
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف
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 دقیقه 17 40 21 20 زبان عربی 2
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 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی
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 - - )69تا  15(صفحه  2و  1درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
؟ها، درست است مقابل کدام واژه معنی 1-
 مردم جمعیت شلوغی، فریاد، و داد غوغا، :هنگامه ب)   دندان دهان، مجازاً دهان، سقف: کامالف) 

 نابودي پست، زمین مهلکه،: َورطه د)   دادن تکیه: دادن یله رها،آزاد؛: یله ج)
 ، دب )4 الف، ج )3 د، الف )2 ، ب) ج1
-2 :جز به، درست است معانی مقابل واژه همۀها،  تمام گزینه در
 خالصه هرحال، به القصه،: ) باري2 گل بوتۀ بیخ سرخ، گل گل، بوتۀ: گلبن )1
 بیهوده لجوج، سرگشته،: ) خیره4 دادن، شنوایی  گوش شنیدن،: استماع )3

:جز بهها، کامالً درست است  واژه همۀمعنی مقابل  3-
برداري از روي یک تصویر یا طرح سخهن: برداري ) گرته2  کردن وعظ خواندن، خطبه سخنرانی،: ) خطابه1
گرفتار ،تنگنابدبختی و غم بزرگ، ه: مخمص) 4 وآمد رفت داشتن، الفت وشنید، گفت: ) معاشرت3

در کدام  بیت غلط امالیی به کار رفته است؟ 4-
بـاش   خانـه  در زنـان  چـون  نـداري  مردان زهرة) 1
2 (دمعنــی ربهـ  رازـــــف ز سـعدي  ظــــلف رسـت ر 
مشـتاقان   ریوـــ غ از بشـنو  انـجـ  گـوش  هـــب) 3
مــرنج  غصــه ز بــود نظمــت ۀریحـــــقر ــــــاگ) 4

 

 

ـــب ور ــدان هــ ــی می ــاران از روي م برمگــرد تیرب
نریــزد بر دوســت بــه کــه در دامنــی بــه کنــد چــه
راــــخض دـــــگنب وـــــج در غلغلــه زارــــــه
ــر از را قصــیده ایــن مــن گفتــــــۀ ز وانـــــبخ ب

 

-5 ؟دارد غلط امالیی دو در کدام گزینه
مغلــوبم تــو دســت در بوســممه تــــــو دام ) در1
 سـت ا چشم همه خلق بیفتم سهلر من از ـــگ) 2
ـ  ــــدایع سعــرت بـــــگ) 3  در بـار ـدي نباشـد ان
فَـراق  امکـان  و مـن  از شـکیب  هسـت  را تو ) گر4

 

ــو وقز وز  ــم تـ ــو وصـــف در مدهوشـ ــرانم تـ حیـ
ـــو ــدار تـــ ــو مخــزول کــه مپن نیســت ناصــر را ت
ـــه ــیش بـــ ــل پ ــت و اه ــه قراب ــ چ آري  انارمق

ــه ــه وصــالت ب ــرا ک ــو هجــران طاقــت م نیســت ت
 

-6 است؟ نادرستکدام اثر در مقابل آن  نویسندةنام 
 نامه: خواجه عبدا... انصاري) ) (قابوس2  نامه: عطار)   (الهی )1
 (اتاق آبی: سهراب سپهري) )4 آل احمد)   ) (ارزیابی شتابزده: جالل3

-7 ؟استرفته در کدام بیت بیش از سه تشبیه به کار 
به رخ چون ارغوان، حوري به تن چون پرنیـان  یاري )1
ــرد   2 ــتاب ک ــتن ش ــه رف ــر ب ــو عم ــل چ ــام گ ) ای
شـــکن بـــاش ) چـــون شـــیر بـــه خـــود ســـپه3
) خانــــه زنــــدان اســــت و تنهــــایی ضــــالل4

 

سروي به لب چون ناردان، ماهی به قد چون نـارون 
ــه دور   ــاقی بـ ــادة سـ ــن بـ ــتاب کـ ــون شـ گلگـ

فرزنــــــد خصــــــال خویشــــــتن بــــــاش   
ــت  انیش نیســـتهـــر کـــه چـــون ســـعدي گلسـ

 

-8 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشخیص و مجاز تشبیه، حس«هاي  آرایه
الف) خواهی که سخت و سست جهان بـر تـو بگـذرد   
ب) این دم شـنو کـه راحـت از ایـن دم شـود پدیـد      

بــه غایــت تیــغ فــراقم ســخت مشــتاقم ۀخســتج) 
ــم د)  ــینه زن ــر س ــ ســنگ ب ــی ۀشیش ــکند دل م ش

 

هـاي سـخت خـویش    بگذر ز عهـد سسـت و سـخن   
ــب  و ــا طل ــا شــود روا   کــه اینج ــت از اینج حاج

اي صـبا آخــر چــه گــردد گـر کنــی یکــدم عنایــت؟  
تقاضــا چــه کــنم   کــرده نــزنم شــوق چنــین  

 

 ) د، ج، ب، الف4 ) د، ب، ج، الف3 ) ج، الف، د، ب2 ) د، الف، ب، ج1
-9 شود؟ مجاز دیده می آرایۀدر کدام بیت 

ــک 1 ــۀ) یــ ــرخی   آن نیمــ ــه ســ ــویی بــ تــ
لعل است و مرجان اسـت دنـدانش   مانندة) لبش 2
ــري    3 ــه عم ــه ک ــافتم آن نکت ــبش ی ــل ل ) در لع
ســـت مـــا را ســـاقی لعـــل لبـــت  ) در ازل داده4

 

 

ــین زرد    ــنم چنـــ ــر مـــ ــیم دگـــ ــک نـــ یـــ
سرشکم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجـانش 

ــی  ــی آن مــ ــان معنــ ــالم جــ ــدم در عــ طلبیــ
ــۀ ــوز    جرع ــامم هن ــدهوش ج ــن م ــه م ــامی ک ج

 

بـاش  خانـه درزنـان چـون نـداري مردانزهرة) 1
2 (دمعنــیــ ربهـ ــرازففـــــفزسـعدي ــظففــــلفرسـت ر 
مشـتاقان  ــ ریوغغـــغازبشـنو ــانــ ـجـ گـوش ــهببـــب) 3
مــرنج غصــهزبــودنظمــتححۀــریحققـــــقــر گگــــــاگ) 4

ـــبور ــدانــهببــ ــیمی ــارانازرويم برمگــردتیرب
نریــزد بردوســتبــهکــهدردامنــیبــهکنــدچــه
ــراضضــــخضــدببـــــگنبــوججـــــجدرغلغلــهــزارههــــــه
ــنمــنگفتــــــۀزــوانخخـــــبخ ــرازراقصــیدهای ب

؟دارد غلط امالیی دودر کدام گزینه
مغلــوبمتــودســتدرههبوســممهتــــــودام) در1
سـت اچشم همه خلق بیفتم سهلــر من از گگـــگ) 2
ـ  ععــــــدایع سعببــــرت بگگـــــگ) 3 نباشـد ان ــدر بـار ــ  ـــدي
فَـراق امکـان ومـن ازشـکیب هسـت راتو) گر4

ــووقزوز ــمتـ ــفدرمدهوشـ ــووصـ ــرانمتـ حیـ
ـــو ــدارتـــ ــومخــزولکــهمپن نیســتناصــررات
ـــه ــیشبـــ ــلپ ــتواه ــهقراب ــچ آري ــانارمق

ــه ــهوصــالتب ــراک ــتم ــوهجــرانطاق نیســتت
در مقابل آننویسندةام اثر  است؟ نادرستکدام
نامه: خواجه عبدا... انصاري) ) (قابوس2 نامه: عطار)   (الهی )1
(اتاق آبی: سهراب سپهري) )4 آل احمد)   ) (ارزیابی شتابزده: جالل3

 ؟استرفته در کدام بیت بیش از سه تشبیه به کار 
به رخ چون ارغوان، حوري به تن چون پرنیـان یاري)1
ــرد   2 ــتاب ک ــتن ش ــه رف ــر ب ــو عم ــل چ ــام گ ) ای
شـــکن بـــاش) چـــون شـــیر بـــه خـــود ســـپه3
) خانــــه زنــــدان اســــت و تنهــــایی ضــــالل4

سروي به لب چون ناردان، ماهی به قد چون نـارون 
ــه دور   ــاقی بـ ــادةسـ ــن   بـ ــتاب کـ ــون شـ گلگـ

فرزنــــــد خصــــــال خویشــــــتن بــــــاش   
ــت  ت ت انیش نیســـتهـــر کـــه چـــون ســـعدي گلسـ

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشخیص و مجاز تشبیه، حس«هاي  رایه
هـاي سـخت خـویش   بگذر ز عهـد سسـت و سـخن   لف) خواهی که سخت و سست جهان بـر تـو بگـذرد   
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 کار رفته است؟ به» وندي، مرکب و وندي ـ مرکب« واژةدر کدام گزینه 

ــم  1 ــن غـ ــون دل مـ ــود  ) دل چـ ــد بـ زده نتوانـ
) کز غم دیدار رویت دیـده چـون جیحـون شـود    3

 

 

ــد   2 ــري دان ــت دلب ــره برافروخ ــه چه ــر ک ــه ه ) ن
ــم4 ــک ) ه ــینی نی ــک  نش ــدیمی نی ــردار و ن ــام ک ن

 

-11 آمده است؟» انتخاب کردن، مؤاخذه کردن، فرض کردن، آغاز کردن«در معناي  ترتیب به» گرفت«در کدام گزینه فعل 
ــوترم    ــون کب ــه دل چ ــرش ار چ ــا رب مگی ــف) ی ال
ــی زال را  ــت آنگهــــ ــتودن گرفــــ ب) ســــ
ــد را    ــه محمـــ ــومنی گرفتـــ ــو مـــ ج) تـــ
ــانی    ــان و جهــ ــه جــ ــن کــ ــرفتم مــ د) گــ

 

ــد و کشــت و عــزت صــید حــرم نداشــت      افکن
خداونـــــــد شمشـــــــیر و کوپـــــــال را  

ــیحا رااو کــــــــافر و گرف تــــــــه مســــــ
ــان   ــان و جهـــ ــین جـــ ــی چنـــ آرا چرایـــ

 

 ) ج ـ د ـ الف ـ ب4 ) د ـ ب ـ ج ـ الف3 ) ج ـ الف ـ د ـ ب2 ) د ـ الف ـ ب ـ ج1
-12 شود؟   عطف و پیوند هر دو دیده می» واو«در کدام بیت 

ــازه کــرد 1 ــو آمــد عــالم جــان ت ) دولــت عشــق ت
) تا ز عهد حسن تـو آوازه شـد در شـرق و غـرب    2
ــا 3 ــر دل م ــا  ) ب ــو وز صــبر م ــدوه ت ــرد ان ــد ک عی
) نور تـو صـحرا گرفـت و اشـک مـن دریـا نمـود       4

 

 

ــود آن رخ دیــد و ایمــان تــازه کــرد  عقــل، کــافر ب
ــا عشــق  ــرد  آســمان ب ــازه ک ــان ت ــد پیم ــازي عه ب

آنچه دید او چاق و فربه، کشت و قربـان تـازه کـرد   
موســی آتــش بــاز دیــد و نــوح طوفــان تــازه کــرد 

 

-13 است؟ رفتهبه کار » مسند«در کدام گزینه 
) گشـــــت غمنـــــاك دل و جـــــان عقـــــاب1
) ایــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل 2
) بــــــه دنبــــــال دفترچــــــه خاطراتــــــت3
) بــــــس بگردیــــــد و بگــــــردد روزگــــــار4

 

ــباب   ــام شــــ ــد ایــــ ــون از او دور شــــ چــــ
ــره   ــل نعـ ــراپرده گـ ــا سـ ــد  تـ ــد شـ ــان خواهـ زنـ

ســـــنگرت راگوشــــۀ  دلــــم گشــــت هـــــر   
ــا   ــه دنیــــ ــیار دل بــــ ــدد هوشــــ در نبنــــ

 

-14 است؟ دورترمفهوم کلی کدام بین از بقیه 
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــاو پســــت شــــد1
ــت    2 ــیده اس ــزت رس ــند ع ــه مس ــادگی ب ) ز افت
مینــــدیش) در آســــتان جانــــان از آســــمان 3
) از راه تواضـــع بـــه فلـــک رفـــت مســـیحا    4

 

ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ
ــه فرامــــوش چــــاه را     ــف کنــــد چگونــ یوســ

ــتی کـــز اوج  ــه خـــاك پسـ ــربلندي افتـــی بـ سـ
ــزّل کـــن و خورشـــید مکـــان بـــاش  بـــا ذره تنـ

 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ 15-
ــت    ــت نیســ ـ ــرط آدمیـ ــن شــ ــتم ایــ گفــ

 

ــبیح  ــرغ تســ ــاموش  مــ ــن خــ ــوي و مــ گــ
 

ــتانی  1 ــار بوســــ ــر شاخســــ ــحر بــــ ) ســــ
شـــنوم ) مـــن ذکـــر تـــو از مـــرغ چمـــن مـــی2
ــو را 3 ــه تـــ ــتم کـــ ــاور نداشـــ ) گفـــــت بـــ
ـادي هرگـــز    ) 4 آن کـــه تســـبیح ز دســـتش نفتــ

 

ــوانی گفـــت مـــرغ نغمـــه چـــه خـــوش مـــی خـ
ــی   ــمن مــ ــنبل و ســ ــه و ســ ــنوم وز اللــ شــ

بانــــگ مرغــــی چنــــین کنــــد مــــدهوش    
ــی   ــب وا م ــه ل ــدمش دوش ســر شیشــه ب ــرد دی ک

 

-16 است؟ دورترابیات  بقیۀمفهوم کدام بیت از 
) شــادي بطلــب کــه حاصــل عمــر دمــی اســت  1
غـــم بـــزي کـــه شـــادي و غـــم ) شـــاد و بـــی2
) حافظا چون غم و شادي جهـان در گـذر اسـت   3
ــود   4 ــحرا بـ ــه در صـ ــادي گرچـ ــیش و شـ ) عـ

 

ــت    ــی اسـ ــادي و جمـ ــاك کیقبـ ــر ذره ز خـ هـ
ــی  ــد و زود مـــــــ ــد زود آینـــــــ گذرنـــــــ

بهتــر آن اســت کــه مــن خــاطر خــود خــوش دارم
ــار    ــه یـ ــا کـ ــر جـ ــا هـ ــیش مـ ــود   عـ ــا بـ آنجـ

 

دارد؟ قرابت و سازگاري معنایی» نماي جوفروش گندم«کدام بیت با مثَل  17-
جـو چـه  بکــار آن چــه خــواهی چه گنــدم ) 1
نه بازرگـان کـه باشـد مـر مـرا  دهقانم مــن نه) 2
نـــد کاز بهشت راحتـت بیـــرون    نان گنــدم )3
دل تیـره  اللـه  چـو  و شوخ نیستی نرگس چو گر) 4            

 

درو روز کشـــــت اســــت و فــــــردا   کـــه امـ 
هـا پـر زر و سـیم    گنـدم و جـو کیسـه    ـرخانه ها پ

ــت    ــو اسـ ــان جـ ــازش نـ ــتگاري سـ زاد راه رسـ
سوسن مبـاش  و گل همچون زبان ده و دوروي پس

 

) تا ز عهد حسن تـو آوازه شـد در شـرق و غـرب    2
ــا3 ــر دل م ــا  ) ب ــو وز صــبر م ــدوه ت ــرد ان ــد ک عی
) نور تـو صـحرا گرفـت و اشـک مـن دریـا نمـود       4

ــا عشــق  ــرد آســمان ب ــازه ک ــان ت ــد پیم ــازي عه ب
آنچه دید او چاق و فربه، کشت و قربـان تـازه کـرد   
موســی آتــش بــاز دیــد و نــوح طوفــان تــازه کــرد 

 است؟ رفتهبه کار »مسند«در کدام گزینه 
) گشـــــت غمنـــــاك دل و جـــــان عقـــــاب1
) ایــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل 2
) بــــــه دنبــــــال دفترچــــــه خاطراتــــــت3
) بــــــس بگردیــــــد و بگــــــردد روزگــــــار4

ــباب   ــام شــــ ــد ایــــ ــون از او دور شــــ چــــ
ــره   ــل نعـ ــراپرده گـ ــا سـ ــد تـ ــد شـ ــان خواهـ     زنـ

ســـــنگرت را  گوشــــۀ  دلــــم گشــــت هـــــر   
ــا   ــه دنیــــ ــیار دل بــــ ــدد هوشــــ در نبنــــ

 است؟ دورترمفهوم کلی کدام بین از بقیه 
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــاو پســــت شــــد1
ــت    2 ــیده اس ــزت رس ــند ع ــه مس ــادگی ب ) ز افت
مینــــدیش) در آســــتان جانــــان از آســــمان 3
) از راه تواضـــع بـــه فلـــک رفـــت مســـیحا    4

ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ
ــه فرامــــوش چــــاه را     ــف کنــــد چگونــ یوســ

ــتی کـــز اوج  ــه خـــاك پسـ ــربلندي افتـــی بـ سـ
ــزّل کـــن و خورشـــید مکـــان بـــاش  بـــا ذره تنـ

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟
ــت    ــت نیســ ـ ــرط آدمیـ ــن شــ ــتم ایــ ــبیح گفــ ــرغ تســ ــاموش مــ ــن خــ ــوي و مــ  گــ

ــتانی  1 ــار بوســــ ــر شاخســــ ــحر بــــ ) ســــ
شـــنوم) مـــن ذکـــر تـــو از مـــرغ چمـــن مـــی2
ــو را 3 ــه تـــ ــتم کـــ ــاور نداشـــ ) گفـــــت بـــ
ـادي هرگـــز    )4 آن کـــه تســـبیح ز دســـتش نفتــ

ــوانیگفـــت مـــرغ نغمـــهچـــه خـــوش مـــی خـ
ــی   ــمن مــ ــنبل و ســ ــه و ســ ــنوموز اللــ شــ

بانــــگ مرغــــی چنــــین کنــــد مــــدهوش    
ــی   ــب وا م ــه ل ــدمش دوش ســر شیشــه ب ــرددی   ک
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم  18-

بدســـــگال از پـــــس خـــــوردن آب دمـــــی ــه                ــر از بِــ ــاد عمــ ــتاد و هفتــ ــال هشــ ســ
 

اوســتا وقــت مجمــوع آن کــس کــه ـــــخوش) 1
ـــان2 ــردن   ) چنـ ــوق م ــرد در دل ش ـــا ک جــــ
هان همــه دشـمن شــود ز دامـن تــو  ــــ گـر ج ) ا3
ــام  4 ــورش ایـ ــده از شـ ــن غمکـ ــوده در ایـ        ) آسـ

ـــس ـــرگ از پـ ـــمن مـ ــوش در دشـ ــت آغ دوس
دشــمن کــــــــه دشــــمن هــم نجســتی مــرگ 

دوسـت  اي رهـا  مـــن  دسـت  شـود  مـرگ  تیغ به
ــیچ    ــر ه ــویش خب ــه از خ ــداردمســتی اســت ک ن

 

معنایی دارد؟ تقابل »خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«کدام گزینه با عبارت  19-
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردد ) صــــد از ایــــن بــــی4 ــر تلــــف گــ هنــ

 

ــت   ــو نیسـ ــون تـ ــم را خلـــف چـ ــدون و جـ فریـ
ــرد    ــزّت بـــــ ــو عـــــ ــانپرتـــــ از دودمـــــ

ــو خلــف دارد غــم  خــوار جهــان داري کــو چــون ت
تـــــا یکـــــی در هنـــــر خلـــــف گـــــردد     

 

-20 مفهوم نمادین دیوار، (مانع و جدایی) در کدام گزینه وجود دارد؟
ــد   1 ــرگ بی ــو ب ــم همچ ــت خ ــم ز قام ــرزد دل ) ل
سـرا  ) از بصیرت نیسـت آسـودن در ایـن ظلمـت    2
ــاش مــی 3 ــم بــزنم بــر درِ بــاغ     ) ک شــد بنویس
گــذري مــا مــی  چــۀ معشــوقۀ کو از) اي کــه 4

 

 

دیــــوار پــــی گسســــته پنــــاه کَــــس مبــــاد 
دســـت بـــر دیـــوار مـــالم تـــا دري پیـــدا کـــنم 

آیــد کــه مــن از ایــن همــه دیــوار بــدم مــی      
شــکند دیــوارش  برحــذر باشــد کــه ســر مــی    

 

 
 
 
 

ی ب ن ی ز ر) رر ر ر ی ی
مفهوم نمادین دیوار، (مانع و جدایی) در کدام گزینه وجود دارد؟

ــد   1 ــرگ بی ــو ب ــم همچ ــت خ ــم ز قام ــرزد دل ) ل
سـرا ) از بصیرت نیسـت آسـودن در ایـن ظلمـت    2
ــاش مــی 3 ــم بــزنم بــر درِ بــاغ    ) ک شــد بنویس
گــذريمــا مــی چــۀ معشــوقۀ کواز) اي کــه 4

دیــــوار پــــی گسســــته پنــــاه کَــــس مبــــاد 
دســـت بـــر دیـــوار مـــالم تـــا دري پیـــدا کـــنم 

      آیــدکــه مــن از ایــن همــه دیــوار بــدم مــی      
شــکند دیــوارش برحــذر باشــد کــه ســر مــی    

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  زبان عربی

 )21 - 30( عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة للترجمة أو المفھوم أو التعریب ■■

-21 :  أقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین ثبّت... ربَّنا
 و بر گروه کافران پیروز گردان!) اي خداي ما، پاهاي ما را استوار ساز 1
 هاي ما را استوار گردان و بر گروه کافر ما را نصرت ده!) پروردگارا، قدم2
 ) پروردگارا، ما را در قدم برداشتن استوار کن و ما را بر گروه کافر پیروزي بده!3
 هاي ما را خودت استوار ساز و بر گروه کافران نصرت بده!) خداوندا، گام4
-22 »:ذات غصون نضرة مثمرة یجری أجره لصاحبھ و إن کان میِّتاً! شجارأَغرُس «

 هایی تر و تازه و بارده، پاداشش براي صاحب آن حتی اگر مرده باشد، جاري است!) کاشتن درخت با شاخه1
 بمیرد! شود، اگر چهپاداشی براي صاحب آن جاري می ،دارند دار هاي تر و تازه و میوه) با کاشتن درختانی که شاخه2
 هستند، اجرش براي صاحبش جاري است هر چند مرده باشد! دههایی با طراوات و ثمر) کاشت درختانی که داراي شاخه3
 شود!دهند، اجرش براي صاحب آن حتی وقتی بمیرد، جاري می) کاشتن درختانی تر و تازه که ثمر می4
-23 »:علموا أّن الکذب مفتاح کّل شّر!علیکم بالّصدق عند الخوف فإّن ھذا من عالمات المؤمن و ا«

 هاي ایمان است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نگام ترس صادق باشید، زیرا این از نشانه) ه1
 هاست! هاي مومنان است و بدانید که دروغگویی کلید بدي) باید که هنگام ترس صدقه بدهید، چه این از نشانه2
 هاي مومن است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!ام ترس، زیرا این از نشان) بر شما واجب است، راستی به هنگ3
 مومن است و باید بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نشانۀ ) باید در وقت ترس، صادق باشید، زیرا این 4
-24 »:أّن تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! اُفکرّ ما کنت «

 از عبادت هفتاد سال بهتر باشد! کنم که ساعتی اندیشیدن) گمان نمی1
 کردم که یک ساعت اندیشه کردن از عبادت هفتاد ساله بهتر است!) فکر نمی2
 ) تفکّر من این نبود که ساعتی فکر کردن از هفت سال عبادت کردن بهتر است!3
 کردم که ساعتی اندیشیدن از عبادت هفتاد سال بهتر است!) فکر نمی4
-25 »  الجمیلة تخلب قلوب الناظرین! ھذه الکواکب و أشّعتھا«

    ربودند!بینندگان را می هاي ) این ستارگان و پرتو زیبایشان دل1
 ربایند!) این ستارگان پرتوهایشان زیبا هستند و دل بینندگان را می2
   ربایند!هاي بینندگان را میها با پرتوهایی که زیبا هستند دل) این ستاره3
 ربایند!هاي بینندگان را میها دلآن هاي زیباي) این ستارگان و پرتو4

-26 :الخطأعیّن 
 روز براي خداوند مخلص شود. هرکس چهل من أخلص  أربعین یوماً: )1
 سازد.حکمت را از قلب او بر زبانش جاري می چشمه یَجری ینابیع الحکمة من قلبھ علی لسانھ:) 2
س از مـرگش بـراي او   جاي بگـذارد کـه پـ   و بدان که هرکس فرزندي را به :و اعلم أّن من ترک ولداً یستفغر لھ بعد موتھ) 3

 طلب آمرزش کند.
 که او در قبرش است!شود درحالیپاداشش براي او جاري می فأجره یصیر جاریاً لھ و ھو فی قبره:) 4

-27 عیّن الصحیح:
 چه زیباست آسمان روستاي ما و ماه زیبا و ستارگان تابانش! ما أجمل سماء قریتنا و قمرھا الجمیل و أنجمھا الّزاھرة:) 1
 درختی سبز خواهد شد!و کند این دانه کوچک است ولی رشد می ھذه الحبّة الصغیرة ستنمو و سوف تصیر شجرة خضراء:) 2
 ها برابر آن براي اوست! هرکس با کار نیک بیاید، ده :َمن جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا) 3
 فهمند!گشایم و آنان سخنم را میگره از زبانم می :عقدة من لسانی یفقھوا قولی لْ لُ حْ او ...) 4

  

هستند، اجرش براي صاحبش جاري است هر چند مرده باشدههایی با طراوات و ثمر) کاشت درختانی که داراي شاخه3
 شود!دهند، اجرش براي صاحب آن حتی وقتی بمیرد، جاري می) کاشتن درختانی تر و تازه که ثمر می4

ّدق عند الخوف فإن ھذا من عالمات المؤمن و ا ددعلیکم بالّص ّ شّر!ّ ّ الکذب مفتاح کل »:ّعلموا أن
هاي ایمان است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!ههنگام ترس صادق باشید، زیرا این از نشانه) ه1
 هاست! هاي مومنان است و بدانید که دروغگویی کلید بدي) باید که هنگام ترس صدقه بدهید، چه این از نشانه2
هاي مومن است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!گگام ترس، زیرا این از نشان) بر شما واجب است، راستی به هنگ3
مومن است و باید بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نشانۀ ) باید در وقت ترس، صادق باشید، زیرا این 4

ّفکرما کنت ّرر تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! ُ »:ّأن
از عبادت هفتاد سال بهتر باشد!کنم که ساعتی اندیشیدن) گمان نمی1
کردم که یک ساعت اندیشه کردن از عبادت هفتاد ساله بهتر است!) فکر نمی2
) تفکّر من این نبود که ساعتی فکر کردن از هفت سال عبادت کردن بهتر است!3
کردم که ساعتی اندیشیدن از عبادت هفتاد سال بهتر است!) فکر نمی4

»  الجمیلة تخلب قلوب الناظرین!ّتتھذه الکواکب و أشعتھا
    ربودند!بینندگان را می هاي ) این ستارگان و پرتو زیبایشان دل1
 ربایند!) این ستارگان پرتوهایشان زیبا هستند و دل بینندگان را می2
   ربایند!هاي بینندگان را میها با پرتوهایی که زیبا هستند دل) این ستاره3
ربایند!هاي بینندگان را میننها دلآنهاي زیباي) این ستارگان و پرتو4
ّنن  :الخطأی
اً:)1 ی ین أرب أخل لًن شک خل ن ا خ ا
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6صفحه  زبان عربی

-28 لمفھوم ھذه العبارة؟ األنسبما ھو » العبادة عشرة أجزاء و تسعة أجزاء فی طلب الحالل!«
 من یحاول فی طلب الحالل فا یرزقھ بغیر حساب!) 1
 طلب الحالل! اطلب الحالل ألّن العبادة لیست إالّ ) 2
روزي حــــالل دعــــا نیســــت مســــتجاب  بــــی) 3
غــــــم روزي مخــــــور تــــــا روز مانَــــــد    ) 4

 

ــاه دار!   ــکم را نگـــــ ــرام شـــــ از روزي حـــــ
کــــه خــــود روزي رســــان، روزي رســــاند!   

 
 

-29 :»در روز بیست و یکم ماه رمضان دو جزء از قرآن را خواندم!«
 من القرآن الکریم! قرأت فی الیوم الواحد و العشرین من شھر رمضان جزءان اثنان) 1
 أقرأ فی الیوم الواحد و العشرین من شھر رمضان الجزء الثانی من القرآن الکریم!) 2
 أقرأ فی واحد و عشرین یوماً من شھر رمضان  اثنان جزءان من القرآن الکریم!) 3
 قرأت فی واحد و عشرین یوماً من شھر رمضان الجزء الثانی من القرآن الکریم!) 4

-30 فی ضبط حرکات الکلمات: عیّن الصحیح
 عمری ستَّةَ َعَشَر عاماً!) 2  اثناُن خیٌر من واِحٍد!) 1
 م حشراٌت!أکثُر موجوداِت العالِ ) 4 َعَشرةٌ فی ثَالثٍَة یُساوی ثمانیٍن!) 3
 

 ):٣١-٣٣( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■

 
ا  تقدرفال » بکماء«الّزرافة  ین األشجار و ألوانھ دما تشعر بحضور األعداء تختفی ب ا و عن علی إیجاد صوت من فمھ

ذلک  اٍر و ل تّة أمت ی س ا إل الم و یصل طول قامتھ ات فی الع المتنّوعة تساعدھا علی ھذا االختفاء. الّزرافة أطول الحیوان
ة ال جار. الّزراف دة لألش راء الجدی ل األوراق الخض ی أک در عل اج  تق جار تحت ی أوراق األش رب ألّن ف ر للّش اء کثی ی م إل

ا  ذا بسبب طول أرجلھ ری و ھ ات االُخ ّداً من الحیوان ر ج رار اکث ة و للف ة للحرک ا. سرعة الّزراف ة لھ الجدیدة میاھاً کافی
 الطویلة.

 
-31 ؟»بکماء«ما ھو معنی  

 ) الغر4 ) ضعیف3 ) الل2 ) کر1
-32 »:الّزرافة«عیّن الّصحیح عن 

 لزرافة الواحدة إلی ستّة أمتار!یصل طول رجل ا) 1
 الّزرافة التشرب الماء ألنّھا التحتاج إلیھ!) 2
 تساعد الّزرافة عندما تشعر باألعداء إالّ أرجلھا! ال) 3
 الّزرافات األخری بلسانھا!مع الزرافة ال تقدر علی التکلّم ) 4

-33 :فی النصّ » ال تقدر«الصحیح عن فعل عیّن 
 المضارع للنھی، للغائبة) 2 المضارع للنھی، للمخاطب) 1
 المضارع للنفی، للغائبة) 4  المضارع للنفی، للمخاطب) 3

 

 )٣۴-۴٠(عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة  ■■
 

-34 عیّن الصحیح حسب التوضیحات:
 الخریف: الفصل الّذی یأتی بعد الّربیع! )2 الخاتَم: نھایة عمل أو مسافة! )1
الُمتحف: مکان یحافظ فیھ علی األشیاء القدیمة! )4 األطبّاء المرضی! المختبر: مکان یفحص )3

-35 فیھا جمع سالم للمذکر: لیس عیّن عبارة
 علینا أن نرحم المساکین!) 2 رأیت ھؤالء المؤمنین فی المسجد!) 1
 اتّحاد المسلمین یسبّب تقّدمھم!) 4 شاھدت المعلّمین جالسین فی الغرفة!) 3

-36 م اسم اإلشارة:عیّن الصحیح عن استخدا
 خلق هللا ھؤالء الّسماوات فی أحسن شکل! )2 ھذان العینان الجمیلتان تخلبان قلبی! )1
 ھذه الطالبات یدرسن فی المدرسة! )4 ! التقربا ھاتین الّشجرتین!تلمیذتان یا )3

ح یح ی :ن  ر  ب  ی 
دد من واِحٍد!) 1 ِ ٌ خیٌر َررَشَر عاماً!) 2 ُاثناُن شش َع ََةَ ةةعمری ستَّ
ةةالثٍَة یُساوی ثمانیٍن!) 3 الال فی ثَ َررَشرةٌ العالِ) 4 ششَع ٌللم حشراٌت!ِأکثُر موجوداِت

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص ببِج َّة، ثم اَ ةة التالی بدقّ ):٣١-٣٣(ّصصقرأ النّّص

فة رافة  تقدرفال » بکماء«ّز ین األشجار و أّ دما تشعر بحضور األعداء تختفی ب ا و عن علی إیجاد صوت من فمھ
اٍر و تّة أمت ی س ا إل الم و یصل طول قامتھ ات فی الع ّةةرافة أطول الحیوان ّعة تساعدھا علی ھذا االختفاء. الّز ّلمتنو

ة ال جار. الّزراف دة لألش راء الجدی ل األوراق الخض ی أک در عل اج ّق ی أوراق األتحت  ف
ٍ

ألن ّرب ر للّش اء کثی ی م ّإل
ذا بسبب طول أ ری و ھ ات االُخ ُمن الحیوان داً ر ج رار اکث ة و للف ة للحرک ّراف ا. سرعة الّز ة لھ ّ کافی ًلجدیدة میاھاً

 طویلة.

؟»بکماء«ا ھو معنی 
 ) الغر4 ) ضعیف3 ) الل2 ) کر1

ححن الّصحیح عن  ّ رافة«ننیّ ّ:«
ّةةلزرافة الواحدة إلی ستّة أمتار!یصل طول رجل ا) 1
ّھھرافة التشرب الماء ألنّھا التحتاج إلیھ!) 2 ّالّز
أرجلھا! ال) 3 ّرافة عندما تشعر باألعداء إالّ ّتساعد الّز
ّالّزرافات األخری بلسانھا!مع ممالزرافة ال تقدر علی التکلّم) 4

ّ :فی النص»ال تقدر«الصحیح عن فعل ننیّن 
المضارع للنھی، للغائبة) 2 المضارع للنھی، للمخاطب) 1
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7صفحه  زبان عربی

-37 عیّن الّصحیح عن األفعال فی العبارات:
  ھؤالء البنات التکتبن الواجبات بسرعة! )1
 نکتب ھذه التمارین فی دفاترنا الیوم الماضی!سوف  )2
  یا زمیلتی، اُکتْب ما تقول المعلّمة علی ورقتک! )3
 بعض العلماء کانوا یکتبون رساالتھم علی لوحات حجریّة!) 4

-38 عیّن الصحیح عن أوزان الکلمات:
 !»یفّعلون«علی وزن » یتفّکرون«) 2 !»ینفعل«علی وزن » ینتشر«) 1
 !»مستفعلة«علی وزن » ُمستعرة«) 4 !»یفتعل«وزن علی » یستمع«) 3

-39 » ..........سبعة فی اثنین یساوی «: عیّن العدد المناسب للفراغ
 الرابع عشر) 4 أربعة عشر) 3 رابع عشر) 2 أربعة و عشر) 1

-40 عیّن الصحیح فی استخدام األعداد:
 الخمس فی االُسبوع.  األربعاء ھو الیوم .........) 1
 أربعة و عشرون ساعة.  .........کّل یوم لھ ) 2
 الحادی عشر .  .........عدد الالعبین فی فریق کرة القدم ) 3
 الثالثون و الخامس ........ .رقم غرفتی فی الفندق ) 4
 

 
 
 

االسبوع. األربعاء ھو الیوم .........) 1 الخمس ف
أربعة و عشرونساعة.  .........ّکل یوم لھ ) 2
الحادی عشر .  .........عدد الالعبین فی فریق کرة القدم )3
الثالثون و الخامس........ .رقم غرفتی فی الفندق ) 4
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-41 «.........»گوییم، در تقابل در مورد حیوانات و گیاهان باید گفت:  گرایی انسان سخن می هاي انسان و سایر موجودات، وقتی از کمال در مقام قیاس هدف

 کنند. رت غریزي به سوي هدف خود حرکت میگیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صو )1
 خالف انسان، استعدادهاي محدود مادي دارند.حیوانات و گیاهان بر )2
 شوند. ر سرحدي از رشد برسند، متوقف میکه ب هاي محدودي دارند و هنگامی گیاهان و حیوانات هدف )3
 .شود عوامل طبیعی سبب شکوفایی آنها میهاي نهفته فراوانی دارند که گیاهان و حیوانات استعداد )4

ها براي صرف کردن زندگی به آنها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن براساس کـدام صـفات    انتخاب درست هدف شاخصۀ 42-
 الهی انجام پذیرفته است؟

 طلب و استعدادهاي متنوع انسان ـ قادر حکیم  نهایت ) همسو بودن با میل بی1
 ) رساندن انسان به سرحدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي ـ قادر حکیم2
 نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان  ـ رحیم اعلم ) همسو بودن با میل بی3
 ) رساندن انسان به سرحدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي  ـ رحیم اعلم4
-43 شـریفه آیـۀ کـدام اسـت، کردهرا تصویر،»هستندتر جامعاهدافدنبالبهکهرازیركهاي انسان« جملۀمصحف شریف که آنجا 

ست؟ا نظر مامد
﴾ ربّ    و ی و  و  ان ﴿) 1                                                 ا
وات   ﴿و)2 ّ ٔرض و ا  ﴾   و ا
ّ اب  ن ﴿) 3 ّ اب ا  ا ة﴾ و ا ٓ                                         ا
4(ّ ّ ه ﴿ا ّ ا ّ و اً  ا ﴾                                                                                          را ا

رما و ما را پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت ف«گویند:  بازخورد دعاهاي مقدس گروهی از مردم که می 44-
 اند؟ کدام دسته از اهداف دل بستهکدام است و اینان به » از عذاب آتش نگه دار

 پذیر الحساب است ـ افول اي دارند و خداوند سریع ) از کار خود نصیب و بهره1
 پذیر ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ افول2
 ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ بهتر و پایدارتر  3
 الحساب است ـ بهتر و پایدارتر   رند و خداوند سریعاي دا ) از کار خود نصیب و بهره4

-45 این تأمل چیست؟نتیجۀ یابد و  یابیم که چه زمانی آرام می ها، درمی خوبیسرچشمۀ با تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر به دنبال 
  ها برسد ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. ) وقتی به منبع زیبایی1
 ها حرکت کند ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. نیکیسرچشمۀ که به سوي  هنگامی) 2
 ها حرکت کند ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.  نیکیسرچشمۀ که به سوي  ) هنگامی3
  ها برسد ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است. ) وقتی به منبع زیبایی4

-46 روند؟ ها چگونه به سراغ هدفی می یر موجودات ناشی از چیست و انسانهاي انسان و سا هاي هدف تفاوت
 دل بستن به آنها ) استعدادهاي محدود مادي ـ1
 دل بستن به آنها ـ نسان و تمایز او از سایر موجودات هاي خاص ا ) ویژگی2
 با بینش و نگرش خاص خود ) استعدادهاي محدود مادي ـ3
 با بینش و نگرش خاص خود انسان و تمایز او از سایر موجودات ـهاي خاص  ) ویژگی4

-47 کدام مورد است؟ ،داشت انسان در آیات قرآن کریم کرامتی که خداوند به انسان بخشیده و او را بر بسیاري از مخلوقات برتري داده با توجه به گرامی
 د راه را انتخاب کنیم.وده تا خرا صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار دا ما )1
 .هاي غلط تشخیص دهیم یشیم و راه درست زندگی را از راهبه ما قوه و نیرویی عطا کرده تا با آن بیند )2
   .راه شقاوت را به ما نشان داده تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم خداوند راه رستگاري و )3
 . مندي از آنها را در وجود ما قرار داده است ه و توانایی بهرهفریدآبراي ما  ،ها و زمین است ) آنچه را که در آسمان4

-48 کند؟ هاي زودگذر منع می مندي از کدام پر پرواز آدمی است و این سرمایه چگونه انسان را از خوشی دشمنان اسالم به سبب عدم بهرهپراکندة قلوب 
 هایش   تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل ـ با محکمهقوة ) 1
 تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل ـ با دوراندیشی  قوة ) 2
 ) قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت ـ با دوراندیشی  3
 هایش ) قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت ـ با محکمه4

شآیـۀ کـدام اسـت، کردهرا تصویر،»هستندترجامعاهدافدنبالبهکهرازیركهاي انسان« جملۀمصحف شریف که آنجا
ست؟ا نظر مامد
﴾رّبویووان﴿)1                                                ا
وات﴿و)2 ٔرضوّا  ﴾وا
ّابن﴿) 3 ّاباّا ة﴾وّا ٓ                                        ٓا
4(ّ ّّاه﴿ا ّواًّا ﴾                                                                  راّا

ففرماپروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت ف«گویند:  ازخورد دعاهاي مقدس گروهی از مردم که می
 اند؟ کدام دسته از اهداف دل بستهکدام است و اینان به»ز عذاب آتش نگه دار

 پذیر الحساب است ـ افولاي دارند و خداوند سریع) از کار خود نصیب و بهره1
پذیر ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ افول2
) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ بهتر و پایدارتر  3
الحساب است ـ بهتر و پایدارتر  رند و خداوند سریعاي دا ) از کار خود نصیب و بهره4

این تأمل چیسنتیجۀ یابد و  یابیم که چه زمانی آرام می ها، درمی خوبیسرچشمۀ ا تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر به دنبال 
 ها برسد ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است.) وقتی به منبع زیبایی1
ها حرکت کند ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. نیکیسرچشمۀکه به سوي  هنگامی)2
ها حرکت کند ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.  نیکیسرچشمۀکه به سوي  ) هنگامی3
  ها برسد ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.) وقتی به منبع زیبایی4

 روند؟ ها چگونه به سراغ هدفی مییر موجودات ناشی از چیست و انسانهاي انسان و سا هاي هدف فاوت
دل بستن به آنها) استعدادهاي محدود مادي ـ1
دل بستن به آنها ـ نسان و تمایز او از سایر موجودات هاي خاص ا ) ویژگی2
مادي3 محدود استعدادهاي خود) خاص ش نگ و نش ب با
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
یک از استعدادهاي رسیدن به  یان روایات به عداوت حداکثري توصیف شده است، انسان را از کدامیکی از عوامل انحطاط آدمی که در ب 49-

 سازد؟ زدایی از وجود انسان، او را به چه امري معترف می دارد و غفلت قرب الهی بازمی
 ) سرزنشگر درونی ـ خداوند در کنار ماست  2 ) سرشت خدا آشنا ـ خداوند در کنار ماست 1
 ) سرشت خدا آشنا ـ گناه ما را از خدا بیگانه کرده است4 درونی ـ گناه ما را از خدا بیگانه کرده است ) سرزنشگر3
-50 یابیم که در میان دوزخیان نبودن منوط به چیست؟ توجه به آیات نورانی قرآن درمی با
 ) غفلت نکردن از سرشت خدا آشنا2  ها ) گرایش درست به نیکی1
 ) گوش شنوا داشتن با تعقل کردن4  درست از اختیار استفادة) 3

-51 دهد، کدام است؟  کننده به دین را فریب می دو طریقی که با استفاده از آنها، شیطان افراد مرتد و پشت
 ) بازداشتن از یاد خدا ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم1
 ) زینت دادن اعمال زشت ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 2
 زشت ـ فریفتن با آمال طویل) زینت دادن اعمال 3
 فریفتن با آمال طویلـ )  بازداشتن از یاد خدا 4

-52 مختار بودن انسان در دنیا و سلب اختیار او در قیامت در سخن شیطان در کدام گزینه متبلور است؟
 من بر شما تسلطی نداشتم   ) و شما فریادرس من نیستید ـ1
 من فقط شما را به گناه دعوت کردم ) و شما فریادرس من نیستید ـ2
 این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید   سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید ـپس مرا  )3
 توانید مرا نجات دهید   و نه شما می توانم به شما کمکی کنم نه من می  ـشما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید  )4

-53 کدام یک از آیات زیر است؟طلبی مربوط به  بازداشتن از راحت
ه ا﴿ )1 راا  ا و ا  ا﴿ )2 ﴾ ا     ﴾و  و  
ا﴿) 3 ّ ا﴿) 4  ﴾و  ا  ا ر و   ﴾ 

اندیشۀ معرفی شده در کدام عبارات شریفه است و برآمدن در سرمایۀ آکنده شدن دل شخص گناهکار از مالمت خویشتن، برخاسته از  54-
 معرفی شده در کدام آیه است؟ودیعۀ جبران حکایتگر 

ا﴿) 1 ر و  ا   ّ ا﴿ـ  ﴾و  و   ّ   ﴾و  ا  ا
ٍ و ﴿) 2 اّ  و  ر و  ا﴿ ـ ﴾ا   ّ    ﴾و  و  
او ﴿) 3 ا﴿ ـ ﴾ ا  ا ّ   ﴾و  ا  ا
ا﴿) 4 ا﴿ ـ ﴾و  ا  ا ّ    ﴾و  و  

دانند و تقابل حقیقت با گمان در کـدام   از دیدگاه خداپرستان حقیقی، آنان که کدام دیدگاه را به دنیا دارند، مرگ را هولناك و ناگوار می 55-
 ؟عبارت شریفه مذکور است

1 (﴿ َ َ ِه ا ِ ٌ  ةَو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ن﴿ـ  ﴾ا ا َ َ ا   َ اُن  َ َ َ ا ِ َ﴾   
تُ ﴿) 2 َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ ا   نَ ﴿ـ  ﴾َو  ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا ِ اِن   ِ  َ ِ ِ  ُ َ     ﴾َو  
3 (﴿ َ ُ َ  ّ ِ َ ا ِ ا   تُ َو  َ ن﴿ـ  ﴾ا  َ َ ا   َ اُن  َ َ َ ا ِ َ﴾   
4 (﴿ ٌ ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ َة ا ا َ ِه ا ِ نَ ﴿ـ  ﴾َو   ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا ِ اِن   ِ  َ ِ ِ  ُ َ     ﴾َو  

-56 دهد؟ رخ می انسان از دنیا کدام واقعه مفارقت) دنیا را به چه چیز همانند کردند و با رسول خدا (
ا﴿) خوابی گذرا ـ 1 َ َ ا﴿) پل گذرگاه ـ 2   ﴾ا َ َ ُ﴿) پل گذرگاه ـ 3   ﴾ا ِ ُ﴿) خوابی گذرا ـ 4    ﴾ُ ِ ُ﴾   
، معلول چیست و چرا برخی معتقدان به معاد دنیا را معبود افزاید أس انسان میهایی که روز به روز بر سرگردانی و ی قدم گذاشتن در راه  57-

 دهند؟ و هدف خود قرار می
 ها هوس فرورفتن در ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ) 1
 غفلت در آخرت ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ )2
 غفلت در آخرت ـ میل به جاودانگی )3
 ها وسـ فرورفتن در ه میل به جاودانگی )4

-58 متالشی شدن و بقا و فرسودگی به ترتیب مربوط به کدام بعد انسان است؟
 جسمانی   ، روحانی، جسمانی )2  جسمانی، روحانی، روحانی) 1
 روحانی، جسمانی، روحانی )4  روحانی، جسمانی، جسمانی) 3

-59 گیرد؟ دي انسان اصل قرار مییک از ابعاد وجو انجامد و در این دیدگاه کدام کدام نگاه به مرگ به انکار معاد می
 پذیر شود ـ ساحت انفکاك عمل انسان براي همیشه بسته میپروندة ) با فرا رسیدن مرگ، 1
 پذیر شود ـ ساحت انفکاك انسان بسته میسالۀ زندگی چند پروندة با چشم فرو بستن از دنیا، ) 2
 ناپذیر ـ بعد تالشیشود  انسان بسته می سالۀزندگی چند پروندة با چشم فرو بستن از دنیا، ) 3
 ناپذیر شود ـ بعد تالشی عمل انسان براي همیشه بسته میپروندة ) با فرا رسیدن مرگ، 4

-60 ها در افراد است؟ ، معلول وجود کدام ویژگی﴾حزَنونفال خوف علَیهم و ال هم ی﴿﴿بشارت الهی 
 تالش براي خدمت به خلق خدا و کسب آخرت زیباتر ) 2 تر  کامل اندوختۀ عمر طوالنی، جهت کسب مطالبۀ) 1
 ) اجابت فرمان خدا و پیامبرش به هنگام فرا خواندن آنان4 ) ایمان به خداي یگانه و جهان آخرت مقرون با بدهکاري3

ی ی ن رس ری مو ی بر ن
من فقط شما را به گناه دعوت کردم) و شما فریادرس من نیستید ـ2
این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید  سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید ـپس مرا  )3
توانید مرا نجات دهید و نه شما می توانم به شما کمکی کنمنه من می  ـشما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید  )4

کدام یک از آیات زیر است؟طلبی مربوط به ازداشتن از راحت
ه ا﴿ )1 راا  ا و ا  ا﴿ )2 ﴾ ا   ﴾و  و  
ا﴿) 3 ّ ا﴿) 4  ﴾و  ا  ا ر و   ﴾

معرفی شده در کدام عبارات شریفه است و برآمدن درسرمایۀ آکنده شدن دل شخص گناهکار از مالمت خویشتن، برخاسته از 
معرفی شده در کدام آیه است؟ودیعۀ جبران حکایتگر 

ا﴿) 1 ر و  ا   ّ او  و   ا﴿ ـ  ﴾ّ ّ  ﴾و  ا  ا
ٍ و ﴿) 2 ا ّ  و   و  ر و  ّ﴿ـ﴾ا   ﴾و  و     اا
او ﴿) 3  ا  ا

ٍ
ا﴿ـ﴾ ّ  ﴾و  ا  ا

ا﴿) 4 ّ﴿ـ﴾و  ا  ا ﴾و  و     اا
دانند و تقابل حقیقت با گمان درز دیدگاه خداپرستان حقیقی، آنان که کدام دیدگاه را به دنیا دارند، مرگ را هولناك و ناگوار می

 ؟عبارت شریفه مذکور است
1 (﴿ َ َا ٌ  ةَو ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ِ ا ن﴿ـ ﴾ا َ ا   َ َ ُاُن  َ َ ا َ َ ِ َ﴾  
ُت﴿) 2 َ  َ َ ا ََُ ََُ  َ ّ ِ َ ا ا    ِ َن﴿ـ ﴾َو ّ ُّ َ  ّ ِ ِ ا ُ ِ اِن   ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ     ﴾َو  
3 (﴿ َ ََُ ََُ  َ ّ ِ َ ا ا    ِ َُو َ ُت﴾ا َ ن﴿ـ َ  َ ا   َ َ ُاُن  َ َ ا َ َ ِ َ﴾  
4 (﴿ٌ ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ِ ا َة ا َ ا ِه ِ َن﴿ـ ﴾َو   ّ ُّ َ  ّ ِ ِ ا ُ ِ اِن   ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ    ﴾َو  

 دهد؟ رخ می   انسان از دنیا کدام واقعه مفارقت) دنیا را به چه چیز همانند کردند و با رسول خدا (
ا﴿) خوابی گذرا ـ 1 ا﴿) پل گذرگاه ـ 2   ا﴾َ ُ﴿) پل گذرگاه ـ 3  ا﴾َ ِ ِ﴿) خوابی گذرا ـ 4   ﴾ُ ُ

افزاید أس انسان میهایی که روز به روز بر سرگردانی و یقدم گذاشتن در راه ، معلول چیست و چرا برخی معتقدان به معاد دنیا ریی
 دهند؟ و هدف خود قرار می

هاهوس فرورفتن در ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ) 1
گ ا ا آا
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10صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

I can’t see a taxi anywhere. We ……… to the movies on time.61-
1) will not get  2) don’t get  
3) are not going to get  4) aren’t getting
I saw ten ……… players in the Azadi Stadium.62-
1) young tall Italian volleyball 2) tall Italian young volleyball 
3) volleyball tall Italian young 4) tall young Italian volleyball 
His good……… seems to fulfill the role of reducing the family’s trouble.63-
1) plain 2) future 3) nature 4) human 
We are not doing enough to protect the endangered animals from ……… .64-
1) putting out 2) dying out 3) destroying 4) dividing 
The tour leader told the tourists, “Don’t worry, everything is on ……… “.65-
1) pattern 2) attention 3) schedule 4) future 
My son doesn’t show any ……… in school at all. He doesn’t have any friends there and 66-
sometimes sleeps during lessons. 
1) interest 2) sign 3) creation  4) problem 
Our English teacher told the students, “……… these exercises will make your English 67-
stronger”
1) carrying 2) collecting 3) giving 4) doing 
My father always says, “one cannot ……… You (God) for you are beyond description”.68-
1) follow 2) explain 3) describe 4) complete 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 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. 

Earth is not the only planet in the Solar System. Seven other planets move in their 
(69)……… around the Sun just like ours. Mars, also called The Red Planet, is the fourth 
planet from the Sun. In a lot of ways, Mars and Earth are (70)……… . A Martian day is 24 
hours and 39 minutes long, (71)……… than an hour longer than a day on Earth. A typical 
year on Mars is 1 year and 320 days. Mars has seasons like Earth too. These seasons are 
much longer than Earth seasons because Mars is farther  from the Sun. The average 
(72)..…… during a Martian summer day is – 5 degrees C. 

69-
1) rings 2) heavens 3) observatory 4) orbits 

70-
1) above 2) alike 3) abroad 4) around 

71-
1) more 2) little 3) much 4) less 

72-
1) fever 2) weather 3) environment 4) temperature 

We are not doing enough to protect the endangered animals from ……… .
1) putting out 2) dying out 3) destroying 4) dividing
The tour leader told the tourists, “Don’t worry, everything is on ……… “.
1) pattern 2) attention 3) schedule 4) future 
My son doesn’t show any ……… in school at all. He doesn’t have any friends there
sometimes sleeps during lessons. 
1) interest 2) sign 3) creation  4) problem
Our English teacher told the students, “……… these exercises will make your En
stronger”
1) carrying 2) collecting 3) giving 4) doing 
My father always says, “one cannot ……… You (God) for you are beyond description”.
1) follow 2) explain 3) describe 4) complete 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 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. 

Earth is not the only planet in the Solar System. Seven other planets move in 
69)……… around the Sun just like ours. Mars, also called The Red Planet, is the f
lanet from the Sun. In a lot of ways, Mars and Earth are (70)……… . A Martian day

hours and 39 minutes long, (71)……… than an hour longer than a day on Earth. A ty
year on Mars is 1 year and 320 days. Mars has seasons like Earth too. These season
much longer than Earth seasons because Mars is farther  from the Sun. The ave
72) during a Martian summer day is – 5 degrees C
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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: 

Sometimes people need extra blood because they have lost more than the body can make 
in a short time or they are not making enough red blood cells. This is called anemia. Doctors 
can give blood from one person to another in what is  called a transfusion. This blood that 
someone is given is “matched” so that it won’t be destroyed by their immune system.

Type A blood can go to anyone who has type A or AB. Type B blood can go to anyone 
with B or AB. AB blood can only go to a person with AB blood. O can be given to anyone, 
so someone with that blood is called a “universal donor”. But a person with type A can only 
take blood from someone with type A or O. Type B can only take blood from someone who 
is B or O. AB can receive blood from anyone. This is known as being a “universal receiver” 
Type O can only receive blood from someone who is type O. 

What is the main focus of the above passage? 73-
1) Universal Donors.  2) Blood Groups. 
3) Blood Cells.  4) Universal Receivers  
If doctors don’t match the blood before transfusion,  ………. .74-
1) the donor will need extra blood  
2) the receiver will need extra blood 
3) the donor’s immune system destroys the blood
4) the receiver’s immune system destroys the blood  
Someone with ……… blood type can receive blood from anyone. 75-
1) A  2) B 3) AB 4) O  
People with O blood are called universal donors because ……… .76-
1) they are generous enough to donate blood 
2) they can take blood from everybody 
3) they are anemic and need transfusion 
4) they can donate blood to everybody 

omeone is given is matched so that it won t be destroyed by their immune system.
Type A blood can go to anyone who has type A or AB. Type B blood can go to an

with B or AB. AB blood can only go to a person with AB blood. O can be given to any
o someone with that blood is called a “universal donor”. But a person with type A can
ake blood from someone with type A or O. Type B can only take blood from someone
s B or O. AB can receive blood from anyone. This is known as being a “universal rece

Type O can only receive blood from someone who is type O.

What is the main focus of the above passage? 
1) Universal Donors.  2) Blood Groups. 
3) Blood Cells.  4) Universal Receivers  
If doctors don’t match the blood before transfusion,  ………. .
1) the donor will need extra blood 
2) the receiver will need extra blood
3) the donor’s immune system destroys the blood
4) the receiver’s immune system destroys the blood  
Someone with ……… blood type can receive blood from anyone. 
1) A  2) B 3) AB 4) O 
People with O blood are called universal donors because ……… .
1) they are generous enough to donate blood
2) they can take blood from everybody 
3) th i d d t f i
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Passage 2: 

Carbohydrates,  which are sugars, are an essential part of a healthy diet. They provide the 
main source of energy for the body, and they also function to flavour and sweeten foods. 
Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars such as amylose and 
amylopectin. Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one – fourth to 
one- fifth of a person’s diet.

A diet that is deficient in carbohydrates can have a bad effect on a person’s health. When 
the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its protein supplies for 
energy, a process called gluconeogenesis. This, however, results in lack of necessary protein, 
and further health difficulties may occur. A lack of carbohydrates can also lead to ketosis, a 
build – up of ketones in the body that causes fatigue, lethargy, and bad breath. 

Which of the following words could best replace “deficient” as used in the second paragraph?77-
1) essential 2) efficient 3) complex 4) insufficient  
According to the passage, what do most nutritionists suggest? 78-
1) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 
2) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 
3) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet
4) Carbohydrates should be eaten in very small quantities 
What is the main idea of the passage? 79-
1) Carbohydrates are needed for good health. 
2) Carbohydrates prevent a build – up protein.
3) Carbohydrates can cause ketosis. 
4) Carbohydrates are an expendable part of a good diet. 
Which of the following do carbohydrates NOT do ……… .80-
1) prevent ketosis  2) provide energy for the body 
3) cause gluconeogenesis 4) flavor and sweeten food 

Which of the following words could best replace deficient  as used in the second paragra
1) essential 2) efficient 3) complex 4) insufficient 
According to the passage, what do most nutritionists suggest? 
1) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 
2) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 
3) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet
4) Carbohydrates should be eaten in very small quantities
What is the main idea of the passage?
1) Carbohydrates are needed for good health. 
2) Carbohydrates prevent a build – up protein.
3) Carbohydrates can cause ketosis.
4) Carbohydrates are an expendable part of a good diet.
Which of the following do carbohydrates NOT do ……… .
1) prevent ketosis 2) provide energy for the body 
3) cause gluconeogenesis 4) flavor and sweeten food 
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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 75 130 81 50 ریاضیات 1
 دقیقه 35 155 131 25 فیزیک 2
 دقیقه 20 175 156 20 شیمی 3

 
 

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی
  )27تا  1(صفحه  1فصل  2حسابان 

 )93تا  47(صفحه  4و  3و فصل 
 )2و  1(درس  1فصل 

 - )16تا  2(صفحه 

 هندسه
 2 و 1فصل 

 - - (تا ابتداي تشابه) 

 )72تا  52(صفحه  2فصل  6فصل  گسسته
تا  56 ه(صفح 3فصل 

 )59 هبتداي فعالیت صفحا

  3 و 1فصل  فیزیک
 - - )90تا  59و صفحه  26تا  1(صفحه 

 - - 1فصل  شیمی
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4مکعب عدد  -81 کدام است؟ ABنامیم. حاصل  می Bپنجم آن را  ریشۀو  Aرا  2
1 (16 2   2 (8 2   3 (8 4 (16 

Pحاصل  3 3
1 3
2 1 4 1

-82 کدام است؟ 

1 (32 2 2   2 (3 2 2   3 (32 2   4 (3 2   
Aهرگاه  32 3 2 A(Aة شد ساده 2 -83 کدام است؟ 2(

1 (1 2 (2 3 (2 2   4 (2   
)aهرگاه  a)3 a)مقدار  1 )(a )(a )(a )7 1 2 -84 چه عددي است؟ 4

1 (28   2 (28 3 (29 4 (29 
xل هرگاه یکی از عوام x ax3 22 xعبارت  2 -85 ؟تواند باشد میباشد، جمع دو عامل دیگر آن کدام  1

1 (x3 2   2 (x3 1   3 (x3 2   4 (x3 1   
x0اگر  xو  1 x2 3 1 xحاصل  0

x
3

3
-86 چه عددي است؟ 1

1 (10 13   2 (16 13   3 (13 13   4 (12 13   
-87 ؟در الگوي زیر در شکل بیستم چند درصد شکل رنگ شده است

1 (50   2 (48    
3 (/52 5   4 (51   
 

a2روابط  naعمومی  جملۀدر یک دنباله، با  nو  17 na a2 -88 چهاردهم این دنباله کدام است؟ جملۀبرقرار است.  3
1 (5 2 (4   3 (1 4 (2   

-89 کدام است؟ 300تر از  کوچک 7مجموع اعداد طبیعی زوج و مضرب 
1 (3024 2 (3094 3 (3034 4 (3234 

-90 ن است؟اول آ جملۀدوم این دنباله چند برابر  جملۀبرابر جمله دوازدهم است.  9اول،  جملۀحسابی، مجموع دوازده  دنبالۀدر یک 

1 (12
11   2 (6

5   3 (7
6   4 (13

12   

xهرگاه  x x xA
x x x x

2 3 11
2 3 11

1
1

xازاي  به Aمقدار   3
-91 چه عددي است؟ 5

1 (5 2 (2 3 (3 4 (4 
-92 تواند باشد؟ ضرب این شش واسطه کدام می ایم. حاصل هندسی درج نموده واسطۀ، شش 3و  2بین دو عدد 

1 (632 2 (216 3 (648 4 (186 
xهاي  ریشه و  اگر  x m2 4 2 2کدام باشد تا  mباشند، مقدار  0 -93 رار باشد؟برق 8

1 (6   2 (6 3 (4 4 (4   
-94 متر است؟ متر است. اختالف طول و عرض این مستطیل چند سانتی سانتی 65متر و مساحت آن  سانتی 33محیط یک مستطیل 

1 (/2 5   2 (/3 5   3 (/4 5   4 (/5 5   
mxدرجه دوم  معادلۀ x m2 6 2 3 m)کدام است؟  mحقیقی است. حدود  ریشۀداراي دو  0 )0  95-

1 (m 33 2   2 (m 32 2   3 (m3 32   4 (m3 22   
xاگر  f(x)یکی از صفرهاي تابع  1 x kx x3 2 2 -96 ترین صفر این تابع کدام است؟ باشد، بزرگ 4

1 (5 1
2   2 (5 1

2   3 (5 1   4 (5 1   

0گر  1x وx2 3 1 0x  حاصلx
x

3
3
چه عددي است؟1

1 (10 13  2 (16 13  3 (13 13  4 (12 13 
 ؟در الگوي زیر در شکل بیستم چند درصد شکل رنگ شده است

1 (50  2 (48  
3 (/52 5/  4 (51 

a2روابط  naعمومی جملۀدر یک دنباله، با  nو 17 na an 2 چهاردهم این دنباله کدام است؟جملۀبرقرار است. 3
1 (5 2 (4  3 (1 4 (2 

 کدام است؟ 300تر از کوچک 7مجموع اعداد طبیعی زوج و مضرب 
1 (3024 2 (3094 3 (3034 4 (3234

ن استاول آ جملۀدوم این دنباله چند برابر جملۀبرابر جمله دوازدهم است. 9اول،  جملۀحسابی، مجموع دوازده دنبالۀدر یک 

1 (12
11  2 (6

5  3 (7
6  4 (13

12
xهرگاه  x xA

x x x

2 3
2 3

1
1

x11

x1111
xازاي  بهAمقدار   3

چه عددي است؟5

1 (5 2 (2 3 (3 4 (4
 تواند باشد؟ ضرب این شش واسطه کدام می ایم. حاصل هندسی درج نمودهواسطۀ، شش 3و  2ین دو عدد 

1 (632 2 (216 3 (648 4 (186
x2هاي  ریشه و گر  4 2 0x m  باشند، مقدارm 2کدام باشد تا  رار باشد؟برق 8

1 (6  2 (6 3 (4 4 (4
مستطیل چند سانتی سانتی65متر و مساحت آن سانتی33محیط یک مستطیل  این عرض متر است؟ متر است. اختالف طول و
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xهاي ریشه و  اگر  x22 1 xبه صـورت   1و  1هاي  درجه دوم با ریشه معادلۀباشند،  0 kx24 2 اسـت.   0 97-
 م است؟کدا kمقدار 

1 (7 2 (7   3 (14 4 (14   
f(x)در شکل مقابل، نمودار  x bx k21

OAرسم شده است. اگر  2 OB OC  مقدارk 98 چه عددي است؟-
1 (2  
2 (1  
3 (4  
4 (3 
 

mxعبارت  (m )x2 2 2 -99 کدام است؟ mه منفی است. حدود هموار 1
1 (m4 0   2 (m1 0 3 (m4 1 4 (m 0   

xعبارت  xP x x
2 1

2 1 a) ةدر باز 1 , b) از اعداد حقیقی منفی، منفی است؛ حداکثر b a 100 کدام است؟-
1 (/0 2   2 (/0 3   3 (/0 4   4 (/0 5   

ABC ˆ(Aدر مثلث  رسـم   BCرا بـر   MHمتقـاطع هسـتند. عمـود     M نقطـۀ ، در Cو نیمساز خارجی  A، نیمساز داخلی 40( 101-
HMCˆکنیم؛ اگر  می  کدام است؟ AMHˆ زاویۀباشد،  15
1 (45   2 (40   3 (50   4 (35   

-102 برابر است. این نقطه روي ......... است. Cو  Aآن تا دو رأس  فاصلۀطوري که  است؛ به ABCبیرون مثلث  O نقطۀ
 AC) عمودمنصف وارد بر AC 4وارد بر  میانۀ) B 3) نیمساز رأس B 2) ارتفاع رأس 1

وجـود دارد   dباشد، چند نقطه روي خط  عمود نمی dبر  ABطوري که  در صفحه مفروض هستند؛ به dدر دو طرف خط  Bو  A نقطۀدو  103-
 به یک فاصله باشد؟ Bو  A نقطۀکه از دو 

 ) صفر4 شمار ) بی3 ) دو2 ) یک1
توان رسم کرد که وسـط   در این دایره می aدر صفحه مفروض هستند؛ حداکثر چند وتر به طول  dو خط  Rبا شعاع  Oبه مرکز  C دایرة 104-

 قرار گیرد؟ dآن روي خط 
 شمار ) بی4 ) صفر3 2) 2 1) 1

-105 توان رسم کرد؟ در کدام گزینه تنها یک چهارضلعی می
 االضالع با معلوم بودن طول قطرها ) متوازي2 ) مستطیل با معلوم بودن طول قطر1
 اضالع االضالع با معلوم بودن طول ) متوازي4 ) لوزي با معلوم بودن طول قطرها3

x2تر آن  و طول قطر بزرگ 12و  5العی االض طول اضالع متوازي -106 تواند اختیار کند؟ چند مقدار صحیح می xباشد.  می 1
1 (3 2 (4 3 (2 4 (1 

-107 داخلی شکل، چند درجه است؟ زاویۀترین  کوچک دازةاناست؛  110و  m13 ،120زوایاي خارجی مثلثی برحسب درجه،  اندازة
1 (80   2 (70   3 (60   4 (50   

هـاي مثلـث    پدید آید. محـل همرسـی ارتفـاع    DEFEFلث کنیم تا مث را به هم وصل می ABCBCاالضالع  هاي اضالع مثلث مختلف وسط 108-

DEFEF محل همرسی ......... مثلث ،ABCBC .است 
 هاي ) ارتفاع4 ) نیمسازهاي3 هاي ) عمودمنصف2 هاي ) میانه1

ˆ، ABCD ذوزنقۀدر  ˆB D2 109 کدام گزینه همواره برقرار است؟  شد،با می-
1 (DC AB BC   2 (DC AB BC   
3 (DC AB2   4 (DC AC   

A

B CO

A B

CD

Pعبارت  x
2 1x x

2 1 1x ةدر باز(a , b)از اعداد حقیقی منفی، منفی است؛ حداکثرb a کدام است؟ 
1 (/0 2/  2 (/0 3/  3 (/0 4/  4 (/0 5/

ABCBCˆ(Aدر مثلث  BCرا بـر   MHمتقـاطع هسـتند. عمـود    Mنقطـۀ ، در Cو نیمساز خارجی A، نیمساز داخلی (
HMCˆکنیم؛ اگر می  کدام است؟ AMHˆزاویۀباشد، 15
1 (45  2 (40  3 (50  4 (35 

برابر است. این نقطه روي ......... است.Cو Aآن تا دو رأس فاصلۀطوري که  است؛ به ABCBCبیرون مثلث Oقطۀ
C) عمودمنصف وارد بر AC 4وارد بر  میانۀ)B 3) نیمساز رأس B 2) ارتفاع رأس1

وجـو dباشد، چند نقطه روي خط  عمود نمی dبر ABطوري که در صفحه مفروض هستند؛ بهdدر دو طرف خط Bو Aنقطۀدو 
به یک فاصله باشد؟Bو Aنقطۀکه از دو 

) صفر4 شمار ) بی3 ) دو2 ) یک1
توان رسم کرد کهدر این دایره میaدر صفحه مفروض هستند؛ حداکثر چند وتر به طول dو خط  Rبا شعاع Oبه مرکز Cدایرة

 قرار گیرد؟ dن روي خط 
شمار ) بی4 ) صفر3 2) 2 1) 1

توان رسم کرد؟در کدام گزینه تنها یک چهارضلعی می
االضالع با معلوم بودن طول قطرها ) متوازي2 ) مستطیل با معلوم بودن طول قطر1
 اضالع االضالع با معلوم بودن طول ) متوازي4 ) لوزي با معلوم بودن طول قطرها3

2تر آن  و طول قطر بزرگ12و 5العی االض طول اضالع متوازي 1xباشد.  میxتواند اختیار کند؟چند مقدار صحیح می
1 (3 2 (4 3 (2 4 (1

داخلی شکل، چند درجه استزاویۀترین  کوچک نندازةاناست؛ 110و m13 ،120زوایاي خارجی مثلثی برحسب درجه، ندازة
1 (80  2 (70  3 (60  4 (50 
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-110 ست؟ضلع مربع چقدر ا اندازة  هندسی بین مقادیر محیط و مساحت آن باشد، واسطۀقطر،  اندازة ABCDاگر در مربع 

1 (2   2 (1
2   3 (2

2   4 (1
4   

ABCBC ،MNدر مثلث  BCBC  وPN ABAB 111 است؟ نادرستباشد. کدام گزینه  می-
1 (CNBM

AB AC   2 (BP BM
CP AM   

3 (AM PB
AB BC   4 (CP CN

MN AN   
 

CRموازي هستند؛ با فرض  CRو  AP ،BQدر شکل زیر،  APو  3 -112 چقدر است؟ BQ اندازة، 5
1 (4  
2 (1 

3 (/7 5
4    

4 (8
15   

قطـع کنـد. اگـر     Eرا در  ACکنـیم تـا    رسـم مـی   ABموازي با  Dکند. از  قطع می Dرا در  Â ،BC زاویۀ، نیمساز ABCدر مثلث  113-
CE ABو  4  کدام است؟ ACباشد، طول  3

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

APو  BCوسط  ABC ،Mدر مثلث  PC1
PNباشد. اگر  می 2 -114 کدام است؟ BNباشد،  2

1 (8 
2 (4 
3 (6 
4 (10 
 

ABCD ،MN نقۀزذودر  AB CD ،رأس  فاصلۀC  ازMN  رأس  فاصلۀچند برابرA  ازMN 115 باشد؟ می-
1 (3

2    

2 (7
5   

3 (/2 5    
4 (5

3   
هـایی کـه بـه     کـه دایـره   طوري هاي شکل مقابل را رنگ کنیم، به توانیم دایره زرد می هاي آبی، قرمز و به چند طریق با استفاده از رنگ 116-

 هاي مختلفی داشته باشند؟ یکدیگر وصل هستند، رنگ
1 (6 2 (9  
3 (12 4 (24 
 

,رقمی با ارقام  5چند عدد  , , ,0 2 3 4 -117 ؟نباشد 6که مضرب  توان ساخت به طوري و بدون تکرار ارقام می 9
1( 12 2 (24 3 (36 4 (72 

زنگ فیزیک و یک زنگ شـیمی   2زنگ ریاضی،  3زنگ کالس دارد. مدیر مدرسه به چند صورت ممکن است  6اي در روز شنبه  مدرسه 118-
 ریزي کند؟ را در این روز برنامه

1 (60 2 (20 3 (120 4 (45 

A

B C

M N

P

P

A B C

Q
R

A B

CD

M N2

5

A

B
CM

P
N 2

3 (4  

4 (8
15 

قطـع کنـEرا در ACکنـیم تـا    رسـم مـی   ABموازي با Dکند. از  قطع می Dرا در Â ،BCزاویۀ، نیمسازABCBCدر مثلث 
CE ABو 4  کدام است؟ ACباشد، طول  3

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

APو BCوسط ABCBC ،Mدر مثلث  PC1
PNباشد. اگر  می2  کدام است؟ BNباشد، 2

1 (8
2 (4
3 (6 
4 (10

ABCD ،MNنقۀزذودر AB CD ،رأس فاصلۀC ازMN رأس فاصلۀچند برابرA ازMNباشد؟ می 
1 (3

2  

2 (7
5 

3 (/2 5/  
4 (5

3 
هـایی ک کـه دایـره   طوري هاي شکل مقابل را رنگ کنیم، به توانیم دایره زرد می هاي آبی، قرمز وه چند طریق با استفاده از رنگ

هاي مختلفی داشته باشند؟کدیگر وصل هستند، رنگ
1(6 2(9 

B C

A B

C

N2

A

CM

P
N 2

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   سبه محل انجام محا  

-119 کنار هم هستند؟ aدقیقاً دو حرف   akhavan کلمۀدر چند جایگشت از 
1 (120 2 (480 3 (360 4 (500 

,هاي  کارتجایگشت رقمی با استفاده از  چند عدد پنج , , ,5 3 2 2 -120 توان ساخت؟ می 25000تر از  بزرگ 2
1 (8 2 (11 3 (14 4 (20 

ـ   6انـد. از هـر کشـور    مسابقه ورزشی شرکت کرده ةکشورهاي آمریکا، آلمان، ایران، فرانسه و کانادا در یک دور ور دارد. ورزشـکار حض 121-
زمان با هم انتخاب نشود. این کار به چند  که ورزشکار ایرانی و آمریکایی هم طوري خواهیم سه ورزشکار از دو کشور انتخاب کنیم، به می

 پذیر است؟ روش امکان
1 (1620 2 (1800 3 (1612 4 (1260 

}مجموعۀ , , , ... , }1 2 3 بـوده، ولـی    6بوده، شامل عدد  2ترین عضو آن برابر  کوچککه  طوري عضوي دارد، به 5 زیرمجموعۀچند  10 122-
 ؟نباشدترین عضو زیرمجموعه  بزرگ 6عدد 

1 (12 2 (18 3 (34 4 (56 
Aخواهیم با ارقام  می { , , , , }1 2 3 4 Bو حروف  5 {a , b , c , d}  کاراکتر بسازیم که ارقام و حـروف آن   7یک بارکد رمز با 123-

 انتخاب شده باشند؟ Bو  A مجموعۀد و یک در میان از متمایز باشن
1 (4203 2 (4230 3 (4300 4 (4320 

که  طوري شوند، بهتوانند پشت سر هم وارد سالن  می بازیکن دارد که قد هیچ دو نفري برابر نیست. آنها به چند طریق 6تیم ملی والیبال  124-
 شوند؟الن قدترین در بین سه نفر اول وارد س بلندقدترین و کوتاه

1 (72 2 (144 3 (216 4 (36 
هاي انجام ایـن   هاي یکسانی بدهیم. تعداد راه نفر را انتخاب کرده و به آنها جایزه 5آموز و یک مسئول پایه،  دانش 12خواهیم از بین  می 125-

 کار برابر با کدام گزینه است؟
 آموز دانش 5دادن به  آموز و مسئول پایه یا جایزه دانش 4هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه1
 و مسئول پایه آموز دانش 5آموز یا جایزه دادن به  دانش 4هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه2
 آموز دانش 4آموز به همراه مسئول پایه یا جایزه دادن به  دانش 5هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه3
 آموز دانش 5 هاي جایزه دادن به مسئول پایه یا جایزه دادن به ) تعداد راه4

nاگر  n n n
n 640 1 nباشد،  2

n
2 -126 با کدام گزینه برابر است؟ 1

1 (12
6   2 (13

7   3 (12
7   4 (7

6   
}م رقمی با ارقا 4رمز یک قفل عددي  , , , , , }1 2 3 4 5 باشـد.   مـی  4ترین رقم رمز  دانیم بزرگ ایم، اما می باشد. رمز را فراموش کرده می 6 127-
 ثانیه طول بکشد، حداکثر چند دقیقه الزم داریم تا قفل باز شود؟ 12طور تصادفی باز کنیم و امتحان هر رمز  اگر بخواهیم قفل را به

1 (30 2 (35 3 (25 4 (36 
نفر ظرفیت دارند به بازدید یک مکان تفریحی ببریم. این کار به  4ماشین پژو، پراید و سمند که هر کدام  3خواهیم با  گر را میگردش 12 128-

 جایی داخل هر ماشین مهم نیست.) پذیر است؟ (جابه چند طریق امکان
1 (1925 2 (5775 3 (11550 4 (34650 

kkحاصل عبارت  (n)
nn k

1
1

-129 تواند باشد؟ ام گزینه میبرابر کد 

1 (21 2 (22 3 (23 4 (24 
کـه   طوري هاي آن باشد، وجود دارد؛ به ضلعی محدب که این نقاط رأس 5روي محیط دایره قرار دارند. چند  ،نقطه مطابق شکل مقابل 10 130-

 ضلعی باشند؟ 5ضلع یا قطر  AGو  ABخط  پاره
1 (6  
2 (12  
3 (18  
4 (21 

A B

C

D

EFG

H

I

J

1 (4203 2 (4230 3 (4300 4 (4320
طشوند، بهتوانند پشت سر هم وارد سالن میبازیکن دارد که قد هیچ دو نفري برابر نیست. آنها به چند طریق 6یم ملی والیبال 

سس شوند؟الن قدترین در بین سه نفر اول وارد سلندقدترین و کوتاه
1 (72 2 (144 3 (216 4 (36
هاي انجاهاي یکسانی بدهیم. تعداد راهنفر را انتخاب کرده و به آنها جایزه5آموز و یک مسئول پایه، دانش 12خواهیم از بین می

کار برابر با کدام گزینه است؟
 آموز دانش 5دادن به   آموز و مسئول پایه یا جایزهدانش 4هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه1
 و مسئول پایه آموز دانش 5 آموز یا جایزه دادن به دانش 4هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه2
آموز دانش 4 آموز به همراه مسئول پایه یا جایزه دادن به دانش 5هاي جایزه دادن به  ) تعداد راه3
 آموز دانش 5 هاي جایزه دادن به مسئول پایه یا جایزه دادن به ) تعداد راه4

nگر  n n
n 64210
n
n  ،باشدn

2 1nبا کدام گزینه برابر است؟

1 (  2 (  3 (  4 ( 
}م رقمی با ارقا 4رمز یک قفل عددي  , , , , , }, , , , ,, , , , مـی 4ترین رقم رمز  دانیم بزرگ ایم، اما می باشد. رمز را فراموش کردهمی,
ثانیه طول بکشد، حداکثر چند دقیقه الزم داریم تا قفل باز شود؟12طور تصادفی باز کنیم و امتحان هر رمز گر بخواهیم قفل را به

1 (30 2 (35 3 (25 4 (36
نفر ظرفیت دارند به بازدید یک مکان تفریحی ببریم. این 4ماشین پژو، پراید و سمند که هر کدام  3خواهیم با  گر را میگردش 12

جایی داخل هر ماشین مهم نیست.)پذیر است؟ (جابهچند طریق امکان
1 (1925 2 (5775 3 (11550 4 (34650

kkحاصل عبارت  (n)
nn k

1
1

تواند باشد؟ ام گزینه میبرابر کد 

1(212(223(234(24
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-131 هاي زیر، کدام گزینه درست است؟ برداري بودن کمیت اي و در رابطه با نرده
، جرم جسم، چگالی جیوه، انرژي شکالت، برآیند نیروهاي وارد بر جسم، سـرعت اتومبیـل، حجـم مکعـب،     قطار شتاب چترباز، تندي«

 »دماي ظرف یخ، طول قد شخص، شدت روشنایی شمع، زمان سقوط سنگ
  5برداري: هاي  ـ تعداد کمیت  7اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت1
 4هاي برداري:  ـ تعداد کمیت 8اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت2
  3هاي برداري:  ـ تعداد کمیت  9اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت3
 2هاي برداري:  ـ تعداد کمیت 10اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت4

-132 د؟نظر کر سازي صرف توان از نیروي اصطکاك سطح در مدل یک از موارد زیر می در کدام
   ) اتومبیل در حال ترمز1
 دو و میدانی مسابقۀ) دویدن ورزشکار در 2
  ) ایستادن درون اتوبوسِ در حال حرکت3
 نظر کرد. توان از نیروي اصطکاك سطح صرف ها نمی یک از گزینه ) در هیچ4

Aفیزیکی  رابطۀدر  Bx Cx D2 ،A  انرژي برحسب ژول و نمادx طول برح هـاي   سب متر باشند، یکاي کمیـت نمادB ،C  وD 133-
 ترتیب از راست به چپ کدام هستند؟ به

1 (kgm
s2

 ،kgm
s ،kgm

s

2

2  2 (kgm
s2

 ،kg
s2

 ،m  

3 (kg
s2

 ،kgm
s ،m  4 (kg

s2
 ،kgm

s2
 ،kgm

s

2

2  

x رابطۀدر  mm15 310 ،x 134 کدام است؟-

1 (hm3   2 (Mm3   3 (km3   4 (dam3   
دهد. رقم غیـر قطعـی و    ایم؛ شکل زیر عدد گزارش شده را نشان می گیري کرده یک دماسنج رقمی، دماي یک جسم را اندازه وسیلۀ به 135-

 گیري از راست به چپ کدام هستند؟ تعداد ارقام بامعنی در این اندازه
  2 ) صفر و2  4) صفر و 1
 5و  1) 4  5) صفر و 3

بزرگـی   مرتبـۀ باران بر روي آن باریـده اسـت.    mm8را در نظر بگیرید که در یک روزِ بارانی به ارتفاع  km2140شهري با مساحت  136-
/ورت کروي و با قطر ص هاي باران را در این روز بارانی تخمین بزنید. (قطرات باران را به تعداد قطره cm0  در نظر بگیرید.) 4

1 (810   2 (1110   3 (1410   4 (1710   
/و چگالی  cm35آلیاژي از طال و نقره با حجم 

g
cm313 کار رفته در این آلیاژ چند گرم از جرم طـالي   به نقرةدر اختیار داریم؛ جرم  6 137-

gکار رفته در آن کمتر است؟ ( به
cm319طال ،g

cm310نقره( 

1 (8 2 (30 3 (3 4 (5 
میلیـون   80بزرگی آب مصرفی ایرانیان براي نوشیدن برحسب لیتر در مدت یک سال کدام است؟ (جمعیت ایران حـدود   مرتبۀخمین ت 138-

 نوشد.) می cm3250لیوان آب با حجم  8نفر است و هر نفر هر روز 

1 (1010   2 (1510   3 (2010   4 (2510   

/ C09 100

نظر کرد. توان از نیروي اصطکاك سطح صرفها نمی یک از گزینه ) در هیچ4
Aفیزیکی  رابطۀدر Bx Cx D2 ،A انرژي برحسب ژول و نمادx طول برح هـاي   ححسب متر باشند، یکاي کمیـت نمادB،
ترتیب از راست به چپ کدام هستند؟ه

1 (kgm
s2

 ،kgm
s ،kgm

s

2

2 2 (kgm
s2

 ،kg
s2

 ،m  

3 (kg
s2

 ،kgm
s،m 4 (kg

s2
 ،kgm

s2
 ،kgm

s

2

2  

xرابطۀدر mm15 3mm10 ،x کدام است؟ 

1 (hm3  2 (Mm3  3 (km3  4 (dam3 
دهد. رقم غیـر قطایم؛ شکل زیر عدد گزارش شده را نشان می گیري کرده یک دماسنج رقمی، دماي یک جسم را اندازهوسیلۀ ه

گیري از راست به چپ کدام هستند؟عداد ارقام بامعنی در این اندازه
  2 ) صفر و2 4) صفر و 1
5و1) 4 5) صفر و 3

مرتبـۀ باران بر روي آن باریـده اسـت.   mm8را در نظر بگیرید که در یک روزِ بارانی به ارتفاع km2140شهري با مساحت 
/صصورت کروي و با قطر ص هاي باران را در این روز بارانی تخمین بزنید. (قطرات باران را به عداد قطره cm0 در نظر بگیرید.)/4

1 (810  2 (1110  3 (1410  4 (1710 
/و چگالی cm35لیاژي از طال و نقره با حجم 

g
cm313 کار رفته در این آلیاژ چند گرم از جرمبهنقرةدر اختیار داریم؛ جرم /6

gکار رفته در آن کمتر است؟ (ه
cm319طال ،g

cm310نقره(

1(82(303(34(5

/ C09 100/
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gهاي  دو مکعب فلزي توپر به چگالی
cm1 gو  34

cm2 cmکه ابعـاد مکعـب اول،    36 cm cm3 2 و ابعـاد مکعـب دوم،    1 139-

cm cm cm3 2 cmیک مکعب بـه ابعـاد   با مخلوط این دو ماده است را ذوب کرده و  2 cm cm4 3 ایـم. کمتـرین    سـاخته  2
N(gبه سطح وارد کند، چند پاسکال است؟  تواند فشاري که معکب ساخته شده می )kg10  

1 (224 10   2 (28 10   3 (/
31 6 10   4 (/

33 2 10   
هـاي نشـان  داده    اي شکل از جنس فوالد در اختیار داریم؛ این ورق را در دماي ثابت برش داده و به تکـه  اي دایره مطابق شکل، صفحه 140-

 باشد؟ می 1 تکۀ شمارةچند برابر چگالی  3 چگالی تکۀ شمارةنماییم.  شده تقسیم می

1 (4
5   

2 (5
4   

3 (3
5   

4 (1 
برابر شود، نیرویی که از طرف  2در شکل زیر، داخل ظرف با جرم ناچیز، آب وجود دارد؛ اگر در ظرف، آب بریزیم تا ارتفاع آب در ظرف  141-

 شود. ت به قبل ......... میشود ......... و عدد نیروسنج نسب آب به کف ظرف وارد می
 برابر 2برابر،  2) 1
 برابر 2برابر، کمتر از  2) 2
 برابر 2برابر، بیشتر از  2) 3
 برابر 2برابر،  2) کمتر از 4
 

A هاکه چگالی آن Bو  Aجرم  فلزي هم گلولۀدو  B از طـرف کـف   نشین شوند. اگر نیرویی که  اندازیم تا ته است را داخل آب می 142-
 باشد، کدام رابطه صحیح است؟ BFو  AFترتیب  شود، به ظرف به این دو جسم وارد می

1 (A BF F    2 (A BF F    
3 (A BF F    4ح باشد.تواند صحی ) هر سه گزینه می 

اسـت. اگـر ابعـاد     APو فشار حاصل از آب بر کف استوانه،  AFکند،  پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می A استوانۀ 143-

Aهـاي   باشد، نسبت BPو  BFب ترتی باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر به A استوانۀنصف  B استوانۀ
B

F
F  وA

B

P
P 

 اند؟ ترتیب از راست به چپ کدام به
 2و  8) 4 8و  8) 3 2و  4) 2 2و  2) 1

/ ندر شکل زیر، چگالی مایع درون مخز
g

cm30 چنـد   M نقطـۀ به طرف راست حرکت دهیم، فشار در  cm15است؛ اگر پیستون را  8 144-

mgو  cm212عمودي بلند فرض شده و سطح مقطع آن  لولۀشود؟ (طول  کیلوپاسکال اضافه می
s2

 است.) 10

1 (16   
2 (2   
3 (/2 4   
4 (4   
 
 
 

21

3 5
37

ةرامش ۀکت53

4 ةرامش ۀکت

cm150

A cm2
1 12

cm30

A cm2
2 40

M

بآ

5
4 (1

برابر شود، نیرویی که2در شکل زیر، داخل ظرف با جرم ناچیز، آب وجود دارد؛ اگر در ظرف، آب بریزیم تا ارتفاع آب در ظرف 
 شود. ببت به قبل ......... میشود ......... و عدد نیروسنج نسبب به کف ظرف وارد می

 برابر 2برابر،  2) 1
 برابر 2برابر، کمتر از  2) 2
برابر 2برابر، بیشتر از  2) 3
برابر 2برابر،  2) کمتر از 4

Aننهاکه چگالی آن Bو Aجرم فلزي هم گلولۀدو Bاز طـرفنشین شوند. اگر نیرویی که  اندازیم تا ته است را داخل آب می
باشد، کدام رابطه صحیح است؟BFBو AFAترتیب شود، به ظرف به این دو جسم وارد می

1 (A BF FA B  2 (A BF FA B   
3(A BF FA B  4یی ح باشد.تواند صحی ) هر سه گزینه می

اسـت. اگـرAPAو فشار حاصل از آب بر کف استوانه، AFAکند، پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد میAستوانۀ

Aهـاي   باشد، نسبت BPBو BFBییب ترتی باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر بهAاستوانۀنصف Bستوانۀ
B

FA
FB

 اند؟ ترتیب از راست به چپ کدامه
2و  8) 4 8و 8) 3 2و4) 2 2و  2) 1

/ندر شکل زیر، چگالی مایع درون مخز
g

cm30 Mنقطـۀبه طرف راست حرکت دهیم، فشار در cm15است؛ اگر پیستون را /8

mgو cm212عمودي بلند فرض شده و سطح مقطع آن لولۀشود؟ (طول کیلوپاسکال اضافه می
s2

 است.) 10

1 (16 

53

4 ةرامش ۀکت

A cm2
1 12

آ
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0/در محلی که فشار هوا  /(بدون درپوش) مایع به چگالی  مخزنمتري از یک  15اتمسفر است، فشار در عمق  95
g

cm31 چند برابـر   5 145-

)mمتري از همان مخزن است؟  7 مقعفشار در  atm Pa , g )
s

5
21 10 10Pa ,5Pa ,  

1 (8
7   2 (7

5   3 (8
5   4 (15

7   

2/مطابق شکل، یک جعبه مکعب شکل به ارتفاع  gاي به چگالی  متر درون شاره 5
cm33 است. اگر فشار وارد بر سطح باالیی ور  غوطه 146-

44جعبه برابر  m(gفشار وارد بر سطح پایینی جعبه چند پاسکال است؟   پاسکال باشد، 10 )
s2

10  

1 (/ Pa47 5 10   
2 (/ Pa44 5 10   
3 (/ Pa411 5 10   
4 (/ Pa48 5 10   

Pچند کیلوپاسکال است؟ ( A نقطۀفشار در   در شکل زیر، Pa5
0 10 ،g

cm31آب ،Ng kg10 ،/
g

cm313 -147 )جیوه6

1 (170 
2 (166 
3 (141 
4 (68 
 
 
 
 
 

و  F1 ،F2ترتیـب   از طرف مـایع بـه   3و  2، 1هاي  ایم. اگر نیروي وارد بر کف ظرف هاي شکل زیر، به ارتفاع مساوي آب ریخته در ظرف 148-
F3 یکسان است.) باشد، کدام صحیح است؟ (سطح مقطع کف سه ظرف 

1 (F F F1 2 3   
2 (F F F1 2 3   
3 (F F F1 2 3   
4 (F F F2 3 1   
 

1/سمت چپ  شاخۀدر شکل زیر، مایع در حال تعادل است. اگر در  /لیتر مایع به چگالی  6
g

cm30 -149 شـاخۀ بریزیم، سطح آزاد مایع در  9

 ایستد؟ متري از کف ظرف می سمت راست در چند سانتی
1 (116   
2 (104   
3 (120   
4 (126   

P1

P2

h

A1 A2 A3
1 فرظ 2 فرظ 3 فرظ

A cm2
1 10A cm2

2 40

cm100

/
g

cm31 عیام8

 
A

سوبحم ياوه

بآ   
 

هویج

cm
50cm

20

طیحم ياوه

(/

4 (/ Pa48 5 10/ 
شکل زیر، در   در Pچند کیلوپاسکال است؟ (Aنقطۀفشار Pa5

0P 1 ،g
cm31آب ،Ng kg10 ،/

g
cm313  )جیوه/6

1 (170
2 (166 
3 (141
4 (68

F1FFترتیـب  از طرف مـایع بـه   3و 2، 1هاي  ایم. اگر نیروي وارد بر کف ظرفهاي شکل زیر، به ارتفاع مساوي آب ریخته در ظرف
F3FFیکسان است.) باشد، کدام صحیح است؟ (سطح مقطع کف سه ظرف

1 (F F FFF1 2 3F F FF F FFFF 
2 (F F FFF1 2 3F F FF F FFFF 
3 (F F FF1 2 3F F FF F FFFF 
4 (F F FFF2 3 1F F FF F FFFF 

در اگر است تعادل حال در مایع زیر، شکل 1سمتچپشاخۀدر چگال/6 به مایع g0لیتر در/9 مایع آزاد سطح بریزیم،

PP22PP

A1 A2 A3
1 فرظ 2 فرظ 3 فرظ

AA

بحم ياوه

بآ
هویج

cm
50cm

20

طیحم ياوه
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را روي سطح آب قـرار دهـیم، کـدام     cm3400چوبی به حجم  قطعۀشته است؛ اگر اي شکل در ابتدا آب وجود دا در یک ظرف استوانه 150-
Ng(صحیح است؟  Bو  Aافزایش فشار نقاط  دربارةعبارت 

s2
زیر مکعب نیست و چگـالی   B نقطۀزیر مکعب بوده ولی  A نقطۀ و 10

/چوب 
g

cm30  است.) cm23200طع ظرف و سطح مق 4

1 (B AP P Pa3   
2 (B AP P Pa5   
3 (B AP P Pa30   
4 (B AP P Pa5   

بت به سطح آزاد آب درون ظـرف  بریم؛ براي آنکه اختالف فشار آب در درون لوله نس مویین را به داخل ظرف پر از آبی فرو می لولۀیک  151-
 افزایش یابد، باید:

 ) سطح داخلی لوله را با روغن چرب کنیم.2 ) لوله را بیشتر در آب فرو ببریم.1
 ) آزمایش را در محلی انجام دهیم که فشار هوا کمتر است.4 مویین با قطر کمتر استفاده کنیم. لولۀ) از 3

-152 گیرند؟ ه چپ درون کدام دسته از مواد جامد قرار میترتیب از راست ب الماس و شیشه به  ها، نمک
 ) بلورین ـ بلورین ـ آمورف2  ) بلورین ـ آمورف ـ آمورف1
 ) آمورف ـ بلورین ـ آمورف4  ) بلورین ـ آمورف ـ بلورین3

2/مطابق شکل، مایعی از سمت چپ با آهنگ  هاي متفاوتی عبور  شود و از سطح مقطع اي وارد لوله می و الیهلیتر بر ثانیه با جریانی آرام، یکنواخت  5 153-
A)/کند؟ متر مکعب از این مایع عبور می چند سانتی A3 قطعمکند. در هر دقیقه از سطح  می cm ,A cm ,A cm )2 2 2

1 2 310 32 5 25 

1 (/
21 5 10   

2 (35 10   
3 (/

51 5 10   
4 (45 10   

هـاي   هاي عمودي متصل به ظرف حاوي مـایع  افقی با سطح مقطع متغیر مطابق شکل، سطح مایعات در لوله لولۀبا حرکت جریان هوا در  154-
 دهد؟ ی نشان میدرست بین چگالی سه مایع را به رابطۀ) مطابق شکل زیر خواهد شد. کدام گزینه 3) و (2)، (1(
1 (1 2 3   
2 (3 1 2   
3 (3 2 1   
4 (3 1 2   
 
 

mاي و یکنواخت با تندي  اي با جریان الیه شاره
s4 دي شاره را نصـف کنـیم، سـطح    اي در حال جریان است. اگر بخواهیم تن درون لوله 155-
 مقطع لوله چند درصد و چگونه باید تغییر کند؟

 کاهش 50%) 4 کاهش 25%) 3 افزایش 50%) 2 افزایش %100) 1

A1

A2

A3

( )1 ( )2 ( )3

اوه نایرج

AB

بوچ

بآ

) آزمایش را در محلی انجام دهیم که فشار هوا کمتر اس4 مویین با قطر کمتر استفاده کنیم.لولۀ) از3
 گیرند؟ ببه چپ درون کدام دسته از مواد جامد قرار میترتیب از راست بالماس و شیشه به  ها،مک

) بلورین ـ بلورین ـ آمورف2 ) بلورین ـ آمورف ـ آمورف1
) آمورف ـ بلورین ـ آمورف4 ) بلورین ـ آمورف ـ بلورین3

2/مطابق شکل، مایعی از سمت چپ با آهنگ  هاي متفاوتشود و از سطح مقطع اي وارد لوله می و الیهلیتر بر ثانیه با جریانی آرام، یکنواخت /5
cm/کند؟  متر مکعب از این مایع عبور می چند سانتی A3 قطعمکند. در هر دقیقه از سطح می ,A cm ,A cm )/

2 2 2
2 3cm ,A cm ,Acm cm/

1 (/
21 5 10/ 

2 (35 10 
3 (/

51 5 10/ 
4 (45 10 

هاي عمودي متصل به ظرف حاوي مـایافقی با سطح مقطع متغیر مطابق شکل، سطح مایعات در لولهلولۀا حرکت جریان هوا در 
تت دهد؟ی نشان میدرست بین چگالی سه مایع را بهرابطۀ) مطابق شکل زیر خواهد شد. کدام گزینه 3) و (2)، (1
1(1 2 3 
2 (3 1 2 
3 (3 2 1 
4 (3 1 2 

mاي و یکنواخت با تندي اي با جریان الیه شاره
s4 نندي شاره را نصـف کنـیم،اي در حال جریان است. اگر بخواهیم تن درون لوله

A2

A3

( ) ( ) ( )

رج
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-156 کدام عبارت درست است؟
 یل مجموعه گازي به نام سحابی همراه بوده است.) سرآغاز کیهان با تشک1
 ها است. ) پراکنده شدن عناصر در فضا به دنبال مرگ و انفجار ستاره2
 شوند. هایی با دماي کمتر تشکیل می تر در ستاره ) عنصرهاي سنگین3
 مشتري و زمین به ترتیب هلیم و آهن هستند. ةترین عناصر دو سیار ) فراوان4

-157 .........  جز به ،هستند نادرستزیر هاي  تمام عبارت
 ها برابر است. ها با شمار پروتون ) در ایزوتوپ پایدار لیتیم، شمار نوترون1
هـاي آنهـا    ) تکنسیم و مس از جمله عنصرهایی هستند که برخی از رادیوایزوتـوپ 2

 شود. در کشورمان تولید می
ه بـه عنـوان سـوخت در    ترین فلز پرتوزا هموار هاي شناخته شده ) یکی از ایزوتوپ3

 گیرد. واکنشگاه اتمی مورد استفاده قرار می
 دهد. ها را نشان می سرطانی توسط رادیوایزوتوپ ة) شکل مقابل، روش تشخیص تود4

-158 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت
 الف) دو ایزوتوپ یک عنصر داراي خواص شیمیایی و چگالی یکسانی هستند.

                           هاي هیدروژن از صفر بیشتر است. ها در تمامی ایزوتوپ ها و پروتون نب) تفاوت تعداد نوترو
 مستقیم دارد. ۀرابطج) درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت با پایداري آن 

 عمر را دارد. بیشترین نیم H31هاي هیدروژن، د) در میان رادیوایزوتوپ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

X127ها در یون ها و الکترون اگر تفاوت تعداد نوترون -159 باشد، این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟ 21برابر  2
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 

1بـه  Aدهند که جـرم جسـم    میاي به این ترتیب جرم خود را از دست  با جرم اولیه برابر در اثر انجام واکنش هسته Bو  Aدو جسم 
4 160-

1رسد و  جرم اولیه خود می
 است؟ B ةچند برابر ماد A ةاي ماد شود. انرژي تولیدشده از واکنش هسته متالشی می Bجسم  4

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-161 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

Tc99ویر با استفاده از رادیوایزوتوپ) این تص1
  تهیه شده است. 43

اي و بـه   هـاي هسـته   موجود در جهان طی واکنش Tc99 همۀ) 2
 شود. طور مصنوعی ساخته می

توان آن را بـراي   بسیار کم است و نمی Tc99عمر ایزوتوپ  ) نیم3
   طوالنی نگهداري کرد.مدت 

با یون یدید آن را نیـز   Tc99مشابه  ةدلیل انداز تیروئید به ة) غد4
 کند. جذب می

یناطرس ةدوت

وترپ زاسراکشآ

)فلا(

)ج()ب(

ی ر ر ور ی یرو
 دهد. ها را نشان می سرطانی توسط رادیوایزوتوپة) شکل مقابل، روش تشخیص تود4

 است؟ نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت
لف) دو ایزوتوپ یک عنصر داراي خواص شیمیایی و چگالی یکسانی هستند.

                           هاي هیدروژن از صفر بیشتر است.ها در تمامی ایزوتوپ ها و پروتون نب) تفاوت تعداد نوترو
مستقیم دارد. ۀرابطج) درصد فراوانی یک ایزوتوپ در طبیعت با پایداري آن 

 عمر را دارد. بیشترین نیم H31هاي هیدروژن،د) در میان رادیوایزوتوپ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

X127ها در یون ها و الکترون گر تفاوت تعداد نوترون 2X باشد، این عنصر در کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟21برابر
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7

Aدهند که جـرم جسـم   میاي به این ترتیب جرم خود را از دست با جرم اولیه برابر در اثر انجام واکنش هستهBو Aدو جسم 

1رسد و جرم اولیه خود می
 است؟ Bةچند برابر ماد Aةاي ماد شود. انرژي تولیدشده از واکنش هسته متالشی می Bجسم 4

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 است؟ نادرستا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

Tc99صصویر با استفاده از رادیوایزوتوپ) این تص1
  تهیه شده است. 43

اي و بـه   هـاي هسـته   موجود در جهان طی واکنشTc99همۀ) 2
شود. طور مصنوعی ساخته می

توان آن را بـراي  بسیار کم است و نمیTc99عمر ایزوتوپ ) نیم3
ک ا گ ال ط

ةدت رس ةدوت

وترپ زا اسراکشآ

))فلا((
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-162 ها درست هستند؟ هاي زیر در مورد ایزوتوپ چه تعداد از عبارت
 ها بسیار خطرناك بوده و بشر قادر به مهار کردن آنها نیست. الف) رادیوایزوتوپ

 روند. هاي فلز اورانیم به عنوان سوخت در راکتورهاي اتمی به کار می ایزوتوپ همۀب) 
 شود. عنصر در طبیعت یافت می 92عنصر شناخته شده، تنها  118ج) از 
 اي است. تولید سوخت هسته چرخۀسازي ایزوتوپی فرآیندي در  د) غنی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-163 است؟ نادرستاي  ل دورهبندي عناصر در جدو کدام گزینه در مورد طبقه

 ) نماد شیمیایی تمامی گازهاي نجیب، مانند نماد شیمیایی فلز قلع دوحرفی است.1
 هاي پنجم و ششم جدول تعداد عناصر برابر هستند. ) در دوره2
 توان مکان آن را در جدول یافت. ) با استفاده از آرایش الکترونی یک اتم می3
باشـد کـه بـه جـرم اتمـی       براي هر عنصر طبیعی در جدول، جرم اتمی میانگین آن می شده طور کلی جرم اتمی گزارش ) به4

 تر است. تر نزدیک ایزوتوپ فراوان
-164 است؟ نادرستکدام گزینه 

 است. 12جرم ایزوتوپ کربن ـ  0083/برابر با amu1) جرم1
 بیشتر است. amuروتون و یک الکترون برحسب ) جرم یک نوترون از مجموع جرم یک پ2

)و بار الکتریکی نسبی پروتون را n10صورت ) نماد نوترون را به3  گیرند. در نظر می 1(

 است. amu1طور دقیق برابر به H11) جرم ایزوتوپ4
-165 2نـی آن،  واحد بیشتر از ایزوتـوپ دوم و فراو  3الکترون و دو ایزوتوپ است. اگر تعداد نوترون ایزوتوپ اول  12، داراي Aنصر فرضی ع

 ها کدام است؟ باشد، مجموع تعداد نوترون ایزوتوپ 34و جرم اتمی متوسط عنصر برابر  برابر ایزوتوپ دوم باشد
1 (43 2 (44 3 (48 4 (52 
-166 یابد. می.........  بوده و در نتیجه درصد فراوانی آن.........  باشد، آن ایزوتوپ.........  عمر ایزوتوپی توان گفت، هر چه نیم یطور کلی م به
 تر ـ افزایشر) بیشتر ـ ناپایدا2  تر ـ کاهشر) بیشتر ـ پایدا1
 تر ـ افزایشر) کمتر ـ پایدا4  تر ـ کاهشر) کمتر ـ ناپایدا3

-167 است؟ نادرستش مرئی طیف نشري خطی هیدروژن کدام عبارت در مورد بخ
n) پرتوي حاصل از انتقال الکترون از1 nبه 4  سبزرنگ است. 2
 باشند. کدام از خطوط مربوط به بازگشت الکترون به حالت پایه نمی ) هیچ2
n) پرتوي حاصل از بازگشت الکترون از3 nبه 6  مرئی قرار ندارد. ناحیۀدر  3
 ) تعداد خطوط داراي طول موج مرئی در طیف نشري خطی دو اتم هیدروژن و هلیم برابر است.4

-168 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 را مشاهده کرد.توان پرتوهاي نشرشده از کنترل تلویزیون  الف) با لنز دوربین یک موبایل می

 ب) هرچه انرژي نور نشرشده از اجسام بیشتر باشد، طول موج آن نیز بیشتر خواهد بود.
 شمع است. شعلۀگاز شهري کمتر از  شعلۀج) طول موج پرتوهاي 

 مرئی امواج الکترومغناطیس، کمترین طول موج و انرژي به ترتیب مربوط به رنگ بنفش و سرخ است. ةد) در گستر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 تر است. تر نزدیک ایزوتوپ فراوان
 است؟ نادرستکدام گزینه 

 است. 12جرم ایزوتوپ کربن ـ /0083/برابر با amu1) جرم1
بیشتر است. amuپپروتون و یک الکترون برحسب ) جرم یک نوترون از مجموع جرم یک پ2

)و بار الکتریکی نسبی پروتون راn10صورت ) نماد نوترون را به3 گیرند. در نظر می (

 است. amu1طور دقیق برابر بهH11) جرم ایزوتوپ4
نـیواحد بیشتر از ایزوتـوپ دوم و فراو  3الکترون و دو ایزوتوپ است. اگر تعداد نوترون ایزوتوپ اول 12، داراي Aنصر فرضی ع

ها کدام است؟ باشد، مجموع تعداد نوترون ایزوتوپ34و جرم اتمی متوسط عنصر برابر رابر ایزوتوپ دوم باشد
1 (43 2 (44 3 (48 4 (52
یامی......... بوده و در نتیجه درصد فراوانی آن......... باشد، آن ایزوتوپ.........  عمر ایزوتوپی توان گفت، هر چه نیم یطور کلی م ه
 تر ـ افزایشر) بیشتر ـ ناپایدا2  تر ـ کاهشر) بیشتر ـ پایدا1
 تر ـ افزایشر) کمتر ـ پایدا4  تر ـ کاهشر) کمتر ـ ناپایدا3

 است؟ نادرستخخش مرئی طیف نشري خطی هیدروژن کدام عبارت در مورد بخ
n) پرتوي حاصل از انتقال الکترون از1 nبه4  سبزرنگ است. 2
باشند.  کدام از خطوط مربوط به بازگشت الکترون به حالت پایه نمی) هیچ2
n) پرتوي حاصل از بازگشت الکترون از3 nبه6 مرئی قرار ندارد. ناحیۀدر 3
) تعداد خطوط داراي طول موج مرئی در طیف نشري خطی دو اتم هیدروژن و هلیم برابر است.4

چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
را مشاهده کرد.توان پرتوهاي نشرشده از کنترل تلویزیون لف) با لنز دوربین یک موبایل می

بود خواهد بیشتر نیز آن موج طول باشد، بیشتر اجسام از نشرشده نور انرژي هرچه ب)
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-169 .........  جز بههاي زیر درست هستند،  تمام عبارت
 رنگ است. هاي آن سرخ ) رنگ شعله فلز لیتیم و اغلب ترکیب1
 شود. مرئی دیده می ناحیۀ) در طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، چهار خط رنگی در 2
 گیرند. طیف مرئی را دربرمی ةاز گستر یبسیار کوتاه باریکۀ) رنگ شعله ترکیبات مس، لیتیم و سدیم، فقط 3
که اگر مقداري از محلول نمک را با افشانه روي شعله بپاشـیم، رنـگ شـعله     رنگی دارند، به طوري شعلۀها  ) بسیاري از نمک4

 کند. تغییر می
-170 باشد، کدام است؟ پر می نیمه زیرالیۀ 2چهارم داراي  ةعدد اتمی عنصري که در دور

1 (21 2 (24 3 (29 4 (33 
-171 باشد، به کدام صورت است؟ خود داراي سه الکترون می زیرالیۀدوره است و در آخرین  هم X30الکترونی فشرده عنصري که با عنصر آرایش

1([ Ar] s p2 3
18 3 3  2([ Ar] d s p10 2 3

18 3 4 4  3([ Kr] d s p10 2 3
36 3 4 4  4([ Kr] s p2 3

36 3 3 
-172 هاي سوم و چهارم جدول تناوبی قرار دارند؟ تقریباً چند درصد از عناصر جدول تناوبی در دوره

1 (22 2 (30 3 (34 4 (13 
/هاي هیدروژن در چند برابر تعداد اتم CO2گرم 220ها در  تعداد اتم

2315 05 Hمولکول 10 SO2 C)     ست؟ا 4 , O : g.mol )112 16  173-
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

-174 هاي منیزیم نیترید، لیتیم اکسید و باریم سولفید به ترتیب از راست به چپ، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ فرمول شیمیایی ترکیب
1 (MgN  ـLiO  ـBaS  2(Mg N2 Liـ 3 O2  ـBaS
3(Mg N3 Liـ 2 O2  ـBaS  4(Mg N3 Liـ 2 O2 ـBa S2    

-175 کدام مطلب درست است؟
هـاي موجـود در آخـرین زیرالیـه را      نالکتـرو  pهمانند عناصر دسـته   sاي عناصر دسته  ) براي رسم آرایش الکترون ـ نقطه 1

 دهیم. اطراف نماد عنصر قرار می
 باشد. می Xاي این عنصر به صورت  ) اگر عنصري با گرفتن سه الکترون پایدار شود، آرایش الکترون ـ نقطه2
 اي عناصر موجود در یک گروه، همواره مشابه است. ) آرایش الکترون ـ نقطه3
 ها یکسان است. الکترون تعداد تک Y13و X33اي عناصر ) در آرایش الکترون ـ نقطه4
 
 
 
 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)
پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  مرکز سنجش 

نمایید.

1 (22 2 (30 3 (34 4 (13
/هاي هیدروژن درچند برابر تعداد اتمCO2گرم 220ها در  تعداد اتم

2315 05 Hمولکول /10 SO2 4SO ست؟ا    , O : g.mol )1, O
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5

هاي منیزیم نیترید، لیتیم اکسید و باریم سولفید به ترتیب از راست به چپ، در کدام گزینه به درستی بیان شده اسرمول شیمیایی ترکیب
1 (MgN ـLiO ـBaS 2(Mg N2 3N ـLi O2 ـBaS
3(Mg N3 2N ـLi O2 ـBaS 4(Mg N3 2N ـLi O2 ـBa S2   

کدام مطلب درست است؟
هـاي موجـود در آخـرین زیرال نالکتـرو  pهمانند عناصر دسـته  sاي عناصر دسته ) براي رسم آرایش الکترون ـ نقطه 1

 دهیم. اطراف نماد عنصر قرار می
 باشد. میXاي این عنصر به صورت ) اگر عنصري با گرفتن سه الکترون پایدار شود، آرایش الکترون ـ نقطه2
اي عناصر موجود در یک گروه، همواره مشابه است.) آرایش الکترون ـ نقطه3
ها یکسان است. الکترون تعداد تک Y13و X33اي عناصر ) در آرایش الکترون ـ نقطه4

آموز گرامی!دانشد
QRافزار نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت ج Code Readerاز)
پاسـخنامه را ددفترچـۀ  آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  مرکز سنجشم
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 1دوازدهم . آزمون پایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
صحیح است. 1گزینه .1

 دهـان،  سـقف : کـام نادرست است. » دندان«نادرستی الف: کام به معنی 
 زبان دهان، مجازاً

 هالکت پست، زمین مهلکه،: نادرست است. ورطه» نابودي«د: ورطه به معنی 
 )154 صفحۀ(فارسی دهم، 

 .صحیح است 3 هگزین.2
 بـا  اصـوات  کـه  گانـه  پنج حواس ازشنوایی  دادن، گوش شنیدن،: استماع

 .است گوش آن اندام و شود می شنیده آن
 )154 صفحۀ(فارسی دهم، 

صحیح است.   4گزینه .3
 »گرفتـاري « ایـن واژه بـه معنـی    تنگنـا،  بـزرگ،  غم و : بدبختیمخمصه
 .  است شده متداول

 صحیح است. 2گزینه .4
 بحر (دریا) ←بهر 

 )27و  6هاي  (فارسی دهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .5

 ذوق ←محبوس/  زوق    ←) مهبوس 1
همـین  ). این کلمه فقط بـه  گردیده زبون مخذول (خوار، ←مخزول ) 2

 ارمغان ←) ارمقان 3             .شکل رایج است
ـا فتحـه حـرف اول        ←فَراق  فَراغ (آسایش و راحتی). توجه کنیـد ایـن کلمـه ب

 دهد. معناي جدایی و دوري معنا میبه » فراق« و با کسر حرف اول » فَراغ«
 )46و  8هاي  (فارسی دهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .6
 کیکاووسنامه: عنصرالمعالی  قابوس

صحیح است. 1گزینه .7
 : رخ چون ارغوان/ تن چون پرنیان/ لب چون ناردان/ قد چون نارون1گزینۀ 

صحیح است. 2گزینه .8
   آمیزي (شنوایی + المسه) حس ←الف) سخن سخت 

 تشبیه فراق به تیغ ←مجازاً سخن   ج) تیغ فراق  ←ب) دم 
 تشخیص  ←کند  د) شوقی که تقاضا می

صحیح است. 4گزینه .9
 جام مجاز از می است.

 صحیح است. 4گزینه .10
 ار) کرد کردار (نیک نشین          وندي ـ مرکب: نیک وندي: هم

 نام مرکب: نیک
 صحیح است. 2گزینه .11

ـایی مـی   واژه مفهـوم  » الـف « گزینـۀ شـوند. در   ها در گذر زمان، دچار تحول معن
ـاب کـردن و در   » ج«مفهوم آغاز کردن و در بیت » ب«کردن و در  مؤاخذه انتخ

 شود. فرض کردن از فعل گرفت دریافت می» د«بیت 
 )32 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 

 صحیح است. 3گزینه .12
 2 گزینـۀ شود. در  ربط یا عطف دیده می» واو«فقط  4و  1هاي  در گزینه
شود. اما  پیمان دیده میعطف بین شرق و غرب و عهد و » واو«هم فقط 

ربط دو جمله است و در مصـراع   نشانۀ» واو«در مصراع اول  3 گزینۀدر 
 کار رفته است. طور مشترك به دوم هم واو عطف و هم ربط به

 )41 صفحۀ، 5(فارسی دهم، تمرین 
 صحیح است. 1گزینه .13

 جستجو کرد ←) گشت 3رفت   ← ) شد2ها:    بررسی سایر گزینه
 به معناي چرخیدن  ←گردد ) بگردید و ب4

 صحیح است. 3گزینه .14
از بقیه دورتر است. در کنار معشوق و جانان فقـط بـه معشـوق     3 گزینۀ

 توکل کن و تنها به او تکیه کن.
تواضع و فروتنی موجب  4و  2و  1هاي  ها: گزینه مفهوم کلی سایر گزینه

 عزت است.
 )16 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .15
موجـودات عـالم در تسـبیح     همـۀ : 2 گزینـۀ صورت سؤال و  مفهوم کلی
 برند. سر می خداوند به

 )35 صفحۀ، 3(فارسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .16
 خواهد. شاعر عیش و شادي را فقط به همراه معشوق و یار می

): خوش باشـی و ناپایـداري دنیـا و موضـوعات     3و  2و  1ها ( سایر گزینه
 دنیوي موردنظر شاعر است.

 )20 صفحۀ، 2(فارسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .17

ــت    ــوال و بی ــوم مشــترك صــورت س ــۀمفه ــاق و «، 4 گزین دوري از نف
و هـم در مثَـل صـورت     4 گزینـۀ است. این مفهوم هم در بیت » دورویی

 سوال تکرار شده است.  
 )19 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .18
دشـمن اسـت و زنـدگی     در بیت صورت سوال آرزوي شاعر دیدن مـرگ 

ارزد مفهوم مقابـل   پس از مرگ دشمن ولو کوتاه براي او سالیان سال می
آمده اسـت چراکـه در ایـن بیـت تاکیـد       2 گزینۀاین طرز تفکر در بیت 

 شود. شده است که حتی دشمن هم از مرگ دشمن شاد نمی
 )22 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .19
ـا     کفایت عزت و آبرو را از خاندان مـی  ت و بیمفهوم: وارث و جانشین ناشایس ـه ب ـرد. ک ب

 مفهوم عبارت صورت سؤال (جانشین شایسته و بالیاقت نیاکان بود) در تقابل است.
 صحیح است. 3گزینه .20

 ها:   دیوار نماد جدایی و مانع است.   بررسی سایر گزینه
 تی) نماد استحکام و سرسخ4گاه  ) نماد تکیه2) دیوار نماد پناهگاه 1

 زبان عربی
 صحیح است. 2گزینه .21

 ها:خطاهاي سایر گزینه
نیسـت) ـ گـروه کـافران     » ربنـا «دقیقـی بـراي   ترجمۀ ) اي خداي ما (1
» انصـرنا «صفت است و باید به صورت مفرد ترجمه شود.) ـ  » الکافرین(«

) قــدم برداشــتن 3ترجمــه نشــده اســت.)/ » انصــرنا«در » نــا«( ضــمیر 
) خودت (اضافی است) ـ گروه کافران (ماننـد    4/ هاي ما)گام»: أقدامنا(«

 )  1گزینۀ (مانند » انصرنا« -)1 گزینۀ
 )19صفحۀ ، 2(عربی دهم، درس 

 صحیح است.  3 گزینه.22
 ها:خطاهاي سایر گزینه

 »)اگرچه«یعنی » و إن«ـ حتّی ( ) درخت (باید جمع باشد)1
إن کـانَ  («بمیـرد   ـ  ضمیر دارد)» أجره(«پاداشی  ـ  ) با (اضافی است)2

 »)مرده باشد چهاگر« یعنی » میتاً
ـ ثمـر مـی      » ذات غصـون («درختانی تر و تازه ) 4 دهنـد   ترجمـه نشـده اسـت) 
 هاي قبل)اسم است نه فعل)ـ  حتی وقتی... (مانند گزینه» مثمرة(«

 )1(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .23

 ها:خطاهاي سایر گزینه
ظ نشــده اســت) ـ ایمــان   در ترجمــه لحــا» علــی(«) صــادق باشــید 1
 صحیح است)» مومن(«
» المـؤمن («ـ مومنـان  ») راستی، صداقت«یعنی » الصدق(«) صدقه بدهید 2

 مفرد است)» شرّ«ترجمه نشده، ثانیاً » کلّ«ها (اوالً  بدي  مفرد است) ـ
جمع است) ـ باید بدانید (ترجمه امر مخاطب نیـاز   » عالمات(«) نشانه 4

 ندارد.)» باید«به 
 ، تمارین)2ی دهم، درس (عرب

 صحیح است. 4گزینه .24
»: سبعین سـنۀ «) ـ  3و  1هاي کردم (رد گزینهفکر نمی»: ما کنت اُفکِّر«

 2 گزینۀهفتاد سال (رد( 
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .25
 ها:خطاهاي سایر گزینه

مضارع است » تخلب«ربودند ( می ـ  ) پرتو (أشعۀ، جمع است نه مفرد)1
یلـۀ،  ) پرتوهایشان زیبـا هسـتند ( أشـعتها الجم   2ه ماضی استمراري) / ن

دل (قلوب، جمع اسـت نـه مفـرد) /     ترکیب وصفی است نه یک جمله)ـ
 )2 گزینۀ) با پرتوهایی ... (مانند 3

 صحیح است. 2گزینه .26
، ثانیـاً  »کنـد جـاري مـی  «نـه  » شـود جـاري مـی  «یعنی » یجري«اوالً 

 »اهچشمه: «جمع است» ینابیع«
 صحیح است. 1 گزینه.27

ترجمـۀ  شود، در دقّت کنید که وقتی ضمیري در عبارت عربی تکرار می 
 کافی است.» یکبار ترجمه کردنش«فارسی آن 

 )27 و  6هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است. 1نه 

 ذوق ←محبوس/  زوق   ←مهبوس
همـین  ). این کلمه فقط بـه  گردیده زبون مخذول (خوار، ←مخزول 

ارمغان ←) ارمقان3             .ل رایج است
ـا فتحـه حـرف اول       ← فَراغ (آسایش و راحتی). توجه کنیـد ایـن کلمـه ب
 دهد. معناي جدایی و دوري معنا میبه»  فراق«و با کسر حرف اول »غ

 )46 و  8هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است. 2نه 
کیکاووسنامه: عنصرالمعالی س
صحیح است. 1نه 
: رخ چون ارغوان/ تن چون پرنیان/ لب چون ناردان/ قد چون نارون1ۀ 
صحیح است. 2نه 

 آمیزي (شنوایی + المسه)حس← سخن سخت 
تشبیه فراق به تیغ←مجازاً سخن   ج) تیغ فراق ←دم 

تشخیص ←کند  شوقی که تقاضا می
صحیح است. 4نه 

 مجاز از می است.
 صحیح است. 4نه 

 ار) کرد کردار (نیک نشین          وندي ـ مرکب: نیک ي: هم
 نامب: نیک

 صحیح است. 2نه 
ـایی مـی   مفهـوم   »الـف « گزینـۀ   شـوند. در ها در گذر زمان، دچار تحول معن

ـاب کـردن و در   »ج« مفهوم آغاز کردن و در بیت »ب«کردن و در  ذه انتخ
شود. فرض کردن از فعل گرفت دریافت می»د«

 )32صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
 صحیح است. 3نه 

 2 گزینـۀ شود. در ربط یا عطف دیده می» واو«فقط  4و  1هاي  گزینه

ص(فارسی دهم،
 صحیح است. 2گزینه .19

 یکفایت عزت و آبرو را از خاندان مـیسست و بیمفهوم: وارث و جانشین ناشایس
مفهوم عبارت صورت سؤال (جانشین شایسته و بالیاقت نیاکان بود) در تقابل

 صحیح است. 3گزینه .20
 ها:   دیوار نماد جدایی و مانع است.   بررسی سایر گزینه

) نماد استحکام و سر4گاه  ) نماد تکیه2) دیوار نماد پناهگاه 1
عرععررعربیببییبییبیبی زبابباابان

 صحیح است. 2گزینه .21
ها:خطاهاي سایر گزینه

نیسـت) ـ گـر»ربنـا «دقیقـی بـراي   ترجمۀ ) اي خداي ما (1
صفت است و باید به صورت مفرد ترجمه شود.) ـ»الکافرین(«

) قــدم3ترجمــه نشــده اســت.)/ » انصــرنا«در » نــا«( ضــمیر 
) خودت (اضافی است) ـ گروه کافر4/ هاي ما)گام»: أقدامنا(«

 )  1گزینۀ (مانند» انصرنا« -)1 گزینۀ
ص،2(عربی دهم، درس 

صحیح است.  3 گزینه.22
ها:خطاهاي سایر گزینه

»)اگرچه«یعنی »و إن«ـ حتّی ( ) درخت (باید جمع باشد)1
پاداشی  ـ) با (اضافی است)2 أجره(« 

ی
بمیـرد ـضمیر دارد)»  

»)مرده باشد چهاگر«یعنی » میتاً
ـ ثمـر »««ذات غصـون («درختانی تر و تازه )4  ترجمـه نشـده اسـت) 
هاي قبل)اسم است نه فعل)ـ  حتی وقتی... (مانند گزینه»««مثمرة(«

(عربی دهم
 صحیح است. 3گزینه .23

ها:خطاهاي سایر گزینه
ظ نشــده اســت)در ترجمــه لحــا» علــی(«) صــادق باشــید 1
 صحیح است)»مومن(«
ـ مومنـان»)راستی، صداقت«یعنی »الصدق(«) صدقه بدهید2

کلّ«ها (اوالً  بدي  مفرد است) ـ
یقق

ترجمه نشده، ثانیاً »
ی ر

مفرد اس»شرّ«
جمع است) ـ باید بدانید (ترجمه امر مخ»عالمات(«) نشانه4

www.konkur.in

forum.konkur.in



  1. آزمون  دوازدهمپایه             

2

صفت اسـت) ـ ولـی    » الصغیرة(«) کوچک است 2:  هابررسی سایر گزینه
 است)فعل مستقبل » ستنمو(«کند و) ـ رشد می (اضافی است 

 مفرد است)» عشر(«ها  ـ ده») آورد«یعنی » جاء بِـ(«) بیاید 3
» تـا «بگشا) ـ و ( باید از حرف   فعل امر است» اُحلُل(«گشایم ) می4

 استفاده شود)
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .28
» الل اسـت. عبادت ده جزء دارد و نه قسمت آن طلب روزي حـ «معناي عبارت: 

نیـز   3گزینـۀ  این عبارت بر اهمیت روزي حالل اشاره دارد که ایـن اهمیـت در   
 ها از عبارت اصلی کامالً دور هستند.شود. سایر گزینهدیده می

 دهد.   حساب به او روزي می : هرکس در طلب حالل بکوشد، خداوند بی1گزینۀ 
حــالل : روزي حــالل را طلــب کــن، زیــرا عبــادت تنهــا روزي 2گزینــۀ 

 طلبیدن است.
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .29
الیـوم  «) ـ روز بیسـت و یکـم:    3و  2هـاي  (رد گزینـه » قـرأت «خواندم: 

-رد گزینـه  آیند (اعداد ترتیبی بعد از معدود می» الواحد و العشرین
 ها)جزءان اثنان (رد سایر گزینه»: دو جزء«) ـ 4و 3هاي 

 )2(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .30

 ثمانینَ  ) ثمانینٍ 3اثنانِ  ) اثنانُ 1ها:  بررسی  سایر گزینه
 العالَم ) العالم (دانشمند) 4

 متنترجمۀ  
که  دهانش ایجاد کند و هنگامی تواند صدایی از زرافه الل است، پس نمی

شـود و   کنـد بـین درختـان پنهـان مـی      حضور دشمنان را احسـاس مـی  
 کند.  هاي مختلفش به او در مخفی شدن کمک می رنگ

رسـد   زرافه از بلندترین حیوانات در جهان است و طول قدش به شش متر می
فـه بـه   هاي سبز و تازه درختـان را بخـورد. زرا   تواند برگ و به همین سبب می

هـاي تـازه درختـان آب     آب زیادي براي نوشیدن احتیاج ندارد؛ زیرا در بـرگ 
کافی براي او است. سرعت زرافه در حرکت کردن و فرار کردن بسـیار زیـادتر   

 از حیوانات دیگر است و آن به دلیل طول پاهاي درازش است.
 صحیح است.  2گزینه .31

توانـد از  (نمـی » مهـا ال تقدر علی إیجاد صوت مـن ف «با توجه به عبارت 
 یعنی الل.» بکماء«شویم که دهانش صدایی ایجاد کند) متوجه می

 صحیح است.   4گزینه .32
هـاي  زرافـه بقیـۀ  تواند با زبانش بـا  زرافه نمی«در این گزینه آمده است: 

 که طبق سطر اول متن صحیح است.   » دیگر صحبت کند
 هاي دیگر:گزینهترجمۀ 

 رسد) رسد. (طول قامتش به شش متر میش متر می) طول یک پاي زرافه به ش1
) هنگـامی کـه زرافـه    3خورد، چون به آن نیازي ندارد. ) زرافه آب نمی2

کند. (طبـق مـتن   کند، تنها پاهایش به او کمک میدشمنان را حس می
 کند)هاي متنوع روي بدنش هم او را براي پنهان شدن کمک میرنگ

 صحیح است.   4گزینه .33
ال «شـود کـه   مشـخص مـی  » الزرافۀ بکماء ال تقـدر... «عبارت با توجه به 

 للغائبۀ بوده و فعل نفی است نه نهی.» تقدر
 )1(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .34
جـایی  «و با توضیحات مقابل آن مطابقـت دارد:  » موزه«یعنی  »متحف«

 ». شود.داري میاست که در آن چیزهاي قدیمی، نگه
 :هابررسی سایر گزینه

 »پایان یک کار یا مسیر«ولی در مقابل آن آمده : » انگشتر«یعنی » خاتَم) «1
فصـلی کـه پـس از    «ولی در مقابل آن آمده: » پاییز«یعنی » خریف) «2

 »آید.بهار می
محلـی کـه   «ولی در مقابل آن آمـده:  » آزمایشگاه«یعنی » المختبر) «3

 »کنند.پزشکان بیماران را معاینه می
 است. صحیح 2گزینه .35

ها بـه ترتیـب   است. در سایر گزینه» مسکین«جمع مکسر از » مساکین«
 جمع سالم مذکر هستند.» المؤمنین، المعلّمین، جالسینَ و المسلمین«

 صحیح است. 3گزینه .36
و » الجمیلتان«مثنّاي مونث است (این مورد را از » العینان« 1 گزینۀدر 

 گزینـۀ به کار برود. در » هاتان«شود فهمید.) پس باید هم می» تخلبان«
به کار برود. » هذه«جاي آن باید هاست و به مخصوص انسان» هؤالء« 2

مناسـب آن  اشـارة  جمـع مونـث اسـت و اسـم     » الطالبـات « 4 گزینۀدر 
 است.» هؤالء«

 صحیح است. 4گزینه .37
در ». الیکتـبن « ←، باید فعل به صـورت غایـب بیایـد نـه مخاطـب     1 گزینۀدر 

شود فعـل مسـتقبل اسـتفاده کـرد. در     نمی» الیوم الماضی« با توجه به 2 گزینۀ
 به کار برود.» اُکتبی«باید فعل مؤنث » یا زمیلتی«براي  3 گزینۀ

 صحیح است. 3گزینه .38
 است.» یفتعل«و بر وزن » س م ع«از ریشه » یستمع«
             »یفتعـل «زن بـر و  » ن ش ر«از ریشـه  » ینتشر) «1ها: بررسی سایر گزینه 

 است.» یتفعلون«بر وزن » یتفکّرون) «2
 است.» مفتعلۀ«بوده و وزن آن » س ع ر« از ریشه » مستعرة) «4

 )1(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .39

جواب عدد چهـارده اسـت. در ایـن    » هفت ضرب در دو برابر است با....« 
ده کنیم که شکل صـحیح  محاسبات باید از اعداد اصلی (شمارشی) استفا

 آمده است. 3گزینۀ ، در 14عدد 
 )2(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .40
که اعداد اصلی اسـت، بایـد   » خمس«) به جاي 1ها:  بررسی سایر گزینه

 کار برود. به» الخامس«عدد ترتیبیِ 
کار ببـریم نـه    ) براي بیان تعداد بازیکنان تیم فوتبال باید عدد اصلی به3

 »أحد عشر: «ترتیبی
 الخامس و الثالثون ) در اعداد دو رقمی ابتدا باید یکان بیاید و بعد دهگان 4

 )2(عربی دهم، درس 
 فرهنگ و معارف اسالمی

 صحیح است. 3گزینه  .41
طلب اسـت و عطـش او در دسـتیابی بـه      نهایت اي بی انسان داراي روحیه

گردد. ایـن   ، بلکه روز به روز افزون میشود هایش نه تنها کم نمی خواسته
انتخـاب هـدف    طلب، در زنـدگی خـود همـواره در حـال     نهایت انسان بی

در حـالی کـه حیوانـات و    ناپذیر و تمـام نشـدنی،    هایی پایان است؛ هدف
ـ  گیاهان هدف ه سـرحدي از رشـد و   هاي محدودي دارند و هنگامی که ب

 شان پایان یافته است.شوند؛ گویی راه رسند، متوقف می کمال می
 )16 و 15هاي  ، صفحه1درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .42
هـاي خـود را انتخـاب کنـیم،      براي اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف

آن، وسـیلۀ  نیازمند معیـار و مـالك هسـتیم؛ معیـاري کـه بتـوانیم بـه        
نسـان را  نهایت طلب و اسـتعدادهاي متنـوع ا   هاي همسو با میل بی هدف

هاي زندگی را به درسـتی برخـواهیم    مشخص کنیم. به این وسیله هدف
گزید و عمر خود را براي رسیدن بـه آنهـا صـرف خـواهیم کـرد. خـداي       

مـا بـه نیازهـاي مـا       تر و از خـود  رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان
تخـاب  تر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی کرده و معیار ان آگاه

 هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است.
 )17صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .43
وتیـر یـک هدف،عنوانبهبندگیوعبادتانتخاببازیركهاي انسان
هموکنند میاستفادهزندگیماديهاي بهرهازهمزنند؛ مینشانچند
دهنـد،  مـی انجـام خدارضايبرايراکارهاي دنیويتمامکهآنجایی از

راخویشآخرتسرايوکنند یمتر نزدیکخداوندبهراخوددل وجان
رادنیـا پـاداش ونعمـت هـرکس : «شریفه آیۀ ترجمۀ .کنند میآبادنیز

 ».استخدانزدآخرتودنیاپاداشونعمتبخواهد،
 )21صفحۀ ، 1، درس دهم(دین و زندگی 

 صحیح است. 4گزینه .44
گویند؛ پروردگارا به مـا   و بعضی می«بقره: سورة  202و  201طبق آیات 

در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیـز نیکـی مرحمـت فرمـا و مـا را از      
اي دارنـد و خداونـد    دار. اینان از کار خود نصیب و بهـره  عذاب آتش نگاه

ـ  «قصـص:  سـورة   60آیۀ طبق » الحساب است. سریع زد خداسـت  آنچـه ن
 »بهتر و پایدارتر است.

 )17صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .45

بینـد کـه در ذات خـود در جسـتجوي      هر کس اندکی تأمـل کنـد، مـی   
هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامـش   ها و زیبایی خوبیسرچشمۀ 

کـه   نیافته و از پاي نخواهد نشست. این سرچشمه همان خداونـد اسـت  
ها اسـت، پـس مقصـود و هـدف نهـایی مـا        کماالت و زیباییهمۀ خالق 

 خداوند است.
 )21و  20هاي  هصفح، 1درس (دین و زندگی دهم، 

زرم موير و ومروز
-رد گزینـه  آیند (اعداد ترتیبی بعد از معدود می» حد و العشرین

 ها)جزءان اثنان (رد سایر گزینه»:دو جزء«) ـ 4و 3
 )2(عربی دهم، درس 

صحیح است. 2نه 
ثمانینَ  ) ثمانین3ٍاثنانِ  ) اثنانُ 1ها:  سی  سایر گزینه

 العالَم لعالم (دانشمند) 
متنمۀ 

که  دهانش ایجاد کند و هنگامیتواند صدایی از ه الل است، پس نمی
شـود و     کنـد بـین درختـان پنهـان مـی     ور دشمنان را احسـاس مـی  

 کند.  هاي مختلفش به او در مخفی شدن کمک می
رسـد    از بلندترین حیوانات در جهان است و طول قدش به شش متر می

  فـه بـه    هاي سبز و تازه درختـان را بخـورد. زرا   تواند برگ همین سبب می
هـاي تـازه درختـان آب    زیادي براي نوشیدن احتیاج ندارد؛ زیرا در بـرگ 

ی براي او است. سرعت زرافه در حرکت کردن و فرار کردن بسـیار زیـادتر   
یوانات دیگر است و آن به دلیل طول پاهاي درازش است.

 صحیح است.2نه 
توانـد از  (نمـی »فف مهـا ال تقدر علی إیجاد صوت مـن ف «جه به عبارت 

 یعنی الل.»بکماء«شویم که ش صدایی ایجاد کند) متوجه می
 صحیح است.   4نه 

هـاي  زرافـه   بقیـۀتواند با زبانش بـا  زرافه نمی«ین گزینه آمده است:      
که طبق سطر اول متن صحیح است.   »ر صحبت کند

 هاي دیگر:گزینهمۀ
 رسد) رسد. (طول قامتش به شش متر میششش متر میول یک پاي زرافه به ش

) هنگـامی کـه زرافـه    3خورد، چون به آن نیازي ندارد. رافه آب نمی
کند. (طبـق مـتن   کند، تنها پاهایش به او کمک میمنان را حس می

 کند)هاي متنوع روي بدنش هم او را براي پنهان شدن کمک می
 صحیح است.   4نه 

«شـود کـه   مشـخص مـی  » الزرافۀ بکماء ال تقـدر... «عبارت جه به  ال   
للغائبۀ بوده و فعل نفی است نه نهی.» 

 )1(عربی دهم، درس 

صحیح است. 2گزینه .40
که اعداد اصلی اس»خمس«) به جاي 1ها:  بررسی سایر گزینه

 کار برود. به» الخامس«عدد ترتیبیِ 
کار ) براي بیان تعداد بازیکنان تیم فوتبال باید عدد اصلی به3

 »أحد عشر: «ترتیبی
الخامس و) در اعداد دو رقمی ابتدا باید یکان بیاید و بعد دهگان 4

(عربی دهم
اسالسسالالسالممیممییمممی ممعممععمممععاععااعارف ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو

 صحیح است. 3گزینه  .41
طلب اسـت و عطـش او در دس نهایت اي بی انسان داراي روحیه

، بلکه روز به روز افزون میشود هایش نه تنها کم نمی خواسته
انتخـ طلب، در زنـدگی خـود همـواره در حـال     نهایت انسان بی

در حـالی کـه حناپذیر و تمـام نشـدنی،  هایی پایان است؛ هدف
ـ  گیاهان هدف ــ ه سـرحديهاي محدودي دارند و هنگامی که ب

ههشان پایان یافته اسشوند؛ گویی راه رسند، متوقف میکمال می
هاي ، صفحه1درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3گزینه .42
هـاي خـود را انتخـبراي اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف

ونیازمند معیـار و مـالك هسـتیم؛ معیـاري کـه بتـوانیم بـه        
نهایت طلب و اسـتعدادهاي متنـوعهاي همسو با میل بیهدف

هاي زندگی را به درسـتیمشخص کنیم. به این وسیله هدف
گزید و عمر خود را براي رسیدن بـه آنهـا صـرف خـواهیم کـ

مـا بـه نی  تر و از خـود  رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان
تر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمایی کرده و معی آگاه

هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده اس
ص،1درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3گزینه .43
یـهدف،عنوانبهبندگیوعبادتانتخاببازیركهاي انسان
کمیاستفادهزندگیماديهاي بهرهازهمزنند؛ مینشانچند
مانجـام خدارضايبرايراکارهاي دنیويتمامکهآنجایی از
آاککاالا
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صحیح است. 4گزینه .46
هـایی   ی همچون حیوانات و گیاهان، تفـاوت میان هدف انسان و موجودات

سـایر   هاي خاص انسان و تمایز او از هایی که به ویژگی وجود دارد. تفاوت
 گردد. یموجودات باز م

 رود. و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می هر کس با بینش
 )16و  15هاي  هصفح، 1درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .47
ـ  ،ها و زمین است خداوند آنچه در آسمان راي انسـان آفریـده و توانـایی    ب

 ،دهـد  ن مـی نشـا  قـرار داده اسـت، ایـن    مندي از آنها را در وجود او بهره
هسـتی   ا گرامـی داشـته و بـراي انسـان در نظـام     خداوند متعال انسان ر

 .اي قائل شده است هجایگاه ویژ
 )29 صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .48
پنـداري،   (دشـمنان اسـالم) را متحـد مـی     آنـان «فرماید:  قرآن کریم می

آن اسـت کـه آنهـا     هایشان پراکنده است؛ ایـن بـه خـاطر    که دل درحالی
عقـل کـه   سـرمایۀ  بهرگـی از   پس بی» کنند. قومی هستند که تعقل نمی

تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل است و با دوراندیشـی، مـا   قوة 
 کند، موردنظر است. را از خوشی زودگذر منع می

 )31و  29هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .49

به نفـس   )(ترین دشمنی، در کالم امام علی  دشمن عداوت حداکثري یا
اماره نسبت داده شده است که ما را از پیـروي عقـل و وجـدان (سرزنشـگر     

ها سبب دوري ما از خدا و فراموشـی یـاد او    دارد. گاهی غفلت درونی) بازمی
 یابیم. گردیم، او را در کنار خود می شود، ولی باز که به خود بازمی می

 )33و  30هاي  هصفح، 2درس دهم،  (دین و زندگی
 صحیح است. 4گزینه .50

ر ما گوش شـنوا داشـتیم یـا تعقـل     گویند: اگ و می«: سورة ملک 10آیه 
 »کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. می

 )29صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .51

که بعـد از روشـن شـدن هـدایت بـر       کسانی«سوره محمد:  25آیۀ طبق 
ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشـان زینـت   آن

 »داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی (آمال طویل) فریفته است.
 )33ۀ صفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .52
عبارت شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید از زبـان شـیطان خطـاب    

محـدودة  ار شیطان و مختـار بـودن انسـان در    به جهنمیان بیانگر عدم اجب
توانیـد مـرا    توانم به شما کمکی کنم و نه شـما مـی   دنیا و عبارت نه من می

 قیامت است.محدودة نجات دهید، سلب اختیار شیطان و انسان در 
 )33 صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3 گزینه.53
هـاي زودگـذر    ا از خوشـی ه با دوراندیشی، مـا ر با توجه به متن: (عقل ک

طلبـی بـاز    هـایش، مـا را از راحـت    کند و وجدانی که به محکمـه  منع می
که مربوط به وجـدان   ﴾و ال اقسم باالنفس اللوامه﴿: آیۀ شریفۀدارد)،  می

 باشد. است، مدنظر می
)32صفحۀ  ، 2، درس دهم(دین و زندگی 

 صحیح است. 1گزینه .54
شود، در مقابـل   ها سبب می و زیباییها  از آنجا که گرایش انسان به نیکی

اندیشـۀ  گناه واکنش نشان دهد و خود را سـرزنش و مالمـت کنـد و در    
کننـده   و جبـران  ﴾اهاوو نفس و ما سـ ﴿ جبران برآید، خاستگاه مالمت،

 است. ﴾و ال اقسم بالنفس اللّوامۀ﴿
 )31و  30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .55
بیننـد و بـا    ن معتقدند آنان که زندگی را محدود بـه دنیـا مـی   خداپرستا

شـوند، مـرگ بـر ایشـان نـاگوار و       باري از گناه با مرگ مواجـه مـی   کوله
ی الّـا   ﴿آیۀ هولناك است. محدود دانستن زندگی به دنیا در  قالوا ما هـ و

مطرح شده است. تقابل علم حقیقی با ظـن و گمـان در    ﴾حیاتُنَا الدنیا...
مطرح شده است.﴾لَهم بِذلک من علم ان هم االّ یظُنّونَ و ما﴿آیۀ

 )42و  41، 40هاي  هصفح، 3درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .56

: مـردم  بهـوا الناس نیام فَاذا ماتوا انتَ«که فرمود:  )در حدیث پیامبر (

، دنیـا بـه   »شـوند  ار مـی که بمیرند، بید (در این دنیا) در خوابند، هنگامی
خوابی کوتاه و گذرا تشبیه شده است و با مرگ (مفارقت انسان از دنیـا)،  

 شود. بیداري و با هوشیاري بیشتر انسان آغاز می
 )39ۀ صفح، 3درس (دین و زندگی دهم،  

 صحیح است. 1گزینه .57
تواننـد فکـر مـرگ را از ذهـن خـود بیـرون براننـد... در         گروهی که نمی

گذارنـد کـه روز بـه روز بـر سـرگردانی و یـأس انسـان         دم مـی هایی ق راه
هـا دنیـا را معبـود و     افزاید و افراد با ایمان به دلیل فرورفتن در هوس می

 دهند. هدف خود قرار می
 )43و  42 هاي ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .58
مربـوط  ویژگی متالشی شدن و فرسودگی مربوط به بعد جسمانی و بقـا  

 به بعد روحانی انسان است.
 )39صفحۀ ، 3درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .59
کنند و با فرا رسیدن مـرگ   گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می

پـذیر)،   پـذیر یـا سـاحت انفکـاك     و متالشی شدن جسم او (بعـد تالشـی  
 بندند. او را براي همیشه میپروندة 

 )42و  39هاي  هصفح، 3  رسد(دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 3 گزینه.60

ل صـالحاً فـال خـوف        ﴿ آیۀبر اساس  مـر و ع وم اآلخـ من آمن بِاللّـه و الیـ
، نداشتن ترس و اندوه، معلول ایمان بـه خـدا و   ﴾علَیهم و ال هم یحزَنون

 آخرت به همراه عمل نیک است.
 )3درس (دین و زندگی دهم، 

 زبان انگلیسی
 ح است.صحی 3گزینه .61

 اي نیست. ما به موقع به سینما نخواهیم رسید. جمله: هیچ تاکسیترجمۀ 
ریزي شده و یا براي حـدس از روي   نکته: براي کارهایی که از قبل برنامه

 کنیم. استفاده می to be going to شواهد موجود از ساختار 
 )29 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .62
را در  والیبـال ایتالیـایی جـوان قـد بلنـد     ده بـازیکن  جمله: مـن  ترجمۀ 

 استادیوم آزادي دیدم.
سن و  شکل رنگ ملیت نوع یا جنس نکته: ترتیب صفات

 شمارش کیفیت اندازه سال
 )62 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .63
مشـکالت  دهنـدة   التیـام نیک او نقش  ذاترسد  جمله: به نظر میترجمۀ 

 بخشد. خانواده را تحقق می
 ) انسان4ت  ) ذات ـ طبیع3) آینده   2) دشت   1

 )15 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .64

کنیم تـا حیوانـات در معـرض     جمله: ما به اندازه کافی کاري نمیترجمۀ 
 محافظت کنیم. نابوديخطر را در برابر 

 ) خراب کردن3) نابود شدن ـ منقرض شدن  2) خاموش کردن  1
 ) تقسیم کردن4

 )20 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .65

نگران نباشـید، همـه چیـز    «ها گفت:  جمله: رهبر تور به توریستترجمۀ 
 »است. برنامه طبق

 ) آینده4) برنامه  3) توجه  2) الگو  1
 )30 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .66
دهـد. او   بـه مدرسـه نشـان نمـی     اي عالقهجمله: پسرم اصال هیچ ترجمۀ 

 خوابد. ر آنجا ندارد و گاهی حین درس میهیچ دوستی د
 ) مشکل ـ مسئله4) آفرینش  3) عالمت، نشانه  2) عالقه  1

 )47 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .67

ایـن   انجـام «آمـوزان گفـت:    جمله: معلم انگلیسـی مـا بـه دانـش    ترجمۀ 
 »تر خواهد کرد. تمرینات انگلیسی شما را قوي

 ) انجام دادن4) دادن  3آوري کردن   جمع) 2) حمل کردن 1
 )48 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 

عقـل کـه     سـرمایۀ  بهرگـی از   پس بی» کنند. ی هستند که تعقل نمی
تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل است و با دوراندیشـی، مـا   

کند، موردنظر است.خوشی زودگذر منع می
 )31و 29هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 2نه 
به نفـس   )(ترین دشمنی، در کالم امام علی دشمن ت حداکثري یا

 نسبت داده شده است که ما را از پیـروي عقـل و وجـدان (سرزنشـگر     
ها سبب دوري ما از خدا و فراموشـی یـاد او     دارد. گاهی غفلتی) بازمی

یابیم. گردیم، او را در کنار خود میشود، ولی باز که به خود بازمی
 )33و 30هاي  هصفح، 2درس دهم،  (دین و زندگی

صحیح است. 4نه 
گگر ما گوش شـنوا داشـتیم یـا تعقـل     گویند: اگ و می«:سورة ملک10

 »کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.
 )29صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3نه 
 که بعـد از روشـن شـدن هـدایت بـر       کسانی«سوره محمد:  25آیۀ ق 

پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشـان زینـت   
 »و آنان را با آرزوهاي طوالنی (آمال طویل) فریفته است.

 )33ححۀ صفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است. 4نه 

ت شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید از زبـان شـیطان خطـاب    
    محـدودة  ببار شیطان و مختـار بـودن انسـان در    هنمیان بیانگر عدم اجب

  توانیـد مـرا    توانم به شما کمکی کنم و نه شـما مـی  و عبارت نه من می
 قیامت است.محدودة ت دهید، سلب اختیار شیطان و انسان در 

 )33  صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 3 نه

هـاي زودگـذر    ا از خوشـی ککه با دوراندیشی، مـا ر جه به متن: (عقل ک
طلبـی بـاز    هـایش، مـا را از راحـت    کند و وجدانی که به محکمـه  می
که مربوط به وجـدان  ﴾و ال اقسم باالنفس اللوامه﴿: آیۀ شریفۀارد)،

 باشد.، مدنظر می

کنند و با فرا رسیگروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می
پـذیر یـا سـاحت انفکـو متالشی شدن جسم او (بعـد تالشـی  

بندند. او را براي همیشه میپروندة 
هاي هصفح، 3  رسد(دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3 گزینه.60
ل صـالحًا﴿آیۀبر اساس  مـر و ع وم اآلخـ من آمن بِاللّـه و الیـ

، نداشتن ترس و اندوه، معلول ایمان﴾علَیهم و ال هم یحزَنون
آخرت به همراه عمل نیک است.

(دین و زندگی دهم
یسسییسی اننگننگگنگگلگگللگللیللییلییسییسسی زبابباابان

ح است.صحی 3گزینه .61
اي نیست. ما به موقع به سینما نخواهیمجمله: هیچ تاکسیترجمۀ

ریزي شده و یا براي حـدنکته: براي کارهایی که از قبل برنامه
کنیم. استفاده می to be going to شواهد موجود از ساختار 

ص،1(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .62

والیبـال ایتالیـایی جـوان قـدده بـازیکن  جمله: مـن  ترجمۀ
استادیوم آزادي دیدم.
شکل رنگ ملیت نوع یا جنس نکته: ترتیب صفات

 شمارشکیفیت اندازه سال
ص،2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است. 3گزینه .63
دهنـدة التیـام نیک او نقش  ذاترسد  جمله: به نظر میترجمۀ

 بخشد. خانواده را تحقق می
 ) انسان4ععت  ) ذات ـ طبیع3) آینده   2) دشت   1

ص،1(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .64

کنیم تـا حیوانـاتجمله: ما به اندازه کافی کاري نمیترجمۀ 
محافظت کنیم. نابوديخطر را در برابر 

ا
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 صحیح است. 3گزینه .68
نتوان وصف تو (خدا) کـردن کـه   «گوید:  جمله: پدرم همیشه میترجمۀ 

 »تو در وصف نگنجی.
 ) کامل کردن4) توصیف کردن  3) توضیح دادن  2) دنبال کردن   1

 )58 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 
 Cloze Testمۀ ترج

دیگـر، درسـت   سیارة شمسی نیست. هفت منظومۀ زمین تنها سیاره در 
کنند. مـریخ   مثل سیاره ما، در مدارهاي خود به دور خورشید حرکت می

شود، چهارمین سیاره نسبت بـه خورشـید    سرخ هم نامیده میسیارة که 
است. از خیلی جهات، مـریخ و زمـین شـبیه بـه هـم هسـتند. یـک روز        

کشـد، کمتـر از یـک سـاعت      دقیقه طـول مـی   39ساعت و  24مریخی 
 320سـال و   1تر از روز روي زمین. یک سال عادي روي مـریخ   طوالنی

هـا خیلـی    هـایی دارد. ایـن فصـل    روز است. مریخ هم مانند زمین فصـل 
هاي زمین هستند؛ چون مریخ از خورشید دورتر است.  تر از فصل طوالنی

 درجه زیر صفر است. 5تانی در مریخ میانگین دما، طی یک روز تابس
 صحیح است. 4گزینه .69

 ) مدار4) رصدخانه   3) آسمان  2) حلقه  1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .70
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 1ۀ متن ترجم

گاهی مردم به خون اضافی نیاز دارند، چون خـونی بـیش از آنچـه بـدن     
تواننـد   اند، یا چـون نمـی   بتواند در یک فرصت کوتاه بسازد، از دست داده

خـونی) نـام    (کم» آنمی«ند. این وضعیت هاي قرمز کافی تولید کن گلبول
توانند خون یک شخص را به شخص دیگري بدهند که  دارد. پزشکان می

شـود. ایـن خـونی کـه بـه یـک نفـر داده         گفته می» انتقال خون«به این کار 
 شود تا توسط سیستم ایمنی شخص، تخریب نشود. می» سازگار«شود،  می

داشـته   ABو  Aوه خـونی  تواند به هر شخصی که گر می Aگروه خونی 
یـا   Bتواند به هر شخصـی بـا گـروه     می Bباشد، خون بدهد. خون گروه 

AB  داده شود. خونAB تواند به شخصـی بـا خـون     فقط میAB  داده
تواند به هر کسی داده شود، به همین خاطر کسی کـه   می Oشود. خون 

 د.شو نامیده می» همگانیاهداکنندة «این گروه خونی را داشته باشد 
داشـته باشـد، فقـط از شخصـی بـا گـروه        Aاما شخصی که گروه خونی 

توانـد از   هـم فقـط مـی    Bتوانـد خـون بگیـرد. گـروه      می Oیا  Aخونی 
توانـد از هـر    مـی  ABخون بگیرد. گـروه   Oیا  Bشخصی با گروه خونی 

 Oبـودن. گـروه   » همگـانی کنندة  دریافت«کسی خون بگیرد. این یعنی 
 است، خون بگیرد. Oه گروه تواند از کسی ک فقط می
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 است.» هاي خونی گروه«بیشتر تمرکز متن فوق، روي 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
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سیسـتم ایمنـی   «اگر پزشکان قبل از انتقال خون، آن را سـازگار نکننـد   

 »کند. گیرنده، خون را نابود می شخصِ 
 )2(انگلیسی دهم، درس 
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 تواند از هر کسی خون بگیرد. می» AB«شخصی با گروه خونی 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
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شـود، چـون    همگانی گفتـه مـی  اهداکنندة دارند،  Oبه افرادي که خون 
 »توانند به همه خون اهدا کنند. آنها می«

 )2(انگلیسی دهم، درس 
2ۀ متن ترجم

اي (اساسـی) یـک رژیـم     ها هسـتند قسـمت پایـه   ها که قند  کربوهیدرات
کننـد   غذایی سالم هستند. آنها منبع اصلی انرژي براي بدن را فراهم می

آینــد تــا بــه غــذاها طعــم و شــیرینی بدهنــد.  و همچنــین بــه کــار مــی

ـا      کربوهیدرات ها از قندهاي ساده مثل گلوکز تا قندهاي پیچیـده مثـل آمیلـوز ی
ها  زنند که کربوهیدرات خصصان تغذیه تخمین میآمیلوپکتین متفاوت هستند. مت

1بهتر است در حدود
1تا  4

 رژیم غذایی یک فرد را تشکیل دهند. 5
توانـد تـأثیر بـدي     اي که از نظر کربوهیدرات ناقص باشد، می رژیم غذایی

میــزان کــافی  روي ســالمتی یــک فــرد بگــذارد. وقتــی کــه بــدن فاقــد
شود از ذخایر پروتئینی بـراي انـرژي    کربوهیدرات باشد، آنگاه مجبور می

شـود. هرچنـد کـه     استفاده کند. فرایندي که گلوکنئوجنزیس نامیده می
شود و مشـکالت سـالمتی    این منجر به کمبود پروتئین ضروري بدن می

هـا همچنـین    بیشتري ممکن است اتفـاق بیفتـد. کمبـود کربوهیـدرات    
هاي انباشته شـده در بـدن    تواند منجر به کتوزیس شود، همان کتون می

 شود. حالی و تنفس بد می که موجب خستگی، بی
 صحیح است. 4گزینه .77

 deficientکلمـۀ  تواند بهترین جایگزین براي  یک از کلمات زیر می کدام
 insufficientدر پاراگراف دوم باشد؟ 

ــۀ  ــواي جمل ــۀ محت ــی deficientکلم ــد:  م ــذاییر«گوی ــم غ ــه  ژی اي ک
ــأثیر بــدي روي انســان  باشــد مــی deficientکربوهیــدرات آن  توانــد ت

» نـاقص «یـا  » کـم «بـه معنـی    deficientفهمیم که   پس می» بگذارد.
توانیـد   از هوشـتان هـم مـی    insufficientیا همان  4گزینۀ است. یعنی 

 کلمـۀ مفهـوم منفـی دارد و    deficientاستفاده کنید. با توجه به جمله 
insufficient هم پیشوند منفیin  .دارد 

 )1(انگلیسی دهم، درس 
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کننـد؟   مطابق با متن چه چیزي را بیشتر متخصصین تغذیه پیشنهاد می
1ها باید در حدود  کربوهیدرات

 .انسان را تشکیل دهندروزانۀ رژیم غذایی  4
است. در انتهاي پاراگراف اول، نویسنده بـه اعـداد    این یک سؤال مستقیم از متن

1
و4

1
1همان ربع یا quarterکند. کافی است که شما بدانید  اشاره می5

 است.4
 )1(انگلیسی دهم، درس 
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 ها براي سالمتی الزم هستند. دراتکربوهیاصلی این متن چیست؟ ایدة 

گزینـۀ  در این سؤال نویسنده موضوع اصـلی مـتن را مـی خواهـد تنهـا      
است؛ سه گزینه دیگـر اساسـاً یـا غلـط هسـتند (ماننـد        1گزینۀ درست 
 )2گزینۀ ) یا قسمتی از متن هستند (مانند 3گزینۀ 

 )1(انگلیسی دهم، درس 
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باعــث ؟ دهنــد نمــیهــا انجــام  یــک از مــوارد زیــر را کربوهیــدرات کــدام
 شوند. کلوکنئوجنزیس می

این یک سؤال برداشت کردنی از متن اسـت. در پـاراگراف دوم نویسـنده    
گوید وقتی کـه بـدن بـا کمبـود کربوهیـدرات مواجـه شـود فراینـد          می

گویــد  مــی 3گزینــۀ کــه  آیــد، درحــالی گلوگنئــوجنزیس بــه وجــود مــی
 شوند که غلط است. ها باعث گلوکنئوجنزیس می بوهیدراتکر

 )1(انگلیسی دهم، درس 
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ی مردم به خون اضافی نیاز دارند، چون خـونی بـیش از آنچـه بـدن     
تواننـد  اند، یا چـون نمـی  د در یک فرصت کوتاه بسازد، از دست داده

خـونی) نـام    (کم»آنمی«ننند. این وضعیت هاي قرمز کافی تولید کنل
توانند خون یک شخص را به شخص دیگري بدهند که . پزشکان می

شـود. ایـن خـونی کـه بـه یـک نفـر داده        گفته می»انتقال خون«ن کار 
شود تا توسط سیستم ایمنی شخص، تخریب نشود.می» سازگار«شود،

داشـته   ABو   Aوه خـونی  تواند به هر شخصی که گرمیA خونی 
یـا   Bتواند به هر شخصـی بـا گـروه    میB، خون بدهد. خون گروه 

داده  ABتواند به شخصـی بـا خـون     فقط می ABداده شود. خون 
تواند به هر کسی داده شود، به همین خاطر کسی کـه  میO. خون 

د.شونامیده می»همگانیاهداکنندة«گروه خونی را داشته باشد 
داشـته باشـد، فقـط از شخصـی بـا گـروه       Aشخصی که گروه خونی 

توانـد از  هـم فقـط مـی    Bتوانـد خـون بگیـرد. گـروه     میOیا  Aی 
توانـد از هـر    مـی  ABخون بگیرد. گـروه  Oیا  Bصی با گروه خونی 

Oبـودن. گـروه   »همگـانی کنندة  دریافت«ی خون بگیرد. این یعنی 
است، خون بگیرد.Oککه گروه تواند از کسی ک می
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ــأثیر بــدي ر باشــد مــی deficientکربوهیــدرات آن  ــد ت توان
یـ»کـم «بـه معنـی    deficientفهمیم که  پس می» بگذارد.
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insufficientهم پیشوند منفیin  .دارد 
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ها براي سالمتی الزییدراتکربوهیاصلی این متن چیست؟ ایدة 
در این سؤال نویسنده موضوع اصـلی مـتن را مـی خواهـد تن

است؛ سه گزینه دیگـر اساسـاً یـا غلـط هسـت1گزینۀ درست
و ی ر ن ی وع و
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دهن نمــیهــا انجــام   یــک از مــوارد زیــر را کربوهیــدرات کــدام

 شوند. کلوکنئوجنزیس می
این یک سؤال برداشت کردنی از متن اسـت. در پـاراگراف دوم

کـه بـدن بـا کمبـود کربوهیـدرات مواجـه شـمی گوید وقتی
3گزینــۀکــه  آیــد، درحــالی گلوگنئــوجنزیس بــه وجــود مــی

شوند که غلط است.ها باعث گلوکنئوجنزیس می بوهیدراتکر
(انگلیسی دهم
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a a a a2 23 1 3 1

  (a )(a )(a )(a ) (a a )(a a )2 2

1 1
7 4 1 2 3 28 3 2a a )(a a )2 2)()(

1 1
a a )(a aa )(a aa a )(a aa )(aa )(a)()()()(  

29 1 29  
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xچون  xازاي  یکی از عوامل آن است پـس عبـارت بـه    1 برابـر   1
  صفر است، پس:

a a x x x3 22 1 2 0 5 2 5 2  
(x )( x x ) (x )( x )(x )21 2 3 2 1 2 1 2  

x3جمع دو عامل دیگر: 1  
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x x x , xx
2 11 3 3 0 1  

(x ) (x ) (x ) xx x x x
2 2 21 1 1 14 9 4 13  

x (x ) (x ) ( ) ( )x xx
3 3 3

3
1 1 13 13 3 13 10 13  
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ــداد مثلــث ــۀهــاي کوچــک در  تع ــر n مرحل ــداد  n2ام براب اســت و تع

nهاي رنگی  مثلث n2

 است. 2

/

n n
n ann

2

202
2 1 21 %52 52  شده به کل رنگ سطح 40
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... این دنباله تشکیل یک دنباله حسـابی بـا   جمالت دوم، چهارم، ششم و

 دهند. می 3قدرنسبت 
a , , a , , a , , ...1 3 517 14 11  
a a d ( )14 2 6 17 6 3 1  
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 صورت زیر است: شده به اعداد خواسته دنبالۀ

, , , ... ,14 28 42 294  
n 294 14 1  تعداد 2114

s ( )21
21 14 294 21 154 32342  
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 حسابی: دنبالۀنکته: در 

n n
na a (n )d , s ( a (n )d)1 11 2 12  

s a ( a d) (a d)12 12 1 1
129 2 11 9 112  

a d a d1 13 33 11  
a a d a a a2 1 1 1 1

1 12
11 11  

 ت.صحیح اس 4گزینه .91
( x) xx x x x ( x) x

12 122 3 11 1 11 1 1 1
11x11  

x xx x x x x x
12 122 3 11 1 11 1 1 1

11xx11  

x
x xA Axx
x

12

12

1 3 811 1 5 5 41 3 21 1 5 51
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 راه اول:

 , a , a , a , a , a , a ,2 3 4 5 6 72 3  
a a q q q7 7 7
8 1

33 2 2  

a a a a a a a qa q a q a q a q a q2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 1  
a q (q ) ( )6 21 7 3 3
1

364 64 2162  
 راه دوم:

a a a a a a (a a ) ( )3 3
2 3 4 5 6 7 2 7 2 3 216  
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( ) m m8 4 8 2 4 8 2 0 6  
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x

y
x y

xy
2 2 33

65
  

xx( )33 2 652  

x x x ,2 132 33 130 0 10 2  

x/ پس: y , y , x7 133 5 102 2  
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m( m )0 36 4 2 3 0  
m m m2 32 3 9 0 3 2  
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f ( ) k k1 0 1 2 4 0 3  
f(x) x x x (x )(x x )3 2 23 2 4 1 2 4  
f(x) x x x20 2 4 0 1 5  
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k

2 2

4 1 1 1  

( )
k

21 1 1 1 1 72 12 2 2 4 2 4 71 1 1 112 2
  

    راه دیگر:

    k, k1 1 71 2 72 4 1 1 4 4           
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bا توجه به نمودار ب OAپس  0 k :از طرفی 

f(x) x k x k x k2 21 0 2 22  

k k k k k22 2 2  
 صحیح است. 3گزینه .99

(m ) m m m mm
2 20 4 2 4 0 5 4 0 4 10  
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x x x x xP ( x )( x) ( x )( x)

2 22 2 2 3 1 5 1
2 1 1 2 1 1  

x

P

1
2

1
5 1

 
/(a , b) ( , ) b a1 1 0 32 5  

x x x , xxx xx x2 11 3 3 0 1,, x,  

(x ) (x ) (x ) xx x) () ( x x(x )(x )) (x )) (x )2 2)) 21)) (x) (x2 (( 1 1 13xx 1  

x (x ) (x ) ( ) ( )( )) ( )x x) () (
x

(x )3 3
3
1 1 1( ) (( ) ((x )3 10 1( ) ( ) ( )(x ) ( ) (( )() ( )(x ) ( ) ( )((x  
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ــۀهــاي کوچــک در  داد مثلــث ــر nمرحل ــداد n2ام براب اســت و تع

nهاي رنگی ث n2

 است. 2

/

n n

n
a

2

202
2 1 21nn a %52 5/2 40n  شده به کل رنگ سطح 20
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... این دنباله تشکیل یک دنباله حسـابی بـا   الت دوم، چهارم، ششم و

 دهند. می3سبت 
a , , a , , a , , ...1 3 5, , a , , a, , a , , a17 14 11, a , , a ,, a , , a ,, a , , a, , a, a ,  
a a d ( )aa14 2aaa 1d ( )d (d ( )(d  

صحیح است. 4نه 
 صورت زیر است: شده به اعداد خواسته ۀ

, , , ,14 28 42 294, , , ... ,,  
n 294 14 1  تعداد 2114

s ( )(21
21 21 154 3234))2  

صحیح است. 1نه 
در :دنبالۀ: حساب

حز

y
y

xy
2 2 33x yy

65

x)x)x2 652
x x , 1333 13 1x xxx xxx 2

,پس: y , x/ y xy7 13yyyy// 102 2/ , y, y/

صحیح است. 1گزینه .95
m( m )( )36 4 2 3 0( )m( m )m

m 33 9 0 3m 2
صحیح است. 4گزینه .96

k k2 4 0 3k kk k
x x (x )(x x )3 2 2x x (x )(x x )x x xx x (x )(x xx x

x x x2 1 5x x xxx x xx xx
صحیح است. 2گزینه .97

2 2

1

kk
1 1 1 1 711 1 1
2 2 4 2 4 71 1 112

   راه دیگر:

    k kk1 1 7 71 4 42 4
صحیح است. 1گزینه .98
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 هندسه 
 صحیح است. 2گزینه .101

متقـاطع   Mدر  Cو نیمسـاز خـارجی    Aمطابق شکل، نیمسـاز داخلـی   
دانیم که هر نقطه روي نیمساز زاویه از دو ضـلع آن بـه یـک     هستند. می

 فاصله است. داریم:
A

B C
H

M

K

15
15

x

20 20

1
2

Mیجراخ ۀیواز زاسمین يورĈ
:نیاربانب ،تسا

MH MK
ˆ ˆCMK CMH

ˆAMK : AMK
x
x

15

90 20 70
15 15 70
40

ˆMK AM

ˆو ˆH K 90

 
، حالـت غیـر ممکـن    Cو  Bأس جـایی ر  توجه داشته باشید که بـا جابـه  

 آید. وجود می به
 )12و  11هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .102
روي  O نقطــۀخــط،  عمودمنصــف یــک پــاره قضــیۀبــر اســاس عکــس 
 است. ACعمودمنصف ضلع 

A

B C

O

OA OC AC
1
2

E

 
 )13 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 1گزینه .103
 ، جواب مسئله است.dبا خط  ABمکان تالقی عمودمنصف 

A

B

Kd
AB , d P

d {k}

1
2

 باوج
 )13 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .104
 صورت زیر است: مکان هندسی آن به  نامیده، Mرا  C دایرةاز  ABوسط وتر 

C

O

A BM

d

RM

aMB aOM R
OB R

OaOM R M

22 2

22

2 4

4
تباث
كرحتم

 
و شـعاع   O بـه مرکـز   C دایرةمحیط   ،M نقطۀبنابراین مکان هندسی 

aR
22
   است. 4

aC (O, R ) M C
22
4 

 تواند باشد. جواب مسئله است که حداکثر دو نقطه می dبا خط  Cاشتراك 
 )11و  10 هاي صفحهدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .105
 رسم کرد. توان شمار مستطیل می ) بی1   ها: بررسی سایر گزینه

 توان رسم کرد. االضالع می شمار متوازي ) بی2
شـمار   االضـالع معلـوم نیسـت، بـی     ) با توجه به اینکه زوایـاي متـوازي  4

 توان رسم کرد. االضالع می متوازي
 )16و  15هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .106
دارد و  تـر قـرار   بزرگ زاویۀروي  تر روبه االضالع، قطر بزرگ در هر متوازي

 باشد؛ داریم: این زاویه منفرجه می
A B

CD

x2 1

12

5

ˆBCD : C
x

x
x x

2 2
90

5 12 2 1 5 12
13 2 1 17

14 2 18 7 9
 

xبنابراین تنها مقدار صحیح،   باشد. می 8
 )21و  20هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .107
 است؛ پس: 360ضلعی محدب،  nمجموع زوایاي خارجی هر 

m m m13 120 110 360 13 130 10 

یجراخ يایاوز
110 70 180 110
120 180 120 60
130 180 130 50

یلخاد يایاوز

 
 )28و  27  هاي صفحههاي  ، تمرین19و  18هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .108
 درست است. 2 گزینۀطبق مطالب کتاب درسی، 

 )19 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .109

A B

CD P

1
PB AD , AB DP ABPD عالضالا يزاوتم

ˆ ˆ ˆ ˆPB AD , BPC D , B B1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆB B , B D B B1 1 12 2 2

ˆ ˆBPC:B BPC CP BC DC DP BC1ˆPC B
DC AB BC DC AB BC

 3 گزینۀپس   تواند تغییر کند، می ABاز آنجا که با شرایط مسئله، طول 
 ممکن است، همواره برقرار نباشند. داریم:

DC AB BC , ABC:AB BC AC DC ACABC AB  
 نادرست است. 4 گزینۀپس 

 )21و  20هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
  

M

1515
151

x

، حالـت غیـر ممکـن    Cو Bأس جـایی ر  ه داشته باشید که بـا جابـه  
 آید. جود می

 )12و 11هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است. 4نه 

روي  Oنقطــۀخــط،  عمودمنصــف یــک پــارهقضــیۀســاس عکــس 
 است. ACدمنصف ضلع 

A

B C

OO

OA OCOCOC

E

 )13صفحۀدهم،  هندسۀ(
صحیح است. 1نه 

، جواب مسئله است.dبا خط  ABن تالقی عمودمنصف 

A

B

Kd
AB , d PAB , d

1
,

d {k}
,

d

باوج
 )13صفحۀدهم،  هندسۀ(

تـر ق بزرگ زاویۀروي تر روبه االضالع، قطر بزرگ در هر متوازي
 باشد؛ داریم: این زاویه منفرجه می

B

C

2 1x

12

5

BCD : C
2 2

9
5 12 2 1 5 12x2 2

13 2 1 17x
14 2 18 7 9x x

ˆCD C

xبنابراین تنها مقدار صحیح،   باشد. می8
هاي دهم، صفحه هندسۀ(

صحیح است. 4گزینه .107
است؛ پس360ضلعی محدب، nمجموع زوایاي خارجی هر 

2 11 36 13 13 1m m

يایاوز
70 180 110
18 12 6
180 130 50

هاي صفحههاي  ، تمرین19و 18هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است. 2گزینه .108

 درست است. 2 گزینۀطبق مطالب کتاب درسی، 
صدهم، هندسۀ(

صحیح است. 1گزینه .109
B

1
PB AD , AB DP ABPDAD , AB DP ABPD عالضالا يزاوتم
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 حیح است.ص 2گزینه .110
aA B

CD

BD a
AB a S a

P a

2
2

4
رگا

 
BD S P (a ) a a a a a ( a)2 2 2 2 3 22 4 2 4 2 1 2 0 

a
a

0
1
2

  

  )33 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 2گزینه .111

CNBMMN  داریم: ABCBCبا نوشتن تالس در مثلث  BC AM AN
BBC B   

CN CP BPPN AB AN PB CP  
 )35 صفحۀ، دهم هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .112
 داریم: APCو  ARCهاي  با نوشتن تعمیم تالس در مثلث

( )
BQ ABBQ CR BQ BQRC AC

RC APBQ CBBQ AP AP CA

1  

BQ( ) BQ BQ1 1 8 151 13 5 15 8  
 )35و  34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .113
DEنیمساز و  ADمطابق شکل،  AB باشد. داریم: می 

A

B D C

E
x

x
3 4

ˆ ˆˆDE AB EDA DAB DAE
DE AE x

 
CE DE xDE AB x xCA AB x

24 4 12 04 3  
AC 4 2 xغ.ق.ق   6 , x2 6  
 )36و  35هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .114
A

B
CM

P
N 2

K

AP PC , PK CK
AP PK CK

PBC : BC M PC K
: MK PB

1
2

BC BC
PB

طسو و طسو
سلات سکع

 
PN APAMK : MKMK AK MK

1 2 1 42 2
PNMK  

CKMKPBC: MK PB PBPB CP PB
1 4 1 82 2BC MK MPB P

M
P  

BN PB PN 8 2 6  
 )36 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .115

A B

CD

M
N

2

5

L

H

K

P

 
CH CNAPMN AB CD , , CK ALAL CK CB

2 5
7 7

AAB CD A
A
A 

/

AP
CHAL AP

CH CH AP
CK

2
7 2 5 2 55 5 2
7

  

 )37 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 3گزینه .116

وصـل   Aبـه   Bتـوانیم رنـگ بـزنیم. چـون      رنگ مـی  3کدام از را با هر  A ةدایر
 Dمانـد. از طرفـی رنـگ     باقی می Cدو رنگ و یک رنگ هم براي  Bاست، براي 

ـاص یابـد.    Dتوانـد بـه دایـره     متفاوت باشد؛ پس دو رنگ هم می Bباید با  اختص
  آمیزي برابر است با: هاي رنگ طبق اصل ضرب تعداد حالت

A

C

B D

3 2 1 2 12
  

 )3، تمرین 135 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .117

پـذیر اسـت؛ پـس بـراي اینکـه عـدد        بخـش  3شده بر  مجموع ارقام داده
پـذیر نباشـد    بخـش  2پذیر نباشد، کافی است بـر   بخش 6شده بر  ساخته

 یعنی فرد باشد.

3 3 2 1 2 36

ناکی و رفص زا ریغ

{ , }3 9

  
 )123 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 ح است.صحی 1گزینه .118
دهـیم. کـافی    نمـایش مـی   Sو شـیمی را   F، فیزیک را با Rریاضی را با 

 قضـیۀ دسـت آوریـم. طبـق     را به SFFRRRهاي حروف  است جایگشت
 ریزي برابر است با: هاي برنامه جایگشت با تکرار تعداد حالت

!
! !
6 603 2  

 )58 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 2گزینه .119

گـذاریم.   را کنـار مـی   aدهیم و یک حرف  را کنار هم قرار می aدو حرف 
                   جایگشت دارند. 5!این حروف 

a a K H V n 
aرا باید طوري قرار دهیم که کنار  aحال حرف  a     قـرار نگیـرد کـه

4! ریم.انتخاب دا 4براي آن  5 4 120 480  
  

MN  داریم: ABCشتن تالس در مثلث  AM ANAMBC AA 
CN CP BPPN AN PB CP
CN CP
AN PB
CAB A
C
A  

 )35صفحۀ، دهم هندسۀ(
صحیح است. 3نه 

داریم: APCAPCو ARCRCهاي  شتن تعمیم تالس در مثلث

( )
BQ ABBQ BQ BQRC AC

RC APBQ CBBQ AP CA

Q
RC ( ) Q Q

RC APQ
AP

1
BCR RR
BAP AA

  

BQ( ) BQ BQBQ( ) BQ BQ) BQ1 1 8))) 15BQBQBQBQ3 5 15)) 8  
 )35و 34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

صحیح است. 2نه 
DEنیمساز و  ADق شکل،  ABباشد. داریم: می

A

B D C

E
x

x
3 4

ˆˆDE AB EDA DAB D
DE AE x

DA DAB DDAB
DE AEAE

AB EDED

CE DE xDE CA AB x
CE DE x xCA AB

2 4 12 0x4 3x
CAB C
C
C  

ACAC 4 2 x,غ.ق.ق   6 2 6,, x  
 )36و 35هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

صحیح است. 3نه 
A

صحیح است. 3گزینه .116
بـ B  تـوانیم رنـگ بـزنیم. چـون      رنگ مـی  3کدام از را با هر  Aرةدایر

 مانـد. از طرفـباقی می Cدو رنگ و یک رنگ هم براي Bاست، براي 
اختص   Dتوانـد بـه دایـره     متفاوت باشد؛ پس دو رنگ هم میBباید با 

 آمیزي برابر است با:هاي رنگ طبق اصل ضرب تعداد حالت

B D

3 2 1 2 12

،135صفحۀ(ریاضی دهم، 
است. 3گزینه .117 صحیح

پـذیر اسـت؛ پـس بـراي ایبخـش  3شده بر  مجموع ارقام داده
پـذ بخـش  2پذیر نباشد، کافی است بـر   بخش 6شده بر  ساخته

یعنی فرد باشد.

3 3 2 1 2 36

فص زا ریغ

{ , },,

 صف(ریاضی دهم، 
ح است.صحی 1گزینه .118
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 صحیح است. 2گزینه .120
 گیریم: دو حالت در نظر می

باشد. در ایـن صـورت قطعـاً عـدد از      5یا  3) اولین رقم از سمت چپ 1
 بیشتر است. تعداد این اعداد برابر است با: 25000

!
!
42 83

{ , }3 5

5 ای 3 زا یکی و 2 و 2 و 2 تشگیاج

  
 باشد: 5رت رقم بعدي باید برابر با باشد. در این صو 2) اولین رقم از سمت چپ 2

!
!
31 1 32

{ }2 { }5

3 و 2 و 2 تشگیاج

  
8بنابراین 3  توان ساخت. می 25000تر از  عدد بزرگ 11

 )58 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
 صحیح است. 1گزینه .121

 باید ابتدا دو کشور انتخاب کنیم که ایران و آمریکا با هم نباشند.
5 1 92  

 ورزشکار و از کشور دیگر یک ورزشکار برداریم. 2حال باید از یک کشور 
6 69 2 9 15 12 16202 1 

 صحیح است. 3گزینه .122

        اند از: اعداد مجموعه عبارت
A B

, , , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ترین عضو  کوچک 2حتماً عضو زیرمجموعه هستند. چون  2و  6دو عدد 

عدد دیگر با انتخاب کنـیم کـه    3ضو زیرمجموعه نیست. ع 1است، پس 
 توانیم در نظر بگیریم. هاي زیر می باشد. حالت Bحداقل یکی باید از 

( ) ( )4 4 3 4 3 4 6 3 4 3 343 2 1 1 2

B زا ددع 3

B زا ددع 2

Aزا یکی

Bزا یکی

  Aزا ات ود
 )138 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .123
برداریم و  Bحرف از  4و  Aرقم از  3یا  Bحرف از  3و  Aرقم از  4باید 

 ان قرار دهیم.یک در می

! ! ! ! ! !5 4 4 54 3 4 3 30 4 3 43204 3 4 3  

 صحیح است. 2گزینه .124
باشـند. سـه نفـر     Bو  Aترین به ترتیـب   فرض کنید بلندقدترین و کوتاه

ــه صــورت  ــه   مــی اول را هــم ب گیــریم؛ پــس ایــن دو نفــر ب
Bهاي  صورت A ،B A وB Aتوانند در بین سـه   می

 Bو  Aروش  6هم مهم است؛ پـس بـه    Bو  Aنفر اول باشند. جابجایی 
 4هـا کـه باشـد     نفر اول وارد بشوند. هر کدام از این حالت 3توانند در بین  می

سـت، وارد سـالن   ممکـن ا  4!اند که بـه   مانده نفر دیگر باقی 4جاي خالی و 
6!بشوند؛ بنابراین طبق اصل ضرب پاسخ برابر  4  خواهد بود. 144

 )139 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .125

13هاي جایزه دادن برابر  تعداد راه
هـا را   شود. از طرفی این حالت می 5

 کنیم: به دو قسمت تقسیم می

12یی که مسئول باید جایزه بگیرد کـه برابـر   ها ) حالت1
شـود، چـون    مـی  4

 نفر. 5شوند ان جایزه بدهیم تا با مسئول پایه آموز تا از دانش 4کافی است به 

12هـا برابـر    ) مسئول پایه جایزه نگیرد که تعـداد روش 2
شـود،   مـی  5

 آموز جایزه بدهیم. دانش 5چون کافی است به 

13به زبان دیگـر طبـق اتحـاد پاسـکال      12 12
5 4  1 گزینـۀ و  5

 پاسخ تست خواهد بود.
 )138 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .126

nnداریم:  n n n
n 20 1 n2پس  2 nو  64 6 

nطرفی آید. از  به دست می n
r n r :برابر است؛ پس 

n
n

2 1 13 13 13
6 13 6 7  

)138 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .127

 شود. استفاده نمی 6و  5است. پس ارقام  4ترین رقم  چون در ارقام رمز، بزرگ
4 4 4 4 256  

 کنیم. را محاسبه و کم میندارد. آنها  4رمز رقم  256اما بعضی از این 
3 3 3 3 81  

256پس  81  رمز مطلوب داریم. 175
175 12  حداکثر زمان مورد نیاز برحسب دقیقه 3560

 صحیح است. 4گزینه .128

12نفر را به  4ابتدا 
نفـر   4م. کنی روش انتخاب و داخل پژو سوار می 4

8مانده را به  نفر باقی 8از 
 4کنـیم.   روش انتخاب و سوار پرایـد مـی   4

شوند؛ بنابراین طبق اصـل   مانده نیز به یک روش سوار سمند می نفر باقی
 هاي انجام کار برابر است با: ضرب تعداد راه

! ! !
! ! ! ! ! ! !

12 8 12 8 12 346504 4 4 8 4 4 4 4 4  

!ل هم بودند، پاسخ برابر دقت کنید اگر سه ماشین مث
! ! ! !
12

4 4 4  خواهد بود. 3
 )59 صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(

 صحیح است. 4گزینه .129

kدانیم  می
n n! n!, (n)k k!(n k)! (n k)!   

 k
n!kk (n) (n k)! k n! k(k )! k!(n )! n!n nn (k )!(k )!(n k)!k

111
111

  

4!دانیم  می  باشد. می 24
  

!1 1 3!!2

{ } { }  
8ین 3  توان ساخت. می250 25000تر از  عدد بزرگ 11

 )58صفحۀدوازدهم،  گسستۀ(
صحیح است. 1نه 

 ابتدا دو کشور انتخاب کنیم که ایران و آمریکا با هم نباشند.

1 9  

ورزشکار و از کشور دیگر یک ورزشکار برداریم.2باید از یک کشور 

9 2 9 15 12 1620

صحیح است. 3نه 

,        اند از: د مجموعه عبارت , , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, , , , , , , , ,, , , , , , ,
A B

3 4 5 6 7 8 9 1  
ترین عضو  کوچک 2حتماً عضو زیرمجموعه هستند. چون 2و  6عدد 

عدد دیگر با انتخاب کنـیم کـه   3ععضو زیرمجموعه نیست. ع 1، پس 
توانیم در نظر بگیریم. هاي زیر می باشد. حالت Bقل یکی باید از 

( ) ( )4 6 3 4 3 34( ) ( )) (( ) ( )) () (

Bزا ددع3

Bزا ددع2

Aزا یکی

Bزا یکی

  Aزا ات ود
 )138صفحۀ(ریاضی دهم، 

پاسخ تست خواهد بود.
 صف(ریاضی دهم، 

صحیح است. 2گزینه .126

nnداریم:  n nn n nn nn nn n
n 2nn
nn  پسn2 64n

nطرفی آید. از  به دست می nn n
r n rr n r :برابر است؛ پس

 صف(ریاضی دهم، 
صحیح است. 2گزینه .127

استفاده 6و5است. پس ارقام  4ترین رقم  چون در ارقام رمز، بزرگ
4 256

را محاسبه و کم مندارد. آنها  4رمز رقم  256اما بعضی از این 
3 81

256پس  81 رمز مطلوب داریم.175
175 12 حداکثر زمان مورد نیاز برحس3560

صحیح است. 4گزینه .128

کنروش انتخاب و داخل پژو سوار مینفر را به  4ابتدا 

روش انتخاب و سوار پرایـد مـیمانده را به  نفر باقی 8از 

شوند؛ بنابراین مانده نیز به یک روش سوار سمند می نفر باقی
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 صحیح است. 4گزینه .130
ضلعی درست شود یا بایـد   5هستند. براي اینکه  Gو  A ،Bضلعی  سه رأس پنج

C}دو رأس از  , D , E , F}    4انتخاب کنیم کـه بـه
ـان  2 پـذیر   روش امک

J}است یا اینکه دو رأس از  , I , H}  3که به
ـا اینکـه     امکان 2 پذیر اسـت ی

C}از  یک رأس , D , E , F}  و یکی از{J , I , H}  2به 4
1 روش  1

 هاي مطلوب برابر است با: ضلعی 5انتخاب کنیم؛ بنابراین تعداد 
3 4 3 4 3 6 12 212 2 1 1  

 )6، تمرین 139 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .131
 اي هستند. هاي نرده هاي برداري و بقیه کمیت سرعت کمیتشتاب، نیرو و 

 )6 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  
 صحیح است. 4گزینه .132

 ها اصطکاك مؤثر است.                                در تمام گزینه
 )5 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .133

k رابطۀاز  SIواحد انرژي در  mv21
kgm برابر 2

s

2

 است؛ پس: 2

kgm kg kgm kgmB m B , C m C
s s s s

2 22
2 2 2 2  

kgmD
s

2

2  

 )7 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .134

x m m ( m) hm15 9 3 6 3 2 3 310 10 10 10

 صحیح است. 1گزینه .135
 هاي سمت چپ قبل از اعداد جزو ارقام بامعنی نیستند. دقت کنید صفر

 )16 صفحۀریاضی، (فیزیک دهم 
 صحیح است. 3گزینه .136

A m m6 2 8 2140 10 10  
h mm m m3 28 8 10 10  

V Ah m8 2 6 310 10 10810  حجم باران108
V r m m3 9 3 8 34 4 8 10 103 m9 3 8 34 8 10 10m9  هر قطره3

6 14
8

10 10
10

اه هرطق دادعت ناراب لک مجح
ناراب ةرطق کی مجح

 
 )18 صفحۀ، 3ـ1(فیزیک دهم ریاضی، مثال 

 صحیح است. 1گزینه .137
/V V 13 6 الط5 الط هرقن هرقن

V V V5الط هرقن
V V

V V
19 10 68

الط5
الط هرقن

الط هرقن
 

V cm , V cm3 32 3 هاگتسد لح اب8 الط هرقن مرج فالتخا
 

  g30نقرهm  وg38طالm  
 )22و  21هاي  صفحه(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .138
 لیتر. 2شود  نوشند که تقریباً می لیوان آب می 8ها تقریباً در روز  انسان

 لاس کی رد یفرصم بآ رتیل
نایناریا

680 10 2 365

8 2 1010 1 10 10
 

 )18 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .139

m V V g1 1 2 2 4 6 6 12 96  

min min
max

mgP P PaA
3 2
4

96 10 10 8 10
12 10

  

 )21 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .140

 چگالی تنها به جنس و دماي ماده بستگی دارد.
 )22و  21هاي  صفحهدهم ریاضی، (فیزیک 

 صحیح است. 2گزینه .141
F رابطۀبا توجه به  ghA  برابر شده، نیـروي وارد بـر    2چون ارتفاع

کف دو برابر شده است. عدد نیروسنج وزن مایع اسـت، چـون وزن مـایع    
 برابر شده است. 2برابر شده پس عدد نیروسنج کمتر از  2کمتر از 

 صحیح است. 3گزینه .142
نیروي وارد بر جسم از طرف کف ظرف، اخـتالف نیـروي وزن و نیـروي    

bFارشمیدس است:  mg F  
Aها یکسان و  چون جرم B   است، پـسA BV V    اسـت. چـون

 کمتر است پس:  Aکمتر است پس نیروي ارشمیدس براي  Aحجم 
bA bB A BF F F F  

 صحیح است. 4گزینه .143
A A A
B B B

P gh h
P gh h 2  

A A A A A
B B B B B

F P A A r( ) ( )F P A A r
2 22 2 2 2 8  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .144

 حجم مایع کاسته شده ازحجم مایع ماند حجم مایع ثابت می
 باال آمده در لوله       ظرف سمت چپ                                        

A L A L h h cm2 2 1 1 40 15 12 50  
M /P g h P Pa3800 10 05 4 10  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .145

P P gh0  

/ / / /
/ // /

P
P

4 4
2

4 41

9 5 10 1 5 10 15 9 5 22 5 32 8
9 5 10 5 20 59 5 10 1 5 10 7

  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 ست.صحیح ا 3گزینه .146

/ /P gh Pa3 43 10 10 2 5 7 5 10 
/ /gh Pa4 4 44 10 7 5 10 115   Pپایین جعبهPباالي جعبه 10

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .147

M N AP P P gh P gh0بآ  هویج
AP 52 51000 10 10 13600 1010 10   

AP kPa510 68000 2000 166 
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است. 3نه 
 اي هستند. هاي نرده هاي برداري و بقیه کمیتسرعت کمیتب، نیرو و 

 )6  صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است. 4نه 

ها اصطکاك مؤثر است.                               مام گزینه
)5  صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است. 4نه 

kرابطۀاز  SIد انرژي در  mv21
kgm برابر 2

s

2

 است؛ پس: 2

kgm kg kgm kgmB m B , C m Ckgm kg kgmkg kgm
s s s s

m B , C m Cm B , C mg g gg gg g2 2k k2
2 2 2 2  

kgmD
s

2

2  

 )7  صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است. 1نه 

x m m ( m) hmm m)m15 9 3 6 3 2 3 3( ) h( )m m (m m (m m (mm ((

صحیح است. 1نه 
هاي سمت چپ قبل از اعداد جزو ارقام بامعنی نیستند.  کنید صفر

 )16صفحۀریاضی، (فیزیک دهم 
صحیح است. 3نه 

A 6 214 1 m m8 21  
h mm 38 8 1mm mmmmmmm m21  

ح
چگالی تنها به جنس و دماي ماده بستگی دارد.

هاي صفحهدهم ریاضی، (فیزیک 
صحیح است. 2گزینه .141

Fرابطۀبا توجه به ghA  برابر شده، نیـرو2چون ارتفاع
کف دو برابر شده است. عدد نیروسنج وزن مایع اسـت، چـون

برابر شده ا 2برابر شده پس عدد نیروسنج کمتر از 2کمتر از 
صحیح است. 3گزینه .142

نیروي وارد بر جسم از طرف کف ظرف، اخـتالف نیـروي وزن
bFارشمیدس است:  mg Fbmgmg  

Aها یکسان و  چون جرم BA   است، پـسA BV VA B اس
کمتر استAکمتر است پس نیروي ارشمیدس براي Aحجم 

B A BF FBB AAFB AA

صحیح است. 4گزینه .143
A A
B B

h hAA
h hBB

A A 2

A A A
B B B

A A rA A AA A ) ( )AA
A A rB B BB

(A
A

2 2( ) 8AA ) ( )A
AA (AAA ( ) ( )(A
AAA ( 2( )(

ص(فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است. 4گزینه .144

حجم مایع کاستهحجم مایع ماند حجم مایع ثابت می
باال آمده در لوله       ظرف سمت چ                                        

h h cmA LA h hh1 1A LA 4 15 12 5

/h Pa/g h Ph 310/
ص(فیزیک دهم ریاضی،

صحیح است. 3گزینه .145
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 صحیح است. 3گزینه .148
F رابطۀنیروي وارد بر کف از  ghA 3آید که براي هـر   دست می به 

P                   ظرف یکسان است. P P F F FA A A
1 2 3

1 2 3
1 2 3

  

 )71 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .149

V A h h h cm2 2 2 2 21600 1600 40 40  
A B / /P P h h cm1 109 40 1 8 20  
h h A h A h h h2 1 1 1 2 2 1 220 10 40  

h h h h cm , h cm1 2 2 2 14 5 20 4 16 
h cm100 16 116  

 )73 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .150

وقتی چوب را بر سطح مایع قرار دهیم، چون چگالی آن کمتر از چگـالی  
رود و موجـب بـاال آمـدن آب     مـی  آب است، قسـمتی از آن در آب فـرو  

شود. با باال آمدن سطح آب، فشار ناشی از مایع بر کف ظرف افـزایش   می
یابد. طبق اصل پاسکال این افزایش فشار عیناً به تمـام نقـاط مـایع و     می

Bشـود   منتقل مـی  Bو  A نقطۀبه هر دو  A( P P . ایـن افـزایش   (
جرم با قطعه چـوب و مسـاحت برابـر بـا      مفشار با فشاري که پیستونی ه

 توان نوشت: کند، برابر است و می سطح آزاد مایع ایجاد می
/m V m g04 400 160  

/
A B

/

mgP P PaA
016 10 50 32  

 )3 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .151

اشتباه است؛ طولی از لوله کـه داخـل آب قـرار دارد بـر بـاالتر       1 گزینۀ
 ن آب تأثیري ندارد.آمد

شود که دگرچسبی کاهش یابـد و   اشتباه است؛ این کار باعث آن می 2 گزینۀ
 تر از سطح آزاد آب در ظرف قرار گیرد. آب در لوله پایین آید، حتی پایین

نیروي دگرچسـبی   وسیلۀ بهصحیح است؛ زیرا میزان جرمی که  3 گزینۀ
ر لوله کمتر باشـد، بـا توجـه    تقریباً ثابت است و هر چقدر قط  آید، باال می

 یابد. به ثابت بودن جرم و حجم مایع باال آمده در لوله ارتفاع افزایش می
مـویین، فشـار هـواي     لولـۀ اشتباه است؛ علت باال آمدن آب در  4 گزینۀ

 باشد. محیط نیست و مستقل از آن می
 )69 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .152
 )60 ۀصفح(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .153

/
Lit cmA V A Vs s

3
1 1 3 32 5 2500 مجح

 نامز
/ cm5 32500 60 2500 1 5 1060

يروبع عیام مجح يروبع مجح

 دقت کنید حجم مایع عبوري در واحد زمان از تمام مقاطع یکسان است.
 )83 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .154
) را 2و ظـرف (  P1 و v1) را 1اگر فشار و سرعت هوا در بـاالي ظـرف (  

v2  وP2 ) را 3و ظرف (v3  وP3   فرض کنیم، با توجه به جریان هـوا
v                      و سطح مقطع لوله: v v P P P1 2 3 1 2 3  

P gh P gh P gh P0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 
 )83 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .155
VA V A V A V A 1

1 1 2 2 1 1 2 2  

Aافزایش  AA A
2 2

1
1

2 %1002  

 )83 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 شیمی

 صحیح است. 2گزینه .156
   ها: بررسی سایر گزینه

 مراه است.) سرآغاز کیهان با انفجاري مهیب (مهبانگ) ه1
 شوند. هایی با دماي باالتر تشکیل می تر در ستاره ) عنصرهاي سنگین3
 مشتري و زمین به ترتیب هیدروژن و آهن هستند. ةترین عناصر دو سیار ) فراوان4

 )4و  3هاي  (شیمی دهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .157

 ها: بررسی سایر گزینه
Li7) در 1

 ها بیشتر است. ها از پروتون رونشمار نوت  ،3
ــی از      2 ــه برخ ــتند ک ــرهایی هس ــه عنص ــفر از جمل ــیم و فس ) تکنس

 شود. هاي آنها در کشورمان تولید می رادیوایزوتوپ
ترین فلز پرتوزا (اورانیوم) اغلـب بـه    شده هاي شناخته ) یکی از ایزوتوپ3

 گیرد. عنوان سوخت در راکتور اتمی مورد استفاده قرار می
 )9و  8، 7هاي  دهم، صفحه(شیمی 

 صحیح است. 2گزینه .158
 نادرست هستند.» ب«و » الف«هاي  عبارت

دلیل جرم متفاوت آنها جزو خـواص فیزیکـی    الف) چگالی دو ایزوتوپ به
 بوده و با یکدیگر تفاوت دارد.

 است.   ها صفر ها با پروتون تفاوت تعداد نوترون H21ب) در ایزوتوپ
 )6و  5هاي  یمی دهم، صفحه(ش

 صحیح است. 2گزینه .159
هـا و   الکترون کمتر بوده و تفـاوت تعـداد الکتـرون    2داراي  xاتم خنثی 

   باشد، بنابراین: می 23ها در آن برابر  نوترون
n p
n p

n n , p

23
127

2 150 75 52
  

باشد و قبل از گـاز نجیـب    می 52با توجه به اینکه عدد اتمی این عنصر 
)زنون Xe)54 پنجم جدول تناوبی  ةقرار دارد، بنابراین این عنصر در دور

]:Te                                   قرار دارد. Kr] d / s p10 2 4
52 36 4 5 5   

 )5 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .160

E)اینشتین رابطۀطبق  mc )2 ،m مـاده در طـی    ةشـد  ، جرم مصـرف
 اي است، بنابراین: واکنش هسته

3(جرم اولیه)
1(جرم اولیه) جرم مصرفی 4

  Aمانده : ماده  جرم باقی 4

1(جرم اولیه) 
 Bجرم مصرفی : ماده  4

A A
B B

CE E
E EC

2

2

3
4 31
4

هیلوا مرج
هیلوا مرج

  
 )4 صفحۀیمی دهم، (ش

صحیح است. 2نه 
ی چوب را بر سطح مایع قرار دهیم، چون چگالی آن کمتر از چگـالی  

رود و موجـب بـاال آمـدن آب    مـی  ست، قسـمتی از آن در آب فـرو  
شود. با باال آمدن سطح آب، فشار ناشی از مایع بر کف ظرف افـزایش  
ابد. طبق اصل پاسکال این افزایش فشار عیناً به تمـام نقـاط مـایع و    

Bشـود   منتقل مـی  Bو Aنقطۀر دو  A( P P )B APPB   ایـن افـزایش .
جرم با قطعه چـوب و مسـاحت برابـر بـا     هه مر با فشاري که پیستونی ه

توان نوشت: کند، برابر است و میح آزاد مایع ایجاد می
/m V m g/V mV 04 400 160/  

A B
/

mg PaA
/

A B
mgP PA B A

016 10// 50 32/
  

 )3  صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است. 3نه 
اشتباه است؛ طولی از لوله کـه داخـل آب قـرار دارد بـر بـاالتر       1 ۀ

ن آب تأثیري ندارد.
شود که دگرچسبی کاهش یابـد و    اشتباه است؛ این کار باعث آن می2 ۀ

آید، حتی پایین ظرف قرار گیرد.در لوله پایین از سطح آزاد آب در تر
نیروي دگرچسـبی  وسیلۀ بهصحیح است؛ زیرا میزان جرمی که  3 ۀ
ططر لوله کمتر باشـد، بـا توجـه    تقریباً ثابت است و هر چقدر قط  آید، می

 یابد. بت بودن جرم و حجم مایع باال آمده در لوله ارتفاع افزایش می
مـویین، فشـار هـواي    لولـۀ اشتباه است؛ علت باال آمدن آب در  4 ۀ

 باشد. ط نیست و مستقل از آن می
 )69صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است. 2نه 

ه (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 4گزینه .157

 ها: بررسی سایر گزینه
Li7) در 1

 ها بیشتر است. ها از پروتون رونشمار نوت  ،3
ــه2 ــتند ک ــرهایی هس ــه عنص ــفر از جمل ــیم و فس ) تکنس

 شود. هاي آنها در کشورمان تولید می رادیوایزوتوپ
ترین فلز پرتوزا (اورانیوم) شده هاي شناخته ) یکی از ایزوتوپ3

گیرد. عنوان سوخت در راکتور اتمی مورد استفاده قرار می
هاي دهم، صفحه(شیمی 

صحیح است. 2گزینه .158
نادرست هستند.» ب«و » الف«هاي  عبارت

دلیل جرم متفاوت آنها جزو خـواصالف) چگالی دو ایزوتوپ به
بوده و با یکدیگر تفاوت دارد.

ا ها صفر ها با پروتون تفاوت تعداد نوترونH21ب) در ایزوتوپ
ه ششیمی دهم، صفحه(ش

صحیح است. 2گزینه .159
الکترون کمتر بوده و تفـاوت تعـداد الکت 2داراي  xاتم خنثی 

 باشد، بنابراین: می23ها در آن برابر  نوترون

, p

23
127
0 75 52, pn , pnn

باشد و قبل از گمی52با توجه به اینکه عدد اتمی این عنصر 
)زنون Xe)دور در عنصر این بنابراین دارد، جدةقرار پنجم
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 1دوازدهم . آزمون پایه       

11

 صحیح است. 4گزینه .161
را نیـز بـه دلیـل     Tc99تیروئید هنگام جذب یون یدید، یون حاوي ةغد
 طور مجزا نیست. به Tc99کند و قادر به جذب مشابه جذب می ةانداز

 )7 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .162

 هاي نادرست: بررسی عبارت   درست هستند. »د«و » ج«هاي  عبارت
ها بسیار خطرناك بـوده و پیشـرفت دانـش و فنـاوري      الف) رادیوایزوتوپ

 گیري از آنها کرده است. بشر را موفق به مهار و بهره
ــوپ  ــی از ایزوت ــی  ب) یک ــاي اوران )مه U)235   ــوخت در ــوان س ــه عن ب

 رود. راکتورهاي اتمی به کار می
 )9و  8، 7هاي  یمی دهم، صفحه(ش

 صحیح است. 2گزینه .163
ششـم   ةعنصر قـرار دارد، درحـالی کـه در دور    18پنجم جدول  ةدر دور

 اند. عنصر جاي گرفته 32
 )11و  10هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .164
طـور دقیـق برابـر بـا     و بـه  amu1حدوداً برابر بـا  H11جرم یک ایزوتوپ

/ amu10078 یا/ u10078 .است 
 )15و  14هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .165
 پروتون (الکترون) هستند: 12ها داراي  هر یک از ایزوتوپ

n nA n A n1 2 3
1 1 1 212  1: ایزوتوپ  15

A n2 2  2زوتوپ : ای  12
F : F FF :
1

1 2
2

2  
(A F) (A F )

F F
1 1 2 2

1 2
 جرم اتمی میانگین 

[(n )( F )] [(n )(F )]
F F

2 2 2 2
2 2

15 2 1234 2  
n , n n n2 1 1 220 23 43  

 )15 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .166

عمر ایزوتوپی کمتـر باشـد، آن    توان گفت که، هر چه نیم طور کلی می به
 یابد. بوده و در نتیجه درصد فراوانی کاهش می ایزوتوپ ناپایدارتر

 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .167

 طول موج مرئی هستند. ناحیۀخط در  9و  4ترتیب داراي  هیدروژن و هلیم، به
 )27 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .168
 ها: بررسی عبارت  صحیح هستند.» د«و » ج«، »الف«هاي  عبارت

کنـد کـه بـا لنـز دوربـین       لویزیون امواج فروسرخ تولید میالف) کنترل ت
 توان پرتوهاي نشرشده از آن را مشاهده کرد. می

ب) انرژي با طول موج نور نشرشده رابطه معکوس دارد، بنـابراین هرچـه   
 انرژي نشر شده از اجسام بیشتر باشد، طول موج آن کمتر خواهد بود.

باشـد، چـون    شمع زرد می علۀشکه رنگ  گاز آبی در حالی شعلۀج) رنگ 
 شـعلۀ انرژي نور آبی بیشتر از نور زرد است، بنابراین طول موج پرتوهاي 

 باشد. شمع می شعلۀگاز شهري کمتر از پرتوهاي 
مرئی امواج الکترومغناطیس، کمترین طول مـوج و انـرژي    ةد) در گستر

 ترتیب مربوط به رنگ بنفش و سرخ است. به
 )21و  20هاي  (شیمی دهم، صفحه

 

 صحیح است. 1گزینه .169
 رنگ است. هاي آن سرخ ترکیب همۀفلز لیتیم و  شعلۀرنگ 

 )23 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .170

از  d3زیرالیـۀ که با قرض گـرفتن یـک الکتـرون توسـط      Cr24در اتم
 زیرالیـۀ  2زمـان   طـور هـم   شود، به الکترونی پایدار میآرایش  s4زیرالیۀ
Cr                                   پر وجود دارد. نیمه :[Ar] d s5 1

24 3 4  
 )33و  32، 31هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .171
ن عنصـر  چهـارم جـدول تنـاوبی قـرار دارد، بنـابرای      ةدر دور X30عنصر

چهارم جدول تناوبی قرار دارد و با توجه بـه اینکـه در    ةموردنظر در دور
عنصر موردنظر، سه الکترون وجود دارد، بنـابراین آرایـش    زیرالیۀآخرین 

]فشرده آن به صورت Ar] d s p10 2 3
18 3 4  خواهد بود. 4

 )32 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .172

عنصـر قـرار دارد (در    18و  8ناوبی به ترتیـب  سوم و چهارم جدول ت ةدر دور
عنصـر وجـود    118عنصر)، با توجه به اینکـه در جـدول تنـاوبی     26مجموع 

سـوم و چهـارم جـدول     هاي هدارد، بنابراین درصد تعداد عناصر موجود در دور
26           آید: دست می وبی به صورت زیر بهتنا 100 %22118  

 )12 ۀصفح(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .173

 
mol CO molg CO molg CO mol CO

2
2

2 2

1 3220 1544 1
متا متا

  

 

/
/

mol H SO mol H molHmol H SOH SO
H SO

23 2 4
23 2 42 4

2 4

1 215 05 10 516 02 لوکلوم10
لوکلوم

متا متا

 
15 35  

 )39و  38هاي  (شیمی دهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .174

فرمول شیمیایی ترکیبات منیزیم نیترید، لیتیم اکسـید و بـاریم سـولفید بـه     
BaSصورت ترتیب از راست به چپ، به Li O Mg N2 3  باشند. می 2

 )39 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .175

 دسـتۀ اي عناصـر   ) براي رسم آرایش الکترون ـ نقطه 1  ها: بررسی گزینه
s دسـتۀ ظرفیت یا آخـرین زیرالیـه امـا در عناصـر      الیۀهاي  الکترون p 

 دهیم. ظرفیت را اطراف نماد عنصر قرار می الیۀهاي  الکترون
 15) اگر عنصري با گرفتن سه الکترون پایدار شود، مربـوط بـه گـروه    2

اي ایـن عنصـر بـه     جدول تناوبی است، بنابراین آرایش الکتـرون ـ نقطـه   
 باشد. می Xصورت 

بـا   Heاي عنصـر   جدول تناوبی، آرایش الکترون ـ نقطـه   18) در گروه 3
 ت.گروهی آن متفاوت اس عناصر هم

جـدول تنـاوبی    13و  15هاي  ترتیب در گروه به Y13و X33) عناصر4
و   Xاي آن بـه صـورت    قرار دارند. بنابراین آرایـش الکتـرون ـ نقطـه    

Y باشد. یکسان می هاي آنها الکترون بوده و تعداد تک 
 )38و  35هاي  (شیمی دهم، صفحه

ششـم  ةعنصر قـرار دارد، درحـالی کـه در دور   18پنجم جدول  ةور
اند. عنصر جاي گرفته

 )11و 10هاي  (شیمی دهم، صفحه
است. 4نه  صحیح

طـور دقیـق برابـر بـا     و بـه  amu1حدوداً برابر بـا  H11یک ایزوتوپ
/ am10078/یا/ u10078/ .است 

 )15و 14هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 1نه 

پروتون (الکترون) هستند:12ها داراي  ک از ایزوتوپ
nA n Annn A nnn 3

1 1n 1 2n12  1: ایزوتوپ  15
A nn2 2n  2زوتوپ : ای  12

F : F FF : F1FF
1 2FFFF

2FF
  

(A F) (A F )
F F

F) (A1 1 2 2F) (A FF) (A FF) (AF
1 2F FF F

جرم اتمی میانگین

[(n )( F )] [(n )(F )]
F F

2 2 2 2)( F )] [(n )(F)( F )] [(n )(F
2 2F FF F

)( F )] [(n)( F )] [()( F )] [(n[(n)()( F )] [(n)] [()( F )] [()( F )] [(n[(nF )] [(n)(34 2  
n n n nn n2 1 1 2,, n n nn nn n2 23n,,, n 43  

 )15صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است. 3نه 

عمر ایزوتوپی کمتـر باشـد، آن   توان گفت که، هر چه نیمور کلی می
 یابد. بوده و در نتیجه درصد فراوانی کاهش میوپ ناپایدارتر

 )6  صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است. 4نه 

طول موج مرئی هستند.ناحیۀخط در  9  و  4ترتیب داراي  روژن و هلیم، به

]فشرده آن به صورت Ar] d s p10 2 3
18 d s .خواهد بود

ص(شیمی دهم،
صحیح است. 1گزینه .172

عنصـر قـر18  و 8تتناوبی به ترتیـب  سوم و چهارم جدول تةدر دور
عنص 118عنصر)، با توجه به اینکـه در جـدول تنـاوبی    26مجموع 

سـوم و چهـهاي هدارد، بنابراین درصد تعداد عناصر موجود در دور
26         آید: دست می وبی به صورت زیر بهتنا 10018  %22

ص(شیمی دهم،
صحیح است. 2گزینه .173

mol CO molO molg CO mol COCO l CO
2

2
2 2mol CO

1 3 1544g CO
متا متا

/

mol H SO mol H molHmol H SO
H SO

23 2 4SO
23 2 4SO

2 4SO

1 20 516 02 لوکلوم/10
لوکلوم

متا متا

3
هاي (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه .174
فرمول شیمیایی ترکیبات منیزیم نیترید، لیتیم اکسـید و بـاریم س

BaSصورتترتیب از راست به چپ، به Li O Mg NLi O MLi O2 3 2O Mg NO Nمی
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 4گزینه .175
براي رسم آرایش الکترون ـ نقطه 1 ها: بررسی گزینه اي عناص )

sن عناصالیۀهايالکت د ا ا ه الی زی ین آخ یا ت ف ظ
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 15 20 1 20 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 17 40 21 20 زبان عربی 2
 دقیقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - - )47تا  10(صفحه  5تا  1درس  زبان و ادبیات فارسی

 - - 2و  1درس  یعربزبان 

 - - )44تا  12(صفحه  3تا  1درس یفرهنگ و معارف اسالم

 - - )69تا  15(صفحه  2و  1درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
؟ها، درست است مقابل کدام واژه معنی 1-
 مردم جمعیت شلوغی، فریاد، و داد غوغا، :هنگامه ب)   دندان دهان، مجازاً دهان، سقف: کامالف) 

 نابودي پست، زمین مهلکه،: َورطه د)   دادن تکیه: دادن یله رها،آزاد؛: یله ج)
 ، دب )4 الف، ج )3 د، الف )2 ، ب) ج1
-2 :جز به، درست است معانی مقابل واژه همۀها،  تمام گزینه در
 خالصه هرحال، به القصه،: ) باري2 گل بوتۀ بیخ سرخ، گل گل، بوتۀ: گلبن )1
 بیهوده لجوج، سرگشته،: ) خیره4 دادن، شنوایی  گوش شنیدن،: استماع )3

:جز بهها، کامالً درست است  واژه همۀمعنی مقابل  3-
برداري از روي یک تصویر یا طرح سخهن: برداري ) گرته2  کردن وعظ خواندن، خطبه سخنرانی،: ) خطابه1
گرفتار ،تنگنابدبختی و غم بزرگ، ه: مخمص) 4 وآمد رفت داشتن، الفت وشنید، گفت: ) معاشرت3

در کدام  بیت غلط امالیی به کار رفته است؟ 4-
بـاش   خانـه  در زنـان  چـون  نـداري  مردان زهرة) 1
2 (دمعنــی ربهـ  رازـــــف ز سـعدي  ظــــلف رسـت ر 
مشـتاقان   ریوـــ غ از بشـنو  انـجـ  گـوش  هـــب) 3
مــرنج  غصــه ز بــود نظمــت ۀریحـــــقر ــــــاگ) 4

 

 

ـــب ور ــدان هــ ــی می ــاران از روي م برمگــرد تیرب
نریــزد بر دوســت بــه کــه در دامنــی بــه کنــد چــه
راــــخض دـــــگنب وـــــج در غلغلــه زارــــــه
ــر از را قصــیده ایــن مــن گفتــــــۀ ز وانـــــبخ ب

 

-5 ؟دارد غلط امالیی دو در کدام گزینه
مغلــوبم تــو دســت در بوســممه تــــــو دام ) در1
 سـت ا چشم همه خلق بیفتم سهلر من از ـــگ) 2
ـ  ــــدایع سعــرت بـــــگ) 3  در بـار ـدي نباشـد ان
فَـراق  امکـان  و مـن  از شـکیب  هسـت  را تو ) گر4

 

ــو وقز وز  ــم تـ ــو وصـــف در مدهوشـ ــرانم تـ حیـ
ـــو ــدار تـــ ــو مخــزول کــه مپن نیســت ناصــر را ت
ـــه ــیش بـــ ــل پ ــت و اه ــه قراب ــ چ آري  انارمق

ــه ــه وصــالت ب ــرا ک ــو هجــران طاقــت م نیســت ت
 

-6 است؟ نادرستکدام اثر در مقابل آن  نویسندةنام 
 نامه: خواجه عبدا... انصاري) ) (قابوس2  نامه: عطار)   (الهی )1
 (اتاق آبی: سهراب سپهري) )4 آل احمد)   ) (ارزیابی شتابزده: جالل3

-7 ؟استرفته در کدام بیت بیش از سه تشبیه به کار 
به رخ چون ارغوان، حوري به تن چون پرنیـان  یاري )1
ــرد   2 ــتاب ک ــتن ش ــه رف ــر ب ــو عم ــل چ ــام گ ) ای
شـــکن بـــاش ) چـــون شـــیر بـــه خـــود ســـپه3
) خانــــه زنــــدان اســــت و تنهــــایی ضــــالل4

 

سروي به لب چون ناردان، ماهی به قد چون نـارون 
ــه دور   ــاقی بـ ــادة سـ ــن بـ ــتاب کـ ــون شـ گلگـ

فرزنــــــد خصــــــال خویشــــــتن بــــــاش   
ــت  انیش نیســـتهـــر کـــه چـــون ســـعدي گلسـ

 

-8 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشخیص و مجاز تشبیه، حس«هاي  آرایه
الف) خواهی که سخت و سست جهان بـر تـو بگـذرد   
ب) این دم شـنو کـه راحـت از ایـن دم شـود پدیـد      

بــه غایــت تیــغ فــراقم ســخت مشــتاقم ۀخســتج) 
ــم د)  ــینه زن ــر س ــ ســنگ ب ــی ۀشیش ــکند دل م ش

 

هـاي سـخت خـویش    بگذر ز عهـد سسـت و سـخن   
ــب  و ــا طل ــا شــود روا   کــه اینج ــت از اینج حاج

اي صـبا آخــر چــه گــردد گـر کنــی یکــدم عنایــت؟  
تقاضــا چــه کــنم   کــرده نــزنم شــوق چنــین  

 

 ) د، ج، ب، الف4 ) د، ب، ج، الف3 ) ج، الف، د، ب2 ) د، الف، ب، ج1
-9 شود؟ مجاز دیده می آرایۀدر کدام بیت 

ــک 1 ــۀ) یــ ــرخی   آن نیمــ ــه ســ ــویی بــ تــ
لعل است و مرجان اسـت دنـدانش   مانندة) لبش 2
ــري    3 ــه عم ــه ک ــافتم آن نکت ــبش ی ــل ل ) در لع
ســـت مـــا را ســـاقی لعـــل لبـــت  ) در ازل داده4

 

 

ــین زرد    ــنم چنـــ ــر مـــ ــیم دگـــ ــک نـــ یـــ
سرشکم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجـانش 

ــی  ــی آن مــ ــان معنــ ــالم جــ ــدم در عــ طلبیــ
ــۀ ــوز    جرع ــامم هن ــدهوش ج ــن م ــه م ــامی ک ج

 

بـاش  خانـه درزنـان چـون نـداري مردانزهرة) 1
2 (دمعنــیــ ربهـ ــرازففـــــفزسـعدي ــظففــــلفرسـت ر 
مشـتاقان  ــ ریوغغـــغازبشـنو ــانــ ـجـ گـوش ــهببـــب) 3
مــرنج غصــهزبــودنظمــتححۀــریحققـــــقــر گگــــــاگ) 4

ـــبور ــدانــهببــ ــیمی ــارانازرويم برمگــردتیرب
نریــزد بردوســتبــهکــهدردامنــیبــهکنــدچــه
ــراضضــــخضــدببـــــگنبــوججـــــجدرغلغلــهــزارههــــــه
ــنمــنگفتــــــۀزــوانخخـــــبخ ــرازراقصــیدهای ب

؟دارد غلط امالیی دودر کدام گزینه
مغلــوبمتــودســتدرههبوســممهتــــــودام) در1
سـت اچشم همه خلق بیفتم سهلــر من از گگـــگ) 2
ـ  ععــــــدایع سعببــــرت بگگـــــگ) 3 نباشـد ان ــدر بـار ــ  ـــدي
فَـراق امکـان ومـن ازشـکیب هسـت راتو) گر4

ــووقزوز ــمتـ ــفدرمدهوشـ ــووصـ ــرانمتـ حیـ
ـــو ــدارتـــ ــومخــزولکــهمپن نیســتناصــررات
ـــه ــیشبـــ ــلپ ــتواه ــهقراب ــچ آري ــانارمق

ــه ــهوصــالتب ــراک ــتم ــوهجــرانطاق نیســتت
در مقابل آننویسندةام اثر  است؟ نادرستکدام
نامه: خواجه عبدا... انصاري) ) (قابوس2 نامه: عطار)   (الهی )1
(اتاق آبی: سهراب سپهري) )4 آل احمد)   ) (ارزیابی شتابزده: جالل3

 ؟استرفته در کدام بیت بیش از سه تشبیه به کار 
به رخ چون ارغوان، حوري به تن چون پرنیـان یاري)1
ــرد   2 ــتاب ک ــتن ش ــه رف ــر ب ــو عم ــل چ ــام گ ) ای
شـــکن بـــاش) چـــون شـــیر بـــه خـــود ســـپه3
) خانــــه زنــــدان اســــت و تنهــــایی ضــــالل4

سروي به لب چون ناردان، ماهی به قد چون نـارون 
ــه دور   ــاقی بـ ــادةسـ ــن   بـ ــتاب کـ ــون شـ گلگـ

فرزنــــــد خصــــــال خویشــــــتن بــــــاش   
ــت  ت ت انیش نیســـتهـــر کـــه چـــون ســـعدي گلسـ

به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» آمیزي، تشخیص و مجاز تشبیه، حس«هاي  رایه
هـاي سـخت خـویش   بگذر ز عهـد سسـت و سـخن   لف) خواهی که سخت و سست جهان بـر تـو بگـذرد   
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 کار رفته است؟ به» وندي، مرکب و وندي ـ مرکب« واژةدر کدام گزینه 

ــم  1 ــن غـ ــون دل مـ ــود  ) دل چـ ــد بـ زده نتوانـ
) کز غم دیدار رویت دیـده چـون جیحـون شـود    3

 

 

ــد   2 ــري دان ــت دلب ــره برافروخ ــه چه ــر ک ــه ه ) ن
ــم4 ــک ) ه ــینی نی ــک  نش ــدیمی نی ــردار و ن ــام ک ن

 

-11 آمده است؟» انتخاب کردن، مؤاخذه کردن، فرض کردن، آغاز کردن«در معناي  ترتیب به» گرفت«در کدام گزینه فعل 
ــوترم    ــون کب ــه دل چ ــرش ار چ ــا رب مگی ــف) ی ال
ــی زال را  ــت آنگهــــ ــتودن گرفــــ ب) ســــ
ــد را    ــه محمـــ ــومنی گرفتـــ ــو مـــ ج) تـــ
ــانی    ــان و جهــ ــه جــ ــن کــ ــرفتم مــ د) گــ

 

ــد و کشــت و عــزت صــید حــرم نداشــت      افکن
خداونـــــــد شمشـــــــیر و کوپـــــــال را  

ــیحا رااو کــــــــافر و گرف تــــــــه مســــــ
ــان   ــان و جهـــ ــین جـــ ــی چنـــ آرا چرایـــ

 

 ) ج ـ د ـ الف ـ ب4 ) د ـ ب ـ ج ـ الف3 ) ج ـ الف ـ د ـ ب2 ) د ـ الف ـ ب ـ ج1
-12 شود؟   عطف و پیوند هر دو دیده می» واو«در کدام بیت 

ــازه کــرد 1 ــو آمــد عــالم جــان ت ) دولــت عشــق ت
) تا ز عهد حسن تـو آوازه شـد در شـرق و غـرب    2
ــا 3 ــر دل م ــا  ) ب ــو وز صــبر م ــدوه ت ــرد ان ــد ک عی
) نور تـو صـحرا گرفـت و اشـک مـن دریـا نمـود       4

 

 

ــود آن رخ دیــد و ایمــان تــازه کــرد  عقــل، کــافر ب
ــا عشــق  ــرد  آســمان ب ــازه ک ــان ت ــد پیم ــازي عه ب

آنچه دید او چاق و فربه، کشت و قربـان تـازه کـرد   
موســی آتــش بــاز دیــد و نــوح طوفــان تــازه کــرد 

 

-13 است؟ رفتهبه کار » مسند«در کدام گزینه 
) گشـــــت غمنـــــاك دل و جـــــان عقـــــاب1
) ایــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل 2
) بــــــه دنبــــــال دفترچــــــه خاطراتــــــت3
) بــــــس بگردیــــــد و بگــــــردد روزگــــــار4

 

ــباب   ــام شــــ ــد ایــــ ــون از او دور شــــ چــــ
ــره   ــل نعـ ــراپرده گـ ــا سـ ــد  تـ ــد شـ ــان خواهـ زنـ

ســـــنگرت راگوشــــۀ  دلــــم گشــــت هـــــر   
ــا   ــه دنیــــ ــیار دل بــــ ــدد هوشــــ در نبنــــ

 

-14 است؟ دورترمفهوم کلی کدام بین از بقیه 
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــاو پســــت شــــد1
ــت    2 ــیده اس ــزت رس ــند ع ــه مس ــادگی ب ) ز افت
مینــــدیش) در آســــتان جانــــان از آســــمان 3
) از راه تواضـــع بـــه فلـــک رفـــت مســـیحا    4

 

ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ
ــه فرامــــوش چــــاه را     ــف کنــــد چگونــ یوســ

ــتی کـــز اوج  ــه خـــاك پسـ ــربلندي افتـــی بـ سـ
ــزّل کـــن و خورشـــید مکـــان بـــاش  بـــا ذره تنـ

 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ 15-
ــت    ــت نیســ ـ ــرط آدمیـ ــن شــ ــتم ایــ گفــ

 

ــبیح  ــرغ تســ ــاموش  مــ ــن خــ ــوي و مــ گــ
 

ــتانی  1 ــار بوســــ ــر شاخســــ ــحر بــــ ) ســــ
شـــنوم ) مـــن ذکـــر تـــو از مـــرغ چمـــن مـــی2
ــو را 3 ــه تـــ ــتم کـــ ــاور نداشـــ ) گفـــــت بـــ
ـادي هرگـــز    ) 4 آن کـــه تســـبیح ز دســـتش نفتــ

 

ــوانی گفـــت مـــرغ نغمـــه چـــه خـــوش مـــی خـ
ــی   ــمن مــ ــنبل و ســ ــه و ســ ــنوم وز اللــ شــ

بانــــگ مرغــــی چنــــین کنــــد مــــدهوش    
ــی   ــب وا م ــه ل ــدمش دوش ســر شیشــه ب ــرد دی ک

 

-16 است؟ دورترابیات  بقیۀمفهوم کدام بیت از 
) شــادي بطلــب کــه حاصــل عمــر دمــی اســت  1
غـــم بـــزي کـــه شـــادي و غـــم ) شـــاد و بـــی2
) حافظا چون غم و شادي جهـان در گـذر اسـت   3
ــود   4 ــحرا بـ ــه در صـ ــادي گرچـ ــیش و شـ ) عـ

 

ــت    ــی اسـ ــادي و جمـ ــاك کیقبـ ــر ذره ز خـ هـ
ــی  ــد و زود مـــــــ ــد زود آینـــــــ گذرنـــــــ

بهتــر آن اســت کــه مــن خــاطر خــود خــوش دارم
ــار    ــه یـ ــا کـ ــر جـ ــا هـ ــیش مـ ــود   عـ ــا بـ آنجـ

 

دارد؟ قرابت و سازگاري معنایی» نماي جوفروش گندم«کدام بیت با مثَل  17-
جـو چـه  بکــار آن چــه خــواهی چه گنــدم ) 1
نه بازرگـان کـه باشـد مـر مـرا  دهقانم مــن نه) 2
نـــد کاز بهشت راحتـت بیـــرون    نان گنــدم )3
دل تیـره  اللـه  چـو  و شوخ نیستی نرگس چو گر) 4            

 

درو روز کشـــــت اســــت و فــــــردا   کـــه امـ 
هـا پـر زر و سـیم    گنـدم و جـو کیسـه    ـرخانه ها پ

ــت    ــو اسـ ــان جـ ــازش نـ ــتگاري سـ زاد راه رسـ
سوسن مبـاش  و گل همچون زبان ده و دوروي پس

 

) تا ز عهد حسن تـو آوازه شـد در شـرق و غـرب    2
ــا3 ــر دل م ــا  ) ب ــو وز صــبر م ــدوه ت ــرد ان ــد ک عی
) نور تـو صـحرا گرفـت و اشـک مـن دریـا نمـود       4

ــا عشــق  ــرد آســمان ب ــازه ک ــان ت ــد پیم ــازي عه ب
آنچه دید او چاق و فربه، کشت و قربـان تـازه کـرد   
موســی آتــش بــاز دیــد و نــوح طوفــان تــازه کــرد 

 است؟ رفتهبه کار »مسند«در کدام گزینه 
) گشـــــت غمنـــــاك دل و جـــــان عقـــــاب1
) ایــن تطــاول کــه کشــید از غــم هجــران بلبــل 2
) بــــــه دنبــــــال دفترچــــــه خاطراتــــــت3
) بــــــس بگردیــــــد و بگــــــردد روزگــــــار4

ــباب   ــام شــــ ــد ایــــ ــون از او دور شــــ چــــ
ــره   ــل نعـ ــراپرده گـ ــا سـ ــد تـ ــد شـ ــان خواهـ     زنـ

ســـــنگرت را  گوشــــۀ  دلــــم گشــــت هـــــر   
ــا   ــه دنیــــ ــیار دل بــــ ــدد هوشــــ در نبنــــ

 است؟ دورترمفهوم کلی کدام بین از بقیه 
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــاو پســــت شــــد1
ــت    2 ــیده اس ــزت رس ــند ع ــه مس ــادگی ب ) ز افت
مینــــدیش) در آســــتان جانــــان از آســــمان 3
) از راه تواضـــع بـــه فلـــک رفـــت مســـیحا    4

ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ
ــه فرامــــوش چــــاه را     ــف کنــــد چگونــ یوســ

ــتی کـــز اوج  ــه خـــاك پسـ ــربلندي افتـــی بـ سـ
ــزّل کـــن و خورشـــید مکـــان بـــاش  بـــا ذره تنـ

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟
ــت    ــت نیســ ـ ــرط آدمیـ ــن شــ ــتم ایــ ــبیح گفــ ــرغ تســ ــاموش مــ ــن خــ ــوي و مــ  گــ

ــتانی  1 ــار بوســــ ــر شاخســــ ــحر بــــ ) ســــ
شـــنوم) مـــن ذکـــر تـــو از مـــرغ چمـــن مـــی2
ــو را 3 ــه تـــ ــتم کـــ ــاور نداشـــ ) گفـــــت بـــ
ـادي هرگـــز    )4 آن کـــه تســـبیح ز دســـتش نفتــ

ــوانیگفـــت مـــرغ نغمـــهچـــه خـــوش مـــی خـ
ــی   ــمن مــ ــنبل و ســ ــه و ســ ــنوموز اللــ شــ

بانــــگ مرغــــی چنــــین کنــــد مــــدهوش    
ــی   ــب وا م ــه ل ــدمش دوش ســر شیشــه ب ــرددی   ک
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ مقابلمفهوم  18-

بدســـــگال از پـــــس خـــــوردن آب دمـــــی ــه                ــر از بِــ ــاد عمــ ــتاد و هفتــ ــال هشــ ســ
 

اوســتا وقــت مجمــوع آن کــس کــه ـــــخوش) 1
ـــان2 ــردن   ) چنـ ــوق م ــرد در دل ش ـــا ک جــــ
هان همــه دشـمن شــود ز دامـن تــو  ــــ گـر ج ) ا3
ــام  4 ــورش ایـ ــده از شـ ــن غمکـ ــوده در ایـ        ) آسـ

ـــس ـــرگ از پـ ـــمن مـ ــوش در دشـ ــت آغ دوس
دشــمن کــــــــه دشــــمن هــم نجســتی مــرگ 

دوسـت  اي رهـا  مـــن  دسـت  شـود  مـرگ  تیغ به
ــیچ    ــر ه ــویش خب ــه از خ ــداردمســتی اســت ک ن

 

معنایی دارد؟ تقابل »خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«کدام گزینه با عبارت  19-
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردد ) صــــد از ایــــن بــــی4 ــر تلــــف گــ هنــ

 

ــت   ــو نیسـ ــون تـ ــم را خلـــف چـ ــدون و جـ فریـ
ــرد    ــزّت بـــــ ــو عـــــ ــانپرتـــــ از دودمـــــ

ــو خلــف دارد غــم  خــوار جهــان داري کــو چــون ت
تـــــا یکـــــی در هنـــــر خلـــــف گـــــردد     

 

-20 مفهوم نمادین دیوار، (مانع و جدایی) در کدام گزینه وجود دارد؟
ــد   1 ــرگ بی ــو ب ــم همچ ــت خ ــم ز قام ــرزد دل ) ل
سـرا  ) از بصیرت نیسـت آسـودن در ایـن ظلمـت    2
ــاش مــی 3 ــم بــزنم بــر درِ بــاغ     ) ک شــد بنویس
گــذري مــا مــی  چــۀ معشــوقۀ کو از) اي کــه 4

 

 

دیــــوار پــــی گسســــته پنــــاه کَــــس مبــــاد 
دســـت بـــر دیـــوار مـــالم تـــا دري پیـــدا کـــنم 

آیــد کــه مــن از ایــن همــه دیــوار بــدم مــی      
شــکند دیــوارش  برحــذر باشــد کــه ســر مــی    

 

 
 
 
 

ی ب ن ی ز ر) رر ر ر ی ی
مفهوم نمادین دیوار، (مانع و جدایی) در کدام گزینه وجود دارد؟

ــد   1 ــرگ بی ــو ب ــم همچ ــت خ ــم ز قام ــرزد دل ) ل
سـرا ) از بصیرت نیسـت آسـودن در ایـن ظلمـت    2
ــاش مــی 3 ــم بــزنم بــر درِ بــاغ    ) ک شــد بنویس
گــذريمــا مــی چــۀ معشــوقۀ کواز) اي کــه 4

دیــــوار پــــی گسســــته پنــــاه کَــــس مبــــاد 
دســـت بـــر دیـــوار مـــالم تـــا دري پیـــدا کـــنم 

      آیــدکــه مــن از ایــن همــه دیــوار بــدم مــی      
شــکند دیــوارش برحــذر باشــد کــه ســر مــی    
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5صفحه  زبان عربی

 )21 - 30( عیّن األصّح و األدّق فی األجوبة للترجمة أو المفھوم أو التعریب ■■

-21 :  أقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین ثبّت... ربَّنا
 و بر گروه کافران پیروز گردان!) اي خداي ما، پاهاي ما را استوار ساز 1
 هاي ما را استوار گردان و بر گروه کافر ما را نصرت ده!) پروردگارا، قدم2
 ) پروردگارا، ما را در قدم برداشتن استوار کن و ما را بر گروه کافر پیروزي بده!3
 هاي ما را خودت استوار ساز و بر گروه کافران نصرت بده!) خداوندا، گام4
-22 »:ذات غصون نضرة مثمرة یجری أجره لصاحبھ و إن کان میِّتاً! شجارأَغرُس «

 هایی تر و تازه و بارده، پاداشش براي صاحب آن حتی اگر مرده باشد، جاري است!) کاشتن درخت با شاخه1
 بمیرد! شود، اگر چهپاداشی براي صاحب آن جاري می ،دارند دار هاي تر و تازه و میوه) با کاشتن درختانی که شاخه2
 هستند، اجرش براي صاحبش جاري است هر چند مرده باشد! دههایی با طراوات و ثمر) کاشت درختانی که داراي شاخه3
 شود!دهند، اجرش براي صاحب آن حتی وقتی بمیرد، جاري می) کاشتن درختانی تر و تازه که ثمر می4
-23 »:علموا أّن الکذب مفتاح کّل شّر!علیکم بالّصدق عند الخوف فإّن ھذا من عالمات المؤمن و ا«

 هاي ایمان است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نگام ترس صادق باشید، زیرا این از نشانه) ه1
 هاست! هاي مومنان است و بدانید که دروغگویی کلید بدي) باید که هنگام ترس صدقه بدهید، چه این از نشانه2
 هاي مومن است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!ام ترس، زیرا این از نشان) بر شما واجب است، راستی به هنگ3
 مومن است و باید بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نشانۀ ) باید در وقت ترس، صادق باشید، زیرا این 4
-24 »:أّن تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! اُفکرّ ما کنت «

 از عبادت هفتاد سال بهتر باشد! کنم که ساعتی اندیشیدن) گمان نمی1
 کردم که یک ساعت اندیشه کردن از عبادت هفتاد ساله بهتر است!) فکر نمی2
 ) تفکّر من این نبود که ساعتی فکر کردن از هفت سال عبادت کردن بهتر است!3
 کردم که ساعتی اندیشیدن از عبادت هفتاد سال بهتر است!) فکر نمی4
-25 »  الجمیلة تخلب قلوب الناظرین! ھذه الکواکب و أشّعتھا«

    ربودند!بینندگان را می هاي ) این ستارگان و پرتو زیبایشان دل1
 ربایند!) این ستارگان پرتوهایشان زیبا هستند و دل بینندگان را می2
   ربایند!هاي بینندگان را میها با پرتوهایی که زیبا هستند دل) این ستاره3
 ربایند!هاي بینندگان را میها دلآن هاي زیباي) این ستارگان و پرتو4

-26 :الخطأعیّن 
 روز براي خداوند مخلص شود. هرکس چهل من أخلص  أربعین یوماً: )1
 سازد.حکمت را از قلب او بر زبانش جاري می چشمه یَجری ینابیع الحکمة من قلبھ علی لسانھ:) 2
س از مـرگش بـراي او   جاي بگـذارد کـه پـ   و بدان که هرکس فرزندي را به :و اعلم أّن من ترک ولداً یستفغر لھ بعد موتھ) 3

 طلب آمرزش کند.
 که او در قبرش است!شود درحالیپاداشش براي او جاري می فأجره یصیر جاریاً لھ و ھو فی قبره:) 4

-27 عیّن الصحیح:
 چه زیباست آسمان روستاي ما و ماه زیبا و ستارگان تابانش! ما أجمل سماء قریتنا و قمرھا الجمیل و أنجمھا الّزاھرة:) 1
 درختی سبز خواهد شد!و کند این دانه کوچک است ولی رشد می ھذه الحبّة الصغیرة ستنمو و سوف تصیر شجرة خضراء:) 2
 ها برابر آن براي اوست! هرکس با کار نیک بیاید، ده :َمن جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا) 3
 فهمند!گشایم و آنان سخنم را میگره از زبانم می :عقدة من لسانی یفقھوا قولی لْ لُ حْ او ...) 4

  

هستند، اجرش براي صاحبش جاري است هر چند مرده باشدههایی با طراوات و ثمر) کاشت درختانی که داراي شاخه3
 شود!دهند، اجرش براي صاحب آن حتی وقتی بمیرد، جاري می) کاشتن درختانی تر و تازه که ثمر می4

ّدق عند الخوف فإن ھذا من عالمات المؤمن و ا ددعلیکم بالّص ّ شّر!ّ ّ الکذب مفتاح کل »:ّعلموا أن
هاي ایمان است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!ههنگام ترس صادق باشید، زیرا این از نشانه) ه1
 هاست! هاي مومنان است و بدانید که دروغگویی کلید بدي) باید که هنگام ترس صدقه بدهید، چه این از نشانه2
هاي مومن است و بدانید که دروغ کلید هر بدي است!گگام ترس، زیرا این از نشان) بر شما واجب است، راستی به هنگ3
مومن است و باید بدانید که دروغ کلید هر بدي است!نشانۀ ) باید در وقت ترس، صادق باشید، زیرا این 4

ّفکرما کنت ّرر تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة! ُ »:ّأن
از عبادت هفتاد سال بهتر باشد!کنم که ساعتی اندیشیدن) گمان نمی1
کردم که یک ساعت اندیشه کردن از عبادت هفتاد ساله بهتر است!) فکر نمی2
) تفکّر من این نبود که ساعتی فکر کردن از هفت سال عبادت کردن بهتر است!3
کردم که ساعتی اندیشیدن از عبادت هفتاد سال بهتر است!) فکر نمی4

»  الجمیلة تخلب قلوب الناظرین!ّتتھذه الکواکب و أشعتھا
    ربودند!بینندگان را می هاي ) این ستارگان و پرتو زیبایشان دل1
 ربایند!) این ستارگان پرتوهایشان زیبا هستند و دل بینندگان را می2
   ربایند!هاي بینندگان را میها با پرتوهایی که زیبا هستند دل) این ستاره3
ربایند!هاي بینندگان را میننها دلآنهاي زیباي) این ستارگان و پرتو4
ّنن  :الخطأی
اً:)1 ی ین أرب أخل لًن شک خل ن ا خ ا
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6صفحه  زبان عربی

-28 لمفھوم ھذه العبارة؟ األنسبما ھو » العبادة عشرة أجزاء و تسعة أجزاء فی طلب الحالل!«
 من یحاول فی طلب الحالل فا یرزقھ بغیر حساب!) 1
 طلب الحالل! اطلب الحالل ألّن العبادة لیست إالّ ) 2
روزي حــــالل دعــــا نیســــت مســــتجاب  بــــی) 3
غــــــم روزي مخــــــور تــــــا روز مانَــــــد    ) 4

 

ــاه دار!   ــکم را نگـــــ ــرام شـــــ از روزي حـــــ
کــــه خــــود روزي رســــان، روزي رســــاند!   

 
 

-29 :»در روز بیست و یکم ماه رمضان دو جزء از قرآن را خواندم!«
 من القرآن الکریم! قرأت فی الیوم الواحد و العشرین من شھر رمضان جزءان اثنان) 1
 أقرأ فی الیوم الواحد و العشرین من شھر رمضان الجزء الثانی من القرآن الکریم!) 2
 أقرأ فی واحد و عشرین یوماً من شھر رمضان  اثنان جزءان من القرآن الکریم!) 3
 قرأت فی واحد و عشرین یوماً من شھر رمضان الجزء الثانی من القرآن الکریم!) 4

-30 فی ضبط حرکات الکلمات: عیّن الصحیح
 عمری ستَّةَ َعَشَر عاماً!) 2  اثناُن خیٌر من واِحٍد!) 1
 م حشراٌت!أکثُر موجوداِت العالِ ) 4 َعَشرةٌ فی ثَالثٍَة یُساوی ثمانیٍن!) 3
 

 ):٣١-٣٣( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■

 
ا  تقدرفال » بکماء«الّزرافة  ین األشجار و ألوانھ دما تشعر بحضور األعداء تختفی ب ا و عن علی إیجاد صوت من فمھ

ذلک  اٍر و ل تّة أمت ی س ا إل الم و یصل طول قامتھ ات فی الع المتنّوعة تساعدھا علی ھذا االختفاء. الّزرافة أطول الحیوان
ة ال جار. الّزراف دة لألش راء الجدی ل األوراق الخض ی أک در عل اج  تق جار تحت ی أوراق األش رب ألّن ف ر للّش اء کثی ی م إل

ا  ذا بسبب طول أرجلھ ری و ھ ات االُخ ّداً من الحیوان ر ج رار اکث ة و للف ة للحرک ا. سرعة الّزراف ة لھ الجدیدة میاھاً کافی
 الطویلة.

 
-31 ؟»بکماء«ما ھو معنی  

 ) الغر4 ) ضعیف3 ) الل2 ) کر1
-32 »:الّزرافة«عیّن الّصحیح عن 

 لزرافة الواحدة إلی ستّة أمتار!یصل طول رجل ا) 1
 الّزرافة التشرب الماء ألنّھا التحتاج إلیھ!) 2
 تساعد الّزرافة عندما تشعر باألعداء إالّ أرجلھا! ال) 3
 الّزرافات األخری بلسانھا!مع الزرافة ال تقدر علی التکلّم ) 4

-33 :فی النصّ » ال تقدر«الصحیح عن فعل عیّن 
 المضارع للنھی، للغائبة) 2 المضارع للنھی، للمخاطب) 1
 المضارع للنفی، للغائبة) 4  المضارع للنفی، للمخاطب) 3

 

 )٣۴-۴٠(عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة  ■■
 

-34 عیّن الصحیح حسب التوضیحات:
 الخریف: الفصل الّذی یأتی بعد الّربیع! )2 الخاتَم: نھایة عمل أو مسافة! )1
الُمتحف: مکان یحافظ فیھ علی األشیاء القدیمة! )4 األطبّاء المرضی! المختبر: مکان یفحص )3

-35 فیھا جمع سالم للمذکر: لیس عیّن عبارة
 علینا أن نرحم المساکین!) 2 رأیت ھؤالء المؤمنین فی المسجد!) 1
 اتّحاد المسلمین یسبّب تقّدمھم!) 4 شاھدت المعلّمین جالسین فی الغرفة!) 3

-36 م اسم اإلشارة:عیّن الصحیح عن استخدا
 خلق هللا ھؤالء الّسماوات فی أحسن شکل! )2 ھذان العینان الجمیلتان تخلبان قلبی! )1
 ھذه الطالبات یدرسن فی المدرسة! )4 ! التقربا ھاتین الّشجرتین!تلمیذتان یا )3

ح یح ی :ن  ر  ب  ی 
دد من واِحٍد!) 1 ِ ٌ خیٌر َررَشَر عاماً!) 2 ُاثناُن شش َع ََةَ ةةعمری ستَّ
ةةالثٍَة یُساوی ثمانیٍن!) 3 الال فی ثَ َررَشرةٌ العالِ) 4 ششَع ٌللم حشراٌت!ِأکثُر موجوداِت

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص ببِج َّة، ثم اَ ةة التالی بدقّ ):٣١-٣٣(ّصصقرأ النّّص

فة رافة  تقدرفال » بکماء«ّز ین األشجار و أّ دما تشعر بحضور األعداء تختفی ب ا و عن علی إیجاد صوت من فمھ
اٍر و تّة أمت ی س ا إل الم و یصل طول قامتھ ات فی الع ّةةرافة أطول الحیوان ّعة تساعدھا علی ھذا االختفاء. الّز ّلمتنو

ة ال جار. الّزراف دة لألش راء الجدی ل األوراق الخض ی أک در عل اج ّق ی أوراق األتحت  ف
ٍ

ألن ّرب ر للّش اء کثی ی م ّإل
ذا بسبب طول أ ری و ھ ات االُخ ُمن الحیوان داً ر ج رار اکث ة و للف ة للحرک ّراف ا. سرعة الّز ة لھ ّ کافی ًلجدیدة میاھاً

 طویلة.

؟»بکماء«ا ھو معنی 
 ) الغر4 ) ضعیف3 ) الل2 ) کر1

ححن الّصحیح عن  ّ رافة«ننیّ ّ:«
ّةةلزرافة الواحدة إلی ستّة أمتار!یصل طول رجل ا) 1
ّھھرافة التشرب الماء ألنّھا التحتاج إلیھ!) 2 ّالّز
أرجلھا! ال) 3 ّرافة عندما تشعر باألعداء إالّ ّتساعد الّز
ّالّزرافات األخری بلسانھا!مع ممالزرافة ال تقدر علی التکلّم) 4

ّ :فی النص»ال تقدر«الصحیح عن فعل ننیّن 
المضارع للنھی، للغائبة) 2 المضارع للنھی، للمخاطب) 1
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7صفحه  زبان عربی

-37 عیّن الّصحیح عن األفعال فی العبارات:
  ھؤالء البنات التکتبن الواجبات بسرعة! )1
 نکتب ھذه التمارین فی دفاترنا الیوم الماضی!سوف  )2
  یا زمیلتی، اُکتْب ما تقول المعلّمة علی ورقتک! )3
 بعض العلماء کانوا یکتبون رساالتھم علی لوحات حجریّة!) 4

-38 عیّن الصحیح عن أوزان الکلمات:
 !»یفّعلون«علی وزن » یتفّکرون«) 2 !»ینفعل«علی وزن » ینتشر«) 1
 !»مستفعلة«علی وزن » ُمستعرة«) 4 !»یفتعل«وزن علی » یستمع«) 3

-39 » ..........سبعة فی اثنین یساوی «: عیّن العدد المناسب للفراغ
 الرابع عشر) 4 أربعة عشر) 3 رابع عشر) 2 أربعة و عشر) 1

-40 عیّن الصحیح فی استخدام األعداد:
 الخمس فی االُسبوع.  األربعاء ھو الیوم .........) 1
 أربعة و عشرون ساعة.  .........کّل یوم لھ ) 2
 الحادی عشر .  .........عدد الالعبین فی فریق کرة القدم ) 3
 الثالثون و الخامس ........ .رقم غرفتی فی الفندق ) 4
 

 
 
 

االسبوع. األربعاء ھو الیوم .........) 1 الخمس ف
أربعة و عشرونساعة.  .........ّکل یوم لھ ) 2
الحادی عشر .  .........عدد الالعبین فی فریق کرة القدم )3
الثالثون و الخامس........ .رقم غرفتی فی الفندق ) 4
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-41 «.........»گوییم، در تقابل در مورد حیوانات و گیاهان باید گفت:  گرایی انسان سخن می هاي انسان و سایر موجودات، وقتی از کمال در مقام قیاس هدف

 کنند. رت غریزي به سوي هدف خود حرکت میگیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صو )1
 خالف انسان، استعدادهاي محدود مادي دارند.حیوانات و گیاهان بر )2
 شوند. ر سرحدي از رشد برسند، متوقف میکه ب هاي محدودي دارند و هنگامی گیاهان و حیوانات هدف )3
 .شود عوامل طبیعی سبب شکوفایی آنها میهاي نهفته فراوانی دارند که گیاهان و حیوانات استعداد )4

ها براي صرف کردن زندگی به آنها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن براساس کـدام صـفات    انتخاب درست هدف شاخصۀ 42-
 الهی انجام پذیرفته است؟

 طلب و استعدادهاي متنوع انسان ـ قادر حکیم  نهایت ) همسو بودن با میل بی1
 ) رساندن انسان به سرحدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي ـ قادر حکیم2
 نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان  ـ رحیم اعلم ) همسو بودن با میل بی3
 ) رساندن انسان به سرحدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي  ـ رحیم اعلم4
-43 شـریفه آیـۀ کـدام اسـت، کردهرا تصویر،»هستندتر جامعاهدافدنبالبهکهرازیركهاي انسان« جملۀمصحف شریف که آنجا 

ست؟ا نظر مامد
﴾ ربّ    و ی و  و  ان ﴿) 1                                                 ا
وات   ﴿و)2 ّ ٔرض و ا  ﴾   و ا
ّ اب  ن ﴿) 3 ّ اب ا  ا ة﴾ و ا ٓ                                         ا
4(ّ ّ ه ﴿ا ّ ا ّ و اً  ا ﴾                                                                                          را ا

رما و ما را پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت ف«گویند:  بازخورد دعاهاي مقدس گروهی از مردم که می 44-
 اند؟ کدام دسته از اهداف دل بستهکدام است و اینان به » از عذاب آتش نگه دار

 پذیر الحساب است ـ افول اي دارند و خداوند سریع ) از کار خود نصیب و بهره1
 پذیر ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ افول2
 ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ بهتر و پایدارتر  3
 الحساب است ـ بهتر و پایدارتر   رند و خداوند سریعاي دا ) از کار خود نصیب و بهره4

-45 این تأمل چیست؟نتیجۀ یابد و  یابیم که چه زمانی آرام می ها، درمی خوبیسرچشمۀ با تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر به دنبال 
  ها برسد ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. ) وقتی به منبع زیبایی1
 ها حرکت کند ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. نیکیسرچشمۀ که به سوي  هنگامی) 2
 ها حرکت کند ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.  نیکیسرچشمۀ که به سوي  ) هنگامی3
  ها برسد ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است. ) وقتی به منبع زیبایی4

-46 روند؟ ها چگونه به سراغ هدفی می یر موجودات ناشی از چیست و انسانهاي انسان و سا هاي هدف تفاوت
 دل بستن به آنها ) استعدادهاي محدود مادي ـ1
 دل بستن به آنها ـ نسان و تمایز او از سایر موجودات هاي خاص ا ) ویژگی2
 با بینش و نگرش خاص خود ) استعدادهاي محدود مادي ـ3
 با بینش و نگرش خاص خود انسان و تمایز او از سایر موجودات ـهاي خاص  ) ویژگی4

-47 کدام مورد است؟ ،داشت انسان در آیات قرآن کریم کرامتی که خداوند به انسان بخشیده و او را بر بسیاري از مخلوقات برتري داده با توجه به گرامی
 د راه را انتخاب کنیم.وده تا خرا صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار دا ما )1
 .هاي غلط تشخیص دهیم یشیم و راه درست زندگی را از راهبه ما قوه و نیرویی عطا کرده تا با آن بیند )2
   .راه شقاوت را به ما نشان داده تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم خداوند راه رستگاري و )3
 . مندي از آنها را در وجود ما قرار داده است ه و توانایی بهرهفریدآبراي ما  ،ها و زمین است ) آنچه را که در آسمان4

-48 کند؟ هاي زودگذر منع می مندي از کدام پر پرواز آدمی است و این سرمایه چگونه انسان را از خوشی دشمنان اسالم به سبب عدم بهرهپراکندة قلوب 
 هایش   تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل ـ با محکمهقوة ) 1
 تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل ـ با دوراندیشی  قوة ) 2
 ) قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت ـ با دوراندیشی  3
 هایش ) قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت ـ با محکمه4

شآیـۀ کـدام اسـت، کردهرا تصویر،»هستندترجامعاهدافدنبالبهکهرازیركهاي انسان« جملۀمصحف شریف که آنجا
ست؟ا نظر مامد
﴾رّبویووان﴿)1                                                ا
وات﴿و)2 ٔرضوّا  ﴾وا
ّابن﴿) 3 ّاباّا ة﴾وّا ٓ                                        ٓا
4(ّ ّّاه﴿ا ّواًّا ﴾                                                                  راّا

ففرماپروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت ف«گویند:  ازخورد دعاهاي مقدس گروهی از مردم که می
 اند؟ کدام دسته از اهداف دل بستهکدام است و اینان به»ز عذاب آتش نگه دار

 پذیر الحساب است ـ افولاي دارند و خداوند سریع) از کار خود نصیب و بهره1
پذیر ) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ افول2
) اگر سعی و کوشش کنند، پاداش داده خواهند شد ـ بهتر و پایدارتر  3
الحساب است ـ بهتر و پایدارتر  رند و خداوند سریعاي دا ) از کار خود نصیب و بهره4

این تأمل چیسنتیجۀ یابد و  یابیم که چه زمانی آرام می ها، درمی خوبیسرچشمۀ ا تأمل در ذات پرتالطم انسان کاوشگر به دنبال 
 ها برسد ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است.) وقتی به منبع زیبایی1
ها حرکت کند ـ آنچه در دست ماست کاالي دنیا و آرایش آن است. نیکیسرچشمۀکه به سوي  هنگامی)2
ها حرکت کند ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.  نیکیسرچشمۀکه به سوي  ) هنگامی3
  ها برسد ـ هدف اعلی و غایت معنوي، قرب الهی است.) وقتی به منبع زیبایی4

 روند؟ ها چگونه به سراغ هدفی مییر موجودات ناشی از چیست و انسانهاي انسان و سا هاي هدف فاوت
دل بستن به آنها) استعدادهاي محدود مادي ـ1
دل بستن به آنها ـ نسان و تمایز او از سایر موجودات هاي خاص ا ) ویژگی2
مادي3 محدود استعدادهاي خود) خاص ش نگ و نش ب با
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
یک از استعدادهاي رسیدن به  یان روایات به عداوت حداکثري توصیف شده است، انسان را از کدامیکی از عوامل انحطاط آدمی که در ب 49-

 سازد؟ زدایی از وجود انسان، او را به چه امري معترف می دارد و غفلت قرب الهی بازمی
 ) سرزنشگر درونی ـ خداوند در کنار ماست  2 ) سرشت خدا آشنا ـ خداوند در کنار ماست 1
 ) سرشت خدا آشنا ـ گناه ما را از خدا بیگانه کرده است4 درونی ـ گناه ما را از خدا بیگانه کرده است ) سرزنشگر3
-50 یابیم که در میان دوزخیان نبودن منوط به چیست؟ توجه به آیات نورانی قرآن درمی با
 ) غفلت نکردن از سرشت خدا آشنا2  ها ) گرایش درست به نیکی1
 ) گوش شنوا داشتن با تعقل کردن4  درست از اختیار استفادة) 3

-51 دهد، کدام است؟  کننده به دین را فریب می دو طریقی که با استفاده از آنها، شیطان افراد مرتد و پشت
 ) بازداشتن از یاد خدا ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم1
 ) زینت دادن اعمال زشت ـ ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 2
 زشت ـ فریفتن با آمال طویل) زینت دادن اعمال 3
 فریفتن با آمال طویلـ )  بازداشتن از یاد خدا 4

-52 مختار بودن انسان در دنیا و سلب اختیار او در قیامت در سخن شیطان در کدام گزینه متبلور است؟
 من بر شما تسلطی نداشتم   ) و شما فریادرس من نیستید ـ1
 من فقط شما را به گناه دعوت کردم ) و شما فریادرس من نیستید ـ2
 این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید   سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید ـپس مرا  )3
 توانید مرا نجات دهید   و نه شما می توانم به شما کمکی کنم نه من می  ـشما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید  )4

-53 کدام یک از آیات زیر است؟طلبی مربوط به  بازداشتن از راحت
ه ا﴿ )1 راا  ا و ا  ا﴿ )2 ﴾ ا     ﴾و  و  
ا﴿) 3 ّ ا﴿) 4  ﴾و  ا  ا ر و   ﴾ 

اندیشۀ معرفی شده در کدام عبارات شریفه است و برآمدن در سرمایۀ آکنده شدن دل شخص گناهکار از مالمت خویشتن، برخاسته از  54-
 معرفی شده در کدام آیه است؟ودیعۀ جبران حکایتگر 

ا﴿) 1 ر و  ا   ّ ا﴿ـ  ﴾و  و   ّ   ﴾و  ا  ا
ٍ و ﴿) 2 اّ  و  ر و  ا﴿ ـ ﴾ا   ّ    ﴾و  و  
او ﴿) 3 ا﴿ ـ ﴾ ا  ا ّ   ﴾و  ا  ا
ا﴿) 4 ا﴿ ـ ﴾و  ا  ا ّ    ﴾و  و  

دانند و تقابل حقیقت با گمان در کـدام   از دیدگاه خداپرستان حقیقی، آنان که کدام دیدگاه را به دنیا دارند، مرگ را هولناك و ناگوار می 55-
 ؟عبارت شریفه مذکور است

1 (﴿ َ َ ِه ا ِ ٌ  ةَو   ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ن﴿ـ  ﴾ا ا َ َ ا   َ اُن  َ َ َ ا ِ َ﴾   
تُ ﴿) 2 َ َ ا  ُ َ  ّ ِ َ ا ِ ا   نَ ﴿ـ  ﴾َو  ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا ِ اِن   ِ  َ ِ ِ  ُ َ     ﴾َو  
3 (﴿ َ ُ َ  ّ ِ َ ا ِ ا   تُ َو  َ ن﴿ـ  ﴾ا  َ َ ا   َ اُن  َ َ َ ا ِ َ﴾   
4 (﴿ ٌ ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ َة ا ا َ ِه ا ِ نَ ﴿ـ  ﴾َو   ّ ُ َ  ّ ِ ُ ا ِ اِن   ِ  َ ِ ِ  ُ َ     ﴾َو  

-56 دهد؟ رخ می انسان از دنیا کدام واقعه مفارقت) دنیا را به چه چیز همانند کردند و با رسول خدا (
ا﴿) خوابی گذرا ـ 1 َ َ ا﴿) پل گذرگاه ـ 2   ﴾ا َ َ ُ﴿) پل گذرگاه ـ 3   ﴾ا ِ ُ﴿) خوابی گذرا ـ 4    ﴾ُ ِ ُ﴾   
، معلول چیست و چرا برخی معتقدان به معاد دنیا را معبود افزاید أس انسان میهایی که روز به روز بر سرگردانی و ی قدم گذاشتن در راه  57-

 دهند؟ و هدف خود قرار می
 ها هوس فرورفتن در ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ) 1
 غفلت در آخرت ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ )2
 غفلت در آخرت ـ میل به جاودانگی )3
 ها وسـ فرورفتن در ه میل به جاودانگی )4

-58 متالشی شدن و بقا و فرسودگی به ترتیب مربوط به کدام بعد انسان است؟
 جسمانی   ، روحانی، جسمانی )2  جسمانی، روحانی، روحانی) 1
 روحانی، جسمانی، روحانی )4  روحانی، جسمانی، جسمانی) 3

-59 گیرد؟ دي انسان اصل قرار مییک از ابعاد وجو انجامد و در این دیدگاه کدام کدام نگاه به مرگ به انکار معاد می
 پذیر شود ـ ساحت انفکاك عمل انسان براي همیشه بسته میپروندة ) با فرا رسیدن مرگ، 1
 پذیر شود ـ ساحت انفکاك انسان بسته میسالۀ زندگی چند پروندة با چشم فرو بستن از دنیا، ) 2
 ناپذیر ـ بعد تالشیشود  انسان بسته می سالۀزندگی چند پروندة با چشم فرو بستن از دنیا، ) 3
 ناپذیر شود ـ بعد تالشی عمل انسان براي همیشه بسته میپروندة ) با فرا رسیدن مرگ، 4

-60 ها در افراد است؟ ، معلول وجود کدام ویژگی﴾حزَنونفال خوف علَیهم و ال هم ی﴿﴿بشارت الهی 
 تالش براي خدمت به خلق خدا و کسب آخرت زیباتر ) 2 تر  کامل اندوختۀ عمر طوالنی، جهت کسب مطالبۀ) 1
 ) اجابت فرمان خدا و پیامبرش به هنگام فرا خواندن آنان4 ) ایمان به خداي یگانه و جهان آخرت مقرون با بدهکاري3

ی ی ن رس ری مو ی بر ن
من فقط شما را به گناه دعوت کردم) و شما فریادرس من نیستید ـ2
این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید  سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید ـپس مرا  )3
توانید مرا نجات دهید و نه شما می توانم به شما کمکی کنمنه من می  ـشما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید  )4

کدام یک از آیات زیر است؟طلبی مربوط به ازداشتن از راحت
ه ا﴿ )1 راا  ا و ا  ا﴿ )2 ﴾ ا   ﴾و  و  
ا﴿) 3 ّ ا﴿) 4  ﴾و  ا  ا ر و   ﴾

معرفی شده در کدام عبارات شریفه است و برآمدن درسرمایۀ آکنده شدن دل شخص گناهکار از مالمت خویشتن، برخاسته از 
معرفی شده در کدام آیه است؟ودیعۀ جبران حکایتگر 

ا﴿) 1 ر و  ا   ّ او  و   ا﴿ ـ  ﴾ّ ّ  ﴾و  ا  ا
ٍ و ﴿) 2 ا ّ  و   و  ر و  ّ﴿ـ﴾ا   ﴾و  و     اا
او ﴿) 3  ا  ا

ٍ
ا﴿ـ﴾ ّ  ﴾و  ا  ا

ا﴿) 4 ّ﴿ـ﴾و  ا  ا ﴾و  و     اا
دانند و تقابل حقیقت با گمان درز دیدگاه خداپرستان حقیقی، آنان که کدام دیدگاه را به دنیا دارند، مرگ را هولناك و ناگوار می

 ؟عبارت شریفه مذکور است
1 (﴿ َ َا ٌ  ةَو ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ِ ا ن﴿ـ ﴾ا َ ا   َ َ ُاُن  َ َ ا َ َ ِ َ﴾  
ُت﴿) 2 َ  َ َ ا ََُ ََُ  َ ّ ِ َ ا ا    ِ َن﴿ـ ﴾َو ّ ُّ َ  ّ ِ ِ ا ُ ِ اِن   ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ     ﴾َو  
3 (﴿ َ ََُ ََُ  َ ّ ِ َ ا ا    ِ َُو َ ُت﴾ا َ ن﴿ـ َ  َ ا   َ َ ُاُن  َ َ ا َ َ ِ َ﴾  
4 (﴿ٌ ِ َ ٌ َو  َ  ّ ِ ِ ا َة ا َ ا ِه ِ َن﴿ـ ﴾َو   ّ ُّ َ  ّ ِ ِ ا ُ ِ اِن   ِ ِ  َ ِ  ِ ُ َ    ﴾َو  

 دهد؟ رخ می   انسان از دنیا کدام واقعه مفارقت) دنیا را به چه چیز همانند کردند و با رسول خدا (
ا﴿) خوابی گذرا ـ 1 ا﴿) پل گذرگاه ـ 2   ا﴾َ ُ﴿) پل گذرگاه ـ 3  ا﴾َ ِ ِ﴿) خوابی گذرا ـ 4   ﴾ُ ُ

افزاید أس انسان میهایی که روز به روز بر سرگردانی و یقدم گذاشتن در راه ، معلول چیست و چرا برخی معتقدان به معاد دنیا ریی
 دهند؟ و هدف خود قرار می

هاهوس فرورفتن در ـ عدم توانایی تفکر نکردن راجع به مرگ) 1
گ ا ا آا
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10صفحه  زبان انگلیسی

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

I can’t see a taxi anywhere. We ……… to the movies on time.61-
1) will not get  2) don’t get  
3) are not going to get  4) aren’t getting
I saw ten ……… players in the Azadi Stadium.62-
1) young tall Italian volleyball 2) tall Italian young volleyball 
3) volleyball tall Italian young 4) tall young Italian volleyball 
His good……… seems to fulfill the role of reducing the family’s trouble.63-
1) plain 2) future 3) nature 4) human 
We are not doing enough to protect the endangered animals from ……… .64-
1) putting out 2) dying out 3) destroying 4) dividing 
The tour leader told the tourists, “Don’t worry, everything is on ……… “.65-
1) pattern 2) attention 3) schedule 4) future 
My son doesn’t show any ……… in school at all. He doesn’t have any friends there and 66-
sometimes sleeps during lessons. 
1) interest 2) sign 3) creation  4) problem 
Our English teacher told the students, “……… these exercises will make your English 67-
stronger”
1) carrying 2) collecting 3) giving 4) doing 
My father always says, “one cannot ……… You (God) for you are beyond description”.68-
1) follow 2) explain 3) describe 4) complete 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 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. 

Earth is not the only planet in the Solar System. Seven other planets move in their 
(69)……… around the Sun just like ours. Mars, also called The Red Planet, is the fourth 
planet from the Sun. In a lot of ways, Mars and Earth are (70)……… . A Martian day is 24 
hours and 39 minutes long, (71)……… than an hour longer than a day on Earth. A typical 
year on Mars is 1 year and 320 days. Mars has seasons like Earth too. These seasons are 
much longer than Earth seasons because Mars is farther  from the Sun. The average 
(72)..…… during a Martian summer day is – 5 degrees C. 

69-
1) rings 2) heavens 3) observatory 4) orbits 

70-
1) above 2) alike 3) abroad 4) around 

71-
1) more 2) little 3) much 4) less 

72-
1) fever 2) weather 3) environment 4) temperature 

We are not doing enough to protect the endangered animals from ……… .
1) putting out 2) dying out 3) destroying 4) dividing
The tour leader told the tourists, “Don’t worry, everything is on ……… “.
1) pattern 2) attention 3) schedule 4) future 
My son doesn’t show any ……… in school at all. He doesn’t have any friends there
sometimes sleeps during lessons. 
1) interest 2) sign 3) creation  4) problem
Our English teacher told the students, “……… these exercises will make your En
stronger”
1) carrying 2) collecting 3) giving 4) doing 
My father always says, “one cannot ……… You (God) for you are beyond description”.
1) follow 2) explain 3) describe 4) complete 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 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. 

Earth is not the only planet in the Solar System. Seven other planets move in 
69)……… around the Sun just like ours. Mars, also called The Red Planet, is the f
lanet from the Sun. In a lot of ways, Mars and Earth are (70)……… . A Martian day

hours and 39 minutes long, (71)……… than an hour longer than a day on Earth. A ty
year on Mars is 1 year and 320 days. Mars has seasons like Earth too. These season
much longer than Earth seasons because Mars is farther  from the Sun. The ave
72) during a Martian summer day is – 5 degrees C
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11صفحه  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: 

Sometimes people need extra blood because they have lost more than the body can make 
in a short time or they are not making enough red blood cells. This is called anemia. Doctors 
can give blood from one person to another in what is  called a transfusion. This blood that 
someone is given is “matched” so that it won’t be destroyed by their immune system.

Type A blood can go to anyone who has type A or AB. Type B blood can go to anyone 
with B or AB. AB blood can only go to a person with AB blood. O can be given to anyone, 
so someone with that blood is called a “universal donor”. But a person with type A can only 
take blood from someone with type A or O. Type B can only take blood from someone who 
is B or O. AB can receive blood from anyone. This is known as being a “universal receiver” 
Type O can only receive blood from someone who is type O. 

What is the main focus of the above passage? 73-
1) Universal Donors.  2) Blood Groups. 
3) Blood Cells.  4) Universal Receivers  
If doctors don’t match the blood before transfusion,  ………. .74-
1) the donor will need extra blood  
2) the receiver will need extra blood 
3) the donor’s immune system destroys the blood
4) the receiver’s immune system destroys the blood  
Someone with ……… blood type can receive blood from anyone. 75-
1) A  2) B 3) AB 4) O  
People with O blood are called universal donors because ……… .76-
1) they are generous enough to donate blood 
2) they can take blood from everybody 
3) they are anemic and need transfusion 
4) they can donate blood to everybody 

omeone is given is matched so that it won t be destroyed by their immune system.
Type A blood can go to anyone who has type A or AB. Type B blood can go to an

with B or AB. AB blood can only go to a person with AB blood. O can be given to any
o someone with that blood is called a “universal donor”. But a person with type A can
ake blood from someone with type A or O. Type B can only take blood from someone
s B or O. AB can receive blood from anyone. This is known as being a “universal rece

Type O can only receive blood from someone who is type O.

What is the main focus of the above passage? 
1) Universal Donors.  2) Blood Groups. 
3) Blood Cells.  4) Universal Receivers  
If doctors don’t match the blood before transfusion,  ………. .
1) the donor will need extra blood 
2) the receiver will need extra blood
3) the donor’s immune system destroys the blood
4) the receiver’s immune system destroys the blood  
Someone with ……… blood type can receive blood from anyone. 
1) A  2) B 3) AB 4) O 
People with O blood are called universal donors because ……… .
1) they are generous enough to donate blood
2) they can take blood from everybody 
3) th i d d t f i
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Passage 2: 

Carbohydrates,  which are sugars, are an essential part of a healthy diet. They provide the 
main source of energy for the body, and they also function to flavour and sweeten foods. 
Carbohydrates range from simple sugars like glucose to complex sugars such as amylose and 
amylopectin. Nutritionists estimate that carbohydrates should make up about one – fourth to 
one- fifth of a person’s diet.

A diet that is deficient in carbohydrates can have a bad effect on a person’s health. When 
the body lacks a sufficient amount of carbohydrates it must then use its protein supplies for 
energy, a process called gluconeogenesis. This, however, results in lack of necessary protein, 
and further health difficulties may occur. A lack of carbohydrates can also lead to ketosis, a 
build – up of ketones in the body that causes fatigue, lethargy, and bad breath. 

Which of the following words could best replace “deficient” as used in the second paragraph?77-
1) essential 2) efficient 3) complex 4) insufficient  
According to the passage, what do most nutritionists suggest? 78-
1) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 
2) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 
3) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet
4) Carbohydrates should be eaten in very small quantities 
What is the main idea of the passage? 79-
1) Carbohydrates are needed for good health. 
2) Carbohydrates prevent a build – up protein.
3) Carbohydrates can cause ketosis. 
4) Carbohydrates are an expendable part of a good diet. 
Which of the following do carbohydrates NOT do ……… .80-
1) prevent ketosis  2) provide energy for the body 
3) cause gluconeogenesis 4) flavor and sweeten food 

Which of the following words could best replace deficient  as used in the second paragra
1) essential 2) efficient 3) complex 4) insufficient 
According to the passage, what do most nutritionists suggest? 
1) Sufficient carbohydrates will prevent gluconeogenesis. 
2) Carbohydrates are simple sugars called glucose. 
3) Carbohydrates should make up about a quarter of a person’s daily diet
4) Carbohydrates should be eaten in very small quantities
What is the main idea of the passage?
1) Carbohydrates are needed for good health. 
2) Carbohydrates prevent a build – up protein.
3) Carbohydrates can cause ketosis.
4) Carbohydrates are an expendable part of a good diet.
Which of the following do carbohydrates NOT do ……… .
1) prevent ketosis 2) provide energy for the body 
3) cause gluconeogenesis 4) flavor and sweeten food 
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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 35 100 81 20 ریاضی 1
 دقیقه 25 130 101 30 شناسی زیست 2
 دقیقه 30 150 131 20 یکفیز 3
 دقیقه 25 175 151 25 شیمی 4

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 3و  2درس  1فصل  )93تا  69(صفحه  4فصل  ریاضی 
 - )24تا  11(صفحه 

 - - )54تا  13(صفحه  3و  2فصل  شناسی زیست

  26تا  1(صفحه  3 و1فصل  فیزیک
 )90تا  59و صفحه 

- - 

 - - 1فصل  شیمی
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  ___________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

m)دوم  درجۀ معادلۀ  ،mبه ازاي چند مقدار صحیح از  )x x m22 6 2 1 -81 حقیقی است؟ ریشۀداراي دو  0
 شمار ) بی4 4) 3 3) 2 2) 1

x معادلۀهاي  ریشه و  اگر  x2 3 3 )شند، حاصل با 0 )2 -82 کدام است؟ 1

1 (3 2 (3   3 (9
2   4 (9

2   

x معادلۀهاي  ریشه و  اگر  x22 4 1 -83 است؟ 1و  1صورت  هاي کدام معادله به نگاه ریشهباشند، آ 0

1 (x x2 5 3 0   2 (x x24 20 17 0   3 (x x22 15 7 0   4 (x x24 25 21 0   
aنمودار تابع  x ( a )x a2 2 22 1 1 a)کند؟  از کدام نواحی محورهاي مختصات عبور می 0 )0  84-

 ) تمام نواحی4 ) اول و دوم و چهارم3 ) اول و دوم و سوم2 ) اول و دوم1
yدوم  درجۀنمودار تابع  f(x)  .به شکل زیر استf( -85 کدام است؟ 4(

1 (3
2   2 (9

2   

3 (5
2   4 (7

2   
ماکزیمم مساحت آن   متر باشد، 300دایره در دو انتهاي آن ساخته شده است. اگر محیط استادیوم،  استادیومی با یک مستطیل و دو نیم 86-

)کدام است؟  )3  
1 (4500 2 (5000 
3 (7500 4 (9000 

f(x)اگر  x x
3 3
2 42 3 f معادلۀهاي  ضرب ریشه باشد، آنگاه حاصل 1 (x) -87 کدام است؟ kاست.  k2صورت  به 0

1 (1   2 (3
2   3 (3

4   43  

f(x)برد تابع  x x23 2 a]صورت  به 1 , g(x)باشد، محور تقارن تابع  ( ax x2 3 -88 کدام خط است؟ 1

1 (x 9
4   2 (x 9

4   3 (x 9
8   4 (x 9

8   

Pجدول تعیین عالمت عبارت  ax bx2 aصورت زیر است. مقدار  به 6 b 89 کدام است؟-
1 (2 2 (2   

3 (10
3   4 (10

3   

x(x نامعادلۀچند عدد طبیعی در مجموعه جواب  )
x x

2
2

3 0
2

-90 کنند؟ صدق می 

 شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
P(x)عبارت  mبه ازاي چه مقدار صحیح براي  mx (m )x2 3 -91 همواره مثبت است؟ 1

 7) 4 6) 3 8) 2 ) صفر1

31
2

x
P(x)

3
0

r

1 (3
2  2 (9

2 

3 (5
2  4 (7

2 
ماکزیمم مسا متر باشد، 300دایره در دو انتهاي آن ساخته شده است. اگر محیط استادیوم، ستادیومی با یک مستطیل و دو نیم

)کدام است؟  ) 
1 (4500 2 (5000
3 (7500 4 (9000

f(x)گر  x x
3 3
2 4 1x xx 4xمعادلۀهاي  ضرب ریشه باشد، آنگاه حاصلf (x)  کدام است؟ kاست.  k2صورت به0

1 (1  2 (3
2  3 (3

4 4
3  

f(x)رد تابع  x x2 1x xxصورت  به[a , g(x)باشد، محور تقارن تابع ( ax x2 1xکدام خط است؟

1 (x 9
4 2 (x 9

4  3 (x 9
8  4 (x 9

8 

Pجدول تعیین عالمت عبارت  ax bx2 aصورت زیر است. مقدار به6 b کدام است؟ 
1 (2 2 (2 

3 (10
3  4 (10

3 

x(xنامعادلۀچند عدد طبیعی در مجموعه جواب  )
x x

2
2 0

2
کنند؟ صدق می 

شمار ) بی4 2) 3 1) 2) صفر1
2

3
2

3
00
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3صفحه  ریاضی

 
  ___________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

)صورت  ب نامعادله بهیک از نامعادالت زیر، مجموعه جوا در کدام , ] [ , )3 6[ , -92 است؟ ](

1 (| x |9 3
2 2   2 (| x |9 3

2 2   3 (| x |3 9
2 2   4 (| x |3 9

2 2   
-93 مثبت باشد؟ تواند نمیگاه  یک از عبارات زیر هیچ کدام

1 (A (x )( x )2 9 2 6   2 (B x(x )2 4   

3 (x xC
x x

2
2

6 9
3

    4 (x xD
x x

3
2 2 2

   

P(x)جدول تعیین عالمت عبارت  (x )(x ax b)23 صورت زیر است. در این صورت  بهa b 94 کدام است؟-
1 (9 
2 (11 
3 (7 
4 (13 

yاگر نمودار تابع  f(x x) نامعادلۀصورت زیر باشد، در مجموعه جواب  به 2( )f(x)
x3
4 0

1
-95 ؟نداردچند عدد صحیح وجود  

1 (3 
2 (4 
3 (6 
 شمار ) بی4
 
 

انـد   با هم انتخاب شده Bو  Aجهت شروع مسابقات لیگ برتر، دو شرکت   صندلی استادیوم آزادي، 78000 گذاري شمارهبراي تعویض و  96-
 دهد؟ در چند روز این کار را انجام می Bروز این کار را انجام دهد، شرکت  30به تنهایی در  Aروزه کار را انجام دهند؛ اگر شرکت  10تا 
 روز 25) 4 روز 20) 3 روز 15) 2 روز 12) 1

x معادلۀهاي  اختالف ریشه x (x )2 24 8 -97 است؟ 2چند برابر  1
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yچند نقطه روي سهمی  x x22 5 -98 واحد بیشتر باشد؟ 2اي که طول آن از جذر عرض آن  گونه واقع است؛ به 2
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

x معادلۀ kبه ازاي چند مقدار  kx k
x

2
-99 ریشه دارد؟ 1فقط  2

 مقدار 1) 4 قدارم 2) 3 مقدار 3) 2 مقدار 4) 1

x معادلۀ x x x
x x x x

2 2
2 2

4 4 3 2
32 2 1

-100 چند ریشه دارد؟ 

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

4 1 5

y

x

x
P(x)

3
0 0

4

4 (13

yگر نمودار تابع  f(x x)نامعادلۀصورت زیر باشد، در مجموعه جواب به( )f(x)
x3

0
1

؟نداردچند عدد صحیح وجود 

1 (3
2 (4
3 (6 
 شمار ) بی4

با هم انتخاب شBو Aجهت شروع مسابقات لیگ برتر، دو شرکت   صندلی استادیوم آزادي،78000گذاري شمارهراي تعویض و 
در چند روز این کار را انجام میBروز این کار را انجام دهد، شرکت 30به تنهایی در  Aروزه کار را انجام دهند؛ اگر شرکت 10ا 
 روز 25) 4 روز 20) 3 روز 15) 2 روز 12) 1

xمعادلۀهاي ختالف ریشه x (x )2 2( )4x x (xx (x(( است؟ 2چند برابر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

yچند نقطه روي سهمی  x x22 5 2x xx2 واحد بیشتر باشد؟2اي که طول آن از جذر عرض آن  گونه واقع است؛ به
) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

xمعادلۀ kه ازاي چند مقدار  kx k
x

2
ریشه دارد؟ 1فقط  2

 مقدار 1) 4 قدارم 2) 3 مقدار 3) 2 مقدار 4) 1
2 24 4 32 2

4 1 5

y

x

www.konkur.in

forum.konkur.in



4صفحه  شناسی  زیست
-101 ..........ها هایی شرکت دارند که در غشاي آن هدر ارتباط با آخرین خط دفاعی در دستگاه تنفس، یاخت

 زیاد است. LDLاي وجود دارد که در  ماده) 1
 است.) هر پروتئین در تماس با کربوهیدرات 2
 دهند. عبور میاجازة رند که به هر یونی هایی حضور دا پروتئین )3
 .سمت بیرونی یاخته آرایش یافته هستندفقط به  ي آنها بیشترین مولکول )4

-102 کند؟ طور مناسب کامل می چند مورد، عبارت زیر را به
 »هاي عصبی وارد شوند. به یاخته.......... و از طریق  ..........شیب غلظت و ..........  توانند در ها می در انسان، بعضی از مولکول«

 غشا هاي ترین مولکول فراوان ـبا کمک انرژي جنبشی خود  ) جهت ـالف
 انتقال فعال ـبا کمک انرژي جنبشی خود  خالف جهت ـ )ب
 انتشار تسهیل شده ـدر پی مصرف شدن انرژي زیستی  جهت ـ ج)

 غشا هاي سراسري پروتئین ـزیستی  در پی مصرف شدن انرژي د) خالف جهت ـ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

-103 هسـتند،  هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی به هم متصـل  اي از رشته هاي آن توسط شبکه هایی که یاخته در بدن انسان هیچ یک از بافت
 نقش داشته باشند. ..........در  توانند نمی

 رشح انواعی هورمون) تولید و ت2 ) کاهش کشش سطحی مایع درون حبابک1
 گازهاي تنفسی دهندةپروتئین انتقال  تشکیل) 4  خونی ) جلوگیري از کم3

-104 شود؟   ، کدام بخش دیده میرو  قرار دارد در سمتی از بدن انسان سالم که کولون پایین
 باریکرودة انتهایی بندارة ) 2  صفراکیسۀ )  1
 شود. بزرگ که آپاندیس به آن ختم میرودة از ) بخشی 4 گوارشلولۀ اي شکل  کیسهاندام  عمدةبخش  )3

-105 هاي عصبی وجود دارد؟ یک درست است که در آن شبکه یاختهباررودة اي از  کدام عبارت در ارتباط با هر الیه
 رنگ است. اي بی زمینه مادةنوعی بافت پیوندي با  ) داراي1
 باشد. ریز ترشحی می برون غدةفاقد ) 2
 باشد. اي می هسته ل تکشک هاي دوکی فاقد یاخته )3
 هاي پوششی آن در سمت روده چین خورده است. غشاي یاخته )4

-106 کند؟  کامل می نامناسبطور  کدام گزینه، عبارت زیر را به
  »  ..........گوارشی لولۀ این نوع حرکت در با توجه به شکل مقابل، «
 هان حرکت دهد.باریک را به سرعت رو به درودة تواند حتی محتویات ابتداي  ) می1
 کند. گوارشی بیشتر مخلوط میشیرة با  ) محتویات لوله را ریزتر و2
 شود. صفاق ایجاد می ر فعالیت الیه زیر) نوعی حرکت منظم است که در اث3
 شوند. به صورت یک درمیان منقبض و شل میشود که  هایی دیده می در بخش )4

-107 سان صحیح است که به چهارراه تشبیه شده است؟ کدام عبارت در ارتباط با بخشی از لوله گوارش ان
شود. با رسیدن غذا به آن، فرایند بلع شروع می )1
 گیرد. هایی از نوع مخطط صورت می کرمی آن غیرارادي و توسط ماهیچه ) حرکت2
 کند. هوا به مري جلوگیري می ها، بسته است و از ورود بین بلعفاصلۀ آن در بندارة  )3
 شود. لوت)، مانع از ورود غذا به آن مین برچاکناي (اپی گین رفتبا پای )4 

-108 هاي خود معده است؟ معده فقط مختص ترشحات یاخته شیرةکدام ترکیب موجود در 
) کلریدریک اسید4 ) گاسترین3 ) موسین2 کربناتبی )1

-109 کنند؟  میگوارشی ترشح  لولۀتولید و به درون HCO3در دستگاه گوارش انسان هایی است که یاختههمۀ مشترك  چند مورد ویژگی
 .ریز هستند برونغدة ب) جزئی از   الف) تحت تاثیر سکرتین قرار دارند.

 هاي مشابه لسیتین دارند. د) در غشاي خود مولکول  اندکی وجود دارد.فاصلۀ ج) بین آنها 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

ضابقنااذغ ةدوت
1(

2(

3(

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
هس هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی به هم متصـل اي از رشته هاي آن توسط شبکه هایی که یاختهدر بدن انسان هیچ یک از بافت

نقش داشته باشند...........در توانندمی
تترشح انواعی هورمون) تولید و ت2 ) کاهش کشش سطحی مایع درون حبابک1
گازهاي تنفسی دهندةپروتئین انتقال  تشکیل)4  خونی ) جلوگیري از کم3

شود؟   ، کدام بخش دیده میرو  قرار دارد در سمتی از بدن انسان سالم که کولون پایین
باریکرودةانتهایی بندارة ) 2 صفراکیسۀ ) 1
شودبزرگ که آپاندیس به آن ختم میرودة از ) بخشی 4 گوارشلولۀاي شکل  کیسهاندام  عمدةبخش  )3

هاي عصبی وجود دارد؟یک درست است که در آن شبکه یاختهباررودة اي از کدام عبارت در ارتباط با هر الیه
رنگ است. اي بی زمینه مادةنوعی بافت پیوندي با  ) داراي1
می برون غدةفاقد )2  باشد. ریز ترشحی
 باشد. اي می هسته ل تکشک هاي دوکی فاقد یاخته )3
هاي پوششی آن در سمت روده چین خورده است.غشاي یاخته )4

کند؟  کامل می نامناسبطور  کدام گزینه، عبارت زیر را به
  »  ..........گوارشی لولۀ این نوع حرکت در با توجه به شکل مقابل، «
هان حرکت دهد.باریک را به سرعت رو به درودة تواند حتی محتویات ابتداي  ) می1
کند. گوارشی بیشتر مخلوط میشیرةبا  ) محتویات لوله را ریزتر و2
شود. صفاق ایجاد می ثثر فعالیت الیه زیر) نوعی حرکت منظم است که در اث3
 شوند. به صورت یک درمیان منقبض و شل میشود که هایی دیده می در بخش )4

ان ش ا گ له ل از خش ا اط ت ا د ت ا ع ت؟کدا ا شد ه تش ا ها ه که ت ا ا ن

ة اذغةدوت ضابقنااذغ 
1(

2(

3(
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5صفحه  شناسی  زیست
-110 ست که در زیر معده و موازي با آن قرار دارد؟  اندامی صادق ادربارة شیرة کدام عبارت، 

 شود. وارد دوازدهه می با مجراي صفرا ریق مجراي مشترك) ترشحات آن فقط از ط1
 شوند. معده پس از ترشح فعال میشیرة اي ) پروتئازهاي آن همانند پروتئازه2
 د.شو گلیسریدها میحاوي آنزیمی است که موجب گوارش تري معده، شیرة ) برخالف 3
 آید. هاي قرمز به وجود می است که از تخریب هموگلوبین گویچهاي  ي ماده) حاو4

-111 است؟ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با فرد مبتال به سنگ صفرا 
 شود. رو می هها با اختالل روب نخستین گام در گوارش چربی )1
 یابد. در کبد کاهش می هر نوع ویتامینیذخیرة ) 2
 شود. هاي عصبی می یاخته جب تحریک بعضی) مو3
 یابد. روبین در خون افزایش می مقدار بیلی )4

-112 است. ..........آن فرآوردة آنزیمی کاربرد دارد که  اثر محلول لوگول براي شناسایی
 ) اسیدهاي چرب و گلیسرول2  هاي درشت ) مالتوز و مولکول1
 کلسترول و لسیتین) 4  ) آمینواسید3

-113 است؟  نادرستمشاهده کرد، را نظیر مري هاي مختلف بدن  درون بخش با آن توان که می ر مورد روشیکدام عبارت د
   شود.      ک سر آن دوربینی قرار دارد، استفاده میپذیر که در ی باریک و انعطافلولۀ از  )1
 برداري کرد. توان با آن نمونه ها، می براي بررسی سالمت بافت )2
  رو کاربرد دارد.   ایینراي بررسی کولون باالرو یا پب )3
 توان عفونت ناشی از فعالیت هلیکوباکتر پیلوري را تشخیص داد. می )4

-114 بیماري سلیاك صحیح است؟ دربارة ت، کدام عبار
 شوند. مواد مغذي مورد نیاز بدن جذب نمیاز  برخی) 2 آید. ساکارید در گندم و جو پدید می بر اثر نوعی پلی )1
 کند. طح جذب مواد، کاهش شدیدي پیدا می) س4 روند. بزرگ از بین میة رود) پرزها و ریزپرزهاي 3

-115 چند مورد، در ارتباط با  هر نوع مویرگی که در پرزهاي روده وجود دارند، صحیح است؟ 
 شود. قبل از ورود به قلب وارد کبد می ب) محتویات آن  شود. خون روشن حین عبور از آن تیره میالف) 

 .مخاط هستندالیۀ جزئی از د)   ی از ترکیبات وجود دارد.ج) در خوناب آن انواع
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-116  گوارش انسان درست است؟  ۀلولاي  هاي عصبی دستگاه عصبی روده تهخیا هاي در ارتباط با شبکه ،کدام عبارت 
 کند. تارهاي آن به درون پرز نفوذ می) 1
 ید.  نما یم میظان ترشح را در بخش روده تن میز ط) فق2
 صبی خودمختار فعالیت کند.  عستگاه داز  لتواند مستق مین)  3
 گیرد.   قرار می رمختادتأثیر دستگاه عصبی خو ) به ندرت تحت4

-117  هاي پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروري است؟  تر آمینواسیدها توسط یاختهبه منظور جذب بیشدر انسان،   
 پتاسیم   ـسدیم  ةدهند انتقالفعالیت پروتئین ) ب  غشاي یاخته   پروتئینی درویژة هاي  الف) حضور مولکول

 هاي غشایی   شکیل کیسه) تد     مي حاصل از شیب غلظت سدیژانر) ج 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-118  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می  
 »...، ......که به شکل اتاقک الیه الیه است در .........، ساختاري «
 ز قرار دارد. المیآ کنندة حشتردر باالي غدد  ـ) ملخ 1
 پردازد.   ذایی میغگیري مواد  تا حدود زیادي به آب ـفند س) گو2
 ذایی دارد. غکردن بیشتر مواد  دهایی براي خر  دندانه ـ) کرم خاکی 3
 نماید.   خش عقبی معده وارد میبمواد غذایی را ابتدا به  ـخوار  دانه ةپرند) 4

-119  ؟  نیستمخاط قرار دارد، صادق  ۀالی ناي که در تماس با ةدیواراي از ساختار بافتی  الیه رةدربا در انسان، کدام مورد،  
   دارد. دد ترشحیغ) تعدادي 1
  نی با مخاط در ارتباط است.یهاي پروتئینی و گلیکوپروتئ اي از رشته از طریق شبکه) 2
  ت.سه ابیدساي چ ماهیچهـ ضروفی غ ۀالی ) به3
  دارد. دار  اي مژك توانهسهاي ا ) یاخته4

کلسترول و لسیتین)4 ) آمینواسید3
است؟  نادرستمشاهده کرد، رانظیر مري هاي مختلف بدن درون بخش با آن توان که می ر مورد روشیکدام عبارت د

   شود.      ییک سر آن دوربینی قرار دارد، استفاده میپذیر که در ی باریک و انعطافلولۀ از  )1
 برداري کرد. توان با آن نمونه ها، می براي بررسی سالمت بافت )2
رو کاربرد دارد.   ایینببراي بررسی کولون باالرو یا پب )3  پپ
توان عفونت ناشی از فعالیت هلیکوباکتر پیلوري را تشخیص داد. می )4

بیماري سلیاك صحیح است؟ دربارة ت،کدام عبار
شوند. مواد مغذي مورد نیاز بدن جذب نمیاز  برخی)2 آید. ساکارید در گندم و جو پدید می بر اثر نوعی پلی )1
کند. سسطح جذب مواد، کاهش شدیدي پیدا می) س4 روند. بزرگ از بین میة رود) پرزها و ریزپرزهاي 3

چند مورد، در ارتباط با  هر نوع مویرگی که در پرزهاي روده وجود دارند، صحیح است؟ 
 شود. قبل از ورود به قلب وارد کبد می ب) محتویات آن شود. خون روشن حین عبور از آن تیره میلف)

.مخاط هستندالیۀ جزئی ازد)   ععی از ترکیبات وجود دارد.ج) در خوناب آن انواع
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 گوارش انسان درست است؟ ۀلولاي  هاي عصبی دستگاه عصبی رودهخختهخ یا هاي در ارتباط با شبکه ،کدام عبارت
کند. تارهاي آن به درون پرز نفوذ می) 1
نن ید.  نما یم میظان ترشح را در بخش روده تنمیز ط) فق2
ععصبی خودمختار فعالیت کند.  عستگاه داز  لتواند مستق ننمین )  3
 گیرد.   قرار می رمختادتأثیر دستگاه عصبی خو ) به ندرت تحت4

هاي پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروري است؟ ششتر آمینواسیدها توسط یاختهبه منظور جذب بیشدر انسان، 
 پتاسیم   ـسدیم  ةدهند انتقالفعالیت پروتئین )ب  غشاي یاخته   پروتئینی درویژةهاي لف) حضور مولکول

 هاي غشایی   شکیل کیسه) تد     ییمي حاصل از شیب غلظت سدیژانر)ج
1(12(23(34(4
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6صفحه  شناسی  زیست
-120  کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می  
   »هاي ......... نوع عمل .........، ماهیچه یا ماهیچه ردر انسان، به منظور انجام ه« 

 آیند.   درمی ضاي داخلی، به انقبا ) بازدم ـ بین دنده2 د.نمای سینه کمک می فسۀق) دم ـ گردن، به افزایش حجم 1
 شود.   ل کوتاه میو) بازدم ـ شکمی، از نظر ط4 شود. می خارج گنبدي حالت از دیافراگم،) دم ـ 3

-121 است؟ نادرستغذایی پارامسی کریچۀ کدام عبارت در مورد 
 کند. درون سیتوپالسم حرکت می )1
 د.شو گوارشی تبدیل میکریچۀ یزوزیم به ) پس از ادغام با ل2
 .وجود داردمژك  در آن بخش از حفرهشود که  اي تشکیل می در انتهاي حفره )3
 شود. دفعی یافت میکریچۀ حتویات آن در ) بخشی از م4

-122 .........در دستگاه تنفس انسان هر  
 حبابکی است.کیسۀ ) حبابکی، جزئی از 1
 ) نایژکی جزو بخش هادي است.2
 دار است. ت پوششی مژهداراي باف ،اي عملکرديه یک از بخش )3
 شود. ش وارد میاصلی تنها به یک شنایژة ) 4

-123 است. ......... در ظرفیت تام و ظرفیت حیاتی .........در یک انسان بالغ، حجم هواي 
 متفاوت بازدمی ـذخیرة  )4  متفاوتـ  ) مرده3 یکسان ـمانده  باقی )2 یکسان ـ دمیذخیرة ) 1

-124 است؟ نادرستکه در شکل مقابل با عالمت سؤال مشخص شده،  کدام گزینه در ارتباط با محلی
  شود. اض دیافراگم از این مرکز صادر می) دستور انقب1
 اکسید در آن واقع است. هاي کربن دي محلی است که گیرنده )2
  کند. ها پیام دریافت می ها و نایژك نایژه دیوارةهاي صاف  از ماهیچه )3
 کند. مان دم را تنظیم میتنهایی مدت ز) این مرکز به 4

-125 .کند فعالیت میمویرگی شبکۀ دخالت  ......... شود که دیده می .........ترین آبشش در  ساده
 با ـ) خارپوستان 4  بدون پوستان ـ ) سخت3 بدون ـ) خارپوستان 2 پوستان ـ با ) سخت1

-126 کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به
 »......... موگلوبینطور معمول ه به«
 شود. می ابخون هاي هیدروژن یون) مانع از کاهش 2 کند. را حمل می ورودي به خون اکسید % کربن دي70 )1
 شود که در زیر دیافراگم قرار دارد. در اندامی تجزیه می )4 کند. حمل می 2O) با هر گروه هم خود، چهار مولکول 3

-127 ق است؟ چند مورد، در ارتباط با پالناریا صاد
 برد.   از یکی از چهار روش اصلی بهره میب) براي تنفس،  کند. (ذره خواري) دریافت می را با فاگوسیتوز غذایی  ذرةالف) 

 د) همانند کرم کدو داراي دهان و دستگاه گوارش است. شود. پیوندي بدن انسان در آن دیده می ج) هر شش نوع بافت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-128 است؟  نادرستارتباط با تشریح شش گوسفند  کدام عبارت، در
 رود. سومی وجود دارد که به شش راست میاصلی، انشعاب نایژة ) بعد از دو 1
 تر و برخالف آن سه لپ (لوب) دارد. شش راست از شش چپ بزرگ )2
 کامل و بعد به صورت قطعه قطعه است.حلقۀ هاي نایژه ابتدا به صورت  غضروف )3
 .هستندها قابل رویت  ها و سرخرگ ها، سیاهرگ هاي نایژه اي از شش سوراخ بعد از برش تکه )4

-129 کنند کدام ویژگی را دارند؟   انرژي بیشتري مصرف می داران، جانورانی که در بین مهره
 ) داراي پنج انگشت در هر پا2 ) ساز و کار پمپ فشار مثبت براي تنفس1
 هوادارهاي  داراي کیسه )4  ) داراي معده چهار قسمتی3

-130 است؟  نادرست هاي صوتی انسان کدام عبارت در ارتباط با پرده
 ) براي ارتعاش نیاز است دیافراگم به شکل گنبدي در آید.1
 .خوردگی مخاط به سمت داخل هستند حاصل چین) 2
 دهد. نجام می) در محلی قرار دارند که در تنفس دو کار مهم ا3
 اند. آن واقع شدهساز در زیر  هاي واژه بعضی از اندام) 4

؟

) نایژکی جزو بخش هادي است.2
فف دار است. ت پوششی مژهداراي باف ،اي عملکرديه یک از بخش )3
شش شود. ش وارد میاصلی تنها به یک شنایژة )4

است..........در ظرفیت تام و ظرفیت حیاتی.........در یک انسان بالغ، حجم هواي 
متفبازدمی ـذخیرة )4  متفاوت ـ ) مرده3 یکسان ـمانده   باقی )2 یکسان ـ دمیذخیرة) 1

 است؟ نادرستکه در شکل مقابل با عالمت سؤال مشخص شده، کدام گزینه در ارتباط با محلی
  شود. بباض دیافراگم از این مرکز صادر می) دستور انقب1
اکسید در آن واقع است. هاي کربن دي محلی است که گیرنده )2
 کند. ها پیام دریافت میها و نایژك نایژه دیوارةهاي صاف  از ماهیچه )3
کند. مان دم را تنظیم میتنهایی مدت ز) این مرکز به4

.کند فعالیت میمویرگی شبکۀ دخالت  ......... شود که دیده می .........ترین آبشش در  ساده
با ـ) خارپوستان 4  بدون پوستان ـ ) سخت3 بدون ـ) خارپوستان 2 پوستان ـ با ) سخت1

کند؟  طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به
 » .........هه موگلوبینطور معمول ه به«
 شود. میننابخون هاي هیدروژن یون) مانع از کاهش 2 کند. را حمل می ورودي به خون اکسید % کربن دي70 )1
شود که در زیر دیافراگم قرار داردر اندامی تجزیه می )4 کند. حمل می 2O) با هر گروه هم خود، چهار مولکول 3

ق است؟ چند مورد، در ارتباط با پالناریا صاد
برد.   از یکی از چهار روش اصلی بهره میب) براي تنفس،کند. (ذره خواري) دریافت می  را با فاگوسیتوز غذایی  ذرةلف)

د) همانند کرم کدو داراي دهان و دستگاه گوارش است.شود. پیوندي بدن انسان در آن دیده میج) هر شش نوع بافت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

است؟  نادرستارتباط با تشریح شش گوسفند کدام عبارت، در
دو1 از بعد انشعابنایژة) ، ماصل راست شش به که دارد وجود رودسوم

؟
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-131 هاي زیر، کدام گزینه درست است؟ اي و برداري بودن کمیت در رابطه با نرده
، جرم جسم، چگالی جیوه، انرژي شکالت، برآیند نیروهاي وارد بر جسم، سرعت اتومبیل، حجم مکعب، دماي ظـرف  قطار شتاب چترباز، تندي«

 »یخ، طول قد شخص، شدت روشنایی شمع، زمان سقوط سنگ
  5هاي برداري:  ـ تعداد کمیت  7اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت1
 4هاي برداري:  ـ تعداد کمیت 8اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت2
  3هاي برداري:  ـ تعداد کمیت  9اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت3
2هاي برداري:  ـ تعداد کمیت 10اي:  هاي نرده ) تعداد کمیت4

-132 نظر کرد؟ سازي صرف وان از نیروي اصطکاك سطح در مدلت یک از موارد زیر می در کدام
 ) اتومبیل در حال ترمز1
 دو و میدانی مسابقۀ) دویدن ورزشکار در 2
  ) ایستادن درون اتوبوسِ در حال حرکت3
 نظر کرد. توان از نیروي اصطکاك سطح صرف ها نمی یک از گزینه ) در هیچ4

Aفیزیکی  رابطۀدر  Bx Cx D2 ،A  انرژي برحسب ژول و نمادx  طول برحسب متر باشند، یکاي کمیـت هـاي   نمادB ،C  وD 133-
 ترتیب از راست به چپ کدام هستند؟ به

1 (kgm
s2

 ،kgm
s ،kgm

s

2

2  2 (kgm
s2

 ،kg
s2

 ،m  

3 (kg
s2

 ،kgm
s ،m  4 (kg

s2
 ،kgm

s2
 ،kgm

s

2

2  

x رابطۀدر  mm15 310 ،x 134 کدام است؟-

1 (hm3   2 (Mm3   3 (km3   4 (dam3   
میلیـون   80بزرگی آب مصرفی ایرانیان براي نوشیدن برحسب لیتر در مدت یک سال کدام است؟ (جمعیت ایران حـدود   مرتبۀتخمین  135-

 نوشد.) می cm3250لیوان آب با حجم  8نفر است و هر نفر هر روز 

1 (1010   2 (1510   3 (2010   4 (2510   
د. رقم غیـر قطعـی و   ده ایم؛ شکل زیر عدد گزارش شده را نشان می گیري کرده یک دماسنج رقمی، دماي یک جسم را اندازه وسیلۀ به 136-

 گیري از راست به چپ کدام هستند؟ تعداد ارقام بامعنی در این اندازه
 5و  1) 4  5) صفر و 3  2) صفر و 2  4) صفر و 1

بزرگـی   مرتبـۀ باران بر روي آن باریـده اسـت.    mm8را در نظر بگیرید که در یک روزِ بارانی به ارتفاع  km2140شهري با مساحت  137-
/صورت کروي و با قطر  هاي باران را در این روز بارانی تخمین بزنید. (قطرات باران را به تعداد قطره cm0  در نظر بگیرید.) 4

1 (810   2 (1110   3 (1410   4 (1710   
/و چگالی  cm35آلیاژي از طال و نقره با حجم 

g
cm313 کار رفته در این آلیاژ چند گرم از جرم طـالي   به نقرةدر اختیار داریم؛ جرم  6 138-

gکار رفته در آن کمتر است؟ ( به
cm319طال ،g

cm310نقره( 

1 (8 2 (30 3 (3 4 (5 

/ C09 100

نظر کرد. توان از نیروي اصطکاك سطح صرفها نمی یک از گزینه ) در هیچ4
Aفیزیکی  رابطۀدر Bx Cx D2 ،A انرژي برحسب ژول و نمادx طول برحسب متر باشند، یکاي کمیـت هـاي   نمادB،
ترتیب از راست به چپ کدام هستند؟ه

1 (kgm
s2

 ،kgm
s ،kgm

s

2

2 2 (kgm
s2

،kg
s2

 ،m  

3 (kg
s2

 ،kgm
s ،m 4 (kg

s2
 ،kgm

s2
 ،kgm

s

2

2  

xرابطۀدر mm15 3mm10 ،x کدام است؟ 

1 (hm3  2 (Mm3  3 (km3  4 (dam3 
م 80بزرگی آب مصرفی ایرانیان براي نوشیدن برحسب لیتر در مدت یک سال کدام است؟ (جمعیت ایران حـدود  مرتبۀخمین 

روز هر نفر هر است و  نوشد.) میcm3250لیوان آب با حجم 8فر

1 (1010  2 (1510  3 (2010  4 (2510 
ههد. رقم غیـر قطدهایم؛ شکل زیر عدد گزارش شده را نشان می گیري کرده یک دماسنج رقمی، دماي یک جسم را اندازهوسیلۀ ه

گیري از راست به چپ کدام هستند؟عداد ارقام بامعنی در این اندازه
5و  1) 4 5) صفر و 3 2) صفر و 2 4) صفر و 1

مرتبـۀ باران بر روي آن باریـده اسـت.   mm8را در نظر بگیرید که در یک روزِ بارانی به ارتفاع km2140شهري با مساحت 
/صورت کروي و با قطر هاي باران را در این روز بارانی تخمین بزنید. (قطرات باران را به عداد قطره cm0 در نظر بگیرید.)/4

1 (810 2 (1110  3 (1410  4 (1710 
نقره با حجم از طال و /و چگالی cm35لیاژي

g
313 اختیار داریم؛ جرم/6 جرمبهنقرةدر کار رفته در این آلیاژ چند گرم از

/ C100/
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برابر شود، نیرویی که از طرف  2در شکل زیر، داخل ظرف با جرم ناچیز، آب وجود دارد؛ اگر در ظرف، آب بریزیم تا ارتفاع آب در ظرف  139-
 شود. شود ......... و عدد نیروسنج نسبت به قبل ......... می آب به کف ظرف وارد می

 برابر 2برابر،  2) 1
 برابر 2برابر، کمتر از  2) 2
 برابر 2برابر، بیشتر از  2) 3
 برابر 2برابر،  2) کمتر از 4
 

A هاکه چگالی آن Bو  Aجرم  فلزي هم گلولۀدو  B نشین شوند. اگر نیرویی کـه از طـرف کـف     یم تا تهانداز است را داخل آب می 140-
 باشد، کدام رابطه صحیح است؟ BFو  AFترتیب  شود، به ظرف به این دو جسم وارد می

1 (A BF F    2 (A BF F    
3 (A BF F    4تواند صحیح باشد. ) هر سه گزینه می 

0/در محلی که فشار هوا  /(بدون درپوش) مایع به چگالی  مخزنمتري از یک  15اتمسفر است، فشار در عمق  95
g

cm31 چند برابـر   5 141-

)mمتري از همان مخزن است؟  7 عمقفشار در  atm Pa , g )
s

5
21 10 10P5Pa  

1 (8
7   2 (7

5   3 (8
5   4 (15

7   

/ ندر شکل زیر، چگالی مایع درون مخز
g

cm30 چنـد   M نقطـۀ م، فشار در به طرف راست حرکت دهی cm15است؛ اگر پیستون را  8 142-

mgو  cm212عمودي بلند فرض شده و سطح مقطع آن  لولۀشود؟ (طول  کیلوپاسکال اضافه می
s2

 است.) 10
1 (16   
2 (2   
3 (/2 4   
4 (4 
 
 
 
 
 

اسـت. اگـر ابعـاد     APو فشار حاصل از آب بر کف استوانه،  AFکند،  وارد می پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه A استوانۀ 143-
Aهـاي   باشد، نسبت BPو  BFترتیب  باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر به A استوانۀنصف  B استوانۀ

B

F
F  وA

B

P
P 

 اند؟ ترتیب از راست به چپ کدام به
 2و  8) 4 8و  8) 3 2و  4) 2 2و  2) 1

-144 گیرند؟ ترتیب از راست به چپ درون کدام دسته از مواد جامد قرار می الماس و شیشه به  ها، نمک
 ) آمورف ـ بلورین ـ آمورف4  ) بلورین ـ آمورف ـ بلورین3 بلورین ـ بلورین ـ آمورف )2 ) بلورین ـ آمورف ـ آمورف1

2/مطابق شکل، یک جعبه مکعب شکل به ارتفاع  gاي به چگالی  متر درون شاره 5
cm33 ور است. اگر فشار وارد بر سطح باالیی  غوطه 145-

44جعبه برابر  m(gفشار وارد بر سطح پایینی جعبه چند پاسکال است؟   پاسکال باشد، 10 )
s2

10  

1 (/ Pa47 5 10   2 (/ Pa44 5 10   
3 (/ Pa411 5 10   4 (/ Pa48 5 10   

P1

P2

cm150

A cm2
1 12

cm30

A cm2
2 40

M

بآ

)متري از همان مخزن است؟ 7 عمقفشار در  atm Pa , g )
s2

gatm ,Pa , 

1 (8
7  2 (7

5  3 (8
5  4 (15

7 

/ندر شکل زیر، چگالی مایع درون مخز
g

cm30 Mنقطـۀ ییم، فشار در به طرف راست حرکت دهیcm15است؛ اگر پیستون را /8

mgو cm212عمودي بلند فرض شده و سطح مقطع آن لولۀشود؟ (طول کیلوپاسکال اضافه می
s2

 است.) 10
1 (16 
2 (2 
3 (/2 4/ 
4 (4

اسـت. اگـرAPAو فشار حاصل از آب بر کف استوانه، AFAکند، وارد می پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانهAستوانۀ
Aهـاي   باشد، نسبت BPBوBFBترتیب  باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر بهAاستوانۀنصف Bستوانۀ

B

FA
FB

 اند؟ ترتیب از راست به چپ کدامه
2و 8) 4 8و8) 3 2و4) 2 2و 2) 1

گیرند؟ ترتیب از راست به چپ درون کدام دسته از مواد جامد قرار میالماس و شیشه به  ها،مک
) آمورف ـ بلورین ـ آم4  ) بلورین ـ آمورف ـ بلورین3 بلورین ـ بلورین ـ آمورف )2 ) بلورین ـ آمورف ـ آمورف1

2/مطابق شکل، یک جعبه مکعب شکل به ارتفاع  gاي به چگالی متر درون شاره/5
cm33 ور است. اگر فشار وارد بر سطح غوطه

cm150

A cm2
1 12

cm30

cm24

M
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Pچند کیلوپاسکال است؟ ( A ۀنقطفشار در   در شکل زیر، Pa5
0 10 ،g

cm31آب ،Ng kg10 ،/
g

cm313 -146 )جیوه6

1 (170 
2 (166 
3 (141 
4 (68 
 
 
 
 
 

1/سمت چپ  شاخۀدل است. اگر در در شکل زیر، مایع در حال تعا /لیتر مایع به چگالی  6
g

cm30 -147 شـاخۀ بریزیم، سطح آزاد مایع در  9

 ایستد؟ متري از کف ظرف می سمت راست در چند سانتی
1 (116   
2 (104   
3 (120   
4 (126   
 
 

mاي و یکنواخت با تندي  اي با جریان الیه شاره
s4 اي در حال جریان است. اگر بخواهیم تندي شاره را نصـف کنـیم، سـطح     درون لوله 148-
 مقطع لوله چند درصد و چگونه باید تغییر کند؟

 کاهش 50%) 4 کاهش 25%) 3 افزایش 50%) 2 افزایش %100) 1
2/مطابق شکل، مایعی از سمت چپ با آهنگ  ـاوتی عبـور     قطعشود و از سطح م اي وارد لوله می لیتر بر ثانیه با جریانی آرام، یکنواخت و الیه 5 ـاي متف ه 149-

A)/ کند؟ متر مکعب از این مایع عبور می چند سانتی A3 مقطعکند. در هر دقیقه از سطح  می cm , A cm , A cm )2 2 2
1 2 310 32 5 25  

1 (/
21 5 10   2 (35 10   

3 (/
51 5 10   4 (45 10   

 
هـاي   هاي عمودي متصل به ظرف حاوي مـایع  افقی با سطح مقطع متغیر مطابق شکل، سطح مایعات در لوله لولۀبا حرکت جریان هوا در  150-

 دهد؟ درستی نشان می بین چگالی سه مایع را به رابطۀ) مطابق شکل زیر خواهد شد. کدام گزینه 3) و (2)، (1(
1 (1 2 3   
2 (3 1 2   
3 (3 2 1   
4 (3 1 2 

A cm2
1 10A cm2

2 40

cm100

/
g

cm31 عیام8

A1

A2

A3

( )1 ( )2 ( )3

اوه نایرج

 
A

سوبحم ياوه

بآ   
 

هویج

cm
50cm

20

طیحم ياوه

1/سمت چپ شاخۀدل است. اگر در در شکل زیر، مایع در حال تعا /لیتر مایع به چگالی /6 cm39/بریزیم، سطح آزاد مایع در

ایستد؟ متري از کف ظرف میسمت راست در چند سانتی
1 (116 
2 (104 
3 (120 
4 (126 

mاي و یکنواخت با تندي اي با جریان الیه شاره
s4 اي در حال جریان است. اگر بخواهیم تندي شاره را نصـف کنـیم، درون لوله
مقطع لوله چند درصد و چگونه باید تغییر کند؟

کاهش 50%) 4 کاهش 25%) 3 افزایش 50%) 2 افزایش %100) 1
2/مطابق شکل، مایعی از سمت چپ با آهنگ  ـاوتیممقطع شود و از سطح م اي وارد لوله می لیتر بر ثانیه با جریانی آرام، یکنواخت و الیه/5 ـاي متف ه

cm/ کند؟  متر مکعب از این مایع عبور می چند سانتی A3 مقطعکند. در هر دقیقه از سطح می , A cm , A cm )/
2 2 2

2 3cm , A cm , Acm , A cm , A/

1 (/
21 5 10/  2 (35 10 

3 (/
51 5 10/  4 (45 10 

هاي عمودي متصل به ظرف حاوي مـایافقی با سطح مقطع متغیر مطابق شکل، سطح مایعات در لولهلولۀا حرکت جریان هوا در 
 دهد؟ درستی نشان میبین چگالی سه مایع را بهرابطۀ) مطابق شکل زیر خواهد شد. کدام گزینه 3) و (2)، (1
1 (1 2 3 
2 (3 1 2 
3(

A cm2
1 1A cm2

2 4

m

/
g

cm31 عیام/8

A2

A3

نایرج
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-151 کدام عبارت درست است؟
 ) سرآغاز کیهان با تشکیل مجموعه گازي به نام سحابی همراه بوده است.1
 ها است. ) پراکنده شدن عناصر در فضا به دنبال مرگ و انفجار ستاره2
 شوند. هایی با دماي کمتر تشکیل می تر در ستاره ) عنصرهاي سنگین3
 مشتري و زمین به ترتیب هلیم و آهن هستند. ةترین عناصر دو سیار ) فراوان4

-152 .........  جز بههستند  نادرستهاي زیر  تمام عبارت
 ها برابر است. ها با شمار پروتون ) در ایزوتوپ پایدار لیتیم، شمار نوترون1
هـاي آنهـا در    تکنسیم و مس از جمله عنصرهایی هستند که برخی از رادیوایزوتوپ) 2

 شود. کشورمان تولید می
ترین فلـز پرتـوزا همـواره بـه عنـوان سـوخت در        هاي شناخته شده ) یکی از ایزوتوپ3

 گیرد. واکنشگاه اتمی مورد استفاده قرار می
 دهد. ها را نشان می وتوپسرطانی توسط رادیوایز ة) شکل مقابل، روش تشخیص تود4

-153 است؟ نادرستهاي زیر  چه تعداد از عبارت
 الف) دو ایزوتوپ یک عنصر داراي خواص شیمیایی و چگالی یکسانی هستند.

                           هاي هیدروژن از صفر بیشتر است. ها در تمامی ایزوتوپ ها و پروتون ب) تفاوت تعداد نوترون
 مستقیم دارد. ۀرابطایزوتوپ در طبیعت با پایداري آن ج) درصد فراوانی یک 

 عمر را دارد. بیشترین نیم H31هاي هیدروژن، د) در میان رادیوایزوتوپ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

X127ها در یون ها و الکترون اگر تفاوت تعداد نوترون -154 کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟ باشد، این عنصر در 21برابر  2
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 

1بـه  Aدهند که جـرم جسـم    اي به این ترتیب جرم خود را از دست می با جرم اولیه برابر در اثر انجام واکنش هسته Bو  Aدو جسم 
4 155-

1رسد و  جرم اولیه خود می
 است؟ B ةچند برابر ماد A ةاي ماد شود. انرژي تولیدشده از واکنش هسته شی میمتال Bجسم  4

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-156 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

Tc99) این تصویر با استفاده از رادیوایزوتوپ1
  تهیه شده است. 43

اي و بـه   هاي هسـته  ود در جهان طی واکنشموج Tc99 همۀ) 2
 شود. طور مصنوعی ساخته می

توان آن را براي  بسیار کم است و نمی Tc99عمر ایزوتوپ  ) نیم3
   مدت طوالنی نگهداري کرد.

 با یون یدید آن را نیز جذب Tc99مشابه  ةدلیل انداز تیروئید به ة) غد4
 کند. می

-157 ها درست هستند؟ هاي زیر در مورد ایزوتوپ چه تعداد از عبارت
 ها بسیار خطرناك بوده و بشر قادر به مهار کردن آنها نیست. الف) رادیوایزوتوپ

 روند. هاي فلز اورانیم به عنوان سوخت در راکتورهاي اتمی به کار می ایزوتوپ همۀب) 
 شود. صر در طبیعت یافت میعن 92عنصر شناخته شده، تنها  118ج) از 
 اي است. تولید سوخت هسته چرخۀیندي در سازي ایزوتوپی فرا د) غنی

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

یناطرس ةدوت

وترپ زاسراکشآ

)فلا(

)ج()ب(

و یص روش بل یزل یو ر و ی وپر یو ن ر
 است؟ نادرستهاي زیر چه تعداد از عبارت

لف) دو ایزوتوپ یک عنصر داراي خواص شیمیایی و چگالی یکسانی هستند.
                           هاي هیدروژن از صفر بیشتر است. ها در تمامی ایزوتوپ ها و پروتون ب) تفاوت تعداد نوترون

مستقیم دارد. ۀرابطایزوتوپ در طبیعت با پایداري آن ج) درصد فراوانی یک 
عمر را دارد. بیشترین نیم H31هاي هیدروژن، د) در میان رادیوایزوتوپ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
X127ها در یون ها و الکترون گر تفاوت تعداد نوترون 2X کدام دوره از جدول تناوبی قرار دارد؟باشد، این عنصر در21برابر

1 (42 (5 3 (64 (7
Aدهند که جـرم جسـم   اي به این ترتیب جرم خود را از دست میبا جرم اولیه برابر در اثر انجام واکنش هستهBو Aدو جسم 

1رسد و جرم اولیه خود می
 است؟ Bةچند برابر ماد Aةاي ماد شود. انرژي تولیدشده از واکنش هسته شی میمتال Bجسم 4

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
 است؟ نادرستا توجه به شکل مقابل کدام گزینه 

Tc99) این تصویر با استفاده از رادیوایزوتوپ1
  تهیه شده است. 43

اي و بـه   هاي هسـته  ججود در جهان طی واکنشموج Tc99همۀ) 2
شود. طور مصنوعی ساخته می

توان آن را براي بسیار کم است و نمیTc99عمر ایزوتوپ ) نیم3
 مدت طوالنی نگهداري کرد.

با یون یدید آن را نیز جذبTc99مشابه  ةدلیل انداز تیروئید به ة) غد4
کند. می

وترپ زا اسراکشآ

))فلا((

)ج()ب(
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-158 است؟ نادرستاي  بندي عناصر در جدول دوره کدام گزینه در مورد طبقه
 ) نماد شیمیایی تمامی گازهاي نجیب، مانند نماد شیمیایی فلز قلع دوحرفی است.1
 ي پنجم و ششم جدول تعداد عناصر برابر هستند.ها ) در دوره2
 توان مکان آن را در جدول یافت. ) با استفاده از آرایش الکترونی یک اتم می3
باشـد کـه بـه جـرم اتمـی       شده براي هر عنصر طبیعی در جدول، جرم اتمی میانگین آن می طور کلی جرم اتمی گزارش ) به4

 تر است. تر نزدیک ایزوتوپ فراوان
-159 است؟ نادرستگزینه کدام 

 است. 12جرم ایزوتوپ کربن ـ  0083/برابر با amu1) جرم1
 بیشتر است. amu) جرم یک نوترون از مجموع جرم یک پروتون و یک الکترون برحسب 2
)بی پروتون راو بار الکتریکی نس n10صورت ) نماد نوترون را به3  گیرند. در نظر می 1(
 است. amu1طور دقیق برابر به H11) جرم ایزوتوپ4

-160 2نـی آن،  وواحد بیشتر از ایزوتـوپ دوم و فرا  3الکترون و دو ایزوتوپ است. اگر تعداد نوترون ایزوتوپ اول  12، داراي Aعنصر فرضی 
 ها کدام است؟ باشد، مجموع تعداد نوترون ایزوتوپ 34و جرم اتمی متوسط عنصر برابر  برابر ایزوتوپ دوم باشد

1 (43 2 (44 3 (48 4 (52 
-161 یابد. می... ...... بوده و در نتیجه درصد فراوانی آن.........  باشد، آن ایزوتوپ.........  عمر ایزوتوپی توان گفت، هر چه نیم طور کلی می به
 تر ـ افزایشر) بیشتر ـ ناپایدا2  تر ـ کاهشر) بیشتر ـ پایدا1
 تر ـ افزایشر) کمتر ـ پایدا4  تر ـ کاهشر) کمتر ـ ناپایدا3

-162 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد بخش مرئی طیف نشري خطی هیدروژن 
n) پرتوي حاصل از انتقال الکترون از1 nبه 4  سبزرنگ است. 2
 باشند. کدام از خطوط مربوط به بازگشت الکترون به حالت پایه نمی ) هیچ2
n) پرتوي حاصل از بازگشت الکترون از3 nبه 6  مرئی قرار ندارد. ناحیۀدر  3
 طیف نشري خطی دو اتم هیدروژن و هلیم برابر است.) تعداد خطوط داراي طول موج مرئی در 4

-163 چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
 توان پرتوهاي نشرشده از کنترل تلویزیون را مشاهده کرد. الف) با لنز دوربین یک موبایل می

 ب) هرچه انرژي نور نشرشده از اجسام بیشتر باشد، طول موج آن نیز بیشتر خواهد بود.
 شمع است. شعلۀگاز شهري کمتر از  شعلۀتوهاي ج) طول موج پر

 مرئی امواج الکترومغناطیس، کمترین طول موج و انرژي به ترتیب مربوط به رنگ بنفش و سرخ است. ةد) در گستر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-164 .........  جز بههاي زیر درست هستند،  تمام عبارت
 نگ است.ر هاي آن سرخ ) رنگ شعله فلز لیتیم و اغلب ترکیب1
 شود. مرئی دیده می ناحیۀ) در طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، چهار خط رنگی در 2
 گیرند. طیف مرئی را دربرمی ةاز گستر یبسیار کوتاه باریکۀ) رنگ شعله ترکیبات مس، لیتیم و سدیم، فقط 3
 کند. افشانه روي شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر میکه اگر مقداري از محلول نمک را با  رنگی دارند، به طوري شعلۀها  ) بسیاري از نمک4

-165 باشد، کدام است؟ پر می نیمه زیرالیۀ 2چهارم داراي  ةعدد اتمی عنصري که در دور
1 (21 2 (24 3 (29 4 (33 

-166 باشد، به کدام صورت است؟ کترون میخود داراي سه ال زیرالیۀدوره است و در آخرین  هم X30آرایش الکترونی فشرده عنصري که با عنصر
1([ Ar] s p2 3

18 3 3  2([ Ar] d s p10 2 3
18 3 4 4  3([ Kr] d s p10 2 3

36 3 4 4  4([ Kr] s p2 3
36 3 3 

-167 هاي سوم و چهارم جدول تناوبی قرار دارند؟ تقریباً چند درصد از عناصر جدول تناوبی در دوره
1 (22 2 (30 3 (34 4 (13 

نـیوواحد بیشتر از ایزوتـوپ دوم و فرا  3الکترون و دو ایزوتوپ است. اگر تعداد نوترون ایزوتوپ اول 12، داراي Aعنصر فرضی 
ها کدام است؟ باشد، مجموع تعداد نوترون ایزوتوپ34و جرم اتمی متوسط عنصر برابر رابر ایزوتوپ دوم باشد

1 (43 2 (44 3 (48 4 (52
یامی... ......بوده و در نتیجه درصد فراوانی آن......... باشد، آن ایزوتوپ.........  عمر ایزوتوپی توان گفت، هر چه نیمطور کلی می ه
 تر ـ افزایشر) بیشتر ـ ناپایدا2  تر ـ کاهشر) بیشتر ـ پایدا1
 تر ـ افزایشر) کمتر ـ پایدا4  تر ـ کاهشر) کمتر ـ ناپایدا3

 است؟ نادرستکدام عبارت در مورد بخش مرئی طیف نشري خطی هیدروژن 
n) پرتوي حاصل از انتقال الکترون از1 nبه4  سبزرنگ است. 2
باشند.  کدام از خطوط مربوط به بازگشت الکترون به حالت پایه نمی) هیچ2
n) پرتوي حاصل از بازگشت الکترون از3 nبه6 مرئی قرار ندارد. ناحیۀدر  3
طیف نشري خطی دو اتم هیدروژن و هلیم برابر است.) تعداد خطوط داراي طول موج مرئی در 4

چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟
توان پرتوهاي نشرشده از کنترل تلویزیون را مشاهده کرد.لف) با لنز دوربین یک موبایل می

ب) هرچه انرژي نور نشرشده از اجسام بیشتر باشد، طول موج آن نیز بیشتر خواهد بود.
شمع است. شعلۀگاز شهري کمتر از شعلۀتوهاي ج) طول موج پر

مرئی امواج الکترومغناطیس، کمترین طول موج و انرژي به ترتیب مربوط به رنگ بنفش و سرخ است.ةد) در گستر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

 .........  جزبههاي زیر درست هستند،  مام عبارت
 نگ است.ر هاي آن سرخ ) رنگ شعله فلز لیتیم و اغلب ترکیب1
 شود. مرئی دیده می ناحیۀ) در طیف نشري خطی عنصر هیدروژن، چهار خط رنگی در 2
گیرند. طیف مرئی را دربرمیةاز گستر یبسیار کوتاه باریکۀ) رنگ شعله ترکیبات مس، لیتیم و سدیم، فقط 3
افشانه روي شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر مکه اگر مقداري از محلول نمک را بارنگی دارند، به طوريشعلۀها ) بسیاري از نمک4
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12صفحه  شیمی 

 
  ___________________________________________________________________________________________ سبه محل انجام محا

/هاي هیدروژن در چند برابر تعداد اتم CO2گرم 220ها در  تعداد اتم
2315 05 Hمولکول 10 SO2 C)     است؟ 4 , O : g.mol )112 16  168-

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
-169 د و باریم سولفید به ترتیب از راست به چپ، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟هاي منیزیم نیترید، لیتیم اکسی فرمول شیمیایی ترکیب

1 (MgN  ـLiO  ـBaS  2(Mg N2 Liـ 3 O2  ـBaS 
3(Mg N3 Liـ 2 O2  ـBaS   4(Mg N3 Liـ 2 O2 ـBa S2    

-170 کدام مطلب درست است؟
هـاي موجـود در آخـرین زیرالیـه را      الکتـرون  pهمانند عناصر دسـته   sاي عناصر دسته  ) براي رسم آرایش الکترون ـ نقطه 1

 دهیم. اطراف نماد عنصر قرار می
 باشد. می Xاي این عنصر به صورت  ، آرایش الکترون ـ نقطه) اگر عنصري با گرفتن سه الکترون پایدار شود2
 اي عناصر موجود در یک گروه، همواره مشابه است. ) آرایش الکترون ـ نقطه3
 ها یکسان است. الکترون تعداد تک Y13و X33اي عناصر ) در آرایش الکترون ـ نقطه4

-171 هستند؟ نادرستکدام موارد از مطالب زیر 
 چهارم جدول تناوبی، الکترون در آن قرار گیرد. ةتواند در دور الکترون را دارد، می 10اي که حداکثر گنجایش  الف) زیرالیه

 است. 5برابر الکترون قرار گیرد، عدد کوانتومی فرعی آن زیرالیه  26اي از یک اتم حداکثر  ب) اگر در زیرالیه
 است. s4زیرالیۀبیشتر از  d3زیرالیۀ، سطح انرژي d3و  s4هاي  ج) پس از قرار گرفتن الکترون در زیرالیه

 تواند وجود داشته باشد. می 2و  4عی به ترتیب د) در یک اتم، الکترونی با دو عدد کوانتومی اصلی و فر
 ) الف، ج و د4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1

-172 است؟ نادرستکدام گزینه 
 هاي رادیویی به ترتیب بیشترین طول موج و انرژي را دارند. امواج الکترومغناطیس، پرتوهاي گاما و موج ة) در محدود1
 شود. نهایت طول موج نمایان می ها با بی اي از رنگ در هوا، طیف پیوسته آب موجود ة) با عبور نور خورشید از قطر2
 شمع است. شعلۀگاز شهري، بیشتر از  شعلۀ) دماي 3
 گیرد. نانومتر را دربرمی 700تا  400مرئی امواج الکترومغناطیس محدوده طول موج  ة) گستر4

-173 زیرالیـۀ در آخـرین   Bسوم جدول تناوبی هستند، اگر عنصر  دورةبه ترتیب از راست به چپ عناصر متوالی  Dو  A ،B ،Cچهار عنصر 
 باشد؟ شده، صحیح می عناصر مطرح ةخود داراي چهار الکترون باشد، چند مورد از مطالب زیر دربار

 تواند ترکیبی با شش الکترون پیوندي تشکیل دهد. با هیدروژن می Aالف) عنصر 
 ظرفیت آن یکسان است. هاي با تعداد الکترون Bب) شماره گروه عنصر 
 عنصر است. 36اي از جدول تناوبی قرار دارند که حاوي  شده در دسته ج) تمام عناصر بیان

 باشد. می 20هاي آن برابر  داراي دو ایزوتوپ است که تعداد نوترون یکی از ایزوتوپ Cد) عنصر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
n  ازاي یک مول از ترکیب یونی به mX Yها  میان یونz شود، اگر در آخرین زیرالیه عناصر  مول الکترون مبادله میX  وY   174 2به ترتیـب-
 کدام است؟ zالکترون قرار داشته باشد،  3و 
1 (1    2(3    3 (6 4 (2   

nاي با ر زیرالیههاي الیه چهارم د چهارم یک اتم، پر از الکترون شوند، حدود چند درصد الکترون الیۀهاي  زیرالیه همۀاگر  l -175 گیرند؟ قرار می 5
1 (31 2 (19 3 (22 4 (28 
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چهارم جدول تناوبی، الکترون در آن قرار گیرد.ةتواند در دور الکترون را دارد، می1اي که حداکثر گنجایش لف) زیرالیه
است.5برابر الکترون قرار گیرد، عدد کوانتومی فرعی آن زیرالیه 26اي از یک اتم حداکثر ب) اگر در زیرالیه

است.s4زیرالیۀبیشتر از d3زیرالیۀ، سطح انرژي d3و s4هاي  ج) پس از قرار گرفتن الکترون در زیرالیه
تواند وجود داشته باشد.می2و 4عی به ترتیب د) در یک اتم، الکترونی با دو عدد کوانتومی اصلی و فر

 ) الف، ج و د4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1
 است؟ نادرستکدام گزینه 

هاي رادیویی به ترتیب بیشترین طول موج و انرژي را دارند.امواج الکترومغناطیس، پرتوهاي گاما و موجة) در محدود1
شود. نهایت طول موج نمایان می ها با بی اي از رنگ در هوا، طیف پیوسته آب موجود ة) با عبور نور خورشید از قطر2
 شمع است. شعلۀگاز شهري، بیشتر از شعلۀ) دماي3
 گیرد. نانومتر را دربرمی700تا 400مرئی امواج الکترومغناطیس محدوده طول موج ة) گستر4

زدر آخـرین  Bسوم جدول تناوبی هستند، اگر عنصر دورةبه ترتیب از راست به چپ عناصر متوالی Dو A،B،Cچهار عنصر 
 باشد؟ شده، صحیح می عناصر مطرح ةخود داراي چهار الکترون باشد، چند مورد از مطالب زیر دربار

 تواند ترکیبی با شش الکترون پیوندي تشکیل دهد. با هیدروژن می  Aلف) عنصر 
 ظرفیت آن یکسان است.هاي با تعداد الکترونBب) شماره گروه عنصر 
 عنصر است. 36 اي از جدول تناوبی قرار دارند که حاوي شده در دسته ج) تمام عناصر بیان

 باشد. می20هاي آن برابر داراي دو ایزوتوپ است که تعداد نوترون یکی از ایزوتوپCد) عنصر 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
nازاي یک مول از ترکیب یونیه mX Yn mnها میان یونzشود، اگر در آخرین زیرالیه عناصر مول الکترون مبادله میX وY به ترت
 کدام است؟ zالکترون قرار داشته باشد،  3و 
1 (1  2(3   3 (6 4 (2 

nاي با ر زیرالیههاي الیه چهارم دچهارم یک اتم، پر از الکترون شوند، حدود چند درصد الکترونالیۀهاي  زیرالیه همۀگر  l گقرار می 5
1 (31 2 (19 3 (22 4 (28
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 بخش زمانی ـ حسن وسگري سیما کنفی ـ مرتضی گنج مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 آریا ذوقی کاظم غالمی زبان عربی 2
 جید فرهنگیان ـ محمد رضایی بقام محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 ـ امیر قربانیمصطفی ابراهیمی ـ محمد پورسعید محمد محمدامین نباخته  ریاضی 5

 علی کرامت شناسی زیست 6
هرداد محبی فر ـ م هروزيمازیار اعتمادزاده ـ امیرحسین ب

  بهرام میرحبیبی
 البرز امینیان ـ محمدصادق جهانبزرگی  ینیانجواد قزو فیزیک 7
 کیش ـ کامران کیومرثی  مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 8

 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 زاده ـ مریم کالته  هلیا قاسم معصومه فرهادي ـ ـند محمدحسین جزایري ـ نگین خیرم

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)
 بخشی ـ سمیه قدرتی ـ طاهره میرصفی بهاره احدي ـ رقیه اسدیان ـ علی الماسی ـ معصومه علی

 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 1دوازدهم . آزمون  پایه      

1

 زبان و ادبیات فارسی
صحیح است. 1گزینه  1.

 دهـان،  سـقف : کـام ت است. نادرس» دندان«نادرستی الف: کام به معنی 
 زبان دهان، مجازاً

 هالکت پست، زمین مهلکه،: نادرست است. ورطه» نابودي«د: ورطه به معنی 
 )154 صفحۀ(فارسی دهم، 

.2 .صحیح است 3 هگزین
 بـا  اصـوات  کـه  گانـه  پنج حواس ازشنوایی  دادن، گوش شنیدن،: استماع

 .است گوش آن اندام و شود می شنیده آن
 )154 فحۀص(فارسی دهم، 

صحیح است.   4گزینه  3.
 »گرفتـاري « ایـن واژه بـه معنـی    تنگنـا،  بـزرگ،  غم و : بدبختیمخمصه
 .  است شده متداول
.4 صحیح است. 2گزینه 

 بحر (دریا) ←بهر 
 )27و  6هاي  (فارسی دهم، صفحه

.5 صحیح است. 1گزینه 
 ذوق ←محبوس/  زوق    ←) مهبوس 1
ین کلمه فقط بـه همـین   ). اگردیده زبون مخذول (خوار، ←مخزول ) 2

 ارمغان ←) ارمقان 3             .شکل رایج است
ـا فتحـه حـرف اول        ←فَراق  فَراغ (آسایش و راحتی). توجه کنیـد ایـن کلمـه ب

 دهد. معناي جدایی و دوري معنا میبه » فراق« و با کسر حرف اول » فَراغ«
 )46و  8هاي  (فارسی دهم، صفحه

.6 صحیح است. 2گزینه 
 ه: عنصرالمعالی کیکاووسنام قابوس
صحیح است. 1گزینه  7.
 : رخ چون ارغوان/ تن چون پرنیان/ لب چون ناردان/ قد چون نارون1گزینۀ 
صحیح است. 2گزینه  8.

   آمیزي (شنوایی + المسه) حس ← الف) سخن سخت
 تشبیه فراق به تیغ ←مجازاً سخن   ج) تیغ فراق  ←ب) دم 

 تشخیص  ←کند  د) شوقی که تقاضا می
صحیح است. 4ینه گز 9.

 جام مجاز از می است.
.10 صحیح است. 4گزینه 

 ار) کرد کردار (نیک نشین          وندي ـ مرکب: نیک وندي: هم
 نام مرکب: نیک

.11 صحیح است. 2گزینه 
ـایی مـی   واژه ـ « گزینـۀ شـوند. در   ها در گذر زمان، دچار تحول معن مفهـوم  » فال

ـاب کـردن و در   » ج«مفهوم آغاز کردن و در بیت » ب«مؤاخذه کردن و در  انتخ
 شود. فرض کردن از فعل گرفت دریافت می» د«بیت 

 )32 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
.12 صحیح است. 3گزینه 

 2 گزینـۀ شود. در  ربط یا عطف دیده می» واو«فقط  4و  1هاي  در گزینه
شود. اما  و غرب و عهد و پیمان دیده می عطف بین شرق» واو«هم فقط 

ربط دو جمله است و در مصـراع   نشانۀ» واو«در مصراع اول  3 گزینۀدر 
 کار رفته است. طور مشترك به دوم هم واو عطف و هم ربط به

 )41 صفحۀ، 5(فارسی دهم، تمرین 
.13 صحیح است. 1گزینه 

 دجستجو کر ←) گشت 3  رفت ← ) شد2   ها: بررسی سایر گزینه
 به معناي چرخیدن  ←) بگردید و بگردد 4

.14 صحیح است. 3گزینه 
از بقیه دورتر است. در کنار معشوق و جانان فقـط بـه معشـوق     3 گزینۀ

 توکل کن و تنها به او تکیه کن.
تواضع و فروتنی موجب  4و  2و  1هاي  ها: گزینه مفهوم کلی سایر گزینه

 عزت است.
 )16 صفحۀ(فارسی دهم، 

.15 است. صحیح 2گزینه 
موجـودات عـالم در تسـبیح     همـۀ : 2 گزینـۀ مفهوم کلی صورت سؤال و 

 برند. سر می خداوند به
 )35 صفحۀ، 3(فارسی دهم، درس 

.16 صحیح است. 4گزینه 
 خواهد. شاعر عیش و شادي را فقط به همراه معشوق و یار می

و ناپایـداري دنیـا و موضـوعات     ی): خوش باشـ 3و  2و  1ها ( سایر گزینه
 ردنظر شاعر است.دنیوي مو

 )20 صفحۀ، 2(فارسی دهم، درس 

.17 صحیح است. 4گزینه 
ــت    ــوال و بی ــوم مشــترك صــورت س ــۀمفه ــاق و «، 4 گزین دوري از نف

و هـم در مثَـل صـورت     4 گزینـۀ است. این مفهوم هم در بیت » دورویی
 سوال تکرار شده است.  

 )19 صفحۀ(فارسی دهم، 
.18 صحیح است. 2گزینه 

ي شاعر دیدن مـرگ دشـمن اسـت و زنـدگی     در بیت صورت سوال آرزو
ارزد مفهوم مقابـل   مرگ دشمن ولو کوتاه براي او سالیان سال میز پس ا

آمده اسـت چراکـه در ایـن بیـت تاکیـد       2 گزینۀاین طرز تفکر در بیت 
 شود. شده است که حتی دشمن هم از مرگ دشمن شاد نمی

 )22 صفحۀ(فارسی دهم، 
.19 صحیح است. 2گزینه 

ـا     کفایت عزت و آبرو را از خاندان مـی  و جانشین ناشایست و بیمفهوم: وارث  ـه ب ـرد. ک ب
 در تقابل است. )جانشین شایسته و بالیاقت نیاکان بود(سؤال صورت عبارت مفهوم 

.20 صحیح است. 3گزینه 
 ها:   سایر گزینهبررسی دیوار نماد جدایی و مانع است.   

 استحکام و سرسختی ) نماد4 گاه ) نماد تکیه2ر نماد پناهگاه ) دیوا1
 زبان عربی

.21 صحیح است. 2گزینه 
 ها:خطاهاي سایر گزینه

نیسـت) ـ گـروه کـافران     » ربنـا «دقیقـی بـراي   ترجمۀ ) اي خداي ما (1
» انصـرنا «صفت است و باید به صورت مفرد ترجمه شود.) ـ  » الکافرین(«

) قــدم برداشــتن 3ترجمــه نشــده اســت.)/ » انصــرنا«در » نــا«( ضــمیر 
) خودت (اضافی است) ـ گروه کافران (ماننـد    4هاي ما)/ گام»: اأقدامن(«

 )  1گزینۀ (مانند » انصرنا« -)1 گزینۀ
 )19صفحۀ ، 2(عربی دهم، درس 

.22 صحیح است.  3 گزینه
 ها:خطاهاي سایر گزینه

 »)اگرچه«یعنی » و إن«ـ حتّی ( ) درخت (باید جمع باشد)1
إن کـانَ  («بمیـرد   ـ  ارد)ضمیر د» أجره(«پاداشی  ـ  ) با (اضافی است)2

 »)مرده باشد چهاگر« یعنی » میتاً
ـ ثمـر مـی      » ذات غصـون («درختانی تر و تازه ) 4 دهنـد   ترجمـه نشـده اسـت) 
 هاي قبل)اسم است نه فعل)ـ  حتی وقتی... (مانند گزینه» مثمرة(«

 )1(عربی دهم، درس 
.23 صحیح است. 3گزینه 

 ها:خطاهاي سایر گزینه
ــ(«) صــادق باشــید 1 در ترجمــه لحــاظ نشــده اســت) ـ ایمــان   » یعل
 صحیح است)» مومن(«
» المـؤمن («ـ مومنـان  ») راستی، صداقت«یعنی » الصدق(«) صدقه بدهید 2

 مفرد است)» شرّ«ترجمه نشده، ثانیاً » کلّ«ها (اوالً  بدي  مفرد است) ـ
جمع است) ـ باید بدانید (ترجمه امر مخاطب نیـاز   » عالمات(«) نشانه 4

 ندارد.)» دبای«به 
 ، تمارین)2(عربی دهم، درس 

.24 صحیح است. 4گزینه 
»: سبعین سـنۀ «) ـ  3و  1هاي کردم (رد گزینهفکر نمی»: ما کنت اُفکِّر«

 2 گزینۀهفتاد سال (رد( 
 )2(عربی دهم، درس 

.25 صحیح است. 4گزینه 
 ها:خطاهاي سایر گزینه

مضارع است » لبتخ«ربودند ( می ـ  ) پرتو (أشعۀ، جمع است نه مفرد)1
یلـۀ،  ) پرتوهایشان زیبـا هسـتند ( أشـعتها الجم   2نه ماضی استمراري) / 

دل (قلوب، جمع اسـت نـه مفـرد) /     ترکیب وصفی است نه یک جمله)ـ
 )2 ۀگزین) با پرتوهایی ... (مانند 3

.26 صحیح است. 2گزینه 
، ثانیـاً  »کنـد جـاري مـی  «نـه  » شـود جـاري مـی  «یعنی » یجري«اوالً 

 »هاچشمه: «مع استج» ینابیع«
.27 صحیح است. 1 گزینه

ترجمـۀ  شود، در دقّت کنید که وقتی ضمیري در عبارت عربی تکرار می 
 کافی است.» یکبار ترجمه کردنش«فارسی آن 

صفت اسـت) ـ ولـی    » الصغیرة(«) کوچک است 2  :هابررسی سایر گزینه
 فعل مستقبل است)» موستن(«کند و) ـ رشد می (اضافی است 

 مفرد است)» عشر(«ها  ـ ده») آورد«یعنی » جاء بِـ(«) بیاید 3
» تـا «بگشا) ـ و ( باید از حرف   فعل امر است» اُحلُل(«گشایم ) می4

 استفاده شود)
 )2(عربی دهم، درس 

 

صحیح است. 1نه 
 ذوق ←محبوس/  زوق   ←مهبوس
ین کلمه فقط بـه همـین   ). اگردیده زبون مخذول (خوار، ←مخزول 

ارمغان ←) ارمقان3             .ل رایج است
ـا فتحـه حـرف اول       ← فَراغ (آسایش و راحتی). توجه کنیـد ایـن کلمـه ب

ن ر

 دهد. معناي جدایی و دوري معنا میبه»  فراق«و با کسر حرف اول »غ
 )46 و  8هاي  (فارسی دهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
ممه: عنصرالمعالی کیکاووسنامس
صحیح است. 1نه 
: رخ چون ارغوان/ تن چون پرنیان/ لب چون ناردان/ قد چون نارون1ۀ 
صحیح است. 2نه 

 آمیزي (شنوایی + المسه)حس← سخن سخت
مجازاً سخن   ج) تیغ فراق ←دم 

وس یزي
تشبیه فراق به تیغ←

تشخیص ←کند  شوقی که تقاضا می
صحیح است. 4نه 

 مجاز از می است.
صحیح است. 4نه 

 ار) کرد کردار (نیک نشین          وندي ـ مرکب: نیک ي: هم
 نامب: نیک

صحیح است. 2نه 
ـایی مـی   ـ « گزینـۀ   شـوند. در ها در گذر زمان، دچار تحول معن مفهـوم  »فال

مفهوم آغاز کردن و در بیت »ب«ذه کردن و در 
ی ی

ـاب کـردن و در   »ج«  انتخ
شود. فرض کردن از فعل گرفت دریافت می»د«

 )32صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
صحیح است. 3نه 

 2 گزینـۀ شود. در ربط یا عطف دیده می» واو«فقط  4و  1هاي  گزینه
شود. اما و غرب و عهد و پیمان دیده می عطف بین شرق» واو«فقط 
ربط دو جمله است و در مصـراع  نشانۀ»واو«در مصراع اول  3 گزینۀ

کار رفته است. طور مشترك به هم واو عطف و هم ربط به
 )41صفحۀ، 5(فارسی دهم، تمرین 

 ها:   سایر گزینه بررسی دیوار نماد جدایی و مانع است.   
استحکام و سر) نماد4 گاه ) نماد تکیه2ر نماد پناهگاه ) دیوا1

عرععررعربیببییبییببیبی زبابباابان
صحیح است. 2گزینه  گ 21.

ها:خطاهاي سایر گزینه
نیسـت) ـ گـر»ربنـا «دقیقـی بـراي   ترجمۀ ) اي خداي ما (1
صفت است و باید به صورت مفرد ترجمه شود.) ـ»الکافرین(«

) قــدم3ترجمــه نشــده اســت.)/ » انصــرنا«در » نــا«( ضــمیر 
4هاي ما)/ گام»: اأقدامن(«

ررر
) خودت (اضافی است) ـ گروه کافر

 )  1گزینۀ (مانند» انصرنا« -)1 گزینۀ
ص،2(عربی دهم، درس 

صحیح است.  3 گزینه 22.
ها:خطاهاي سایر گزینه

»)اگرچه«یعنی »و إن«ـ حتّی ( ) درخت (باید جمع باشد)1
پاداشی  ـ) با (اضافی است)2 أجره(« 

ی
بمیـرد ـارد)ضمیر د»  

»)مرده باشد چهاگر«یعنی » میتاً
ـ ثمـر »««ذات غصـون («درختانی تر و تازه )4  ترجمـه نشـده اسـت) 
هاي قبل)اسم است نه فعل)ـ  حتی وقتی... (مانند گزینه»««مثمرة(«

(عربی دهم
صحیح است. 3گزینه  23.

ها:خطاهاي سایر گزینه
ــ(«) صــادق باشــید 1 در ترجمــه لحــاظ نشــده اســت)» یعل
 صحیح است)»مومن(«
ـ مومنـان»)راستی، صداقت«یعنی »الصدق(«) صدقه بدهید2

کلّ«ها (اوالً  بدي  مفرد است) ـ
یقق

ترجمه نشده، ثانیاً »
ی ر

مفرد اس»شرّ«
جمع است) ـ باید بدانید (ترجمه امر مخ»عالمات(«) نشانه4

 ندارد.)»ییدبای«به 
2(عربی دهم، درس

صحیح است. 4گزینه  24.
فکر نمی»: ما کنت اُفکِّر«

ح
سبعی«) ـ  3و 1هايکردم (رد گزینه

2 گزینۀهفتاد سال (رد( 
(عربی دهم
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  1. آزمون  دوازدهمپایه             

2

.28 صحیح است. 3گزینه 
» مت آن طلب روزي حـالل اسـت.  عبادت ده جزء دارد و نه قس«معناي عبارت: 

نیـز   3گزینـۀ  این عبارت بر اهمیت روزي حالل اشاره دارد که ایـن اهمیـت در   
 ها از عبارت اصلی کامالً دور هستند.شود. سایر گزینهدیده می

 دهد.   حساب به او روزي می : هرکس در طلب حالل بکوشد، خداوند بی1گزینۀ 
عبــادت تنهــا روزي حــالل : روزي حــالل را طلــب کــن، زیــرا 2گزینــۀ 

 طلبیدن است.
 )2(عربی دهم، درس 

.29 صحیح است. 1گزینه 
الیـوم  «) ـ روز بیسـت و یکـم:    3و  2اي هـ (رد گزینـه » قـرأت «خواندم: 

-رد گزینـه  آیند (اعداد ترتیبی بعد از معدود می» الواحد و العشرین
 ها)(رد سایر گزینهجزءان اثنان »: دو جزء«) ـ 4و 3هاي 

 )2(عربی دهم، درس 
.30 صحیح است. 2گزینه 

 ثمانینَ  ) ثمانینٍ 3اثنانِ  ) اثنانُ 1  ها:بررسی  سایر گزینه
 العالَم ) العالم (دانشمند) 4

 متن ۀترجم 
که  تواند صدایی از دهانش ایجاد کند و هنگامی یزرافه الل است، پس نم

شـود و   کنـد بـین درختـان پنهـان مـی      حضور دشمنان را احسـاس مـی  
 کند.  هاي مختلفش به او در مخفی شدن کمک می رنگ

رسـد   زرافه از بلندترین حیوانات در جهان است و طول قدش به شش متر می
ان را بخـورد. زرافـه بـه    هاي سبز و تازه درختـ  تواند برگ و به همین سبب می

هـاي تـازه درختـان آب     آب زیادي براي نوشیدن احتیاج ندارد؛ زیرا در بـرگ 
کافی براي او است. سرعت زرافه در حرکت کردن و فرار کردن بسـیار زیـادتر   

 از حیوانات دیگر است و آن به دلیل طول پاهاي درازش است.
.31 صحیح است.  2گزینه 

توانـد از  (نمـی » ی إیجاد صوت مـن فمهـا  ال تقدر عل«با توجه به عبارت 
 یعنی الل.» بکماء«شویم که دهانش صدایی ایجاد کند) متوجه می

.32 صحیح است.   4گزینه 
هـاي  زرافـه بقیـۀ  تواند با زبانش بـا  زرافه نمی«در این گزینه آمده است: 

 که طبق سطر اول متن صحیح است.   » دیگر صحبت کند
 هاي دیگر:گزینهترجمۀ 

 رسد) رسد. (طول قامتش به شش متر میک پاي زرافه به شش متر می) طول ی1
) هنگـامی کـه زرافـه    3 خورد، چون به آن نیازي ندارد.) زرافه آب نمی2

کند. (طبـق مـتن   کند، تنها پاهایش به او کمک میرا حس میدشمنان 
 کند)هاي متنوع روي بدنش هم او را براي پنهان شدن کمک میرنگ

.33 ست.  صحیح ا 4گزینه 
ال «شـود کـه   مشـخص مـی  » الزرافۀ بکماء ال تقـدر... «با توجه به عبارت 

 للغائبۀ بوده و فعل نفی است نه نهی.» تقدر
 )1(عربی دهم، درس 

.34 صحیح است. 4گزینه 
جـایی  «و با توضیحات مقابل آن مطابقـت دارد:  » موزه«یعنی  »متحف«

 ». شود.داري میاست که در آن چیزهاي قدیمی، نگه
 ها:سی سایر گزینهبرر
 »پایان یک کار یا مسیر«ولی در مقابل آن آمده : » انگشتر«یعنی » خاتَم) «1
فصـلی کـه پـس از    «ولی در مقابل آن آمده: » پاییز«یعنی » خریف) «2

 »آید.بهار می
محلـی کـه   «ولی در مقابل آن آمـده:  » آزمایشگاه«یعنی » المختبر) «3

 »د.کننپزشکان بیماران را معاینه می
.35 صحیح است. 2گزینه 

ها بـه ترتیـب   است. در سایر گزینه» مسکین«جمع مکسر از » مساکین«
 جمع سالم مذکر هستند.» المؤمنین، المعلّمین، جالسینَ و المسلمین«

.36 صحیح است. 3گزینه 
و » الجمیلتان«مثنّاي مونث است (این مورد را از » العینان« 1 گزینۀدر 

 گزینـۀ به کار برود. در » هاتان«) پس باید شود فهمید.هم می» تخلبان«
به کار برود. » هذه«جاي آن باید هاست و به مخصوص انسان» هؤالء« 2

مناسـب آن   ةاشـار جمـع مونـث اسـت و اسـم     » الطالبـات « 4 گزینۀدر 
 است.» هؤالء«

.37 صحیح است. 4گزینه 
در ». الیکتـبن « ←، باید فعل به صـورت غایـب بیایـد نـه مخاطـب     1 گزینۀدر 
شود فعـل مسـتقبل اسـتفاده کـرد. در     نمی» الیوم الماضی«با توجه به  2 ینۀگز

 به کار برود.» اُکتبی«باید فعل مؤنث » یا زمیلتی«براي  3 گزینۀ
 

.38 صحیح است. 3گزینه 
 است.» یفتعل«و بر وزن » س م ع«از ریشه » یستمع«
             »یفتعـل «بـر وزن   » ن ش ر«از ریشـه  » ینتشر) «1 ها:بررسی سایر گزینه 

 است.» یتفعلون«بر وزن » یتفکّرون) «2
 است.» مفتعلۀ«بوده و وزن آن » س ع ر« از ریشه » مستعرة) «4

 )1(عربی دهم، درس 
.39 صحیح است. 3گزینه 

جواب عدد چهـارده اسـت. در ایـن    » هفت ضرب در دو برابر است با....« 
لی (شمارشی) استفاده کنیم که شکل صـحیح  محاسبات باید از اعداد اص

 آمده است. 3گزینۀ ، در 14عدد 
 )2(عربی دهم، درس 

.40 صحیح است. 2گزینه 
که اعداد اصلی اسـت، بایـد   » خمس«) به جاي 1  ها:بررسی سایر گزینه

 کار برود. به» الخامس«عدد ترتیبیِ 
ر ببـریم نـه   کا ) براي بیان تعداد بازیکنان تیم فوتبال باید عدد اصلی به3

 »أحد عشر«ترتیبی: 
 الخامس و الثالثون ) در اعداد دو رقمی ابتدا باید یکان بیاید و بعد دهگان 4

 )2(عربی دهم، درس 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.41 صحیح است. 3گزینه  
طلب اسـت و عطـش او در دسـتیابی بـه      نهایت اي بی انسان داراي روحیه

گردد. ایـن   ، بلکه روز به روز افزون میشود یش نه تنها کم نمیها خواسته
انتخـاب هـدف    طلب، در زنـدگی خـود همـواره در حـال     نهایت انسان بی

در حـالی کـه حیوانـات و    ناپذیر و تمـام نشـدنی،    هایی پایان است؛ هدف
ـ  گیاهان هدف ه سـرحدي از رشـد و   هاي محدودي دارند و هنگامی که ب

 شوند؛ گویی راهشان پایان یافته است. میرسند، متوقف  کمال می
 )16 و 15هاي  ، صفحه1درس (دین و زندگی دهم، 

.42 صحیح است. 3گزینه 
هـاي خـود را انتخـاب کنـیم،      براي اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف

آن، وسـیلۀ  نیازمند معیـار و مـالك هسـتیم؛ معیـاري کـه بتـوانیم بـه        
سـتعدادهاي متنـوع انسـان را    نهایت طلب و ا هاي همسو با میل بی هدف

هاي زندگی را به درسـتی برخـواهیم    مشخص کنیم. به این وسیله هدف
گزید و عمر خود را براي رسیدن بـه آنهـا صـرف خـواهیم کـرد. خـداي       

مـا بـه نیازهـاي مـا       تر و از خـود  رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان
ی کرده و معیار انتخـاب  تر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمای آگاه

 هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده است.
 )17صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

.43 صحیح است. 3گزینه 
وتیـر یـک هدف،عنوانبهبندگیوعبادتانتخاببازیركهاي انسان
هموکنند میاستفادهزندگیماديهاي بهرهازهمزنند؛ مینشانچند
دهنـد،  مـی انجـام خدارضايبرايراکارهاي دنیويتمامکهآنجایی از

راخویشآخرتسرايوکنند یمتر نزدیکخداوندبهراخوددل وجان
رادنیـا پـاداش ونعمـت هـرکس : «شریفه آیۀ ترجمۀ .کنند میآبادنیز

 ».استخدانزدآخرتودنیاپاداشونعمتبخواهد،
 )21صفحۀ ، 1، درس دهم(دین و زندگی 

.44 صحیح است. 4گزینه 
ـا    و بعضی می«بقره: سورة  202و  201طبق آیات  ـا در دنی گویند؛ پروردگارا به م

ـاه   دار.  نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتـش نگ
ـاب اسـت.   اي دارند و خداوند سـریع  اینان از کار خود نصیب و بهره طبـق  » الحس

 »آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.«قصص: سورة  60آیۀ 
 )17صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

.45 صحیح است. 4گزینه 
سرچشـمۀ  جسـتجوي  در بیند که در ذات خود  هر کس اندکی تأمل کند، می

هاست و تا به آن منبع و مبدأ نرسد، آرامش نیافته و از پـاي   ها و زیبایی خوبی
کمـاالت و  همـۀ  ه همان خداوند است که خالق نخواهد نشست. این سرچشم

 ها است، پس مقصود و هدف نهایی ما خداوند است. زیبایی
 )21و  20هاي  هصفح، 1درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 4گزینه  46.
هـایی   ی همچون حیوانات و گیاهان، تفـاوت میان هدف انسان و موجودات

سان و تمایز او از سـایر  هاي خاص ان هایی که به ویژگی وجود دارد. تفاوت
 گردد. یموجودات باز م

 رود. و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می هر کس با بینش
 )16و  15هاي  هصفح، 1درس (دین و زندگی دهم، 

مم
متنۀم

که  تواند صدایی از دهانش ایجاد کند و هنگامیمم یه الل است، پس نم
شـود و    کنـد بـین درختـان پنهـان مـی     ور دشمنان را احسـاس مـی  

 کند.  هاي مختلفش به او در مخفی شدن کمک می
رسـد    از بلندترین حیوانات در جهان است و طول قدش به شش متر می

ــ ان را بخـورد. زرافـه بـه     هاي سبز و تازه درختـ تواند برگ همین سبب می
هـاي تـازه درختـان آبزیادي براي نوشیدن احتیاج ندارد؛ زیرا در بـرگ 

ی براي او است. سرعت زرافه در حرکت کردن و فرار کردن بسـیار زیـادتر   
یوانات دیگر است و آن به دلیل طول پاهاي درازش است.

 صحیح است. 2نه 
توانـد از  (نمـی »للی إیجاد صوت مـن فمهـا  ال تقدر عل«جه به عبارت 

 یعنی الل.»بکماء«شویم که ش صدایی ایجاد کند) متوجه می
 صحیح است.   4نه 

هـاي  زرافـه   بقیـۀتواند با زبانش بـا  زرافه نمی«ین گزینه آمده است:      
که طبق سطر اول متن صحیح است.   »ر صحبت کند

 هاي دیگر:گزینهمۀ
 رسد) رسد. (طول قامتش به شش متر میییک پاي زرافه به شش متر میول ی

) هنگـامی کـه زرافـه    3 خورد، چون به آن نیازي ندارد.رافه آب نمی
کند. (طبـق مـتن   کند، تنها پاهایش به او کمک میرا حس میمنان

 کند)هاي متنوع روي بدنش هم او را براي پنهان شدن کمک می
 ست.  صحیح ا 4نه 

«شـود کـه   مشـخص مـی  » الزرافۀ بکماء ال تقـدر... «جه به عبارت  ال   
للغائبۀ بوده و فعل نفی است نه نهی.» 

 )1(عربی دهم، درس 
صحیح است. 4نه 
جـایی  «و با توضیحات مقابل آن مطابقـت دارد:  » موزه«یعنی »حف

 ». شود.داري میت که در آن چیزهاي قدیمی، نگه
ها:سی سایر گزینه

 »پایان یک کار یا مسیر«ولی در مقابل آن آمده : »انگشتر«یعنی »خاتَم
فصـلی کـه پـس از    «ولی در مقابل آن آمده: » پاییز«یعنی »خریف«

آ

 »أحد عشر«ترتیبی: 
ا) در اعداد دو رقمی ابتدا باید یکان بیاید و بعد دهگان 4 الخامس و

(عربی دهم
ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو

.41 صحیح است. 3گزینه  
طلب اسـت و عطـش او در دس نهایت اي بی انسان داراي روحیه

، بلکه روز به روز افزون میشود یش نه تنها کم نمیها خواسته
انتخـ طلب، در زنـدگی خـود همـواره در حـال     نهایت انسان بی

در حـالی کـه حناپذیر و تمـام نشـدنی،    هایی پایان است؛ هدف
ـ  گیاهان هدف ــ ه سـرحديهاي محدودي دارند و هنگامی که ب

شوند؛ گویی راهشان پایان یافته اسمیرسند، متوقف  کمال می
هاي ، صفحه1درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3گزینه  42.
هـاي خـود را انتخـبراي اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف

ونیازمند معیـار و مـالك هسـتیم؛ معیـاري کـه بتـوانیم بـه        
بیهدف سـتعدادهاي متنـوعنهایت طلب و ا هاي همسو با میل

هاي زندگی را به درسـتیمشخص کنیم. به این وسیله هدف
گزید و عمر خود را براي رسیدن بـه آنهـا صـرف خـواهیم کـ

مـا بـه نی  تر و از خـود  رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان
ییی کرده و معیتر است، در این مورد ما را هدایت و راهنمای آگاه

هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن را نیز یادآور شده اس
ص،1درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3گزینه  43.
یـهدف،عنوانبهبندگیوعبادتانتخاببازیركهاي انسان
کمیاستفادهزندگیماديهاي بهرهازهمزنند؛ مینشانچند
مانجـام خدارضايبرايراکارهاي دنیويتمامکهآنجایی از

آخرتسرايوکنند یمترنزدیکخداوندبهراخوددل وجان
پـاداشونعمـت هـرکس : «شریفهآیۀترجمۀ.کنند میآبادنیز

 ».استخدانزدآخرتودنیاپاداشونعمتبخواهد،
ص،1، درس دهم(دین و زندگی 
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.47 صحیح است. 4گزینه 
ـ  ،ها و زمین است خداوند آنچه در آسمان راي انسـان آفریـده و توانـایی    ب

 ،دهـد  نشـان مـی   داده اسـت، ایـن  قـرار   مندي از آنها را در وجود او بهره
هسـتی   ا گرامـی داشـته و بـراي انسـان در نظـام     خداوند متعال انسان ر

 .اي قائل شده است هجایگاه ویژ
 )29 صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 

.48 صحیح است. 2گزینه 
پنـداري،   (دشـمنان اسـالم) را متحـد مـی     آنـان «فرماید:  قرآن کریم می

است؛ ایـن بـه خـاطر آن اسـت کـه آنهـا        هایشان پراکنده که دل درحالی
عقـل کـه   سـرمایۀ  بهرگـی از   پس بی» کنند. قومی هستند که تعقل نمی

تشخیص و ادراك حقایق و دوري از جهل است و با دوراندیشـی، مـا   قوة 
 کند، موردنظر است. را از خوشی زودگذر منع می

 )31و  29هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.49 صحیح است. 2گزینه 

به نفـس   )(ترین دشمنی، در کالم امام علی  عداوت حداکثري یا دشمن
اماره نسبت داده شده است که ما را از پیـروي عقـل و وجـدان (سرزنشـگر     

ها سبب دوري ما از خدا و فراموشـی یـاد او    دارد. گاهی غفلت درونی) بازمی
 بیم.یا گردیم، او را در کنار خود می شود، ولی باز که به خود بازمی می

 )33و  30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.50 صحیح است. 4گزینه 

ر ما گوش شـنوا داشـتیم یـا تعقـل     گویند: اگ و می«: سورة ملک 10آیه 
 »کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. می

 )29صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.51 صحیح است. 3گزینه 
ن شـدن هـدایت بـر    که بعـد از روشـ   کسانی«سوره محمد:  25آیۀ طبق 

آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشـان زینـت   
 »داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی (آمال طویل) فریفته است.

 )33ۀ صفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.52 صحیح است. 4گزینه 

عبارت شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید از زبـان شـیطان خطـاب    
محـدودة  ان بیانگر عدم اجبار شیطان و مختـار بـودن انسـان در    به جهنمی

توانیـد مـرا    توانم به شما کمکی کنم و نه شـما مـی   دنیا و عبارت نه من می
 قیامت است.محدودة نجات دهید، سلب اختیار شیطان و انسان در 

 )33 صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 
.53 صحیح است. 3 گزینه

هـاي زودگـذر    ا دوراندیشی، مـا را از خوشـی  ه ببا توجه به متن: (عقل ک
طلبـی بـاز    هـایش، مـا را از راحـت    کند و وجدانی که به محکمـه  منع می

که مربوط به وجـدان   ﴾و ال اقسم باالنفس اللوامه﴿: آیۀ شریفۀدارد)،  می
 باشد. است، مدنظر می

)32صفحۀ  ، 2، درس دهم(دین و زندگی 
.54 صحیح است. 1گزینه 

شود، در مقابـل   ها سبب می ها و زیبایی انسان به نیکیاز آنجا که گرایش 
اندیشـۀ  گناه واکنش نشان دهد و خود را سـرزنش و مالمـت کنـد و در    

کننـده   و جبـران  ﴾اهاوو نفس و ما سـ ﴿ جبران برآید، خاستگاه مالمت،
 است. ﴾و ال اقسم بالنفس اللّوامۀ﴿

 )31و  30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.55 حیح است.ص 2گزینه 

بیننـد و بـا    خداپرستان معتقدند آنان که زندگی را محدود بـه دنیـا مـی   
شـوند، مـرگ بـر ایشـان نـاگوار و       باري از گناه با مرگ مواجـه مـی   کوله

ی الّـا   ﴿آیۀ هولناك است. محدود دانستن زندگی به دنیا در  قالوا ما هـ و
با ظـن و گمـان در    مطرح شده است. تقابل علم حقیقی ﴾حیاتُنَا الدنیا...

 مطرح شده است. ﴾لَهم بِذلک من علم ان هم االّ یظُنّونَ و ما﴿ آیۀ
 )42و  41، 40هاي  هصفح، 3درس (دین و زندگی دهم، 

.56 صحیح است. 1گزینه 
: مـردم  بهـوا الناس نیام فَاذا ماتوا انتَ«که فرمود:  )در حدیث پیامبر (

، دنیـا بـه   »شـوند  که بمیرند، بیدار مـی  می(در این دنیا) در خوابند، هنگا
خوابی کوتاه و گذرا تشبیه شده است و با مرگ (مفارقت انسان از دنیـا)،  

 شود. بیداري و با هوشیاري بیشتر انسان آغاز می
 )39ۀ صفح، 3درس (دین و زندگی دهم،  

 

.57 صحیح است. 1گزینه 
د... در تواننـد فکـر مـرگ را از ذهـن خـود بیـرون براننـ        گروهی که نمی

گذارنـد کـه روز بـه روز بـر سـرگردانی و یـأس انسـان         هایی قدم مـی  راه
هـا دنیـا را معبـود و     افزاید و افراد با ایمان به دلیل فرورفتن در هوس می

 دهند. هدف خود قرار می
 )43و  42 هاي ، صفحه3(دین و زندگی دهم، درس 

.58 صحیح است. 2گزینه 
بعد جسمانی و بقـا مربـوط    ویژگی متالشی شدن و فرسودگی مربوط به

 به بعد روحانی انسان است.
 )39صفحۀ ، 3درس (دین و زندگی دهم، 

.59 صحیح است. 1گزینه 
کنند و با فرا رسیدن مـرگ   گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می

پـذیر)،   سـاحت انفکـاك   پـذیر یـا   ن جسم او (بعـد تالشـی  و متالشی شد
 بندند. او را براي همیشه میپروندة 

 )42و  39هاي  هصفح، 3  درسدین و زندگی دهم، (
.60 صحیح است. 3 گزینه

ل صـالحاً فـال خـوف        ﴿ آیۀبر اساس  مـر و ع وم اآلخـ من آمن بِاللّـه و الیـ
، نداشتن ترس و اندوه، معلول ایمان بـه خـدا و   ﴾علَیهم و ال هم یحزَنون

 آخرت به همراه عمل نیک است.
 )3درس (دین و زندگی دهم، 

 نگلیسیزبان ا
.61 صحیح است. 3گزینه 
 اي نیست. ما به موقع به سینما نخواهیم رسید. جمله: هیچ تاکسیترجمۀ 

ریزي شده و یا براي حـدس از روي   نکته: براي کارهایی که از قبل برنامه
 کنیم. استفاده می to be going to شواهد موجود از ساختار 

 )29 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 
.62 ت.صحیح اس 4گزینه 

را در  والیبـال ایتالیـایی جـوان قـد بلنـد     جمله: مـن ده بـازیکن   ترجمۀ 
 استادیوم آزادي دیدم.
سـن   شـکل  رنگ ملیت نوع یا جنس نکته: ترتیب صفات

 شمارش کیفیت اندازه و سال
 )62 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 

.63 صحیح است. 3گزینه 
مشـکالت  دهنـدة   التیـام نیک او نقش  ذاترسد  جمله: به نظر میترجمۀ 

 بخشد. خانواده را تحقق می
 ) انسان4) ذات ـ طبیعت  3ده   ) آین2) دشت   1

 )15 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 
.64 صحیح است. 2گزینه 
کنیم تـا حیوانـات در معـرض     جمله: ما به اندازه کافی کاري نمیترجمۀ 

 محافظت کنیم. نابوديخطر را در برابر 
 ) خراب کردن3) نابود شدن ـ منقرض شدن  2) خاموش کردن  1
 ) تقسیم کردن4

 )20 صفحۀ، 1م، درس (انگلیسی ده
.65 صحیح است. 3گزینه 
نگران نباشـید، همـه چیـز    «ها گفت:  جمله: رهبر تور به توریستترجمۀ 
 »است. برنامه طبق

 ) آینده4) برنامه  3) توجه  2) الگو  1
 )30 صفحۀ، 1(انگلیسی دهم، درس 

.66 صحیح است. 1گزینه 
هـد. او  د بـه مدرسـه نشـان نمـی     اي عالقهجمله: پسرم اصال هیچ ترجمۀ 

 خوابد. هیچ دوستی در آنجا ندارد و گاهی حین درس می
 ) مشکل ـ مسئله4) آفرینش  3) عالمت، نشانه  2) عالقه  1

 )47 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 
.67 صحیح است. 4گزینه 
ایـن   انجـام «آمـوزان گفـت:    جمله: معلم انگلیسـی مـا بـه دانـش    ترجمۀ 

 .»تر خواهد کرد تمرینات انگلیسی شما را قوي
 ) انجام دادن4) دادن  3آوري کردن   ) جمع2) حمل کردن 1

 )48 صفحۀ، 2(انگلیسی دهم، درس 
.68 صحیح است. 3گزینه 

نتوان وصف تو (خدا) کـردن کـه   «گوید:  جمله: پدرم همیشه میترجمۀ 
 »تو در وصف نگنجی.

 ) کامل کردن4) توصیف کردن  3) توضیح دادن  2) دنبال کردن   1
 )58 صفحۀ، 2رس (انگلیسی دهم، د

 

 نسبت داده شده است که ما را از پیـروي عقـل و وجـدان (سرزنشـگر     
ها سبب دوري ما از خدا و فراموشـی یـاد او     دارد. گاهی غفلتی) بازمی

 بیم.یاگردیم، او را در کنار خود میشود، ولی باز که به خود بازمی
 )33و 30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 4نه 
گگر ما گوش شـنوا داشـتیم یـا تعقـل     گویند: اگ و می«:سورة ملک10

 »کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.
 )29صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 3نه 
ــ ن شـدن هـدایت بـر    که بعـد از روشـ   کسانی«سوره محمد:  25آیۀ ق 

پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشـان زینـت   
 »و آنان را با آرزوهاي طوالنی (آمال طویل) فریفته است.

 )33ححۀ صفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است. 4نه 

ت شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید از زبـان شـیطان خطـاب    
    محـدودة  ییان بیانگر عدم اجبار شیطان و مختـار بـودن انسـان در    هنمی

  توانیـد مـرا    توانم به شما کمکی کنم و نه شـما مـی  و عبارت نه من می
 قیامت است.محدودة ت دهید، سلب اختیار شیطان و انسان در 

 )33  صفحۀ ،2 درس(دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 3 نه

هـاي زودگـذر    ببا دوراندیشی، مـا را از خوشـی  ککه بجه به متن: (عقل ک
طلبـی بـاز    هـایش، مـا را از راحـت    کند و وجدانی که به محکمـه  می
که مربوط به وجـدان  ﴾و ال اقسم باالنفس اللوامه﴿: آیۀ شریفۀارد)،

 باشد.، مدنظر می
)32صفحۀ ، 2، درس دهم(دین و زندگی 

صحیح است. 1نه 
شود، در مقابـل  ها سبب می ها و زیبایی انسان به نیکیجا که گرایش 

اندیشـۀ  واکنش نشان دهد و خود را سـرزنش و مالمـت کنـد و در    
کننـده   و جبـران  ﴾اهاوو نفس و ما سـ ﴿ ن برآید، خاستگاه مالمت،

.6 صحیح است. 3 گزینه
ل صـالحًا﴿آیۀبر اساس  مـر و ع وم اآلخـ من آمن بِاللّـه و الیـ

، نداشتن ترس و اندوه، معلول ایمان﴾علَیهم و ال هم یحزَنون
آخرت به همراه عمل نیک است.

(دین و زندگی دهم
ا ننگننگگنگگگلگگگگگگللگللیللییلیسییسسیسسیسسییسیزبابباابان

صحیح است. 3گزینه  61.
اي نیست. ما به موقع به سینما نخواهیمجمله: هیچ تاکسیترجمۀ

ریزي شده و یا براي حـدنکته: براي کارهایی که از قبل برنامه
کنیم. استفاده می to be going to شواهد موجود از ساختار 

ص،1(انگلیسی دهم، درس 
سست.صحیح اس 4گزینه  62.

والیبـال ایتالیـایی جـوان قـدجمله: مـن ده بـازیکن   ترجمۀ 
استادیوم آزادي دیدم.
شـک رنگ ملیت نوع یا جنس نکته: ترتیب صفات

 شمارش کیفیت اندازه و سال
ص،2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است. 3گزینه  63.
دهنـدة التیـام نیک او نقش  ذاترسد  جمله: به نظر میترجمۀ

می  بخشد. خانواده را تحقق
 ) انسان4) ذات ـ طبیعت  3ده   ) آین2) دشت   1

ص،1(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 2گزینه  64.
کنیم تـا حیوانـاتجمله: ما به اندازه کافی کاري نمیترجمۀ 

محافظت کنیم. نابوديخطر را در برابر 
) خراب3) نابود شدن ـ منقرض شدن  2) خاموش کردن  1
 ) تقسیم کردن4

1م، درس (انگلیسی ده ص،هه
صحیح است. 3گزینه  65.
نگران نباشـید، ه«ها گفت:  جمله: رهبر تور به توریستترجمۀ 
ق تناط »ا

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 Cloze Testترجمۀ 
دیگـر، درسـت   سیارة شمسی نیست. هفت منظومۀ زمین تنها سیاره در 

کنند. مـریخ   ه ما، در مدارهاي خود به دور خورشید حرکت میرمثل سیا
شود، چهارمین سیاره نسبت بـه خورشـید    سرخ هم نامیده میسیارة که 

سـتند. یـک روز   است. از خیلی جهات، مـریخ و زمـین شـبیه بـه هـم ه     
کشـد، کمتـر از یـک سـاعت      دقیقه طـول مـی   39ساعت و  24مریخی 
 320سـال و   1تر از روز روي زمین. یک سال عادي روي مـریخ   طوالنی

هـا خیلـی    هـایی دارد. ایـن فصـل    روز است. مریخ هم مانند زمین فصـل 
هاي زمین هستند؛ چون مریخ از خورشید دورتر است.  تر از فصل طوالنی

 درجه زیر صفر است. 5دما، طی یک روز تابستانی در مریخ میانگین 
.69 صحیح است. 4گزینه 

 ) مدار4) رصدخانه   3) آسمان  2  حلقه) 1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.70 صحیح است. 2گزینه 
 ) اطراف4) خارج  3) شبیه به هم  2) باال  1

 )2(انگلیسی دهم، درس 
.71 صحیح است. 4گزینه 

 ) کمتر4) خیلی  3) کم  2) بیشتر  1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.72 صحیح است. 4گزینه 
 ) دما4) محیط زیست  3) آب و هوا  2) تب  1

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 1ۀ متن ترجم

گاهی مردم به خون اضافی نیاز دارند، چون خـونی بـیش از آنچـه بـدن     
تواننـد   اند، یا چـون نمـی   بتواند در یک فرصت کوتاه بسازد، از دست داده

خـونی) نـام    (کم» آنمی«قرمز کافی تولید کنند. این وضعیت  هاي گلبول
توانند خون یک شخص را به شخص دیگري بدهند که  دارد. پزشکان می

شـود. ایـن خـونی کـه بـه یـک نفـر داده         گفته می» انتقال خون«به این کار 
 شود تا توسط سیستم ایمنی شخص، تخریب نشود. می» سازگار«شود،  می

داشـته   ABو  Aند به هر شخصی که گروه خـونی  توا می Aگروه خونی 
یـا   Bتواند به هر شخصـی بـا گـروه     می Bباشد، خون بدهد. خون گروه 

AB  داده شود. خونAB تواند به شخصـی بـا خـون     فقط میAB  داده
تواند به هر کسی داده شود، به همین خاطر کسی کـه   می Oشود. خون 

 شود. نامیده می» مگانیهاهداکنندة «این گروه خونی را داشته باشد 
داشـته باشـد، فقـط از شخصـی بـا گـروه        Aاما شخصی که گروه خونی 

توانـد از   هـم فقـط مـی    Bتوانـد خـون بگیـرد. گـروه      می Oیا  Aخونی 
توانـد از هـر    مـی  ABخون بگیرد. گـروه   Oیا  Bشخصی با گروه خونی 

 Oبـودن. گـروه   » همگـانی کنندة  دریافت«کسی خون بگیرد. این یعنی 
 است، خون بگیرد. Oتواند از کسی که گروه  ط میفق

.73 صحیح است.   2گزینه 
 است.» هاي خونی گروه«بیشتر تمرکز متن فوق، روي 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
.74 صحیح است. 4گزینه 

سیسـتم ایمنـی   «اگر پزشکان قبل از انتقال خون، آن را سـازگار نکننـد   
 »کند. گیرنده، خون را نابود می شخصِ 

 )2هم، درس (انگلیسی د
.75 صحیح است. 3گزینه 

 تواند از هر کسی خون بگیرد. می» AB«شخصی با گروه خونی 
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.76 صحیح است. 4گزینه 
شـود، چـون    همگانی گفتـه مـی  اهداکنندة دارند،  Oبه افرادي که خون 

 »توانند به همه خون اهدا کنند. آنها می«
 )2(انگلیسی دهم، درس 

2ۀ متن ترجم
رژیـم   اي (اساسـی) یـک   ها که قندها هسـتند قسـمت پایـه     وهیدراتکرب

کننـد   ع اصلی انرژي براي بدن را فراهم میغذایی سالم هستند. آنها منب
آینــد تــا بــه غــذاها طعــم و شــیرینی بدهنــد.  و همچنــین بــه کــار مــی

ـا      کربوهیدرات ها از قندهاي ساده مثل گلوکز تا قندهاي پیچیـده مثـل آمیلـوز ی
ها  زنند که کربوهیدرات ن متفاوت هستند. متخصصان تغذیه تخمین میآمیلوپکتی

1بهتر است در حدود
1تا  4

 رژیم غذایی یک فرد را تشکیل دهند. 5
توانـد تـأثیر بـدي     ت ناقص باشد، میرااي که از نظر کربوهید رژیم غذایی

. وقتــی کــه بــدن فاقــد میــزان کــافی روي ســالمتی یــک فــرد بگــذارد

شود از ذخایر پروتئینی بـراي انـرژي    کربوهیدرات باشد، آنگاه مجبور می
شـود. هرچنـد کـه     استفاده کند. فرایندي که گلوکنئوجنزیس نامیده می

شود و مشـکالت سـالمتی    این منجر به کمبود پروتئین ضروري بدن می
هـا همچنـین    دراتبیشتري ممکن است اتفـاق بیفتـد. کمبـود کربوهیـ    

هاي انباشته شـده در بـدن    تواند منجر به کتوزیس شود، همان کتون می
 شود. حالی و تنفس بد می که موجب خستگی، بی

.77 صحیح است. 4گزینه 
 deficientکلمـۀ  تواند بهترین جایگزین براي  یک از کلمات زیر می کدام

 insufficientدر پاراگراف دوم باشد؟ 
ــۀ  ــواي جمل ــۀ محت ــی deficientکلم ــد:  م ــذایی«گوی ــم غ ــه  رژی اي ک

ــأثیر بــدي روي انســان  باشــد مــی deficientکربوهیــدرات آن  توانــد ت
» نـاقص «یـا  » کـم «بـه معنـی    deficientفهمیم که   پس می» بگذارد.

توانیـد   از هوشـتان هـم مـی    insufficientیا همان  4گزینۀ است. یعنی 
کلمـۀ  م منفـی دارد و  مفهـو  deficientاستفاده کنید. با توجه به جمله 

insufficient هم پیشوند منفیin  .دارد 
 )1(انگلیسی دهم، درس 

.78 صحیح است. 3گزینه 
کننـد؟   مطابق با متن چه چیزي را بیشتر متخصصین تغذیه پیشنهاد می

1ها باید در حدود  کربوهیدرات
 .انسان را تشکیل دهندروزانۀ رژیم غذایی  4

سؤال مستقیم از متن است. در انتهاي پاراگراف اول، نویسنده بـه اعـداد   این یک 
1
و4

1
1همان ربع یا quarterکند. کافی است که شما بدانید  اشاره می5

 است.4
 )1(انگلیسی دهم، درس 

.79 صحیح است. 1گزینه 
 ها براي سالمتی الزم هستند. کربوهیدراتن متن چیست؟ اصلی ایایدة 

گزینـۀ  در این سؤال نویسنده موضوع اصـلی مـتن را مـی خواهـد تنهـا      
است؛ سه گزینه دیگـر اساسـاً یـا غلـط هسـتند (ماننـد        1گزینۀ درست 
 )2گزینۀ ) یا قسمتی از متن هستند (مانند 3گزینۀ 

 )1(انگلیسی دهم، درس 
.80 صحیح است. 2گزینه 
باعــث ؟ دهنــد نمــیهــا انجــام  ترایــک از مــوارد زیــر را کربوهیــد مکــدا

 شوند. کلوکنئوجنزیس می
این یک سؤال برداشت کردنی از متن اسـت. در پـاراگراف دوم نویسـنده    

د نـ گوید وقتی کـه بـدن بـا کمبـود کربوهیـدرات مواجـه شـود فرای        می
گویــد  مــی 3گزینــۀ کــه  آیــد، درحــالی گلوگنئــوجنزیس بــه وجــود مــی

 شوند که غلط است. ها باعث گلوکنئوجنزیس می ترایدکربوه
 )1(انگلیسی دهم، درس 

 تجربیریاضی 
.81 صحیح است. 2گزینه 

 باشد: 0حقیقی این است که  ریشۀشرط داشتن دو 
b ac (m )( m )2 24 6 4 2 2 1 0  

(m )( m ) ( m m )24 9 2 2 1 0 9 2 5 2 0 
m m ( m )(m ) m2 72 5 7 0 2 7 1 0 1 2  

mنباید صفر باشد، پس  x2ه ضریب عالو به  . پس:2
, ,0 1 mm:اعداد صحیح  3 ( , ) { }71 22

 )82تا  70هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.82 صحیح است. 1گزینه 
 کنند: هاي معادله هستند، پس در معادله صدق می ریشه و  چون 

x x
22 2 23 3 0 3 3 0 3 3 13  
)ما حاصل  )2   خواهیم: را می 1

( )( ) ( )
22 2 22 21 3 3 3  

cبرابر  مقدار 
a )پس:              است؛ 3 ) ( )2 23 33 3   

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 4نه 

 ) کمتر4) خیلی  3) کم  2یشتر 
 )2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است. 4نه 
 ) دما4) محیط زیست  3) آب و هوا  2ب 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 1 

ی مردم به خون اضافی نیاز دارند، چون خـونی بـیش از آنچـه بـدن     
تواننـد  اند، یا چـون نمـی  د در یک فرصت کوتاه بسازد، از دست داده

خـونی) نـام    (کم»آنمی«قرمز کافی تولید کنند. این وضعیت  هايل
می یک شخص را به شخص دیگري بدهند که . پزشکان توانند خون

شـود. ایـن خـونی کـه بـه یـک نفـر داده        گفته می»انتقال خون«ن کار 
شود تا توسط سیستم ایمنی شخص، تخریب نشود.می» سازگار«شود،

داشـته   ABو   Aند به هر شخصی که گروه خـونی  توامیA خونی 
یـا   Bتواند به هر شخصـی بـا گـروه    میB، خون بدهد. خون گروه 

بـا خـون    فقط میABداده شود. خون  داده  ABتواند به شخصـی
تواند به هر کسی داده شود، به همین خاطر کسی کـه  میO. خون 

 شود. نامیده می»مگانیهاهداکنندة «گروه خونی را داشته باشد 
داشـته باشـد، فقـط از شخصـی بـا گـروه       Aشخصی که گروه خونی 

توانـد از  هـم فقـط مـی    Bتوانـد خـون بگیـرد. گـروه     میOیا  Aی 
توانـد از هـر    مـی  ABخون بگیرد. گـروه  Oیا  Bصی با گروه خونی 

Oبـودن. گـروه   »همگـانی کنندة  دریافت«ی خون بگیرد. این یعنی 
است، خون بگیرد.Oتواند از کسی که گروه  می

صحیح است.   2نه 
 است.»هاي خونی گروه«تر تمرکز متن فوق، روي 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است. 4نه 

سیسـتم ایمنـی   «پزشکان قبل از انتقال خون، آن را سـازگار نکننـد   
»کند. گیرنده، خون را نابود میصِ 

)2ه(انگل

صحیح است. 3گزینه  78.
مطابق با متن چه چیزي را بیشتر متخصصین تغذیه پیشنهاد

1ها باید در حدود کربوهیدرات
انسان را تشکیلروزانۀ رژیم غذایی  4

سؤال مستقیم از متن است. در انتهاي پاراگراف اول، نویسنداین یک
1
و4

1
یquarter کند. کافی است که شما بدانید  اشاره می5 همان ربع

(انگلیسی دهم
صحیح است. 1گزینه  79.

ها براي سالمتی الز کربوهیدراتیین متن چیست؟ اصلی ایایدة 
در این سؤال نویسنده موضوع اصـلی مـتن را مـی خواهـد تن

است؛ سه گزینه دیگـر اساسـاً یـا غلـط هسـت1گزینۀ درست
و ی ر ن ی وع و

 )2گزینۀ ) یا قسمتی از متن هستند (مانند 3گزینۀ 
(انگلیسی دهم

صحیح است. 2گزینه  80.
دهننمــیهــا انجــام  ترا یــک از مــوارد زیــر را کربوهیــد مکــدا

 شوند. کلوکنئوجنزیس می
این یک سؤال برداشت کردنی از متن اسـت. در پـاراگراف دوم

گوید وقتی کـه بـدن بـا کمبـود کربوهیـدرات مواجـه شـمی
3گزینــۀکــه  آیــد، درحــالی گلوگنئــوجنزیس بــه وجــود مــی

شوند که غلط است.ها باعث گلوکنئوجنزیس می تراههیدکربوه
(انگلیسی دهم

تتججتتجتججرججررججرجربیببییبییببیبیریاییاایاضضیضضییضی
صحیح است. 2گزینه  81.

باشد: 0حقیقی این است که ریشۀشرط داشتن دو 
ac (m )( m )ac (m )( m )2 0ac (m )( m )ac (m )( mac (m )( m )(m )( mac (m )( m
(m )( m ) ( m m )22 2 1 0 9 2 5 2 0(m )( m ) ( m m ))( m ) ( m m(m )( m ) ( m m ))( m ) ( m m)( m ) ( m m

m ( m )(m ) mm 7m ( m )(m )m ( m )(m )m ( m )(m )m ( m )(m )m ( m )(m ) 2
2
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.83 صحیح است. 2گزینه 
x معادلۀهاي  ریشه x22 4 1 هسـتند؛   و  صـورت   بـه  0
)b                                              پس: ) a1 2  

c( ) a
1 1 12 2 2 4 

 داریم:  برسانیم، 2) را به توان 1( رابطۀاگر طرفین 
( ) ( )2 2 12 2 2 32  

 باشد. 1و  1صورت  هاي آن به خواهیم که ریشه اي را می معادله
S ( ) ( )1 1 2 3 2 5  
P ( )( ) 1 171 1 1 3 14 4  

xصورت  ما به معادلۀ Sx P2  خواهد بود؛ پس: 0
x x x x2 24175 0 4 20 17 04  

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
.84 صحیح است. 4گزینه 

cدوم  درجۀاگر در تابع 
a محورهـاي   احیـۀ ن 4، نمـودار تـابع از هـر    0

 گذرد. در این سؤال هم داریم: مختصات می

cگذرد.  از هر چهار ناحیه می a:a a

2
2
1 0  

 توجه کنید که صورت کسر همواره منفی و مخرج آن همواره مثبت است.
 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

.85 صحیح است. 3گزینه 
 تابع را پیدا کنیم: ضابطۀکنیم  اول با توجه به نمودار داده شده سعی می

31

2

1
f (x) a(x )(x )1 3

 
3ها برابر  طول رأس سهمی بین ریشه 1  است. 12

f( ) a( )( ) a 11 2 2 2 2 2  
f ضابطۀپس  (x) :را داریم 

xf(x) (x )(x ) f( ) ( )( )41 1 51 3 4 5 12 2 2  
 )16تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

.86 صحیح است. 3گزینه 
 محیط استادیوم برابر است با:

r

x
x r x r

x r
x r
2

2 2 2 6 300
3 150

150 3 
 مساحت استادیوم برابر است با:

x rS x( r) r x( r) r S ( r)( r) r2 2 2150 32 2 3 150 3 2 3  
r r r r r r(r )2 2 2300 6 3 300 3 3 100  

)طول رأس سهمی  )
300 502 شود و ماکزیمم مسـاحت بـه ازاي    می 3

maxS               شود: آن ایجاد می S( ) ( )50 150 50 7500  
 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

 

.87 صحیح است. 4گزینه 

xاگر  t
3
 فرض کنید، داریم: 4

t
x x t t t
3 3 22 4

1
2 3 1 0 2 3 1 0 1

2
  

x x , x x ( )
3 3 4 4
4 4 3 31 11 1 22 2  

k k
4
3 41 2 2  ها ضرب جواب :حاصل 3

 )18تا  11هاي  ه(ریاضی یازدهم، صفح
.88 صحیح است. 4گزینه 

f(x)برد تابع  x x23 2 ]صورت  به 1 , )a4 .است 
( )( )

a ( ) ( )
4 4 3 1 16 4

4 4 3 4 3 3  

aبنابراین  4
 کنیم: را پیدا می g(x) ضابطۀاست. پس  3

x
( )
3 9
4 82 3

g(x):محور تقارن   x x24 3 13  

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
.89 صحیح است. 2گزینه 

شود کـه عبـارت    با توجه به جدول تعیین عالمت داده شده، مشخص می
P دوم باشد؛ زیـرا عبـارت    درجۀتواند از  نمیP     داراي فقـط یـک ریشـه

افتـد (اگـر عبـارت     مـی  است و در طرفین این رشته تغییر عالمت اتفـاق 
 ریشــۀعالمــت آن در طــرفین   مضــاعف باشــد، ریشــۀدوم داراي  درجــۀ

aمضاعف تغییر نخواهد کرد.) پس باید  باشد. در ایـن صـورت بایـد     0
x Pاول  درجۀعبارت  ریشۀ 3 bx باید  Pباشد، یعنی عبارت  6

xبه ازاي   برابر صفر شود. 3
b b a b ( )3 6 0 2 0 2 2  

 )84 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.90 صحیح است. 2گزینه 

x(x ) x(x )
(x )(x )x x

2 2

2
3 3 02 12

  

هـاي   کافی است جدول تعیـین عالمـت عبـارت فـوق را بـه ازاي ریشـه      
xعبارات صورت و مخرج تشکیل دهیم:  , x , x , x0 3 2 1  

x

(x )23
(x )(x )2 1

P(x)

2 0 1

0
0

0
0 0

x
3

0 0 0 
( , ) [ , ) { }2 0 1 3[ , ) { }[ , ) {, )  مجموعه جواب نامعادله }

 در مجموعه جواب نامعادله قرار دارد. 3فقط عدد طبیعی 
 )87 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.91 صحیح است. 4گزینه 
ثانیـاً  ،0همـواره مثبـت باشـد، بایـد اوالً     P(x)که عبـارت   براي این

m  باشد: 0

 
(m ) ( m) m m m

m m (m )(m ) m ( )
m m ( )

2 2

2
0 3 4 0 6 9 4 0

10 9 0 1 9 0 9 1 1
0 0 2

  

 m( ) ( ) m m , , , ,1 2 9 1 8 7 6 2m( ) , , , ,m m1( )) m 8 7 6 2, , , ,,, , , ,, ,m  
 )90 صفحۀ(ریاضی دهم، 

x2 25 0 4 20 17 0x x x2
4  
 )18تا 11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

صحیح است. 4نه 
cدوم درجۀدر تابع 

a محورهـاي   احیـۀن4، نمـودار تـابع از هـر    0
گذرد. در این سؤال هم داریم:صات می

cگذرد.  از هر چهار ناحیه می a:a a
a2
2
1  

 کنید که صورت کسر همواره منفی و مخرج آن همواره مثبت است.
 )18تا 11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

صحیح است. 3نه 
تابع را پیدا کنیم:ضابطۀکنیم  با توجه به نمودار داده شده سعی می

31

2

1
f (x) a(x )(x )a(x )(x)(x)(x

3ها برابر  ل رأس سهمی بین ریشه 1  است. 12

f( ) a( )( ) aa 1) a( )( )a( )( )a( )( )a( )( ) 2  
fضابطۀ (x) :را داریم 

f(x) (x )(x ) f( ) ( )( )x(x )(x ) f( ) ( )( )(x 41 1 5( )( )))(x ) f( ) ( )(x)(x ) f( ) ( )() f( ))(x ) f( ) ( )(x ( )(( )()(2 2 2( )( )  
 )16تا 11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

( )( )
( ) ( )
( )( )4 4( )(( )( 16 4

3( ) ( )( ) (

aبنابراین  4
کنیم: را پیدا می g(x)ضابطۀاست. پس 3

x
( )
3 9
4 8)2 3

x:محور تقارن   xx24 1xx3

هاي (ریاضی یازدهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  89.

شود کبا توجه به جدول تعیین عالمت داده شده، مشخص می
P دوم باشد؛ زیـرا عبـارت   درجۀتواند از  نمیPداراي فقـط ی

افتـد (اگ مـی  است و در طرفین این رشته تغییر عالمت اتفـاق 
عالمــت آن در طــر  مضــاعف باشــد، ریشــۀدوم داراي درجــۀ

aمضاعف تغییر نخواهد کرد.) پس باید  باشد. در ایـن صـ0
x Pاول  درجۀعبارت  ریشۀ3 bxbx باشد، یعنی عبا6

xبه ازاي  برابر صفر شود. 3
b a b ( ) 2b a b ( )a b (b a b ( )b a b (b a b (

ص(ریاضی دهم،
صحیح است. 2گزینه  90.

x(x )
(x )(x )

x(x )
( )( )

2 2( )x(xx(xx(x( 0)(x)(x)(x2
کافی است جدول تعیـین عالمـت عبـارت فـوق را بـه ازاي ر

,عبارات صورت و مخرج تشکیل دهیم:  ,3 2 1, x , x, xx xxx

)2

2 0 1

0
00

3
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.92 صحیح است. 2گزینه 
aبراي تبدیل نامساوي مضاعف به شکل کلی x b   ـاوي ـا نامس ـایی بـه    ی ه

xشکل کلی  b   ـا xی a        ـافی اسـت ـامل قـدرمطلق، ک ـاوي ش بـه نامس
 ها کم کنیم. بنابراین داریم: را از طرفین نامساوي bو  aمیانگین مقادیر 

x )یا 6 , ] [ , ) x3 6 3[ , )[ ,  :مجموعه جواب نامعادله ]](
x 9 962 x3یا 2 6 9 9 932 2 2  6و  3میانگین  2

x | x |9 3 9 3
2 2 2 2

 یگژیو قبط
xقلطم ردق 9 3

2 2 ای
 

 )93 صفحۀ(ریاضی دهم،  
.93 صحیح است. 3گزینه 

 A (x )( x ) (x )(x ) (x ) (x ) ( x )2 29 2 6 3 3 2 3 3 2 6  
x)چـون عبــارت   نـامنفی اســت، پــس در صـورت مثبــت بــودن    23(

( x )2 )وجـود دارد و عبـارت    Aامکان مثبـت بـودن    6 x )2 6 
xازاي به B                             مثبت است. 3 x(x )2 4  

x)چون عبارت  )2 همواره مثبت است، پس در صورت مثبت بودن  4
( x)  امکان مثبت بودنB بـارت وجود دارد و ع( x)  ازاي  بـهx 0 

x)   مثبت است. x ) (x )x xC
x x x x x x

2 22
2 2 2

6 9 36 9
3 3 3

  

عبارت مخرج همواره مثبت است و عبارت صورت کسر همـواره نامثبـت   
تـر یـا مسـاوي صـفر اسـت و       همـواره کوچـک   Cاست، بنابراین عبـارت  

 تواند مثبت باشد. نمی
x(x ) x(x )(x )x xD

x x x x x x

23
2 2 2

1 1 1
2 2 2 2 2 2

  

عبارت مخرج کسـر همـواره مثبـت اسـت و عبـارت صـورت کسـر نیـز         
xازاي  تواند مثبت باشد (مثالً به می همواره صـورت کسـر مثبـت     1

 تواند مثبت شود. می Dاست) بنابراین عبارت 
 )93و  88 هاي هصفح(ریاضی دهم،  

.94 صحیح است. 2گزینه 
شـود کـه    شـده، مشـخص مـی    ین عالمـت داده با توجه بـه جـدول تعیـ   

x xمضاعف و  ریشۀ 3 p(x)عبـارت   ةساد ریشۀ 4 اسـت،   0
x)پــس بایــد عبــارت  ax b)2  ریشــۀداراي یــک x و یــک  3

x ریشۀ  باشد. بنابراین داریم: 4
x ax b (x )(x ) x ax b x x

a , b

2 2 23 4 12
1 12

  

a b ( )1 12 11  
 )86 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.95 صحیح است. 2گزینه 
شـده بـه سـمت چـپ،      بدیهی است که با انتقال دو واحدي نمـودار داده 

yنمودار تابع  f (x) است:صورت زیر  آید که به دست می به 

6 1
3

y

x

y f (x)

 
x) نامعادلـۀ بنابراین براي به دست آوردن جـواب   )f(x)

x3
4 0

1
کـافی   

هاي عبارات صورت و مخرج، جدول تعیین عالمت  است با توجه به ریشه
 را تشکیل دهیم:

x

f (x)

x3 1
P(x)

6 4 1

0
00

0

x 4
1

0

3

0 00
0

 ن.ت
)(توجه شود که تعیین عالمت عبـارت  x )3 کـه عبـارتی از درجـه     1

xکـه برابـر  آن ریشـۀ سوم است با توجه بـه   اسـت، هماننـد عبـارت     1

( x ــرا بــه صــورت  1( xاســت، زی ( x )(x x )3 21 1 1x x )2x xx xx
تبثم هراومه

 

 قابل تجزیه است) طبق جدول فوق، مجموعه جواب به صورت زیر است:
( , ] [ , ) [ , )4 1 1 3[ , ) [ , ),[ , ) [, ) [[ , ) [, )  مجموعه جواب ]

xدر مجموعه جواب نامعادله اعـداد صـحیح    3  ،x 2  ،x 1 
xو   وجود ندارد. 2

 )93 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.96 صحیح است. 2گزینه 

1هـر روز   Aین کار را انجام دهـد،  روز ا xدر  Bروز و  30در  Aاگر 
30 

هر روز  Bکار و 
x
Bدهند. بنابراین  کار انجام می 1 , A    با هـم هـر روز

x
1 1
 دهند. کار را انجام می 30

 xx x
1 1 1 1 2 1 1530 10 30 15  

 )23 صفحۀهم، (ریاضی یازد
.97 صحیح است. 2گزینه 

(x x) x x x x x x2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 1  
A A A A A2 22 1 2 1 0 1  
x x x x x x2 2 22 1 2 1 2 1 0  

x 1 2  
| | | |1 2 1 2 2 2  

 )23و  21 هاي هصفح(ریاضی یازدهم، 
.98 صحیح است. 1گزینه 

x y x x x22 2 5 2 2  
x x x x x x x2 2 22 2 5 2 4 4 2 5 2  

xx x
x

2 1 1 9 22 0 2 2 0 2
ق.ق.غ

  
 )98مشابه کنکور سراسري (ریاضی یازدهم، 

.99 صحیح است. 4گزینه 
x kx k x kx x kx

22 2 2 42  

x (k )x ( k )2 2 2 4 0  
(k ) ( k ) k k k2 20 2 4 2 4 0 4 4 8 16 0 

kk k (k )(k ) k
2 64 12 0 6 2 0 2  

k kنیست؛ چون اگر قابل قبول  2 xباشـد،   2 دسـت   بـه  0
xآید و  می    صحیح است. kمخرج است. پس فقط یک مقدار  ریشۀ 0

 )21تا  19هاي  صفحه(ریاضی یازدهم،  
 

.100 صحیح است. 2گزینه 

ر ب )ن ن( و ب ب ور ر س پ ی
( xxx   امکان مثبـت بـودنA     وجـود دارد و عبـارت( x )xxx

xي B                            مثبت است. 3 x(x )x(xx(x2  
x)ن عبارت  )2 همواره مثبت است، پس در صورت مثبت بودن (

)ععبـارت وجود دارد و ع Bامکان مثبت بودن ) x)  ازاي  بـهx 0

x)  ت است. x ) (x )C
x

(xx
x x x x xx x x x

2 2) ( )2
2 2 2

x ) (xx ) (xx ) (x) (xx ) () () (6 9x
3 3 3

  

ت مخرج همواره مثبت است و عبارت صورت کسر همـواره نامثبـت   
تـر یـا مسـاوي صـفر اسـت و      همـواره کوچـک  Cت، بنابراین عبـارت  
تواند مثبت باشد.

x(x ) x(x )(x )xD
x

x(xx
23

2 2 2
) x(x )(x) x(x )(xx(x )(x) x(x

2 2 2 2 2 2x x x x xx x xx x x x2 2  

ت مخرج کسـر همـواره مثبـت اسـت و عبـارت صـورت کسـر نیـز         
xازاي  واند مثبت باشد (مثالً به همواره صـورت کسـر مثبـت    1

تواند مثبت شود.میDت) بنابراین عبارت 
 )93و 88هاي هصفح(ریاضی دهم،  

صحیح است. 2نه 
شـود کـه   شـده، مشـخص مـی   ــ    ین عالمـت داده جه بـه جـدول تعیـ

xمضاعف و  ریشۀx p(x)عبـارت   ةساد ریشۀ4 اسـت،  0
x)س بایــد عبــارت  ax b)ax2 ریشــۀداراي یــکx و یــک  3

xۀ باشد. بنابراین داریم:4
x ax b (x )(x ) x ax b x x

a , b
ax b (x )(x ) x ax b x xax b (x )(x ) x ax b x

a

2 2 2)(x)()(x)(x 12
12, b, b

  

a b ( )a bb 11( )(( )((  
ده )86صفحۀ(ریاض

xدر مجموعه جواب نامعادله اعـداد صـحیح    3 ،x 2
xو   وجود ندارد. 2

ص(ریاضی دهم،
صحیح است. 2گزینه  96.

هـ   Aین کار را انجام دهـد،  روز ا xدر  Bروز و  30در  Aاگر 

هر روز  Bکار و 
x
Bدهند. بنابراین  کار انجام می 1 , A با هـ

x
1 1
 دهند. کار را انجام می 30

x1 1 1 2 1 150 10 30 15x
صهم،(ریاضی یازد

صحیح است. 2گزینه  97.
) 2) 2 2 1)x) x x x x x xx x x x xx) x x x x x))

A A A A2 2AA1 2 1 0 1A A A AAA A A AA AA AAAAA
2 22 1 2 1 2 1 0x x x x xx x xx x x x2 2

2
| | 2 2|

هاي هصفح(ریاضی یازدهم، 
صحیح است. 1گزینه  98.

22 2 5 2 2x xxxx 2

2 2 22 5 2 4 4 2 5 22 5 2 4 4 2x x x x x xx x x x xx x x x x2 2 2
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2 2

2 2
4 3 2 4 3 2

3 2 1 32 1
  

A A A A A
A A A A

2 2 2
2 2

8 2 3 2 7 2 3 2
3 32 2

  

A
A A A A A A A
2 2 2 1

21 6 9 4 2 17 8 9 0 9
17

  

x x x x
x x x x

2 2

2 2
1 1 0 0
9 17 17 9 0 017

هشیر 2

  
 حقیقی دارد. ریشۀ 2معادله 

 )23تا  19هاي  صفحه(ریاضی یازدهم، 
 شناسی زیست

.101 صحیح است. 1گزینه 
خـوار (ماکروفـاژ)    هاي درشـت  آخرین خط دفاع در دستگاه تنفس یاخته

کلسـترول وجـود دارد کـه در     هـا مولکـول   هستند. در غشاي این یاخته
LDL هاي کم چگال) به مقدار زیاد وجود دارد. (لیپوپروتئین 

 ها: بررسی سایر گزینه
 در تماس نیست. کربوهیدرات) هر پروتئینی با 2
 دهند. عبور نمیاجازة کنند و به هر یونی  ها اختصاصی عمل می پروتئین) 3
که به دلیل دو الیـه  هاي غشا فسفولیپیدها هستند  ) بیشترین مولکول4

 بودن در هر دو طرف یاخته وجود دارند.
 )16تا  14هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست

.102 صحیح است. 2گزینه 
 کنند. موارد (الف و د) عبارت را به درستی کامل می

 بررسی موارد:
شوند در جهت شیب غلظت با  جا می هایی که با انتشار جابه الف) مولکول

تـرین   هاي فسـفولیپید (فـراوان   ی خود از بین مولکولکمک انرژي جنبش
 کنند. هاي غشا) عبور می مولکول

ب و د) حرکت در خالف جهت در طی انتقـال فعـال بـه کمـک انـرژي      
هـاي پرانـرژي نظیـر     دهد و با صرف انـرژي از مولکـول   جنبشی رخ نمی

ATP دهد. رخ می 
ن در طـی انتشـار تسـهیل شـده بـدو     شیب غلظت ج) حرکت در جهت 

 باشد. صرف انرژي زیستی می
 )16و  15هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست

.103 صحیح است. 4گزینه 
ها بـا ترشـح    هاي بافت پوششی هستند که در حبابک منظور سؤال یاخته

شـوند.   سبب کاهش کشـش سـطحی مـایع درون آنهـا مـی      سورفاکتانت
ترین هاي سکرتین و گاس هاي پوششی در دستگاه گوارش هورمون یاخته

خـونی بـا ترشـح فـاکتور داخلـی       کنند و در جلوگیري از کم را ترشح می
کـه   4 گزینـۀ هاي کناري نقش دارنـد. در ارتبـاط بـا     معده توسط یاخته

دهنـدة   هموگلوبین (پروتئین انتقالپاسخ سؤال است باید توجه کنید که 
هـاي بافـت پوششـی بـدن انسـان تولیـد        گازهاي تنفسی) توسط یاختـه 

 د.نشو نمی
 )45و  44 ،33، 25، 21هاي  ، صفحه3و  2فصل  شناسی دهم،  (زیست

صحیح است. 3گزینه  104.
لولـۀ  اي شـکل   رو در سمت چپ بدن قرار دارد. بخش کیسه کولون پایین

آن در سـمت چـپ بـدن واقـع     عمدة باشد که قسمت  گوارش، معده می
 ها در سمت راست قرار دارند. شده است. سایر گزینه

 )26و  25، 20هاي ، صفحه2، فصل شناسی دهم (زیست
.105 صحیح است. 1گزینه 
اي قرار  هاي زیر مخاط و ماهیچه اي در الیه هاي عصبی روده یاختهشبکۀ 

گـوارش، حـاوي بافـت    لولـۀ  هاي  دارند که این دو الیه همانند سایر الیه
تنها  2گزینۀ رنگ است.  اي آن بی زمینهمادة پیوندي سست هستند، که 

زیـر مخـاطی   الیـۀ  تنها براي  3گزینۀ اي صادق است.  هماهیچالیۀ براي 
 مخاطی است.الیۀ مربوط به  4گزینۀ صادق است و 

 )23و  22، 21، 20هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.106 صحیح است. 1گزینه 

کننده اسـت. دقـت کنیـد حرکـات      قطعه شکل مربوط به انقباضات قطعه

رودة حتـی از بخـش ابتـداي    کرمی در هنگام استفراغ محتویات لولـه را  
 دهند. باریک به سرعت رو به دهان حرکت می

 کننده است. قطعه ها مربوط به انقباضات قطعه سایر گزینه
 )22و  21هاي   ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست

.107 صحیح است. 2گزینه 
اي  ماهیچـه الیـۀ  کنند.  در دستگاه گوارش حلق را به چهار راه تشبیه می

خطط (ارادي) است؛ اما با رسیدن غذا به حلق، انعکـاس  در حلق از نوع م
 دهد که در این انعکاس حرکات کرمی غیرارادي هستند.  بلع رخ می

 ها: بررسی سایر گزینه
شـود،   ) با رسیدن غذا به حلق بخش غیـرارادي فراینـد بلـع آغـاز مـی     1

 شروع فرایند بلع پیشتر رخ داده است.
 ) حلق فاقد بنداره است.3
 شود، نه حلق. ) مانع از ورود غذا به ناي میتگلو رفتن برچاکناي (اپی پایین) 4

 )23صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
.108 صحیح است. 4گزینه 

ـاي معـده    ها تنها ترکیبی است که توسط یاختـه  اسیدکلریدریک در بین گزینه ه
هاي دیگر  شود. بیکربنات و موسین در بخش معده مشاهده میشیرة ترشح  و در 

ـا از     گوارش، نظیر غدد بزاقی و روده نیز ترشح میلۀ لو شوند و گاسـترین نیـز تنه
 ریزد. شود، بلکه به خون می معده نمیشیرة شود؛ ولی وارد  معده ترشح می

 )25و  24هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.109 صحیح است. 2گزینه 

هـاي غـدد    ) از یاختـه HCO3در دستگاه گوارش انسـان بیکربنـات (  
هاي پوششـی سـطح معـده، روده، کبـد و دوازدهـه ترشـح        بزاقی، یاخته

هاي پوششی هستند و بـین آنهـا    شوند. همگی این یاخته جزء یاخته می
اندکی وجود دارد و همگی در سـاختار غشـاي خـود، فسـفولیپید     فاصلۀ 

ایـن  همـۀ  دارند، لسیتین نوعی فسفولیپید است. موارد (الف و ب) براي 
 ها صادق نیست. یاخته

 )26و  25، 23هاي   ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.110 صحیح است. 2گزینه 

لوزالمعــده اســت. پروتئازهــاي لوزالمعــده هماننــد غــدة منظــور ســؤال 
در ابتــدا غیرفعــال هســتند و پــس از ترشــح فعــال  معــدة پروتئازهــاي 

 شوند. می
 ها: بررسی سایر گزینه

طریق دو مجرا کـه یکـی مشـترك بـا مجـراي       ) ترشحات لوزالمعده از1
 شوند. باریک می رودةصفراوي است، وارد دوازدهه در 

 ) در معده نیز ترشح آنزیم لیپاز وجود دارد.3
 شود، نه در لوزالمعده روبین در کبد تولید می ) بیلی4

 )26و  25هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.111 صحیح است. 2گزینه 

هاي محلول در چربی دچـار   ویتامینذخیرة گ صفرا در فرد مبتال به سن
برخـی  ذخیـرة  شود، نه هر نوع ویتامینی، در ضمن کبد محل  اشکال می
از عالئم بسته شدن مجراي خـروج   4و  1هاي  ها است. گزینه از ویتامین

 هاي عصبی است. مربوط به ایجاد درد و تحریک یاخته 3گزینۀ صفرا و 
 )32و   28، 26هاي   حه، صف2شناسی دهم، فصل  (زیست

.112 صحیح است. 1گزینه 
آنزیم آمیالز کاربرد دارد. آمیالز بـا اثـر    اثر محلول لوگول براي شناسایی

هـاي درشـت    ساکاریدي به نام مـالتوز و مولکـول   بر نشاسته آن را به دي
 کند. تبدیل می

 )27صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
.113 صحیح است. 3گزینه 

هـاي مختلـف    توان درون بخـش  که به کمک آن میآندوسکوپی روشی است 
بدن ازجمله مري، معده و دوازدهه را مشاهده کرد. براي بررسی کولون بـاالرو  

 ندوسکوپی.شود، نه آ کولونوسکوپی استفاده میرو از  یا پایین
 )29صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.114 صحیح است. 4گزینه 
باریـک تخریـب   رودة هـاي   یاختـه  ،در بیماري سلیاك در اثر پروتئین گلـوتن 

روند، در نتیجه سطح جـذب مـواد    شود و ریزپرزها و حتی پرزها از بین می می
 شود. کند و بسیاري از مواد مغذي جذب بدن نمی کاهش شدیدي پیدا می

 )30صفحۀ ، 1شناسی دهم، فصل  (زیست
.115 صحیح است. 1گزینه 

دارند که هـر دو  هاي خونی و لنفی وجود  باریک مویرگرودة در پرزهاي 

صحیح است. 1نه 
خـوار (ماکروفـاژ)   هاي درشـت  ین خط دفاع در دستگاه تنفس یاخته

 کلسـترول وجـود دارد کـه در    هـا مولکـول   ند. در غشاي این یاخته
L هاي کم چگال) به مقدار زیاد وجود دارد.(لیپوپروتئین

 ها: سی سایر گزینه
در تماس نیست. کربوهیدراتهر پروتئینی با 

 دهند. عبور نمیاجازة کنند و به هر یونی ها اختصاصی عمل میروتئین
که به دلیل دو الیـه  هاي غشا فسفولیپیدها هستند یشترین مولکول

ن در هر دو طرف یاخته وجود دارند.
 )16تا 14هاي  ، صفحه2تتشناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2نه 
 کنند. د (الف و د) عبارت را به درستی کامل می

 سی موارد:
شوند در جهت شیب غلظت با  جا می هایی که با انتشار جابه مولکول

تـرین   هاي فسـفولیپید (فـراوان  ششی خود از بین مولکولک انرژي جنبش
 کنند. هاي غشا) عبور می ول

 د) حرکت در خالف جهت در طی انتقـال فعـال بـه کمـک انـرژي      
هـاي پرانـرژي نظیـر    دهد و با صرف انـرژي از مولکـول   شی رخ نمی

A دهد. رخ می 
ن در طـی انتشـار تسـهیل شـده بـدو     شیب غلظت حرکت در جهت 

می  باشد. ف انرژي زیستی
 )16و 15هاي  ، صفحه2تتشناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4نه 
ها بـا ترشـح    هاي بافت پوششی هستند که در حبابکور سؤال یاخته

     شـوند.  سبب کاهش کشـش سـطحی مـایع درون آنهـا مـی      فاکتانت
سسترین هاي سکرتین و گاسهاي پوششی در دستگاه گوارش هورمونه

خـونی بـا ترشـح فـاکتور داخلـی       کنند و در جلوگیري از کمشح می
کـه   4 گزینـۀ هاي کناري نقش دارنـد. در ارتبـاط بـا    ه توسط یاخته     

دهنـدة  هموگلوبین (پروتئین انتقالخ سؤال است باید توجه کنید که 
هـاي بافـت پوششـی بـدن انسـان تولیـد       هاي تنفسی) توسط یاختـه 

نش

ه ها تنها ترکیبی است که توسط یاختـهاسیدکلریدریک در بین گزینه
 شود. بیکربنات و موسین در بخش معده مشاهده میشیرةترشح  و در 

شوند و گاسـترینگوارش، نظیر غدد بزاقی و روده نیز ترشح میلۀلو
 شود، بلکه به خون میمعده نمیشیرة شود؛ ولی وارد معده ترشح می

هاي ، صفحه2تتشناسی دهم، فصل (زیست
صحیح است. 2گزینه  109.

ه ) از یاختـه HCO3در دستگاه گوارش انسـان بیکربنـات (  
هاي پوششـی سـطح معـده، روده، کبـد و دوازده بزاقی، یاخته

هاي پوششی هستند وشوند. همگی این یاخته جزء یاختهمی
اندکی وجود دارد و همگی در سـاختار غشـاي خـود، ففاصلۀ 

دارند، لسیتین نوعی فسفولیپید است. موارد (الف و ب) براي
ها صادق نیست. یاخته

،23هاي   ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2گزینه  110.

لوزالمعــده اســت. پروتئازهــاي لوزالمعــدغــدة منظــور ســؤال 
در ابتــدا غیرفعــال هســتند و پــس از ترشمعــدة پروتئازهــاي 

 شوند. می
 ها: بررسی سایر گزینه

ب) ترشحات لوزالمعده از1 طریق دو مجرا کـه یکـی مشـترك
شوند. باریک می رودةصفراوي است، وارد دوازدهه در 

) در معده نیز ترشح آنزیم لیپاز وجود دارد.3
شود، نه در لوزالمعدهروبین در کبد تولید می ) بیلی4

هاي ، صفحه2تتشناسی دهم، فصل (زیست
صحیح است. 2گزینه  111.

هاي محلول در چویتامینذخیرة ننگ صفرا در فرد مبتال به سن
ذخیشود، نه هر نوع ویتامینی، در ضمن کبد محل  اشکال می
از عالئم بسته شدن مجر4و  1هاي  ها است. گزینه از ویتامین

هاي عصمربوط به ایجاد درد و تحریک یاخته3گزینۀ صفرا و
26،8هاي   حه، صف2شناسی دهم، فصل  (زیست
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 شوند. مخاطی محسوب میالیۀ جزء 
 هاي لنفی صادق نیست. سایر موارد (الف، ب و ج) براي مویرگ

 )31و  30، 21هاي  ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.116 صحیح است. 1گزینه 

هـاي عصـبی    تـوان دیـد یاختـه    ، می30صفحۀ در ، 29با توجه به شکل 
هـا تحـرك    کند. ایـن یاختـه   می پرز نفوذاي به درون  عصبی روده شبکۀ
توانند مستقل از دستگاه عصـبی   کنند. می گوارش را نیز تنظیم میرودة 

خودمختار فعالیـت کننـد؛ امـا فعالیـت ایـن دسـتگاه بـر عملکـرد آنهـا          
 تأثیرگذار است.

 )33و  30هاي   ، صفحه2شناسی دهم، فصل  (زیست
.117 صحیح است. 3گزینه 

 موارد (الف، ب و ج) صحیح هستند.
جذب بیشتر آمینواسیدها همانند گلوکز بـه کمـک مولکـول ناقـل ویـژه      

یاختۀ شود. انرژي الزم براي ورود گلوکز به  (درستی مورد الف) انجام می
شـود (درسـتی مـورد ج) و شـیب      پرز از شیب غلظت سدیم فـراهم مـی  

سـدیم پتاسـیم حفـظ    دهنـدة   انتقـال غلظت سدیم با فعالیـت پـروتئین   
غشـایی تشـکیل   کیسـۀ  رد ب). در ایـن فراینـد   شـود. (درسـتی مـو    می
 شود. (رد مورد د) نمی

 )31صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست
.118 صحیح است. 2گزینه 

پسـتانداران نشـخوارکننده (گوسـفند) اسـت کـه      معدة هزارال بخشی از 
گیـري مـواد غـذایی     الیه است که تا حدودي به آب صورت اتاقکی الیه به

 د.پرداز وارد شده، به آن می
 )38 صفحۀ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.119 صحیح است. 4گزینه 
اي  هـاي اسـتوانه   باشـد. یاختـه   مخاط میالیۀ زیرمخاط در تماس با الیۀ 
 شود، نه زیرمخاط مخاطی یافت میالیۀ دار در  مژك

 )43و  42هاي   ، صفحه3شناسی دهم، فصل  (زیست
.120 صحیح است. 3گزینه 

ق) دیافراگم از حالـت گنبـدي خـارج    در هر نوع انجام دم (عادي یا عمی
بـراي دم عـادي و    1گزینـۀ  آیـد.   صـورت مسـطح درمـی    شـود و بـه   می

 براي بازدم عادي صادق نیستند. 4و  3هاي  گزینه
 )47صفحۀ ، 3شناسی دهم، فصل  (زیست

.121 صحیح است.   2گزینه 
گوارشـی   کریچـۀ غذایی پس از ادغام با لیـزوزوم (نـه لیـزوزیم) بـه      کریچۀ

 صحیح هستند. 37ها با توجه به متن و شکل  شود. سایر گزینه تبدیل می
 )36صفحۀ ، 2شناسی دهم، فصل  (زیست

.122 صحیح است. 4گزینه 
تـر   هـاي باریـک   اصلی به یک شش وارد شده در آنجـا بـه نـایژه   نایژة هر 

 شود. تقسیم می
 ها: بررسی سایر گزینه

 حبابکی قرار ندارد.کیسۀ ) هر حبابکی الزاماً در 1
 صادق نیست. اي مبادلهاي نایژك ) بر2
 هاي حبابک صادق نیست. ها و کیسه ) براي حبابک3

 )43و  42هاي  ، صفحه3شناسی دهم، فصل  (زیست
.123 صحیح است 1گزینه 

 تیفرظمات تیفرظ
یتایح

 مجح
 هریخذ
یمد

 رثکادح
مد

نامز

هدنام یقاب مجح

 هریخذ مجح
یمدزاب

يراج مجح

 رثکادح
مدزاب

6000 ML

5000 ML

4000 ML

3000 ML

2000 ML

1000 ML

بـازدمی در ظرفیـت تـام و ظرفیـت     ذخیرة دمی، هواي مرده و ذخیرة حجم 
 تنها در ظرفیت تام قرار دارد. مانده . حجم باقیمشترك هستندحیاتی 

 )49و  48هاي  ، صفحه3شناسی دهم، فصل  (زیست
.124 صحیح است. 4گزینه 

النخاع اشاره دارد. دقت کنید مرکز تنفس  عالمت سؤال در شکل به بصل
هـا   تواند مدت زمان دم را تنظـیم کنـد. سـایر گزینـه     در پل مغز هم می

 النخاع هستند. مربوط به مرکز تنفس در بصل
 )51و  50هاي  ، صفحه3شناسی دهم، فصل  زیست(

.125 صحیح است. 2گزینه 
ـا در   تـرین آبشـش   ساده ـایی دیـده مـی   سـتارة  ه ـایی بـه   سـتارة  شـود.   دری دری

 خارپوستان تعلق دارد. این جانوران فاقد خون و دستگاه گردش خون هستند.
 )53صفحۀ ، 3شناسی دهم، فصل  (زیست

.126 صحیح است. 4گزینه 
 26صـفحۀ  ، 22شود. بـا توجـه بـه شـکل      تجزیه می هموگلوبین در کبد

 شناسی دهم، کبد در زیر دیافراگم قرار دارد. کتاب زیست
 ها: بررسی سایر گزینه

 کند. اکسید خون را حمل می درصد کربن دي 23) هموگلوبین 1
پیوندد، به همین علت این پـروتئین   ) یون هیدورژن به هموگلوبین می2

 شود. مانع از اسیدي شدن خون می
) هر گروه هم تنها به یک مولکول اکسـیژن از طریـق اتـم آهـن خـود      3

 شود. متصل می
 )45و  26هاي  ، صفحه3و  2شناسی دهم، فصل   (زیست

.127 صحیح است. 1گزینه 
 تنها مورد الف صحیح است.

 بررسی موارد:
 خواري (فاگوسیتوز) است. روش تغذیه در پالناریا همانند هیدر از نوع ذرهالف) 
پالناریا فاقد سـاختارهاي تنفسـی ویـژه و چهـار روش اصـلی بـراي       ب) 

 تنفس است.
 باشد. ج) پالناریا فاقد استخوان، غضروف، خون و... می
 د) کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است.

 )52و  36، 18، 17هاي   ، صفحه3و  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.128 صحیح است. 1گزینه 

شـود کـه بـه     انشعاب سوم هـم مشـاهده مـی   قبل از دو نایژه اصلی، یک 
 رود. شش راست می

 )48و  47هاي  ، صفحه3شناسی دهم، فصل  (زیست
.129 صحیح است. 4گزینه 

داران انژري بیشتري مصـرف   پرندگان به علت پرواز، نسبت به سایر مهره
کننــد. ایــن جــانوران عــالوه بــر شــش داراي ســاختارهایی بــه نــام  مــی
 هاي هوادار هستند. کیسه

انگشـت در   4زوکار پمپ فشار مثبت در تنفس، براي قورباغه است. پرنـدگان  سا
 .شود چهار قسمتی در گیاهخواران نشخوارکننده دیده میمعدة هر پا دارند و 

 )54و  38، 37هاي  ، صفحه3و  2شناسی دهم، فصل   (زیست
.130 صحیح است. 4گزینه 
ـ     سازي به کمک لب و دهان صورت مـی  واژه االي گیـرد کـه همگـی در ب
 هاي صوتی قرار دارند. پرده

هـاي صـوتی در طـی بـازدم رخ      ) ارتعـاش پـرده  1 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. دهد که در آن حالت دیافراگم گنبدي شکل می می
 خوردگی مخاط به سمت داخل هستند. هاي صوتی حاصل چین ) پرده2
 هاي صوتی است. حنجره در ابتداي نـاي  ) حنجره محل قرارگیري پرده3

ــ بازنگـه داشـتن    1 دهـد:   واقع است و در تنفس دو کار مهم انجام مـی 
 ـ ممانعت از ورود غذا به مجراي تنفسی2مجراي عبور هوا  

 )50و  42هاي   ، صفحه3شناسی دهم، فصل   (زیست
 فیزیک

.131 صحیح است. 3گزینه 
 .اي هستند هاي نرده هاي برداري و بقیه کمیت شتاب، نیرو و سرعت کمیت

)6 صفحۀهم تجربی، (فیزیک د
.132 صحیح است. 4گزینه 

 ها اصطکاك مؤثر است. در تمام گزینه
 )5 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

.133 صحیح است. 4گزینه 

k رابطۀاز  SIواحد انرژي در  mv21
kgmبرابر  2

s

2

 است؛ پس: 2

kgm kg kgm kgmB m B , C m C
s s s s

2 22
2 2 2 2  

kgmD
s

2

2  

 )7 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

غشـایی تشـکیل     کیسـۀ  رد ب). در ایـن فراینـد   شـود. (درسـتی مـو   
شود. (رد مورد د)

 )31صفحۀ ، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 2نه 

پسـتانداران نشـخوارکننده (گوسـفند) اسـت کـه      معدة ال بخشی از 
گیـري مـواد غـذایی    الیه است که تا حدودي به آبورت اتاقکی الیه
د.پرداز  شده، به آن می

 )38 صفحۀ، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4نه 

اي  هـاي اسـتوانه   باشـد. یاختـه   مخاط میالیۀ زیرمخاط در تماس با 
شود، نه زیرمخاطمخاطی یافت میالیۀ دار در ك

 )43و 42هاي   ، صفحه3تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 3نه 

ییق) دیافراگم از حالـت گنبـدي خـارج    هر نوع انجام دم (عادي یا عمی
بـراي دم عـادي و   1گزینـۀ  آیـد.   صـورت مسـطح درمـی    شـود و بـه 

براي بازدم عادي صادق نیستند. 4و  3هاي ه
 )47صفحۀ ، 3تتشناسی دهم، فصل  (زیست

 صحیح است.   2نه 
گوارشـی       کریچـۀ غذایی پس از ادغام با لیـزوزوم (نـه لیـزوزیم) بـه     چۀ

 صحیح هستند. 37ها با توجه به متن و شکل  شود. سایر گزینه ل می
 )36صفحۀ ، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4نه 
تـر  هـاي باریـک   اصلی به یک شش وارد شده در آنجـا بـه نـایژه   ایژة 

 شود. یم می
 ها: سی سایر گزینه

هر حبابکی الزاماً در 
ز ر ی

حبابکی قرار ندارد.کیسۀ 
 صادق نیست.  اي مبادلهاي نایژكر

هاي حبابک صادق نیست.ها و کیسهراي حبابک
 )43و 42هاي  ، صفحه3تتشناسی دهم، فصل  (زیست

 صحیح است 1نه 
رثکادحمجحتیفرظ

600 000 ML

خواري (فاگوسیروش تغذیه در پالناریا همانند هیدر از نوع ذرهالف)
پالناریا فاقد سـاختارهاي تنفسـی ویـژه و چهـار روش اصب) 

 تنفس است.
 باشد. ج) پالناریا فاقد استخوان، غضروف، خون و... می
د) کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است.

،18، 17هاي   ، صفحه3و  2شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1گزینه  128.

   شـ انشعاب سوم هـم مشـاهده مـی   قبل از دو نایژه اصلی، یک 
رود. شش راست می

هاي ، صفحه3تتشناسی دهم، فصل (زیست
صحیح است. 4گزینه  129.

داران انژري بیشترپرندگان به علت پرواز، نسبت به سایر مهره
 کننــد. ایــن جــانوران عــالوه بــر شــش داراي ســاختارهایمــی
هاي هوادار هستند. کیسه

4زوکار پمپ فشار مثبت در تنفس، براي قورباغه است. پرنـدگانسا
چهار قسمتی در گیاهخواران نشخوارکننده دیدهمعدةهر پا دارند و 

،37هاي  ، صفحه3و 2شناسی دهم، فصل   (زیست
صحیح است. 4گزینه  130.
گیـرد کـه همگـیسازي به کمک لب و دهان صورت مـی  واژه
هاي صوتی قرار دارند. پرده

هـاي صـوتی در طـی ) ارتعـاش پـرده  1 ها: بررسی سایر گزینه
 شود. دهد که در آن حالت دیافراگم گنبدي شکل میمی
خوردگی مخاط به سمت داخلهاي صوتی حاصل چین ) پرده2
هاي صوتی است. حنجره در اب) حنجره محل قرارگیري پرده3

ــ بازنگ1 دهـد:   واقع است و در تنفس دو کار مهم انجام مـی 
ـ ممانعت از ورود غذا به مجراي تنفسی2مجراي عبور هوا  

هاي ، صفحه3شناسی دهم، فصل   (زیست
ففیففییفییزییززیززیززیزیکییککیییک

صحیح است. 3گزینه  131.
اي هاي نرده هاي برداري و بقیه کمیتشتاب، نیرو و سرعت کمیت

www.konkur.in
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 1دوازدهم . آزمون  پایه      
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.134 صحیح است. 1گزینه 
x m m ( m) hm15 9 3 6 3 2 3 310 10 10 10 

.135 صحیح است. 1گزینه 
 لیتر. 2شود  نوشند که تقریباً می لیوان آب می 8ها تقریباً در روز  انسان

 لاس کی رد یفرصم بآ رتیل
نایناریا

680 10 2 365

8 2 1010 1 10 10
 

 )18 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.136 صحیح است. 1گزینه 

 هاي سمت چپ قبل از اعداد جزو ارقام بامعنی نیستند.دقت کنید صفر
 )16 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.137 صحیح است. 3گزینه 
A m m6 2 8 2140 10 10  
h mm m m3 28 8 10 10  

V Ah m8 2 6 310 10  حجم باران10
V r m m3 9 3 8 34 4 8 10  هر قطره103

6 14
8

10 10
10

اه هرطق دادعت ناراب لک مجح
ناراب ةرطق کی مجح

 
 )18 صفحۀ، 3ـ1مثال  ک دهم تجربی،(فیزی 

.138 صحیح است. 1گزینه 
/V V 13 6 الط5 الط هرقن هرقن

V V V5الط هرقن
V V

V V
19 10 68

الط5
الط هرقن

الط هرقن
 

V cm , V cm3 32 3 هاگتسد لح اب8 الط هرقن مرج فالتخا
  

  g30نقرهm  وg38طالm  
 )22و  21هاي  صفحه(فیزیک دهم تجربی،  

.139 صحیح است. 2گزینه 
F رابطۀبا توجه به  ghA  برابر شده، نیـروي وارد بـر    2چون ارتفاع

کف دو برابر شده است. عدد نیروسنج وزن مایع اسـت، چـون وزن مـایع    
 برابر شده است. 2برابر شده پس عدد نیروسنج کمتر از  2کمتر از 

.140 صحیح است. 3گزینه 
بر جسم از طرف کف، ظرف اخـتالف نیـروي وزن و نیـروي     نیروي وارد

bFارشمیدس است:  mg F  
Aها یکسان و  چون جرم B   است، پـسA BV V    اسـت. چـون

 کمتر است پس:  Aکمتر است پس نیروي ارشمیدس براي  Aحجم 
bA bB A BF F F F  

.141 صحیح است. 3گزینه 
P P gh0  

/ / / /
/ // /

P
P

4 4
2

4 41

9 5 10 1 5 10 15 9 5 22 5 32 8
9 5 10 5 20 59 5 10 1 5 10 7

  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.142 صحیح است. 4گزینه 

 حجم مایع کاسته شده ازحجم مایع ماند حجم مایع ثابت می
 باال آمده در لوله       ظرف سمت چپ                                 

A L A L h h cm2 2 1 1 40 15 12 50  

M /P g h P Pa3800 10 05 4 10  
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.143 صحیح است. 4گزینه 
A A A
B B B

P gh h
P gh h 2  

A A A A A
B B B B B

F P A A r( ) ( )F P A A r
2 22 2 2 2 8  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.144 صحیح است. 2گزینه 

 )60صفحۀ ربی، (فیزیک دهم تج 
.145 صحیح است. 3گزینه 

/ /P gh Pa3 43 10 10 2 5 7 5 10 

/ /gh Pa4 4 44 10 7 5 10 115   Pپایین جعبهPباالي جعبه 10
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.146 صحیح است. 2گزینه 
M N AP P P gh P gh0بآ  هویج
AP 52 51000 10 10 13600 1010 10   

AP kPa510 68000 2000 166 
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.147 صحیح است. 1گزینه 
V A h h h cm2 2 2 2 21600 1600 40 40  

A B / /P P h h cm1 109 40 1 8 20  
h h A h A h h h2 1 1 1 2 2 1 220 10 40  

h h h h cm , h cm1 2 2 2 14 5 20 4 16 
h cm100 16 116  

 )73 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.148 صحیح است. 1گزینه 

VA V A V A V A 1
1 1 2 2 1 1 2 2  

Aافزایش  AA A
2 2

1
1

2 %1002  

 )83 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.149 صحیح است. 3گزینه 

/
Lit cmA V A Vs s

3
1 1 3 32 5 2500 مجح

 نامز
/ cm5 32500 60 2500 1 5 1060

يروبع عیام مجح يروبع مجح
 
دقت کنید حجم مایع عبـوري در واحـد زمـان از تمـام مقـاطع یکسـان       

 است.
 )83 صفحۀ، (فیزیک دهم تجربی 

.150 صحیح است. 3گزینه 
) را 2و ظـرف (  P1و  v1) را 1اگر فشار و سرعت هوا در بـاالي ظـرف (  

v2  وP2 ) را 3و ظرف (v3  وP3   فرض کنیم، با توجه به جریان هـوا
 و سطح مقطع لوله:

v v v P P P1 2 3 1 2 3  
P gh P gh P gh P0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1  

 )83 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 

صحیح است. 3نه 
A 6 214 1 m m8 21  
h mm 38 8 1mm mmmmmmm m21  

V Ah mAh 2 6 3102810  حجم باران108
V rrr34

3 m9 3 8 34 8 10 10m9 هر قطره3
6 14
8

10 10
10

اه هرطق دادعت نارابلکممجح  
ةرطق کی مجح ناراب   

 )18صفحۀ، 3ـ1مثال  ییک دهم تجربی،(فیزی 
صحیح است. 1نه 

/V V /V V 13 6 الط/5 الط هرقن هرقن
V V VVV VVالط5 VVهرقن

V V
V VV
19 10 68V VV

VVالط5
الط هرقن

الط هرقن

V cm , V cmV cm3 3Vهاگتسد لح اب الط ر مرج فال
  

 g30نقرهm وg38طالm  
 )22و  21هاي  صفحه(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است. 2نه 
Fرابطۀجه به ghA  برابر شده، نیـروي وارد بـر   2چون ارتفاع

 دو برابر شده است. عدد نیروسنج وزن مایع اسـت، چـون وزن مـایع    
برابر شده است. 2برابر شده پس عدد نیروسنج کمتر از 2ر از 

صحیح است. 3نه 
بر جسم از طرف کف، ظرف اخـتالف نیـروي وزن و نیـروي     ي وارد

bFمیدس است:  mg Fbmg  
Aها یکسان و ن جرم BA   است، پـسA BV VA B    اسـت. چـون

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است. 2گزینه  146.

N AP gh P ghP gh PP gh PN A ب هویج
52 550 10 10 13600 102 5

10 10
kPa68000 2000 166

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است. 1گزینه  147.

A h h h cm2 2 2 20 1600 40 40A h h hA h h hh2 2h 2 2hh

/ / h h cm1 109 40 1 8 20/ / h h/ // h hh1 1hh
h A h A h h hh A h A h hA h A h h1 1 1 2 2 1 2hh A h A h hA h A h hA h A h hhh1hhh

h h h cm , h cmh h h cm hh h h2 2 2 1h cm ,cmh h h cm , hh h h cmh h hh hh hh
cm16 116

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است. 1گزینه  148.

VA V A V AA V A V AA V 1VV
2 2 1 1 2A V A V AA VV A V 2

Aافزایش 
AA
2A
1

2 %100

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است. 3گزینه  149.

/
Lit cm A Vs s

cm A V
3

3 3VVVV5 25/5Lit
/

Lit مجح
نامز
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 شیمی
.151 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) سرآغاز کیهان با انفجاري مهیب (مهبانگ) همراه است.1
 شوند. هایی با دماي باالتر تشکیل می ر ستارهتر د ) عنصرهاي سنگین3
مشتري و زمین بـه ترتیـب هیـدروژن و     ةترین عناصر دو سیار ) فراوان4

 آهن هستند.
 )4و  3هاي  (شیمی دهم، صفحه

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

Li7) در 1
 ها بیشتر است. ها از پروتون شمار نوترون  ،3

ــی از      2 ــه برخ ــتند ک ــرهایی هس ــه عنص ــفر از جمل ــیم و فس ) تکنس
 شود. هاي آنها در کشورمان تولید می رادیوایزوتوپ

ترین فلز پرتوزا (اورانیوم) اغلـب بـه    شده هاي شناخته ) یکی از ایزوتوپ3
 گیرد. عنوان سوخت در راکتور اتمی مورد استفاده قرار می

 )9و  8، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه
.153 صحیح است. 2گزینه 
 نادرست هستند.» ب«و » الف«هاي  عبارت

دلیل جرم متفاوت آنها جزو خـواص فیزیکـی    الف) چگالی دو ایزوتوپ به
 بوده و با یکدیگر تفاوت دارد.

 است.   ها صفر ها با پروتون تفاوت تعداد نوترون H21ب) در ایزوتوپ
 )6و  5هاي  (شیمی دهم، صفحه

.154 صحیح است. 2گزینه 
هـا و   الکترون کمتر بوده و تفـاوت تعـداد الکتـرون    2داراي  xاتم خنثی 

 باشد، بنابراین: می 23ها در آن برابر  نوترون
n p
n p

n n , p

23
127

2 150 75 52
  

باشد و قبل از گـاز نجیـب    می 52با توجه به اینکه عدد اتمی این عنصر 
)زنون Xe)54 پنجم جدول تناوبی  ةابراین این عنصر در دورقرار دارد، بن

]:Te                                   قرار دارد. Kr] d / s p10 2 4
52 36 4 5 5   

 )5 صفحۀ(شیمی دهم، 
.155 صحیح است. 3گزینه 
E)شتیننیا رابطۀطبق  mc )2 ،m مـاده در طـی    ةشـد  ، جرم مصـرف

 اي است، بنابراین: واکنش هسته
3اولیه) (جرم

1(جرم اولیه) جرم مصرفی 4
  Aمانده : ماده  جرم باقی 4

1(جرم اولیه) 
 Bجرم مصرفی : ماده  4

A A
B B

CE E
E EC

2

2

3
4 31
4

هیلوا مرج
هیلوا مرج

  
 )4 صفحۀ(شیمی دهم، 

.156 .صحیح است 4گزینه 
را نیـز بـه دلیـل     Tc99تیروئید هنگام جذب یون یدید، یون حاوي ةغد
 طور مجزا نیست. به Tc99کند و قادر به جذب مشابه جذب می ةانداز

 )7 صفحۀ(شیمی دهم، 
.157 صحیح است. 2گزینه 
 درست هستند.» د«و » ج«هاي  عبارت

 ست:هاي نادر بررسی عبارت
ها بسیار خطرناك بـوده و پیشـرفت دانـش و فنـاوري      الف) رادیوایزوتوپ

 گیري از آنها کرده است. بشر را موفق به مهار و بهره
ــوپ  ــی از ایزوت ــی  ب) یک ــاي اوران )مه U)235   ــوخت در ــوان س ــه عن ب

 رود. راکتورهاي اتمی به کار می
 )9و  8، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه

.158 صحیح است. 2گزینه 
ششـم   ةعنصر قـرار دارد، درحـالی کـه در دور    18پنجم جدول  ةدر دور

 اند. عنصر جاي گرفته 32
 )11و  10هاي  (شیمی دهم، صفحه

.159 صحیح است. 4گزینه 
طـور دقیـق برابـر بـا     و بـه  amu1حدوداً برابر بـا  H11جرم یک ایزوتوپ

/ amu10078 یا/ u10078 .است 
 )15و  14هاي  (شیمی دهم، صفحه

.160 صحیح است. 1گزینه 
 پروتون (الکترون) هستند: 12ها داراي  هر یک از ایزوتوپ

n nA n A n1 2 3
1 1 1 212  1: ایزوتوپ  15

A n2 2  2: ایزوتوپ   12
F : F FF :
1

1 2
2

2  
(A F) (A F )

F F
1 1 2 2

1 2
 جرم اتمی میانگین 

[(n )( F )] [(n )(F )]
F F

2 2 2 2
2 2

15 2 1234 2  
n , n n n2 1 1 220 23 43  

 )15 صفحۀ(شیمی دهم، 
.161 صحیح است. 3گزینه 

عمر ایزوتوپی کمتـر باشـد، آن    توان گفت که، هر چه نیم طور کلی می به
 یابد. میایزوتوپ ناپایدارتر بوده و در نتیجه درصد فراوانی کاهش 

 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 
.162 صحیح است. 4گزینه 

طول مـوج مرئـی    ناحیۀخط در  9و  4ترتیب داراي  هیدروژن و هلیم، به
 هستند.

 )27 صفحۀ(شیمی دهم، 
.163 صحیح است. 3گزینه 
 صحیح هستند.» د«و » ج«، »الف«هاي  عبارت

 ها: بررسی عبارت
بـا لنـز دوربـین     کنـد کـه   الف) کنترل تلویزیون امواج فروسرخ تولید می

 توان پرتوهاي نشرشده از آن را مشاهده کرد. می
ب) انرژي با طول موج نور نشرشده رابطه معکوس دارد، بنـابراین هرچـه   

 انرژي نشر شده از اجسام بیشتر باشد، طول موج آن کمتر خواهد بود.
باشـد، چـون    شمع زرد می شعلۀکه رنگ  گاز آبی در حالی شعلۀج) رنگ 

 شـعلۀ بی بیشتر از نور زرد است، بنابراین طول موج پرتوهاي انرژي نور آ
 باشد. شمع می شعلۀگاز شهري کمتر از پرتوهاي 

مرئی امواج الکترومغناطیس، کمترین طول مـوج و انـرژي    ةد) در گستر
 ترتیب مربوط به رنگ بنفش و سرخ است. به

 )21و  20هاي  (شیمی دهم، صفحه
 

ی ی م
 شود. هاي آنها در کشورمان تولید می وایزوتوپ

ترین فلز پرتوزا (اورانیوم) اغلـب بـه    شده هاي شناخته کی از ایزوتوپ
 گیرد. ن سوخت در راکتور اتمی مورد استفاده قرار می

 )9 و  8، 7هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 2نه 
نادرست هستند.» ب«و » الف«هاي ت

دلیل جرم متفاوت آنها جزو خـواص فیزیکـی    چگالی دو ایزوتوپ به
 و با یکدیگر تفاوت دارد.

 است.   ها صفر ها با پروتون تفاوت تعداد نوترونH21در ایزوتوپ
 )6 و  5هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 2نه 
بوده و تفـاوت تعـداد الکتـرون   2داراي  xخنثی  هـا و  الکترون کمتر

 باشد، بنابراین: می23ها در آن برابر  ون
n p
n pp

, p

p
p

23
127

2 150 75 52n n , pn , pnn
  

باشد و قبل از گـاز نجیـب   می52جه به اینکه عدد اتمی این عنصر 
( Xe)54 پنجم جدول تناوبی ةننابراین این عنصر در دورقرار دارد، بن

]:Te                                    دارد. Kr] d / s p10 2 4/52 36Te:[ d / s/ s// 
 )5  صفحۀ(شیمی دهم، 

صحیح است. 3نه 
E)شتیننیا رابطۀق  mc )2،m مـاده در طـی   ةشـد  ، جرم مصـرف

اي است، بنابراین: ش هسته

وپ یزو ی ب1جرم بر بر بu1و قو ی ور
/ amu10078/یا/ u10078/ .است 

هاي (شیمی دهم، صفحه
صحیح است. 1گزینه  160.

پروتون (الکترون) هستند:12ها داراي  هر یک از ایزوتوپ
nA n Annn A nnn 3

1 1n 1 2n12 15:
A nn2 2n 12  :

F FF1 2FFFF

(A F) (A F )
F F

F) (AF) (A1 1 2 2F) (A FF) (A FF) (AF) (AF) (A
1 2F FF F

جرم اتمی

(n )( F )] [(n )(F )]
F F

2 2 2 2)( F )] [(n )(F)( F )] [(n )(F
2 2F FF F

)( F )] [(n)( F )] [(n)( F )] [(n[()()( F )] [(n)] [(n)( F )] [(n)( F )] [(n[(F )] [()(
2

n nn1 1 2, n nn2 23n,, n 43
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 3گزینه  161.
عمر ایزوتوپی کمتـرتوان گفت که، هر چه نیمطور کلی می به

یامیایزوتوپ ناپایدارتر بوده و در نتیجه درصد فراوانی کاهش 
(شیمی دهم

صحیح است. 4گزینه  162.
طول مناحیۀخط در  9و 4ترتیب داراي  هیدروژن و هلیم، به

 هستند.
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 3گزینه  163.
الفاا
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.164 صحیح است. 1گزینه 
 رنگ است. هاي آن سرخ ترکیب همۀز لیتیم و فل شعلۀرنگ 

 )23 صفحۀ(شیمی دهم، 
.165 صحیح است. 2گزینه 
از  d3زیرالیـۀ که با قرض گـرفتن یـک الکتـرون توسـط      Cr24در اتم
 زیرالیـۀ  2ان زمـ  طـور هـم   شود، به آرایش الکترونی پایدار می s4زیرالیۀ
 پر وجود دارد. نیمه

Cr :[Ar] d s5 1
24 3 4  

 )33و  32، 31هاي  (شیمی دهم، صفحه
.166 صحیح است. 2گزینه 
چهـارم جـدول تنـاوبی قـرار دارد، بنـابراین عنصـر        ةدر دور X30عنصر

در چهارم جدول تناوبی قرار دارد و با توجه بـه اینکـه    ةموردنظر در دور
عنصر موردنظر، سه الکترون وجود دارد، بنـابراین آرایـش    زیرالیۀآخرین 

]فشرده آن به صورت Ar] d s p10 2 3
18 3 4  خواهد بود. 4

 )32 صفحۀ(شیمی دهم، 
.167 صحیح است. 1گزینه 
عنصـر قـرار دارد    18و  8سوم و چهارم جدول تناوبی به ترتیب  ةدر دور

عنصـر   118نکه در جدول تنـاوبی  عنصر)، با توجه به ای 26(در مجموع 
سـوم و   هـاي  هوجود دارد، بنابراین درصد تعـداد عناصـر موجـود در دور   

 آید:    دست می چهارم جدول تناوبی به صورت زیر به
         26 100 %22118  

 )12 صفحۀ(شیمی دهم، 
.168 صحیح است. 2گزینه 

 
mol CO molg CO molg CO mol CO

2
2

2 2

1 3220 1544 1
متا متا

  

 

/
/

mol H SO mol H molHmol H SOH SO
H SO

23 2 4
23 2 42 4

2 4

1 215 05 10 516 02 لوکلوم10
لوکلوم

متا متا

 
15 35  

 )39و  38هاي  (شیمی دهم، صفحه
.169 صحیح است. 3گزینه 

ـاریم سـولفید بـه         فرمول شیمیایی ترکیبات منیـزیم نیتریـد، لیتـیم اکسـید و ب
BaSصورت ترتیب از راست به چپ، به Li O Mg N2 3  باشند. می 2

 )39 صفحۀ(شیمی دهم، 
.170 است.صحیح  4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
هـاي   الکتـرون  s دسـتۀ اي عناصـر   ) براي رسم آرایش الکترون ـ نقطـه  1

 الیـۀ هـاي   الکتـرون  p دستۀظرفیت یا آخرین زیرالیه اما در عناصر  الیۀ
 دهیم. ظرفیت را اطراف نماد عنصر قرار می

 15) اگر عنصري با گرفتن سه الکترون پایدار شود، مربـوط بـه گـروه    2
اي ایـن عنصـر بـه     وبی است، بنابراین آرایش الکتـرون ـ نقطـه   جدول تنا

 باشد. می Xصورت 
بـا   Heاي عنصـر   جدول تناوبی، آرایش الکترون ـ نقطـه   18) در گروه 3

 گروهی آن متفاوت است. عناصر هم
جـدول تنـاوبی    13و  15هاي  رتیب در گروهت به Y13و X33) عناصر4

و   Xاي آن بـه صـورت    قرار دارند. بنابراین آرایـش الکتـرون ـ نقطـه    
Y باشد. هاي آنها یکسان می الکترون بوده و تعداد تک 

 )38و  35هاي  (شیمی دهم، صفحه

.171 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بارتبررسی ع
گیرد که ایـن زیرالیـه در    الکترون قرار می 10حداکثر  d زیرالیۀالف) در 

 حضور دارد. d3چهارم به صورت ةدور
l ب)   l4 2 26 6  

شـود، پـس    جدا مـی  s4 زیرالیۀج) در عناصر واسطه، اولین الکترون از 
 رژي باالتري دارد.سطح ان
n)چهارم الیۀد) در  l)هـاي  ، زیرالیـه 4( )s0،(l )p1،(l )d2 و

(l )f3 .وجود دارند 
 )29 صفحۀ(شیمی دهم، 

.172 صحیح است. 1گزینه 
هاي رادیویی بـه   ناطیس، پرتوهاي گاما و موجامواج الکترومغ ةدر محدود

 ترتیب بیشترین انرژي و طول موج را دارند.
 )20 صفحۀ(شیمی دهم، 

.173 صحیح است. 3گزینه 
خود چهـار الکتـرون دارد، بنـابراین آخـرین      زیرالیۀدر آخرین  Bعنصر 
به ترتیـب   Dو  A ،B ،Cاست، بنابراین عناصر  p43صورت آن به زیرالیۀ

(فسـفر)   Aهسـتند. عنصـر    Ar18و P15،S16،Cl17از راست به چپ
)Aاي  داراي آرایش الکترون ـ نقطه   بوده و بـا هیـدروژن ترکیـب    (

AH3  دهد که داراي شش الکترون پیوندي است. عنصر  را تشکیل می
B  الکترون ظرفیت دارد. تمـام عناصـر    6است، درحالی که  16در گروه

 36جدول قرار دارند که در این دسـته در مجمـوع    P دستۀشده در  بیان
(کلر) داراي دو ایزوتوپ اسـت کـه ایزوتـوپ    Cعنصر وجود دارد. عنصر 

C37
 باشد. نوترون می 20آن داراي  17

 )33و  32هاي  (شیمی دهم، صفحه
.174 صحیح است. 3گزینه 
الکتـرون قـرار دارد،    2آن  زیرالیـۀ آخرین   فلز است و چون در Xعنصر 

نافلز است و چون  Yباشد و عنصر  می X2صورت بنابرین کاتیون آن به
p)الکترون قرار دارد 3ن آ زیرالیۀدر آخرین  ، بنابراین آنیـون آن بـه   3(

Xباشد. در نتیجه ترکیب حاصل به صورت می Y3صورت Y3 بوده و  2
mol2هـا  ازاي یک مـول از آن، میـان یـون    به 3 الکتـرون مبادلـه    6
 شود. می

 )39 صفحۀیمی دهم، (ش
.175 صحیح است. 2گزینه 

n)چهارم الیۀدر  )حداکثر 4( )22 4 گیـرد. در   الکترون قرار مـی  32
nاین الیه منظور از زیرالیه بـا  l اسـت کـه در ایـن     p4زیرالیـۀ ، 5

گیرد، بنابراین درصد تعـداد الکتـرون موجـود     قرار میالکترون  6زیرالیه 
 آید: دست می صورت زیر به به p4زیرالیۀدر 

6 100 %1932 %19  
 )29 صفحۀ(شیمی دهم، 

 

 

عنصر موردنظر، سه الکترون وجود دارد، بنـابراین آرایـش   زیرالیۀین 
]ده آن به صورت Ar] d s p10 2 3

18 d sd s .خواهد بود
 )32صفحۀ(شیمی دهم، 

صحیح است. 1نه 
عنصـر قـرار دارد   18و 8سوم و چهارم جدول تناوبی به ترتیب ةور

عنصـر   118یینکه در جدول تنـاوبی  عنصر)، با توجه به ای26مجموع 
دور    موجـود در سـوم و  هـاي  هد دارد، بنابراین درصد تعـداد عناصـر

آید:    دست می رم جدول تناوبی به صورت زیر به
        26 100118  %22  

 )12صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است. 2نه 

mol CO molg CO molg CO mol COCO l CO
2

2
2 2mol CO

1 3220 1544g CO
متا متا

  
/

/

mol H SO mol H molmol H SOH SO
H SO

23 2 4SO
23 2 4SO

2 4SO
2 4SO

1 215 05 10/ 516 02 لوکلوم/10
لوکلوم

متا

15 35  
 )39و 38هاي  (شیمی دهم، صفحه

است. 3نه  صحیح
ـاریم سـولفید بـه         ل شیمیایی ترکیبات منیـزیم نیتریـد، لیتـیم اکسـید و ب

BaSصورتب از راست به چپ، به Li O Mg NLi O MLi O M2 3 2O Mg NO Mg Nباشند. می 
 )39صفحۀ(شیمی دهم، 

است.صحیح  4نه 

ترتیب بیشترین انرژي و طول موج را دارند.
ص(شیمی دهم،

صحیح است. 3گزینه  173.
خود چهـار الکتـرون دارد، بنـابرایزیرالیۀدر آخرین  Bعنصر 
Dو A ،B ،Cاست، بنابراین عناصر p43 صورت آن به زیرالیۀ

Aهسـتند. عنصـرAr18و P15،S16،Cl17از راست به چپ

)اي  داراي آرایش الکترون ـ نقطه   )Aبوده و بـا هیـدروژ
AH3  دهد که داراي شش الکترون پیوندي اس را تشکیل می

B الکترون ظرفیت دارد. تمـ 6است، درحالی که 16در گروه
جدول قرار دارند که در این دسـته در مجPدستۀشده در بیان

(کلر) داراي دو ایزوتوپ اسـت کـهCعنصر وجود دارد. عنصر 
C37

 باشد. نوترون می 20آن داراي  17
هاي (شیمی دهم، صفحه

صحیح است. 3گزینه  174.
الکتـرون 2آن  زیرالیـۀ آخرین   فلز است و چون درXعنصر 

نافلز اسYباشد و عنصر  میX2صورتبنابرین کاتیون آن به
p)الکترون قرار دارد3ن آ زیرالیۀدر آخرین  ، بنابراین آنیـ3(

Y2YYباشد. در نتیجه ترکیب حاصل به صورتمیY3صورت
mol2هـا  ازاي یک مـول از آن، میـان یـون   به 3 الکتـر6
 شود. می

صششیمی دهم،(ش
صحیح است. 2گزینه  175.

ۀد n)چهاال )حداکث( )22 4 32( ا2( ق ن الکت
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