهبینندگان یکباره زیر خنده زدن همۀترجمه: 

 نتوانست خرگوش را از درون کالهش بیرون آورد.
 )23(زبان انگلیسی دوازدهم، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .86
اي قابــل اعتمــاد و معتبــر هــ ترجمــه: گزارشــی کــه توســط برخــی از ســازمان

 شد، اقتصاد را ضعیف توصیف کرد.  آوري  جمع
ـاد داشـتن     ) متضاد بود2ارتباط برقرار کردن  ) 1 ـ تض آوري کـردن    ) جمـع 3ن 
 ) ترکیب کردن4

 )43صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .87

ترجمه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که کامال براي 
 است. همتا و منحصر به فرد بیشما 

 ) بشاش، شادمان، خوشحال  2        ) تزیین    1
 ) مغرور4        همتا   ) منحصر به فرد، بی3

 صحیح است. unique گزینۀفقط  contextبا توجه به معنی و 
 )88صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .88
ارائـه  جدیـد   ایـدة ترجمه: در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  

 کنم.
 ائه کردن) ار4) سر جاي خود گذاشتن   3) بهتر شدن  2) پس دادن  1

 )84 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 

 :Clozeترجمۀ 
آیندي مهم است زیرا در ارتباط تولیدي (گفتار و نوشتار) باعـث   هم
غلـط   speedy carتر به نظر برسـد   شود زبان شما بسیار طبیعی می

را  fast carنیست، اما براي یک انگلیسی زبان همـان رنـگ و بـوي    
 ندارد.
آیندي)  هاي دریافتی زبان (خواندن و شنیداري) واقعاً (هم ارتدر مه

تواند در توانایی حدس زدن آنچه شخص قصـد گفتـنش را دارد،    می
کمک کند، یا براي اینکه خودتان را از لحاظ ذهنی آماده کنیـد، یـا   

جمله شنیده نشـده یـا نامشـخص اسـت. بـراي       بقیۀدر صورتی که 
دانـد کـه اگـر     آموز سـطح بـاال مـی    نمثال؛ یک انگلیسی زبان با زبا

باشد، سپس بسته به متن، به احتمال  driftروي صفحه  واژةآخرین 
 است. apartیا  woodبعد  صفحۀ واژةزیاد اولین 

 صحیح است. 4گزینه .89
 کنیم. براي بیان تضاد استفاده می butاز 

 صحیح است. 2گزینه .90
 ها: بررسی گزینه

 زدن بینی کردن، حدس ) پیش2      ) معنی کردن                   1
 ) آوردن4) تخصیص دادن                      3

 صحیح است. 3گزینه .91
 ها: بررسی گزینه

 ) نا امن2عالقه                    میل، بی ) بی1
 اثر، بازشده ) بی4) نامشخص، مبهم                   3

 صحیح است. 1گزینه .92
 ها: بررسی گزینه

 ) تمرکز کردن روي2تن به                 ) بستگی داش1
 ) مراقبت کردن از4جو کردن                  جست) 3
 :1متن ترجمۀ 

ـاي مختلفـی وجـود دارنـد کـه حـداقل        ترس 1ه
ـان را درگیـر     4 جمعیـت جه

ـان وجـود خواهـد داشـت.      کرده اند. اما پزشکان معتقدند که به زودي امکان درم
ـاري تـورم ریـه     ا دارویی را کشف کردهآنه اند که با دادن آن به بیمارانی که از بیم

 کند تا بر ترس خود نیز غلبه کنند. برند کمک می رنج می
ـاي قـوي رنـج مـی     درمان عادي براي کسانی که از ترس برنـد قـرار گـرفتن و     ه

درمان در معرض بودن است. به ایـن معنـی کـه افـراد را بـه تـدریج در معـرض        
ـال اگـر   ت ماس با چیزي یا موقعیتی که از آن هراس دارند قرار دهیم. به عنوان مث

ـار مطـب         شما از دندانپزشکی می ـاق انتظ ترسید شـما ممکـن اسـت ابتـدا در ات
ـا دندانپزشـک صـحبت کـرده و بعـد روي          دندانپزشکی قـرار بگیریـد. سـپس ب

ـاي   تکنیـک صندلی دندانپزشکی بنشینید. این قرار گرفتن در معرض به همراه  ه
همـۀ  باشد. اگر چه درمان قرار دادن در معرض موقعیت در مـورد   آرام کننده می

کنند که داروي جدیدي کـه باعـث    شود و پزشکان فکر می افراد میسر واقع نمی
شود و در یادگیري و حافظه تأثیرگـذار اسـت،    هایی از مغز می تغییراتی در بخش

 شود. یدر آینده براي درمان ترس نیز استفاده م
ـا       ـا از ایالـت جورجی مایکل دیویس از دانشگاه اموري در دانشـگاه پزشـکی آتالنت

ـا را در       30اي را بر روي  مطالعه ـام داد و آنه ـاع داشـتند، انج نفر که تـرس از ارتف
ـانی      اي قرار داد که باال و پایین می آسانسوري شیشه رفـت. در ایـن تحقیـق کس

 داشتند.سایرین ترس کمتري نسبت به  که به آنها دارو داده شده بود، احساس
 صحیح است.   2گزینه .93

مختلف قرار دارند. هاي ترجمه: چند نفر تحت تأثیر ترس
 صحیح است. 2گزینه .94

ترسـد   ترجمه: به تدریج و مستقیماً کسی را با چیزي یا مـوقعیتی کـه از آن مـی   
 درگیر کردن تعریف است براي .........

 صحیح است. 4گزینه .95
 وفوبیا یعنی چه؟ترجمه: آکر

 صحیح است. 4گزینه .96
 ترجمه: براساس متن کدام جمله درست نیست؟

 :2متن ترجمۀ 
شوند و شما ممکـن اسـت در    هاي مختلفی ارائه می ها به شکل سخنرانی

این رابطه به متقاعد کردن، سرگرم کردن یا مطلـع سـاختن شـنوندگان    
براي سخنرانی  نیاز داشته باشید. شما ممکن است براي مهیا کردن خود

ها وقت نیاز داشته باشید یا شما مجبور شوید تا در لحظـه   ها یا ماه هفته
براي سخنرانی آماده شوید یعنی هیچ زمانی براي آماده کردن افکارتـان  

توانید سخنرانی خود را بـراي ده نفـر از دوسـتان     نداشته باشید. شما می
ن کـار را انجـام دهیـد.    خوبتان انجام دهید یا در مقابل هزاران غریبه ایـ 

ممکن است از شما خواسته شود در مراسم عروسـی یـا یـک میزگـرد و     
توانیـد بـراي هـر نـوع      جلسه صحبت کنید. در زیر نکاتی هست که مـی 

 اید از آنها استفاده کنید. سخنرانی که براي آن کاندید شده

شد، اقتصاد را ضعیف توصیف کرد.  آوري 
ـاد داشـتن     ) متضاد بود2تباط برقرار کردن   ـ تض آوري کـردن    ) جمـع 3ن 

رکیب کردن
 )43صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 

صحیح است. 3نه 
مه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که کامال براي 

 است. همتا و منحصر به فردبی
) بشاش، شادمان، خوشحال  2       زیین   

) مغرور4        همتا   منحصر به فرد، بی
 صحیح است. uniqueگزینۀفقط contextجه به معنی و 

 )88صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4نه 

ارائـه  جدیـد       ایـدة مه: در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  
 

 ائه کردن) ار4) سر جاي خود گذاشتن   3) بهتر شدن  2س دادن 
 )84، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

Clo:
یندي مهم است زیرا در ارتباط تولیدي (گفتار و نوشتار) باعـث  

غلـط   speedy carتر به نظر برسـد  شود زبان شما بسیار طبیعی
را fast carت، اما براي یک انگلیسی زبان همـان رنـگ و بـوي    

 د.
تمه (همها واقعاً ي) دا شن و (خواندن زبان یافت د آیندي)هاي

ـاريهها دارویی را کشف کردهآنه که از بیم اند که با دادن آن به بیمارانی
 کند تا بر ترس خود نیز غلبه کنند. برند کمک می رنج می

ـاي قـوي رنـج مـی    درمان عادي براي کسانی که از ترس         برنـد قـره
درمان در معرض بودن است. به ایـن معنـی کـه افـراد را بـه تـدریج

تتماس با چیزي یا موقعیتی که از آن هراس دارند قرار دهیم. به عنوانت
ـاق انتظشما از دندانپزشکی می ترسید شـما ممکـن اسـت ابتـدا در ات

ـا دندانپزشـک صـحبت کـرده دندانپزشکی قـرار بگیریـد. سـپس ب
تکصندلی دندانپزشکی بنشینید. این قرار گرفتن در معرض به همراه 

باشد. اگر چه درمان قرار دادن در معرض موقعیت درآرام کننده می
کنند که داروي جدیديشود و پزشکان فکر میافراد میسر واقع نمی
 شود و در یادگیري و حافظه تأثیرگ هایی از مغز می تغییراتی در بخش

مم شود. یدر آینده براي درمان ترس نیز استفاده م
ـا از ایالـت مایکل دیویس از دانشگاه اموري در دانشـگاه پزشـکی آتالنت

ـام داد30اي را بر روي مطالعه ـاع داشـتند، انج نفر که تـرس از ارتف
رفـت. در ایـن تحقیاي قرار داد که باال و پایین میآسانسوري شیشه

سایریترس کمتري نسبت بهکه به آنها دارو داده شده بود، احساس
 صحیح است.   2گزینه .93

 مختلف قرار دارند.هاي ترجمه: چند نفر تحت تأثیر ترس
صحیح است. 2گزینه .94

ترجمه: به تدریج و مستقیماً کسی را با چیزي یا مـوقعیتی کـه از آن
درگیر کردن تعریف است براي .........

صحیح است. 4گزینه .95
 وفوبیا یعنی چه؟ترجمه: آکر
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تـان مناسـب باشـد، اسـتفاده از      اگر براي شنوندگان و موضوع سـخنرانی 
توانـد بـه شـما کمـک کنـد تـا        شوخی براي شروع سـخنرانی مـی   کمی

شــنوندگان را در وضــعیت راحتــی قــرار دهیــد. شــما وقتــی در ابتــداي 
کنیـد،   گویید یا داستان کوتـاه شخصـی تعریـف مـی     سخنرانی جکی می

هـا لـذت    توانید موفقیت را احساس کنید. مـردم از شـنیدن داسـتان    می
تواننـد   مورد سـخنران اسـت، آنهـا مـی     ها در برند و وقتی این داستان می

 بسیار مؤثر باشند.
کنید، مطمئن شوید کـه   ریزي می همین طور که سخنرانی خود را برنامه

هاي شما باید در  هاي شما مرتبط با موضوع سخنرانی هستند. مثال مثال
کنید باشند. براي مثال اگـر   آن صحبت میدربارة ارتباط با موضوعی که 

هـایی را در   آلودگی است، شما قصد دارید مثـال زمینۀ سخنرانی شما در 
مورد اینکه چقدر ذخایر آبی بد هستند یا چقـدر کیفیـت آب بـد شـده     
است، بدهید، نه اینکـه بگوییـد کـه چطـور خـوراك گوشـت دیشـب را        

گویید واقعـی اسـت.    اید. همچنین مطمئن شوید که هر آنچه می سوزانده
 ادق باشید.گویید ص شما باید در مورد آنچه می

 صحیح است. 4گزینه .97
یک از موارد زیر در متن به عنوان فعـالیتی بـراي شـنوندگان ذکـر      کدام

 نشده است؟
 ) متقاعد کردن    2) استفاده از شوخی               1
 ) متمایز ساختن4) مطلع ساختن                 3

 صحیح است. 4گزینه .98
 یعنی چه؟ anecdoteکلمۀ 

 ) داستان4) اطالعات      3جک      )2) سخنرانی    1

 صحیح است. 1گزینه .99
هـاي   مثـال ارائـۀ  براساس مـتن کـدام مـورد زیـر انتخـاب خـوبی بـراي        

 سخنرانی است.
 ) با کیفیت4) مضحک   3) آلوده   2) مرتبط بودن   1

 صحیح است. 4گزینه .100
 باشد. کدام کلمه بهترین واژه براي زمان کم براي سخنرانی می

) سخنرانی در لحظه4) نامزدي   3) شنونده   2شخصی   ) داستان 1
 

 حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .101

f( ) f( )2 2 3 2 2 3 2 2  
( ) ( )2 22 1 2 1  

( )2 1 2 1 2 

 صحیح است. 1گزینه .102
 است پس: 2چون قدرنسبت حسابی 

a a5 2 6 
a a9 2 14 

a a a (a ) a (a )2 2
5 2 9 2 2 26 14 

a a a a a a2 2
2 2 2 2 2 212 36 14 2 36 18 

 پس: 
a a d a1 2 1 16 
S ( a d) ( )10 15 2 9 5 32 18 250

 صحیح است. 2گزینه .103
xتغییر نکند، باید صورت و مخرج آن را  در  f دامنۀبراي آنکه   ضرب کنیم. 2

x(x ) x xxf (x) x (x ) x x

2
2 2
2 2

2 2 4 4
 

a
b a b c
c

4
4 2
2

 

 صحیح است. 3گزینه .104
fفرض کنید  :حل اول راه (x) ax b  وa  داریم: 0

fof (x) f (x) a (ax b) b ax b 
ax b x f (x) x 

پذیر است، در ایـن   وارون fیک تابع یک به یک است پس  fحل دوم: چون  راه
 صورت:

fof (x) f (x) f (fof (x)) f (f(x))1 1 
f of of (x) f of (x) f (x) x1 1

ینامه  ینامه
 صحیح است.   4گزینه .105

ــم   ــراي رس yب f (x)  ــودار yاز روي نم f (x ــودار   2( ــد نم بای
y f (x  واحد به سمت راست منتقل کنیم: 2را  2(

x

y

1 2 3

1
y f (x)

x

y
1 2 3

1

y f (x)

x

y

1 2 3

1

y f (x) 2
2

 صحیح است. 3ینه گز.106
1 11 1 31 2 

x x m m m2 0 9 3 0 6 
 صحیح است. 4گزینه .107

1

a 0 هتبلا و تسا هشیر کی x 0

 
x x1 1 

x : x x x x x x
x : x x x x x x

2

2
1 1 1 1 2 1 3
1 1 1 1 2 1 0

 

a b ax ( , ) b
0 30 3 3 2 2 

 صحیح است. 4گزینه .108
k k5 1 2 22 

 است.  صحیح  3گزینه .109
xx x t( )2 1 22 17 2 8 0  
t

t t t
2 8

2 17 8 0 1
2

  

x

x
x

x x
x
1

1 2
2

2 8 3
212 12

  

ت، بدهید، نه اینکـه بگوییـد کـه چطـور خـوراك گوشـت دیشـب را        
گویید واقعـی اسـت.   اید. همچنین مطمئن شوید که هر آنچه مینده

صص ادق باشید.گویید ص باید در مورد آنچه می

 صحیح است. 4نه 
یک از موارد زیر در متن به عنوان فعـالیتی بـراي شـنوندگان ذکـر      

ه است؟
) متقاعد کردن    2ستفاده از شوخی               

) متمایز ساختن4مطلع ساختن                 

 صحیح است. 4نه 
یعنی چه؟ anecdoteۀ 

 ) داستان4) اطالعات      3جک      )2سخنرانی   

 صحیح است. 1نه 
هـاي  مثـال         ارائـۀ  اس مـتن کـدام مـورد زیـر انتخـاب خـوبی بـراي        

 نرانی است.
 ) با کیفیت4) مضحک   3) آلوده   2مرتبط بودن   

 صحیح است. 4نه 
 باشد. م کلمه بهترین واژه براي زمان کم براي سخنرانی می

) سخنرانی در لحظه4) نامزدي   3) شنونده   2شخصی   استان

صحیح است. 2نه 

f of (x) f of (x) f (x) xf of (x) f of (x) f (x)f of (x) f (x)1f f ( ) ff f ( ) ff f ( ) f
ینامه

 صحیح است.   4گزینه .105
ــم   ــراي رس yب f (x) ــودار yاز روي نم f (x )f (xf (x ــ بای
y f (x )f (xf (x  واحد به سمت راست منتقل کنیم:2را

x
2 3

f (x)
x

y
1 2 3

1

y f (x)

x

y

1 2 3

1

y f (x)f (x) 2
2

صحیح است. 3ینه گز.106
1 1 31 2

m 0 9 3 0 6m mmm

صحیح است. 4گزینه .107

a 0 هتبلا و تسا هشیر کی x 0

1x

2

2
1 1 1 1 2 1 3: x x x x x xx x x x: x x x x x
1 1 1 1 2 1 0x x x x x xx x x xx x x x:
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 صحیح است. 3گزینه .110
f ( ) log (a b) a b21 3 3 8 
f( ) g( ) log log ( a b) a b222 2 2 2 2 4 

b b12 12      a b
a b

2 8
2 4 

 صحیح است. 2گزینه .111
pبا فرض  (x,y) :داریم 

ytan y xx
2 2
3 3 

x y x x x x x2 2 2 2 2 24 13 9 31 1 19 9 13 13 

 منفی است، پس داریم: xدوم  ناحیۀدر 

x y x ( )3 2 2 3 2
3 313 13 13 

sin y , cos x2 3
13 13 

cos sin 5 133 2
1313 13 

 )39 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .112
 است. 6همان  2و  1 گزینۀتناوب توابع  دورة

6برابر  3 گزینۀتناوب تابع  دورة 92
3

برابـر   4 گزینۀتناوب تابع  دورةو  

6 43
2

 است. 

 صحیح است. 3گزینه .113
tan x tan( x)

cot x
12 3
3

 

kx k x x2 3 3 9 

 صحیح است. 2گزینه .114
y tanax , T | a || a |

12 2 2 

منفـی   aهایی که تابع تعریف شده است، نزولی اسـت پـس    چون در بازه

aاست. لذا  1
 است. 2

 )32 صفحۀ(پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .115

x
lim f(f ( x)) f (f ( )) f ( )

1
1 2 1 2 1 

 صحیح است. 3گزینه .116
 نقاط ناپیوستگی تابع را باید از بین نقاطی با طول زیر جستجو کنیم:

x , x ,2 1 0 
xتابع در  xپیوسته است، اما تابع در  0  ناپیوسته است. 1

xدر  [x]زیرا   عامل صفرکننده در این نقاط نیست. xناپیوسته است و  1
xدر   کنیم: بررسی می 2

x
f ( ) lim f (x)

2
2 2 2 

F  درx  پیوسته است 2

x
lim f (x)

2
2 

xحال در   کنیم پیوستگی را بررسی می 2

x
f ( ) , lim f (x)

2
2 4 4 

xدر   ناپیوسته است 2

x
lim f(x)

2
6 4 10 

 هستند. 1و  1، 2پس نقاط ناپیوستگی 

 صحیح است. 2گزینه .117
xمخرج به ازاي  xبرابر صفر اسـت. بـه ازاي    2 a    هـم صـورت
 م مخرجصفر است و ه

xx x b b b2 23 0 4 6 0 2 
x a x ay (x )(x )x x2 1 23 2

 

aپس  aاست و در نتیجه  1 b  است. 3
 )58 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .118
xفرض کنید  t

tدر این صورت  1 0 

x t t

f ( t) ( t)xlim xf( ) lim limx t t ( t )

2

0 0
3

2 2 42 1
4 2 1

 

t
t tlim t
2

0
4 4

3 3 

 )80 صفحۀ(حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .119
cosکنندة فقط از عامل صفر  x2 گیریم. مشتق می 

xf (x) sin xx x2 2
1

21 3 2
 

f ( ) sin21 4 2 2 4 

 صحیح است. 3گزینه .120
(x )x xf (x)

(x x ) x(x )

2

3 2 2 23 3
3 23 6

3 3 3
 

xخطوط  xو  0 yهاي قائم و  مجانب 3  محانب افقی هستند. 0

 صحیح است. 1گزینه .121
| x | x | x | | x | x | x | | x | x | x |2 2 20 1 1 

xاست که به ازاي  1برابر  yپس مینیمم   آید. دست می به 0

 صحیح است. 2 گزینه.122
f (x) x ax b23 2  
f ( ) a b a
f ( ) a b b

2 2 14 4 2 2 2
2 0 12 4 0 4  

  f (x) x x f (x) x ,2 23 4 4 0 2 3 
  

موم ر پس ی

x y x ( )y x ( )y x (3 2 2 3 2( )(y x ( )y xy x (3 313 13 13)

sin y , cos xy , cos xos2 3cos x13 13

icos sin 1353 2
1313 13

 )39صفحۀ(ریاضی دهم، 

صحیح است. 4نه 
است. 6همان  2و  1 گزینۀتناوب توابع  

6برابر  3 گزینۀتناوب تابع   92
3

برابـر  4 گزینۀتناوب تابع  دورةو 

6
3
2

 است. 

صحیح است. 3نه 
tan x tan( x)

cot x
tan(12 3

3
kx k kkk x xk x kx x2 3 3 9

صحیح است. 2نه 
y tanax , T | a || a |tanax , T | a | 12 2| || | 2

منفـی     aهایی که تابع تعریف شده است، نزولی اسـت پـس   ن در بازه
1

ج م
xb b b20 4 6 0 2b bxb xb b b2

a x a
(x )(x )

a xa x
)(x)(x)(x3 2x

aپس  aاست و در نتیجه 1 bb  است. 3
ص(حسابان دوازدهم،

صحیح است. 2گزینه .118
xفرض کنید  t

tدر این صورت  1 0

t t

f ( t) ( t)f ( ) lim limf( t)
x t

))
t (tt t

lim
2

0t
3

4t)t)22 1xx
t )

3
tttt

t
t
4 4t

3t
(حسابان دوازدهم،

صحیح است. 1گزینه .119
cosکنندة فقط از عامل صفر  x2 گیریم. مشتق می

x sin xsinsin xxxx23x2

sinsinsin2 2 4

صحیح است. 3گزینه .120
(x )2 3 (x3 62
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 صحیح است. 3گزینه .123
 آوریم. را به دست می fابتدا 

y x (x ) x x y x x
1 4 1 1 2
3 3 3 3 34 22 2 3 3  

y x x x (x )
2 5 5
3 3 34 4 4 19 9 9  

 کنیم. را تعیین عالمت می fحال 
x

f
1 0

f 
1,عطف نقطۀ 2پس تابع داراي   است. 0

 )131صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .124

 صورت زیر است:به fتعیین عالمت 
x

f

1
f

1

رعقت
 

 صحیح است. 2، فقط گزینه fتقعر با توجه به جهت 
 )136صفحۀ ، دوازدهم (حسابان

 
 هندسه 

 صحیح است. 3گزینه .125
 پردازیم: ها می به بررسی هر یک از گزینه

((غلط)  A I O21 
) A A I A (A I)(A I) A A A I2 4 22 

A)(غلط)   I) A I A A A O42  . 
) A A .A .A (A I)(A I)A (A A A I)A5 2 2 23 

(A I A I)A ( A)A A (A I) I A22 
A(صحیح)  A I O5 

) A A .A (I A)(A I) A I A A A I A7 5 2 2 24 2 
A(غلط) I (A I) A A A O72 

 صحیح است. 1گزینه .126

A 1 3
3 1 3 3

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

 

A A

A A.A A.A A A

2

3 2 2

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

nn A A A A7nAnAAn 
3 3 4 4 1 1 6 8 2  Aهاي  مجموع درایه12
 )17 صفحۀدسه دوازدهم، (هن

 صحیح است. 4گزینه .127
a a a

A a a a A
a a a

11 12 13
21 22 23
31 32 33

0 1 1
2 0 1
2 2 0

فیرعت قباطم

 
| A | ( ) ( )0 1 0 2 1 4 0 2 4 2 

| A |A A | A | | A |2 2 2 3 2 3 23 3 2 6 6 6 2 216 4 864 
 )31و  30 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .128
 کنیم. ابتدا شکل نزدیک به دقت رسم می

B

H(O)

C

A

E AH BC
AB AC

AH BC

Â

1
2

90 H یطیحم ةریاد زکرم 
)AH=BH=CH( ثلثم

 
BE BC( BE) BE : y هریاد سامم1

 
 )46 صفحۀ(هندسه یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .129
ـاطع    xچون دایره بر دو خـط متق yو  0 x4 3 ـاس اسـت، پـس     0 مم

 مرکز دایره روي نیمسازهاي زوایاي بین دو خط واقع است.
xyy x y x xx

y x x y x
4 3 4 3 5 24 3 5116 9 2

 

yاقع است پس روي چون مرکز دایره در ربع دوم و x2   ـابراین قرار دارد بن
Oمختصات آن  ( ,  است. 2(

xاز خط  Oشعاع این دایره برابر است با فاصله  ـا خـط    0 yی x3 4 0
 است داریم: 2بنا به فرض چون شعاع مساوي 

| |R | | O ( , )02 2 2 41  مود عبر
ـاس اسـت کـه عـرض      نقطـۀ ها همان  نقطه مشترك این دایره با محور عرض تم

2مرکز دایره است، یعنی  4 
 )44و  43 هاي صفحه(هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .130
(x ) (y ) O( , ) , r2 21 2 1 1 2 1 

O

A

H

B

BH OH r
| ( ) ( ) |OH

BH

3 1 4 2 10 15
59 16

3 3 1 4

 )43 صفحۀ(هندسه دوازدهم،  
 صحیح است. 4گزینه .131

ایم تـا بیضـی را    بر قطر بزرگ عمود رسم کرده Fمطابق شکل، از کانون 
 قطع کند. داریم: Nو  Mدر 

y
c

F x

x

OF c

N

M

MF NF x

M FF : x c y
x y a

y x c
y x a

2 2 2

2 2 2

4
2

4
2

FC by x bx MN xa a ay x a

2 22 222
2

 
 )48 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 

صورت زیر است:بهfن عالمت 
x

f

1
f

1

رعقت
صحیح است. 2، فقط گزینه  fتقعر جه به جهت 

 )136صفحۀ ، دوازدهم (حسابان

صحیح است. 3نه 
 پردازیم: ها می ررسی هر یک از گزینه

((غلط)  A I OII21
) A A I A (A I)(A I) A A A IA I A (A I)(A I) A A A IA I A (A I)(A I) A A A2 4 22

A)(غلط)   I) A I A A A OI) A I A A AA I A A4 .
) A A .A .A (A I)(A I)A (A A A I)AA .A .A (A I)(A I)A (A A A I)AA .A .A (A I)(A I)A (A A A5 2 2A AA AA AA 23

(A I A I)A ( A)A A (A I) I AI A I)A ( A)A A (A I) II A I)A ( A)A A (A I) I2

A(صحیح)  A I OA A IA I5

) A A .A (I A)(A I) A I A A AA7 5 2A AA A 24) A A .A (I A)(A I) A I A AA .A (I A)(A I) A I A AA .A (I A)(A I) A I A AA AA AA AA

A(غلط) I (A I) A A A OI (A I) A A A72

صحیح است. 1نه 

A 1 3
3 1 3 3

1 1 2

ص(هندسه یازدهم،
صحیح است. 4گزینه .129

ـاطع    xچون دایره بر دو خـط متق y4و 0 3 0y xxـاس اس مم
مرکز دایره روي نیمسازهاي زوایاي بین دو خط واقع است.

xyx
y x

xx y
x

y x x
y x xx
y xxxy xxxx 2y xxy xxy xxxx1 2

yاقع است پس روي چون مرکز دایره در ربع دوم و x2قرار د
Oمختصات آن  ( ,  است. ,,(

xاز خط  Oشعاع این دایره برابر است با فاصله  ـا خـط   0 0ی
 است داریم: 2بنا به فرض چون شعاع مساوي 

| | O ( , )| | 02 2 O ( ,,O مود عبر)
ـاس اسـتنقطـۀ ها همان  نقطه مشترك این دایره با محور عرض تم

2مرکز دایره است، یعنی  4
هاي صفحه(هندسه دوازدهم،   

صحیح است. 2گزینه .130
(y ) O( , ) , r2( ) 1(y ) O( , ) , rO((y ) O( , ) , r,( )( )

O

A

H

B

BH OH r
| ( ) ( ) |OH

BH

OHOH
( ) ( )( ) )( )( )( 15

59 16
3 3 1 4BHBH
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 صحیح است. 3گزینه .132
k j ( , , ) ( , , ) ( , , ) | k j |001 010 0 11 2k j |k j | 2 
i j ( , , ) ( , , ) ( , , ) | i j |100 010 1 10 2 3 2i j |i j | 2 
j k ( , , ) ( , , ) ( , , ) | j k |010 001 011 2j k |j k | 2 

 )75 صفحۀ(هندسه دوازدهم ، 
 صحیح است. 3گزینه .133

 آن باید صفر باشد. yمؤلفۀ است، پس  xzوقتی بردار موازي 
m m a( , ,n )12 1 0 10 12 ( n )a ( nn 

| a | (n ) n21 1 1 1 1 
b( , , ) b ( , , )1 2 3 02 3b( ) b ( )

ریوصت
 

| b | 4 9 13 
 )73 صفحۀ (هندسه دوازدهم ،

 صحیح است.   4گزینه .134
هرچه نسبت تشـابه دو مثلـث بزرگتـر باشـد، مثلـث دوم بزرگتـر و لـذا        

از مثلـث دوم   10محیط بیشتري خواهد داشت: بنابراین الزم است ضلع 
 از مثلث اول متناظر باشد. پس: 4با ضلع 

max /k 10 2  نسبت تشابه  54

/k 2 54 7 5
2 ثلثم طیحم
1 ثلثم طیحم

2 ثلثم طیحم

2 ثلثم طیحم /16 2 5 40
 

 دام دارد.)  1ي  توجه: گزینه(
 صحیح است. 4گزینه .135

M DA

Q
P

B N C

ABP PMN
MQNP

DQC MQN

S S
SS S

8
1810

 
صحیح است. 1 گزینه.136

 دهیم:ها را تشکیل می عکس گزاره
هـاي  ها زاویـه ي لوزي، چون همهنادرستالف) هر لوزي یک مربع است. 

 قائمه ندارند.

رو ي روبـه هـا ، به شکلنادرست اند.نهشتهم ،هاي هم مساحتب) مثلث
 دقّت کنید؛ 

ي ، چـون همـه  نادرسـت  مسـتطیل اسـت.   یـک االضـالع  ج) هر متـوازي 
 هاي قائمه ندارند.ها زاویهاالضالعمتوازي

 

-هاي دو مثلث نظیر بـه نظیـر برابـر باشـند، دو مثلـث هـم      اگر زاویهد) 
، دو مثلث در حالـت برابـري سـه زاویـه، تنهـا بـا هـم        نادرستنهشتند. 
 نهشت نیستند.و لزوماً هماند متشابه

(یا هـر   30ي، مانند دو زاویهنادرستاند. ي برابر، قائمههر دو زاویههـ) 
 )90ي برابر غیر دو زاویه

 صحیح است. 1گزینه .137
، محـیط را بـا   Sدانیم اگر در یک چند ضلعی محیطی مساحت را بـا   می
P2  محاطی را با  دایرةو شعاعr   نشان دهید، آنگـاهS rP  بنـابراین ،

 داریم:
S P

S S S S
( P) S

2 2
2
2

600 600 0
2 600

 

(S )(S ) S P24 25 0 24 2 24 
 )25صفحۀ (هندسه یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .138
: R R d R R x x3 2 3 11 0 2  متقاطع8
x x0 4 2 

 )20 صفحۀیازدهم، هندسۀ (
 صحیح است. 2گزینه .139

R R d R R R3 4 
L d (R R ) R R R2 2 2 216 4 2 3 

 )21و  20هاي  صفحه(هندسه یازدهم، 
 صحیح است.   2گزینه .140

 ها در مساحت داریم:   سینوسقضیۀ کنیم. طبق  را رسم می BDقطر 

ABD
s sin 21 12 2 4 45 2 2 4 42 2 2  

ABCD /
BCD

S sin S1 1 1 3 31 6 30 6 4 5 52 2 2 2 2 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است.   4گزینه .141

) بیــان 4(گزینــۀ انــد. امــا  اي درســت ) گــزاره3) و (2)، (1هــاي ( گزینــه
باشـد   می 3اي جمع شود حاصل برابر yاي هست که با هر xکند که   می

 که به وضوح نادرست است.  
 صحیح است. 1گزینه .142

ه از قـوانین جبـر   هـا را بـا اسـتفاد    و گزینـه  Iکافی اسـت عبـارت اولیـه    
Iها بازنویسی کنیم.  مجموعه (A B ) C  برابـر اسـت    1 گزینۀو

A)با  C ) B  پـذیري اشـتراك بـا هـم برابـر       که بر اساس شـرکت
 هستند.

 ها: بررسی سایر گزینه
) A (B C) A (B C ) A (B C)2 (B C ) A (B C)) A (B) A (B 
) A C B3 C B 
) A B C4 B C 

 )33 صفحۀ ،کار در کالسیازدهم،  پایۀ(آمار و احتمال 
 صحیح است. 3گزینه .143

 بنا به فرض داریم:
( ) a ( ) ( )5 2 4 7 9 6 3 11 2 13 18 912 

a a112 108 4 
هـاي   واحـد اضـافه شـود تـا میـانگین داده      a ،kاکنون فرض کنیـد بـه   

, ,a , ,15 13 8  ن صورت:شود. در ای 12برابر  17
aa k k415 13 8 17 5712 125 5 

k k57 60 3

| b | 4 9 13
 )73صفحۀ(هندسه دوازدهم ،

 صحیح است.   4نه 
چه نسبت تشـابه دو مثلـث بزرگتـر باشـد، مثلـث دوم بزرگتـر و لـذا        

از مثلـث دوم  10ط بیشتري خواهد داشت: بنابراین الزم است ضلع 
از مثلث اول متناظر باشد. پس: 4لع 

max /k 10 2  نسبت تشابه  5/4

/kk 2 5/4 7 5
2 ثلثم طیحم
1 ثلثم طیحم

2 ثلثم طیحم

2 ثلثم طیحم /16 2 5 40//

 دام دارد.)  1ي  جه: گزینه
صحیح است. 4نه 

M DA

Q
P

B N C

ABP PMN
MQNP

DQC MQN

S S
SS S

S

S

SS
MQNPSSS

8
10

صحیح است. 1 ه
دهیم:ها را تشکیل میس گزاره

هـاي  ها زاویـه ي لوزي، چون همهنادرست هر لوزي یک مربع است. 
ه ندارند.

احتثلث ه تاندنهشتههاي شکلناد اه هه ي

 یازدهم،هندسۀ(
صحیح است. 2گزینه .139

Rd R R 4d R Rd R Rd R Rd R Rd R

(R R ) R R R(R R )2 2 2R RR RR RR RR RRR RRR
هاي صفحه(هندسه یازدهم، 

 صحیح است.   2گزینه .140
ها در مساحتسینوسقضیۀ کنیم. طبق  را رسم می BDقطر 

21 1ii2 2 4 45 2 2 4 4sinsinsin2 2 2

ABCD /i SABCDi S1 1 1 3 31 6 3 6sin 4 5 5/2 2 2 2 2

گگسگگسسگسسسسسسسسستسستتستتهتتههته ریاییاایاضضیضضضیاییاایات
 صحیح است.   4گزینه .141

گزینــۀانــد. امــا اي درســت ) گــزاره3) و (2)، (1هــاي ( گزینــه
3اي جمع شود حاصل برابر yاي هست که با هر xکند که   می

که به وضوح نادرست است.  
صحیح است. 1گزینه .142

ه از قـوهـا را بـا اسـتفاد    و گزینـه  Iکافی اسـت عبـارت اولیـه    
Iها بازنویسی کنیم.  مجموعه (A B ) C) Cبر 1 گزینۀو

A)با  C ) B) B پـذیري اشـتراك بـاکه بر اساس شـرکت
 هستند.

 ها: بررسی سایر گزینه
B C) A (B C ) A (B C)) A (B) A (B
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 صحیح است. 4گزینه .144
منـد از ارتباطـات    ، نتیجه به سمت جوانان و افراد بهـره 1گزینۀ در روش 

 متمایل است.
کننـده از تلفـن همـراه در     ، افراد اسـتفاده 1گزینۀ هم مانند  2گزینۀ در 

 قشر بادرآمد باالتر بیشتر هستند.
تر متمایل اسـت.   جمعیت هاي کم نظرسنجی به استاننتیجۀ  3در گزینه 

 هاي دیگر دارند. زیرا وزن برابر با استان
 ، احتمال تمایل به قشر خاص بسیار کم است.4گزینۀ اما در 

 صحیح است. 4گزینه .145
Aدهــیم:  را بــا عضــوها نشــان مــی  Aپیشــامد  {rrrr, rrrp,rrpr,prrr} 

امد ناسازگار است که هیچ اشتراکی با آن نداشته باشد، برامـد  اي با این پیش گزینه
rrrr  (پشت نیامدن) عضویت دارد.  3 گزینۀها) و  (زوج بودن تعداد رو 1 گزینۀدر

(فـرد   2 گزینـۀ سایر برامدها نیز به دلیل اینکه به آمدن سه بار رو اشاره دارند، در 
ـامد  هیچ ا 4 گزینۀبودن تعداد روها) عضویت دارند. اما  نـدارد،   Aشتراکی با پیش

 است. 2زیرا در این پیشامد در تمام برامدها، تعداد پشت کمتر از 
 )46 صفحۀیازدهم، کاردرکالس  پایۀ(آمار و احتمال 

 صحیح است. 3گزینه .146
کنیم و آنها  جاي خالی را انتخاب می 4جاي خالی را پر کنیم. ابتدا  6خواهیم  می

ـاب    ه کتابکنیم ک را به یک روش نان پر می ـاي فیزیـک    هاي ریاضـی بـین کت ه

6شود. پس جواب  جاي دیگر با شیمی پر می 2باشند و   باشد. می 154

 )58، صفحۀ (گسسته دوازدهم 
 صحیح است. 1گزینه .147

اي  اول آن را کنار گذاشته و سـپس مهـره  مهرة از آنجا که بعد از انتخاب 
کنیم. پس تعداد اعضاي فضاي نمونه در  به رنگ دیگر به ظرف اضافه می

 کند. بنابراین داریم:  دوم تغییر نمیمهرة انتخاب 
دشاب زمرق لوا ةرهم

لوا ةرهم
دشاب یبآ 

5
8

 و دوش یم هتشاذگ رانک زمرق ةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب یبآ ةرهم نآ ياج هب

P( ) 4
8

زمرق

3
8

 و دوش یم هتشاذگ رانک یبآ ةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب زمرق ةرهم نآ ياج هب

P( ) 2
8

یبآ
 

 بنابراین:  
P( ) 5 4 3 2 26 13

8 8 8 8 64 32
ندوب گنرمه

 
 صحیح است. 1گزینه .148

 فرض کنید:
 Aپیشامد پسر بودن : 
 Bپیشامد عینکی بودن : 

 کنیم. داریم: ابتدا احتمال عینکی بودن را حساب می
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

B)
60

10 

 صحیح است. 2گزینه .149
d | m d | m d | m md | m d | m

5 2 35 14 35 14 35 57 1 35 5 

d | d19 19 
 )12صفحۀ (پایه دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .150
 17کنـیم کـه وقتـی بـر      بنـدي مـی   کنیم و طوري دسـته  از میرا ب 10!

 عدد کوچکی شود:ماندة  باقیتقسیم کردیم 

!10 10 9 8 7 6 5 4 3 2

 

! a a
17 17

10 0 80 18 35 18 4 0 
 نویسیم. می 17اعداد حاصل را بر ماندة  باقیحال 

mina a a
17 17

12 1 1 1 4 0 48 0 3 
 )21تا  18هاي  (کتاب درسی، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .151
m

( m)x10 15 

( m,m) | ( ,m) | m10 15 10 15  باوج طرش :اه هنیزگ25
 )25و  24 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .152
Gدانیم اگر  می GN (a) N (b) پس ،a  وb  باشـند. طبـق    مجاور نمـی

 باشد: مطلب فوق، شکل گراف به فرم زیر می

a

b c

d

ef 
 آن به فرم زیر هستند: 6دورهاي به طول که 

 
 صحیح است. 3گزینه .153

 6 انـدازة تـا   0 انـدازة وجود دارد آنها را بـه ترتیـب از    4 مرتبۀگراف  11
گـراف بـدون رأس    (هفت) 7شود  طور که دیده می کنیم، همان رسم می

 وجود دارد.
q 0 q 1 q 2 q 3

 
q 4 q 5 q 6

 

(فـرد   2 گزینـۀ برامدها نیز به دلیل اینکه به آمدن سه بار رو اشاره دارند، در 
ـامد  هیچ ا 4 گزینۀ تعداد روها) عضویت دارند. اما  نـدارد،     Aشتراکی با پیش

 است. 2در این پیشامد در تمام برامدها، تعداد پشت کمتر از 
 )46صفحۀیازدهم، کاردرکالس  پایۀ(آمار و احتمال 

صحیح است. 3نه 
کنیم و آنها  جاي خالی را انتخاب می4جاي خالی را پر کنیم. ابتدا  6خواهیم

ـاب   ه کتابکنیم ک یک روش نان پر می ـاي فیزیـک    هاي ریاضـی بـین کت    ه

 باشد. می15شود. پس جواب  جاي دیگر با شیمی پر می2د و 

 )58، صفحۀ (گسسته دوازدهم
صحیح است. 1نه 

اي  اول آن را کنار گذاشته و سـپس مهـره  مهرة جا که بعد از انتخاب 
کنیم. پس تعداد اعضاي فضاي نمونه در نگ دیگر به ظرف اضافه می

کند. بنابراین داریم:  دوم تغییر نمیمهرة ب 
دشاب زمرق لوا ةرهم

لوا ةرهم
دشاب یبآ 

5
8

  و دوش یم هتشاذگ رانک زمرقةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب یبآةرهمنآ ي  

P( ق

3
8

  و دوش یم هتشاذگ رانک یبآةرهم
دوش یم هفاضا فرظ هب زمرقةرهمنآ ي  

P( آ

ین:  
P( ) 5 4 3 2 26 13

8 8 8 8 64 32
گن

صحیح است. 1نه 

17
0 80 18 35 18 4 0a

 نویسیم. می17اعداد حاصل را بر ماندة باقیحال 

min
17 17

1 4 0 48 0 3minmina a aaa

هاي (کتاب درسی، صفحه

صحیح است. 3گزینه .151
m

x 15xx

( m,m) | ( ,m) | mmm, ) | ( ,m) |m,m) | ( ,m) |m ) | ( ,m) | ش :اههنیزگ25

صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است. 4گزینه .152
Gدانیم اگر  می GN (a) N (b)G G پس ،a وb  باش مجاور نمـی

 باشد: مطلب فوق، شکل گراف به فرم زیر می
c

d

e

آن به فرم زیر هستند:6دورهاي به طول که 
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 صحیح است. 2گزینه .154
A
1
2
3
4

B
a
b
c

 
مطابق اصل شمول تعداد توابع غیرپوشا را حساب کـرده، سـپس از کـل    

 کنیم. تعداد توابع کم می
| A B C | | S | | A B C |B C | | S | | A B C || S |  

| A B C | ( )4 4 43 3 2 3 1 0B C | ( )4 4 43 3 2 3 1 0((4 4 4

عباوت لک دادعت  یعباوت دادعت
 زا یکی هک
 ار B ياضعا
دناشوپ یمن

 یعباوت دادعت
 B وضع ود هک
دناشوپ یمن ار

 
81 48 3 36  

 )79تا  78 حۀصف(گسسته دوازدهم، 

   صحیح است. 4گزینه .155
 گیریم. شود را در نظر می می 90که مجموعشان  Aعضوي 2تمام افرازهاي 

A { , },A { , },A { , },A { , }1 2 3 45 85 9 81 13 77 17 73  
A { , },A { , },A { , },A { , }5 6 7 821 69 25 65 29 61 33 57  
A { , },A { , }9 1037 53 41 49  

Aو دو مجموعه {}11 Aو 1 { }12 گیریم. از هـر   را نیز در نظر می 45
داریم و براي اینکـه مجمـوع حـداقل دو     عضو بر می 1تا  12کدام از این 

افـراز اسـت، نیـز     10شود. باید عضو سیزدهم که جفت یکی از  90عضو 
 اضافه شود.

 )85 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 

 فیزیک

 صحیح است. 2گزینه .156
اي و قواعـد تخمـین مرتبـه     ش تبدیل زنجیرهبا توجه به تبدیل یکا به رو

 بزرگی داریم:
m

/

m m mm

m s h d yAU AU s h dm

11

8

10
11

8

1000 10 10010

1 5 10 1 1 1 11 1 3600 24 3653 10
m

s h dh dh
1 1m mm

600 24 365s hm
8

8

10
3 10

1
36 

Ly310 

 صحیح است. 2گزینه .157
 آوریم: دست می با توجه به جرم و چگالی حجم توپر استوانه را به

/
mf V cmV V

360004 8 رپوت1250 رپوت رپوت
 

 آوریم: ست مید هاي گفته شده، حجم کل را به با توجه به داده

V r h cm2 33 25 20 لک1500
 

V V V V cm3250لکرپوت هرفح  هرفح

 صحیح است. 3گزینه .158

6

t (s)

mv( )s

10 15
S2S1

v /

/

/ /

vS ( ) v
vS v

vx mv vt s
v m ma

s s

1

2

2 2

6 10 30 52
5 2 52

30 7 58 1215
12 2 4 2 415 10 5

 )18تا  15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .159

: v v ad ad ad2 2
0 2 100 25 2 2  2و1براي تیرهاي  75

 است. d16اول و هفدهم برابر  تیرفاصلۀ باشد،  dهر دو تیر فاصلۀ اگر 
v a( d) ad2 25 2 16 16 2 16 75  2و1براي تیرهاي  1200

mv v s
2 1225 35 

 )37و  36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .160

ـ زمان، شتاب متحرك است.  شیب خط مماس بر منحنی نمودار سرعت
 حرکت با شتاب ثابت است. 2و  1موارد 

 صحیح است. 4گزینه .161
 عبارت است از: 2و  1هاي  سرعت متحرك در قسمت

xv t x (t ) m x (t (s)) mxv t

1

2

10 25 2 2 11 44 41
 

T
x d m d d d mx ( ) d m

1 1
1 2

2 2

10 2 12 12 264 10 14 14 
 )14و  13هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .162
 : زمان رسیدن هر قطره از دوش تا زمینروش اول

/
/

( )ht sg
2 1 82 0 610  

*اول به زمینقطرة نگام رسیدن دوم هقطرة زمان حرکت  /
tt 032 

/ /h gt ( ) m cm2 21 5 03 045 452 
hنظر موردلحظۀ دوم تا زمین در فاصلۀ قطرة  180 45 135  

دانیم هرگاه متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت آغاز به  : میروش دوم
 tزمـانی مسـاوي    هـاي  هاي طی شده در بـازه  حرکت کند، اعداد مسافت

 دهند، پس: و... می 7، 5، 3، 1هاي  اي عددي با نسبت تشکیل رشته
t

t

1

3
cm

h cm

180 454
3 45 135

 )24تا  22هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه 
 صحیح است. 4گزینه .163

tF F F (a ) i (b ) j , P ,P i j1 2 1 24 7 0 8 4 jF F F ( )F F (a )) i (b ) j P P i
ح

i (b ) j P P i ji (b ) j P P i) j P P ii (b ) j P P i(b ) j P P 
p p p i j2 1 8 4 j
t 1 2
p p pp iiii 

t
i jPF (a )i (b ) j i jt

8 44 7 4 22
i ji (b ) j i jj) j 8ii (bi (b(b 4iii jiPF PPP 

a a a bb b
4 4 0 97 2 9 

 )48 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی،  

 ار Bياضعا
دناشوپ یمن

دناشوپ یمن ار

81 48 3 36  
 )79تا 78ففحۀصف(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 4نه 
 گیریم. شود را در نظر میمی90که مجموعشان Aعضوي 2 افرازهاي 

A { , },A { , },A { , },A { , }{1 2 3 4, },A { , },A { , },A { ,, },A { , },A { , },A { ,} A { } A { } A{ } A { } A} A { } A {  
A { , },A { , },A { , },A { , }{5 6 7 8, },A { , },A { , },A { ,, },A { , },A { , },A { ,} A { } A { } A{ } A { } A} A { } A {  
A { , },A { , }{9 1, },A { ,} A  

A مجموعه Aو 11{} { گیریم. از هـر   را نیز در نظر می12{
داریم و براي اینکـه مجمـوع حـداقل دو    عضو بر می 1تا  12 از این 

افـراز اسـت، نیـز    10شود. باید عضو سیزدهم که جفت یکی از 90 
 ه شود.

 )85 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است. 2نه 
اي و قواعـد تخمـین مرتبـه    ش تبدیل زنجیرهجه به تبدیل یکا به رو

 ی داریم:

11
m1110
11

m
s5 35v

هاي (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است. 3گزینه .160

ـ زمان، شتاب متحشیب خط مماس بر منحنی نمودار سرعت
حرکت با شتاب ثابت است.2و 1موارد 

است. 4گزینه .161 صحیح
عبارت است از: 2  و  1هاي  سرعت متحرك در قسمت

x (t ) m x (t (s)) mx
t

x (t
10 25 ) m x (t (s))m x) m x (t (s))m xm x4 41

T
d m d d d m( ) d m
d

Td d ddT( ) d
1

1 2dd
2( )

12d1d 26( ) d( ) d)( ) d( ) d)
هاي (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است. 3گزینه .162
: زمان رسیدن هر قطره از دوش تا زمینروش اول

/
( )/ s/( )/2( / 6//10

/03/اول به زمینقطرة ههنگام رسیدن دوم هقطرة زمان حرکت 

/ /gt ( ) m cm/ /gt2 2( )( )( ) m( ) m/ /( ) mm( )/ /( )(( )(2
180نظر موردلحظۀ دوم تا زمین در فاصلۀ قطرة  45 135

دانیم هرگاه متحرکی از حال سکون با شتاب ثا : میروش دوم
زمـانی هـاي  هاي طی شده در بـازه حرکت کند، اعداد مسافت

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک  9آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

14

 صحیح است. 3گزینه .164

NF W N
N

F W ma
F m(g a)

 
 دهد. را نشان می NFنیروسنج نیروي 

N NF F m(g a) 
) اگـر آسانســور شـروع بــه حرکـت کنــد حرکـت تندشــونده اسـت، بنــابراین      1

a a1 است NF m(g a)1 
) اگــر آسانســور متوقــف شــود، حرکــت کندشــونده اســت، بنــابراین 2

a a2 .است 
 NF m(g a)2 

N N
mF F m( a) a a
s

1 2 22 320 80 2 320 2 

 )38 صفحۀ،  6-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
 صحیح است. 2گزینه .165

N

Rsf

F 50

mg

sm sN F N , f N N50 25
تکرح لماع mg N20

kg2

 
ـاکن       کوچـک  smfعامـل حرکـت از    mgنیروي  ـابراین جسـم س تـر اسـت، بن

 داریم که برابر است با:   sfماند و بین دیوار و جسم  می
sf mg N20 

 باشد. می sfو  Nکند، برایند دو نیروي  نیرویی که دیوار به جسم وارد می

sR f N R R N2 2 2 2 220 50 10 29 
 )59 صفحۀ،  15، تمرین ریاضی(فیزیک دوازدهم 

 صحیح است. 4گزینه .166
net k kF ma mg ma a g0 2 

شتاب حرکت ارتباطی به جرم وزنه ندارد.
N

mg

kf

 
پـس شـتاب ثابـت اسـت و      با توجه به اینکه ضریب اصطکاك سطح ثابت است،

 بنابراین:
a a2 1 

vxvv v a x | x | a x v
2

1

22 02 2 20
0

1 0
2 42 

 )51 صفحۀ ،11(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 
 صحیح است. 2گزینه .167

v R R T
2 

s s / sm
m m s / m

v R vT
v R T v

1 5 60 7512 1 

 )49صفحۀ، 9-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، پرسش 

صحیح است. 3گزینه .168

TW K2 mgK W W K
0

1 رنف1
 

mg(h L) W mv21
رنف2

 

/ /( ) W W J12 10 1 5 02 2 16 34 16 رنف502 رنف
 

U J50رنف
 

 )44 صفحۀ(فیزیک دهم، 

صحیح است. 1گزینه .169

k

K
T mg fW K K W W K1 0

2 1 2 
mg mg mgW W K W mv mg h mv2 2

2
1 1 1
2 2 2 

/
mv v s

2 10 0 8 2 2 

h/ع دقت کنید تغییر ارتفا R sin m53 0  است.   8
 )48و  47 هاي صفحه(فیزیک دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .170
) هـر دو نیـروي شـناوري و وزن برابـر اسـت ولـی در       2) و (1در شکل (

) بخشی به چوب و بخشی بـه  2به چوب و در شکل (bF) تمام 1شکل (
 شود. وزنه وارد می

 )81ه (فیزیک دهم، صفح

 صحیح است. 2گزینه .171
 داخل مهتابی در حالت تابان پالسما است. مادة

 )61و  60هاي  (فیزیک دهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .172
 یابیم: ابتدا حجم روغن موجود در استوانه را می

/ cm332 32  Vمساحت قاعدهارتفاع 315
ریـزیم و ارتفـاع روغـن در     حال همین حجم از روغن را درون مکعب می

 آوریم. دست می مکعب را به
/مکعبhمکعب14 h32 32 31 5 48 48  

/

P h
P h

14 140 4
31 5 315 9

بعکم رد نغور
هناوتسا رد نغور

بعکم نغور
هناوتسا نغور

 
 )71(فیزیک دهم، صفحه 

 صحیح است. 3گزینه .173
LL L L1
1

5
100 

/
A AA A A A1
1 1

52 2 2 2 4 02100 

A
A1

100  درصد افزایش مساحت%20

 صحیح است. 1گزینه .174
A tKQ L A L Q A L( )( ) ( )( )Q A t A L Q A LK L

2
2 2 2 1 2
1 1 1 2 1

1

2 2 4 

N
mF F m( a)N N
s

FFF m(F NF1 2NFF N 2320 80 2 320 2a)a) a a

33 )38صفحۀ،  6-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
صحیح است. 2نه 

N

Rsfs

F 50

mg

sm sN F N , f N Nsm sF N , f NF N , f Nsm s

تکرح لماع mg N
kg2

ـاکن      کوچـک smfsعامـل حرکـت از   mgي  ـابراین جسـم س تـر اسـت، بن
داریم که برابر است با:  sfند و بین دیوار و جسم 

sf mg Ns mgm

 باشد. میsfو Nکند، برایند دو نیروي ی که دیوار به جسم وارد می

sR f N R NRsf N Rf Ns
2 2 2f Nf NN 2 2 292 5 12 5 RR2 2

 )59 صفحۀ،  15، تمرین م ریاضی(فیزیک دوازدهم 
صحیح است. 4نه 

net k kF ma mg ma a gnet kma mg ma ama mg ma akmg ma amg ma amg ma ak

ب حرکت ارتباطی به جرم وزنه ندارد.
N

kfk

k

mgW K W mv mg h mvmg mgW K W mv mg hW K W mv mg hmg mg
2 2hh2

1 1 1WW2 2 2mgmg

/
m
s0 0 8 2 2// v/

h/ع دقت کنید تغییر ارتفا R sin mh R sinR sin53 است.   //8
هاي صفحه(فیزیک دهم، 

صحیح است. 2گزینه .170
) هـر دو نیـروي شـناوري و وزن برابـر اسـت2) و (1در شکل (

) بخشی به چوب و2به چوب و در شکل (bFb) تمام 1شکل (
 شود. وزنه وارد می

ص (فیزیک دهم،

صحیح است. 2گزینه .171
داخل مهتابی در حالت تابان پالسما است.مادة

هاي (فیزیک دهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه .172
یابیم: ابتدا حجم روغن موجود در استوانه را می

/ cm332 32 مساحت قارتفاع /315
ریـزیم و ارتفـاعحال همین حجم از روغن را درون مکعب می

 آوریم. دست می مکعب را به
/مکعبhمکعب14 h32 31 5 48 48//

h 14 140 رد نغور4 بعکم نغور
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 صحیح است. 1گزینه .175

20

46 h
10

)1( )2(

P1
P2

( ) :P P cmHg
( ) :P h P h
P V P V ( h)
h cm

x ( ) cm

1 1
2 2

1 1 2 2

1 46 76 30
2 76 76

30 20 76 10
76 60 16

20 46 26 40

x

 
 صحیح است. 2گزینه .176

U W Q W W j480 800 320 
mgP mgW Ah m m kgA AW P V

1320 10 32010 

 صحیح است. 2گزینه .177
Wباشد پـس   دما می فرایند مذکور، تراکم هم Qو در نتیجـه   0 0 

 دهد از طرفی: خواهد بود یعنی گاز گرما می
WU Q00  دما  هم 0

T cte PV P V P V PV P P1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
1 22 

 صحیح است. 4گزینه .178
 مطابق نمودار داریم:

5 V(lit)

3

P(atm) a

b
c

 
 دررو است در نتیجه داریم: بی acفرایند 

c c a aU W Q j U (PV) (P V P V )I3 3900 2 2
وررد یب

 
a b a a b bT T P V P V II  فرایندab هم دماست 

I,II
c c b b

c

U (P V P V )

(P ) P pa atm30 5
1

3
2

3 9 9900 5 10 1500 102 5 5
 

 صحیح است. 4گزینه .179
F F
F FF F F F F F F F21 12

31 3231 21 12 32 31 21 12 32 
| q || q | | q || q | | q || q |F F F F K K K

( d) ( d) d
1 3 3 2 1 2

31 32 21 12 2 2 22
3 2

 

| q | | q | | q | | q | | q || q | | q |d d d
3 3 1 3 3

12 2 2 1

2 13 72236 139 4
 

مان مه     و    ياهراب q1 q3 q
q

3
1

72
13

 
 )9تا  6 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .180
k A C dC d C d

0 4
5 

U C: nU C 1
4 4
5  کلید بسته 5

U C: n nU C 2 2
5 5
4  کلید باز 4

n
n

1
2

4
5 16
5 25
4

 

 )39 صفحۀ(فیزیک یازدهم،  

 .صحیح است 3گزینه .181
  حالت اول:

q q qE E E K K K
dd d

1 2 2 2 28

2 2

 

q q1
E1

E2
d
2
d d

2

E2
d

q q2

 
 حالت دوم:

q q1 2
E1
E2

d
4
d
4

q q2

d
2
d
2

 
/

q q qE E E K K E K E E
dd d

1 2 2 2 2
2 36 4 5

4 2

 

 )16تا  12 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .182

q: Aبراي یک قطره 
 قطره 27: براي 

q q

v v R R
33

27
4 427 273 3

دوش یم ربارب 27 مجح
 

A RR R A A
243 9 

q
A

27 39 
 )31تا  27 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .183
 داریم cو  a ،bهاي رنگی مقاومت کربنی با سه رنگ با کدهاي  در حلقه

a b c
CR ab 10

 
ضـرب   10در یـک تـوانی از    abبنابراین همـواره یـک عـدد دو رقمـی     

برابـر   10شود، براي اینکه این مقاومت چهار رقمی باشد، بایـد تـوان    می
abباشد، با  ab210  ها باید قرمز باشد. ، بنابراین رنگ حلقه00

 )58 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .184

 آوریم: دست می ابتدا جریان را به
/

/I I I A mAR r
1 2 0024 242 48 

 آمپر ساعت واحد بار الکتریکی است:
q It mA.h t t h min50 5050 24 60 12524 24 

 )61 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .185

LR رابطۀمقاومت سیم از  A آید. دست می به 
A B A B

B
A

r r A AA A A B A
LLB B B A B

R L A R
R L A R

2 4

2

1
8 

AR
BR5 40 

 )54 صفحۀک یازدهم ریاضی، (فیزی

صحیح است. 2نه 
Wباشد پـس   دما می ند مذکور، تراکم هم Qو در نتیجـه   0 0

 دهد از طرفی: هد بود یعنی گاز گرما می
WU QU QU W 0QWدما  هم 

T cte PV P V P V PV P Pcte PV P V P V PV Pcte PV P V P V PV P1 1 2 2 2 1 1 1 2 1PPPV P V P V PV PP V P V PV PPV P V P V PV P1
2

صحیح است. 4نه 
ق نمودار داریم:

5 V(lit)

3

P(atm) a

b
c

دررو است در نتیجه داریم:بیacد 

c cU W Q j U (PV) (P V Pc cjU W Q j U (PV) (P VW Q j U (PV) (P Vc c
3 3( )( )(PV)(PV)(PV)2 2( ورردب)(

a b a a b bT T P V P V IIa b a a b bbT T P VT P Va b a ab ab a a  فرایندab هم دماست 
I II

c c b b

c

U (P V P V )c c b bc b

( c(P ) P pa atm) P

I,II U (P VU c c

pa30
1

3
2

3 9 9papapa5900 5 10 1500c( c(P ) Pc(Pc ) PP3 PP3
2 5 5pp

صحیح است. 4نه 
F

F FF F F F F F F FF
F FF F F F F FF F F F F FF F

FFFF
31 32F FF F31 21 12 32FF F F FF F F 31 21 12 32FFF F FF F FF FF F F F F FF F F FF FFF FF

| q || q | | q || q | | qF F F F K | q K
( d) ( d)

F F F K KF F F K | q || q | | q || q | | q|| q | | q || q|| q | K| q || q ||| qK|| q ||| q
31 32 21 12FF F F FF FF F F 2 2 2

d) (
| q | | q | | q | | q | | q || q ||| | q | | q | | q| | q | | q | | q| q | | q | | q| q | | q || | q | | q| q || q || q || q | 72

q E2 q q2

/
q q qK K E K E Eq q q

dd d
EE K K EE K K Eq qE2E 2 2d 2

2 36 4 5//EqK EEq

4 2
هاي حهصف(فیزیک یازدهم،  فف

صحیح است. 1گزینه .182
q: Aبراي

: براي
q

v v R Rv RRv
34 4RRRR 327 273 3

ربارب27 مجح

A R AA RR A
2

3 9R AARR AA RR A

3

هاي حهصف(فیزیک یازدهم،  فف
صحیح است. 2گزینه .183

a ،bهاي رنگی مقاومت کربنی با سه رنگ با کدهاي در حلقه
c

CR abab 10

در یـک تـوانی ازabبنابراین همـواره یـک عـدد دو رقمـی     
شود، براي اینکه این مقاومت چهار رقمی باشد، بایـد تـوانمی

abباشد، با  ab210 00abها باید قرمز با، بنابراین رنگ حلقه
ص(فیزیک یازدهم ریاضی،
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 صحیح است. 1گزینه .186
در مدارها دیود با یکسوکننده قرار دارد که جریـان از طـرف پیکـان آن تنهـا     

 .شود خارج می
I

دنک یم روبع نایرج

I

 دنک یمن روبع نایرج
شــود در  بــا توجــه بــه اینکــه جریــان از قطــب مثبــت خــارج مــی

 هاي (الف) و (ب) دیود خالف جهـت جریـان بـوده و چـراغ     گزینه
 شود. روشن نمی

در شکل (ت) نیز جریان از سیم باالیی شامل دیود عبـور کـرده و چـراغ    
ماند و تنها در شکل (پ) جریـان از المـپ گذشـته و المـپ      خاموش می
 شود. روشن می

 )60 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .187

شـند،  نیروي مغناطیسی و الکتریکی باید با هـم برابـر و خـالف جهـت هـم با     
 پس:

/
VqVB Eq E VB m

5 42 4 10 10 10 240 
دسـت راسـت، جهـت نیـروي مغناطیسـی را بـه دسـت        قاعـدة  با توجـه بـه   

 آوریم: می
BBF

V 
سو باشد و چون ذره بار منفی دارد، پـس میـدان    الکتریکی باید برون eFپس 

باشد. سو می الکتریکی درون
 صحیح است. 3گزینه .188
صحیح است. 3گزینه .189

wb Vt s wb J
J s CUV Vq C

1 1
11

 

 )113صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .190

 آوریم: دست می شیب خط را به
/ /

/

( ) Vt
04 02 20003 

N V kVt 50 20 1000 1 
 همـۀ صورت خطی تغییر کرده اسـت، پـس شـیب آن در     دقت کنید که شار به

 شده ثابت است. لحظات داده
 )114صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .191
A/معادلۀ با توجه به  m0 radو  4

s5: 

E kA m A J2 2 21 1 1 1 1625 12 2 2 2 100 
 )67 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی،

 صحیح است. 4گزینه .192
LLT T s L cmg g

1
1 12 1 1 2 25 

LT s L cmg
2

2 22 2 2 100 
ـابراین آونـگ    cm100و  cm25ها باید بین  بنابراین طول آونگ و  Bباشد، بن

C آیند. به تشدید در می 
 )69 صفحۀ ، 3-3(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 

 صحیح است. 1گزینه .193
tدر  ــۀ  0 ـان  Mنقط yدر مکـ ــس از   0 ــرار دارد و پ Tق

ـان   4 ــه مکـ ب
y A صحیح است. دقت کنید که با توجه به جهـت   1گزینۀ رود. پس  می

 به سمت پایین در حال حرکت است. Mنقطۀ انتشار موج 
 )86 ، صفحۀ13تمرین (فیزیک دوازدهم ریاضی،  

 صحیح است. 1گزینه .194
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. 3گزینه .195

 موارد (ب)، (ج) و (و) درست بوده و سایر موارد غلط است.
 )67 صفحۀدوازدهم ریاضی، (فیزیک 

 صحیح است. 3گزینه .196
موارد (ب) و (د) غلط هستند، پراش به محیط مادي نیاز ندارنـد و بـراي   

امواج است. اگـر آزمـایش یانـگ را در آب انجـام دهـیم بـه دلیـل        همۀ 
 یابد. کاهش سرعت، طول موج نیز کاهش می

 )104و  102 هاي هصفح(فیزیک دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .197

) با توجه به شکل: )360 60 60 140 100 80 

30
100

100

30

20

20

70
70

60
30 30

60

60 60

?

 
 )94 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .198
E رابطۀطبق  hf       انرژي فوتون فقط بسـتگی بـه بسـامد دارد و بـا تغییـر

 ماند. محیط بسامد و در نتیجه انرژي فوتون ثابت می
   حیح است.ص 4گزینه .199

max /hf W K W34 15 19
0 06 10 05 10 2 10  

W J19
0 10  

max max
ch W K K

34 8 19
0 9

6 10 3 10 10
150 10

 

max maxK K J19 19 1912 10 10 11 10 

صحیح است. 4نه 
     شـند،  ي مغناطیسی و الکتریکی باید با هـم برابـر و خـالف جهـت هـم با     

/
VqVB Eq E VB mEq E VBE 5 42 4 10 10 10 240//

5 4

دسـت راسـت، جهـت نیـروي مغناطیسـی را بـه دسـت          قاعـدة  جـه بـه   
وریم:

BBFB

V

eFeسو باشد و چون ذره بار منفی دارد، پـس میـدان   الکتریکی باید برون
باشد. سو مییکی درون

صحیح است. 3نه 
صحیح است. 3نه 

wb Vt s wb J
J s CU

q C

wb
UV VU V

1 1wbwb

1

  )113 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است. 1نه 

 آوریم: دست می ب خط را به
/ /

/

( )/ Vttt
04/ ( / 20003/

N V kVtN 50 20 1000 1VV
    همـۀ صورت خطی تغییر کرده اسـت، پـس شـیب آن در    کنید که شار به

داده استت ثابت شده

m
s2

3104 3
00 9
ب چون عالمت شتاب و مکان مخالف است، باید شتاب عددي مثبت

صحیح است. 3گزینه .195
موارد (ب)، (ج) و (و) درست بوده و سایر موارد غلط است.

صدوازدهم ریاضی،(فیزیک 
صحیح است. 3گزینه .196

موارد (ب) و (د) غلط هستند، پراش به محیط مادي نیاز ندارن
امواج است. اگـر آزمـایش یانـگ را در آب انجـام دهـیمهمۀ 

 یابد. کاهش سرعت، طول موج نیز کاهش می
هاي هصفح(فیزیک دوازدهم،   02

صحیح است. 2گزینه .197
)با توجه به شکل: )( )6 6 14 1 8( )( )

30 30
60

?
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 صحیح است. 2گزینه .200
ترین طول مـوج   و کوتاه 2دانیم سري بالمر یعنی تراز فرود به  می

باشـد، پـس    مـی  nیعنی بیشترین انـرژي آزاد شـده کـه از    
 داریم:

  min
min

R( ) R2
1 1 1 4

2
 

nو از  1بلندترین طول موج سري لیمان یعنی فرود به   پس: 2

max
max

R( ) R2 2
1 1 1 4

31 2
 

min
max

4
R
4
R

3
3

رملاب

نامیل
 

 )129و  124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 

 شیمی

 صحیح است. 3گزینه .201
 فقط مورد (د) درست است.

 بررسی سایر موارد:
 شود. به طور مصنوعی ساخته میTc99 همۀالف) 

 رود. سرطانی به کار می تودةدار براي تشخیص  ب) گلوکز نشان
هاي اورانیوم اغلب به عنـوان سـوخت در راکتورهـاي     ج) یکی از ایزوتوپ

 رود. اتمی به کار می
 9و  8، 7هاي  فحهص(شیمی دهم ، 

 صحیح است. 2گزینه .202
آنها بـه ترتیـب    Lوجود دارد که  d3و  s3 ،p3 زیرالیۀسوم، سه  الیۀدر 
 باشد. می 3است و مجموع آنها  2و  1، 0

 )28 صفحۀ(شیمی دهم ، 

 صحیح است. 4گزینه .203
 دهد. اي اتم را نشان می شکل، ساختار الیه

 صحیح است. 1گزینه .204
NPb e

2 207 82 125 125 80 4582 2 80 

NTe e
2 127 52 75 75 54 2152 2 54 

NIn e
118 49 69 69 48 2149 1 48 

NBr e
71 35 36 36 36 035 1 36 

 )5 صفحۀ(شیمی دهم ، 
 صحیح است. 4گزینه .205

 مانند نشاسته    پلیمرهاییهاي گیاهی  پ)  و روغن اتانولالف) 
 در سوخت سبز وجود ندارد. نیتروژنت) عنصر 

 صحیح است. 2گزینه .206
حجم و دمـا بـه صـورت    رابطۀ باشند؛ زیرا  درست مینمودارهاي پ و ت 

 باشد. خطی و با شیب ثابت می

 صحیح است. 2گزینه .207
هاي سوختن  پذیر هستند. واکنش تبخیر اتانول و تبدیل اکسیژن به اوزون برگشت

 باشند. ناپذیر می شود، برگشت هایی که در آنها فراورده رسوب تولید می و واکنش

 صحیح است.   2گزینه .208
C)نول و گلوکز به شکل مولکـولی  اتا H O , C H OH)6 12 6 2 مولکـولی در   5

 کنند و رساناي جریان برق نیستند.   شوند و یون تولید نمی آب حل می

 صحیح است.   3گزینه .209
H OCaBr Ca (aq) Br (aq)2 2

2 2  

Brmg ? g35 10 mol1 CaBr
g

2
200

molBr
CaBr2

2
molCaBr21

g
molBr

80
1

mg
g

310
1 mg4

  

Br /

mgppm ppmL
4 1004  

 صحیح است.   2گزینه .210

/
g H SO gmolg? LL molH SO g H SO

2 4
2 4 2 4

98 10001 2 1 لولحم40 لولحم g49 لولحم
 
 یا

/ /
n n n molv 01  غلظت موالر 022

/
H SO

g? mol
2 4

02 g
mol
98
1 / g19 6  

/ x gx
19 640 100 49 

 صحیح است.   2گزینه .211
g KCl49
gیا 149 KCl

g
49

  C70در دماي  KClپذیري  انحالل 100

  آب                                                               محلول    

/
gKClKClg? gKCl gKClg

49250 82 21149
لولحم لولحم

 
صحیح است. 2گزینه .212

آرایـش   33و  29، 24، 19چهـارم عناصـر بـا عـدد اتمـی      دورة الف) در 
 ترین زیرالیه دارند. (درست) پر در بیرونی نیمه

 ب) (درست)
سـوم، شـیب نمـودار     دورةدر عناصـر   پ) با افزایش تدریجی عدد اتمـی 

) روند نـامنظمی دارد و پـس از   Si14و  Al13کاهش شعاع اتمی (بین 
 شود. آن کمتر می

,Yت) در بین فلزات واسطه  Sc39 هنگام تبدیل شدن به یون پایـدار   21
 کنند. خود را پیدا میخود، آرایش گاز نجیب قبل از 

 )14 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
صحیح است. 4گزینه .213

 آوریم: دست می را به CO2گازي، یعنی فراوردة مقدار نظري 

CO2 يرظن رادقم / CO ( ) g28 8 100 1180
یلمع

 
molCO molCaCO gCaCO?gCaCO gCO gCO molCO molCaCO

2 3 3
3 2

2 2 3

1 1 10011 44 1 1 
gCaCO325 

 )25 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

 )129و 124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

صحیح است. 3نه 
مورد (د) درست است.

سی سایر موارد:
 شود. به طور مصنوعی ساخته میTc99همۀ 

 رود. سرطانی به کار میتودةدار براي تشخیص گلوکز نشان
هاي اورانیوم اغلب به عنـوان سـوخت در راکتورهـاي    کی از ایزوتوپ

 رود. ی به کار می
7هاي  فحهص(شیمی دهم ،  9 و  8،  

صحیح است. 2نه 
آنها بـه ترتیـب   Lوجود دارد که  d3و s3 ،p3زیرالیۀسوم، سه  الیۀ
 باشد. می3است و مجموع آنها  2و 

 )28صفحۀ(شیمی دهم ، 

صحیح است. 4نه 
 دهد. اي اتم را نشان میل، ساختار الیه

صحیح است. 1نه 
NPb e

2 207 82 125 125 80 4582 2 80
NTe2 127 52 75 75 54 21

g
molBr1

g
g1 mg4

/

mg ppmL
4 1004/

 صحیح است.   2گزینه .210

/
g H SO gmol? / Lmol

L molH SO g H SOLLL 2 4SO
2 4 2 4SO g H SOS H

98 100
/

mol
/

mol لولحم g49 لولحم

/ /
n n n molv
n 01 02/ /

n n //
n n2غ

/ mol//
g

mol
98
1 / g19 6/

x g100 49xx

 صحیح است.   2گزینه .211
g KCl49
gیا149 KCl

g
49

در دما KClپذیري انحالل 100

آب                                                محلول    
gKClgKCl KClggKCl 49

149 / gK82 لولحم/21 لولحم

صحیح است. 2گزینه .212
3و 29، 24، 19چهـارم عناصـر بـا عـدد اتمـی      دورة الف) در 

ترین زیرالیه دارند. (درست) پر در بیرونی نیمه
ب) (درست)
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 یح است.صح 2گزینه .214
ــا گــاز هیــدروژن واکــنش مــی  C400یــد در دمــاي  ــاالتر ب دهــد،  و ب

53 است. کلرترین هالوژن گازي شکل  سنگین 17 36 
 عنصرها بیشتر است. بقیۀها در هر تناوب از  خاصیت نافلزي هالوژن

 دوره ید، زنون است. گاز نجیب هم
 )14و  13هاي  ه(شیمی یازدهم، صفح

 صحیح است. 4گزینه .215
 عبارت (ب) درست است.          

 هاي نادرست: بررسی عبارت
 شود. هاي کربن شکسته می الف) در این واکنش یکی از پیوندهاي میان اتم

Cپیوند  5این واکنش داراي  فراوردةج)  H باشد. می 
 شود. تی تولید مید) از این واکنش اتانول در مقیاس صنع

 )40 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .216

/ /g g4068 1 27  خالص دهندة واکنشجرم  24100

/
mol x kJQ : g g mol

127 24 690227  واکنش4

/kJ Q kJ423000 2 3  گرماي آزاد شده10

/
mol N ,Omolg g molC H (NO )

2 2
3 5 3 3

7127 24 227  N2وO2تعداد مول گاز 4

/0 21 
 صحیح است. 3گزینه .217

)هنگام نوشیدن شیر گرم، ابتدا شیر بـا بـدن    C)37  دمـا شـده و    هـم
Q)فرایندي گرماده خواهد داشت  )1 انرژي موجـود در   عمدة. بخش 0

Q)رسد  به بدن میشیر، هنگام فرایند گوارش و سوخت و ساز  )2 0. 
 )59 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است.   1گزینه .218
NH O NO H O3 2 24 5 4 6  

 هاي نادرست: بررسی عبارت
 NH3با سـرعت مصـرف    NO: سرعت واکنش بر حسب تولید 2گزینۀ 

 با یکدیگر برابر هستند. 
H: سرعت تولید 3گزینۀ  O2 ،/

61 2 برابر سـرعت مصـرف اکسـیژن     5
 است.  
Oزمانی یکسان گسترة : در 4گزینۀ  NHR R

2 3
4  باشد.   می 5

 صحیح است.   3گزینه .219

از پلیمر شدن سیانواتن پلیمر

n

H H

C C

H CN

تهیۀ شود که در  تهیه می 

 رد دارد. پتوکارب
 صحیح است.   3گزینه .220

 توان گفت:   با توجه به فرایند بسپارش این ترکیب می

n
F

C C
F

F F
(g)

| |

| |

n

F F

C C

F F
 

 ها دارد. پیوند اشتراکی میان اتم 6ساختار متقارن با   :1گزینۀ 
اولیـه بـراي سـاخت نـخ دنـدان،      مـادة  : پلیمر حاصل (تفلـون)،  2گزینۀ 

 باشد.   مواد شیمیایی می ظروف نچسب و ظروف مقاوم برابر
باشد که بـه   : ترکیب حاصل جامد است، یک درشت مولکول می4گزینۀ 

 هاي آن وجود دارد.  اي زیاد میان مولکول دلیل جرم و حجم زیاد، جاذبه

 صحیح است.   2گزینه .221
 هاي نادرست:   بررسی عبارت

هـاي تولیـدي در جهـان از پنبـه تهیـه       عبارت ب: حدود نیمی از لبـاس 
 وند.  ش می

 مولکول ها برخی طبیعی و عمدتاً ساختگی هستند.   درشت  عبارت پ:
 صحیح است. 3گزینه .222

کنندگی بهتري نسبت بـه صـابون    هاي غیرصابونی پاك کننده پاك
اسـت،   1بـه   1دارند، در هر دو ترکیب نسبت آنیـون بـه کـاتیون    

هــــاي غیرصــــابونی در آب ســــخت خاصــــیت  کننــــده پــــاك
هـاي   کننـده  د، تعداد اتم اکسیژن در پاكبهتري دارن کنندگی پاك

ــابونی  ــاك 3غیرصـ ــده و در پـ ــابونی   کننـ ــاي صـ ــت و  2هـ اسـ
هاي غیرصابونی برخالف صابون درحضور یـون کلسـیم    کننده پاك

 کند. رسوب نمی
 )11و  10 هاي صفحهدوازدهم،  شیمی(

 صحیح است. 4گزینه .223
زایش یابـد و بـا افـ    مانده با افزایش دما کاهش مـی  باقی لکۀدرصد 

یابـد. ارتفـاع کـف هنگـام      اسـتر پارچـه، افـزایش مـی     درصد پلـی 
ــون  شســت ــاوي ی ــخت ح ــو در آب س ــاي  وش Ca2و  Mg2ه

 یابد. کاهش می
 )10و  9 هاي صفحهدوازدهم،  (شیمی

 صحیح است. 1گزینه .224
شـود،   نجی مـی در آن نـار  pHاي است که کاغذ  کننده سرکه سفید پاك

 بنابراین برخالف صابون خاصیت اسیدي دارد.
 )13و  12 هاي صفحهدوازدهم،  (شیمی

 صحیح است. 2گزینه .225
nهاي صابونی به صورت  کننده فرمول کلی پاك nC H O Na2 1 اسـت،   2

 توان گفت: بنابراین می
n n C H O Na17 33 22 1 33 17 

که به MgCl2اي صابونی و محلول ه کننده با توجه به واکنش میان پاك
 توان نتیجه گرفت: صورت زیر است می

C H O Na(s) MgCl (aq)17 33 2 22 
(C H O Na) Mg(s) NaCl(aq)17 33 2 2 2 

/ molMgClL?g mL mL LMgCl
2

2

0 51200 1000 1
نوباص لولحم

لولحم
لولحملولحم

 
نوباص

نوباص
نوباص

/
mol g gmolMgCl mol2

2 292 58 41 1 نوباص
 

 )11و  10 هاي صفحهدوازدهم،  شیمی(
 صحیح است. 4گزینه .226

 هاي ذکر شده در صورت سؤال درست هستند. تمام عبارت
 )51و  50 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .227
بسـیار کمـی دارد کـه سـبب سـاخت       E0فلز لیتیم چگالی و مقدار

بیشـتر انـرژي    ذخیرةتر با توانایی  تر، کوچک هاي بسیار سبک باتري
 شده است.

 )50و  49 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

صحیح است. 3نه 
/ / g/

4068 1 27 24/ /68 1/ g 40
خالص دهندة واکنشجرم  100

/
mol x kJQ : g/ g moll

1
/ 690227gواکنش

/kJ Q kJ/
423000kJ Q /kJ QQ گرماي آزاد شده/

/
mol N ,Omolg g molC H (NOg 2 2,O

3 5 3H (NOH (NO
7127 24/27 24/ 227g تعداد مول گازO2وN2

/0 21/

صحیح است. 3نه 
)م نوشیدن شیر گرم، ابتدا شیر بـا بـدن    C)  دمـا شـده و    هـم

Q)ندي گرماده خواهد داشت  انرژي موجـود در  عمدة. بخش 1(
Q)رسد  به بدن می، هنگام فرایند گوارش و سوخت و ساز  )2. 

 )59صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است.   1نه 

NH O NO H O3 2 24 5 4 6NH O NOO NOO NOO NOO3 2OOO  
هاي نادرست:سی عبارت

NH3با سـرعت مصـرف   NO: سرعت واکنش بر حسب تولید 2ۀ 
دیگر برابر هستند. 

H: سرعت تولید 3ۀ  O2 ،/
61 2/ برابر سـرعت مصـرف اکسـیژن    5

  . 
Oزمانی یکسان گسترة : در4ۀ  NHR R

2 3NH4 OROباشد.   می 
 صحیح است.   3نه 

H HH HH H

 کند. رسوب نمی
هاي صفحهدوازدهم،  شیمی(

صحیح است. 4گزینه .223
یابـد و بـ مانده با افزایش دما کاهش مـی  باقی لکۀدرصد 

یابـد. ارتفـاع کـفاسـتر پارچـه، افـزایش مـی     درصد پلـی 
ــون  شســت ــاوي ی ــخت ح ــو در آب س ــاي  وش Mg2ه

یابد. کاهش می
هاي صفحهدوازدهم، (شیمی  

صحیح است. 1گزینه .224
نجیدر آن نـار  pHاي است که کاغذ  کننده سرکه سفید پاك

بنابراین برخالف صابون خاصیت اسیدي دارد.
هاي صفحهدوازدهم، (شیمی

صحیح است. 2گزینه .225
nHهاي صابونی به صورت  کننده فرمول کلی پاك O Nan 2 1 2n On

توان گفت: بنابراین می
n C H O Na17 33 2H OH O33 17nnn

Cl2ههاي صابونی و محلول ه کننده با توجه به واکنش میان پاك
توان نتیجه گرفت:صورت زیر است می

O Na(s) MgCl (aq)MgCl (aq)2O 2

O Na) Mg(s) NaCl(aq)2 2O Na)Na

/ molMgClLL 20 5/1 لللولحم
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 صحیح است. 4گزینه .228
هاي صورت سـؤال نادرسـت هسـتند. شـکل درسـت آنهـا        تمامی عبارت

 صورت زیر است: به
بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایل آنها براي  الف) رتبه

 است. eگرفتن 
ــروي الکتروموتـــوري از      ــک ســـلول گـــالوانی نیـ  رابطـــۀب) در یـ

 آید. دست می ) بهE0سلولE0کاتدE0(آند
به چشم بخـورد، یـک    eهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

 واکنش اکسایش است. نیم
یل الکتـرودي هـر نـیم    گیـري پتانسـ   د) در شرایط استاندارد براي اندازه

 است. C25سلول دما 
 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .229
 یابد. الف) نادرست ـ طال یک فلز نجیب است و اکسایش نمی

 تن) 20درصد (نه  20ب) نادرست ـ حدود 
د و در آب باشـ  مـی  Fe(OH)3ج) درست ـ فرمول شیمیایی زنگ آهن  

 نامحلول است.
 د) درست
 هـ) درست

 )58و  57، 56هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است.   1گزینه .230

:اتم  13 Fe (PO )3 4  فسفات (II)آهن  2
 آلومینیم هیدروژن فسفات اتم دارد  20

 اسکاندیم فسفات  اتم دارد  6
 روي هیدروژن فسفات اتم دارد  7

 ست.  صحیح ا 2گزینه .231
 عبارت ب درست است.  

 ها: عبارتبقیۀ دلیل نادرستی 
هاي یـونی فقـط در حالـت مـذاب و محلـول در آب،       عبارت الف: ترکیب

 رساناي جریان الکتریسیته هستند. 
هـا و   مولکـول   هـا،  بعدي و منظم اتـم  بلور، به آرایش سهشبکۀ عبارت پ: 

 شود. ها در یک بلور گفته می یون
بیشــتر اســت، پــس  KFاز  CaCl2ســازندة اي هــ عبــارت ت: بــار یــون

CaCl2 تري دارد. بزرگشبکۀ ، انرژي 

 صحیح است.   2گزینه .232
n p
p e e p N ,p
n e N p

59
3 3 31 28

6 3
  

جزء عناصر واسطه است و این فلزهـا بـه جـز جیـوه از      28شمارة عنصر 
 تر هستند. فلزهاي گروه اول و دوم سخت

Lبـا  داراي دو الکتـرون   28شـمارة  صر عن ظرفیـت اسـت    الیـۀ در  0
Ni :[Ar] d s8 2

28 3 در  Ni28عنصر سدیم در تنـاوب سـوم و عنصـر     4
 تناوب چهارم جاي دارد. 

و  s3 ،p3هـاي   سوم شانزده الکترون در زیرالیهالیۀ در  28شمارة عنصر 
d3 ارد دNi : s s p s p d s2 2 6 2 6 8 2

28 1 2 2 3 3 3 4. 

 صحیح است.   2گزینه .233
براي تولید آمونیاك، هیدروژن مورد نیاز از پاالیش نفـت خـام بـا عبـور     

 شود.  تأمین می C1000بخار آب از روي زغال داغ با دماي 
CC(s) H O(g) CO(g) H (g)1000

2 2
C CO(gggC CO(C CO(g1000 CO(gCO(g  

 صحیح است.   3گزینه .234
 ها:   بررسی گزینه

COO)هاي صـابونی بـه صـورت     کننده بخش قطبی پاك  :1نۀ گزی و  (
SO)هاي غیرصابونی به صـورت    کننده پاك اسـت، بنـابراین اخـتالف     3(

SOجـــرم مـــولی آنهـــا  ( g.mol ) CO ( g.mol )1 1
3 280 44 36 

 باشد.   می
بونی اسـت  غیرصـا کننـدة   پاك: سدیم دودسیل بنزن سولفونات 2گزینۀ 

بنزن، آروماتیـک بـوده و بخـش قطبـی آن بـا      حلقۀ که به دلیل داشتن 
 دهد.  هاي آب نیروي قوي هیدروژنی تشکیل می مولکول
تر  ها، بخش ناقطبی کوچک کننده : با کاهش تعداد کربن در پاك3گزینۀ 

هـاي   ناقطبی و مولکول  شده و در نتیجه نیروي تشکیل شده میان بخش
کننـدگی   بد و این بـه معنـاي کـاهش خاصـیت پـاك     یا چربی کاهش می

 است.  
: ترکیب بیان شده داراي فرمول ساختاري زیر است کـه بخـش   4گزینۀ 

 ناقطبی آن داراي یک پیوند دوگانه بوده و سیرنشده است.  
O
||
C O Na 

 صحیح است.   4گزینه .235
Yکه به صـورت   2واکنش ظرف  X2  ،شـود،   انجـام نمـی    اسـت

 Y2بیشـتر از   Xتوان نتیجه گرفت؛ قـدرت اکسـندگی    بنابراین می
Yکـه بـه صـورت     1است و واکـنش ظـرف    M2    اسـت، انجـام

بیشـتر   Y2توان نتیجه گرفت؛ قدرت اکسـندگی   شود، بنابراین می می
تـوان نتیجـه گرفـت؛ ترتیـب قـدرت       است، پـس در کـل مـی    M2از 

Xها بـه صـورت    اکسندگی یون Y M2 بنـابراین    باشـد،  مـی  2
X  نسبت بهY2 نادرست).   2 گزینۀگیرد ( تر الکترون می راحت 

Xو واکنش  M2    ) نادرسـت). در   1گزینـۀ  انجـام نخواهـد شـد
M) واکنش به صورت 1ظرف ( Y M Y2 شـود   انجـام مـی   2

) فلـز  g 65، یک مول (M) فلز g 64که به ازاي مصرف شدن یک مول (
Y شود، بنابراین  تولید میg65 64 یابـد   جرم تیغـه افـزایش مـی     ،1
تـوان   نادرست). با توجه به ترتیب اکسـندگی بیـان شـده، مـی     3گزینۀ (

Mنتیجه گرفت، ترتیب کاهندگی فلزات بـه صـورت    Y X   اسـت
 صحیح). 4گزینۀ (

 
 

 

 )47صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
صحیح است. 2نه 

 یابد.  نادرست ـ طال یک فلز نجیب است و اکسایش نمی
تن)20درصد (نه  20نادرست ـ حدود 

د و در آبباشـ  مـی  Fe(OH)3درست ـ فرمول شیمیایی زنگ آهن  
 لول است.

رست
 درست

هاي  صفحه(شیمی دوازدهم،   )58و 57، 56 
 صحیح است.   1نه 

:اتم  13 Fe (PO )3 4 2(PO )(PO  آهن(II) فسفات 
آلومینیم هیدروژن فسفاتاتم دارد 20

اسکاندیم فسفات اتم دارد  6
روي هیدروژن فسفاتاتم دارد  7

 ست.  صحیح ا 2نه 
ت ب درست است.  

نادرستی  ها: عبارتبقیۀ ل
هاي یـونی فقـط در حالـت مـذاب و محلـول در آب،      ت الف: ترکیب

اي جریان الکتریسیته هستند. 
هـا و   مولکـول   هـا،  بعدي و منظم اتـم بلور، به آرایش سهشبکۀت پ: 

 شود. ها در یک بلور گفته می

غیرصـاکننـدة   پاك: سدیم دودسیل بنزن سولفونات 2گزینۀ 
بنزن، آروماتیـک بـوده و بخـش قطحلقۀ که به دلیل داشتن 

دهد.  هاي آب نیروي قوي هیدروژنی تشکیل می مولکول
ها، بخش ناقطبی کننده : با کاهش تعداد کربن در پاك3گزینۀ 

ناقطبی و مو شده و در نتیجه نیروي تشکیل شده میان بخش
بد و این بـه معنـاي کـاهش خاصـیت پـاكیاچربی کاهش می

 است.  
: ترکیب بیان شده داراي فرمول ساختاري زیر است ک4گزینۀ 

ناقطبی آن داراي یک پیوند دوگانه بوده و سیرنشده است.  
O
||
C O NaN

 صحیح است.   4گزینه .235
Yکه به صـورت   2واکنش ظرف  XX2  ،انجـام ن  اسـت

بیشـت Xتوان نتیجه گرفت؛ قـدرت اکسـندگی   بنابراین می
Yکـه بـه صـورت    1است و واکـنش ظـرف    MM2 اس

2توان نتیجه گرفت؛ قدرت اکسـندگیشود، بنابراین میمی

تـوان نتیجـه گرفـت؛ ترتیـاست، پـس در کـل مـی   M2از 
Xها بـه صـورت    اکسندگی یون Y MYYYY2 2MM  باشـد مـی

X  نسبت بهY2 نادر 2گزینۀگیرد ( تر الکترون می راحت
Xو واکنش  MM2   ) ناد 1  گزینـۀ  انجـام نخواهـد شـد

) ف اک1ظ (M Y M Y2 2Mا ا
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 معنی واژگان در کدام گزینه همگی درست است؟

  زنگ)) (منال: درآمد مستغالت) (مایه: دارایی) (خبث: بدذاتی) (جالجل: 1
 ) (شرافت: ارجمندي) (نیلگون: آبی روشن) (مالزم: همراه) (طرفه: عجیب)2
 ) (شبح: کالبد) (تمایز: جدا کردن) (نثار: افشاندن) (خلنگ: علف جارو)3
 ) (عنایت: توجه) (سخا: کَرَم) (بسیج: آمادگی) (لگام: زین اسب)4

-2 گزینه به درستی آمده است؟در کدام » دستور، سامان، مستور، حریف، سودا«معنی واژگان 
 ) راهنما، میسر، پوشیده، همراه، شیدایی2 شده، دوست، دیوانه ) اجازه، درخور، نوشته1
 ) فرمان، اشتیاق، چارپا، همدم، مشتاق4 ) وزیر، امکان، پنهان، جنجگو، تخیل3

-3 ها آمده است؟ با سایر گزینه متفاوت» پرده«در کدام گزینه معنی 
ــر پ 1 ــدا کف ــد پی ــار  ) زه ــدین روزگ ــود چن ــان ب نه
ــرافکن  2 ــرده از روي چــو آتشــت ب ــه پ ــه خــدا ک ) ب
) مطـــــرب اگـــــر پـــــرده از ایـــــن ره زنـــــد 3
ــروي    4 ــو م ــد گ ــرین نروی ــه و نس ــار و الل ــر به ) گ

 

ــر را     ــه تزویـ ــرفتیم آن همـ ــر برگـ ــرده از سـ پـ
ــپندت  ــالمی سـ ــاق بینـــی دل عـ ــه اتفـ کـــه بـ
ــوش    ــه هـــ ــان بـــ ــد حریفـــ ــاز نیاینـــ بـــ

نســـرین مـــنبـــردار اي بهـــار و اللـــه و  پـــرده
 

-4 در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟
) از غایــب پیوســتگی بیگانــه باشــد کــس بلــی     1
) بحري است از ما دور نـی ظـاهر نـه و مسـتور نـی     2
ــو  3 ــو وز گنــدم و خــروار ت ــارغ اســت از کــار ت ) او ف
) در قهر او صد مرحمـت در بخـل او صـد مکرمـت    4

 

ز مـن  این مشکالت ار حل شود دشـمن نمانـد در   
هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شـدن 

تپد چون چـرخ در اسـرار مـن    تا آب هست او می
در جهل او صد معرفت در خامشـی گویـا چـو زن   

 

-5 شود؟ دیده می نادرستاي با امالي  در کدام بیت واژه
ــقش   1 ــی عش ــام م ــب ج ــزا دارد ل ــان ف ــات ج ) حی
آیـد بـه گـوش از سـاز ایـن محفـل       ) صالي عام می2
ــد    3 ــود نرهان ــد خ ــوي ب ــل از خ ــرب گ ــار را غ ) خ
ــوب  4 ــوان روز و شــب مکت ــده دی ــو ش ــدح ت ــه م ) ب

 

ــزودي      ــو بیف ــات ت ــودي حی ــر ب ــو اگ ــام ت ــه ک ب
سـت و جـام از بهـر جـم دارد     چیـده  بهر گداقدح 

ــود، در همــه جــا ناســاز اســت   ــه ناســاز ب ــر ک ه
ــطور  ــمان مسـ ــده اوراق آسـ ــو شـ ــتح تـ ــه فـ بـ

 

-6 نوشته شده است؟ نادرست پدیدآورندگان چند اثردر میان آثار زیر نام 
 القضات همدانی)  (مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتورهوگو) (فی حقیقه العشق: عین

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

-7 در کدام گزینه به درستی آمده است؟» آمیزي، کنایه، تشبیه، جناس حس«هاي  ترتیب آرایه
ایسـت صـعب   کاسـه  الف) دهـر سـپید دسـت، سـیه    

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

 

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

 

 ) الف، ج، ب، د4 ) ج، د، ب، الف3 ) الف، د، ب، ج2 ) ج، الف، د، ب1
-8 د دارد؟هاي ادبی وجو کدام آرایه» زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاك گر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 

 تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه) 2 استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
 اسلوب معادله ،جناس ،کنایه ،) تشخیص4 تناقض   ،کنایه، تشبیه ،) ایهام3

-9 آمده است؟ نادرستها  ذکرشده در مقابل کدام گزینه آرایۀ
الف) از سوز غمت مرغ دلم هر شـب و هـر روز  

ــن    ــره مکـ ــبا تیـ ــاد صـ ــاممب) اي بـ ایـ
پ) رســم بدعهــدي ایــام چــو دیــد ابــر بهــار
ت) دیگــر مــرا بــه ضــربت شمشــیر غــم بــزد

 

تو تـازه کنـد نوحـه سـرایی (تشـبیه)      نغمۀبا 
یک ره برسان بدان صـنم پیغـامم (تشـخیص)   

اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد (تلمیح) گریه
فریاد از این سوار، که صید حـرم بـزد (مجـاز)   

 

 ) پ و ت4 ) پ و ب3 ت) ب و 2 ) الف و ت1
-10 کدام است؟» سازد به هر موجی زبان بازي مکن چون خار و خس صائب/ که خاموشی صدف را مخزن اسرار می«هاي بیت  آرایه

 آرایی، تضاد ) ایهام، تشبیه، جناس، واج1
 آمیزي ) تشخیص، استعاره، اغراق، تلمیح، حس2
 ) حسن تعلیل، ایهام تناسب، جناس، تشخیص، تلمیح3
 آرایی، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل استعاره، واج) 4

در کدام گزینه غلط امالیی به کار رفته است؟
) از غایــب پیوســتگی بیگانــه باشــد کــس بلــی     1
) بحري است از ما دور نـی ظـاهر نـه و مسـتور نـی     2
ــو  3 ــو وز گنــدم و خــروار ت ــارغ اســت از کــار ت ) او ف
) در قهر او صد مرحمـت در بخـل او صـد مکرمـت    4

ز مـن این مشکالت ار حل شود دشـمن نمانـد در  
هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خامش شـدن 

تپد چون چـرخ در اسـرار مـن   تا آب هست او می
در جهل او صد معرفت در خامشـی گویـا چـو زن   

شود؟دیده مینادرستاي با امالي در کدام بیت واژه
ــقش   1 ــی عش ــام م ــب ج ــزا دارد ل ــان ف ــات ج ) حی
آیـد بـه گـوش از سـاز ایـن محفـل      ) صالي عام می2
ــد    3 ــود نرهان ــد خ ــوي ب ــل از خ ــرب گ ــار را غ ) خ
ــوب  4 ــوان روز و شــب مکت ــده دی ــو ش ــدح ت ــه م ) ب

ــزودي     ــو بیف ــات ت ــودي حی ــر ب ــو اگ ــام ت ــه ک ب
سـت و جـام از بهـر جـم دارد    چیـده بهر گداقدح 

ــود، در همــه جــا ناســاز اســت   ــه ناســاز ب ــر ک ه
ــطور  ــمان مسـ ــده اوراق آسـ ــو شـ ــتح تـ ــه فـ بـ

نوشته شده است؟نادرستپدیدآورندگان چند اثردر میان آثار زیر نام 
القضات همدانی) مثل درخت، در شب باران: م. سرشک) (بینوایان: ویکتورهوگو) (فی حقیقه العشق: عین

تازه: آندره ژید)هاي زمینی و مائدهسمفونی پنجم جنوب: فرانسوا کوپه) (فیه ما فیه: مولوي) (مائده هاي
) چهار4) سه3) دو 2) یک1

در کدام گزینه به درستی آمده است؟»آمیزي، کنایه، تشبیه، جناسحس«هاي تیب آرایه
ایسـت صـعب      کاسـه لف) دهـر سـپید دسـت، سـیه    

ب) تــب دوشــین در آن بــت چــون اثــر کــرد     
ج) ســــخن تلــــخ تــــو زان شــــیرین اســــت
ــرا     ــوش م ــخ، گ ــرف تل ــد از ح ــار ش ــان م د) ده

منگــر بــه خــوش زبــانی ایــن تــرش میزبــان      
ــرد     ــر کـ ــب خبـ ــم در شـ ــود و هـ ــرا فرمـ مـ
کـــه شـــکر را بـــه جـــواب آلـــوده ســـت     
خوشا کسی کـه در ایـن بـزم پنبـه در گـوش اسـت      

) الف، ج، ب، د4) ج، د، ب، الف3) الف، د، ب، ج2) ج، الف، د، ب1
د دارد؟هاي ادبی وجوکدام آرایه»زمینیان همه دامن کشند بر افالك/ خاكگر آفتاب رخت سایه افکند بر«در بیت 

تضاد تناقض، ، تشبیه،کنایه)2استعاره ،ایهام، تلمیح ،) تشبیه1
ایهام3 تشخیص4تناقض،کنایه،تشبیه،) معادله،جناس،کنایه،) اسلوب
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-11 آمده است؟» تبعی«در کدام گزینه دو نقش 

) یک چند پشیمان شدم از مستی و رنـدي 1
وفاسـت  نـیم یـار بـی     ) من پیر سال و مـاه 2
ــی   )3 ــکل م ــرگ مش ــودي م ــر نب ــدي گ ش
تـــابی ) اي مـــرغ دل کـــه خســـته و بـــی4

 

عمــري اســت پشــیمان ز پشــیمانی خویشــم  
گـذرد، پیـر از آن شـدم    و عمـر مـی  بر من چ

در بــــال پاینــــدگی، تلــــخ اســــت تلــــخ
ــاز    ــم او دمســ ــا غــ ــاش بــ ــاز بــ دمســ

 

-12 در کدام گزینه نقش کلمات تعیین شده درست آمده است؟
ــه در قفــس تنــگ 1 ــردیم آســمان) ز غص م
ــان 2 ــی) از همگ ــاز ب ــه مشــفق  نی ــر هم و ب
اسـت  لقاز ع باالترحریم عشق را درگه بسی  )3
گـذري  مـی  التفـات  بـی ) ولی چه سود کـه  4

 

ــاي       ــه ج ــا ب ــن تنگن ــیم از ای ــرون جه ــراخب ف
ــر    ــان و بـ ــالم نهـ ــه عـ ــه از همـ ــدا همـ پیـ

بوسد که جان در آسـتین دارد  آستانکسی آن 
بــه خــاك بگــذارم    ســر رهــزار مرتبــه گــ  

 

  الیه، مسند) (مضاف
 (مسند، صفت)

 (صفت، نهاد)
 (قید، مفعول)

-13 است؟ متفاوتنوع حذف فعل در کدام گزینه 
ــی  1 ــاري و فراغ ــود و کن ــودم و دل ب ــن ب ) م
) یکــــی را کــــه ســــعی قــــدم پیشــــتر2
ــی   3 ــی، بزن ــه را ببین ــر ک ــه ه ــو ک ــاري ت ) م
) روزها فکر من این است و همه شب سخنم4

 

این عشق کجا بـود کـه ناگـه بـه میـان جسـت؟       
ــاه حـــــق منزلـــــت بیشـــــتر  بـــــه درگـــ

ــا    ــر کجـ ــه هـ ــوم کـ ــا بـ ــییـ ــینی، بکَنـ نشـ
ــتنم   ــوال دل خویشـ ــل از احـ ــرا غافـ ــه چـ کـ

 

-14 است؟ » اي وندي ـ مرکّب واژه«گروه اسمی در نقش مسند هستۀ  هگزیندر کدام 
 آوري، رایانه به کمک پژوهشگران آمده است.  ) با پیشرفت صنعت و فن1
 هستند. آنناشناختۀ جهان و عوامل دربارة دیدگاه انسان کنندة ها، همواره منعکس  ) قصه2
 هاست.   ) کلید موفقیت در تحقیق، پرسش و تالش براي کشف حقایق و پدیده3
 افکنی، ایجاد گره و ابهام در روند نمایش از فنون نمایشنامه نویسی است.  ) گره4

-15 شود. گزینه ......... منادا دیده می جز بهها  گزینه همۀدر 
ــل نیســت     1 ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش ) می
کـــار یکـــی گـــر شـــود نـــا بـــه    ) کـــزین دو 2
) گوینــد مگــو ســعدي چنــدین ســخن از عشــقش 3
روم ســامان نومیــدي کــنم ) هــر چنــد صــائب مــی4

 

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

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

 

-16 کدام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی دارد؟ 
آن مـرد خجـل   » ها بر پشت بسته بودیم. پاره ما آنانیم که پالس«همه بر پاي خاستند و بایستادند، چندان که ما در حمام شدیم. گفتم: 

 شد و عذرها خواست و این هر دو حال، در مدت بیست روز بود.   
) از مــن مســکین چــه پرســی حــال مــن؟     1
گـــذرد نیـــک و بـــد دهـــر چـــون مـــی     )2
) فــــروتن بــــود هــــر کــــه دارد خــــرد    3
ــدة هــاي دوران  ) ز ســختی4 بینــا شــود پیــدادی

 

ــرده   ــا چـــون کـ اي حـــالم از خـــود پـــرس، تـ
خرّم و غمناك نیسـت  زین دو حال، » ابن یمین«

ســـــپهرش همـــــی در خـــــرد پـــــرورد    
ــود پیــدا       ــن و خــارا ش ــرار زنــده دل از آه ش

 

-17 شود؟   عبارت زیر در کدام گزینه دیده می تقابلِ معنایی
 » بینی عیب نیز بتوانی دید. خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همیقبیلۀ پیران «
ــتنی ) 1 ــه داشـ ــات نگـ ــر خرابـ ــت  ادب پیـ اسـ
) گشــــایش از دم پیــــران بــــود جوانــــان را2
ــراز   3 ــن فــ ــران کــ ــب دگــ ــده ز عیــ ) دیــ
ــد آموخـــت ) اي 4 ــر ببایـ ــر از پیـ ــان هنـ  جوانـ

 

ــت     ــی اس ــال یک ــازك اطف ــران و دل ن ــع پی طب
ــه خــاك بــوسِ هــدف، تیــر بــی  کمــان نرســد ب

صــــورت خــــودبین و در او عیــــب ســــاز   
ــی   ــتی و بـ ــا مسـ ــد ز مـ ــاد گیریـ ــاکی را یـ بـ

 

است؟متفاوتع حذف فعل در کدام گزینه 
ــی   ــاري و فراغ ــود و کن ــودم و دل ب ــن ب ) م
) یکــــی را کــــه ســــعی قــــدم پیشــــتر
ــی    ــی، بزن ــه را ببین ــر ک ــه ه ــو ک ــاري ت ) م
) روزها فکر من این است و همه شب سخنم

این عشق کجا بـود کـه ناگـه بـه میـان جسـت؟      
ــاه حـــــق منزلـــــت بیشـــــتر  بـــــه درگـــ

ــا    ــر کجـ ــه هـ ــوم کـ ــا بـ ــییـ ــینی، بکَنـ   نشـ
ــتنم   ــوال دل خویشـ ــل از احـ ــرا غافـ ــه چـ کـ

است؟ » اي وندي ـ مرکّبواژه«گروه اسمی در نقش مسند هستۀ ننهگزینر کدام 
آوري، رایانه به کمک پژوهشگران آمده است. ) با پیشرفت صنعت و فن1
هستند. آنناشناختۀجهان و عوامل دربارة دیدگاه انسان کنندة ها، همواره منعکس  ) قصه2
هاست.  ) کلید موفقیت در تحقیق، پرسش و تالش براي کشف حقایق و پدیده3
افکنی، ایجاد گره و ابهام در روند نمایش از فنون نمایشنامه نویسی است.  ) گره4

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

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

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

دام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی دارد؟ 
آن مـرد» ها بر پشت بسته بودیم.پاره ما آنانیم که پالس«همه بر پاي خاستند و بایستادند، چندان که ما در حمام شدیم. گفتم: 

شد و عذرها خواست و این هر دو حال، در مدت بیست روز بود.   

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 با چند بیت از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟» تن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشیاز آموخ«عبارت 

ــو از آ  ــر تـ ــف) اگـ ــابی الـ ــر بتـ ــوختن سـ مـ
 

ــ  ــد ســ ــروري را  رنجویــ ــی ســ ــو همــ تــ
 

ــرد  ب)  ــش بگیـ ــار دانـ ــر بـ ــو گـ ــت تـ درخـ
جز جفا با اهل دانش مـر فلـک را کـار نیسـت     پ)
ــان     ت) ــش بیفش ــه دان ــت ب ــرد غفل ــر از گ س
ــت بفشــان  ث) ــرد جهال ــوز و ســر از گ دانــش آم
بـــدانک  کـــم نشـــود دانـــش قیمـــت ج)

 

بـــــه زیـــــر آوري چـــــرخ نیلـــــوفري را 
زانکــه دانــا را ســوي نــادان بســی مقــدار نیســت
ــی  ــلمان بباشــ ــو ســ ــا همچــ ــاموز تــ بیــ

ــت مطــراز    راســتی ورز ــت و حیل ــن طاع و بک
ــق ــون خلـ ــل کنـ ــ دون و جاهـ ــت تهمـ اسـ

 

   شش) 4 سه) 3 پنج) 2  ) چهار1
-19 ؟نداردبارت زیر با کدام یک از ابیات زیر تناسب معنایی ع

 »نگویم تا از عیب و گناه خود پاك نگردم، عیب مردم«
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 1
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 2
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   ) 3
ــت  ) 4 ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

 

ــو نخواهنــد نوشــت   ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــ ــت     بعی ــو هس ــال ت ــه دنب ــم ب ــویی ه ج
 

-20 بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم 

شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     
 

دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم 
 

 (حضیض: پست)
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    1
نشاند اکنون دوست  ام می ) به صدر مصطبه2
جهــانمــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار     )3
ــار جهــان نیســتی اســت 4 ) چــو عاقبــت ک

 

ــک    ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

هــا کـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

 

 
 (مصطبه: تخت)

-21 شود. میدیده ........  گزینه به جزها  گزینه همۀدر  »قَبل أن تُحاسبوا احاسبو«مفهوم 
) آسوده است عاشـق صـادق ز بـیم حشـر    1
فـردا  اندیشـۀ لرزد دلم چون نامـه از   ) نمی2
خود حسابی شد دل آگـاه را روز حسـاب   )3
) کســی کــاو دهــد از تــن خــویش داد    4

 

ــاب صــبح      ــار خیانــت حس ــاك اســت از غب پ
ام صد بار محشر را که من از خود حسابی دیده

ــرا  دیـــدة انصـــاف میـــزان قیامـــت شـــد مـ
 

ــر داوران     ــتن بـــــــ نبایـــــــــدش رفـــــــ
 

-22 با کدام ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟» شب تو حامل مرگ است و الجرم یک روز/ زنی که حامله شد بچه را همی زاید«بیت 

) خدنگ چار پـر مـرگ بـاز نتـوان داشـت     الف
ــر  ب ــاز و زاد ره برگی ــفر س ــرگ س ــا و ب ) بی
ــ پ ــادمانی مکـــن کـــه دشـــمن مـ رد) شـ
ــان ت ــار در مقابـــل) دارد جهـ ــال، ادبـ  اقبـ

 

هزار تـو اگـرت درع و جوشـن و سـپر اسـت      
ــادر زاد    ــه او ز م ــر ک ــرود ه ــت ب ــه عاقب ک
تــو هـــم از مـــرگ جــان نخـــواهی بـــرد  

ست پـایی اسـت   بر خودسري مچینید هر جا سري
 

 ) پ و ت4 و ت ) الف3 و ت ) ب2 و ب ) الف1
-23 .........گزینۀ  جز به ،با بیت زیر تناسب معنایی دارند ها گزینههمۀ 

ــویش   « ــل خـ ــد از اصـ ــاو دور مانـ ــی کـ ــر کسـ هـ
 

ــویش   ــل خــ ــار وصــ ــد روزگــ ــاز جویــ »بــ
 

ــان  ) 1 ــه ج ــید ب ــدا رس ــه  ن ــا ک ــی  ه ــد م ــد چن پایی
اصـــــل مـــــا و اصـــــل جملـــــه سرکشـــــان) 2
پـــس عـــدم گـــردم عـــدم چـــون ارغنـــون     ) 3
ــازآ الصـــال ) 4 ــه بـ ــان را کـ ــمان جـ آمدنـــد از آسـ

 

بـــه ســـوي خانـــه اصـــلی خـــویش بـــاز آییـــد  
خـــــاکی و آن را صـــــد نشـــــانهســـــت از 

گویـــــدم کـــــه انـــــا الیـــــه راجعـــــون    
جان گفت اي نـادي خـوش اهـال و سـهال مرحبـا     

 

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشـت ) 
چون شانه عیب خلق مکن مو به مو عیان) 
گفتا هر آنکه عیب کسـی در قفـا شـمرد   )
ــت  )  ــوي اي خودپرس ــردم را مگ ــب م عی

ــو نخواهنــد نوشــت  ــر ت ــاه دگــران ب کــه گن
در پشت سر نهند کسی را که عیب جوسـت 
هر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوسـت 

ــ ــت    ــبعی ــو هس ــال ت ــه دنب ــم ب ــویی ه ج

بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟مقابلفهوم 

(حضیض: پست)دیشــب ســپهر بــودم و امشــب زمــین شــدم شد اوج وصل بر مـنِ مسـکین حضـیض هجـر     
) فراغت و طلـب و امـن و عـیش و شـباب    

نشاند اکنون دوست ام می) به صدر مصطبه
جهــانمــدار چشــم اقامــت ز اعتبــار    )

ــار جهــان نیســتی اســت  ) چــو عاقبــت ک

ــک    ــک یـ ــن یـ ــرد از مـ ــۀببـ ــدار    زمانـ غـ
ــد    ــس ش ــر مجل ــه می ــین ک ــهر ب ــداي ش گ

     هــاکـه همچـو ســایۀ بـال همـا ســت دولـت     
انگار کـه نیسـتی چـو هسـتی خـوش بـاش      

(مصطبه: تخت)

شود.میدیده ........ گزینهبه جزها گزینه همۀدر »قَبل أن تُحاسبوااحاسبو«هوم 
) آسوده است عاشـق صـادق ز بـیم حشـر    

فـردا اندیشـۀ لرزد دلم چون نامـه از  ) نمی
خود حسابی شد دل آگـاه را روز حسـاب  )

کــاو دهــد از تــن خــویش داد     ) کســی

ــاب صــبح      ــار خیانــت حس ــاك اســت از غب پ
ام صد بار محشر راکه من از خود حسابی دیده

ــرا دیـــدة انصـــاف میـــزان قیامـــت شـــد مـ
ــر داوران    ــتن بـــــــ  نبایـــــــــدش رفـــــــ

با کدام ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟» شب تو حامل مرگ است و الجرم یک روز/ زنی که حامله شد بچه را همی زاید«ت 

) خدنگ چار پـر مـرگ بـاز نتـوان داشـت     ف
ــر  ب ــاز و زاد ره برگی ــفر س ــرگ س ــا و ب ) بی

هزار تـو اگـرت درع و جوشـن و سـپر اسـت     
ــادر زاد    ــه او ز م ــر ک ــرود ه ــت ب ــه عاقب ک
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5صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
در انتظار خدا بودن، ناتانائیل، یعنی در نیافتن اینکه او را هم اکنـون در وجـود خـود    «هاي زیر با عبارت  مفهوم کدام ابیات از میان بیت 24-

 ارتباط معنایی دارند؟» داري
م از اوسـت از آنـم کـه جهـان خـرّ     الف) به جهان خـرّم 

ــرد      ــا نک ــیچ نابین ــود ه ــا خ ــرد ب ــا ک ــه م ب) آنچ
دلـــی در همـــه احـــوال خـــدا بـــا او بـــود ج) بـــی

ــد     ــد بپوییـ ــا چنـ ــه تـ ــته در آن بادیـ د) سرگشـ
هـــا پنهـــان و پیـــدا   هـــــ) زهـــی از دیـــده  

 

ــر همــه عــالم کــه همــه عــالم از اوســت   عاشــقم ب
خانــه را  در میــان خانــه گــم کــردیم صــاحب    

ــی ــی   او نمـ ــدایا مـ ــدش و از دور خـ ــرد  دیـ کـ
د یـــد بیاییـــمعشـــوق همـــین جاســـت بیای  

نمــــوده بــــود خــــود در صــــورت مــــا    
 

 ) ب، ج، د4 ) الف، ب، د3 ) الف، د، هـ2 ) ب، د، هـ1
-25 است؟ تومتفاکدام گزینه با بقیه 

ــین  1 ــده در راه یقــ ــال بنــ ــت کمــ ــن اســ ) ایــ
) کـــه جهـــان صـــورت اســـت و معنـــی اوســـت 2
موجــــــود) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان 3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

 

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

 

 

موجــــــود) غیــــــر او نیســــــت در جهــــــان 3
ــو خــواهی ز جــزء و کــل  4 ــرینش آنچــه ت ) زیــن آف

ــد    ــا شــ ــق بینــ ــه عشــ ــاو بــ ــد آن کــ بینــ
در نفس خود بجـوي کـه جـامی جهـان نماسـت     
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6صفحه  زبان عربی

 :)٢۶ - ٣٧( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
-26 :م إِخوانًایكم إِذ كنتم أَعداًء فأَلَّف بین قلوبكم فأَصبحتلع نعمت هللا ذُكروااُ 
 هایتان الفت برقرار شد و برادران هم گشتید! که دشمن شدید، پس میان دل خویش تذکر دهید، هنگامی هاي الهی را به نعمت )1
 خود نعمت خداوند را ذکر کنید، وقتی دشمنان هم بودید، سپس میان قلبتان به هم پیوسته شد تا برادران همدیگر شوید! بر) 2
 هایتان همدلی ایجاد کرد، پس برادر گشتید! ودید، پس میان دلکه دشمن ب آنگاه ،ریدوآ نعمت خدا را بر خویش به یاد )3
سـپس پیونـد    ،هاي شما الفـت ایجـاد شـد    که دشمنانی شدید، پس میان قلب نعمت خداوند را زمانی ،کنید بر خودتان یاد) 4

 اخوت بستید!
-27 »:بعد موته أیضاً!من یغرِس نخالً أو یحفر بئراً أو علَّم علماً سیجري له أجر هذه األعمال «

 ) هر کس نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی بیاموزد پاداش این کارها بعد از مرگ نیز براي او جاري خواهند بود!1
 دهد در حالی که پاداش این کارها پس از مرگ براي او جاري هستند! کند یا دانشی یاد می کارد یا چاهی حفر می ) چه کسی نخلی را می2
 س نهالی بکارد یا چاه حفر کند یا دانشی بیاموزد پاداشی براي این کارها بعد از مرگ خود دریافت خواهد کرد!) هرک3
 ) هر که نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی یاد بدهد پاداش این کارها بعد از مرگش نیز برایش جاري خواهد بود!4
-28 :!»الذّنوب أعلم بما تفعلون من کبائرنّھ م فإّال ھا المذنبون، اتّقوا ربّکم العیا أیّ «
 دهید، آگاه است! اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان پروا کنید؛ زیرا او به آنچه از گناهان انجام می) 1
 باشد! تر می دهید، آگاه اي گناهکاران، از پروردگار بسیار دانایتان پروا کنید؛ چه او به آنچه از گناهان بزرگ انجام می) 2
 اید! اي گروه گناهکار، تقواي پروردگار بسیار دانایتان را پیشه کنید؛ زیرا او آگاه است به آنچه از گناهان بزرگ انجام داده) 3
 دهید! داند آنچه را که شما از گناهان بزرگ انجام می اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان بسیار پروا کنید؛ چه او می) 4
-29 »:إلی العربیۀ باألسباب المختلفۀ و قد تغیرت و فقاً للسان العرب!هناك مفردات کثیرة نُقلت «

 اند!  اند و بر اساس زبان عربی تغییر کرده  ) واژگانی متعدد وجود دارد که به دالیل زیادي عربی منتقل شده1
 اند!  ییر کردههاي مختلف به عربی منتقل شدند و بر اساس زبان عرب تغ ) واژگان زیادي وجود دارند که به علّت2
 اند! اند که بر اساس زبان عرب تغییر داده شده هاي مختلفی به زبان عربی منتقل کرده ) واژگان زیادي را به علّت3
 اند!  ها تغییر کرده زیادي هستند که به دالیل مختلف بر اساس زبان عربشدة ) واژگان منتقل 4
-30 »  ا تَحتوی زیتاً خاّصاً ِلعَدم تأثیر الماء علیھا!ِللبّطِ ِخزاناٌت طبیعیّةٌ بالقُْرِب ِمن أذنابِھ«
 تأثیرکردن آب!  هایش است که روغن خاصی را حاوي است براي بی هایی در نزدیکی دم ) براي اردك مخزن1
 هاي طبیعی که در نزدیکی دم اردك وجود دارد روغن خاصی براي عدم اثرگذاري آب دارند!   ) مخزن2
 هاي خود دارد که حاوي روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن است، دارد!  نزدیکی دم هاي طبیعی در ) اردك مخزن3
 ها است!  هاي خود شامل روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن هاي طبیعی اردك در انتهاي دم ) مخزن4

-31 عیّن الصحیح:
 کند! مان یاري می درسیاین برنامه ما را در کارهاي ھذه البرامج تساعدنا علی أعمالنا الدراسیّة: ) 1
 کنند! گاهی تماشاچیان قبل از شروع مسابقه ورزشگاه را پر می :!قد یمأل المتفّرجون المعلب قبل بدایة المباراة) 2
 نباید از چیزي که نسبت به آن دانش نداري پیروي کنی! :!ال تقُف ما لیس لک بھ علم )3
دت لسانی لین الکالم) 4  زبانم را به سخن نرم عادت دادم! :!عوَّ

-32 :الخطأ عیّن
کننـد،   هاي دیگران را آشکار می برخی از مردم عیب :بعض الناس یجھرون بعیوب اآلخرین بینما الیھتّموا بعیوب أنفسھم) 1

 کنند! هاي خودشان توجه نمی که به عیب درحالی
هـاي   دانشـمندان مسـلمان در زمینـه    :ةتقدّماً تعترف بھ الجوامع الغربیّ  ةقد تقدّم العلماء المسلمون فی المجاالت المختلف) 2

 کنند! اند که جوامع غربی به آن اعتراف می اي پیشرفت کرده مختلف به گونه
 !آمد )(: در روزي از روزها پدرش با او نزد امیرمؤمنان )( فی یوم من األیّام جاء بھ أبوه إلی أمیرالمؤمنین) 3
نهنگ براي استخراج روغن از کبدش براي ساخت مـواد   :موادّ التجمیل ةالستخراج الزیت من کبده لصناع یُصاد الحوت) 4

 شود! آرایشی شکار می

کارها بعد از مرگ خود دریافت خواهد کرد!) هرک3 بیاموزد پاداشی براي این بکارد یا چاه حفر کند یا دانشی نهالی س
) هر که نخلی بکارد یا چاهی حفر کند یا دانشی یاد بدهد پاداش این کارها بعد از مرگش نیز برایش جاري خواهد بود!4
ّککقوا ربّکم العّیا أی« :!»الذّنوبأعلم بما تفعلون من کبائرھھنّھ م فإّّععّالّققییھا المذنبون، اتّ
دهید، آگاه است!اي گناهکاران، از پروردگار دانایتان پروا کنید؛ زیرا او به آنچه از گناهان انجام می) 1
باشد! تر می دهید، آگاه اي گناهکاران، از پروردگار بسیار دانایتان پروا کنید؛ چه او به آنچه از گناهان بزرگ انجام می) 2
اي گروه گناهکار، تقواي پروردگار بسیار دانایتان را پیشه کنید؛ زیرا او آگاه است به آنچه از گناهان بزرگ انجام داده) 3
دهید! داند آنچه را که شما از گناهان بزرگ انجام میاي گناهکاران، از پروردگار دانایتان بسیار پروا کنید؛ چه او می) 4

»:إلی العربیۀ باألسباب المختلفۀ و قد تغیرت و فقاً للسان العرب!هناك مفردات کثیرة نُقلت
اند! اند و بر اساس زبان عربی تغییر کرده) واژگانی متعدد وجود دارد که به دالیل زیادي عربی منتقل شده1
اند!  ییر کردههاي مختلف به عربی منتقل شدند و بر اساس زبان عرب تغ) واژگان زیادي وجود دارند که به علّت2 غغ
اند! اند که بر اساس زبان عرب تغییر داده شدههاي مختلفی به زبان عربی منتقل کرده) واژگان زیادي را به علّت3
اند!  ها تغییر کرده زیادي هستند که به دالیل مختلف بر اساس زبان عربشدة ) واژگان منتقل 4

ھھن أذنابِھ نن ِم رر بالقُْرِب ّةةزاناٌت طبیعیةٌ زز ِخ ِلبّطِ ددعَدم تأثیر الماء علیھا!للِل عع ِل ً اا خاّصا ّ ً »  َححھھا تَحتوی زیتا
تأثیرکردن آب!  هایش است که روغن خاصی را حاوي است براي بیهایی در نزدیکی دم) براي اردك مخزن1
هاي طبیعی که در نزدیکی دم اردك وجود دارد روغن خاصی براي عدم اثرگذاري آب دارند!  ) مخزن2
هاي خود دارد که حاوي روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آن است، دارد! نزدیکی دم هاي طبیعی در ) اردك مخزن3
ها است!  هاي خود شامل روغن خاصی براي عدم تأثیر آب بر آنهاي طبیعی اردك در انتهاي دم) مخزن4

ننیّن الصحیح:
کند! مان یاري می درسیاین برنامه ما را در کارهاي ّةةھذه البرامج تساعدنا علی أعمالنا الدراسیة: ) 1
المباراة)2 بدایة قبل المعلب المتفرجون یمأل م:!ّقد پر را ورزشگاه مسابقه شروع از قبل تماشاچیان کنند!گاه
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7صفحه  زبان عربی

-33 المفھوم: من األقرب عیّنو أوفوا بالعھد إِّن العھد کان مسؤوالً 
) عهــد مــا بــا تــو نــه عهــدي کــه تغیــر بپــذیرد 1
ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
عهــد و پیمــان را چــه کــردي؟   ) کجــا شــد  3
پاینـد  رویان به عهـد خـود نمـی    ) ندانستم که مه4

 
 

بوستانیســـت کـــه هرگـــز نزنـــد بـــاد خـــزانش! 
 

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟    امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!   ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم از آن عه
 

-34 »:کمتر از هشتاد هزار نفر است!چهل و پنج درصد شهرهاي ایران تعداد ساکنانش «
1 ( ً  !خمسة و أربعون فی المئة من مدن إیران عدد سّکانھا أقّل من ثمانین آالف شخصا
 عدد سّکان أربعة و خمسین فی المئة من مدن إیران أقّل من ثامنة آالف شخصاً!) 2
 اً!خامس و أربعون فی المئة من مدن إیران عدد سّکانھا أقّل من سبعین آالف شخص) 3
 ن فی المئة من مدن إیران أقّل من ثمانین آالف شخصاً!یعدد سّکان رابعة و خمس) 4

»کند! کننده را براي بهبود زخمش ترشح می زبان گربه مایعی پاك« عیّن الصحیح فی التعریب: 35-
 جروحھ! لسان القّط یُفرز سائالً مطّھراً اللتئام) 2 للسان القّط سائل مطّھر یُفرزه حتّی یلتئم جرحھ!) 1
 للسان القّط سائل مطّھر یُفرزه اللتئام جروحھ!) 4 لسان القّط یُفرز سائالً مطّھراً اللتئام جرحھ!) 3

-36 عن الفعل المناسب لتکمیل الفراغ:الخطأ عیّن 
 ......... المزارع أشجارا مختلفة من أنواع الفواکھ! (تنمو) )1
 (یتعبّد) !فی مکةفی غار حراٍء الواقع  ......... )(کان النبّی  )2
 (الیسبّب) !ةنّ فظ خروج أی غازاٍت ملوّ النّ شتعال بذور شجرة ا .........) 3
 جدّی و جدّتی ......... ! (تذّکرانی)) 4

-37 الکلمات: ةعن قراء الخطأ عیّن
 ِسِھ و َکذِلک العَْقُل السَّلیُم!الِجْسُم القَویُّ یَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً ِلنَفْ ) 1
 ُخُص إذا َکثَُر إّال اْألدََب!َشیٍء یرْ ُکلُّ ) 2
 ِوعاُء اْلِعْلِم الیَضیُق بِما ُجِعَل فیھ بَْل یَتَِّسُع!) 3
ُحفیُّ الَیََری الَجماَل إّال الَحّریَّ ) 4  !نُشاِھدُ فی َحیاتِِھ إّال النَّشاطَ ةَ فَالھذا الصُّ

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

ھ  ی جعلت ة الت القطب الشمالی (أو المنطقة األریکتیة) أحد قطبی الکرة األرضیة یتمیّز ببرودتھ الشدیدة و ثرواتھ الباطنی
ین  ّن أّن القطب د تظ وبّی. ق ب الجن س القط ی عک ة عل ذه المنطق ی ھ ون ف ّکان یعیش اک س ُدَول. ھن ین ال راع ب ل ص مح

غ متشابھان فی کّل شیء، ولکن الحقیقة  رودة؛ یبل دید الب ّو ش وبّی بج أّن ھناک العدید من االختالفات. یمتاز القطب الجن
رارة  ی  -۴٩درجتھ الح تاء إل ی الش ل الحرارة ف مالّی تص ی الش ن ف ة؛ ولک ین  -٣۴درج یف ب ی الص +. ١٠و  -١٠و ف

ا) ھ وبّی (أو أنتاراکتیک ة القطب الشمالّی ھو فی حقیقتھ محیط متجّمد محاط باألراضی و الجن ارة کامل و أرض تشّکل ق
ر  ھا) والدببة (خرس بجبالھا. ھناک اعتقاد عاّم أن البطاریق (پنگوئن ر غی ّن األم د؛ لک ھا) القطبیة تعیش فی مکان واح

ی  تطاع عل ر اس ّن أول البش کوت لک الکون س رت ف ذلک. کانت أول محاولة ألیجاد الطریق إلی القطب الجنوبی من روب
اً و الوصول إلی جنوب القطب رو اتوا جوع ھ م ن مرافقی ة م کوت و اربع وع، س ة الّرج ی رحل ھ. ف ن و فریق الد أموندس

 بسبب البرد الشدید.
 

-38 عیّن الصحیح علی حسب النّص:
  منطقة القطب الشمالّی أبرد منطقة فی العالم!) 1
 لیس ھناک سکان یعیشون فی منطقة القطب الجنوبّی! )2
 لّی بدرجة فوق الّصفر!لم تصل درجة الحرارة فی القطب الشما )3
 اّول من وصل إلی القطب الجنوبّی ھو روبرت فالکون سکوت! )4
 

»کند!کننده را براي بهبود زخمش ترشح میزبان گربه مایعی پاك«ننعیّن الصحیح فی التعریب:
ییفرزه حتّی یلتئم جرحھ!) 1 ففر یُ ّرر سائل مطھ ّرر مطھراً اللتئام) 2للسان القّط فف یُفرز سائالً جروحھ! لسان القّط
ّرر مطھراً اللتئام جرحھ!) 3 فف یُفرز سائالً ففر یُفرزه اللتئام جروحھ!) 4لسان القّط ّرر سائل مطھ للسان القّط

عن الفعل المناسب لتکمیل الفراغ:الخطأ ننیّن 
......... المزارع أشجارا مختلفة من أنواع الفواکھ! (تنمو))1
ی کان النبی  )2 الواقع .........)(ّی  ّدد(یتعبّد)!فی مکةٍفی غار حراٍء
ّ ملوّالنّشتعال بذور شجرة ا.........) 3 ب) !ةنٍّننفظ خروج أی غازات ببّ
ّّررتی ......... ! (تذّکرانی)) 4 جدّ جدّی و

الکلمات:ةعن قراءالخطأننعیّن
ْنَْف) 1 ِننِل ً ببناِسبا نن ُم ًذاء ذذ ِغ ِ ذذْجِذُب جج یَ ُّویُّ َووالقَ ممْسُم ُلیم!سسالِج للالسَّ َّ للْقُُل َققک الع ککذِل ََذذ و َک ھھففِسِھ
ُّلُّ)2 ُّللُک ْ اْألدََب!ٍَشیٍء یرُُ ررثَُر إّال ََثثإذا َک صصُخُص
ععِسُع!) 3 سستَّ تت یَ َللفیھ بْْل للِعَل ععما ُج ُ مم بِ َضض الیضیُق ممْلِم للِع عع اْل ُعاء ِو
ررالحّریَّ) 4 َ َمال إّال ممی الج َ رریََر الَ ُّفیُّ ففُح الالفَالُّححھذا الصُّ َّششالنَّشاَطییةَ ِھھیاتِِھ إّال یی فی ح َ ددشاِھدُ !ششنُ

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

ی ة الت ّززلقطب الشمالی (أو المنطقة األریکتیة) أحد قطبی الکرة األرضیة یتمیز ببرودتھ الشدیدة و ثرواتھ الباطنی
ال ّ أّن ّن د تظ ّ. ق وبی ب الجن س القط ی عک ة عل ذه المنطق ی ھ ون ف ّکان یعیش اک س ّل. ھن ُدَو ین ال راع ب ل ص ُمح

رودةّمتشابھان فی کل شیء، ولکن الحقیقة  دید الب ّو ش وبی بج ّ ھناک العدید من االختالفات. یمتاز القطب الجن ّأّن
رارة  ی -۴٩درجتھ الح تاء إل ی الش رارة ف ل الح مالی تص ی الش ن ف ة؛ ولک ین -٣۴ّدرج یف ب ی الص و -١٠و ف
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8صفحه  زبان عربی

-39 عیّن الصحیح:
 القطب الشمالّی فی الحقیقة ماء متجّمد!) 1
 تعیش البطاریق و الدببة القطبیّة فی مکان واحد! )2
 روالد أمونسن و فریقھ ماتوا فی رحلة رجوعھم من القطب الجنوبّی! )3
 القاّرة القطبیّة الجنوبیّة معروفة بإسم األریکتیة! )4

-40 فی النّّص: یذکر  لمعیّن ما 
 عدم تشابھ القطبین!) 2 األسم الثانی للقطب الشمالّی!) 1
 حدود درجات الحرارة فی القطب الشمالّی! )4 أول من وصل إلی القطب الشمالّی! )3

-41 نقدر أن نفھم من النّص ....:
 ھناک ثروات جعلت القطب الشمالّی محّالً للصراع! )2 لجّو فی القطب الجنوبّی!ما ھو سبب برودة ا) 1
 لماذا ال تعیش البطاریق فی القطبین!) 4 ھل ھناک أسماک فی المیاه فی القطب الشمالّی!) 3
 

 :)۴٢ - ۵٠(عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی  ■■
-42 عیّن الصحیح:

 مبتدأالّطبیب: اسم، مفرد، مذکر، اسم الفاعل/  راجعِ قال الّرجل لی: رجاء، ) 1
 الیھ / مضافةأنفع للطّالب: اسم، جمع التکسیر، مذکر، اسم المبالغ کتّاب ةآراء عد ةقراء) 2
 خبر»)/ إعجاب«بإیران: اسم، مفرد، مؤنث، اسم المفعول (من مصدر  ةبُمعجَ کثیٌر من المستشرقین ) 3
ات/  لیستمعنالطالبات ) 4 رفین، للغائب ةإلی کالم المعلّم: فعل مضارع، مزید ثالثی بح ھ مفتوح ة و نون ة فعلیّ بسبب  الجمل

 »الّالم«وجود 
-43 یھدی من ھو کاذب َکفّار إن هللا ال

 / فاعلةلفظ الجاللھ، مفرد، مذکر، معّرف بالعلمیّ هللا:  )1
 و خبر ةال یھدی: فعل مضارع للنّفی، للغائب، متعٍدّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلیّ  )2
 کاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر )3
 ، نکرهةکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ )4

ً یوم ینظر المرء ما قّدمت یداه و یقول اعیّن الصحیح عن نوعیّة الکلمات و محلّھا اإلعرابّی:  -44 لکافر یا لیتنی کنت ترابا
 ةفعلی ةو الجمل» المرء«ـ معلوم/ فعل و فاعلھ » نظر«ینظر: فعل ـ مضارع ـ فیھ حرف زائد واحد ـ من مصدر  )1
 قدّمت: فعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ متعٍد/ فعل و فاعلھ ضمیر بارز )2
 منصوب / مفعول وةما: اسم ـ من الکلمات الشرطیّ  )3
 الکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معّرف بأل/ فاعل و مرفوع )4

-45 الحسابیّة:عیّن الصحیح عن العملیات 
 !ثالثینو ستّة أربعة عشر فی تسعة یساوی مئة و ) 1
 و ثالثین یساوی خمسین!اربعة و ثمانون ناقص اربعة ) 2
 سبعة عشر!ن تقسیم علی سبعة یساوی سبعو) 3
 ستّة و سبعین! ستّة عشر زائد واحد و خمسین یساوی) 4

-46 عیّن الفعل الّذی ال یُبنَی منھ المجھول:
 ال شکَّ أّن اإلنسان یَعرُف أصدقاءه عند الشدائد! )1
 أَمَرنا القرآن أّال نَُسبَّ معبودات الکفّار! )2
 إن یَعمل أعمال الخیر فلھ عند ربّھ أجٌر عظیٌم! )3
 لربیع فتفتّحت األزھار الملّونة و الورود الجمیلة!جاء ا )4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی  ّححن الّص :)۴٢-۵٠(ننعیّ
ننعیّن الصحیح:

مبتدأببالّطبیب: اسم، مفرد، مذکر، اسم الفاعل/  راجعِّقال الرجل لی: رجاء، ) 1
الیھ / مضافةّأنفع للطّالب: اسم، جمع التکسیر، مذکر، اسم المبالغااب  ّاب ةآراء عد ةقراء) 2 غغ
ةبمٌکثیر من المستشرقین )3 عجعَج خبر»)/ إعجاب«بإیران: اسم، مفرد، مؤنث، اسم المفعول (من مصدر ُ
ات/  لیستمعنالطالبات ) 4 رفین، للغائب ةممإلی کالم المعلّم: فعل مضارع، مزید ثالثی بح ھ مفتوح ة و نون ة فعلی ّالجمل

»ّالّالم«وجود 
اافّارإن هللا ال َففیھدی من ھو کاذب ک

ّف بالعلمیهللا: )1 / فاعلةّلفظ الجاللھ، مفرد، مذکر، معر یی
ّ، دون حرف زائد/ الجملة فعلی)2 ّفی، للغائب، متعٍدّ ٍ و خبر ةّففال یھدی: فعل مضارع للنّ یی
ّّررکاذب: اسم، مفرد، مذّکر، مصدر، نکره/ خبر)3
، نکرهةّااکفّار: اسم، جمع التکسیر، اسم المبالغ)4 غغ

ّھا اإلعرابی:  ّھھة الکلمات و محلّ ّةةن الصحیح عن نوعیّ ًیوم ینظر المرء ما قّدمت یداه و یقول اننعیّ ًلکافر یا لیتنی کنت ترابا
ةفعلی ةو الجمل»المرء«ـ معلوم/ فعل و فاعلھ » نظر«ینظر: فعل ـ مضارع ـ فیھ حرف زائد واحد ـ من مصدر )1
ٍ ـ للغائب ـ مزید ثالثی من باب تفعیل ـ متعٍد/ فعل و فاعلھ ضمیر بارز)2 ٍمت: فعل ـ ماٍض ّقدّ
منصوب / مفعول وةّما: اسم ـ من الکلمات الشرطی)3 یی
ّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معرف بأل/ فاعل و مرفوع)4 ّااالکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّ

العملیات عن الصحیح ّةةالحسابیّة:ننعیّن

www.konkur.in

forum.konkur.in



9صفحه  زبان عربی

-47 عیّن اسم التفضیل فی المحّل األعرابی للمفعول:
 ربّنا أنِزل علینا خیر أنعمک فأنت الرّزاق! )1
 ما قّسم هللا للعباد شیئاً أفضل من العقل!  )2
 یا مؤمن، حّی علی خیر العمل فھو الصالة!  )3
 العاقل أفضل الناس اعتباراً ألنّھ الیجّرب مّجرباً! )4

-48 عیّن ما لیس فیھ المضارع المجزوم:
 ال تَْقَربوا من سوء الّظن ألنّھ یوقعُکم فی الخطأ! )1
 ِلینَجح فی عملک یَجُب أن یَجتھدَ أکثر فأکثر! )2
 ھؤالء ُطّالٌب ُمجدّون فلم یُقّصروا فی أداء الواجباِت! )3
 لکذب حتّی یعتمد النّاس علی أقوالی!ألبتعد عن ا )4

-49 عیّن الخطأ فی التوضیحات:
 لیت الطالب ابتعد عن الکسل: یدّل علی عدم وقوع الفعل!) 1
 إّن الخریف یشبھ الربیع ألّن أوراق األشجار متلّونة: یوجد فیھا حرٌف مشبّھ بالفعل یربط الجملتین! )2
 جد فیھا حرٌف من الحروف المشبّھة یؤثّر علی ترجمة فعل بعدھا!لعلّکم تقدرون أن تتغلّبوا علی األعداء: یو )3
 الفقر کالجھل و المیراث کاألدب!: یوجد فیھا حرٌف مشبّھ بالفعل یدّل علی نفی الجنس! )4

-50 فیھ الحال: لیسعیّن ما 
 اَقَطُع ھذه المسافة البعیدة لسالمة جسمی ُمسرعةً!) 1
 قریبةً! اصبحت قدالمشرکون یظنون أنَّ نھایة االسالم  )2
 ساِعدوا إخوانکم و ھم مظلومون فی الیمن!) 3
 خرجنا من قاعة االمتحان مسرورات!) 4

ننعیّن الخطأ فی التوضیحات:
ّلیت الطالب ابتعد عن الکسل: یدّل علی عدم وقوع الفعل!) 1
ّھھ مشبّھ بالفعل یربط الجملتین!)2 ٌنة: یوجد فیھا حرف ّأوراق األشجار متلو ّالخریف یشبھ الربیع ألن ّإّن
ّببکم تقدرون أن تتغلّبوا علی األعداء: یو)3 ررھة یؤثّر علی ترجمة فعل بعدھا!ککلعلّ ّھھ من الحروف المشب ٌجد فیھا حرف
ّھ بالفعل یدّل علی نفی الجنس!)4 ّھھ مشبّ ٌالفقر کالجھل و المیراث کاألدب!: یوجد فیھا حرف

فیھ الحال:لیسننعیّن ما
ُسس ھذه المسافة البعیدة لسالمة جسمی مسرعةً!) 1 ععقَطُع اَ
قریبةً! اصبحت قدَّالمشرکون یظنون أنَّ نھایة االسالم )2
ددساِعدوا إخوانکم و ھم مظلومون فی الیمن!) 3
خرجنا من قاعة االمتحان مسرورات!) 4
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10صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
-51 قرآنی مرتبط است؟ آیۀبیانگر چیست و با کدام » آموز صد مدرس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسئله«شعر 

آنو ا﴿اعجاز لفظی قرآن و امی بودن پیامبر ـ   )1 ن   ن ا اً ا   و    ً  ﴾وا  ا
....﴿بودن پیامبر ـ  ) اعجاز محتوایی قرآن و امی2 ب و     ﴾و       
دءاا اد﴿) اعجاز لفظی قرآن و سندیت بر نبوت پیامبر ـ 3  ﴾  دون ا ان  
ن  و ا﴿) اعجاز محتوایی قرآن و سندیت بر نبوت پیامبر ـ 4 آن و   اً وا ا   ن ا  ً  ﴾ ا

-52 با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟  » یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر«بیت 
 » گرا) و مسلمان بود. ابراهیم نه یهودي بود، نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست (حق) «1
 »  .اند اند، خواه ناخواه در برابر او تسلیم نها و زمی کسانی که در آسمانهمۀ جویند؟ و  آیا غیر از دین خدا می) «2
 » خواند. اید، دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید؛ هرگاه شما را به چیزي فرا می اي کسانی که ایمان آورده) «3
یم و خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تـو وحـی کـردیم و بـه ابـراه     ) «4

 » .موسی و عیسی توصیه نمودیم
َ ﴿آیۀ از  ِ اُء ا َ ُ ُ ا ُ ُس اَ ّ َ ا ّ ِ  ا -53 ؟گردد کدام مفهوم دریافت می ﴾...ا
برد، لذا مورد ستایش است. ) از آنجا که خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می1
ستایش خداوند مشغول هستند، لذا خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع آنها بـه  ) آنجایی که مخلوقات در هر حال به 2

برد. کار می
نیاز خواهند بود. گیرند، مانند او بی ) آنان که رنگ خدایی می3
رسند. نیازي مطلق می پردازند، به بی ) آنان که به ستایش خالق می4

تواننـد   اسالمی با کدام اقدام میجامعۀ چه کسانی است و مردم در برعهدة ط الهی تشخیص احراز صالحیت فقیه نسبت به داشتن شرای 54-
 تر به حکومت و رهبرشان ارائه دهند؟ موفقجامعۀ ادارة کمک خوبی در 

 ) پذیرش از سوي مردم ـ مشارکت در نظارت همگانی  1
 ) تأیید از سوي خبرگان ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی2
 رگان ـ مشارکت در نظارت همگانی  ) تأیید از سوي خب3
 ) پذیرش از سوي مردم ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی4

-55 مبارکه در تناسب است؟ آیۀآورد و با کدام  انتخاب هوشمند در خصوص هدف زندگی، کدام ویژگی را براي غایت انسان به ارمغان می
َ ﴿ -) جامعیت 1 ِ  ّ ِ ُ ا  َ َ  ﴾  
َ ﴿ -) در بردارندگی 2 ِ  ّ ِ ُ ا  َ َ  ﴾  
ة﴿ -) افول ناپذیري 3 َ ِ ٓ اُب ا َو ا  ِ َ ا ِ َ﴾  
ة﴿ -) گنجایش بیشتر 4 َ ِ ٓ اُب ا َو ا  ِ َ ا ِ َ﴾ 

ـ﴿﴿با توجه به عبارت قرآنی ن   شود و براي جلوگیري از زیان و خسران دومـین   این خسران شامل چه کسانی می ﴾ان ا 56-
 شرط چیست؟

   ) عام براي کافران ـ ایمان1
 ها ـ عمل صالح ) عام براي همه انسان2
   ) خاص براي کافران ـ ایمان3
 ) خاص براي مومنان ـ عمل صالح4

-57 زند؟ اپذیر استوار چه مثالی مین مندي تخلف قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند
ن﴿) 1 ّ و    ا ا ا ان  س ان    ﴾ا ا
ن﴿) 2 ً و ا  ّ و ا  ت و     ﴾ّ  ذا ا
 ﴾    ر  ا  و   ﴿) 3
رک ا و ﴿) 4 نا   و ان     ّ ر و   ﴾ا  ا

» .موسی و عیسی توصیه نمودیم
َ﴿آیۀ  اِ ااُء َ ُ ا ُ ُ اَ سسُس ّّّّ ا َ ّ ِا ؟گرددکدام مفهوم دریافت می﴾...ا

برد، لذا مورد ستایش است.) از آنجا که خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع مخلوقات به کار می1
ستایش خداوند مشغول هستند، لذا خداوند غناي خود را در راه رفع نیاز و نفع آ) آنجایی که مخلوقات در هر حال به 2

برد. کار می
نیاز خواهند بود.گیرند، مانند او بی) آنان که رنگ خدایی می3
رسند. نیازي مطلق می پردازند، به بی ) آنان که به ستایش خالق می4

اسالمی با کدام اقدام میجامعۀ چه کسانی است و مردم در برعهدة ییط الهی شخیص احراز صالحیت فقیه نسبت به داشتن شرای
تر به حکومت و رهبرشان ارائه دهند؟موفقجامعۀ ادارة کمک خوبی در 

) پذیرش از سوي مردم ـ مشارکت در نظارت همگانی  1
) تأیید از سوي خبرگان ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی2
ببرگان ـ مشارکت در نظارت همگانی  ) تأیید از سوي خب3
) پذیرش از سوي مردم ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی4

مبارکه در تناسب اسآیۀآورد و با کدام نتخاب هوشمند در خصوص هدف زندگی، کدام ویژگی را براي غایت انسان به ارمغان می
َ﴿-) جامعیت1 ِ  ّ ِ ُ ا  ُ َ َ  َ﴾
َ﴿-) در بردارندگی 2 ِ  ّ ِ ُ ا  ُ َ َ  َ﴾
ة﴿-) افول ناپذیري 3 ةَ ِ ٓ ٓ ا َ و اب ا  ُ ِ َ ا ِ َ﴾
ة﴿-) گنجایش بیشتر 4 ةَ ِ ٓ ٓ ا َ و اب ا  ُ ِ َ ا ِ َ﴾
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11صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
السالم به ترتیب چه کسی و چـه چیـزي    ها و کارها از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه گسیختگی تصمیم ها و عامل از هم ترین انسان زیرك 58-
 باشد؟  می
 نکردن کارها   تنبلی و پیگیري -) کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد 1
 گذشت ایام  -کسی که فراوان به یاد مرگ است ) 2
 گذشت ایام   -) کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد 3
 تنبلی و پیگیري نکردن کارها   -) کسی که فراوان به یاد مرگ است 4

-59 شود؟ پیام کدام حدیث سبب رشد و کمال و یا عقب ماندگی و خسران ما می
ب ا) 1 ت  ر    ّ ن ا  ل و    ت   ّ   
ّ و ا ) 2 ت و      ذا ا
ن﴿) 3 ّ و    ا ا ا ان  س ان     ﴾ا ا
ان ز  ا ز  ) 4 ّ ا   ا  ا

آیـۀ  تـوان در کـدام    دستورات الهی است، علت این موضوع را مـی  کنندة بیانمطابق با دین و  )( امام علیاگر بگوییم سخن و عمل  60-
 یافت؟ شریفه

1 (﴿ ِ ل و او ا ّ ا ا ّ و ا ا ا ا ا ّ آ ّ ا  ﴾ ا
ُ ا﴿ )2 ت او   ّ ا ا ا و  ّ آ  ﴾ان ا
3( ﴿ ّ اً ا  ّ ّ ا ا و  ّ   ا  ﴾ ا
ة و...﴿) 4 ّ ن ا  ّ ّ و ر و ا ُ ا ّ و  ﴾ا

ها و تمایالت دنیـایی   اي که افراد آن فقط خواسته آورد جامعه اي برقرار است و ره میان بعد فردي و اجتماعی توحید عملی چه نوع رابطه 61-
 کنند، کدام است؟ ل میخود را دنبا

 تقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانی رابطۀ) 2 متقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانی رابطۀ) 1
 متقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالی رابطۀ) 4 تقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالی رابطۀ) 3

هـایش راه   هنگامی که در دوراهی ذلت و شهادت واقع شد، خطاب به یارانش چه فرمود و بـا کـدام یـک از سـرمایه     )(امام حسین  62-
 شهادت را برگزید؟

راً ﴿ -»دهد. ها به ساحل سعادت عبور می مرگ شما را از ساحل سختی) «1 َ  ّ ِ اً َو ا  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ    ﴾ا
راً ﴿ -»بینم ، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمیمن مرگ را جز سعادت) «2 َ  ّ ِ اً َو ا  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ    ﴾ا
ِ ﴿ -»بینم من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمی) «3 َ ا ّ ِ ا ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ
ِ ﴿ -»دهد. ر میها به ساحل سعادت عبو مرگ شما را از ساحل سختی) «4 َ ا ّ ِ ا ِ  ُ ِ   ﴾َو  اُ

، ضـمن  )(با وقار بودن نوع آراستگی و پوشش، معلول قوي و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت امـام صـادق    63-
 کند؟   ینما منع م تأکید بر خشنودي خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازك و بدن

 سستی و ضعف دینداري فرد است. نشانۀ ) عزت نفس ـ زیرا 1
 شود. ) عزت نفس ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می2
 سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ ) عفاف ـ زیرا 3
 شود. ) عفاف ـ چنین لباسی موجب گناه و جنگ با خدا می4

-64 بنا بر حدیث رسول گرامی اسالم، خروج از مسلمانی را براي فرد در پی دارد؟ عدم توجه و عمل به کدام یک از موارد زیر،
 ) خودداري از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان1
 ) ارتقا و اعتال بخشیدن به اعتقادات خود با دانش و استدالل2
 ) دفاع از حق مظلومان در تمام نقاط جهان و تالش براي رهایی آنان از ظلم3
 شناسایی و معرفی دشمنان واقعی اسالم و عدم دوستی با آنان) 4

ان ز  ا ز  ) 4 ا ا   ا
تـوان در کـددستورات الهی است، علت این موضوع را مـی کنندةبیانمطابق با دین و ))(امام علیگر بگوییم سخن و عمل 

یافت؟شریفه
1 (﴿ ِ ِل و او ا ا ا ّ و ا ّ ا ا ا ا ّ آ ّ ا ﴾ّ ا
ُت او   ا﴿ )2 ّ ا ا ّا و  ٓ آ ّ ﴾ان ا
اًّ ﴿ )3  ّ ّ ا ا و  ّ   ا ّ ﴾ ا
ة و...﴿) 4 ّ ن ا  ّ ّ ّ و ر و ا ُ ا ّ و ﴾ا

ها و تمایالت داي که افراد آن فقط خواستهآورد جامعهاي برقرار است و رهمیان بعد فردي و اجتماعی توحید عملی چه نوع رابطه
کنند، کدام است؟ل میخود را دنبا

تقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانیرابطۀ) 2متقابل ـ عدم ثبات و آرامش روانیرابطۀ) 1
متقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالیرابطۀ) 4تقابل ـ نابودي امکان رشد و تعالیرابطۀ) 3

هـاهنگامی که در دوراهی ذلت و شهادت واقع شد، خطاب به یارانش چه فرمود و بـا کـدام یـک از سـرمایه    ))(مام حسین 
شهادت را برگزید؟

راً﴿-»دهد. ها به ساحل سعادت عبور میمرگ شما را از ساحل سختی) «1 َ  َ ّ ِ اً َو ا  ّ ِ ََ ا ُُه ا َ َ  َ ّ ِ  ﴾ا
راً﴿-»بینم ، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمیمن مرگ را جز سعادت) «2 َ  َ ّ ِ اً َو ا  ّ ِ ََ ا ُُه ا َ َ  َ ّ ِ ﴾ا
ِ﴿-»بینم من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز خواري نمی) «3 َا اّ ِ ا ِ  ُ ِ ُ  اُ ﴾َو
ِ﴿-»دهد. ر میها به ساحل سعادت عبومرگ شما را از ساحل سختی) «4 َا اّ ِ ا ِ  ُ ِ ُ  اُ ﴾َو

صـادق    و پوشش، معلول قوي و مستحکم بودن کدام ویژگی در انسان است و به چه علت امـام آراستگی ،))  (وقار بودن نوع
کند؟  ممینما منع مکید بر خشنودي خداوند از آراستگی انسان، در حدیثی ما را از پوشیدن لباس نازك و بدن
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12صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
، سپهساالر لشگر خداي رحمان چیست و آزمایش اخالص بندگان، بر موضوع مطرح شـده  )( بنا بر سخنان گهربار مولی متقیان علی 65-

 در کدام آیه علت است؟
م    ...﴿ ) عقل ـ1 ّ  ﴾.....  ا
م    ... ﴿ ) ایمان ـ2 ّ   ﴾..... ا
ة ...﴿ ) عقل ـ3 ّ ة ان ا ّ  ﴾.....ا ا
ة ...﴿ ) ایمان ـ4 ّ ة ان ا ّ   ﴾.....ا ا

-66 اگر بخواهیم تقدم و تأخر را در وقوع حوادث قیامت بیان کنیم، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
 به سوگند دروغ ـ آشکار شدن حوادث تلخ و شیرین زمین  ) برچیده شدن بساط حیات ـ توسل1
 ها ) تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند ـ حضور در پیشگاه خداوند ـ سنجش اعمال، افکار و نیت2
 ) شنیده شدن صدایی سهمگین ـ سنجش اعمال، افکار و نیات ـ حضور در پیشگاه خداوند  3
 رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال  ها و زمین ـ کنار ) تحولی عظیم در آسمان4

-67 چه بود؟ )خداي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (وعدة 
1( ﴿ ً  ﴾ی ا ﴿ )2  ﴾  ا 
وا ﴿ )3 وا ان   ﴾او   ا﴿ )4 ﴾و  ا

-68 پیام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿الف)   ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته ﴾و  ان  

ی...﴿ ب) ُ ِد ا َ  ّ  ـ استقرار دین براي مؤمنان صالح ﴾ُ

ا...﴿ج)  ّ ا ا  جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ  ﴾و ا
 ) صفر مورد4 ) یک مورد3 ) دو مورد 2 ) سه مورد1

ب ا« شریفۀ یک از روابط علی و معلولی زیر در خصوص دو روایت کدام ب و  ا ا  ا« و»  ا 69-
 و هر دو روایت با کدام ویژگی توبه ارتباط دارند؟ برقرار است»   ذ 

 ) روایت اول متبوع روایت دوم است ـ پیرایش2 ایش) روایت اول تابع روایت دوم است ـ پیر1
 ) روایت دوم متبوع روایت اول است ـ آالیش4 ) روایت دوم تابع روایت اول است ـ آالیش3

-70 شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام  عکس
   ﴾قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت﴿) 2 ﴾اَخّرَینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و ﴿) 1
  ﴾و ما تشآءونَ الّا ان یشآء اهللا رب العالمین﴿) 4 ﴾کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ﴿) 3

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

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

کننده  سیدن به کدام نعمت است و علت خستهگزاري نیکوکاران در بهشت به چه دلیل است و سرور و شادمانی بهشتیان معلول رسپاس 72-
 است؟آمده هاي آن، به ترتیب در کدام مورد مذکور  آور نبودن نعمت و مالل

 ) زیرا خدا حزن و اندوه را از آنان زدوده است ـ خشنودي خدا ـ دائمی بودن آن 1
 دن آن ) زیرا خدا رنج و درماندگی را از آنان دور کرده است ـ دارالسالم ـ دائمی بو2
 اش وفا کرده است ـ خشنودي خدا ـ طراوت و تازگی آن  ) چون خدا به وعده3
 ) چون خدا جایگاه زیبایی به آنها عطا کرده است ـ دارالسالم ـ طراوت و تازگی آن 4

رفتن پرده از اسرار و حقایق عالم ـ تجسم اعمال ها و زمین ـ کنار) تحولی عظیم در آسمان4
چه بود؟)خداي متعال در قرآن کریم براي مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در مسیر ترسیم شده توسط پیامبر (وعدة 

1( ﴿ً ﴾ی ا ﴿ )2 ﴾  ا 
وا ﴿ )3 وا ان  ﴾او   ا﴿ )4﴾و  ا

یام چند عبارت زیر با آیه مقابل آن تناسب دارد؟

...﴿لف)  ان ـ وراثت زمین توسط بندگان شایسته﴾و

ی...﴿ب) ا ِد ُ َ ّ صالح﴾ُُ براي مؤمنان ـ استقرار دین

اا...﴿ج)  ا ا ّ ا جانشینی مؤمنان صالح در زمینـ﴾ووو
) صفر مورد4) یک مورد3) دو مورد2) سه مورد1

با«شریفۀیک از روابط علی و معلولی زیر در خصوص دو روایتکدام ا و ب ا«و»ا
و هر دو روایت با کدام ویژگی توبه ارتباط دارند؟برقرار است»ذ

است ـ پیرایش2ایش) روایت اول تابع روایت دوم است ـ پیر1 روایت دوم ) روایت اول متبوع
) روایت دوم متبوع روایت اول است ـ آالیش4) روایت دوم تابع روایت اول است ـ آالیش3

شریفه ترسیم گردیده است؟ آیۀ العمل انسان پس از وقوف بر عملکرد نادرستش در دنیا در کدام کس
  ﴾قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت﴿) 2﴾اَخّرَینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و ﴿) 1
﴾و ما تشآءونَ الّا ان یشآء اهللا رب العالمین﴿) 4﴾کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ﴿) 3

جایگـبراي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن   )((پیامبر گرامی اسالمبرنامۀ کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی 
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13صفحه  معارف اسالمیفرهنگ و 
رابر تمایالت منفی، تواند در ب پذیرد و علت اینکه نوجوان، بهتر از هر آدمی می کدام اقدام صورت مینتیجۀ عزت نفس آدمی در  تضعیف 73-

 ایستادگی را تمرین کند، چیست؟
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ خواسته1
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه هاي نامشروع ـ خواسته ) پذیرش خواسته2
 شده است.هاي نامشروع ـ هنوز آلوده به گناه ن ) پذیرش خواسته3
 ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ هنوز آلوده به گناه نشده است.4

-74 و استحکام نظام حکومتی یک کشور، به ترتیب چه موقعیتی در جهان براي آن پدید خواهد آورد؟ ضعف
 ) انزوا و همراه و همدل نیافتن ـ تابع کردن دیگران و افکندن یوغ اسارت بر آنها1
 نیافتن ـ حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان ) انزوا و همراه و همدل2
 حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان هاي نادرست ـ ) تبلیغ حق با روش3
 هاي نادرست ـ تابع کردن دیگران و افکندن یوغ اسارت بر آنها ) تبلیغ حق با روش4

معمولی بـه ترتیـب چـه حکمـی      هاي بندي در ورزش شرطهاي مختلف به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی در شرایط ضروري و  تولید فیلم 75-
 دارد؟

 مستحب ـ مکروه) 4 ) واجب کفایی ـ حرام3 حرام ) مستحب ـ2 ) واجب کفایی ـ مکروه1
 

 

معمولی بـه ترتیـب چـه حهايبندي در ورزششرطهاي مختلف به نیت اعتالي فرهنگ اسالمی در شرایط ضروري و ولید فیلم
دارد؟

مستحب ـ مکروه)4) واجب کفایی ـ حرام3حرام ) مستحب ـ2) واجب کفایی ـ مکروه1
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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. 

Which of the following sentences is grammatically wrong? 76-
1) There are lots of food.  2) I’ve got a lot to do today. 
3) She eats lots of fruit.  4) Your sister looks a lot like you.  

……… on his last two films ……… taken a lot of his time and energy. 77-
1) Work – was 2) Worked – were 3) Working – have 4) Working – has 
I’m not going to attend their party, you know I ……… invited.78-
1) hadn’t been 2) haven’t been 3) was not 4) wouldn’t be
If we take a train, it will be cheaper, ………?79-
1) will it 2) won’t it 3) do we 4) don’t we
If parents are ever unsure about a child’s reading ……… they can always contact school for advice. 80-
1) product 2) combination 3) solution 4) ability 

It’s no ……… that you are hungry. You didn’t eat any breakfast.81-
1) wonder 2) alive 3) daily 4) alike 

Do you have much ……… of working with children? They are very energetic.82-
1) time 2) attraction 3) choice 4) experience 

Scientists say that by 2050, wind power can ......... the needs of the world.  83-
1) order 2) meet 3) notice 4) pick 

Over the past five years, car companies got the message that they must make airbags to ……… buyers. 84-
1) achieve 2) confuse 3) satisfy 4) choose 
All the viewers ……… laughing while the magician couldn't bring out a rabbit from his hat.85-
1) belonged to 2) burst into 3) based on 4) paired up 
A  report ……… by some reliable organizations  described the economy as weak.86-
1) communicated 2) contrasted 3) compiled 4) combined 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.87-
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.88-
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 

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. 

Collocation is important because in productive communication (speaking and writing), it 
makes your language sound a lot more natural ‘Speedy car’ is not wrong, (89)……… it 
doesn’t have the same ring to a native speaker as ‘Fast car’ In the receptive skills (reading 
and listening), it can really help to be able to (90) ……… what someone is going to say, 
either to mentally prepare yourself, or in case the rest of the sentence or expression is 
unheard or (91)……… . For example, a native speaker or high-proficiency English learner 
would know that the last word in a page was ‘drift’, then most likely the first word on the 
next page would be ‘wood’ or ‘apart’, (92)……… the context.

89-
1) so 2) and 3) or 4) but 

90-
1) define 2) predict 3) dedicate 4) bring 

91-
1) unwilling 2) unsafe 3) unclear 4) undone 

92-
1) depending on 2) focusing on 3) looking for 4) looking after 

1) will it 2) won t it 3) do we 4) don t we
If parents are ever unsure about a child’s reading ……… they can always contact school for adv
1) product 2) combination 3) solution 4) ability 
t’s no ……… that you are hungry. You didn’t eat any breakfast.
1) wonder 2) alive 3) daily 4) alike 

Do you have much ……… of working with children? They are very energetic.
1) time 2) attraction 3) choice 4) experience 

Scientists say that by 2050, wind power can ......... the needs of the world.  
1) order 2) meet 3) notice 4) pick 

Over the past five years, car companies got the message that they must make airbags to ……… bu
1) achieve 2) confuse 3) satisfy 4) choose 
All the viewers ……… laughing while the magician couldn't bring out a rabbit from his h
1) belonged to 2) burst into 3) based on 4) paired up 
A  report ……… by some reliable organizations  described the economy as weak.
1) communicated 2) contrasted 3) compiled 4) combined 
We are happy to provide a service which is completely ……… to you.
1) decorative 2) cheerful 3) unique 4) proud 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 

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. 

Collocation is important because in productive communication (speaking and writin
k l d l t t l ‘S d ’ i t (89)
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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: 

"Here are many different kinds of phobias, and they affect at least a quarter of the 
population. But doctors believe that they may soon have a cure. They have discovered that a 
drug, which is given to patients suffering from tuberculosis, can also help people to 
overcome their phobias. 

The normal treatment for people with strong phobias is some kind of exposure therapy. 
The most commonly used exposure therapy involves gradually exposing people to the object 
or situation that produces the fear. For example, if you have a dentist phobia, you might first 
sit in the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit in the dentist’s chair. 
These exposures are combined with relaxation techniques. 

However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the new 
drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, could 
be used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at Emory 
University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics - people 
who are scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and down. 
The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo. 

How many people have been affected by phobias? 93-
1) Half of populations  2) One fourth of populations 
3) All the people  4) A quarter and half of populations 
"Directly and gradually involve someone with the object that produces fear" is the definition 94-
for ……… .
1) drug therapy 2) exposure therapy 3) acrophobia 4) relaxation technique 
What does acrophobia mean? 95-
1) dentist phobia  2) scared of spiders 
3) scared of small space 4) scared of height 
Which sentence is not correct according to the text? 96-
1) We can use drug to overcome our fears. 
2) A special therapy can help you. 
3) Exposure therapy is not the only way to cure phobias. 
4) People who were given drug felt much more afraid. 

r situation that produces the fear. For example, if you have a dentist phobia, you might
it in the waiting room of a dentist, then talk to the dentist, and then sit in the dentist’s c

These exposures are combined with relaxation techniques. 
However, exposure therapy does not work for everybody, and doctors think that the

drug, which causes changes to a part of the brain that is used in learning and memory, c
e used in the future to make this therapy more effective. Michael Davis at E

University School of Medicine in Atlanta, Georgia did a study with 30 acrophobics - p
who are scared of heights - and put them in a glass elevator that appeared to go up and d
The people who were given the pill felt much less afraid than those who took a placebo.

How many people have been affected by phobias? 
1) Half of populations 2) One fourth of populations 
3) All the people  4) A quarter and half of populations 
"Directly and gradually involve someone with the object that produces fear" is the defin
for ……… .
1) drug therapy 2) exposure therapy 3) acrophobia 4) relaxation techn
What does acrophobia mean? 
1) dentist phobia  2) scared of spiders 
3) scared of small space 4) scared of height
Which sentence is not correct according to the text? 
1) We can use drug to overcome our fears. 
2) A special therapy can help you. 
3) Exposure therapy is not the only way to cure phobias. 
4) People who were given drug felt much more afraid. 
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Passage 2: 

Speeches come in various forms. You may need to inform, persuade, or entertain your 
audience. You may have had weeks or months to prepare, or you may have to give an 
impromptu speech with little or no time to gather your thoughts. You could give a speech to 
ten good friends or before thousands of strangers. You might be asked to speak at a wedding 
or a board meeting. The following are some tips you can use for any kind of speaking 
engagement. 

If it is appropriate to your topic and audience, using levity to begin a speech can help you 
and your audience to relax. By telling a joke or an amusing anecdote, you may find that you 
win your audience over in the first few minutes. People enjoy hearing stories, and when the
stories are about the speaker, they can be particularly effective. 

As you plan your speech, make sure your examples are relevant to your topic. You should 
use examples that deal with the subject you are talking about. For example, if your speech is 
on pollution you will want to give examples of how bad the water supply is or how poor the 
air quality has become not tell how you burned a casserole last night. Also, make sure that 
you check the verity of any statements you make. You want to be accurate in what you say. 

Which one hasn't been mentioned in the text as an activity done to audience? 97-
1) using levity 2) persuade 3) inform 4) distinguish 
What does anecdote mean? It means ……… .98-
1) speech  2) joke 3) information 4) story 
According to the text which word is the best choice for examples given in a speech? 99-
1) relevant 2) polluted 3) ridiculous 4) qualified 
Which word in this text is the best one to show a speech with little time? 100-
1) anecdote 2) audience 3) engagement 4) impromptu 

use examples that deal with the subject you are talking about. For example, if your spee
n pollution you will want to give examples of how bad the water supply is or how poo
ir quality has become not tell how you burned a casserole last night. Also, make sure

you check the verity of any statements you make. You want to be accurate in what you s

Which one hasn't been mentioned in the text as an activity done to audience? 
1) using levity 2) persuade 3) inform 4) distinguish 
What does anecdote mean? It means ……… .
1) speech  2) joke 3) information 4) story 
According to the text which word is the best choice for examples given in a speech?
1) relevant 2) polluted 3) ridiculous 4) qualified 
Which word in this text is the best one to show a speech with little time? 
1) anecdote 2) audience 3) engagement 4) impromptu 
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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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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-101  تواند براي آن درست باشد؟ دهد. کدام عبارت می رو، یک گسل رانده را نشان می شکل روبه
1 (A  وC اند. در یک زمان به وجود آمده 
2 (B  جدیدتر ازA .تشکیل شده است 
3 (E  وD هاي مانند هم دارند. فسیل 
4 (D  وF هستند  کرتاسه دورة متعلق به. 

-102 هاي زیر تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است؟ یک از پدیده در کدام

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

-103  اند؟ وجود آورده ههایی شکل زیر را ب خوردگی تریاس، ژوراسیک و کرتاسه با چه نوع گسل موازي و بدون چین الیۀ سه
 ) دو معکوس1
 ) دو عادي2
 ) سه رانده3
 ) دو عادي و یک رانده4

-104 یک واحد نجومی در چه هنگامی براي کشور ما بیشترین مقدار است؟
 ) همه روزهاي تیر ماه4 ول فروردین و مهر) ا3 ) اول تیر2 ) اول دي1

-105 درستی نشان دهد؟ تواند پیدایش دریاي سرخ را به کدام شکل می

1 (  2 ( 

3 ( 4 ( 
-106 یابد؟ کند، افزایش می رودي که آن حوضه را پس از یک بارندگی تخلیه می» دبی«آبریز  حوضۀیک در  با کاهش کدام

 ) رطوبت نسبی هوا4 ) مقدار بارندگی3 ) پوشش گیاهی  2 ) وسعت1
-107 کنند؟ بندي می تر از الپیلی را بر کدام اساس طبقه تفراهاي بزرگ

 ) چگالی4 ) اندازه3 ) شکل2 ) جنس1
-108 برده شده وزن حجمی کمتري دارد؟ هاي نام سنگ کدام یک از انواع زغال

 ) آنتراسیت4 ) بیتومین3 ) لیگنیت 2 ) تورب1

E
A

F

F

B
D
C

ژوراسیک
کرتاسه

تریاس 

) دو معکوس1
) دو عادي2
) سه رانده3
) دو عادي و یک رانده4

ک واحد نجومی در چه هنگامی براي کشور ما بیشترین مقدار است؟
) همه روزهاي تیر ماه4ول فروردین و مهر) ا3) اول تیر2) اول دي1

درستی نشان دهد؟تواند پیدایش دریاي سرخ را بهدام شکل می

1 (2 (

3 (4 (
یابد؟کند، افزایش میرودي که آن حوضه را پس از یک بارندگی تخلیه می»«دبی«آبریز  حوضۀیک در کاهش کدام

) رطوبت نسبی هوا4) مقدار بارندگی3) پوشش گیاهی  2) وسعت1
کنند؟بندي میتر از الپیلی را بر کدام اساس طبقهفراهاي بزرگ

) چگالی4) اندازه3) شکل2) جنس1
برده شده وزن حجمی کمتري دارد؟هاي نامسنگدام یک از انواع زغال

) آنتراسیت4) بیتومین3) لیگنیت2) تورب1

ژوراسیک
کرتاسه

تریاس
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3صفحه    شناسی زمین

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-109 ؟باشد نمیهاي سنگین مناسب  هاي زیر براي پی سازه یک از سنگ کدام
سنگ ) ماسه4 ) گابرو3 ) شیست2 ) کوارتزیت1

SiO)هاي زیر در ساختار خود بنیان کدام دسته از کانی )4
-110 دارند؟4

 ) هماتیت و کانی رسی4 ) الیوین و کوارتز3 ) باریت و سیلویت2 آپاتیت و پیریت )1
-111 عربستان با ایران در ......... سال قبل شکل گرفت.ورقۀ رشته کوه زاگرس از برخورد 

 میلیون سال 18) 4 میلیون سال 600) 3 میلیون سال 100) 2 میلیون سال 65) 1
-112 آید؛ یعنی ......... ط افت پدید میبا تخلیه بیش از حد از آب چاه، مخرو

  رود. صورت افتادگی مخروطی شکل پایین می ) سطح ایستابی به1
 رود. صورت مخروط پایین می ) سطح الیه غیرقابل نفوذ به2
  کنند. صورت مخروط به پایین نشست می هاي اطراف چاه به ) زمین3
 ند.کن صورت مخروط فروکش می هاي داخل چاه به ) خاك و ماسه4

-113 باشد؟  یک از میادین نفتی زیر می نفتی کشور ایران در کدامذخیرة ترین  بزرگ
 آغاجاري) 4 اهواز) 3 آزادگان) 2 گچساران) 1

-114 ؟ادمیم صحیح استکدام عبارت در مورد عنصر ک
 رساند. د به بدن به دستگاه عصبی آسیب میپس از ورو) 1
شود. ند منگنز از عناصر فرعی محسوب میهمان) 2
 .دار است ترین منشأ آن سنگ معدن آهن مهم )3
 ی است. ) مانند روي عنصر جزی4

-115 باشد؟ یک از موارد زیر صحیح می کدام
 پذیر است. فلورسیس دندانی برگشتعارضۀ  )1
 سیاه به مقدار زیاد وجود دارد.  رسی و میکايها  ) فلوئور در ترکیب کانی2
 شود. ) فلوئور باعث پوکی استخوان می3
 باشد. ئور یک عنصر سمی می) فلو4

-116 شود؟ هاي سولفیدي یافت می یک از عناصر سمی زیر در کانسنگ کدام
 ) جیوه4 ) فلوئور3 ) کادمیم2 ) آرسنیک1

-117 آسیب برساند. .........تواند در انسان به  کانی آزبست می
 ) دستگاه عصبی4 ) دستگاه گوارشی3 دستگاه تنفسی) 2 دستگاه ایمنی) 1

-118 از نفت کل جهان را در اختیار دارد؟ ایران چند درصد
1 (10%   2( 15%   3(%25  4(%5    

-119 شود؟ یک از عناصر زیر باعث کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن می فقر کدام
 ) فلوئور4 وي) ر3 ) ید2 سلنیم )1

-120 باشد؟ می پهنههاي جوان در ایران مربوط به کدام  فشانآتش  فعالیت
 ) ارومیه ـ پل دختر4 ) زاگرس3 ) البرز2 داغ ) کپه1

 

باشد؟یک از میادین نفتی زیر مینفتی کشور ایران در کدامذخیرة ترین زرگ
آغاجاري)4اهواز) 3آزادگان)2گچساران)1

؟ککادمیم صحیح استدام عبارت در مورد عنصر ک
رساند. د به بدن به دستگاه عصبی آسیب میپس از ورو) 1
شود. ننند منگنز از عناصر فرعی محسوب میهمان) 2
.دار است ترین منشأ آن سنگ معدن آهن مهم )3
ییی است. ) مانند روي عنصر جزی4

باشد؟یک از موارد زیر صحیح میکدام
پذیر است. فلورسیس دندانی برگشتعارضۀ )1
سیاه به مقدار زیاد وجود دارد. رسی و میکايها  ) فلوئور در ترکیب کانی2
شود. ) فلوئور باعث پوکی استخوان می3
باشد. ئور یک عنصر سمی می) فلو4

شود؟هاي سولفیدي یافت مییک از عناصر سمی زیر در کانسنگکدام
) جیوه4) فلوئور3) کادمیم2) آرسنیک1

آسیب برساند..........تواند در انسان به نی آزبست می
) دستگاه عصبی4) دستگاه گوارشی3دستگاه تنفسی) 2دستگاه ایمنی) 1

از نفت کل جهان را در اختیار دارد؟یران چند درصد
1 (10% 2( 15% 3(%254(%5

شود؟یک از عناصر زیر باعث کوتاهی قد و اختالل در سیستم ایمنی بدن میفقر کدام
) فلوئور4وي) ر3) ید2سلنیم)1

باشد؟میپهنههاي جوان در ایران مربوط به کدام ششفشانآتشفعالیت
) ارومیه ـ پل دختر4) زاگرس3) البرز2داغ ) کپه1
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A مجموعۀتعداد اعضاي  CC و تعداد اعضاي  30، برابرA B  از تعداد اعضايA BB ،15   تا کمتر است. اگر تعداد اعضـايB C   C 121-
Bتا کمتر باشد، تعداد اعضاي  C ،20 مجموعۀاز تعداد اعضاي  CCچندتاست؟ 

1 (25 2 (35 3 (45 4 (50 
60اگر  msinو  300 1

-122 کدام است؟ mت تغییرامحدودة ، 2

1( m1 1   2 (m1 3   3 (m1 1 3   4 (m1 3 1 3 

حاصل 
30 30

15 30 30
1 3 15
9 2 10

-123 کدام است؟  

1 (81
4   2 (9

4   3 (1
4   4 (1

36   

y، تمامی نقاط منحنی سهمی aبه ازاي چه مقادیري از  x ( a )x a2 2 1 -124 گیرند؟ ها قرار میxباالي محور  2

1 (a 1
2 2 (a 1

2 3 (a 1
 a) هیچ مقدار 4 2

yاگر نمودار  x 3 واحد به  4ها  واحد به راست و سپس در راستاي موازي با محور عرض 6ها  را در راستاي موازي با محور طول 2 125-
 شود؟   یک از نمودارهاي زیر حاصل می باال انتقال دهیم کدام

1(y x 3 2  2(y x 9 6  3 (y x 3 6   4(y x 9 2  
Aمجموعۀ  , , , ...,1 2 3 -126 عضوي دارد که حاصلضرب اعضاي آن زوج باشد؟  4زیرمجموعۀ چند  11

1 (325  2 (320  3 (315  4 (310  
P(Aدو پیشامد باشند به طوري که  Bو  Aاگر  ) 5

8 ،P(A B) 7
P(Aو  8 B) 1

-127 کدام است؟ P(B)در این صورت  4

1 (3
8 2 (1

4 3 (3
4 4 (1

8 
xاگر خطوط  3

yو  2 5
گذرد، در چه  برخورد این دو ضلع مینقطۀ دو ضلع از یک مربع باشند، آنگاه قطري از مربع که از  معادلۀ 3 128-

 کند؟ها را قطع  تواند محور طول می اي نقطه

1 (1
5 2 (1

5 3 (1
6 4 (3

8 
)Aیک سهمی از نقاط  , )0 3 ،B ( , )2 yگذرد و رأس آن روي خط   می 3 x  قرار دارد. اگر سهمی محورx ها را در نقاطC  وD  قطع 129-

 کدام است؟  CDکند، طول 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

Âمتقاطعند. اگر  ACروي ضلع  BCو عمودمنصف ضلع  Bز رأس ، نیمساABCدر مثلث  -130 کدام است؟ B اندازة زاویۀباشد، آنگاه  54
1 (78 2 (82 3 (84 4 (86 
 

1 (a 1
22 (a 1

23 (a 1
a) هیچ مقدار24

yگر نمودار  x 3 و 4ها  واحد به راست و سپس در راستاي موازي با محور عرض 6ها  را در راستاي موازي با محور طول2
شود؟  یک از نمودارهاي زیر حاصل میاال انتقال دهیم کدام

1(y xx 3 22(y xx 9 63 (y xx 3 6 4(y xx 9 2
Aمجموعۀ  , , , ...,11, , , باشد؟  4زیرمجموعۀ چند ,... زوج عضوي دارد که حاصلضرب اعضاي آن

1 (3252 (3203 (3154 (310
P(Aدو پیشامد باشند به طوري که Bو Aگر  ) 5

8،P(A 8B) 7
P(Aو8 4B) 1

کدام است P(B)در این صورت 4

1 (3
82 (1

43 (3
44 (1

8
xگر خطوط  3

yو 2 5
گذرد برخورد این دو ضلع مینقطۀ دو ضلع از یک مربع باشند، آنگاه قطري از مربع که از معادلۀ3

کند؟ها را قطع تواند محور طولمیايقطه

1 (1
52 (1

53 (1
64 (3

8
)Aک سهمی از نقاط  , ), ،B ( , آن روي خط می,( y گذرد و رأس x قرار دارد. اگر سهمی محورx ها را در نقاطCو

کدام است؟ CDکند، طول 
1 (12 (23 (34 (4

رأس AA، نیمساABCدر مثلث  Âمتقاطعند. اگرACروي ضلع BCو عمودمنصف ضلع Bز کدامBاندازة زاویۀباشد، آنگاه 54
1 (782 (823 (844 (86
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-131 ؟ستنیکدام قضیه دو شرطی 

ABC  ،ˆ(Aالزاویه  ) در مثلث قائم1 a رابطۀ، 90( b c2 2  فیثاغورس) برقرار است. رابطۀ( 2
 هاي نظیر آنها نیز با هم برابرند. ) اگر دو ضلع از یک مثلث برابر باشند، ارتفاع2

n)عددي زوج است. نیز  n2عددي زوج باشد، n) اگر 3 )) 
 ) در لوزي قطرها منصف یکدیگرند.4

ABC ،ˆ(A الزاویۀ قائمدر مثلث  کدام  ACاز ضلع  D فاصلۀ نقطۀاست.  Aنیمساز رأس  AD، 4و  3هاي  با اضالع قائم به طول 90( 132-
 است؟

1 (3
4 2 (12

7 3 (4
3 4 (7

12 
-133 ترین مثلث ایجاد شده کدام است؟ کنیم. مساحت کوچک واحد قطرها را رسم می 5واحد و ارتفاع  6و  4هاي  اي با طول قاعده در ذوزنقه

1 (4 2 (9
4 3 (10

3 4 (11
3 

)Fاگر  ) xx
2 4 Fباشد،  21 ( )1 -134 کدام است؟ 3

1 (1
4   2 (8

3   3 (3 4 (3
4   

xاگر  2
3 mcosxبوده و  3 1

-135 کدام است؟ mمحدودة باشد،  3

1 (m5 1
2 2   2 (m1 5

2 2   3 (m 14 2   4 (m 14 2   

xf(x)نمودار تابع  -136 ؟داردبا نمودار کدام تابع تقاطع  2
1 (y log x2 2 (y log x5 3 (y x 4 (y x4 

f(x)اگر  log ( x )4 3 fباشد، آنگاه  1 ( )1 -137 چند است؟ 2

1 (1
3 2 (5

3 3 (17
 ) تعریف شده نیست4 48

xتابع  ax bf(x) [x]
2

) بازةدر تمام نقاط   , )1 bحد دارد. در این صورت  4 a 138 کدام است؟-

1 (12 2 (10 3 (11 4 (13 

y[x]نمودار تابع  cos x1  اطرافx 139 چگونه است؟-

1 ( 2 (3 ( 4 ( 

1 (42 (9
43 (1

34 (11
3

)Fگر  ) xx
2 2x1  ،باشدF ( کدام است؟ 1(

1 (1
4 2 (8

3 3 (34 (3
4 

xگر  2
3 3x  بوده وmcosx 1

کدام است؟mمحدودة باشد، 3

1 (m5 1m2 2 2 (m1 5m2 2 3 (m 14 2 4 (m 14 2 

xf(x)مودار تابع تقاطع2 ؟داردبا نمودار کدام تابع
1 (y log x22 (y log x53 (y x4 (y x4

f(x)گر  log ( x )4 xx  باشد، آنگاهf ( چند است؟ 1(

1 (1
32 (5

33 (17
) تعریف شده نیست484

xابع  ax bf(x) [x]
2

)بازةدر تمام نقاط  , bحد دارد. در این صورت ,,( a کدام است؟

1 (122 (103 (114 (13

y[x]مودار تابع  cos x1  اطرافx چگونه است؟

1 (2 (3 (4 (
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2ترتیب  احتمال ورشکستگی سه نفر در شرایط نامناسب اقتصادي به
3 ،3

1و  4
است. با چه احتمالی حـداقل یکـی از ایـن سـه نفـر       2 140-

 شوند؟ ورشکسته می

1( 19
24 2 (5

6 3 (11
12 4 (23

24 
داده تقریبـاً   11را به آنها اضافه کنیم، واریانس کل  11و  12، 16هاي  است. اگر داده 13ها و میانگین آن 3آماري برابر دادة  8انحراف معیار  141-
 کدام است؟

1 (/7 36 2 (/7 8 3 (/8 01 4 (/8 22 
yوارون تابع  ضابطۀ x x2 4 xبا شرط  3 -142 کدام است؟ 2

1 (x ;x2 1 2  
2 (x ;x2 1 1 
3 (x ;x2 1 2  
4 (x ;x2 1 1 

sin معادلۀ ( x)tan(x )cot( x) sin
sin ( x)

2

2
35 52 62 7 6
2

) بازةدر   , )2 -143 چند جواب دارد؟ 2

1( 2 2 (4 3 (8 4 (6 
yشکل مقابل مربوط به نمودار تابع  | x |3 -144 کدام است؟ aباشد، در این صورت  می 1

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

fاگر -145 (x) x x  مشتقf x
xبه ازاي  2  کدام است؟ 2

1 (1
2 2 (1

2 3 (2 4 (2 

a
y | x |3 1

1

4 (;2 1 1;x ;x

sinمعادلۀ ( x)tan(x )cot( x) sin
sin ( x)

2

2
5x) sin5 sin () t( )2 6tan(x )cot( x) 2

sin ( x))cot( x)2 7 6
2

)بازةدر   , )2 چند جواب دارد؟,,2

1( 22 (43 (84 (6
yشکل مقابل مربوط به نمودار تابع  | x کدام است؟aباشد، در این صورت می3|

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

fر  (x) x x مشتقf x
xبه ازاي 2 کدام است؟ 2

1 (1
22 (1

23 (24 (2

a
y | x || x| x3

1
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xyنمودار تابع -146 x
3
 در اطراف مبدأ مختصات به چه شکلی است؟ 1

1 (  2 (  

3 (  4 (   

برسد، کمترین مسافت طی شده چند برابـر   Bنقطۀ یال) به  (وسط Aنقطۀ قرار باشد متحرکی با حرکت بر روي محیط یک مکعب از  اگر-147
 ضلع مکعب است؟

1 (13
2 2 (5

2   

3 (17
2 4 (2 5

2 
 

 باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟ می 6و  8ترین نقاط بیضی از یک کانون آن به ترتیب  دورترین و نزدیک فاصلۀ-148

1 (2
7 2 (1

7 3 (1
4 4 (1

3 
xاگر خط -149 y m3 )Oاي به مرکز  بر دایره 4 , )1  کدام است؟ mمماس باشد،  4و شعاع  2

 10و  31) 4 9و 20)3 9و 31) 2 9و  31) 1
سیاه است، و  مهرة 9سفید و  مهرة 3سیاه است. دومین ظرف شامل مهرة  11سفید و  مهرة 5سه ظرف همانند داریم. اولین ظرف شامل -150

کنـیم. احتمـال    اي خارج می سیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب و از آن مهره مهرة 5سفید و  مهرة 7ظرف شامل  سومین
 این که مهره سفید باشد کدام است؟

1 (25
48 2 (5

48 3 (25
144 4 (55

144 
 

A

B

برسد، کمترین مسافت طی شده چندBنقطۀ یال) به (وسطAنقطۀ قرار باشد متحرکی با حرکت بر روي محیط یک مکعب از گر
ضلع مکعب است؟

1 (13
22 (5

2 

3 (17
24 (52

2

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

1 (2
72 (1

73 (1
44 (1

3
xر خط  y m3 4x اي به مرکز  بر دایرهO( , کدام است؟mمماس باشد،  4و شعاع  ,,(

10و 31) 94و 20)93و 31) 92و 31) 1
سیاهمهرة9سفید و مهرة3سیاه است. دومین ظرف شامل مهرة 11سفید و مهرة5سه ظرف همانند داریم. اولین ظرف شامل 

کنـیم. احاي خارج میسیاه است. به تصادف یکی از سه ظرف را انتخاب و از آن مهرهمهرة5سفید و مهرة7ظرف شامل سومین
ن که مهره سفید باشد کدام است؟

1 (25
482 (5

483 (25
1444 (55

144

A

B
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8صفحه  شناسی  زیست
 مونارك صادق است؟پروانۀ دفعی  سامانۀچند مورد از موارد زیر در مورد -151

 شود. گردش باز و بسته مشاهده می سامانۀ توان گفت این سامانه در جانوران داراي الف) می
 کند.   ب) مونارك همانند انسان و برخالف ملخ، اوریک اسید را از خود دفع می

 شود. آنها نهایتاً از طریق دو منفذ ادراري به روده منتهی میهمگی محل جذب مواد غذایی جانور واقع شده است که هاي مالپیگی بعد از  ج) لوله
 یابد.   هاي مالپیگی شده و از طریق منفذ ادراري به بیرون از بدن راه می ها و مواد دفعی با انتقال فعال وارد لوله د) در این جانور برخی یون

 ) صفر مورد 4 ) سه مورد3 رد) دو مو2 ) یک مورد1
 کند؟ می تکمیل درستینا  به را زیر عبارت ،کدام گزینه-152

  »......... قطعاً فرد، این هموگلوبین داراي بالغ هاي یاخته است، خالصناRh  و ABOخونی گروه نظر از بالغی فرد ژنوتیپ«
 .دارند اکسید داراي نقش در حمل کربن دي آنزیم نوعی خود، غشاي در) 1
 است. قندي هاي رشته از مختلفی انواع داراي خود، غشاي سطح در) 2
 خون است. در موجود سفید هاي یاخته سایر با مشابهی هاي ژن فاقد) 3
 .ندارد وجودRh صفت با ارتباط در رونویسی) 4

 ي حس وضعیت .......... ها بدن انسان، گیرندهدر -153
 شوند.    ضله تحریک میسر بازو، فقط در پی انقباض ع دو ماهیچۀ) در 1
 توانند اطالعاتی را به مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن ارسال کنند.   ) می2
 ه بینی، از نوع مکانیکی هستند.موجود در سقف حفر ویژةهاي حس  ه) همانند گیرند3
هاي مخروطی شبکیه قادر به تغییر اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود هستند. ) برخالف یاخته4

 شود. ، تأمین می.........که  .........از نیازهاي انرژیایی کنونی جهان از  .........-154
  %  ـ منابع فسیلی ـ تجدیدناپذیر هستند60) حدود 1
 هاي زیستی ـ تجدیدپذیر هستند % ـ سوخت60) حدود 2
 هستند % ـ منابع فسیلی ـ تجدیدناپذیر75) حدود بیش از 3
 هستند ستی ـ تجدیدپذیرهاي زی % ـ سوخت75بیش از  ) حدود4

 هاي آکاسیا، انتشار ترکیب شیمیایی ......... در هنگام باز شدن گل-155
 شود. خوار می ) منجر به شناسایی جانور گیاه1
 شود. آنها میدانۀ ) مانع از رشد گیاهان و رویش 2
 دهد. ) امکان آسیب رسیدن به درخت را افزایش می3
 کند. خوار را تشدید می ت گیاهها به حشرا هاي مرگبار مورچه ) حمله4

 به طور معمول، یک هفته پس از ......... همانند .........-156
 رسد. رحم، به حداکثر مقدار خود میدیوارة گذاري، میزان هورمون پروژسترون ـ ضخامت  ) تخمک1
 رد.گی در اووسیت ثانویه، تشکیل بافت تروبوبالست ـ تمایز ساختار جفت، صورت می 2) تکمیل میوز 2
 ، قابل مشاهده است.LHرحم، خونریزي رحم ـ افزایش غلظت هورمون دیوارة ) به حداکثر رسیدن ضخامت 3
 دهد. فولیکولی، تشکیل جسم زرد ـ رشد فولیکول جدید، رخ میمرحلۀ در  FSHو  LHهاي  ) برابر شدن غلظت هورمون4

 ده است؟کدام گزینه در مورد عامل اصلی انتقال صفات وراثتی صحیح بیان ش-157
 هایی براي تولید واکسن آنفلوانزا کشف شد. ) طی آزمایش1
 گریفیت به تنهایی باعث مرگ موش شد. 1) در آزمایش شماره 2
 ساز هموگلوبین شود. تواند باعث ایجاد پیش آن می کنندة تجزیه ) آنزیم3
 د.تواند نقش داشته باش ساکارید اطراف استرپتوکوکوس نومونیا می ) در تولید پلی4

 در روده باریک ضروري است.B12شود که براي جذب ویتامین  گذارد و از یاخته ......... ترکیبی ترشح می هورمون گاسترین بر .......... اثر می-158
A - B) فقط یاخته 1
B - Aو  Aهاي  ) یاخته2
 B - A) فقط یاخته  3
B - Bو  Aهاي  ) یاخته4
 
 

A

B

ي حس وضعیت ..........هابدن انسان، گیرندهر 
انقباض عدوماهیچۀ) در1 شوند.   ضله تحریک میسر بازو، فقط در پی عع
توانند اطالعاتی را به مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن ارسال کنند.   ) می2
ه بینی، از نوع مکانیکی هستند.موجود در سقف حفرویژةهاي حس ه) همانند گیرند3
هاي مخروطی شبکیه قادر به تغییر اختالف پتانسیل دوسوي غشاي خود هستند. ) برخالف یاخته4

شود. ، تأمین می.........که .........از نیازهاي انرژیایی کنونی جهان از ......
%  ـ منابع فسیلی ـ تجدیدناپذیر هستند60) حدود1
 هاي زیستی ـ تجدیدپذیر هستند % ـ سوخت60) حدود2
هستند % ـ منابع فسیلی ـ تجدیدناپذیر75) حدود بیش از 3
هستند ییستی ـ تجدیدپذیرهاي زی % ـ سوخت75بیش از  ) حدود4

هاي آکاسیا، انتشار ترکیب شیمیایی .........ر هنگام باز شدن گل
شود. خوار می ) منجر به شناسایی جانور گیاه1
شود. آنها میدانۀ) مانع از رشد گیاهان و رویش 2
دهد. ) امکان آسیب رسیدن به درخت را افزایش می3
کند. خوار را تشدید می ت گیاهها به حشرا هاي مرگبار مورچه ) حمله4

 طور معمول، یک هفته پس از ......... همانند .........
رسد. رحم، به حداکثر مقدار خود میدیوارة گذاري، میزان هورمون پروژسترون ـ ضخامت ) تخمک1
ییرد.گیدر اووسیت ثانویه، تشکیل بافت تروبوبالست ـ تمایز ساختار جفت، صورت می2) تکمیل میوز 2
قابل مشاهده است.LHرحم، خونریزي رحم ـ افزایش غلظت هورمون دیوارة ) به حداکثر رسیدن ضخامت 3 ،
دفولیکولی، تشکیل جسم زرد ـ رشد فولیکول جدید، رخ میمرحلۀ درFSHو LHهاي  ) برابر شدن غلظت هورمون4

ش ا اثت فات انتقال ل ا ل ا د د نه گز ت؟دا ا شد
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9صفحه  شناسی  زیست
 ساز انسان، در پایان ......... هاي اسپرم اسپرماتوگونی در لوله در یک یاخته-159

ها وجود دارد. ریزلوله در میانک108وقفه اول، مرحلۀ ) 1
 باشند.   می گیداکثر فشردها داراي ح کروموزوم ،Sمرحلۀ ) 2
 ها متصل است. دوك، به سانترومر کروموزومرشتۀ  92پرومتافاز، مرحلۀ ) 3
یابد. ساخت عوامل مورد نیاز براي تقسیم هسته کاهش میوقفه دوم، مرحلۀ ) 4

 .........گل بلوط، -160
 ) ناکامل است.2  ) داراي شیره فراوان است.1
) بوهاي قوي دارد.4 ) داراي گلبرگ درخشان است.3

 کند؟ زیر را به درستی تکمیل میجملۀ کدام عبارت -161
 ».........کند  اي خارج می اي که پیام را از جسم یاخته رشته .........کند  د میاي وار اي که پیام را به جسم یاخته در هر نورون، رشته«

 دار است.  ) همانند ـ میلین1
 ) برخالف ـ کوتاه و منشعب است.2
 ) همانند ـ فاقد هسته است.3
 ) برخالف ـ داراي هدایت پیام به سوي دستگاه عصبی مرکزي است.4

 است؟ نادرستعبارت  کدام-162
 تولید کنند. )I( هاي ششی اینترفرون شود یاخته والنزاي پرندگان موجب می) عامل آنف1
 د.ضی بیش از اندازه تولید شوتکی، گرد یا بیهستۀ هاي با  شود نوعی از یاخته می) عامل آنفوالنزاي پرندگان موجب 2
 را از بین ببرد.    آنفورین و ترشح پرهدف  یاختۀتوانند با اتصال به  می Bکشنده برخالف لنفوسیت  Tهاي  ) لنفوسیت3
 دهند. ژنی، سریعاً به آن پاسخ می هاي خاطره در برخورد با هر نوع آنتی ) یاخته4

 نقش دارد. ......... کشف هورمونی بود که عملی مخالف با هورمونی داشت که  ،حاصل تالش دانشمندان ژاپنی-163
 هاي بدون دانه ) تولید میوه2  ) در درشت کردن میوه1
 زایی کال در ریشه )4  افزایش فعالیت اکسیژنازي روبیسکو) در 3

 شود. سینی ششی مانع حرکت خون ......... از ......... به ......... میدریچۀ -164
 ) روشن ـ سرخرگ ششی ـ بطن چپ2 ) روشن ـ بطن چپ ـ سرخرگ ششی1
 ) تیره ـ سرخرگ ششی ـ بطن راست4 ) تیره ـ بطن راست ـ سرخرگ ششی3

 صحیح است؟ کدام عبارت-165
هاي روپوستی موجود در برگ این گیاهـان   تحریک نوعی از یاخته نتیجۀمانند گیاهان گوشتخوار،  هاي تله ) بسته شدن برگ1

 است.
 گیاهی سالم است. یاختۀآلوده به ویروس ناشی از رهاسازي سالیسیلیک اسید توسط  یاختۀاي در  ) القاي مرگ یاخته2
 هاي قاعده برگ است. تغییر در فشار تورژسانس در یاخته نتیجۀواش به روي هم،  هتوبرهاي گیاه  ) تا شدن برگ3
 هاي دو سمت پهنک است. رشد نابرابر یاختهنتیجۀ ) رشد پیچشی برگ درخت مو، 4

 هر نورونی که مسئول ......... است، قطعًا .........-166
 خارجی مخرج ـ در آکسون خود هدایت جهشی دارد.   بندارة) تحریک 1
 فرستد. ) تحریک نورون رابط ـ پیام عصبی را به صورت جهشی به نخاع می2
 بیند.   ) تحریک نورون حرکتی ـ در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، عایق آن آسیب می3
 هاي سیتوپالسمی خود هدایت نقطه به نقطه پتانسیل عمل را دارد. ) هدایت پیام بینایی ـ در رشته4

آن بخـش از پیکـر    ،هاي هوازي انجام شد، در این آزمـایش مشـخص شـد    اسپیروژیر و باکتري ی آزمایش بادر ارتباط با فتوسنتز، نوع-167
 تري از باکتري را داشته است.......... قرار گرفته است، تجمع بیش اسپیروژیر که در معرض نور

 ) زرد و قرمز4 ) سبز و آبی3 ) زرد و سبز2 قرمز و آبی )1
 ها مقاومت کند، ممکن نیست ......... بیوتیک ها بدهد تا در برابر آنتی باکتريژگی را به تواند این وی مولکولی که می-168

موقع همانندسازي بیش از یک دو راهی همانندسازي تشکیل دهد. )1
 ) در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال یافت شود.2
 ) بدون عمل نوکلئازي دنابسپاراز عمل ویرایش بر روي آن انجام شود.3
 ) در دو طرف هر نوکلئوتید آن پیوند اشتراکی وجود داشته باشد.4

) برخالف ـ کوتاه و منشعب است.2
) همانند ـ فاقد هسته است.3
) برخالف ـ داراي هدایت پیام به سوي دستگاه عصبی مرکزي است.4

است؟نادرستعبارت دام
تولید کنند.)I(  هاي ششی اینترفرون شود یاخته ففوالنزاي پرندگان موجب می) عامل آنف1
د.ییضی بیش از اندازه تولید شوتکی، گرد یا بیهستۀهاي با شود نوعی از یاختهمی) عامل آنفوالنزاي پرندگان موجب 2
را از بین ببرد.آنفورینو ترشح پرهدف یاختۀتوانند با اتصال به میBکشنده برخالف لنفوسیت Tهاي  ) لنفوسیت3
دهند. ژنی، سریعاً به آن پاسخ میهاي خاطره در برخورد با هر نوع آنتی ) یاخته4

نقش دارد.......... کشف هورمونی بود که عملی مخالف با هورمونی داشت که ،حاصل تالش دانشمندان ژاپنی
هاي بدون دانه ) تولید میوه2) در درشت کردن میوه1
زایی کال در ریشه )4افزایش فعالیت اکسیژنازي روبیسکو) در 3

شود.سینی ششی مانع حرکت خون ......... از ......... به ......... میریچۀ 
) روشن ـ سرخرگ ششی ـ بطن چپ2) روشن ـ بطن چپ ـ سرخرگ ششی1
) تیره ـ سرخرگ ششی ـ بطن راست4) تیره ـ بطن راست ـ سرخرگ ششی3

صحیح است؟دام عبارت
هاي روپوستی موجود در برگ این گتحریک نوعی از یاختهنتیجۀمانند گیاهان گوشتخوار،  هاي تله ) بسته شدن برگ1

است.
گیاهی سالم است.یاختۀآلوده به ویروس ناشی از رهاسازي سالیسیلیک اسید توسط یاختۀاي در  ) القاي مرگ یاخته2
هاي قاعده برگ است.تغییر در فشار تورژسانس در یاختهنتیجۀواش به روي هم،  هتوبرهاي گیاه  ) تا شدن برگ3
هاي دو سمت پهنک است.رشد نابرابر یاختهنتیجۀ ) رشد پیچشی برگ درخت مو، 4

ر نورونی که مسئول ......... است، قطعًا .........
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 با توجه به منحنی زیر، کدام عبارت درست است؟-169

 بطنی درحال تولید پیام الکتریکی است.ـ  ، گره دهلیزيCبرخالف  B نقطۀ ) در1
 .باشند حال انقباض نمیدر هاي میوکارد قلب ، هیچ یک از سلولAبرخالف  D نقطۀ ) در2
 گردد. دوم منتقل می گرةهاي دهلیزها به  ، جریان الکتریکی از سلولDهمانند  C نقطۀ) در 3
 ، قلب در وضعیت تحریک بطنی قرار دارد.Bهمانند  A نقطۀ ) در4

 چند مورد صحیح است؟-170
 مادگی قابل تشخیص نیست.سازندة اي واحد  رسیدهمیوة الف) در هیچ 

 هاي خود نقش دارد. اي در پراکنش دانه رسیدهمیوة ب) هر 
 ، تکمیل مراحل رشد و نمو رویان الزامی است.n3اي  ج) براي تشکیل هر نوع میوه

 ها داراي اسکلت خارجی هستند. افشان د) اکثر گرده
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

 .........، ATPشدن  هاي ساخته در روش-171
 تواند کرآتینین مصرف شود. ) می1
 تقال الکترون مصرف شود.تواند انرژي حاصل از ان ) می2
 (کلروپالست) و نور دخالت داشته باشد. ) ممکن نیست سبزدیسه3
 ) ممکن نیست انرژي حاصل از مواد مغذي مصرف شود.4

 کند؟ (ماهی قرمزـ  قورباغهـ  گنجشکـ  مارـ  گوسفند) با توجه به جانوران مشخص شده چند عبارت یا عبارات جمله زیر را به درستی تکمیل می-172
 لف) ماهی قرمز و قورباغه ـ کلیه مشابهی دارند.ا

 ب) گنجشک و مار ـ ساختار کلیه مشابهی دارند. 
 ترین شکل کلیه را دارند. قورباغه و مار و گوسفند ـ پیچیده  ج)
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

با چند لوب دیگر به ترتیب، مرز  سانمخ ان نیمکرةترین لوب  بزرگاستخوان جمجمه در یک نیمکره با چند استخوان دیگر و  ترین بزرگ-173
   مشترك دارند؟

 2و  4) 4 2و  3) 3 3و  2) 2 2و  2) 1
 شود، قطعاً ......... وجود ......... . در هر جانوري که ......... مشاهده می-174

 ژن ـ دفاع اختصاصی ـ ندارد شناسایی آنتی) 1
 دفاع اختصاصی ـ طناب عصبی پشتی ـ دارد) 2
 ژن ـ ندارد صاصی ـ امکان شناسایی آنتیدفاع غیر اخت )3
 اسکلت بیرونی ـ دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی ـ دارد) 4

 درست است؟ در ارتباط با خاك و مواد مغذي گیاهان کدام عبارت-175
 ریزاندامگان است.) مقدار هواي خاك وابسته به مواد آلی و غیرآلی و 1
 که همگی منشأ گیاهی دارند. اند اسیدي مواد ،هوموسمثبت در  هاي یون دارندة نگه) بخش 2
 .اند خاك غیرآلیاز شن بوده و جزو مواد  تر ذرات رس بسیار درشت اندازة )3
 دهد. خاك رخ می  زندةفیزیکی مستقل از عوامل  هوازدگیشیمیایی همانند  هوازدگی) 4

 تواند ......... . بخش غیر آلی خاك می-176
 ي مثبت را در سطح خود نگه داردها ) به علت داشتن بارهاي منفی، یون1
 گیاهان کمک کنداستفادة ) به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل 2
 ها در فرایند هوازدگی ایجاد شود ) از تخریب فیزیک و شیمیایی سنگ3
 آنها تشکیل شودتجزیۀ ) از بقایاي جانداران و به ویژه اجزاي در حال 4

 تواند دخالت داشته باشد؟  هاي ناحیه گردنی می گرام)، انقباض ماهیچهنگاره (اسپیرو در تشکیل کدام بخش دم-177
1 (A    
2 (B    
3 (C    
4 (D   

A

B
C
D

روش نير
تواند کرآتینین مصرف شود. ) می1
ننتقال الکترون مصرف شود.تواند انرژي حاصل از ان ) می2
(کلروپالست) و نور دخالت داشته باشد.) ممکن نیست سبزدیسه3
) ممکن نیست انرژي حاصل از مواد مغذي مصرف شود.4

کند؟ (ماهی قرمزـ  قورباغهـ  گنجشکـ  مارـ  گوتوجه به جانوران مشخص شده چند عبارت یا عبارات جمله زیر را به درستی تکمیل می
لف) ماهی قرمز و قورباغه ـ کلیه مشابهی دارند.

ب) گنجشک و مار ـ ساختار کلیه مشابهی دارند. 
ترین شکل کلیه را دارند.قورباغه و مار و گوسفند ـ پیچیده ج)
3) 24) 13) 2) صفر1

با چند لوب دیگر به ترتیننسانمخ اننیمکرةترین لوب بزرگاستخوان جمجمه در یک نیمکره با چند استخوان دیگر و ترینزرگ
شترك دارند؟

2و  4) 24و 3) 33و2) 22و  2) 1
شود، قطعاً ......... وجود ......... .ر هر جانوري که ......... مشاهده می

ژن ـ دفاع اختصاصی ـ نداردشناسایی آنتی) 1
دفاع اختصاصی ـ طناب عصبی پشتی ـ دارد) 2
ژن ـ ندارد تتصاصی ـ امکان شناسایی آنتیدفاع غیر اخت )3
اسکلت بیرونی ـ دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی ـ دارد) 4

درست است؟در ارتباط با خاك و مواد مغذي گیاهاندام عبارت
ریزاندامگان است.) مقدار هواي خاك وابسته به مواد آلی و غیرآلی و 1
که همگی منشأ گیاهی دارند.اند اسیدي مواد ،هوموسمثبت در هاي یون دارندة نگه) بخش2
شتاندازة)3 ا ات اتذ ز ش آلاز اندخاكغ
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11صفحه  شناسی  زیست
 توان ........ را مشاهده کرد.  هاي متصل به آن از ته بریده نشده می در ضمن آزمایش مربوط به تشریح قلب گوسفندي که رگ-178

  اي اکلیلیه ب) تعداد دو عدد ورودي سرخرگ  هاي ارتباطی الف) طناب
 هم جلو و هم در عقب نريرگ کرود)   اي ج) برآمدگی ماهیچه

 ) هر چهار مورد4 د ) الف،3 ) ب، ج2 ) الف، ج، د1
   است. .........گیاه گل جالیز  .........واش  گیاه توبره-179

 ) برخالف ـ داراي سبزدیسه2  ) همانند ـ انگل  1
 هاي منبع حل) همانند ـ  فاقد م4  ) برخالف ـ داراي ریشه3

 ......... توانند نمیهاي تمایز یافته روپوستی  در گیاهان هیچ یک از یاخته-180
 کلروپالست خود را به کروموپالست تبدیل کنند.) 2  ترکیبات معطر تولید کنند.) 1
 جزو پوستک باشند.) 4 نور خورشید را بازتاب دهند.) 3

 ......... پدید آمده باشد.  هاي الد آوندساز آن از یاخته باشد، ممکن نیست بن قطور می ۀریشاي که داراي ساقه و  در یک درخت دولپه-181
 هاي آوندي  اي بین دسته نرم آکنه )2 ) سرالدي بین آوندهاي چوب و آبکش نخستین1
 اي زیر روپوست ساقه ) چسب آکنه4  ) سرالدي در ریشه3

 ...... و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ ......... قرار دارد.پشتی دهلیز ...دیوارة ساز در  هادي قلب، گره ضربانشبکۀ در -182
 ) راست ـ زبرین4 ) چپ ـ زبرین3 ) راست ـ زیرین2 ) چپ ـ زیرین1

 است؟ نادرست عبارت کدام-183
 ها ترشحات سرتولی همانند دما تأثیر دارد. براي تمایز اسپرم )1
 شته باشند.هاي حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه ممکن نیست تاژك دا ) یاخته2
 شوند. دیدیم ذخیره می رماتید در اپیهاي حاصل از هر اسپ ) اسپرم3
 تر است. ساز نزدیک اسپرملولۀ ) اسپرماتوسیت ثانویه نسبت به اسپرماتوسیت اولیه به مرکز 4

 در آزمایش اول ایوري ......... آزمایش سوم آن از ......... استفاده شد.-184
) برخالف ـ پروتئاز4 ) برخالف ـ سانتریفیوژ3 انند ـ پروتئاز) هم2 ) همانند ـ سانتریفیوژ 1

 درستی مطرح شده است؟ تصویر مقابل به دربارةچند مورد  -185
 فاقد پرز است. Bهمانند  Aالف) بخش 

 است که با ورود مدفوع به آن، گوارش لولۀهاي انتهایی  قسمتی از بخش Dب) بخش 
 افتد. انعکاس دفع به راه می 
 هاي ماهیچه مخطط است. هایی است که داراي یاخته بندارهدهندة  شانن F) بخش ج
 کند. ، آنزیم ترشح نمیBهاي مخاط بخش  ، همانند یاختهCهاي مخاط بخش  ) یاختهد
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 تنوع ژن نمود کدام گروه خونی در یک جامعه بیشتر است؟-186

1 (AB 2 (AB 3 (O 4 (A 
 کند؟ چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می-187

 .»توانند .........  هایی که ......... می یاخته«
 شوند ـ زیر روپوست قرار بگیرند پذیري اندام گیاهی می سبب انعطاف الف)
 کنند ـ نسبت به آب نفوذناپذیر باشند ز میاي فتوسنت در بافت زمینهب) 
 نخستین نازك و چوبی نشده دارند ـ تقسیم شوند و گیاه را ترمیم کنند دیوارة ج)
 دهند ـ در جلوگیري از افزایش دماي برگ نقش داشته باشند نور خورشید را بازتاب می د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

  شود. . می.........وارد بزرگ سیاهرگ  .........خون خارج شده از کبد از طریق سیاهرگ -188
 ) فوق کبدي ـ زبرین4 ) باب ـ زبرین3 ) فوق کبدي ـ زیرین2 ) باب ـ زیرین1

   بافتی آوندي گیاه نعنا درست است؟ ۀسامانچند مورد در ارتباط با -189
 شند.نفوذپذیر به آب بادیوارة هایی دیده شوند که داراي  الف) ممکن نیست در این سامانه یاخته

 هاي کوتاه تشکیل شده باشند. آب از یاخته کنندة هدایت پیوستۀهاي  ب) ممکن نیست لوله
 آن داراي اطالعات ذخیره شده در دناي هسته خود هستند. زندةهاي  یاخته همۀج) 

 نخستین سلولزي باشند. دیوارةتوانند داراي  مواد نمی کنندة هاي هدایت د) هیچ یک از یاخته
 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

A

B

C

F
D

اي زیر روپوست ساقه) چسب آکنه4) سرالدي در ریشه3
...... و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ ......... قرار دارد.پشتی دهلیز ...دیوارة ساز در هادي قلب، گره ضربانشبکۀ ر 
) راست ـ زبرین4) چپ ـ زبرین3) راست ـ زیرین2) چپ ـ زیرین1

است؟نادرستعبارتدام
ها ترشحات سرتولی همانند دما تأثیر دارد.براي تمایز اسپرم )1
شته باشند.هاي حاصل از تقسیم اسپرماتوسیت اولیه ممکن نیست تاژك دا ) یاخته2
شوند. دیدیم ذخیره میپپ رماتید در اپیهاي حاصل از هر اسپ ) اسپرم3
تر است. ساز نزدیک اسپرملولۀ ) اسپرماتوسیت ثانویه نسبت به اسپرماتوسیت اولیه به مرکز 4

ر آزمایش اول ایوري ......... آزمایش سوم آن از ......... استفاده شد.
) برخالف ـ پروتئاز4) برخالف ـ سانتریفیوژ3ممانند ـ پروتئاز) هم2) همانند ـ سانتریفیوژ 1

درستی مطرح شده است؟تصویر مقابل بهدربارةچند مورد 
فاقد پرز است.Bهمانند Aلف) بخش 

است که با ورود مدفوع به آن،گوارشلولۀهاي انتهایی قسمتی از بخشDب) بخش 
افتد. نعکاس دفع به راه می

ماهیچه مخطط است.هایی است که داراي یاختهبندارهدهندة ننشاننF) بخش ج هاي
کند.، آنزیم ترشح نمیBهاي مخاط بخش ، همانند یاختهCهاي مخاط بخش  ) یاختهد
1 (12 (23 (34 (4

نوع ژن نمود کدام گروه خونی در یک جامعه بیشتر است؟

1 (AB2 (AB3 (O4 (A
کند؟چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می

.»توانند .........  هایی که ......... می یاخته«

A

B

C

F
D
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12صفحه  شناسی  زیست
 د.داربدن ما قرار ......... باریک در سمت  رودةانتهایی  بندارة ......... صفرا ذخیرةبه طور معمول، محل -190

 ) همانند ـ چپ4 ) برخالف ـ راست3 ) همانند ـ راست2 ) برخالف ـ چپ1
 وجود دارد. .........از جنس) از  کتونوري (بیماري مستقل ترین نوع هموفیلی و مبتال به فنیل احتمال ایجاد دختري ناقل شایع-191

 کتونوري و هموفیلی ) زنی فاقد دگره نهفته فنیل1
 کتونوري ) مردي هموفیل و فاقد عالئم بیماري فنیل2
 کتونوري ) زن و مرد مبتال به هموفیلی و فنیل3
 آالنین و فاقد دگره بارز هموفیلی فنیل کنندة تجزیه) مرد و زن فاقد آنزیم 4 

 است. ........ قطعاً فاقد ......... ايهر جانور دار-192
 شش  ـ  گردش خون باز سامانۀ) 2 دفعی پروتونفریدي سامانۀـ  گوارشی حفرة )1
 سلول تاژکدارـ گردش آب  سامانۀ) 4 اي  ـ قلب دوحفرهگردش خون مضاعف  سامانۀ) 3

 شود. ... است و موجب فعال شدن ......... خارج شده از خون میهاي سرطانی دارد از نوع ...... اینترفرونی که نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته-193

1 (I 2 هاي ـ ماستوسیت( I 3 هاي ـ مونوسیت (II 4 هاي ـ مونوسیت(IIهاي ـ ماستوسیت 
تـوان   ماري را داشته باشد با قاطعیت مـی ترین نوع حالت این بی ، اگر این فرد شایعفردي فاقد توانایی تبدیل فیبرینوژن به فیبرین است-194

 گفت ......... این فرد داراي دگره ......... این بیماري است.
 بارز ) پدر ـ4 مادر ـ بارز )3 نهفته پدر ـ )2 مادر ـ نهفته )1

 شود. ..........، جدار لقاحی تشکیل میقرار دارد و بعد از ادغام آنها با الیه  ..........جدار لقاحی در سازندة هاي حاوي مواد  ریزکیسه-195
 داخلی  ـاي  ) بین الیه فولیکولی و الیه ژله2 داخلی ـ میان یاخته اووسیت ثانویه )1
 خارجی ـاي  بین الیه فولیکولی و الیه ژله )4 خارجی ـمیان یاخته اووسیت ثانویه  )3

 ......... دانست. توان نمی-196
 این اسید را یکی تجزیۀ اسید کربنیک و تولیدکنندة ) محل فعالیت عامل 1
 هاي هوا مؤثر ها را در جلوگیري از ورود ناخالصی ي حبابک هاي دیواره یاخته) 2
 اي اندك اي حاوي دو نوع بافت، با فضاي بین یاخته ) زیرمخاط ناي را الیه3
 اي و گازي سمی را یکی ) جایگاه اتصال گاز مورد نیاز در تنفس یاخته4

 اي کامل هستند، قطعاً ......... ثابت است. یاخته چرخۀهاي بدن انسان که داراي  در هریک از یاخته-197

 اي هاي درون یاخته ) مقدار تولید آنزیم2 هاي آغاز همانندسازي ) تعداد نقطه1
 اي در سراسر آن ) قطر مولکول دناي هسته4 هاي همانندسازي ) تعداد دوراهی3

 است؟ نشدهگذاري  کدام بخش، اشتباه نام-198
 
 3و  5، 1) 1
 4و  2) 2
 3و  5) 3
 5و  4، 2 )4
 

 هاي ......... است. هاي ......... چهار برابر اتم ) تعداد اتمRنظر از  در ساختار عمومی یک آمینواسید (صرف-199

 ) هیدروژن ـ کربن4 ) اکسیژن ـ کربن3 ) اکسیژن ـ نیتروژن 2 ) هیدروژن ـ نیتروژن  1
 ......... شابراي عبور آب در عرض ریشه، در مسیر آپوپالستی ......... مسیر عرض غ-200

 یاخته دخالتی ندارند.هیچ یک از اجزاي  ـ) برخالف 1
 کننده دارد. آب نقش تعیینپتانسیل آب در جهت حرکت  ـ) همانند 2
 دارند.شرکت  ها پالسمودسم ـ) برخالف 3
 ند.دخالت دار ها آکواپورین ـ) همانند 4
 

)2( )لئوکاو( هچیرک

)1( يژلگ هاگتسد

)5( يا هتخای نیب ياضف

)3( یمسالپودنآ ۀکبش

)4( )يردنکوتیم( هزیکار

ی ییی
1 (I2هايـ ماستوسیت(I3هايـ مونوسیت (II4هايـ مونوسیت(IIهايـ ماستوسیت

ییماري را داشته باشد با قاطعیت مـیترین نوع حالت این بی، اگر این فرد شایعردي فاقد توانایی تبدیل فیبرینوژن به فیبرین است
فت ......... این فرد داراي دگره ......... این بیماري است.

بارز ) پدر ـ4مادر ـ بارز )3نهفته پدر ـ )2مادر ـ نهفته )1
شود...........، جدار لقاحی تشکیل میقرار دارد و بعد از ادغام آنها با الیه ..........جدار لقاحی در سازندة هاي حاوي مواد یزکیسه

داخلی  ـاي  ) بین الیه فولیکولی و الیه ژله2داخلی ـ میان یاخته اووسیت ثانویه )1
خارجی ـاي  بین الیه فولیکولی و الیه ژله )4خارجی ـمیان یاخته اووسیت ثانویه  )3
......... دانست.توانمی
این اسید را یکی تجزیۀ اسید کربنیک و تولیدکنندة ) محل فعالیت عامل 1
هاي هوا مؤثر ها را در جلوگیري از ورود ناخالصی ي حبابک هاي دیواره یاخته) 2
اي اندك اي حاوي دو نوع بافت، با فضاي بین یاخته) زیرمخاط ناي را الیه3
اي و گازي سمی را یکی) جایگاه اتصال گاز مورد نیاز در تنفس یاخته4

اي کامل هستند، قطعاً ......... ثابت است.یاختهچرخۀهاي بدن انسان که داراي ر هریک از یاخته
ايهاي درون یاخته) مقدار تولید آنزیم2هاي آغاز همانندسازي ) تعداد نقطه1
اي در سراسر آن) قطر مولکول دناي هسته4هاي همانندسازي) تعداد دوراهی3

است؟نشدهگذاري دام بخش، اشتباه نام

3و 5، 1) 1
4و 2) 2

)2( )لئوکاو(هچیرک

)1(يژلگ هاگتسد

ودنآ ۀکبش

( هزیکار
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

/دارد. اگر چگالی فلز  kg6و جرم  cm20 و ارتفاع cm5اي داراي شعاع  استوانه-201
g

cm34 )......... استوانۀباشد.  8 )3) 

 باشد. می cm3250) داراي حفره به حجم 2  .) بدون حفره است1
 باشد. ) اطالعات کافی نمی4 باشد. می cm3125) داراي حفره به حجم 3

اول برابـر  ثانیـۀ   15دهد. اگر سرعت متوسط آن در  شکل مقابل نمودار سرعت زمان متحرکی را در حرکت در مسیر مستقیم نشان می-202
m
s8  ،شتاب حرکت کندشونده چند اندازة باشدm

s2
 است؟ 

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

گذرد. اگـر   اتومبیل در حال حرکت با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم از کنار تیرهاي چراغ برق که در فواصل مساوي از هم قرار دارند می-203
mعت اتومبیل در کنار تیرهاي اول و دوم به ترتیب سر

s5  وm
s10     باشد، سرعت اتومبیل در هنگام عبور از کنار تیـر هفـدهم چنـد

m
s

 است؟ 

1 (30 2 (35 3 (40 4 (45 
آن در انـدازة  کند که از حال سکون آغاز به حرکت کرده و با شتابی متغیر که  ف مییک از نمودارهاي زیر حرکت متحرکی را توصی کدام-204

 دهد؟ (تمام نمودارها سهمی هستند.) حال افزایش است به حرکت خود ادامه می

1 (

x

t
 2 (

x

t
 3( 

v
t

 4 (

v
t

 
tزمـانی  بـازة  رو است، مسافت طی شده توسط متحرك در  نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل روبه -205 (s)1 tتـا   2 (s)2 11 

 چند متر است؟
1 (2 
2 (20 
3 (16 
4 (26 
 

Fدو نیروي افقی -206 i j1 4 Fو  7 ai bj2 شود، اگـر بـردار    به جسم ساکنی که روي سطح افقی بدون اصطکاك است، وارد می
Pثانیه پس از شروع حرکت  2جسم تکانۀ  i j8 4jP iii حاصل ،a ba bb کدام است؟ 

1 (13 2 (11 3 (7 4 (9 

6

t (s)

mv( )s

10 15

6

4
10

9 t (s)

x (m)

5
10

گذرتومبیل در حال حرکت با شتاب ثابت بر مسیر مستقیم از کنار تیرهاي چراغ برق که در فواصل مساوي از هم قرار دارند می
mعت اتومبیل در کنار تیرهاي اول و دوم به ترتیب سر

s5 وm
s10باشد، سرعت اتومبیل در هنگام عبور از کنار تیـر هفـدهم

m
s

است؟ 

1 (302 (353 (404 (45
انـدازةکند که از حال سکون آغاز به حرکت کرده و با شتابی متغیر که ییف مییک از نمودارهاي زیر حرکت متحرکی را توصیکدام

دهد؟ (تمام نمودارها سهمی هستند.)حال افزایش است به حرکت خود ادامه می

1 (

x

t
2 (

x

t
3( 

v
t

4 (

v
t

tزمـانی  بـازة  رو است، مسافت طی شده توسط متحرك در مودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل روبه  (s)1  تـا(s)
چند متر است؟

1 (2
2 (20
3 (16
4 (26

Fدو نیروي افقی  i j1FF ii jF iiii وF ai bj2FF bjF ai bi bشود، اگـربه جسم ساکنی که روي سطح افقی بدون اصطکاك است، وارد می

6

4
10

9 t (s)

x (m)

5
10
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به سمت بـاال شـروع بـه حرکـت      aدرون آسانسوري روي یک ترازوي فنري ایستاده است، آسانسور با شتاب  kg 80شخصی به جرم -207
و کندشونده نشان شود. اگر اختالف عددي که آسانسور در حرکت تندشونده  کند تا متوقف می کند و سپس با همین شتاب ترمز می می
 چند متر بر مجذور ثانیه است؟ aباشد، شتاب  N 320دهد،  می
1 (/0 5 2 (1 3 (2 4 (4 

kشود، اگر  به دیوار فشرده می F1با نیروي افقی  kg2در شکل جسمی به جرم -208 /0 sو  3 /0 نیرویی که دیـوار  اندازة باشد،  5

m(gکند چند نیوتون است؟  به جسم وارد می )
s2

10 

1 (50 
2 (10 29 
3 (25 
4 (25 5 

mجسمی را با سرعت -209
s10  ایستد، اگر جرم جسم را نصف و سـرعت پرتـاب    کنیم، جسم بعد از طی مسافتی می میروي سطح افقی پرتاب

kشود؟ مسافت طی شده روي سطح و شتاب آن چند برابر می ،ولی ضریب اصطکاك ثابت بماند ،روي سطح را دو برابر کنیم /( )0 2 

1و  4) 3 2و  1) 2 1و  2) 1
 1و  4) 4 2

کنیم، سرعت آونگ هنگام عبـور   درجه از وضع تعادل منحرف کرده و رها می 53اندازة را به  cm50مطابق شکل زیر، آونگی به طول  -210

Ngاز وضع تعادل (حالت قائم) چند متر بر ثانیه است؟ ( kg10  و/sin37 0  شود.) نظر می ف انرژي و جرم نخ صرفو از اتال 6

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

) صـحیح  bFفلزي و تکه چوب یکسان استفاده شده است. کدام یک در مورد نیروي شناوري وارد بر چـوب (  وزنۀهاي زیر از  در شکل-211
 است؟

1 (b bF F1 2
    

2 (b bF F1 2
  

3 (b bF F1 2
  

 تواند درست باشد. هر سه گزینه می) 4
 بیان کرده است؟ نادرستهاي زیر، حاالت ماده را  یک از گزینه کدام-212

 درون خورشید (پالسما) دةما(مایع)،  C0در دماي  ) شیشه (جامد آمورف)، جیوه1
 داخل مهتابی در حالت تابان (گاز)، شفق قطبی (پالسما)، نمک طعام (جامد بلورین) مادة) 2
 ) نمک طعام (جامد بلورین)، یخ (جامد بلورین)، الماس (جامد بلورین)3
 اي (پالسما) ) آتش (پالسما)، آب (مایع)، بیشتر فضاي بین ستاره4

F N1 50
kg2

بوچ

بآ
بوچ

بآ
( )1 ( )2

53

mجسمی را با سرعت 
s10 ایستد، اگر جرم جسم را نصف و سـرعتکنیم، جسم بعد از طی مسافتی میمیروي سطح افقی پرتاب

kشود؟ مسافت طی شده روي سطح و شتاب آن چند برابر می،ولی ضریب اصطکاك ثابت بماند،روي سطح را دو برابر کنیم / )k //

1و 4) 23و1) 12و  2) 1
1و  4) 24

کنیم، سرعت آونگ هنگامدرجه از وضع تعادل منحرف کرده و رها می53اندازة را به cm50مطابق شکل زیر، آونگی به طول 

Ngز وضع تعادل (حالت قائم) چند متر بر ثانیه است؟ ( kg10 و/sin37 0 شود. نظر می ف انرژي و جرم نخ صرفو از اتال /6

1 (22 (2 2
3 (24 (1

) صbFbفلزي و تکه چوب یکسان استفاده شده است. کدام یک در مورد نیروي شناوري وارد بر چـوب ( وزنۀهاي زیر از در شکل
ست؟

1(b bF Fb bb b1 2b 
2 (b bF Fb bb b1 2b
3 (b bF Fb bb b1 2b
تواند درست باشد.هر سه گزینه می) 4

بیان کرده است؟نادرستهاي زیر، حاالت ماده را یک از گزینهکدام
درون خورشید (پالسما)دةما(مایع)،  C0در دماي ) شیشه (جامد آمورف)، جیوه1
داخل مهتابی در حالت تابان (گاز)، شفق قطبی (پالسما)، نمک طعام (جامد بلورین)مادة) 2

بوچ

بآ
بوچ

بآب
( ) ( )

53
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31/متر و ارتفاع آن سانتی32آن ةقاعداي که شعاع استوانه-213 ایم، اگر همه روغن ایـن اسـتوانه را   متر است را پر از روغن کرده سانتی 5
کند چند برابـر فشـاري اسـت کـه در کـف       متر بریزیم، فشاري که روغن در کف این مکعب ایجاد می سانتی 48درون مکعبی به ضلع 

 کند؟ استوانه ایجاد می

1 (9
4   2 (4

9   3 (7
11   4 (11

7 
ع شـکل بـه   مرب صفحۀ شود. اگر دماي یک درصد به طول آن اضافه می 5باال ببریم،   ندازةرا به ا Lفلزي به طول  میلۀ اگر دماي یک-214

 شود؟ باال ببریم، مساحت آن چند درصد اضافه می 2از همان جنس را  L3ضلع 
1 (60 2 (30 3 (20 4 (10 

برابر بـا  ها)  (دو سر میله Bو  Aبین ، گرماي عبوري tدهیم و در مدت  فلزي مکعب مشابه را یک بار مطابق شکل (الف) قرار می میلۀ دو-215
Q1  است. هرگاه این دو میله را مطابق شکل (ب) روي هم قرار دهیم، در همان مدتt بین ، گرماي عبوريC  وD برابر ها)  (دو سر میله

Qباشد. نسبت  می Q2با 
Q

2
1

 دست آورید. را به

1 (4 

2 (1
4 

3 (2 
4 (1 

متر پایین ببریم تا ارتفاع سـتون هـوا نصـف شـود؟ (فشـار هـوا        مقداري هوا باالي ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را چند سانتی-216
cmHg76 (.و دما ثابت است 

1 (40 
2 (30 
3 (15 
4 (25 

% زیـاد  25بسته است، فاصله بـین صـفحات خـازن را     kگر در حالی که کلید در مدار شکل زیر، ابتدا کلید بسته و خازن شارژ شده است. ا-217

nشود،  برابر می n2باز است انجام دهیم، انرژي خازن  kبرابر و اگر همین کار را هنگامی که کلید  n1کنیم، انرژي خازن 
n

1
2

 ؟کدام است 

1 (25
16 2 (16

25 

3 (5
4 4 (4

5 
 

 q2ي وارد بـر بـار   برایند نیروهـا اندازة  هم q1اند، اگر برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار  اي مطابق شکل زیر ثابت شده سه بار نقطه-218

qباشد، 
q

3
1

q)کدام است؟   , q q )1 2 10 

1 (8
13 2 (13

8 

3 (13
72 4 (72

13 

C100 C0

)فلا( )ب(

C0C100
(A) (B)

(C) (D)

20

46

هویج
اوهاوه

C

V k

q1 q2 q3

d2d

1 (4

2 (1
4

3 (2
4 (1

متر پایین ببریم تا ارتفاع سـتون هـوا نصـف شـود؟ (فشـمقداري هوا باالي ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را چند سانتی
cmHg76(.و دما ثابت است

1 (40
2 (30
3 (15
4 (25

25بسته است، فاصله بـین صـفحات خـازن را    kگر در حالی که کلید در مدار شکل زیر، ابتدا کلید بسته و خازن شارژ شده است. ا

nشود،  برابر می n2باز است انجام دهیم، انرژي خازن kبرابر و اگر همین کار را هنگامی که کلید n1کنیم، انرژي خازن 
n

1
2

کدام اس

1 (25
162 (16

25
3 (5

44 (4
5

ي وارد بـر بـبرایند نیروهـا اندازة  همq1اند، اگر برایند نیروهاي الکتریکی وارد بر بار اي مطابق شکل زیر ثابت شدهسه بار نقطه

qاشد، 
q

3
1

q)کدام است؟  , q q )1 2 1, q q, q q

C C0

)فلا( )ب(

C0C100
(A) (B)

(C) (D)

20

46

ویج
اوهاوه 46

C

V k

d2d
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میدان الکتریکی حاصل از آنها در وسط خـط  اندازة از یکدیگر قرار دارند و  dفاصلۀ هاي مساوي به  با اندازه دو بار الکتریکی غیر همنام-219

dاست. هرگاه یکی از دو بار را دو برابر کرده و آن را  Eواصل دو بار 
میدان الکتریکی در همـان نقطـه   اندازة به دیگري نزدیک کنیم،  4

 هد بود؟خوا Eچند 
1 (/1 5 2 (/2 5 3 (/4 5 4 (9 

/المپ از رساناي اهمی از باتري  رشتۀکوچک با  قوةیک المپ چراغ -220 V15 جریانی برابر ،/ A0 و ولتاژ  کشد، اگر باتري ضعیف شود می 3
/به  V12 هاي عبوري از هر قطع سیم در هر ثانیه چند درصد و چگونه تغییر خواهند کرد؟ افت کند، تعداد الکترون 
 درصد ـ کاهش 30) 4 درصد ـ افزایش 30) 3 درصد ـ کاهش 20) 2 درصد ـ افزایش 20) 1

qصورت  به SIبار گذرنده برحسب زمان در  معادلۀ-221 t t2 4  زمانی صفر است؟ بازةاست. جریان متوسط در کدام  3
1 (/ s175  تا/ s2 32 2 (/ s1 /تا  79 s2 21 3 (/ s1 /تا  68 s2 45 4 (/ s122  تا/ s2 66 

مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هـر یـک از دو سـیم در     Iدو سیم موازي بسیار بلند حامل جریان -222
 به کدام شکل درست است؟ Mنقطۀ 

 
1( 2( 
 
 

 
3 ( 4 ( 

اي که شار صفر است، چند کیلوولـت   القایی در لحظه محرکۀرو است. نیروي  صورت روبه دور به 50نمودار شارگذرنده از یک قاب شامل -223
 شود؟ می
1 (1 
2 (1000 
3 (/2 5 
4 (250 

qبار مثبت -224 C1  با سرعتV i510  وارد میدان مغناطیسی یکنواخت/ /B i j03 شود. نیروي مغناطیسـی وارد بـر    می 02
 این بار چند نیوتون است؟

1 (/02 2 (/002 3 (/03 4 (/003 
x/صورت  به SIمکان ـ زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده در معادلۀ -225 cos( t)0 4  باشد، انرژي مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟ می 5

 ).است g500(جرم نوسانگر برابر 
1 (1 2 (2 3 (4 4 (8 

M B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

M
B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

cm3 cm3 I I2I I1

M

cm3

t (s)
/003

/0 2

/0 4
(wb)

0

به کدام شکل درست است؟Mقطۀ 

1(2(

3 (4 (

اي که شار صفر است، چند کیلالقایی در لحظهمحرکۀرو است. نیروي صورت روبهدور به50مودار شارگذرنده از یک قاب شامل 
شود؟می
1(1
2 (1000
3 (/2 5/
4 (250

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

1 (/02/2 (/002/3 (/03/4 (/003/
x/صورت بهSIمکان ـ زمان یک نوسانگر هماهنگ ساده در معادلۀ  cos( t)/ cos( tcos/باشد، انرژي مکانیکی نوسانگر چند ژولمی

).استg500جرم نوسانگر برابر 

M B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

M
B1B2

I2I1

M

B1B2

I2I1

cm3 cm3 I II2I

M

cm3

t (s)
/003/

/0 2/

/0 4/
(wb)

0
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کـدام   Bنقطـۀ  و جهـت شـتاب    A نقطۀها است، در همین لحظه جهت سرعت Xموج عرضی مطابق شکل در حال انتشار به طرف -226
 ست؟گزینه ا

1 (y  وy 
2 (y  وy 
3 (y  وy 
4 (y  وy 

)چند متر بر مجذور ثانیه است؟  tلحظۀ ان نوسانگري مطابق شکل مقابل است، شتاب این نوسانگر در نمودار مکان ـ زم-227 )2 10 

1 (10 3
9 

2 (10 3
9 

3 (3
9 

4 (3
9 

تابد. این پرتـو   از این محیط شفاف به هوا می 30تابش زاویۀ شفاف نصف تندي نور در هوا است، پرتو نوري با تندي نور در یک محیط -228
 شود؟ هنگام ورود به هوا چند درجه از راستاي اولیه منحرف می

1 (30 2 (45 3 (60 4 (90 
4رنگی در آب با ضریب شکست  انرژي فوتون نور تک-229

3است. انرژي این فوتون در شیشه بـا ضـریب شکسـت     eV36برابر 3
کـدام   2

 است؟
1( 36 2 (32 3 (/40 5   4 (24 

 5نـورانی المـپ    بازدةکند. اگر  در فضاي اطراف نور را پخش می nm550هایی با طول موج  طور یکنواخت فوتون به w100المپی با توان -230
شود، چقدر  رد چشم میهایی که در هر ثانیه وا بزرگی تعداد فوتون مرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 

/ است؟
m(c , h J.s)s

8 343 10 6 63 10  

1 (1410   2 (1810 3 (2210 4 (2610 

 

x (cm)

t (s)t

8

4 3
/1 5

y

x
B

A

3 (9
4 (3

9
تابد. ایناز این محیط شفاف به هوا می30تابش زاویۀ شفاف نصف تندي نور در هوا است، پرتو نوري با ندي نور در یک محیط 

شود؟ هنگام ورود به هوا چند درجه از راستاي اولیه منحرف می
1 (302 (453 (604 (90

4رنگی در آب با ضریب شکست نرژي فوتون نور تک
3است. انرژي این فوتون در شیشه بـا ضـریب شکسـتeV36برابر 3

2
ست؟

1(362 (323 (/40 5/ 4 (24
نـورانی البازدةکند. اگر در فضاي اطراف نور را پخش میnm550هایی با طول موج طور یکنواخت فوتونبهw100المپی با توان 

شودرد چشم میهایی که در هر ثانیه وابزرگی تعداد فوتونمرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 
/ست؟

m(c , hm J.s)s
8 346 63 10/, hm

1(14102(18103(22104(2610

4 3
/1 5/
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 است؟ نادرستچند مورد -231
 شود. طور مصنوعی ساخته می موجود در جهان بهTc99الف) بیشتر 

 رود. سرطانی به کار می تودةدار براي درمان  ب) گلوکز نشان
 رود. اورانیوم: اغلب به عنوان سوخت در راکتورهاي اتمی به کار می هاي ) ایزوتوپج
 عنصر ساختگی است. 26عنصر شناخته شده،  118) از د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 سوم، ......... زیرالیه وجود دارد که مجموع عدد کوانتومی فرعی آنها ......... است. الیۀدر -232
 4ـ  3) 4 3ـ  4) 3 3ـ  3) 2 4ـ  4) 1

 است؟ نادرستبا توجه به شکل کدام گزینه -233
 

)فلا( )ب( )پ(
 

 دهد. ) شکل (ب) الکترون در حالت برانگیخته اتم هیدروژن را نشان می1
 دهد. هیدروژن را نشان می پایۀ) شکل (الف) الکترون در حالت 2
 دهد انرژي داد و ستد شده، هنگام انتقال الکترون در اتم کوانتومی است. نشان می شکل (ب) و (پ)) 3
 شود. ) این شکل بیانگر مدل اتمی بور است که به آن مدل پلکانی گفته می4

 بیشتر است؟ eو  nگونه تفاوت  در کدام-234

1 (Pb207 2
82 2 (Te127 2

52 3 (In118
49 4 (Br71

35 
 هاي زیر درست است؟ تعداد از عبارت چه-235

 هایی از سوخت سبز هستند. هاي گیاهی نمونه ) متان و روغنالف
 شود. استفاده می MgOو  CaOبه مواد معدنی از  CO2ب) براي تبدیل 
 اند. هاي سبز از مونومرهایی مانند نشاسته ساخته شده پ) پالستیک

 ت) در ساختار سوخت سبز عالوه بر کربن و هیدروژن عناصر اکسیژن و نیتروژن نیز وجود دارد.
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

فلا(( ))فلا )ب( )پ(

دهد. ) شکل (ب) الکترون در حالت برانگیخته اتم هیدروژن را نشان می1
دهد. هیدروژن را نشان میپایۀ) شکل (الف) الکترون در حالت 2
دهد انرژي داد و ستد شده، هنگام انتقال الکترون در اتم کوانتومی است. نشان می شکل (ب) و (پ)) 3
شود. ) این شکل بیانگر مدل اتمی بور است که به آن مدل پلکانی گفته می4

بیشتر است؟eو nگونه تفاوت در کدام

1 (Pb207 2Pb822 (Te127 2T52TT3 (In118
494 (Br71

35
هاي زیر درست است؟تعداد از عبارتچه

هایی از سوخت سبز هستند.هاي گیاهی نمونه) متان و روغنلف
شود. استفاده می MgOو CaOبه مواد معدنی از CO2ب) براي تبدیل 
اند. هاي سبز از مونومرهایی مانند نشاسته ساخته شدهپ) پالستیک

ت) در ساختار سوخت سبز عالوه بر کربن و هیدروژن عناصر اکسیژن و نیتروژن نیز وجود دارد.
1 (42 (33 (24 (1
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 باشد؟ ن (در فشار ثابت) درست میچه تعداد از نمودارهاي زیر در مورد ارتباط میان حجم مقدار معینی گاز و دماي آ-236

الف) 
(K) امد

(m
lit
)

مجح

ب)   
(K) امد

(m
lit
)

مجح

 

پ) 
( C) امد

(m
lit
)

مجح

ت)   
(K) امد

(m
lit
)

مجح
 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 پذیر هستند؟ هاي زیر برگشت چه تعداد از واکنش-237

 سوختن گاز طبیعی 
 تبخیر اتانول 
 O3به  O2تبدیل  
 کند. کلرید را تولید می نقرهنیترات و محلول سدیم کلرید که رسوب سفید رنگ نقرة واکنش محلول  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 ؟ نیستندهاي زیر رساناي الکتریکی  چند مورد از محلول-238
HCl ,C H OH , KOH , HF , MgCl , C H O2 5 2 6 12 6  

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
239-/0 CaBr)گرم کلسیم برمید  005 رسانیم غلظت یـون برمیـد را    می ml400کنیم و حجم محلول را به  اي آب حل می را در نمونه 2(

g کدام است؟ (چگالی محلول تقریباً ppmبراي این نمونه آب بر حسب 
ml1 (است g g(Ca ,Br )mol mol40 80 

1 (ppm 20 2 (ppm200 3 (ppm 10 4 (ppm 100 
H)مـوالر سـولفوریک اسـید     01/لیتـر محلـول    2تهیـۀ  براي -240 SO )2 درصـد جرمـی آن نیـاز داریـم؟      40بـه چنـد گـرم محلـول      4

g(H SO )mol2 4 98 

1 (/24 5   2 (49 3 (28 4 (58 
گرم محلول سیرشده پتاسیم کلرید در این دما به تقریب چند گرم  250گرم است. در  C70 ،49پذیري پتاسیم کلرید در دماي  انحالل-241

 از این ماده وجود دارد؟  
1 (/122 5   2 (/82 21   3 (/224 5   4 (112

1 (12 (23 (34 (4
پذیر هستند؟هاي زیر برگشتچه تعداد از واکنش
سوختن گاز طبیعی

تبخیر اتانول
O3به  O2تبدیل 

کند.کلرید را تولید مینقرهنیترات و محلول سدیم کلرید که رسوب سفید رنگ نقرةواکنش محلول 
1 (12 (23 (34 (4

؟ نیستندهاي زیر رساناي الکتریکی چند مورد از محلول
,C H OH , KOH , HF , MgCl , C H O2 5HH 2 6 12 6, C H O, C H

1 (12 (23 (34 (4
/0 CaBr)گرم کلسیم برمید /005 )2rr کنیم و حجم محلول را به  اي آب حل می را در نمونهml400رسانیم غلظت یـون برمی

gکدام است؟ (چگالی محلول تقریباppmًراي این نمونه آب بر حسب 
ml1 (است g g(Ca ,Br )g g

mol mol,Br,Br,BrBrg ,Br

1 (ppm202 (ppm2003 (ppm104 (ppm100
H)مـوالر سـولفوریک اسـید    /01/لیتـر محلـول   2تهیـۀ اي  SO )2 4SOSO     درصـد جرمـی آن نیـاز د40بـه چنـد گـرم محلـول
g(H SO g

mol2 4SOSO

1 (/24 5/ 2 (493 (284 (58
گرم محلول سیرشده پتاسیم کلرید در این دما به تقریب چ250گرم است. در  C70 ،49پذیري پتاسیم کلرید در دماي حالل

 این ماده وجود دارد؟  
1 (/122 5/ 2 (/82 21/ 3 (/224 5/ 4 (112
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 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت-242
 خود داراي آرایش نیمه پر هستند. زیرالیۀترین  عنصر در بیرونی 4چهارم  دورةالف) در عناصر 

 به فلزهاي واسطه شهرت دارند. d دستۀاصلی و فلزهاي  به فلزهاي pو  s دستۀب) فلزهاي 
 .یابد افزایش میسوم، شیب نمودار کاهش شعاع اتمی  دورةپ) با افزایش تدریجی عدد اتمی در عناصر 

 کنند. ت) فلزات واسطه هنگام تبدیل شدن به یون پایدار خود، آرایش هشتایی گاز نجیب پیدا نمی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

8/ به صورت زیر تجزیه شود، %80با بازده  ،گرم کلسیم کربنات x اگر-243 ( کـدام اسـت؟   x .گازي تولیـد خواهـد شـد    ةفراوردگرم  8

C ,O ,Ca :g.mol 112 16 40( 
CaCO (s) CaO(s) CO (g)3 2 

1 (75 2 (50 3 (35 4 (25 
تـرین هـالوژن    نیاز دارد. اختالف عدد اتمی آن با سـنگین  C400براي واکنش با گاز هیدروژن حداقل به دماي باالتر از  هالوژنی-244

 باشد ......... است. خود که ......... می دورة همگازي شکل برابر با ......... است و خاصیت نافلزي آن نسبت به گاز نجیب 

 ـ کریپتون ـ بیشتر 18) 4 ـ کریپتون ـ کمتر 18) 3 ـ زنون ـ بیشتر 36) 2 ـ کمتر ـ زنون 36) 1
C هاي زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟ چه تعداد از عبارت-245 H H O C H OH2 4 2 2 5 

 ود.ش متصل می OHو به دیگري  Hهاي کربن شکسته شده و به یکی از آنها  الف) در این واکنش دو پیوند میان اتم
 شود. هاي پتروشیمی تولید می ب) کاتالیزگر این واکنش یکی از موادي است که در شرکت

Cرنگ و فرار است و داراي شش پیوند  این واکنش الکلی بی فراوردةج)  H باشد. می 
 شود. د) از این واکنش براي تولید محصول در مقیاس آزمایشگاهی استفاده می

1 (4 2( 3 3 (2 4 (1 
/با توجه به واکنش زیر چنانچه -246 g68 کنـد، گرمـاي    گرمـا آزاد مـی   kJ690طور کامل تجزیه شـود   % خالص به40دهنده  واکنش 1

 ) چند کیلوژول است و در انتهاي واکنش چند مول گاز دو اتمی در ظرف وجود دارد؟Qواکنش (
(C ,H ,N ,O ;g.mol )112 1 14 16 
C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g) Q3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6 

1(/ /, Q 4021 2 3 10  2(/ /, Q 40 87 2 3 10 

3(/ /, Q 4021 2 3 10  4(/ /, Q 40 87 2 3 10 
)اگر گرماي مبادله شده هنگام نوشیدن شیر گرم -247 C)60     و گرماي مبادله شده هنگام گوارش آن در بدن را بـه ترتیـب بـاQ1  و

Q2  زیر درست خواهد بود؟ گزینۀنشان دهیم، کدام 

1 (Q ,Q2 10 0 2 (Q Q2 1 3 (Q ,Q2 10 0 4 (| Q | | Q |2 1 

باشد ......... است.خود که ......... میدورة همازي شکل برابر با ......... است و خاصیت نافلزي آن نسبت به گاز نجیب 
ـ بیشتر 36) 2ـ کمتر ـ زنون36) 1 ـ کمتر18) 3ـ زنون ـ کریپتون ـ بیشت18) 4ـ کریپتون

Cهاي زیر در مورد واکنش مقابل درست است؟چه تعداد از عبارت H H O C H OH2 4 2 2 5H H O C HH H O C H
ششود.شمتصل میOHو به دیگري Hهاي کربن شکسته شده و به یکی از آنها لف) در این واکنش دو پیوند میان اتم

شود. هاي پتروشیمی تولید میب) کاتالیزگر این واکنش یکی از موادي است که در شرکت
Cرنگ و فرار است و داراي شش پیوند این واکنش الکلی بیفراوردةج)  Hباشد. می

شود. د) از این واکنش براي تولید محصول در مقیاس آزمایشگاهی استفاده می
1 (42( 33 (24 (1

/با توجه به واکنش زیر چنانچه  g68   کنـد، گگرمـا آزاد مـی  kJ690طور کامل تجزیه شـود  % خالص به40دهنده واکنش /1
) چند کیلوژول است و در انتهاي واکنش چند مول گاز دو اتمی در ظرف وجود دارد؟Qکنش (

,H ,N ,O ;g.mol )1,H ,N ,O

H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g) Q5 3 3H (NO )(NO ) 2 2 2 2(g) H O(g) N (g) O(g) H O(g) N (g) OCO (g) H O(g)CO (g) H O(g)(g) H O(g)(g) HH O(g)

1(/ /Q 4021 2 3 10/ /Q /2(/ /Q 40 87 2 3 10/ /Q /

3(/ /Q 4021 2 3 10/ /Q /4(/ /Q 40 87 2 3 10/ /Q /
)اگر گرماي مبادله شده هنگام نوشیدن شیر گرم  C)و گرماي مبادله شده هنگام گوارش آن در بدن را بـه ترتیـب بـا

Q زیر درست خواهد بود؟گزینۀنشان دهیم، کدام
1 (Q ,QQ2 1,Q,Q 0QQ2 (Q Q2 1Q3 (Q ,QQ2 1,Q,Q 0QQ4 (| Q | | Q |2 1| | Q| | Q
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 است؟  درستسرعت واکنش براي یک فرایند گازي شکل به صورت زیر باشد، کدام مطلب رابطۀ اگر -248
NHR [H O] [O ] [NO]

t t t
3 2 21 1 1

4 6 5   Rواکنش4
NH) واکنش انجام شده به صورت: 1 O NO H O3 2 24 5 4  باشد.   می 6
 با یکدیگر برابر است.  NH3و تولید  NO) سرعت واکنش برحسب تولید 2
H) سرعت تولید 3 O2 ،/15  .برابر سرعت مصرف اکسیژن است 
Oزمانی یکسان: گسترة ) در 4 NHR R

2 3
5  باشد.   می 4

 است؟  نادرستکدام عبارت -249
 اتن سبک یکسان است.  اتن سنگین نوع نیروهاي بین مولکولی با پلی ) در پلی1

) از پلیمر 2
|

|

n

H

CH C

CH

2

3

 شود.   سرنگ استفاده میتهیۀ در  

) از پلیمر شدن سیانواتن، پلیمر 3
|

|

n

H

CH C

N

 آید.   پتو کاربرد دارد به دست میتهیۀ که در  2

 هاي آروماتیک است.  هیدروکربنخانوادة شوند که جزو  ) ظروف یکبار مصرف از مونومرهایی تهیه می4
 تواند درست باشد؟  زیر می  گزینۀتترافلوئورواتن، کدام سیرنشدة با در نظر گرفتن ساختار ترکیب -250

 ها است.  ان اتمپیوند اشتراکی می 5) ترکیبی بدون اتم هیدروژن، از نظر ساختاري متقارن و داراي 1
 آید.   اولیه براي تولید ظروف یکبار مصرف به دست میمادة ) از اتصال تعداد زیادي از این ترکیب به هم، 2
 شود.  هاي آلی حل نمی اثر بوده و در حالل ) پلیمر حاصل از آن از نظر شیمیایی بی3
 آید. دود بین مولکولی به وجود میهاي کم و مح اي جامد با جاذبه ) در فرایند بسپارش این ترکیب، ماده4

 دهد؟   هاي ارائه شده کدام گزینه موارد درست را نشان می با توجه به عبارت-251
 دهند.   اي را تشکیل می الیاف پنبهسازندة هاي گلوکز اجزاي  الف) مولکول

 شوند.   هاي تولیدي در جهان از پنبه تهیه می ب) بیش از نیمی از لباس
 شوند.   ی ساختگی هستند و در طبیعت یافت نمیها همگ مولکول پ) درشت

 اتن پلیمر نیست.   مولکول هستند ولی انسولین برخالف پلی ت) پلی اتن و انسولین هر دو درشت
 ) ب و ت4 ) ب و پ 3 ) الف و ت2 ) فقط الف 1

 ؟اند متفاوتهاي صابونی و غیرصابونی در چند مورد از موارد زیر با یکدیگر  کننده پاك-252
 * نسبت شمار آنیون به کاتیون   کنندگی پاك* قدرت 

 * تعداد اتم اکسیژن کنندگی در آب سخت * خاصیت پاك
 * رسوب کردن در حضور یون کلسیم

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

n

|
CHCHCH

) از پلیمر شدن سیانواتن، پلیمر 3

n

H
||

CH C
|

|
CH CCCH

||
NN

آید.   پتو کاربرد دارد به دست میتهیۀ که در  

هاي آروماتیک است.  هیدروکربنخانوادة شوند که جزو ) ظروف یکبار مصرف از مونومرهایی تهیه می4
تواند درست باشد؟ زیر میگزینۀتترافلوئورواتن، کدام سیرنشدة در نظر گرفتن ساختار ترکیب 

ها است.  ان اتمپیوند اشتراکی می5) ترکیبی بدون اتم هیدروژن، از نظر ساختاري متقارن و داراي 1 یی
آید.  اولیه براي تولید ظروف یکبار مصرف به دست میمادة) از اتصال تعداد زیادي از این ترکیب به هم، 2
شود. هاي آلی حل نمیاثر بوده و در حالل) پلیمر حاصل از آن از نظر شیمیایی بی3
به وجود میهاي کم و مح اي جامد با جاذبه) در فرایند بسپارش این ترکیب، ماده4 آید. ححدود بین مولکولی

دهد؟  هاي ارائه شده کدام گزینه موارد درست را نشان می توجه به عبارت
دهند.    اي را تشکیل می الیاف پنبهسازندةهاي گلوکز اجزاي لف) مولکول

شوند.   هاي تولیدي در جهان از پنبه تهیه میب) بیش از نیمی از لباس
شوند.   گگی ساختگی هستند و در طبیعت یافت نمیها همگ مولکول پ) درشت

اتن پلیمر نیست.  مولکول هستند ولی انسولین برخالف پلیت) پلی اتن و انسولین هر دو درشت
) ب و ت4) ب و پ3) الف و ت2) فقط الف1

؟اندمتفاوتهاي صابونی و غیرصابونی در چند مورد از موارد زیر با یکدیگر کنندهاك
* نسبت شمار آنیون به کاتیونکنندگی پاك* قدرت 

* تعداد اتم اکسیژنکنندگی در آب سخت* خاصیت پاك
* رسوب کردن در حضور یون کلسیم

1(22(33(44(5
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 ) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟b) و (a)، متغیرهاي (2) و (1با توجه به نمودارهاي (-253
 
 ) دما ـ غلظت یون کلسیم1
 ) درصد پلی استر پارچه ـ غلظت یون کلرید2
 ) دما ـ غلظت یون کلرید3
 ) درصد پلی استر پارچه ـ غلظت یون منیزیم4
 

 است؟ نادرستهاي زیر  م مورد از عبارتکدا-254
 شود. ها، مقدار کف ایجاد شده بیشتر می کننده الف) با اضافه کردن نمک پتاسیم فسفات به پاك

 دهند. ها واکنش شیمیایی می ها، برخالف صابون، با آالینده هایی مانند جوهرنمک و سفیدکننده کننده ب) پاك
 است که همانند صابون خاصیت بازي دارد. اي کننده پ) سرکه سفید پاك

 شود. ها استفاده می ت) مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب منجر به تولید گاز و گرما و سایر مواد شده که براي باز کردن لوله
 ) الف ـ پ ـ ت4 ) ب ـ ت3 ) الف ـ پ2 ) پ1

توانـد   کننده مـی  اتم هیدروژن باشد، چند گرم از این پاك 33است داراي صابونی سیر شده که داراي کاتیون سدیم کنندة  پاكاگر -255
0/لیتر محلول منیزیم کلرید  میلی 200طور کامل با  به  طور کامل واکنش دهد؟   موالر به 5

(H ,C ,Na ,O :g.mol )11 12 23 16 
1 (/36 2 2 (/58 4 3 (/85 6 4 (/62 6 

 هاي زیر در مورد سلول سوختی درست است؟ چه تعداد از عبارت-256
 دهد. اکسید را کاهش می دي الف) نوعی سلول گالوانی است که ردپاي کربن

 آید. شمار می زیست بوده و منبع انرژي سبز به ب) دوستدار محیط
 % دارد.60کند بازدهی حدود  کار می H2گاز  اکسایشج) در نوع متداول آن که بر مبناي 

 شود. کاتد می روانۀ O2آند و گاز  روانۀ H2د) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 است؟ نادرستهاي لیتیمی  گزینه در مورد باتريکدام -257
 تر هستند. هاي معمولی بسیار مناسب هاي لیتیمی در شکل و اندازه و کارایی نسبت به باتري ) باتري1

بیشـتر انـرژي    ذخیـرة تر بـا توانـایی    تر، کوچک هاي بسیار سبک بسیار زیاد فلز لیتیم سبب ساخت باتري E0) چگالی کم و2
 شده است.

 دلیل دارا بودن مواد سمی نباید در طبیعت رها و یا دفن شوند. هاي لیتیمی به ) پسماند باتري3
 هاي لیتیمی بسیار سودمند است. بها، بازیافت باتري دلیل دارا بودن فلزهاي ارزشمند و گران ) به4
 

هدنام یقاب ۀکل دصرد

(a)
( )1

فک عافترا
(b)
( )2

شها استفاده می ت) مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب منجر به تولید گاز و گرما و سایر مواد شده که براي باز کردن لوله
) الف ـ پ ـ ت4) ب ـ ت3) الف ـ پ2) پ1

کننده مـیاتم هیدروژن باشد، چند گرم از این پاك33است داراي صابونی سیر شده که داراي کاتیون سدیم کنندة پاكاگر 
0/لیتر محلول منیزیم کلرید میلی200طور کامل با  طور کامل واکنش دهد؟   موالر به /5

(H ,C ,Na ,O :g.mol )1,C ,Na ,O,C ,Na ,O

1 (/36 2/2 (/58 4/3 (/85 6/4 (/62 6/
هاي زیر در مورد سلول سوختی درست است؟چه تعداد از عبارت

دهد.اکسید را کاهش میديلف) نوعی سلول گالوانی است که ردپاي کربن
آید. شمار می زیست بوده و منبع انرژي سبز بهب) دوستدار محیط

% دارد.60کند بازدهی حدود  کار می H2گاز  اکسایشج) در نوع متداول آن که بر مبناي 
شود. کاتد می روانۀO2آند و گاز روانۀH2د) در سلول سوختی هیدروژن ـ اکسیژن، گاز 

1 (12 (23 (34 (4
است؟نادرستهاي لیتیمی گزینه در مورد باتريکدام 

تر هستند. هاي معمولی بسیار مناسبهاي لیتیمی در شکل و اندازه و کارایی نسبت به باتري ) باتري1

بیشـتر ذخیـرة تر بـا توانـایی    تر، کوچک هاي بسیار سبکبسیار زیاد فلز لیتیم سبب ساخت باتريE0) چگالی کم و2
شده است.

دلیل دارا بودن مواد سمی نباید در طبیعت رها و یا دفن شوند.هاي لیتیمی به ) پسماند باتري3
هاي لیتیمی بسیار سودمند است.بها، بازیافت باتريدلیل دارا بودن فلزهاي ارزشمند و گران ) به4
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 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت-258
 به سري الکتروشیمیایی معروف است. eزها به ترتیب تمایل آنها براي از دست دادن بندي فل الف) رتبه

 محاسبه است.قابل » E0سلولE0آندE0کاتد« رابطۀب) یک سلول گالوانی معین، ولتاژ مشخصی دارد که از 
 شود. به چشم بخورد یک واکنش اکسایش ـ کاهش نامیده می eهاي آن  ج) هر واکنشی که در سمت فراورده

و غلظت یـک مـوالر محلـول     atm1و فشار  سلسیوسدرجۀ سلول در شرایط استاندارد محیط یعنی دماي صفر  د) پتانسیل استاندارد هر نیم
 شود. گیري می الکترولیت اندازه

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 کدام مورد از مطالب زیر درست است؟-259

 هایی از خوردگی هستند. الف) زنگ زدن آهن، تیره شدن طال و زنگار سبز بر سطح مس، نمونه
 شود. خورده شده مصرف می هاي تن از آهن تولیدي براي جایگزینی قطعه 20ب) ساالنه حدود 

 است که در آب نامحلول است. Fe(OH)3نهایی خوردگی آهن،  فراوردةج) 
 د) اکسیژن به عنوان اکسنده تمایل دارد با گرفتن الکترون از فلزها، آنها را اکسید کند.

 ) ب، ج، د4 ) الف، د3 ) ج، د2 ) الف، ب، ج1
 ) سولفات است؟ IIIهاي نیکل ( موجود در کدام ترکیب زیر سه واحد بیشتر از تعداد اتم هاي تعداد اتم-260

 ) فسفاتII) آهن (2  ) آلومینیم هیدروژن فسفات1
 ) اسکاندیم فسفات 4  ) روي هیدروژن فسفات  3

 هاي زیر درست است؟  چه تعداد از عبارت-261
 الف) جامدهاي یونی رساناي جریان برق هستند.

 تر است. یون کلرید از یون سدیم بزرگاندازة ب) 
 شود.   بلور به آرایش دوبعدي و منظم ذرات در یک بلور گفته میشبکۀ پ) 

 بیشتر است. CaCl2شبکۀ از انرژي  KFشبکۀ ت) انرژي 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

X59ها در یون  ها و الکترون اگر تفاوت تعداد نوترون-262  درست است؟ Xاتم دربارة برابر با شش باشد، کدام مطلب  3
 تر است. نرم Ca20) از فلز 1
 سوم شانزده الکترون دارد.الیۀ ) در 2
)) با فلز سدیم 3 Na)11 دوره است.  هم 
 دارد.   0ظرفیت، یک الکترون با الیۀ ) در 4
 
 

است که در آب نامحلول است.Fe(OH)3نهایی خوردگی آهن، فراوردةج) 
د) اکسیژن به عنوان اکسنده تمایل دارد با گرفتن الکترون از فلزها، آنها را اکسید کند.

) ب، ج، د4) الف، د3) ج، د2) الف، ب، ج1
) سولفات است؟ IIIهاي نیکل (موجود در کدام ترکیب زیر سه واحد بیشتر از تعداد اتمهايعداد اتم

) فسفاتII) آهن (2) آلومینیم هیدروژن فسفات1
) اسکاندیم فسفات 4) روي هیدروژن فسفات  3

هاي زیر درست است؟ ه تعداد از عبارت
لف) جامدهاي یونی رساناي جریان برق هستند.

تر است. یون کلرید از یون سدیم بزرگاندازةب)
شود.  بلور به آرایش دوبعدي و منظم ذرات در یک بلور گفته میشبکۀپ) 

بیشتر است. CaCl2شبکۀ از انرژي KFشبکۀ ت) انرژي 
3) 24) 13) 2) صفر1

X59ها در یون ها و الکترونگر تفاوت تعداد نوترون 3X اتم دربارة برابر با شش باشد، کدام مطلبXدرست است؟
تر است. نرم Ca20) از فلز1
سوم شانزده الکترون دارد.الیۀ ) در 2
)) با فلز سدیم 3 Na)11دوره است.  هم
دارد.  0ظرفیت، یک الکترون با الیۀ ) در 4
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 آید؟  هیدروژن  مورد نیاز از کدام دو روش زیر به دست میهمۀ براي تولید آمونیاك به روش هابر، -263
 ) گاز طبیعیالف

 سنگ با بخار آب بسیار داغ ب) واکنش زغال
 پ) برقکافت آب  

 1000ت) عبور بخار آب از روي زغال بسیار داغ در دماي 
 ) ب و پ4 ) پ و ت3 و ت الف) 2 و ب الف) 1

C): جز بههاي زیر صحیح هستند،  تمام عبارت-264 , O , S :g .mol )112 16 32  
 است.  36هاي صابونی و غیرصابونی برابر  کننده ) اختالف جرم مولی بخش قطبی پاك1
هـاي آب نیـروي    لکـول غیرصابونی آروماتیک است که قسمت قطبـی آن بـا مو    کنندة پاك) سدیم دودسیل بنزن سولفونات، 2

 دهد. قوي تشکیل می
 یابد.   کنندگی افزایش می ها، خاصیت پاك کننده ) با کاهش تعداد کربن در پاك3

C) ترکیبی با فرمول 4 H COO Na15  صابونی جامد و سیرنشده است.   کنندة پاك، 29
تـوان   ) واکنشی انجـام نشـود، مـی   1) برخالف ظرف (2باشند اگر در ظرف ( می Y2با توجه به شکل مقابل هر دو ظرف محلول حاوي -265

 گرم بر مول است.)  65و  64به ترتیب برابر  Yو  Mنتیجه گرفت: (جرم مولی فلزات 

X) واکنش 1 M2 پذیر است.  انجام 

2 (Y2  نسبت بهX تواند الکترون بگیرد.  تر می راحت 
 ماند. )، با گذشت زمان جرم تیغه تقریبا ثابت باقی می1) در ظرف (3
  است. X، بیشتر از فلز M) قدرت کاهندگی فلز 4

M

)1( فرظ

X

)2( فرظ

C) ترکیبی با فرمول 4 H COO NaN15 29HH ،صابونی جامد و سیرنشده است.   کنندة پاك
) واکنشی انجـام نشـود، مـی1) برخالف ظرف (2باشند اگر در ظرف (میY2 توجه به شکل مقابل هر دو ظرف محلول حاوي 

گرم بر مول است.) 65و 64به ترتیب برابر Yو Mیجه گرفت: (جرم مولی فلزات 

X) واکنش1 MM2 پذیر است.  انجام

2 (Y2  نسبت بهX تواند الکترون بگیرد. تر می راحت
ماند. )، با گذشت زمان جرم تیغه تقریبا ثابت باقی می1) در ظرف (3
فلز 4 است.X، بیشتر از فلز M) قدرت کاهندگی

M

)1(فرظ

X

)2(فرظ
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 . پاسخنامه تجربی 9دوازدهم . آزمون آنالین شمارة  ۀپای      

1

زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) خبث: پلیدي (خبث طینت: بدجنسی، بدذاتی)1
 ) نیلگون: به رنگ نیل، آبی سیر2
 اسب دهنۀ) لگام: افسار، 4

 )17و  16هاي  (فارسی دهم، درس
.2 صحیح است. 2گزینه 

ان و حکـم) (سـامان: درخـور، میسـر،     (دستور: اجازه، راهنما، وزیر، فرمـ 
امکان) (مستور: پوشیده، پنهان) (حریف: دوست، همراه، همدم) (سـودا:  

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

.3 صحیح است. 3گزینه 
به معنی نغمـه   3 گزینۀها پرده به معنی حجاب است. در  در همه گزینه

 آمده است.
 )46 صفحۀ، 6وازدهم، درس (فارسی د

.4 صحیح است. 4گزینه 
 ظن، به معنی حدس و گمان نادرست آمده است.

 )57تا  46هاي ، صفحه7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
.5 صحیح است. 3گزینه 

کـار   ارزش امالیی دارند و درست به» حیات، فزا و بیفزودي«هاي  ) واژه1
 اند. رفته

ارزش امالیـی دارنـد کـه همگـی     » بهر، صال، محفل و قـدح «) واژگان 2
درست هستند. (دقت داشته باشید که در کنکور واژگـانی کـه خـارج از    

 روند) کار می آیند، همگی با امالي درست به کتاب درسی می
 واژة ارزش امالیی دارند که شکل درسـت امالیـی   غرب ) واژگان خار و3

 آن شد. متوجۀتوان  معنایی می طۀراباست و از روي » قُرب«غلط
معنـایی و تناسـب، شـکل    رابطـۀ  ) دقت کافی داشته باشـید کـه از طریـق    4

تـوان   کار رفته است و با مکتوب و اوراق مـی   مسطور به درستی به واژةامالیی 
 شده/ مستور: پوشیده، در پرده، پاکدامن) به آن پی برد. (مسطور: نوشته

 )53و  51، 47، صفحه هاي 7 و 6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
.6 صحیح است. 2گزینه 

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

 (فارسی دهم و فارسی دوازدهم)
.7 صحیح است. 1گزینه 
شود: سـخن   دیده می» الف«و هم » ج«هم در بیت » آمیزي حس«آرایۀ 

 ت هستند. ها درس تلخ و حرف تلخ. بنابراین تمام گزینه
ـ سپیددسـت: سـتمکار/ سـیه     آرایۀ  کاسـه: فرومایـه و    کنایه هم در ابیات (الـف) 
ـایند    » ج«چشم/ ترش میزبان: بدخُلق. در بیت  تنگ شیرین بـودن چیـزي: خوش

ـابراین    » د«بودن آن. در بیت  هم پنبه در گوش کردن: نشـنیدن و ناشـنوایی (بن
به هیچ وجه دیده » ب«یه در بیت شود.)/ اما تشب ها باز هم درست می تمام گزینه

عـالوه بـر   » د«شود و بت: استعاره از معشوق اسـت نـه تشـبیه ولـی بیـت       نمی
آمیزي، تشبیه هم دارد، شاعر گوش خود را از منظر شنیدن حرف تلـخ بـه    حس

ـاي (  دهان مار تشبیه کرده است. پس با توجه به حـذف گزینـه   )، 4) و (3)، (2ه
ـاس در بیـت      پاسخ این تست خواهد 1گزینۀ  ـا جن و » تـب «بـین  » ب«بـود. ام

 شود.  دیده می» شب«

شود هرچنـد گروهـی معتقـد باشـند بـین       (الف) جناسی دیده نمیگزینۀ در 
تـوان   ایست بعد از جداسـازي آن مـی   کاسه در عبارت سیه» است«و » دست«

  هـا  جناس گرفت ولی خالی از اشکال نیست، با این حال ترتیـب سـایر گزینـه   
 شود. شود. در بیت (ج) جناسی دیده نمی ) می3(گزینۀ ش مانع پذیر

.8 صحیح است. 2گزینه 
کنایه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: مورد لطف قرار  

 دادن و خرامان رفتن
 تشبیه شده است.» رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

 افکند تناقض: آفتابی که سایه می
 تضاد: خاك، افالك

.9 یح است.صح 4گزینه 
 بررسی موارد:

 تشبیهی) اضافۀالف) مرغ دلم (
 ب) اي باد صبا (تشخیص)

 پ) تلمیح ندارد.  
 اند. کار رفته ها در معناي حقیقی خود به ت) همه واژه

 )34و  15 هاي  صفحه(فارسی دهم،  
.10 صحیح است. 4گزینه 

 کند، تشخیص و استعاره است. استعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می
 »س«و » خ«، »ر«، »ز«هاي  یی: تکرار صامتآرا واج

 تشبیه: شاعر خود را به خار و خس مانند کرده است.
 کنایه: زبان بازي کنایه از تملق و چاپلوسی

حسن تعلیل: دلیل جایگاه مرواریـد شـدنِ صـدف، پرهیـز آن از سـخن      
 گفتن است (دلیل غیرواقعی)

.11 صحیح است. 4گزینه 
ف، بدل، تکرارهاي تبعی عبارتند از: معطو نقش

جداگانـه   جملـۀ در دو » پشـیمان : «کلمـۀ ) رندي: معطوف به مـتمم،  1
 آمده است و تکرار ندارد.

در دو جملـه بـا دو   » مـن و پیـر  «الیه، کلمات  ) ماه: معطوف به مضاف2
نقش متفاوت آمدند.

 ) تلخ (دوم): تکرار3
 تاب: معطوف به مسند، دمساز (دوم) تکرار نقشِ مسند ) بی4

 )34صفحۀ یازدهم،  (فارسی
.12 صحیح است. 4گزینه 

 صفت الیه، فراخ مضاف ) آسمان 1
(عـالم) پیداسـت: مـتمم (عـالم کـه       بر همـه است،  نیاز بی) از همگان 2

 هسته است، نیامده است)
 بوسد: مفعولرا  آستاناز عشق است: مسند،  باالتردرگه حریم عشق بسی ) 3
 را به خاك بگذارم: مفعول سرگذري،  التفات: قید براي فعل می ) بی4

.13 صحیح است. 2گزینه 
: ایـن  4: هسـتی،  3: بود، 1لفظی است (قرینۀ ها حذف به  در تمام گزینه

 معنوي است (است).قرینۀ به  2گزینۀ است) و در 
 )19صفحۀ (فارسی دهم، 

.14 صحیح است.   2گزینه 
آوري: وندي ـ مرکّب و در نقش مضـاف الیـه     داریم، فن: مسند ن1گزینۀ 
 است.

 است.  » مسند«اي در نقش  واژه» کننده منعکس«: مسند: 2گزینۀ 
 اي مشتق است.   : پرسش و واژه3گزینۀ 
در نقش » نویسی افکنی، نمایشنامه گره«وندي ـ مرکّب  واژة : دو 4گزینۀ 

 اند.   مسند به کار نرفته

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

به معنی نغمـه   3 گزینۀها پرده به معنی حجاب است. در  همه گزینه
 است.

 )46صفحۀ، 6وازدهم، درس (فارسی د
صحیح است. 4نه 

 به معنی حدس و گمان نادرست آمده است.
 )57تا 46هاي ، صفحه7 و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس

است. 3نه  صحیح
کـار   ارزش امالیی دارند و درست به» حیات، فزا و بیفزودي«هاي اژه
اند.

ارزش امالیـی دارنـد کـه همگـی     » بهر، صال، محفل و قـدح «اژگان
ت هستند. (دقت داشته باشید که در کنکور واژگـانی کـه خـارج از    

روند) کار می  آیند، همگی با امالي درست بهب درسی می
واژة ارزش امالیی دارند که شکل درسـت امالیـی  غرباژگان خار و

آن شد. متوجۀتوان معنایی می ببطۀراباست و از روي » قُرب«
  معنـایی و تناسـب، شـکل            رابطـۀ  قت کافی داشته باشـید کـه از طریـق    

 تـوان    کار رفته است و با مکتوب و اوراق مـی  مسطور به درستی بهواژةی 
شده/ مستور: پوشیده، در پرده، پاکدامن)ن پی برد. (مسطور: نوشته

 )53و 51، 47، صفحه هاي 7 و 6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
صحیح است. 2نه 

الدین سهرورديحقیقه العشق: شهاب
ونی پنجم جنوب: نزار قبانی

 بررسی موارد:
 تشبیهی) اضافۀالف) مرغ دلم (

ب) اي باد صبا (تشخیص)
پ) تلمیح ندارد.  

 اند. کار رفته ها در معناي حقیقی خود به ت) همه واژه
هاي  صفحه(فارسی دهم،  

صحیح است. 4گزینه  10.
کند، تشخیص و استعاستعاره: صدف از سخن گفتن پرهیز می

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

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

گفتن است (دلیل غیرواقعی)
صحیح است. 4گزینه  11.
ف، بدل، تکرارهاي تبعی عبارتند از: معطو نقش

جملـۀدر دو » پشـیمان : «  کلمـۀ ) رندي: معطوف به مـتمم،  1
آمده است و تکرار ندارد.

در دو جم»مـن و پیـر  «الیه، کلمات  ) ماه: معطوف به مضاف2
نقش متفاوت آمدند.

) تلخ (دوم): تکرار3
تاب: معطوف به مسند، دمساز (دوم) تکرار نقشِ مسند) بی4

یازدهم، (فارسی
ِِ

ص
صحیح است. 4گزینه  12.

 صفت الیه، فراخ مضاف ) آسمان 1
(عـالم) پیداسـت: مـتممبر همـه است،  نیاز بی) از همگان2

هسته است، نیامده است)
بوسرا  آستاناز عشق است: مسند،باالتردرگه حریم عشق بسی )3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 . پاسخنامه تجربی  9آزمون آنالین شمارة .  دوازدهم ۀپای            

2

.15 صحیح است. 2گزینه 
 هاي دیگر: دا در گزینهمنا
) هر چنـد (اي) صـائب   4) سعدي (اي سعدي)/ 3) حافظ (اي حافظ)/ 1

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

.16 صحیح است.   2گزینه 
ــه بصــره «در درس  تهیدســتی و «ناصــر خســرو دو موقعیــت  » ســفر ب
دو از آن تعبیـر  گزینـۀ  کند که در  را در مدتی کوتاه تجربه می» توانگري

 شده است.  » نیک و بد زودگذر دنیا«ه ب
 : حال و روز من در اختیار توست.1گزینۀ 
 خردورزي است.  نتیجۀ : فروتنی 3گزینۀ 
 وجود آدمی است.  سازندة ها و مشکالت  : سختی4گزینۀ 
.17 صحیح است.   3گزینه 

ـا درسـت     هاي بزرگ عیب«مفهوم عبارت این است که  ـا آنه ها را ببین تا بتوانی ب
 »  بین نباش عیب«هست که  3گزینۀ مفهوم مقابل آن در » یرفتار کن
.18 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   آموزي است کـه ایـن مفهـوم در گزینـه     مفهوم عبارت در مورد علم
 شود. (الف، ب، ت، ث) مشاهده می

 بررسی موارد دیگر:
 کند. پ) جهان به افراد دانا جفا می

یمــت دانــش را ج) اگــر مــردم جاهــل و داراي همــت پــایین باشــند و ق
 شود. نفهمند، از ارزش دانش کاسته نمی

.19 صحیح است. 3گزینه 
شود کـه در همـه    جویی استنباط می از عبارت مورد سؤال پرهیز از عیب

هـا   که مفهومی متفاوت با سایر گزینه 3 گزینۀها هست، به جز در  گزینه
 جو دشمن است. شود که عیب این مفهوم استنباط می 3 گزینۀدارد. از 

 )16 صفحۀفارسی دهم، (
.20 صحیح است. 2گزینه 

، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀمفهوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 
 موردنظر است.

گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش      بیت موردنظر می
بـرعکس   2 گزینـۀ یافتم (از خوشبختی به بدبختی رسیدن)؛ ولـی بیـت   

 به پادشاهی و صدر مجلس رسید.گوید: از گدایی  می
 ها:   شرح دیگر گزینه

 ) با بیت موردنظر سؤال هم مفهوم است.1
 دهد. اعتباري جهان و ناپایداري آن را نشان می ) بی3
  کنـد؛ زیـرا عاقبـت    باشی را به مـا توصـیه مـی     ) اغتنام فرصت و خوش4

 جهان نیستی است.
 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 

.21 صحیح است. 1گزینه
ـاك اسـت (عاشـق    1 گزینۀ مفهوم : آن را که حساب پاك است، از محاسبه چه ب

 ترسد). ریاست و از حساب روز قیامت نمی صادق همچون صبح پاك و بی
 ها: مفهوم مشترك حدیث موردنظر و سایر گزینه

کسـانی کـه در ایـن    »: هر که داد از خویشتن دهد، از داور مستغنی باشد«
 د، نیازي به داوري در روز قیامت ندارند.رسن دنیا به حساب اعمال خود می

 )20(فارسی دهم، صفحه 

.22 صحیح است. 1گزینه 
مفهوم مشترك ابیات (الف) و (ب): نـاگزیري انسـان از مـرگ (کُـلُّ نفـسٍ      

 ذائقۀُ الموت)
این مفهوم است که خوشبختی دائمـی نیسـت و هـر     دربردارندةبیت (ت) 

 ي در کمین دارد.شادي و خوشبختی در جهان، غم و بدبختی دیگر
آیـد   بیت (پ) خوشحالی از مرگ دشمن، وقتی مـرگ سـراغ تـو هـم مـی     

 درست نیست.
 )3درس (فارسی دهم،  

.23 صحیح است. 2گزینه 
گویـد   که مـی  2 گزینۀها به بازگشت به اصل اشاره دارند، جز  همه گزینه

 اند. همه موجودات از خاك آفریده شده
 )46 صفحۀ ،6  (فارسی دوازدهم، درس

.24 صحیح است. 4ینه گز
و عبارت موردنظر در مـتن سـؤال:    4 گزینۀمفهوم مشترك ابیات 

خداوند در روح و جان ما متجلی است؛ ولی در دنیـاي بیـرون بـا    
نادانی در جسـتجوي او هسـتیم (آب در کـوزه و مـا تشـنه لبـان       

 گردیم). گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان می می
 )142 صفحۀ، 18هاي  (فارسی دهم، درس

.25 صحیح است. 4گزینه 
: وحـدت وجـود؛ یعنـی هرچـه در     3و  2، 1هـاي   مفهوم مشترك گزینه

 اي از ذات خداست. جهان آفرینش است، جلوه
 سرچشـمۀ : خودشناسی عاملی براي شناخت آفـرینش و  4 گزینۀمفهوم 

 نماي آفرینش است) آن است. (نفس انسان جام جهان
 )141 صفحۀ ،18(فارسی دهم، درس 

 
 عربی زبان

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

کرد
 ها:  رد سایر گزینه

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

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

 ماضی است)» أصبحتم(«) شوید 1گزینۀ شد (مانند 
) ـ  1گزینـۀ  ) دشمنانی (أعداء، معرفـه اسـت) ـ شـدید (ماننـد      4

) پیونـد... (در عبـارت عربـی چنــین    1گزینـۀ  ایجـاد شـد (ماننـد    
 چیزي نداریم.)

 )76صفحۀ ، 7س (عربی یازدهم، در

.27 صحیح است. 4گزینه 
). 2باشـد (رد گزینـه    غلط می»  چه کسی«این جمله سؤالی نیست پس 

پس به این ترتیب » بیاموزد«است نه » یاد بدهد«به معنی » علَّم«ضمناً 
 خواهد بود. 4گزینۀ پاسخ 

وجود آدمی است.  سازندة ها و مشکالت  : سختی4ۀ 
 صحیح است.   3نه 

ـا درسـت    هاي بزرگ عیب«م عبارت این است که  ـا آنه ها را ببین تا بتوانی ب
 »  بین نباش عیب«هست که  3گزینۀ مفهوم مقابل آن در »یکن
صحیح است. 1نه 

هـاي   آموزي است کـه ایـن مفهـوم در گزینـه    وم عبارت در مورد علم
 شود. ، ب، ت، ث) مشاهده می

سی موارد دیگر:
کند. جهان به افراد دانا جفا می

ققیمــت دانــش را گــر مــردم جاهــل و داراي همــت پــایین باشــند و ق
 شود. مند، از ارزش دانش کاسته نمی

است. 3نه  صحیح
شود کـه در همـه   جویی استنباط میبارت مورد سؤال پرهیز از عیب

هـا    که مفهومی متفاوت با سایر گزینه3 گزینۀها هست، به جز دره
جو دشمن است.شود که عیب این مفهوم استنباط می 3 گزینۀ. از

)16صفحۀفارسی دهم، (
صحیح است. 2نه 

، دقیقاً مفهوم متضـاد بیـت   2 گزینۀوم مقابل، یعنی مفهوم متضاد و 
 دنظر است.

گوید: از اوج به قعر و از مقـام واال، بـه پسـتی گـرایش     موردنظر می
بـرعکس   2   گزینـۀ م (از خوشبختی به بدبختی رسیدن)؛ ولـی بیـت   

به پادشاهی و صدر مجلس رسید.گوید: از گدایی
گ اگ

اند. همه موجودات از خاك آفریده شده
ص،6  (فارسی دوازدهم، درس

صحیح است. 4ینه گز 24.
و عبارت موردنظر در مـت 4 گزینۀمفهوم مشترك ابیات 

خداوند در روح و جان ما متجلی است؛ ولی در دنیـاي
نادانی در جسـتجوي او هسـتیم (آب در کـوزه و مـا تش

 گردیم). گردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان میمی
صف، 18هاي  (فارسی دهم، درس

صحیح است. 4گزینه  25.
: وحـدت وجـود؛ یعنـی3و 2، 1هـاي   مفهوم مشترك گزینه

اي از ذات خداست.جهان آفرینش است، جلوه
: خودشناسی عاملی براي شناخت آفـرینش و4 گزینۀمفهوم 

نماي آفرینش است)آن است. (نفس انسان جام جهان
صف،18(فارسی دهم، درس 

عرععررعربیببییبیبیزبابببان

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

کرد
 ها:  رد سایر گزینه

نعمت1 اله) باشد) د مف (باید تذ»اهللا(«ها ت) نی صفت
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.28 صحیح است. 2گزینه 
یـد، الکبـائر الـذّنوب:    ده تر، تفعلون: انجام می العلّام: بسیار دانا، أعلم: آگاه

 گناهان بزرگ
 ها: بررسی سایر گزینه

اسم مبالغه است)، گناهان (گناهان بـزرگ)،  » العلّام«) دانا (بسیار دانا؛ 1
 اسم تفضیل است)» أعلم«تر؛  آگاه (آگاه

ایـد   )، انجـام داده 1گزینـۀ  ) گروه گناهکار (گناهکـاران)، آگـاه (ماننـد    3
 مضارع است)فعل » تفعلون«دهید؛  (انجام می

بایـد  » بسیار«)، بسیار پروا کنید (پروا کنید؛ لفظ 1گزینۀ ) دانا (مانند 4
 )1گزینۀ داند (مانند  بیاید)، می» اسم مبالغه«در ترجمه 

 )6تا 4هاي  ، صفحه1(عربی یازدهم، درس 
.29 صحیح است.   2گزینه 

اسـت ـ مفـردات:    » وجـود دارد، هسـت  «هناك: در اول جمله به معناي 
ۀ: بـه        واژگان   لت: منتقل شـد (مجهـول) ـ إلـی العربیــ کثیرة: زیاد ـ نُق

ها ـ المختلفۀ: مختلف، گوناگون ـ قدتغیرت: تغییر    عربی ـ االسباب: علّت 
: بر اساس ـ لسان: زبان ـ العرب:  عرب  کرده است ـ وقفاً لـِ

.30 صحیح است.   3گزینه 
 داللت بر مالکیت و دارابودن است.  » لِ + اسم«

 اي دارد.  هاي طبیعی اردك مخزن خزانات طبیعیۀٌ للبطّ 
 ) رعایت شده است.  3(گزینۀ این نکته تنها در 

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

) سـخن نـرم   4) نباید پیروي کنی (پیروي نکـن)  3ها)  ) برنامه (برنامه1
 (نرمی سخن)

 )45و  38، 31هاي  صفحه، 4و  3هاي  (عربی یازدهم، درس

.32 صحیح است. 3گزینه 
 است)» آورد«به معناي » جاء بـ(«آمد 

 )44صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 
.33 صحیح است. 3گزینه 

دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «مفهوم عبارت صورت سؤال: 
دیـده   3گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در   » گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

 شود. می
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

.34 صحیح است.   1گزینه 
هشـتاد هـزار :    -» خمسـۀ و أربعـون فـی المئـۀ    «چهل و پنج درصـد :  

 ثمانین آالف
 )2(عربی دهم، درس 

.35 صحیح است. 3گزینه 
 ها: موارد نادرست سایر گزینه

(بایـد مفعـول شـود،    » سائل«اضافی است) ـ  » لسان القطّ«در » لـ ) («1
» بهبـود «اللتئام،  اید) ـ حتّی یلتئم ( بی» یفرز«پس باید بعد از فعل 

 اسم است.)
 مفرد است.)» زخم«جرح،  ) جروح (2
 گزینـۀ ))، جروح (مانند 1 گزینۀ)) ـ سائل (مانند ( 1 (گزینۀ) لـ (مانند 4
)2(( 

 )56 صفحۀ(عربی دهم، 

.36 صحیح است. 1گزینه 
کند) مناسب این جمله نیست، فعل مناسـب ایـن جملـه     (تنمو: رشد می

 است.» یغرس«یا » یزرع«
 .کارند میها  ترجمه: کشاورز درختان مختلفی از انواع میوه

 ها: ترجمه سایر گزینه
 .کرد عبادت می) در غار حراء واقع در مکه ) پیامبر (2
ه کننـد  خروج گازهاي آلوده باعثهاي درخت نفت  ور شدن دانه ) شعله3

 .شود نمی
 ) پدربزرگ و مادربزرگم من را به یاد آوردند.4

.37 صحیح است. 4گزینه 
»فیحۀ«و » الصرّیصحیح هستند.» الح 

اش فقـط نشـاط    بیند، پس در زندگی نگار زیبایی را جز آزادي نمی این روزنامه
 بینیم. را می
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

کنـد و عقـل سـالم     ش جذب می) بدن نیرومند، غذایی مناسب را براي خود1
 طور. نیز همین

 گردد، جز ادب! که فراوان شود، ارزان می ) هر چیزي هنگامی2
شـود، بلکـه فـراخ     ) ظرف دانش با آنچه در آن قـرار داده شـده، تنـگ نمـی    3

 گردد. می
 )35و  31، 30هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 

.38 صحیح است. 2گزینه 
 ب وجود ندارد.مطابق متن، ساکنی در قطب جنو

 ها: سایر گزینه ترجمۀ
 ) قطب شمال سردترین منطقه در جهان است.1
 اي باالي صفر نرسیده است. ) درجه حرارت در قطب شمال به درجه3
کسی که به قطب جنوب رسـید رابـرت اسـکات اسـت. (طبـق        ) اولین4

 متن او تالش کرد؛ ولی در راه بازگشت جان داد.)
.39 صحیح است. 1گزینه 
 ق متن، قطب شمال در حقیقت یک اقیانوس منجمد است.مطاب

 ها: سایر گزینه ترجمۀ
 کنند. هاي قطبی در یک مکان زندگی می ها و خرس ) پنگوئن2
ــوب    3 ــب جن ــان از قط ــفر بازگشتش ــیمش در س ــن و ت ــد آمونس ) روال

 درگذشتند.
 قطب جنوب به نام آرکتیکا معروف است. قارة )4

.40 صحیح است. 3گزینه 
اي نشـده   ولین کسی که به قطب شـمال رفتـه اسـت، اشـاره    در متن به ا

 است.
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

 ) نام دوم قطب شمال1
 ) عدم مشابهت دو قطب2
 هاي حرارت در قطب شمال ) حدود درجه4

.41 صحیح است. 2گزینه 
هـایی وجـود دارنـد کـه محلـی بـراي        مطابق متن در قطب شمال ثروت

 کشمش شده است.
 ا:ه ترجمه سایر گزینه

 ) علت سردي هوا در قطب جنوب چیست؟1
 هاي قطب شمال وجود دارند؟ هایی در آب ) آیا ماهی3
 کنند؟ ها در هر دو قطب زندگی نمی ) چرا پنگوئن4

جمله به معناي  اول اسـت ـ مفـردات:    » وجـود دارد، هسـت  «ك: در
ۀ: بـه        ن   لت: منتقل شـد (مجهـول) ـ إلـی العربیــ کثیرة: زیاد ـ نُق

ها ـ المختلفۀ: مختلف، گوناگون ـ قدتغیرت: تغییر   ی ـ االسباب: علّت 
: بر اساس ـ لسان: زبان ـ العرب: عربه است ـ وقفاً لـِ

 صحیح است.   3نه 
داللت بر مالکیت و دارابودن است.  » + اسم

 اي دارد.  هاي طبیعی اردك مخزن خزانات طبیعیۀٌ ّ 
) رعایت شده است.  3(گزینۀ نکته تنها در 

صحیح است. 2نه 
 ها: سی سایر گزینه
) سـخن نـرم  4) نباید پیروي کنی (پیروي نکـن)  3ها) رنامه (برنامه

 ی سخن)
 )45و 38، 31هاي  صفحه، 4 و  3هاي  (عربی یازدهم، درس

صحیح است. 3نه 
 است)»آورد«به معناي »جاء بـ(«

 )44صفحۀ ،4(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3نه 

دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «وم عبارت صورت سؤال: 
دیـده   3  گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در   »گیـرد.  مان مورد سؤال قرار می

شود.
 )76صفحۀ ،7(عربی یازدهم، درس 

»فیحۀ«و» الصریهستند.» الح  صحیح
اش فقبیند، پس در زندگینگار زیبایی را جز آزادي نمیاین روزنامه

 بینیم. را می
ها: سایر گزینه ترجمۀ

 کنـد و عش جذب می) بدن نیرومند، غذایی مناسب را براي خود1
 طور. نیز همین

 گردد، جز ادب! که فراوان شود، ارزان می) هر چیزي هنگامی2
    شـود،) ظرف دانش با آنچه در آن قـرار داده شـده، تنـگ نمـی    3

 گردد. می
30هاي  صفحه3،33(عربی دوازدهم، درس 

.38 صحیح است. 2گزینه 
ب وجود ندارد.مطابق متن، ساکنی در قطب جنو

ها: سایر گزینه ترجمۀ
) قطب شمال سردترین منطقه در جهان است.1
اي باالي صفر نرسید) درجه حرارت در قطب شمال به درجه3
که به قطب جنوب رسـید رابـرت اسـکات اسـ  ) اولین4 کسی

متن او تالش کرد؛ ولی در راه بازگشت جان داد.)
.39 صحیح است. 1گزینه 
منجمد استمطاب ببق متن، قطب شمال در حقیقت یک اقیانوس

ها: سایر گزینه ترجمۀ
کنندهاي قطبی در یک مکان زندگی می ها و خرس ) پنگوئن2
ــب3 ــان از قط ــفر بازگشتش ــیمش در س ــن و ت ــد آمونس ) روال

 درگذشتند.
قطب جنوب به نام آرکتیکا معروف است.قارة )4
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.42 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

 نادرست است.  است و موارد این گزینه تماماً» مفاعلۀ«فعل امر از باب » راجِع) «1
 مبالغه/ اسم الفاعل) اسم ال2
 ) نونه مفتوحۀ ... (فتحه براي خود فعل است)4

 )61و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
.43 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 رود!) کار نمی گاه قبل از فعل به ) فاعل (دقت شود که فاعل هیچ1
 ) مصدر (اسم فاعل)3
 اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » ارکَفّ(«) جمع التکسیر (مفرد)، 4

 )47صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
.44 صحیح است. 4گزینه 

 ها: خطاهاي سایر گزینه
 ثالثی مجرد است و حرف زائد ندارد.)» ینظُر(«) فیه حرف واحد... 1
قـرار دارد و فـاعلش   » للغائبـۀ «صـیغۀ  در » قـدمت » («بـارز «فاعله ضمیر ) 2

 فاعل است.)» یدا«کلمۀ نجا با توجه به معناي عبارت ضمیر بارز نیست. در ای
 در این عبارت از نوع موصول است، نه شرطی)» ما» («من ادوات الشرط) «3

 )70 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس  
.45 صحیح است. 2گزینه 

84 34 50 
14 9 136 126 )1 
70 7 17 10 )3 
16 51 76 67 )4 

 )2(عربی دهم، قواعد درس 
.46 صحیح است. 4گزینه 

 هاي الزم، قابلیت مجهول شدن ندارند. فعل
 اند.   هر دو الزم» تفتّحت: گشوده شدند«و » جاء: آمد: «4گزینۀ در 

رِف: مـی  «ها بـه ترتیـب    در سایر گزینه عـرَ «، »شناسـند  ی و » دسـتور داد » أمـ
 توانند مجهول شوند. اند و می همگی متعدي» یعمل: انجام دهد«

.47 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

خــدایا، بهتــرین «اســم تفضــیل اســت کــه مفعــول شــده:  » خیــر) «1
 »دهنده  هایت را بر ما نازل کن که تویی بسیار روزي نعمت

 است.» شیئاً«اسم تفضیل است که صفت » أفضل) «2
 است.» مجرور به حرف جر«تفضیل، بهترین به عنوان اسم »: خیر) «3
 است.» مبتدا«اسم تفضیل است که » أفضل) «4

 )7تا  5هاي  صفحه، 1(عربی یازدهم، درس
.48 صحیح است.   2گزینه 
فهمـیم کـه ایـن فعـل      مـی » ال تقْرَبوا«در فعل » ن«: از حذف شدن 1گزینۀ 

 نزدیک نشوید نهی و مجزوم است 
ِ«: براي تشخیص 2گزینۀ   ازمـه، ترجمـه بهتـرین راه اسـت     ناصبه و ج» ـل

 باید بیشتر و بیشتر تالش کنی.   موفّق شويدر کارت  براي اینکه
ِ«دهد، پس  می» براي اینکه«چون معناي  » یـنجح «ناصـبه اسـت و فعـل    » ـل

 مجزوم نیست.  
روا ـ فعـل مضـارع مجـزوم توسـط       3گزینۀ  قصـی :» کوتـاهی   اسـت  » لَـم
 نکردند.
 هایم اعتماد کنند.   تا مردم به حرف وري کنمداز دروغ  باید: 4گزینۀ 

 فعل مضارع مجزوم است.  » ألبتعد«با توجه به ترجمه 

.49 صحیح است. 4گزینه 
 ي نفی جنس از حروف مشبهۀ بالفعل نیست.»ال«

 ها: در سایر گزینه
 عدم وقوع جمله است.دهندة  نشان» لیت) «1
 عامل ارتباط بین دو جمله است.» أنّ) «2
 کند. را به مضارع التزامی تبدیل می» تقدرون«عناي م» لعلّ) «3

 )22و  21و  20هاي  صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس
.50 صحیح است. 2گزینه 

خبر است و جزء ارکان اصلی جمله است و نقـش  » قریبۀً«در این گزینه 
 ندارد.» حال«

 ها: در سایر گزینه
 ) مسرورات حال هستند.4) وهم مظلومون  3) مسرعۀً  1

 )20 ، صفحۀ2درس عربی دوازدهم، (
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.51 صحیح است. 2گزینه 

دهد از قلم هـیچ اندیشـمندي    این شعر بیانگر امی بودن پیامبر و نشان می
تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی کـه قبـل از آن چیـزي ننوشـته و     

آن آموزشی ندیده است، این جنبه از اعجاز مربوط بـه اعجـاز محتـوایی قـر    
و ما کنت تتلو مـن قبلـه مـن کتـاب و ال تخطـه بیمینـک اذاً       ﴿آیۀ است. 

 بیانگر امی بودن پیامبر است. ﴾الرتاب المبطلون
 )41تا  32هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،

.52 صحیح است.   4گزینه 
در  4آیۀ گزینـۀ  گوید و با  بیت مذکور از واحد بودن دین الهی سخن می

 ارتباط مفهومی است.  
 )26و  17هاي  ، صفحه2ن و زندگی  یازدهم، درس (دی

.53 صحیح است. 1گزینه 
نیـاز و   : غنی به معناي بی﴾و اهللا هو الغنی الحمید﴿در انتهاي آیه آمده است 

حمید به معناي ستوده، از آنجا که خداوند غنـاي خـود را در راه رفـع نیـاز و     
نیـاز   جـود بـی  برد، لـذا مـورد سـتایش اسـت. تنهـا و      نفع مخلوقات به کار می

 نیاز مطلق نیست. خداست. کسی به جز خدا بی
 )4صفحۀ ،  1(دین و زندگی دوازدهم، درس

.54 صحیح است. 2گزینه 
فقیهی که شرایط ذکر شده در این را داشته باشد، مشروعیت دارد. تشـخیص  

مجلـس خبرگـان اسـت. یکـی از مصـادیق اولویـت دادن بـه        برعهدة این امر 
اسالمی، خرید کاالي ایرانی است کـه  جامعۀ در  اهداف اجتماعی توسط مردم

طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاري شده و کمک خـوبی بـه حکومـت و     به
 تر باشند. جامعه موفقادارة رهبري است که بتوانند در 

 )148و  146هاي  صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
.55 صحیح است. 4گزینه 

اي هسـتند   ها به گونـه  از هدف دانند که برخی افراد زیرك (هوشمند) می
هاي دیگر را نیز در بردارند و رسیدن به آنها مساوي رسیدن بـه   که هدف

تر باشـد،   هاي دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و جامع هدف
 آیـۀ دهد (گنجایش بیشتر)  هاي بیشتري را در درون خود جاي می هدف
رَة  من کانَ یرید ثواب الدنیا فَ﴿ شریفۀ اآلخـ نیا والـد اهللاِ ثواب ندبـه  ﴾ ع

 دنیا و آخرت مرتبط است. دربرگیرندة موضوع انتخاب هدف جامع و
 )20و 19هاي  ، صفحه1(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 4نه 
 ها: هاي سایر گزینه
ثالثی مجرد است و حرف زائد ندارد.)» ینظُر(«یه حرف واحد... 

قـرار دارد و فـاعلش   »للغائبـۀ «صـیغۀ  در » قـدمت » («بـارز «اعله ضمیر 
 فاعل است.)»یدا«کلمۀ یینجا با توجه به معناي عبارت ر بارز نیست. در ای
در این عبارت از نوع موصول است، نه شرطی)»««ما» («من ادوات الشرط

 )70صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2نه 

84 34 50
14 9 136 126 )1 
70 7 17 10 )3 
16 51 76 67 )4 

 )2(عربی دهم، قواعد درس 
 صحیح است. 4نه 

هاي الزم، قابلیت مجهول شدن ندارند.
  اند.   هر دو الزم»تفتّحت: گشوده شدند«و » جاء: آمد: «4زینۀ 

رِف: مـی  «ها بـه ترتیـب   سایر گزینه عــرَ «، »شناسـند  یو » دسـتور داد »أم
 توانند مجهول شوند. اند و می همگی متعدي»مل: انجام دهد

 صحیح است. 1نه 
ها:سی گزینه

خــدایا، بهتــرین «اســم تفضــیل اســت کــه مفعــول شــده:  » خیــر«
 »دهنده  هایت را بر ما نازل کن که تویی بسیار روزي ت
 است.»شیئاً«اسم تفضیل است که صفت » أفضل«
اس»:خ« ان عن به ین لبهت ج«تفض ف ح به است»ج

ص2درس عربی دوازدهم، ( ،

اسالسسالالسالممیممییمی ممعممععمععاععااعارف و ففرففررفرههنهههههننگننگگنگ
صحیح است. 2گزینه  51.

دهد از قلم هـیچ انداین شعر بیانگر امی بودن پیامبر و نشان می
تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی کـه قبـل از آن چیـزي
آموزشی ندیده است، این جنبه از اعجاز مربوط بـه اعجـاز محتـ

و ما کنت تتلو مـن قبلـه مـن کتـاب و ال تخطـه بی﴿آیۀ است.

بیانگر امی بودن پیامبر است.﴾الرتاب المبطلون
هاي صفحه (دین و زندگی یازدهم،

.52 صحیح است.   4گزینه 
آیۀ گزگوید و با بیت مذکور از واحد بودن دین الهی سخن می

ارتباط مفهومی است.  
هاي ، صفحه2یین و زندگی  یازدهم، درس (دی

صحیح است. 1گزینه  53.
: غنی به معناي﴾و اهللا هو الغنی الحمید﴿در انتهاي آیه آمده است 

حمید به معناي ستوده، از آنجا که خداوند غنـاي خـود را در راه ر
     جـبرد، لـذا مـورد سـتایش اسـت. تنهـا و     نفع مخلوقات به کار می

نیاز مطلق نیست.خداست. کسی به جز خدا بی
1(دین و زندگی دوازدهم، درس

.54 صحیح است. 2گزینه 
دارد مشروعیت باشد، داشته را این در شده ذکر شرایط که فقیه
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.56 صحیح است. 2گزینه 
ها در خسران هستند و دومین شرط براي جلـوگیري از   (عام) همه انسان

وه بر آن باید ایمان و حق و صـبر  زیان و خسارت، عمل صالح است و عال
 نیز وجود داشته باشد تا سد خسران شکسته شود.

 8صفحۀ  (دین و زندگی یازدهم،
.57 صحیح است. 4گزینه 
ناپذیر و اسـتوار   مندي تخلف قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند

نه خورشید را سزد کـه بـه مـاه برسـد و نـه      «فرماید:  زند و می مثالی می
 »ر روز پیشی جوید و هر یک در مداري در گردشند.شب ب

 )60صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.58 صحیح است.   3گزینه 

ــرك«پرســیدند:  )(از امیرالمــؤمنین علــی  ــرین انســان زی هــا کیســت؟  ت
 »  کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.«فرمودند: «

فــاتی در پـی دارد و موجــب از  گذشـت ایـام آ  «فرماینــد:  همچنـین مـی  
 » شود. ها و کارها می گسیختگی تصمیم هم

.59 صحیح است. 4گزینه 
 و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یا ابتالء اشاره دارند. 4گزینۀ حدیث 

 )72صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.60 صحیح است. 3گزینه 

ـام علـی   «تطهیـر، چـون اهـل بیـت      آیـۀ با توجه به  معصـوم  » )( ازجملـه ام
دسـتورات الهـی اسـت.     کننـدة  بیانهستند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و 

 تطهیر قابل برداشت است. آیۀپس علت، عصمت ایشان است و عصمت تنها از 
 )71و  70هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.61 صحیح است. 4گزینه 
وجـود دارد، نـه   متقابـل   رابطـۀ میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحیـد،  
 تقابل؛ زیرا تقابل به معناي مخالفت است.

ـال کننـد،      همۀاگر قرار باشد  افراد جامعه خواسته و تمایالت دنیـوي خـود را دنب
 رود. گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می تفرقه و تضاد جامعه را فرامی

 )35صفحۀ ،  3دوازدهم، درس دین و زندگی (
.62 صحیح است. 1گزینه 
مرگ چیزي نیست مگـر  «خطاب به یاران خود فرمود:  )(سین امام ح

هـا بـه سـاحل سـعادت و کرامـت و       پلی کـه شـما را از سـاحل سـختی    
 »دهد. هاي جاوید عبور می هاي پهناور و نعمت بهشت

اختیـار در انسـان دارد کـه در     سـرمایۀ برگزیدن یکی از دو راه، اشاره به 
 تجلی یافته است. ﴾شاکراً و اما کَفوراًانّا هدیناه السبیلَ اما ﴿ آیۀ

 )37و  25هاي  ، صفحه3و  2هاي  (دین و زندگی دهم، درس
.63 صحیح است.   3گزینه 

هـاي عفـاف در روح انسـان قـوي و مسـتحکم       به همان میزان که رشـته 
 شود.  شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می می

مـا نپوشـید، زیـرا چنـین     ن لباس نازك و بدن«فرماید  می امام صادق 
 »  سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ لباسی 

 )136صفحۀ ، 11(دین و زندگی دهم، درس 
.64 صحیح است. 3گزینه 

هر کس فریاد دادخواهی مظلـومی را کـه   «فرماید:  ) میرسول خدا (
طلبد، بشـنود؛ امـا بـه یـاري آن مظلـوم برنخیـزد،        از مسلمانان یاري می

 »مسلمان نیست.
 )57صفحۀ ، 4ن و زندگی یازدهم، درس (دی

.65 صحیح است. 1گزینه 
 » عقل سپهساالر لشکر خداي رحمان است و...): «(امام علی 

خداونـد بـه آن جهـت روزه را واجـب کـرد تـا       «فرمایـد:   همچنین ایشان می
پـس آزمـایش اخـالص مـردم علـت وجـوب روزه       » اخالص مردم را بیازماید.

کتـب علـیکم الصـیام کمـا     ﴿ آیـۀ ) در است کـه ایـن موضـوع (وجـوب روزه    

 مطرح شده است. ﴾کتب...
 )116 صفحۀ، 10(دین و زندگی دهم، درس

 )49و  48 هاي صفحه، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس  
.66 صحیح است.   4گزینه 

 ضروري است.    واقعهگویی به این سؤال دانستن جزئیات هر  براي پاسخ
 ر نسبت به دو مورد دیگر است.: توسل به سوگند دروغ در تأخ1گزینۀ در 
همـۀ  : حضـور در پیشـگاه خداونـد مربـوط بـه زنـده شـدن        2گزینۀ در 

 ها و در تقدم نسبت به تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند است. انسان
 : حضور در پیشگاه خداوند در تقدم نسبت به سنجش اعمال است.3گزینۀ در 

 )73و  72هاي  ، صفحه6(دین و زندگی دهم، درس 
.67 صحیح است. 2گزینه 
خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهلیـت آن بـود کـه اجـر         وعدة

 سپاسگزاران را به زودي بدهد.
 )95 صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

.68 صحیح است. 2گزینه 
موارد (ب) و (ج) به درسـتی بیـان شـده؛ ولـی عبـارت (الـف) بـه سرنوشـت         

 دهد. را پیشوایان زمین قرار می مستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان
 )129صفحۀ  ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

.69 صحیح است. 2گزینه 
کند... (تطهر القلوب...) در نتیجه کسی کـه توبـه کـرده     چون توبه دل را پاك می

 مانند این است که گناه نکرده است (التائب...) به این عمل پیرایش گویند.
 )87 صفحۀ ،7(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.70 صحیح است.   2گزینه 
آنگاه که مرگ یکـی از آنهـا فـرا    «مؤمنون:   سورة 100و  99 ترجمۀ آیۀ 
گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛  رسد، می

 ...» ام  آنچه را در گذشته ترك کرده
 )61 صفحۀ،  5(دین و زندگی دهم، درس 

.71 صحیح است. 1گزینه 
پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی ر از برنامهدیگیکی

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     جامعۀ 
هاي  احیاي منزلت زن و ارزشها و مانع اصلی فساد و تباهی بود و انسان

 رفت. اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می
.72   صحیح است. 3گزینه 

گوینـد خـداي را سـپاس     بخش اول هر چهار مورد صحیح است. بهشتیان می
خود وفا و این جایگاه زیبا را بـه مـا عطـا کـرد. خـداي را سـپاس       وعدة که به 

گویند که حزن و اندوه را از آنـان زدوده و از رنـج و درمانـدگی، دور کـرده      می
قـام خشـنودي   است. عالوه بر این، باالترین نعمت بهشت، یعنی رسیدن بـه م 

 یابند و از این رستگاري بزرگ مسرورند.   خدا را براي خود می
آورد و انسـان همیشـه    گاه خستگی و سسـتی نمـی   هاي دائمی آن هیچ نعمت

 کند.   شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می
 )81صفحۀ (دین و زندگی  دهم، 

ــرك«پرســیدند:  )(یرالمــؤمنین علــی  ــرین انســان زی هــا کیســت؟  ت
 »  «کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.«ودند:

  فــاتی در پـی دارد و موجــب از  گذشـت ایـام آ  «فرماینــد: چنـین مـی  
» شود. ها و کارها می سیختگی تصمیم

صحیح است. 4نه 
و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یا ابتالء اشاره دارند.4گزینۀ ث

 )72صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است. 3نه 

ـام علـی   «تطهیـر، چـون اهـل بیـت     آیـۀ جه به  معصـوم  » )( ««ازجملـه ام
دسـتورات الهـی اسـت.    کننـدة بیانند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و 

تطهیر قابل برداشت است.آیۀ علت، عصمت ایشان است و عصمت تنها از 
 )71و 70هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است. 4نه 
وجـود دارد، نـه   متقابـل       رابطـۀ ن بعد فردي و بعد اجتماعی توحیـد،  
ل؛ زیرا تقابل به معناي مخالفت است.

ـال کننـد،     همۀرار باشد  افراد جامعه خواسته و تمایالت دنیـوي خـود را دنب
رود. گیرد و امکان رشد و تعالی از بین میه و تضاد جامعه را فرامی

 )35صفحۀ ،  3دوازدهم، درس دین و زندگی (
صحیح است. 1نه 
مرگ چیزي نیست مگـر  «خطاب به یاران خود فرمود:  )(سین  ح

هـا بـه سـاحل سـعادت و کرامـت و      کـه شـما را از سـاحل سـختی    
 »دهد. هاي جاوید عبور میهاي پهناور و نعمت ت

اختیـار در انسـان دارد کـه در    سـرمایۀ یدن یکی از دو راه، اشاره به 

: حضـور در پیشـگاه خداونـد مربـوط بـه زنـده ش2گزینۀ در
ها و در تقدم نسبت به تابیدن نور حقیقت از جانب خدا انسان

: حضور در پیشگاه خداوند در تقدم نسبت به سنجش اعم3گزینۀ در
هاي ، صفحه6(دین و زندگی دهم، درس 

صحیح است. 2گزینه  67.
خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهلیـت آن بـودوعدة

سپاسگزاران را به زودي بدهد.
ص،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است. 2گزینه  68.
موارد (ب) و (ج) به درسـتی بیـان شـده؛ ولـی عبـارت (الـف) بـه

درا پیشوایان زمین قرار میمستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان
صف ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

.69 صحیح است. 2گزینه 
کند... (تطهر القلوب...) در نتیجه کسی کـهچون توبه دل را پاك می

مانند این است که گناه نکرده است (التائب...) به این عمل پیرایش گو
،7(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.70 صحیح است.   2گزینه 
آنگاه که مرگ یکـی ا«مؤمنون:   سورة100و 99ترجمۀ آیۀ 
گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالحرسد، می

...» ام  آنچه را در گذشته ترك کرده
،5(دین و زندگی دهم، درس 
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.73 صحیح است. 2گزینه 
هـایی   گاه با تمـایالت و خواسـته   گاه و بیهر انسانی، در درون خود، 

شود که پاسخ مثبت دادن به آنها، عزت نفـس را ضـعیف    رو می روبه
دهـد، پـس    کند و انسان را به سـوي خـواري و ذلـت سـوق مـی      می

ــزت نفــس،    ــعیف ع ــۀ تض ــت دادن و پــذیرفتن   نتیج پاســخ مثب
 هاي نامشروع است. خواسته

منفی دادن به تمایالت گـاه و  نوجوانی و جوانی بهترین زمان براي پاسخ 
برد، هنـوز بـه گنـاه     سنی به سر میدورة گاه است. انسانی که در این  بی

هاي نامشروع در وجـود او   عادت نکرده (نه اینکه آلوده نشده!) و خواسته
 دار نشده است. ریشه

 )161صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 
.74 صحیح است. 2گزینه 

تـرین عامـل بـراي     حکومتی یـک کشـور مهـم    استحکام و اقتدار نظامی
حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهـان اسـت. یـک کشـور ضـعیف،      

 یابد. شود و همراه همدلی در دنیا نمی طور طبیعی منزوي می به
 )142صفحۀ ، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.75 صحیح است. 3گزینه 
تالي فرهنـگ اسـالمی و   هاي سینمایی و تلویزیونی و... به نیت اعـ  تولید فیلم

بنـدي   تربیت دینی مستحب است و در شرایط ویژه واجب کفایی است. شرط
 هاي معمولی حرام است. در بازي و ورزش

 )105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 1گزینه 

ـ   lots ofکلمۀ نکته: بعد از  ی فعـل جملـه   از اسم مفرد استفاده شده است ول
 باشد.   جمع می

 معنی: غذاي زیادي وجود دارد.  
.77 صحیح است.   4گزینه 

جمله بـا عبـارت     ادامۀ(اسم مصدر) است و در  gerundفاعل جمله یک   نکته:
(on his last two films)   باشـد و بـا    ترکیب شده که این ترکیب مفـرد مـی

 .  شود توجه به مفهوم جمله از زمان حال کامل استفاده می
 .گرفته استبر روي دو فیلم آخرش، وقت و انرژي زیادي از او  کار کردنترجمه: 
.78 صحیح است. 2گزینه 

هـا   باشند و باید از طریق رعایت تناسب زمان ها مجهول می تمام گزینه
 am not going toداده شـده بـه خـاطر     جملـۀ تست را حـل کـرد.   

attend  و همچنین به خاطر فعلknow  حـال دارد و   مفهوم آینـده و
 گزینـۀ هاي گذشته استفاده کنـیم. تنهـا    توانیم از گزینه در ادامه نمی

 باشد. می 2 گزینۀمربوط به حال، 
 )29 صفحۀ، 1(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.79 صحیح است. 2گزینه 
 طور نیست؟ تر خواهد بود، این معنی جمله: اگر با قطار برویم، ارزان
ـاه آخـر جملـه فقـط      نکته: در جمالت شرطی، مالك ما براي ساختن سؤال کوت

 ندارد. ifاي که  جواب شرط است؛ یعنی جملهجملۀ 
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.80 صحیح است. 4گزینه 
ـامطمئن هسـتند،     خواندن بچـه  تواناییمعنی جمله: اگر والدین در ارتباط با  ـا ن ه

 ند.توانند با مدرسه براي مشاوره در ارتباط باش آنها همیشه می
 ) توانایی4حل   ) راه3) ترکیب  2) محصول  1

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.81 صحیح است. 1گزینه 
 اي نخوردید. ندارد که گرسنه هستید. شما هیچ صبحانه تعجبیمعنی جمله: 

.82 صحیح است. 4گزینه 
کار کردن بـا کودکـان داریـد؟ آنهـا     دربارة زیادي  تجربۀترجمه: آیا شما 
 هستند. بسیار پرانرژي

.83 صحیح است. 2گزینه 
توانـد   ، نیـروي بـاد مـی   2050گوینـد تـا سـال     معنی جمله: دانشمندان مـی 

 .   برآورده کندنیازهاي جهان را 
 ) برداشتن4) توجه کردن ـ متوجه شدن    3) دستور دادن    1

 meet the needs of=  برآورده کردننیازهاي... را 
.84 صحیح است. 3گزینه 
هـاي خودروسـازي ایـن پیـام را      نج سال گذشته، شـرکت در طول پ«ترجمه: 

هـوا را تعبیـه   کیسـۀ  مشـتریان، حتمـاً بایـد     راضی کـردن دریافتند که براي 
 »کنند.

 ) انتخاب کردن4) راضی کردن    3) گیج کردن   2) دست یافتن    1

.85 صحیح است. 2گزینه 
بـاز   هبینندگان یکباره زیر خنده زدند، در حالی که آن شعبد همۀترجمه: 

 نتوانست خرگوش را از درون کالهش بیرون آورد.
 )23(زبان انگلیسی دوازدهم، صفحه 

.86 صحیح است. 3گزینه 
هــاي قابــل اعتمــاد و معتبــر  ترجمــه: گزارشــی کــه توســط برخــی از ســازمان

 آوري شد، اقتصاد را ضعیف توصیف کرد.   جمع
ـاد داشـتن     2) ارتباط برقرار کردن  1 ـ تض آوري کـردن    ع) جمـ 3) متضاد بودن 
 ) ترکیب کردن4

 )43صفحۀ ، 2(زبان دوازدهم، درس 
.87 صحیح است. 3گزینه 

ترجمه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که کامال براي 
 است. همتا و منحصر به فرد بیشما 

 ) بشاش، شادمان، خوشحال  2) تزیین            1
 ور) مغر4همتا           ) منحصر به فرد، بی3

 صحیح است. unique گزینۀفقط  contextبا توجه به معنی و 
 )88صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.88 صحیح است. 4گزینه 
ارائـه  جدیـد   ایـدة ترجمه: در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  

 کنم.
 ) ارائه کردن4) سر جاي خود گذاشتن   3) بهتر شدن  2) پس دادن  1

 )84 ، صفحۀ3، لغات درس ی دوازدهم(زبان انگلیس
 :Clozeترجمۀ 

آیندي مهـم اسـت زیـرا در ارتبـاط تولیـدي (گفتـار و نوشـتار) باعـث          هم
غلط نیسـت،   speedy carتر به نظر برسد  شود زبان شما بسیار طبیعی می

 را ندارد. fast carاما براي یک انگلیسی زبان همان رنگ و بوي 
توانـد   آینـدي) مـی   خواندن و شنیداري) واقعاً (هـم هاي دریافتی زبان ( در مهارت

ـا بـراي     در توانایی حدس زدن آنچه شخص قصد گفتنش را دارد، کمک کنـد، ی
جملـه شـنیده    بقیۀاینکه خودتان را از لحاظ ذهنی آماده کنید، یا در صورتی که 

ـان  ـاال     نشده یا نامشخص است. براي مثال؛ یک انگلیسی زبان با زب آمـوز سـطح ب
باشد، سـپس بسـته بـه مـتن، بـه       driftروي صفحه  واژةد که اگر آخرین دان می

 است. apartیا  woodبعد  صفحۀ واژةاحتمال زیاد اولین 

صحیح است. 2نه 
تـرین عامـل بـراي    حکومتی یـک کشـور مهـم   حکام و اقتدار نظامی

ور کارآمد در میان افکار عمومی جهـان اسـت. یـک کشـور ضـعیف،      
 یابد. شود و همراه همدلی در دنیا نمیور طبیعی منزوي می

 )142صفحۀ ، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3نه 

ــ تالي فرهنـگ اسـالمی و    هاي سینمایی و تلویزیونی و... به نیت اعـ د فیلم
بنـدي   ت دینی مستحب است و در شرایط ویژه واجب کفایی است. شرط

 هاي معمولی حرام است.زي و ورزش
 )105و 104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

یسسییسی یسییی
 صحیح است. 1نه 

ـ lots ofکلمۀ  بعد از  ــ ی فعـل جملـه     از اسم مفرد استفاده شده است ول
 باشد.   ع می

ی: غذاي زیادي وجود دارد.  
صحیح است.   4نه 
 جمله بـا عبـارت       ادامۀ(اسم مصدر) است و در gerundفاعل جمله یک  

(on his last two fil  باشـد و بـا   ترکیب شده که این ترکیب مفـرد مـی    
.  شود ه به مفهوم جمله از زمان حال کامل استفاده می

 .گرفته استبر روي دو فیلم آخرش، وقت و انرژي زیادي از او کار کردنمه: 
صحیح است. 2نه 

هـا   باشند و باید از طریق رعایت تناسب زمان ها مجهول می  گزینه
اا iا

 هـاي خودروسـازي ایپپنج سال گذشته، شـرکتدر طول پترجمه: 
  هـ    کیسـۀمشـتریان، حتمـاً بایـد    راضی کـردن دریافتند که براي 

 »کنند.
) انتخاب4) راضی کردن    3) گیج کردن   2) دست یافتن    1

صحیح است. 2گزینه  85.
بینندگان یکباره زیر خنده زدند، در حالی که آنهمۀترجمه: 

نتوانست خرگوش را از درون کالهش بیرون آورد.
ص (زبان انگلیسی دوازدهم،

صحیح است. 3گزینه  86.
هــاي قابــل اعتمــترجمــه: گزارشــی کــه توســط برخــی از ســازمان

آوري شد، اقتصاد را ضعیف توصیف کرد.  جمع
ـاد داشـتن     2) ارتباط برقرار کردن  1 ـ تض آ ع) جمـ 3) متضاد بودن 
) ترکیب کردن4

ص،2(زبان دوازدهم، درس 
صحیح است. 3گزینه  87.

ترجمه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که
 است. همتا و منحصر به فردبیشما 

بشاش، شادمان، خوشحال  2) تزیین            1 (
ور) مغر4همتا           ) منحصر به فرد، بی3

صحیح استuniqueگزینۀفقط contextبا توجه به معنی و 
ص،3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.88 صحیح است. 4گزینه 
ج     ایـدة ترجمه: در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  
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.89 صحیح است. 4گزینه 
 کنیم. براي بیان تضاد استفاده می butاز 

.90 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 زدن ، حدسبینی کردن ) پیش2) معنی کردن                         1
 ) آوردن4) تخصیص دادن                      3

.91 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 ) نا امن2عالقه                    میل، بی ) بی1
 اثر، بازشده ) بی4) نامشخص، مبهم                   3

.92 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 ) تمرکز کردن روي2) بستگی داشتن به                 1
 ) مراقبت کردن از4) جستجو کردن                  3
 :1متن ترجمۀ 

1هاي مختلفی وجود دارند که حداقل  ترس
انـد.   جمعیت جهان را درگیر کرده 4

ـا دارویـی    اما پزشکان معتقدند که به زودي امکان درمان وجود خواهد داشت. آنه
برنـد   ند که با دادن آن به بیمارانی که از بیماري تورم ریه رنـج مـی  ا را کشف کرده

 کند تا بر ترس خود نیز غلبه کنند. کمک می
ـاي قـوي رنـج مـی     درمان عادي براي کسانی که از ترس برنـد قـرار گـرفتن و     ه

درمان در معرض بودن است. به ایـن معنـی کـه افـراد را بـه تـدریج در معـرض        
ـال اگـر    تماس با چیزي یا موقعیتی که از آن هراس دارند قرار دهیم. به عنوان مث

ـار مطـب         شما از دندانپزشکی می ـاق انتظ ترسید شـما ممکـن اسـت ابتـدا در ات
ـا دندانپزشـک صـحبت کـرده و بعـد روي          دندانپزشکی قـرار بگیریـد. سـپس ب

ـاي   صندلی دندانپزشکی بنشینید. این قرار گرفتن در معرض به همراه تکنیـک  ه
همـۀ  باشد. اگر چه درمان قرار دادن در معرض موقعیت در مـورد   یآرام کننده م

کنند که داروي جدیدي کـه باعـث    شود و پزشکان فکر می افراد میسر واقع نمی
شود و در یادگیري و حافظه تأثیرگـذار اسـت،    هایی از مغز می تغییراتی در بخش

 شود. در آینده براي درمان ترس نیز استفاده می
ـا      مایکل دیویس از  ـا از ایالـت جورجی دانشگاه اموري در دانشـگاه پزشـکی آتالنت

ـا را در       30اي را بر روي  مطالعه ـام داد و آنه ـاع داشـتند، انج نفر که تـرس از ارتف
ـانی      اي قرار داد که باال و پایین می آسانسوري شیشه رفـت. در ایـن تحقیـق کس

 رین داشتند.که به آنها دارو داده شده بود، احساس ترس کمتري نسبت به سای
.93 صحیح است.   2گزینه 

 هاي مختلف قرار دارند. ترجمه: چند نفر تحت تأثیر ترس
صحیح است. 2گزینه  94.

ترسـد   ترجمه: به تدریج و مستقیماً کسی را با چیزي یا مـوقعیتی کـه از آن مـی   
 درگیر کردن تعریف است براي .........

.95 صحیح است. 4گزینه 
 ترجمه: آکروفوبیا یعنی چه؟

.96 صحیح است. 4گزینه 
 ترجمه: براساس متن کدام جمله درست نیست؟

 :2متن ترجمۀ 
شوند و شما ممکن است در این رابطه  هاي مختلفی ارائه می ها به شکل سخنرانی

ـاز داشـته باشـید.     به متقاعد کردن، سرگرم کردن یا مطلع ساختن شنوندگان نی
ـاز   یا ماهها  شما ممکن است براي مهیا کردن خود براي سخنرانی هفته ها وقت نی

داشته باشید یا شما مجبور شوید تا در لحظه براي سخنرانی آماده شـوید یعنـی   

توانید سخنرانی خود  هیچ زمانی براي آماده کردن افکارتان نداشته باشید. شما می
ـار را   را براي ده نفر از دوستان خوبتان انجام دهید یا در مقابل هزاران غریبه این ک

مکن است از شما خواسته شود در مراسم عروسی یا یک میزگرد و انجام دهید. م
توانید براي هر نوع سخنرانی که  جلسه صحبت کنید. در زیر نکاتی هست که می

 اید از آنها استفاده کنید. براي آن کاندید شده
ـان مناسـب باشـد، اسـتفاده از کمـی       اگر براي شنوندگان و موضـوع سـخنرانی   ت

ـا شـنوندگان را در       ی میشوخی براي شروع سخنران تواند به شـما کمـک کنـد ت
ـا    وضعیت راحتی قرار دهید. شما وقتی در ابتداي سخنرانی جکـی مـی   گوییـد ی

ـاس کنیـد.      کنید، مـی  داستان کوتاه شخصی تعریف می توانیـد موفقیـت را احس
ها در مورد سـخنران   برند و وقتی این داستان ها لذت می مردم از شنیدن داستان

 توانند بسیار مؤثر باشند. می است، آنها
هاي  کنید، مطمئن شوید که مثال ریزي می همین طور که سخنرانی خود را برنامه

هاي شما باید در ارتباط با موضوعی  شما مرتبط با موضوع سخنرانی هستند. مثال
زمینـۀ  کنید باشند. براي مثال اگـر سـخنرانی شـما در     آن صحبت میدربارة که 

ـایر آبـی بـد     قصد دارید مثالآلودگی است، شما  هایی را در مورد اینکه چقدر ذخ
هستند یا چقدر کیفیت آب بد شده است، بدهید، نه اینکـه بگوییـد کـه چطـور     

اید. همچنـین مطمـئن شـوید کـه هـر آنچـه        خوراك گوشت دیشب را سوزانده
 گویید صادق باشید. گویید واقعی است. شما باید در مورد آنچه می می

.97 ح است.صحی 4گزینه 
یک از موارد زیر در متن به عنوان فعـالیتی بـراي شـنوندگان ذکـر      کدام

 نشده است؟
 ) متقاعد کردن    2) استفاده از شوخی               1
 ) متمایز ساختن4) مطلع ساختن                 3

.98 صحیح است. 4گزینه 
 یعنی چه؟ anecdoteکلمۀ 

 ) داستان4  ) اطالعات    3) جک     2) سخنرانی    1
.99 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   مثـال ارائـۀ  براساس مـتن کـدام مـورد زیـر انتخـاب خـوبی بـراي        
 سخنرانی است.

 ) با کیفیت4) مضحک   3) آلوده   2) مرتبط بودن   1
.100 صحیح است. 4گزینه 

 باشد. کدام کلمه بهترین واژه براي زمان کم براي سخنرانی می
 ) سخنرانی در لحظه4نامزدي   ) 3) شنونده   2) داستان شخصی   1
 
 شناسی زمین

صحیح است. 4گزینه  101.
اي سـمت   باشـد، بلـوك یـا قطعـه     در این شکل که یک گسل رانـده مـی  

راست (فرا دیواره) به سمت باال حرکت کـرده اسـت و اگـر شـکل را بـه      
در  Dالیـۀ  و  Aدر مقابل  Bالیۀ خوردگی برگردانیم،  حالت قبل از گسل

باشـند کـه    سن می با یکدیگر هم Fو  Dالیۀ رد. پس گی قرار می Fمقابل 
هسـتند کـه     گفته شده که مربوط به کرتاسه 4گزینۀ طور نمادین در  به

سن بودن آنها است. منظور هم
صحیح است. 1گزینه  102.

اگر تنش از حد مقاومت سنگ بیشتر گردد، ما شاهد شکستگی هستیم؛ 
این است کـه  نشانۀ که  خوردگی را داریم ما هنوز چین 1پدیدة ولی در  

تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است.
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

ها:سی گزینه
) تمرکز کردن روي2ستگی داشتن به                 

) مراقبت کردن از4جستجو کردن                  
 1: 

1هاي مختلفی وجود دارند که حداقل 
انـد.   جمعیت جهان را درگیر کرده4

ـا دارویـی   معتقدند که به زودي امکان درمان وجود خواهد داشت. آنه شکان
    برنـد   ند که با دادن آن به بیمارانی که از بیماري تورم ریه رنـج مـی  اشف کرده

 کند تا بر ترس خود نیز غلبه کنند. ک می
ـاي قـوي رنـج مـی    ن عادي براي کسانی که از ترس         برنـد قـرار گـرفتن و    ه

ن در معرض بودن است. به ایـن معنـی کـه افـراد را بـه تـدریج در معـرض        
ـال اگـر   س با چیزي یا موقعیتی که از آن هراس دارند قرار دهیم. به عنوان مث

ـار مطـب        از دندانپزشکی می ـاق انتظ ترسید شـما ممکـن اسـت ابتـدا در ات
ـا دندانپزشـک صـحبت کـرده و بعـد روي          پزشکی قـرار بگیریـد. سـپس ب

ـاي   لی دندانپزشکی بنشینید. این قرار گرفتن در معرض به همراه تکنیـک   ه
  همـۀ    باشد. اگر چه درمان قرار دادن در معرض موقعیت در مـورد   یکننده م

کنند که داروي جدیدي کـه باعـث   شود و پزشکان فکر می میسر واقع نمی
 شود و در یادگیري و حافظه تأثیرگـذار اسـت،    هایی از مغز میراتی در بخش

شود. نده براي درمان ترس نیز استفاده می
ـا      ل دیویس از ـا از ایالـت جورجی دانشگاه اموري در دانشـگاه پزشـکی آتالنت

ـا را در      30اي را بر روي عه ـام داد و آنه ـاع داشـتند، انج نفر که تـرس از ارتف
ـانی     اي قرار داد که باال و پایین میسوري شیشه رفـت. در ایـن تحقیـق کس

ییرین داشتند.ه آنها دارو داده شده بود، احساس ترس کمتري نسبت به سای
 صحیح است.   2نه 

هاي شما باید در ارتباطشما مرتبط با موضوع سخنرانی هستند. مثال
 کنید باشند. براي مثال اگـر سـخنرانی شـم آن صحبت میدربارةکه

 هایی را در مورد اینکه چقدر ذخـقصد دارید مثالآلودگی است، شما 
هستند یا چقدر کیفیت آب بد شده است، بدهید، نه اینکـه بگوییـد

اید. همچنـین مطمـئن شـوید کـهخوراك گوشت دیشب را سوزانده
گویید صادق باشید.گویید واقعی است. شما باید در مورد آنچه میمی

ح است.صحی 4گزینه  97.
یک از موارد زیر در متن به عنوان فعـالیتی بـراي شـنوند کدام

نشده است؟
) متقاعد کردن    2) استفاده از شوخی               1
) متمایز ساختن4) مطلع ساختن                 3

صحیح است. 4گزینه  98.
یعنی چه؟ anecdoteکلمۀ 

) داستان4 ) اطالعات    3) جک     2) سخنرانی    1
صحیح است. 1گزینه  99.

م        ارائـۀبراساس مـتن کـدام مـورد زیـر انتخـاب خـوبی بـراي        
 سخنرانی است.

 ) با کیفیت4) مضحک   3) آلوده   2) مرتبط بودن   1
صحیح است. 4گزینه  100.

باشدکدام کلمه بهترین واژه براي زمان کم براي سخنرانی می
) سخنرانی د4نامزدي   )3) شنونده   2) داستان شخصی   1

شناز
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.103 صحیح است. 2گزینه 
باشد. دو گسل عادي میدهندة  نشانشکل موردنظر 

صحیح است. 2گزینه  104.
اول تیرماه (اوج خورشیدي) خورشید بیشـترین فاصـله از زمـین را دارد    

میلیون کیلومتر).  152(
زمـین از  فاصلۀ شناسی برابر  : واحد نجومی یا واحد ستاره* واحد نجومی

 شود. خورشید در نظر گرفته می
.105 صحیح است. 3گزینه 

گسترش، شکاف ایجاد شـده در مرحلـه بازشـدگی، گسـترش      مرحلۀدر 
شود. یافته و دریاهایی مانند دریاي سرخ تشکیل می

 

صحیح است. 2گزینه  106.
ـاهش مـی  شود و می پوشش گیاهی مانع حرکت آب می دهـد، در   زان رواناب را ک

یابد. نتیجه با کاهش پوشش گیاهی میزان رواناب و دبی رود، افزایش می
.107 صحیح است. 2گزینه 

شـکل   متر را قطعه سنگ گویند و اگر دوکـی  میلی 32تر از  قطعات بزرگ
شوند.   باشند، بمب نامیده می

صحیح است. 4گزینه  108.
یر فشـار و وزن رسـوبات فوقـانی    سنگ به مرور زمان تحت تأث انواع زغال

دهنـد و وزن حجمـی آنهـا کـاهش      آب و مواد فرار خود را از دست مـی 
یابد. می

 آنتراسیت >بیتومین >لیگنیت  >مقایسه وزن حجمی: تورب
.109 صحیح است. 2گزینه 
ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند. شیست

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.110 یح است.صح 3گزینه 

ها هستند و در ترکیب شیمیایی خـود   الیوین و کوارتز از دسته سیلیکات
(SiO )4

دارند. 4
 هاي دیگر: بررسی گزینه

) آپاتیت با ترکیب شیمیایی فسفات کلسیم با کمی فلوئور یا کلر است 1
FeS)و پیریت سولفید آهن  باشند. ها می اتو هر دو از غیر سیلیک2(

ــاریم2 ــولفات بـ BaSO)) باریـــت، سـ ــیلویت4( ــر (KCl)و سـ از غیـ
 ها هستند. سیلیکات

Fe)) هماتیت4 O )2  باشند. ها می از غیر سیلیکات3
 )28صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین

.111 صحیح است. 1گزینه 
عربستان به ایران برخـورد کـرد و   ورقۀ یش، میلیون سال پ 65در حدود 

گیري زاگرس شد. باعث شکل
.112 صحیح است. 1گزینه 

کم  برداري از منابع آب زیرزمینی، سطح ایستایی اطراف چاه کم با حفر چاه و بهره
شود. شکلی به نام مخروط افت تشکیل می پایین آمده و فرورفتگی مخروطی 

.113 صحیح است. 3گزینه 
ترین میدان نفتـی   میلیارد بشکه ذخیره بزرگ 5/65با  میدان نفتی اهواز

 در ایران است.
.114 صحیح است.   4گزینه 

0/کادمیم همانند روي یک عنصر جزیـی (غلظـت در پوسـته کمتـر از      1 
درصد) است.

ها: بررسی سایر گزینه
کلیـوي   هاي ) پس از ورود به بدن باعث تغییر شکل و نرمی استخوان و آسیب1

شود. می
 شود. ) در معادن سرب و روي یافت می3

صحیح است. 2گزینه  115.
پذیر است. ) فلورسیس برگشت1
 کند. ) فلوئور از پوکی استخوان جلوگیري می3
 شود. ) فلوئور مطلقاً سمی نیست، ولی مصرف زیاد آن باعث مسمومیت می4

 )94 صفحۀ شناسی یازدهم، (زمین
.116 صحیح است. 2گزینه 

هــاي  باشــد کــه در کانســنگ زا مــی عنصــري ســمی و ســرطانکــادمیم 
شود. سولفیدي یافت می

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.117 صحیح است. 2گزینه 

مانند، وارد دسـتگاه   تارهاي آزبست بسیار سبک هستند و در هوا معلق می 
کنند. هاي سالم را سرطانی می تنفسی شده و سلول

)85صفحۀ شناسی یازدهم،  (زمین
.118 صحیح است. 1ه گزین

چهارم دنیا قرار دارد. ردة از نفت جهان در  %10ایران با دارا بودن 
.119 صحیح است. 3گزینه 

عوارض کمبود روي در بـدن، شـامل کوتـاهی قـد و اخـتالالت ایمنـی بـدن        
شود. می

 )96 صفحۀ شناسی یازدهم، (زمین
.120 صحیح است. 4گزینه 

کـواترنر و در امتـداد ارومیـه ـ     دورة شفشانی جوان در هاي آت بیشترین فعالیت
پل دختر بوده است.

 
 ریاضی

.121 صحیح است. 2گزینه 
A B

n(A B) n(A B) n(B) n(B) 15

 
Bتعداد اعضاي  C  از تعداد اعضايC ،20 :تا کمتر است، یعنی 

B C

20 15

n(C B)
n(B C)
n(B) n(C) n(B C)
n(B) n(C B)

20

15 20 35
 

 )17 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.122 صحیح است.   2 گزینه

هـاي زوایـا رسـم     براي درك بهتر مسأله، جدولی شامل مقادیر سـینوس 
 کنیم.  می

sin

60 90 180 270 300
3 31 0 12 2

300

60

 
 هستند.  1و  1ترین مقدار سینوس برابر  بیشترین و کم

msin 160 300 1 1 1 12  
m m2 1 2 1 3  

یابد. ه با کاهش پوشش گیاهی میزان رواناب و دبی رود، افزایش می
 صحیح است. 2نه 

شـکل   متر را قطعه سنگ گویند و اگر دوکـی میلی 32تر از ت بزرگ
شوند.   د، بمب نامیده می

صحیح است. 4نه 
ثثیر فشـار و وزن رسـوبات فوقـانی    سنگ به مرور زمان تحت تأث زغال

دهنـد و وزن حجمـی آنهـا کـاهش     و مواد فرار خود را از دست مـی 
ابد.

آنتراسیت >بیتومین >لیگنیت  >سه وزن حجمی: تورب
صحیح است. 2نه 
ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند. ست

 )4ننشناسی یازدهم، فصل  (زمین
ححیح است. صح 3نه 

ها هستند و در ترکیب شیمیایی خـود  ن و کوارتز از دسته سیلیکات
(SiO .دارند

هاي دیگر:سی گزینه
پاتیت با ترکیب شیمیایی فسفات کلسیم با کمی فلوئور یا کلر است 

FeS)ریت سولفید آهن  باشند. ها می ککاتو هر دو از غیر سیلیک2(
ــاریم ــولفات بـ BaSO)ریـــت، سـ ــیلویت4( ــر (KCl)و سـ از غیـ

ها هستند.یکات
Fe)هماتیت O )2 3OOباشند. ها می از غیر سیلیکات

 )28صفحۀ ننشناسی یازدهم،  (زمین
 صحیح است. 1نه 

عربستان به ایران برخـورد کـرد و   ورقۀ پپیش، میلیون سال پ 65حدود 

صننشناسی یازدهم، (زمین
.118 صحیح است. 1ننهگزین

چهارم دنیا قرارردةاز نفت جهان در %10ایران با دارا بودن 
.119 صحیح است. 3گزینه 

عوارض کمبود روي در بـدن، شـامل کوتـاهی قـد و اخـتالالت ای
شود. می

شناسی یازدهم، (زمین
.120 صحیح است. 4گزینه 

کـواترنر و در امتـددورةتتشفشانی جوان در هاي آت بیشترین فعالیت
پل دختر بوده است.

ریاییاایاضضیضضییضی
صحیح است. 2گزینه  121.

B

n(A B) n(A B) n(B) n(B)A B) n(B) n(B) 15B) n(An(A

Bتعداد اعضاي  C  از تعداد اعضايC ،20،تا کمتر است
B C

15

n(C B)
n(B
n(B) n(C) n(B
n(B) n(C B)

B)

n(C) n(B
n(C B)n(C

20

15 20 35

)
C)

) (C) C)C)
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.123 است.  صحیح  3گزینه 
( ) ( )
( ) ( )

30 30 30 3030 30 30
1515 1530 30 30 30 30 30 30

3 3 5 3 1 51 1 3 3 5 1
9 9 92 2 5 2 2 5 2 1 5

  

( ) ( )
30 30 21515 30

1 3 1 3 1 3 1 9 1
9 9 2 9 2 9 4 42

.124 صحیح است. 4گزینه 
x معادلۀباید دلتاي  ( a )x a2 2 1 2  منفی باشد. 0

( a ) ( a) a a a a a2 2 22 1 4 2 4 4 1 8 4 4 1 
( a )22 1 0 

 قابل قبول نیست. aتواند منفی باشد، بنابراین هیچ مقدار  این عبارت نمی
 )93 ، صفحۀ3تمرین دهم، تجربی (ریاضی 

.125 صحیح است.   1گزینه 
واحد به راسـت انتقـال دهـیم بـه معنـاي آن اسـت کـه در         6اگر نموداري را 

 دهیم:   قرار می x ،6- xآن به جاي ضابطۀ 
y x y x x3 2 6 3 2 3 2 

آن را ضـابطۀ  واحد به باال انتقال دهیم به معناي آن است که کـل   4حال اگر 
yایم:        کرده 4ه عالوه ب x y x3 2 4 3 2 

.126 صحیح است.   3گزینه 
ـا فـرد و    A ،6مجموعۀ عضو  11از  ـا زوج داریـم. بـه شـرطی حاصلضـرب       5ت ت

ـا زوج باشـد. از اصـل مـتمم اسـتفاده       اعضاء زوج است که حـداقل یکـی از آن   ه
د اسـت برابـر   عضوي که حاصلضرب اعضاء فر 4هاي  کنیم. تعداد زیرمجموعه می

6با: 
11عضوي برابر است با  4هاي  و تعداد کل زیرمجموعه 4

 ، بنابراین:  4

11 6 330 15 3154  تعداد حاالت مطلوب  4

.127 صحیح است. 3گزینه 
P(A) P(A ) 5 31 1 8 8 

P(A B) P(A) P(B) P(A B) 
P(B) P(B)7 3 1 3

8 8 4 4 

.128 صحیح است. 3گزینه 

عبرم رطق
x 3

2

y 5
3

m 1 m 1

x

y

 
 -1ایم. شیب آن قطعاً  یکی از قطرهاي این مربع را رسم کرده معادلۀمطابق شکل 

است؛ چون اضالع مربع موازي محورهاي مختصات هستند. حاال ما قطري از  1یا 
) نقطۀ گیریم که از مربع را در نظر می , )3 5

2  گذرد: می -1با شیب  3
yy (x ) (x )05 3 5 31 13 2 3 2 

x x3 5 5 3 10 9 1
2 3 3 2 6 6 

.129   صحیح است. 1گزینه 
Aاسـت، پـس طـول رأس سـهمی برابـر       برابر Bو  Aعرض نقاط  Bx x

2 
 است.  

S
D

C

A B

y

Sx 2 0 12
yرأس سهمی روي خط   x       قـرار دارد؛ پـس مختصـات آن بـه صـورت

S( , )1 yسهمی بـه صـورت   معادلۀ خواهد بود. بنابراین  1 a(x )21 1 
)نقطۀ است.  , )0  کند:   آن صدق می  معادلۀروي آن است پس در  3

a( ) a a23 0 1 1 3 1 4  
 کنیم:    میرا پیدا  Dو  Cحاال نقاط 

x D
y (x ) (x )

x C
2 2

1 311 2 24 1 1 0 1 1 14 1 2 2
  

3برابر  Dتا  Cفاصلۀ  1 12  است.   2
.130 صحیح است. 3گزینه 

ـلع   D نقطۀ، در B زاویۀو نیمساز  BCمطابق شکل عمودمنصف ضلع   ACروي ض
 BDCبه یک فاصله اسـت، پـس مثلـث     BCخط  سر پاره 2از  D نقطۀمتقاطعند. 
 زوایا مطابق شکل خواهند بود و داریم: اندازة Ĉبا فرض الساقین و  متساوي

A

B CH

D54
B̂

2 54 180 3 126
42 2 84

 
.131 صحیح است. 4گزینه 

در لوزي قطرها منصف هستند، ولی اگر قطرهاي یک چهارضلعی منصف یکدیگر 
باید  3 گزینۀاالضالع است. در رابطه با  باشند الزاماً لوزي نیست، ولی قطعاً متوازي

 nکنـیم   گفت که عکس آن هم درست است، چون طبق برهان خلف فرض مـی 
 هم فرد خواهد شد که تناقض است. n2فرد است. در این صورت 

.132 صحیح است. 2گزینه 
 با هم برابر است. ACو  ABاز اضالع  D نقطۀ فاصلۀ

B

A

C
D

x
x

3 4

ABاگر   ACو  3 BCفیثاغورس  رابطۀ، طبق 4  است. 5
ABC ABD ADC

x xS S S 3 4 3 4
2 2 2 

x x 1212 7 7 
.133 صحیح است. 1گزینه 
 متشابه هستند. ODCو  OABهاي  مثلث

BA 4
h1

h2
O

D C6

5

h hAB
DC h h

h h hh

1 1
2 2

1
2 1

2

4
6

2 3
3 2

 
hدانیم  از طرفی می h1 2  است. 5

h h
h h h h h h

2 1
3
2

1 2 1 1 1 1
3 55 5 22 2

AOB
AB hS 1 4 2 42 2 

ی رینمجربیری

 صحیح است.   1نه 
واحد به راسـت انتقـال دهـیم بـه معنـاي آن اسـت کـه در         6موداري را 

 دهیم:   قرار می  x ،xx6- xآن به جاي طۀ
y x y xxx 3 2 6 3 2 3 2yy xy x

  آن را   ضـابطۀواحد به باال انتقال دهیم به معناي آن است که کـل  4اگر 
yایم:        کرده 4الوه x yx 3 2 4 3 2yy x

 صحیح است.   3نه 
ـا فـرد و    A،AA6مجموعۀ عضو 1 ـا زوج داریـم. بـه شـرطی حاصلضـرب      5ت  ت

ـا زوج باشـد. از اصـل مـتمم اسـتفاده      ء زوج است که حـداقل یکـی از آن     ه
د اسـت برابـر    عضوي که حاصلضرب اعضاء فر4هاي  نیم. تعداد زیرمجموعه

 ، بنابراین:   عضوي برابر است با 4هاي  و تعداد کل زیرمجموعه

330 15 تعداد حاالت مطلوب 315

صحیح است. 3نه 
P(A) P(A ) 5 31P(A ) 1P(A )P(A ) 8 8
P(A B) P(A) P(B) P(A B)P(A) P(B)P(A) P(B)

( ) ( )P(B) P(B)7 3 1 3P(B) P(B)P(B) P(B)8 8 4 4( ) ( )

صحیح است. 3نه 

x
) (x )

x

D
)

C
2 2( ))

1 3DD11 2 2) (x) (x) (x) (x) (x(((( 1 1CC4 1 2 2
3برابر  Dتا  Cفاصلۀ  1 12 است.   2
صحیح است. 3گزینه  130.

روي DنقطۀBB، در Bزاویۀو نیمساز BCمطابق شکل عمودمنصف ضلع 
به یک فاصله اسـت، پـس مثBCخط  سر پاره 2از  Dنقطۀمتقاطعند. 
زوایا مطابق شکل خواهند بواندازةĈبا فرضالساقین و  متساوي

CH

D4
B̂

2 54 180 3 126
42 2 84B

صحیح است. 4گزینه  131.
در لوزي قطرها منصف هستند، ولی اگر قطرهاي یک چهارضلعی منص

گاالضالع است. در رابطه باباشند الزاماً لوزي نیست، ولی قطعاً متوازي
گفت که عکس آن هم درست است، چون طبق برهان خلف فرض م

هم فرد خواهد شد که تناقض است.n2فرد است. در این صورت 
صحیح است. 2گزینه  132.
با هم برابر است.ACو ABاز اضالع  Dنقطۀفاصلۀ

A

C
D

x
4

ABاگ 3AC ق4 طۀط ثاغا BCف 5
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.134 صحیح است. 2گزینه 
x x 14 2 3 4  

x
F( ) x F( ) F ( )x

1 142 8 84 2 3 31 3 3  

.135 صحیح است.   4گزینه 
 مثلثاتی داریم:دایرة با توجه به 

2
3

1
2

cos

sin

3

( )

x
mcos x

m

m

3

1

2
3 3
1 1 11 12 2 3

3 1 32
1 42

.136 صحیح است. 4گزینه 
 تابع را در یک دستگاه ببینید: 5دار هر نمو

log x5

log x2
y xx2x4

 
 )107و  105هاي  صفحهیازدهم،  تجربی (ریاضی

.137 صحیح است. 3گزینه 
fاگر  (a) fباشد، آنگاه  2 ( ) a1  شود. می 2

f(a) log ( a ) a a2
4

13 1 2 3 1 4 316 

a1 17 17116 16  )109صفحۀ یازدهم،  تجربی(ریاضی  48
.138 صحیح است. 3گزینه 

xتابع در نقاط به طول صحیح  xو  2 که در این بازه قرار دارنـد، حـد    3
 باشند. صورت کسر ریشۀندارد مگر اینکه 

xپس صورت کسر به شکل  ax b (x )(x )2 2  است. 3
ax ax b x x b ab

2 2 55 6 116 

.139 صحیح است. 1گزینه 
y[x]کسر  cosx1  اطرافx    همواره مثبت است. چرا که صـورت کسـر

cosx0مثبت است و با توجه به اینکه  1  شود. پس مخرج هم مثبت می 2
cosx1آنگاه  xدانیم وقتی  می  بنابراین: 0

x
[x]lim cosx

3
1 0

 

.140 صحیح است. 4گزینه 
 ورشکستگی این سه نفر از همدیگر مستقل است:

P(حداقل یک نفر ورشکسته شود) P1کدام ورشکسته نشوند) (هیچ

( ) ( ) ( )2 3 1 1 1 1 231 1 1 1 13 4 2 3 4 2 24

.141 صحیح است. 2گزینه 
ها میانگین تغییـري   به داده 16و  12، 11هاي  جه کنید که با اضافه شدن دادهتو

ـار      13کند. چرا که میانگین این سه داده هم برابر  نمی اسـت. چـون انحـراف معی
 شود. پس داریم: می 9بود، یعنی واریانس آنها  3هاي اولیه برابر  داده

(x ) ... (x ) (x ) ... (x )
2 2

2 21 8
1 8

13 139 13 13 728 
 یم:جدید داردادة  یازدهدر 

جدید
2 

(x ) ... (x ) ( ) ( ) ( )
72

2 2 2 2 2
1 813 13 11 13 12 13 16 13

11

ی ج
72

2 2
 

/~72 4 1 9 86 7 811 11 
.142 صحیح است. 2گزینه 

y x x x x (x ) y (x )2 2 2 24 3 4 4 1 2 1 1 2 
xy | x | y (x )21 2 1 2 

x y f (x) x12 1 2 1 

3

1
2

 لباقم لکش هب                     عبات رادومن
          عبات درب ،رادومن هب هجوت اب .تسا
.دوش یم       ۀنماد نامه هک تسا

y x x2 4 3
y 1

f 1

 )27 صفحۀدوازدهم،  ریاضی تجربی ( 
.143 صحیح است. 2گزینه 

tan(x ) cot x5
2 

cot ( x) cot x 
sin ( x) sin x3 
sin( x) cosx7

2 
sin 5 1

6 2 

sin پس: x( cot x)( cot x)
cos x

2
22 3 

tan x t t tcot x tan x tt t
2 22 2 2 2 32 3 3 0 0 

tیا  2 t (t )(t ) t2 3 2 0 1 2 0 1 
tanیا  2 x 1 

tanیا  2پس  x ) بازةدر  1 , )2  جواب است. 4داراي  2
.144 صحیح است. 3گزینه 

yمماس سمت چپ بر نمودار تـابع   در شکل نیم | x |3 xدر  1 1 
xمماس چپ در  رسم شده است. شیب نیم fبرابر  1 (  شود. می 1(

x x x

| x | (x )f (x) f ( )f ( ) lim lim limx x x

3 3

1 1 1

1 0 111 1 1 1 

x x

(x )(x x )lim lim (x x )x

2
2

1 1

1 1 1 31 
) نقطۀمماس سمت چپ از  پس نیم ,  است:   -3شیب  گذرد و داراي می 10(

y (x ) y x0 3 1 3 3 
a   :عرض از مبدأ خط مماس است، پس a 3 

 )79صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 
.145 صحیح است. 2گزینه 

y f y fx x x xx x2 2
2 2 2 2 2 2 

x y
x x3
4 2 4 2 12 28 2

 

2

 صحیح است. 4نه 
 تابع را در یک دستگاه ببینید:5ر هر 

log x5

log x2
y xx2x4

 )107و 105هاي  صفحهیازدهم،  تجربی (ریاضی
 صحیح است. 3نه 

f (a) fباشد، آنگاه 2 ( ) a))1شود. می
f(a) log ( a ) alog ( a2

4
11 4 3a ) aa )a ) a 2 1
16

a1 17 17a116 16 48  )109صفحۀ یازدهم،  تجربی(ریاضی 
 صحیح است. 3نه 

xدر نقاط به طول صحیح  xو 2 که در این بازه قرار دارنـد، حـد   3
 باشند. صورت کسر ریشۀ مگر اینکه 

xصورت کسر به شکل  ax b (x )(x )ax b (xax b (x2 )(x)(x)(x .است 

x x x (x ) y (x )x x x (x ) y (xx x x (x ) y (xx x x (x ) y (xx x (x ) y (xx x x (x ) y
xy | x | y (x )| | x| yyy x 2| x| x| x| x| x (x(x(x(x

y ( )( )fy f (x)f (x)1yyyyy 1x

3

1
2

لباقم لکش هب عبات رادومن
         عبات درب ،رادومن هب هجوت اب .تسا
دوش یم      ۀنماد نامه هک تسا  .

y x xxx  2 4 3 xx 
y      1 

f  1

ص دوازدهم، ریاضی تجربی (
صحیح است. 2گزینه  143.

) cot x)5
2

x) cot xx)
x) sin xx)

x) cosxx)x)
1
2

sinپس: x)( cot x)
cos x

2
2 3sin x)( cot x) sin x)( cot x)

tan x t t ttt t
tan x t tx tan x t

2 22tt 2 2 tttt3 3 0 0

tیا  2 (t )(t ) t 1t (t )(t ) t(t )(tt (t )(t ) t
1یا 2

tanیا  2پس  x )بازةدر1 , )2 جواب4داراي  ,,2
صحیح است. 3گزینه  144.

اشکل ا yا | x |3
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.146 صحیح است. 1گزینه 
 کنیم: مشتق تابع را تعیین عالمت می

x (x ) (x ) x ( x )x xxy yx (x ) (x ) (x )

2 3 23 23
2 2 2

3 1 1 2 32 3
1 1 1 1

 

xمشتق در   شود. حذف می 2گزینۀ برابر صفر است. پس  0

x

f
f

30 1 2

 
xثانیاً با توجه به جدول تابع اطراف  اکیـداً نزولـی اسـت و در ایـن      0

شـوند   هم حذف می) 4) و (3هاي ( نقطه اکسترمم نسبی نداریم و گزینه
 ) جواب خواهد بود.1(گزینۀ و 

.147 صحیح است. 1گزینه 
 دهیم: مکعب را گسترش می

A
a
2 a

B

a

 
 کمترین مسافت طی شده است. ABخط  طول پاره

AB ( a) a a2 2 133
2 2 

.148 صحیح است. 2گزینه 
 مطابق شکل داریم:

A Bc c
F O F

AFۀلصاف نیرت کیدزن 
اه نوناک زا یضیب طاقن

AFطاقن ۀلصاف نیرترود 
اه نوناک زا یضیب

 
ـ  و فاصـله   b2و  a2زرگ و کوچـک بیضـی بـه ترتیـب     اگر قطرهاي ب

 باشد، داریم: c2کانون آن 
AB a , FF c AF BF a c2 2 

AF c AF c a c a c2 2 
ce a

1
aخروج از مرکز     7 c a

a c c
8 7
6 1 

.149 صحیح است. 2گزینه 
xمرکز دایره تا خط  فاصلۀ y m3  برابر با شعاع دایره است. 4

x y m3 4 0
4

O( , )1 2
| x y m | | ( ) m |

( )
0 0

2 2
3 4 3 1 4 24 4

9 163 4
 

| m | | m | m3 8 4 11 20 11 20
25

 

m , m9 31 

.150 صحیح است. 4گزینه 
دیفس 5

هایس 11
دیفس 3
هایس 9

دیفس 7
هایس 5

A B C 
 داریم:با استفاده از نمودار درختی 

A فرظ باختنا لامتحا

1
3

دیفس لامتحا
A فرظ زا

5
16

B فرظ باختنا لامتحا

 لامتحا
C فرظ باختنا

1
3

دیفس لامتحا
B فرظ زا

3
12

1
3

دیفس لامتحا
C فرظ زا

7
12

 
 بنابراین:  

P( ) 1 5 1 1 1 7 5 1 7 55
3 16 3 4 3 12 48 12 36 144

دیفس
 

 
 شناسی زیست

.151 صحیح است.   1گزینه 
گردش سامانۀ مالپیگی فقط در حشرات که داراي لولۀ عبارت الف: غلط: 

 شود.  باز هستند مشاهده می
 حشرات است و دفع اوریک اسید دارد.  ب: غلط: ملخ نیز جزءگزینۀ 
 89صفحۀ ج: صحیح: با توجه به شکل گزینۀ 

د: غلــط: در حشــرات ادرار و مــدفوع از طریــق منفــذ مشــترك  گزینــۀ 
 شوند.   (مخرج) خارج می

صحیح است. 1گزینه  152.
 بـالغ  قرمزهاي  گویچه همان هموگلوبین، دارايهاي بالغ  یاخته از منظور

 انیدراز دارند. است که درون خود آنزیم کربنیک
 نیـز  و رونویسـی  ژنـوم  محتـواي  نتیجـه  در و ندارنـد  هسته ها  یاخته این

هاي سـفید   هاي مشابهی با سایر یاخته گفت داراي ژن توان نمی و ندارند
ها، در سطح خارجی غشا، انواع مختلفـی   خونی هستند. در غشاي یاخته

. شود می مشاهده قندي هاي رشته از
 )41تا  38صفحۀ ، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2ینه گز 153.
هـاي حسـی و    عنوان مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل از اندام مخچه به

کند.  هاي مختلف بدن پیام دریافت می بخش
 ها: بررسی سایر گزینه

هـا بـه تغییـرات طـول ماهیچـه       هاي وضـعیت درون ماهیچـه   ) گیرنده1
هستند. این تغییر طول ممکن اسـت در پـی انبسـاط مشـاهده       حساس

 شود. 
 هاي بویایی از نوع شیمیایی هستند.  ) گیرنده3
توانند اختالف پتانسیل دو سـوي   هاي مخروطی شبکیه نیز می ) یاخته4

غشا خود را تغییر دهند. 
 )31و  25، 22، 20، 5هاي  صفحهشناسی یازدهم،  (زیست

.154 صحیح است. 3گزینه 
3بیش از 

هان از منابع فسیلی، ماننـد نفـت،   نیازهاي انرژیایی کنونی ج 4
 ها تجدیدناپذیراند. شود که این انرژي گاز و بنزین تأمین می

 )19و  17هاي  شناسی  یازدهم، صفحه (زیست
.155 صحیح است. 3گزینه 

شـوند، نـوعی ترکیـب شـیمیایی تولیـد و منتشـر        هاي آکاسیا باز مـی  وقتی گل
ـان   آنها به زنبورهاي گـرده ۀ حملها، مانع از  کنند که با فراري دادن مورچه می افش
ـاهش      می ـاهخوار را ک ـانوران گی ـایر ج شوند، اما در مقابل، دفاع درخت در برابر س
 دهد. دهد و امکان آسیب رسیدن به درخت را افزایش می می

) جواب خواهد بود.1(ینۀ 

صحیح است. 1نه 
 دهیم: ب را گسترش می

A
a
2 a

B

a

کمترین مسافت طی شده است.ABخط  ل پاره

AB ( a) a a( a) a( a) a2 2 133
2 2))

صحیح است. 2نه 
ق شکل داریم:

A Bc c
F O F

AFۀلصاف نیرت کیدزن  
اه نوناک زا یضیب طاقن

نرز نرز

AFطاقنۀلصاف نیرترود 
اه نوناک زا یضیب
نررو

ـ  و فاصـله   b2و a2ــزرگ و کوچـک بیضـی بـه ترتیـب     قطرهاي ب
 باشد، داریم: c2ن آن 

بنابراین:  
) 1 5 1 1 1 7 5 1 7 55

3 16 3 4 3 12 48 12 36 144

ششنششننشنناننااناسیسسییسیزیسییسسیسستسستتست
.151 صحیح است.   1گزینه 

ساممالپیگی فقط در حشرات که دارايلولۀ عبارت الف: غلط: 
 شود.  باز هستند مشاهده می

حشرات است و دفع اوریک اسیدب: غلط: ملخ نیز جزءگزینۀ 
89صفحۀ ج: صحیح: با توجه به شکل گزینۀ 

د: غلــط: در حشــرات ادرار و مــدفوع از طریــق منفــذگزینــۀ 
 شوند.   (مخرج) خارج می

صحیح است. 1گزینه  152.
هاي گویچه همان هموگلوبین، دارايهاي بالغ  یاخته ازمنظور

انیدراز دارند. است که درون خود آنزیم کربنیک
و رونو ژنـوم  محتـواي  نتیجـه  در و ندارنـد  هسته ها  یاخته این

ههاي مشابهی با سایر یاخته گفت داراي ژن توان نمی و ندارند
ها، در سطح خارجی غشا، انواعخونی هستند. در غشاي یاخته

. شود می مشاهده قندي هاي رشته از
صفحۀ، 3تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2ینه گز 153.
هـاي عنوان مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل از انداممخچه به

کند.  هاي مختلف بدن پیام دریافت میبخش
 ها: بررسی سایر گزینه

هـا بـه تغییـرات طـولهاي وضـعیت درون ماهیچـه   ) گیرنده1
هستند. این تغییر طول ممکن اسـت در پـی انبسـاط  حساس
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.156 صحیح است. 3گزینه 
 25و  24رحـم در حـدود روزهـاي    دیـوارة  به حداکثر رسیدن ضـخامت  

 4و  3بعـد در حـدود روزهـاي     دهـد، یـک هفتـه    جنسی رخ میچرخۀ 
داخلی رحم قابل مشـاهده اسـت   دیوارة بعدي، قاعدگی و تخریب چرخۀ 

 در خون رو به افزایش است. LHو غلظت هورمون 
 ها: بررسی سایر گزینه

و حـداکثر   25و  24رحـم، حـدود روزهـاي    دیوارة ) حداکثر ضخامت 1
 باشد. یجنسی مچرخۀ  21میزان ترشح هورمون پروژسترون حدود روز 

گیـرد.   در اووسیت ثانویه، در صورت لقـاح انجـام مـی    2) تکمیل میوز 2
دهـد،   اول بعد از لقـاح رخ مـی  هفتۀ تشکیل بافت تروفوبالست در همان 

 شود. دوم بعد از لقاح شروع میهفتۀ ولی تمایز ساختار جفت از 
فولیکـولی در  مرحلۀ ، در LHو  FSHهاي  ) برابر شدن غلظت هورمون4

پـذیرد، در حـدود یـک     جنسی صـورت مـی  چرخۀ  7و  6وزهاي حدود ر
گیرد، ولی رشـد   گذاري و تشکیل جسم زرد صورت می هفته بعد، تخمک

 شود. اول چرخه دیده میهفتۀ فولیکول جدید در ابتداي 
.157 صحیح است. 4گزینه 

سـاکاریدي در   دار، سبب ساخت کپسـول پلـی   هاي کپسول دناي باکتري
 شود. اطراف باکتري می

 )3و  2هاي  ، صفحه1شناسی دوازدهم، فصل  یست(ز
.158 صحیح است.   2گزینه 

 شود.  دانیم که گاسترین باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می می
.159 صحیح است. 3گزینه 

ــه  ــی لول ــواره داخل ــپرم دی ــاي اس ــه ه ــاز، از یاخت ــام   س ــه ن ــایی ب ه
انجام ها تقسیم میتوز را  اسپرماتوگونی ساخته شده است. این یاخته

کنند. در  هایی به نام اسپرماتوسیت اولیه تولید می دهند و یاخته می
دوك رشتۀ حین مرحله پرومتافاز تقسیم میتوز، به هر سانترومر دو 

هـاي ایـن    رشـته دوك بـه کرومـوزوم    92شود. بنـابراین،   متصل می
شود. یاخته در مرحله پرومتافاز متصل می

ها: بررسی سایر گزینه
یاخته وجود دارد کـه   ، یک جفت سانتریول درون میانوقفه اولمرحله ) در 1

)2×27= 54اند. ( ) ریزلوله تشکیل شده27تایی ( سه  دسته 9هر کدام از 
 شود. ها در مرحله متافاز میتوز مشاهده می ) حداکثر فشردگی کروموزوم2
ها و عوامل مـورد نیـاز بـراي تقسـیم      ) در مرحله وقفه دوم، ساخت پروتئین4

 یابد. ته افزایش میهس
.160 صحیح است. 2گزینه 
بینیـد، گـل درخـت بلـوط، یـک گـل        می 8، فصل 13طورکه در شکل همان

 باشد. ناکامل است و فاقد گلبرگ و کاسبرگ می
 )129و  124هاي  صفحه، 8شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.161 صحیح است. 3گزینه 
ـ   اي وارد مـی  اي که پیام عصبی را به جسم یاختـه  رشته دریت و کنـد، دن
کند، آکسون است  اي خارج می اي که پیام عصبی را از جسم یاخته رشته

هـا در جسـم    که در هیچ کدام هسته وجود ندارد. هسته و سایر انـدامک 
 اي قرار دارند. یاخته

 )2صفحۀ یازدهم،  شناسی (زیست
.162 صحیح است. 4گزینه 
اتصال به آن را بر روي ژن که جایگاه  هاي خاطره در اثر برخورد با یک نوع آنتی یاخته
 ژن). دهد (نه هر نوع آنتی ژن سریعاً پاسخ می هاي خود دارد، به آن آنتی پادتن

 کتاب درسی صحیح است. 7  ها با توجه به فعالیت سایر گزینه
 )75تا  73هاي  صفحه، 5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.163   صحیح است. 3گزینه 
ـ     ه بـرخالف هورمـون   منظور هورمون آبسیزیک اسـید کـه در رویـش دان

کند. آبسیزیک اسید بـا بسـتن روزنـه و کـاهش ورود      جیبرلین عمل می
CO2دهد. ي روبیسکو را افزایش میبه گیاه، فعالیت اکسیژناز 

 )143و  142هاي   صفحه، 9شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست
 )86صفحۀ ، 6شناسی  یازدهم،  فصل  (زیست

.164 ت.صحیح اس 4گزینه 
سینی ششی در ابتداي سرخرگ ششی وجـود دارد. ایـن دریچـه    دریچۀ 

ها و ورود خون به سـرخرگ، بـاز و سـپس بسـته      در هنگام انقباض بطن
شود تا از بازگشت خـون از سـرخرگ ششـی بـه درون بطـن راسـت        می

 جلوگیري کند.
.165 صحیح است. 1گزینه 

هـاي   ریـک کـرك  تح نتیجۀمانند گیاه گوشتخوار، در  هاي تله بسته شدن برگ
 باشند. هاي روپوستی می ها نوعی از یاخته باشد. کرك ها می این برگ

 )148 صفحۀ، 9شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.166 صحیح است. 1گزینه 

ـا کـه ایـن      خارجی مخرج رخ میبندارة در طی انعکاس دفع، تحریک  دهـد و از آنج
 جهشی دارد. حرکتی در آکسون خود هدایت  واکنش انعکاسی و سریع است، نورون

 ها: بررسی سایر گزینه
توانـد پیـام    ) تحریک نورون رابط توسط نـورون حسـی اسـت کـه مـی     2

 .نیز بفرستدعصبی را به مغز 
تواند نورون حرکتی را تحریک کنـد کـه فاقـد غـالف      ) نورون رابط می3

 میلین است.
) نورون حسی داراي غالف میلین است، پـس فاقـد هـدایت نقطـه بـه      4

 د.باش نقطه می
 ) 3و  2هاي  یازدهم، صفحه شناسی (زیست

.167 صحیح است. 1گزینه 
شناسـی دوازدهـم مشـخص     ، کتـاب زیسـت  81صفحۀ ، 3با توجه به فعالیت 

هـاي   نور قرمز و آبی میزان فتوسنتز بیشتر و تجمع باکتريمحدودة است، در 
 هوازي نیز بیشتر است.

 )81صفحۀ ، 6شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
است.صحیح  3گزینه  168.

تواند در افزایش مقاومت باکتري  پالزمید یا دیسک مولکولی است که می
سازي آن  ها نقش داشته باشد که در زمان همانندي بیوتیک در برابر آنتی

 در طی ویرایش قطعاً باید فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز رخ دهد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 گیرد. دسازي شکل می) در طی همانندسازي دو جهته، دوراهی همانن1
انجـام شـد    E.coli) آزمایشات مزلسون و استال بر روي دناي باکتري 2

 تواند حاوي دیسک باشد. که می
 ) در دناي حلقوي، در دو طرف هر نوکلئوتید پیوند اشتراکی وجود دارد.4

 )13تا  9هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست
صحیح است. 2گزینه  169.
هـاي میوکـارد قلـب     مومی است که یاختـه در زمان استراحت ع Dنقطۀ 

اي دهلیزهـا   هـاي ماهیچـه   یاختـه  A نقطۀ درحال استراحت است، اما در
 درحال انقباض هستند.

 ها: بررسی سایر گزینه
 سیر پیام الکتریکی در گره دهلیزي بطنی وجود ندارد. C نقطۀ ) در1
هـی  ) هدایت جریان الکتریکی به گروه دوم از طریق مسیرهاي بین گر3

 هاي دهلیزها. است، نه یاخته
 قلب در انقباض دهلیزي قرار دارد. A نقطۀ ) در4

 )71و  68هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

گیرد، ولی رشـد  گذاري و تشکیل جسم زرد صورت میه بعد، تخمک
 شود. اول چرخه دیده میهفتۀ کول جدید در ابتداي 

صحیح است. 4نه 
سـاکاریدي در   دار، سبب ساخت کپسـول پلـی  هاي کپسولي باکتري

 شود. ف باکتري می
 )3و  2هاي  ، صفحه1تتشناسی دوازدهم، فصل  یست(ز

 صحیح است.   2نه 
 شود.  نیم که گاسترین باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می

صحیح است. 3نه 
ــه  ــی لول ــپرم واره داخل ــاي اس ــه ه ــاز، از یاخت ــام  س ــه ن ــایی ب ه

انجام ها تقسیم میتوز را رماتوگونی ساخته شده است. این یاخته
کنند. در  هایی به نام اسپرماتوسیت اولیه تولید می دهند و یاخته

دوك رشتۀ ن مرحله پرومتافاز تقسیم میتوز، به هر سانترومر دو 
هـاي ایـن    رشـته دوك بـه کرومـوزوم   92شود. بنـابراین،  صل می

شود. ته در مرحله پرومتافاز متصل می
ها: ی سایر گزینه

یاخته وجود دارد کـه  ، یک جفت سانتریول درون میانوقفه اولمرحله ر
)2×27= 54اند. ( ) ریزلوله تشکیل شده27تایی (  سه  دسته 9کدام از 

 شود. ها در مرحله متافاز میتوز مشاهده میحداکثر فشردگی کروموزوم
ها و عوامل مـورد نیـاز بـراي تقسـیم     ر مرحله وقفه دوم، ساخت پروتئین

 یابد. ه افزایش می
است. 2نه  صحیح
بینیـد، گـل درخـت بلـوط، یـک گـل       می8، فصل 13طورکه در شکل ن

صحیح است. 1گزینه  165.
ححریـک کتحنتیجۀ مانند گیاه گوشتخوار، در  هاي تله بسته شدن برگ

باشن هاي روپوستی می ها نوعی از یاخته باشد. کرك ها می این برگ
صف، 9تتشناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  166.
دهـد و از آنجخارجی مخرج رخ می  بندارة در طی انعکاس دفع، تحریک 

است، نورون در آکسون خود هدایت واکنش انعکاسی و سریع ج حرکتی
 ها: بررسی سایر گزینه

ت) تحریک نورون رابط توسط نـورون حسـی اسـت کـه مـی     2
.نیز بفرستدعصبی را به مغز 

تواند نورون حرکتی را تحریک کنـد کـه فا) نورون رابط می3
 میلین است.

) نورون حسی داراي غالف میلین است، پـس فاقـد هـدایت4
ششد.باش نقطه می

ه یازدهم، صفحه شناسی (زیست
.167 صحیح است. 1گزینه 

  شناسـی دوازدهـم، کتـاب زیسـت81صفحۀ ،3با توجه به فعالیت 
نور قرمز و آبی میزان فتوسنتز بیشتر و تجمع بامحدودةاست، در 

هوازي نیز بیشتر است.
،6تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست

است.صحیح  3گزینه  168.
تواند در افزایش مقاومپالزمید یا دیسک مولکولی است که می

ها نقش داشته باشد که در زمان همانندي بیوتیک در برابر آنتی
در طی ویرایش قطعاً باید فعالیت نوکلئازي دنابسپاراز رخ دهد

 ها: بررسی سایر گزینه
ان1 ا ت ا ان ط شکل) ا
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صحیح است. 1گزینه  170.
 صحیح است.        » د«تنها مورد 

 بررسی موارد:
تـوانیم تشـخیص    ها نیز مـی  مادگی (برچه) را در میوهسازندة الف) واحد 

 شناسی یازدهم) کتاب زیست 133صفحۀ  7دهیم. (فعالیت 
 هاي بدون دانه صادق نیست. ب) براي میوه

آن بدون دانه خواهد بود، در نتیجه رویـانی  میوة نازا است و  n3ج) گیاه
 تشکیل نخواهد شد.

ها حشراتی نظیر زنبور عسل بوده کـه داراي اسـکلت    افشان د) اکثر گرده
 خارجی هستند.

 )136و  134، 133، 129، 128هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است. 2گزینه  171.

 وجود دارد: ATPسه روش براي ساخت 
ازفسـفات گـروه شدندر سطح پیش ماده: برداشته ATP) ساخته شدن 1

   ADPبه آنو افزودنماده)  دار (پیش فسفاتترکیبیک
هـا  الکتـرون انتقالازحاصليانرژوفسفات) ساخته شدن اکسایشی: یون2
 شود. میساختهراکیزهدر
 شود. انجام میسبزدیسه) ساخته شدن نوري: در3

 )65و  64هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 
صحیح است.   3گزینه  172.

 موارد الف و ب صحیح و مورد ج نادرست است.  
سـتان و  هـاي آب شـیرین و قورباغـه، جـزء دوزی     ماهی قرمز، جزء ماهی

 گنجشک، جزء پرندگان و گوسفند، جزء پستانداران است.  
صحیح است. 4گزینه  173.

تـرین اسـتخوان جمجـه در یـک      بـزرگ  42 صـفحۀ  ،6با توجه به شکل 
مخ با توجـه بـه    نیمکرة ترین لوب نیمکره با چهار استخوان دیگر و بزرگ

 لوب دیگر مرز مشترك دارند. 2با  10صفحۀ ، 15شکل 
 )42و   10هاي  ، صفحهازدهمشناسی ی (زیست 

صحیح است. 2گزینه  174.
جانوران ایمنی غیر اختصاصی دارند؛ اما ایمنی اختصاصی اساساً در  همۀ
 داران، طناب عصبی پشتی دارند. مهره همۀشود.  داران دیده می مهره

 ها: بررسی سایر گزینه
شود.  داران دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی مشاهده می ) در مهره3و  1
 هاي بیگانه است. ژن ساس دفاع اختصاصی شناسایی آنتیا

هــاي)  ژن نکتــه: در ایمنــی غیــر اختصاصــی نیــز، ممکــن اســت (آنتــی 
 هاي عمومی شناسایی شوند. ها براساس ویژگی میکروب

پوسـتان و حشـرات اسـکلت خـارجی دارنـد.       مهرگان مثل سـخت  ) بی4
 مهرگان فاقد دفاع اختصاصی هستند. بی

 )78و  66، 52، 18هاي  ، صفحه5دهم، فصل شناسی یاز (زیست
صحیح است. 1گزینه  175.

هـا)   خاك ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزانـدامگان (میکروارگانیسـم  
است. تفاوت در این ترکیبات، توانایی متفـاوتی در نگهـداري آب، مقـدار    

 کند. هواي خاك و ... ایجاد می
 ها: بررسی سایر گزینه

 ارند.) بیشتر منشأ گیاهی د2
 اند. ) ذرات رس بسیار کوچک3
ــد شــده توســط بعضــی از   4 ) در هــوازدگی شــیمیایی، اســیدهاي تولی

 گیاهان نقش دارد. ریشۀ جانداران و نیز
 ) 118  صفحۀشناسی دهم،  (زیست

صحیح است. 3گزینه  176.
مربوط به بخش آلی خاك (گیاخاك) است که منشأ آنهایی کـه   1گزینۀ 

ریزانـدامگان  وسـیلۀ  بـه   2گزینۀ یی را دارد. بیشتر گیاهی است این توانا
مربوط به  4گزینۀ گیرد و  ها صورت می ها) نظیر باکتري (میکروارگانیسم

 باشد. بخش آلی خاك (هوموس) می

صحیح است.   1گزینه  177.
 کتاب درسی   57مطابق طرح صفحه 

صحیح است. 4گزینه  178.
 ضمن تشریح و یا مطابق متن فعالیت مراحل تشریح قلـب گوسـفند  

 بینیم که هر چهار مورد قابل مشاهده است. می

صحیح است. 2گزینه  179.
ـالی  واش گیاهی فتوسنتزکننده و در عین حال گوشتخوار اسـت. در  گیاه توبره کـه   ح

ـا داشـتن سبزدیسـه فتوسـنتز      گیاه گل جالیز گیاهی انگلی است. گیاه تـوبره  واش ب
 گل جالیز نیز ریشه دارد. هاي منبع است و گیاه واش داراي محل کند. گیاه توبره می

 )124و  104هاي  صفحهشناسی دهم،  (زیست
صحیح است. 4گزینه  180.

هـاي   اي لیپیـدي از جـنس کـوتین اسـت کـه توسـط یاختـه        پوستک الیه
در  3و  1 هـاي  گزینـه اي نـدارد.   شود و ساختار یاختـه  روپوستی ترشح می

 کند. صدق میهاي نگهبان روزنه  براي  یاخته 2 گزینۀها و  ارتباط با کرك
 ) 108و  107، 104هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 4گزینه  181.
گیري سرالدهاي پسـین از جملـه    هاي چسب آکنه نقشی در شکل یاخته

 21هـا بـا توجـه بـه شـکل       الد (کامبیوم) آوندساز ندارد. سایر گزینـه  بن
 اند. و متن صحیح 114صفحه 

 )114و  113هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست
صحیح است. 4گزینه  182.

پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین دیوارة این گره در 
 قرار دارد.

صحیح است.   3گزینه  183.
ها. شود، نه اسپرم  از هر اسپرماتید یک اسپرم حاصل می

 )100و  99هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  184.

ــوري از ــاز اســتفاده شــده و در   در آزمــایش اول و ســوم ای ــزیم پروتئ آن
 آزمایش دوم از گریزانه (سانتریفیوژ) استفاده گردید.

 )3صفحۀ شناسی دوازدهم،  (زیست
صحیح است. 4گزینه  185.

 الف و ج) عیناً مطابق متن کتاب درسی صحیح مطرح شده است.
 مربوط به راست روده است! (تأیید) Dب) بخش 
 توجه کنید! (تأیید) با دقت بیشتري 32 صفحۀ، 32د) شکل 

صحیح است. 4گزینه  186.

  

A B A B

A B

A A A A A A

AB I I DD,I I Dd
AB I I dd
O ii dd
A I I DD, I I Dd, I iDD, I i Dd

 

 )41تا  38هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل (زیست

برن پیش ح زرونر
 ADPبه آنو افزودنماده)  دار (پیش فسفاتترکیب

هـا  الکتـرون انتقالازحاصليانرژوفسفاتساخته شدن اکسایشی: یون
 شود. میساختهکیزه

 شود. انجام میسبزدیسهساخته شدن نوري: در

 )65و 64هاي  صفحه،5تتشناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.   3نه 

د الف و ب صحیح و مورد ج نادرست است.  
یی    سـتان و  هـاي آب شـیرین و قورباغـه، جـزء دوزی    ی قرمز، جزء ماهی

شک، جزء پرندگان و گوسفند، جزء پستانداران است.  
صحیح است. 4نه 

تـرین اسـتخوان جمجـه در یـک      بـزرگ  42صـفحۀ  ،6جه به شکل 
مخ با توجـه بـه   نیمکرة ترین لوب کره با چهار استخوان دیگر و بزرگ

لوب دیگر مرز مشترك دارند.2با  10صفحۀ ،15ل 
 )42 و  10هاي  ، صفحهازدهمشناسی ی (زیست 

صحیح است. 2نه 
جانوران ایمنی غیر اختصاصی دارند؛ اما ایمنی اختصاصی اساساً در 

داران، طناب عصبی پشتی دارند.مهره همۀشود. داران دیده می ه
 ها: سی سایر گزینه

شود.  داران دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی مشاهده می ) در مهره3
آنت شناسای اختصاص دفاع استژنس بیگانه هاي

صحیح است. 2گزینه  179.
  واش گیاهی فتوسنتزکننده و در عین حال گوشتخوار اسـت. گیاه توبره

ـا داشـتن سبزدیسـگیاه گل جالیز گیاهی انگلی است. گیاه تـوبره    واش ب
گل جالیز نیز هاي منبع است و گیاه واش داراي محل کند. گیاه توبره می

هاي  صفحهشناسی دهم،  (زیست  04
صحیح است. 4گزینه  180.

اي لیپیـدي از جـنس کـوتین اسـت کـه توسـط یا پوستک الیه
هـايگزینـه  اي نـدارد. شود و ساختار یاختـهروپوستی ترشح می

صدق هاي نگهبان روزنهبراي  یاخته 2 گزینۀها و ارتباط با کرك
07، 104هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 4گزینه  181.
گیري سرالدهاي پسـینهاي چسب آکنه نقشی در شکل یاخته

هـا بـا توجـه بـهالد (کامبیوم) آوندساز ندارد. سایر گزینـه بن
 اند. و متن صحیح 114صفحه 

ي3هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست
صحیح است. 4گزینه  182.

پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهدیوارة این گره در 
 قرار دارد.

صحیح است.   3گزینه  183.
ها. شود، نه اسپرم  از هر اسپرماتید یک اسپرم حاصل می

9هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  184.
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صحیح است. 3گزینه  187.
موارد الف، ج و د درست هستند. الـف منظـور بافـت کالنشـیم (چسـب      
آکنه) است. مورد ب نادرست است زیرا بافـت نـرم آکنـه نسـبت بـه آب      

است. مورد ج نیز مربوط به بافت پارانشیم (نـرم آکنـه) اسـت.    نفوذپذیر 
 ها هستند. مورد د هدف کرك

صحیح است. 2گزینه  188.
کتـاب درسـی خـون خـارج شـده از       40 صـفحۀ  33با توجه بـه شـکل   

شـود کـه ایـن     هاي کبدي به سـیاهرگ فـوق کبـدي وارد مـی     سیاهرگ
 شود. سیاهرگ خود به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل می

 )40ناسی  یازدهم، صفحه (زیست ش
صحیح است. 1گزینه  189.

 هیچ یک از موارد صحیح نیست.
 بررسی موارد:

 اند. نفوذپذیر به آب دیوارةهاي همراه و آوندهاي آبکشی داراي  الف) یاخته
 هایی کوتاه و به هم پیوسته براي هدایت آب هستند. ب) عناصر آوندي یاخته

 نیستند. هاي آوند آبکشی صادق ج و د) براي یاخته
 )110و  109هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2گزینه  190.
صفرا است و کیسۀ صفرا که همان ذخیرة ، محل 20صفحۀ مطابق طرح 

باریک، با مطابقت با مـتن کتـاب، هـر دو در سـمت     رودة انتهایی بندارة 
 راست قرار دارند.

 )20صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  191.

توانند فرزند مبـتال   کتونوري باشند، میپدر و مادر ناقل بیماري فنیل اگر
خـود   Xتواند کروموزوم  به این بیماري داشته باشند. ضمناً پدر بیمار می

 را که واجد الل بیماري است به دختر خود منتقل کند و وي ناقل شود.
 )45و  43، 42هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

یح است.صح 3گزینه  192.
اي  گردش خون مضاعف در جانوران با قلب بیش از دو حفره (سـه حفـره  

 شود. اي) دیده می و چهار حفره
 ها: بررسی سایر گزینه

 دفعی پروتونفریدي نیز دارد. سامانۀگوارشی،  حفرة ) پالناریا با داشتن1
تنـان   گردش باز دارند. حلـزون و لیسـه از نـرم    سامانۀتنان  ) بیشتر نرم2

 دار هستند. زي شش خشکی
گـردش آب، تـاژك    سـامانۀ دار مرتبط بـا   هاي یقه ها، یاخته ) در اسفنج4

 دارند.
 )96و  85، 84، 62هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 3گزینه  193.
هـاي سـرطانی    که نقش مهمی در مبارزه علیـه یاختـه   IIاینترفرون نوع 
شـود و   ترشح مـی  Tهاي  طبیعی و لنفوسیت کشندةهاي  دارد، از یاخته

 کند. هاي خارج شده از خون) را فعال می خوارها (مونوسیت درشت
 )70و  69هاي   ، صفحه5شناسی یازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  194.
عدم توانایی تبدیل فیبرینوژن به فیبرین سبب اختالل در فرایند انعقـاد  

هموفیلی که شود که با بروز بیماري  خون و اختالل در تشکیل لخته می
تـرین نـوع    شود. شـایع  و نهفته است، همراه می Xیک بیماري وابسته به 

بیمـاري   دگـرة مربـوط اسـت.    VIIIهموفیلی به فقدان عامل انعقـادي  

است. براي بیمار شدن فرزندان پسـر وجـود    Hسالم  دگرةو  hهموفیلی 
کنـد، امـا بـراي بیمـار      هاي مادر کفایـت مـی   ) در ژنhنهفته ( دگرةیک 

hxشدن دختر، پدر باید حتماً بیمار  y تواند بیمار  و مادر میh hx x  یا
hناقل  Hx x توان گفت براي بیمار شـدن هـر    باشد. پس با قاطعیت می

 ) داشته باشد.hx( نهفتۀ دگرةفرزند قطعاً مادر باید یک 
 )43 صفحۀ، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  195.
جـدار لقـاحی در سیتوپالسـم (میـان      سـازندة  هاي حاوي مواد ریزکیسه

 الیـۀ اي ( ژلـه  الیـۀ یاخته) اووسیت ثانویه قرار دارنـد و بعـد از ادغـام بـا     
 شود. داخلی)، جدار لقاحی تشکیل می

 )108 صفحۀ، 7اسی یازدهم، فصل شن (زیست

صحیح است. 2گزینه  196.
ي  دار هستند و وظیفه ي حبابک، فاقد مخاط مژك هاي دیواره یاخته

ي ماکروفاژهاسـت کـه    ها بر عهده جلوگیري از ورود ناخالصی در آن
 شوند. بندي نمی ي حبابک طبقه هاي دیواره ها هم جزو یاخته آن

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي   ي اسید کربنیک به یون ت انیدراز کربنیک و هم تجزیه) هم فعالی1

 شود. هاي قرمز انجام می هیدروژن و بیکربنات، درون گویچه
اي انـدك، بافـت پوششـی اسـت. در      بافتی با فضاي بین یاخته )3

انـد همچنـین ایـن     ها از بافـت پوششـی   ي زیرمخاط ناي، غده الیه
از بافـت پوششـی    هـا نیـز   هاي خونی که ایـن رگ  الیه حاوي رگ

 اند. ایجاد شده
) جایگاه اتصال گاز کربن مونو اکسید که گازي سمی اسـت و اکسـیژن کـه    4

 شود، در هموگلوبین یکسان است. اي مصرف می در تنفس یاخته

صحیح است. 4گزینه  197.
هاي همانندسـازي   هاي آغاز همانندسازي، تعداد دوراهی تعداد نقطه

هاي مختلفـی کـه    اي در یاخته اختهی هاي درون و میزان تولید آنزیم
تواند متفـاوت باشـد؛ ولـی     اي کامل هستند، می یاخته چرخۀداراي 

 اي در سراسر آن یکسان است. قطر مولکول دناي هسته
 )20و  13، 7هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است. 2گزینه  198.
 کتاب درسی است. 14 صفحۀمطابق شکل 

 
 )14فحۀ ص، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

یک از موارد صحیح نیست.
 سی موارد:

 اند. نفوذپذیر به آب دیوارة هاي همراه و آوندهاي آبکشی داراي  یاخته
هایی کوتاه و به هم پیوسته براي هدایت آب هستند.عناصر آوندي یاخته

 نیستند. هاي آوند آبکشی صادق د) براي یاخته
 )110و 109هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2نه 
صفرا است و کیسۀصفرا که همان ذخیرة، محل 20صفحۀ ق طرح 

باریک، با مطابقت با مـتن کتـاب، هـر دو در سـمت     رودة انتهایی رة 
ت قرار دارند.

 )20صفحۀ ، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2نه 

توانند فرزند مبـتال  کتونوري باشند، میپدر و مادر ناقل بیماري فنیل
خـود  Xتواند کروموزوم  ن بیماري داشته باشند. ضمناً پدر بیمار می

ه واجد الل بیماري است به دختر خود منتقل کند و وي ناقل شود.
 )45و 43، 42هاي  صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

ححیح است. صح 3نه 
اي  ش خون مضاعف در جانوران با قلب بیش از دو حفره (سـه حفـره  

 شود. اي) دیده میهار حفره
 ها: سی سایر گزینه
دفعی پروتونفریدي نیز دارد.سامانۀگوارشی،  حفرة الناریا با داشتن

تنـان   گردش باز دارند. حلـزون و لیسـه از نـرم   سامانۀتنان  یشتر نرم
دار هستند. زي شش کی

ص، 7نناسی یازدهم، فصل تتشن (زیست

صحیح است. 2گزینه  196.
دار هستند وي حبابک، فاقد مخاط مژك هاي دیواره یاخته

ي ماکروفاژه ها بر عهده جلوگیري از ورود ناخالصی در آن
حبابک طبقه هاي دیواره ها هم جزو یاختهآن بندي نمی ي

 ها: بررسی سایر گزینه
ي اسید کربنیک بهییت انیدراز کربنیک و هم تجزیه) هم فعالی1

شود. هاي قرمز انجام میهیدروژن و بیکربنات، درون گویچه
اي انـدك، بافـت پوششـیبافتی با فضاي بین یاخته )3

زیرمخاط ناي، غدهالیه انـد همچنها از بافـت پوششـی  ي
از بافـتهـا نیـز   هاي خونی که ایـن رگ  الیه حاوي رگ

 اند. ایجاد شده
) جایگاه اتصال گاز کربن مونو اکسید که گازي سمی اسـت و اکس4

 شود، در هموگلوبین یکسان است. اي مصرف می در تنفس یاخته

صحیح است. 4گزینه  197.
هاي هماهاي آغاز همانندسازي، تعداد دوراهی تعداد نقطه

هاي مخت اي در یاخته اختهی هاي درون و میزان تولید آنزیم
تواند متفـاوت باشاي کامل هستند، می یاخته چرخۀداراي 

اي در سراسر آن یکسان است.قطر مولکول دناي هسته
دوازدهم،(زیست ،7هايصفحهتتشناسی
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صحیح است. 1گزینه  199.

ساختار عمومی یک آمینواسید شامل

R
|

H N C COOH
|
H

و بـدون در   2

هاي منحصر به فـرد هـر آمینـو     است که ویژگی Rنظر گرفتن نوع گروه 
هـاي هیـدروژن    اسیدي به آن بستگی دارد. در ساختار عمومی تعداد اتم

 باشد. برابر اتم نیتروژن آن می 4
 )15صفحۀ  سی دوازدهم،شنا (زیست

صحیح است. 2گزینه  200.
  کننده جهت حرکت آب و مواد حل مسیرها، پتانسیل آب تعیین همۀدر 

 شده در آن است.
 ها: بررسی سایر گزینه

) در مسیر آپوپالستی دیـواره نقـش دارد کـه بخشـی از یاختـه      1
 گیاهی است.

ند.) در مسیر آپوپالستی پالسمودسم و آکوآپورین نقش ندار4و  3
 )126و  125هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

 
 فیزیک

.201 صحیح است. 2گزینه 
 آوریم: دست می با توجه به جرم و چگالی حجم توپر استوانه را به

/
mf V cmV V

360004 8 رپوت1250 رپوت رپوت
 

 آوریم: دست می هاي گفته شده، حجم کل را به با توجه به داده
V r h cm2 33 25 20  لک1500
V V V V cm3250لکرپوت هرفح  هرفح

.202 صحیح است. 3گزینه 

6

t (s)

mv( )s

10 15
S2S1

v /

/

/ /

vS ( ) v
vS v

vx mv vt s
v m ma

s s

1

2

2 2

6 10 30 52
5 2 52

30 7 58 1215
12 2 4 2 415 10 5

 )18تا  15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
.203 صحیح است. 2گزینه 

: v v ad ad ad2 2
0 2 100 25 2 2  2و1براي تیرهاي  75

 است. d16تیر اول و هفدهم برابر فاصلۀ باشد،  dهر دو تیر فاصلۀ اگر 
v a( d) ad2 25 2 16 16 2 16 75  2و1اي تیرهاي بر 1200

mv v s
2 1225 35 

 )37و  36هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
.204 صحیح است. 3گزینه 

ـ زمان، شتاب متحرك است.  شیب خط مماس بر منحنی نمودار سرعت
 حرکت با شتاب ثابت است. 2و  1موارد 
.205 صحیح است. 4گزینه 

 عبارت است از: 2و  1هاي  سرعت متحرك در قسمت
xv t x (t ) m x (t (s)) mxv t

1

2

10 25 2 2 11 44 41
 

T
x d m d d d mx ( ) d m

1 1
1 2

2 2

10 2 12 12 264 10 14 14 
 )14و  13هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

.206 صحیح است. 4گزینه 
tF F F (a ) i (b ) j , P ,P i j1 2 1 24 7 0 8 4F F F (a ) i (b ) j P P i jF F (a )) i (b ) j P P ii (b ) j P P i ji (b ) j P P i) j P P ii (b ) j P P i(b ) j P P 
p p p i j2 1 8 4 jp p pp ppp iiii 

t
i jPF (a )i (b ) j i jt

8 44 7 4 22
i ji (b ) j i jj) j 8ii (bi (b 4iii jiPF PPP 

a a a bb b
4 4 0 97 2 9 

 )48 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی،  
.207 صحیح است. 3گزینه 

NF W N
N

F W ma
F m(g a)

 
 دهد. را نشان می NFنیروسنج نیروي 

N NF F m(g a) 
) اگـر آسانســور شـروع بــه حرکـت کنــد حرکـت تندشــونده اسـت، بنــابراین      1

a a1 است NF m(g a)1 
ـابراین       ) اگر آسانسور 2 aمتوقـف شـود، حرکـت کندشـونده اسـت، بن a2 

NF است. m(g a)2 

N N
mF F m( a) a a
s

1 2 22 320 80 2 320 2 

 )38 صفحۀ،  6-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
.208 صحیح است. 2گزینه 

N

Rsf

F 50

mg

sm sN F N , f N N50 25
تکرح لماع mg N20

kg2

 
تر است، بنابراین جسـم سـاکن    کوچک smfعامل حرکت از  mgنیروي 

 داریم که برابر است با:   sfماند و بین دیوار و جسم  می
sf mg N20 

 باشد. می sfو  Nکند، برایند دو نیروي  نیرویی که دیوار به جسم وارد می

sR f N R R N2 2 2 2 220 50 10 29 
 )59 صفحۀ،  15، تمرین ریاضی(فیزیک دوازدهم 

.209 صحیح است. 4گزینه 
net k kF ma mg ma a g0 2 

شتاب حرکت ارتباطی به جرم وزنه ندارد.
N

mg

kf

 
با توجه به اینکه ضریب اصطکاك سطح ثابت است، پـس شـتاب ثابـت اسـت و     

 بنابراین:
a a2 1 

vxvv v a x | x | a x v
2

1

22 02 2 20
0

1 0
2 42 

 )51 صفحۀ ،11(فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین 

در مسیر آپوپالستی دیـواره نقـش دارد کـه بخشـی از یاختـه      
 هی است.

ند.) در مسیر آپوپالستی پالسمودسم و آکوآپورین نقش ندار4
 )126و 125هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست

صحیح است. 2نه 
 آوریم: دست می جه به جرم و چگالی حجم توپر استوانه را به

mf V cmV V/
m VV V

360004 8/// Vرپو125 Vرپوت VVرپو

 آوریم: دست می هاي گفته شده، حجم کل را بهجه به داده
V r h cmr h2 3h 3 25 20 VVل1500

V V V V cmV V VV V V VلکVرپوت325 هرفح Vهرفح VV V

صحیح است. 3نه 

6

t (s)

mv( )m
s

10 15
S2S1

v /

/

vS ( ) vv

vS vv

vx / vv t
v ma

s

( )( )v

/ v/xx

1

2

2

6
2
5 2 5//2

30 7 5//8 15
12 2 4/ m

/15 10 5

 )18تا 15هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است. 2نه 

: v v ad d dvv2 2
0 2 100 25 2 2 7d d dad ad ad  2و1براي تیرهاي 

 است. d16تیر اول و هفدهم برابر فاصلۀباشد،  dهر دو تیر اصلۀ 

NF m(g a)NF m(gm(gN

 دهد. را نشان می NFNنیروسنج نیروي 
m(g a)m(g

) اگـر آسانســور شـروع بــه حرکـت کنــد حرکـت تندشــونده اسـت1
a a1 است(g a)(g

ـابراین) اگر آسانسور2 متوقـف شـود، حرکـت کندشـونده اسـت، بن
g)است. a)(g

N
mm( a)N
s

m(N 2320 80 2 320 2a)a) a a

،6-2(فیزیک دوازدهم ریاضی، مثال 
صحیح است. 2گزینه  208.

N

R

F 50

sm sN F N , f N Nsm sF N , f NF N , f Nsm s

تکرح لماع mg N

تر است، بنابراین جسکوچک smfsعامل حرکت از  mgنیروي 
داریم که برابر است با:  sfماند و بین دیوار و جسم می

N
میsfو Nکند، برایند دو نیروي نیرویی که دیوار به جسم وارد می

R NRN RN2NN 2 2 2920 50 10RR2 2

ازده کد ز 15تاض(ف
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.210 صحیح است. 3گزینه 
E E K U K U1 2 2 2 1 1 
U K mgh mv v gh2 2

1 2 2 2
1 22 

/ /h L Lcos L( cos ) ( ) m501 1 0 6  : از طرفی 02100
mv v s

2 22 10 210 
.211 صحیح است. 2گزینه 

) 1ري و وزن برابر اسـت ولـی در شـکل (   ) هر دو نیروي شناو2) و (1در شکل (
 شود. ) بخشی به چوب و بخشی به وزنه وارد می2به چوب و در شکل (bFتمام 

 )81(فیزیک دهم، صفحه 
.212 صحیح است. 2گزینه 
 داخل مهتابی در حالت تابان پالسما است. مادة

 )61و  60هاي  (فیزیک دهم، صفحه
.213 صحیح است. 2گزینه 

 یابیم: بتدا حجم روغن موجود در استوانه را میا

/ cm332 32  Vمساحت قاعدهارتفاع 315
ریـزیم و ارتفـاع روغـن در     حال همین حجم از روغن را درون مکعب می

 آوریم. دست می مکعب را به
/مکعبhمکعب14 h32 32 31 5 48 48  

/

P h
P h

14 140 4
31 5 315 9

بعکم رد نغور
هناوتسا رد نغور

بعکم نغور
هناوتسا نغور

 
 )71(فیزیک دهم، صفحه 

.214 صحیح است. 3گزینه 
LL L L1
1

5
100 

/
A AA A A A1
1 1

52 2 2 2 4 02100 
A

A1
100  درصد افزایش مساحت%20

.215 صحیح است. 1گزینه 
A tKQ L A L Q A L( )( ) ( )( )Q A t A L Q A LK L

2
2 2 2 1 2
1 1 1 2 1

1

2 2 4 

.216 صحیح است. 1گزینه 
20

46 h
10

)1( )2(

P1
P2

( ) :P P cmHg
( ) :P h P h
P V P V ( h)
h cm

x ( ) cm

1 1
2 2

1 1 2 2

1 46 76 30
2 76 76

30 20 76 10
76 60 16

20 46 26 40

x

 
.217 صحیح است. 2گزینه 

k A C dC d C d
0 4

5 
U C: nU C 1

4 4
5  کلید بسته 5

U C: n nU C 2 2
5 5
4  کلید باز 4

n
n

1
2

4
5 16
5 25
4

 

 )39 صفحۀ(فیزیک یازدهم،  

.218 صحیح است. 4گزینه 
F F
F FF F F F F F F F21 12

31 3231 21 12 32 31 21 12 32
F FF F F F F FF F F FF FFF FF 
| q || q | | q || q | | q || q |F F F F K K K

( d) ( d) d
1 3 3 2 1 2

31 32 21 12 2 2 22
3 2

 

| q | | q | | q | | q | | q || q | | q |d d d
3 3 1 3 3

12 2 2 1

2 13 72236 139 4
 

مان مه     و    ياهراب q1 q3 q
q

3
1

72
13

 
 )9تا  6 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 

.219 صحیح است. 3گزینه 
  حالت اول:

q q qE E E K K K
dd d

1 2 2 2 28

2 2

 

q q1
E1

E2
d
2
d d

2

q q2

 
 حالت دوم:

q q1 2
E1
E2

d
4
d
4

q q2

d
2

 

/
q q qE E E K K E K E E

dd d
1 2 2 2 2

2 36 4 5

4 2

 

 )16تا  12 هاي حهصف(فیزیک یازدهم، 
.220 صحیح است. 2گزینه 

 آوریم: دست می المپ را به رشتۀمقاومت 
/

/

VR RI
1
1

1 5 50 3 
 آوریم: دست می جریان عبوري در حالت ثانویه را به

/ /
/

VR I AI I
2

2
2 2

12 125 0245 

/ / /

/ /

IqI q t q t tt t
I q t I qq tt t

1
11 1

2 2 2 1
2

0 3 024 0 3
100 100024 0 3 

(q ne) 20%-/
/

006 1000 3 
 کند.  هاي عبوري در هر ثانیه نیز با همین نسبت تغییر می تعداد الکترون

 )48 صفحۀ(فیزیک یازدهم ریاضی، 
.221 صحیح است. 2گزینه 
qنمودار  t دانیم سهمی نسبت بـه رأس   باشد و می صورت سهمی می به

شود که ابتـدا   زمانی جریان متوسط صفر میبازة ت. از طرفی در متقارن اس
tو انتهاي بازه نسبت به رأس سهمی  s2     .در ایـن  تقـارن داشـته باشـد

tصورت باید  t s1 2  افتد. این اتفاق می 2گزینۀ شود و تنها در  24

1 2 3t1 t2

q
q

t

 
 )47 صفحۀازدهم ریاضی، (فیزیک ی 

داخل مهتابی در حالت تابان پالسما است.
 )61و 60هاي  (فیزیک دهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
یابیم:  حجم روغن موجود در استوانه را می

/ cm332 32 Vمساحت قاعدهارتفاع /315
ریـزیم و ارتفـاع روغـن در     همین حجم از روغن را درون مکعب می

 آوریم. دست میب را به
/مکعبhمکعب14 h32 32 31 5 48 48//  

/

P h
P h

14 140 4
31 5 315 9/

بعکم رد نغور
هناوتسا رد نغور

بعکم نغور
هناوتسا نغور

 )71(فیزیک دهم، صفحه 
صحیح است. 3نه 

L
L
LL L L1
1

5
100

A A
A A
A AA AA A A
AA A

1
1 1A

52 2 2 4 100
A

A
A

A1
100 درصد افزایش مساحت%20

صحیح است. 1نه 
A tKQ L A L QK

A L( )( )L
Q A t A L Q A L( )( ) ( )()( ) ( )

K L

( )( ) ( )( )L
A ( )( ) ( )()( ) ( )

2
2 2 2 1 2L A L QL A LA L QA LL( )( ))( ) Q
1 1 1 2 1A t A L QA t A L QK

1

2AA)()A 4

صحیح است. 1نه 
2 P x

dd d
2 2 2 2dd

2 2
E1

d
2

E2
d

q q2

 حالت دوم:

q
E1
E2

dd
4

q q2

dd
2

/
q q qK K E K E Eq q q

dd d
EE K K EE K K Eq qE2E 2 2d 2

2 36 4 5//EqK EEq

4 2
هاي حهصف(فیزیک یازدهم،  فف

صحیح است. 2گزینه  220.
 آوریم: دست می المپ را به رشتۀمقاومت 

/

/R 1 5// 50 3/
 آوریم: دست می جریان عبوري در حالت ثانویه را به

/
/ A/

I
/ I /
I 2
2I

12 12/ //5 24//5
/ / /

/ /

Iq q t tt t
I qq tt t

q t t
1

1

2 1
2

0 3/ 024 0 3/ /

100 100024/ 0 3/

( )2%
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.222 صحیح است. 3گزینه 
.223 صحیح است. 1گزینه 

 آوریم: دست می شیب خط را به
/ /

/

( ) Vt
04 02 20003 

N V kVt 50 20 1000 1 
 همـۀ صورت خطی تغییر کرده اسـت، پـس شـیب آن در     دقت کنید که شار به

 لحظات داده شده ثابت است.
 )114صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

.224 صحیح است. 2گزینه 
راسـتا بـا میـدان باشـد، بـه ذره نیـرو وارد        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 
.225 صحیح است. 1گزینه 

A/معادلۀ با توجه به  m0 radو  4
s5: 

E kA m A J2 2 21 1 1 1 1625 12 2 2 2 100 
 )67 صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی،

.226 صحیح است. 3گزینه 
طـرف   در حال نوسان و جهـت حرکـت آن بـه    A نقطۀ+ xطرف  با انتشار موج به

y است، از طرف دیگر جهت نیرو و شتاب نوسانگر +B   طـرف مرکـز    همـواره بـه
 + است.yطرف  سان است، پس جهت شتاب آن نیز بهنو

 )86صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
.227 صحیح است. 1گزینه 

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 
 د.چون عالمت شتاب و مکان مخالف است، باید شتاب عددي مثبت باش

.228 صحیح است. 3گزینه 
C Cn nV C

21
2

 

n sin n sin sin sin sin1 1 2 2 2 22 30 1 90 
وارد هوا شده است، پـس   90زاویۀ به هوا تابیده و با  30زاویۀ نور با 
 منحرف شده است. 60

 )98تا  95 هاي هصفح(فیزیک دوازدهم، 
.229 صحیح است. 1گزینه 
E رابطۀطبق  hf       انرژي فوتون فقط بسـتگی بـه بسـامد دارد و بـا تغییـر

 ماند. محیط بسامد و در نتیجه انرژي فوتون ثابت می
.230 صحیح است. 2گزینه 

E Pt J J25 1100 100 5 10100 100  

/E nhf n
82 34

9
3 105 10 6 63 10

550 10
  

n
81 33
6

1010 10
10

  

n n1 19 1810 10 10 
  

 شیمی
.231 صحیح است. 3گزینه 

 فقط مورد (د) درست است.
 بررسی سایر موارد:

 شود. به طور مصنوعی ساخته میTc99 همۀالف) 
 رود. سرطانی به کار می تودةدار براي تشخیص  ب) گلوکز نشان

عنـوان سـوخت در راکتورهـاي    هاي اورانیوم اغلب به  ج) یکی از ایزوتوپ
 رود. اتمی به کار می

 9و  8، 7هاي  صفحه(شیمی دهم ، 
.232 صحیح است. 2گزینه 

آنها بـه ترتیـب    Lوجود دارد که  d3و  s3 ،p3 زیرالیۀسوم، سه  الیۀدر 
 باشد. می 3است و مجموع آنها  2و  1، 0

 )28 صفحۀ(شیمی دهم ، 
.233 صحیح است. 4گزینه 

 دهد. را نشان می اي اتم شکل، ساختار الیه
.234 صحیح است. 1گزینه 

NPb e
2 207 82 125 125 80 4582 2 80 

NTe e
2 127 52 75 75 54 2152 2 54 

NIn e
118 49 69 69 48 2149 1 48 

NBr e
71 35 36 36 36 035 1 36 

 )5 صفحۀ(شیمی دهم ، 
.235 صحیح است. 4گزینه 
 مانند نشاسته    پلیمرهاییهاي گیاهی  پ)  و روغن اتانولالف) 

 ر سوخت سبز وجود ندارد.د نیتروژنت) عنصر 
.236 صحیح است. 2گزینه 

حجم و دمـا بـه صـورت    رابطۀ باشند؛ زیرا  نمودارهاي پ و ت درست می
 باشد. خطی و با شیب ثابت می

.237 صحیح است. 2گزینه 
ــه اوزون برگشــت   ــیژن ب ــدیل اکس ــانول و تب ــر ات ــتند.   تبخی ــذیر هس پ

لیـد  هایی کـه در آنهـا فـراورده رسـوب تو     هاي سوختن و واکنش واکنش
 باشند. ناپذیر می شود، برگشت می

.238 صحیح است.   2گزینه 
C)اتانول و گلوکز به شکل مولکـولی   H O , C H OH)6 12 6 2 مولکـولی در   5

 کنند و رساناي جریان برق نیستند.   شوند و یون تولید نمی آب حل می
.239 صحیح است.   3گزینه 

H OCaBr Ca (aq) Br (aq)2 2
2 2  

Brmg ? g35 10 mol1 CaBr
g

2
200

molBr
CaBr2

2
molCaBr21

g
molBr

80
1

mg
g

310
1 mg4

  

Br /

mgppm ppmL
4 1004  

 کند. افقی به آن نیرویی وارد نمیۀ
/ /F qVB NqVB 6 51 10 10 02 002/ //

6 5

 صحیح است. 1نه 
A/معادلۀ جه به  m4// وrad

s5:

E JkA m AkA m1 1 1 1 16kA AkAkA m AkA2 2 2A 25 116
2 2 2 2 100

ریاضی، )67صفحۀ (فیزیک دوازدهم
 صحیح است. 3نه 

   طـرف   در حال نوسان و جهـت حرکـت آن بـه   A نقطۀ+xطرف  شار موج به
جهت نیرو و شتاب نوسانگر طـرف مرکـز    همـواره بـه   Bست، از طرف دیگر

y + است.yطرف  ن است، پس جهت شتاب آن نیز به
 )86صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1نه 
T sT5 3 6T TT4 2 5

rad
T sT
2 2 5

6 3
5

kF kx ma a x xk
mkx ma a x xkx ma a xk 22 4 325

9 100
ma
s2

310250 4 3
900 9
ششد. عالمت شتاب و مکان مخالف است، باید شتاب عددي مثبت باش

 صحیح است. 3نه 
C Cn V C
C CnC
V 21

2
n sin n sin sin sin sinn sin sin sin sinn sin sin sinsinsin

 باشد. می3است و مجموع آنها 2و 1، 0
ص(شیمی دهم ،

صحیح است. 4گزینه  233.
 دهد. را نشان میاي اتم شکل، ساختار الیه

صحیح است. 1گزینه  234.
207 82 125 125 80 4582 2 80
127 52 75 75 54 2152 2 54

118 49 69 69 48 2149 1 48
71 35 36 36 36 035 1 36

(شیمی دهم
صحیح است. 4گزینه  235.
مانند نشاسته پلیمرهاییهاي گیاهی  پ)  و روغن اتانولالف) 

ر سوخت سبز وجود ندارد.د نیتروژنت) عنصر 
صحیح است. 2گزینه  236.

حجم و دمـا برابطۀ باشند؛ زیرا  نمودارهاي پ و ت درست می
 باشد. خطی و با شیب ثابت می

صحیح است. 2گزینه  237.
ــه اوزون برگشــت   ــیژن ب ــدیل اکس ــانول و تب ــر ات ــذیرتبخی پ

واکنشواکنش و سوختن رسـهاي فـراورده آنهـا در کـه هایی
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.240 صحیح است.   2گزینه 

/
g H SO gmolg? LL molH SO g H SO

2 4
2 4 2 4

98 10001 2 1 لولحم40 لولحم g49 لولحم
 
 یا

/ /
n n n molv 01  غلظت موالر 022

/
H SO
g? mol
2 4

02 g
mol
98
1 / g19 6  

/ x gx
19 640 100 49 

.241 صحیح است.   2گزینه 
g KCl49
gیا 149 KCl

g
49

  C70در دماي  KClپذیري  لانحال 100
  محلول            آب                                                       

/
gKClKClg? gKCl gKClg

49250 82 21149
لولحم لولحم

 
صحیح است. 2گزینه  242.

آرایـش   33و  29، 24، 19چهـارم عناصـر بـا عـدد اتمـی      دورة الف) در 
 الیه دارند. (درست)ترین زیر پر در بیرونی نیمه

 ب) (درست)
سوم، شیب نمودار کاهش شعاع  دورةپ) با افزایش تدریجی عدد اتمی در عناصر 

 شود. ) روند نامنظمی دارد و پس از آن کمتر میSi14و  Al13اتمی (بین 
,Yت) در بین فلزات واسطه  Sc39 هنگام تبدیل شدن به یون پایـدار   21

 کنند. خود، آرایش گاز نجیب قبل از خود را پیدا می
 )14 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 4گزینه  243.
 آوریم: دست می را به CO2گازي، یعنی فراوردة مقدار نظري 

CO2 يرظن رادقم / CO ( ) g28 8 100 1180
یلمع

 
molCO molCaCO gCaCO?gCaCO gCO gCO molCO molCaCO

2 3 3
3 2

2 2 3

1 1 10011 44 1 1 
gCaCO325 

 )25 صفحۀ(شیمی یازدهم ، 
.244 صحیح است. 2گزینه 

ــا گــاز هیــدروژن واکــنش مــی  C400یــد در دمــاي  ــاالتر ب دهــد،  و ب
53 است. کلرترین هالوژن گازي شکل  سنگین 17 36 

 شتر است.عنصرها بی بقیۀها در هر تناوب از  خاصیت نافلزي هالوژن
 دوره ید، زنون است. گاز نجیب هم

 )14و  13هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.245 صحیح است. 4گزینه 

 عبارت (ب) درست است.          
 هاي نادرست: بررسی عبارت

 شود. هاي کربن شکسته می الف) در این واکنش یکی از پیوندهاي میان اتم
Cپیوند  5این واکنش داراي  فراوردةج)  H باشد. می 

 شود. د) از این واکنش اتانول در مقیاس صنعتی تولید می
 )40 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.246 صحیح است. 3گزینه 
/ /g g4068 1 27  خالص دهندة واکنشجرم  24100

/
mol x kJQ : g g mol

127 24 690227  واکنش4

/kJ Q kJ423000 2 3  گرماي آزاد شده10

/
mol N ,Omolg g molC H (NO )

2 2
3 5 3 3

7127 24 227  N2وO2تعداد مول گاز 4

/0 21 

.247 صحیح است. 3گزینه 
)هنگام نوشیدن شیر گرم، ابتدا شیر با بدن  C)37 دما شـده و   هم

Q)فرایندي گرماده خواهد داشت  )1 انرژي موجـود   عمدة. بخش 0
رسـد   در شیر، هنگام فرایند گوارش و سـوخت و سـاز بـه بـدن مـی     

(Q )2 0. 
 )59 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.248 صحیح است.   1گزینه 
NH O NO H O3 2 24 5 4 6  

 هاي نادرست: بررسی عبارت
 NH3با سـرعت مصـرف    NO: سرعت واکنش بر حسب تولید 2گزینۀ 

 با یکدیگر برابر هستند. 
H: سرعت تولید 3گزینۀ  O2 ،/

61 2 برابر سـرعت مصـرف اکسـیژن     5
 است.  
Oزمانی یکسان گسترة : در 4گزینۀ  NHR R

2 3
4  باشد.   می 5

.249 صحیح است.   3گزینه 

از پلیمر شدن سیانواتن پلیمر

n

H H

C C

H CN

تهیۀ شود که در  تهیه می 

 پتوکاربرد دارد. 
.250 صحیح است.   3گزینه 

 توان گفت:   با توجه به فرایند بسپارش این ترکیب می

n
F

C C
F

F F
(g)

| |

| |

n

F F

C C

F F
 

 ها دارد. پیوند اشتراکی میان اتم 6ساختار متقارن با   :1گزینۀ 
اولیه براي ساخت نـخ دنـدان،   دة ما: پلیمر حاصل (تفلون)، 2گزینۀ 

 باشد.  ظروف نچسب و ظروف مقاوم برابر مواد شیمیایی می
باشد که  : ترکیب حاصل جامد است، یک درشت مولکول می4گزینۀ 

هـاي آن   اي زیـاد میـان مولکـول    به دلیل جرم و حجم زیاد، جاذبـه 
 وجود دارد. 

.251 صحیح است.   2گزینه 
 هاي نادرست:   بررسی عبارت

هـاي تولیـدي در جهـان از پنبـه تهیـه       ب: حدود نیمی از لبـاس عبارت 
 شوند.   می

 مولکول ها برخی طبیعی و عمدتاً ساختگی هستند.   درشت  عبارت پ:
.252 صحیح است. 3گزینه 

کنندگی بهتري نسـبت بـه صـابون دارنـد، در      هاي غیرصابونی پاك کننده پاك
هـاي   کننـده  اسـت، پـاك   1بـه   1هر دو ترکیـب نسـبت آنیـون بـه کـاتیون      

بهتـري دارنـد، تعـداد اتـم      کننـدگی  غیرصابونی در آب سخت خاصـیت پـاك  
 2هـاي صـابونی    کننـده  و در پـاك  3هاي غیرصـابونی   کننده اکسیژن در پاك

هاي غیرصـابونی بـرخالف صـابون درحضـور یـون کلسـیم        کننده است و پاك
 کند. رسوب نمی

 )11و  10 هاي صفحهدوازدهم،  شیمی(
.253 ت.صحیح اس 4گزینه 
یابـد و بـا افـزایش درصـد      مانده بـا افـزایش دمـا کـاهش مـی      باقی لکۀدرصد 

وشـو در آب سـخت    یابد. ارتفاع کف هنگام شست استر پارچه، افزایش می پلی
 یابد. کاهش می Ca2و  Mg2هاي  حاوي یون

 )10و  9 هاي صفحهدوازدهم،  (شیمی

gKClKClg? gKCl KClggKCl 49
149 / gK82 لولحم/21 لولحم

صحیح است. 2نه 
آرایـش   33و 29، 24، 19چهـارم عناصـر بـا عـدد اتمـی      دورة  در 

الیه دارند. (درست)ترین زیر پر در بیرونی 
(درست)

سوم، شیب نمودار کاهش شعاع دورةا افزایش تدریجی عدد اتمی در عناصر 
شود. ) روند نامنظمی دارد و پس از آن کمتر میSi14و Al13 (بین 

,Yدر بین فلزات واسطه  Sc39 21Y,  هنگام تبدیل شدن به یون پایـدار
 کنند. ، آرایش گاز نجیب قبل از خود را پیدا می

 )14صفحۀ(شیمی یازدهم، 
صحیح است. 4نه 

 آوریم: دست می را به CO2گازي، یعنی فراوردةر نظري 

CO2 يرظن رادقم / CO ( ) g28 8/ 100 1180
ل

molCO molCaCO gC?gCaCO gCO gCO molCO molCgCO llCO3 2gCOgCO
2 2

1molCO
44gCO molCOmolCO

gCaCO325
 )25صفحۀ(شیمی یازدهم ، 

صحیح است. 2نه 
ــا گــاز هیــدروژن واکــنش مــیC400در دمــاي  ــاالتر ب دهــد، و ب

53است. کلرترین هالوژن گازي شکل ین 17 36
یی شتر است.عنصرها بی  بقیۀها در هر تناوب از یت نافلزي هالوژن

دوره ید، زنون است.نجیب هم
 )14و 13هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 است.  
Oزمانی یکسان گسترة : در4گزینۀ  NHR R

2 3NH4 OROباشد می
.249 صحیح است.   3گزینه 

از پلیمر شدن سیانواتن پلیمر

n

H HH HH H

C CC C

H CNH CNH CN

شود ک تهیه می 

پتوکاربرد دارد. 
.250 صحیح است.   3گزینه 

 توان گفت:   با توجه به فرایند بسپارش این ترکیب می

C C
F

F
(g)

n

F F
| |
F F
| |

C C
| |

| |
C CC C
| |
F F
| |
F FF F

ها دارد. پیوند اشتراکی میان اتم 6ساختار متقارن با  :1گزینۀ 
اولیه براي ساخت نـدة ما: پلیمر حاصل (تفلون)، 2گزینۀ 

باشد ظروف نچسب و ظروف مقاوم برابر مواد شیمیایی می
: ترکیب حاصل جامد است، یک درشت مولکول م4گزینۀ 

اي زیـاد میـان مولکـولبه دلیل جرم و حجم زیاد، جاذبـه 
 وجود دارد. 

.251 صحیح است.   2گزینه 
هاي نادرست:   بررسی عبارت

هـاي تولیـدي در جهـان از پب: حدود نیمی از لبـاس عبارت 
 شوند.   می

مولکول ها برخی طبیعی و عمدتاً ساختگی   درشت  عبارت پ:
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.254 صحیح است. 1گزینه 
ـابراین    در آن نارنجی مـی  pHاي است که کاغذ  کننده سرکه سفید پاك شـود، بن

 برخالف صابون خاصیت اسیدي دارد.
 )13و  12 هاي صفحهدوازدهم،  (شیمی

.255 صحیح است. 2گزینه 
ـابونی بـه صـورت      کننـده  فرمول کلی پاك ـاي ص nه nC H O Na2 1 اسـت،   2

 توان گفت: بنابراین می
n n C H O Na17 33 22 1 33 17 

که به صورت MgCl2هاي صابونی و محلول  کننده با توجه به واکنش میان پاك
 توان نتیجه گرفت: زیر است می

C H O Na(s) MgCl (aq)17 33 2 22 
(C H O Na) Mg(s) NaCl(aq)17 33 2 2 2 

/ molMgClL?g mL mL LMgCl
2

2

0 51200 1000 1
نوباص لولحم

لولحم
لولحملولحم

 
نوباص

نوباص
نوباص

/
mol g gmolMgCl mol2

2 292 58 41 1 نوباص
 

 )11و  10 هاي صفحهدوازدهم،  یشیم(
.256 صحیح است. 4گزینه 

 هاي ذکر شده در صورت سؤال درست هستند. تمام عبارت
 )51و  50 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

.257 صحیح است. 2گزینه 
هاي بسیار  بسیار کمی دارد که سبب ساخت باتري E0فلز لیتیم چگالی و مقدار

 بیشتر انرژي شده است. ذخیرةا توانایی تر ب تر، کوچک سبک
 )50و  49 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 

.258 صحیح است. 4گزینه 
صورت زیر  هاي صورت سؤال نادرست هستند. شکل درست آنها به تمامی عبارت

 است:
بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایل آنها بـراي گـرفتن    الف) رتبه

e .است 
ــوري از      ــروي الکتروموتــ ـالوانی نیــ ـلول گـــ ــک ســـ  رابطــــۀب) در یــ

 آید. دست می ) بهE0سلولE0کاتدE0(آند
ـاي آن   ج) هر واکنشـی کـه در سـمت فـراورده     بـه چشـم بخـورد، یـک      eه

 اکسایش است. واکنش نیم
ـا     د) در شرایط استاندارد براي اندازه ـلول دم گیري پتانسیل الکترودي هر نـیم س

C25 .است 
 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.259 صحیح است. 2گزینه 
ـ طال یک فلز نجیب است و اکسایش نمی  یابد. الف) نادرست 

ـ حدود   تن) 20درصد (نه  20ب) نادرست 
باشد و در آب نامحلول  می Fe(OH)3ـ فرمول شیمیایی زنگ آهن ج) درست  

 است.
 د) درست
 هـ) درست

 )58و  57، 56هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
.260 صحیح است.  1گزینه 

:اتم  13 Fe (PO )3 4  فسفات (II)آهن  2
 آلومینیم هیدروژن فسفات اتم دارد  20

 ندیم فسفات اسکا اتم دارد  6
 روي هیدروژن فسفات اتم دارد  7

 

.261 صحیح است.  2گزینه 
 عبارت ب درست است. 

 ها: عبارتبقیۀ دلیل نادرستی 
ـاناي       عبارت الف: ترکیب هاي یونی فقـط در حالـت مـذاب و محلـول در آب، رس

 جریان الکتریسیته هستند. 
ـا در   ها و یـون  ولمولک  ها، بعدي و منظم اتم بلور، به آرایش سهشبکۀ عبارت پ:  ه

 شود. یک بلور گفته می
ـازندة  هاي  عبارت ت: بار یون ، CaCl2بیشـتر اسـت، پـس     KFاز  CaCl2س

 تري دارد. بزرگشبکۀ انرژي 
.262 صحیح است.  2گزینه 

n p
p e e p N ,p
n e N p

59
3 3 31 28

6 3
  

ـاي     جزء عناصر واسطه است و این ف 28شمارة عنصر  لزها بـه جـز جیـوه از فلزه
 تر هستند. گروه اول و دوم سخت

ــر  ــمارة عنص ــرون  28ش ـا داراي دو الکت Lبـ ــۀدر  0 ــت   الی ــت اس ظرفی
Ni :[Ar] d s8 2

28 3 ـاوب   Ni28عنصر سدیم در تناوب سوم و عنصر  4 در تن
 چهارم جاي دارد. 

ـاي   سوم شانزده الکترون در زیرالیهالیۀ در  28شمارة عنصر  دارد  d3و  s3 ،p3ه
Ni : s s p s p d s2 2 6 2 6 8 2

28 1 2 2 3 3 3 4. 
.263 صحیح است.  2گزینه 

ـار آب از    براي تولید آمونیاك، هیدروژن مورد نیاز از پاالیش نفت خام با عبـور بخ
 شود.  تأمین می C1000روي زغال داغ با دماي 

CC(s) H O(g) CO(g) H (g)1000
2 2  

.264 صحیح است.  3گزینه 
 ها:  بررسی گزینه

ـاك     :1گزینۀ  ـابونی بـه صـورت      کننـده  بخـش قطبـی پ ـاي ص COO)ه و  (
SO)هاي غیرصابونی به صورت   کننده پاك است، بنابراین اختالف جرم مولی  3(
SOآنها  ( g.mol ) CO ( g.mol )1 1

3 280 44  باشد.  می 36
غیرصابونی است که به دلیل کنندة  پاك: سدیم دودسیل بنزن سولفونات 2گزینۀ 

ـاي آب نیـروي    بنزن، آروماتیک بوده و بخش قطبی آن با مولکولحلقۀ داشتن  ه
 دهد.  قوي هیدروژنی تشکیل می

تر شـده و   ها، بخش ناقطبی کوچک کننده : با کاهش تعداد کربن در پاك3گزینۀ 
ـاهش    ناقطبی و مولکول  ي تشکیل شده میان بخشدر نتیجه نیرو هاي چربـی ک

 کنندگی است.  یابد و این به معناي کاهش خاصیت پاك می
: ترکیب بیان شده داراي فرمول ساختاري زیر است که بخش ناقطبی آن 4گزینۀ 

 داراي یک پیوند دوگانه بوده و سیرنشده است. 
O
||
C O Na 

.265 است.  صحیح 4گزینه 
Yکه به صورت  2واکنش ظرف  X2 ،ـابراین    انجام نمـی   است شـود، بن

اسـت و واکـنش    Y2بیشتر از  Xتوان نتیجه گرفت؛ قدرت اکسندگی  می
Yکه به صورت  1ظرف  M2 تـوان   ، بنابراین مـی شود است، انجام می

اسـت، پـس در کـل     M2بیشـتر از   Y2نتیجه گرفت؛ قـدرت اکسـندگی   
ــی ــون   م ــدرت اکســندگی ی ــب ق ــت؛ ترتی ــه گرف ــوان نتیج ــورت   ت ــه ص ـا ب هـ

X Y M2 ـابراین    باشـد،  می 2 تـر   راحـت  Y2نسـبت بـه    Xبن
 نادرست).  2گزینۀ گیرد ( الکترون می
Xو واکنش  M2 ) 1نادرست). در ظـرف (  1گزینۀ انجام نخواهد شد (

Mواکنش به صورت  Y M Y2 شود که به ازاي مصرف  انجام می 2
ـابراین    تولید می Y) فلز g 65، یک مول (M) فلز g 64شدن یک مول ( شـود، بن

g65 64 نادرست). با توجه به ترتیب  3گزینۀ یابد ( جرم تیغه افزایش می  ،1
توان نتیجه گرفت، ترتیب کاهندگی فلـزات بـه صـورت     اکسندگی بیان شده، می

M Y X ) صحیح). 4گزینۀ است 

/ molMgL?g mL mL LMgCl2
0 5/1

1000
ا لل

لولحم
لولحمل

نوباص
نوباص
نوباص

/
mol g gmolMgCl mol ا

g
l2

2 292 58 4/1molMgCl نوباص

هاي صفحه یدوازدهم،  یشیم(  )11و 10 
صحیح است. 4نه 

 هاي ذکر شده در صورت سؤال درست هستند.  عبارت
هاي صفحه(شیمی دوازدهم،  55 )51و 50 

صحیح است. 2نه 
هاي بسیار  بسیار کمی دارد که سبب ساخت باتريE0یتیم چگالی و مقدار

بیشتر انرژي شده است.ذخیرةا توانایی تر ب تر، کوچکک
هاي صفحه(شیمی دوازدهم،  55 )50و 49 

صحیح است. 4نه 
صورت زیر  هاي صورت سؤال نادرست هستند. شکل درست آنها بهی عبارت

: 
بندي فلزها در سري الکتروشیمیایی به ترتیب تمایل آنها بـراي گـرفتن   رتبه

 است. 
ــوري از      ــروي الکتروموتــ ـالوانی نیــ ـلول گـــ ــک ســـ         رابطــــۀدر یــ

E0کاتدE0سلولE0آید. دست می ) به 
ـاي آن   هر واکنشـی کـه در سـمت فـراورده     بـه چشـم بخـورد، یـک     e    ه

 اکسایش است.کنش
ـا    ر شرایط استاندارد براي اندازه ـلول دم س گیري پتانسیل الکترودي هر نـیم

 است. 25
44 )47 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

 تر هستند. گروه اول و دوم سخت
ــر ــمارة عنص ــرون 28ش ـا داراي دو الکت Lبـ ــۀدر 0 ظرفیـ الی

Ni :[Ar] d s8 2
28 dd در تناوب سوم و عنصر Ni28عنصر سدیم

چهارم جاي دارد. 
ـاي   سوم شانزده الکترون در زیرالیهالیۀ در  28 شمارة عنصر s3 ،33p3ه

Ni : s s p s p d s2 2 6 2 6 8 2dd28 s s p s p ds s p s p dddd.
صحیح است.  2گزینه  263.

براي تولید آمونیاك، هیدروژن مورد نیاز از پاالیش نفت خام با عبـور
شود.  تأمین می C1000روي زغال داغ با دماي 

O(g) CO(g) H (g)O(g) CO(g) 2g) Hg)2O(g)O(g) C CO(gggC CO(C CO(g1000 CO(gCO(g

صحیح است.  3گزینه  264.
 ها:  بررسی گزینه

ـاك    :1گزینۀ  ـابونی بـه صـورت        کننـده بخـش قطبـی پ ـاي ص ( ه
SO) هاي غیرصابونی به صورت   کننده پاك است، بنابراین اختالف3(
SOآنها  ( g.mol ) CO ( g.mol )( l( l CO (1 1) CO ( l) CO ( l) ( l( l3 2( g.mol ) CO( g.mol ) COCO 36g.mol )g mol )lباشد می

غیرصابونی استکنندة پاك: سدیم دودسیل بنزن سولفونات 2گزینۀ 
ـايبنزن، آروماتیک بوده و بخش قطبی آن با مولکولحلقۀداشتن ه

 دهد.  قوي هیدروژنی تشکیل می
 ها، بخش ناقطبی کوچککننده : با کاهش تعداد کربن در پاك3گزینۀ 

هاي چربناقطبی و مولکول  ي تشکیل شده میان بخشدر نتیجه نیرو
 کنندگی است.  یابد و این به معناي کاهش خاصیت پاكمی

: ترکیب بیان شده داراي فرمول ساختاري زیر است که بخش4گزینۀ 
داراي یک پیوند دوگانه بوده و سیرنشده است. 
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