
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
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 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4
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 - - )119تا  71(صفحه  4و  3درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  و ادبیات فارسیزبان 

 زبان و ادبیات فارسی
-1 ها است؟ به ترتیب معانی کدام گروه از واژه» اندیشه، پیوستگی، شکوه و پژمردگی«
 ) سودا، وصلت، صولت، مالل2  خیال، صولت، وصلت، مالل )1
 ) خیال، وصلت، صولت، دهش4   ) سودا، صولت، وصلت، مالل3

آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه در کمانک  2-
 رو: راهزن)  (خُنُک: نیکا) (عداوت: دشمن) (ماسوا: جداکننده) (قدس: پاکی) (ملَک: پادشاه) (غنا: آوازخوانی) (شب

 بو) قیمت سبز رنگ) (ریحان: هر گیاه سبز و خوش (لعل: سنگ گران
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1

-3 ها درست است؟ معناي مقابل کدام گزینه
 اي کوچک) شکاریان داراي جثهراستۀ اي از  الف) (هما: پرنده

 که در پیش چشم باشد) ب) (خیال: تصور چیزي در ذهن، هنگامی
 ج) (صور: شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز برآید)

 د) (عرش: تخت پادشاه، خیمه، سایبان)
 ) الف و د4 ) ج و د3 ) ب و د2 ) الف و ج1

-4 شود؟ گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده میدر 
 »بلبلنعرة هشتاد زخم، عشق حرم، تازیانۀ اَحرام، فرعون تخیل، حرّاي شیر، دیوارة آب اجل، غرّش شیران، احسن الخالقین، «
 ) سه4 ) دو3 ) یک2 ) صفر1

شود؟در سه بیت زیر چند غلط امالیی دیده می 5-
اعتت سـر بـر کشـد   الف) اي خداوندي که هر که از ط

ب) باز این چه شورش است که در خلـق عـالم اسـت   
ج) عظــــم و تســــلیم و رضــــا آمــــوزدش   

 

ــد    ــر کش ــر س ــد ب ــا اب ــزالن ت ــط خ ــارش خ روزگ
بــاز ایــن چــه نوهــه و چــه عــزا و چــه مــاتم اســت
ــروزدش   ــراغ افـــ ــل چـــ ــان مثـــ در جهـــ

 

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-6 آمده است؟ نادرستبه ترتیب در کدام گزینه همگی » نامه ترنج و سیاستشاخۀ اسرار التّوحید، پیوند زیتون بر «نویسندگان آثار 

 الملک توسی ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نظام1
 ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نصیرالدین توسی2
 الملک توسی، سیف فرغانی عید ابوالخیر، خواجه نظام) شیخ ابوس3
 الملک توسی ) شیخ ابوسعید ابوالخیر، سیف فرغانی، خواجه نظام4

-7 ؟نداردوجود » تضمین«آرایۀ در کدام بیت 
) نه خدا توانمش خواند نـه بشـر تـوانمش گفـت    1
آیـد  کـه مـی  » مسـیحاي جـوانمردي  «) بگو آنک 2
ــه  ) 3 ــا کـ ــداري، گفتـ ــا نـ ــتم وفـ ــوديگفـ آزمـ
       ) جــز آن نگــویم شــاها کــه رودکــی گویــد:     4

ــی را     ــک الفتـ ــه ملـ ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحیـ
نخواهـد بـود  » ترساي پیـر پیـرهن چـرکین   «یکی 

»مـــن جـــرّب المجـــرّب، حلّـــت بـــه الندامـــۀ     «
ــاد « ــو بگردانـ ــم بـــد از ملـــک تـ ــداي چشـ  »خـ

 

-8 ؟شود نمیدیده » تشبیه و استعاره«آرایۀ در کدام گزینه هر دو 
مـا سـر چـه داشـتی اي تیـره شـب کـه بـاز        ) با 1
ــد     2 ــالل باش ــب ه ــک ش ــاهی ی ــه م ــام را ب ) ای
ترسـم  ریـزي و مـی   شراب لطف، پر در جام مـی ) 3
       ) من که به دریاش زدم، تا چه کنـی بـا دل مـن   4

ــدي    ــان نیامـ ــه پایـ ــق بـ ــت عشـ ــون سرگذشـ چـ
و آن مـــاه دلســـتان را هـــر ابرویـــی هاللـــی    

خمـار افـتم   که زود آخر شود ایـن بـاده و مـن در   
 تخته تـو و ورطـه تـو و سـاحل و توفـان همـه تـو       

 

-9 وجود دارد؟» ایهام«ادبی آرایۀ در کدام بیت 
ــیفکن جــام 1 ــردار ) کمنــد صــید بهرامــی ب جــم ب
ــر  2 ــر ه ــردة ) زی ــت   پ ــزاران راز اس ــو ه ــاز ت س
کسی بـه وصـل تـو چـون شـمع یافـت پروانـه       ) 3
ــن    4 ــو دود دل مـ ــا رخ تـ ــد بـ ــه کنـ ــا چـ        ) تـ

مودم این صحرا، نه بهرام است و نـه گـورش  که من پی
بـــیم آن اســـت کـــه از پـــرده فتـــد راز امشـــب

ــر   ــه زیـ ــغکـ ــر دارد   تیـ ــري دگـ ــر دم سـ ــو هـ تـ
 آینـــــه دانـــــی کـــــه تـــــاب آه نـــــدارد    

 

ج) (صور: شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز برآید)
د) (عرش: تخت پادشاه، خیمه، سایبان)

) الف و د4) ج و د3) ب و د2) الف و ج1
شود؟گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده میدر
»بلبلنعرة هشتاد زخم، عشق حرم، تازیانۀ اَحرام، فرعون تخیل، حرّاي شیر، دیوارةآب اجل، غرّش شیران، احسن الخالقین، «
) سه4) دو3) یک2) صفر1

شود؟در سه بیت زیر چند غلط امالیی دیده می
ططاعتت سـر بـر کشـد   لف) اي خداوندي که هر که از ط

ب) باز این چه شورش است که در خلـق عـالم اسـت   
ج) عظــــم و تســــلیم و رضــــا آمــــوزدش   

ــد    ــر کش ــر س ــد ب ــا اب ــزالن ت ــط خ ــارش خ روزگ
بــاز ایــن چــه نوهــه و چــه عــزا و چــه مــاتم اســت
ــروزدش   ــراغ افـــ ــل چـــ ــان مثـــ در جهـــ

) چهار4) سه3) دو2) یک1
آمده استنادرستبه ترتیب در کدام گزینه همگی » نامهترنج و سیاستشاخۀ اسرار التّوحید، پیوند زیتون بر «ویسندگان آثار 

الملک توسی ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نظام1
) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نصیرالدین توسی2
الملک توسی، سیف فرغانیسسعید ابوالخیر، خواجه نظام) شیخ ابوس3
الملک توسی ) شیخ ابوسعید ابوالخیر، سیف فرغانی، خواجه نظام4

؟نداردوجود » تضمین«آرایۀ در کدام بیت 
) نه خدا توانمش خواند نـه بشـر تـوانمش گفـت    1
  آیـد کـه مـی  »مسـیحاي جـوانمردي  «) بگو آنک 2
ــه  )3 ــا کـ ــداري، گفتـ ــا نـ ــتم وفـ ــوديگفـ   آزمـ

ــی را     ــک الفتـ ــه ملـ ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحیـ
نخواهـد بـود  » ترساي پیـر پیـرهن چـرکین   «یکی 

»««مـــن جـــرّب المجـــرّب، حلّـــت بـــه الندامـــۀ     «
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3صفحه  و ادبیات فارسیزبان 
-10 هاي مشخص شده در کدام گزینه، به درستی آمده است؟نقش کلمه

 آفریدگاران/ که تو را آفرید  (نهاد ـ صفت) نیکوترین/ خداوند) خجسته باد نام 1
 را برادر باشد (صفت ـ مفعول) بردگانفرمانروا را ندیده بودم که/ ...  هیچ) پیش از تو/ 2
 کودکانه تراوید (متمم ـ نهاد) کلماتخروشید/  که هرّاي شیر می دهان) و از آن 3
 الیه) نیست (مسند ـ مضاف تودار  نیست که وام دینی) هیچ 4

-11 ......... جز بههاي زیر، هم ترکیب اضافی وجود دارد و هم ترکیب وصفی،  بیتهمۀ در 
ســـر و پـــا، مـــن   آزرده دل بـــیشـــوریدة ) 1
ــی  2 ــازه م ــر ت ــرگم اگ ــت م ــه وق ــدار ) ب ــی دی کن
رنــج فــراق هســت و امیــد وصــال نیســت     ) 3
ــی دارد   4 ــس روایت ــر ک ــه ه ــق ک ــب ز عش        ) عج

 

نمــــا، مــــن در شــــهر شــــما، عاشــــق انگشــــت
ــا    ــید، بیـ ــام آن رسـ ــه هنگـ ــاش کـ ــوش بـ بهـ

کـاش کـه زیـر و زبـر شـود     » هست و نیست«این 
ــدازة از ایـــــــن  آتشفشـــــــان در فـــــــورانگـــــ

 
 

-12 هاي مرکب بیشتر است؟ در کدام گزینه تعداد واژه
ــار  1 ــم خســرو از آن شهســوار شــیرین ک ــه رغ ) ب
ســـاز ) شـــاه همـــه خوبـــان ســـخنگوي غـــزل2
ــن   ) 3 ــزار مـ ــق گـ ــود دل حـ ــزا نبـ ــنش سـ ایـ
ــه 4 ــتی؟  ) الل ــرو روان کیس ــرا، س ــمن ب ــا، س رخ        

 

ــه ــراي تیشـ ــر؟  بـ ــه خبـ ــوهکن، چـ ــته، کـ زن خسـ
عشـــق تـــو گـــدا مـــن   خانـــۀ امـــا بـــه در  

ــنید     ــزا شـ ــخن ناسـ ــود سـ ــار خـ ــز غمگسـ کـ
ـتی؟    ـان کیســـ ــت جـــ ـتمگرا، آفــ ـنگ دال، ســـ ســـ

 
 

-13 است؟ متفاوتبا سایر ابیات » کشتن«در کدام گزینه معناي فعل مصدر 
ــرا    1 ــو م ــال ت ــاي وص ــا تمن ــت ) ی ــد کش خواه
ــد  2 ــتگان غمنـــ ــه کشـــ ــقان جملـــ ) عاشـــ
) ز خاموشـــــی بخـــــواهی کشـــــت مـــــا را3
ــت  4 ــی در دل برافروخــ ــق آتشــ ــرا عشــ        ) مــ

 

ــت   ــد کشـ ــرا خواهـ ــو مـ ــال تـ ــاي جمـ ــا تماشـ یـ
ــت    ــارم کشــ ــه غمگســ ــس کــ ــنم آن کــ مــ
دو لعلـــت بهـــر جـــان مـــا بـــه هـــم شـــد      
ـوخت     ـتر ســ ـتم بیشــ ـیش کشــ ــد بــ ـر چنـ ــه هــ کـ

 
 

-14 است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
دهـــی، آزادي ) میـــوه گـــر در عـــوض ســـنگ 1
شـود ) دل به دشمن چون مالیم شـد مصـفّا مـی   2
) سعدي از اخالق دوست هر چه برآیـد نکوسـت  3
ســازد دل مســکین مــن ســوز مــی ) بـا غــم جــان 4        

 

ــی  ــه  ب ــت    رتب ــه نیس ــن هم ــرو روان ای ــري اي س ب
ـا مــی        ـرد مینـ ـو نرمــی کـ ـا آتــش چـ ـنگ بـ ـود سـ شـ

کـــز لـــب شـــیرین دعاســـتگـــو همـــه دشـــنام گـــو 
ـلحت ـا دشــمن مــدارا مــی      مصـ ـین اســت و بـ کنــد بـ

 
 

-15 دارد؟ فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــود عــین قصــور 1 ) صــحبت حــور نخــواهم کــه ب
گوید نظر در صـورت خوبـان خطاسـت    ) آنکه می2
ــورت 3 ــت صــ ــف دریاســ ــالم  ) کــ ــاي عــ هــ
ــین  4 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ        ) تــ

 

ــا دگــــري  ــر بــ ــو اگــ ــال تــ ــا خیــ ــردازم بــ پــ
ــت      ــل اس ــی غاف ــد ز معن ــی بین ـورت هم ـین صـ او همـ
ـفایی    ــل صـــــ ـر اهــــ ــذر اگـــــ ــف بگــــ ز کــــ
ــد غیــــــــر طــــــــین  دیــــــــو آدم را نبینــــــ

 
 

-16 قرابت معنایی دارد؟» افتد... چندان تناوري و بلند/ که به هنگام تماشا/ کاله از سر کودك عقل می«کدام گزینه با عبارت 
) بــه شــاخ خــار بـــر از مهــر او برویــد گـــل     1
روي تـو مسـتغرقم کـه یـادي نیسـت      ) چنان به2
) مــــور لــــنگم مــــن چــــه دانــــم فیــــل را3
       ) مرغ جـان را تـا نسـوزد ز آتـش دل بـال و پـر      4

 

ز بــــرگ تــــازه گــــل از مهــــر او برویــــد خــــار 
ـري      ـا قمــ ــت یــ ـره ایسـ ــک زهــ ـراز فلـ ـر فــ ــه بــ کـ

اي کــــــــی دانــــــــد اســــــــرافیل را  پشّــــــــه
ـیش ــت    پــ ـوانم نشسـ ــه نتــ ـون پروانـ ــمع چــ روي شـ

 
 

-17 ارتباط مفهومی دارد؟ ﴾و مکَروا و مکرُ اهللا و اهللا خیر الماکرین﴿﴿آیۀ کدام گزینه با 
) راست شو در راه ما وین مکر را یـک سـوي نـه   1
ــه  2 ــرو ب ــوة ) از ره م ــوز  عش ــن عج ــه ای ــا ک دنی
او اعتمــاد نیســت  شــیوة) بــر مهــر چــرخ و   3
ــرد  4 ــاز کـ ــه بـ ــر حقّـ ــاد دام و سـ ــوفی نهـ ) صـ

 

ــه    ــا جوالنگ ــدان م ــن می ــه ای ــتز آنک ــار نیس مکّ
ــاره مــی رود گرانــه) مــی نشــیند و محتالــه (حیلــه مکّ

اي واي بـــر کســـی کـــه شـــد ایمـــن ز مکـــر او
بــــاز کــــرد بنیــــاد مکــــر بــــا فلــــک حقّــــه

 

هاي مرکب بیشتر است؟در کدام گزینه تعداد واژه
ــار  1 ــم خســرو از آن شهســوار شــیرین ک ــه رغ ) ب
ســـاز) شـــاه همـــه خوبـــان ســـخنگوي غـــزل2
ــن   ) 3 ــزار مـ ــق گـ ــود دل حـ ــزا نبـ ــنش سـ ایـ
ــه 4 ــتی؟  ) الل ــرو روان کیس ــرا، س ــمن ب ــا، س رخ       

ــه ــراي تیشـ ــر؟ بـ ــه خبـ ــوهکن، چـ ــته، کـ زن خسـ
عشـــق تـــو گـــدا مـــن     خانـــۀامـــا بـــه در  

ــنید     ــزا شـ ــخن ناسـ ــود سـ ــار خـ ــز غمگسـ کـ
ـتی؟    ـان کیســـ ــت جـــ ـتمگرا، آفــ ـنگ دال، ســـ ســـ

است؟متفاوتبا سایر ابیات » ««کشتن«در کدام گزینه معناي فعل مصدر 
ــرا    1 ــو م ــال ت ــاي وص ــا تمن ــت ) ی ــد کش     خواه
ــد  2 ــتگان غمنـــ ــه کشـــ ــقان جملـــ ) عاشـــ
) ز خاموشـــــی بخـــــواهی کشـــــت مـــــا را3
ــت  4 ــی در دل برافروخــ ــق آتشــ ــرا عشــ       ) مــ

ــت   ــد کشـ ــرا خواهـ ــو مـ ــال تـ ــاي جمـ ــا تماشـ یـ
ــت    ــارم کشــ ــه غمگســ ــس کــ ــنم آن کــ مــ
دو لعلـــت بهـــر جـــان مـــا بـــه هـــم شـــد      
ـوخت     ـتر ســ ـتم بیشــ ـیش کشــ ــد بــ ـر چنـ ــه هــ کـ

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
دهـــی، آزادي) میـــوه گـــر در عـــوض ســـنگ 1
شـود ) دل به دشمن چون مالیم شـد مصـفّا مـی   2
) سعدي از اخالق دوست هر چه برآیـد نکوسـت  3
ســازد دل مســکین مــنســوز مــی) بـا غــم جــان 4       

ــی  ــه  ب ــت   رتب ــه نیس ــن هم ــرو روان ای ــري اي س   ب
ـا مــی        ـرد مینـ ـو نرمــی کـ ـا آتــش چـ ـنگ بـ ـودسـ        شـ

کـــز لـــب شـــیرین دعاســـتگـــو همـــه دشـــنام گـــو 
ـلحت ـا دشــمن مــدارا مــی     مصـ ـین اســت و بـ ی     کنــدبـ

دارد؟فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــود عــین قصــور 1 ) صــحبت حــور نخــواهم کــه ب
گوید نظر در صـورت خوبـان خطاسـت   ) آنکه می2
ــورت 3 ــت صــ ــف دریاســ ــالم ) کــ ــاي عــ  هــ
ا4 ظ ا آ ق ت (

ــا دگــــري  ــر بــ ــو اگــ ــال تــ ــا خیــ ــردازمبــ پــ
ــت      ــل اس ــی غاف ــد ز معن ــی بین ـورت هم ـین صـ او همـ
ـفایی    ــل صـــــ ـر اهــــ ــذر اگـــــ ــف بگــــ ز کــــ
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-18 زیر به ترتیب از کدام ابیات قابل درك است؟مفاهیم 

 »وفایی معشوق، گذرا بودن امور دنیوي، گریزناپذیري عشق بی«
الــف) بــه عشــق انــدر صــبوري خــام کــاري اســت 
ــان طمــع مکــن ز آن روي     ب) وفــا و مهــر زخوب
ج) غــم و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     
د) گفـــتم دل رحیمـــت کـــی عـــزم صـــلح دارد 

م بـه قیامـت کـه چـه خـواهی     هـ) گر مخیـر بکننـد  
دریـاي عشـق  غرقـۀ  آیـد بـه سـاحل     و) چون نمـی 

 

قــــراري اســــت بنــــاي عاشــــقی بــــر بــــی
ــر نمـــی  ــنس بشـ ــر ز جـ ــوي مهـ ــه بـ ــد کـ آیـ

ــد   ــد ش ــر خواه ــکل دگ ــال وي از ش ــان ح ــر زم ه
گفتـــا مگـــوي بـــا کـــس تـــا وقـــت آن درآیـــد
ــما را      ــردوس ش ــت ف ــه نعم ــا را و هم ــت م دوس

پــا زنــد بیهــوده از بهــر چــه چنــدین دســت و مــی
 

 ) د، ج، هـ4 ) ب، ج، الف3 ) ب، ج، و2 ) الف، ج، و1
-19 ؟ندارددر کدام گزینه وجود » وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؛ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد«مفهوم نهایی عبارت 

) گفتی ز دهـان مـن، خسـرو تـو حـدیثی گـوي      1
آنک ) ناید اندر وصف کس آن چشم و زلف از بهر2
نیایـــد ) حـــال نیازمنـــدي در وصـــف مـــی   3
هـــــا فصـــــیحم ) مـــــن در همـــــه قـــــول4        

در وصف دهـان تـو، مـن خـود چـه سـخن گـویم       
در خیال هر کس از هـر یـک خیـالی دیگـر اسـت     
ــاجرا را    ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آنگــ

ــو   ــمایل تـ ــف شـ ــرسدر وصـ ــگ، الل)  اخـ (گنـ
 

اي درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت، سرّ خداي را با تو بگـویم، چگونـه نگـاه خـواهی     «مفهوم عبارت  20-
 ؟نیستدر کدام گزینه » داشت؟

) چه جاي صحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس    1
ــدت  2 ــه ش ــر ک ــۀ ) ه ــرد حلق ــۀ در زود ب زرحق
ــد کســی را در همــه عمــر 3 ) حــدیث عشــق ندان
ل کــام و نــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت) اهــ4        

 

ــه    ــه خرقـ ــان کـ ــه بپوشـ ــر پیالـ ــد  سـ ــوش آمـ پـ
خاصــــه کــــه در بــــاز کنــــی محــــرم دروازه شــــود
بــــــه ســــــر نکوفتــــــه باشــــــد در ســــــرایی را

ـان   ـروي بایــد، جهـ ـامی بــی    رهـ ـوزي، نــه خـ غمــی سـ
 
 

 زبان عربی
 ):٢١-٣١( عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ■■

 
:أنَزَل من الّسماء ماًء فأَخرج بھ من الثّمرات رزقاً لکم 21-

 آورد، فرستاد! ها را چون رزقی براي شما بیرون می ) از آسمان آبی که میوه1
 ها خارج شد! اي براي شما از میوه ) از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن آب روزي2
 اي براي شما آورده شدند! عنوان روزي ها به آن، میوه واسطۀ به) از آسمان آبی نازل شد، پس 3
 ها خارج کرد! اي براي شما از میوه ) آبی از آسمان فرو فرستاد، پس با آن روزي4
»:ھل تُصّدق أن تری فلماً فیھ تُصبح األرض مفروشة باألسماک!« 22-

 د؟شو ها پوشیده می گویی که فیلمی دیدي که در آن زمین از ماهی ) آیا راست می1
 کنی که در یک فیلم ببینی، زمین را که پوشیده از ماهی شده است؟ ) آیا باور می2
 هایی شده است؟ کنی دیدن فیلمی را که در آن زمین پوشیده از ماهی ) آیا تأیید می3
 شود؟ ها می کنی که فیلمی ببینی که در آن زمین پوشیده از ماهی ) آیا باور می4
ل الم« -23  »......... اینان»: «مھم علی عملھم القبیحدیر و نصحھم و ندَّ ھوالء تَضاربوا فتدخَّ

 خاطر کار زشتشان پشیمان شدند! ) یکدیگر را زدند، پس مدیر دخالت کرد و نصیحت کرد آنها را و به1
 ) با هم زد و خورد کردند، پس مدیر وارد شد و آنها را نصیحت کرد و آنها را براي زشتی کارشان پشیمان کرد!2
 مدیگر را زدند، مدیر داخل شد و پند و اندرزشان داد و آنها را براي کاري زشت پشیمان کرد!) ه3
 ) همدیگر را زدند، مدیر دخالت کرد و نصیحتشان کرد و آنها را براي کار زشتشان پشیمان کرد!4
-24 !»العدو عمیل أنَّھموا سلمین فاعلق المإن قال أحد کالماً یُفرّ «

 ه مسلمانان را پراکنده کند، پس بدانید قطعاً او از مزدوران دشمن است!) اگر شخصی سخنی گفت ک1
 ) اگر کسی سخنی بگوید که مسلمانان را پراکنده سازد، بدانید که او مزدور دشمن است!2
 ) آنها دانستند که او مزدور دشمن است، زیرا با سخن خود بین مسلمانان جدایی انداخت!3
 انان فرق گذاشت، پس آگاه باشید، قطعاً او جاسوس دشمن است!) اگر کسی با سخنی میان مسلم4

بهر ز ز و م چ ن س  و ر ی
نیایـــد) حـــال نیازمنـــدي در وصـــف مـــی   3
هـــــا فصـــــیحم) مـــــن در همـــــه قـــــول4       

ر ی ی ی ی ر ز س ر ل ی ر
ــاجرا را    ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آنگــ

ــو ــمایل تـ ــف شـ ــرسدر وصـ ــگ، الل)   اخـ (گنـ
اي درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت، سرّ خداي را با تو بگـویم، چگونـه نگـاه خ«مفهوم عبارت 

؟نیستدر کدام گزینه » داشت؟
) چه جاي صحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس    1
ــدت  2 ــه ش ــر ک ــۀ ) ه ــرد   حلق ــۀ در زود ب زرحق
ــد کســی را در همــه عمــر 3 ) حــدیث عشــق ندان
ـل کــام و نــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت) اهــ4       

ــه ــه خرقـ ــان کـ ــه بپوشـ ــر پیالـ ــد سـ ــوش آمـ    پـ
خاصــــه کــــه در بــــاز کنــــی محــــرم دروازه شــــود
بــــــه ســــــر نکوفتــــــه باشــــــد در ســــــرایی را

ـان   ـروي بایــد، جهـ ـامی بــی   رهـ ـوزي، نــه خـ ی   غمــی  سـ
عربی

ّ و األدق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ّن األصح ):٢١-٣١(نعیّ

لکم ًًمرات رزقاً مخرج بھ من الثّ خ فأَ ًماء ماًء ّم من الس :َأنزََل
آورد، فرستاد! ها را چون رزقی براي شما بیرون می) از آسمان آبی که میوه1
ها خارج شد! اي براي شما از میوه) از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن آب روزي2
اي براي شما آورده شدند! عنوان روزي ها به آن، میوه واسطۀ به) از آسمان آبی نازل شد، پس 3
ها خارج کرد! اي براي شما از میوه) آبی از آسمان فرو فرستاد، پس با آن روزي4

ُصص فیھ تُصبح األرض مفروشة باألسماک! ًق أن تری فلماً »:ُصھل تُصّد
د؟شو ها پوشیده می  گویی که فیلمی دیدي که در آن زمین از ماهی ) آیا راست می1
 کنی که در یک فیلم ببینی، زمین را که پوشیده از ماهی شده است؟ ) آیا باور می2
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-25 »آیا.........« :»ھل تظنّون أن یکون ذلک المطر حقیقة و تُصّدقون أن تَروا فی یوم من االیّام أسماکاً تتساقط من الّسماء؟«
هـایی را ببینیـد کـه از آسـمان      مـاهی کنید که در روزي از روزهـا   کنید که آن باران حقیقی وجود دارد و باور می ) فکر می1

 کنند! سقوط می
 کردند! هایی را ببینید که از آسمان سقوط می کنید که آن باران، حقیقی باشد و در روزي از روزها ماهی ) خیال می2
سـقوط  هـایی را ببینیـد کـه از آسـمان      کنید که در روزي از روزها مـاهی  کنید آن باران، حقیقی باشد و باور می ) خیال می3

 کنند! می
کنیـد کـه آن بـاران حقیقـی      کنند، خیال می ها را ببینید که از آسمان سقوط می کنید که در روزي از روزها ماهی ) باور می4

 وجود دارد!
-26 عیّن الصحیح:

 !مردم ابر سیاه بزرگی را مالحظه کردند: ةً سوداء عظیم ةً غیم یالحظ النّاس) 1
اند، از  ها که روي زمین پخش شده یافتند که تمام ماهیعلی األرض من نوع واحد:  ةجدوا أّن جمیع األسماک المنتشرو) 2

 !یک نوع هستند
ً إذا خاط) 3  گویند! هرگاه نادان آنها را مورد خطاب قرار دهند، به نرمی سخن می :بھم الجاھلون، قالوا سالما
 مسلمانان پنجمین ساکنان جهان هستند! المسلمون ُخمس سّکان العالم:) 4

-27 عیّن الّصحیح:
 گیرند! ساالنه مردم در هندوراس، آن روز را جشن می فی الھندوراس بھذا الیوم سنویاً: ل النّاسفیحت) 1
ها و چهارپایان مسئول هستید! قلعه دربارةشما حتی  قاع و البھائم:بال ی عنلون حتّؤوإنّکم مس) 2
 شود! گر می هاي زیادي جلوه اتحاد مسلمانان در شکل :ةکثیر مسلمین فی صوریتجلّی اتّحاد ال) 3
 بخش نیاز دارد! کسی که سردرد دارد، به قرص آرام :المھّدئةنده صداع یحتاج إلی الحبوب ن عم) 4

حمن الّذین یمشون علی األرض ھوناً : لمفھوم ھذه العبارة ال یناسبعیّن ما  -28 عباد الرَّ
ــوز  1 ــادگی آمــ ــی ) افتــ ــب فیضــ ــر طالــ اگــ
ــزین 2 ) تواضــــــع کنــــــد هوشــــــمند گــــ
رهرو آن نیست که گه تند و گهـی خسـته رود  ) 3
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــو پســــت شــــد 4

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
نهــــد شــــاخ پــــر میــــوه ســــر بــــر زمــــین
ــته رود   ــته و پیوسـ ــه آهسـ ــت کـ ــرو آن اسـ رهـ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ

-29 »هایشان تفاوت دارند! ها و رنگ هاي زیادي هستند، درحالی که در زبان از ملت اي کشورهاي اسالمی مجموعه«
 !تختلف فی لغاتھم و ألوانھم ةمن شعوب الکثیر سالمیّة مجموعةبالد اإل) 1
 !یختلفون فی لغاتھم و ألوانھم ةمن الشعوب الکثیر ةمجموع ةالبالد اإلسالمیّ ) 2
 !تختلف فی لغاتھا و ألوانھا ةمن الّشعوب الکثیر ةمجموع ةالبالد اإلسالمیّ ) 3
 !تختلفون فی لغاتھا و ألوانھا ةمن شعوب الکثیر بالد اإلسالمیة مجموعة) 4

-30 عیّن الّصحیح فی ُمفَردات:
 (پنج)  خبزالمن  ةقطع ُخمسُت فی الصباح کلأ) 1
 (سالمتی) النّاس لکل لمٌ سِ االسالمیّھ ھو الثورة أفضل میراث ) 2
 شویم) (خارج می  تیننسبعد  ةالمدرسمن  جنتخرّ س) 3
 (مسواك)بداناألةمسال فی ّمةمھ ةآل ةلفرشاا) 4

-31 الحرکات: فی ضبط الخطأعیّن 
 ماِت إلی النّورآَمنوا یُخِرُجھُم من الظُّلُ  هللاُ ولیُّ الّذینَ ) 1
د) 2  نواُعھُ و أسبابُھأاُع َوَجٌع فی الّرأِس تَختَلُِف الصُّ
 ماتإنّی أُِحبُّ أن أُجالَس َمَع َصدیقاتی العالَ ) 3
قواَو اعتَِصموا بِ ) 4  َحبِل هللا جمیعاً و ال تَفَرَّ

  

ها که روي زمین پخش شدیافتند که تمام ماهیعلی األرض من نوع واحد: ةجدوا أن جمیع األسماک المنتشرو) 2
!یک نوع هستند

گویند!هرگاه نادان آنها را مورد خطاب قرار دهند، به نرمی سخن می:ططبھم الجاھلون، قالوا سالماًإذا خاط) 3
اامس سّکان العالم:) 4 ممالمسلمون ُخ مسلمانان پنجمین ساکنان جهان هستند!ُ

ححن الصحیح: ّ ننیّ
اسفل النّاسفیحت) 1 گیرند! ساالنه مردم در هندوراس، آن روز را جشن میفی الھندوراس بھذا الیوم سنویاً:ااّاف
قاع و البھائم:بالّ ی عنلون حتّسسؤومإنّکم مس) 2 ها و چهارپایان مسئول هستید!قلعه دربارةشما حتی  لل
اتّحاد ال) 3 ّّححی شود! گر می هاي زیادي جلوهاتحاد مسلمانان در شکل:ةکثیرللمسلمین فی صورییتجلّ
بخش نیاز دارد! کسی که سردرد دارد، به قرص آرامّئة:المھّدععنده صداع یحتاج إلی الحبوب ن عم) 4

ًًذین یمشون علی األرض ھوناً: لمفھوم ھذه العبارةال یناسبننیّن ما  ذحمن الّ َّعباد الرَّ
ــوز  1 ــادگی آمــ ــی ) افتــ ــب فیضــ ــر طالــ اگــ
ــزین 2 ) تواضــــــع کنــــــد هوشــــــمند گــــ
رهرو آن نیست که گه تند و گهـی خسـته رود  ) 3
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــو پســــت شــــد 4

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
نهــــد شــــاخ پــــر میــــوه ســــر بــــر زمــــین
ــته رود   ــته و پیوسـ ــه آهسـ ــت کـ ــرو آن اسـ رهـ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ

هایشان تفاوت دارندها و رنگهاي زیادي هستند، درحالی که در زباناز ملتايکشورهاي اسالمی مجموعه
!تختلف فی لغاتھم و ألوانھم ةمن شعوب الکثیرّةةسالمیّة مجموعةبالد اإل) 1
ةمجموع ةالبالد اإلسالمی) 2 !یختلفون فی لغاتھم و ألوانھمةمن الشعوب الکثیرّ
ةمجموع ةالبالد اإلسالمی) 3 !تختلف فی لغاتھا و ألوانھاةّععمن الّشعوب الکثیرّ
ة)4 ة ال اإل الکثال اةش ان أل ا لغات ف !تختلف
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 ):٣٢-٣۴( األسئلة بما یناسب النّصّ  ِجب عنأقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اِ  ■■
 

ات و لھجات متِن ھمیشتعا یران بلد یعیش فیھ قبائل و شعوب نشاھدإ  اس بلغ ھ النّ ون من ةّوعسلمیّاً. یتکلّم فی . االیرانیّ
ل بھ واحداً و ال یشرکون اً ن إلھدیم الّزمان یعبدوق دعون  حتی من قب م ال ی ی ن دون هللاماإلسالم. ھ د أن أسلموا حتّ  بع

ا نجدھشفی  ةمسجداً و دیراً (کلیسا) و کنیس تُشاھدیران یمکن أن إاالن. فی  اً. کم ارع  اارٍع مع ر ٣٠«فی الّش فی  »تی
ّزمن الواحد  دنج اکم أیضاً ھا)  فی الجّو و االقالیم (آب و ھوا و اقلیم وَجدیُ طھران. ھذا التّنّوع  ا أمطار  ةمدینفی ال فیھ

 .ةنّ فصوٍل فی طول السّ  ةلھا أربع ببلدةشھوریران مإبالثّلج.  ةمفروش ةو مدین ةذات شمٍس حارّ  ةو مدین ةشدید
 

-32 حسب النّّص: الخطأعیّن 
   یُمکن أن نشاھد فی إیران الجّو الحاّر و الجّو البارد معاً!) 1
 تتعایش معاً سلمیّاً!  فی إیران و المختلفةال تتنازع العقائد ) 2
 اإلصرار علی نقاط الخالف فی ایران ألّن کل حزب بما لدیھم فرحون!یجوز ) 3
 یدعو إالیرانیّون من بعد اإلسالم حتّی اآلن إلھاً واحداً!) 4

-33 :صلنّ لعیّن عنواناً مناسباً 
 جّو االیران) 4 تاریخ االیران) 3 التَّنَّوع فی االیران) 2 الیرانإاإلسالم و ) 1

-34 النّص:حسب  »تیر 30« نع عیّن الصحیح
 إنّھ شارٌع فیھ أکبر المساجد فی إیران!) 2 إنّھ یوٌم تُکَرم فیھ األدیان و العقائد!) 1
 طھران! مدینةھو أکبر شارع فی ) 4 !المختلفةنشاھد فیھ مظاھَر من العقائد ) 3
 

 :)٣۶و  ٣۵عیّن الّصحیح فی التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-35 »:عایشتَ «
 )مفاعلةمفرد، مذّکر، مصدر (من باب ) 2 تفاعل) اسم، مفرد، مصدر (من باب ) 1
 ) : ت ی شاألصلیّة، مذّکر، مصدر (حروف مفرد) 4 مصدر (لھ حرفاِن زائدان)، مؤنث، اسم، مفرد) 3
-36 »:شاھدتُ «

 تفاعل، الزممن باب  ، للغائب، مزید ثالثیفعل ماض) 1
 ، متعدّ مفاعلةمن باب ثالثی  فعل مضارع، للمخاطب، مزید) 2
 ل، متعدّ تفاعباب  من ، للغائب، مزید ثالثیماضفعل ) 3
 ، الزمةمفاعلمن باب  ، مزید ثالثیةللغائبفعل مضارع، ) 4
 

 ):٣٧-۴٠تالیة (ال ةأِجب عن األسئل ■■
 

-37 عیّن الّصحیح حسب قواعد األفعال:
 )(أُرِسلْ »: تُرِسلُ «األمر ِمن ) 2 َل)وَّ (حَ »: یحاِولُ «الماضی ِمن ) 1
 (ُدخول)»: یُدِخلُ «المصدر ِمن ) 4 (یَتََعلَُّم)»: تََعلَّمَ «المضارع ِمن ) 3

:الخطأ عیّن 38-
 أنِت أحسنی) 4 ھّن یحزنّ ) 3 نحن اِمتحنا) 2 ھم أکَرموا) 1

فی الفعل: ةمن الحروف األصلیّ  تلیسون عیّن النّ  39-
 عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابٍد! )2 لّما انتشر ھذا الخبر ما صّدقتھ! )1
 کتٍب! ةکتب ِمن بین عشر ةانتخبت ثالث )4 العید! ةتنعقد بمناسب ةھذه الحفل )3

فی تعیین األبواب: الخطأعیّن  40-
  مع بعضھم. (تفاعل) أن یتعایشواعلی کّل النّاس  )1
 (استفعال)الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون یستویھل  )2
 (تفعیل)هللا نفساً إّال وسعھا ال یُکلّف )3
)ة(مفاَعلَ بالّتی ھی أْحَسن جاِدلھمو  )4

اآلن إلھا واحدا!) 4 یون من بعد اإلسالم حتی ّویدعو إالیرانی
:ننصلللنّلننیّن عنواناً مناسباً

وونَّوع فی االیران) 2الیرانإاإلسالم و ) 1 جّو االیران) 4تاریخ االیران) 3ََّّنالتَّ
صالنّص:حسب »تیر30«ععنعننیّن الصحیح

َکرم فیھ األدیان و العقائد!) 1 ککتُ ٌھ یوٌم ٌھ شارٌع فیھ أکبر المساجد فی إیران!) 2ّھھإنّ ّھإنّ
من العقائد ) 3 طھران!مدینةھو أکبر شارع فی ) 4!المختلفةَنشاھد فیھ مظاھر

ررحیح فی التحلیل الصرفی ( ّ حن الص ّ :)٣۶و ٣۵نعیّ

»:تعایشَتَ
)مفاعلةّررمفرد، مذّکر، مصدر (من باب ) 2تفاعل) اسم، مفرد، مصدر (من باب ) 1
زائدان)، مؤنث، اسم، مفرد) 3 ): ت ی شّةةاألصلیةّّرر، مذّکر، مصدر (حروف مفرد) 4ِمصدر (لھ حرفان
»:تشاھدُتُ
تفاعل، الزممن باب  ، للغائب، مزید ثالثیفعل ماض) 1
ّ مفاعلةمن باب ثالثی  فعل مضارع، للمخاطب، مزید) 2
ّ تفاعباب  من، للغائب، مزید ثالثیماضفعل ) 3 ّععل
، الزمةمفاعلمن باب  ، مزید ثالثیةللغائبفعل مضارع، ) 4

):٣٧-۴٠لتالیة (الللةببِجب عن األسئل

ححن الصحیح حسب قواعد األفعال: ّ ننیّ
ْلأُُأللَُّل
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

 فرهنگ و معارف اسالمی
کنـد و   چه نوع استداللی را در مورد اهمیت بحث از معاد مطرح می» به گفت طفل جستی راه پرهیز/ به گفت انبیا از خواب برخیز«بیت  41-

 مبارکه در ارتباط است؟آیۀ قطعیت آن با کدام 
...﴿) عقلی و استداللی ـ 1 َ ِ ُ ا ً َو اَ َ َ  ُ َ َ ُ اَ  ِ َ َ   ﴾اَ
...﴿ ـ قلی و اخباري) ن2 َ ِ ُ ا ً َو اَ َ َ  ُ َ َ ُ اَ  ِ َ َ   ﴾اَ
...﴿) عقلی و استداللی ـ3 ِ  َ ِ  َر َ ِم ا َ  ِ ُ ا َ َ َ َ﴾  
...﴿ ـ ) نقلی و اخباري4 ِ  َ ِ  َر َ ِم ا َ  ِ ُ ا َ َ َ َ﴾  

ترین راه اثبـات   هاي معاد را باید ارائه دهیم و محسوس پندارند کدام دسته از استدالل که جهان آخرت را بعید میدر برخورد با افرادي  42-
 قدرت الهی در برپایی معاد، کدام است؟

 ) ضرورت معاد ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت2 ) امکان معاد ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت1
 هایی از زنده شدن مردگان ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4 هایی از زنده شدن مردگان ـ اشاره به نمونه) امکان معاد 3

دلیل آفریدن اسـتعدادها  «دهد، کدام است و طرح این سؤال که  الشعاع خود قرار می هاي انسان را تحت گرایشی که بسیاري از فعالیت 43-
 یز خواهد شد؟برانگ چه زمانی چالش» در درون انسان چه بود؟

 ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.1
 اش برساند. ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی2
 برساند.اش  نهایت ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی ) میل به کماالت بی3
 نهایت ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد. ) میل به کماالت بی4

-44 سازد؟ شریفه، نظام جهان را بري از ایراد میآیۀ هاي الهی در کدام  لزوم تحقق یافتن وعده
نِ ﴿) 1 ِ ِ َل َرِب ار َ  ِ ّ ا َ  ُ َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ ٌ  ُ ِ  َ َزخٌ ُ َ  ِ ِ ِ َورا  ﴾ َو 
2 (﴿َ رِ  ااَم  ّ ُ َ  َ ُ ُ ا َ َ َرِض اَم  ِ ا  َ ِ ُ َ ِت  ِ ّ ا ا ُ ِ َ ا َو  َ َ آ ّ﴾ 
نَ ﴿) 3 ِ َ ا   ِ  ُ ُ ُ ُ اَر َ َ ِ َو  ُ اَ ِ َ ُ ِ َو  ِ ا َ اَ  ُ ِ َ َم  َ  ﴾اَ
4 (﴿َ  ِ ِ َ  َ ُن  ِ ِ ا َ  َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ هُ  ةٌ ُ َ ذ َ َ اَ    ﴾َو 

-45 شوند؟دهند که گرفتار دوزخ می اند، کدام استفهام را سر می هاي دنیوي شده مصرّان بر گناهان کبیره که غرق در نعمت
یده را دوباره زنده کند؟هاي پوس ) کیست که این استخوان1
 کند؟ هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می ) خداوند چگونه این استخوان2
 که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ ) هنگامی3
 گردد؟ باره رهسپار نیستی می شود و یک ) آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می4

کنـد، چـه    وز جـزا را انکـار مـی   ه که به چشم خود زنده شدن االغ را دید چه گفت و از نظر قرآن آن کسی کـه ر آنگا)  (عزیر نبی  46-
 ؟هایی دارد  ویژگی

 متجاوز و گناهکار اري توانا است ـدانم که خدا بر هر ک ) می1
متجاوز و گناهکار ) خدا به هر خلقتی داناست ـ2
 دکارانناپاکان و ب ) خدا به هر خلقتی داناست ـ3
ناپاکان و بدکاران انم که خدا بر هر کاري توانا است ـد  ) می4
کدام اسـتدالل  » هابازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» القول بودن خداوند صادق« 47-

 کند؟آن بیان میدربارة را 
 امکان معاد جسمی براي پیوستن به روح در قیامت ) اثبات صدق دعوت پیامبران ـ1
 امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت ـ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن 2
امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت ـ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن 3
 ن معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامتامکا ـ) اثبات صدق دعوت پیامبران 4

هایی از زنده شدن مردگ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4هایی از زنده شدن مردگان ـ اشاره به نمونه) امکان معاد3
دلیل آفریدن اسـت«دهد، کدام است و طرح این سؤال که الشعاع خود قرار میهاي انسان را تحتگرایشی که بسیاري از فعالیت

گگیز خواهد شد؟برانگ چه زمانی چالش»در درون انسان چه بود؟
) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.1
اش برساند. ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی2
برساند.اش  نهایت ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی) میل به کماالت بی3
نهایت ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.) میل به کماالت بی4

سازد؟شریفه، نظام جهان را بري از ایراد میآیۀ هاي الهی در کدام زوم تحقق یافتن وعده
1 (﴿ ِ ِ ِ ا  ل َ َِ َ  ِ َ ِ ّ ا َ  َ ُُ َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ ٌَ ُ ِ ُ خخَزٌخ  َ  ِ ِ ِرا ِ َو ﴾َ  و 
2 (﴿َ َ ااَم رِم ّ ُُ َ  َ ََ ُ ُ ا ُُ َ َ َرِض اَم  ِ ا  ََ ِ ُُ َ  َ ِت ِ ّ ّا ا ُ ِ َ َا و  َ َ آ رر﴾ّ
َن﴿) 3 ِ ا   َ  ِ ُ ُ ُ ُ اَر ََ َ ِ َو  ُ اَ ِ َ ُ ِ َو  ِا َ اَ  ُ ِ َ َم  َ ﴾اَ
4 (﴿َ  ِ ِ َ  َ َ ُُن  ِ ِ ا َ  َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ ُ ٌةُ اَ  َ َذ ُ ﴾ و  َ َ ا

شوند؟دهند که گرفتار دوزخ میاند، کدام استفهام را سر میهاي دنیوي شدهمصرّان بر گناهان کبیره که غرق در نعمت
سسیده را دوباره زنده کند؟هاي پوس ) کیست که این استخوان1
کند؟ هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می) خداوند چگونه این استخوان2
که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟) هنگامی3
گردد؟ باره رهسپار نیستی میشود و یک ) آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می4

ی  کنـوز جـزا را انکـار مـی   ه که به چشم خود زنده شدن االغ را دید چه گفت و از نظر قرآن آن کسی کـه ر آنگا) (عزیر نبی 
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-48 گذرد؟ غایت حضور انسان در عالم برزخ در کدام عبارت شریفه ترسیم شده است و روزگار آنان که به حیات برزخی مشغولند، چگونه می

نَ ﴿) 1 َ ُ ِم  َ  ِ بدندریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی  ـ ﴾ا
مَ ﴿) 2 َ  ِ  ٍ َ ها برخورداري نیکوکاران از لذات و تألّم اشقیا از دردها و رنج ـ ﴾َ
مَ ﴿) 3 َ  ِ  ٍ َ ـ دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن ﴾َ
نَ ﴿) 4 َ ُ ِم  َ  ِ  ها اشقیا از دردها و رنج ـ برخورداري نیکوکاران از لذات و تألّم ﴾ا

-49 کدام حدیث شریف، بیانگر وجود شعور و آگاهی در فاصل و حایل میان زندگی دنیایی و حیات اُخري انسان است؟
کننـد، ثـواب آن    ) هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمـل مـی  1

 ارند.گذ اعمال را به حساب این شخص می
 توانند پاسخ دهند. ) قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواتر هستند و فقط نمی2
 هایش، برخی از آنان هر روز، برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه ) برحسب فضیلت3
 شوید. اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می آفریده شدهاید، بلکه براي بقا  ) براي فنا و نابودي خلق نشده4

-50 مبارکه به آن اشارت دارد؟آیۀ وجود شعور و آگاهی انسان نسبت به اعمالش در عالم بزرخ، تابع چیست و کدام 
َ﴿) تداوم حیات روحانی ـ 1 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ َ﴾
َ ﴿ ـ و طرف خطاب قرار دادن ) مکالمه2 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ َ﴾  
ُ ﴿ ) تداوم حیات روحانی ـ3 َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ﴾  
ُ ﴿ ـ ) مکالمه و طرف خطاب قرار دادن4 َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ﴾  

، چیسـت و چـه پاسـخ    »شما در (دنیا) چگونه بودیـد؟ «فرمایند:  پرسش فرشتگان که میتوجیه متوفیان ستمگر به خود در جواب به  51-
 کنند؟ شکنی از فرشتگان دریافت می دندان

 ) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟1
 راي شما دالیل روشنی نیاوردند؟) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر پیامبران ب2
 ) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟3
 ) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟4

ُ ﴿  ۀشریف از کدام عبارت آیات ُ َ َ َء ا ٌٌَ إِذا  َ ِ َ  ِ َ إ  ُ ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ َ ا َ ِن  ُ ِ َل َرب اْر ُت  ْ َ ْ ا 52-

ِ َزٌخ إ ْ َ  ْ ِ ِ ْ َورا ِ ُ َو  ِ  َ نَ   ُ ُـ َ ْ ُ ِم  ْ و » فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ اسـت  ضایع کردن عمر و«یابیم که  درمی ﴾َ
 ؟»آخرت است ۀمزرعدنیا «
نِ ﴿ )1 ُ ِ ُ ﴿ ـ ﴾َرب اْر ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ   ﴾ا
2 (﴿ُ ِ  َ ُ  ٌ َ ِ َ  ِ ُ ﴿ ـ ﴾ا ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ ﴾ا
3 (﴿ُ ِ  َ ُ  ٌ َ ِ َ  ِ َزٌخ إِ﴿ ـ ﴾ا ْ َ  ْ ِ ِ ْ َورا ِ نَ   َو  ُ َ ْ ُ ِم  ْ َ﴾ 
نِ ﴿) 4 ُ ِ ْ ﴿ ـ ﴾َرب اْر ِ َزٌخ إَِو  ْ َ  ْ ِ ِ نَ   َورا ُ َ ْ ُ ِم  ْ َ﴾

ـ شـود و   رت ورزد، مشمول کـدام وضـعیت زیـر مـی    اگر کسی نسبت به ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران مباد -53  ۀشـریف  ۀآی
﴿ َ َم َو ا َ  ِ  ٍ ِ َ ْ َ ُن  ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ َ  ؟باشد قیامت میواقعۀ بیانگر کدام  ﴾ُ

کنـار   ـ  ، کم کنندرند، بدون اینکه از گناه عامل آنگذا اب او نیز میوقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حستا ) 1
رفتن پرده از حقایق عالم

کنند ـ  کنار رفتن پرده از حقایق عالم گذارند و آن را از گناه عامل آن، کم می براي همیشه، گناه آن را به حساب او نیز می) 2
اعمال نامۀگذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنندـ  دادن   تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می )3
 اعمال نامۀدادن  کنند ـ گذارند و آن را از گناه عامل آن، کم می ) براي همیشه، گناه آن را به حساب او نیز می4

هایش، برخی از آنان هر روز، برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه) برحسب فضیلت3
شواید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می آفریده شدهاید، بلکه براي بقا) براي فنا و نابودي خلق نشده4

چیست و کدام نسبت به اعمالش در عالم بزرخ، تابع انسان مبارکه به آن اشارت دارد؟آیۀ وجود شعور و آگاهی
َ﴿) تداوم حیات روحانی ـ 1 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ َ﴾
َ﴿ ـ و طرف خطاب قرار دادن ) مکالمه2 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ َ﴾
ُُ﴿) تداوم حیات روحانی ـ3 َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ َ﴾
ُُ﴿ ـ ) مکالمه و طرف خطاب قرار دادن4 َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ َ﴾

، چیسـت و چـه»شما در (دنیا) چگونه بودیـد؟ «فرمایند: پرسش فرشتگان که میتوجیه متوفیان ستمگر به خود در جواب به 
کنند؟شکنی از فرشتگان دریافت میدندان

) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟1
ببراي شما دالیل روشنی نیاوردند؟) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر پیامبران ب2
) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟3
) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟4

ُ﴿  ففۀشریفز کدام عبارت آیات ُ َ َ ا َء ِِِٕذا إٕ َِ ِِٕ إٕ ََ ُ ْ َ َ ِِ ً ِ ُُ َ ْ ا َ َ نِن ُ ِ اررْر ررببَرب للَل ُت تْ َ ْ ا
ِِٕ إٕ ززْزخخزخخَزٌخ َ ْ ِ ِِ ووَوررارا ْ ِ َو ُ ِ َ نَنُ ــُــ َ ْ ُ ممِم ممممْ فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ اسضایع کردن عمر و«یابیم که درمی﴾َ

؟»آخرت استععۀمزرعدنیا «
1( ﴿ِ ُ ِ ْ ْا ﴿ ـ ﴾َ   ُ ْ َ َ  َ ِ  ً ِ  ُُ َ ْ ﴾ا

ُ ٌْ ً

www.konkur.in

forum.konkur.in



9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-54 ها کدام است؟ پیامبران و امتهمۀ فضلیت انبیاي عظام الهی در گواهی دادن، نسبت به سایر شاهدان قیامت چیست و شاهد و ناظر بر 

  )( ) از هر خطایی مصون هستند ـ رسول خدا1
 ) از هر خطایی مصون هستند ـ فرشتگان الهی2
 ) همواره مراقب انسان هستند ـ فرشتگان الهی3
  )( راقب انسان هستند ـ رسول خدا) همواره م4

َ ﴿﴿شریفۀ بازتاب عبارت  ِ َ  ُ َ َ -55 بزرگ قیامت مرتبط است؟واقعۀ یک از حوادث  ، کدام است و به کدام﴾َو اِن 

1 (﴿ َ ِ  ً ا  برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ ﴾ِ

2 (﴿ َ ِ  ً ا حضور شاهدان و گواهان ـ ﴾ِ

َن  ﴿) 3 َ نَ َ َ ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی ﴾َ

نَ ﴿) 4 َ َ َن   َ  ـ حضور شاهدان و گواهان ﴾َ
اي کاش کنند که  روع به سرزنش خود کرده و آرزو میچرا در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، ش 56-

 ؟کردیم را به عنوان دوست خود انتخاب نمیفالن شخص 
.کرد و از مومنان نبود  ) او آیات پروردگار را تکذیب می2 .اش ندارد او آثار ماتقدم زیادي در پرونده )1
او آنها را از یاد خدا بازداشت.) 4 .) او همراه و هم مسیر پیامبر نبود3

» ي از پـیش فرسـتاده بـودم؟   ام چیـز  اي کاش براي این زندگی«و وانفساي قیامت این باشد که: » ةم ا«اگر افسوس انسان در  57-
 شریفه مدنظر قرار گرفته است؟آیۀ توجه به کدام 

1 (﴿ َ م َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ ُ﴾  

2 (﴿ َ ِ َ  ِ ّ ا َزخٌ  ٌ َ َ  ِ ِ ِ َورا ُ َو  ِ  َ ُ﴾ 

3 (﴿ َ ُ ِ و  ِ ا َ اَ  ُ ِ َِ   ﴾ُ اَ

ُ اَ  وَ ﴿) 4 َ نَ رَ ِ َ ا   ِ  ُ ُ ُ﴾  
-58  ها چیست؟ اعمال انسانسنجۀ ساز رسیدگی به اعمال انسان، کدام حوادث قیامت است و  زمینه

 ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 حقایق عالم ـ اعمال پیامبران و امامانها و کنار رفتن پرده از  انسانهمۀ ) زنده شدن 2
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ اعمال پیامبران و امامان3
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین4

-59 است و این حادثه از قیامت، مقرون با کدام اتفاق است؟ها را به چیزي تشبیه نموده  شدید کوهة لرزقرآن کریم 
َرضُ ﴿) 1 ُ ا ُ  تغییرات گسترده و عمیق ـ ﴾َ

َرضُ ﴿) 2 ُ ا ُ شنیده شدن صدایی مهیب ـ ﴾َ

3 (﴿ ً َ  ً  ـ تغییرات گسترده و عمیق ﴾َ

4 (﴿ ً َ  ً  ـ شنیده شدن صدایی مهیب ﴾َ
قیامـت اشـاره   حادثـۀ  به کـدام  » که مست نیستند رسند؛ درحالی ن روز همچون افراد مست به نظر میمردم از هیبت آ«عبارت قرآنی  60-

 نماید؟ نموده است و علیت حالت سکرمانند مردم را چه چیزي معرفی می
 ها ـ فراموش کردن یکدیگر در قیامت ) تغییر در ساختار زمین و آسمان1
 الهی) شنیده شدن صداي نفخ صور ـ دشواري عذاب 2
 ) شنیده شدن صداي نفخ صور ـ فراموش کردن یکدیگر در قیامت3
 ها ـ دشواري عذاب الهی ) تغییر در ساختار زمین و آسمان4

ََن﴿) 4 ََ َ َ ـ حضور شاهدان و گواهان  ﴾﴿
اکنند که ششروع به سرزنش خود کرده و آرزو میچرا در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، ش

؟کردیمرا به عنوان دوست خود انتخاب نمیفالن شخص 
.کرد و از مومنان نبود) او آیات پروردگار را تکذیب می2.اش ندارد او آثار ماتقدم زیادي در پرونده )1
یاد خدا بازداشت.) 4.) او همراه و هم مسیر پیامبر نبود3 او آنها را از

ا«گر افسوس انسان در  ي از پـیش فرسـتاده بـام چیـز اي کاش براي این زندگی«و وانفساي قیامت این باشد که: » ةةمممم
شریفه مدنظر قرار گرفته است؟آیۀ توجه به کدام 

1 (﴿َ م َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َِ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ ُ﴾
2 (﴿  ِ َ ّ َ ﴿َ ا خخَزٌخ   ٌَ َ  ِ ِ ِرا ِ َو َ و  ُ ِ  َ ُ﴾
3 (﴿َ ُ ِ و  ِا َ اَ  ُ ِ َِ اَ ُ﴾ ُ ا
اَ    و ﴿) 4 ُ ََ ا  رَ َنَ ِ ا   َ  ِ ُ ُ ُ ﴾رر

ها چیست؟اعمال انسانسنجۀ ساز رسیدگی به اعمال انسان، کدام حوادث قیامت است و زمینه
ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین انسانهمۀ ) زنده شدن1
حقایق عالم ـ اعمال پیامبران و امامانها و کنار رفتن پرده از  انسانهمۀ ) زنده شدن2
) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ اعمال پیامبران و امامان3
) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین4

است و این حادثه از قیامت، مقرون با کدام اتفاق است؟ها را به چیزي تشبیه نموده شدید کوهة لرزقرآن کریم 
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10صفحه  زبان انگلیسی

 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. 

When I first entered the manager’s room, I thought he ………, but then I realized he was on 61-
the phone. 
1) talked to myself  2) was talking to himself 
3) talked to me  4) was talking to myself 
It is the first time we are going to travel to the south and we ……… what to take with ……… 62-
and which road to take. 
1) don’t know - ourselves 2) are not knowing - ourselves 
3) don’t know - us  4) are not knowing - us 
Which sentence is NOT correct? 63-
1) I can buy many things during my stay in New York. 
2) By the end of next year we may take over $ 1000. 
3) Turn right at the end of the street and then it will be right in front of you. 
4) Halloween is celebrated in the United States in October 31.  
Ferdowsi, a great Persian poet, ……… in Tous and his tomb is one of the most important 64-
tourist attractions of the city. 
1) took away 2) went away 3) passed away 4) walked away 
We chose the color for our living room from a wide ………of choices at the paint shop.65-
1) range 2) culture 3) embassy 4) site 
Last year was an opportunity for global ……… industry to grow significantly and travel 66-
agencies and hotels had the highest profits. 
1) agriculture 2) education 3) medicine  4) tourism 
Iranian people believed that it was their ……… to help those who had lost their homes in the 67-
flood. 
1) value 2) obligation 3) manner 4) behaviour 
The successful businessman’s childhood memories always carried him ……… back to those 68-
painful years when he was a little boy in a very poor family. 
1) sadly 2) happily 3) early 4) lately 

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. 

It makes no difference that you are a tourist or a pilgrim who wants to travel to foreign 
countries, you  (69)……… do several  steps for preparation: finding a good agency to buy 
your ticket and to work on your visa and searching for good hotels which they (70)……… 
their customers’ choices. But don’t forget that before going to an agent, you have to study 
about different cultural patterns of your (71)……… . With respect to culture, you 
(72)……… know about food safety matters, kinds of entertainment and thousands of other 
things such as politeness, value of patience, and neatness of that nation.  

69-
1) may 2) will 3) can 4) must 

70-
1) respect 2) locate 3) attract 4) inform 

71-
1) tradition 2) experience 3) destination 4) ceremony 

72-
1) has to 2) should 3) had to 4) can 

3) don’t know - us  4) are not knowing - us 
Which sentence is NOT correct? 
1) I can buy many things during my stay in New York. 
2) By the end of next year we may take over $ 1000.
3) Turn right at the end of the street and then it will be right in front of you.
4) Halloween is celebrated in the United States in October 31.  
Ferdowsi, a great Persian poet, ……… in Tous and his tomb is one of the most impo
tourist attractions of the city.
1) took away 2) went away 3) passed away 4) walked away 
We chose the color for our living room from a wide ………of choices at the paint shop.
1) range 2) culture 3) embassy 4) site 
Last year was an opportunity for global ……… industry to grow significantly and t
agencies and hotels had the highest profits. 
1) agriculture 2) education 3) medicine  4) tourism 
Iranian people believed that it was their ……… to help those who had lost their homes i
flood. 
1) value 2) obligation 3) manner 4) behaviour
The successful businessman’s childhood memories always carried him ……… back to 
painful years when he was a little boy in a very poor family.
1) sadly 2) happily 3) early 4) lately 

RT B: Cloze Test 
ections: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and dec
ch choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

t makes no difference that you are a tourist or a pilgrim who wants to travel to for
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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: 

In all societies, a section of the population is labeled as “old”. What is different from 
place to place is the age at which people are considered old, and the way old people are 
regarded. In modern industrialized societies, old age begins at 65 or 70; in contrast, in the 
19th century old age began at 55. In many poor countries, where people’s life expectations 
are much lower, someone as young as 40 may be an old person. 

In some societies, elderly people are thought of as wise and experienced, and they may 
even be the leaders of the community. But in Western societies, the elderly are sometimes 
disregarded. Having reached a certain age, somewhere between 60 and 70, they may be 
expected to retire from their jobs, even if they are still able to work efficiently. Gradually,  
their ties with the community are released, and in many cases they live in communities made 
up entirely of old people. 

The rapid ageing of the populations of all the industrialized countries is due not only to 
people living longer, but also to a sharp decline from the 1970s onwards in the number of 
babies being born. Women tend to live longer than men, so that in 1985 for every 100 
women over the age of 70, there were only 63 men. It is also true that better – off members 
of the society can expect to live longer than the poorer, since they are generally better fed 
and have superior medical care. 
According to the passage, ……… .73-
1) people are considered old depending on their country 
2) 200 years ago, an old person was at most 55 
3) someone as young as 40 is usually called an old person 
4) people in modern industrialized societies die sometime between 65 and 70 
According to the passage, the rapid ageing of the populations is ……… .74-
1) more related to women 2) observed in industrialized societies 
3) common in poor societies 4) specially observed in all Western societies  
Which sentence is Not true according to the passage? 75-
1) Women may live longer than men.  
2) Sometime between 60 and 70, some people stop working. 
3) Very young populations are decreasing in poor societies. 
4) The better – off members of the society can expect to live longer than the others. 
The  passage is mainly about ……… . 76-
1) old age  2) population size  
3) different kinds of societies 4) the number of babies in different societies 

y p p g p y
ven be the leaders of the community. But in Western societies, the elderly are somet

disregarded. Having reached a certain age, somewhere between 60 and 70, they ma
xpected to retire from their jobs, even if they are still able to work efficiently. Gradu
heir ties with the community are released, and in many cases they live in communities m

up entirely of old people. 
The rapid ageing of the populations of all the industrialized countries is due not on

eople living longer, but also to a sharp decline from the 1970s onwards in the numb
abies being born. Women tend to live longer than men, so that in 1985 for every

women over the age of 70, there were only 63 men. It is also true that better – off mem–
f the society can expect to live longer than the poorer, since they are generally bette
nd have superior medical care.
According to the passage, ……… .
1) people are considered old depending on their country 
2) 200 years ago, an old person was at most 55 
3) someone as young as 40 is usually called an old person 
4) people in modern industrialized societies die sometime between 65 and 70
According to the passage, the rapid ageing of the populations is ……… .
1) more related to women 2) observed in industrialized societies
3) common in poor societies 4) specially observed in all Western socie
Which sentence is Not true according to the passage? 
1) Women may live longer than men. 
2) Sometime between 60 and 70, some people stop working. 
3) Very young populations are decreasing in poor societies. 
4) The better – off members of the society can expect to live longer than the others.

www.konkur.in

forum.konkur.in



12صفحه  زبان انگلیسی

Passage 2: 

Robert Adam was the son of an architect, William Adam, and he had three brothers who 
were also architects. The buildings he designed with them were simple and well arranged 
outside, and the large rooms inside were beautifully shaped and decorated. He made the 
shape more interesting by having corners and curved walls, or sometimes a row of columns 
across one end. The ceilings and walls had beautiful patterns in plasterwork, which were 
painted in light colors. As well as designing the houses and decorating the room, Robert 
Adam also designed the furniture to go in the rooms. The furniture, the mantelpieces, the 
door handles and even the keyhole covers were all carefully designed and made. 

Much of his work was done inside existing houses, such as Syon House, near London. 
His best country houses, such as Kenwood, in London, and Harewood House, in Yorkshire, 
were built from 1760 to the early 1770s. 

Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was especially 
interested in the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration in his 
designs. He established himself in London in 1758 and was later joined by his brother James. 

When Adam made a design for plasterwork decorations it could be used in several 
houses, since the moulds which shaped the plaster could be used again. 

According to the passage, much of Adam’s work was done ……… .77-
1) from 1760 to 1770  2) in the Roman city 
3) inside his best country houses 4) inside existing houses near London 
Decoration in Adam’s designs was copied from ……… .78-
1) his brother’s work  2) the houses in Pompeii 
3) the houses in London 4) the best houses in England 
Adam was able to use the decoration designs more than once because he……… .79-
1) could establish them himself 
2) designed them more than once 
3) made several plasterwork decorations for houses 
4) used the moulds which could be used many times 
The best title for the passage could be ……… .80-
1) The History of architecture 2) William Adam’s Best Work
3) Robert Adam as an Architect 4) The Best and Most famous Architects 

Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was espec
nterested in the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration i

designs. He established himself in London in 1758 and was later joined by his brother Ja
When Adam made a design for plasterwork decorations it could be used in se

houses, since the moulds which shaped the plaster could be used again. 

According to the passage, much of Adam’s work was done ……… .
1) from 1760 to 1770  2) in the Roman city 
3) inside his best country houses 4) inside existing houses near London
Decoration in Adam’s designs was copied from ……… .
1) his brother’s work  2) the houses in Pompeii 
3) the houses in London 4) the best houses in England
Adam was able to use the decoration designs more than once because he……… .
1) could establish them himself 
2) designed them more than once
3) made several plasterwork decorations for houses 
4) used the moulds which could be used many times
The best title for the passage could be ……… .
1) The History of architecture 2) William Adam’s Best Work
3) Robert Adam as an Architect 4) The Best and Most famous Architects 
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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

 )1(درس  1فصل  )70تا  37(صفحه  2فصل  )117تا  94(صفحه  5فصل  حسابان
 )12تا  1(صفحه 

 - - 2فصل  هندسه

 - )72تا  39(صفحه  2فصل  )1(درس  7فصل  گسسته

 - )140تا  91(صفحه  4فصل  فیزیک
  1فصل 

(تا ابتداي شتاب ثابت) 
 )15تا  1(صفحه 

 - - 2فصل  شیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

 ریاضیات
yنمودار  f(x) تواند باشد تا  کدام میf(x) f( x) -81 برقرار باشد؟ 0

1 (2

2

1
  2 (2

2

 3 (22 4 (2
2

2
2

 

)A نقطۀ ,a)2  یک نقطه از نمودار تابعy f(x)  نقطۀو A(b, yمتناظر با آن روي نمودار تابع  3( f( x )1 3 است. حاصـل   1 82-
a b کدام است؟ 

1 (5
3   2 (11

3   3 (5 4 (3 
yنمودار  f(x yشکل مقابل است. نمودار  3( f(x) 83 کند؟ از کدام نواحی عبور می-

 ) سوم و چهارم1
 ) اول و چهارم2
 ) دوم و سوم3
 ) اول، سوم و چهارم4

هـا  xکنـیم و در نهایـت در راسـتاي محـور      ها قرینه میyهاي منفی و سپس نسبت به محور xسمت  را یک واحد به f(x)نمودار تابع  84-
 تابع جدید باشد؟ ضابطۀتواند  کنیم. کدام گزینه می منبسط می

1 (f( x)11 2   2 (f( x)1 2   3 (f ( x)11 2   4 (f ( x)1 2   
f(x)هرگاه  x kx2  وk y، نمودار دو تابع 3 f(x yو  1( f( x)4 85 هستند؟  نسبت به هم چگونه-

 کنند. ) همدیگر را قطع نمی4 ) در دو نقطه تالقی دارند.3 ) در یک نقطه تالقی دارند.2 ) بر هم منطبق هستند.1
f(x)اگر  | x yسطح بین نمودار  | f(x yو  2( f(x)4 86 چه عددي است؟-

1 (6 2 (8 3 (4 4 (12 

a)ترین بازه مانند  بزرگ ,b) تابع  دامنۀ مجموعۀزیرxy
x x

24
-87 چه طولی دارد؟ 1

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

xf(x)تابع  x
3

-88 زیر مساوي است؟با کدام تابع  

1 (g(x) x   2 (g(x) x   3 (xg(x) x
| x |

   4 (xg(x) x
| x |

   

yتعریف  دامنۀهرگاه  f( x) x2 ] ةباز 2 , ]1 xyتعریف  دامنۀباشد،  3 f( -89 کدام است؟ 3(

1 ([ , ]1 3   2 ([ , ]9 3   3 ([ , ]3 1   4 ([ , ]3 9   
f(x)اگر  x x x x2 24 4 1 2 2 ] ةدر باز 1 , yتابع ثابت  [ a  و[ , ترین بازه با این ویژگی باشد، مقـدار   بزرگ [ 90-

a چه عددي است؟ 
1 (2   2 (5

2   3 (3
2   4 (1   

-91 است؟یک  به کدام تابع زیر یک
1 (y x x3 23   2 (y x x3 23   3 (y x x 1   4 (y x x   

2

2
4

3

)Aقطۀ ,a) یک نقطه از نمودار تابعy f(x) نقطۀوA(b, )AAAA yمتناظر با آن روي نمودار تابع ( f( x )f( xf( xاست. ح
a b کدام است؟

1 (5
3 2 (11

3 3 (54 (3
yمودار  f(x yشکل مقابل است. نمودار ( f(x)کند؟ از کدام نواحی عبور می

) سوم و چهارم1
) اول و چهارم2
) دوم و سوم3
) اول، سوم و چهارم4

کنـیم و در نهایـت در راسـتاي محـوها قرینه میyهاي منفی و سپس نسبت به محور xسمت  را یک واحد بهf(x)مودار تابع 
تابع جدید باشد؟ضابطۀتواند کنیم. کدام گزینه میمنبسط می

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

2 4 (f ( x) 
f(x)هرگاه  x kx2 وk y، نمودار دو تابع 3 f(x yو ( f( x)هستند؟  نسبت به هم چگونه

ک) همدیگر را قطع نمی4) در دو نقطه تالقی دارند.3) در یک نقطه تالقی دارند.2) بر هم منطبق هستند.1
f(x)گر  | x yسطح بین نمودار | f(x yو ( f(x)چه عددي است؟

1 (62 (83 (44 (12

a)ترین بازه مانند زرگ ,b)تابع  دامنۀمجموعۀزیرxy
xx

24
چه طولی دارد؟1

1 (12 (23 (34 (4

xf(x)ابع  x
3

زیر مساوي است؟با کدام تابع  

1 (g(x) x 2 (g(x) xx 3 (xg(x) xx
| x |
x 4 (xg(x) xx

| x |
x

2

2
4
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  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

f(x)اگر  x x2 fog(x)و  2 x x4 24 -92 تواند باشد؟ کدام می gاي   چند جمله ضابطۀآنگاه  3
1 (x2 1   2 (x2 1   3 (x2 3   4 (x2 3   

fاگر  {( , )( , )( , )( , )}1 2 2 3 3 1 4 gو  1 {( , )( , )( , )( , )}1 4 1 1 2 0 3 f)برد تابع  2 g)o(f g) 93 چند عضوي است؟-
1 (0 2 (1 3 (2 4 (3 

|برد تابع  x |y | x |
1

-94 شود؟ چند عدد صحیح را شامل می 1
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yنمودار توابع  x f(x)1  وy x g(x )2 -95 کدام است؟ fog(x) ضابطۀصورت مقابل است.  به 1
1 (x5 7   
2 (x5 3   
3 (x3 5   
4 (x3 7   

xf(x)هرگاه بخشی از نمودار  [ ]x
B(y چه عددي است؟ ABخط  شکل مقابل باشد، شیب پاره 2 )1 96-

1 (1
4   2 (1

2   

3 (1
8   4 (1   

a رابطۀ (b)عرض  ةو انداز (a)طول  ةدر یک مستطیل بین انداز ba
b a

تـابعی باشـد کـه محـیط مسـتطیل را       fبرقرار است. اگر  6 97-
 کدام است؟ f ضابطۀبرحسب طول آن بیان کند، 

1 (a4   2 (a10
3   3 (a8

3   4 (a3   

g(x)اگر  x
2

fو  1 {(b , )( , )( , )}1 1 6 2 fog(a)و  2 gof( )5 aباشد، مقدار  3 b 98 کدام است؟-
1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 

xf(x)نمودار تابع  x [ ]3 ] ةدر باز 3 , -99 کدام است؟ خط تشکیل شده است. حدود  پاره 4از  0(
1 (9 10   2 (6 9   3 (9 12   4 (8 9   

xاگر نمودار  af(x) x
2

-100 کدام است؟ aنمودار معکوس تابع را قطع نکند، حدود  1

1 (a 4
9   2 (a 4

9   3 (a 9
4   4 (a 9

4   

bاگر  c da b2 3 aباشد، کمترین مقدار  4 b c d  101 است؟کدام-

1 (25   2 (5   3 (25
2   4 (5

2   

ABC(Aˆ الزاویۀ قائمدر مثلث  CH)کنـیم   را رسم می BCوارد بر وتر  AHارتفاع  90( BH)     اگـر مسـاحت مثلـث متوسـط . 102-

 باشد، کدام رابطه صحیح است؟ ABCتر و مساحت مثلث  هندسی بین مساحت مثلث کوچک واسطۀ
1 (AH BH CH2 2 2    2 (AH CH BH2 2 2   
3 (AH BH CH2 4    4 (BH CHAH2

2   

-103 هاي داده شده، محیط لوزي کدام است؟ باشد. با توجه به اندازه ، چهارضلعی رسم شده، لوزي میABCBCدر مثلث 
 

1 (4 10   2 (4 5   
 

3 (4 15   4 (4 6   

4

12

y2 y1

B A

A

B C

2

3

5

xf(x)هرگاه بخشی از نمودار  [ ]x
x

B(yچه عددي است؟ABخط شکل مقابل باشد، شیب پاره2 )B )

1 (1
4 2 (1

2 

3 (1
8 4 (1 

aرابطۀ(b)عرض ةو انداز(a)طول ةدر یک مستطیل بین انداز ba
b a

تـابعی باشـد کـه محـیط مسـتfبرقرار است. اگر 6
کدام است؟fضابطۀرحسب طول آن بیان کند، 

1 (a4 2 (a10
3 3 (a8

3 4 (a3 

g(x)گر  x
2

fو 1 {(b , )( , )( , )})( , )( ,)( , fog(a)و )( gof( )gof(gof( باشد، مقدارa b کدام است؟
1 (32 (43 (54 (6

xf(x)مودار تابع  x [ ]x
]ةدر باز 3 , کدام است؟ خط تشکیل شده است. حدود  پاره 4از  (

1 (9 10 2 (6 9 3 (9 12 4 (8 9 
xگر نمودار  af(x) x

2
را قطع نکند، حدود 1 کدام است؟aنمودار معکوس تابع

1 (a 4
9 2 (a 4

9 3 (a 9
4 4 (a 9

4 

bگر  c da b2 3 aباشد، کمترین مقدار 4 b c d  است؟کدام

1 (25 2 (5 3 (25
2 4 (5

2 

ABC(Aالزاویۀقائمدر مثلث  )ˆBC(A  ارتفاعAH وارد بر وترBCکنـیم  را رسم می(CH BH)اگـر مسـاحت مثلـث مت .

چکواسطۀ مثلثک احت م ن ب مثلثهندس احت م و است؟ABCBCت ح صح ابطه کدام باشد

B A
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ADFDF ،BCدر مثلث  EDED  وEB DFDF  است. اگرAC AFو  4 -104 است؟ DFچه کسري از  BEباشد،  9

1 (2
9   2 (1

4   

3 (1
3   4 (2

3   
 

ACقطـع کنـد. اگـر     Nرا در  ADایم تـا نیمسـاز    رسم کرده ACخطی موازي  BCوسط ضلع  M نقطۀاز  ABCBCدر مثلث  و  18 105-
AB  کدام است؟ MNخط  طول پاره اندازةباشد،  13

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

اند. اگر   را به شش قسمت مساوي تقسیم کرده ABطوري که ضلع  ایم؛ به رسم کرده BCهایی به موازات ضلع  خط ، پارهABCدر مثلث  106-
/KL 3  چقدر است؟ BCخط  باشد، طول پاره 2
1 (4 
2 (/4 4   
3 (/4 8   
4 (/5 6   

 

 
EFکوچک است؛ اگر  قاعدةبزرگ دو برابر  قاعدة ABCD ذوزنقۀدر  DC  وCE AF خط  باشد، طول پارهEF  107 قاعـدة چند برابر-

 کوچک ذوزنقه است؟
1 (3   
2 (/1 3   
3 (2   
4 (/1 2   

طـول   انـدازة ها رسم شده است.  محل تالقی قطرها، خطوطی موازي ساق O نقطۀاست. از  12و  8ها  قاعده اندازةشکل زیر،  ذوزنقۀدر  108-
 کدام است؟ EFخط  پاره

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

-109 کدام است؟ xدر شکل زیر، مقدار 

1 (9 2
3   2 (9 2   

3 (9 2
2   4 (9 2

4   

A

B D M

N

C

A

B C

E
G

I
K

M

F
H

J
L

N

A

D C

E F B

O

B
3

D

2

C3 2O

x

A

D C

A B

E F

A

BC

E

D

F

4 (/3 5/ 

را به شش قسمت مساوي تقسیم کردهABطوري که ضلع ایم؛ بهرسم کردهBCهایی به موازات ضلع  خط ، پارهABCBCدر مثلث 
/KL 3 چقدر است؟BCخط باشد، طول پاره/2
1 (4
2 (/4 4/ 
3 (/4 8// 
4(/5 6/ 

EFکوچک است؛ اگرقاعدةبزرگ دو برابر قاعدةABCDذوزنقۀدر  DCوCE AFخط باشد، طول پارهEFچند برابر
کوچک ذوزنقه است؟

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

انـدازةها رسم شده است. محل تالقی قطرها، خطوطی موازي ساقOنقطۀاست. از 12و 8ها قاعدهاندازةشکل زیر، ذوزنقۀدر 
کدام است؟EFخط اره

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

D M C

A

C

E
G

I
K

FF
HH

J
L

N

D C
O

D C

B

F
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-110 درست باشد؟ تواند نمیبا توجه به شکل زیر، کدام گزینه 
1 (/x 3 2   
2 (ˆ ˆA C   
3 (ˆ ˆA D   
4 (ˆ ˆˆ ˆA B C D   
 

ABCABC ،DCدر مثلث  BDو  9 -111 کدام است؟ ADخط  است. طول پاره 16
1 (18 
2 (16 
3 (15 
4 (12 

پاي ارتفاع تا ضـلع متوسـط    فاصلۀکند.  تقسیم می 3و  1هاي  خط به طول الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، وتر را به دو پاره در یک مثلث قائم 112-
 مثلث کدام است؟

1 (/1 5   2 (/1 8   3 (2
3   4 (4

3   

1تـر   کند که مسـاحت مثلـث کوچـک    اي تقسیم می گونه الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو جزء به در یک مثلث قائم
10 113-

 هاي پاي ارتفاع وارد بر وتر از دو ضلع قائم مثلث اصلی کدام است؟ باشد، نسبت فاصله مساحت مثلث اصلی می

1 (1
3   2 (2

3   3 (1
10   4 (2

10   

-114 است؟ MNCB ذوزنقۀچند برابر مساحت  ABCدر شکل زیر، مساحت مثلث 

1 (5
3   

2 (25
21   

3 (25
9   

4 (25
18   

2هاي ذوزنقه  در شکل زیر، نسبت قاعده
-115 چند برابر مساحت ذوزنقه است؟ ADCاست. مساحت مثلث  5

1 (8
21   

2 (13
21 

3 (21
25   

4 (10
21   

-116  عضوي اتفاق افتاده است؟ 3ظاهر شده است. چند پیشامد  1ایم، عدد  تاسی را پرتاب کرده
1 (20 2 (19 3 (10 4 (15 

-117 بیاید، کدام است؟ 3نوشته شده است. در پرتاب دو بار این تاس احتمال اینکه مجموع  2و  2و  1و  1و  1و  1بر روي تاسی اعداد 

1 (1
9   2 (2

9   3 (1
3   4 (4

9  

A
B

CD

O
1

x

4

123

D CB

A

20 15

C

A

B

M N

x2

x3

A

B C

D E

4 (12
پاي ارتفاع تا ضـلع متفاصلۀکند. تقسیم می3و 1هاي خط به طولالزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، وتر را به دو پارهدر یک مثلث قائم
مثلث کدام است؟

1 (/1 5/ 2 (/1 8/ 3 (2
3 4 (4

3 

تکند که مسـاحت مثلـث کوچـک   اي تقسیم میگونهالزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، مثلث مفروض را به دو جزء بهدر یک مثلث قائم
هاي پاي ارتفاع وارد بر وتر از دو ضلع قائم مثلث اصلی کدام است؟باشد، نسبت فاصلهمساحت مثلث اصلی می

1 (1
3 2 (2

3 3 (1
10 4 (2

10 

است؟MNCBذوزنقۀچند برابر مساحت ABCBCدر شکل زیر، مساحت مثلث 

1 (5
3 

2 (25
21 

3 (25
9 

4 (25
18 

2هاي ذوزنقه در شکل زیر، نسبت قاعده
چند برابر مساحت ذوزنقه است؟ADCDCاست. مساحت مثلث 5

1 (8
21 

2 (13
21

D C

C

A

N

x2

x3

A

E
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A مجموعۀ از {a,b ,c ,d} طوري که شانس انتخاب هر زیرمجموعه با تعداد اعضـاي   کنیم؛ به تصادف انتخاب می یک زیرمجموعه به 118-
a}انتخابی  زیرمجموعۀآن متناسب است. احتمال آنکه  ,c ,d} باشد، چقدر است؟ 

1 (3
16 2 (2

16   3 (3
32   4 (1

32   
این آزمایش چند  نمونۀاندازیم. فضاي  سکه می 3اندازیم؛ در غیر این صورت  سکه می 2کنیم؛ اگر عددي اول رو شد،  تاسی را پرتاب می 119-

 عضو دارد؟
1 (24 2 (32 3 (36 4 (48 

P(Bباشند و  S نمونۀپیشامد از فضاي  دو Bو  Aاگر  ) 3
P(Aو  5 B ) 2

7B ) 2
P(A، آنگاه 7 B) 120 کدام است؟-

1 (11
35   2 (14

35   3 (28
35 4 (7

35   

P(A)اگر  P(A B) P(A B)B) P(A B) آنگاه ،P(A B) 121 کدام است؟-
1 (P(A)   23 ) صفر (P(A B)B)   4 (P(B A)   

-122 مانـدة  بـاقی کنـد از   شوند. یک زندانی فرار می زندانی به جرم نپرداختن مهریه، نگهداري می 3زندانی به جرم دزدي و  5در یک زندان، 
 کنیم؛ به چه احتمالی این فرد به جرم دزدي زندانی شده است؟ تصادف انتخاب می ها یکی را به زندانی

1 (3
8   2 (5

8   3 (4
7   4 (5

7   

2رخ دهد، برابر با  A، تنها Bو  Aشانس و مستقل  احتمال آنکه از دو پیشامد هم
-123 کدام است؟ Aاست؛ احتمال وقوع پیشامد  9

1 (1
3   2 (2

3   3 (1
2یا  3

3 4 (2
9 

3علی به احتمال 
2در تیم فوتبال مدرسه و به احتمال  5

1در تیم بسکتبال مدرسه و به احتمال  3
شـود.   در هر دو تیم پذیرفته مـی  3 124-

 است؟ نشدهاگر بدانیم او در تیم فوتبال پذیرفته نشده باشد، به چه احتمالی در تیم بسکتبال نیز پذیرفته 
1 (1

6   2 (1
3   3 (1

5   4 (2
5 

هـا   کنند. نصف سال دهمی دوازدهم تحصیل می پایۀدر  50%یازدهم و  پایۀدر  20%دهم، پایۀآموزان در  دانش 30%در یک دبیرستان،  125-
تصـادف   آمـوز بـه   هاي ورزشی مدرسه هستند. از این مدرسه یـک دانـش   ها عضو تیم سال دوازدهمی 30%و ها  سال یازدهمی 40%و 

 اي نباشد، چقدر است؟ کنیم؛ احتمال آنکه او عضو هیچ تیم ورزشی انتخاب می
1 (%38   2 (%62   3 (5

6   4 (1
6   

Sدر یک آزمایش تصادفی،  {a,b ,c,d} اي است. اگر  فضاي نمونهP(a) 1
ترتیـب یـک    ، بهP(d)و  P(c)و  P(b)و  P(a)و  8 126-

P({aحسابی تشکیل دهند، حاصل  دنبالۀ ,b} | {a ,c ,d}) کدام است؟ 
1 (11

19   2 (19
24   3 (3

19   4 (5
24   

کنـد. ایـن    تصادف انتخاب مـی  اي را به د نباشد، گزینهرا بلد است. او اگر سؤالی را بلاي  گزینه 4سؤاالت یک آزمون  70%آموزي  دانش 127-
 آموز به سؤالی درست، جواب داده است؛ احتمال آنکه این سؤال را واقعاً بلد بوده باشد، چقدر است؟ دانش

1 (70
100   2 (1

4   3 (28
31   4 (31

40   
یکی از ظرف خارج کرده، اگر احتمال  ها را یکی باشد، مهره مهره سفید می 5مهره سیاه و  2مهره وجود دارد که در بین آنها  nدر ظرفی  128-

1اه باشد، برابر با اینکه اولین مهره سفید و دومین مهره سی
 کدام است؟ nباشد،  9

1 (8 2 (9 3 (10 4 (11   
-k 129کنیم، پس از نگاه کردن به رنگ آن به همـراه   تصادف انتخاب می اي به سیاه است، مهره مهرة 7سفید و  مهرة 3اي که شامل  از کیسه

  داریم؛ احتمال آنکه این مهره سفید باشد، چقدر است؟ اي برمی گردانیم. سپس از کیسه مهره دیگر از همان رنگ به کیسه برمی مهرة
1 (3

10   2 (2
9   3 (

k
3

10   4 (k
k

3
10   

-130 عدد رو شده مربع کامل است؛ به چه احتمالی هر سه عدد رو شده برابر هستند؟ 3ضرب  تاس، حاصل 3در پرتاب 
1 (1

18   2 (1
17   3 (1

16   4 (1
19   

بـاقیکنـد از  شوند. یک زندانی فرار میزندانی به جرم نپرداختن مهریه، نگهداري می3زندانی به جرم دزدي و 5در یک زندان، 
کنیم؛ به چه احتمالی این فرد به جرم دزدي زندانی شده است؟تصادف انتخاب میها یکی را بهزندانی

1 (3
8 2 (5

8 3 (4
7 4 (5

7 

2رخ دهد، برابر با A، تنها Bو Aشانس و مستقل حتمال آنکه از دو پیشامد هم
کدام است؟Aاست؛ احتمال وقوع پیشامد 9

1 (1
3 2 (2

3 3 (1
2یا  3

34 (2
9

3علی به احتمال 
2در تیم فوتبال مدرسه و به احتمال 5

1در تیم بسکتبال مدرسه و به احتمال 3
در هر دو تیم پذیرفته مـی3

است؟نشدهگر بدانیم او در تیم فوتبال پذیرفته نشده باشد، به چه احتمالی در تیم بسکتبال نیز پذیرفته 
1 (1

6 2 (1
3 3 (1

5 4 (2
5

کنند. نصف سال دهدوازدهم تحصیل میپایۀدر  50%یازدهم و پایۀدر  20%دهم، پایۀآموزان در  دانش 30%در یک دبیرستان، 
تص آمـوز بـه   هاي ورزشی مدرسه هستند. از این مدرسه یـک دانـش  ها عضو تیم سال دوازدهمی30%وها سال یازدهمی 40%و 

اي نباشد، چقدر است؟کنیم؛ احتمال آنکه او عضو هیچ تیم ورزشینتخاب می
1 (%38 2 (%62 3 (5

6 4 (1
6 

Sدر یک آزمایش تصادفی،  {a,b ,c,d} اي است. اگر  فضاي نمونهP(a) 1
ترتیـب ، بهP(d)و P(c)و P(b)و P(a)و 8

P({aحسابی تشکیل دهند، حاصل دنبالۀ ,b} | {a ,c ,d}) کدام است؟
1 (11

19 2 (19
24 3 (3

19 4 (5
24 

 کنـد تصادف انتخاب مـی  اي را به للد نباشد، گزینهرا بلد است. او اگر سؤالی را بلاي  گزینه 4سؤاالت یک آزمون 70%آموزي دانش
آموز به سؤالی درست، جواب داده است؛ احتمال آنکه این سؤال را واقعاً بلد بوده باشد، چقدر است؟دانش

1 (70
100 2 (1

4 3 (28
31 4 (31

40 
ظرفی آنهاnدر بین در که دارد وجود و2مهره سیاه می5مهره سفید مهرهمهره یکیباشد، را اگرها کرده، خارج ظرف از یکی
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t

x

2
4 6

8 93
5

7

m200m5 m5

A
mv
s

5 B
mv
s

25

4 10

3

mv( )
s

t(s)
V1

 فیزیک
-131 کند؟ مودار مکان ـ زمان یک متحرك باشد که روي خط راست حرکت مین معرفتواند  یک از نمودارهاي زیر می م کدا

1 (t

x

 2 (t

x

 

3 (t

x

 4 (t

x

 

-132 و عبور کـرده  بار از مبدأ مکان.........  دهد. این متحرك ـ زمان متحرکی را در حرکت روي خط راست نشان می شکل مقابل نمودار مکان
 در حال نزدیک شدن به مبدأ است..........  ۀثانی در و عبور کرده حرکت شروع ۀنقطبار از ......... 

 چهارمـ  2ـ  2) 1
 چهارمـ  1ـ  2) 2
 پنجمـ  2ـ  3) 3
 پنجمـ  1ـ  2) 4
 
 

متر اسـت.   1095اتومبیل از صخره  ۀفاصلقائم در حال حرکت است. وقتی  ةبه سمت یک صخرروي خط راست اتومبیلی با سرعت ثابت  133-
km. سرعت اتومبیل چند شنود میرا از صخره  بازتاب (پژواك) صداي بوقثانیه بعد  6راننده بوق اتومبیل را به صدا درآورده و 

h است؟ 
m(سرعت صوت در هوا 

s350  (است 
1 (15 2 (54 3 (30 4 (108 

mمتحرکی ابتدا با سرعت 
s30 ةبه انداز d1 ةدر جهت غرب حرکت کرده و سپس به انداز d2،(d d )2 mبا سرعت  1

s60   به شـرق 134-
سرعت متوسط باشد، تندي متوسط در کل این حرکت چنـد   ةبرابر انداز 3گردد. اگر حرکت روي خط راست بوده و تندي متوسط  بازمی

m
s است؟ 
1 (35 2 (40 3 (45 4 (50 

tاست، در  m5که طول هر یک  Bو  Aمطابق شکل دو اتومبیل  mهـاي   متري از هم قرار دارند و با سـرعت  200 ۀفاصلدر  0
s5  و 135-

m
s25  گیرنـد؟  مـی چند متري از هم قـرار   ۀفاصلها در  اتومبیلحرکت، ثانیه از شروع  40به سمت هم در حال حرکت هستند، بعد از 

 آنها به هم است.)ترین نقاط  نزدیک ۀفاصل ،دو اتومبیل ۀفاصل(منظور از 
1 (990 
2 (1000 
3 (1010 
4 (995 

در جهت منفی محـور بـوده و برابـر     ،اول حرکت ۀثانی 10باشد، اگر شتاب متوسط در  می xدر شکل مقابل که مربوط به حرکت بر محور  136-

/
m
s20  باشد. سرعت متوسط این متحرك در کل این مدت چند متر است؟ 2

1 (/1 9   
2 (/1 8   
3 (/1 75   
4 (/1 6   

t2
4 6

8 93
5

7

A
mv
s

5 B
mv
s

25

عبور کبار از مبدأ مکان......... دهد. این متحركـ زمان متحرکی را در حرکت روي خط راست نشان میشکل مقابل نمودار مکان
در حال نزدیک شدن به مبدأ است..........ییۀثانیدروعبور کردهحرکتشروعططۀنقطبار از ........

چهارمـ  2ـ  2) 1
چهارمـ  1ـ  2) 2
پنجمـ  2ـ  3) 3
پنجمـ  1ـ  2) 4

متر1095اتومبیل از صخره للۀفاصلقائم در حال حرکت است. وقتی ةبه سمت یک صخرروي خط راست تومبیلی با سرعت ثابت 
km. سرعت اتومبیل چند شنودمیرا از صخره بازتاب (پژواك) صداي بوقثانیه بعد 6راننده بوق اتومبیل را به صدا درآورده و 

h
mسرعت صوت در هوا 

s350  (است
1 (152 (543 (304 (108

mمتحرکی ابتدا با سرعت 
s30 ةبه اندازd1ةدر جهت غرب حرکت کرده و سپس به اندازd2،(d d )2 1dd  با سرعتm

s60به
سرعت متوسط باشد، تندي متوسط در کل این حرکتةبرابر انداز3گردد. اگر حرکت روي خط راست بوده و تندي متوسط ازمی

m
s است؟
1 (352 (403 (454 (50

tاست، در m5که طول هر یک Bو Aمطابق شکل دو اتومبیل  هـاي   متري از هم قرار دارند و با سـرعت  200 ۀفاصلدر  0
m
s25 گ مـی چند متري از هم قـرار  ۀفاصلها در  اتومبیلحرکت، ثانیه از شروع 40به سمت هم در حال حرکت هستند، بعد از

آنها به هم است.)ترین نقاط  نزدیک ۀفاصل ،دو اتومبیل ۀفاصلمنظور از 
1 (990
2 (1000
3(1 1
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4 120

8

t(s)

v0

mv( )
s

mv( )
s

t(s)

80

5010

40
80

6 t(s)

x(m) B
A

12
4

12

برابـر بزرگـی    2کند، مطابق شکل است. اگر بزرگی شتاب متوسط قسـمت کندشـونده    حرکت می xـ زمان متحرکی که بر محور  نمودار سرعت 137-
v) ، مقدار سرعت اولیهقسمت تندشونده باشد درشتاب   متر بر ثانیه است؟ چند 0(

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

از مبـدأ   Aاي که متحرك  در یک دستگاه مختصات رسم شده است. در لحظه Bو  Aـ زمان دو متحرك  هاي مکان رو، نمودار در شکل روبه 138-
 قرار دارد؟ مکان در چند متري مبدأ Bگذرد. متحرك  مکان می

1 (8 
2 (4 
3 (6 
4 (12 
 
 

اي کـه   رو، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم، در مبدأ زمان از مبدأ مکان گذشته است. بیشترین فاصـله   شکل روبه 139-
 کند، چند متر است؟ ثانیه از مبدأ پیدا می 50متحرك در 

1 (1000 
2 (1400 
3 (2000 
4 (1200 
 
 

رسـد. مکـان    می m18ثانیه بعد، به مکان  5است و  m2، در مکان s1 ۀلحظ، متحرك در xبا سرعت ثابت بر محور در یک حرکت  140-
 متحرك (برحسب متر) کدام است؟ ۀاولی
1 (6   2 (6 3 (4 4 (4   

را داخـل   C0کند، مقداري آب صفر درجه وجود دارد. اگر قطعه یخـی بـا دمـاي     میندر یک گرماسنج که با محیط خارج گرما مبادله  141-
 .........  گرما ۀمبادلگرماسنج انداخته و درب آن را ببندیم، پس از 

 شود. ) یخ کامالً ذوب می2  شود. ) جرم یخ قدري کم می1
 ماند. ) جرم یخ ثابت می4 یابد. ) جرم یخ قدري افزایش می3

کن در مدت چند دقیقه  رساند. این گرم می C100جوش  ۀنقطرا به  C40دقیقه، دماي مقداري آب  5کن الکتریکی در مدت  یک گرم 142-
Vکند؟  جوش تبخیر می ۀنقط همین مقدار آب را در /

J J(L , c )g g CJA2268 4 2 
1 (40 2 (45 3 (50 4 (55 

ـ جسم چنـد   ۀاولیشود. دماي  برابر می 9برابر شود، دماي آن برحسب سلسیوس  3اگر دماي جسمی برحسب کلوین  سلسـیوس   ۀدرج 143-
 بوده است؟

1 (/45 5 2 (91 3 (/136 5 4 (182 
اسـت. اگـر بخـواهیم اتـالف گرمـا از طریـق        C15و  C25ترتیـب   در یک روز سرد زمستان دماي هواي داخل و خارج خانه بـه  144-

 سلسیوس کاهش دهیم؟ ۀدرجدرصد کاهش یابد، دماي داخل خانه را باید چند  5هاي خانه به بیرون  پنجره
1 (/0 5 2 (1 3 (2 4 (4 

شود. حجم اولیه چنـد لیتـر    درصد کم می 40لیتر افزایش یافته و فشار مخزن  6برسد، حجم گاز  C27به  C127اگر دماي گازي از  145-
 بوده است؟

1 (12 2 (18 3 (24 4 (36 

t(s)5010

6 t(s)12 3 (6
4 (12

رو، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم، در مبدأ زمان از مبدأ مکان گذشته است. بیشترین فاصـلهشکل روبه
کند، چند متر است؟ثانیه از مبدأ پیدا می50متحرك در 

1 (1000
2 (1400
3 (2000
4 (1200

یک حرکت  رسـد.میm18ثانیه بعد، به مکان  5است و  m2، در مکان s1ظظۀلحظ، متحرك درxبا سرعت ثابت بر محوردر
متحرك (برحسب متر) کدام است؟ییۀولی
1 (6 2 (63 (44 (4 

را C0کند، مقداري آب صفر درجه وجود دارد. اگر قطعه یخـی بـا دمـاي    ننمیندر یک گرماسنج که با محیط خارج گرما مبادله 
......... گرماللۀمبادلگرماسنج انداخته و درب آن را ببندیم، پس از 

شود. ) یخ کامالً ذوب می2شود. ) جرم یخ قدري کم می1
ماند. ) جرم یخ ثابت می4یابد. ) جرم یخ قدري افزایش می3

کن در مدت چندرساند. این گرممیC100جوش  ۀنقطرا به  C40دقیقه، دماي مقداري آب 5کن الکتریکی در مدت ک گرم
Vکند؟ جوش تبخیر میططۀنقطهمین مقدار آب را در

J J(L , c )V
J J
g g C//, c, c /
J

/

1 (402 (453 (504 (55
کلوین برحسب جسم دماي سلسیوس3گر برحسب آن دماي شود، م9برابر دمايبرابر دیۀاولیشود چن سلسۀدرججسم
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هویج
V cm330

اوه

cm24لماک زاگ

Fe
Zn

نهآ
يور

/ m0 5 / m2 5

HT C100 CT C0
نهآ سم

-146 .........  اندازیم. پس از تبادل گرمایی جرم یخ سلسیوس می ۀدرجرا در یک ظرف بزرگ از آب صفر  C24مقدار معینی یخ 
J(تبادل حرارتی با محیط ناچیز است. 

kg C2100 یخc وkJ
kg336 یخFL( 

 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 10 ة) به انداز2  رسد. ) به صفر می1
 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 20 ة) به انداز4 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 15 ة) به انداز3

-147 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. ر پخته میت ) چون فشار در دیگ زودپز باالتر از فشار جو است، دماي جوش آب در آن باالتر است و غذا سریع1
نسبت به سطح دریاهـا   تري آب در دماي پایینها  کوه ۀدر قُلها فشار هوا کمتر از فشار سطح دریاها است،  کوه قلۀ) چون در 2

 .آید جوش می به
 شود. ذوب و جوش آن می ۀنقط) افزایش فشار وارد بر جسم همواره سبب افزایش 3
 انجماد آن برابر است. ۀنقطبلورین در شرایط یکسان با دماي  ةذوب یک ماد ۀنقط) دماي 4

-148 .........  اند. اگر دما کاهش یابد، دماپا آهن و روي ساخته شده است که سرتاسر به هم جوش داده شده ۀتیغدماپاي مقابل از دو 

Fe Zn( , )K K
6 61 112 10 31 10  

 شود. ) به طرف روي خم می1
 شود. ) به طرف آهن خم می2
 شود. ) ابتدا به طرف آهن، سپس به طرف روي خم می3
 شود. ) ابتدا به طرف روي، سپس به طرف آهن خم می4

برسـانیم،   C182محبوس است. اگر دماي گاز را به  C91زیر پیستون مقدار معینی از یک گاز کامل در دماي مطابق شکل مقابل، در  149-
 ).تواند بدون اصطکاك و آزادانه حرکت کند رود. (پیستون می می.........  متر سانتی.........  خود ۀاولیپیستون نسبت به محل 

 ، باال8) 1
 ، پایین8) 2
 ، باال6) 3
 ، پایین6) 4
 

-cm25 150دهیم. اگر مساحت سطح مقطع میله  مرکب مقابل در آب جوش و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ قرار می ۀمیلیک سر 
Wشود؟ ( باشد، در هر دقیقه چند ژول انرژي از طریق رسانش در میله منتقل می

m.K80 آهنK وW
m.K400 مسK( 

1 (4 
2 (8 
3 (240 
4 (480 

-151 کدام گزینه در مورد انتقال گرما به روش تابش، درست است؟
  ) این نوع انتقال گرما، به محیط مادي نیاز دارد.1
 ) سرعت انتقال گرما از طریق تابش، بسیار کم است.2
  ها در حال تابش از سطح خود هستند. جسم ۀهم) 3
 کنند. تابش دریافتی را جذب می ةهاي صیقلی، بخش عمد ) جسم4

Vدر شکل زیر، انتهاي سمت چپ لوله بسته و حجم گاز محبوس شده  cm330 باشد. بـا اضـافه    ه در داخل لوله در تعادل میو جیو 152-
ـ  می cm320سمت راست لوله، حجم گاز محبوس در لوله  کردن جیوه به ه چنـد  شود. در این حالت اختالف سطح جیوه در دو طرف لول

P(شود؟  می متر میلی cmHg0  و دما ثابت فرض شود.) 76
1 (760   
2 (380 
3 (152  
4 (114 

لماک زاگ

Fe
Zn

نهآ
يور

/ m0 5// / m2 5/
C1 CT CC

نهآ سم

Zn, )K KZn,12 1 31 1
شود. ) به طرف روي خم می1
شود. ) به طرف آهن خم می2
شود. ) ابتدا به طرف آهن، سپس به طرف روي خم می3
شود. ) ابتدا به طرف روي، سپس به طرف آهن خم می4

برس C182محبوس است. اگر دماي گاز را به C91زیر پیستون مقدار معینی از یک گاز کامل در دماي مطابق شکل مقابل، در 
).تواند بدون اصطکاك و آزادانه حرکت کندرود. (پیستون میمی......... مترسانتی......... خودییۀاولییستون نسبت به محل 

، باال8) 1
، پایین8) 2
، باال6) 3
، پایین6) 4

دهیم. اگر مساحت سطح مقطع میلهمرکب مقابل در آب جوش و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ قرار میللۀمیلک سر 
Wشود؟ (اشد، در هر دقیقه چند ژول انرژي از طریق رسانش در میله منتقل می

m.K80آهنKوW
m.K400مسK(

1 (4
2 (8
3 (240
4 (480

کدام گزینه در مورد انتقال گرما به روش تابش، درست است؟
) این نوع انتقال گرما، به محیط مادي نیاز دارد.1
) سرعت انتقال گرما از طریق تابش، بسیار کم است.2
ها در حال تابش از سطح خود هستند. جسم ممۀهم) 3
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هلولگ

هقلح

A

عافترا

B

عافترا

کنـد؟   افزایش دهیم، حجم آن نسبت به حالت اولیه چنـد درصـد و چگونـه تغییـر مـی      C40اگر دماي جسمی را بدون تغییر حالت  153-
( )C

5 110 
 ، کاهش 004/) 4 ، افزایش 012/) 3 ، افزایش 004/) 2 ، کاهش   012/) 1

1/اي با  یک ظرف شیشه جیوه از ظرف بیـرون   cm318باال ببریم،  C100طور کامل پر شده است. اگر دماي مجموعه را  لیتر جیوه به 2 154-
/ریزد. اگر ضریب انبساط حجمی جیوه  می C

4 11 8  چقدر است؟ SIباشد، ضریب انبساط خطی شیشه در  10

1 (510   2 (53 10   3 (610   4 (63 10 
/در شکل مقابل قطر گلوله  cm2 Kباشد. ضریب انبسـاط طـولی گلولـه برابـر      می cm2و قطر داخلی حلقه  0004

5 و  گلولـه  110 155-

Kضریب انبساط طولی حلقه 
5 12 .........  حـداقل .........  باشد، براي آنکه گلوله از حلقه عبور کند، الزم است، دمـاي  می حلقه 10

 افزایش یابد.
 40) گلوله، 1
 10له، ) گلو2
 40) حلقه، 3
 10) حلقه، 4

 
 شیمی

-156 تغییرات کدام عوامل در هواکره با افزایش ارتفاع هستند؟ ةدهند ترتیب از راست به چپ نشان به Bو  Aنمودارهاي 
 ) دما ـ فشار1
 هاي گازي در واحد حجم ـ دما ) تعداد مولکول2
 هاي گازي در واحد حجم  ) دما ـ تعداد مولکول3
 چگالی گازها) فشار ـ 4

باشـد،   C11کیلومتري سطح زمین پرواز کنند، با فرض اینکه دمـا در سـطح زمـین برابـر     6و  12اگر دو هواپیما به ترتیب در ارتفاع  157-
 اختالف دماي هواي اطراف دو هواپیما برابر چه عددي است؟

1 (36 2 (30 3 (24 4 (20 
-158 است؟ بیان شدههاي زیر از راست به چپ در کدام گزینه  پاسخ درست پرسش

 تروپوسفر قرار دارد؟ الیۀحدود چند درصد از جرم هواکره در   الف)
 شوند؟ زمان جدا می جز هواي مایع کدام دو گاز تقریباً هم ب) در تقطیر جزبه

 ود؟ش هاي تحقیقاتی استفاده می ج) از کدام گاز براي پر کردن بالن
 تر است؟ به صرفه  ترین گاز نجیب از کدام روش مقرون د) تهیه سبک

 ـ آرگون و نیتروژن ـ نیتروژن ـ تقطیر جزء به جزء هواي مایع %70) 1
 هواي مایعجزء به جزء ـ اکسیژن و آرگون ـ نیتروژن ـ تقطیر  %75) 2
 گاز طبیعیجزء به جزء ـ آرگون و نیتروژن ـ هلیم ـ تقطیر  %70) 3
 گاز طبیعیجزء به جزء ـ اکسیژن و آرگون ـ هلیم ـ تقطیر  %75) 4

-159 .........  جز بههستند،   نادرستمطالب زیر  همۀباران معمولی و باران اسیدي  مقایسۀدر 
 باشد. می 7آب باران برابر  pH) در هواي پاك و در فرایند تشکیل باران معمولی 1
 رنگ به طیف نارنجی نزدیک باشد. در باران اسیدي برخالف باران معمولی به جاي طیف سبز pH) انتظار داریم رنگ کاغذ 2
 زي در آن است.آب، حل شدن اکسیدهاي نافل pH) تنها در یکی از این دو نوع باران، دلیل کاهش 3
 باالتري دارد. pHبارتري در مقایسه با باران معمولی داشته و  ) باران اسیدي آثار زیان4

A B

عافترا

هقلح

10له، ) گلو2
40) حلقه،3
10) حلقه،4

تغییرات کدام عوامل در هواکره با افزایش ارتفاع هستند؟ةدهندترتیب از راست به چپ نشانبهBو Aمودارهاي 
) دما ـ فشار1
هاي گازي در واحد حجم ـ دما ) تعداد مولکول2
هاي گازي در واحد حجم ) دما ـ تعداد مولکول3
چگالی گازها) فشار ـ4

C11کیلومتري سطح زمین پرواز کنند، با فرض اینکه دمـا در سـطح زمـین برابـر    6و 12گر دو هواپیما به ترتیب در ارتفاع 
ختالف دماي هواي اطراف دو هواپیما برابر چه عددي است؟

1 (362 (303 (244 (20
است؟بیان شدههاي زیر از راست به چپ در کدام گزینه اسخ درست پرسش

تروپوسفر قرار دارد؟الیۀحدود چند درصد از جرم هواکره در  لف)
شوند؟ زمان جدا می جز هواي مایع کدام دو گاز تقریباً همب) در تقطیر جزبه

ود؟ش هاي تحقیقاتی استفاده میج) از کدام گاز براي پر کردن بالن
تر است؟ به صرفه  ترین گاز نجیب از کدام روش مقروند) تهیه سبک

ـ آرگون و نیتروژن ـ نیتروژن ـ تقطیر جزء به جزء هواي مایع%70) 1
تقط%75)2 ژن ت ن ن گ آ ژن جزاک ه عجز ا اي ه
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)1()2()3(

-160 کند؟ درستی پر می هاي زیر را به ترتیب جاهاي خالی عبارت کدام گزینه به
Alالف) به  O2 Feو به .........  به همراه ناخالصی، 3 O2  گویند. می.........  به همراه ناخالصی، 3

هاي برم بـه   برابر نسبت تعداد اتم.........  نیتروژن تترا اکسید، هاي نیتروژن در ترکیب دي هاي اکسیژن به تعداد اتم ب) نسبت تعداد اتم
 هاي سیلیسیم در ترکیب سیلیسیم تترا برمید است. تعداد اتم

دهـد، از فلـز    ج) با توجه به شکل مقابل که واکنش سه فلز روي، آهن و آلومینیم را در شرایط یکسان با محلولی از یک اسید نشان می
 شود. هاي انتقال برق فشار قوي استفاده می به عنوان روکش سیم.........  ةموجود در ظرف شمار

 3ـ  2هماتیت ـ ) بوکسیت ـ 1
 3ـ  1) هماتیت ـ بوکسیت ـ 2
1) بوکسیت ـ هماتیت ـ 3

 1ـ  2

1) هماتیت ـ بوکسیت ـ 4
 1ـ  2

-161 درستی بیان شده است؟ یک از مطالب زیر به کدام
 از مواد اولیه باشد. از یکی تواند بیشتر ده حاصل میاي، جرم مولی ما هاي هسته هاي شیمیایی برخالف واکنش ) در برخی واکنش1
 ) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن، در شرایط یکسان چگالی و رسانایی الکتریکی کمتري دارد.2
)) در فرایند سوختن و اکسایش کامل فلز منیزیم3 Mg O MgO)22  شده با محیط غیریکسان است. مقدار گرماي مبادله 2
 شود. جز هواي مایع، دیرتر جدا می تر باشد، در ستون تقطیر و در فرایند تقطیر جزبه هرچه دماي جوش یک گاز منفی) 4

-162 تر است؟ هاي داده شده، پس از موازنه، مجموع ضرایب مواد (ماده) حاصل بزرگ یک از واکنش در کدام
1 (PCl H O HCl H PO5 2 3 4   2 (N O H O HNO2 5 2 3   
3 (TiCl LiH Ti LiCl H4 2   4 (Fe O H O Fe(OH)2 2 3   

-163 است..........  همانند ترکیب.........  ساختار لوویس ترکیب
1 (AlCl3  ـNH3   2 (O3  ـSO2   3 (CO  ـNO 4 (NO2  ـCO2   

-164 است؟ 2هاي پیوندي، برابر  هاي ناپیوندي به شمار جفت الکترون هاي زیر، نسبت شمار جفت الکترون در چه تعداد از ذره
HCN NO CO SO CCl NO Cl COCl PCl2 2 3 4 2 2 3  

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
-165 سبز است؟ هاي پالستیکهاي  عبارت بیان شده در کدام گزینه از ویژگی

 هاي کربن وجود دارد. ) در ساختار آنها تنها اتم1
 آنها هستند. ةمواد گیاهی، سازند پایۀهایی کوچک بر  ) مولکول2
 تر هستند. تر بوده و شکننده مواد نفتی، گران پایۀهاي بر  ) در مقایسه با پالستیک3
 مانند. میپذیر بوده و مدت زیادي در طبیعت باقی  ) زیست تخریب4

-166 کند؟ درستی تکمیل می هاي زیر، عبارت داده شده را به یک از گزینه کدام
 »......... مولکول اوزون برخالف مولکول اکسیژن«
  جوش باالتري دارد. نقطۀپذیري کمی داشته اما  ) واکنش1
 ) در حالت مایع، رنگی بوده و از سایر گازها قابل تشخیص است.2
 هواکره کاربردي یکسان و مخرب دارد.هاي مختلف  ) در الیه3
 رود. تواند در آب حل شده و براي گندزدایی به کار می ) به مقدار بیشتري می4

-167 دهد؟ اکسید در هواکره نشان می تغییرات کدام عامل را در اثر افزایش میانگین کربن دي ،ترتیب از راست به چپ هر یک از نمودارهاي زیر به
هاي آزاد ـ مسـاحت بـرف     ) میانگین جهانی دماي سطح زمین ـ میانگین جهانی سطح آب 1

 شمالی ةدر نیمکر
شمالی ـ میـانگین جهـانی     ةهاي آزاد ـ مساحت برف در نیمکر  ) میانگین جهانی سطح آب2

 دماي سطح زمین
شمالی ـ میانگین جهانی دماي سطح زمـین ـ میـانگین جهـانی       ة) مساحت برف در نیمکر3

 هاي آزاد سطح آب
شمالی ـ میانگین جهـانی    ة) ـ میانگین جهانی دماي سطح زمین ـ مساحت برف در نیمکر  4

 هاي آزاد سطح آب
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3
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) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن، در شرایط یکسان چگالی و رسانایی الکتریکی کمتري دارد.2
)) در فرایند سوختن و اکسایش کامل فلز منیزیم3 Mg O MgO)2Mg OMg O MOOامقدار گرماي مبادله شده با محیط غیریکسان
شوجز هواي مایع، دیرتر جدا میتر باشد، در ستون تقطیر و در فرایند تقطیر جزبههرچه دماي جوش یک گاز منفی) 4

تر است؟هاي داده شده، پس از موازنه، مجموع ضرایب مواد (ماده) حاصل بزرگیک از واکنشدر کدام
1 (PCl H O HCl H POH O HClH O HCl5 2HHH 3 4POP 2 (N O H O HNOH OH O2 5 2O HO HH 3 
3 (TiCl LiH Ti LiCl HLiH Ti LiClLiH Ti LiCl4 2LiH Ti LiCl HLiH Ti LiClLiH Ti LiCl 4 (Fe O H O Fe(OH)O H OO H O2 2HHH 3 

است.......... همانند ترکیب......... ساختار لوویس ترکیب
1 (AlCl3 ـNH3 2 (O3 ـSO2 3 (CO ـNO4 (NO2 ـCO2 

است؟2هاي پیوندي، برابر هاي ناپیوندي به شمار جفت الکترونهاي زیر، نسبت شمار جفت الکتروندر چه تعداد از ذره
NO CO SO CCl NO Cl COCl PCl2 2 3 4 2CO SO CCl NO CO CO SO CCl NO 2 3PCl

1 (32 (43 (54 (6
سبز است؟هايپالستیکهاي عبارت بیان شده در کدام گزینه از ویژگی

هاي کربن وجود دارد.) در ساختار آنها تنها اتم1
آنها هستند. ةمواد گیاهی، سازندپایۀهایی کوچک بر  ) مولکول2
تر هستند. تر بوده و شکنندهمواد نفتی، گرانپایۀهاي بر ) در مقایسه با پالستیک3
مانند. میپذیر بوده و مدت زیادي در طبیعت باقی  ) زیست تخریب4

کند؟درستی تکمیل میهاي زیر، عبارت داده شده را بهیک از گزینهکدام
».........مولکول اوزون برخالف مولکول اکسیژن«
باالتري دارد.نقطۀپذیري کمی داشته اما  ) واکنش1 جوش
) در حالت مایع، رنگی بوده و از سایر گازها قابل تشخیص است.2
هواکره کاربردي یکسان و مخرب دارد.هاي مختلف  ) در الیه3
رود. تواند در آب حل شده و براي گندزدایی به کار می) به مقدار بیشتري می4

داکسید در هواکره نشان میتغییرات کدام عامل را در اثر افزایش میانگین کربن دي،ترتیب از راست به چپهر یک از نمودارهاي زیر به
هاي آزاد ـ مسـاحت بـرف    ) میانگین جهانی دماي سطح زمین ـ میانگین جهانی سطح آب 1
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N O NO
NO O NO
NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

)3( کنکداب
Heمرگ02/ 

)2( کنکداب
O2/ مرگ 1 6

)1( کنکداب
H2 مرگ02/ 

-168 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟
 ي خورشیدي انرژي کمتر و طول موج بلندتري دارند.شده از سطح زمین به سمت باال نسبت به پرتوها پرتوهاي گسیل  الف)

 دهد. صورت تابش فروسرخ از دست می شده را به ب) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب
 رسید.  می C18زمین به  ةاي وجود نداشتند، میانگین دماي کر ج) اگر گازهاي گلخانه

Hشوند،  د) گازهایی که مانع از خروج گرما از هواکره می O2  وCO2 .و چند گاز دیگر هستند 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-169 است؟ نادرستشده،  هاي داده چه تعداد از عبارت
 با جرم مولی بیشتر، زیادتر است. الف) در تعداد مول یکسان، با تغییر دما و فشار، تغییر حجم گازهایی

 چگالی دو گاز متفاوت معادل مقایسه حجم دو گاز است. مقایسۀب) در فشار و دماي یکسان، 
 پذیر هستند. ج) گازها همانند مواد مایع و برخالف مواد جامد، حجم معینی نداشته و تراکم

 اند.م د) در فشار و دماي ثابت و با افزایش جرم گاز، حجم آن ثابت می
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

افزایش دهیم، دمـاي ایـن گـاز     50%لیتر در اختیار داریم. اگر در فشار ثابت حجم این گاز را  4و با حجم  C25مقداري گاز در دماي  170-
 یابد؟ چند کلوین افزایش می

1 (149 2 (447 3 (/12 5   4 (/37 5   
H)با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟  , He , O : g.mol )11 4 16  171-

 ) با هم برابر است.3) و (1هاي ( ، حجم بادکنکSTP) در شرایط 1
 ) بیشتر است.3) از حجم بادکنک (2بادکنک () در شرایط یکسان حجم 2
هـاي موجـود    ) از تعداد اتـم 3هاي موجود در بادکنک ( ) تعداد اتم3

 ) کمتر است.2در بادکنک (
11/) برابر با 2حجم بادکنک ( STP) در شرایط 4  لیتر است. 2
 

C)ـ بوتن 1در شرایط استاندارد، چگالی گاز  H )4 H)متر مکعب کدام است؟  گرم بر سانتی با یکاي میلی 8 , C : g.mol )11 12  172-
1 (/1 8   2 (/2 2   3 (/2 5   4 (/2 8   

31/لیتر از هوا،  200اکسید موجود در مخلوط  مطابق واکنش زیر، براي جذب کامل گاز کربن دي Na)گـرم سـدیم پراکسـید     2 O )2 2 173-
C) باشد؟ مورد نیاز است. هر لیتر هواي مورد مطالعه داراي چند مول از این گاز می , O , Na : g.mol )112 16 23 

Na O (s) CO (g) Na CO (s) O (g)2 2 2 2 3 22 2 2  
1 (22 10   2 (32 10   3 (24 10   4 (34 10   

/بر اثر رعد و برق 
2290 3 زیر، چند لیتر  ةنشدهاي موازنه  مولکول اکسیژن با نیتروژن وارد واکنش شده است. پس از انجام واکنش 10 174-

   شود؟ تولید می STPاوزون تروپوسفري در شرایط 
1 (/67 2   2 (672   
3 (/33 6   4 (336 

-175 هاي داده شده درست است؟ عبارت یک از با در نظر گرفتن فرایند هابر، کدام
 پذیر است. گراد امکان سانتی درجۀ 200اتمسفر و دماي  450) انجام صنعتی این واکنش در فشار 1
 دهند. (در شرایط دما و فشار اتاق) هاي این فرایند در حضور کاتالیزگر یا جرقه باهم واکنش می دهنده ) واکنش2
 داسازي محصول از مخلوط گازي است.این فرایند، ج ة) یکی از دو چالش عمد3
 صورت کامل انجام شود. تواند به ) در حضور کاتالیزگر مناسب، این واکنش می4
 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهدریافت  براي Code Reader   از کانـال)

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  
نمایید.

O NO
O NO
O NO O

2O
2 2NO
2O 3

)3( کنکداب  
Heمرگ/02/

)2( کنکداب  
مرگ /O2 1 6//

نکداب
گ/02/

ی یش ز وین بچ ی
1 (1492 (4473 (/12 5/ 4 (/37 5/ 

H)ا توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟  , He , O : g.mol )1, He , O, He , O
) با هم برابر است.3) و (1هاي (، حجم بادکنکSTP) در شرایط1
) بیشتر است.3) از حجم بادکنک (2بادکنک () در شرایط یکسان حجم 2
هـاي موجـود    ) از تعداد اتـم 3هاي موجود در بادکنک ( ) تعداد اتم3

) کمتر است.2در بادکنک (
11/) برابر با 2حجم بادکنک (STP) در شرایط4 لیتر است. /2

C)ـ بوتن 1در شرایط استاندارد، چگالی گاز  H )4 8HC H متر مکعب کدام است؟  گرم بر سانتی با یکاي میلی, C : g.mol )1, C, C
1 (/1 8/ 2 (/2 2/ 3 (/2 5/ 4 (/2 8/ 

31/لیتر از هوا، 200اکسید موجود در مخلوط مطابق واکنش زیر، براي جذب کامل گاز کربن دي Oگـرم سـدیم پراکسـید    //2 )2O

,باشد؟مورد نیاز است. هر لیتر هواي مورد مطالعه داراي چند مول از این گاز می O , Na : g.mol )1, O , Na, O , Na
O (s) CO (g) Na CO (s) O (g)2 2 2 3 2O (s) CO (g) Na CO (s) OO (s) CO (g) Na CO (s) OO (s) CO (g)CO (g) NO (s) CO (g)O (s) COCO (g)

1 (22 10 2 (32 10 3 (24 10 4 (34 10 
/ر اثر رعد و برق 

2290 3 زیر، چ ةنشدهاي موازنه  مولکول اکسیژن با نیتروژن وارد واکنش شده است. پس از انجام واکنش//10
 شود؟تولید میSTPوزون تروپوسفري در شرایط 

1 (/67 2/ 2 (672 
3 (/33 6/ 4 (336

هاي داده شده درست است؟عبارتیک ازا در نظر گرفتن فرایند هابر، کدام
پذیر است. گراد امکان سانتی درجۀ200اتمسفر و دماي  450) انجام صنعتی این واکنش در فشار 1
دهند. (در شرایط دما و فشار اتاق)هاي این فرایند در حضور کاتالیزگر یا جرقه باهم واکنش می دهنده ) واکنش2
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 مهران حسینی ـ سیدعلیرضا شیرازي مهریار راشدي هندسه 6

 امیرهوشنگ خمسه ـ کیوان دارابی  رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
 بهناز اکبرنواز ـ مجتبی دانایی جواد قزوینیان فیزیک 8
 مهدي فائق ـ مراد مدقالچی مسعود جعفري شیمی 9
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 2دوازدهم . آزمون پایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 2گزینه .1

 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .2

همـۀ  (عداوت: دشمنی) (ماسوا: مخفف ما سوي اهللا، آنچه غیر خداسـت،  
که نزدیک بـه آسـتان حضـرت حـق     اي  مخلوقات) (ملَک: فرشته، فرشته
 رنگ که در جواهرسازي کاربرد دارد.) است.) (لعل: سنگ قیمتی سرخ

 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .3

 نسبتاً درشتاي  شکاریان داراي جثهراستۀ اي از  الف) هما: پرنده
 نباشدب) خیال: تصور چیزي در ذهن هنگامی که در پیش چشم 

 )158و  157هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .4

مارحَا مارَها ةراویدةراوید
ریش ياّرهریشيّارح

 )69و  65، 64، 62، 58هاي   (فارسی دهم، واژگان، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .5

 شود. سه غلط امالیی (در هر بیت یک غلط امالیی) دیده می
 )72و  71، 50هاي  صفحه (فارسی دهم،  مزعمظع)جهحونههون)بنالذخنالزخ)فلا

 صحیح است. 3گزینه .6
 اید. دقت نکرده» همگی نادرست آمده«شاید در این سؤال به 

 )68و  65، 53هاي  (فارسی دهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .7

اخوان ثالث تضـمین  » زمستان«عبارت داخل گیومه از شعر  2گزینۀ در 
اسـت و   )(مصراع دوم حدیثی از حضرت علی  3گزینۀ شده است. در 

 مصراع دوم از رودکی است. 4گزینۀ در 
 )68صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .8
 ها: بررسی سایر گزینه

) منادا واقع شدن تیره شب، استعاره ساخته است و شب به سرگذشت 1
 عشق تشبیه شده است.

 ماه دلستان استعاره از یار است و ابروي یار به هالل ماه تشبیه شده است.) 2
 تشبیهی است و باده استعاره از مهر و لطف یار است. اضافۀشراب لطف، ) 3

 )71و  56هاي  هصفح(فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .9

اسـت و هـم بـه معنـی     » گـورخر «در این بیت هم به معنی » گور«واژة 
 است.  » مزار«

 )51صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .10

 ها: بررسی سایر گزینه
 متمم است.» بردگان) «2الیه است.     مضاف» خداوند«) 1
 نهاد است.» دین) «4

 )66صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .11

ـا، عاشـق انگشـت    بیشوریدة آزرده دل، شوریدة هاي وصفی:  ترکیب ـا،   سر و پ نم
 ، هرکس، این گدازه، آتشفشانِ در فوران»هست و نیست«این 

ت مـرگ، مـرگ مـن، هنگـام آن، رنـج      هاي اضافی: شهر شما، وق ترکیب
 آتشفشانگدازة فراق، امید وصال، 

 )66صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .12

 ها: بررسی گزینه
 زن و کوهکن کار، تیشه ) شهسوار، شیرین1
 ساز ) سخنگوي و غزل2
 گزار و غمگسار ) حق3
 دل  بر و سنگ ) الله رخ، سمن4

 ها مرکب هستند. همه واژه
 )66و  51هاي  هصفح(فارسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .13
کـار رفتـه و در سـایر     به معنی خـاموش کـردم بـه   » کشتم« 4گزینۀ در 

 ابیات در معنی به قتل رساندن و از بین بردن است.
 )70صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .14
ها: مـدارا کـردن بـا دیگـران و اینکـه جـواب        مفهوم مشترك سایر گزینه

 ها را به خوبی بدهی. بدي
ـا دیگـران دیـده     3گزینۀ مفهوم  : در این بیت صحبت از مدارا کردن و مالیمـت ب
 بلکه شاعر معتقد است که همه چیز از معشوق مطلوب است. ،شود نمی

 صحیح است. 1گزینه .15
 مفهوم مشترك: نفی ظاهربینی و توجه به باطن

 خواهم. هشت را نمی: اصل معشوق است و بدون او حتی ب1 گزینۀمفهوم 
 صحیح است. 3گزینه .16

 مفهوم مشترك: ناتوانی در درك
 ها: مفهوم سایر گزینه

 العاده معشوق توصیف عظمت خارق  )1
 ) غرق معشوق بودن عاشق را متحیر کرده است.2
 ) از جان گذشتن شرط اصلی براي رسیدن به معشوق4

 صحیح است. 1گزینه .17
ینکه نشاید با مکر خداونـد پنجـه در   عبارت قرآنی سؤال، اشاره دارد به ا

گوید که از مکر در این راه دست  هم شاعر می 1گزینۀ یقه افکندن و در 
 بردار؛ زیرا در میدان ما فرصت جوالن براي هیچ مکّاري نیست.

 ها: بررسی مفهوم سایر گزینه
 ) مکّار بودن و ناپایداري دنیا2
 ) عدم اعتماد به مهر و محبت روزگار3
 رویارویی صوفی با مکر و فریب دنیاي مکّار) 4

 )57 صفحۀ، 7(فارسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .18

 مفهوم دیگر ابیات:
 گنجد. الف) عشق با بیقراري همراه و صبر در عشق نمی

 د) طلب عنایت و بخشش از معشوق
 تعلّقات دیگرهمۀ هـ) ترجیح دادن معشوق بر 

 )52و  50هاي  ، صفحه6(فارسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .19

و عبارت سؤال: نـاتوانی در توصـیف    4و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه
 هاي او معشوق و زیبایی

 : ناتوانی شاعر در توصیف اشتیاقش براي وصال معشوق3گزینۀ مفهوم 
 )65 صفحۀ، 8(فارسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .20
 اسرار عشق را ندارد.ها: هر کسی توان درك  مفهوم مشترك سایر گزینه

: متوسل شدن به یار و موفقیت2 گزینۀمفهوم 
 زبان عربی

 صحیح است. 4گزینه .21
: آبـی   3 گزینـۀ ها: أنزل: فرو فرستاد، نازل کرد (رد  رد سایر گزینه مـاء / (

 ها) ) / أخرج: خارج کرد، بیرون آورد (رد سایر گزینه2 گزینۀ(رد 
 )41 صفحۀ(عربی دهم، 

 است.صحیح  4گزینه .22
) 3 و 1 هـاي  گزینه ) / أن تري: که ببینی (رد1گزینۀ کنی (رد  تُصدق: باور می

ــۀ  ــه: در آن (رد گزین ــی2/ فی ــبح: م ــه ) / تُص ــود (رد گزین ــاي  ش ) / 3و  2ه
 )3و  2هاي  ها (رد گزینه األسماك: ماهی

)23 صفحۀ(عربی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .23

پشـیمان  «صورت  فعل مفرد است که به» نَدم) «1ها:  گزینه ربررسی سای
صـورت   شود و فعل ماضی باب تفعیـل اسـت و بایـد بـه     ترجمه می» کرد

 متعدي ترجمه شود.
ـا صـفت   » القبـیح «و » وارد شـد «است نـه  » دخالت کرد» «تَدخَّلَ«) 2 در اینج

 باید ترجمه شود که اشتباه است.» کار زشتشان«صورت  است که به
» کـار زشـت  «ترجمه شده کـه اشـتباه اسـت    » داخل شد» «تَدخَّلَ) «3
نیـز ترجمـه   » هـم «صورت نکره ترجمه شده که اشتباه است و ضمیر  به

 است.» کار زشتشان«درست آن  ترجمۀنشده و 
 صحیح است. 2گزینه .24

 سـازد   ) / یفَـرَّق: پراکنـده مـی   4و  3هـاي   قال: گفت، بگویـد (رد گزینـه  
)1)/ عمیل: مزدور (رد گزینۀ 3 گزینۀاعلموا: بدانید (رد  ) /4گزینۀ (رد 

 اضافی است. 1در گزینۀ » قطعاً«ضمناً 
 )35 صفحۀ(عربی دهم، 

ررر
)69و 65، 64، 62، 58هاي   (فارسی دهم، واژگان، صفحه

صحیح است.3نه
شود. غلط امالیی (در هر بیت یک غلط امالیی) دیده می

نالزخ)ف
یی

نالذخزخ
ب ر رر ر

مظع)جهحونههون)ب
یی

مزع
)72و 71، 50هاي  صفحه (فارسی دهم،

صحیح است.3نه
اید. دقت نکرده» همگی نادرست آمده«د در این سؤال به 

)68و 53،65هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است.1نه

اخوان ثالث تضـمین  » زمستان«عبارت داخل گیومه از شعر 2گزینۀ 
اسـت و  )(مصراع دوم حدیثی از حضرت علی 3گزینۀ است. در

مصراع دوم از رودکی است.4گزینۀ 
)68صفحۀ (فارسی دهم، 

صحیح است.4نه
ها: سی سایر گزینه

منادا واقع شدن تیره شب، استعاره ساخته است و شب به سرگذشت 
تشبیه شده است. ق

ماه دلستان استعاره از یار است و ابروي یار به هالل ماه تشبیه شده است.
تشبیهی است و باده استعاره از مهر و لطف یار است.اضافۀشراب لطف، 

)71و 56هاي  هصفح(فارسی دهم، 
صحیح است.1نه
اسـت و هـم بـه معنـی     » گـورخر «در این بیت هم به معنی » گور«
است.  »ر

)51صفحۀ (فارسی دهم، 
صحیح است.3نه

ها: سی سایر گزینه
متمم است.» بردگان) «2الیه است.     مضاف» خداوند«
نهاد است.»دین«

)66صفحۀ (فارسی دهم، 

یحزی
ینکه نشاید با مکر خداونـدعبارت قرآنی سؤال، اشاره دارد به ا

 گوید که از مکر در این هم شاعر می 1گزینۀ یقه افکندن و در 
بردار؛ زیرا در میدان ما فرصت جوالن براي هیچ مکّاري نیست

ها: بررسی مفهوم سایر گزینه
) مکّار بودن و ناپایداري دنیا2
) عدم اعتماد به مهر و محبت روزگار3
رویارویی صوفی با مکر و فریب دنیاي مکّار) 4

ص،7(فارسی دهم، درس 
صحیح است.2گزینه .18

مفهوم دیگر ابیات:
گنجد. الف) عشق با بیقراري همراه و صبر در عشق نمی

د) طلب عنایت و بخشش از معشوق
تعلّقات دیگرهمۀ هـ) ترجیح دادن معشوق بر 

هاي ، صفحه6(فارسی دهم، درس 
صحیح است.3گزینه .19

و عبارت سؤال: نـاتوانی د4و 2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه
هاي او معشوق و زیبایی

: ناتوانی شاعر در توصیف اشتیاقش براي وصال3گزینۀ مفهوم 
ص،8(فارسی دهم، درس 

صحیح است.2گزینه .20
اسرار عشقها: هر کسی توان درك مفهوم مشترك سایر گزینه

: متوسل شدن به یار و موفقیت2 گزینۀمفهوم 
عررععررعربییببییبییبییبی زباابباابان

صحیح است.4گزینه .21
) /3 گزینـۀ ها: أنزل: فرو فرستاد، نازل کرد (رد  رد سایر گزینه

ه) / أخرج: خارج کرد، بیرون آورد (رد سایر گزینه2 گزینۀ(رد
 ص(عربی دهم،

است.صحیح 4گزینه .22
ا ق  (تُ ۀک (1گ ک ت أ / گ)
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  2. آزمون  دوازدهمپایه             

2

 صحیح است. 3گزینه .25
ترکیب وصفی ترجمه شده که » باران حقیقی) «1ها:  بررسی سایر گزینه

ترجمه نشده اسـت و تتسـاقط   » کنید باور می«) تصدقون 2اشتباه است. 
» کردنـد  سـقوط مـی  «صورت ماضی اسـتمراري   که به» کنند قوط میس«

صورت نکره اسـت، امـا در    به» هایی ماهی«) أسماکاً 4ترجمه شده است. 
ترجمه شده است که اشتباه اسـت و  » ها ماهی«صورت معرفه  به 4 گزینۀ

 صورت ترکیب وصفی ترجمه شده که اشتباه است. به» باران حقیقی«
 صحیح است. 3گزینه .26

فعــل مضــارع اســت (مالحظــه » یالحــظُ) «1هــا:  ررســی ســایر گزینــهب
 صورت ماضی ترجمه شده و اشتباه است. کنند) که به می
درسـت آن   ترجمۀیک ترکیب وصفی است که » األسماك المنتشرة) «2
شـود   پنجم ترجمه مـی  یک» خُمس) «4است. » هاي پخش شده ماهی«

 که عدد ترتیبی است.» پنجمین«نه 
 حیح است.ص 3گزینه .27

 ها: رد سایر گزینه
 ها ) الحبوب: قرص4      ها  ) البقاع: زمین2     ) هذا الیوم: این روز 1

 )38و  29، 27هاي  (عربی دهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .28

که روي زمین بـه آرامـی راه    بندگان خداوند رحمان کسانی«آیه:  ۀترجم
 یعنی تواضع دارند.» روند. می
هـا   شود، ولی در سایر گزینه متعادل بودن صحبت می بارةدر 3 گزینۀدر 

 تواضع و فروتنی. دربارة
 صحیح است. 3گزینه .29

یک ترکیب وصفی اسـت  » کشورهاي اسالمی) «1ها:  بررسی سایر گزینه
» هاي زیادي ملت«بگیرد و همچنین » ال«باید » بالد«که در این گزینه 

است، پس ضـمیري   جمع غیر انسان» البالد«چنین است و چون  نیز این
غلـط  » هـم «گردد، باید مفرد مؤنث (ها) باشـد و ضـمیر    که به آن برمی

ــون) «2اســت.  ــمیر » یختلف ــم«و ض ــت. » ه ــتباه اس ــالد) «4اش و » ب
 هم غلط است.  » تختلفون«بگیرد و » ال«باید » شعوب«

 صحیح است. 4گزینه .30
 شویم می التحصیل ) نتخرَّج: فارغ3) سلم: صلح     2) خُمس: یک پنجم    1

 )39و  35، 24هاي  (عربی دهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .31

باشـد؛   می» جالسأُ«صورت  به» أُجالَس«صورت صحیح فعل  3 گزینۀدر 
 زیرا عین الفعل مضارع در باب مفاعله کسره دارد.

 باشد.» العالمات«غلط است و باید » العالَمات«ضمناً 
 )41و  35هاي  (عربی دهم، صفحه

 مطلبمتن درك 
هـاي مختلـف زنـدگی     ها و فرهنگ ایران سرزمینی است که در آن قبیله

بینیم. مـردم در آن بـا    آمیز می کنند که زندگی کردنشان را مسالمت می
هـا از زمـان قـدیم     کننـد. ایرانـی   هاي متنوع صـحبت مـی   ها و زبان لهجه

پرستیدند و حتی قبل از اسـالم هـم مشـرك نبودنـد.      خداي یگانه را می
بعد از آنکه اسـالم آوردنـد تـا اکنـون جـز اهللا را نخواندنـد (عبـادت         آنها

نکردند.) در ایران ممکن است در یک خیابان یک مسجد، یـک کلیسـا و   
گونـه کـه در    هم ببینـی همـان   یک کنیسه (محل عبادت یهودیان) را با

ها  یابیم. این تنوع در آب و هوا و اقلیم تیر در تهران آن را می 30خیابان 
توانیم شـهري کـه در آن    گونه که در یک زمان می وجود دارد؛ همان نیز

هاي شدیدي اسـت و شـهري کـه داراي خورشـید سـوزان اسـت و        باران
زمان بیابیم. ایران به سرزمینی کـه   شهري که پوشیده از برف است را هم

 فصل را دارد، معروف است. 4در طول سال، 
 صحیح است. 3گزینه .32

 جایز نیست.ها  طبق متن، اصرار بر نقاط اختالف میان گروه
 صحیح است. 2گزینه .33

 ) هوا در ایران4) تاریخ ایران    3) تنوع در ایران    2) اسالم و ایران    1
صحیح است. 3گزینه .34

تیر، نماد ادیان بزرگ یعنـی کلیسـا، کنیسـه و     30طبق متن در خیابان 
 صحیح است. 3 گزینۀمسجد وجود دارد، لذا 

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

 مذکر   ) مؤنث3 تفاعل ) مفاعلۀ2
 »ع ي ش« » ت ي ش«) حروفه االصلیۀ 4

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه .36
 ها: نهبررسی سایر گزی

 طبللمخا فعل مضارع/ للغائب  ) فعل ماض1
 متعدي مفاعلۀ/ الزم من باب تفاعل     

 مفاعلۀ ) تفاعل3
متعدي للمخاطب/ الزم  ) للغائبه4

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .37

 أرسلْ ) اُرسل2ْحاولَ      ) حول1ها:  بررسی گزینه
 إدخال ) دخول4

 )42و  37هاي  (عربی دهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .38

 ضمیر مناسب آن است.» هما«بوده و » م ح ن«از ریشه » امتحنا«
 صحیح است. 3گزینه .39

»دفعل مضارع باب انفعال است و نون در آن زائد است و در سـایر  » تَنْعق
از باب افتعال هستند و نـون  » انتخبتانتشر، ینتفع و «ترتیب  ها به گزینه

 در آنها جزء حروف اصلی فعل است.
 صحیح است. 2گزینه .40

جـزء حـروف   » ســ «فعل مضارع باب افتعال است، زیرا حرف » تستوي«
 ».سوي«اصلی فعل است 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 3گزینه .41

 در برابر اعالم خطرهاي کوچـک و بـزرگ، طبـق قـانون عقـل، احتیـاط      
 گیریم. کنیم و خطر احتمالی را نادیده نمی می

از معـاد   ﴾لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ﴿آیۀ پیامبران با قاطعیت کامل در 
انـد و   اند و بارها بـا دلیـل و برهـان (عقلـی) آن را ثابـت کـرده       خبر داده
 اند. هاي مختلفی در مورد آن ارائه کرده استدالل

 )50و  49 هاي هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .42

کننـد، آن را از حالـت امـري بعیـد و      دالیلی که امکان معاد را ثابت مـی 
صـورت   سازند. قرآن بـراي اینکـه قـدرت خـدا را بـه      غیرممکن خارج می

امکـان معـاد نشـان دهـد، ماجراهـایی را نقـل       زمینـۀ  تري در  محسوس
 اند. شدهالهی مردگانی زنده ارادة کند که در آنها به  می

 )51و  50هاي  هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .43

اي آفریده که گرایش به بقـا و جـاودانگی دارد و    خداوند انسان را به گونه
از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجـام  

هـاي مختلفـی کـه     سرمایهاگر بنا باشد با این همه استعدادها و دهد.  می
است، خاك شویم و معادي هم نباشد. این  خداوند در وجود ما قرار داده

هـا در   شود که دلیل آفریدن ایـن اسـتعدادها و سـرمایه    سؤال مطرح می
 درون ما چه بود؟

 )52ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .44

رو،  دهـد؛ از ایـن   برابر قرار نمیخداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران 
خداوند وعده داده است که هر کس را بـه آنچـه اسـتحقاق دارد، برسـاند و     

اي اسـت کـه    حقّ کسی را ضایع نکند؛ اما زندگی انسان در دنیـا بـه گونـه   
اَم نَجعـل اَلّـذینَ   ﴿آیـۀ  دهد. عـدل الهـی در    امکان تحقق این وعده را نمی

حاتاللُوا الصمع نوا وی االَرضِ... آمدینَ ففساشاره گردیده است. ﴾کَالم 
 )53ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .45
آنان (دوزخیان) پیش از این (در عـالم دنیـا) مسـت و    «ترجمۀ آیۀ طبق 

کردنـد و   مغرور نعمت بودنـد و بـر گناهـان بـزرگ (کبیـره) اصـرار مـی       
اسـتخوان شـدیم، آیـا برانگیختـه     کـه مـا مـردیم و     هنگامی«گفتند:  می

 عاقبت انکار معاد، دوزخ است.» خواهیم شد؟
 )54ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .46
دانم که خدا   یو گفت: م دیبه چشم خود زنده شدن االغ را د) ( ریعز

 .توانا است يبر هر کار
ــر تکــذ يوا: «فرمایــد خداونــد در قــرآن مــی کننــدگان،  بیدر آن روز ب

کنـد کـه     یم آن را انکار یکنند. تنها کس   یها که روز جزا را انکار م   همان
»متجاوز و گناهکار است.

 )54و  51هاي  هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

ها) الحبوب: قرص4      ها  ) البقاع: زمین2    هذا الیوم: این روز 
)38و 29، 27هاي  (عربی دهم، صفحه

صحیح است.3نه
که روي زمین بـه آرامـی راه   بندگان خداوند رحمان کسانی«آیه:  ۀم

یعنی تواضع دارند.» وند.
هـا   شود، ولی در سایر گزینهمتعادل بودن صحبت میبارةدر 3 گزینۀ

تواضع و فروتنی.رة
صحیح است.3نه

یک ترکیب وصفی اسـت  » کشورهاي اسالمی) «1ها:  سی سایر گزینه
» هاي زیادي ملت«بگیرد و همچنین » ال«باید »بالد«در این گزینه 

است، پس ضـمیري   جمع غیر انسان»البالد«چنین است و چون ین
غلـط  » هـم «گردد، باید مفرد مؤنث (ها) باشـد و ضـمیر   ه آن برمی

ــون) «2ت.  ــمیر » یختلف ــم«و ض ــت. »ه ــتباه اس ــالد) «4اش و » ب
هم غلط است.  » تختلفون«بگیرد و »ال«باید »عوب
صحیح است.4نه

شویم میالتحصیل ) نتخرَّج: فارغ3) سلم: صلح     2خُمس: یک پنجم    
)39و 35، 24هاي  (عربی دهم، صفحه

صحیح است.3نه
باشـد؛   می» جالسأُ«صورت    به» أُجالَس«صورت صحیح فعل  3 گزینۀ

عین الفعل مضارع در باب مفاعله کسره دارد.
باشد.»العالمات«غلط است و باید » العالَمات«ناً 

)41و 35هاي  (عربی دهم، صفحه
مطلبدرك 

سرزمینی است که در آن قبیله هـاي مختلـف زنـدگی     ها و فرهنگ ن
بینیم. مـردم در آن بـا    آمیز می کنند که زندگی کردنشان را مسالمت

هـا از زمـان قـدیم      کننـد. ایرانـی   هاي متنوع صـحبت مـی   ها و زبان ه
پرستیدند و حتی قبل از اسـالم هـم مشـرك نبودنـد.     ي یگانه را می

بعد از آنکه اسـالم آوردنـد تـا اکنـون جـز اهللا را نخواندنـد (عبـادت        
دند.) در ایران ممکن است در یک خیابان یک مسجد، یـک کلیسـا و   

با را یهودیان) عبادت (محل انکنیسه هم ببین درهم ه ک ه گون

هست» انتخبتانتشر، ینتفع و «ترتیب  ها به گزینه از باب افتعال
در آنها جزء حروف اصلی فعل است.

صحیح است.2گزینه .40
جـ» ســ «فعل مضارع باب افتعال است، زیرا حرف » تستوي«

».سوي«اصلی فعل است 
اسالالسسالالسالممییممییمممی ممعممعمممععااععااعارف ففررففررفرههنههنهههننگگننگگنگو

صحیح است.3گزینه .41
در برابر اعالم خطرهاي کوچـک و بـزرگ، طبـق قـانون عقـل

گیریم. کنیم و خطر احتمالی را نادیده نمیمی
لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ﴿آیۀ پیامبران با قاطعیت کامل در 

اند و بارها بـا دلیـل و برهـان (عقلـی) آن را ثابـت ک خبر داده
اند. هاي مختلفی در مورد آن ارائه کرده استدالل

هاي هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.3گزینه .42

که امکان معاد را ثابت مـی  کننـد، آن را از حالـت امـردالیلی
سازند. قرآن بـراي اینکـه قـدرت خـدا راغیرممکن خارج می

امکـان معـاد نشـان دهـد، ماجراهـازمینـۀ  تري در  محسوس
اند. شدهالهی مردگانی زنده ارادة کند که در آنها به می

هاي هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.1گزینه .43

اي آفریده که گرایش به بقـا و جـاوداخداوند انسان را به گونه
از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خ

هـاي مخ سرمایهاگر بنا باشد با این همه استعدادها و دهد.  می
است، خاك شویم و معادي همخداوند در وجود ما قرار داده

شود که دلیل آفریدن ایـن اسـتعدادها و سـر سؤال مطرح می
درون ما چه بود؟

ص،4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.2گزینه .44

دهـد برابر قرار نمیخداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران 
خداوند وعده داده است که هر کس را بـه آنچـه اسـتحقاق دارد
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 صحیح است. 2گزینه .47
لَا ریـب فَیـه و    ۀإلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ القیامال اهللاُ ﴿آیۀ بر اساس 

بیـانگر   ﴾من أصدقُ منَ اهللاِ حـدیثاً ﴿عبارت  ﴾من أصدقُ منَ اهللاٍ حدیثاً
ـ ﴿القول بودن است که موید عبارت  صادق امیومِ القنَّکُم إلَی یعجملَـا   ۀلَی

یهف یبیعنی حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن در آن است. ﴾ر 
هـاي آنهـا را بـه حالـت اول     اننـه تنهـا اسـتخو   «ایـد: فرماین آیه که می

آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همـان گونـه کـه بـوده، مجـدداً       درمی
 بیانگر معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت.» کنیم.خلق می

 صحیح است. 4گزینه .48
حضـور   ، غایت﴾و من ورائهِم برزخ الی یومِ یبعثونَ﴿طبق عبارت قرآنی 

ماننـد   انسان در برزخ، تا روز قیامت است و آدمیان تا قیامت در آنجا مـی 
هـاي آن برخـوردار و اگـر بـدکار و      که نیکوکار باشند، از لذت و درصورتی

 گردند. ها و دردهاي آن متألم می شقی باشند، از رنج
 )61ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 2گزینه .49
فاصـل زنـدگی دنیـوي و      شعور و آگاهی در برزخ که حداز دالیل وجود 

شـدگان جنـگ بـدر     بـا کشـته   )اخروي ماست، سخن گفتن پیامبر (
قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشـان بـه   «باشد که فرمود:  می

 »توانند پاسخ دهند. این کالم از شما شنواترند و فقط نمی
 )62و  61هاي  هصفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .50
با توجه به اینکه عامل شعور و آگـاهی انسـان در دنیـا روح وي اسـت و     

هـاي بـرزخ،    دهد، یکـی از ویژگـی   روح در برزخ، به حیات خود ادامه می
لُ صـالحاً    ﴿وجود شعور و آگاهی در آن، خواهد بـود. عبـارت    لّـی اَعمـلَع

بیانگر آگاهی انسان به کاستی اعمالش در عالم برزخ است. ﴾فیما تَرَکت 
 )61ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .51
کـه روح آنـان را دریافـت     فرشـتگان بـه کسـانی   «ترجمۀ آیۀ از دقت در 

گوینـد: شـما در (دنیـا)     انـد، مـی   که به خود ظلم کرده کنند، درحالی می
سـرزمین خـود تحـت فشـار و مستضـعف      چگونه بودید؟ گفتنـد: مـا در   

» بودیم. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنیـد؟ 
 گردد. پاسخ سؤال روشن می

 )64ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .52

:ها یامپ
»حتَّى إِذا«است.  یدائم یگروه يغرور و غفلت براـ1
بازگشت به دنیا خواهنـد   يشد و تقاضامنحرفان روزى بیدار خواهند ـ 2

»ربِّ ارجِعونِ«است.  یکرد، اما آن تقاضا نشدن
»ربِّ ارجِعونِ«فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است.  ضایع کردن عمر وـ 3
قـول آنـان در مـورد     یول ؛است يکفّار جد يبازگشت از سو يتقاضاـ 4

 »لَعلّی أَعملُ«صالح شدن مشکوك است. 
»ارجِعونِ لَعلّی أَعملُ صالحاً«بعد از مرگ است.  ۀتوشعمل صالح، زاد و ـ 5
دارنـد، بایـد بیشـتر عمـل صـالح انجـام        یکسانى که مکنت و امکاناتـ 6

»أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«دهند. 
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار/  بکن يرسد کار یکه دستت م يا

»أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«آخرت است.  ۀمزرعدنیا ـ 7
إِنَّهـا  «ندارد.  یقلب ۀپشتواناه، تنها با زبان است و اقرار کافران به اشتبـ 8

 »کَلمۀٌ هو قائلُها
 )61 صفحۀ، 5(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .53
 يدر فضـا  یراخالقیو نشر مطالب نامناسب و غ دیغلط، تول يها يمدساز
ــ جــادیا ،يمجــاز  جــادیآداب و رســوم غلــط در امــر ازدواج، ا تیــتقو ای

 یسـت یناشا از اعمـال  ییهـا   نمونـه  گـران، یدر د یو اخالق يانحرافات فکر
پـس از مـرگ    یگناهان فرد، حتـ  پروندة شدن نیاست که موجب سنگ

 .شود یم يو
را در جامعـه   یکـ ی: هر کس سـنت و روش ن دیفرما یم )( رسول خدا

کنند، ثواب  یبه آن سنت عمل م یمردم ایکه در دن یسازد تا وقت يجار
 از اجـر  نکـه یگذارنـد، بـدون ا   یشخص هم م نیآن اعمال را به حساب ا

مردم مرسـوم   نیرا در ب یکس سنت زشت آن کم کنند و هر ةدهند انجام
 زیـ عمل کنند، گنـاه آن را بـه حسـاب او ن    بدان یکه مردم یتا وقت کند

 .از گناه عامل آن، کم کنند نکهیگذارند، بدون ا یم
 ۀنامـ  دادن«بیـانگر  » ینَبّؤُا الْإِنْسانُ یومئـذ بِمـا قَـدّم و أَخَّـرَ    ﴿ ۀشریف ۀآی

 باشد. قیامت می دوم ۀمرحلوقایع از  ﴾اعمال
 )72و  63، 62هاي  هصفح، 6و  5 هاي (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 1گزینه .54
انـد   ها را در دنیا دیده پیامبران و امامان، چون ظاهر و باطن اعمال انسان

و از هر خطایی مصون و محفوظ هستند، بهترین گواهان قیامت هستند. 
 ها است. پیامبران و امتهمۀ نیز شاهد و ناظر بر  )رسول خدا (

 )73و  72هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 4گزینه .55

مراقبت فرشتگان الهـی از انسـان، آگـاهی بـه اعمـالی اسـت کـه        نتیجۀ 
ایـن مراقبـت،   نتیجـۀ   ﴾یعلَمـونَ مـا تَفعلـونَ   ﴿دهند:  ها انجام می انسان

 گواهی دادن و شهادت فرشتگان در قیامت است.
 )73ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 4گزینه .56
آن جهـان و عاقبـت شـوم     تقـ یحق دنیـ افراد بدکار بـا د  امتیدر روز ق

 …کاش يکنند که ا یشروع به سرزنش خود کرده و آرزو م ش،یخو
. او مـا  میکرد یکاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نم يا
 .خدا بازداشت ادیاز  را

 )74ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .57

عمـل اسـت. عبـارت   حسرت و افسوس انسـان بـه خـاطر پـیش نفرسـتادن      
﴿منیز به مفهوم پیش از مرگ انجام دادن عمل صالح آمده است. ﴾بِما قَد 

 )74و  62هاي  هصفح، 6و  5هاي  (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .58

ـاز   شـود. پـس زمینـه    قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز میصحنۀ با آماده شدن  س
ـامل حـوادث زنـده       صحنۀ رسیدگی به اعمال، آماده شدن  قیامـت اسـت کـه ش

ـامبران و    ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم می انسانهمۀ شدن  ـال پی شود. اعم
 گیرد. امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می

 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .59

اول قیامـت، زمـین   لۀ مرحها در  تغییر در ساختار زمین و آسمانحادثۀ در 
هـا سـخت در هـم کوبیـده      شود. کـوه  آید و خرد می به شدت به لرزه درمی

شـوند و همچـون ذرات گـرد و غبـار در هـوا پراکنـده        شده و متالشی می
 ﴾کَثیبـاً مهـیالً  ﴿هـایی از شـن نـرم     هـا بـه صـورت تـوده     گردند و کوه می

 آیند. درمی
 )71ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 2گزینه .60
روزي که هر مادر شـیردهی، طفـل شـیرخوار خـود را     «حج: سورة آیات 

کند. مردم از هیبت آن روز همچـون افـراد مسـت بـه نظـر       فراموش می
صداي » که مست نیستند ولی عذاب خدا سخت است. رسند؛ درحالی می

 گردد. مهیب قیامت (نفخ صور) و علیت سختی عذاب الهی برداشت می
 )71و  70هاي  هصفح، 6 زندگی دهم، درس(دین و 

 زبان انگلیسی
صحیح است. 2گزینه .61

نکته: براي بیان کاري که در گذشته در حال انجام بـوده اسـت، از زمـان    
کنیم و چون فاعـل و مفعـول جملـه یـک      گذشته استمراري استفاده می

 نفر است، از ضمیر انعکاسی به جاي مفعول استفاده می کنیم.
ابتدا وقتی وارد اتاق مدیر شدم، فکر کردم که بـا خـودش   جمله: ترجمۀ 

 زد. زند؛ اما بعداً فهمیدم که با تلفن حرف می حرف می
 )83و  82هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .62
تواند به صورت استمراري  یک فعل حالتی است و نمی knowنکته: فعل 

کنـیم، نـه از    لی اسـتفاده مـی  از ضـمیر مفعـو   withنوشته شود و بعد از 
 ضمیر شخصی  

جمله: اولین بار است که قصد سفر کردن بـه جنـوب را داریـم و    ترجمۀ 
 اي برویم. دانیم چه چیزي با خود ببریم و از چه جاده نمی

 )93و  86هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .63

on October 31        روز آن صحیح اسـت؛ چـون بـراي تـاریخ کامـل کـه
 کنیم. استفاده می onمشخص است، از حرف اضافه 

 )110صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .64

و  درگذشـت جملـه: فردوسـی، شـاعر بـزرگ ایرانـی، در طـوس       ترجمۀ 
هاي گردشگري آن شهر است.ترین جاذبهآرامگاه او یکی از مهم

 ردن) درگذشتن ـ فوت ک3) رفتن ـ برطرف شدن 2) بردن 1
 ) دور شدن4

 )82صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.2نه
فاصـل زنـدگی دنیـوي و      شعور و آگاهی در برزخ که حدالیل وجود 

وي ماست، سخن گفتن پیامبر (
زخ

شـدگان جنـگ بـدر    بـا کشـته  )
قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشـان بـه   «اشد که فرمود: 

»توانند پاسخ دهند.کالم از شما شنواترند و فقط نمی
)62و 61هاي  هصفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.3نه
جه به اینکه عامل شعور و آگـاهی انسـان در دنیـا روح وي اسـت و     

هـاي بـرزخ،    دهد، یکـی از ویژگـی   در برزخ، به حیات خود ادامه می
لُ صـالحاً    ﴿د شعور و آگاهی در آن، خواهد بـود. عبـارت    لّـی اَعمـلَع﴿﴿

بیانگر آگاهی انسان به کاستی اعمالش در عالم برزخ است.﴾ تَرَکت
)61حۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.1نه
کـه روح آنـان را دریافـت    فرشـتگان بـه کسـانی   «ترجمۀ آیۀ قت در 

 گوینـد: شـما در (دنیـا)     انـد، مـی   که به خود ظلم کردهکنند، درحالی
سـرزمین خـود تحـت فشـار و مستضـعف      ونه بودید؟ گفتنـد: مـا در   

نبود که مهاجرت کنیـد؟  » م. فرشتگان گفتند: مگر زمین خدا وسیع
سؤال روشن می گردد. خ

)64حۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.1نه
:ها

»حتَّى إِذا«است. ممیدائمههیگروهيغرور و غفلت برا
بازگشت به دنیا خواهنـد  يشد و تقاضامنحرفان روزى بیدار خواهند 

ِ ِى ى

اما آن تقاضا نشدن ،
ى

»ربِّ ارجِعونِ«است.  ی نن
فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است.ضایع کردن عمر و

ِ ِ ِِ
»ربّ ارجعون« 

 ؛است يکفّار جد يبازگشت از سو يتقاضا
مع

قـول آنـان در مـورد    للیول
ِ ِ ِ

»لَعلّی أَعملُ«ح شدن مشکوك است. 
ير

»««ارجِعونِ لَعلّی أَعملُ صالحاً«بعد از مرگ است. ششۀتوشعمل صالح، زاد و 
دارنـد، بایـد بیشـتر عمـل صـالح انجـام       تتیکسانى که مکنت و امکانات

ِ ِ

أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«د. 
و وى ییى

«
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار/  بکن يرسد کار یکه دستت م

استۀمزرعدنیا تَرَکْت«آخرت فیما صالحاً أَعملُ
ون ز ن ز ش وپ ز ن ز ش پ

«

رس م ی ز و ین )
صحیح است.1گزینه .57

      عمـل اسـحسرت و افسوس انسـان بـه خـاطر پـیش نفرسـتادن      
﴿منیز به مفهوم پیش از مرگ انجام دادن عمل صالح آم﴾﴿﴿بِما قَد

هاي هصفح، 6  و  5هاي  (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.2گزینه .58

شـود. پـسقیامت، رسیدگی به اعمال آغاز میصحنۀبا آماده شدن 
ـامل حـصحنۀرسیدگی به اعمال، آماده شدن  قیامـت اسـت کـه ش

می انسانهمۀشدن  ـالها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم شود. اعم
گیرد. امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می

هاي هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.3گزینه .59

اول قیامـلۀمرحها در تغییر در ساختار زمین و آسمانحادثۀدر 
  هـا سـخت در ه شود. کـوه  آید و خرد می به شدت به لرزه درمی

شـوند و همچـون ذرات گـرد و غبـار در هـشده و متالشی می
﴿﴿کَثیب﴿    هـایی از شـن نـرم     هـا بـه صـورت تـوده گردند و کوه می

آیند. درمی
ص،6 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.2گزینه .60
مادر شـیردهی، طفـل شـیرخو«حج: سورة آیات  روزي که هر

کند. مردم از هیبت آن روز همچـون افـراد مسـتفراموش می
که مست نیستند ولی عذاب خدا سخت استرسند؛ درحالی می

مهیب قیامت (نفخ صور) و علیت سختی عذاب الهی برداشت
هاي هصفح، 6 زندگی دهم، درس(دین و 

اننگگننگگنگگگللگگگگگگللگللیللیلیسسییسسیسییسسیسی زباابباابان
صحیح است.2گزینه .61

نکته: براي بیان کاري که در گذشته در حال انجام بـوده اسـت
کنیم و چون فاعـل و مفعـول جگذشته استمراري استفاده می

نفر است، از ضمیر انعکاسی به جاي مفعول استفاده می کنیم
ابتدا وقتی وارد اتاق مدیر شدم، فکر کردم که بجمله: ترجمۀ 

زند؛ اما بعداً فهمیدم که با تلفن حرف می حرف می
ر م یر ق ر و ی و وب
زد. 
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 صحیح است. 1گزینه .65
هـا در   اي از انتخـاب  گسـترده  طیفجمله: رنگ اتاق نشیمن را از ترجمۀ 

 فروشی انتخاب کردیم. رنگ
 ) مکان ـ جا4) سفارتخانه   3) فرهنگ   2) طیف ـ مجموعه   1

 )104صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .66

بود که بـه  گردشگري جمله: پارسال فرصتی براي صنعت جهانی ترجمۀ 
هـا بیشـترین    هاي مسـافرتی و هتـل   طرز چشمگیري رشد کرد و آژانس

 سود را داشتند.
 ) پزشکی ـ دارو  3) آموزشی ـ تحصیالت  2) کشاورزي   1
 ) گردشگري4

 )102صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .67

شان بود که به آنهایی که  ها معتقد بودند که وظیفه یرانیجمله:  اترجمۀ 
 هایشان را در سیل از دست دادند، کمک کنند. خانه

 ) رفتار4   ) رفتار ـ منش ـ روش3  ) وظیفه ـ اجبار 2   ) ارزش1
 )112صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .68
و را همیشه بـه آن  جمله: خاطرات کودکی تاجر موفق، متأسفانه اترجمۀ 

 بسیار فقیر بود.خانوادة اي در یک  برد که پسر بچه هاي سخت می سال
 ) اخیرا4ً) زود   3) با خوشحالی   2) متأسفانه   1

 )80صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
 Cloze testترجمه 

خواهـد بـه    فرقی ندارد که شما یک گردشگر یا یک زائر باشـید کـه مـی   
کشورهاي خارجی سفر کند. شما باید چنـد کـار را بـراي آمـاده شـدن      
انجام دهید: پیدا کردن یک آژانس خوب براي خرید بلیطتـان و گـرفتن   

هاي خوبی که به انتخاب مشتریانشان احتـرام   روادید و تحقیق براي هتل
فـروش بلـیط،   نمایندة ا فراموش نکنید که قبل از رفتن به گذارند؛ ام می

الگوهاي فرهنگی مقصدتان مطالعه کنید. در مـورد فرهنـگ،   دربارة باید 
مسائل سالمت غذاها، انـواع سـرگرمی و هـزاران چیـز دیگـر      دربارة باید 

 مانند مؤدب بودن، ارزش صبر و تمیزي آن کشور بدانید.
 )4(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .69
 کنیم. براي بیان اجبار و ضرورت استفاده می  mustاز 

 صحیح است. 1گزینه .70
 ) جذب کردن3) پیدا کردن، قرار گرفتن  2) احترام گذاشتن به   1
 ) اطالع دادن4 

 صحیح است. 3گزینه .71
 ) جشن4) مقصد  3) تجربه   2) سنت  1

 صحیح است. 2گزینه .72
 کنیم. براي توصیه کردن و پیشنهاد دادن استفاده می shouldاز 

 1ترجمه متن 
شـود. آنچـه    زده می» پیر«جوامع به بخشی از جمعیت برچسب همۀ در 

کند، سنی است کـه در آن افـراد    که از یک مکان به مکان دیگر فرق می
شـوند   گیرند و روشی که توسط آن پیـران لحـاظ مـی    را  پیر در نظر می

گیرند). در جوامع صنعتی مدرن، پیرسـالی از   وجه قرار می(پیران مورد ت
شود؛ برعکس آن در قـرن نـوزدهم پیـري از     سالگی شروع می 70یا  65
شــد. در بسـیاري از کشــورهاي فقیـر آنجــا کــه    سـالگی شــروع مـی   55

سـال نیـز    40تر اسـت، فـردي بـه جـوانی      انتظارات زندگی بسیار پایین
 ممکن است پیر به حساب آید.

گیرنـد و حتـی    عضی از جوامع افراد پیر را عاقل و باتجربه درنظر میدر ب
ممکن است رهبران جامعه باشند؛ اما در جوامع غربی بعضی اوقات افراد 

شوند). پـس از رسـیدن بـه سـن      شوند (نادیده گرفته می پیر تخفیف می
، شـاید از آنهـا انتظـار بـرود کـه      70و  60مخصوص یعنـی بـین حـدود    

نشسته کنند، حتی اگر هنوز قـادر باشـند بـه خـوبی کـار      خودشان را باز
شـود و در بسـیاري از    کنند. به تدریج ارتباط آنها با جامعه گسسته مـی 

 کنند که کامال متشکل از افراد پیر است. موارد در اجتماعاتی زندگی می
سریع پیر شدن جمعیت کشورهاي صنعتی نه فقط به خاطر افرادي اسـت  

کنند، بلکه به خاطر کاهش شدید در تعداد تولـدها از   تر می که عمر طوالنی
رسد زنـان تمایـل دارنـد از مـردان بیشـتر       باشد. به نظر می می 1970دهۀ 

سـال   70به ازاي هر یکصـد زن بـاالي    1985عمر کنند، بنابراین در سال 
مرد وجود داشت، همچنین این مسـئله صـادق اسـت کـه انتظـار       63ط فق

تر از جوامع فقیر عمـر کننـد، چـرا کـه      تر طوالنی برود اعضاي جوامع مرفه
 هاي پزشکی بهتري دارند. شوند و مراقبت معموالً بهتر تغذیه می

 )3(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .73
 .شوند پیر در نظر گرفته میبسته به کشورشان مطابق با متن، افراد 

سؤال اول مربوط به پاراگراف اول اسـت. ایـن سـؤال، سـؤالی اسـت کـه       
شود. در همان خـط اول و دوم پـاراگراف اول    مستقیماً در متن بیان می

کند، سنی اسـت   گفته شده است که آنچه از یک مکان به مکان فرق می
کـامال   1گزینـۀ  بـا   گیرند. این مفهوم که در آن افراد را مسن در نظر می

 برابر است.
 صحیح است. 2گزینه .74

در جوامـع صـنعتی دیـده    مطابق بـا مـتن پیـر شـدن سـریع جمعیـت       
 شوند. می

شود به پاراگراف سوم، شما کلمـات سـؤال    سؤال سوم درست مربوط می
را » (پیر شدن سـریع جمعیـت)   rapidaging of the population«را 

 industrialized societiesبـارت  کنید، ع scanدر همان خط اول اگر 
 بینید. عیناً می 2گزینۀ را در متن و در 

 صحیح است. 3گزینه .75
 بسیار جوان در جوامع فقیر رو به کاهش است، درست نیست.اینکه جمعیت 

کردنـی از مـتن اسـت. در پـاراگراف سـوم       این سؤال یک سؤال برداشـت 
پیـر رو بـه   گفته شده کـه در کشـورهاي پیشـرفته و صـنعتی جمعیـت      

گیرید که در جوامع فقیـر، جمعیـت جـوان     افزایش است، پس نتیجه می
جمعیـت جـوان در   «گویـد:   کـه مـی   3رو به افزایش است، پـس گزینـه   
 باشد. اشتباه می» جوامع فقیر درحال کاهش است

 صحیح است. 1گزینه .76
 است. پیرسالیدربارة متن عمدتاً 

شـوید   وانیـد، متوجـه مـی   خ ها را سطحی هم مـی  یکبار که کل پاراگراف
گزینۀ هاي دیگر مثل  کند؛ گزینه پیر شدن و پیرسالی صحبت میدربارة 

 topicقسـمتی از کـل مـتن هسـتند. بـه عبـارت دیگـر         4گزینـۀ  یا  3
 باشند. یا زیر موضوع می subtopicنیستند، بلکه 

 2ترجمه متن 
ادر داشـت  رابرت آدام پسر یک معمار ساختمان، ویلیام آدام بود و او سه بـر 

هایی که او با آنهـا طراحـی    که آنها هم مهندس ساختمان بودند. ساختمان
کرد، بسیار ساده بودند و از بیرون خوب چیـده شـده بودنـد (مرتـب شـده      

هاي بزرگ داخل به خوبی تزیین و شکل داده شـده بودنـد. او    بودند) و اتاق
یـا دیوارهـاي   هـا   داد، از طریـق دادن گوشـه   تري می ها شکل جالب به اتاق

هـا و دیوارهـا،    ها در یک انتها، سقف انحنادار یا گاهی اوقات ردیفی از ستون
هـاي روشـن نقاشـی شـده بودنـد.       هاي زیبایی داشتند که با رنگ کاري گچ

هـا   ها، او مبلمانی را کـه در اتـاق   و اتاق  عالوه بر طراحی و تزیین ساختمان
ــرار مــی ــرد. مبلمــان، طاقچــه  ق هــاي روي بخــاري،  گرفــت را طراحــی ک
هـاي کلیـد بـه دقـت طراحـی و       هاي در و حتی پوشـش سـوراخ   دستگیره

هـایی کـه هنـوز وجـود      شد. بسـیاري از کارهـاي او درون خانـه    ساخته می
حومـۀ  هـاي   شد. بهترین خانـه  در نزدیک لندن انجام می syonدارند، مثل 

شـیر   در یـورك  Harewoodدر لندن و  Kenwoodشهري ساخت او مثل 
 ساخته شدند. 1770دهۀ تا ابتداي  1760از 

آدام معماري ساختمان را وقتی در یک تور به ایتالیا رفته بـود، آموخـت.   
رم عالقـه داشـت و در     Pompeiiهـاي شـهر    او به طرز خاصی به خانـه 

کرد. او خودش را در لندن در سـال   برداري می هایش از آنها کپی طراحی
 به او ملحق شد. Jamesمشهور کرد و بعداً برادرش  1758

توانسـت آن را   سـاخت، مـی   کاري می وقتی که آدام یک طرحی براي گچ
توانسـت قـالبی کـه بـراي شـکل       در چندین خانه استفاده کند؛ زیرا می

 کرد را دوباره استفاده کند. دادن گچ استفاده می
 صحیح است. 4گزینه .77

 انجام شد. هاي موجود در نزدیک لندن خانهبیشتر کارهاي آدام در 
در  much of Adam’s work was doneکلمـات ایـن سـؤال یعنـی     
اسـت   4گزینـۀ  شدن است. پس پاسـخ   scanانتهاي پاراگراف اول قابل 

 که عیناً در متن آمده است.
 صحیح است. 2گزینه .78

 .Pompeiiها در  خانهبرداري بود از  تزیین در کارهاي آدام کپی
ت. کلمـات کلیـدي ایـن جملـه را     این هم یک سؤال مستقیم از متن اس

هـایی در   خانـه «کنید. بنـابراین جـواب    scanتوانید در پاراگراف دوم  می
 پاسخ درست است.» شهر پامپی

ررزش جب ی روشو ش ر رر ر
)112صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.1نه
جمله: خاطرات کودکی تاجر موفق، متأسفانه امۀ 

ح
و را همیشه بـه آن  

بسیار فقیر بود.خانوادة اي در یک  برد که پسر بچه هاي سخت می
) اخیرا4ً) زود   3) با خوشحالی   2متأسفانه  

وورچ

)80صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
Cloze tes

خواهـد بـه    ی ندارد که شما یک گردشگر یا یک زائر باشـید کـه مـی   
ورهاي خارجی سفر کند. شما باید چنـد کـار را بـراي آمـاده شـدن      
م دهید: پیدا کردن یک آژانس خوب براي خرید بلیطتـان و گـرفتن   

هاي خوبی که به انتخاب مشتریانشان احتـرام  ید و تحقیق براي هتل
فـروش بلـیط،   نمایندة مما فراموش نکنید که قبل از رفتن به گذارند؛ ام

الگوهاي فرهنگی مقصدتان مطالعه کنید. در مـورد فرهنـگ،   دربارة 
مسائل سالمت غذاها، انـواع سـرگرمی و هـزاران چیـز دیگـر      دربارة 

د مؤدب بودن، ارزش صبر و تمیزي آن کشور بدانید.
)4(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.4نه
musکنیم.براي بیان اجبار و ضرورت استفاده می

است.1نه صحیح
) جذب کردن3) پیدا کردن، قرار گرفتن  2حترام گذاشتن به   

اطالع دادن
صحیح است.3نه

) جشن4) مقصد  3) تجربه   2سنت 
صحیح است.2نه

shoulکنیم.براي توصیه کردن و پیشنهاد دادن استفاده می
1تن 
شـود. آنچـه    زده می» پیر«جوامع به بخشی از جمعیت برچسب همۀ 

کند، سنی است کـه در آن افـراد   ز یک مکان به مکان دیگر فرق می
   شـوند   گیرند و روشی که توسط آن پیـران لحـاظ مـی   یر در نظر می

ت مورد مان قرار ازتوجه ال پیرس مدرن، صنعت جوامع در گیرند).

صحیح است.3گزینه .75
بسیار جوان در جوامع فقیر رو به کاهش است، درساینکه جمعیت 

 کردنـی از مـتن اسـت. در پـاراگاین سؤال یک سؤال برداشـت
گفته شده کـه در کشـورهاي پیشـرفته و صـنعتی جمعیـت

گیرید که در جوامع فقیـر، جمعیافزایش است، پس نتیجه می
جمعیـت«گویـد:   کـه مـی   3رو به افزایش است، پـس گزینـه   
باشد. اشتباه می» جوامع فقیر درحال کاهش است

صحیح است.1گزینه .76
است. پیرسالیدربارة متن عمدتاً 

خوانیـد، متوجـهخ ها را سطحی هم مـی یکبار که کل پاراگراف
هاي دیگر کند؛ گزینه پیر شدن و پیرسالی صحبت میدربارة 

قسـمتی از کـل مـتن هسـتند. بـه عبـارت دی4گزینـۀ  یا 3
باشند.یا زیر موضوع میsubtopicنیستند، بلکه 

2ترجمه متن 
رابرت آدام پسر یک معمار ساختمان، ویلیام آدام بود و او سه بـر

هایی که او با آنهکه آنها هم مهندس ساختمان بودند. ساختمان
کرد، بسیار ساده بودند و از بیرون خوب چیـده شـده بودنـد (مر

هاي بزرگ داخل به خوبی تزیین و شکل داده شـدبودند) و اتاق
یـاهـا  داد، از طریـق دادن گوشـه   تري می ها شکل جالب به اتاق

هـا ها در یک انتها، سقفانحنادار یا گاهی اوقات ردیفی از ستون
هـاي روشـن نقاشـی شهاي زیبایی داشتند که با رنگکاري گچ

 قها، او مبلمانی را کـه و اتاق  عالوه بر طراحی و تزیین ساختمان
ــرار مــی ــرد. مبلمــان، طاقچــه ق   هــاي رويگرفــت را طراحــی ک
هـاي کلیـد بـه دقـتهاي در و حتی پوشـش سـوراخ  دستگیره

      هـایی کـه هن شد. بسـیاري از کارهـاي او درون خانـه    ساخته می
هـشد. بهترین خانـهدر نزدیک لندن انجام میsyonدارند، مثل 

در یHarewoodدر لندن و Kenwoodشهري ساخت او مثل 
ساخته شدند.1770دهۀ تا ابتداي 1760از 

آدام معماري ساختمان را وقتی در یک تور به ایتالیا رفته بـود

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 صحیح است. 4گزینه .79
ها بیشتر از یکبار استفاده کند، زیـرا او   توانست از طراحی تزیین آدام می
 .فاده کندتوانست چندبار است کرد که می هایی استفاده می از قالب

این سؤال مربوط به آخر متن است. فقـط در جمـالت آخـر نویسـنده از     
کنـد و در سـؤال چهـارم، طـراح از      اسـتفاده مـی   sinceحرف ربط علت 

because کند. همان علتی که پـس از   استفاده میsince    در خـط آخـر
در  becauseشود همین علتی که در این سـؤال پـس از    آمده است، می

 رود. کار می به 4گزینۀ 
 صحیح است. 3گزینه .80

 باشد. می رابرت آدام یک معمارتواند،  بهترین عنوان براي متن می
است. ایـن موضـوع را در     Adam Robertموضوع متن طبیعتاً راجع به 

تاریخ معمـاري  دربارة بسیار کلی است؛ چون  1گزینۀ بینید.  می 3گزینۀ 
خ معمـاري سـخن   تـاری دربـارة  گویـد و مـتن بـه هـیچ وجـه       سخن مـی 

نامه و کارهاي یـک معمـار    قسمتی از زندگیدربارة گفت، بلکه متن  نمی
 گفت. سخن می Robert Adamبه نام 

 حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .81

xکافی است نمودار تابع نسبت به خط  متقارن باشد. 0
 صحیح است. 2گزینه .82

x bx b b

f( ) a a a

13 1 2 3 1 2 3
2 1 3 4

 

aپس: b 11
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f (x )3 f (x) f (x)

 صحیح است. 3گزینه .84
f(x) f(x ) f( x ) f( x )11 1 12  

 صحیح است. 2گزینه .85
f(x ) (x ) k(x ) x x kx k2 21 1 1 2 1 

x ( k)x k2 2 1  
f( x) ( x) k( x) x x k kx2 24 4 4 8 16 4 

x ( k)x k2 8 16 4  
x2 ( k)x k x22 1 ( k)x k8 16 4 

 از طرفین برابر باشد. xاگر این معادله جواب نداشته باشد، باید ضرایب 
k k k2 8 3  

 کنند. پس حتماً دو تابع یکدیگر را در یک نقطه قطع می
 صحیح است. 1گزینه .86

| x | f (x) f (x ) | x |2 2

2 

y f (x) | x |4 4

f (x) | x |4 44

44 
4

44 2 
|به جاي یافتن سطح موردنظر سطح بـین   x | | x yو خـط   2| 4 

s کنیم. را پیدا می ( )1 2 4 2 62

 صحیح است. 2گزینه .87
x

x
x

24 0
0
1 0 201

 
a) ةباز ,b)  ةبرابر بازحداکثر ( , )0 bاست. پس  2 a 2 

 صحیح است. 3گزینه .88
 3 گزینـۀ نیز منفی است. فقط  fاعداد منفی است، در ضمن برد  f دامنۀ

xبه این صورت است. دقت کنید که   است. 0
 صحیح است. 4گزینه .89

fDفرض کنیم  [a ,b]  در این صورتa x b2  
a a

b x a b x a
b b

2 3 12 2 2 2 1 3 

f xf ( )
xD [ , ] D D [ , ]

3
1 3 1 3 3 93

 صحیح است. 2گزینه .90
f (x) | x | | x |2 1 2 1 

 حذف شود. پس: xتابعی ثابت باشد، باید متغیر  fبراي آنکه 
x

x f (x) x (x )
x
2 1 0 11 2 1 2 1 321 0  

aپس  , ,13 aبه این ترتیب  12 5
2  

 صحیح است. 3گزینه .91
y 1 گزینۀمثال نقض  x ,0 0 3  
y 2 گزینۀمثال نقض  x ,0 0 3  
y 4 گزینۀمثال نقض  x ,0 0 1  

 صحیح است. 2گزینه .92
fog g g x x2 4 22 4 3 

g(x) x
(g ) (x ) g (x )

g(x) x

2
2 2 2 2

2
11 2 1 2

3
 

 صحیح است. 2گزینه .93
f g {( , )( , )( , )}

(f g)o(f g) {( , )( , )}
f g {( , )( , )( , )}

1 1 2 3 3 1 1 1 2 11 3 2 3 3 3 

(f g) (f g)R {}1
 صحیح است. 2گزینه .94

xx y
x

10 11)1 
x yxx y y

x x y
0 110 1 0 11 1 0)2 

xx y
x x
1 21 11 1)3 

x x y
x x

1 1 21 1 2 0 0 1 1 0 11 2 1 
] ةپس برد باز , ]0 است. 1
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x f(x) x f(x) x
x g(x ) x g(x ) x

2 4 4
1 4 4 1 5 4 

f (x) x
g(x) (x ) x

4
5 1 4 5 1 

fog(x) ( x ) x5 1 4 5 3
 صحیح است. 1گزینه .96

B Axy [ ] [ ]
x x x

2 21

 

ABA B m
2 2 1 1

4 40 1

یم ن

صحیح است.3نه
xی است نمودار تابع نسبت به خط  متقارن باشد. 0

صحیح است.2نه
x b b b

f( ) a a a

b 13 1 2 3 1 2x bx bx b b 3
4( ) a a a( ) aa a aaa

a bb 11
3
صحیح است.2نه

2
2

4
3

7
2

5
3

3

2

f (x )) f (x)

صحیح است.3نه
f(x) f(x ) f( x ) f( x )f(xf(x 1) f( x ) f( x) f( x ) f( x) f( x ) f( xf( x ) f( x) f( x 2

صحیح است.2نه
f(x ) (x ) k(x ) x x kx k) (x ) k(x ) x x kx) (x ) k(x ) x x k2 2k( )k( )) (x ) k(x ) x x) (x ) k(x ) x x) (x ) k(x ) x x(x ) k(x ) x x) (x ) k(x ) x xk( )k( )k( )k( )

x ( k)x kx (2xx 1k)x kk)x kk)x
f( x) ( x) k( x) x x k kxk2 2k( )k( )x) ( x) k( x) x x kx) ( x) k( x) x x kx) ( x) k( x) x x kx kk( )k( )k( )k( )

x ( k)x kx (2x ( k)x kk)xk)k)
x2 ( k)x k x( k)x k 2k)x k( k)xk)x kk)x( k)x ( k)x k( k)x kk)x kk)xk)x( k)x

از طرفین برابر باشد.xین معادله جواب نداشته باشد، باید ضرایب 
k k k2 8 3k k kk k kk

کنند.  حتماً دو تابع یکدیگر را در یک نقطه قطع می
صحیح است.1نه

f ( )3 3
صحیح است.2گزینه .90

x | | x |x | | xx | | xx | | x| | xx |
حذف شود. پس:xتابعی ثابت باشد، باید متغیر fبراي آنکه 

x f (x) x (x )x f (x) x (x )f (x) x (x11 3( )x (x )(xx (x )2
aپس  , ,, 1 1, 5به این ترتیب  2,

2
صحیح است.3گزینه .91

1,0 گزینۀمثال نقض  3,x ,
2,0 گزینۀمثال نقض  3x ,x
4x گزینۀمثال نقض  ,0 1x ,x

صحیح است.2گزینه .92
g x x2 4 2 3g x xg xg x xxg x 2g xg x

g(x) x
) (x ) g (x )

g(x) x

x
) (x )

xx

2
2 2 2) ( )) )) ( )) ) 2

2
1

) ( ) g (x )) g () (x ) g (x )) )( )( ))
3

صحیح است.2گزینه .93
{( , )( , )( , )}

(f g)o(f g) {( , )( , )}
{( , )( , )( , )}

(f g)o(f g)g)o(f g)
, )( , )( ,, )( , )( , )

( , )( , )( )(
( , )( , )( ,( ( )(

(f g) {}(f g)(f(f g {{

صحیح است.2گزینه .94
xy
x
x1 1y xy 1

x yxy y
x x y
xy

0 1yy1 0 1yy1 1 0yy
xy

x
1 21xy xy 1

1 1xx
y

x x
1 1 21 2 0x 0 1 1 0 1yy2

1 2 1
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 صحیح است. 3گزینه .97
a t
ba a b t t t

b a t
26 61 6 0 

at b a
b

13 3 3 
P (a b) (a a) a1 82 2 3 3

 صحیح است. 4گزینه .98
fچون  ( bتعریف شده است، پس  3( 3  

fog(a) gof ( ) g( )5 3 5 1 6 
g(a) a

a
21 1 31 

aپس  b 6 
 صحیح است. 3گزینه .99

3
3 6 9 12

x xf (x) ( [ ])3 3 9کافی است  3 12  
 صحیح است. 3گزینه .100

ax نکته: b dx bf(x) f (x)
cx d cx a

1  
x a x af(x) f (x)
x x

12
1 2 

x a x a x x ax
x x

22 2 41 2 x x ax22 x a 
x x a a a2 93 0 9 4 0 4  هندسه 

 صحیح است. 3گزینه .101
a b c d a b c d a b c d

b b b1 2 3 4 1 2 3 4 10  
(b )b a b c d b ba b c d

b

22 5 2510
2 10 2 2 

bدهد که  کمترین مقدار مجموع عبارت داده شده زمانی رخ می 5 
aپس:                                              ،باشد b c d 25

2  
 )33 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .102
هندسـی مسـاحت    واسـطۀ ، ACHبر اسـاس فـرض سـؤال، مسـاحت     

 است؛ پس: ABCو  ABHهاي  مثلث
A

B CH

ACH ABH ABC
(S ) (S )(S )

CH AH BC AHBH AH( ) ( )( )

2

2
2 2 2

 
CH BH BC BH (CH BH) BH CH BH2 2 

AHالزوایـه داریـم:    بر اساس روابط طولی در مثلث قائم BH CH2 
CHپس:                      AH BH AH CH BH2 2 2 2 2 2 

  )33 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .103

DEFB                  :لوزي است؛ یعنیDE EF FB BD y 
A

B C

2

3

5

E

x

D

y

y F

xDE BC
y
2

3BC
سلات

yxEF AB
x y
3 5

3 5AB
سلات

 
4 yمحیط لوزي10

y y
y

22 10 105  
 )35 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .104
 داریم: 37 صفحۀکتاب درسی در  5با توجه به تمرین 

AE AF AC AE2 9 4 36 6  
EC , EF6 4 2 9 6 3 

AE BE BEEB DF BE DF
AF DF DF

6 2 2
9 3 3DF

لک هب ءزج سلات

 )37 صفحۀ، 5دهم، تمرین  هندسۀ( 
 صحیح است. 2گزینه .105

 قطع کند. Eرا در  ABدهیم تا  را امتداد می MNخط  پاره
A

B D M

N

C

1

1 2
ME BMME AC
AC BC

1
2AC

سلات

AC ME18 18 92

E

 
ˆ ˆAD A A ˆ ˆA NˆˆCA ME AN N A

1 2
1 1

1 2ME بروم
زاسمین

و
 

AB
/ME AC

CMAEAE EN AE
AB BC

131 13 6 52 2
سلات

/ /NM ME EN 9 6 5 2 5   
 )36 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .106
EFداریم:  AGHبا نوشتن تالس جزء به کل در مثلث 

GH
1
. با فرض 2

EF x  :داریمGH x2:به همین روش خواهیم داشت . 
IJ x , KL x , MN x , BC x3 4 5 6  

/بنابراین:                                         /KL x x4 3 2 0 8 
/پس:                                                /BC x6 6 0 8 4 8  

  )37تا  34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .107

 کنند.قطع  O نقطۀدهیم تا یکدیگر را در  ها را امتداد می ساق

D C

A B

E F

O

CD OCOEF: CD EF ( )
EF OF

سلات1

OC OEOAF:CE AF ( )
OF OA

سلات2

OE EFOAB: EF AB ( )
OA AB

سلات3

 
( ),( ),( ) CD EF EF AB.CD

EF AB
21 2 3  

AB CD EF CD CD CD EF CD2 22 2 2 2  
 )37 صفحۀ، 5دهم، تمرین  هندسۀ(

 صحیح است. 1گزینه .108
 پس: ،شوند ها تقسیم می دانیم در ذوزنقه قطرها به نسبت قاعده می

OC m , OA mOC OD CD
OA OB AB OD k , OB k

2 38 2
12 3 2 3 

OA mAF AFABC : (OF BC) AF
AC AB m

3 36
5 12 5BC (OF BC)

سلات
   

BEبا استدالل مشابه،  36
 شود. می 5

EFبنابراین:     AF AE AF (AB BE) AF BE AB  
/EF 36 36 1212 2 45 5 5  
 )37 صفحۀ، 7دهم، تمرین  هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .109
 آوریم.  دست می را به کمک فیثاغورس به ODاول طول 

OCD:( ) ( ) OD OD2 2 23 2 2 4CD ((  

3 6 9 12f (x) ( [ ])3 3[[

است  9ی 12
است.3نه صحیح
:ax b dx bf(x) f (x)ax b

cx d cx a
dxf (x)ax b ( )

d cx
1

x a x af(x) f (x)x
x

xaa f (x)x aa 12
1 2( )

x
( )

x
x a x a ax
x

a xa xx a xx 22 2 4xx x2
1 2xx

x x axx xx22 x ax

x a2 93 9 4x a a 4

صحیح است.3نه
a b c d a b c d a b c d

b b b
b c d a b cb c d a b cb c d

1 2 3 4 1 2 3 4 10b bb b
(b )b a b c d b bb d

b
b cb cb b ba b c db c

22 ))2bbbb
2 10 2 2

bدهد که  رین مقدار مجموع عبارت داده شده زمانی رخ می 5
aپس:                                             ،د b c db c db c 25

2 )33صفحۀدهم،  هندسۀ(
صحیح است.2نه

هندسـی مسـاحت   واسـطۀ ، ACHCHسـاس فـرض سـؤال، مسـاحت     
ABHهاي  ث

رض
ABH وABC

ل ؤ
BC :است؛ پس

A

B CH

ACH ABH ABC
(S ) (S )(S )

CH AH BBH AH( ) ( )()(CH AH BBH AH BAH BH AH)(B) (AH BH AH

2)

2
2 2 )(

CH ABH ABC
) (S )(S )

D M C

2

ˆ ˆAD A A ˆ ˆA NˆˆN N A

AA
A

NN
1 2AA

1 1N
1 2AE AN وبرو

AB
/ME

CMAEEN AE
AB BC

ABCMAE AE
AB BCMEEN 131 13 6 5//2 2AC A
A

E AC
A
A

سسلات

/ /ME ENME EN 9 6 5 2 5/ ////
صدهم، هندسۀ(

صحیح است.3گزینه .106
EFداریم:  AGHGHبا نوشتن تالس جزء به کل در مثلث 

GH
1
2

EF x  :داریمGH x2:به همین روش خواهیم داشت .
KL x , MN x , BC xKL x , MN x , BCx , MN x , BC xKL x MN x BCx MN x BCx , MN

/بنابراین:                                         /3 2 0 8/ //x x/
/پس:                                                /6 0 8 4 8/ /x /x

هاي دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است.3گزینه .107

کنند.قطع Oنقطۀدهیم تا یکدیگر را در  ها را امتداد می ساق

C

B

F

O

CD OCOEF: CD ( )
EF OF
CD
EF

)OEF CD EF
سلات سلات

OC OEOAF:CE ( )
OF OA
OC
OF

( )(OAF CE AF
سلات سلات

OE EFOAB: EF ( )
OA AB
OE
OA

(OAB EF AB
سلات سلات

) CD EF EF AB.CD
EF AB

)( ) CD EF EF
EF AB

2FF( )(

D CDEFEFDD EF CD CD CD EFCD CD CD EF2 2CD CD CDCD CD CDCD CD CDCD CD CDCD CDCDCD CDCD CDCD CDCD CDCD CD
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به حالت دو زاویه متشابه هستند؛ با نوشـتن   OCDCDو  OABABدو مثلث 
 نسبت تشابه در دو مثلث داریم:

x x 9 23
4 43 2   

 )41تا  38هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
 صحیح است. 2گزینه .110

OB OA
xOC OD AOB DOC

DCˆ ˆAOB DOC

1 13 3
xOB DOCDOC  

x/اگــر  3 ــداد  2 ــی صــدق   4و  3، 2، 1باشــد، اع در نامســاوي مثلث
DC/کند و مثلث قابل تشـکیل اسـت. (   می 9 ، 3شـود و اعـداد    مـی 6
/9 کنند) با توجـه بـه اینکـه در     نیز در نامساوي مثلثی صدق می 12و 6

 2گزینۀ نظیرِ اضالعِ متناسب، برابر هستند، پس زوایۀ دو مثلث متشابه، 
 تواند درست باشد. نمی

 )42 صفحۀ، 1دهم، تمرین  هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .111

DC DC AC
AC ADAC BC ADC ABC

ABAC ˆ ˆC CBC

9 3 315 5 35 515 3
25 5

AD  

AD AD3 1220 5  

بـه حالـت تناسـب دو ضـلع و      ABCو  ADCدقت کنیـد دو مثلـث   
 بین، متشابه شدند. زاویۀبرابري 

 )35صفحۀ دهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .112

 الزاویه داریم: به کمک روابط طولی در مثلث قائم
A

K

C H B
13

رت کچوک علض AB BH BC
AB

2 1 4
2

طسوتم علض AC CH BC
AC

2 3 4
12 2 3

AH BH CH AH AH2 2 1 3 3  

ACH

AH CH AC HKS 2 2  

/HK HK 33 3 2 3 152 
 )42 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 1گزینه .113
 دو به دو متشابه هستند. ABHو  ABC ،ACHدانیم سه مثلث  می

A
K

C H B

P

 

ABCABH

ACH ABC

SS
HP HP HP( ) ( )

S HK HK HKS

2 2
1
10 1
9 3
10

ABCBH

CH

(

BC

 

 )47 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 2گزینه .114

ABCدو مثلث 

ح
ABC  وAMNMN  برابر دارند، پس متشابه هستند. زاویۀدو 

ABC

AMN

S
AC xk k
AN x S

25 5 25
2 2 4

ABC

MN

 :نسبت تشابه

 با تفاضل صورت در مخرج داریم:  

ABC ABC

MNCB
ABC AMN

S S

S S S
25 25

25 4 21
ABC ABC

S
25 25

BC AMN
SS 25  

 )48 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .115
DE AD AE DEDE BC ,
BC AB AC BC

2 2
5 5

DEBC ,
BC

  

ABCبا مثلث  ADEDEچون مثلث 

C

ABC :متشابه است، پس 
ADE

ABC ABC

S
S

( ) ( )
S S

22 4 4 211 15 25 25 25
DE

BC ABC
S

(5 25) 25 2
هقنزوذ

 
 یکی است؛ بنابراین: ABCBCو  ADCDCدر دو مثلث  Cارتفاع مرسوم از رأس 

ADC

ABC

S
( )

S
2 25

DC

ABC

ADC

ABC

S
AD

S AB
DC

ABC

   

( ),( ) ADC
S

S
1 2

2
5 10
21 21
25

AB
DC

هقنزوذ
 )45 صفحۀدهم،  هندسۀ(  

 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 3گزینه .116

هســتند را  1کـه شـامل    6عضـوي از   3هــاي  کـافی اسـت زیرمجموعـه   

5دست آوریم؛ یعنی:  به 102  

 صحیح است. 4گزینه .117
P(A) P( ) P( ) P( ) P( ) 4 2 2 4 16 41 2 2 1 6 6 6 6 36 9  

 )51تا  48هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه .118

P(S) x x x x
4 4 4 4 41 0 2 3 4 10 1 2 3 4 

x x P({a,c,d}) x1 332 1 332 32  
   )50 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .119

S 3 4 3 8 36
لوا دادعا لوا ریغ دادعا

هکس ود تالاح هکس هس تالاح

 
 صحیح است. 1گزینه .120

P(B) P(B)3 2
5 5  

P(A B) P(A B) P(A B) P(A B)2 51 7 7BB  
P(A B) P(A) P(B) P(A B)B)  

P(A) P(A B) P(A B)
P(A B)

5 2 5 2 11
7 5 7 5 35P(A)

P
P(A)

  

 صحیح است. 2گزینه .121
p(A) P(A B) P(A B) P(A) P(B A) P(A B)B) P(A B) P(A) P(B A) P(A B)B) P(A B) P(A) P(B A)P(A B) P(A) P(B A  

P(A) P(B) P(A B) P(A B)
) ( )

B) P(A B)B)  
P(A) P(A B) P(A B) P(B) P(A B) P(B A)) ( ) ( )B) P(A B) P(B)B) P(A B) P(B)  

P(Aچون  B)  وP(B A) :هر دو مثبت هستند، بنابراین 
P(A B) P(B A) 0  

 )47 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .122

5
8

3
8

4
7
3
7

5
7
2
7

يدزد

رهم
هی

يدزد

يدزد

هیرهم

هیرهم

5 4 3 5 5
8 7 8 7 8

راه دیگر: چون از وضعیت زندانی اول خبر نداریم، پس مانند این اسـت کـه    
5خواهیم، یعنی:  اتفاقی نیفتاده و فقط یک زندانی به جرم دزدي می

8. 
 )98، مشابه کنکور سراسري 60تا  58هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه

)42صفحۀ، 1دهم، تمرین  هندسۀ(
صحیح است.4نه

DC DC AC
AC AADC

AAC
BC

DC AC
AC BC

AC
A
A

AC BC
ˆ ˆ
AC BC
ˆ ˆC Cˆ ˆ

9 3 315 5
15 3
25 5

ADC ABCABC

AD ADAD3 1220 5
بـه حالـت تناسـب دو ضـلع و     ABCBCو ADCDCت کنیـد دو مثلـث   

بین، متشابه شدند.زاویۀي
)35صفحۀ دهم،  هندسۀ(

است.1نه صحیح
الزاویه داریم: مک روابط طولی در مثلث قائم

A
K

C H B
13

رت کچوک علض AB BH BC
AB

BH BCBH
AB

2

2
طسوتم علض AC CH BC

AC
CH BC

AC

2

12

AH BH CH AH AHBH CH AHBH CH AH2 2BH CH AHBH CH AHBH CH AH 1 3 3AHAH

ACH

AH CH AC HKS CH ACAH CH
2 2CH

AA

/HK HKHK HK 333 3 2 33 3 2 )42صفحۀدهم،  هندسۀ(15/2
صحیح است.1نه

دو به دو متشابه هستند.ABHBHو ABCABC ،ACHCHدانیم سه مثلث 
A
هب

K

P

گگسگگسگسسسسسسسسسستتسستتستتههتتههته ریااییاایاضضییضضییضیااییاایات
صحیح است.3گزینه .116

1کـه شـامل    6عضـوي از   3هــاي  کـافی اسـت زیرمجموعـه   

10دست آوریم؛ یعنی: به

صحیح است.4گزینه .117
P( ) P( ) P( ) P( )P( ) P( ) P( ) P( ) 4 2 2 4 16 4( ) P( ) P( ) P(( ( ) ( )) P( ) P( ) P(P( ) P( )( ) P( ) P( ) P 6 6 6 6 36 6(آمار و احتمال یازدهم، صفحه9 هاي 66

صحیح است.3گزینه .118
xx 4 1xx xx xx

x P({a,c,d}) xx P({a,c,d}) xx P({a,c,d})1 3P({ d}) xP({a c d}) x32 ص32(آمار و احتمال یازدهم،32
است.3گزینه .119 صحیح

S 3 4 3 8 36
عا لوا ریغ دادعا

د تالاح هکس هس تالاح

صحیح است.1گزینه .120
( )P(B)3 2P(B)P(B)5 5( )

7 7B) P(A B) P(A B) P(A B)B) P(A B)) P(A B)P(A B) P(A B) P(A B)A BP(A B)) 2 5P(A B)P(A B)7 7( )

) P(A) P(B) P(A B)P(A) P(B)

P(A B)
P(A B)

P(A B)P(A 5 2 11
7 5 35

2) P(A
(A B)
) P(A 5B)B) 2

5

صحیح است.2گزینه .121
(AA

ح
B) P(A B) P(A) P(B A) P(A B)
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6
t(s)

x(m)

12
Bx0 4

Ax0 12

A
B

1
2

 صحیح است. 3گزینه .123
P(A) P(B) P

P(A B) P(A) P(A B) P(A) P(A)P(B)2 2 2
9 9 9B)B) 2

9
P P P P2 22 9 9 29

2
Pیا   3 P P P2 9 9 19 9 2 0 18 3 

 )68و  67هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .124

P(A)
P(B A )

P(B) P(B | A )
P(A )

P(A B)

3
5
2
3

1
3

A )
A )

A
A )A

B) 1
3

 

P(A B) P(A) P(B) P(A B)
P(B | A )

P(A) P(A)
1 1

1 1
B) P(A) P(B) P(A B)

A) P(A)
P(A) P(B)P(A) P(B)B)

P(B | A )
3 2 1 11 5 3 3 15 1

3 2 61 5  )54 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 5
 صحیح است. 2گزینه .125

P ( ) ( ) ( )30 50 20 40 50 301 1 1100 100 100 100 100 100
P 3 5 2 6 5 7 62

10 10 10 10 10 10  )59و  58هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه100
 صحیح است. 3گزینه .126

P(a) P(b) P(c) P(d) 1  
( x) ( x) ( x) x x1 1 1 1 1 12 3 1 68 8 8 8 2 12  

P({a})
P({a ,b}|{a ,c,d})

P({a ,c,d}) ( ) ( )

1
8 3

1 1 2 1 3 19
8 8 12 8 12

  

 )51تا  48هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .127

P(A) P(B| A)
P(A | B) P(A | B)

P(B)

70 1100 28
70 30 1 311100 100  )61و  60هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه4

 صحیح است. 3گزینه .128
1احتمال سفید بودن احتمال سیاه بودن 

9  
n(n ) n

n n n n2
1 5 2 1 10 90 1 109 1 9  

 )58تا  56هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .129

( k )kP P
k k ( k)

3 3 73 3 7 3 3
10 10 10 10 1010 10

 )59و  58هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .130

 با استفاده از روش کاهش فضاي نمونه داریم:

A
B {( , , ),( , , ) ,( ,a ,a),( ,a ,a),( , , )}1 1 1 4 4 4 1 4 2 3 6

A
( ) ( ) () ( ) ( a) ( ) (

ی
لاح ک

ت

ی
لاح ک

ت

لاح 15
نوچ ،ت

 2 زا دناوت یم   
دشاب 6 ات

a

تلاح 15

تلاح 6

  
n(A B)

P(A | B)
n(B)

2 1
38 19

B)
(B)

) 2  
 )56تا  52هاي  و احتمال یازدهم، صفحه (آمار

 فیزیک
صحیح است. 4گزینه .131

، ثانیـاً نبایـد شـیب     ـ زمان اوالً نباید ناپیوستگی داشـته باشـد   نمودار مکان
)نهایت  نمودار بی  شود و ثالثاً باید نسبت به زمان یک تابع باشد.90(

 )6 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .132

t2هـاي زمـانی    در بازه 3 ،t4 5 ،t6 t8و  7 در  9
tحال نزدیک شدن به مبدأ است و در لحظـات   tو  3 از مبـدأ   7

 شروع عبور کرده است. نقطۀمکان عبور کرده و یکبار هم از 
 )6(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 

 صحیح است. 2گزینه .133
d1

 
d m2 350 6  مسافت حرکت صوت 2100

d vt v1  مسافت حرکت اتومبیل 6
dاز صخره  اتومبیل اولیۀ فاصلۀدو برابر  d1 2  

v v2100 6 2 1095 2100 6 2190  
m kmv v
s h

6 90 15 54  
 )5(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 

 صحیح است. 3گزینه .134
d d

t , t1 2
1 230 60  

d d
t®¨

1 2
30 60  

d d d d
S v d d d d

t t
1 2 2 1

1 2 2 13 3 3 3  
d d d d2 1 2 12 4 2  
d d d d d mS
t t d d d d s
2 1 1 1 1
1 2 1 2 1 1

2 3 3 452 1
1530 60 30 60

  

 )5(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 
 صحیح است. 1گزینه .135

A Bx x x m5 40 25 40 1200  
1200 200 5 5  نهایی فاصلۀ 990

 )9(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 
 صحیح است. 1گزینه .136

/نقطه شروع نمودار
vv ma v

t s
1

1
002 21000  

/
( )( ) x mx m v

t s
2 3 4 6 3 1919 192 2 10 
 )9  صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح است. 2گزینه .137
حرکـت کندشـونده    s12تا  s4سرعت در حال افزایش و از  s4تا  0از 

 است.
v

a
va | a | a

mt a
s

0

2

8
4 0 2 10 8 112 4

هدنوشدنت

هدنوشدنک
هدنوشدنکهدنوشدنت

v m( ) v v
s

0
0 0

82 1 8 2 64 
)8(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 

 صحیح است. 1گزینه .138
 
 
 
 
 

t
A A Bx t x x122 12 24 12 12 12 
B

mv
s

12 4 8 2
12 12 3 

( ) P(A)1 1P(A)P(A)

P(B | A )| AB | AP(B | A )| AB | A
3 2 1 11 5 3 3 15 1

3 2 61 5 )54  صفحۀ5(آمار و احتمال یازدهم، 5
صحیح است.2نه

P ( ) ( ) ( ))) ( ) () ( ) ((3 5 2 4 5 3( ) ( ) (( ) ( ) (( ) ( ) (( ) ( ) (( )((( ) () ()( ) ()) ()( ) () ())( ) (100 100 100 100 100 100( ) ( ) (( ) ( ) (

P 3 5 2 6 5 7 62
10 10 10 10 10 10 1(آمار و احتمال یازدهم، صفحه100 1 1 1 )59و 58هاي  1

صحیح است.3نه
P(a) P(b) P(c) P(d)P(b) P(c) P(d)P(b) P(c) 1

( x) ( x) ( x) x xx x( x) (x) ((1 1 1 1( ) ( ) (x) ( x) (( x) (x) (x) ( 1 1xx) ( x)x) ( x)x) ( x)( x)x) ( x) x) (xx) (x8 8 8 8( ) ( ) () ( ) ( 2 12

P({a})
P({a ,b}|{a ,c,d})

P({a ,c,d}) ( ) ( ))

({ })

( ) () (

1
8

1 1 2 1 3( ) ( )( ) (8 8 12 8 12( ) () (
)51تا 48هاي  88(آمار و احتمال یازدهم، صفحه

صحیح است.3نه

P(A) P(B| A)
P(A | B) P(A | B)

P(B)
P(A | B)

70 1100
70 30 11100 100 1(آمار و احتمال یازدهم، صفحه4 )61و 60هاي  1

صحیح است.3نه
1احتمال سفید بودناحتمال سیاه بودن 

9
n(n ) n

n n2
1 5 2 1 10 90 1 10n(n ) nn(n ) n)9 1 9n n

n(آمار و احتمال یازدهم، صفحه n  58تا 56هاي(

d m2 35 6 21 mمسافت حر
d vt vvtvt1 مسافت حرکت6

از صخره اتومبیل اولیۀفاصلۀدو برابر 
2 1095 2100 6 2190v v

m km
s h

15 54mmv
(فیزیک دوازدهم ریاضی

صحیح است.3گزینه .134
d

t 2d
tt2tt 602

d2d
60

d d d d
d d d d

t t
d dd d

d dd
tt tt t

1 2 2 1d d ddd dd
1 2 2 1dddd dd22dd

d d d1 2 1dd dd dd dd1 2d ddd

d d d d m
t d d d d s
d1 1 1 1d d d dd

2 1 2 1 1t d d dd d
d dd dd1 11d ddd dd 3 451dd1d

1530 60 30 (فیزیک دوازدهم ریاضی60
است.1گزینه .135 صحیح

A B mA BxA B 5 40 25 40 1200
1200 200 5 5 فا990

(فیزیک دوازدهم ریاضی
صحیح است.1گزینه .136

vنقطه شروع نمودار m
s/ v1

1
02//2// 21

)( ) x m
t s/
x)( ) xm v
t
x
tt

)()()() 6 3 1919 19//2 2 (فیزیک دوازدهم ریاضی1
صحیح است.2گزینه .137

حرکـت کs12تا  s4سرعت در حال افزایش و از s4تا  0از 
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 2دوازدهم . آزمون پایه       

9

mv( )
s

t(s)

80

5010
40
80

t1 t2

 s6 ۀلحظـ را نوشت و  Bحرکت متحرك  ۀمعادلتوان  به این ترتیب، می
 در آن قرار داد: را

t s
B B B Bx v t x x m6

0
2 6 4 83

 )13 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است. 1گزینه .139

t s
t 1
1

40 120 3010  

t s
t 2
2

160 80 4050 30 30  
 
 
 

|نخست، سـطح زیـر نمـودار، برابـر      s10در  |
m

40 10 اسـت،   2002
 xیعنی متحرك که ابتدا در مبـدأ مکـان بـود، درخـالف جهـت محـور       

 جا شده است. جابه

200

t s10

0
x

 
: m30 80   s40تا  s10 ةدر باز 12002

جا شـده اسـت. توجـه     جابه xجهت با محور  هم m1200یعنی متحرك 
شود  به بعد، سطح زیر منحنی منفی می s40 لحظۀکنید که متحرك از 

گـردد. چـون در سـؤال بیشـترین      و متحرك به طرف مبدأ مکان بـازمی 
متحرك از مبدأ مکـان را خواسـته اسـت، بایـد توجـه کنـیم کـه         فاصلۀ

 اي قرار دارد. اصلهجایی در چه ف متحرك پس از دومین جابه
m1200

0
m200 m1000

x

 )11(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ  
 صحیح است. 1گزینه .140

 کنیم. حرکت حساب می s5ابتدا سرعت را در 

av
( )x mv

t s
18 2 45 

زمـانی دلخـواه، بـا     ةدر حرکت با سرعت ثابت، سرعت متوسط در هر باز
 اي مساوي است: سرعت لحظه

av
mv v
s

4 
t sx vt x t x x x x m1

0 0 0 04 4 1 2 6 
 )13(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است. 4گزینه .141
عامل انتقال گرما اختالف دما است و چون بین دو جسـم اخـتالف دمـا    

 دهد. وجود ندارد، پس هیچ اتفاقی رخ نمی
 )115ریاضی، صفحۀ (فیزیک دهم 

 صحیح است. 2گزینه .142
/Q mc m1 4 2  در حالت اول 60

VQ mL m2  در حالت دوم 2268
/

/ /

Q P t t
Q P t t

2 2 2
1 1 1

540 4 22268
60 4 2 60 4 2  

t
t t min

t
2

2 1
1

9 9 45 
 )116(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

 صحیح است. 2گزینه .143
T T2 13  

( )2 1273 3 273  
2 1 1 13 2 273 9 3 2 273  

C1 16 2 273 91  
 )93(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

 صحیح است. 3گزینه .144
QKAtQ

l Q
2 2
1 1

  

/ /( )
15095 15 40 095 3825 15  

C38 15 23  
C25 23 2  

 )99ریاضی، صفحۀ (فیزیک دهم 
 صحیح است. 3گزینه .145

T K V V1 2 1400 6  
T K P P2 2 1300  

/P V PV P (V ) PV
T T
2 2 1 1 1 1 1 1

2 1

0 6 6
300 400  

/
/

(V )
(V ) V1

1 1
02 6 71 0 8 61 4  

V V V V Lit1 1 1 1
5 16 6 244 4  

 )133(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 
صحیح است. 3گزینه .146

و جرم آن پس از تبادل  mبرابر یخ قبل از تبادل گرمایی  قطعۀاگر جرم 
m)حرارتی برابر  m  توان نوشت. باشد، از شرط تعادل گرمایی می (

Fm L QیخQآبmc0یخ0 Q0  
/

mm m
m

12 80 0 015 15%  
 )115دهم ریاضی، صفحۀ (فیزیک 

 صحیح است. 3گزینه .147
 نقطـۀ جـوش و کـاهش    نقطـۀ در مورد آب افزایش فشار باعـث افـزایش   

 شود. ذوب می
 )112(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است. 1گزینه .148
تر از آهن است، با کاهش دمـا، روي   چون ضریب انبساط طولی روي، بزرگ

شود. ا به طرف روي خم میشود، در نتیجه دماپ بیشتر از آهن منقبض می
)99(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه .149
 دقت کنید فشار گاز در طول آزمایش ثابت است.

V AhV V Ah Ah h h
T T T T T T

1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

 
h h

( ) ( )
273 3 912 224 24

273 91 273 182 91 3 1 91 3 2 
h cm2 30 

h h h cm2 1 6 
)136(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه .150
 آوریم: دست می اتصال را به نقطۀابتدا دماي 

/ /

( ) ( )
Q Q C1 2

80100 400 0 5005 2 5  

Cu
/

KAtQ J
l

4400 5 10 60 50 2402 5 
)123(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ

صحیح است. 3گزینه .151
)127(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

ر ب بر ر و ر زی 2ح
متحرك که ابتدا در مبـدأ مکـان بـود، درخـالف جهـت محـور        xی

جا شده است.

200

t ss1

0
x

: m30 80 s40تا  s10ةدر باز 12002
متحرك  جا شـده اسـت. توجـه    جابهxجهت با محور  همm1200ی

که متحرك از  شود  به بعد، سطح زیر منحنی منفی میs40لحظۀد
گـردد. چـون در سـؤال بیشـترین     حرك به طرف مبدأ مکان بـازمی 

متحرك از مبدأ مکـان را خواسـته اسـت، بایـد توجـه کنـیم کـه        لۀ
اي قرار دارد. اصلهجایی در چه ف رك پس از دومین جابه فف

m1200

0
m200 m1000

x

)11(فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحۀ 
صحیح است.1نه

کنیم. حرکت حساب میs5 سرعت را در 

av
( )x m( )

v
t s
xx ( )x
t

18 (((((( 45
زمـانی دلخـواه، بـا    ةحرکت با سرعت ثابت، سرعت متوسط در هر باز

لحظه اي مساوي است:ت

av
mv vav s

v 4

صحیح است.3گزینه .145
K V VV2 1V VV VVV 6
K P PK P2 1P PP PPP

PV P (V ) PV
TT

1 1 1 1/PV P (V ) PVPV P (V ) PV/

1TT
P (V )P )/ P (V )V/

300 400

/
)

(V ) V
)

)1 1V ) VV ) V)71 0 8/ (V/ (V )VVVV )4
V V V LitV VV V1 1 1V VV VV V5 1VV 24VVVV1VV4 411

(فیزیک دهم ریاضی، صف
صحیح است.3گزینه .146

و جرم آن پسmبرابر یخ قبل از تبادل گرمایی قطعۀاگر جرم
m)حرارتی برابر  m توانباشد، از شرط تعادل گرمایی می(

FFm L QیخQآبmcیخ0

/
m
m
mm0 015 15//
m

//
mmmm %

دهم ریاضی، صف(فیزیک 
صحیح است.3گزینه .147

جـوش و کـاه  نقطـۀ در مورد آب افزایش فشار باعـث افـزایش   
شود. ذوب می

(فیزیک دهم ریاضی، صف
صحیح است.1گزینه .148

تر از آهن است، با کاهشچون ضریب انبساط طولی روي، بزرگ
پپا به طرف روي خمشود، در نتیجه دماپبیشتر از آهن منقبض می

ص (فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است.3گزینه .149

دقت کنید فشار گاز در طول آزمایش ثابت است.
Ah Ah h h
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V2
3

M N(P P )

N
M

صحیح است. 2گزینه .152
با توجه به ثابت بودن دما، اگر حجم گـاز  

برسـد،   cm320بـه  cm330محبوس از 
P1به P1فشار آن از

3
 خواهد رسید. 2
T TPV P V

PV P V
T T

1 21 1 2 2
1 1 2 2

1 2
  
 

P P cmHgP P 0 1 76
1 230 20  

P cmHg2
3 76 1142  

P
P P P P P cmHg mmHg1

2 1 1 1
3 1 76 38 3802 2 2  

 )133و  72(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 
صحیح است. 3گزینه .153

 یابد: با افزایش دما، حجم افزایش می
V V ( )1 3 

/
V

V
%5 4

1
3 3 10 40 12 10 012 

 )101ریاضی، صفحۀ (فیزیک دهم 
صحیح است. 1گزینه .154

V1مایعV ،V13 ظرفV  
 حجم مایع بیرون ریخته انبساط ظاهري مایع  Vمایع Vظرف

V ( )1 3  

/ /( )
K

3 4 5 118 12 10 100 18 10 3 10  
 )102(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است. 4گزینه .155
/ C500004 2 2 10 Rحلقه10 R1  

تر است، پـس بـراي آنکـه گلولـه از      قطر گلوله از قطر داخلی حلقه بزرگ
کند، الزم اسـت، دمـاي حلقـه را افـزایش دهـیم تـا در اثـر        حلقه عبور 

انبساط قطر داخلی حلقه به مقدار الزم جهت عبور گلوله افـزایش یابـد،   
R/بنابراین cm00004 شود. می 

 )100(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 
 شیمی

 صحیح است. 2گزینه .156
کاهش سـپس افـزایش   با افزایش ارتفاع، تغییرات دما نامنظم است. ابتدا 

 مربوط به تغییرات دما است. Bیابد، پس نمودار  و دوباره کاهش می
هاي گازي  رو تعداد مولکول با افزایش ارتفاع فشار هوا کاهش یافته از این

هـاي   مربوط به فشار و تعـداد مولکـول   Aیابد. پس نمودار  نیز کاهش می
 گازي است.

)47 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .157

 دست آورد: توان دماي هواي اطراف دو هواپیما را به کلی می رابطۀمطابق 
 دماي سطح زمین )ارتفاع ازاي ارتفاع تغییر دما به(فوقانی الیۀدماي 

( ( )) ( ) C11 12 6 11 72  : هواپیماي اول 61
( ( )) ( ) C11 6 6 11 36  : هواپیماي دوم 25

 باشد. می C36اختالف دماي هواي اطراف دو هواپیما برابر 
 صحیح است. 4گزینه .158

 از جرم هواکره در تروپوسفر قرار دارد. 75% حدود الف)
کتاب درسـی گازهـاي اکسـیژن و آرگـون      50 صفحۀب) مطابق جدول 

اکسیژن صددرصد خالص دشـوار   تهیۀجوش نزدیک به هم دارند و  نقطۀ
 است.

 شود. هاي تحقیقاتی استفاده می ج) از گاز هلیم براي پر کردن بالن
ترین گاز نجیب) از تقطیر گـاز طبیعـی مقـرون بـه      هلیم (سبک تهیۀد) 

 از طبیعی بیشتر از هوا است.تر است، زیرا مقدار هلیم در گ صرفه
)51تا  48هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .159
 pHدر آب،  CO2) حتی در باران معمولی نیز به دلیل حل شدن گاز 1

 خواهد بود. 7آب باران کمتر از 
تر بودن، کمتر بوده و انتظار  آب به دلیل اسیدي pH) در باران اسیدي 2
 تر شود. سنج به طیف نارنجی نزدیکpHریم، رنگ کاغذ دا
) تشکیل هر دو نوع باران اسـیدي بـه دلیـل حـل شـدن اکسـیدهاي       3

 باشد. نافلزي در آب می
 تر است. آب کمتر بوده و محیط اسیدي pHدر باران اسیدي   )4

 صحیح است. 3گزینه .160
Alالف)  O2 Feبوکسـیت   به همـراه ناخالصـی    3 O2 بـه همـراه    3

 هماتیت ناخالصی 
O ب)   BrN O : SiBr :

N Si2 4 4
2 12 4 4 2  
پذیري  است که واکنش Alهاي انتقال برق  ج) فلز مورد استفاده در سیم

Al آن با اسید بیشتر از روي و آهن است. Zn Fe  
)64و  62، 61، 60هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .161
تـر، پایـدارتر و    هایی کوچـک  ناپایدار به هسته هستۀاي،  ) در فرایند هسته1

شود. اما در یک واکنش شیمیایی، جرم مولی مـواد   با جرم کمتر تبدیل می
 تواند بیشتر از جرم مولی هر یک از مواد اولیه باشد. حاصل می

) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن و در شرایط یکسان، چگـالی کمتـري   2
 باالتري دارد.داشته اما رسانایی الکتریکی 

شده در یک فرایند به اخـتالف سـطح انـرژي در مـواد      ) گرماي مبادله3
گـردد. در واکـنش داده شـده گرمـاي یکسـانی در       اولیه و حاصل بـازمی 

شود، با این تفاوت که سرعت انجام واکنش  ضمن هر دو فرایند تولید می
 سوختن بسیار باالتر خواهد بود.

تر باشد، در سـتون تقطیـر هـواي     ی) هر چه دماي جوش یک گاز منف4
 شود. مایع، زودتر از سایر گازها جدا می

 صحیح است. 3گزینه .162
 صورت زیر است: شده به معادالت موازنه

PCl H O HCl H PO5 2 3 44 5  
N O H O HNO2 5 2 32  
TiCl LiH Ti LiCl H4 24 4 2  
Fe O H O Fe(OH)2 2 34 3 6 4  

 صحیح است. 2گزینه .163
 شده به صورت زیر است:  ار لوویس ترکیبات دادهساخت

H N H

H

Cl Al Cl

Cl

O O O

O S O C O N O 
O N O O C O 

 صحیح است. 1گزینه .164
 O

N
Cl O

 O

C
Cl Cl

 P
Cl Cl

Cl 
 

 Cl

Cl C Cl

Cl

 O

S
O O

 O C O

 
 

O N O  H C N
 

NOسه ترکیب  Cl2 ،COCl2 ،SO3  الکتـرون   جفت 4همگی داراي
 جفت الکترون ناپیوندي هستند. 8پیوندي و 

)65و  64هاي  صفحه(شیمی دهم، 

یابد: زایش دما، حجم افزایش می
V V ( )V V ( )V ( )1VVVV

/
V

V
%5 4

1VV
012/3 3 10 40 12 10 %

)101ریاضی، صفحۀ (فیزیک دهم 
صحیح است.1نه

V1VVمایعV ،V1V Vظرف3
VمایعV حجم مایع بیرون ریختهانبساط ظاهري مایع

V ( )V ((1VV

/ /( )/ K
)3 4 5 118 12 10 100 18 10 3 10/ ( )// ( ))//

3

ریاضی، صفحۀ  )102(فیزیک دهم
صحیح است.4نه

/ C54 2 2 1// Rحلقه1 R1
تر است، پـس بـراي آنکـه گلولـه از     گلوله از قطر داخلی حلقه بزرگ

کند، الزم اسـت، دمـاي حلقـه را افـزایش دهـیم تـا در اثـر        ه عبور 
اط قطر داخلی حلقه به مقدار الزم جهت عبور گلوله افـزایش یابـد،   

R/این cmR شود. می//4
)100(فیزیک دهم ریاضی، صفحۀ 

صحیح است.2نه
کاهش سـپس افـزایش   زایش ارتفاع، تغییرات دما نامنظم است. ابتدا 

مربوط به تغییرات دما است.Bیابد، پس نمودار باره کاهش می
هاي گازي  رو تعداد مولکولزایش ارتفاع فشار هوا کاهش یافته از این

هـاي  مربوط به فشار و تعـداد مولکـول  Aیابد. پس نمودار کاهش می
است. ي

)47صفحۀ(شیمی دهم، 

یم ر ور ز برقج) ل وي
Feآن با اسید بیشتر از روي و آهن است.

،61، 60هاي  صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.1گزینه .161

تـر، هایی کوچـک  ناپایدار به هسته هستۀاي،  ) در فرایند هسته1
شود. اما در یک واکنش شیمیایی، جرمبا جرم کمتر تبدیل می

مولی هر یک از مواد اولیه باشد.حاصل می تواند بیشتر از جرم
) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن و در شرایط یکسان، چگـالی2

باالتري دارد.داشته اما رسانایی الکتریکی 
شده در یک فرایند به اخـتالف سـطح انـرژي ) گرماي مبادله3

 گـردد. در واکـنش داده شـده گرمـاي یکاولیه و حاصل بـازمی
شود، با این تفاوت که سرعت انجضمن هر دو فرایند تولید می

سوختن بسیار باالتر خواهد بود.
تر باشد، در سـتون تقطفف ی) هر چه دماي جوش یک گاز منف4

شود. مایع، زودتر از سایر گازها جدا می
صحیح است.3گزینه .162

 صورت زیر است: شده به معادالت موازنه
H O HCl H POHCl2 3 4PO5H OH O2H
H O HNOH O2H 32H
LiH Ti LiCl H2HLiH Ti LiClLiH Ti LiClLiH Ti LiClTi LiCLiH TiLiH Ti LiClLiClLiH Ti LiClTi LiC

O H O Fe(OH)2 2H 3O H OO H OHH OH

صحیح است.2گزینه .163
شده به صورت زیر است:  تتار لوویس ترکیبات دادهساخت

N H

H

Cl Al Cl

Cl

O O O
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 صحیح است. 3گزینه .165
هـاي اکسـیژن و    جز اتم کـربن، اتـم   هاي سبز به ) در ساختار پالستیک1
 یدروژن نیز وجود دارد.ه
 مواد گیاهی هستند. پایۀهایی بر  مولکول ) ساختار پلیمري داشته و درشت2
 مانند. پذیر بوده و مدت نسبتاً کوتاهی در طبیعت باقی می ) زیست تخریب4

 صحیح است. 4گزینه .166
 نقطـۀ پذیري گاز اوزون در مقایسه با اکسیژن بیشـتر بـوده و    ) واکنش1

 جوش اوزون باالتر است.
رنگ بـوده، امـا طیـف     ) در حالت مایع هر دو گاز اکسیژن و اوزون، آبی2

 تر است. رنگی اوزون پررنگ
اي مشخص، نقش محـافظتی   استراتوسفر و در محدوده الیۀ) اوزون در 3

 الیـۀ براي زمین و در مقابـل پرتوهـاي پرانـرژي فـرابنفش دارد، امـا در      
 شود. آالینده محسوب می عنوان یک تروپوسفر به

 صحیح است. 1گزینه .167
 صحیح است. 4گزینه .168

مطالـب صـحیح    همـۀ کتـاب درسـی    73و  72با توجه به متن صفحات 
 هستند.

)73و  72هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .169

الف) با تغییر دما و فشار، تغییر حجم گاز ارتبـاطی بـا جـرم مـولی گـاز      
 هاي گازي است. گاز و تعداد مول نداشته بلکه وابسته به جرم

، حجـم گازهـاي مختلـف یکسـان بـوده و      یکسـان در فشار و دمـاي    ب)
 چگالی دو گاز معادل مقایسه و نسبت جرم مولی آنها است. مقایسۀ

 پذیري دارند. ج) گازها برخالف مواد مایع و جامد قابلیت تراکم
هـاي گـازي و    مـول دماي ثابت با افزایش جرم گاز، تعـداد  فشار و د) در 

 شود. گاز بیشتر می ةشد حجم اشغال
 صحیح است. 1گزینه .170

افزایش دهـیم، یعنـی    50%است. اگر حجم را  L4گاز برابر  اولیۀحجم 
 رسد. می L6افزایش یافته و به  L2حجم گاز 

V مستقیم دارند: رابطۀدر فشار ثابت حجم و دما  V
T T

1 2
1 2

  
V L

T K
V L T

1
2

2 2

4 4 6 4476 298  
T C K1 25 273 298  

T T T K2 1 447 298 149  
)83و  82 هاي صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .171
 کنیم: میهاي گاز موجود در هر بادکنک را محاسبه  ابتدا مول

/ /
mol H

: g H mol H
g H

2
2 2

2

102  )1بادکنک ( 012

/ /
mol O

: g O mol O
g O

2
2 2

2

11 6  )2بادکنک ( 00532

/ /
mol He

: g He mol He
g He

102  )3بادکنک ( 0054
) 3) بیشـتر از بادکنـک (  1حجـم بادکنـک (   STP) در شـرایط  1 گزینۀ

 است، چون تعداد مول آن بیشتر است.
) بـا هـم برابـر    3) و (2هـاي (  ) در شرایط یکسان حجم بادکنک2 گزینۀ

 است، چون تعداد مول آنها برابر است.
 )3 گزینۀ

 
A

/ / A

/ A / A
A

/ / A

N atom
mol O N

mol O
N N

N atom
mol He N

mol He

2
2

2005 011 005 01
005 0051

  

/ )  4 گزینۀ
/ /

L O
mol O L O

mol O
2

2 2
2

22 4005 1121  
)84و  83هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .172
C H ( ) ( ) g.mol 1

4 8 4 12 8 1 56  

مرج
یلاگچمجح

 
/ /

/

g
g mgmol

L L mL
mol

56
2 5 2 5

22 4
 

 صحیح است. 2گزینه .173
Na O ( ) ( ) g.mol 1

2 2 2 23 216 46 32 78  
CO ( ) g.mol 1

2 12 216 44  

/ /
mol Na O mol CO

g Na O mol CO
g Na O mol Na O

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

1 2312 0478 2  

اوهاوه / mol CO
L mol CO

L
32

2
041 2 10200 

 صحیح است. 1گزینه .174
 کنیم. ها را موازنه می ابتدا واکنش

N O NO
NO O NO

NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2  

mol O ~ mol NO ~ mol NO ~ mol O2 2 31 2 2 2  

/
/

mol O mol NO mol NO mol O
O

mol O mol NO mol NO
22 2 2 2 3

2 23 2 2

1 2 2 190 3 10 1 2 16 02 10 لوکلوملوکلوم

 
/

/
L O

L
mol O

3
3

22 4 67 21 
)85و  84هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .175
گـراد و در   سـانتی  درجـۀ  450صورت صنعتی در دماي  فرایند هابر به  )1

 شود. اتمسفر انجام می 200فشار 
ازهاي نیتروژن و هیـدوژن هسـتند.   هاي فرایند هابر، گ دهنده ) واکنش2

در مخلوطی از گازهـاي نیتـروژن و هیـدروژن در حضـور کاتـالیزگر یـا       
   دهد. جرقه، هیچ واکنشی رخ نمی

صـورت   آهنـی (کاتـالیزگر) نیـز بـه     ورقـۀ ) فرایند هابر حتی در حضور 4
 شود. پذیر انجام می برگشت

صحیح است.1نه
صحیح است.4نه

مطالـب صـحیح     همـۀ کتـاب درسـی    73و 72جه به متن صفحات 
تند.

)73و 72هاي  صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.4نه

 با تغییر دما و فشار، تغییر حجم گاز ارتبـاطی بـا جـرم مـولی گـاز      
هاي گازي است.گاز و تعداد مولشته بلکه وابسته به جرم

، حجـم گازهـاي مختلـف یکسـان بـوده و      یکسـان در فشار و دمـاي  
چگالی دو گاز معادل مقایسه و نسبت جرم مولی آنها است.سۀ

پذیري دارند. گازها برخالف مواد مایع و جامد قابلیت تراکم
هـاي گـازي و    مـول دماي ثابت با افزایش جرم گاز، تعـداد  فشار و ر    

شود. گاز بیشتر می ةشدم اشغال
صحیح است.1نه
افزایش دهـیم، یعنـی   50%است. اگر حجم را L4گاز برابر  اولیۀم

گاز  رسد. میL6افزایش یافته و به L2م
Vمستقیم دارند: رابطۀشار ثابت حجم و دما  V

T T
1 2V VV V

1 2T TT
V L

T K
V L T

T
T

1VV
2TT

2VV 2TT
4 4 6 4476L 298

T C KC1TT 25 273 298CC KCCC
KT T TT2 1T TT T 447 298 149

)83و 82هاي صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.3نه

کنیم: میهاي گاز موجود در هر بادکنک را محاسبه  مول

/
mol H

: g H/ mol H2
2/ mol H

1
// )1بادکنک ( //01

صحیح است.1گزینه .174
کنیم. ها را موازنه می ابتدا واکنش

NO
O NO
O NO OO NONO

2 2NO

2OO 3

2N
O NO2

~ mol NO ~ mol NO ~ mol O2 32 2 2~ mol NO ~ mol NO ~mol NO ~ mol NO2

/

mol O mol NO mol NO mol O
O

mol O mol NO mol NOl O l NO
2 2 2 3

2 23 2 2mol NOO
1 2 2 1mol NO mol NOmol NO mol NO2 2

1mol O mol NOmol NO2 mol NOO mol NO6 02 10/
لوکلوملوکلوم

/
O

L
OO

3
3

67 2/
هاي صفحه(شیمی دهم،   

صحیح است.3گزینه .175
سـانتی درجـۀ 450 صورت صنعتی در دماي  فرایند هابر به  )1

شود. اتمسفر انجام می200فشار 
گگازهاي نیتروژن و هیـدوژنهاي فرایند هابر، گ دهنده ) واکنش2

در مخلوطی از گازهـاي نیتـروژن و هیـدروژن در حضـور کات
 دهد. جرقه، هیچ واکنشی رخ نمی

آهنـی (کاتـالیزگر) نیـزورقـۀ ) فرایند هابر حتی در حضور 4
شود. پذیر انجام می برگشت
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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

 - - )73تا  50(صفحه  9تا  6درس  زبان و ادبیات فارسی

 - - 4و  3درس  یعربزبان 

 - - )76تا  45(صفحه  6تا  4درس یفرهنگ و معارف اسالم

 - - )119تا  71(صفحه  4و  3درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  و ادبیات فارسیزبان 

 زبان و ادبیات فارسی
-1 ها است؟ به ترتیب معانی کدام گروه از واژه» اندیشه، پیوستگی، شکوه و پژمردگی«
 ) سودا، وصلت، صولت، مالل2  خیال، صولت، وصلت، مالل )1
 ) خیال، وصلت، صولت، دهش4   ) سودا، صولت، وصلت، مالل3

آمده است؟ نادرستمعنی چند واژه در کمانک  2-
 رو: راهزن)  (خُنُک: نیکا) (عداوت: دشمن) (ماسوا: جداکننده) (قدس: پاکی) (ملَک: پادشاه) (غنا: آوازخوانی) (شب

 بو) قیمت سبز رنگ) (ریحان: هر گیاه سبز و خوش (لعل: سنگ گران
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1

-3 ها درست است؟ معناي مقابل کدام گزینه
 اي کوچک) شکاریان داراي جثهراستۀ اي از  الف) (هما: پرنده

 که در پیش چشم باشد) ب) (خیال: تصور چیزي در ذهن، هنگامی
 ج) (صور: شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز برآید)

 د) (عرش: تخت پادشاه، خیمه، سایبان)
 ) الف و د4 ) ج و د3 ) ب و د2 ) الف و ج1

-4 شود؟ گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده میدر 
 »بلبلنعرة هشتاد زخم، عشق حرم، تازیانۀ اَحرام، فرعون تخیل، حرّاي شیر، دیوارة آب اجل، غرّش شیران، احسن الخالقین، «
 ) سه4 ) دو3 ) یک2 ) صفر1

شود؟در سه بیت زیر چند غلط امالیی دیده می 5-
اعتت سـر بـر کشـد   الف) اي خداوندي که هر که از ط

ب) باز این چه شورش است که در خلـق عـالم اسـت   
ج) عظــــم و تســــلیم و رضــــا آمــــوزدش   

 

ــد    ــر کش ــر س ــد ب ــا اب ــزالن ت ــط خ ــارش خ روزگ
بــاز ایــن چــه نوهــه و چــه عــزا و چــه مــاتم اســت
ــروزدش   ــراغ افـــ ــل چـــ ــان مثـــ در جهـــ

 

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-6 آمده است؟ نادرستبه ترتیب در کدام گزینه همگی » نامه ترنج و سیاستشاخۀ اسرار التّوحید، پیوند زیتون بر «نویسندگان آثار 

 الملک توسی ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نظام1
 ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نصیرالدین توسی2
 الملک توسی، سیف فرغانی عید ابوالخیر، خواجه نظام) شیخ ابوس3
 الملک توسی ) شیخ ابوسعید ابوالخیر، سیف فرغانی، خواجه نظام4

-7 ؟نداردوجود » تضمین«آرایۀ در کدام بیت 
) نه خدا توانمش خواند نـه بشـر تـوانمش گفـت    1
آیـد  کـه مـی  » مسـیحاي جـوانمردي  «) بگو آنک 2
ــه  ) 3 ــا کـ ــداري، گفتـ ــا نـ ــتم وفـ ــوديگفـ آزمـ
       ) جــز آن نگــویم شــاها کــه رودکــی گویــد:     4

ــی را     ــک الفتـ ــه ملـ ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحیـ
نخواهـد بـود  » ترساي پیـر پیـرهن چـرکین   «یکی 

»مـــن جـــرّب المجـــرّب، حلّـــت بـــه الندامـــۀ     «
ــاد « ــو بگردانـ ــم بـــد از ملـــک تـ ــداي چشـ  »خـ

 

-8 ؟شود نمیدیده » تشبیه و استعاره«آرایۀ در کدام گزینه هر دو 
مـا سـر چـه داشـتی اي تیـره شـب کـه بـاز        ) با 1
ــد     2 ــالل باش ــب ه ــک ش ــاهی ی ــه م ــام را ب ) ای
ترسـم  ریـزي و مـی   شراب لطف، پر در جام مـی ) 3
       ) من که به دریاش زدم، تا چه کنـی بـا دل مـن   4

ــدي    ــان نیامـ ــه پایـ ــق بـ ــت عشـ ــون سرگذشـ چـ
و آن مـــاه دلســـتان را هـــر ابرویـــی هاللـــی    

خمـار افـتم   که زود آخر شود ایـن بـاده و مـن در   
 تخته تـو و ورطـه تـو و سـاحل و توفـان همـه تـو       

 

-9 وجود دارد؟» ایهام«ادبی آرایۀ در کدام بیت 
ــیفکن جــام 1 ــردار ) کمنــد صــید بهرامــی ب جــم ب
ــر  2 ــر ه ــردة ) زی ــت   پ ــزاران راز اس ــو ه ــاز ت س
کسی بـه وصـل تـو چـون شـمع یافـت پروانـه       ) 3
ــن    4 ــو دود دل مـ ــا رخ تـ ــد بـ ــه کنـ ــا چـ        ) تـ

مودم این صحرا، نه بهرام است و نـه گـورش  که من پی
بـــیم آن اســـت کـــه از پـــرده فتـــد راز امشـــب

ــر   ــه زیـ ــغکـ ــر دارد   تیـ ــري دگـ ــر دم سـ ــو هـ تـ
 آینـــــه دانـــــی کـــــه تـــــاب آه نـــــدارد    

 

ج) (صور: شاخ و جز آن که در آن دمند تا آواز برآید)
د) (عرش: تخت پادشاه، خیمه، سایبان)

) الف و د4) ج و د3) ب و د2) الف و ج1
شود؟گروه واژگان زیر چند غلط امالیی دیده میدر
»بلبلنعرة هشتاد زخم، عشق حرم، تازیانۀ اَحرام، فرعون تخیل، حرّاي شیر، دیوارةآب اجل، غرّش شیران، احسن الخالقین، «
) سه4) دو3) یک2) صفر1

شود؟در سه بیت زیر چند غلط امالیی دیده می
ططاعتت سـر بـر کشـد   لف) اي خداوندي که هر که از ط

ب) باز این چه شورش است که در خلـق عـالم اسـت   
ج) عظــــم و تســــلیم و رضــــا آمــــوزدش   

ــد    ــر کش ــر س ــد ب ــا اب ــزالن ت ــط خ ــارش خ روزگ
بــاز ایــن چــه نوهــه و چــه عــزا و چــه مــاتم اســت
ــروزدش   ــراغ افـــ ــل چـــ ــان مثـــ در جهـــ

) چهار4) سه3) دو2) یک1
آمده استنادرستبه ترتیب در کدام گزینه همگی » نامهترنج و سیاستشاخۀ اسرار التّوحید، پیوند زیتون بر «ویسندگان آثار 

الملک توسی ) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نظام1
) محمد بن منور، سیدعلی موسوي گرمارودي، خواجه نصیرالدین توسی2
الملک توسی، سیف فرغانیسسعید ابوالخیر، خواجه نظام) شیخ ابوس3
الملک توسی ) شیخ ابوسعید ابوالخیر، سیف فرغانی، خواجه نظام4

؟نداردوجود » تضمین«آرایۀ در کدام بیت 
) نه خدا توانمش خواند نـه بشـر تـوانمش گفـت    1
  آیـد کـه مـی  »مسـیحاي جـوانمردي  «) بگو آنک 2
ــه  )3 ــا کـ ــداري، گفتـ ــا نـ ــتم وفـ ــوديگفـ   آزمـ

ــی را     ــک الفتـ ــه ملـ ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحیـ
نخواهـد بـود  » ترساي پیـر پیـرهن چـرکین   «یکی 

»««مـــن جـــرّب المجـــرّب، حلّـــت بـــه الندامـــۀ     «
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3صفحه  و ادبیات فارسیزبان 
-10 هاي مشخص شده در کدام گزینه، به درستی آمده است؟نقش کلمه

 آفریدگاران/ که تو را آفرید  (نهاد ـ صفت) نیکوترین/ خداوند) خجسته باد نام 1
 را برادر باشد (صفت ـ مفعول) بردگانفرمانروا را ندیده بودم که/ ...  هیچ) پیش از تو/ 2
 کودکانه تراوید (متمم ـ نهاد) کلماتخروشید/  که هرّاي شیر می دهان) و از آن 3
 الیه) نیست (مسند ـ مضاف تودار  نیست که وام دینی) هیچ 4

-11 ......... جز بههاي زیر، هم ترکیب اضافی وجود دارد و هم ترکیب وصفی،  بیتهمۀ در 
ســـر و پـــا، مـــن   آزرده دل بـــیشـــوریدة ) 1
ــی  2 ــازه م ــر ت ــرگم اگ ــت م ــه وق ــدار ) ب ــی دی کن
رنــج فــراق هســت و امیــد وصــال نیســت     ) 3
ــی دارد   4 ــس روایت ــر ک ــه ه ــق ک ــب ز عش        ) عج

 

نمــــا، مــــن در شــــهر شــــما، عاشــــق انگشــــت
ــا    ــید، بیـ ــام آن رسـ ــه هنگـ ــاش کـ ــوش بـ بهـ

کـاش کـه زیـر و زبـر شـود     » هست و نیست«این 
ــدازة از ایـــــــن  آتشفشـــــــان در فـــــــورانگـــــ

 
 

-12 هاي مرکب بیشتر است؟ در کدام گزینه تعداد واژه
ــار  1 ــم خســرو از آن شهســوار شــیرین ک ــه رغ ) ب
ســـاز ) شـــاه همـــه خوبـــان ســـخنگوي غـــزل2
ــن   ) 3 ــزار مـ ــق گـ ــود دل حـ ــزا نبـ ــنش سـ ایـ
ــه 4 ــتی؟  ) الل ــرو روان کیس ــرا، س ــمن ب ــا، س رخ        

 

ــه ــراي تیشـ ــر؟  بـ ــه خبـ ــوهکن، چـ ــته، کـ زن خسـ
عشـــق تـــو گـــدا مـــن   خانـــۀ امـــا بـــه در  

ــنید     ــزا شـ ــخن ناسـ ــود سـ ــار خـ ــز غمگسـ کـ
ـتی؟    ـان کیســـ ــت جـــ ـتمگرا، آفــ ـنگ دال، ســـ ســـ

 
 

-13 است؟ متفاوتبا سایر ابیات » کشتن«در کدام گزینه معناي فعل مصدر 
ــرا    1 ــو م ــال ت ــاي وص ــا تمن ــت ) ی ــد کش خواه
ــد  2 ــتگان غمنـــ ــه کشـــ ــقان جملـــ ) عاشـــ
) ز خاموشـــــی بخـــــواهی کشـــــت مـــــا را3
ــت  4 ــی در دل برافروخــ ــق آتشــ ــرا عشــ        ) مــ

 

ــت   ــد کشـ ــرا خواهـ ــو مـ ــال تـ ــاي جمـ ــا تماشـ یـ
ــت    ــارم کشــ ــه غمگســ ــس کــ ــنم آن کــ مــ
دو لعلـــت بهـــر جـــان مـــا بـــه هـــم شـــد      
ـوخت     ـتر ســ ـتم بیشــ ـیش کشــ ــد بــ ـر چنـ ــه هــ کـ

 
 

-14 است؟  متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
دهـــی، آزادي ) میـــوه گـــر در عـــوض ســـنگ 1
شـود ) دل به دشمن چون مالیم شـد مصـفّا مـی   2
) سعدي از اخالق دوست هر چه برآیـد نکوسـت  3
ســازد دل مســکین مــن ســوز مــی ) بـا غــم جــان 4        

 

ــی  ــه  ب ــت    رتب ــه نیس ــن هم ــرو روان ای ــري اي س ب
ـا مــی        ـرد مینـ ـو نرمــی کـ ـا آتــش چـ ـنگ بـ ـود سـ شـ

کـــز لـــب شـــیرین دعاســـتگـــو همـــه دشـــنام گـــو 
ـلحت ـا دشــمن مــدارا مــی      مصـ ـین اســت و بـ کنــد بـ

 
 

-15 دارد؟ فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــود عــین قصــور 1 ) صــحبت حــور نخــواهم کــه ب
گوید نظر در صـورت خوبـان خطاسـت    ) آنکه می2
ــورت 3 ــت صــ ــف دریاســ ــالم  ) کــ ــاي عــ هــ
ــین  4 ــاهر مبــ ــر ظــ ــرآن اي پســ ــو ز قــ        ) تــ

 

ــا دگــــري  ــر بــ ــو اگــ ــال تــ ــا خیــ ــردازم بــ پــ
ــت      ــل اس ــی غاف ــد ز معن ــی بین ـورت هم ـین صـ او همـ
ـفایی    ــل صـــــ ـر اهــــ ــذر اگـــــ ــف بگــــ ز کــــ
ــد غیــــــــر طــــــــین  دیــــــــو آدم را نبینــــــ

 
 

-16 قرابت معنایی دارد؟» افتد... چندان تناوري و بلند/ که به هنگام تماشا/ کاله از سر کودك عقل می«کدام گزینه با عبارت 
) بــه شــاخ خــار بـــر از مهــر او برویــد گـــل     1
روي تـو مسـتغرقم کـه یـادي نیسـت      ) چنان به2
) مــــور لــــنگم مــــن چــــه دانــــم فیــــل را3
       ) مرغ جـان را تـا نسـوزد ز آتـش دل بـال و پـر      4

 

ز بــــرگ تــــازه گــــل از مهــــر او برویــــد خــــار 
ـري      ـا قمــ ــت یــ ـره ایسـ ــک زهــ ـراز فلـ ـر فــ ــه بــ کـ

اي کــــــــی دانــــــــد اســــــــرافیل را  پشّــــــــه
ـیش ــت    پــ ـوانم نشسـ ــه نتــ ـون پروانـ ــمع چــ روي شـ

 
 

-17 ارتباط مفهومی دارد؟ ﴾و مکَروا و مکرُ اهللا و اهللا خیر الماکرین﴿﴿آیۀ کدام گزینه با 
) راست شو در راه ما وین مکر را یـک سـوي نـه   1
ــه  2 ــرو ب ــوة ) از ره م ــوز  عش ــن عج ــه ای ــا ک دنی
او اعتمــاد نیســت  شــیوة) بــر مهــر چــرخ و   3
ــرد  4 ــاز کـ ــه بـ ــر حقّـ ــاد دام و سـ ــوفی نهـ ) صـ

 

ــه    ــا جوالنگ ــدان م ــن می ــه ای ــتز آنک ــار نیس مکّ
ــاره مــی رود گرانــه) مــی نشــیند و محتالــه (حیلــه مکّ

اي واي بـــر کســـی کـــه شـــد ایمـــن ز مکـــر او
بــــاز کــــرد بنیــــاد مکــــر بــــا فلــــک حقّــــه

 

هاي مرکب بیشتر است؟در کدام گزینه تعداد واژه
ــار  1 ــم خســرو از آن شهســوار شــیرین ک ــه رغ ) ب
ســـاز) شـــاه همـــه خوبـــان ســـخنگوي غـــزل2
ــن   ) 3 ــزار مـ ــق گـ ــود دل حـ ــزا نبـ ــنش سـ ایـ
ــه 4 ــتی؟  ) الل ــرو روان کیس ــرا، س ــمن ب ــا، س رخ       

ــه ــراي تیشـ ــر؟ بـ ــه خبـ ــوهکن، چـ ــته، کـ زن خسـ
عشـــق تـــو گـــدا مـــن     خانـــۀامـــا بـــه در  

ــنید     ــزا شـ ــخن ناسـ ــود سـ ــار خـ ــز غمگسـ کـ
ـتی؟    ـان کیســـ ــت جـــ ـتمگرا، آفــ ـنگ دال، ســـ ســـ

است؟متفاوتبا سایر ابیات » ««کشتن«در کدام گزینه معناي فعل مصدر 
ــرا    1 ــو م ــال ت ــاي وص ــا تمن ــت ) ی ــد کش     خواه
ــد  2 ــتگان غمنـــ ــه کشـــ ــقان جملـــ ) عاشـــ
) ز خاموشـــــی بخـــــواهی کشـــــت مـــــا را3
ــت  4 ــی در دل برافروخــ ــق آتشــ ــرا عشــ       ) مــ

ــت   ــد کشـ ــرا خواهـ ــو مـ ــال تـ ــاي جمـ ــا تماشـ یـ
ــت    ــارم کشــ ــه غمگســ ــس کــ ــنم آن کــ مــ
دو لعلـــت بهـــر جـــان مـــا بـــه هـــم شـــد      
ـوخت     ـتر ســ ـتم بیشــ ـیش کشــ ــد بــ ـر چنـ ــه هــ کـ

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه 
دهـــی، آزادي) میـــوه گـــر در عـــوض ســـنگ 1
شـود ) دل به دشمن چون مالیم شـد مصـفّا مـی   2
) سعدي از اخالق دوست هر چه برآیـد نکوسـت  3
ســازد دل مســکین مــنســوز مــی) بـا غــم جــان 4       

ــی  ــه  ب ــت   رتب ــه نیس ــن هم ــرو روان ای ــري اي س   ب
ـا مــی        ـرد مینـ ـو نرمــی کـ ـا آتــش چـ ـنگ بـ ـودسـ        شـ

کـــز لـــب شـــیرین دعاســـتگـــو همـــه دشـــنام گـــو 
ـلحت ـا دشــمن مــدارا مــی     مصـ ـین اســت و بـ ی     کنــدبـ

دارد؟فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــود عــین قصــور 1 ) صــحبت حــور نخــواهم کــه ب
گوید نظر در صـورت خوبـان خطاسـت   ) آنکه می2
ــورت 3 ــت صــ ــف دریاســ ــالم ) کــ ــاي عــ  هــ
ا4 ظ ا آ ق ت (

ــا دگــــري  ــر بــ ــو اگــ ــال تــ ــا خیــ ــردازمبــ پــ
ــت      ــل اس ــی غاف ــد ز معن ــی بین ـورت هم ـین صـ او همـ
ـفایی    ــل صـــــ ـر اهــــ ــذر اگـــــ ــف بگــــ ز کــــ
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-18 زیر به ترتیب از کدام ابیات قابل درك است؟مفاهیم 

 »وفایی معشوق، گذرا بودن امور دنیوي، گریزناپذیري عشق بی«
الــف) بــه عشــق انــدر صــبوري خــام کــاري اســت 
ــان طمــع مکــن ز آن روي     ب) وفــا و مهــر زخوب
ج) غــم و شــادي جهــان را نبــود هــیچ ثبــات     
د) گفـــتم دل رحیمـــت کـــی عـــزم صـــلح دارد 

م بـه قیامـت کـه چـه خـواهی     هـ) گر مخیـر بکننـد  
دریـاي عشـق  غرقـۀ  آیـد بـه سـاحل     و) چون نمـی 

 

قــــراري اســــت بنــــاي عاشــــقی بــــر بــــی
ــر نمـــی  ــنس بشـ ــر ز جـ ــوي مهـ ــه بـ ــد کـ آیـ

ــد   ــد ش ــر خواه ــکل دگ ــال وي از ش ــان ح ــر زم ه
گفتـــا مگـــوي بـــا کـــس تـــا وقـــت آن درآیـــد
ــما را      ــردوس ش ــت ف ــه نعم ــا را و هم ــت م دوس

پــا زنــد بیهــوده از بهــر چــه چنــدین دســت و مــی
 

 ) د، ج، هـ4 ) ب، ج، الف3 ) ب، ج، و2 ) الف، ج، و1
-19 ؟ندارددر کدام گزینه وجود » وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؛ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد«مفهوم نهایی عبارت 

) گفتی ز دهـان مـن، خسـرو تـو حـدیثی گـوي      1
آنک ) ناید اندر وصف کس آن چشم و زلف از بهر2
نیایـــد ) حـــال نیازمنـــدي در وصـــف مـــی   3
هـــــا فصـــــیحم ) مـــــن در همـــــه قـــــول4        

در وصف دهـان تـو، مـن خـود چـه سـخن گـویم       
در خیال هر کس از هـر یـک خیـالی دیگـر اسـت     
ــاجرا را    ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آنگــ

ــو   ــمایل تـ ــف شـ ــرسدر وصـ ــگ، الل)  اخـ (گنـ
 

اي درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت، سرّ خداي را با تو بگـویم، چگونـه نگـاه خـواهی     «مفهوم عبارت  20-
 ؟نیستدر کدام گزینه » داشت؟

) چه جاي صحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس    1
ــدت  2 ــه ش ــر ک ــۀ ) ه ــرد حلق ــۀ در زود ب زرحق
ــد کســی را در همــه عمــر 3 ) حــدیث عشــق ندان
ل کــام و نــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت) اهــ4        

 

ــه    ــه خرقـ ــان کـ ــه بپوشـ ــر پیالـ ــد  سـ ــوش آمـ پـ
خاصــــه کــــه در بــــاز کنــــی محــــرم دروازه شــــود
بــــــه ســــــر نکوفتــــــه باشــــــد در ســــــرایی را

ـان   ـروي بایــد، جهـ ـامی بــی    رهـ ـوزي، نــه خـ غمــی سـ
 
 

 زبان عربی
 ):٢١-٣١( عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ■■

 
:أنَزَل من الّسماء ماًء فأَخرج بھ من الثّمرات رزقاً لکم 21-

 آورد، فرستاد! ها را چون رزقی براي شما بیرون می ) از آسمان آبی که میوه1
 ها خارج شد! اي براي شما از میوه ) از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن آب روزي2
 اي براي شما آورده شدند! عنوان روزي ها به آن، میوه واسطۀ به) از آسمان آبی نازل شد، پس 3
 ها خارج کرد! اي براي شما از میوه ) آبی از آسمان فرو فرستاد، پس با آن روزي4
»:ھل تُصّدق أن تری فلماً فیھ تُصبح األرض مفروشة باألسماک!« 22-

 د؟شو ها پوشیده می گویی که فیلمی دیدي که در آن زمین از ماهی ) آیا راست می1
 کنی که در یک فیلم ببینی، زمین را که پوشیده از ماهی شده است؟ ) آیا باور می2
 هایی شده است؟ کنی دیدن فیلمی را که در آن زمین پوشیده از ماهی ) آیا تأیید می3
 شود؟ ها می کنی که فیلمی ببینی که در آن زمین پوشیده از ماهی ) آیا باور می4
ل الم« -23  »......... اینان»: «مھم علی عملھم القبیحدیر و نصحھم و ندَّ ھوالء تَضاربوا فتدخَّ

 خاطر کار زشتشان پشیمان شدند! ) یکدیگر را زدند، پس مدیر دخالت کرد و نصیحت کرد آنها را و به1
 ) با هم زد و خورد کردند، پس مدیر وارد شد و آنها را نصیحت کرد و آنها را براي زشتی کارشان پشیمان کرد!2
 مدیگر را زدند، مدیر داخل شد و پند و اندرزشان داد و آنها را براي کاري زشت پشیمان کرد!) ه3
 ) همدیگر را زدند، مدیر دخالت کرد و نصیحتشان کرد و آنها را براي کار زشتشان پشیمان کرد!4
-24 !»العدو عمیل أنَّھموا سلمین فاعلق المإن قال أحد کالماً یُفرّ «

 ه مسلمانان را پراکنده کند، پس بدانید قطعاً او از مزدوران دشمن است!) اگر شخصی سخنی گفت ک1
 ) اگر کسی سخنی بگوید که مسلمانان را پراکنده سازد، بدانید که او مزدور دشمن است!2
 ) آنها دانستند که او مزدور دشمن است، زیرا با سخن خود بین مسلمانان جدایی انداخت!3
 انان فرق گذاشت، پس آگاه باشید، قطعاً او جاسوس دشمن است!) اگر کسی با سخنی میان مسلم4

بهر ز ز و م چ ن س  و ر ی
نیایـــد) حـــال نیازمنـــدي در وصـــف مـــی   3
هـــــا فصـــــیحم) مـــــن در همـــــه قـــــول4       

ر ی ی ی ی ر ز س ر ل ی ر
ــاجرا را    ــوییم مــ ــازگردي گــ ــه بــ ــه کــ آنگــ

ــو ــمایل تـ ــف شـ ــرسدر وصـ ــگ، الل)   اخـ (گنـ
اي درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت، سرّ خداي را با تو بگـویم، چگونـه نگـاه خ«مفهوم عبارت 

؟نیستدر کدام گزینه » داشت؟
) چه جاي صحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس    1
ــدت  2 ــه ش ــر ک ــۀ ) ه ــرد   حلق ــۀ در زود ب زرحق
ــد کســی را در همــه عمــر 3 ) حــدیث عشــق ندان
ـل کــام و نــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت) اهــ4       

ــه ــه خرقـ ــان کـ ــه بپوشـ ــر پیالـ ــد سـ ــوش آمـ    پـ
خاصــــه کــــه در بــــاز کنــــی محــــرم دروازه شــــود
بــــــه ســــــر نکوفتــــــه باشــــــد در ســــــرایی را

ـان   ـروي بایــد، جهـ ـامی بــی   رهـ ـوزي، نــه خـ ی   غمــی  سـ
عربی

ّ و األدق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ّن األصح ):٢١-٣١(نعیّ

لکم ًًمرات رزقاً مخرج بھ من الثّ خ فأَ ًماء ماًء ّم من الس :َأنزََل
آورد، فرستاد! ها را چون رزقی براي شما بیرون می) از آسمان آبی که میوه1
ها خارج شد! اي براي شما از میوه) از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن آب روزي2
اي براي شما آورده شدند! عنوان روزي ها به آن، میوه واسطۀ به) از آسمان آبی نازل شد، پس 3
ها خارج کرد! اي براي شما از میوه) آبی از آسمان فرو فرستاد، پس با آن روزي4

ُصص فیھ تُصبح األرض مفروشة باألسماک! ًق أن تری فلماً »:ُصھل تُصّد
د؟شو ها پوشیده می  گویی که فیلمی دیدي که در آن زمین از ماهی ) آیا راست می1
 کنی که در یک فیلم ببینی، زمین را که پوشیده از ماهی شده است؟ ) آیا باور می2
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-25 »آیا.........« :»ھل تظنّون أن یکون ذلک المطر حقیقة و تُصّدقون أن تَروا فی یوم من االیّام أسماکاً تتساقط من الّسماء؟«
هـایی را ببینیـد کـه از آسـمان      مـاهی کنید که در روزي از روزهـا   کنید که آن باران حقیقی وجود دارد و باور می ) فکر می1

 کنند! سقوط می
 کردند! هایی را ببینید که از آسمان سقوط می کنید که آن باران، حقیقی باشد و در روزي از روزها ماهی ) خیال می2
سـقوط  هـایی را ببینیـد کـه از آسـمان      کنید که در روزي از روزها مـاهی  کنید آن باران، حقیقی باشد و باور می ) خیال می3

 کنند! می
کنیـد کـه آن بـاران حقیقـی      کنند، خیال می ها را ببینید که از آسمان سقوط می کنید که در روزي از روزها ماهی ) باور می4

 وجود دارد!
-26 عیّن الصحیح:

 !مردم ابر سیاه بزرگی را مالحظه کردند: ةً سوداء عظیم ةً غیم یالحظ النّاس) 1
اند، از  ها که روي زمین پخش شده یافتند که تمام ماهیعلی األرض من نوع واحد:  ةجدوا أّن جمیع األسماک المنتشرو) 2

 !یک نوع هستند
ً إذا خاط) 3  گویند! هرگاه نادان آنها را مورد خطاب قرار دهند، به نرمی سخن می :بھم الجاھلون، قالوا سالما
 مسلمانان پنجمین ساکنان جهان هستند! المسلمون ُخمس سّکان العالم:) 4

-27 عیّن الّصحیح:
 گیرند! ساالنه مردم در هندوراس، آن روز را جشن می فی الھندوراس بھذا الیوم سنویاً: ل النّاسفیحت) 1
ها و چهارپایان مسئول هستید! قلعه دربارةشما حتی  قاع و البھائم:بال ی عنلون حتّؤوإنّکم مس) 2
 شود! گر می هاي زیادي جلوه اتحاد مسلمانان در شکل :ةکثیر مسلمین فی صوریتجلّی اتّحاد ال) 3
 بخش نیاز دارد! کسی که سردرد دارد، به قرص آرام :المھّدئةنده صداع یحتاج إلی الحبوب ن عم) 4

حمن الّذین یمشون علی األرض ھوناً : لمفھوم ھذه العبارة ال یناسبعیّن ما  -28 عباد الرَّ
ــوز  1 ــادگی آمــ ــی ) افتــ ــب فیضــ ــر طالــ اگــ
ــزین 2 ) تواضــــــع کنــــــد هوشــــــمند گــــ
رهرو آن نیست که گه تند و گهـی خسـته رود  ) 3
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــو پســــت شــــد 4

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
نهــــد شــــاخ پــــر میــــوه ســــر بــــر زمــــین
ــته رود   ــته و پیوسـ ــه آهسـ ــت کـ ــرو آن اسـ رهـ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ

-29 »هایشان تفاوت دارند! ها و رنگ هاي زیادي هستند، درحالی که در زبان از ملت اي کشورهاي اسالمی مجموعه«
 !تختلف فی لغاتھم و ألوانھم ةمن شعوب الکثیر سالمیّة مجموعةبالد اإل) 1
 !یختلفون فی لغاتھم و ألوانھم ةمن الشعوب الکثیر ةمجموع ةالبالد اإلسالمیّ ) 2
 !تختلف فی لغاتھا و ألوانھا ةمن الّشعوب الکثیر ةمجموع ةالبالد اإلسالمیّ ) 3
 !تختلفون فی لغاتھا و ألوانھا ةمن شعوب الکثیر بالد اإلسالمیة مجموعة) 4

-30 عیّن الّصحیح فی ُمفَردات:
 (پنج)  خبزالمن  ةقطع ُخمسُت فی الصباح کلأ) 1
 (سالمتی) النّاس لکل لمٌ سِ االسالمیّھ ھو الثورة أفضل میراث ) 2
 شویم) (خارج می  تیننسبعد  ةالمدرسمن  جنتخرّ س) 3
 (مسواك)بداناألةمسال فی ّمةمھ ةآل ةلفرشاا) 4

-31 الحرکات: فی ضبط الخطأعیّن 
 ماِت إلی النّورآَمنوا یُخِرُجھُم من الظُّلُ  هللاُ ولیُّ الّذینَ ) 1
د) 2  نواُعھُ و أسبابُھأاُع َوَجٌع فی الّرأِس تَختَلُِف الصُّ
 ماتإنّی أُِحبُّ أن أُجالَس َمَع َصدیقاتی العالَ ) 3
قواَو اعتَِصموا بِ ) 4  َحبِل هللا جمیعاً و ال تَفَرَّ

  

ها که روي زمین پخش شدیافتند که تمام ماهیعلی األرض من نوع واحد: ةجدوا أن جمیع األسماک المنتشرو) 2
!یک نوع هستند

گویند!هرگاه نادان آنها را مورد خطاب قرار دهند، به نرمی سخن می:ططبھم الجاھلون، قالوا سالماًإذا خاط) 3
اامس سّکان العالم:) 4 ممالمسلمون ُخ مسلمانان پنجمین ساکنان جهان هستند!ُ

ححن الصحیح: ّ ننیّ
اسفل النّاسفیحت) 1 گیرند! ساالنه مردم در هندوراس، آن روز را جشن میفی الھندوراس بھذا الیوم سنویاً:ااّاف
قاع و البھائم:بالّ ی عنلون حتّسسؤومإنّکم مس) 2 ها و چهارپایان مسئول هستید!قلعه دربارةشما حتی  لل
اتّحاد ال) 3 ّّححی شود! گر می هاي زیادي جلوهاتحاد مسلمانان در شکل:ةکثیرللمسلمین فی صورییتجلّ
بخش نیاز دارد! کسی که سردرد دارد، به قرص آرامّئة:المھّدععنده صداع یحتاج إلی الحبوب ن عم) 4

ًًذین یمشون علی األرض ھوناً: لمفھوم ھذه العبارةال یناسبننیّن ما  ذحمن الّ َّعباد الرَّ
ــوز  1 ــادگی آمــ ــی ) افتــ ــب فیضــ ــر طالــ اگــ
ــزین 2 ) تواضــــــع کنــــــد هوشــــــمند گــــ
رهرو آن نیست که گه تند و گهـی خسـته رود  ) 3
) بلنــــدي از آن یافــــت کــــو پســــت شــــد 4

ــد اســـت   ــه بلنـ ــی کـ ــورد آب زمینـ ــز نخـ هرگـ
نهــــد شــــاخ پــــر میــــوه ســــر بــــر زمــــین
ــته رود   ــته و پیوسـ ــه آهسـ ــت کـ ــرو آن اسـ رهـ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ

هایشان تفاوت دارندها و رنگهاي زیادي هستند، درحالی که در زباناز ملتايکشورهاي اسالمی مجموعه
!تختلف فی لغاتھم و ألوانھم ةمن شعوب الکثیرّةةسالمیّة مجموعةبالد اإل) 1
ةمجموع ةالبالد اإلسالمی) 2 !یختلفون فی لغاتھم و ألوانھمةمن الشعوب الکثیرّ
ةمجموع ةالبالد اإلسالمی) 3 !تختلف فی لغاتھا و ألوانھاةّععمن الّشعوب الکثیرّ
ة)4 ة ال اإل الکثال اةش ان أل ا لغات ف !تختلف
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6صفحه  زبان عربی
 

 ):٣٢-٣۴( األسئلة بما یناسب النّصّ  ِجب عنأقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اِ  ■■
 

ات و لھجات متِن ھمیشتعا یران بلد یعیش فیھ قبائل و شعوب نشاھدإ  اس بلغ ھ النّ ون من ةّوعسلمیّاً. یتکلّم فی . االیرانیّ
ل بھ واحداً و ال یشرکون اً ن إلھدیم الّزمان یعبدوق دعون  حتی من قب م ال ی ی ن دون هللاماإلسالم. ھ د أن أسلموا حتّ  بع

ا نجدھشفی  ةمسجداً و دیراً (کلیسا) و کنیس تُشاھدیران یمکن أن إاالن. فی  اً. کم ارع  اارٍع مع ر ٣٠«فی الّش فی  »تی
ّزمن الواحد  دنج اکم أیضاً ھا)  فی الجّو و االقالیم (آب و ھوا و اقلیم وَجدیُ طھران. ھذا التّنّوع  ا أمطار  ةمدینفی ال فیھ

 .ةنّ فصوٍل فی طول السّ  ةلھا أربع ببلدةشھوریران مإبالثّلج.  ةمفروش ةو مدین ةذات شمٍس حارّ  ةو مدین ةشدید
 

-32 حسب النّّص: الخطأعیّن 
   یُمکن أن نشاھد فی إیران الجّو الحاّر و الجّو البارد معاً!) 1
 تتعایش معاً سلمیّاً!  فی إیران و المختلفةال تتنازع العقائد ) 2
 اإلصرار علی نقاط الخالف فی ایران ألّن کل حزب بما لدیھم فرحون!یجوز ) 3
 یدعو إالیرانیّون من بعد اإلسالم حتّی اآلن إلھاً واحداً!) 4

-33 :صلنّ لعیّن عنواناً مناسباً 
 جّو االیران) 4 تاریخ االیران) 3 التَّنَّوع فی االیران) 2 الیرانإاإلسالم و ) 1

-34 النّص:حسب  »تیر 30« نع عیّن الصحیح
 إنّھ شارٌع فیھ أکبر المساجد فی إیران!) 2 إنّھ یوٌم تُکَرم فیھ األدیان و العقائد!) 1
 طھران! مدینةھو أکبر شارع فی ) 4 !المختلفةنشاھد فیھ مظاھَر من العقائد ) 3
 

 :)٣۶و  ٣۵عیّن الّصحیح فی التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-35 »:عایشتَ «
 )مفاعلةمفرد، مذّکر، مصدر (من باب ) 2 تفاعل) اسم، مفرد، مصدر (من باب ) 1
 ) : ت ی شاألصلیّة، مذّکر، مصدر (حروف مفرد) 4 مصدر (لھ حرفاِن زائدان)، مؤنث، اسم، مفرد) 3
-36 »:شاھدتُ «

 تفاعل، الزممن باب  ، للغائب، مزید ثالثیفعل ماض) 1
 ، متعدّ مفاعلةمن باب ثالثی  فعل مضارع، للمخاطب، مزید) 2
 ل، متعدّ تفاعباب  من ، للغائب، مزید ثالثیماضفعل ) 3
 ، الزمةمفاعلمن باب  ، مزید ثالثیةللغائبفعل مضارع، ) 4
 

 ):٣٧-۴٠تالیة (ال ةأِجب عن األسئل ■■
 

-37 عیّن الّصحیح حسب قواعد األفعال:
 )(أُرِسلْ »: تُرِسلُ «األمر ِمن ) 2 َل)وَّ (حَ »: یحاِولُ «الماضی ِمن ) 1
 (ُدخول)»: یُدِخلُ «المصدر ِمن ) 4 (یَتََعلَُّم)»: تََعلَّمَ «المضارع ِمن ) 3

:الخطأ عیّن 38-
 أنِت أحسنی) 4 ھّن یحزنّ ) 3 نحن اِمتحنا) 2 ھم أکَرموا) 1

فی الفعل: ةمن الحروف األصلیّ  تلیسون عیّن النّ  39-
 عالم یُنتفع بعلمھ خیر من ألف عابٍد! )2 لّما انتشر ھذا الخبر ما صّدقتھ! )1
 کتٍب! ةکتب ِمن بین عشر ةانتخبت ثالث )4 العید! ةتنعقد بمناسب ةھذه الحفل )3

فی تعیین األبواب: الخطأعیّن  40-
  مع بعضھم. (تفاعل) أن یتعایشواعلی کّل النّاس  )1
 (استفعال)الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون یستویھل  )2
 (تفعیل)هللا نفساً إّال وسعھا ال یُکلّف )3
)ة(مفاَعلَ بالّتی ھی أْحَسن جاِدلھمو  )4

اآلن إلھا واحدا!) 4 یون من بعد اإلسالم حتی ّویدعو إالیرانی
:ننصلللنّلننیّن عنواناً مناسباً

وونَّوع فی االیران) 2الیرانإاإلسالم و ) 1 جّو االیران) 4تاریخ االیران) 3ََّّنالتَّ
صالنّص:حسب »تیر30«ععنعننیّن الصحیح

َکرم فیھ األدیان و العقائد!) 1 ککتُ ٌھ یوٌم ٌھ شارٌع فیھ أکبر المساجد فی إیران!) 2ّھھإنّ ّھإنّ
من العقائد ) 3 طھران!مدینةھو أکبر شارع فی ) 4!المختلفةَنشاھد فیھ مظاھر

ررحیح فی التحلیل الصرفی ( ّ حن الص ّ :)٣۶و ٣۵نعیّ

»:تعایشَتَ
)مفاعلةّررمفرد، مذّکر، مصدر (من باب ) 2تفاعل) اسم، مفرد، مصدر (من باب ) 1
زائدان)، مؤنث، اسم، مفرد) 3 ): ت ی شّةةاألصلیةّّرر، مذّکر، مصدر (حروف مفرد) 4ِمصدر (لھ حرفان
»:تشاھدُتُ
تفاعل، الزممن باب  ، للغائب، مزید ثالثیفعل ماض) 1
ّ مفاعلةمن باب ثالثی  فعل مضارع، للمخاطب، مزید) 2
ّ تفاعباب  من، للغائب، مزید ثالثیماضفعل ) 3 ّععل
، الزمةمفاعلمن باب  ، مزید ثالثیةللغائبفعل مضارع، ) 4

):٣٧-۴٠لتالیة (الللةببِجب عن األسئل

ححن الصحیح حسب قواعد األفعال: ّ ننیّ
ْلأُُأللَُّل
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی

 فرهنگ و معارف اسالمی
کنـد و   چه نوع استداللی را در مورد اهمیت بحث از معاد مطرح می» به گفت طفل جستی راه پرهیز/ به گفت انبیا از خواب برخیز«بیت  41-

 مبارکه در ارتباط است؟آیۀ قطعیت آن با کدام 
...﴿) عقلی و استداللی ـ 1 َ ِ ُ ا ً َو اَ َ َ  ُ َ َ ُ اَ  ِ َ َ   ﴾اَ
...﴿ ـ قلی و اخباري) ن2 َ ِ ُ ا ً َو اَ َ َ  ُ َ َ ُ اَ  ِ َ َ   ﴾اَ
...﴿) عقلی و استداللی ـ3 ِ  َ ِ  َر َ ِم ا َ  ِ ُ ا َ َ َ َ﴾  
...﴿ ـ ) نقلی و اخباري4 ِ  َ ِ  َر َ ِم ا َ  ِ ُ ا َ َ َ َ﴾  

ترین راه اثبـات   هاي معاد را باید ارائه دهیم و محسوس پندارند کدام دسته از استدالل که جهان آخرت را بعید میدر برخورد با افرادي  42-
 قدرت الهی در برپایی معاد، کدام است؟

 ) ضرورت معاد ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت2 ) امکان معاد ـ اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت1
 هایی از زنده شدن مردگان ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4 هایی از زنده شدن مردگان ـ اشاره به نمونه) امکان معاد 3

دلیل آفریدن اسـتعدادها  «دهد، کدام است و طرح این سؤال که  الشعاع خود قرار می هاي انسان را تحت گرایشی که بسیاري از فعالیت 43-
 یز خواهد شد؟برانگ چه زمانی چالش» در درون انسان چه بود؟

 ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.1
 اش برساند. ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی2
 برساند.اش  نهایت ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی ) میل به کماالت بی3
 نهایت ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد. ) میل به کماالت بی4

-44 سازد؟ شریفه، نظام جهان را بري از ایراد میآیۀ هاي الهی در کدام  لزوم تحقق یافتن وعده
نِ ﴿) 1 ِ ِ َل َرِب ار َ  ِ ّ ا َ  ُ َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ ٌ  ُ ِ  َ َزخٌ ُ َ  ِ ِ ِ َورا  ﴾ َو 
2 (﴿َ رِ  ااَم  ّ ُ َ  َ ُ ُ ا َ َ َرِض اَم  ِ ا  َ ِ ُ َ ِت  ِ ّ ا ا ُ ِ َ ا َو  َ َ آ ّ﴾ 
نَ ﴿) 3 ِ َ ا   ِ  ُ ُ ُ ُ اَر َ َ ِ َو  ُ اَ ِ َ ُ ِ َو  ِ ا َ اَ  ُ ِ َ َم  َ  ﴾اَ
4 (﴿َ  ِ ِ َ  َ ُن  ِ ِ ا َ  َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ هُ  ةٌ ُ َ ذ َ َ اَ    ﴾َو 

-45 شوند؟دهند که گرفتار دوزخ می اند، کدام استفهام را سر می هاي دنیوي شده مصرّان بر گناهان کبیره که غرق در نعمت
یده را دوباره زنده کند؟هاي پوس ) کیست که این استخوان1
 کند؟ هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می ) خداوند چگونه این استخوان2
 که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ ) هنگامی3
 گردد؟ باره رهسپار نیستی می شود و یک ) آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می4

کنـد، چـه    وز جـزا را انکـار مـی   ه که به چشم خود زنده شدن االغ را دید چه گفت و از نظر قرآن آن کسی کـه ر آنگا)  (عزیر نبی  46-
 ؟هایی دارد  ویژگی

 متجاوز و گناهکار اري توانا است ـدانم که خدا بر هر ک ) می1
متجاوز و گناهکار ) خدا به هر خلقتی داناست ـ2
 دکارانناپاکان و ب ) خدا به هر خلقتی داناست ـ3
ناپاکان و بدکاران انم که خدا بر هر کاري توانا است ـد  ) می4
کدام اسـتدالل  » هابازآفرینی سرانگشتان انسان«سازد و ما را به چه حقیقتی در خصوص معاد رهنمون می» القول بودن خداوند صادق« 47-

 کند؟آن بیان میدربارة را 
 امکان معاد جسمی براي پیوستن به روح در قیامت ) اثبات صدق دعوت پیامبران ـ1
 امکان معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت ـ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن 2
امکان معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامت ـ) حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن آن 3
 ن معاد روحانی براي پیوستن به جسم در قیامتامکا ـ) اثبات صدق دعوت پیامبران 4

هایی از زنده شدن مردگ) ضرورت معاد ـ اشاره به نمونه4هایی از زنده شدن مردگان ـ اشاره به نمونه) امکان معاد3
دلیل آفریدن اسـت«دهد، کدام است و طرح این سؤال که الشعاع خود قرار میهاي انسان را تحتگرایشی که بسیاري از فعالیت

گگیز خواهد شد؟برانگ چه زمانی چالش»در درون انسان چه بود؟
) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.1
اش برساند. ) گرایش به حفظ بقا و جاودانگی ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی2
برساند.اش  نهایت ـ اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی) میل به کماالت بی3
نهایت ـ اگر پس از مرگ، فقط خاك شویم و معادي نباشد.) میل به کماالت بی4

سازد؟شریفه، نظام جهان را بري از ایراد میآیۀ هاي الهی در کدام زوم تحقق یافتن وعده
1 (﴿ ِ ِ ِ ا  ل َ َِ َ  ِ َ ِ ّ ا َ  َ ُُ َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ ٌَ ُ ِ ُ خخَزٌخ  َ  ِ ِ ِرا ِ َو ﴾َ  و 
2 (﴿َ َ ااَم رِم ّ ُُ َ  َ ََ ُ ُ ا ُُ َ َ َرِض اَم  ِ ا  ََ ِ ُُ َ  َ ِت ِ ّ ّا ا ُ ِ َ َا و  َ َ آ رر﴾ّ
َن﴿) 3 ِ ا   َ  ِ ُ ُ ُ ُ اَر ََ َ ِ َو  ُ اَ ِ َ ُ ِ َو  ِا َ اَ  ُ ِ َ َم  َ ﴾اَ
4 (﴿َ  ِ ِ َ  َ َ ُُن  ِ ِ ا َ  َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ ُ ٌةُ اَ  َ َذ ُ ﴾ و  َ َ ا

شوند؟دهند که گرفتار دوزخ میاند، کدام استفهام را سر میهاي دنیوي شدهمصرّان بر گناهان کبیره که غرق در نعمت
سسیده را دوباره زنده کند؟هاي پوس ) کیست که این استخوان1
کند؟ هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می) خداوند چگونه این استخوان2
که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟) هنگامی3
گردد؟ باره رهسپار نیستی میشود و یک ) آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می4

ی  کنـوز جـزا را انکـار مـی   ه که به چشم خود زنده شدن االغ را دید چه گفت و از نظر قرآن آن کسی کـه ر آنگا) (عزیر نبی 
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-48 گذرد؟ غایت حضور انسان در عالم برزخ در کدام عبارت شریفه ترسیم شده است و روزگار آنان که به حیات برزخی مشغولند، چگونه می

نَ ﴿) 1 َ ُ ِم  َ  ِ بدندریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی  ـ ﴾ا
مَ ﴿) 2 َ  ِ  ٍ َ ها برخورداري نیکوکاران از لذات و تألّم اشقیا از دردها و رنج ـ ﴾َ
مَ ﴿) 3 َ  ِ  ٍ َ ـ دریافت تمام و کمال روح که حقیقت وجود انسان است و توقف فعالیت حیاتی بدن ﴾َ
نَ ﴿) 4 َ ُ ِم  َ  ِ  ها اشقیا از دردها و رنج ـ برخورداري نیکوکاران از لذات و تألّم ﴾ا

-49 کدام حدیث شریف، بیانگر وجود شعور و آگاهی در فاصل و حایل میان زندگی دنیایی و حیات اُخري انسان است؟
کننـد، ثـواب آن    ) هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمـل مـی  1

 ارند.گذ اعمال را به حساب این شخص می
 توانند پاسخ دهند. ) قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواتر هستند و فقط نمی2
 هایش، برخی از آنان هر روز، برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه ) برحسب فضیلت3
 شوید. اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می آفریده شدهاید، بلکه براي بقا  ) براي فنا و نابودي خلق نشده4

-50 مبارکه به آن اشارت دارد؟آیۀ وجود شعور و آگاهی انسان نسبت به اعمالش در عالم بزرخ، تابع چیست و کدام 
َ﴿) تداوم حیات روحانی ـ 1 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ َ﴾
َ ﴿ ـ و طرف خطاب قرار دادن ) مکالمه2 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ َ﴾  
ُ ﴿ ) تداوم حیات روحانی ـ3 َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ﴾  
ُ ﴿ ـ ) مکالمه و طرف خطاب قرار دادن4 َ َ   ً ِ  ُ َ ّ اَ َ َ﴾  

، چیسـت و چـه پاسـخ    »شما در (دنیا) چگونه بودیـد؟ «فرمایند:  پرسش فرشتگان که میتوجیه متوفیان ستمگر به خود در جواب به  51-
 کنند؟ شکنی از فرشتگان دریافت می دندان

 ) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟1
 راي شما دالیل روشنی نیاوردند؟) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر پیامبران ب2
 ) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟3
 ) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟4

ُ ﴿  ۀشریف از کدام عبارت آیات ُ َ َ َء ا ٌٌَ إِذا  َ ِ َ  ِ َ إ  ُ ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ َ ا َ ِن  ُ ِ َل َرب اْر ُت  ْ َ ْ ا 52-

ِ َزٌخ إ ْ َ  ْ ِ ِ ْ َورا ِ ُ َو  ِ  َ نَ   ُ ُـ َ ْ ُ ِم  ْ و » فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ اسـت  ضایع کردن عمر و«یابیم که  درمی ﴾َ
 ؟»آخرت است ۀمزرعدنیا «
نِ ﴿ )1 ُ ِ ُ ﴿ ـ ﴾َرب اْر ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ   ﴾ا
2 (﴿ُ ِ  َ ُ  ٌ َ ِ َ  ِ ُ ﴿ ـ ﴾ا ْ َ َ  ِ  ً ِ  ُ َ ْ ﴾ا
3 (﴿ُ ِ  َ ُ  ٌ َ ِ َ  ِ َزٌخ إِ﴿ ـ ﴾ا ْ َ  ْ ِ ِ ْ َورا ِ نَ   َو  ُ َ ْ ُ ِم  ْ َ﴾ 
نِ ﴿) 4 ُ ِ ْ ﴿ ـ ﴾َرب اْر ِ َزٌخ إَِو  ْ َ  ْ ِ ِ نَ   َورا ُ َ ْ ُ ِم  ْ َ﴾

ـ شـود و   رت ورزد، مشمول کـدام وضـعیت زیـر مـی    اگر کسی نسبت به ایجاد انحرافات فکري و اخالقی در دیگران مباد -53  ۀشـریف  ۀآی
﴿ َ َم َو ا َ  ِ  ٍ ِ َ ْ َ ُن  ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ َ  ؟باشد قیامت میواقعۀ بیانگر کدام  ﴾ُ

کنـار   ـ  ، کم کنندرند، بدون اینکه از گناه عامل آنگذا اب او نیز میوقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حستا ) 1
رفتن پرده از حقایق عالم

کنند ـ  کنار رفتن پرده از حقایق عالم گذارند و آن را از گناه عامل آن، کم می براي همیشه، گناه آن را به حساب او نیز می) 2
اعمال نامۀگذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنندـ  دادن   تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می )3
 اعمال نامۀدادن  کنند ـ گذارند و آن را از گناه عامل آن، کم می ) براي همیشه، گناه آن را به حساب او نیز می4

هایش، برخی از آنان هر روز، برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه) برحسب فضیلت3
شواید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر، منتقل می آفریده شدهاید، بلکه براي بقا) براي فنا و نابودي خلق نشده4

چیست و کدام نسبت به اعمالش در عالم بزرخ، تابع انسان مبارکه به آن اشارت دارد؟آیۀ وجود شعور و آگاهی
َ﴿) تداوم حیات روحانی ـ 1 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ َ﴾
َ﴿ ـ و طرف خطاب قرار دادن ) مکالمه2 َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ َ﴾
ُُ﴿) تداوم حیات روحانی ـ3 َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ َ﴾
ُُ﴿ ـ ) مکالمه و طرف خطاب قرار دادن4 َ َ   َ ً ِ  ُُ َ ّ اَ َ َ﴾

، چیسـت و چـه»شما در (دنیا) چگونه بودیـد؟ «فرمایند: پرسش فرشتگان که میتوجیه متوفیان ستمگر به خود در جواب به 
کنند؟شکنی از فرشتگان دریافت میدندان

) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟1
ببراي شما دالیل روشنی نیاوردند؟) ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم ـ مگر پیامبران ب2
) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟3
) ما در دنیا شقاوت زده و گمراه بودیم ـ مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟4

ُ﴿  ففۀشریفز کدام عبارت آیات ُ َ َ ا َء ِِِٕذا إٕ َِ ِِٕ إٕ ََ ُ ْ َ َ ِِ ً ِ ُُ َ ْ ا َ َ نِن ُ ِ اررْر ررببَرب للَل ُت تْ َ ْ ا
ِِٕ إٕ ززْزخخزخخَزٌخ َ ْ ِ ِِ ووَوررارا ْ ِ َو ُ ِ َ نَنُ ــُــ َ ْ ُ ممِم ممممْ فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ اسضایع کردن عمر و«یابیم که درمی﴾َ

؟»آخرت استععۀمزرعدنیا «
1( ﴿ِ ُ ِ ْ ْا ﴿ ـ ﴾َ   ُ ْ َ َ  َ ِ  ً ِ  ُُ َ ْ ﴾ا

ُ ٌْ ً
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-54 ها کدام است؟ پیامبران و امتهمۀ فضلیت انبیاي عظام الهی در گواهی دادن، نسبت به سایر شاهدان قیامت چیست و شاهد و ناظر بر 

  )( ) از هر خطایی مصون هستند ـ رسول خدا1
 ) از هر خطایی مصون هستند ـ فرشتگان الهی2
 ) همواره مراقب انسان هستند ـ فرشتگان الهی3
  )( راقب انسان هستند ـ رسول خدا) همواره م4

َ ﴿﴿شریفۀ بازتاب عبارت  ِ َ  ُ َ َ -55 بزرگ قیامت مرتبط است؟واقعۀ یک از حوادث  ، کدام است و به کدام﴾َو اِن 

1 (﴿ َ ِ  ً ا  برپا شدن دادگاه عدل الهی ـ ﴾ِ

2 (﴿ َ ِ  ً ا حضور شاهدان و گواهان ـ ﴾ِ

َن  ﴿) 3 َ نَ َ َ ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی ﴾َ

نَ ﴿) 4 َ َ َن   َ  ـ حضور شاهدان و گواهان ﴾َ
اي کاش کنند که  روع به سرزنش خود کرده و آرزو میچرا در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، ش 56-

 ؟کردیم را به عنوان دوست خود انتخاب نمیفالن شخص 
.کرد و از مومنان نبود  ) او آیات پروردگار را تکذیب می2 .اش ندارد او آثار ماتقدم زیادي در پرونده )1
او آنها را از یاد خدا بازداشت.) 4 .) او همراه و هم مسیر پیامبر نبود3

» ي از پـیش فرسـتاده بـودم؟   ام چیـز  اي کاش براي این زندگی«و وانفساي قیامت این باشد که: » ةم ا«اگر افسوس انسان در  57-
 شریفه مدنظر قرار گرفته است؟آیۀ توجه به کدام 

1 (﴿ َ م َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ ُ﴾  

2 (﴿ َ ِ َ  ِ ّ ا َزخٌ  ٌ َ َ  ِ ِ ِ َورا ُ َو  ِ  َ ُ﴾ 

3 (﴿ َ ُ ِ و  ِ ا َ اَ  ُ ِ َِ   ﴾ُ اَ

ُ اَ  وَ ﴿) 4 َ نَ رَ ِ َ ا   ِ  ُ ُ ُ﴾  
-58  ها چیست؟ اعمال انسانسنجۀ ساز رسیدگی به اعمال انسان، کدام حوادث قیامت است و  زمینه

 ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 حقایق عالم ـ اعمال پیامبران و امامانها و کنار رفتن پرده از  انسانهمۀ ) زنده شدن 2
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ اعمال پیامبران و امامان3
 ) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین4

-59 است و این حادثه از قیامت، مقرون با کدام اتفاق است؟ها را به چیزي تشبیه نموده  شدید کوهة لرزقرآن کریم 
َرضُ ﴿) 1 ُ ا ُ  تغییرات گسترده و عمیق ـ ﴾َ

َرضُ ﴿) 2 ُ ا ُ شنیده شدن صدایی مهیب ـ ﴾َ

3 (﴿ ً َ  ً  ـ تغییرات گسترده و عمیق ﴾َ

4 (﴿ ً َ  ً  ـ شنیده شدن صدایی مهیب ﴾َ
قیامـت اشـاره   حادثـۀ  به کـدام  » که مست نیستند رسند؛ درحالی ن روز همچون افراد مست به نظر میمردم از هیبت آ«عبارت قرآنی  60-

 نماید؟ نموده است و علیت حالت سکرمانند مردم را چه چیزي معرفی می
 ها ـ فراموش کردن یکدیگر در قیامت ) تغییر در ساختار زمین و آسمان1
 الهی) شنیده شدن صداي نفخ صور ـ دشواري عذاب 2
 ) شنیده شدن صداي نفخ صور ـ فراموش کردن یکدیگر در قیامت3
 ها ـ دشواري عذاب الهی ) تغییر در ساختار زمین و آسمان4

ََن﴿) 4 ََ َ َ ـ حضور شاهدان و گواهان  ﴾﴿
اکنند که ششروع به سرزنش خود کرده و آرزو میچرا در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش، ش

؟کردیمرا به عنوان دوست خود انتخاب نمیفالن شخص 
.کرد و از مومنان نبود) او آیات پروردگار را تکذیب می2.اش ندارد او آثار ماتقدم زیادي در پرونده )1
یاد خدا بازداشت.) 4.) او همراه و هم مسیر پیامبر نبود3 او آنها را از

ا«گر افسوس انسان در  ي از پـیش فرسـتاده بـام چیـز اي کاش براي این زندگی«و وانفساي قیامت این باشد که: » ةةمممم
شریفه مدنظر قرار گرفته است؟آیۀ توجه به کدام 

1 (﴿َ م َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َِ َ ُُن  ِ ا ا اُ َ ُ﴾
2 (﴿  ِ َ ّ َ ﴿َ ا خخَزٌخ   ٌَ َ  ِ ِ ِرا ِ َو َ و  ُ ِ  َ ُ﴾
3 (﴿َ ُ ِ و  ِا َ اَ  ُ ِ َِ اَ ُ﴾ ُ ا
اَ    و ﴿) 4 ُ ََ ا  رَ َنَ ِ ا   َ  ِ ُ ُ ُ ﴾رر

ها چیست؟اعمال انسانسنجۀ ساز رسیدگی به اعمال انسان، کدام حوادث قیامت است و زمینه
ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین انسانهمۀ ) زنده شدن1
حقایق عالم ـ اعمال پیامبران و امامانها و کنار رفتن پرده از  انسانهمۀ ) زنده شدن2
) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ اعمال پیامبران و امامان3
) کنار رفتن پرده از حقایق عالم و برپایی دادگاه عدل الهی ـ واقعیت حوادث تلخ و شیرین4

است و این حادثه از قیامت، مقرون با کدام اتفاق است؟ها را به چیزي تشبیه نموده شدید کوهة لرزقرآن کریم 
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10صفحه  زبان انگلیسی

 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. 

When I first entered the manager’s room, I thought he ………, but then I realized he was on 61-
the phone. 
1) talked to myself  2) was talking to himself 
3) talked to me  4) was talking to myself 
It is the first time we are going to travel to the south and we ……… what to take with ……… 62-
and which road to take. 
1) don’t know - ourselves 2) are not knowing - ourselves 
3) don’t know - us  4) are not knowing - us 
Which sentence is NOT correct? 63-
1) I can buy many things during my stay in New York. 
2) By the end of next year we may take over $ 1000. 
3) Turn right at the end of the street and then it will be right in front of you. 
4) Halloween is celebrated in the United States in October 31.  
Ferdowsi, a great Persian poet, ……… in Tous and his tomb is one of the most important 64-
tourist attractions of the city. 
1) took away 2) went away 3) passed away 4) walked away 
We chose the color for our living room from a wide ………of choices at the paint shop.65-
1) range 2) culture 3) embassy 4) site 
Last year was an opportunity for global ……… industry to grow significantly and travel 66-
agencies and hotels had the highest profits. 
1) agriculture 2) education 3) medicine  4) tourism 
Iranian people believed that it was their ……… to help those who had lost their homes in the 67-
flood. 
1) value 2) obligation 3) manner 4) behaviour 
The successful businessman’s childhood memories always carried him ……… back to those 68-
painful years when he was a little boy in a very poor family. 
1) sadly 2) happily 3) early 4) lately 

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. 

It makes no difference that you are a tourist or a pilgrim who wants to travel to foreign 
countries, you  (69)……… do several  steps for preparation: finding a good agency to buy 
your ticket and to work on your visa and searching for good hotels which they (70)……… 
their customers’ choices. But don’t forget that before going to an agent, you have to study 
about different cultural patterns of your (71)……… . With respect to culture, you 
(72)……… know about food safety matters, kinds of entertainment and thousands of other 
things such as politeness, value of patience, and neatness of that nation.  

69-
1) may 2) will 3) can 4) must 

70-
1) respect 2) locate 3) attract 4) inform 

71-
1) tradition 2) experience 3) destination 4) ceremony 

72-
1) has to 2) should 3) had to 4) can 

3) don’t know - us  4) are not knowing - us 
Which sentence is NOT correct? 
1) I can buy many things during my stay in New York. 
2) By the end of next year we may take over $ 1000.
3) Turn right at the end of the street and then it will be right in front of you.
4) Halloween is celebrated in the United States in October 31.  
Ferdowsi, a great Persian poet, ……… in Tous and his tomb is one of the most impo
tourist attractions of the city.
1) took away 2) went away 3) passed away 4) walked away 
We chose the color for our living room from a wide ………of choices at the paint shop.
1) range 2) culture 3) embassy 4) site 
Last year was an opportunity for global ……… industry to grow significantly and t
agencies and hotels had the highest profits. 
1) agriculture 2) education 3) medicine  4) tourism 
Iranian people believed that it was their ……… to help those who had lost their homes i
flood. 
1) value 2) obligation 3) manner 4) behaviour
The successful businessman’s childhood memories always carried him ……… back to 
painful years when he was a little boy in a very poor family.
1) sadly 2) happily 3) early 4) lately 

RT B: Cloze Test 
ections: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and dec
ch choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

t makes no difference that you are a tourist or a pilgrim who wants to travel to for
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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: 

In all societies, a section of the population is labeled as “old”. What is different from 
place to place is the age at which people are considered old, and the way old people are 
regarded. In modern industrialized societies, old age begins at 65 or 70; in contrast, in the 
19th century old age began at 55. In many poor countries, where people’s life expectations 
are much lower, someone as young as 40 may be an old person. 

In some societies, elderly people are thought of as wise and experienced, and they may 
even be the leaders of the community. But in Western societies, the elderly are sometimes 
disregarded. Having reached a certain age, somewhere between 60 and 70, they may be 
expected to retire from their jobs, even if they are still able to work efficiently. Gradually,  
their ties with the community are released, and in many cases they live in communities made 
up entirely of old people. 

The rapid ageing of the populations of all the industrialized countries is due not only to 
people living longer, but also to a sharp decline from the 1970s onwards in the number of 
babies being born. Women tend to live longer than men, so that in 1985 for every 100 
women over the age of 70, there were only 63 men. It is also true that better – off members 
of the society can expect to live longer than the poorer, since they are generally better fed 
and have superior medical care. 
According to the passage, ……… .73-
1) people are considered old depending on their country 
2) 200 years ago, an old person was at most 55 
3) someone as young as 40 is usually called an old person 
4) people in modern industrialized societies die sometime between 65 and 70 
According to the passage, the rapid ageing of the populations is ……… .74-
1) more related to women 2) observed in industrialized societies 
3) common in poor societies 4) specially observed in all Western societies  
Which sentence is Not true according to the passage? 75-
1) Women may live longer than men.  
2) Sometime between 60 and 70, some people stop working. 
3) Very young populations are decreasing in poor societies. 
4) The better – off members of the society can expect to live longer than the others. 
The  passage is mainly about ……… . 76-
1) old age  2) population size  
3) different kinds of societies 4) the number of babies in different societies 

y p p g p y
ven be the leaders of the community. But in Western societies, the elderly are somet

disregarded. Having reached a certain age, somewhere between 60 and 70, they ma
xpected to retire from their jobs, even if they are still able to work efficiently. Gradu
heir ties with the community are released, and in many cases they live in communities m

up entirely of old people. 
The rapid ageing of the populations of all the industrialized countries is due not on

eople living longer, but also to a sharp decline from the 1970s onwards in the numb
abies being born. Women tend to live longer than men, so that in 1985 for every

women over the age of 70, there were only 63 men. It is also true that better – off mem–
f the society can expect to live longer than the poorer, since they are generally bette
nd have superior medical care.
According to the passage, ……… .
1) people are considered old depending on their country 
2) 200 years ago, an old person was at most 55 
3) someone as young as 40 is usually called an old person 
4) people in modern industrialized societies die sometime between 65 and 70
According to the passage, the rapid ageing of the populations is ……… .
1) more related to women 2) observed in industrialized societies
3) common in poor societies 4) specially observed in all Western socie
Which sentence is Not true according to the passage? 
1) Women may live longer than men. 
2) Sometime between 60 and 70, some people stop working. 
3) Very young populations are decreasing in poor societies. 
4) The better – off members of the society can expect to live longer than the others.
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12صفحه  زبان انگلیسی

Passage 2: 

Robert Adam was the son of an architect, William Adam, and he had three brothers who 
were also architects. The buildings he designed with them were simple and well arranged 
outside, and the large rooms inside were beautifully shaped and decorated. He made the 
shape more interesting by having corners and curved walls, or sometimes a row of columns 
across one end. The ceilings and walls had beautiful patterns in plasterwork, which were 
painted in light colors. As well as designing the houses and decorating the room, Robert 
Adam also designed the furniture to go in the rooms. The furniture, the mantelpieces, the 
door handles and even the keyhole covers were all carefully designed and made. 

Much of his work was done inside existing houses, such as Syon House, near London. 
His best country houses, such as Kenwood, in London, and Harewood House, in Yorkshire, 
were built from 1760 to the early 1770s. 

Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was especially 
interested in the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration in his 
designs. He established himself in London in 1758 and was later joined by his brother James. 

When Adam made a design for plasterwork decorations it could be used in several 
houses, since the moulds which shaped the plaster could be used again. 

According to the passage, much of Adam’s work was done ……… .77-
1) from 1760 to 1770  2) in the Roman city 
3) inside his best country houses 4) inside existing houses near London 
Decoration in Adam’s designs was copied from ……… .78-
1) his brother’s work  2) the houses in Pompeii 
3) the houses in London 4) the best houses in England 
Adam was able to use the decoration designs more than once because he……… .79-
1) could establish them himself 
2) designed them more than once 
3) made several plasterwork decorations for houses 
4) used the moulds which could be used many times 
The best title for the passage could be ……… .80-
1) The History of architecture 2) William Adam’s Best Work
3) Robert Adam as an Architect 4) The Best and Most famous Architects 

Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was espec
nterested in the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration i

designs. He established himself in London in 1758 and was later joined by his brother Ja
When Adam made a design for plasterwork decorations it could be used in se

houses, since the moulds which shaped the plaster could be used again. 

According to the passage, much of Adam’s work was done ……… .
1) from 1760 to 1770  2) in the Roman city 
3) inside his best country houses 4) inside existing houses near London
Decoration in Adam’s designs was copied from ……… .
1) his brother’s work  2) the houses in Pompeii 
3) the houses in London 4) the best houses in England
Adam was able to use the decoration designs more than once because he……… .
1) could establish them himself 
2) designed them more than once
3) made several plasterwork decorations for houses 
4) used the moulds which could be used many times
The best title for the passage could be ……… .
1) The History of architecture 2) William Adam’s Best Work
3) Robert Adam as an Architect 4) The Best and Most famous Architects 
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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 فیزیک 3
 دقیقه 25 175 151 25 شیمی 4

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 )27تا  1(صفحه  1فصل  ریاضی 
 )68تا  47(صفحه  3فصل 

  1درس  1فصل 
 )10تا  1(صفحه 

- 

 - - )90تا  55(صفحه  5و  4فصل  شناسی زیست

 - )140تا  91(صفحه  4فصل  فیزیک
  1فصل 

 (تا ابتداي شتاب ثابت) 
 )15تا  1(صفحه 

 - - 2فصل  شیمی
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2صفحه   ریاضی تجربی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

B( , )2 1A( , )1 2
C

 ضی تجربیریا
-81 ؟نیستکدام گزینه صحیح 

nطبیعی و فرد باشد، تساوي  n) اگر 1 n nab a b عدد حقیقی  دو ازاي هر بهa  وb .برقرار است 
a1) اگر 2 aباشد، آنگاه  0 a a33 . 

nnداریم:  aازاي هر عدد حقیقی  ، بهn) اگر 3 a | a | . 
a) اگر 4 aباشد،  1 a

a
3 1 . 

-82 کدام است؟ 3105حاصل 
1 (1152625 2 (1052625 3 (1157625 4 (1057625

xحاصل عبارت  y (x y)
x y x y

2

-83 برابر است با: 2

1 ((x y)

x y

2

2
2   2 (x y

x y2
4   3 (xy

x y2
2   4 (x y

x y2
2 

xاگر کسر 
(x x )2 2 1

Aبرابر   B
x (x )21 1

Aباشد،   B :84 برابر است با-

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
1عدد  ةاگر گویا شد

2 3 aصورت  به 5 b c
aباشد، حاصل  12 b c 85 کدام است؟-

1 (60 2 (40 3 (20 4 (10 
Aاگر  3 37 4 3 7 4 Aباشد، حاصل  3 A3 -86 برابر است با: 3

1 (10 2 (12 3 (14 4 (16 
r1هاي  دو دایره به شعاع r2و  2 -87 کدام است؟ C ۀنقطکنند. مختصات  همدیگر را قطع می C ۀنقطمطابق شکل فقط در  1

1 (( , )1 0   
2 (( , )2 1

3 3   

3 (( , )1 2
3 3   

4 (( , )1 1
3 3   

x، 16یکی از اضالع مربعی به مساحت  ۀمعادل y m3 4 )است. اگر مرکز مربع  0 , )1 -m 88باشد، مجموع مقـادیر ممکـن بـراي     4
 کدام است؟

1 (23 2 (26   3 (25 4 (13   
)Aنقاط  , )3 1  ،B( , )2 )Cو  1 , )4 -89 هستند. مساحت این مثلث کدام است؟ ABCمختصات سه رأس مثلث  4

1 (12 2 (/12 5   3 (13 4 (/13 5   
xواحد، بر هر دو خط  3اي به شعاع  دایره yو  2 x3 4 -90 اول باشد، عرض آن کدام است؟ ناحیۀمماس است. اگر مرکز دایره در  1

  12یا  3) 4  10) صفر یا 3  12یا  2) 2  11یا  1) 1
)A نقطۀ , )1 -91 این خط کدام است؟ معادلۀکنند. در این صورت  جدا می dخطی است که محورهاي مختصات از خط  وسط پاره 4

1 (y
x2 34   2 (y

x 24   3 (y
x 32   4 (y

x 12   

B( , ), ),A( , ),,
C

y x y

1((x y)

x y

2

2
2 2(yx

x y2
4 3(xy

x y2
2 4(yx

x y2
2

xگر کسر 
(x x )2 xx

Aبرابر   B
x (x )21 )

Aباشد،  B :برابر است با

1 (12 (23 (34 (4
1عدد ةگر گویا شد

2 3 aصورت به5 b c
aباشد، حاصل 12 b c کدام است؟

1 (602 (403 (204 (10
Aگر  3 37 4 3 7 4 Aباشد، حاصل 33 A3A برابر است با: 3

1 (102 (123 (144 (16
r1rrهاي دو دایره به شعاع r2rrو 2 ۀنقطمطابق شکل فقط در 1   Cمی است؟Cططۀنقطکنند. مختصات همدیگر را قطع کدام

1 (( , ),, ) 
2 (( , ))2 1

3 3,, 

3 (( , )( 1 2
3 3,, 

4 (( , )( 1 1
3 3,, 

y3، 16یکی از اضالع مربعی به مساحت للۀمعادل 4 0x y m است. اگر مرکز مربع( , )( باشد، مجموع مقـادیر ممکـن بـ,,
کدام است؟

1 (232 (26 3 (254 (13 
)Aقاط , )( ,,،B( , )Cو,,( , مثلث,,( رأس سه است؟ABCمختصات کدام مثلث این مساحت هستند.
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3صفحه  شناسی  زیست

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

)Aاگر  , )2 )Bو  5 , )1 -92 کند؟ ها را با چه عرضی قطع میyمحور  ABباشند، عمودمنصف  8
1 (3 2 (5 3 (/5 5   4 (6 

)A ۀنقط ۀقرین ۀفاصل , )2 yنسبت به خط  1 x 93 از نیمساز ربع دوم کدام است؟-

1 (1
2   2 (2

2   3 (2   4 (3 7
2   

-94 ؟نیستکدام گزینه صحیح 
 اعداد طبیعی خواهد بود. ۀمجموعاعداد صحیح منفی،  ۀمجموعمرجع باشد، آنگاه متمم  ۀمجموع ) اگر 1
Aهاي دلخواهی باشند، آنگاه همواره داریم:  مجموعه Bو  A) اگر 2 (A B) A B , A AB) A B , A AA AB) A B ,A B ,B  
Aدلخواه باشند، آنگاه همواره داریم:  ۀمجموعدر  Bو  A) اگر 3 B B A  
 اعداد گنگ خواهد بود. ۀوعمجماعداد گویا،  ۀمجموعمرجع باشد، آنگاه متمم  ۀمجموع R) اگر 4

آمـوزان   نفر از دانش 5نفر آنها عضو گروه تئاتر هستند. اگر  19آموزان عضو گروه سرود و  نفر از دانش 14نفري، تعداد  31در یک کالس  95-
آموزانی که فقـط   و تعداد دانش mیک از دو گروه نیستند را برابر  آموزانی که عضو هیچ این کالس عضو هر دو گروه باشند و تعداد دانش

t)فرض کنیم، حاصل  tعضو گروه سرود هستند را برابر  m) کدام است؟ 
1 (3 2 (6 3 (9 4 (12 

-96 تر از تعداد نقاط در شکل دهم است؟با توجه به الگوي زیر، تعداد نقاط در شکل بیستم چند واحد بیش
1 (240 
2 (340 
3 (260 
4 (360 

است. در این دنباله مجموع جمـالت دهـم و    39بعدي آن برابر  ۀجملو مجموع سه  3اول برابر  ۀجملحسابی، مجموع سه  ۀدنبالدر یک  97-
 بیستم کدام است؟

1 (106 2 (108 3 (112 4 (114 
-98 جملـۀ هندسی هستند. در این صورت چنـدمین   دنبالۀمتوالی یک  جملۀحسابی غیر ثابت، سه  دنبالۀجمالت دوم، هفتم و یازدهم یک 

 حسابی صفر است؟ دنبالۀ
 ) بیست و هفتم4 ) بیست و ششم3  ) بیست و چهارم2  ) بیست و سوم1

باشد، سـومین   63برابر  درج شده ۀواسطترین  ترین و کوچک کنیم. اگر اختالف بزرگ حسابی درج می ۀواسط n، 100و  23بین دو عدد  99-
 کدام است؟ ،درج شده ۀواسط

1 (36 2 (43 3 (37 4 (44 
اسـت. قدرنسـبت ایـن     20و مجموع جمالت پنجم و هفتم برابـر   5هاي پنجم و اول برابر  هندسی صعودي، اختالف جمله دنبالۀدر یک  100-

 دنباله کدام است؟
1 (5 2 (5   3 (2 4 (2   
 شناسی زیست

-101 هاي اکلیلی کدام عبارت صحیح است؟ رگدر ارتباط با سرخ
 گیرند که از دهلیز چپ خارج شده است. أ می) از رگی منش1
 توانند بیش از یک هسته داشته باشند. هستند که نمیهایی  یاختهکنندة  تغذیه )2
 شود.   دهلیزي قلب میهاي  وارد حفره نیاز قلبی، مستقیماً ) خون آنها پس از رفع3
 وجود دارد. QRSآنها امکان کاهش ارتفاع دیوارة ) در اثر سخت شدن 4
حت آن مانع از ورود خون بـه  اي که در هنگام استرا دریچه......... شود  طن چپ مانع از ورود خون به آن میاي که هنگام انقباض ب ریچهد 102-

.........شود  آن می
 هاي ارتجاعی است. ـ در تماس با طناب) برخالف 2 آویخته تشکیل شده است.قطعۀ از دو همانند ـ  )1
 به دلیل اسکلت فیبري استحکام دارد. ـ) برخالف 4 اي است. در ساختار خود داراي بافت ماهیچه ـ) همانند 3

)1( لکش)2( لکش)3( لکش

t)فرض کنیم، حاصل tعضو گروه سرود هستند را برابر  m) کدام است؟
1 (32 (63 (94 (12

ششتر از تعداد نقاط در شکل دهم است؟ا توجه به الگوي زیر، تعداد نقاط در شکل بیستم چند واحد بیش
1 (240
2 (340
3 (260
4 (360

است. در این دنباله مجموع جمـالت39بعدي آن برابر للۀجملو مجموع سه 3اول برابر للۀجملحسابی، مجموع سه للۀدنبالدر یک 
یستم کدام است؟

1 (1062 (1083 (1124 (114
هندسی هستند. در این صورت چنـدمیندنبالۀمتوالی یک جملۀحسابی غیر ثابت، سه دنبالۀجمالت دوم، هفتم و یازدهم یک 

حسابی صفر است؟دنبالۀ
) بیست و هفتم4) بیست و ششم3) بیست و چهارم2 ) بیست و سوم1

باشد، س63برابر درج شدهططۀواسطترین ترین و کوچککنیم. اگر اختالف بزرگحسابی درج میططۀواسطn، 100و 23ین دو عدد 
کدام است؟،درج شدهططۀواسط

1 (362 (433 (374 (44
اسـت. قدرنسـبت20و مجموع جمالت پنجم و هفتم برابـر  5هاي پنجم و اول برابر هندسی صعودي، اختالف جملهدنبالۀدر یک 

دنباله کدام است؟
1 (52 (5 3 (24 (2 

شناسی
هاي اکلیلی کدام عبارت صحیح است؟خخرگدر ارتباط با سرخ

 گیرند که از دهلیز چپ خارج شده است.شش أ می) از رگی منش1
نمهاییاختهکنندةتغذیه)2 که تند باشنده داشته ته ه یک از ش ب توانند

کش)2( لکش)3(لکش
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4صفحه  شناسی  زیست
است؟  نادرستاي قرار دارد که به حرکت روان قلب کمک کند، کدام عبارت در ارتباط با این کیسه  درون کیسه ايمایع آبشامه 103-

 اي قلب چسبیده است. هاي آن به بافت ماهیچه یکی از الیه )1
 باشد.انرژي کنندة  ذخیرهترین بافت  ممکن است داراي بزرگ )2
 هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی است. اي از رشته آن داراي شبکهالیۀ هر  )3
 هاي کالژن است. ونی داراي رشتهدرالیۀ بیرونی آن برخالف الیۀ ) 4

-104 کند؟ طور مناسب کامل می چند مورد، عبارت زیر را به
 ».........هادي قلب شبکۀ هر گره در  ،در حالت طبیعی«

 هاي قلبی است. تکانهکنندة  شروعالف) 
 پشتی دهلیز راست واقع است.دیوارة در  )ب
 د.ها نقش دار اي بطن هاي ماهیچه ) در انقباض یاختهج
 اي تنگاتنگی دارند. هستند که با یکدیگر ارتباط یاختهاي خاص  اي از تارهاي ماهیچه در تماس با دسته )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

زمان اختصاص به کدام مورد دارد؟ترین قلبی، بیشدورة در طی یک  105-
 ها خروج خون از بطن) 2 هاي سینی بسته بودن دریچه )1
) پخش شدن پیام الکتریکی در میوکارد دهلیزها4  ) پر شدن دهلیزها3

شوند؟   یپر مها به طور کامل با خون  قلبی بسیار زودگذر است و بطنچرخۀ شود که در یک  مربوط به زمانی می کدام ECGدر ارتباط با  106-
 T 4 (RS) موج کامل P 2 (QR 3) موج کامل 1

.........بزرگ سیاهرگ زیرین، دیوارة  .........سرخرگ آئورت دیوارة در  107-
بافت پیوندي زیاد است. برخالف ـ )1
 اي کم است. برخالف ـ بافت ماهیچه )2
 خارجی، از نوع بافت پوششی سنگفرشی ساده است.الیۀ ـ ) همانند 3
 ترین الیه است. داخلی، ضخیمالیۀ ـ ) همانند 4

است. .........فوق کلیه مویرگ از نوع غدة  .........در کلیه  108-
 ناپیوسته برخالف ـ )4 داربرخالف ـ منفذ )3 ناپیوسته ـ) همانند 2 دارهمانند ـ منفذ )1

صحیح است؟  در یک فرد سالم و بالغ چند مورد در ارتباط با گردش خون 109-
0/نه مربوط به زمان الف) فشار خون کمی  از دوره قلبی است.ثانیه 4

 ست.ا ها ساس نبض به دلیل تغییر حجم سرخرگب) اح
 مویرگی است.بندارة ها مربوط به  تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ج)

 هاي عمقی قرار دارند. ها در قسمت بیشتر سرخرگ د) در کبد همانند کلیه،
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

اي باشد.  تواند از طریق جریان توده به درون خون می .........باریک، ورود رودة در پرز  110-
 هاي درشت برخالف پتاسیم پروتئین )2  ) گلوکز همانند سدیم1
 هاي درشت همانند اکسیژن پروتئین )4 ) اوره برخالف کربن دي اکسید3

تر از قلب، به مقدار زیادي به کدام عامل وابسته است؟ پایینهاي  ها به ویژه در اندام حرکت خون در سیاهرگ 111-
 هاي اسکلتی انقباض ماهیچه )2  مانده فشار سرخرگی ) باقی1
 هاي النه کبوتري دریچه )4  ) فشار مکشی قفسه سینه3

در ارتباط با دستگاه لنفی انسان کدام عبارت درست است؟ 112-
 است.) مجراي لنفی چپ قطورتر از مجراي لنفی راست 1
 اي متصل است. هاي زیر ترقوه برخالف مجراي لنفی چپ به سیاهرگ ) مجراي لنفی راست2
 هاي لنفی در سراسر بدن یکنواخت و یکسان است. توزیع گره) 3
 روده باریک به خون است.دیوارة هاي جذب شده از  وظیفه اصلی آن انتقال چربی) 4

-113  کند؟  می کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل  
 »......... سفیدگویچۀ هر  «
 از تقسیم یاخته لنفوئیدي پدید آمده است.  ،اي بدون دانه) 1
 چند قسمتی دارد.هستۀ هاي روشن،  اي با دانه داراي میان یاخته) 2
 هاي اصلی دستگاه ایمنی است. تکی گرد یا بیضی، جزء یاختههستۀ با ) 3
 هاي تیره دارد. اي با دانه یاختهدوقسمتی، میان هستۀ داراي ) 4

ی ی بیورر ررینبی ور م ب ص ن ز
هاخروج خون از بطن) 2هاي سینی بسته بودن دریچه )1
) پخش شدن پیام الکتریکی در میوکارد دهلیزها4) پر شدن دهلیزها3

ممیپر مها به طور کامل با خون قلبی بسیار زودگذر است و بطنچرخۀ شود که در یکمربوط به زمانی میکدامECGدر ارتباط با 
T4 (RS) موج کاملP2(QR3) موج کامل1

.........بزرگ سیاهرگ زیرین، دیوارة .........سرخرگ آئورت دیوارة در 
بافت پیوندي زیاد است.برخالف ـ )1
اي کم است. برخالف ـ بافت ماهیچه )2
خارجی، از نوع بافت پوششی سنگفرشی ساده است.الیۀ ـ) همانند3
ترین الیه است. داخلی، ضخیمالیۀ ـ) همانند4

است..........فوق کلیه مویرگ از نوع غدة .........در کلیه 
ناپیوسته برخالف ـ )4داربرخالف ـ منفذ )3ناپیوسته ـ) همانند 2دارهمانند ـ منفذ )1

صحیح است؟ در یک فرد سالم و بالغچند مورد در ارتباط با گردش خون
0/یینه مربوط به زمان لف) فشار خون کمی از دوره قلبی است.ثانیه/4

ست.ا هاححساس نبض به دلیل تغییر حجم سرخرگب) اح
مویرگی است.بندارةها مربوط به  تنظیم اصلی جریان خون در مویرگج)

 هاي عمقی قرار دارند. ها در قسمت بیشتر سرخرگد) در کبد همانند کلیه،
1 (12 (23 (34 (4

اي باشد. تواند از طریق جریان تودهبه درون خون می.........باریک، ورود رودة در پرز 
هاي درشت برخالف پتاسیم پروتئین )2) گلوکز همانند سدیم1
هاي درشت همانند اکسیژن پروتئین )4) اوره برخالف کربن دي اکسید3

تر از قلب، به مقدار زیادي به کدام عامل وابسته است؟پایینهاي ها به ویژه در اندامحرکت خون در سیاهرگ
هاي اسکلتی انقباض ماهیچه )2مانده فشار سرخرگی ) باقی1
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5صفحه  شناسی  زیست
؟باشد نمیها  PLTهاي  کدام از ویژگی 114-

 شوند. در مغز استخوان تولید می )2 .تر هستند هاي خون کوچک از گویچه )1
 .هستندها فاقد دانه  همانند مونوسیت )4 .رنگ و بدون هسته هستند بی )3

؟ نیستارتباط با تنظیم دستگاه گردش خون انسان صحیح ت، در کدام عبار 115-
  .افزایش یون هیدروژن خون حساس هستند هاي شیمیایی به گیرنده) 1
 کند. مویرگی گردش خون عمومی را باز میبنداره  ،اکسید ) کربن دي2
  شود. بر کلیه موجب افزایش فشار خون میفوق کلیه غدة هاي  اثر هریک از هورمون )3
 النخاع قرار دارد. ده قلب در پل مغزي و بصل یم برونمرکز هماهنگی اعصاب خودمختار براي تنظ) 4

-116 آید، صحیح است؟  م یاخته بنیادي میلوئیدي پدید میاي که از تقسی یاختهچند مورد، در ارتباط با  هر نوع 
 آید. حساب می ب) جزء بخش دوم خون به کند. ود به خون فعالیت خود را آغاز میالف) پس از ور

 کند. ورود به خون هسته خود را خارج مید) قبل از   هاي فراوان دارد. خود دانهیاختۀ ج) در میان 
 ) صفر4 3) 3 2) 2 1) 1

-117  .نداردوجود  .........در خوناب یک انسان سالم به طور طبیعی  
 فیبرینوژن) 4 آلبومین)  3 آنزیم پروترومبیناز) 2 انواع گلوبولین) 1

-118 گردش خون ماهی صحیح است؟  سامانۀچند مورد در ارتباط با   
 الف) در مخروط سرخرگی همانند سینوس سیاهرگی خون تیره جریان دارد.

 برد، سیاهرگ است. ماً خون را به سطح تنفس جانور می) رگی که مستقیب 
 کند، سیاهرگ است. ون را از سطح تنفس جانور خارج می) رگی که مستقیماً خج 
 هاي بدن است. دار به تمام مویرگ خون اکسیژن بارة یک) مزیت این سیستم، انتقال د 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-119  .........قطعاً ، .........هر جانور داراي   

 گردش خون دارد.سامانۀ براي انتقال مواد نیاز به  ـ سلوم) 1
 از گروه مرجانیان است.ـ  گوارشیحفرة ) 2
 گردش خون باز دارد.سامانۀ ـ  اي قلب لوله) 3
 اي براي گردش درونی مایعات است. ـ فاقد سامانه دار هاي یقه یاخته) 4

-120  کند؟  کامل می مناسبناکدام گزینه، عبارت زیر را به طور   
   »......... هاي خونی قرمز تولید یاختهدر انسان، به منظور « 

 فقط در غذاهاي جانوري وجود دارد.نیاز به نوعی ویتامین است که به صورت خوراکی ) 1
 ضروري است.براي تنظیم میزان آنها ترشح نوعی هورمون از کلیه و کبد ) 2
 ضرورت دارد. معده هاي اصلی ترشح عامل داخلی معده از یاخته) 3
 شود. ه در روده با انتقال فعال جذب مینیاز است ک معدنیمادة به نوعی ) 4

گردشی مضاعف آسان شود؟ سامانۀهاي هوادار، حفظ فشار در  با کیسهعامل سبب شد در جانورانی کدام  121-
 ها جدایی کامل بطن )2 هاي پیش مویرگی وجود بنداره )1
 ) جدا شدن گردش عمومی از گردش خون ششی4  ) جدایی کامل دهلیزها3

.........مزه  دیابت بی .........از عوارض دیابت شیرین  122-
 ست.ا ها ـ نارسایی کلیه) همانند 2  نابینایی است. برخالف ـ) 1
 افزایش مقدار قند خون است. ـ) همانند 4 ایستایی است. ـ برهم خوردن هم) برخالف 3

داراي کدام ویژگی است؟ ،اي که ساختاري شبیه به قیف دارد در برش طولی کلیه، ناحیه 123-
 دهد. ست که اولین فرایند تشکیل ادرار در آن رخ می) محلی ا2 هاي کوتاه و پامانند فراوان است. هاي با رشته ) داراي یاخته1
 ی از لپ کلیه است.ی) بخشی از آن جز4 ) ادرار تشکیل شده به آن وارد تا کلیه را ترك کند.3

است؟ نادرستکدام عبارت در ارتباط با گردش خون در کلیه  124-
  خون روشن است.کنندة  دریافتیرگی در ارتباط با گردیزه، موشبکۀ ) هر 1
 تر از سرخرگ کلیه است.دفعی در سیاهرگ کلیه بیشمادة ان میز) 2
 شود. پس از عبور از ناف کلیه منشعب می) سرخرگ کلیه 3
 آیند. سرخرگی در بخش قشري کلیه پدید میها از انشعابات  کالفک )4

.نداردوجود .........در خوناب یک انسان سالم به طور طبیعی 
فیبرینوژن)4آلبومین3 ) 3آنزیم پروترومبیناز)2انواع گلوبولین) 1

گردش خون ماهی صحیح است؟ سامانۀچند مورد در ارتباط با 
لف) در مخروط سرخرگی همانند سینوس سیاهرگی خون تیره جریان دارد.

برد، سیاهرگ است.ییماً خون را به سطح تنفس جانور می) رگی که مستقیب
کند، سیاهرگ است.خخون را از سطح تنفس جانور خارج می) رگی که مستقیماً خج
هاي بدن است.دار به تمام مویرگخون اکسیژن بارة یک) مزیت این سیستم، انتقال د
1 (12 (23 (34 (4

.........قطعاً ، .........هر جانور داراي 
گردش خون دارد.سامانۀبراي انتقال مواد نیاز به  ـ سلوم) 1
از گروه مرجانیان است. ـ  گوارشیحفرة) 2
گردش خون باز دارد.سامانۀـ اي قلب لوله)3
اي براي گردش درونی مایعات است. ـ فاقد سامانه دار هاي یقه یاخته) 4

کند؟ کامل میمناسبناکدام گزینه، عبارت زیر را به طور 
 ».........هاي خونی قرمزتولید یاختهدر انسان، به منظور «
فقط در غذاهاي جانوري وجود دارد.نیاز به نوعی ویتامین است که به صورت خوراکی ) 1
ضروري است.براي تنظیم میزان آنها ترشح نوعی هورمون از کلیه و کبد ) 2
ضرورت دارد. معده هاي اصلی ترشح عامل داخلی معده از یاخته) 3
شود. ککه در روده با انتقال فعال جذب مینیاز است ک معدنیمادةبه نوعی ) 4

گردشی مضاعف آسان شود؟سامانۀهاي هوادار، حفظ فشار در با کیسهعامل سبب شد در جانورانی کدام 
هاجدایی کامل بطن )2  هاي پیش مویرگیوجود بنداره )1
زها3 دهل کامل جدای شش4) خون دش گ از عموم دش گ شدن جدا (
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6صفحه  فیزیک 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

کنند.می.........و آب را به روش اسمز.........ها را هاي خود یونآبششکمککنند، به به طور معمول ادرار رقیق دفع میماهیانی که 125-
 دفع ـ ) برخالف شیب غلظت2  دفع ـ) جهت شیب غلظت 1
  جذب ـ) برخالف شیب غلظت 4  جذب ـ) جهت شیب غلظت 3

کند؟   طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 126-
 ».........همگی  هستند،که داراي غدد نمکی  دارانی مهره«
 ترین شکل کلیه را دارند. پیچیده) 2  هاي هوادار دارند. کیسه) 1
 اي دارند. قلب دو حفره )4 ها دارند. اي براي ذخیره آب و یون مثانه) 3

چند مورد، در ارتباط با تنظیم آب بدن در انسان صادق است؟  127-
 دهد. رون میزان سدیم ادرار را کاهش میستوالف) هورمون آلد
 شود. زیادي ادرار رقیق از بدن دفع می زیر مغزي پسین، مقدارغدة ب) با مهار ترشح 

 ست.ا ها کاهش فشار در کلیهدهندة  نشانیم رنین به خون ج) ترشح آنز
 هاي اسمزي است. مرکز تشنگی داراي گیرندهد) 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

است؟  نادرستکدام عبارت، در ارتباط با ترکیبات ادراري  128-
 آید.   ها، کرآتینین پدید می در کلیه ATPبه  ADP) در جریان تبدیل 1
 آید. وساز اسیدهاي نوکلئیک پدید می که در پی سوخت ) نقرس یک بیماري مفصلی است2
 شود. کبدي وارد بزرگ سیاهرگ زیرین می ترین ماده آلی در ادرار از طریق سیاهرگ فوق فراوان )3
 ادرار را تغییر دهند.دهندة  تشکیلترکیب شیمیایی مایع  توانند نیز می ترشح در خارج از گردیزه ) دو فرآیند بازجذب و4

.........قطعاً  ،اي براي دفع کلر یا ترکیبات کلردار به روده هستند که داراي سامانه جانورانی 129-
 هستند.دفعی متانفریدي سامانۀ ) داراي 2  .مویرگی هستندشبکۀ فاقد ) 1
 .هستند) فاقد کلیه 4  .هستند) داراي سلوم 3
است؟  نادرست دفعی مقابلسامانۀ جانوري با با کدام عبارت در ارتباط   130-

 شود. تروژن، از طریق سطح بدن انجام میتر دفع نیبیش )1
 هاي آن و محیط مبادله شوند. بین یاخته توانند میگازهاي تنفسی ) 2
 کند. انشعابات آن به تمام بدن نفوذ میگوارشی است که حفرة ) داراي 3
 مهرگان است. دفعی در بین بیسامانۀ ترین  داراي پیشرفته) 4

 

 فیزیک
-131 کند؟ کت میمودار مکان ـ زمان یک متحرك باشد که روي خط راست حررف نتواند مع یک از نمودارهاي زیر می م کدا

1 (t

x

 2 (t

x

 

3 (t

x

 4 (t

x

 

هاي اسمزي است.مرکز تشنگی داراي گیرندهد)
1 (12 (23 (34 (4

است؟ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با ترکیبات ادراري 
آید.  ها، کرآتینین پدید میدر کلیهATPبه ADP) در جریان تبدیل 1
آید. وساز اسیدهاي نوکلئیک پدید میکه در پی سوخت) نقرس یک بیماري مفصلی است2
شود. کبدي وارد بزرگ سیاهرگ زیرین میترین ماده آلی در ادرار از طریق سیاهرگ فوق فراوان )3
ادرار را تغییر دهنددهندة  تشکیلترکیب شیمیایی مایع  توانند نیز می ترشح در خارج از گردیزه) دو فرآیند بازجذب و4

.........قطعاً ،اي براي دفع کلر یا ترکیبات کلردار به روده هستندکه داراي سامانهجانورانی
هستند.دفعی متانفریدي سامانۀ ) داراي 2.مویرگی هستندشبکۀفاقد ) 1
.هستند) فاقد کلیه4.هستند) داراي سلوم 3

است؟ نادرستدفعی مقابلسامانۀ جانوري با با کدام عبارت در ارتباط 
شود. ییتروژن، از طریق سطح بدن انجام میتر دفع نیبیش )1
هاي آن و محیط مبادله شوند.بین یاخته توانند میگازهاي تنفسی )2
کند. انشعابات آن به تمام بدن نفوذ میگوارشی است که حفرة) داراي3
مهرگان است. دفعی در بین بیسامانۀ ترین  داراي پیشرفته) 4

ک
کند؟کت میمودار مکان ـ زمان یک متحرك باشد که روي خط راست حرععرف نتواند معیک از نمودارهاي زیر میمکدا

xx
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4 10

3

mv( )
s

t(s)
V1

4 120

8

t(s)

v0

mv( )
s

t

x

2
4 6

8 93
5

7

m200m5 m5

A
mv
s

5 B
mv
s

25

-132 بار از مبدأ مکان عبور کـرده و .........  دهد. این متحرك ـ زمان متحرکی را در حرکت روي خط راست نشان می شکل مقابل نمودار مکان
 در حال نزدیک شدن به مبدأ است..........  ۀثانی شروع حرکت عبور کرده و در ۀنقطبار از ......... 

 ـ چهارم 2ـ  2 )1
 ـ چهارم 1ـ  2) 2
 ـ پنجم 2ـ  3) 3
 ـ پنجم 1ـ  2) 4

 

متر اسـت.   1095اتومبیل از صخره  ۀفاصلقائم در حال حرکت است. وقتی  ةبه سمت یک صخرروي خط راست اتومبیلی با سرعت ثابت  133-
km. سرعت اتومبیل چند شنود میرا از صخره  بازتاب (پژواك) صداي بوقثانیه بعد  6راننده بوق اتومبیل را به صدا درآورده و 

h
 است؟ 

m(سرعت صوت در هوا 
s

 است)  350

1 (15 2 (54 3 (30 4 (108 
mمتحرکی ابتدا با سرعت 

s
d2،(d ةدر جهت غرب حرکت کرده و سپس به انداز d1 ةبه انداز 30 d )2 mبا سرعت  1

s
به شـرق   60 134-

سرعت متوسط باشد، تندي متوسط در کل این حرکت چنـد   ةبرابر انداز 3گردد. اگر حرکت روي خط راست بوده و تندي متوسط  بازمی
m
s

 است؟ 

1 (35 2 (40 3 (45 4 (50 
t است، در m5که طول هر یک  Bو  Aمطابق شکل دو اتومبیل  mهـاي   متري از هم قرار دارند و با سـرعت  200 ۀفاصل در 0

s
و  5 135-

m
s

 گیرنـد؟  مـی چند متري از هم قـرار   ۀفاصلها در  اتومبیل حرکت، ثانیه از شروع 40به سمت هم در حال حرکت هستند، بعد از  25
 آنها به هم است.)ترین نقاط  نزدیک ۀفاصل ،دو اتومبیل ۀفاصل(منظور از 

1 (990 
2 (1000 
3 (1010 
4 (995 

در جهت منفی محـور بـوده و برابـر     ،اول حرکت ۀثانی 10باشد، اگر شتاب متوسط در  می xدر شکل مقابل که مربوط به حرکت بر محور  136-

/
m
s20  باشد. سرعت متوسط این متحرك در کل این مدت چند متر است؟ 2

1 (/1 9   
2 (/1 8   
3 (/1 75   
4 (/1 6   

برابـر بزرگـی    2کند، مطابق شکل است. اگر بزرگی شتاب متوسط قسـمت کندشـونده    حرکت می xـ زمان متحرکی که بر محور  نمودار سرعت 137-
v) ، مقدار سرعت اولیهقسمت تندشونده باشد درشتاب   متر بر ثانیه است؟ چند 0(

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

4 1

3

t(s)
V1VV

m200m5 m5

A
mv
s

5 B
mv
s

25

1 (152 (543 (34 (1 8
mمتحرکی ابتدا با سرعت 

s
d2،(dةدر جهت غرب حرکت کرده و سپس به اندازd1ةبه انداز 30 d )2 1dd با سرعتm

s
به60

سرعت متوسط باشد، تندي متوسط در کل این حرکتةبرابر انداز3گردد. اگر حرکت روي خط راست بوده و تندي متوسط ازمی
m
s

است؟ 

1 (352 (403 (454 (50
t است، در m5که طول هر یک Bو Aمطابق شکل دو اتومبیل  هـاي   متري از هم قرار دارند و با سـرعت  200 ۀفاصلدر0

m
s

گ مـی چند متري از هم قـرار  ۀفاصلها در اتومبیل حرکت، ثانیه از شروع 40به سمت هم در حال حرکت هستند، بعد از 25
آنها به هم است.)ترین نقاط  نزدیک ۀفاصل ،دو اتومبیل ۀفاصلمنظور از 

1 (990
2 (1000
3 (1010
4 (995

در جهت منفی محـور بـوده،اول حرکتییۀثانی10باشد، اگر شتاب متوسط در میxدر شکل مقابل که مربوط به حرکت بر محور 

/
m
s20 باشد. سرعت متوسط این متحرك در کل این مدت چند متر است؟//2

1 (/1 9/ 
2 (/1 8/ 
3 (/1 75/ 
4(1 6
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cm24لماک زاگ

mv( )
s

t(s)

80

5010

40
80

Fe
Zn

نهآ
يور

هلولگ

هقلح

اي کـه   ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم، در مبدأ زمان از مبدأ مکان گذشته است. بیشترین فاصـله  رو، نمودار سرعت شکل روبه 138-
 کند، چند متر است؟ ثانیه از مبدأ پیدا می 50متحرك در 

1 (1000 
2 (1400 
3 (2000 
4 (1200 
 

-139 .........  اندازیم. پس از تبادل گرمایی جرم یخ سلسیوس می ۀدرجرا در یک ظرف بزرگ از آب صفر  C24مقدار معینی یخ 
J(تبادل حرارتی با محیط ناچیز است. 

kg C
kJو cیخ 2100

kg
 )FLیخ 336

 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 10 ة) به انداز2  رسد. ) به صفر می1
 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 20 ة) به انداز4 شود. درصد مقدار اولیه افزوده می 15 ة) به انداز3

-140 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. تر پخته می است، دماي جوش آب در آن باالتر است و غذا سریع) چون فشار در دیگ زودپز باالتر از فشار جو 1
تري نسبت به سطح دریاهـا   ها آب در دماي پایین در قلۀ کوهها فشار هوا کمتر از فشار سطح دریاها است،  کوه قلۀ) چون در 2

 .آید به جوش می
 شود. ذوب و جوش آن می ۀنقط) افزایش فشار وارد بر جسم همواره سبب افزایش 3
 انجماد آن برابر است. ۀنقطبلورین در شرایط یکسان با دماي  ةذوب یک ماد ۀنقط) دماي 4

انـد.   آهن و روي ساخته شده است که سرتاسر به هم جوش داده شده ۀتیغدماپاي مقابل از دو  141-
Fe.........  اگر دما کاهش یابد، دماپا Zn( , )

K K
6 61 112 10 31 10  

 شود. ) به طرف آهن خم می2  شود. ) به طرف روي خم می1
 شود. خم می) ابتدا به طرف روي، سپس به طرف آهن 4 شود. ) ابتدا به طرف آهن، سپس به طرف روي خم می3

برسـانیم،   C182محبوس است. اگر دماي گاز را به  C91مطابق شکل مقابل، در زیر پیستون مقدار معینی از یک گاز کامل در دماي  142-
 تواند بدون اصطکاك و آزادانه حرکت کند) رود. (پیستون می می.........  متر سانتی.........  خود ۀاولیپیستون نسبت به محل 

 ، باال8) 1
 ، پایین8) 2
 ، باال6) 3
 ، پایین6) 4

 

1/اي با  یک ظرف شیشه جیوه از ظرف بیـرون   cm318باال ببریم،  C100طور کامل پر شده است. اگر دماي مجموعه را  لیتر جیوه به 2 143-
/ریزد. اگر ضریب انبساط حجمی جیوه  می C

4 11 8  چقدر است؟ SIباشد، ضریب انبساط خطی شیشه در  10

1 (510   2 (53 10   3 (610   4 (63 10 
/در شکل مقابل قطر گلوله  cm2 باشد. ضریب انبساط طولی گلوله برابـر   می cm2و قطر داخلی حلقه  0004

K
5 و ضـریب   گلولـه  110 144-

انبساط طولی حلقه 
K

5 12  افزایش یابد..........  حداقل.........  باشد، براي آنکه گلوله از حلقه عبور کند، الزم است، دماي می حلقه 10
 40) گلوله، 1
 10) گلوله، 2
 40) حلقه، 3
   10) حلقه، 4

لماک زاگ

Fe
Zn

نهآ
يور

ز ب ی) زو ی و ر زور ب ی) زو ی و ر ور
است؟نادرستکدام گزینه 

شود. تر پخته می است، دماي جوش آب در آن باالتر است و غذا سریع) چون فشار در دیگ زودپز باالتر از فشار جو 1
تري نسبت به سطحها آب در دماي پایین در قلۀ کوهها فشار هوا کمتر از فشار سطح دریاها است،  کوه قلۀ) چون در 2

.آید به جوش می
شود. ذوب و جوش آن میۀنقط) افزایش فشار وارد بر جسم همواره سبب افزایش 3
انجماد آن برابر است.ۀنقطبلورین در شرایط یکسان با دماي ةذوب یک ماد ۀنقط) دماي 4

انـد.  آهن و روي ساخته شده است که سرتاسر به هم جوش داده شدهغغۀتیغدماپاي مقابل از دو 
Fe......... گر دما کاهش یابد، دماپا Zn( , )

K KZn,6 1 1612 10 31 10
شود. ) به طرف آهن خم می2شود. ) به طرف روي خم می1
شود. خم می) ابتدا به طرف روي، سپس به طرف آهن 4شود. ) ابتدا به طرف آهن، سپس به طرف روي خم می3

برس C182محبوس است. اگر دماي گاز را به C91مطابق شکل مقابل، در زیر پیستون مقدار معینی از یک گاز کامل در دماي 
تواند بدون اصطکاك و آزادانه حرکت کند)رود. (پیستون میمی......... مترسانتی......... خودییۀاولییستون نسبت به محل 

، باال8) 1
، پایین8) 2
، باال6) 3
، پایین6) 4

1/اي با ک ظرف شیشه جیوه از ظرفcm318باال ببریم،  C100طور کامل پر شده است. اگر دماي مجموعه را  لیتر جیوه به /2
/ریزد. اگر ضریب انبساط حجمی جیوه می C

4 11 8 چقدر است؟SIباشد، ضریب انبساط خطی شیشه در /10
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A

عافترا

B

عافترا

کنـد؟   افزایش دهیم، حجم آن نسبت به حالت اولیه چنـد درصـد و چگونـه تغییـر مـی      C40اگر دماي جسمی را بدون تغییر حالت  145-
( )

C
5 110 

 ، کاهش 004/) 4 ، افزایش 012/) 3 ، افزایش 004/) 2 ، کاهش   012/) 1
را داخـل   C0کند، مقداري آب صفر درجه وجود دارد. اگر قطعه یخـی بـا دمـاي     میندر یک گرماسنج که با محیط خارج گرما مبادله  146-

 .........  گرما ۀمبادلگرماسنج انداخته و درب آن را ببندیم، پس از 
 شود. ) یخ کامالً ذوب می2  شود. ) جرم یخ قدري کم می1
 ماند. ) جرم یخ ثابت می4 یابد. ) جرم یخ قدري افزایش می3

کن در مدت چند دقیقه  رساند. این گرم می C100جوش  ۀنقطرا به  C40دقیقه، دماي مقداري آب  5کن الکتریکی در مدت  یک گرم 147-
Vکند؟  جوش تبخیر می ۀنقطهمین مقدار آب را در  /

J J(L , c )
g g CJA2268 4 2 

1 (40 2 (45 3 (50 4 (55 
ـ جسم چنـد   ۀاولیشود. دماي  برابر می 9برابر شود، دماي آن برحسب سلسیوس  3اگر دماي جسمی برحسب کلوین  سلسـیوس   ۀدرج 148-

 بوده است؟
1 (/45 5 2 (91 3 (/136 5 4 (182 

اسـت. اگـر بخـواهیم اتـالف گرمـا از طریـق        C15و  C25ترتیـب   در یک روز سرد زمستان دماي هواي داخل و خارج خانه به 149-
 سلسیوس کاهش دهیم؟ ۀدرجدرصد کاهش یابد، دماي داخل خانه را باید چند  5هاي خانه به بیرون  پنجره

1 (/0 5   2 (1 3 (2 4 (4 
شود. حجم اولیه چنـد لیتـر    درصد کم می 40لیتر افزایش یافته و فشار مخزن  6برسد، حجم گاز  C27به  C127اگر دماي گازي از  150-

 بوده است؟
1 (12 2 (18 3 (24 4 (36   
 شیمی

-151 تغییرات کدام عوامل در هواکره با افزایش ارتفاع هستند؟ ةدهند نشاناز راست به چپ ترتیب  به Bو  Aنمودارهاي 
 ) دما ـ فشار1
 ـ دما در واحد حجم هاي گازي ) تعداد مولکول2
 در واحد حجم  هاي گازي ) دما ـ تعداد مولکول3
 الی گازها) فشار ـ چگ4

، باشـد  C11کیلومتري سطح زمین پرواز کنند، با فرض اینکه دمـا در سـطح زمـین برابـر     6و  12اگر دو هواپیما به ترتیب در ارتفاع  152-
 ؟استاطراف دو هواپیما برابر چه عددي  ياختالف دماي هوا

1 (36 2 (30 3 (24 4 (20 
-153 است؟ بیان شدهدر کدام گزینه  از راست به چپ هاي زیر پرسش درستپاسخ 

 تروپوسفر قرار دارد؟ الیۀچند درصد از جرم هواکره در حدود   الف)
 شوند؟ زمان جدا می جز هواي مایع کدام دو گاز تقریباً هم ب) در تقطیر جزبه

 شود؟ هاي تحقیقاتی استفاده می ج) از کدام گاز براي پر کردن بالن
 تر است؟ به صرفه  از نجیب از کدام روش مقرونترین گ د) تهیه سبک

 هواي مایع جزء به جزء ـ آرگون و نیتروژن ـ نیتروژن ـ تقطیر %70) 1
 هواي مایعجزء به جزء ـ اکسیژن و آرگون ـ نیتروژن ـ تقطیر  %75) 2
 گاز طبیعیجزء به جزء نیتروژن ـ هلیم ـ تقطیر ـ آرگون و  %70) 3
 گاز طبیعیجزء به جزء ـ اکسیژن و آرگون ـ هلیم ـ تقطیر  %75) 4

-154 .........  جز بههستند،   نادرستمطالب زیر  همۀباران معمولی و باران اسیدي  مقایسۀدر 
 باشد. می 7آب باران برابر  pH) در هواي پاك و در فرایند تشکیل باران معمولی 1
 رنگ به طیف نارنجی نزدیک باشد. در باران اسیدي برخالف باران معمولی به جاي طیف سبز pH) انتظار داریم رنگ کاغذ 2
 .آب، حل شدن اکسیدهاي نافلزي در آن است pHدلیل کاهش ) تنها در یکی از این دو نوع باران، 3
 باالتري دارد. pHدر مقایسه با باران معمولی داشته و بارتري  ) باران اسیدي آثار زیان4

A B

عافترا

1 (/45 5/2 (913 (/136 5/4 (182
اسـت. اگـر بخـواهیم اتـالف گرمـا ازC15و C25ترتیـب  در یک روز سرد زمستان دماي هواي داخل و خارج خانه به

سلسیوس کاهش دهیم؟ججۀدرجدرصد کاهش یابد، دماي داخل خانه را باید چند 5هاي خانه به بیرون نجره
1 (/0 5/ 2 (13 (24 (4

شود. حجم اولیه چنـد درصد کم می40لیتر افزایش یافته و فشار مخزن  6برسد، حجم گاز C27به C127گر دماي گازي از 
وده است؟

1 (122 (183 (244 (36 

تغییرات کدام عوامل در هواکره با افزایش ارتفاع هستند؟ةدهندنشاناز راست به چپ ترتیب بهBو Aمودارهاي 
) دما ـ فشار1
ـ دما در واحد حجم هاي گازي ) تعداد مولکول2
در واحد حجم  هاي گازي ) دما ـ تعداد مولکول3
گگالی گازها) فشار ـ چگ4

C11کیلومتري سطح زمین پرواز کنند، با فرض اینکه دمـا در سـطح زمـین برابـر    6و 12گر دو هواپیما به ترتیب در ارتفاع 
؟استاطراف دو هواپیما برابر چه عددي يختالف دماي هوا

1 (362 (303 (244 (20
گزینه از راست به چپهاي زیرپرسشدرستپاسخ است؟بیان شدهدر کدام
تروپوسفر قرار دارد؟الیۀچند درصد از جرم هواکره در حدود   لف)

شوند؟ زمان جدا می جز هواي مایع کدام دو گاز تقریباً همب) در تقطیر جزبه
شود؟ هاي تحقیقاتی استفاده میج) از کدام گاز براي پر کردن بالن

تر است؟ به صرفه  گگاز نجیب از کدام روش مقرونترین گ د) تهیه سبک
تقط%70)1 وژن ت ن وژن ت ن و گون جزءآ به مایعجزء هواي

www.konkur.in

forum.konkur.in



10صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

)1()2()3(

-155 کند؟ درستی پر می هاي زیر را به ترتیب جاهاي خالی عبارت کدام گزینه به
Alالف) به  O2 Feو به .........  به همراه ناخالصی، 3 O2  گویند. می.........  به همراه ناخالصی، 3

هاي بـرم بـه تعـداد     برابر نسبت تعداد اتم.........  نیتروژن تترا اکسید، هاي نیتروژن در ترکیب دي هاي اکسیژن به تعداد اتم نسبت تعداد اتمب) 
 برمید است. هاي سیلیسیم در ترکیب سیلیسیم تترا اتم

دهد، از فلز موجـود در   ج) با توجه به شکل مقابل که واکنش سه فلز روي، آهن و آلومینیم را در شرایط یکسان با محلولی از یک اسید نشان می
 شود. هاي انتقال برق فشار قوي استفاده می به عنوان روکش سیم.........  ةظرف شمار

 3ـ  2ـ هماتیت ـ ) بوکسیت 1
 3ـ  1) هماتیت ـ بوکسیت ـ 2

1) بوکسیت ـ هماتیت ـ 3
 1ـ  2

1) هماتیت ـ بوکسیت ـ 4
 1ـ  2

-156 درستی بیان شده است؟ یک از مطالب زیر به کدام
 از مواد اولیه باشد. از یکی تواند بیشتر ماده حاصل میاي، جرم مولی  هاي هسته هاي شیمیایی برخالف واکنش ) در برخی واکنش1
 ) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن، در شرایط یکسان چگالی و رسانایی الکتریکی کمتري دارد.2
)) در فرایند سوختن و اکسایش کامل فلز منیزیم3 Mg O MgO)22  شده با محیط غیریکسان است. مقدار گرماي مبادله 2
 شود. جز هواي مایع، دیرتر جدا می تر باشد، در ستون تقطیر و در فرایند تقطیر جزبه هرچه دماي جوش یک گاز منفی) 4

-157 تر است؟ هاي داده شده، پس از موازنه، مجموع ضرایب مواد (ماده) حاصل بزرگ یک از واکنش در کدام
1 (PCl H O HCl H PO5 2 3 4   
2 (N O H O HNO2 5 2 3   
3 (TiCl LiH Ti LiCl H4 2   
4 (Fe O H O Fe(OH)2 2 3   

-158 .است.........  همانند ترکیب.........  ساختار لوویس ترکیب
1 (AlCl3  ـNH3   2 (O3  ـSO2   3 (CO  ـNO 4 (NO2  ـCO2   

-159 است؟ 2هاي پیوندي، برابر  هاي ناپیوندي به شمار جفت الکترون هاي زیر، نسبت شمار جفت الکترون در چه تعداد از ذره
HCN NO CO SO CCl NO Cl COCl PCl2 2 3 4 2 2 3  

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
-160 سبز است؟ هاي پالستیکهاي  عبارت بیان شده در کدام گزینه از ویژگی

 هاي کربن وجود دارد. ) در ساختار آنها تنها اتم1
 آنها هستند. ةمواد گیاهی، سازند پایۀهایی کوچک بر  ) مولکول2
 تر هستند. تر بوده و شکننده مواد نفتی، گران پایۀبر  يها ) در مقایسه با پالستیک3
 مانند. میدر طبیعت باقی  زیاديپذیر بوده و مدت  ) زیست تخریب4

-161 کند؟ درستی تکمیل می هاي زیر، عبارت داده شده را به یک از گزینه کدام
 »......... مولکول اوزون برخالف مولکول اکسیژن«
 جوش باالتري دارد. نقطۀداشته اما  کمیپذیري  ) واکنش1
 ) در حالت مایع، رنگی بوده و از سایر گازها قابل تشخیص است.2
 واکره کاربردي یکسان و مخرب دارد.هاي مختلف ه ) در الیه3
 رود. تواند در آب حل شده و براي گندزدایی به کار می ) به مقدار بیشتري می4

درستی بیان شده است؟یک از مطالب زیر بهکدام
از مواد اولیه از یکی تواند بیشتر ماده حاصل میاي، جرم مولی  هاي هسته هاي شیمیایی برخالف واکنش) در برخی واکنش1
) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن، در شرایط یکسان چگالی و رسانایی الکتریکی کمتري دارد.2
)) در فرایند سوختن و اکسایش کامل فلز منیزیم3 Mg O MgO)2Mg OMg O MOOشده با محیط غیریکسانمقدار گرماي مبادله
شوجز هواي مایع، دیرتر جدا میتر باشد، در ستون تقطیر و در فرایند تقطیر جزبههرچه دماي جوش یک گاز منفی) 4

تر است؟هاي داده شده، پس از موازنه، مجموع ضرایب مواد (ماده) حاصل بزرگیک از واکنشدر کدام
1 (PCl H O HCl H POH O HClH O HCl5 2HHH O 3 4POP 
2 (N O H O HNOH OH O2 5 2O HO HH 3 
3 (TiCl LiH Ti LiCl HLiH Ti LiClLiH Ti LiCl4 2LiH Ti LiCl Hl LiH Ti LiClLiH Ti LiCl 
4 (Fe O H O Fe(OH)O H OO H O2 2HHH 3 

.است......... همانند ترکیب......... ساختار لوویس ترکیب
1 (AlCl3 ـNH3 2 (O3 ـSO2 3 (CO ـNO4 (NO2 ـCO2 

است؟2هاي پیوندي، برابر هاي ناپیوندي به شمار جفت الکترونهاي زیر، نسبت شمار جفت الکتروندر چه تعداد از ذره
NO CO SO CCl NO Cl COCl PCl2 2 3 4 2CO SO CCl NOO CO SO CCl NO C 2 3PClPCl

1 (32 (43 (54 (6
سبز است؟هايپالستیکهاي عبارت بیان شده در کدام گزینه از ویژگی

هاي کربن وجود دارد.) در ساختار آنها تنها اتم1
آنها هستند. ةمواد گیاهی، سازندپایۀهایی کوچک بر  ) مولکول2
تر هستند. تر بوده و شکنندهمواد نفتی، گرانپایۀبر  يها) در مقایسه با پالستیک3
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2 2
2 2

2 2 3

-162 دهد؟ اکسید در هواکره نشان می تغییرات کدام عامل را در اثر افزایش میانگین کربن دي ،ترتیب از راست به چپ هر یک از نمودارهاي زیر به
هـاي آزاد ـ مسـاحت بـرف      ) میانگین جهانی دماي سطح زمین ـ میانگین جهانی سطح آب 1

 شمالی ةدر نیمکر
شـمالی ـ میـانگین جهـانی      ةهاي آزاد ـ مساحت برف در نیمکر  ) میانگین جهانی سطح آب2

 دماي سطح زمین
شمالی ـ میانگین جهانی دماي سطح زمـین ـ میـانگین جهـانی       ة) مساحت برف در نیمکر3

 هاي آزاد سطح آب
شمالی ـ میانگین جهـانی    ة) ـ میانگین جهانی دماي سطح زمین ـ مساحت برف در نیمکر  4

 هاي آزاد سطح آب
 

-163 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟
 پرتوهاي خورشیدي انرژي کمتر و طول موج بلندتري دارند.شده از سطح زمین به سمت باال نسبت به  پرتوهاي گسیل  الف)

 دهد. صورت تابش فروسرخ از دست می شده را به ب) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب
 رسید.   می C18زمین به  ةاي وجود نداشتند، میانگین دماي کر ج) اگر گازهاي گلخانه

Hشوند،  گرما از هواکره می د) گازهایی که مانع از خروج O2  وCO2 .و چند گاز دیگر هستند 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-164 است؟ نادرستشده،  هاي داده چه تعداد از عبارت
 .است زیادتربا تغییر دما و فشار، تغییر حجم گازهایی با جرم مولی بیشتر، در تعداد مول یکسان، الف) 

 چگالی دو گاز متفاوت معادل مقایسه حجم دو گاز است. مقایسۀ، یکسانب) در فشار و دماي 
 پذیر هستند. ج) گازها همانند مواد مایع و برخالف مواد جامد، حجم معینی نداشته و تراکم

 ماند. دماي ثابت و با افزایش جرم گاز، حجم آن ثابت میفشار و د) در 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
افزایش دهیم، دمـاي ایـن گـاز     50%لیتر در اختیار داریم. اگر در فشار ثابت حجم این گاز را  4و با حجم  C25قداري گاز در دماي م 165-

 یابد؟ چند کلوین افزایش می
1 (149 2 (447 3 (/12 5   4 (/37 5   

H)با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟  , He , O : g.mol )11 4 16  166-
 ) با هم برابر است.3) و (1هاي ( ، حجم بادکنکSTP) در شرایط 1
 ) بیشتر است.3حجم بادکنک ( ) از2) در شرایط یکسان حجم بادکنک (2
هـاي موجـود در    ) از تعداد اتـم 3هاي موجود در بادکنک ( ) تعداد اتم3

 ) کمتر است.2بادکنک (
11/) برابر با 2حجم بادکنک ( STP) در شرایط 4  لیتر است. 2
 

C)ـ بوتن 1در شرایط استاندارد، چگالی گاز  H )4 H)متر مکعب کدام است؟  گرم بر سانتی با یکاي میلی 8 , C : g.mol )11 12  167-
1 (/1 8   2 (/2 2   3 (/2 5   4 (/2 8   

31/لیتر از هوا،  200اکسید موجود در مخلوط  مطابق واکنش زیر، براي جذب کامل گاز کربن دي Na)گـرم سـدیم پراکسـید     2 O )2 2 168-
C) باشد؟ مورد نیاز است. هر لیتر هواي مورد مطالعه داراي چند مول از این گاز می , O , Na : g.mol )112 16 23 

Na O (s) CO (g) Na CO (s) O (g)2 2 2 2 3 22 2 2  
1 (22 10   2 (32 10   3 (24 10   4 (34 10   

/بر اثر رعد و برق 
2290 3 ، چنـد  مقابـل  ةنشدهاي موازنه  مولکول اکسیژن با نیتروژن وارد واکنش شده است. پس از انجام واکنش 10 169-

   ؟شود میتولید  STPلیتر اوزون تروپوسفري در شرایط 
1 (/67 2   2 (672   
3 (/33 6   4 (336 

)3( کنکداب
Heمرگ02/ 

)2( کنکداب
O2/ مرگ 1 6

)1( کنکداب
H2 مرگ02/ 

1

2

3
200019501900

32

لاس

36

40

150-
100-
50-

50
0

13/5

14/0

14/5

1850

دهد.  صورت تابش فروسرخ از دست میشده را به ب) زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذب
رسید.  میC18زمین به ةاي وجود نداشتند، میانگین دماي کرج) اگر گازهاي گلخانه

Hشوند، گرما از هواکره مید) گازهایی که مانع از خروج O2OO وCO2.و چند گاز دیگر هستند
1 (12 (23 (34 (4

است؟نادرستشده، هاي دادهچه تعداد از عبارت
. است زیادتربا تغییر دما و فشار، تغییر حجم گازهایی با جرم مولی بیشتر، در تعداد مول یکسان،لف) 

چگالی دو گاز متفاوت معادل مقایسه حجم دو گاز است.مقایسۀ،یکسانب) در فشار و دماي 
پذیر هستند. ج) گازها همانند مواد مایع و برخالف مواد جامد، حجم معینی نداشته و تراکم

ماند. دماي ثابت و با افزایش جرم گاز، حجم آن ثابت میفشار ود) در 
1 (12 (23 (34 (4
افزایش دهیم، دمـاي ایـ50%لیتر در اختیار داریم. اگر در فشار ثابت حجم این گاز را  4و با حجم  C25ممقداري گاز در دماي م

یابد؟چند کلوین افزایش می
1 (1492 (4473 (/12 5/ 4 (/37 5/ 

H)ا توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟  , He , O : g.mol )1, He , O, He , O

) با هم برابر است.3) و (1هاي (، حجم بادکنکSTP) در شرایط1
) بیشتر است.3حجم بادکنک ( ) از2) در شرایط یکسان حجم بادکنک (2
هـاي موجـود در   ) از تعداد اتـم 3هاي موجود در بادکنک ( ) تعداد اتم3

) کمتر است.2بادکنک (
11/) برابر با 2حجم بادکنک (STP) در شرایط4 لیتر است. /2

C)ـ بوتن 1در شرایط استاندارد، چگالی گاز  H )4 8C HC H متر مکعب کدام است؟  گرم بر سانتی با یکاي میلی, C : g.mol )1, C, C

1 (/1 8/ 2 (/2 2/ 3 (/2 5/ 4 (/2 8/ 

)3( کنکداب  
Heمرگ/02/

)2( کنکداب   
مرگ /O2 1 6/

نکداب
گ/02/
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 O O

O x O O x O

O O

2

CH O CO H O
C H O CO H O

4 2 2 2
2 6 2 2 2

-170 ؟استهاي داده شده درست  یک از عبارت با در نظر گرفتن فرایند هابر، کدام
 پذیر است. گراد امکان سانتی درجۀ 200اتمسفر و دماي  450) انجام صنعتی این واکنش در فشار 1
 (در شرایط دما و فشار اتاق) دهند. قه باهم واکنش میهاي این فرایند در حضور کاتالیزگر یا جر دهنده ) واکنش2
 این فرایند، جداسازي محصول از مخلوط گازي است. ةیکی از دو چالش عمد) 3
 صورت کامل انجام شود. تواند به ) در حضور کاتالیزگر مناسب، این واکنش می4

-171 شده است؟درستی بیان  هاي داده شده، درخصوص گاز نیتروژن به چه تعداد از عبارت
 یابد. ، درصد حجمی گاز کاهش میتروپوسفر الیۀدر  الف) با افزایش ارتفاع از سطح زمین

 .وجود داردصورت مولکولی، کاتیونی یا آنیونی  هاي مختلف هواکره به ب) در الیه
 کند. میرنگ  اي طور مستقیم تولید گازي قهوه ج) درون موتور خودرو به مقدار کمی با اکسیژن ترکیب شده و به

 وط گاز طبیعی است.لخمبرابر درصد حجمی گاز هلیم در  10د) درصد حجمی آن در هواکره، بیش از 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-172 ؟است نادرستشیمیایی، کدام عبارت زیر  گونۀبا در نظر گرفتن مراحل رسم ساختار لوویس براي یک 
 تایی برسند. ها به آرایش هشت شود که تمامی اتم ده میها در کنار هم چی هاي الیه ظرفیت اتم ) به نحوي الکترون1
 توانند در یک ساختار به عنوان اتم مرکزي باشند. دهد، می ها برخالف اتم هیدروژن که تنها یک پیوند اشتراکی می ) هالوژن2
 گانه است. ) در رسم ساختار لوویس، نمایش پیوند دوگانه مقدم بر نمایش پیوند سه3
 شیمیایی بدون بار باشد. گونۀهاي ظرفیتی  تواند متفاوت با مجموع الکترون هاي پیوندي و ناپیوندي نمی ن) مجموع الکترو4

-173 ؟استمتعلق به کدام گروه جدول تناوبی  xتایی پیروي کنند، اتم  هشت ةها از قاعد اتم همۀاگر در ساختار مقابل 
1 (14 
2 (15   
3 (16   
4 (17 

لیتـر   20سوزانیم. اگر در شرایط آزمایش حجم مولی گازها برابر با  زیر می ةنشدهاي موازنه  مخلوطی از گازهاي متان و اتان را مطابق واکنش 174-
اکسـید تولیـد شـده از واکـنش      برابر حجم گاز کـربن دي  2اکسید تولیدشده از واکنش سوختن اتان،  باشد و همچنین حجم گاز کربن دي

C) دهد؟   یسوختن متان باشد، تقریباً چند درصد از جرم مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل م , H , O : g.mol )112 1 16  
1 (34   2 (28   
3 (84   4 (65    

-175 ها باید قرار گیرند؟ کدام عبارت Dو  A ،B ،Cبه جاي هر یک از موارد  ترتیب از راست به چپ، به در جدول زیر
1 (H O2 143سنگ ـ بنزین ـ  ـ زغال 
2 (SO2 60سنگ ـ بنزین ـ  ـ زغال 
3 (H O2 143سنگ ـ  ـ بنزین ـ زغال 
4 (SO2 60سنگ ـ  ـ بنزین ـ زغال 
 

 

 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهدریافت  براي Code Reader   از کانـال)

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  
 نمایید.

 هیدروژن C B گاز طبیعی نام سوخت

 هاي سوختن فراورده
CO
CO

A
2  

CO
CO
H O

2
2

 CO , CO2  
H O , SO2 2 H O2  

 54 48 30 D (kJ)گرماي آزادشده 

O O

x O O x Ox O O x Ox O O x O

O O

2

O CO H O
O CO H O
2 2 2O CO HCO H

2 2 2O CO HCO H O

؟استنادرستشیمیایی، کدام عبارت زیر گونۀا در نظر گرفتن مراحل رسم ساختار لوویس براي یک 
تایی برسند. ها به آرایش هشتشود که تمامی اتمیی ده میها در کنار هم چیهاي الیه ظرفیت اتم) به نحوي الکترون1
توانند در یک ساختار به عنوان اتم مرکزي دهد، می ها برخالف اتم هیدروژن که تنها یک پیوند اشتراکی می ) هالوژن2
گانه است. ) در رسم ساختار لوویس، نمایش پیوند دوگانه مقدم بر نمایش پیوند سه3
شیمیایی بدون بار بگونۀهاي ظرفیتی  تواند متفاوت با مجموع الکترونهاي پیوندي و ناپیوندي نمی ن) مجموع الکترو4

؟استمتعلق به کدام گروه جدول تناوبی xتایی پیروي کنند، اتم هشتةها از قاعداتمهمۀگر در ساختار مقابل 
1 (14
2 (15 
3 (16 
4 (17

0سوزانیم. اگر در شرایط آزمایش حجم مولی گازها برابر با زیر میةنشدهاي موازنه مخلوطی از گازهاي متان و اتان را مطابق واکنش
اکسـید تولیـد شـده از وبرابر حجم گاز کـربن دي 2اکسید تولیدشده از واکنش سوختن اتان، اشد و همچنین حجم گاز کربن دي

,دهد؟  ممیسوختن متان باشد، تقریباً چند درصد از جرم مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل م H , O : g.mol )1, H , O

1 (34 2 (28 
3 (84 4 (65 

ها باید قرار گیرند؟کدام عبارتDو A ،B ،Cبه جاي هر یک از موارد ترتیب از راست به چپ،بهدر جدول زیر
1 (H O2 143سنگ ـ بنزین ـ  ـ زغال
2 (SO2 60سنگ ـ بنزین ـ  ـ زغال
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف

 حمید شفیعیـ  سلیمان شاولهـ  فاطمه اصل سلیمانی مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 صادق رمضانی ـ احمدرضا منصوري کاظم غالمی زبان عربی 2
 بقا ابوالفضل احدزاده ـ محمد رضایی محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 فرد ـ رضا علیزاده متین رضا شایانی ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 امیر قربانیمحمدمصطفی ابراهیمی ـ محمد پورسعید ـ  محمدامین نباخته ریاضی  5

 علی کرامت شناسی زیست 6
فر ـ مهرداد محبی  مازیار اعتمادزاده ـ امیرحسین بهروزي

 بهرام میرحبیبی 

 بهناز اکبرنواز ـ مجتبی دانایی جواد قزوینیان فیزیک 7
 مهدي فائق ـ مراد مدقالچی مسعود جعفري شیمی 8

 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 زاده  ریحانه اسفندي ـ سارا برفی ـ سیدمحمدحسین جزایري ـ نگین خیرمند ـ محمدعلی درده ـ علیرضا فاطمی ـ هلیا قاسم
 محمدحسین قاسمی ـ سارا نوبخت

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 طاهره میرصفیـ ـ مرضیه سهرابی ـ مهرداد شمسی ـ سمیه قدرتی علی الماسی  رقیه اسدیان ـ
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 2دوازدهم . آزمون پایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 2گزینه 

 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
.2 صحیح است. 3گزینه 

همـۀ  (عداوت: دشمنی) (ماسوا: مخفف ما سوي اهللا، آنچه غیر خداست، 
که نزدیک به آسـتان حضـرت حـق    اي  مخلوقات) (ملَک: فرشته، فرشته
 رنگ که در جواهرسازي کاربرد دارد.) است.) (لعل: سنگ قیمتی سرخ

 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
.3 صحیح است. 3گزینه 

 نسبتاً درشتاي  شکاریان داراي جثهراستۀ اي از  الف) هما: پرنده
 نباشدب) خیال: تصور چیزي در ذهن هنگامی که در پیش چشم 

 )158و  157هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
.4 صحیح است. 3گزینه 

مارَحا مارهَا ةراویدةراوید
ریش ياّرهریشياّرح

 )69و  65، 64، 62، 58هاي   (فارسی دهم، واژگان، صفحه 
.5 صحیح است. 3گزینه 

 شود. سه غلط امالیی (در هر بیت یک غلط امالیی) دیده می
 )72و  71، 50هاي  صفحه (فارسی دهم،  مزعمظع)جهحونههون)بنالذخنالزخ)فلا

.6 صحیح است. 3گزینه 
 اید. دقت نکرده» همگی نادرست آمده«شاید در این سؤال به 

 )68و  65، 53هاي  (فارسی دهم، صفحه
.7 صحیح است. 1گزینه 

اخوان ثالث تضمین » زمستان«عبارت داخل گیومه از شعر  2گزینۀ در 
است و  )(مصراع دوم حدیثی از حضرت علی  3گزینۀ شده است. در 

 مصراع دوم از رودکی است. 4گزینۀ در 
 )68صفحۀ (فارسی دهم، 

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

) منادا واقع شدن تیره شب، استعاره ساخته است و شب به سرگذشت 1
عشق تشبیه شده است.

 ماه دلستان استعاره از یار است و ابروي یار به هالل ماه تشبیه شده است.) 2
 تشبیهی است و باده استعاره از مهر و لطف یار است.اضافۀشراب لطف، ) 3

 )71و  56هاي  هصفح(فارسی دهم، 
.9 صحیح است. 1گزینه 

اسـت و هـم بـه معنـی     » گورخر«در این بیت هم به معنی » گور«واژة 
 است. » مزار«

 )51صفحۀ (فارسی دهم، 
.10 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 متمم است.» بردگان) «2الیه است.     مضاف» خداوند) «1
 نهاد است.» دین) «4

 )66صفحۀ (فارسی دهم، 
.11 صحیح است. 2گزینه 
نمـا،   سر و پا، عاشق انگشـت  بیشوریدة آزرده دل، شوریدة هاي وصفی:  ترکیب

 ، هرکس، این گدازه، آتشفشانِ در فوران»هست و نیست«این 
هاي اضافی: شهر شما، وقت مرگ، مـرگ مـن، هنگـام آن، رنـج      ترکیب

 آتشفشانگدازة فراق، امید وصال، 
 )66صفحۀ (فارسی دهم، 

.12 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 زن و کوهکن کار، تیشه ) شهسوار، شیرین1
 ساز ) سخنگوي و غزل2
 گزار و غمگسار ) حق3
 دل  بر و سنگ ) الله رخ، سمن4

 ها مرکب هستند. ژههمه وا
 )66و  51هاي  هصفح(فارسی دهم، 

.13 صحیح است. 4گزینه 
کـار رفتـه و در سـایر     به معنی خاموش کـردم بـه  » کشتم« 4گزینۀ در 

 ابیات در معنی به قتل رساندن و از بین بردن است.
 )70صفحۀ (فارسی دهم، 

.14 صحیح است. 3گزینه 
دیگـران و اینکـه جـواب    ها: مدارا کـردن بـا    مفهوم مشترك سایر گزینه

 ها را به خوبی بدهی. بدي
: در این بیت صحبت از مدارا کردن و مالیمت با دیگران دیـده  3گزینۀ مفهوم 

 بلکه شاعر معتقد است که همه چیز از معشوق مطلوب است. ،شود نمی
.15 صحیح است. 1گزینه 

 مفهوم مشترك: نفی ظاهربینی و توجه به باطن
 خواهم. : اصل معشوق است و بدون او حتی بهشت را نمی1 گزینۀمفهوم 
.16 صحیح است. 3گزینه 

 مفهوم مشترك: ناتوانی در درك
 ها: مفهوم سایر گزینه

 العاده معشوق توصیف عظمت خارق  )1
 ) غرق معشوق بودن عاشق را متحیر کرده است.2
 ) از جان گذشتن شرط اصلی براي رسیدن به معشوق4

.17 صحیح است. 1گزینه 
عبارت قرآنی سؤال، اشاره دارد به اینکه نشاید با مکر خداونـد پنجـه در   

گوید که از مکر در این راه دست  هم شاعر می 1گزینۀ یقه افکندن و در 
 بردار؛ زیرا در میدان ما فرصت جوالن براي هیچ مکّاري نیست.

 ها: بررسی مفهوم سایر گزینه
) مکّار بودن و ناپایداري دنیا2
 ماد به مهر و محبت روزگار) عدم اعت3
 ) رویارویی صوفی با مکر و فریب دنیاي مکّار4

 )57 صفحۀ، 7(فارسی دهم، درس 
.18 صحیح است. 2گزینه 

 مفهوم دیگر ابیات:
 گنجد. الف) عشق با بیقراري همراه و صبر در عشق نمی

 د) طلب عنایت و بخشش از معشوق
 تعلّقات دیگرهمۀ هـ) ترجیح دادن معشوق بر 

)52و 50هاي  ، صفحه6(فارسی دهم، درس 
.19 صحیح است. 3گزینه 

و عبارت سؤال: ناتوانی در توصـیف   4و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه
 هاي او معشوق و زیبایی

 : ناتوانی شاعر در توصیف اشتیاقش براي وصال معشوق3گزینۀ مفهوم 
 )65 صفحۀ، 8(فارسی دهم، درس 

.20 صحیح است. 2گزینه 
 ها: هر کسی توان درك اسرار عشق را ندارد. ك سایر گزینهمفهوم مشتر

: متوسل شدن به یار و موفقیت2 گزینۀمفهوم 
 زبان عربی

.21 صحیح است. 4گزینه 
: آبـی   3 گزینۀها: أنزل: فرو فرستاد، نازل کرد (رد  رد سایر گزینه مـاء / (

 ها) ) / أخرج: خارج کرد، بیرون آورد (رد سایر گزینه2 گزینۀ(رد 
 )41 صفحۀبی دهم، (عر

.22 صحیح است. 4گزینه 
) 3 و 1هاي گزینه) / أن تري: که ببینی (رد1گزینۀ کنی (رد  تُصدق: باور می

) / 3و  2هــاي  شــود (رد گزینــه ) / تُصــبح: مــی2/ فیــه: در آن (رد گزینــۀ 
 )3و  2هاي  ها (رد گزینه األسماك: ماهی

)23 صفحۀ(عربی دهم، 
.23 صحیح است. 4گزینه 

پشیمان «صورت  فعل مفرد است که به» نَدم) «1ها:  بررسی سایز گزینه
صـورت   شود و فعل ماضی باب تفعیل اسـت و بایـد بـه    ترجمه می» کرد

 متعدي ترجمه شود.
در اینجـا صـفت   » القبـیح «و » وارد شد«است نه » دخالت کرد» «تَدخَّلَ«) 2

 اشتباه است.باید ترجمه شود که » کار زشتشان«صورت  است که به
» کـار زشـت  «ترجمه شده که اشـتباه اسـت   » داخل شد» «تَدخَّلَ) «3
نیـز ترجمـه   » هـم «صورت نکره ترجمه شده که اشتباه است و ضمیر  به

 است.» کار زشتشان«درست آن  ترجمۀنشده و 
.24 صحیح است. 2گزینه 

 سـازد   ) / یفَـرَّق: پراکنـده مـی   4و  3هـاي   قال: گفت، بگوید (رد گزینـه 
 )1)/ عمیل: مزدور (رد گزینۀ 3 گزینۀ) / اعلموا: بدانید (رد 4گزینۀ  (رد

 اضافی است. 1در گزینۀ » قطعاً«ضمناً 
 )35 صفحۀ(عربی دهم، 

)69و 65، 64، 62، 58هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
صحیح است.3نه 

شود. غلط امالیی (در هر بیت یک غلط امالیی) دیده می
نالزخ)ف

یی
نالذخزخ

ر رر ر
مظع)جهحونههون)ب

یی
مزع

)72و 71، 50 ه ههاي  صفحه (فارسی دهم،
صحیح است.3نه 

اید. دقت نکرده» همگی نادرست آمده«د در این سؤال به 
)68و 65، 53هاي (فارسی دهم، صفحه

صحیح است.1نه 
اخوان ثالث تضمین » زمستان«عبارت داخل گیومه از شعر 2گزینۀ 

است و )(مصراع دوم حدیثی از حضرت علی 3گزینۀ است. در
مصراع دوم از رودکی است.4گزینۀ 

)68صفحۀ (فارسی دهم، 
صحیح است.4نه 

ها:سی سایر گزینه
منادا واقع شدن تیره شب، استعاره ساخته است و شب به سرگذشت 

تشبیه شده است. ق
ماه دلستان استعاره از یار است و ابروي یار به هالل ماه تشبیه شده است.

است و باده استعاره از مهر و لطف یار است.اضافۀشراب لطف،  تشبیهی
)71و56هاي هصفح(فارسی دهم، 

صحیح است.1نه 
اسـت و هـم بـه معنـی     » گورخر«در این بیت هم به معنی » گور«
است. » ر

)51صفحۀ (فارسی دهم، 
صحیح است.3نه 

ها:سی سایر گزینه
متمم است.»بردگان) «2الیه است.     مضاف»خداوند«
نهاد است.»دین«

)66صفحۀ (فارسی دهم، 

یحزی
عبارت قرآنی سؤال، اشاره دارد به اینکه نشاید با مکر خداونـد

 گوید که از مکر در این هم شاعر می 1گزینۀ یقه افکندن و در 
بردار؛ زیرا در میدان ما فرصت جوالن براي هیچ مکّاري نیست

ها:بررسی مفهوم سایر گزینه
) مکّار بودن و ناپایداري دنیا2
تتماد به مهر و محبت روزگار) عدم اعت3
) رویارویی صوفی با مکر و فریب دنیاي مکّار4

ص،7(فارسی دهم، درس 
صحیح است.2گزینه  18.

مفهوم دیگر ابیات:
گنجد. الف) عشق با بیقراري همراه و صبر در عشق نمی

د) طلب عنایت و بخشش از معشوق
تعلّقات دیگرهمۀهـ) ترجیح دادن معشوق بر 

هههاي ، صفحه6(فارسی دهم، درس 
صحیح است.3گزینه  19.

و عبارت سؤال: ناتوانی د4و 2، 1هايمفهوم مشترك گزینه
هاي او معشوق و زیبایی

: ناتوانی شاعر در توصیف اشتیاقش براي وصال3گزینۀ مفهوم 
ص،8(فارسی دهم، درس 

صحیح است.2گزینه  20.
ها: هر کسی توان درك اسرار عشق ك سایر گزینهمفهوم مشتر

: متوسل شدن به یار و موفقیت2 گزینۀمفهوم 
عرععررعربییببییبییببییبی زباابباابان

صحیح است.4گزینه  21.
) /3 گزینۀها: أنزل: فرو فرستاد، نازل کرد (رد  رد سایر گزینه

) / أخرج: خارج کرد، بیرون آورد (رد سایر گزینه2 گزینۀ(رد
صبی دهم،(عر

صحیح است.4گزینه  22.
ا دق (تُ نۀکن (1گز ن که ت أ / نه) گز
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.25 صحیح است. 3گزینه 
ترکیب وصفی ترجمه شده که » باران حقیقی) «1ها:  بررسی سایر گزینه

ترجمه نشده است و تتسـاقط  » کنید باور می«) تصدقون 2اشتباه است. 
» کردنـد  سـقوط مـی  «صورت ماضی استمراري  که به» کنند سقوط می«

صورت نکره است، امـا در   به» هایی ماهی«) أسماکاً 4ترجمه شده است. 
ترجمه شده است که اشتباه است و » ها ماهی«رت معرفه صو به 4 گزینۀ

 صورت ترکیب وصفی ترجمه شده که اشتباه است. به» باران حقیقی«
.26 صحیح است. 3گزینه 

فعــل مضـارع اســت (مالحظــه  » یالحــظُ) «1هـا:   بررسـی ســایر گزینــه 
 صورت ماضی ترجمه شده و اشتباه است. کنند) که به می
درست آن  ترجمۀرکیب وصفی است که یک ت» األسماك المنتشرة) «2
شـود   پنجم ترجمه مـی  یک» خُمس) «4است. » هاي پخش شده ماهی«

 که عدد ترتیبی است.» پنجمین«نه 
.27 صحیح است. 3گزینه 

 ها: رد سایر گزینه
 ها ) الحبوب: قرص4      ها  ) البقاع: زمین2     ) هذا الیوم: این روز 1

 )38و  29، 27هاي  (عربی دهم، صفحه
.28 صحیح است. 3گزینه 
که روي زمین به آرامـی راه   بندگان خداوند رحمان کسانی«آیه:  ترجمۀ

 یعنی تواضع دارند.» روند. می
هـا   شود، ولی در سایر گزینه متعادل بودن صحبت می بارةدر 3 گزینۀدر 

 تواضع و فروتنی. دربارة
.29 صحیح است. 3گزینه 

یک ترکیب وصفی است » کشورهاي اسالمی) «1ها:  بررسی سایر گزینه
» هاي زیادي ملت«بگیرد و همچنین » ال«باید » بالد«که در این گزینه 

جمع غیر انسان است، پس ضمیري » البالد«چنین است و چون  نیز این
غلـط  » هـم «گردد، باید مفرد مؤنث (ها) باشـد و ضـمیر    که به آن برمی

ــونیخت) «2اســت.  ــم«و ضــمیر » لف ــتباه اســت. » ه ــالد) «4اش و » ب
 هم غلط است. » تختلفون«بگیرد و » ال«باید » شعوب«

.30 صحیح است. 4گزینه 
 شویم التحصیل می ) نتخرَّج: فارغ3) سلم: صلح     2) خُمس: یک پنجم    1

 )39و  35، 24هاي  (عربی دهم، صفحه
.31 صحیح است. 3گزینه 

باشد؛  می» أُجالس«صورت  به» أُجالَس«صورت صحیح فعل  3 گزینۀدر 
 زیرا عین الفعل مضارع در باب مفاعله کسره دارد.

 باشد.» العالمات«غلط است و باید » العالَمات«ضمناً 
 )41و  35هاي  (عربی دهم، صفحه

 متن درك مطلب
هـاي مختلـف زنـدگی     ها و فرهنگ ایران سرزمینی است که در آن قبیله

بینیم. مـردم در آن بـا    آمیز می کنند که زندگی کردنشان را مسالمت می
هـا از زمـان قـدیم     کننـد. ایرانـی   هاي متنوع صحبت مـی  ها و زبان لهجه

پرستیدند و حتی قبل از اسالم هـم مشـرك نبودنـد.     خداي یگانه را می
آنها بعد از آنکه اسالم آوردنـد تـا اکنـون جـز اهللا را نخواندنـد (عبـادت       

.) در ایران ممکن است در یک خیابان یک مسجد، یک کلیسـا و  نکردند
گونـه کـه در    یک کنیسه (محل عبادت یهودیان) را با هم ببینـی همـان  

ها  یابیم. این تنوع در آب و هوا و اقلیم تیر در تهران آن را می 30خیابان 
توانیم شـهري کـه در آن    گونه که در یک زمان می نیز وجود دارد؛ همان

ي شدیدي است و شـهري کـه داراي خورشـید سـوزان اسـت و      ها باران
زمان بیابیم. ایران به سرزمینی که  شهري که پوشیده از برف است را هم

 فصل را دارد، معروف است. 4در طول سال، 
.32 صحیح است. 3گزینه 

 جایز نیست.ها  طبق متن، اصرار بر نقاط اختالف میان گروه
.33 صحیح است. 2گزینه 

 ) هوا در ایران4) تاریخ ایران    3) تنوع در ایران    2    ) اسالم و ایران1
صحیح است. 3گزینه  34.

تیر، نماد ادیان بزرگ یعنی کلیسـا، کنیسـه و    30طبق متن در خیابان 
 صحیح است. 3 گزینۀمسجد وجود دارد، لذا 

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

 مذکر  ) مؤنث3 تفاعل ) مفاعلۀ2
 »ع ي ش« » ت ي ش«) حروفه االصلیۀ 4

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه

صحیح است. 2گزینه  36.
 ها: بررسی سایر گزینه

 للمخاطب فعل مضارع/ للغائب  ) فعل ماض1
 متعدي مفاعلۀ/ الزم من باب تفاعل     

مفاعلۀ ) تفاعل3
متعدي للمخاطب/ الزم  ) للغائبه4

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
.37 صحیح است. 3زینه گ

 أرسلْ ) اُرسل2ْحاولَ      ) حول1ها:  بررسی گزینه
 إدخال ) دخول4

 )42و  37هاي  (عربی دهم، صفحه
.38 صحیح است. 2گزینه 

 مناسب آن است.ضمیر » هما«بوده و » م ح ن«از ریشه » امتحنا«
.39 صحیح است. 3گزینه 

»دفعل مضارع باب انفعال است و نون در آن زائد است و در سایر » تَنْعق
از باب افتعال هستند و نون » انتشر، ینتفع و انتخبت«ترتیب  ها به گزینه

 در آنها جزء حروف اصلی فعل است.
.40 صحیح است. 2گزینه 

جـزء حـروف   » سـ«حرف  فعل مضارع باب افتعال است، زیرا» تستوي«
 ».سوي«اصلی فعل است 

 فرهنگ و معارف اسالمی
.41 صحیح است. 3گزینه 

در برابر اعالم خطرهاي کوچک و بـزرگ، طبـق قـانون عقـل، احتیـاط      
 گیریم. کنیم و خطر احتمالی را نادیده نمیمی

از معاد  ﴾لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ﴿آیۀ پیامبران با قاطعیت کامل در 
انـد و   د و بارها با دلیـل و برهـان (عقلـی) آن را ثابـت کـرده     ان خبر داده
 اند. هاي مختلفی در مورد آن ارائه کرده استدالل

 )50و  49هاي  هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
.42 صحیح است. 3گزینه 

کننـد، آن را از حالـت امـري بعیـد و      دالیلی که امکان معاد را ثابت می
صـورت   سازند. قرآن براي اینکـه قـدرت خـدا را بـه     غیرممکن خارج می

امکـان معـاد نشـان دهـد، ماجراهـایی را نقـل       زمینـۀ  تري در  محسوس
 اند. الهی مردگانی زنده شدهارادة کند که در آنها به می

 )51و  50هاي  هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
.43 صحیح است. 1گزینه 

اي آفریده که گرایش به بقا و جـاودانگی دارد و   خداوند انسان را به گونه
از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجام 

هاي مختلفـی کـه    اگر بنا باشد با این همه استعدادها و سرمایهدهد.  می
است، خاك شویم و معادي هم نباشد. این  قرار دادهخداوند در وجود ما 

هـا در   شود که دلیل آفریدن ایـن اسـتعدادها و سـرمایه    سؤال مطرح می
 درون ما چه بود؟

 )52ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
.44 صحیح است. 2گزینه 

رو،  دهد؛ از ایـن  خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی
عده داده است که هر کس را به آنچـه اسـتحقاق دارد، برسـاند و    خداوند و

اي اسـت کـه    حقّ کسی را ضایع نکند؛ اما زندگی انسان در دنیـا بـه گونـه   
اَم نَجعـل اَلّـذینَ   ﴿آیـۀ  دهد. عدل الهـی در   امکان تحقق این وعده را نمی

 ردیده است.اشاره گ ﴾آمنوا و عملُوا الصالحات کَالمفسدینَ فی االَرضِ...
 )53ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس

.45 صحیح است. 3گزینه 
آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیـا) مسـت و   «ترجمۀ آیۀ طبق 

کردنـد و   مغرور نعمت بودند و بـر گناهـان بـزرگ (کبیـره) اصـرار مـی      
کـه مـا مـردیم و اسـتخوان شـدیم، آیـا برانگیختـه         هنگامی«گفتند:  می

 عاقبت انکار معاد، دوزخ است.» خواهیم شد؟
 )54ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس

.46 صحیح است. 1گزینه 
دانم که خدا   یو گفت: م دیبه چشم خود زنده شدن االغ را د) ( ریعز

 .توانا است يبر هر کار
کننــدگان،  بیدر آن روز بــر تکــذ يوا: «فرمایــد خداونــد در قــرآن مــی

کند کـه    یم آن را انکار یکنند. تنها کس   یها که روز جزا را انکار م   همان
 »متجاوز و گناهکار است.

)54و 51هاي هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

ها ) الحبوب: قرص4      ها  ) البقاع: زمین2    هذا الیوم: این روز 
)38و 29، 27هاي (عربی دهم، صفحه

صحیح است.3نه 
که روي زمین به آرامـی راه  بندگان خداوند رحمان کسانی«آیه:  مۀ

یعنی تواضع دارند.» روند.
هـا   شود، ولی در سایر گزینهمتعادل بودن صحبت میبارةدر 3 گزینۀ

تواضع و فروتنی.رة
صحیح است.3نه 

یک ترکیب وصفی است » ««کشورهاي اسالمی) «1ها:  سی سایر گزینه
» هاي زیادي ملت«بگیرد و همچنین »ال«باید »بالد«در این گزینه 

جمع غیر انسان است، پس ضمیري » البالد«چنین است و چون ین
غلـط  » هـم «گردد، باید مفرد مؤنث (ها) باشـد و ضـمیر   ه آن برمی

ــونیخت) «2ت.  ــم«و ضــمیر » لف ــتباه اســت. » ه ــالد) «4اش و » ب
هم غلط است. » تختلفون«بگیرد و » ال«باید »عوب
صحیح است.4نه 

شویم التحصیل می ) نتخرَّج: فارغ3) سلم: صلح     2خُمس: یک پنجم    
)39و 35، 24هاي (عربی دهم، صفحه

صحیح است.3نه 
باشد؛  می» ُأجالس«صورت  به» أُجالَس«صورت صحیح فعل  3 گزینۀ

عین الفعل مضارع در باب مفاعله کسره دارد.
باشد.»العالمات«غلط است و باید » العالَمات«ناً 

)41و 35هاي (عربی دهم، صفحه
درك مطلب

سرزمینی است که در آن قبیله هـاي مختلـف زنـدگی     ها و فرهنگ ن
بینیم. مـردم در آن بـا    آمیز می کنند که زندگی کردنشان را مسالمت

هـا از زمـان قـدیم     کننـد. ایرانـی   هاي متنوع صحبت مـی  ها و زبان ه
پرستیدند و حتی قبل از اسالم هـم مشـرك نبودنـد.    ي یگانه را می

بعد از آنکه اسالم آوردنـد تـا اکنـون جـز اهللا را نخواندنـد (عبـادت       
.) در ایران ممکن است در یک خیابان یک مسجد، یک کلیسـا و  دند

  گونـه کـه در    کنیسه (محل عبادت یهودیان) را با هم ببینـی همـان

هس» انتشر، ینتفع و انتخبت«ترتیب  ها به گزینه از باب افتعال
در آنها جزء حروف اصلی فعل است.

صحیح است.2گزینه  40.
جـ» سـ«حرف  فعل مضارع باب افتعال است، زیرا» تستوي«

».سوي«اصلی فعل است 
ممعععممععمممععااععااعارفاسالسسالالسالممییممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگگننگگنگگگو

صحیح است.3گزینه  41.
در برابر اعالم خطرهاي کوچک و بـزرگ، طبـق قـانون عقـل

گیریم. کنیم و خطر احتمالی را نادیده نمیمی
لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ﴿آیۀ پیامبران با قاطعیت کامل در 

نند و بارها با دلیـل و برهـان (عقلـی) آن را ثابـت کان خبر داده
اند.هاي مختلفی در مورد آن ارائه کرده استدالل

هاي هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.3گزینه  42.

کننـد، آن را از حالـت امـردالیلی که امکان معاد را ثابت می
سازند. قرآن براي اینکـه قـدرت خـدا راغیرممکن خارج می

امکـان معـاد نشـان دهـد، ماجراهـازمینـۀ  تري در  محسوس
اند.الهی مردگانی زنده شدهارادة کند که در آنها به می

هاي هصفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.1گزینه  43.

اي آفریده که گرایش به بقا و جـاودانخداوند انسان را به گونه
از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي

هاي مخاگر بنا باشد با این همه استعدادها و سرمایهدهد.  می
است، خاك شویم و معادي هم قرار دادهخداوند در وجود ما 

شود که دلیل آفریدن ایـن اسـتعدادها و سـر سؤال مطرح می
درون ما چه بود؟

ص،4 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.2گزینه  44.

دهد خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی
عده داده است که هر کس را به آنچـه اسـتحقاق داردخداوند و
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.47 صحیح است. 2گزینه 
لَا ریب فَیـه و   ۀإلَه إلّا هو لَیجمعنَّکُم إلَی یومِ القیامال اهللاُ ﴿آیۀ بر اساس 

بیـانگر   ﴾من أصدقُ منَ اهللاِ حدیثاً﴿عبارت  ﴾من أصدقُ منَ اهللاٍ حدیثاً
لَـا   ۀلَیجمعنَّکُم إلَی یومِ القیام﴿القول بودن است که موید عبارت  صادق

یهف یبیعنی حقانیت رستاخیز و نهی از تردید بودن در آن است. ﴾ر 
هـاي آنهـا را بـه حالـت اول     اننـه تنهـا اسـتخو   «فرمایـد: این آیه که می

وریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان گونـه کـه بـوده، مجـدداً     آ درمی
 بیانگر معاد جسمانی براي پیوستن به روح در قیامت.» کنیم.خلق می

.48 صحیح است. 4گزینه 
، غایت حضور ﴾و من ورائهِم برزخ الی یومِ یبعثونَ﴿طبق عبارت قرآنی 

ماننـد   یامت در آنجا میانسان در برزخ، تا روز قیامت است و آدمیان تا ق
هاي آن برخـوردار و اگـر بـدکار و     که نیکوکار باشند، از لذت و درصورتی

 گردند. ها و دردهاي آن متألم می شقی باشند، از رنج
 )61ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

.49 صحیح است. 2گزینه 
فاصـل زنـدگی دنیـوي و      از دالیل وجود شعور و آگاهی در برزخ که حد

شـدگان جنـگ بـدر     با کشـته  )ماست، سخن گفتن پیامبر (اخروي 
قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشـان بـه   «باشد که فرمود:  می

 »توانند پاسخ دهند. این کالم از شما شنواترند و فقط نمی
 )62و  61هاي  هصفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

.50 صحیح است. 3گزینه 
با توجه به اینکه عامل شعور و آگـاهی انسـان در دنیـا روح وي اسـت و     

هـاي بـرزخ،    دهد، یکی از ویژگـی  روح در برزخ، به حیات خود ادامه می
لُ صـالحاً    ﴿وجود شعور و آگاهی در آن، خواهد بود. عبـارت   لّـی اَعمـلَع

بیانگر آگاهی انسان به کاستی اعمالش در عالم برزخ است ﴾فیما تَرَکت. 
 )61ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

.51 صحیح است. 1گزینه 
کـه روح آنـان را دریافـت     فرشتگان بـه کسـانی  «ترجمۀ آیۀ از دقت در 

گوینـد: شـما در (دنیـا)     اند، مـی  که به خود ظلم کرده کنند، درحالی می
چگونه بودید؟ گفتند: مـا در سـرزمین خـود تحـت فشـار و مستضـعف       

» گر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟بودیم. فرشتگان گفتند: م
 گردد. پاسخ سؤال روشن می

 )64ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
.52 صحیح است. 1گزینه 

:ها یامپ
»حتَّى إِذا«است.  یدائم یگروه يغرور و غفلت براـ1
بازگشت به دنیا خواهند  يمنحرفان روزى بیدار خواهند شد و تقاضاـ 2

»ربِّ ارجِعونِ«است.  یکرد، اما آن تقاضا نشدن
»ربِّ ارجِعونِ«فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است.  ضایع کردن عمر وـ 3
قول آنـان در مـورد    یول ؛است يکفّار جد يبازگشت از سو يتقاضاـ 4

 »لَعلّی أَعملُ«صالح شدن مشکوك است. 
»ارجِعونِ لَعلّی أَعملُ صالحاً«بعد از مرگ است.  ۀتوشعمل صالح، زاد و ـ 5
دارند، بایـد بیشـتر عمـل صـالح انجـام       یکسانى که مکنت و امکاناتـ 6

»أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«دهند. 
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار/  بکن يرسد کار یکه دستت م يا

»أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«آخرت است.  ۀمزرعدنیا ـ 7
إِنَّهـا  «ندارد.  یقلب ۀپشتواناه، تنها با زبان است و اقرار کافران به اشتبـ 8

 »کَلمۀٌ هو قائلُها
 )61 صفحۀ، 5(دین و زندگی دهم، درس 

.53 صحیح است. 3گزینه 
 يادر فض یراخالقیو نشر مطالب نامناسب و غ دیغلط، تول يها يمدساز
 جــادیآداب و رســوم غلــط در امــر ازدواج، ا تیــتقو ایــ جــادیا ،يمجــاز

 یسـت یناشا از اعمـال  ییهـا   نمونـه  گران،یدر د یو اخالق يانحرافات فکر
پـس از مـرگ    یگناهان فرد، حتـ  پروندة شدن نیاست که موجب سنگ

 .شود یم يو
را در جامعـه   یکـ ی: هر کس سنت و روش ندیفرما یم )( رسول خدا

کنند، ثواب  یبه آن سنت عمل م یمردم ایکه در دن یسازد تا وقت يجار
 از اجـر  نکـه یگذارنـد، بـدون ا   یشخص هم م نیآن اعمال را به حساب ا

مردم مرسوم  نیرا در ب یکس سنت زشت آن کم کنند و هر ةدهند انجام
 زیـ عمل کنند، گناه آن را بـه حسـاب او ن   بدان یکه مردم یتا وقت کند

 .از گناه عامل آن، کم کنند نکهین اگذارند، بدو یم
 ۀنامـ  دادن«بیـانگر  » ینَبّؤُا الْإِنْسانُ یومئذ بِمـا قَـدّم و أَخَّـرَ   ﴿ ۀشریف ۀآی

 باشد. قیامت می دوم ۀمرحلوقایع از  ﴾اعمال
 )72و  63، 62هاي  هصفح، 6و  5 هاي (دین و زندگی دهم، درس

.54 صحیح است. 1گزینه 
اند  ها را در دنیا دیده چون ظاهر و باطن اعمال انسانپیامبران و امامان، 

و از هر خطایی مصون و محفوظ هستند، بهترین گواهان قیامت هستند. 
 ها است. پیامبران و امتهمۀ نیز شاهد و ناظر بر  )رسول خدا (

 )73و  72هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.55 صحیح است. 4گزینه 
مراقبت فرشتگان الهی از انسـان، آگـاهی بـه اعمـالی اسـت کـه       نتیجۀ 
ایـن مراقبـت،   نتیجـۀ   ﴾یعلَمونَ مـا تَفعلـونَ  ﴿دهند:  ها انجام می انسان

 گواهی دادن و شهادت فرشتگان در قیامت است.
 )73ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

.56 صحیح است. 4گزینه 
هـان و عاقبـت شـوم    آن ج قـت یحق دنیـ افراد بدکار با د امتیدر روز ق

 …کاش يکنند که ا یشروع به سرزنش خود کرده و آرزو م ش،یخو
. او ما میکرد یکاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نم يا
 .خدا بازداشت ادیاز  را

 )74ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.57 صحیح است. 1گزینه 

 عبـارت  حسرت و افسوس انسان به خـاطر پـیش نفرسـتادن عمـل اسـت.     
﴿منیز به مفهوم پیش از مرگ انجام دادن عمل صالح آمده است. ﴾بِما قَد 

 )74و  62هاي  هصفح، 6و  5هاي  (دین و زندگی دهم، درس
.58 صحیح است. 2گزینه 

سـاز   شود. پس زمینـه  قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز میصحنۀ با آماده شدن 
قیامت است کـه شـامل حـوادث زنـده     صحنۀ رسیدگی به اعمال، آماده شدن 

شود. اعمال پیامبران و  ها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم می انسانهمۀ شدن 
 گیرد. امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می

 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.59 صحیح است. 3گزینه 

اول قیامت، زمـین  لۀ مرحها در  تغییر در ساختار زمین و آسمانحادثۀ در 
هـا سـخت در هـم کوبیـده      شود. کوه آید و خرد می به شدت به لرزه درمی

شـوند و همچـون ذرات گـرد و غبـار در هـوا پراکنـده        شده و متالشی می
 ﴾کَثیبـاً مهـیالً  ﴿هـایی از شـن نـرم     ها بـه صـورت تـوده    گردند و کوه می

 آیند. درمی
 )71ۀ صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

.60 صحیح است. 2گزینه 
روزي که هر مادر شیردهی، طفـل شـیرخوار خـود را    «حج: سورة آیات 

کند. مردم از هیبت آن روز همچـون افـراد مسـت بـه نظـر       فراموش می
صداي » که مست نیستند ولی عذاب خدا سخت است. رسند؛ درحالی می

 گردد. مهیب قیامت (نفخ صور) و علیت سختی عذاب الهی برداشت می
 )71و  70هاي  هصفح، 6 زندگی دهم، درس(دین و 

 زبان انگلیسی
صحیح است. 2گزینه  61.

نکته: براي بیان کاري که در گذشته در حال انجام بوده اسـت، از زمـان   
کنیم و چون فاعل و مفعـول جملـه یـک     گذشته استمراري استفاده می

 نفر است، از ضمیر انعکاسی به جاي مفعول استفاده می کنیم.
ابتدا وقتی وارد اتاق مدیر شدم، فکر کردم که با خـودش  جمله: ترجمۀ 

 زد. زند؛ اما بعداً فهمیدم که با تلفن حرف می حرف می
 )83و  82هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 

.62 صحیح است. 3گزینه 
تواند به صورت استمراري  یک فعل حالتی است و نمی knowنکته: فعل 

کنـیم، نـه از    لی اسـتفاده مـی  از ضمیر مفعـو  withنوشته شود و بعد از 
 ضمیر شخصی 

جمله: اولین بار است که قصد سفر کردن به جنـوب را داریـم و   ترجمۀ 
 اي برویم. دانیم چه چیزي با خود ببریم و از چه جاده نمی

 )93و  86هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 
.63 صحیح است. 4گزینه 

on October 31        صحیح اسـت؛ چـون بـراي تـاریخ کامـل کـه روز آن
 کنیم. استفاده می onمشخص است، از حرف اضافه 

 )110صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 
.64 صحیح است. 3گزینه 

و  درگذشـت جمله: فردوسـی، شـاعر بـزرگ ایرانـی، در طـوس      ترجمۀ 
 هاي گردشگري آن شهر است. ترین جاذبه آرامگاه او یکی از مهم

 ) درگذشتن ـ فوت کردن3فتن ـ برطرف شدن ) ر2) بردن 1
 ) دور شدن4

 )82صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.2نه 
فاصـل زنـدگی دنیـوي و     الیل وجود شعور و آگاهی در برزخ که حد

ماست، سخن گفتن پیامبر (وي 
خخ

شـدگان جنـگ بـدر    با کشـته )
قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشـان بـه   «اشد که فرمود: 

»توانند پاسخ دهند. کالم از شما شنواترند و فقط نمی
)62و 61هاي  هصفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.3نه 
جه به اینکه عامل شعور و آگـاهی انسـان در دنیـا روح وي اسـت و     

از ویژگـی  در برزخ، به حیات خود ادامه می هـاي بـرزخ،    دهد، یکی
لُ صـالحاً    ﴿د شعور و آگاهی در آن، خواهد بود. عبـارت   لّـی اَعمـلَع﴿﴿

بیانگر آگاهی انسان به کاستی اعمالش در عالم برزخ است﴾ تَرَکت.
)61ححۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.1نه 
کـه روح آنـان را دریافـت    فرشتگان بـه کسـانی  «ترجمۀ آیۀ قت در

 گوینـد: شـما در (دنیـا)     اند، مـی  که به خود ظلم کردهکنند، درحالی
ونه بودید؟ گفتند: مـا در سـرزمین خـود تحـت فشـار و مستضـعف       

نبود که مهاجرت کنید؟م. فرشتگان گفتند: م » ممگر زمین خدا وسیع
سؤال روشن می گردد. خ

)64ححۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.1نه 
:ها

»حتَّى إِذا«است. ممیدائمههیگروهيغرور و غفلت برا
بازگشت به دنیا خواهند  يمنحرفان روزى بیدار خواهند شد و تقاضا

ِ ِى ى

اما آن تقاضا نشدن ،
ى

»ربِّ ارجِعونِ«است.  ی نن
فرصت، سبب حسرت در هنگام مرگ است.ضایع کردن عمر و

ِ ِ ِِ
»ربّ ارجعون« 

؛است يکفّار جد يبازگشت از سو يتقاضا
مع

قول آنـان در مـورد   للیول
ِ ِ ِ

»لَعلّی أَعملُ«ح شدن مشکوك است. 
ير

»««ارجِعونِ لَعلّی أَعملُ صالحاً«بعد از مرگ است. ۀتوشعمل صالح، زاد و 
دارند، بایـد بیشـتر عمـل صـالح انجـام      تتیکسانى که مکنت و امکانات

ِ ِ

أَعملُ صالحاً فیما تَرَکْت«د. 
و وى یى

«
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار/  بکن يرسد کار یکه دستت م

استۀمزرعدنیا تَرَکْت«آخرت فیما صالحاً أَعملُ
ن وب ز ن ز وپیش ز ن ز

«

رس م ی ز و ین )
صحیح است.1گزینه  57.

حسرت و افسوس انسان به خـاطر پـیش نفرسـتادن عمـل اسـ
﴿منیز به مفهوم پیش از مرگ انجام دادن عمل صالح آم﴾﴿﴿بِما قَد

ه ههاي هصفح، 6و  5هاي (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.2گزینه  58.

شود. پس قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز میصحنۀبا آماده شدن 
قیامت است کـه شـامل حـصحنۀرسیدگی به اعمال، آماده شدن 

میانسانهمۀشدن  شود. اعمالها و کنار رفتن پرده از حقایق عالم
گیرد. امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می

هاي هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
صحیح است.3گزینه  59.

اول قیامححلۀمرحها در  تغییر در ساختار زمین و آسمانحادثۀدر 
 هـا سـخت در هـ شود. کوهآید و خرد می به شدت به لرزه درمی

شـوند و همچـون ذرات گـرد و غبـار در هـشده و متالشی می
﴿﴿کَثیب﴿   هـایی از شـن نـرم     ها بـه صـورت تـوده گردند و کوه می

آیند. درمی
ص،6 (دین و زندگی دهم، درس

صحیح است.2گزینه  60.
روزي که هر مادر شیردهی، طفـل شـیرخو«حج: سورة آیات 

کند. مردم از هیبت آن روز همچـون افـراد مسـتفراموش می
که مست نیستند ولی عذاب خدا سخت استرسند؛ درحالی می

مهیب قیامت (نفخ صور) و علیت سختی عذاب الهی برداشت
هاي هصفح، 6 زندگی دهم، درس(دین و 

ییسسییسی اننگگننگگنگگگللگگگگگللگللییللییلییسسییسسی زباابباابان
صحیح است.2گزینه  61.

نکته: براي بیان کاري که در گذشته در حال انجام بوده اسـت
کنیم و چون فاعل و مفعـول جگذشته استمراري استفاده می

نفر است، از ضمیر انعکاسی به جاي مفعول استفاده می کنیم
ابتدا وقتی وارد اتاق مدیر شدم، فکر کردم کهجمله: ترجمۀ 

زند؛ اما بعداً فهمیدم که با تلفن حرف می حرف می
ر م یر ق ر و ی و وب
زد. 

www.konkur.in
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.65 صحیح است. 1گزینه 
هـا در   اي از انتخـاب  گسترده طیفجمله: رنگ اتاق نشیمن را از ترجمۀ 

 فروشی انتخاب کردیم. رنگ
 ) مکان ـ جا4) سفارتخانه   3) فرهنگ   2) طیف ـ مجموعه   1

 )104صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
.66 صحیح است. 4گزینه 

بود که به گردشگري جمله: پارسال فرصتی براي صنعت جهانی ترجمۀ 
هـا بیشـترین    هاي مسـافرتی و هتـل   طرز چشمگیري رشد کرد و آژانس

 سود را داشتند.
 ) پزشکی ـ دارو 3) آموزشی ـ تحصیالت  2) کشاورزي   1
 ) گردشگري4

 )102صفحۀ ، 4درس (انگلیسی دهم، 
.67 صحیح است. 2گزینه 

شان بود که به آنهایی که  ها معتقد بودند که وظیفه جمله:  ایرانیترجمۀ 
 هایشان را در سیل از دست دادند، کمک کنند. خانه

 ) رفتار4) رفتار ـ منش ـ روش   3) وظیفه ـ اجبار   2) ارزش   1
 )112صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 

.68 است.صحیح  1گزینه 
جمله: خاطرات کودکی تاجر موفق، متأسفانه او را همیشه به آن ترجمۀ 

 بسیار فقیر بود.خانوادة اي در یک  برد که پسر بچه هاي سخت می سال
 ) اخیرا4ً) زود   3) با خوشحالی   2) متأسفانه   1

 )80صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
 Cloze testترجمه 

خواهـد بـه    فرقی ندارد که شما یک گردشگر یا یک زائر باشید کـه مـی  
کشورهاي خارجی سفر کند. شما باید چنـد کـار را بـراي آمـاده شـدن      
انجام دهید: پیدا کردن یک آژانس خوب براي خرید بلیطتان و گـرفتن  

هاي خوبی که به انتخاب مشتریانشان احترام  روادید و تحقیق براي هتل
فـروش بلـیط،   نمایندة ا فراموش نکنید که قبل از رفتن به گذارند؛ ام می

الگوهاي فرهنگی مقصدتان مطالعه کنید. در مـورد فرهنـگ،   دربارة باید 
مسائل سالمت غذاها، انواع سـرگرمی و هـزاران چیـز دیگـر     دربارة باید 

 مانند مؤدب بودن، ارزش صبر و تمیزي آن کشور بدانید.
 )4(انگلیسی دهم، درس 

.69 صحیح است. 4گزینه 
 کنیم. براي بیان اجبار و ضرورت استفاده می  mustاز 

.70 صحیح است. 1گزینه 
 ) جذب کردن3) پیدا کردن، قرار گرفتن  2) احترام گذاشتن به   1
 ) اطالع دادن4 

.71 صحیح است. 3گزینه 
 ) جشن4) مقصد  3) تجربه   2) سنت  1

.72 صحیح است. 2گزینه 
کنیم.هاد دادن استفاده میبراي توصیه کردن و پیشنshouldاز 

 1ترجمه متن 
شود. آنچـه   زده می» پیر«جوامع به بخشی از جمعیت برچسب همۀ در 

کند، سنی است که در آن افـراد   که از یک مکان به مکان دیگر فرق می
شـوند   گیرند و روشی که توسط آن پیران لحـاظ مـی   را  پیر در نظر می

جوامع صنعتی مدرن، پیرسـالی از  گیرند). در  (پیران مورد توجه قرار می
شود؛ برعکس آن در قرن نـوزدهم پیـري از    سالگی شروع می 70یا  65
شـد. در بسـیاري از کشـورهاي فقیـر آنجـا کـه        سالگی شـروع مـی   55

سـال نیـز    40تر اسـت، فـردي بـه جـوانی      انتظارات زندگی بسیار پایین
 ممکن است پیر به حساب آید.
گیرند و حتـی   را عاقل و باتجربه درنظر میدر بعضی از جوامع افراد پیر 

ممکن است رهبران جامعه باشند؛ اما در جوامع غربی بعضی اوقات افراد 
شوند). پس از رسـیدن بـه سـن     شوند (نادیده گرفته می پیر تخفیف می

، شـاید از آنهـا انتظـار بـرود کـه      70و  60مخصوص یعنی بـین حـدود   
ز قادر باشـند بـه خـوبی کـار     خودشان را بازنشسته کنند، حتی اگر هنو

شـود و در بسـیاري از    کنند. به تدریج ارتباط آنها با جامعه گسسته مـی 
 کنند که کامال متشکل از افراد پیر است. موارد در اجتماعاتی زندگی می

سریع پیر شدن جمعیت کشورهاي صنعتی نه فقط به خاطر افرادي اسـت  
ش شدید در تعداد تولدها از کنند، بلکه به خاطر کاه تر می که عمر طوالنی

رسد زنان تمایـل دارنـد از مـردان بیشـتر      باشد. به نظر می می 1970دهۀ 
سـال   70به ازاي هر یکصـد زن بـاالي    1985عمر کنند، بنابراین در سال 

مرد وجود داشت، همچنین این مسئله صـادق اسـت کـه انتظـار      63فقط 
فقیر عمـر کننـد، چـرا کـه     تر از جوامع  تر طوالنی برود اعضاي جوامع مرفه
 هاي پزشکی بهتري دارند. شوند و مراقبت معموالً بهتر تغذیه می

 )3(انگلیسی دهم، درس 

.73 صحیح است. 1گزینه 
 .شوند بسته به کشورشان پیر در نظر گرفته میمطابق با متن، افراد 

سؤال اول مربوط به پاراگراف اول است. ایـن سـؤال، سـؤالی اسـت کـه      
شود. در همان خـط اول و دوم پـاراگراف اول    مستقیماً در متن بیان می

کند، سنی است  گفته شده است که آنچه از یک مکان به مکان فرق می
کـامال   1گزینـۀ  گیرند. این مفهوم با  که در آن افراد را مسن در نظر می

 ت.برابر اس
.74 صحیح است. 2گزینه 

در جوامـع صـنعتی دیـده    مطابق بـا مـتن پیـر شـدن سـریع جمعیـت       
 شوند.می

شود به پاراگراف سوم، شما کلمات سـؤال   سؤال سوم درست مربوط می
را » (پیر شدن سـریع جمعیـت)   rapidaging of the population«را 

 industrialized societiesکنید، عبـارت   scanدر همان خط اول اگر 
 بینید. عیناً می 2گزینۀ را در متن و در 

.75 صحیح است. 3گزینه 
 بسیار جوان در جوامع فقیر رو به کاهش است، درست نیست.اینکه جمعیت 

کردنـی از مـتن اسـت. در پـاراگراف سـوم       این سؤال یک سؤال برداشت
گفته شده که در کشـورهاي پیشـرفته و صـنعتی جمعیـت پیـر رو بـه       

گیرید که در جوامع فقیر، جمعیـت جـوان    جه میافزایش است، پس نتی
جمعیـت جـوان در   «گویـد:   کـه مـی   3رو به افزایش است، پس گزینـه  
 باشد. اشتباه می» جوامع فقیر درحال کاهش است

.76 صحیح است. 1گزینه 
 است. پیرسالیدربارة متن عمدتاً 

شـوید   خوانیـد، متوجـه مـی    ها را سطحی هم می یکبار که کل پاراگراف
گزینۀ هاي دیگر مثل  کند؛ گزینه پیر شدن و پیرسالی صحبت میدربارة 

 topicقسـمتی از کـل مـتن هسـتند. بـه عبـارت دیگـر         4گزینـۀ  یا  3
 باشند. یا زیر موضوع می subtopicنیستند، بلکه 

 2ترجمه متن 
رابرت آدام پسر یک معمار ساختمان، ویلیام آدام بود و او سه برادر داشـت  

هایی که او با آنهـا طراحـی    ختمان بودند. ساختمانکه آنها هم مهندس سا
کرد، بسیار ساده بودند و از بیرون خوب چیده شـده بودنـد (مرتـب شـده     

هاي بزرگ داخل به خوبی تزیین و شکل داده شده بودنـد. او   بودند) و اتاق
هـا یـا دیوارهـاي     داد، از طریـق دادن گوشـه   تري می ها شکل جالب به اتاق

ها و دیوارهـا،   ها در یک انتها، سقف اوقات ردیفی از ستون انحنادار یا گاهی
هاي روشـن نقاشـی شـده بودنـد.      هاي زیبایی داشتند که با رنگ کاري گچ

هـا   ها، او مبلمانی را که در اتـاق  و اتاق  عالوه بر طراحی و تزیین ساختمان
هــاي روي بخــاري،  گرفــت را طراحــی کــرد. مبلمــان، طاقچــه  قــرار مــی
هـاي کلیـد بـه دقـت طراحـی و       در و حتی پوشش سـوراخ هاي  دستگیره

هـایی کـه هنـوز وجـود      شد. بسیاري از کارهـاي او درون خانـه   ساخته می
حومـۀ  هـاي   شد. بهترین خانه در نزدیک لندن انجام می syonدارند، مثل 

شـیر   در یورك Harewoodدر لندن و  Kenwoodشهري ساخت او مثل 
 ه شدند.ساخت 1770دهۀ تا ابتداي  1760از 

آدام معماري ساختمان را وقتی در یک تور به ایتالیا رفته بود، آموخـت.  
رم عالقـه داشـت و در     Pompeiiهـاي شـهر    او به طرز خاصی به خانه

کرد. او خودش را در لندن در سال  برداري می هایش از آنها کپی طراحی
 به او ملحق شد. Jamesمشهور کرد و بعداً برادرش  1758

توانسـت آن را   ساخت، مـی  کاري می آدام یک طرحی براي گچ وقتی که
توانسـت قـالبی کـه بـراي شـکل       در چندین خانه استفاده کند؛ زیرا می

 کرد را دوباره استفاده کند. دادن گچ استفاده می
.77 صحیح است. 4گزینه 

 انجام شد. هاي موجود در نزدیک لندن خانهبیشتر کارهاي آدام در 
در  much of Adam’s work was doneکلمـات ایـن سـؤال یعنـی     

اسـت   4گزینـۀ  شدن است. پس پاسـخ   scanانتهاي پاراگراف اول قابل 
 که عیناً در متن آمده است.

.78 صحیح است. 2گزینه 
 .Pompeiiها در  خانهبرداري بود از  تزیین در کارهاي آدام کپی

این هم یک سؤال مستقیم از متن است. کلمات کلیـدي ایـن جملـه را    
هـایی در   خانـه «کنید. بنابراین جـواب   scanتوانید در پاراگراف دوم  می

پاسخ درست است.» شهر پامپی

ررزش جب ی روشو ش ر رر ر
)112  صفحۀ ، 4(انگلیسی دهم، درس 

است.صحیح 1نه 
جمله: خاطرات کودکی تاجر موفق، متأسفانه او را همیشه به آن مۀ 

ح

بسیار فقیر بود.خانوادة اي در یک  برد که پسر بچه هاي سخت می
2متأسفانه  

ي
) اخیرا4ً) زود   3) با خوشحالی   

وو

)80 صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 
Cloze tes

خواهـد بـه   ی ندارد که شما یک گردشگر یا یک زائر باشید کـه مـی  
ورهاي خارجی سفر کند. شما باید چنـد کـار را بـراي آمـاده شـدن      
م دهید: پیدا کردن یک آژانس خوب براي خرید بلیطتان و گـرفتن  

هاي خوبی که به انتخاب مشتریانشان احترام ید و تحقیق براي هتل
فـروش بلـیط،   نمایندةمما فراموش نکنید که قبل از رفتن به گذارند؛ ام

الگوهاي فرهنگی مقصدتان مطالعه کنید. در مـورد فرهنـگ،   دربارة 
مسائل سالمت غذاها، انواع سـرگرمی و هـزاران چیـز دیگـر     دربارة 

د مؤدب بودن، ارزش صبر و تمیزي آن کشور بدانید.
)4(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.4نه 
musکنیم.براي بیان اجبار و ضرورت استفاده می

صحیح است.1نه 
) جذب کردن3) پیدا کردن، قرار گرفتن  2حترام گذاشتن به   

 اطالع دادن
صحیح است.3نه 

) جشن4) مقصد  3) تجربه   2سنت 
صحیح است.2نه 

shoulکنیم.ننهاد دادن استفاده میبراي توصیه کردن و پیشن
1تن 
شود. آنچـه   زده می» پیر«جوامع به بخشی از جمعیت برچسب همۀ 

کند، سنی است که در آن افـراد  ز یک مکان به مکان دیگر فرق می
شـوند  گیرند و روشی که توسط آن پیران لحـاظ مـی  پیر در نظر می

م قرار توجه مورد دران ازگیرند). ال پیرس مدرن، صنعت جوامع

صحیح است.3گزینه  75.
بسیار جوان در جوامع فقیر رو به کاهش است، درساینکه جمعیت 

کردنـی از مـتن اسـت. در پـاراگاین سؤال یک سؤال برداشت
گفته شده که در کشـورهاي پیشـرفته و صـنعتی جمعیـت پ

گیرید که در جوامع فقیر، جمعیییجه میافزایش است، پس نتی
جمعیـت«گویـد:   کـه مـی   3رو به افزایش است، پس گزینـه  
باشد. اشتباه می» جوامع فقیر درحال کاهش است

صحیح است.1گزینه  76.
است. پیرسالیدربارة متن عمدتاً 

خوانیـد، متوجـهها را سطحی هم مییکبار که کل پاراگراف
هاي دیگر کند؛ گزینه پیر شدن و پیرسالی صحبت میدربارة 

قسـمتی از کـل مـتن هسـتند. بـه عبـارت دی4گزینـۀ  یا 3
باشند.یا زیر موضوع میsubtopicنیستند، بلکه 

2ترجمه متن 
رابرت آدام پسر یک معمار ساختمان، ویلیام آدام بود و او سه بر

هایی که او با آنهختمان بودند. ساختمانکه آنها هم مهندس سا
کرد، بسیار ساده بودند و از بیرون خوب چیده شـده بودنـد (مر

هاي بزرگ داخل به خوبی تزیین و شکل داده شدبودند) و اتاق
هـا یـا داد، از طریـق دادن گوشـه تري می ها شکل جالب به اتاق

ها ها در یک انتها، سقف اوقات ردیفی از ستون انحنادار یا گاهی
هاي روشـن نقاشـی شـهاي زیبایی داشتند که با رنگکاري گچ

 ها، او مبلمانی را که د و اتاق  عالوه بر طراحی و تزیین ساختمان
  هــاي رويگرفــت را طراحــی کــرد. مبلمــان، طاقچــه قــرار مــی
هـاي کلیـد بـه دقـتدر و حتی پوشش سـوراخ هاي  دستگیره

  هـایی کـه هن  شد. بسیاري از کارهـاي او درون خانـه   ساخته می
هـشد. بهترین خانهدر نزدیک لندن انجام میsyonدارند، مثل 

و Kenwoodشهري ساخت او مثل  درHarewoodدر لندن
تته شدند.ساخت1770دهۀ تا ابتداي 1760از 

آدام معماري ساختمان را وقتی در یک تور به ایتالیا رفته بود
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C( , y)0
A( , )1 4

B(x , )0

.79 صحیح است. 4گزینه 
ها بیشتر از یکبار استفاده کند، زیـرا او   توانست از طراحی تزیین آدام می
 .توانست چندبار استفاده کند کرد که می می هایی استفاده از قالب

این سؤال مربوط به آخر متن است. فقط در جمـالت آخـر نویسـنده از    
کنـد و در سـؤال چهـارم، طـراح از      استفاده مـی  sinceحرف ربط علت 

because کند. همان علتی که پس از  استفاده میsince    در خـط آخـر
در  becauseال پـس از  شود همین علتی که در این سؤ آمده است، می

 رود. کار می به 4گزینۀ 
.80 صحیح است. 3گزینه 

 باشد. می رابرت آدام یک معمارتواند،  بهترین عنوان براي متن می
است. این موضـوع را در    Adam Robertموضوع متن طبیعتاً راجع به 

تاریخ معماري دربارة بسیار کلی است؛ چون  1گزینۀ بینید.  می 3گزینۀ 
تـاریخ معمـاري سـخن    دربـارة  یـد و مـتن بـه هـیچ وجـه      گو سخن می

نامه و کارهاي یـک معمـار    قسمتی از زندگیدربارة گفت، بلکه متن  نمی
 گفت. سخن می Robert Adamبه نام 

 تجربیریاضی 
.81 صحیح است. 3گزینه 
nnعبارت a ازاي  بهn هاي زوج برابر| a  aهاي فرد برابر با nازاي  و به |
  است.

 )57 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.82 صحیح است. 3گزینه 

( ) ( ) ( ) ( )( )3 3 3 2 2 3105 100 5 100 3 100 5 3 100 5 5 
1000000 150000 7500 125 1157625 

)67 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.83 صحیح است. 2گزینه 

x y (x y) (x y) (x y) x y
x y x y x y x y x y

2 2 2

2 2 2 2
4

 )67تا  62هاي  هصفح(ریاضی دهم، 
.84 صحیح است. 2گزینه 

x A B
xx x (x )2 212 1 1

 

A(x ) Bx Ax A B
(x ) (x ) (x )2 2 2

1
1 1 1

 

A
A B

B A B
1 20 1

 )67تا  65هاي  صفحه(ریاضی دهم، 
.85 صحیح است. 1گزینه 

( )
( )

2 3 5 2 3 5 61
2 3 5 2 3 5 2 3 2 6 5 6 

a b c12 18 30 6012
 )67تا  65هاي  صفحه(ریاضی دهم، 

.86 صحیح است. 3گزینه 
A ( )3 3 3 37 4 3 7 4 3 3 49 48 7 4 3 7 4 3

A A A A3 314 3 3 14
 )64تا  62هاي  صفحه(ریاضی دهم، 

.87 صحیح است. 1گزینه 
12

A( , )1 2 C B( , )2  تر است. پس: نزدیک Aنسبت به  Bدو برابر به  C ۀنقط 1

B A
C

B A
C

x x ( )
x

B AC
y y ( )

y

2 2 2 1 13 32
3 2 21 2 03 3

  

)Cصورت  به C ۀنقطبنابراین مختصات  , )1  است. 0
 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 

.88 صحیح است. 2گزینه 
واحد مربع است  16وقتی مساحت مربع 

شـود. پـس    مـی  4یعنی طـول ضـلع آن   
واحـد   2مرکز مربع تا ضلع برابـر   ۀفاصل

 است.
 

| ( ) ( ) m | | m | | m |2 2
3 1 4 4 132 2 13 1053 4

 فاصله

m m
m m

13 10 3
13 10 23 

3 23  m:مجموع مقادیر ممکن براي 26
 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 

.89 صحیح است. 2گزینه 
 دهیم. نقاط مشخص شده را روي دستگاه مختصات نشان می

B( , )2 1A( , )3 1

C( , )4 4

هدعاق5

عافترا5

 
/S 5 5 12 52 2

ÌIÿUnH ½køI¤

 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 
.90 صحیح است. 2گزینه 

ــز      ــول مرک ــکل، ط ــه ش ــه ب ــا توج ــت و  5ب ــلۀاس ــط،  فاص آن از خ
y x3 4 1  برابر شعاع دایره است: 0

3
( ,b)5

x 2

y x3 4 1 0
| b ( ) |

( )2 2
3 4 5 1 3

3 4

| b | | b |3 21 15 7 5
b b
b b

7 5 12
7 5 2

 )9 و 8 هاي صفحه ،یازدهم(ریاضی 
.91 صحیح است. 2گزینه 
 گیرد. پس: قرار می Cو  Bوسط نقاط  A نقطۀ
xyB C xA ( , ) A
y

2
2 2 2 8  

ــاط    ــط از نق ــن خ ــابراین، ای )بن , )2 و 0
( , )0 صـورت   اش بـه  گـذرد. معادلـه   می 8
yx 12 xخواهد بود. 8 y 24 

 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 
.92 صحیح است. 4گزینه 
m ABm:شیب عمودمنصف1 8 5 11  ABخط  :شیب پاره 2

A B ( , ) ( , )1 2 5 8 1 13
2 2 2 2  ABخط  وسط پاره M:مختصات  2

 نویسیم: را می ABعمودمنصف  ۀمعادلحاال 
y y m(x x ) y (x )0 0

13 112 2  
 گذاریم: را برابر صفر می xها، yبرخورد با محور  نقطۀبراي پیدا کردن عرض 

x y y0 13 1 62 2  
 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 

2

x y m3 4 0

( , )1 4

یم ن
ربییببییبییببییبی

صحیح است.3نه 
nnت aازاي بهn هاي زوج برابر| a aهاي فرد برابر با nازاي  و به |
ت.

)57صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.3نه 

( ) ( ) ( ) ( )( )3 3 3 2) ( )) ) 2 3105 100 5 100 3 100 5 3 100 5 5( ) ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )(( ) ( ) ( ) ( )( )) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )(3 ( )( )(( )( )( 2

1000000 150000 7500 125 1157625
)67صفحۀ(ریاضی دهم، 

صحیح است.2نه 
yy) (x y) xx y (x y) (x )(

x y x y x y x y x y

y) (xy (x y) (xy (x y) (x

y x y x y x

2 2 2

2 2 2 2

)67تا 62هاي  هصفح(ریاضی دهم، 
صحیح است.2نه 

x A B
xx (x )
A

2 2x ( )12 1x ))
A(x ) Bx Ax A B

(x ) (x ) (x )

)) AA( )x
2 2 2) (x ) (x) (x ) (x) (x ) (x) (x) (x

A
A B

B A B
A B

AA
1 20 1BB

)67تا 65هاي  صفحه(ریاضی دهم، 
صحیح است.1نه 

( )
( )( )

5)) 2 3 51
5 2 3 2 6 52 3 5 5 2 3 2( )( )( )(

ba b cb3012 18 6A( )

ی ن روي ر یمص

B( , ),( ,A( , )( ,,

C( , ),, )

ه5 هدعاق

5

/
5 5 12 5/2 2

H ½køI¤

 هها صفحه، یازدهم(ریاضی 
صحیح است.2گزینه  90.

ــز      ــول مرک ــکل، ط ــه ش ــه ب ــا توج ــت و  5ب ــلۀاس آن فاص
y3 4 1 0y x 11x:برابر شعاع دایره است

3
( ,b)

x 2

y3 4 1 0y x 11x
| b ( ) |

( )2 2( )

b ( )b ( ) 3
3 (2 (

( )(( )

((

| b | | b | 5b | | b |b | | b| b | | b |b | | b| | b

b b
b b

7 5 12b
7 5 2b
7 5 b
7 5 b

هصفحه ،یازدهم(ریاضی 
صحیح است.2گزینه  91.
گیرد. پس:قرار میCو Bوسط نقاط Aنقطۀ
xyB C xA ( , ) A

yx
y

A ( , ) A( , )
yx 2

2 2 2( ,, 8
اط ا ط ا ا )ا )(
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.93 صحیح است. 2گزینه 
)A ۀنقط ۀقرین , )2 yنسبت بـه خـط    1 x  صـورت   بـهA ( , )1 1 2 

yاین نقطه را از خط  ۀفاصلاست.  x خواهیم: می 
| |

2 2
2 1 21

221 1
yفاصله  x 0 

 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 
.94 صحیح است. 1گزینه 
در نظر بگیـریم،   مرجع را  ۀمجموعزیرا اگر  ،نادرست است 1 ۀگزین

اعداد حسابی خواهـد   ۀمجموعاعداد صحیح منفی، ۀمجموعآنگاه متمم 
 بود. یعنی داریم:

A {..., , , , , } A { , , , , ,...}5 4 3 2 1 0 1 2 3 4
ی

 
 صحیح است زیرا همواره داریم: 2 ۀگزین

A A U , U A A
م ر ر و

A U , U A AU , U A AUU 
A (A B) A B , A B A B A (A B) A BB) A B , A B A B A (A B) A BA B A (A B) A BBB) A B , A B A B A (A B)A B , A B A B A (A B)A B A (A B) 

 زیرا همواره داریم: ،صحیح است 3 ۀگزین
A B B A 

A

B

U

A

B

U

 
Bطبق نمودار ون که در باال رسم شده است،  A .است 

مرجع باشد، مجموعه اعداد ۀمجموعزیرا اگر  ،صحیح است 4 ۀگزین
Q)و مجموعــه اعــداد گنــگ  (Q)گویــا  یعنــی  ،مــتمم یکدیگرنــد (

Q Q  وQ Q      به عبارت دیگر هـر عـدد حقیقـی کـه
گویا نباشد، قطعاً گنگ خواهد بود.

 )10تا  8 هاي صفحه(ریاضی دهم، 
.95 است.صحیح  2گزینه 

آموزان  دانش ۀمجموعو  Aآموزان عضو گروه سرود را  دانش ۀمجموعاگر 
 بنامیم، خواهیم داشت: Bعضو گروه تئاتر را 

n(A B) n(A) n(B) n(A B)  
n(A B) n(A B)14 19 5 28  

یک از ایـن دو گـروه نیسـتند     آموزانی که عضو هیچ بنابراین تعداد دانش
31برابر  28 mیعنی  ،خواهد بود 3 آموزانی  است. تعداد دانش3

که فقط عضو گروه سرود هستند، برابر است با:
n(A B) n(A) n(A B) t14 5 9 9  

t m 9 3 6  
 )13تا  11هاي  صفحه(ریاضی دهم، 

.96 صحیح است. 2گزینه 
صورت زیـر   دوم و سوم الگو به با دقت در الگوي داده شده، جمالت اول،

 است:
t ( ) ( ) , t ( ) , t ( )2 2 2
1 2 31 41 5 2 4 2 12 3 4 3 21 

ntصـورت   عمومی الگو به ۀجملبنابراین  n n2 اسـت و خـواهیم    4
 داشت:

t ( ) t ( )2 2
10 2010 410 140 20 4 20 480 

t t20 10 480 140 340
 )17 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.97 صحیح است. 1گزینه 
a a a a a d a d

a d a d
a a a a d a d a d

a d a d

1 2 3 1 1 1
1 1

4 5 6 1 1 1
1 1

3 2 3
3 3 3 1

39 3 4 5 39
3 12 39 4 13

 

d d a13 12 4 3½I«Twj ®e 
a a a d a d a d ( ) ( )10 20 1 1 19 19 2 28 2 3 28 4 106

 )24تا  21 هاي صفحه(ریاضی دهم، 

صحیح است.4گزینه  98.
a d , a d , a d (a d)(a d)Âwk¹À ¾²ILºj
1 1 1 1 16 10 10
(a d) a a d d a d a d2 2 2 2 2

1 1 1 1 16 11 10 36 12
da d d a d a2 0

1 1 2726 0 26 0 0 
  )27تا  21هاي  صفحه(ریاضی دهم، 

.99 صحیح است. 4گزینه 
فـرض کنـیم، در ایـن صـورت      dحسـابی را برابـر    ۀدنبالاگر قدرنسبت 

)درج شده، برابر  ۀواسطترین  کوچک d)23 درج  ۀواسطترین  و بزرگ
)شده برابر  d)100 :خواهد بود، بنابراین داریم 

( d) ( d) d d d100 23 63 77 2 63 2 14 7  
, , , ,...,23 30 37 44   :دنباله 100

 خواهد بود. 44درجه شده، برابر  ۀواسطبنابراین سومین 
  )24تا  21هاي  صفحه(ریاضی دهم، 

.100 صحیح است. 4گزینه 
a a a q a a (q )

a a a q a q a q ( q )

4 4
5 1 1 1 1

4 6 4 2
5 7 1 1 1

5 5 1 5
20 20 1 20

 

a (q )(q ) q

a q ( q ) q

´Ãv£U ´À oM ¸ÃÎoö
2 2 2

1
4 2 4

1

1 1 15 1
20 41

 

q q q q (q ) q4 2 4 2 2 2 24 4 4 4 0 2 0 2 0 
qq q q2 02 2 2

 ) 27تا  25هاي  صفحه(ریاضی دهم، 
 شناسی زیست

.101 صحیح است. 4گزینه 
آنها دیوارة هاي اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن  بسته شدن سرخرگ

ممکـن   QRSممکن است باعث سکته قلبی شود. کاهش ارتفـاع مـوج   
 قلبی باشد.نشانۀ سکتۀ است 

 ها: بررسی سایر گزینه
 .گیرند چپ) منشأ میهاي اکلیلی از آئورت (خارج شده از بطن  سرخرگ) 1
 اي هستند. قلبی دوهستهماهیچۀ هاي  ) برخی یاخته2
شـوند و   هاي قلبی، باهم یکـی مـی   ها پس از رفع نیاز یاخته ) این رگ3
 شوند. صورت سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست متصل می به

 )63و  60، 57هاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
.102 صحیح است. 2گزینه 

سینی آئورتی اسـت. بـا   دریچۀ دولختی و دریچۀ منظور سؤال به ترتیب 
شناسـی دهـم،    ، زیسـت 58صـفحۀ  و فعالیـت   56صفحۀ توجه به شکل 

هـاي   دولختی، بـرخالف دریچـه  دریچۀ هاي دهلیزي بطنی نظیر  دریچه
 باشند. هاي ارتجاعی می سینی در تماس با طناب

 ها: بررسی سایر گزینه
 اي هستند. ه قطعههاي سینی س ) دریچه1
 اي ندارند. هاي قلبی و سینی بافت ماهیچه ) هیچ یک از دریچه3
کند. ها کمک می دریچه استحکاموجود بافت پیوندي (اسکلت فیبري) به ) 4

 )59تا  56هاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
.103 صحیح است. 4گزینه 

شـامه   نقلب از دو الیـه بـه نـام پیراشـامه و بـرو     کنندة  کیسۀ محافظت
اي وجود دارد کـه   تشکیل شده است. در هر دو الیه بافت پیوندي رشته

اي  شامه با میوکارد (بافت ماهیچه باشد. برون هاي کالژن می حاوي رشته
ــی    ــه ممکــن اســت بافــت چرب قلــب) در اتصــال اســت. در هــر دو الی

انرژي) جمع شود. در هر دو الیـه بافـت   کنندة  ذخیرهترین بافت  (بزرگ
اي از  فرشی وجود دارد که در غشاي پایه خود واجد شبکه سنگپوششی 

 هاي پروتیئنی و گلیکوپروتئینی است. رشته
 )59و  18، 17هاي  ، صفحه4و  2هاي  شناسی دهم، فصل (زیست

.104 صحیح است. 3گزینه 
سینوسـی ـ دهلیـزي    گـرة  اول یـا  گـرة  هادي قلب دو گره دارد، شبکۀ 

دهلیـزي ـ   گرة دوم یا گرة تر) و   زرگبگرة ساز و یا  (پیشاهنگ یا ضربان
اول گـرة  تر). از بین موارد، مـورد (الـف) تنهـا بـراي      کوچکگرة بطنی (

 اند. صادق است و موارد (ب)، (ج) و (د) براي هر دو گره صادق
 )60صفحۀ ، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

زیرا همواره داریم: ،صحیح است 3 ۀن
A B B AAB BB B

A

B

U

A

B

U

Bق نمودار ون که در باال رسم شده است،  AAB .است
زیرا اگر ،صحیح است 4 ۀن

م
مرجع باشد، مجموعه اعداد ۀمجموع

Q)و مجموعــه اعــداد گنــگ (Q)ــا  یعنــی  ،مــتمم یکدیگرنــد((
Q Q وQ Q     به عبارت دیگر هـر عـدد حقیقـی کـه

 نباشد، قطعاً گنگ خواهد بود.
تا  8 هاي صفحه(ریاضی دهم،  8  10(

است.صحیح 2نه 
آموزان دانشععۀمجموعوAشآموزان عضو گروه سرود را دانش ۀمجموع

گروه تئاتر را  بنامیم، خواهیم داشت:Bو
n(A B) n(A) n(B) n(A B)n(A) n(B)n(A) n(B
n(A B) n(A B)n(A B)14 19 5 28

یک از ایـن دو گـروه نیسـتند    آموزانی که عضو هیچاین تعداد دانش
31 28 mیعنی  ،خواهد بود 3 آموزانی است. تعداد دانش3

فقط عضو گروه سرود هستند، برابر است با:
n(A B) n(A) n(A tB) n(A) n(AB) n(A) 5 9 9ttB)B) 14

tt m 9 3 6
)13تا11هاي صفحه(ریاضی دهم، 

صحیح است.2نه 
اول، جمالت شده، داده الگوي در بهقت الگو سوم و زیـردوم صورت

صحیح است.4گزینه  1.
a q a a (q )

a q a q a q ( q )

a q aa q a

a q a q

4 4((1 1 1qq a aa q aa q aq a
4 6 4 2((7 1 1qa q aa q aa qa q a 1

5(q )a (q )a (qa (q((a

20a q ( q )a q ( q )((((q

a (q )(q ) q

a q ( q ) q

À oM ¸ÃÎoöoM ¸Ã oo ¸ o
2 2)()( 2

1
4 2(( 4

1

)(q)(q)()( 15 1qq 1
20 4q4

q q q (q ) q2 4 2 2 2 2)) 2 0q q q (q ) qq q q (qq q q (q ) qq q (q )q q q (q )q q qq qq qq q 2)) q))))
qq qqq q02qq 2

 ه ههاي صفحه(ریاضی دهم، 
ششنششننشننااننااناسیسسییسیزیسییسیستسستتست

صحیح است.4گزینه  101.
هاي اکلیلی توسط لخته یا سخت شدنبسته شدن سرخرگ

RSممکن است باعث سکته قلبی شود. کاهش ارتفـاع مـوج
قلبی باشد.نشانۀ سکتۀاست 

ها:بررسی سایر گزینه
چپ) منشأ مهاي اکلیلی از آئورت (خارج شده از بطن سرخرگ)1
اي هستند. قلبی دوهستهماهیچۀهاي  ) برخی یاخته2
هاي قلبی، باهم یکـی مـها پس از رفع نیاز یاخته) این رگ3
شوند. صورت سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست متصل میبه

،57هههاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.2گزینه  102.

سینی آئورتیدریچۀ دولختی و دریچۀ منظور سؤال به ترتیب 
شناس ، زیسـت 58صـفحۀ  و فعالیـت   56صفحۀ توجه به شکل 

دولختی، بـرخالف دردریچۀ هاي دهلیزي بطنی نظیر  دریچه
باشند. هاي ارتجاعی میسینی در تماس با طناب

ها:بررسی سایر گزینه
اي هستند. ه قطعههاي سینی س ) دریچه1 سس
اي ندارهاي قلبی و سینی بافت ماهیچه) هیچ یک از دریچه3
به)4 فیبري) (اسکلت پیوندي بافت کمکدریچهاستحکاموجود ها
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.105 صحیح است. 1گزینه 
0/هاي سینی حدودبسته بودن دریچه ها و پر  ثانیه، خروج خون از بطن5

0/شدن دهلیزها حـدود  ثانیـه و پخـش پیـام الکتریکـی در میوکـارد       3
 باشد. ثانیه می 01/) حدوداً کمتر از Pدهلیزها (رسم موج 

 )63و  61هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.106 صحیح است. 2گزینه 

ثانیه و بسیار زودگذر است. در 01/قلب حدودچرخۀ باض دهلیزي در انق
شوند که  پر می  طور کامل از خون ها به انتهاي این بخش از چرخه، بطن

 باشند. می QRدر این زمان منحنی نوار قلب درحال ترسیم موج 
 )63و  61هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.107 صحیح است. 1گزینه 
ها شباهت دارد، ضـخامت   ها یا سیاهرگ اي سرخرگ اگرچه ساختار پایه

داري بیشتر است.  ها به طور معنی اي و پیوندي در سرخرگ ماهیچهالیۀ 
اي  میانی، ماهیچـه الیۀ فرشی،  داخلی بافت پوششی سنگالیۀ در هر دو رگ، 

 ست.خارجی بافت پیوندي االیۀ هاي کشسان و  با رشته هصاف همرا
 )64ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.108 صحیح است. 1گزینه 
فوق کلیه غدة ریز نظیر  هاي منفذدار در کلیه، روده و غدد درون مویرگ

 وجود دارند.
 )70و  66هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.109 صحیح است. 3گزینه 
 موارد (الف)، (ب) و (د) صحیح هستند.

 بررسی موارد:
الف) فشار کمینه در هنگام استراحت قلب (استراحت عمومی بـا طـول   

0/زمان   شود. ثانیه) دیده می 4
ها گشاد شده تا خون رانده شـده   ها در هنگام انقباض بطن ب) سرخرگ

هـا جمـع    از بطن را در خـود جـاي دهنـد و در زمـان اسـتراحت بطـن      
رانند. تغییر حجـم سـرخرگ، بـه      لو میشوند و خون را با فشار به ج می

هـا پـیش    دنبال هر انقباض بطن، به صورت مـوجی در طـول سـرخرگ   
 شود. صورت نبض احساس می رود و به می

ها براساس نیاز بافت به اکسیژن  ج) تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ
شـود   هاي کوچک انجام میو مواد مغذي با تنگ و گشاد شدن سرخرگ

 ها قرار دارند. یرگکه قبل از مو
 اند. هاي عمقی هر اندام قرار گرفته ها در قسمت د) بیشتر سرخرگ

 )66و  65هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.110 صحیح است. 1گزینه 

اي به خروج مواد در اثر باال بودن فشار تراوشی از منافذ بین  جریان توده
فشـار اسـمزي    ها و بازگشت آن به مویرگ در نتیجه بـاال رفـتن   مویرگ

از Naو Kدهد. گلوکز، آمینو اسـید  نسبت به فشار تراوشی رخ می
 شوند. ها مبادله می منافذ بین مویرگ

 )68و  67هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.111 صحیح است. 2گزینه 

تـر از قلـب، بـه     پـایین هاي  ها به ویژه در اندامحرکت خون در سیاهرگ
 هاي اسکلتی وابسته است. مقدار زیادي به انقباض ماهیچه

 )68ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.112 صحیح است. 1گزینه 

شـود   شناسی دهم، مشخص می ، زیست69صفحۀ ، 16با توجه به شکل 
 مجراي لنفی چپ قطورتر از مجراي لنفی راست است.

 ها: بررسی سایر گزینه
اي چـپ و   هـاي سـینه (زیرترقـوه    راي لنفی بـه سـیاهرگ  ) هر دو مج2

 ریزند. راست) می
 صحیح نیست. 16) با توجه به شکل 3
اصلی دستگاه لنفی، تصفیه و بازگرداندن آب و مـواد دیگـري   وظیفۀ ) 4

کننـد و بـه    بـافتی نشـت پیـدا مـی     ها به فضاي میان است که از مویرگ
 گردند. ها برنمی مویرگ

ناوختسا زغم
سیدناپآ

تسار یفنل يارجم

یفنل هرگ

 ای یفنل گر لاصتا لحم
يا هوقرتریز گرهایس

هزول

سومیت
 يارجم
 یفنل

پچ

یفنل هرگ

 )69ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست 
.113 صحیح است. 3گزینه 

تکی گرد هستۀ هاي اصلی دستگاه ایمنی هستند که  ها، یاخته لنفوسیت
 یا بیضی دارند.

 ها: بررسی سایر گزینه
هـاي بنیـادي    بـدون دانـه دارنـد و از یاختـه    یاختۀ  ها میان ) مونوسیت1

 اند. همیلوئیدي حاصل شد
یاختـه بـا    دو قسمتی دارند و میـان هستۀ ها که  ) براي ائوزینوفیل4و  2

 هاي روشن درشت دارند، صادق نیست. دانه
 )74و  72، 70هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.114 صحیح است. 4گزینه 
PLT هاي زیادي دارند. ها درون خود دانه ها) یا گرده ها (پالکت 

 )74و  73هاي   هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.115 صحیح است. 3گزینه 

ریز مثل فوق کلیه با اثـر   ها از غدد درون افزایش ترشح بعضی از هورمون
ها مثل قلب و کلیه، ضربان قلب و فشـار خـون را    بر روي بعضی از اندام

 دهند. افزایش می
 )70ۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.116 .صحیح است 4گزینه 
هــاي بنیــادي میلوئیــدي شــامل  هــاي حاصــل از تقســیم یاختــه یاختــه
دار  هاي سـفید دانـه   ها، گویچه دار، مگاکاریوسیت هاي قرمز هسته گویچه

  مونوسـیت دانـۀ  سفید بدون گویچۀ ، بازوفیل و نوتروفیل) و  (ائوزینوفیل
 باشد. هیچ یک از موارد صحیح نیستند. می

 شوند. دار وارد خون نمی هاي قرمز هسته الف و ب) مگاگاریوسیت و گویچه
 دار صادق نیست.  قرمز هستهگویچۀ ج) براي مونوسیت و 

 دار صادق است. قرمز هستهگویچۀ د) تنها براي  
 )74و  72، 71هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.117 صحیح است. 2گزینه 
هـاي آسـیب دیـده در طـی      هـا و گـرده   آنزیم پروترومبیناز توسط بافت

شود و به طور طبیعی در خوناب وجود ندارد.خونریزي ایجاد می
 )75و  71هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

.118 صحیح است. 1گزینه 
ندب یمومع ياه گریوم

زیلهد
یششبآ ياه گریوم

نطب

یگرهایس سونیس یگرخرس طورخم

ششبآ

یمکش گرهایس

یتشپ گرخرس

 تنها مورد (الف) صحیح است. یمکش گرخرس
 بررسی موارد:

الف) در قلـب مـاهی تنهـا خـون تیـره جریـان دارد. پـس در مخـروط         
 شود. سینوس سیاهرگی خون تیره دیده میسرخرگی همانند 

بـرد، سـرخرگ    ب و ج) رگی که مستقیماً خون را به سطح تـنفس مـی  
کنـد،   شکمی و رگی که مستقیماً خـون را از سـطح تـنفس خـارج مـی     

 سرخرگ پشتی است.
هـاي   دار بـه تمـام مـویرگ    د) مزیت این سیستم، انتقال خون اکسـیژن 

ناحیـۀ  هـاي   ن، زیـرا بـه مـویرگ   هـاي بـد   ها است، نه تمام مویرگ اندام
 شود. آبششی، خون کم اکسیژن براي تبادل وارد می

 )78و  77، 53هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

اي  میانی، ماهیچـه الیۀفرشی،  داخلی بافت پوششی سنگالیۀهر دو رگ، 
همرا ست.خارجی بافت پیوندي االیۀهاي کشسان و  با رشته هف

)64ححۀ صفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
است.1نه  صحیح
فوق کلیه غدةریز نظیر  هاي منفذدار در کلیه، روده و غدد درونرگ

دارند. د
)70و 66هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.3نه 
(الف)، (ب) و (د) صحیح هستند. د

سی موارد:
فشار کمینه در هنگام استراحت قلب (استراحت عمومی بـا طـول    (

0/ن شود. ثانیه) دیده می //4
ها گشاد شده تا خون رانده شـده  ها در هنگام انقباض بطن سرخرگ

هـا جمـع    طن را در خـود جـاي دهنـد و در زمـان اسـتراحت بطـن      
رانند. تغییر حجـم سـرخرگ، بـه     جج لو میشوند و خون را با فشار به ج

هر انقباض بطن، به صورت مـوجی در طـول سـرخرگ    هـا پـیش    ل
شود. صورت نبض احساس میرود و به

ها براساس نیاز بافت به اکسیژن تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ
شـود   هاي کوچک انجام میواد مغذي با تنگ و گشاد شدن سرخرگ

ها قرار دارند. یرگقبل از مو
اند.هاي عمقی هر اندام قرار گرفته ها در قسمت یشتر سرخرگ

)66و 65هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.1نه 

اي به خروج مواد در اثر باال بودن فشار تراوشی از منافذ بین  ان توده
فشـار اسـمزي    ها و بازگشت آن به مویرگ در نتیجه بـاال رفـتن  رگ

به فشار تراوشی رخ می از Naو Kدهد. گلوکز، آمینو اسـید ت
شوند. ها مبادله می ذ بین مویرگ

یحزی
هستۀهاي اصلی دستگاه ایمنی هستند که  ها، یاخته لنفوسیت

یا بیضی دارند.
ها:بررسی سایر گزینه

هـابـدون دانـه دارنـد و از یاختـه    یاختۀ  ها میان ) مونوسیت1
اند. همیلوئیدي حاصل شد

دو قسمتی دارند و میـانهستۀ ها که  ) براي ائوزینوفیل4و 2
هاي روشن درشت دارند، صادق نیست. دانه

،70ه ههاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.4گزینه  114.
PLTهاي زیادي دارندها درون خود دانهها) یا گردهها (پالکت

هاي هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.3گزینه  115.

کها از غدد درونافزایش ترشح بعضی از هورمون ریز مثل فوق
ها مثل قلب و کلیه، ضربان قلب و فشـابر روي بعضی از اندام

دهند. افزایش می
ص،4شناسی دهم، فصل  (زیست

.صحیح است4گزینه  116.
هــاي بنیــادي میلوئیــدهــاي حاصــل از تقســیم یاختــهیاختــه
هاي سـفی ها، گویچه دار، مگاکاریوسیت هاي قرمز هستهگویچه

دانـۀسفید بدون گویچۀ ، بازوفیل و نوتروفیل) و(ائوزینوفیل
نیستند. می باشد. هیچ یک از موارد صحیح

  دار وارد خونهاي قرمز هسته الف و ب) مگاگاریوسیت و گویچه
دار صادق نیست. قرمز هستهگویچۀ ج) براي مونوسیت و 

دار صادق است. قرمز هستهگویچۀ د) تنها براي 
،71ه ههاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.2گزینه  117.
هـاي آسـیب دیـد هـا و گـرده   آنزیم پروترومبیناز توسط بافت

شود و به طور طبیعی در خوناب وجود نداخونریزي ایجاد می
ه ههاي هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.1گزینه  118.
ندب یمومع ياه گریوم شگخیششبآ ياه گریوم
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.119 صحیح است. 4گزینه 
هـا بـه جـاي     شـوند. در اسـفنج   ها دیده مـی  دار در اسفنج هاي یقه یاخته

اره هـاي دیـو   گردش درونی مایعات، آب از محیط بیرون از طریق سوراخ
هـاي   هـایی وارد و پـس از آن از سـوراخ یـا سـوراخ      به حفـره یـا حفـره   

 شود.  تري خارج می بزرگ
 ها: بررسی سایر گزینه

     هاي حلقوي صادق نیست. ) براي کرم1
 ) براي کرم پهن پالناریا صادق نیست.2
 ) براي کرم خاکی صادق نیست.3

 )77و  76هاي  هصفح، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.120 صحیح است. 3 گزینه

 شود. هاي کناري ترشح می عامل داخلی از یاخته
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) منظور هورمون اریتروپویتین است.2     است.B12) منظور ویتامین 1
 ) منظور آهن است.4

 )73و  25، 24هاي   هصفح، 4و  2هاي  شناسی دهم، فصل (زیست
.121 صحیح است. 2گزینه 

هـاي هـوادار) و    ها در پرندگان (جانوران داراي کیسـه  جدایی کامل بطن
گردشی مضـاعف را  سامانۀ پستانداران و برخی خزندگان، حفظ فشار در 

 کند. آسان می
 )78صفحۀ ، 4  شناسی دهم، فصل (زیست

.122 صحیح است. 1گزینه 
یابد که عوارض جـدي چـون   در دیابت شیرین، مقدار قند خون افزایش می

مزه، بـر   یابت بیدهاي قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را دربردارد. در  يبیمار
 در بدن نیازمند توجه جدي است. ها یونهم زدن توازن آب و 

 )87و  80هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
.123 صحیح است. 3گزینه 

در برش طولی کلیه، لگنچه، ساختاري شبیه قیف دارد. ادرار تولید شده 
 شود تا کلیه را ترك کند. وارد و به میزناي هدایت می به لگنچه

 ها: بررسی سایر گزینه
هاي پودوسـیت آن اسـت کـه کپسـول      ) منظور کپسول بومن و یاخته1

کند، نـه در بـرش    بومن ساختار قیفی شکل در ابتداي گردیزه ایجاد می
 طولی کلیه

رخ تشکیل ادرار، تراوش اسـت کـه در کپسـول بـومن     مرحلۀ ) اولین 2
 دهد، نه در لگنچه می
 شود. ) لگنچه بخشی از لپ کلیه محسوب نمی3

 )84و  82، 81هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
.124 صحیح است. 2گزینه 

میزان مواد دفعی در سیاهرگ کلیه بـه دلیـل فراینـد تـراوش و ترشـح      
، 6هـا بـا توجـه بـه شـکل       باشد. سایر گزینـه  کمتر از سرخرگ کلیه می

 شناسی دهم و متن این صفحه صحیح است. زیست، 83صفحۀ 
 )83صفحۀ ، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

.125 صحیح است. 4گزینه 
در ماهیان آب شیرین که حجم زیادي از آب به صـورت ادرار رقیـق دفـع    

شود، به دلیل آنکه فشار اسمزي مایعات بـدن بیشـتر از آب اسـت، آب     می
اسمز) در این جـانوران جـذب   تواند وارد بدن شود (جذب آب از طریق  می

 گیرد. ها با انتقال فعال (برخالف شیب غلظت) صورت می نمک و یون
 )89و  16هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

.126 صحیح است.  2گزینه 
غدد نمکی در برخـی از خزنـدگان و پرنـدگان دریـایی و بیابـانی دیـده       

و پسـتانداران  ترین شکل کلیه در خزنـدگان، پرنـدگان    شود. پیچیده می
مربـوط بـه    3گزینـۀ  تنهـا مربـوط بـه پرنـدگان و      1گزینۀ وجود دارد. 
 ها و دوزیستان نابالغ است. مربوط به ماهی 4گزینۀ دوزیستان و 

 )90و  77، 54هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
.127 صحیح است. 4گزینه 
 موارد صحیح هستند.همۀ 

 بررسی موارد:
سدیم از ادرار، میـزان ایـن یـون را در ادرار     الف) آلدوسترون با بازجذب

دهد. کاهش می
زیرمغزي (هیپوفیز) پسین و در نتیجه مهار هورمون ضـد  غدة ب) مهار 

شود، مقـدار زیـادي    شود که باعث می مزه می ادراري منجر به دیابت بی
 ادرار رقیق از بدن دفع شود.

خـون در  ج) در نتیجه مقدار کاهش آب خون و کاهش حجم آن، فشار 
آنزیمی به نام رنـین بـه     یابد. در این وضعیت، از کلیه ها کاهش می کلیه

 شود. خون ترشح می
هاي اسمزي در زیرنهنج (هیپوتاالموس) سبب فعـال   د) تحریک گیرنده

 شود. شدن مرکز تشنگی در زیرنهنج می
 )87ۀ صفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

.128 صحیح است. 1گزینه 
ها کراتین فسـفات مصـرف    در ماهیچه ATPبه  ADPدر جریان تبدیل 

هـا از   آید و توسط کلیـه  شود. کراتینین در حین این تبدیل پدید می می
شود. نقرس بیماري مفصـلی اسـت کـه در نتیجـه رسـوب       بدن دفع می

شود، اوریک اسید در نتیجه سوخت و  اوریک اسید در مفاصل حاصل می
تـرین مـاده آلـی ادرار اوره     شود. فراوان ساز نوکلئیک اسیدها حاصل می

 شود. ایجاد میCO2است که در کبد از ترکیب آمونیاك با 
مواد دفعی کبد از طریق سـیاهرگ فـوق کبـدي وارد بـزرگ سـیاهرگ      

شود. دو فرایند بازجذب و ترشح، ترکیب مایع تراوش شـده را   زیرین می
دهند و آنچـه بـه    تغییر می کننده، هنگام عبور از گردیزه و مجراي جمع

کننده در خارج از گردیزه قـرار   ریزد، ادرار است. مجراي جمع لگنچه می
 دارد.

 )87و  86، 32هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
.129 صحیح است. 3گزینه 

شوند.  در حشرات و ماهیان غضروفی، کلر یا ترکیبات کلردار به روده وارد می
 گوارش، سلوم وجود دارد.لولۀ در تمامی این جانوران به دلیل وجود 

 )89و  76هاي  هصفح، 5و  4هاي   شناسی دهم، فصل (زیست
.130 صحیح است. 4گزینه 

دفعـی پروتونفریـدي در پالناریـا اسـت. نـوع      سـامانۀ  شکل مربـوط بـه   
هـا   مهرگان، متانفریدي است. سایر گزینه دفعی در بیسامانۀ تر  پیشرفته

 در ارتباط با پالناریا صادق است.
 )88و  76، 52هاي  هصفح، 5و  4هاي   شناسی دهم، فصل (زیست

 فیزیک
.131 صحیح است. 4گزینه 

، ثانیـاً نبایـد شـیب     داشته باشـد ـ زمان اوالً نباید ناپیوستگی  نمودار مکان
)نهایت  نمودار بی  شود و ثالثاً باید نسبت به زمان یک تابع باشد. 90(

 )6 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.132 صحیح است. 4گزینه 
t2هاي زمـانی   در بازه 3 ،t4 5 ،t6 t8و  7 در  9

tحال نزدیک شدن به مبدأ است و در لحظـات   tو  3 از مبـدأ   7
 شروع عبور کرده است. ۀنقطمکان عبور کرده و یکبار هم از 

 )6 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.133 است.صحیح  2گزینه 

d1

 
d m2 350 6  مسافت حرکت صوت2100

d vt v1  مسافت حرکت اتومبیل 6
dاتومبیل از صخره  ۀاولی ۀفاصلدو برابر  d1 2  

v v2100 6 2 1095 2100 6 2190  
m kmv v
s h

6 90 15 54  
 )5 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.134 صحیح است. 3گزینه 
d d

t , t1 2
1 230 60  

d d
t®¨

1 2
30 60  

d d d d
S v d d d d

t t
1 2 2 1

1 2 2 13 3 3 3  
d d d d2 1 2 12 4 2  
d d d d d mS
t t d d d d s
2 1 1 1 1
1 2 1 2 1 1

2 3 3 452 1
1530 60 30 60

  

 )5 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.135 صحیح است. 1گزینه 

A Bx x x m5 40 25 40 1200  
1200 200 5 5  نهایی ۀفاصل 990

 )9 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 

یح
هـاي هـوادار) و   ها در پرندگان (جانوران داراي کیسـه یی کامل بطن

گردشی مضـاعف را  سامانۀانداران و برخی خزندگان، حفظ فشار در 
می کند.ن

)78صفحۀ، 4  شناسی دهم، فصل (زیست
صحیح است.1نه 

یابد که عوارض جـدي چـون   یابت شیرین، مقدار قند خون افزایش می
مزه، بـر  یابت بید هاي قلبی، نابینایی و نارسایی کلیه را دربردارد. در ير

زدن توازن آب و 
ی

در بدن نیازمند توجه جدي است.ها یون
)87و 80هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

صحیح است.3نه 
رش طولی کلیه، لگنچه، ساختاري شبیه قیف دارد. ادرار تولید شده 

شود تا کلیه را ترك کند.وارد و به میزناي هدایت می گنچه
ها:سی سایر گزینه

هاي پودوسـیت آن اسـت کـه کپسـول     منظور کپسول بومن و یاخته
کند، نـه در بـرش   ن ساختار قیفی شکل در ابتداي گردیزه ایجاد می

کلیه ی
رخ تشکیل ادرار، تراوش اسـت کـه در کپسـول بـومن     مرحلۀ ولین

دهد، نه در لگنچه
شود. گنچه بخشی از لپ کلیه محسوب نمی

)84و 82، 81ه ههاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
صحیح است.2نه 

ن مواد دفعی در سیاهرگ کلیه بـه دلیـل فراینـد تـراوش و ترشـح      
از سرخرگ کلیه می ، 6هـا بـا توجـه بـه شـکل      باشد. سایر گزینـه ر

شناسی دهم و متن این صفحه صحیح است. زیست، 83حۀ 
)83صفحۀ ، 5  شناسی دهم، فصل (زیست

صحیح است.4نه 
ماهیان آب شیرین که حجم زیادي از آب به صـورت ادرار رقیـق دفـع    

ح
شود، به دلیل آنکه فشار اسمزي مایعات بـدن بیشـتر از آب اسـت، آب    
ع قم ر ر ر ور ز ز م ن ر

اسمز) در این جـانوران جـذب   واند وارد بدن شود (جذب آب از طریق 
گیرد. ها با انتقال فعال (برخالف شیب غلظت) صورت میک و یون

)89و 16هاي  هصفح، 5  شناسی دهم، فصل (زیست
 صحیح است. 2نه 

وجو یل ب ن ور ج ین ی وجوور وم ورش
 ه ههاي هصفح، 5و  4هاي شناسی دهم، فصل (زیست

صحیح است.4گزینه  130.
دفعـی پروتونفریـدي در پالناریـا اسسـامانۀ  شکل مربـوط بـه   

مهرگان، متانفریدي است. سایر دفعی در بیسامانۀ تر  پیشرفته
در ارتباط با پالناریا صادق است.

،52ه ههاي  هصفح، 5و  4هاي شناسی دهم، فصل (زیست
ففیففییفییزییززیززیززیزیکییککیییک

صحیح است.4گزینه  131.
    ، ثانیـاً نباداشته باشـدـ زمان اوالً نباید ناپیوستگی نمودار مکان
)نهایت  نمودار بی شود و ثالثاً باید نسبت به زمان یک)(

(فیزیک دوازدهم تجربی
صحیح است.4گزینه  132.
t2هاي زمـانی   در بازه 3tt ،t4 5tt،t6 7tt9و

tحال نزدیک شدن به مبدأ است و در لحظـات   7و 3
شروع عبور کرده است.ططۀنقطمکان عبور کرده و یکبار هم از 

(فیزیک دوازدهم تجربی
است.صحیح 2گزینه  133.
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9

mv( )
s

t(s)

80

5010
40
80

t1 t2

صحیح است. 1گزینه  136.
/نقطه شروع نمودار

vv ma v
t s

1
1

002 21000  

/
( )( ) x mx m v

t s
2 3 4 6 3 1919 192 2 10 

 )9(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 2گزینه  137.

 حرکت کندشونده است. s12تا  s4سرعت در حال افزایش و از  s4تا  0از 
v

a
va | a | a

mt a
s

0

2

8
4 0 2 10 8 112 4

هدنوشدنت

هدنوشدنک
هدنوشدنکهدنوشدنت

v m( ) v v
s

0
0 0

82 1 8 2 64
 )9(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 1گزینه  138.
t s
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 xیعنی متحرك که ابتدا در مبـدأ مکـان بـود، درخـالف جهـت محـور       
 جا شده است. جابه

200

t s10

0
x

 
: m30 80   s40تا  s10 ةدر باز 12002

جا شده اسـت. توجـه    جابه xجهت با محور  همm1200یعنی متحرك 
شود  به بعد، سطح زیر منحنی منفی می s40 لحظۀکنید که متحرك از 

گـردد. چـون در سـؤال بیشـترین      و متحرك به طرف مبدأ مکان بـازمی 
متحرك از مبدأ مکان را خواسـته اسـت، بایـد توجـه کنـیم کـه        فاصلۀ

 اي قرار دارد. اصلهجایی در چه ف متحرك پس از دومین جابه
m1200

0
m200 m1000

x

 )11(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ  
صحیح است. 3گزینه  139.

و جرم آن پس از تبادل  mیخ قبل از تبادل گرمایی برابر  قطعۀاگر جرم 
m)حرارتی برابر  m  توان نوشت. باشد، از شرط تعادل گرمایی می (

Fm L QیخQآبmc0یخ0 Q0  
/

mm m
m

12 80 0 015 15%  
 )115(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه  140.
 نقطـۀ جـوش و کـاهش    نقطـۀ در مورد آب افزایش فشار باعث افـزایش  

 شود. ذوب می
 )112(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

.141 صحیح است. 1گزینه 
تر از آهن است، با کاهش دما، روي  چون ضریب انبساط طولی روي، بزرگ

 شود. شود، در نتیجه دماپا به طرف روي خم میبیشتر از آهن منقبض می
 )99(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه  142.
 است.دقت کنید فشار گاز در طول آزمایش ثابت 

V AhV V Ah Ah h h
T T T T T T

1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

 
h h

( ) ( )
273 3 912 224 24

273 91 273 182 91 3 1 91 3 2 
h cm2 30 

h h h cm2 1 6 
 )136(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 1گزینه  143.
V1مایعV ،V13 ظرفV  

 حجم مایع بیرون ریخته انبساط ظاهري مایع  Vمایع Vظرف
V ( )1 3  

/ /( )
K

3 4 5 118 12 10 100 18 10 3 10  
 )102(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

.144 صحیح است. 4گزینه 
/ C500004 2 2 10 Rحلقه10 R1  

تر است، پس بـراي آنکـه گلولـه از     قطر گلوله از قطر داخلی حلقه بزرگ
حلقه عبور کند، الزم اسـت، دمـاي حلقـه را افـزایش دهـیم تـا در اثـر        
انبساط قطر داخلی حلقه به مقدار الزم جهت عبور گلوله افـزایش یابـد،   

R/بنابراین cm00004 شود. می 
 )100(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه  145.
 یابد: با افزایش دما، حجم افزایش می

V V ( )1 3 

/
V

V
%5 4

1
3 3 10 40 12 10 012 

 )101(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 4گزینه  146.

دو جسـم اخـتالف دمـا    عامل انتقال گرما اختالف دما است و چون بین 
 دهد. وجود ندارد، پس هیچ اتفاقی رخ نمی

 )115(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است.2گزینه  147.

/Q mc m1 4 2  در حالت اول 60
VQ mL m2  در حالت دوم 2268

/

/ /

Q P t t
Q P t t

2 2 2
1 1 1

540 4 22268
60 4 2 60 4 2

t
t t min

t
2

2 1
1

9 9 45 
 )116صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

.148 صحیح است. 2گزینه 
T T2 13  

( )2 1273 3 273
2 1 1 13 2 273 9 3 2 273  

C1 16 2 273 91  
 )93(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

.149 صحیح است. 3گزینه 
QKAtQ

l Q
2 2
1 1

  

/ /( )
15095 15 40 095 3825 15  

C38 15 23  
C25 23 2  

 )99(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
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متحرك که ابتدا در مبـدأ مکـان بـود، درخـالف جهـت محـور        xی

جا شده است.

200

t ss1

0
x

: m30 80 s40تا  s10ةدر باز 12002
متحرك  جا شده اسـت. توجـه   جابهxجهت با محور  همm1200ی

که متحرك از  شود به بعد، سطح زیر منحنی منفی میs40لحظۀد
 گـردد. چـون در سـؤال بیشـترین     حرك به طرف مبدأ مکان بـازمی 

متحرك از مبدأ مکان را خواسـته اسـت، بایـد توجـه کنـیم کـه       لۀ
اي قرار دارد. اصلهجایی در چه ف رك پس از دومین جابه فف

m1200

0
m200 m1000

x

صفحۀ تجربی، دوازدهم )11(فیزیک

/ /( )/ K
3 5 12 10 100 18 10 3 10/ ( )( // ( )( /
3

(فیزیک دهم تجربی، صف
صحیح است.4گزینه  144.

/ C54 2 2 1/// حلقه1
تر است، پس بـراي آنکـقطر گلوله از قطر داخلی حلقه بزرگ

حلقه عبور کند، الزم اسـت، دمـاي حلقـه را افـزایش دهـیم
انبساط قطر داخلی حلقه به مقدار الزم جهت عبور گلوله افـز

R/بنابراین cmR 4/ cc/شود. می
(فیزیک دهم تجربی، صف

صحیح است.3گزینه  145.
یابد:با افزایش دما، حجم افزایش می

( )( ))

/%5 4 012//3 10 40 12 10 %

(فیزیک دهم تجربی، صف
صحیح است.4گزینه  146.

دو جسـم اخـعامل انتقال گرما اختالف دما است و چون بین 
دهد. وجود ندارد، پس هیچ اتفاقی رخ نمی

(فیزیک دهم تجربی، صف
صحیح است.2گزینه  147.

/Q mc mmc mmc1 4 2 در//60
VQ mL mVmL mmLV2 در2268

/

/ /

t t
t t
t t
t t

2t tt t
t t

540 4 2//2268
60 4 2 60 4 2/ //1 1

t t min2 19 45t ttt tt2 1tt
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صحیح است.3گزینه  150.
T K V V1 2 1400 6  
T K P P2 2 1300  

/P V PV P (V ) PV
T T
2 2 1 1 1 1 1 1

2 1

0 6 6
300 400  

/
/

(V )
(V ) V1

1 1
02 6 71 0 8 61 4  
V V V V Lit1 1 1 1

5 16 6 244 4  
 )133تجربی، صفحۀ (فیزیک دهم 

 شیمی
.151 صحیح است. 2گزینه 

با افزایش ارتفاع، تغییرات دما نامنظم است. ابتدا کاهش سپس افـزایش  
 مربوط به تغییرات دما است. Bیابد، پس نمودار  و دوباره کاهش می

هاي گازي  رو تعداد مولکول با افزایش ارتفاع فشار هوا کاهش یافته از این
هـاي   مربوط به فشار و تعداد مولکـول  Aمودار یابد. پس ن نیز کاهش می

 گازي است.
)47 صفحۀ(شیمی دهم، 

.152 صحیح است. 1گزینه 
 دست آورد: توان دماي هواي اطراف دو هواپیما را به کلی می رابطۀمطابق 

 دماي سطح زمین )ارتفاع ازاي ارتفاع تغییر دما به(فوقانی الیۀدماي 
( ( )) ( ) C11 12 6 11 72  : هواپیماي اول 61
( ( )) ( ) C11 6 6 11 36  : هواپیماي دوم 25

 باشد. می C36اختالف دماي هواي اطراف دو هواپیما برابر 
.153 صحیح است. 4گزینه 

 ز جرم هواکره در تروپوسفر قرار دارد.ا 75%الف) حدود 
 نقطۀکتاب درسی گازهاي اکسیژن و آرگون  50 صفحۀب) مطابق جدول 

 اکسیژن صددرصد خالص دشوار است. تهیۀجوش نزدیک به هم دارند و 
 شود. هاي تحقیقاتی استفاده می ج) از گاز هلیم براي پر کردن بالن

ترین گاز نجیب) از تقطیر گاز طبیعـی مقـرون بـه     هلیم (سبک تهیۀد) 
 تر است، زیرا مقدار هلیم در گاز طبیعی بیشتر از هوا است. صرفه

)51تا  48هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.154 صحیح است. 2گزینه 

 pHدر آب،  CO2) حتی در باران معمولی نیز به دلیل حل شدن گاز 1
 خواهد بود. 7تر از آب باران کم

تر بودن، کمتر بوده و انتظار  آب به دلیل اسیدي pH) در باران اسیدي 2
 تر شود. سنج به طیف نارنجی نزدیکpHداریم، رنگ کاغذ 

) تشکیل هر دو نوع باران اسـیدي بـه دلیـل حـل شـدن اکسـیدهاي       3
 باشد. نافلزي در آب می

 تر است. آب کمتر بوده و محیط اسیدي pHدر باران اسیدي   )4
.155 صحیح است. 3گزینه 
Alالف)  O2 Feبوکسـیت   به همـراه ناخالصـی    3 O2 بـه همـراه    3

 هماتیت ناخالصی 
O ب)  BrN O : SiBr :

N Si2 4 4
2 12 4 4 2  
پذیري است که واکنشAlهاي انتقال برق ج) فلز مورد استفاده در سیم

Al آن با اسید بیشتر از روي و آهن است. Zn Fe  
)64و  62، 61، 60هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.156 صحیح است. 1گزینه 
تر، پایدارتر و  هایی کوچک ناپایدار به هسته هستۀاي،  ) در فرایند هسته1

شود. اما در یک واکنش شـیمیایی، جـرم مـولی     با جرم کمتر تبدیل می
 تواند بیشتر از جرم مولی هر یک از مواد اولیه باشد. مواد حاصل می

) فلز آلومینیم در مقایسه با آهن و در شرایط یکسان، چگالی کمتـري  2
 باالتري دارد.داشته اما رسانایی الکتریکی 

شده در یک فرایند به اخـتالف سـطح انـرژي در مـواد      ) گرماي مبادله3
گـردد. در واکـنش داده شـده گرمـاي یکسـانی در       اولیه و حاصل بازمی

شود، با این تفاوت که سرعت انجام واکنش  ضمن هر دو فرایند تولید می
 سوختن بسیار باالتر خواهد بود.

تر باشد، در سـتون تقطیـر هـواي     ی) هر چه دماي جوش یک گاز منف4
 شود. مایع، زودتر از سایر گازها جدا می

.157 صحیح است. 3گزینه 
 صورت زیر است: شده به معادالت موازنه

PCl H O HCl H PO5 2 3 44 5  
N O H O HNO2 5 2 32  
TiCl LiH Ti LiCl H4 24 4 2  
Fe O H O Fe(OH)2 2 34 3 6 4  

.158 صحیح است. 2گزینه 
 شده به صورت زیر است:  ساختار لوویس ترکیبات داده

H N H

H

Cl Al Cl

Cl

O O O

 
O S O C O N O 

O N O O C O 
.159 صحیح است. 1گزینه 

 O

N
Cl O

 O

C
Cl Cl

 P
Cl Cl

Cl 
 

 Cl

Cl C Cl

Cl

 O

S
O O

 O C O

 
 

 O N O  H C N
 

NOسه ترکیب  Cl2 ،COCl2 ،SO3  الکتـرون   جفت 4همگی داراي
 جفت الکترون ناپیوندي هستند. 8پیوندي و 

)65و  64هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.160 صحیح است. 3گزینه 

هـاي اکسـیژن و    جز اتم کربن، اتـم  هاي سبز به ) در ساختار پالستیک1
 یدروژن نیز وجود دارد.ه
 مواد گیاهی هستند. پایۀهایی بر  مولکول ) ساختار پلیمري داشته و درشت2
 مانند. پذیر بوده و مدت نسبتاً کوتاهی در طبیعت باقی می ) زیست تخریب4

.161 صحیح است. 4گزینه 
 نقطـۀ پذیري گاز اوزون در مقایسه با اکسیژن بیشـتر بـوده و    ) واکنش1

 جوش اوزون باالتر است.
رنگ بوده، امـا طیـف    ) در حالت مایع هر دو گاز اکسیژن و اوزون، آبی2

 تر است. رنگی اوزون پررنگ
اي مشخص، نقش محافظتی  استراتوسفر و در محدوده الیۀ) اوزون در 3

 الیـۀ براي زمین و در مقابل پرتوهـاي پرانـرژي فـرابنفش دارد، امـا در     
 شود. آالینده محسوب می عنوان یک تروپوسفر به

.162 صحیح است. 1گزینه 
.163 صحیح است. 4گزینه 

 مطالب صحیح هستند. همۀکتاب درسی  73و  72با توجه به متن صفحات 
)73و  72هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.164 صحیح است. 4گزینه 
الف) با تغییر دما و فشار، تغییر حجم گاز ارتباطی بـا جـرم مـولی گـاز     

 هاي گازي است. گاز و تعداد مول نداشته بلکه وابسته به جرم
در فشار و دماي یکسـان، حجـم گازهـاي مختلـف یکسـان بـوده و         ب)

 چگالی دو گاز معادل مقایسه و نسبت جرم مولی آنها است. مقایسۀ
 پذیري دارند. ج) گازها برخالف مواد مایع و جامد قابلیت تراکم

هـاي   د مـول د) در فشار و دماي دماي ثابت با افزایش جـرم گـاز، تعـدا   
 شود. گاز بیشتر می ةشد گازي و حجم اشغال

.165 صحیح است. 1گزینه 
افزایش دهـیم، یعنـی    50%است. اگر حجم را  L4گاز برابر  اولیۀحجم 

 رسد. می L6افزایش یافته و به  L2حجم گاز 
V مستقیم دارند: رابطۀدر فشار ثابت حجم و دما  V

T T
1 2
1 2

  

 هـاي  مربوط به فشار و تعداد مولکـول Aننمودار یابد. پس نکاهش می
است. ي

)47صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است.1نه 
دست آورد: یتوان دماي هواي اطراف دو هواپیما را بهکلی می رابطۀق
دماي سطح زمین)ارتفاع ازاي ارتفاع تغییر دما به(فوقانی ۀ

( ( )) ( ) C( ( )) ( )( )11 ( ( )) ( )( ( )) ( )( )) ( )( )) ( : هواپیماي اول (
( ( )) ( ) C( ( )) ( )11 ( ( )) ( )( ( )) ( )( : هواپیماي دوم ))

باشد. میC36الف دماي هواي اطراف دو هواپیما برابر 
صحیح است.4نه 

ز جرم هواکره در تروپوسفر قرار دارد.ا 75%) حدود 
نقطۀکتاب درسی گازهاي اکسیژن و آرگون 50صفحۀمطابق جدول 

نزدیک به هم دارند و  اکسیژن صددرصد خالص دشوار است.تهیۀش
گاز هلیم براي پر کردن بالن شود. هاي تحقیقاتی استفاده میز

ترین گاز نجیب) از تقطیر گاز طبیعـی مقـرون بـه     هلیم (سبک هیۀ
تر است، زیرا مقدار هلیم در گاز طبیعی بیشتر از هوا است. ه

)51تا  48هاي  صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.2نه 

pHدر آب،  CO2حتی در باران معمولی نیز به دلیل حل شدن گاز 
خواهد بود.7ممتر از باران کم

تر بودن، کمتر بوده و انتظار آب به دلیل اسیديpHدر باران اسیدي 
تر شود.pسنج به طیف نارنجی نزدیکpHم، رنگ کاغذ 

تشکیل هر دو نوع باران اسـیدي بـه دلیـل حـل شـدن اکسـیدهاي       
در آب می باشد. زي

تر است.آب کمتر بوده و محیط اسیديpHدر باران اسیدي 
صحیح است.3نه 

(Al O2 3O   بوکسـیت  به همـراه ناخالصـیFe O2 3O    بـه همـراه
هماتیت لصی 

حز
O

N
Cl O

O

C
Cl Cl

P
Cl Cl

Cl

Cl

Cl C Cl

Cl

O

S
O O

O C O

O N ONN O H C N

NOسه ترکیب  Cl2 ،COCl2ll ،SO3  جفت 4همگی داراي
 جفت الکترون ناپیوندي هستند.8پیوندي و 

ه ههاي صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.3گزینه  160.

هـايجز اتم کربن، اتـم هاي سبز به ) در ساختار پالستیک1
ههیدروژن نیز وجود دارد.ه
مواد گیاهپایۀهایی بر  مولکول ) ساختار پلیمري داشته و درشت2
بپذیر بوده و مدت نسبتاً کوتاهی در طبیعت باقی) زیست تخریب4

صحیح است.4گزینه  161.
پذیري گاز اوزون در مقایسه با اکسیژن بیشـتر بـود ) واکنش1

جوش اوزون باالتر است.
رنگ بوده،) در حالت مایع هر دو گاز اکسیژن و اوزون، آبی2

تر است. رنگی اوزون پررنگ
اي مشخص، نقشاستراتوسفر و در محدودهالیۀ) اوزون در3

براي زمین و در مقابل پرتوهـاي پرانـرژي فـرابنفش دارد، ام
شود.  آالینده محسوب میعنوان یک تروپوسفر به

صحیح است.1گزینه  162.
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V L
T K

V L T
1

2
2 2

4 4 6 4476 298  
T C K1 25 273 298  

T T T K2 1 447 298 149  
)83و  82 هاي صفحه(شیمی دهم، 

.166 صحیح است. 3گزینه 
 کنیم: می هاي گاز موجود در هر بادکنک را محاسبه ابتدا مول

/ /
mol H

: g H mol H
g H

2
2 2

2

102  )1بادکنک ( 012

/ /
mol O

: g O mol O
g O

2
2 2

2

11 6  )2بادکنک ( 00532

/ /
mol He

: g He mol He
g He

102  )3بادکنک ( 0054

) 3) بیشـتر از بادکنـک (  1حجـم بادکنـک (   STP) در شرایط 1 گزینۀ
است، چون تعداد مول آن بیشتر است.

) بـا هـم برابـر    3) و (2هاي ( ) در شرایط یکسان حجم بادکنک2 گزینۀ
 است، چون تعداد مول آنها برابر است.

)3 گزینۀ
A

/ / A

/ A / A
A

/ / A

N atom
mol O N

mol O
N N

N atom
mol He N

mol He

2
2

2005 011 005 01
005 0051

/ ) 4 گزینۀ
/ /

L O
mol O L O

mol O
2

2 2
2

22 4005 1121  
)84و  83هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.167 صحیح است. 3گزینه 
C H ( ) ( ) g.mol 1

4 8 4 12 8 1 56  
مرج
یلاگچمجح

 
/ /

/

g
g mgmol

L L mL
mol

56
2 5 2 5

22 4
 

.168 صحیح است. 2گزینه 
Na O ( ) ( ) g.mol 1

2 2 2 23 216 46 32 78  
CO ( ) g.mol 1

2 12 216 44  

/ /
mol Na O mol CO

g Na O mol CO
g Na O mol Na O

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

1 2312 0478 2  

اوهاوه / mol CO
L mol CO

L
32

2
041 2 10200 

.169 صحیح است. 1گزینه 
 کنیم. ها را موازنه می ابتدا واکنش

N O NO
NO O NO

NO O NO O

2 2
2 2

2 2 3

2
2 2  

mol O ~ mol NO ~ mol NO ~ mol O2 2 31 2 2 2  

/
/

mol O mol NO mol NO mol O
O

mol O mol NO mol NO
22 2 2 2 3

2 23 2 2

1 2 2 190 3 10 1 2 16 02 10 لوکلوملوکلوم

/
/

L O
L

mol O
3
3

22 4 67 21 
)85و  84هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.170 صحیح است. 3گزینه 
گـراد و در   سـانتی  درجۀ 450صورت صنعتی در دماي  فرایند هابر به  )1

 شود. اتمسفر انجام می 200فشار 
زهاي نیتروژن و هیـدوژن هسـتند.   هاي فرایند هابر، گا دهنده ) واکنش2

در مخلوطی از گازهـاي نیتـروژن و هیـدروژن در حضـور کاتـالیزگر یـا       
  دهد. جرقه، هیچ واکنشی رخ نمی

صـورت   آهنـی (کاتـالیزگر) نیـز بـه     ورقۀ) فرایند هابر حتی در حضور 4
 شود. پذیر انجام می برگشت

.171 صحیح است. 1گزینه 
 ست.درستی بیان شده ا تنها عبارت (د) به

تـر شـده و مقـدار     الف) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، اگرچه هوا رقیق
یابد، اما درصد حجمـی گازهـا    هواکره کاهش می ةدهند گازهاي تشکیل

 کند. تغییري نمی
هاي فوقانی هواکره و بـه دلیـل برخـورد پرتوهـاي پرانـرژي       ب) در الیه

حالـت مولکـولی   صورت کـاتیونی در کنـار    تواند به خورشید، این گاز می
 وجود داشته باشد.

ج) درون موتور خودرو، این گاز به مقدار کمی با اکسیژن ترکیب شده و 
بـا   (NO)گـاز   ةکند. از واکـنش دوبـار   تولید گاز نیتروژن مونوکسید می

 دست خواهد آمد. به NO2رنگ  اي اکسیژن هوا گاز قهوه
درصـد و درصـد    78هـواکره حـدود    د) درصد حجمی گاز نیتـروژن در 

 درصد است. 7حجمی گاز هلیم در مخلوط گاز طبیعی حدود 
.172 صحیح است. 1گزینه 

رسـند،   تایی می ها به آرایش هشت ) با رسم ساختار لوویس، تمامی اتم1
 الکترون پایدار خواهد بود. 2اما اتم هیدروژن با داشتن 

هـایی هماننـد    ما هالوژن) اتم هیدروژن تنها یک پیوند اشتراکی داده ا2
توانند بیش از یک پیوند اشتراکی داده و به عنوان اتـم   کلر، برم و ید می

IFمرکزي در یک ساختار باشند. (مثال:  ,ClF5 3( 
هـاي پیونـدي و    شیمیایی بدون بـار، مجمـوع الکتـرون    گونۀ) در یک 4
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