
 
   
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 15 20 1 20 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 17 40 21 20 زبان عربی 2
 دقیقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - - )47تا  10(صفحه  5تا  1درس  زبان و ادبیات فارسی

 - - 2و  1درس  یعربزبان 

 - - )44تا  12(صفحه  3تا  1درس یفرهنگ و معارف اسالم

 - - )69تا  15(صفحه  2و  1درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
:جز بهدرست است، » همگی«ها که در مقابل آنها آمده است  معانی واژه 1-

ه) دیش: انمارتیبیان) (ریر: ـــ( تق )2 ) ( نیلوفري: الجوردي) ( قفا: پسِ گردن)1
 : دلقکی)خرگیمساي از دستگاه شور) ( ه( شهناز: گوش )4 (صاحبدل: آگاه)زنگاري: تیره رنگ) () 3

؟ است نادرستمعنی مقابل چند واژه  2-
  : ستمکار)(جافی : ناپسند)منکَر(مندرس: فرسوده) ( : فساد)منجالباصل) ( محال: بی: سیمی) (مفتول(: ارائه کرده) نموده(

 : عادت)طبیعت(ضایع: تلف) (: خودسر) (خودرو
 پنج) 4 چهار) 3 سه) 2 ) دو1
؟ها است ترتیب، معانی کدام واژه هب» زیبا، آشفته، قیم، آرامش«هاي  واژه 3-
 ، مشوش، دلّاك، طُمانینه) رعنا2 ، تسلّاکش حمام نیکومنظر، مولع، کیسه )1
 ، مطمئنمشوش، سرپرست، ) رعنا4 ، مولع، سرپرست، تسلّا) نیکومنظر3

؟است نادرست امالي کدام بیت 4-
 ربــا عــــؤثر بــه دســت صنـــــر ز دســت مــــاث) 1
ـــنف ي) ا2 ــه سـ ـــان مطمئن ــفات درـ ــق ص  رو ح
3 (ــارهم ـــس و یخ ــدیم و رگشتهــــ ــاز و رن  نظرب
  نیسـت  غریـب  چنـدان  تـو  کـوي  بـه  آمـدم  گر) 4

 

 

 اعیلـــــ اسم ذبـح  گامـــــ هن بـه  دهــــکنن روان
السیـــ پ ایـن  در یــــ ک تا اطلس قباي کــــاین
اسـت  کـدام  شهر این در نیست ما چو که کس وان
  هسـت  ریـب غ هـزاران  ارـــدی آن در من ونــــچ

 

؟داراي غلط امالیی است» قرض«  واژةدر کدام عبارت  5-
 .صرف کرد چنان چه به قرض محتاج گشت همه رایک ماه  وي به مدینه فرستادند و در مدت ) کسی را همراه1
دینار قرض افتاد. هفتصد از خواجه ظهیرالدین شنیدم که گفت مرا در نشابور از جهت صوفیان) 2
 ؟عقب اندازي با من چه خواهی کردسال دگر  : تو قرض خدا را سالی به) حلوافروش گفت3
.  ست اما کاه هم به تبع آن حاصل آیدنه باشد که  قوت او، داخمقرض کشاورز در پراکندن ت چنانچه) 4

-6 اند؟ ترتیب در کدام گزینه درست معرفی شده هاي صاحبدالن به نامه، داستان هاي سفرنامه، قابوس نویسندگان کتاب
 ) خواجه عبداهللا انصاري، سعدالدین وراوینی، مرتضی مطهري1
 ، محمدي اشتهارديعنصرالمعالی کیکاووس) ناصرخسرو، 2
 اقی، ناصرخسرو، نصراهللا منشی) فخرالدین عر3
 ) عطار نیشابوري، نصراهللا منشی، علی اسفندیاري4

-7 است؟ نرفتهکار  به» وجه شبه«در کدام بیت 
ــا گرچـــه زیـــن صـــحرا گذشـــت  ) کـــاروان1 هـ
ــا    2 ــریم مــ ــه دلگیــ ــل غنچــ ــه مثــ ) گرچــ
ــوش 3 ــم و خـــ ــاکنان سیرچشـــ ــر ) ســـ گهـــ
) دي خرامان در چمن ناگه گذشـتی اللـه گفـت   4

 

 

ــه  ــام ناقــ ــل گــ ــت  مثــ ــا گذشــ ــم غوغــ کــ
گلســـــتان میـــــرد اگـــــر میـــــریم مـــــا    

ــی   ــود بــ ــوهر خــ ــغ از جــ ــل تیــ ــر مثــ خبــ
نیســت مثــل آن صــنوبر در همــه بســتان مــا     

 

-8 شود؟ نمیمجاز دیده  آرایۀدر کدام گزینه 
ــوه 1 ــادالن کـ ــاده  ) دریـ ــر بـ ــف  جگـ ــه کـ اي بـ
) دیدي کـه یـار جـز سـر جـور و سـتم نداشـت       2
ــتم  3 ــد بــ ــپید دیــ ــن ســ ــر مــ ــون ســ ) چــ
هــم ضــد و هــم موافــق ) ســرخ و ســیه شــقایق4

 

 

ــوه     ــه کـ ــف بـ ــز تـ ــرزةکـ ــد  لـ ــا برافکنـ دریـ
ــت      ــم نداش ــیچ غ ــا ه ــم م ــد وز غ ــت عه بشکس
گفت تشبیه شیب (= موي سپید) و سـخت عجـب  
چــــون مــــؤمن و منــــافق پنهــــان و آشــــکارا

 

-9 درستی آمده است؟ در کدام گزینه به» آمیزي، مجاز، تشبیه، کنایه حس«هاي  ترتیب آرایه
شـیرین  بـادة تلـخ، عـیش    ارزد بـه حـرف   الف) نمی

ــار   ــی روزگــ ــا بســ ــدر آنجــ ــد انــ ب) بمانــ
عشـقش شـنید   ج) هر خردمنـدي کـه بـویی از مـی    

ــد    ــدر آم ــالم ان ــه ع ــت هم ــد زلف ــم کمن ــه خ د) ب
 

خـون را  کاسـۀ مـی بـر لـب منـه صـد       قطرةپی یک 
کمــــــر بســــــت در پــــــیش آموزگــــــار
سر بـه صـحرا داد عقـل و پهلـوي مجنـون نشسـت      

بـه کجـا روم ز دسـتت     به چـه سـان رهـم ز بنـدت،    
 

 ) ب، الف، ج، د4 ) ج، الف، د، ب3 ) ب، الف، د، ج2 ) ج، د، الف، ب1

ربــاــعننـــــؤثر بــه دســت صنممــــــر ز دســت مثثــــاث) 1
ـــنفي) ا2 ــهــسففـ ـــانمطمئن ــفاتــدرننـ ــقص روح
3 (ــارهم ـــسوممیخ ــدیموــرگشتهسســــ ــازورن نظرب
 نیسـت غریـب چنـدان تـو کـوي بـه آمـدم گر)4

ـ ـ اعیلممـــــاسمذبـح ـ ـ گامننـــــهنبـه ــدهننــــکننروان
ـ السیپپـــپایـن درـ ـ یککــــ کتااطلسقبايــکننــــاین
اسـت کـدام شهرایندرنیستماچوکهکسوان
 هسـت غریـب غهـزاران ــارییـــدیآندرمنـونچچــــچ

؟داراي غلط امالیی است» قرض« واژةر کدام عبارت 
.صرف کرد چنان چه به قرض محتاج گشت همه رایک ماه  وي به مدینه فرستادند و در مدت ) کسی را همراه1
دینار قرض افتاد. هفتصد از خواجه ظهیرالدین شنیدم که گفت مرا در نشابور از جهت صوفیان) 2
؟عقب اندازي با من چه خواهی کردسال دگر  : تو قرض خدا را سالی به) حلوافروش گفت3
.  ست اما کاه هم به تبع آن حاصل آیدنه باشد که  قوت او، داتتخمقرض کشاورز در پراکندن ت چنانچه) 4

کتاب سفرنامه، قابوسیسندگان بهنامه، داستانهاي صاحبدالن اند؟ترتیب در کدام گزینه درست معرفی شدههاي
) خواجه عبداهللا انصاري، سعدالدین وراوینی، مرتضی مطهري1
محمدي اشتهارديعنصرالمعالی کیکاووس) ناصرخسرو،2 ،
اقی، ناصرخسرو، نصراهللا منشی) فخرالدین عر3
) عطار نیشابوري، نصراهللا منشی، علی اسفندیاري4

است؟نرفتهکار   به» وجه شبه«ر کدام بیت 
ــا گرچـــه زیـــن صـــحرا گذشـــت ) کـــاروان1 هـ
ــا    2 ــریم مــ ــه دلگیــ ــل غنچــ ــه مثــ ) گرچــ
ــوش 3 ــم و خـــ ــاکنان سیرچشـــ ــر) ســـ ش گهـــ
) دي خرامان در چمن ناگه گذشـتی اللـه گفـت   4

ــه  ــام ناقــ ــل گــ ــت مثــ ــا گذشــ ــم غوغــ کــ
گلســـــتان میـــــرد اگـــــر میـــــریم مـــــا    

ــی ــود بــ ــوهر خــ ــغ از جــ ــل تیــ ــرمثــ خبــ
نیســت مثــل آن صــنوبر در همــه بســتان مــا     
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 شود؟  ساده در میان واژگان زیر دیده می واژةچند 

 »خوراكمستغنی، آموختن، بیابان، خالصه، سیراب، شادان، ساالر، مبارزه، تابناك، «
 ) شش4 ) پنج3 ) چهار2 ) سه1

-11 شود؟ مجموعاً دیده می نادرستدر جدول زیر با حفظ شخص چند مورد 
 ) هفت1
 ) شش2
 ) پنج3
 ) هشت4

-12 هاي مشخص شده در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ نقش دستوري واژه
از عقــل اســت بــاالتر بســیعشــق را درگــه  حــریم

 

 

بوســد کــه جــان در آســتین دارد آســتان کســی آن
 

 الیه، قید، مسند، مفعول ) مضاف2 الیه ) مفعول، مسند، نهاد، مضاف1
 ، نهاد، مفعولالیه، مسند ) مضاف4  ) مفعول، متمم، مسند، متمم3

-13 شود؟ نمیدیده  »نهاد + فعل«اي با اجزاي  جملهدر کدام گزینه 
ــاي     1 ــر ج ــده ب ــی مان ــت و آه ــه اس ــم رفت ) دل
) از مســـتی شــــوق او در راه طلـــب عاشــــق  2
ــی 3 ــز مــ ــی را مغــ ــر  ) یکــ ــید در ســ جوشــ
ــ 4 ــر و افسـ ــدایان سـ ــمائیکه گـ ــد رو) شـ گنجیـ

 

 

جــــز دودي نمانــــده اســــت از آن آتــــش بــــه
ــد اگـــر پـــایش    صـــد پـــاي دگـــر دارد  لغزیـ

ــن   ــید در تــ ــی جوشــ ــون همــ ــی را خــ یکــ
ســـراپاي بـــه زنجیـــر نـــه شـــاه و نـــه گداییـــد 

 

معنایی دارد؟ تقابل »خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«کدام گزینه با عبارت  14-
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردد از ایــــن بــــی ) صــــد4 ــر تلــــف گــ هنــ

 

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

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

 

شود؟ مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه بهتر دیده می 15-
 »ها بسته ماند اي سال و همچون مروارید در دل صدف کج و کوله بست تر می هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ«
ــم    1 ــود از علــ ــم بــ ــاي اعظــ ــش دریــ ) دلــ
ــگ   2 ــازیم چنـــ ــزدان بیـــ ــوي راه یـــ ) ســـ
ــوگند   3 ــه سـ ــم بـ ــدها محکـ ــر عهـ ــود گـ ) شـ
ــن4 ــد  ) کهــ ــاکیزه گفتنــ ــخن پــ ــاران ســ کــ

 

ــم     ــود از حلـــ ــخ بـــ ــوه راســـ ــن او کـــ تـــ
بـــــــر آزاده گیتـــــــی نـــــــداریم تنـــــــگ

بنــــدبـــه کــــار جـــان شــــویم از جـــان کمر   
ســــــخن بگــــــذار مرواریــــــد ســــــفتند   

 

-16 شود؟ درکدام گزینه دیده می» نماي جوفروش نباشی به زبانِ دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم«مفهوم 
ــد  1 ــوش کنـ ــت خـ ــالی دلـ ــه حـ ــی کـ ) دروغـ
ــو  2 ــان ت ــر زب ــذب رود ب حیــف اســت اگرچــه ک (
) زهــد پیــدا، کُفــر پنهــان بــود چنــدین روزگــار 3
) اي دوســــــــت نیــــــــافتیم کــــــــامی  4

 

ت مشـوش کنـد (کـت: کـه تـو را)       به از راستی کـ
دروغ دلـــــی شـــــاد کـــــن مـــــرا وعـــــدةاز 

ــر را    ــه تزویـ ــرفتیم آن همـ ــر برگـ ــرده از سـ پـ
ــد    ــدگمان شــــ ــه دروغ بــــ ــمن بــــ دشــــ

 

؟  نداردبا سایر ابیات قرابت معنایی کدام بیت  17-
 ع اسـت ـــــ واضـــت هـا  دل ۀکین زداي تـــکلف) 1
  رسـی  واال درـــ ق در هـــــ ک واهیــــخ وـــچ) 2
 دارد بیکـران  فضل و محبوبست گرچه تواضــع) 3
          حافظا افتادگی از دسـت مـده زان کـه حسـود     )4

کــرد بــاز ســنگ گــره  تــوان مــی تیشــه نـــــــزی          

ـــش ز ـــت یبــ ــه واضعــــ ـــب ب ـــرس االـــ یــــ
 دارد زیـان  را هیبـت  کـه  حـد  از بیش کرد نبــاید

 کـرد  عرض و مال و دل و دیـن در سـر مغـرور مـی    

 

 مضارع التزامی ساخت منفی امر فعل
 پرداخته باشی پرداختی داشتی نمی بپرداخت پرداختی داشتی می

 فروخته است خواهم نفروخت بفروخت خواهم فروخت
 بیندازم نیندازم بینداز اندازم می

الیه، قید، مسند، مفعول) مضاف2الیه ) مفعول، مسند، نهاد، مضاف1
، نهاد، مفعولالیه، مسند ) مضاف4) مفعول، متمم، مسند، متمم3

شود؟نمیدیده »نهاد + فعل«اي با اجزاي جملهر کدام گزینه 
ــاي     1 ــر ج ــده ب ــی مان ــت و آه ــه اس ــم رفت ) دل
) از مســـتی شــــوق او در راه طلـــب عاشــــق  2
ــی 3 ــز مــ ــی را مغــ ــر ) یکــ ــید در ســ جوشــ
ــ 4 ــر و افسـ ــدایان سـ ــمائیکه گـ ــدـ رو) شـ گنجیـ

جــــز دودي نمانــــده اســــتاز آن آتــــش بــــه
ــد اگـــر پـــایش    صـــد پـــاي دگـــر دارد  لغزیـ

ــن   ــید در تــ ــی جوشــ ــون همــ ــی را خــ یکــ
ســـراپاي بـــه زنجیـــر نـــه شـــاه و نـــه گداییـــد 

معنایی دارد؟تقابل»خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«دام گزینه با عبارت 
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردداز ایــــن بــــی) صــــد4 ــر تلــــف گــ هنــ

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

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

شود؟فهوم عبارت زیر در کدام گزینه بهتر دیده می
»ها بسته ماند اي سال و همچون مروارید در دل صدف کج و کوله بست تر می هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ«
ــم    1 ــود از علــ ــم بــ ــاي اعظــ ــش دریــ ) دلــ
ــگ   2 ــازیم چنـــ ــزدان بیـــ ــوي راه یـــ ) ســـ
ــوگند   3 ــه سـ ــم بـ ــدها محکـ ــر عهـ ــود گـ ) شـ
ــن4 ــد ) کهــ ــاکیزه گفتنــ ــخن پــ ــاران ســ کــ

ــم     ــود از حلـــ ــخ بـــ ــوه راســـ ــن او کـــ تـــ
بـــــــر آزاده گیتـــــــی نـــــــداریم تنـــــــگ

ر      بنــــدبـــه کــــار جـــان شــــویم از جـــان کمر   
ســــــخن بگــــــذار مرواریــــــد ســــــفتند   

شود؟درکدام گزینه دیده می» نماي جوفروش نباشیبه زبانِ دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم«فهوم 
ک1 ش خ ل ال ک غ ا)) ک (ک ک ش ک ا ا
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 زیر است؟ مفهوم عبارت فاقدکدام  بیت 

 » تا راست تمام نشده است دروغ نگویم.« 
ــک   ) 1 ــت لیــ ــی هســ ــر ذوقــ در دروغ و مکــ
فــــروغ بــــا و صــــدق طمانینســــت چــــون) 2
ـــو) 3 ــوان چــــ ــتی بتــ ــردن درج را راســ کــ
           فـــــروغ بـــــرآرد حیـــــوان آب کجـــــــــا ) 4

 

 راســــــتک بــــــه انــــــــهم ارزد نمــــــی آن

ـــنی دل ــه ارامدــــــــ ــار بــــــ دروغ گفتــــــ
ــردن خـــــرج بایـــــد چـــــه را دروغـــــی کـــ
دروغ نگویــــــد گــــــوهر رخشــــــنده کــــــه    

-19 زیر تناسب معنایی دارد؟ کدام بیت با عبارت
 ».و به هر نیک و بد، زود شـادان و زود اندوهگین مشـو، که این فعل کودکان باشـد«
م بســازیمـا هــــــــا چنــد کــس بــــــیا مــــب) 1
ـــپ از) 2 ـــغ یــ ــین مـ ـــه یق ـــش مهـ ادیستــ
هــاش همــه شــادي بنــدش همــه آزادي  مــــغ) 3
           شادي شـود آن غـم کـه خـوریمش چـو شـکر      ) 4

 

ـــچ ـــو شـــ ــازیم   ــ ــم بس ــا غ ــود ب ــم ش ادي ک
ـــپ از و ـــش یـــ ـــت اديـــ ـــغ وــ مناکیستـــ
ـــی ــاغ  ــ ــد ب ــدو دادي ص ــه ب ــد  ک دان ــد آم مزی

ــوش ــانیم    خ ــیر غم ــه اکس ــا آي ک ــر م ــم ب اي غ
 

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 20-
ــت   ــراي درشــ ــم ســ ــت رســ ــین اســ ــت                    چنــ ــه پش ــن ب ــی زی ــن گه ــر زی ــت ب ــی پش گه

 

ــو اگــر گشــت فلــک 1 ــه مــراد ت ) دو ســه روزي ب
ــود آن روز   2 ــاهی ب ــت و پن ــب از پش ــا را عج ) م
یــار و بخــت قــرین  ) فلــک مســاعد و اقبــال   3
       ) غــــــم از گــــــردش روزگــــــاران مــــــدار4

ــن   ــردش ایـ ــو از گـ ــرةمشـ ــل  مهـ ــان غافـ غلتـ
ــتیم  ــه پشـ ــاهیم و نـ ــه پنـ ــامروز کســـی را نـ کـ
ــم روان  ــدت روا و حکــ ــت و امیــ ــت درســ تنــ
ــار     ــی روزگــ ــردد بســ ــا بگــ ــی مــ ــه بــ کــ

 

 
 
 

يم) ز م ش ب ي م ش
          شادي شـود آن غـم کـه خـوریمش چـو شـکر      ) 4

ـــی ــاغ  ییــ ــد ب ــدو دادي ص ــه ب ــد ــک دان ــد آم مزی
ــوش ــانیم   خ ــیر غم ــه اکس ــا آي ک ــر م ــم ب اي غ

زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ ت
ــت   ــراي درشــ ــم ســ ــت رســ ــین اســ ــت                 چنــ ــه پش ــن ب ــی زی ــن گه ــر زی ــت ب ــی پش گه

ــو اگــر گشــت فلــک 1 ــه مــراد ت ) دو ســه روزي ب
ــود آن روز   2 ــاهی ب ــت و پن ــب از پش ــا را عج ) م
    یــار و بخــت قــرین  ) فلــک مســاعد و اقبــال   3
     ) غــــــم از گــــــردش روزگــــــاران مــــــدار4

ــن   ــردش ایـ ــو از گـ ــرةمشـ ــل   مهـ ــان غافـ غلتـ
ــتیم  ــه پشـ ــاهیم و نـ ــه پنـ ــامروز کســـی را نـ کـ
ــم روان  ــدت روا و حکــ ــت و امیــ ــت درســ تنــ
ــار     ــی روزگــ ــردد بســ ــا بگــ ــی مــ ــه بــ کــ

www.konkur.in

forum.konkur.in



5صفحه  زبان عربی

 ):٢١-٢٩عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ( ■■

:هللا عند تجدوه خیر من ألنفسکم تُقّدموا ما و الّزکاة آتوا و الّصالة أقیموا 21-
!یابید می خدا نزد را آن بفرستید، پیش خودتان براي نیک کار از را هرچه و بدهید زکات و دارید پا بر را نماز  )1
!یافتند خدا نزد فرستادند، پیش خود براي نیک کار از را هرچه و دادند زکات و داشتند پا به را نماز  )2
!یابید می خدا نزد را آن بفرستید، پیش خودتان براي چیزي اگر که بپردازید زکات و بخوانید نماز  )3
!یابید می خدا نزد را بهترش بفرستید پیش خودتان براي را هرچه و دهید زکات و دارید پاي بر را نماز  )4
:»؟!نضرة غصونھا اآلن و حبّة من نمتْ  کیف الحدیقة، في الکثیرة األشجار إلی اُنُظروا« 22-

!هستند تازه و تر  هایشان برگ اکنون و اند کرده رشد اي دانه از طور چه بنگرید، باغ این بسیارِ درختان به  )1
!هستند طراوت با هاي شاخه داراي االن که حالی در کنید، نگاه دانه یک از آن رشد چگونگی و باغ در بسیار درختان به  )2
!هستند تازه و تر هایشان شاخه االن و کرده رشد دانه یک از چگونه کنید، نگاه باغ در بسیار هاي درخت به  )3
!هستند طراوت با هایشان شاخه اکنون و کرده رشد دانه یک از باغ در چگونه بنگرید، بسیار درختانِ به  )4
!»ثمراتھا الشجرات من یُخِرج من قولوا و ابحثوا أصدقائي یا« 23-

!آیند می در هایشان میوه درختان، از چگونه بگویید و بگردید دوستان، اي  )1
!دآور می در را هایش میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید بحث من، دوستان اي  )2
!آورد می در را هایشان میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید جستجو من، دوستان اي  )3
 !شود می خارج هایشان میوه عنوان به درختان از هایی چیز چه بگویید و کنید صحبت من، دوستان   )4

:الصحیح عیّن 24-
!کردند می پیشرفت گوناگون هاي زمینه در مسلمین دانشمندان :المختلفة المجاالت في یتقدّمون المسلمون العلماء کان  )1
!کردند حفر چاهی ما روستاي در آنها زیرا شناسم؛ می را برادران این :قریتنا في بئراً  حفروا ألنّھم اإلخوة ھوالء أعرف  )2
 مقـدس  مشـهد  به تاکنون متأسفانه :إلی ھناک أُسافر أن أُحبّ  لکنّي المقدّسة مشھد إلی اآلن حتّی سافرتُ  ما األسف مع  )3

!کنم سفر که به آنجا دارم دوست حتماً اما ام؛ نکرده سفر
!آمد عزیزمان میهمانان براي غذا با من نواز مهمان پدر :األعّزاء لضیوفنا بالّطعام المضیاف أبي جاء  )4

:الصحیح عیّن  25-
ات في نجحوا الطّالب اولئك من المئة في تسعون و ستّة  )1  امتحانـات  در آمـوزان  دانـش  آن از درصـد  نه و شصت :االمتحان

!شدند موفّق
ً  علّمك رجل ھذا  )2 !آموخت تو به را دانشی ات کودکی روزهاي در که است مردي این :طفولتك أیّام في علما
!است کرده نازل را ها باران آنها از و آورده پدید خدا را ابرها این :األمطار منھا أنزل و هللا أوجدھا غیوم ھذه  )3
!است مدرسه در من معلّم بهترین چهرة این: المدرسة في األولی معلّمتي صورة ھذه  )4
:»!الّرابعة السنّة بعد الجامعة من تخّرجھا بمناسبة لھا اشتریتُھ أزرق فستان لھا أُختي إنّ « 26-

!خریدم برایش چهارم، سال از پس دانشگاه از خروجش مناسبت به را آن که دارد زرد پیراهن دو خواهرم  )1
!است خریده چهارم، سال از پس دانشگاه از شدنش التحصیل فارغ مناسبت به را آن که دارد آبی پیراهنی خواهرم  )2
!است خریده دانشگاهش از شدنش خارج مناسبت به سال چهار از پس را آن و است زرد من خواهر پیراهن  )3
!ام خریده برایش سال، چهارمین از پس دانشگاه از شدنش التحصیل فارغ مناسبت به را آن که دارد رنگ آبی پیراهنی خواهرم  )4

...»أصدقائي و أنا« !»:شد تومان هزار سه و بیست و صد قیمتشان که خریدیم کتاب دو دوستانم و من« 27-
!تومان ألف عشرین و ثالثة و مائة صار سعرھما اثنین کتابین اشترینا  )1
!تومان ألف عشرین و ثالثة و ئةم صار سعرھما کتابین اثنین اشترینا  )2
!تومان ألف ثالثة و عشرین و مائة کان سعرھما کتابین نشتري کنّا  )3
!تومان عشرین و ثالثة و ئةم صار سعرھما کتابین اشترینا  )4

!هستند تازه و  تر هایشان شاخه االن و کرده رشد دانه یکاز چگونه کنید، نگاه باغ دربسیار هاي درخت به )3
!هستند طراوت   با هایشان شاخه اکنون و کرده رشد دانه یکاز باغ  در چگونه بنگرید، بسیار درختانِ به  )4
!»ثمراتھاالشجراتمنخیُخِرجمنقولواوابحثواأصدقائيیا
!آیند می  در هایشان میوه درختان، از چگونه بگویید و بگردید دوستان، اي  )1
!دآور میدررا هایش میوه درختان، از کسی چهبگویید و کنید بحث من، دوستان اي  )2
!آورد میدرراهایشان میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید جستجو من، دوستان اي  )3
!شود می خارج هایشان میوه عنوان به درختان از هایی چیز چه   بگویید و کنید صحبت من، دوستان  )4

:الصحیحننیّن
کرمی پیشرفت گوناگون هاي زمینه درمسلمین دانشمندان :المختلفة المجاالت فيمون  ّمون المسلمون العلماء کان  )1
کر حفر چاهی ماروستاي درآنها زیرا شناسم؛ میرا برادران این :قریتنا في   بئراًھم  حفروا ھم اإلخوة ھوالء أعرف  )2
سة مشھد إلی اآلن حتُُّ سافرُت ما األسف مع )3 ي المقدّّیی بييّسة إلی ھناک أُأنُُ أُ م مشـهد  به تاکنون متأسفانه :ُُسافر

!کنم سفر که به آنجا دارم دوست حتماً اما ام؛ نکرده سفر
لضیوفنا ّعام المضیاف أبي جاء )4 اء:األعزعام !آمد عزیزمان میهمانان براي غذا بامن نواز مهمان پدر ّ

:الصحیحننعیّن
ب نجحوا الطّالاولئك  من المئة فيةة تسعون و ستّة  )1 ات فيّّ امتح  در آمـوزان  دانـش  آناز درصـد   نه و شصت:االمتحان

!شدند موفّق
:طفولتك أیام فيً  علماًممك ّمك رجل ھذا  )2 !آموخت توبهرا دانشی اتکودکی روزهاي درکهاست مردي این اّاام
!است کرده نازل راها باران آنها از و آورده پدید خدا را ابرها این :األمطار منھا أنزل و هللا أوجدھا غیوم ھذه  )3
األولیمعلّصورةھذه  )4 !است مدرسه در من   معلّم بهترینچهرةاین:المدرسةفيّّممتي
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6صفحه  زبان عربی

!»غاباتھا أجملَ  ما الماضیة، الّسنة في قریة غابات إلی سافرتُ : «العبارة ھذه مفھوم عن الصحیح عیّن 28-
!المتکلّم رأي في جدّاً  جمیلة لیست القریة تلك غابات  )1
!األُخری الغابات من أجمل القریة تلك غابات بأنّ  المتکلّم یعتقد  )2
!المتکلّم أعجب القریة تلك غابات جمال  )3
 !الجمیلة غاباتھا بسبب القریة تلك إلی المتکلّم سیسافر   )4

-29 حسب الحقیقة أو الواقع: الخطأ عیّن
 الممّرضون ھم الّذین یساعدون األطبّاء فی عالج المرضی! )1
 المحافظة قسم من البالد تشتمل علی عدد من الُمدن و القُری! )2
 البّطاریّة و الجّوال!إدیسون ھو أّول من اخترع الکھرباء و  )3
 ضغط الدّم من االسباب رئیسیّة ألمراض القلب! )4

 :)٣٠عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■

تسمعون فال أ بضیاء یأتیکم هللا غیر إلھ من: الکلمات نوعیّة عن لخطأا عیّن 30-
إلیھ مضاف مذّکر، مفرد، اسم،: هللا  )1
»ي ت أ: «األصلیة حروفھ للغائب، مضارع، فعل،: یأتي  )2
مذّکر ،)ضوء: مفرده( تکسیر جمع اسم،: ضیاء  )3
 »ع م س: «األصلیّة حروفھ للمخاطبین، للنّفي، مضارع فعل: تسمعون ال  )4
 

 )٣١-٣٧عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■

للفراغ: الخطأعیّن  31-
تذھبان: »الّسوق إلی....  فاطمة و مریم کانت«  )2 تفتحن: »المکتبة في کتابھنّ ...  ھؤالء«  )1
 أستمعُ : »إلیھما...  نعم، والدیك؟ إلی تستمع ھل«  )4 حونی: »دروسھم قراءة بعد...  إخوانی«  )3
:المناسب غیر السؤال عیّن!» بیوتکم في الّدرس تمارین اکتبوا: لنا قال و فقط الثامن الدرس دّرس أمِس  معلّمنا« 32-

ً  کم  )2  المعلّم؟ دّرس متی  )1   المعلّم؟ دّرس درسا
 ؟»الدرس تمارین اکتبوا: «المعلّم قال أین  )4  المعلّم؟ دّرس ما  )3

:اإلشارة األسماء من فیھ لیس ما عیّن 33-
!المقتدرة القدرة و البالغھ الحکمة ذا هللا کان  )2 !الّشررة مثل الجوّ  في أوجدھا الّذي ذا من  )1
!النعم ھذه نعرف أن فعلینا حیاتنا في کثیرة أنعم ھناك  )4 !ةمنھمر أنعمھ الّذي ھو ذاك  )3

:الحسابیة العملیات في الصحیح عیّن 34-
!اثنین یساوي خمسة علی تقسیم مئة  )1
!ثمانین یساوي أربعة زائد ستّون و سبعة  )2
!ثالثین و اثنین یساوي عشر سبعة ناقص أربعون و تسعة  )3
 !ستّة یساوي ثمانیة علی تقسیم سبعون و اثنان  )4

: األولی الکلمة الثّانیة، الکلمة تَِصفُ  ترکیب أيّ  في  35-
 !واجبھنّ  أداء في التّلمیذات ھؤالء تُقّصر ال  )1
!الثالثة یکفي االثنین طعام و االثنین یکفي الواحد طعام إنّ   )2
!الجوّ  ھذا في یقتلھ و دیدٌ ش عطشھ  )3
واحد إلھ ھو إنّما اثنین إلھین تتّخذوا ال :هللا قال  )4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّحن الّص :)٣٠نعیّ

تسمعونفالأبضیاءیأتیکمهللاغیرإلھمن: الکلماتّةنوعیّةعنلخطأاننیّن
إلیھ مضاف مذّکر، مفرد، اسم،: هللا  )1 ّر، 
»ي ت أ: «األصلیة حروفھ للغائب، مضارع، فعل،:یأتي )2
ّر ،)ضوء: مفرده( تکسیر جمع اسم،: ضیاء  )3 ّّرذ
حروفھ للمخاطبین، للنّفي، مضارع فعل:تسمعون ال  )4 »ع م س: «األصلیفّففي، ة

)٣١-٣٧نعیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (

للفراغ:الخطأننیّن 
تذھبان:وق»وق إلی....  فاطمة و مریم کانت«  )2تفتحن:»المکتبة فيّ کتابھّن...  ھؤالء«  )1
ُأستمع: »إلیھما...  نعم، والدیك؟ إلی تستمع ھل«  )4حونی:»دروسھم قراءة بعد...  إخوانی«  )3

:المناسبغیرالسؤالنعیّن!» بیوتکمفيالّدرستماریناکتبوا: لناقالوفقطالثامنالدرسّدّرسِِأمِسممعلّمنا
م؟ درمتی  )1 س لّّ  ً کم )2مال س درسا م؟ در  س لّس  مال
م؟ درما )3 س س  لّّ ؟»الدرس تمارین اکتبوا: «ّم قال أین  )4ممال مم

:اإلشارةاألسماءمنفیھلیسماننیّن
ررة مثل الجو فيّّذي أوجدھا الّذي ذامن  )1 !المقتدرة القدرة و البالغھ الحکمة ذا هللا کان  )2ررة!ّّ 

ھالّذاك نأن ةأنناك!ّّذذ نااتنافکث ل فأف النذن
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7صفحه  زبان عربی
:المعدود فیھ لیس ما عیّن  36-

!موتھ بعد قبره في ھو و أجرھنّ  للعبد یجری سبع  )1
ً  أربعین مسافة من الّساعة صوت سماع علی یقدر الکلب  )2 !قدما
 !أمتار ستّة الّزرافة قامة طول أنّ  تعلم ھل  )3
 !جزءاً  تسعین و تسعة عنده فأمسك جزء مئةرحمتھ  هللا جعل  )4

:التوضیحات في الصحیح عیّن 37-
!الجمع أنواع من نوعان فیھا جاء: »النّضرة الغصون ذات أشجار أبي حدیقة في«  )1
!ثالثة فیھا »إلیھ مضاف« عدد: »المکّرمة مّکة إلی اسافری أن و أبی یحبّان اُّمي«  )2
!»فَعیلة« وزن علی صفة فیھا جاء: »ماء فیھا األرض في عمیقة حفرة البئر«  )3
!األصلیّة األعداد من فیھا جاء: »الدّراسیّة الّسنة ھذه في العشرین کتابي قراءة أبدأ أن اُحبّ «  )4

 

 ):٣٨-۴٠( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■
 

ً  یحضروا أن أوالده رجل دعا« ب و األقالم کلّ  لھم دفع ثمّ . أقالم بعشرة جاء حولھ، اجتمعوا فلّما. عنده جمیعا ن طل لّ  م  ک
ً  منھم لکلّ  دفع ثمّ . قدروا فما یکسرھا، أن واحد ذه مثل أنتم: لھم فقال. یکسره أن فقدر واحداً، قلما الم، ھ دتم إن األق  اتّح

.»علیکم یتغلّب أن یقدر ال

:النّصّ  مفھوم ھو ما 38-
!موتھ بعد قبره في ھو و أجره یجرِ  موتھ بعد لھ یستغفر ولداً  ترك من  )1
!األعداء علی نتغلّب حتّی متّفقین نکون أن علینا  )2
ً  یحضروا أن األوالد علی یجب  )3 !موتھ عند أبیھم حول جمیعا
!ءااألعد علینا یتغلّب متّحدین کنّا إن  )4

-39 :النّصّ  حسب علی الصحیح عیّن
!الثانیة المّرة في أوالده إلی األقالم بعض األب دفع  )1
!أبداً  یبقی ال المال أنّ  األوالد یفھم أن یرید األب کان  )2
ً  األقالم یکسروا أن أوالده من األب طلب  )3 ً  بعضھم بمساعدة معا !بعضا
 !فعل بما األوالد یعتبر أن یرید األب کان  )4

:الکلمات حرکات ضبط في الخطأ عیّن 40-
!حشراتٌ  العاِلم جوداتِ المو ِمن المئةِ  في ثَمانونُ   )2 !الشَّمِس  ِمن ضیاؤهُ  األرِض؛ َحول یَدورُ  َکوَکبٌ  القََمرُ   )1
 !ثَالثونَ  و ِستَّة یُساوي اثنَینِ  َعلی تقسیمٌ  سبعونَ  و اِثنانِ   )4 !َموتھ بعد قَبِرهِ  في ُھو و للعَبدِ  البِئرِ  َحْفرِ  أجرُ  یَجِري  )3

 
 

 
 
 

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص بِج اَ َّة، ثم ةة التالی بدقّ ):٣٨-۴٠(ّصقرأ النّّص

ً  یحضروا أن أوالده رجل دعا« .عنده جمیعا اا . أقالم بعشرة جاء حولھ، اجتمعوا فلم  ب و األقالم کل  لھم دفع ثمّ م طل   
ً   منھم لکل  دفع ثم . قدروا فما یکسرھا، أن واحد ذه مثل أنتم: لھم فقال. یکسره أنً،  فقدر واحداًً  قلما الم، ھ إن األق

.»علیکم یتغلّأن یقدرال بب 

:صالنّّصمفھومھو
!موتھ بعد قبره فيھوِِ   و أجره یجِرموتھ بعد لھ    یستغفر ولداً ترك من  )1
ی متفّفقین نکون أن علینا  )2 !األعداء علی نتغلّیّیففقین ّبب 
ً یحضروا أناألوالد علی یجب  )3 !موتھ عند أبیھم حول جمیعا  ًً
حدین کناّاإن  )4 ّااا  !ءااألعد علینا یتغلّحدین  ب  ّّب 

:صالنّّصحسبعلیالصحیحننیّن
!الثانیة المرفي أوالده إلی األقالم بعض األب دفع  )1 ةة ّ
 ً!   یبقی ال المال   األوالد یفھم أن یرید األب کان  )2
ً  األقالم یکسروا أن أوالده من األب طلب  )3 ً   بعضھم بمساعدة معا  !ا
!فعل بما األوالد یعتبر أن یرید األب کان  )4

:الکلماتحرکاتضبطفيالخطأننیّن
ر  )1 رمَمُر القَ َبَ بو ر َ ول ی ؛  األرِضوولورُ  نِِ ِِِسن   ِِمس !الشَّ وُن  )2َّ نالمئة فيُممانوُن ثَ م جوداتنن المو مِ  !حشراٌتمم  العال  
ِِِري  )3 ِ ُ   أجرجريیَ ِِِر  ْ وو للعئر   البِ ِِِر فيوُ  وتھ بعد قَ ِ  )4ووتھ!برهِ  ا َنِثنان و اِث لی تقسیم  سبع ساوي اثنَینللیٌ  ةُِِ   ةةةَّسساوي و س ةةة الالثثَِ
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کنم، در عوض، چنـدین کـار دیگـر انجـام      اگر تو گویی اگرچه کاري که خدا مرا براي آن آفریده نمی«مفهوم نهفته در این بیان مولوي:  41-

 مبارکه مورد تأکید خداوند واقع شده است؟آیۀ در کدام » اند دهم، گویم آدمی را براي آن کارهاي دیگر نیافریده می
1 (﴿ َ ِ  ّ ِ ُ ا َ َ   َ ِ   َ َ رض َو   واِت َو ا َ ا َ  ﴾َو  
2 (﴿ َ ِ ٓ اُب ا و ا َ  ِ َ ا ِ َ اَب ا  َ  ُ َن   ﴾ةَ 
3 (﴿ُ ُ َ َو  َ   وَ  ُ اِن  َ ِ َرب ا ّ ِ  َ َی َو  َ﴾ 
4 (﴿ َ ِ  َ ِ  ِ ّ َ ا ِ  ُ َ َ ا ِ َو  ّ ونَ  ً ا  ُ َ  ُ َ  ﴾َو 

حکیمانـه  داند، چه دیدگاهی در مورد قدم نهادن در دنیا دارد و به کدام سـخن   کلی غایتمندي مستثنی نمیقاعدة انسانی که خود را از  42-
پوشاند؟ عمل میجامۀ 

 » هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف ـ 1
 »دنیا کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است.«) دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف ـ 2
 »آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است. دنیا کشتگاه«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ  3
 »  هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ 4

با کـدام   »ندرم کارهاي لهو کبیهوده آفریده نشده تا خود را سرگ.... هیچ کس اي مردم«: فرماید که می )(این سخن گهربار امام علی  43-
 تري دارد؟ آیه ارتباط معنایی نزدیک

 .ساب استحال اي دارند و خداوند سریع اینان از کار خود نصیب و بهره )1
 .آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مومن باشد، پاداش داده خواهد شد )2
 .تر استو آنچه نزد خداست بهتر و پایدار ستآنچه به شما داده شده کاالي زندگی دنیا و آرایش آن ا )3
 .ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم ما آسمان )4

-44 با کدام آیه قرابت بیشتري دارد؟ »که به هر لحظه صد عقل و نظر سازدتو به باشی و در دانش و در بینش/ یا آن اي عقل«مفهوم بیت: 
 ﴾ونو   ا و ا ا ﴿ )1
2( ﴿ٓ اب ا و ا اب ا  ا  ن    ة﴾ 
رض و   ﴿ )3 وات و ا  ﴾و   ا
 ﴾ی و   رب ا ان  و  و ﴿ )4

شـان   دهند، غایت کارهاي دنیایی ه بندگی خدا را هدف اصلی قرار میهایی ک بال چه نوع اهدافی هستند و انسانهاي زیرك به دن انسان 45-
 کدام است؟

 براي رضاي خدا ـ تر و برتر باشد جامع )1
 براي رضاي خدا ـ معنوي بیشتري داشته باشدجنبۀ ) 2
 مطابق دستور خدا ـ برتر باشد تر و جامع )3
 مطابق دستور خدا ـ بیشتري داشته باشدمعنوي  جنبۀ )4

-46 بودن هدف منتخب انسان منوط به چیست و برترین هدف اصلی انسان کدام است؟ تر کامل
   گیرد.استعدادهاي متنوع انسان را در برهمه  ـ هاي مادي زندگی استفاده کردن ) فقط از بهره1
 ـ همه استعدادهاي متنوع انسان را در برگیرد.» طلبی او نهایت بی«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«پاسخگویی بهتر به دو ویژگی ) 2
 ها پذیري در هنگام سختی توقف ـ» نهایت طلبی او بی«و » هاي انسانمتنوع بودن استعداد«) پاسخگویی بهتر به دو ویژگی 3
 ها پذیري در هنگام سختی توقف هاي مادي زندگی استفاده کردن ـ هره) فقط از ب4

راً ﴿﴿یۀ آاینکه انسان براساس  َ  ّ ِ اً َو ا ِ  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ به وسوسه و فریب شیطان عمل کرده است، در جهنم  نسبت ﴾ا 47-
 گیرد؟ ساز چیست و در کدام عالم انجام می زمینه

 ) سرزنش خود ـ قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است 1
 به هدف آفرینش   ) سرزنش خود ـ دنیا که فرصتی است براي رسیدن2
 ) میل به طغیان ـ دنیا که فرصتی است براي رسیدن به هدف آفرینش3
) میل به طغیان ـ قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است 4

»آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است. دنیا کشتگاه«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ  3
هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ 4

با»ککندگگرم کارهاي لهو کبیهوده آفریده نشده تا خود را سرگ.... هیچ کس اي مردم«: فرمایدکه می))(ین سخن گهربار امام علی 
تري دارد؟آیه ارتباط معنایی نزدیک

.ساب استحال اي دارند و خداوند سریعاینان از کار خود نصیب و بهره )1
.آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مومن باشد، پاداش داده خواهد شد )2
.تر استو آنچه نزد خداست بهتر و پایدارستآنچه به شما داده شده کاالي زندگی دنیا و آرایش آن ا )3
.ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم ما آسمان )4

با کدام آیه قرابت بیشتري د»ننکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازدتو به باشی و در دانش و در بینش/ یا آناي عقل«مفهوم بیت: 
﴾ونو   ا و ا ا ﴿ )1
2( ﴿ٓ اب ا و ا اب ا  ا  ن   ة﴾ٓٓ 
رض و   ﴿ )3 وات و ا ﴾و   ا
﴾ی و   رب ا ان  و  و ﴿ )4

دهند، غایت کارهاي دنیاییککه بندگی خدا را هدف اصلی قرار میهایی کننبال چه نوع اهدافی هستند و انسانهاي زیرك به دننسان
کدام است؟

براي رضاي خدا ـ تر و برتر باشد جامع )1
براي رضاي خدا ـ معنوي بیشتري داشته باشدجنبۀ ) 2
 مطابق دستور خدا ـ برتر باشد تر و جامع )3
مطابق دستور خدا ـ بیشتري داشته باشدمعنوي  جنبۀ )4
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-48 انسانی است؟سرمایۀ عدم استفاده از کدام  به ترتیب ،پندار پیامبر در مورد اتحاد دشمنان و تمسخر اهل ایمان

  ـ تعقل      ) تعقل2  ـ تعقل انتخاب و اختیار )1
 انتخاب و اختیار ـ انتخاب و اختیار) 4 ـ انتخاب و اختیار ) سرشت خدا آشنا3
-49 است؟ شیطان ، به ترتیب مربوط به چه چیزي از»ایجاد عداوت و کینه« و »وسوسه و فریب« ،»بینیبرترخود «
 هدف، پندار، کار) 4 پندار، هدف، ) کار3 هدف، کار، ) پندار2 کار پندار، کار، )1

-50 دارد؟ رخ او می کشد و خود را مبرّا می شیطان با بیان کدام عبارت سرمایه اختیار انسان را به
 .اي دادم و خالف آن عمل کردم ) من به شما وعده1
 .) من بر شما تسلطی نداشتم2
 .کنم  و نه شما به من توانم به شما کمکی ) نه من نمی3
 مرا پذیرفتید. ) این خودتان بودید که دعوت4

تر از من به من اسـت/   دوست نزدیک«گوییم: آییم و می ؛ ولی باز به خود میشود که این سرمایه را در نظر نگیریم گاهی غفلت سبب می 51-
 این سرمایه کدام است؟» تر که من از وي دورم وین عجب

 ) پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي که خداوند براي هدایت ما فرستاد.1
 ناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن.) ش2
 ) فطرت و سرشتی خداجو و خداگرا که با نگرش در خود و جهان هستی او را می بیند.3
 دهیم. هاي غلط تشخیص می زندگی را از راهاندیشیم و مسیر درست  ) نیرویی که با آن می4

شود انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان داده و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کنـد،   گرایشی که سبب می 52-
 نمود دارد؟آیۀ شریفۀ در کدام 

1 (﴿ّ ا ّ ّ ا      ﴾و أ 
ا﴿) 2 ر و   َ ا  ّ  ﴾و و 
3 (﴿ ّ ا و ا  ّ ُه ا ا  ّ    ﴾راا
 کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. ر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میگویند اگ ) و می4

-53 باشد؟اگر بخواهیم اولین گام براي حرکت انسان در مسیر عبودیت و رسیدن به خدا را بیان داریم، کدام یک تعریف درستی از آن می
 و اکتسابی انسانهاي ذاتی ها و استعداد ها، توانایی ) شناخت سرمایه1
 گیري از آنها) شناخت انسان و سرمایه هایش و بهره2
 ) شناخت سرمایه ها و موانع حرکت در مسیر عبودیت3
 ) شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت و اجتناب از آنها4

گذار بـوده اسـت و انتخـاب ایـن هـدف      یک از پیامدهاي اعتقاد به معاد بر او اثر کوشد، کدام انسانی که در راه خدمت به خلق خدا می 54-
 تأثیر چه چیزي در او شکل گرفته است؟ تحت

1 (﴿ِ َ َ ٌف  َ  عدادهاي گوناگون آنطلب و است نهایت اندیشیدن به ارزش این کار و پاسخگو بودن آن به میل بیـ  ﴾ 
2 (﴿ِ َ َ ٌف  َ  فعالیت و کارانگیزة امید و روشنایی به روي انسان و فراگیر شدن شور و نشاط و پنجرة ـ باز شدن  ﴾ 
نَ ﴿) 3 َ َ  ُ  فعالیت و کارانگیزة امید و روشنایی به روي انسان و فراگیر شدن شور و نشاط و پنجرة باز شدن ـ   ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ َ  ُ  عدادهاي گوناگون آنطلب و است نهایت میل بیاندیشیدن به ارزش این کار و پاسخگو بودن آن به ـ  ﴾ 

صود کدام عبارت شریفه را بیان به ترتیب مق »محدودیت زندگی به دنیا«و » خویشعدم یقین منکران معاد در اعتقاد «هر یک از موارد  55-
 کند؟ می
ه ا ا  و ﴿ـ  ﴾و   ا ا﴿) 1 ه ا  ﴾و  
ا   ا  ا﴿ـ  ﴾او   ا ﴿ )2  ﴾و 
ا   ا  ا﴿ ـ ﴾و     ﴿ )3  ﴾و 
ه ا ا  و و ﴿ـ  ﴾و     ﴿ )4  ﴾ ه ا

ی می ین یی نمم ن
این سرمایه کدام است؟» تر که من از وي دورموین عجب

) پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي که خداوند براي هدایت ما فرستاد.1
ناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن.) ش2
) فطرت و سرشتی خداجو و خداگرا که با نگرش در خود و جهان هستی او را می بیند.3
و مسیر درست ) نیرویی که با آن می4 دهیم. هاي غلط تشخیص میزندگی را از راهاندیشیم

شود انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان داده و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمتگرایشی که سبب می
نمود دارد؟آیۀ شریفۀ در کدام 

1 (﴿ّ ّا ّ ّ ا  ّ ﴾ٔو أ
ا﴿) 2 ر و   َ ا  ّ او و  ّ﴾
3 (﴿ّ ا و ا  ّ ّ ّ ا ا ُه  ُ ّ ﴾راا  
کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.گر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میگویند اگ ) و می4

باگر بخواهیم اولین گام براي حرکت انسان در مسیر عبودیت و رسیدن به خدا را بیان داریم، کدام یک تعریف درستی از آن می
و اکتسابی انسانهاي ذاتی ها و استعداد ها، توانایی ) شناخت سرمایه1
گیري از آنها) شناخت انسان و سرمایه هایش و بهره2
) شناخت سرمایه ها و موانع حرکت در مسیر عبودیت3
) شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت و اجتناب از آنها4

گذار بـوده اسـت و انتخـاب ایـنیک از پیامدهاي اعتقاد به معاد بر او اثرکوشد، کدامنسانی که در راه خدمت به خلق خدا می
تأثیر چه چیزي در او شکل گرفته است؟تحت

1(﴿َ ٌ َ﴾ َ َ ٌٌف بیـَ میل به آن بودن پاسخگو و کار این ارزش به استنهایتاندیشیدن و گوناگونطلب تتعدادهاي
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
، کدام تعبیر براي زندگی و حیات دنیوي به کار برده شده است و بـا وجـود آنکـه خداپرسـتان حقیقـی از      ) (در کالم امام حسین   56-

 کنند، علت سعادت یافتن مرگ توسط ایشان کدام است؟خداوند آرزوي مرگ نمی
 ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان       ) ذلت ـ1
 االي شجاعتب مرحلۀایشان و رسیدن به  اندوختۀکامل بودن  ) ذلت ـ2
 ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان ) زندان ـ3
 باالي شجاعت مرحلۀایشان و رسیدن به  اندوختۀکامل بودن  ـ) زندان 4

-57 تبعیتی برقرار است. این رابطه در کدام گزینه آمده است؟» عدم اعتقاد به معاد«و » دنیاروزة ارزش شدن چند  بی«،»میل به جاودانگی«میان 
 متبوع، تابع، تابع )4 تابع، متبوع، متبوع )3 متبوع ،متبوع، تابع) 2 متبوع، تابع) متبوع، 1

-58 هاي اعتقاد به معاد و انکار معاد کدام است و علت وجود آن در نخستین گروه چیست؟ پیامد مشترك دیدگاه
 ) غفلت از یاد آخرت ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار1
 ها ) غفلت از یاد آخرت ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس2
 ها ) گرفتاري به روزمرگی ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس3
 ) گرفتاري به روزمرگی ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار4

-59 شود و شرط تحقق آن کدام است؟زیر مستفاد می شریفۀتأکید قرآن کریم بر اصالت زندگی اخروي، از کدام عبارت 
1 (﴿ ٌ ِ َ ٌ و   ّ نَ ﴿ ـ ﴾ا َ ا   َ﴾  
2 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ ٓ﴿ ـ ﴾َو   م ا ّ و ا ِ  ﴾ا 
ان﴿) 3 نَ ﴿ ـ ﴾ ا َ ا   َ﴾ 
ة﴿) 4 اب ا و ا  ّ ِ ا ّ و ﴿ ـ ﴾َ ِ ٓا  م ا  ﴾ا

-60 بیاوریم، کدام گزینه جواب صحیح است؟» الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«فرماید:  که می )اگر بخواهیم مبناي قرآنی براي کالم پیامبر (
 ﴾و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴿) 2  ﴾و ما هذه الحیاه الدنیا﴿) 1
 ﴾خوف علیهم و ال هم یحزنون فال﴿ )4 ﴾ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون و﴿ )3
 
 

 

ی
ها) گرفتاري به روزمرگی ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس3
) گرفتاري به روزمرگی ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار4

شود و شرط تحقق آن کدام است؟زیر مستفاد میشریفۀتأکید قرآن کریم بر اصالت زندگی اخروي، از کدام عبارت 
1 (﴿ِ َ و ّ َ﴿ ـ ٌ ٌ ﴾ا َ﴾  ََ َا
2 (﴿ُُ ّ ا ِ ُ ا ِِ ُ   ُ ٓ﴿  ـ ﴾َو م ا ٓ و ا ّ ِ ﴾ِا 
ان﴿) 3 َ﴿ ـ ﴾ ا َ﴾  ََ َا
ة﴿) 4 اب ا و ا  ّ ِ ا ّ و ﴿ ـ ﴾َ ِ ِٓا  م ا ﴾ا ٓٓ

بیاوریم، کدام گزینه جواب صحیح است؟»««الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«فرماید: که می)گر بخواهیم مبناي قرآنی براي کالم پیامبر (
﴾و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴿) 2﴾و ما هذه الحیاه الدنیا﴿) 1
﴾خوف علیهم و ال هم یحزنونفال﴿ )4﴾ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون و﴿ )3
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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. 

A: I need someone to take this book to the library. 61-
B: I ……… it.
1) do 2) will do 3) am going to do 4) am doing 
Sara loves her husband so much She has bought a ……… T- shirt for him as a birthday 62-
present. 
1) French blue cotton large 2) blue large cotton French 
3) large cotton French blue 4) large blue French cotton 
I think that salesman will soon ……… the price from 10$ to 20$.63-

1) decrease 2) divide 3) pay 4) increase 
To chase wild animals or birds in order to catch or kill them for food, sport or to make money 64-
is called ……… .
1) protecting 2) hunting 3) saving 4) destroying 
I’m glad that I found you here. I have some news that you may be ……… in.65-

1) hopeful 2) safe 3) interested 4) excited 
Today your cell phone is more ……… than all of NASA’s computers back in 1970, when it 66-
placed two astronauts on the moon. 
1) careful 2) powerful  
3) expensive  4) talkative 
I met Peter and Sarah when I was ……… my baggage at the baggage claim at the airport.67-
1) collecting 2) comparing 3) choosing 4) crossing 
For Jack, I’m afraid, money is always of first ……… and the children come second.68-
1) importance 2) protection 3) creation 4) beauty 

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. 

Your heart is as (69)……… as your fist. It sits on the left side of your chest and has four 
parts. The walls of the heart are made of really strong muscles. The heart is two pumps  
joined together. The (70)……… job of the heart is to pump blood to every part of the body. 
The blood (71)……… oxygen and all the food, vitamins and minerals that your body needs. 
At the same time the blood collects things that your body doesn’t need and takes it to your 
lungs, kidneys and liver. Your blood is pumped all around your body and gets back to your 
heart in about a minute. If you keep your heart (72)..…… it will work for a very long time.

69-
1) big 2) bigger 3) biggest 4) the biggest 

70-
1) interested  2) boring 3) farther 4) main 

71-
1) clears 2) creates 3) carries 4) compares 

72-

1) clear 2) healthy 3) helpful 4) clean 

p
1) decrease 2) divide 3) pay 4) increase 
To chase wild animals or birds in order to catch or kill them for food, sport or to make m
is called ……… .
1) protecting 2) hunting 3) saving 4) destroying 
I’m glad that I found you here. I have some news that you may be ……… in.
1) hopeful 2) safe 3) interested 4) excited 
Today your cell phone is more ……… than all of NASA’s computers back in 1970, wh
placed two astronauts on the moon. 
1) careful 2) powerful  
3) expensive  4) talkative 
I met Peter and Sarah when I was ……… my baggage at the baggage claim at the airport
1) collecting 2) comparing 3) choosing 4) crossing 
For Jack, I’m afraid, money is always of first ……… and the children come second.
1) importance 2) protection 3) creation 4) beauty 

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

Your heart is as (69)……… as your fist. It sits on the left side of your chest and has
arts. The walls of the heart are made of really strong muscles. The heart is two pu
oined together. The (70)……… job of the heart is to pump blood to every part of the b

The blood (71)……… oxygen and all the food, vitamins and minerals that your body n
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12صفحه  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: 

Eating foods that are good for you will help you feel great. You should eat foods from the 
different food groups every day to stay healthy. But what should you eat? Doctors say a 
healthy diet is made up of foods from these groups. 

The grains group gives you energy. Make sure at least half the grains you eat are whole 
grains. Whole grains also help your heart. Eat brown rice, oatmeal, and popcorn. Try whole 
– wheat bread instead of white bread. 

Fruits and vegetables help your heart, eyes, skin, and teeth. Color your plate with all kinds of 
veggies. Each color helps the body in a different way. Eat carrots, corn, and broccoli. Try apples, 
oranges, grapes, and peppers. You can also mix pieces of different fruits to make a salad.  

Have milk and foods made with milk. Dairy foods are high in calcium. Calcium builds 
strong bones and teeth. But foods made with milk can be high in fat. Try low-fat milk, 
yogurt, and cheese. 

The meat and bean group is high in protein. That helps build strong muscles. Eat fish, 
chicken, lima beans, and nuts. 

What is the best title for the above passage?  73-
1) Eat Right, Feel Great. 2) More Food, More Energy. 
3) The Secret to Strong Muscles. 4) Different Fruits, Different Colors. 
How many food groups are discussed in the passage?  74-
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6   
What do grains do for our body? 75-
1) They help build strong muscles.  2) They make our bones and teeth strong 
3) They help our heart, eyes and skin. 4) They give us the energy we need 
If your bones are weak, you need ……… .76-
1) dairy foods 2) meat and beans 3) more grains 4) fruit salad 

Passage 2: 

We all know that exercise is important in keeping the body healthy and reducing the risks 
of diseases. It also cuts down on stress and protects the body’s immune system. But for many 
people the word “exercise” conjures up hours of boring, strenuous activity. Recently, however, 
scientific studies have found that health benefits can be achieved with non – strenuous exercise. 

This is very encouraging news for all those people who thought they had to be athletes or 
work as hard as athletes to make exercise worth it. The new guidelines say that every adult 
should do at least 30 minutes of moderate activity most days of the week. And these 30 
minutes can even be broken down into smaller segments during the day. The important thing 
is to be consistent and make exercise part of your daily life. 

What is the best title for this passage? 77-
1) Adults and Exercise  2) Exercise, a Strenuous Activity 
3) A New Discovery about Exercise 4) Non – Strenuous Exercise 
The word “strenuous” is closest in meaning to ……… .78-
1) difficult 2) scientific 3) inactive 4) interesting 
What does “It” in line 2 refer to?79-
1) body 2) risk 3) disease 4) exercise 
From the passage, we understand that people ……… .80-
1) used to think that exercise needs spending a lot of energy. 
2) have always got into the habit of doing exercise. 
3) are proud of being able to take moderate exercise. 
4) thought that it was not worth getting involved in physical activity.

Fruits and vegetables help your heart, eyes, skin, and teeth. Color your plate with all kin
veggies. Each color helps the body in a different way. Eat carrots, corn, and broccoli. Try ap
ranges, grapes, and peppers. You can also mix pieces of different fruits to make a salad. 

Have milk and foods made with milk. Dairy foods are high in calcium. Calcium b
trong bones and teeth. But foods made with milk can be high in fat. Try low-fat m

yogurt, and cheese. 
The meat and bean group is high in protein. That helps build strong muscles. Eat

hicken, lima beans, and nuts. 

What is the best title for the above passage?  
1) Eat Right, Feel Great. 2) More Food, More Energy. 
3) The Secret to Strong Muscles. 4) Different Fruits, Different Colors. 
How many food groups are discussed in the passage?  
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6   
What do grains do for our body? 
1) They help build strong muscles.  2) They make our bones and teeth strong 
3) They help our heart, eyes and skin. 4) They give us the energy we need 
If your bones are weak, you need ……… .
1) dairy foods 2) meat and beans 3) more grains 4) fruit salad 

Passage 2: 

We all know that exercise is important in keeping the body healthy and reducing the 
f diseases. It also cuts down on stress and protects the body’s immune system. But for m
eople the word “exercise” conjures up hours of boring, strenuous activity. Recently, how
cientific studies have found that health benefits can be achieved with non – strenuous exerc–

This is very encouraging news for all those people who thought they had to be athlet
work as hard as athletes to make exercise worth it. The new guidelines say that every 
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف
 دقیقه 75 130 81 50 ریاضیات 1
 دقیقه 35 155 131 25 فیزیک 2
 دقیقه 20 175 156 20 شیمی 3

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

  )27تا  1(صفحه  1فصل  2حسابان 
 )93تا  47(صفحه  4و  3و فصل 

 )2و  1(درس  1فصل 
 - )16تا  2(صفحه 

 هندسه
 2 و 1فصل 

 - - ابتداي تشابه)(تا  

تا  56 ه(صفح 3فصل  - 6فصل  گسسته
 )59 هابتداي فعالیت صفح

 فیزیک
  3 و 1فصل 

 - - )90تا  59و صفحه  26تا  1(صفحه 

 - - 1فصل  شیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

A/هرگاه  1 57 8 Aمقدار  182
1 -81 چه عددي است؟ 5

1 (7
3   2 (7 3 (7

2   4 (6 

33هرگاه معکوس  3 9 )فرض کنیم مقدار  Aرا  1 A )32 -82 چه عددي است؟ 1
1 (1 2 (2 3 (3 4 (9 

xبا فرض  3 34 415 xحاصل  15 x3 -83 کدام است؟ 3
1 (4 2 (32 4    3 (8 4 (2 15   

a) ةشد دو عدد صحیح متوالی باشند ساده bو  aاگر  b)(a b )(a b )(a b )
a b

2 2 4 4 8 8
16 -84 کدام است؟ 16

1 (1   2 ((a b )16 16   3 (a16   4 (b16   
aاگر  b3 3 abو  19 aمقدار  6 b 85 تواند باشد؟ کدام می-

1 (9 2 (7 3 (6 4 (5 
aاگر  a2 1 -86 کدام است؟ a5، مقدار 0

1 (a3 5   2 (a5 3   3 (a2 3   4 (a3 2   
-87 با توجه به الگوي زیر در شکل نهم چند نقطه استفاده شده است؟

1 (34 
2 (36     
3 (38 
4 (40 

-88 این دنباله صفر است؟ اولیۀچهارم است. مجموع چه تعداد از جمالت  جملۀبرابر  14هفدهم،  جملۀحسابی غیرثابت،  دنبالۀدر یک 
1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 

a دنبالۀ , b , , a دنبالۀحسابی و  7... , b , , ...1 1 aهندسی است. حاصل  18 b 89 کدام است؟-
 60یا  6) 4 80یا  8) 3 80یا  9) 2 8یا  10) 1

حسابی برابر  دنبالۀهندسی با چندمین جمله  دنبالۀهشتم  جملۀهستند.  8و  2حسابی و هندسی هر دو  دنبالۀجمالت دوم و چهارم دو  90-
 است؟

1 (47 2 (41 3 (44 4 (39 
naاگر  n2 aمقدار  3 a a a a a1 2 2 3 3 4

1 1 -91 چه عددي است؟ 1

1 (1
30   2 (/09   3 (/0 3   4 (/01   
a1هرگاه  nو  3 na a1 2 -92 چه عددي است؟ a10مقدار 3

1 (3072 2 (3069 3 (3075 4 (3071 
xهاي  ریشه و  هرگاه  x22 )باشند، حاصل  3 )2 -93 چه عددي است؟ 3

1 (9
2   2 (9

2   3 (9
4   4 (9

4   

( )1 ( )2 ( )3

aگر  b3 3b abو 19 aمقدار 6 b تواند باشد؟ کدام می 
1 (9 2 (7 3 (6 4 (5

aگر  a2 1  کدام است؟ a5، مقدار 0
1 (a3 5  2 (5 3a  3 (a2 3  4 (3 2a 

ا توجه به الگوي زیر در شکل نهم چند نقطه استفاده شده است؟
1 (34
2 (36    
3 (38
4 (40

است. مجموع چه تعداد از جمالت جملۀبرابر 14هفدهم، جملۀحسابی غیرثابت، دنبالۀدر یک  این دنباله صفر استاولیۀچهارم
1 (5 2 (6 3 (7 4 (8

a دنبالۀ , b , , aدنبالۀحسابی و  ... , b , , ..., b ,, b aهندسی است. حاصل , b کدام است؟ 
60یا  6) 4 80یا  8) 3 80یا  9) 2 8یا  10) 1

حساب دنبالۀهندسی با چندمین جمله دنبالۀهشتم جملۀهستند. 8و 2حسابی و هندسی هر دو دنبالۀجمالت دوم و چهارم دو 
 ست؟

1 (47 2 (41 3 (44 4 (39
naگر  nnn 2 3n  مقدارa a a a a a1 2 2 3 3 4a a a a aa a a a a

1 1 چه عددي است؟1

1 (1
30  2 (/09/  3 (/0 3/  4 (/01/ 

( )(( ( )(
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3صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

x معادلۀدر  ax b22 a رابطۀ 0 b3 -94 هاي این معادله کدام است؟ برقرار است. یکی از ریشه 18

1 (b
6   2 (b

6   3 (b
3   4 (b

3   

x معادلۀهاي  ریشه 2و  2اگر  x2 5 2 -95 است؟ 1و  1زیر،  معادلۀهاي کدام  باشند ریشه 0

1 (x x2 7 4 0   2 (x x2 7 4 0   3 (x x2 7 4 0 4 (x x2 7 4 0 
| معادلۀ x | x x2 -96 چند جواب دارد؟ 2

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
xمعادلۀ ریشۀاختالف بزرگترین و کوچکترین  x x3 22 5 6 -97 چه عددي است؟ 0

1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
yاگر نمودار  ax bx c2  98 چه عددي است؟ شکل مقابل باشد. مقدار-

1 (6 2 (1
3    

3 (3 4 (3
2   

a) ةدر باز , b)  نمودار تابعxy x
5 1
yاز خط  1 yباالتر و از خط  2 bتر است. حداکثر  پایین 3 a 99 کدام است؟-

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
yنمودار سهمی  f(x) صورت مقابل است. در کدام بازه نمودار  بهf  100 اول است؟ ناحیۀزیر نیمساز-

1 (( , )2 3    
2 (( , )2 4    
3 (( , )2 5    
4 (( , )2 6   
 
 

ˆصورت  به ABCزوایاي مثلث  رابطۀاگر  ˆˆA B C1 1
2 اي همدیگر را قطـع   با چه زاویه Ĉو  B̂ زاویۀباشد، آنگاه نیمسازهاي دو  3 101-

 کنند؟ می
1 (120   2 (105   3 (135   4 (95   

ABCˆ(Aدر مثلث  -102 زاویـۀ تـرین   متقاطع هستند. کوچـک  ACروي ضلع  M نقطۀدر  B̂ زاویۀو نیمساز  BCعمودمنصف   ،120(
 مثلث کدام است؟

1 (20    
2 (15   
3 (30    
4 (25   

B

A M C

H

4
3

1

2

2

6

ر و رyر ب بل يل چ

1 (6 2 (1
3   

3 (3 4 (3
2 

a)ةدر باز , b) نمودار تابعy x
5 1x
yاز خط  1 yباالتر و از خط 2 bتر است. حداکثر  پایین 3 a کدام است؟ 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
yمودار سهمی  f(x)صورت مقابل است. در کدام بازه نمودار بهf  اول است؟ ناحیۀزیر نیمساز 

1 (( , ), )   
2 (( , ),, )   
3 (( , ),,   
4(( , )( , ) 

ˆصورت  بهABCBCزوایاي مثلث رابطۀگر  ˆA B C1 1B̂B2 3BB زاویۀباشد، آنگاه نیمسازهاي دوB̂ وĈ اي همدیگر ر با چه زاویه
 کنند؟ می
1 (120  2 (105  3 (135  4 (95 

ABCBCˆ(Aدر مثلث  تـرین متقاطع هستند. کوچـک ACروي ضلع  Mنقطۀدر B̂زاویۀو نیمساز BCعمودمنصف  ،(
مثلث کدام است؟

1 (20   

4
3

2

2

6
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4صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

به یک فاصله باشد؟Bو Aتوان یافت که از اي قرار دارد. روي محیط دایره چند نقطه می در دایره ABوتر  103-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-104 به یک فاصله باشد؟ Cو  Bهاي  توان یافت که از رأس می BM میانۀ، چند نقطه روي ABCBCاالضالع  در مثلث مختلف
 1) 4 شمار ) بی3 4) 2 2) 1

-105 االضالع قابل رسم است؟ یک ضلع آن معلوم باشد، با این اطالعات حداکثر چند متوازي اندازةدو قطر و  اندازة ABCDاالضالع  اگر از متوازي
 2) 4 1) 3 ) صفر2 شمار ) بی1

-106 قطر آن، قابل رسم است؟ اندازةچند مستطیل با معلوم بودن 
 شمار ) بی4 ) صفر3 2) 2 1) 1

n12و  80و  85، 70داخلی  زاویۀ 4 ی،ضلعی محدب nدر  -107 ضلعی کدام است؟ nباشند؛ حداکثر مقدار مجموع زوایاي داخلی  درجه می 50
1 (2340 2 (360 3 (1440 4 (1980 

ضلع مثلث را بـه چـه نسـبتی     O نقطۀآن تا سه رأس برابر باشد، آنگاه  فاصلۀطوري که  بوده، به ABCروي محیط مثلث  O نقطۀاگر  108-
 کند؟ تفکیک می

 4به  3) 4 3به  2) 3 2به  1) 2 1) 1
ABخط  روي پاره k2 نقطۀ، دو M  وN اند که  اي قرار گرفته گونه بهAN AM

AM NB -109 چقدر است؟ MNخط  ؛ طول پاره2

1 (k
3   2 (k2

5   3 (k2
3   4 (k4

5   

AD/و  BCموازي  DEخط  پارهABCدر مثلث  DB0 -110 است؟ BEDچند برابر مساحت مثلث  BECاست؛ مساحت مثلث  8
1 (/2 75   
2 (/2 5   
3 (/2 25   
4 (2 
 
 

DEدر شکل زیر  CB  وFE DB 111 باشد؟ است؛ کدام گزینه صحیح می-

1 ((AF) DF DC2   

2 ((DF) AF DC2   

3 ((DC) AD AF2   

4 ((AD) AF AC2 
 
 
 
 

A

B C

ED

A

BC

ED

F

ضلع مثلث را بـه چـه نسOنقطۀآن تا سه رأس برابر باشد، آنگاه فاصلۀطوري که  بوده، به ABCABCروي محیط مثلث Oنقطۀگر 
 کند؟ فکیک می

 4به  3)4 3به  2)3 2به  1)2 1)1
ABخط روي پاره k2 نقطۀ، دوM وNاند که  اي قرار گرفته گونه بهAN AM

AM NB  چقدر است؟ MNخط  ؛ طول پاره2

1 (k
3  2 (k2

5  3 (k2
3  4 (k4

5 

AD/و BCموازي  DEخط پارهABCBCدر مثلث  DB8/ DD// است؛ مساحت مثلثBECEC چند برابر مساحت مثلثBEDEDاست
1 (/2 75/ 
2 (/2 5/ 
3 (/2 25/ 
4 (2

DEدر شکل زیر  CB وFE DBباشد؟ است؛ کدام گزینه صحیح می 

1 ((AF) DF DCDFDF2 

2 ((DF) AF DCAFAF2 

3 ((DC) AD AFADAD2 

4 ((AD) AF ACAFAF2

B C

E

A

E
F
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5صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ADمطابق شکل زیر داریم:  KL MN PQ BCKL MN PQ BC رابطۀ. در x
KL PQ MN

1 -112 کدام است؟ x، مقدار 1

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

طوري قـرار   BCروي ضلع  M نقطۀو   ACوسط  M نقطۀواحد است.   10و  14ترتیب  به ABو  ACاضالع  اندازة ABCBCدر مثلث  113-
BMگرفته که  CM3  است. آنگاه بیشترین مقدار صحیح طولM M کدام گزینه است؟ 

1 (/6 5   2 (7 3 (6 4 (/5 5   
6/و  2هاي  قاعده اندازةاي با  اگر در ذوزنقه واحد بخواهیم، روي هر ساق یک نقطه انتخاب کنیم که بـا وصـل کـردن ایـن دو نقطـه،       5 114-

 ها را به چه نسبتی تقسیم کنند؟   نقاط موردنظر باید ساق ها رسم شود، واحد، موازي قاعده 5خطی به طول  پاره
4/) 3 2به  3) 2 1به  2) 1  1به  3) 4 3به  5

کنـد. اگـر مسـاحت یکـی از      تـر تبـدیل مـی    کوچـک  ذوزنقۀکند آن را به دو  ها را به هم وصل می در یک ذوزنقه، خطی که وسط ساق 115-
 ترین ذوزنقه کدام است؟ هاي کوچک باشد، نسبت قاعده 3به  2اولیه  ذوزنقۀهاي ایجاد شده به مساحت  ذوزنقه

1 (1
6   2 (1

5   3 (1
3   4 (3

5   
-116 ؟نیستروش،  13هاي انجام کدام کار برابر با  تعداد حالت

 طرفه مقابل هاي یک با استفاده از جاده Bبه  Aهاي رسیدن از  ) تعداد راه1
 1از ارقـام   اي که یا فقط از حروف الف، ب، ج یا فقـط  ) تعداد رمزهاي دو گزینه2

 و صفر تشکیل شده است.
نــوع غــذا یــا در  3) ســفارش غــذا توســط امــین و دوســتش در رســتورانی بــا 3

 فروشی با دو نوع آبمیوه آبمیوه
 اي اي و سه سؤال سه گزینه نامه شامل دو سؤال دو گزینه پرسش همۀ) پر کردن 4

}با ارقام , , , , , }0 1 2 3 4 -117 ؟نباشندوان نوشت که هر دو رقم مجاور یکسان ت رقمی زوج می چند عدد سه 5
1 (70 2 (75 3 (60 4 (62 

-118 است؟ متفاوتکدام گزینه با بقیه 

1 (10 5
5 3   2 (10 8

2 3   3 (10 7
2 5   4 (!

! ! !
10

5 3 2   

وجود دارد. بـه چنـد طریـق     C ةو یک آهنگ از خوانند Bآهنگ مختلف از خواننده  A ،2 ةآهنگ مختلف از خوانند 3دي  در یک سی 119-
 هاي هر خواننده پشت سر هم پخش شود؟ ها پخش شود، اگر قرار باشد، آهنگ ممکن است این آهنگ

1 (24 2 (36 3 (72 4 (144 
,با جایگشت ارقام  , , , , , , ,0 0 1 1 1 2 2 2 -120 توان ساخت؟ چند عدد فرد می 2

1( !84   2 (!78   3 (!7
16   4 (!85   

D

A B

C
M

NL

K

Q

P

A B

(/(((/
6/و  2هاي  قاعده اندازةاي با گر در ذوزنقه واحد بخواهیم، روي هر ساق یک نقطه انتخاب کنیم که بـا وصـل کـردن ایـن دو//5

ها را به چه نسبتی تقسیم کنند؟  نقاط موردنظر باید ساق ها رسم شود، واحد، موازي قاعده5خطی به طول اره
4/) 3 2به 3) 2 1به  2) 1  1به  3) 4 3به  //5

   کنـد. اگـر مسـاحت یتـر تبـدیل مـی کوچـک ذوزنقۀکند آن را به دو ها را به هم وصل میدر یک ذوزنقه، خطی که وسط ساق
ترین ذوزنقه کدام است؟ هاي کوچک باشد، نسبت قاعده 3به  2اولیه  ذوزنقۀهاي ایجاد شده به مساحت  ذوزنقه

1 (1
6  2 (1

5  3 (1
3  4 (3

5 
 ؟نیستروش،  13هاي انجام کدام کار برابر با  عداد حالت

 طرفه مقابل هاي یک با استفاده از جادهBبه  Aهاي رسیدن از ) تعداد راه1
1از ارقـام   اي که یا فقط از حروف الف، ب، ج یا فقـط ) تعداد رمزهاي دو گزینه2

و صفر تشکیل شده است.
نــوع غــذا یــا در 3) ســفارش غــذا توســط امــین و دوســتش در رســتورانی بــا 3

فروشی با دو نوع آبمیوه آبمیوه
اياي و سه سؤال سه گزینهنامه شامل دو سؤال دو گزینه پرسش همۀ) پر کردن4

}ا ارقام , , , , , }, , , , ,, , , ,  ؟نباشندتتوان نوشت که هر دو رقم مجاور یکسان ت رقمی زوج می چند عدد سه ,
1 (70 2 (75 3 (60 4 (62

 است؟ متفاوتکدام گزینه با بقیه 

1 (  2 (  3 (  4 (!
! ! !
10

5 3 2! !! 

وجود دارد. بـه چنـدCةو یک آهنگ از خوانندBآهنگ مختلف از خواننده A ،2ةآهنگ مختلف از خوانند 3دي  در یک سی

B
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اند، وجود دارند. هر آجیل از ترکیـب   بندي شده طبقه B دستۀو  A دستۀتایی  نوع خشکبار که در دو گروه پنج 10فروشی  در یک آجیل 121-
با یک نـوع خشـکبار از    Aآید. یک نوع خشکبار از  ) به وجود میBو دو تا از  A(دو تا از  Bو  Aنوع خشکبار به طور مساوي از انواع  4
B نباید مخلوط شود. در این صورت چند آجیل مختلف ممکن است، درست بشود؟ 
1 (76 2 (84 3 (90 4 (194 

طعـم   165کند؛ این آشپز اگـر بتوانـد    ها یک طعم مخصوص درست می تا از این ادویه 3یک آشپز تعداد ادویه دارد. او با استفاده از هر  122-
 هاي او چندتاست؟ مختلف درست کند، تعداد ادویه

1 (10 2 (11 3 (9 4 (12 
هـاي فـرد و زوج یـک در     کنیم. در چند حالت شماره یکی خارج میگوي را یکی  5وجود دارد.  9تا  1هایی با شماره  در یک کیسه گوي 123-

 شود؟ میان خارج می
1 (1200 2 (960 3 (720 4 (480 

-124 است؟ 8!افسر باشند، چند برابر 2که سربازها بین  طوري افسر را در یک ردیف قرار داد؛ به 2گروهبان و  3سرباز،  7توان  تعداد روشی که می
1 (330 2 (33 3 (303 4 (300 

توانیم ایـن   کنیم. به چند حالت می یکی خارج می ها را یکی گوي آبی غیر یکسان وجود دارد. گوي 5گوي قرمز یکسان و  3اي  در کیسه 125-
 ؟نشودطوري که هیچ دو گوي قرمز پشت سر هم خارج  کار را انجام دهیم، به

1 (P( , )6 3   2 (6
3   3 (! P( , )5 6 3   4 (! 65 3   

-126 روي شوهر خود نشسته باشد؟ که هر زن روبه طوري توانند دور یک میز گرد بنشینند، به زوج (زن و شوهر) به چند طریق می 4
1 (48 2 (18 3 (24 4 (36 

عکـس از صـفحه    3تـوان   عکس وجود دارد. به چند طریق مـی  10اینستاگرام هر کدام نفر حضور دارد که در صفحه  5در یک مهمانی  127-
 اینستاگرام انتخاب نمود که هیچ دو عکسی از یک صفحه نباشند؟

1 (500 2 (1000 3 (5000 4 (10000 
aداریم که  abcرقمی مانند  چند عدد سه b c 128 باشد؟-

1 (10
5   2 (10

7   3 (10
4   4 (10

6   

n  کتاب ریاضی مختلف وn  کتاب فیزیک مختلف را بهk هـاي هـر    توانیم یک در میان در قفسه قرار دهیم. اگر بخواهیم کتاب روش می 129-
 پذیر است؟ یم، این کار به چند طریق امکانموضوع را کنار هم بچین

1 (k 2 (k2   3 (k
2   4 (k4   

شکل بنشانیم. اگر بخواهیم هـیچ دو بـرادري در یـک     دو برادر هستند، در دو طرف طول یک میز مستطیل نفر را که دوبه 8خواهیم  می 130-
 توان این کار را انجام داد؟ طرف میز نباشند، به چند طریق می

1 (!4   2 (( !)24   3 (( !)4 22 4   4 (! 44 2   

1 (330 2 (33 3 (303 4 (300
توانی کنیم. به چند حالت مییکی خارج می ها را یکی گوي آبی غیر یکسان وجود دارد. گوي5 گوي قرمز یکسان و 3اي  در کیسه

 ؟نشودطوري که هیچ دو گوي قرمز پشت سر هم خارج کار را انجام دهیم، به

1 (P( , ),, )  2 (  3 (! P( , )5! P( ,, )  4 (!5 

روي شوهر خود نشسته باشد؟که هر زن روبهطوري توانند دور یک میز گرد بنشینند، بهزوج (زن و شوهر) به چند طریق می 4
1 (48 2 (18 3 (24 4 (36

عکـس از 3تـوان   عکس وجود دارد. به چند طریق مـی 10اینستاگرام هر کدام نفر حضور دارد که در صفحه 5در یک مهمانی 
ینستاگرام انتخاب نمود که هیچ دو عکسی از یک صفحه نباشند؟

1 (500 2 (1000 3 (5000 4 (10000
aداریم که  abcرقمی مانند  چند عدد سه b c باشد؟ 

1 (  2 (  3 (  4 ( 

n کتاب ریاضی مختلف وn کتاب فیزیک مختلف را بهk هـتوانیم یک در میان در قفسه قرار دهیم. اگر بخواهیم کتاب روش می
 پذیر است؟ ننیم، این کار به چند طریق امکانموضوع را کنار هم بچین

1 (k 2 (k2  3 (k
2  4 (k4 

شکل بنشانیم. اگر بخواهیم هـیچ دو بـرادري ددو برادر هستند، در دو طرف طول یک میز مستطیل نفر را که دوبه 8خواهیم  می
توان این کار را انجام داد؟طرف میز نباشند، به چند طریق می

1 (!4  2 (( !)2((  3 (( !)4 2( !)2 ((44 ((  4 (! 44 2! 
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-131 ها فرعی هستند؟ کمیت همۀدر کدام یک از موارد زیر، 
 ) شتاب، فشار، مقدار ماده2 ) جرم، جریان الکتریکی، شدت روشنایی1
 ) فشار، نیرو، دما4  ) انرژي، تندي، چگالی3
-132 متر مکعب معادل چند میکرومتر مکعب است؟ دسی 4

1 (154 10   2 (214 10   3 (34 10   4 (4 
/یک ترازوي دیجیتال، جرم جسمی را  kg15 044 ترتیب از  گیري با این ترازو و به کند؛ دقت و بزرگی خطاي اندازه گیري می اندازه 10 133-

 است؟ gراست به چپ چند 

1 (510 ،510 2 (110 ،110 3 (510 ،45 10   4 (110،25 10 
توانـد   کنیم، کدام گزارش می گیري می کش طول یک مداد را اندازه است؛ وقتی با این خط mm5کش مدرج،  هاي یک خط درجه فاصلۀ 134-

 درست باشد؟
1 (/ cm12 1 5   2 (/ / cm13 3 0 3   3 (/mm mm136 2 5   4 (mm121 5   

83بزرگی یک سال نوري کدام است؟ (تندي نور در خأل،  مرتبۀ -135 باشد.) متر بر ثانیه می 10

1 (710   2 (1110   3 (1510   4 (1910   

/هاي  دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی  مدرج، استوانۀدر یک 
kg
L1 1 gو  6

L2 ایم و وضعیت شکل زیر ایجاد شـده   ریخته 600 136-
 کیلوگرم است؟بندي روي استوانه، حجم مایع برحسب لیتر است) جرم کل مایع داخل استوانه چند  است (درجه

1 (82 
2 (76 
3 (/8 2   
4 (/7 6   
 
 
 
 

gبا چگالی  A مادةدرصد جرم یک آلیاژ از  40
cm38  مادةو بقیه از B  با چگالیg

cm33  تشکیل شده است. چگالی آلیاژ چندg
cm3 137-

 است؟
1 (4 2 (/4 5   3 (5 4 (/3 5   

-138 اي است؟ کدام کمیت نرده
 ) شتاب4 ) کار3 جایی ) جابه2 ) نیرو1

0/حجمِ هر بطري آب معدنی کوچک،  -139 باشد؟ ها چند میکرومتر مکعب می لیتر است. حجم هرکدام از این بطري 5

1 (145 10   2 (25 10   3 (85 10    4 (245 10   

10
20
30
40
50

70
60

80
90

1 (/ cm12 1 5/  2 (/ / cm13 3 0 3/ // /  3 (/ mm136 2 5/mm /  4 (mm121 5 

83بزرگی یک سال نوري کدام است؟ (تندي نور در خأل، مرتبۀ  باشد.) متر بر ثانیه می10

1 (710  2 (1110  3 (1510  4 (1910 

/هاي  دو مایع مخلوط نشدنی به چگالی مدرج، استوانۀدر یک 
kg
L1 1 gو //6

L2 ایم و وضعیت شکل زیر ایجاد ریخته 600
کیلوگرم است؟بندي روي استوانه، حجم مایع برحسب لیتر است) جرم کل مایع داخل استوانه چندست (درجه

1 (82
2 (76
3 (/8 2// 
4 (/7 6// 

gبا چگالی Aمادةدرصد جرم یک آلیاژ از 4
cm38  مادةو بقیه ازB با چگالیg

cm33تشکیل شده است. چگالی آلیاژ چند

 ست؟
1 (4 2 (/4 5//  3 (5 4 (/3 5/ 

 اي است؟ کدام کمیت نرده
نیرو1 جابه2) کار3جایی) شتاب4) (
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-140 چه تعداد از جمالت زیر صحیح هستند؟
 شود. هنگام نوشیدن نوشابه با نی، خاصیت موئینگی نی سبب باال رفتن نوشابه از نی میالف) 

 باشد. ب) علت باال رفتن آب و مواد غذایی از آوندهاي گیاهان، خاصیت موئینگی می
 داخل المپ مهتابی تابان از پالسما تشکیل شده است. مادةدرون ستارگان، آتش و  مادةج) 

 شوند. ر تغییرات فیزیکی، دچار تغییرات شیمیایی نیز میها عالوه ب د) نانوذره
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

تاي آنهـا وارد حلقـه    12کند که  مرتبه توپ را به سمت سبد بسکتبال پرتاب می 20طور میانگین  هر بازیکن بسکتبال در هر مسابقه به 141-
هایی که  بزرگی تعداد پرتاب مرتبۀمسابقه شرکت کند،  18در  شود، اگر یک بازیکن در طول هر فصل، حدوداً شده و تبدیل به امتیاز می

 را براي هر بازیکن در طول هر فصل کدام است؟ شود نمیبه امتیاز تبدیل 

1 (210   2 (510   3 (810   4 (1110   
باشد، فشـاري   B استوانۀ، دو برابر ارتفاع A استوانۀروي سطح افقی قرار دارند. اگر ارتفاع  Bو  Aوزنِ  جنس و هم توپر، هم استوانۀدو  142-
 کند؟ به زمین وارد می Bکند، چند برابر فشاري است که مکعب  به زمین وارد می A استوانۀکه 

1 (4 2 (1
4   3 (1

2   4 (2 

gاست. اگر چگالی آب استخر،  kPa160متر،  4فشار وارد بر کف استخري به عمق 
Lit

-143 باشد، فشار جو چند پاسکال است؟ 310

1 (/
5109 10   2 (510   3 (/

509 10   4 (/
512 10   

لولـه وارد   بسـتۀ متر جیوه باشد، نیرویی که به انتهاي  سانتی 75است؛ اگر فشار هوا  cm22لوله،  بستۀدر شکل زیر، مساحت انتهاي  144-

mgشود چند نیوتون است؟ ( می
s210 ،/

g
cm313 sin، جیوه6 337 5( 

1 (90 
2 (/12 24   
3 (/6 12   
4 (/9 7   

-145 است؟ Cچند برابر چگالی مایع  Aایم. چگالی مایع  شکل ریخته U لولۀسه مایع مخلوط نشدنی را مطابق شکل در 

1 (4
5   

2 (3
4   

3 (4
3   

 دارد. B) بستگی به چگالی مایع 4
Pاسـت؟ (  cmچنـد   xکیلوپاسـکال باشـد، مقـدار     20) برابر 1اي گاز موجود در مخزن ( در شکل زیر، اگر فشار پیمانه Pa5

0 و  10 146-
g

cm31آب( 

1 (5   2 (50   
3 (4   4 (40   

cm50
37

هویج

cm
20 cm

15

B

CA

cm
15

1 نزخم0
x2 نزخم

بآ
بآ

 کند؟ به زمین وارد میBکند، چند برابر فشاري است که مکعب به زمین وارد میAاستوانۀکه 

1 (4 2 (1
4  3 (1

2  4 (2

gاست. اگر چگالی آب استخر، kPa160متر،  4فشار وارد بر کف استخري به عمق 
Lit

باشد، فشار جو چند پاسکال است؟310

1 (/
5109 10/  2 (510  3 (/

509 10//  4 (/
512 10/ 

لولـ بسـتۀ متر جیوه باشد، نیرویی که به انتهاي  سانتی 75است؛ اگر فشار هوا cm22لوله، بستۀدر شکل زیر، مساحت انتهاي 

mgشود چند نیوتون است؟ (می
s210 ،/

g
cm313 sin، جیوه//6 337 5(

1 (90
2(/12 24/ 
3 (/6 12/ 
4 (/9 7/ 

 است؟ Cچند برابر چگالی مایع Aایم. چگالی مایع  شکل ریخته Uلولۀسه مایع مخلوط نشدنی را مطابق شکل در 

1 (4
5 

2 (3
4 

3 (4
3 

 دارد. B) بستگی به چگالی مایع 4
پیمانه فشار اگر زیر، شکل (در مخزن در موجود گاز برابر1اي دار20) مق د، باش کال دxکیلوپاس (cmچن ت؟ Pa5اس

cm50
37

هویج

cm
20 cm

15

B

C
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لزوماً ویژگـی   Bو  Aاعداد یکسانی باشند، در کدام عامل، اجسام   درون آب، Bو  Aاگر در شکل زیر، نیروي ارشمیدس وارد بر اجسام  147-
 یکسانی دارند؟

 ) چگالی1
 ) حجم2
 ) جرم3
 ) وزن در بیرون از آب4
 
 

متـر   چند سانتی B نقطۀاست. فشار در  cmHg84برابر با  A نقطۀفشار در وجود دارد.  در شکل زیر، درون ظرف مایعی با چگالی  148-
 است.) cmHg74جیوه است؟ (فشار هوا در محیط، 

1 (86 
2 (87 
3 (88 
4 (89 

متر مکعب مایع جدید بـه   ها در تعادل هستند؛ چند سانتی و مایع cm210و  cm25شکل  U لولۀهاي  در شکل زیر، سطح مقطع شاخه 149-
هـا مخلـوط    تـراز شـود؟ (مـایع    آزاد مـایع در دو شـاخه هـم   سمت راست بریزیم تا سطح  شاخۀمتر مکعب در  گرم بر سانتی 1چگالی 

 شوند.) نمی
1 (1200 
2 (400 
3 (300 
4 (600 
 
 
 

/در شکل زیر، 
g

cm1 30 /و  8
g

cm2 31 هـاي   و مساحت مقطع قسمت Pa510ها در حال تعادل هستند؛ اگر فشار هوا  و مایع 2 150-

m(gباشد، فشار در کف ظرف مخزن چند کیلوپاسکال است؟  m23و  m24 ،m21 ،m26ترتیب  مختلف مخزن به )
s210   

1 (116 
2 (121 
3 (145 
4 (160 
 
 

BA

cm25 cm210

cm30

cm60 cm80

/
g

cm
1 31 2

2

cm135
cm90

B

A

عیام

1

2

cm20

cm30

cm30

cm10
cm40

cm30

2 (87
3 (88
4 (89

متر مکعب مایع جدها در تعادل هستند؛ چند سانتی و مایع cm210و cm25شکل Uلولۀهاي  در شکل زیر، سطح مقطع شاخه
هـا م تـراز شـود؟ (مـایع   آزاد مـایع در دو شـاخه هـم   سمت راست بریزیم تا سطح شاخۀمتر مکعب در  گرم بر سانتی 1چگالی 

 شوند.)می
1 (1200
2 (400
3 (300
4 (600

/در شکل زیر، 
g

cm1 30 /و //8
g

cm2 31 و مساحت مقطع قسمتPa510ها در حال تعادل هستند؛ اگر فشار هوا  و مایع /2

m(gباشد، فشار در کف ظرف مخزن چند کیلوپاسکال است؟ m23و m24 ،m21 ،m26ترتیب  مختلف مخزن به )m
s2  

1 (116
2 (121
3 (145

cm25 cm210

cm

cm cm80

/
g

cm
1 31 2/

2

cm135
cm

B

AAAA

ام

11

cm20

cm30
cm30
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-151 در شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی در حالت تعادل قرار دارند؛ کدام نقطه، داراي کمترین فشار است؟
1 (A
2 (B 
3 (C 
 توان اظهار نظر قطعی کرد. ) نمی4
 

اي مخزن  آید؛ فشار پیمانه متر پایین می سانتی 30سمت راست،  شاخۀدر شکل زیر، اگر سوراخی در مخزن ایجاد کنیم، سطح جیوه در  152-
/در ابتدا چند کیلوپاسکال بوده است؟ (

g
cm313 P، جیوه5 kPa0  و سطح مقطع دو طرف لوله یکسان است.) 100

1 (81 
2 (/40 5   
3 (181 
4 (/140 5   
 

-153 کند؟ هاي زیر را آشکار می یک از واقعیت شود؛ این موضوع کدام اندازیم، جوهر در آب پخش می وقتی یک قطره جوهر را داخل آب می
 ها در مایع بسیار بیشتر از جامدها است. بین مولکول فاصلۀ) 1
 ها تقریباً مساوي جامدها است. ها در مایع بین مولکول فاصلۀ) 2
 کنند. هاي مایع به اطراف حرکت می ) مولکول3
 کنند. هاي مایع سر جاي خود نوسان می ) مولکول4

) خـارج شـود،   2لیتر شاره از قسمت ( 18ثانیه،  4کت است؛ اگر در مدت اي در حال حر ناپذیر با جریان الیه اي تراکم در شکل زیر، شاره 154-
 است.) 3و  cm15و  cm10ها  متر بر ثانیه است؟ (قطر لوله ) چند سانتی1تندي ورود شاره از قسمت (

1 (45  
2 (15 
3 (30  
4 (60 
 

/درون مایعی به چگالی  cm3800و حجم  g900اي به جرم  کره
g

cm31 داخـل آن   حفرةور است. چند درصد حجم کره توسط  غوطه 5 155-

 اشغال شده است؟
1 (15   2 (20   3 (25   4 (40 

A
B

C

هویج

نزخم

cm15

( )2
( )1

cm10

4 (/140 5/ 

هاي زیر را آشکار می یک از واقعیت شود؛ این موضوع کداماندازیم، جوهر در آب پخش میوقتی یک قطره جوهر را داخل آب می
ها در مایع بسیار بیشتر از جامدها است. بین مولکول فاصلۀ) 1
ها تقریباً مساوي جامدها است. ها در مایع بین مولکول فاصلۀ) 2
 کنند. هاي مایع به اطراف حرکت می ) مولکول3
 کنند. هاي مایع سر جاي خود نوسان می ) مولکول4

) خـارج2لیتر شاره از قسمت (18ثانیه،  4کت است؛ اگر در مدت اي در حال حر ناپذیر با جریان الیهاي تراکم در شکل زیر، شاره
 است.) 3و cm15و cm10ها  متر بر ثانیه است؟ (قطر لوله ) چند سانتی1ندي ورود شاره از قسمت (

1 (45  
2 (15
3 (30  
4 (60

/درون مایعی به چگالی cm3800و حجم  g900اي به جرم  کره
g

cm31 داخ حفرةور است. چند درصد حجم کره توسط غوطه /5

شغال شده است؟
1 (15  2 (20  3 (25  4 (40

هویج

cm15

( ))
( )
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-156 زمین بیشتر است؟  ةسیارتفاوت فراوانی میان کدام دو عنصر در 
1 (O  باFe 2 (Mg  باSi 3 (O  باSi 4 (Fe  باMg 

کند. حساب کنید که به تقریب ساالنه، چه مقـدار از جـرم خورشـید کاسـته      ژول انرژي به سوي زمین گسیل می 2210خورشید روزانه 157-
 روز در نظر بگیرید.) 365شود؟ (سال را  می
1(g610    2(ton510    3(kg74 10    4(g94 10    

-158 ت؟اس درستدهد،  رادیوایزوتوپی که شکل مقابل نتیجه عملکرد آن در بدن را نشان می ةکدام گزینه دربار
 یابد. سازي ایزوتوپی، فراوانی آن افزایش می ) در طی فرایند غنی1
 ترین فلز پرتوزا است. شده ) شناخته2
 ) پایداري آن کم است.3
 گیرد. ) براي تصویربرداري از سیستم گردش خون مورد استفاده قرار می4

توان گفت، طـول مـوج    یابد و می می.........  هاي متوالی انرژي الیه اختالف.........  اصلی، سطح انرژي الیه الیۀ ةها، با افزایش شمار در اتم 159-
 باشد. پنجم به چهارم می الیۀاز انتقال از .........  چهارم به سوم الیۀنور حاصل از انتقال الکترون از 

 ) همانند ـ کاهش ـ بیشتر2  ) برخالف ـ افزایش ـ کمتر1
 هش ـ کمتر) برخالف ـ کا4  ) همانند ـ افزایش ـ کمتر3

-160 ترین ایزوتوپ لیتیم کدام است؟ هاي سبک هاي پایدارترین ایزوتوپ مصنوعی هیدروژن با نوترون اختالف تعداد نوترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

CO2گرم از 12
)، شامل چند مول الکترون است؟3 C , O)12 16

6 8  161-
1(/4 6    2 (6 3(/6 4    4 (7 

هـا یکـی بیشـتر از     تـر آن تعـداد نـوترون    باشد، در ایزوتوپ سنگین ایزوتوپ می 2لیتیم سومین عنصر جدول تناوبی است که داراي  162-
نگین ایـن عنصـر   اتم آن داراي پروتون و نوترون برابري هستند. جـرم اتمـی میـا    15اتم لیتیم در طبیعت  250ها است. از هر  پروتون

)کدام است؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر amuبرحسب  amu)1 (.در نظر بگیرید 
1(/6 15  2(/6 06    3(/6 72    4(/6 94    

C)هاي زیر درست است؟ عبارتچه تعداد از  , O , Ne ;g .mol )112 16 20  163-
 باشد. می Neگرم گاز  15داراي تعداد اتم برابري با  CO2گرم گاز 11الف) 

 کنند. گیري می ها را به تقریب اندازه سنج جرمی، جرم اتم با استفاده از دستگاه طیف ب) 
0/ها در ج) تعداد اتم 0/هاي موجود در مول گاز اکسیژن با تعداد اتم 5  مول آمونیاك برابر است. 25

/د) در یک نمونه یک گرمی از گاز هیدروژن به تعداد
236 02  اتم هیدروژن وجود دارد.  10

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-164 الکترون وجود دارد..........  ظرفیت آن الیۀباشد که در .........  وجود عنصر ةدهند تواند نشان میرنگ سبز ایجادشده در یک شعله 

 2) سدیم ـ 4 11) مس ـ 3 1) سدیم ـ 2 10) مس ـ 1
-165 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت

 انحراف رنگ سرخ پس از عبور از منشور از رنگ سبز کمتر است. زاویۀالف) 
 گیرد. نانومتر را در برمی 700تا  400موج  ةمرئی نور باز ةب) گستر

 مرئی طیف نشري خطی عناصر لیتیم و هیدروژن تعداد خطوط برابر است. ناحیۀج) در 
 گیرد. طیف مرئی را دربرمی ةبسیار کوتاهی از گستر باریکۀها  د) هر یک از رنگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-166 است..........  و در نگاه ماکروسکوپی.........  میکروسکوپیانرژي ......... ماده در نگاه 

 ) همانند ـ پیوسته ـ گسسته2 ) برخالف ـ پیوسته ـ گسسته1
 ) برخالف ـ گسسته ـ پیوسته4  ) همانند ـ گسسته ـ پیوسته3

) همانند ـ کاهش ـ بیشتر2 ) برخالف ـ افزایش ـ کمتر1
 هش ـ کمتر) برخالف ـ کا4 ) همانند ـ افزایش ـ کمتر3

مصنوعی هیدروژن با نوترونختالف تعداد نوترون ایزوتوپ است؟ هاي سبک هاي پایدارترین ترین ایزوتوپ لیتیم کدام
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

CO2گرم از 12
)، شامل چند مول الکترون است؟3 C , O)12 16CC6 8C ,C , 

1(/4 6/  2 (6 3(/6 4/  4 (7
هـا یکـی بیشتـر آن تعـداد نـوترون   باشد، در ایزوتوپ سنگین ایزوتوپ می 2یتیم سومین عنصر جدول تناوبی است که داراي 

نگین ایـناتم آن داراي پروتون و نوترون برابري هستند. جـرم اتمـی میـا   15اتم لیتیم در طبیعت 250ها است. از هر  روتون
)کدام است؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابرamuرحسب  amu)(((.در نظر بگیرید

1(/6 15/ 2(/6 06//  3(/6 72/  4(/6 94/ 
C)هاي زیر درست است؟عبارتچه تعداد از  , O , Ne ;g .mol )1, O , Ne, O , Ne 

 باشد. میNeگرم گاز  15داراي تعداد اتم برابري با CO2گرم گاز 11لف)
 کنند. گیري می ها را به تقریب اندازهسنج جرمی، جرم اتمبا استفاده از دستگاه طیفب) 

0/ها در ج) تعداد اتم 0/هاي موجود درمول گاز اکسیژن با تعداد اتم//5 مول آمونیاك برابر است./25
/د) در یک نمونه یک گرمی از گاز هیدروژن به تعداد

236 02 اتم هیدروژن وجود دارد. /10
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

الکترون وجود دارد.........  ظرفیت آن الیۀباشد که در ......... وجود عنصر ةدهند تواند نشان میرنگ سبز ایجادشده در یک شعله 
 2) سدیم ـ 4 11) مس ـ 3 1) سدیم ـ 2 10) مس ـ1

هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت
انحراف رنگ سرخ پس از عبور از منشور از رنگ سبز کمتر است.زاویۀلف)

 گیرد. نانومتر را در برمی700تا 400موج  ةمرئی نور باز ةب) گستر
مرئی طیف نشري خطی عناصر لیتیم و هیدروژن تعداد خطوط برابر است.ناحیۀج) در 

 گیرد. طیف مرئی را دربرمیةبسیار کوتاهی از گسترباریکۀها د) هر یک از رنگ
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-167 د کنند؟هاي مربوطه را ایجا توانند رنگ هاي مقابل کدام مواد به ترتیب از راست به چپ می با توجه به شکل
1(Cu(NO )3   Naـ  LiClـ  2
2 (Cu  ـNa  ـLi  
3 (NaCl ـCuSO4 ـLiNO3   
4(Li SO2 Naـ CuCl2ـ 4 SO2 4    

-168 هاي زیر است؟ یک از گزینه کدام Ge32ظرفیت اتم الیۀهاي  مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون
1 (8 2 (10 3 (18 4 (22 

گـروه آن در   شـمارة سوم است. عدد اتمی ایـن عنصـر و    الیۀهاي آن در  چهارم آن نصف الکترون الیۀهاي یک اتم در  تعداد الکترون 169-
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ اي به جدول دوره

 9ـ گروه  39) 4  3ـ گروه  37) 3 3ـ گروه  39) 2 1ـ گروه  37) 1
-170 درستی نشان داده شده است؟ ها به در چند مورد ترتیب پر شدن زیرالیه

pالف) d4 sب)  4 f6 pج)  4 d6 sد)  5 p7 6   
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-171 یک کاتیون دانست؟ زیرالیۀتوان تنها مربوط به آخرین  کدام آرایش الکترونی زیر را می

1(s p2 63 3    2(s24    3(d94    4(s16    
-172 دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطی عناصر مختلف کدام است؟

 ) کوانتومی بودن انتقال الکترون1
 هاي الکترونی پیرامون هسته ) متفاوت بودن عدد اتمی و انرژي الیه2
 ها هاي اتم ) متفاوت بودن تعداد الکترون3
 ها اتم ةفاوت بودن انداز) مت4

-173 ؟نداردهاي ترکیبات زیر با نام شیمیایی آن تطابق  یک از فرمول کدام
1(Mg N3 K)2  منیزیم نیترید : 2 S2 : 3 پتاسیم سولفید(CrCl3 : کروم)(III 4   کلرید (ZnO :  روي)II( اکسید 

HNO)اسید ها در چند گرم نیتریک اکسید با تعداد کل اتم گرم گوگرد تري 16هاي اکسیژن موجود در تعداد اتم -174 برابر است؟ 3(
(H , N , S , O ; g.mol )11 14 32 16  

1(/7 56    2(/12 6    3(/9 45    4(/6 3    
-175 هاي زیر بیشتر است؟ یک از ترکیب هاي ناپیوندي در کدام هاي پیوندي به زوج الکترون نسبت تعداد زوج الکترون

 سولفید ) کربن دي4 ) اوزون3 ) کربن تتراکلرید2 اکسید ) گوگرد تري1
 
 
 

 گرامی!آموز  دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)

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

درزخرسزبس

ر ن پر ر و نچ ی
pلف) d4p (بs f6 4s (جp d6p (دs p7 6s 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
یک کاتیون دانست؟زیرالیۀتوان تنها مربوط به آخرین کدام آرایش الکترونی زیر را می

1(s p2 63 3s2  2(s24  3(d94  4(s16 
دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطی عناصر مختلف کدام است؟

) کوانتومی بودن انتقال الکترون1
هاي الکترونی پیرامون هسته) متفاوت بودن عدد اتمی و انرژي الیه2
 ها هاي اتم ) متفاوت بودن تعداد الکترون3
 ها اتم ةتتفاوت بودن انداز) مت4

 ؟نداردهاي ترکیبات زیر با نام شیمیایی آن تطابق  یک از فرمول کدام
1(Mg N3 2N : 2  منیزیم نیترید(K S2 : 3 پتاسیم سولفید(CrCl3 : کروم)(III) 4   کلرید (ZnO :  روي)II(اک

HNO)اسید ها در چند گرم نیتریکاکسید با تعداد کل اتمگرم گوگرد تري16هاي اکسیژن موجود در عداد اتم )3O برابر است؟
(H , N , S , O ; g.mol )1, N , S , O 

1(/7 56/  2(/12 6/  3(/9 45/  4(/6 3/ 
هاي زیر بیشتر است؟ یک از ترکیب هاي ناپیوندي در کدامهاي پیوندي به زوج الکترونسبت تعداد زوج الکترون

سولفید ) کربن دي4 ) اوزون3 ) کربن تتراکلرید2 اکسید ) گوگرد تري1

گرامی!آموز دانشد
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 مجید فرهنگیان ـ محمد رضایی بقا محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 العابدین غالمی ـ حمید گروسی  زین مهریار راشدي هندسه تحلیلی و جبر خطی 6
 مصطفی دیداري رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
  البرز امینیان ـ محمدصادق جهانبزرگی جواد قزوینیان فیزیک 8
  کیش ـ کامران کیومرثی مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 9

 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 کالتهزاده ـ مریم  هلیا قاسممحمدحسین جزایري ـ نگین خیرمند ـ 
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 1آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 3گزینه .1

 سبزرنگ زنگار، به منسوب: زنَگاري
 )155و  154هاي  (فارسی دهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .2
 است:   مدهآنادرست معانی درست واژگانی که 

 باریک و دراز فلزي تۀرشسیم، ل: مفتو
 بوهاي کثیف و بد محل جمع شدن آبب:منجال

 صحیح است. 2گزینه .3
 4 گزینۀنادرست معنا شده است. در » آشفته« واژة 3و  1هاي  در گزینه

معناي دقیقی براي آرامش نیست زیـرا ایـن واژه صـفت    » مطمئن« واژة
 اسم است.» آرامش«است و 

 )156تا  154هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است.   3گزینه .4

 خواره می ←میخاره 
 )30و  13هاي  (فارسی دهم، صفحه

 صحیح است.   4گزینه .5
 غَرَض کشاورز (هدف کشاورز) ←قرض کشاورز 

 صحیح است. 2گزینه .6
نامه اثـر کیکـاووس وشـمگیري (نصـراهللا      سفرنامه اثر ناصرخسرو، قابوس

 هاي صاحبدالن اثر محمدي اشتهاردي منشی)، داستان
صحیح است. 4گزینه .7

 خبري ) بی3) دلگیر بودن  /  2صدا بودن  /   غوغا و بی ) وجه شبه: کم1
 ست.کار نرفته ا قامتی به ) وجه شبه که بلندباالیی و راست4

 )24 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است. 4گزینه .8

 ) باده مجاز از جام؛ کف مجاز از دست1 ها: بررسی سایر گزینه
 ) سر مجاز از مو3) سر مجاز از قصد و آهنگ           2

 شود. مشبه: شکل سرخ و سیاه شقایق تشبیه دیده می 4 گزینۀاما در 
 به: مؤمن و منافق؛ وجه شبه: رنگ و شکل مشبه

 )14 صفحۀفارسی دهم، (
صحیح است. 3گزینه .9

 مجاز از سخن آمیز / حرف حس الف) حرف تلخ 
آمیـزي (شـنوایی    حـس  ج) شنیدن بو     کنایه ب) کمر بستن 

 تشبیه زلف به کمند کمند زلفت د)    بویایی) 
 )14 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .10
اند از: مستغنی، بیابان، خالصه، ساالر، مبارزه (دقـت   واژگان ساده عبارت

(سـاخت عربـی) اسـت و سـاده      داشته باشید که مبارزه بـر وزن مفاعلـه  
انـد و   شود و کلمات دخیل عربی در زبان فارسی شبه سـاده  محسوب می

 باید آنها را ساده در نظر گرفت.)
 خور + اكسایر واژگان: آموخت + ن/ سیر + آب/ شاد + ان/ تاب + ناك/ 

 )8 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
 صحیح است. 1گزینه .11

 صورت زیر است: شکل درست زمان افعال با حفظ شخص به
 مضارع التزامی ساخت منفی امر فعل
 بپردازي پرداختی نمی بپرداز پرداختی داشتی می

 بفروشم فروختنخواهم  شبفرو خواهم فروخت
 بیندازم اندازم نمی بینداز اندازم می
رفتـه اسـت و    کـار  مورد جدول با شکل درست با حفظ شخص به 2تنها 

 هفت مورد نادرست است.
 )19 صفحۀ، 5(فارسی دهم، تمرین 

 صحیح است. 2گزینه .12
 الیه، بسی: قید، باالتر: مسند، آستان: مفعول حریم: مضاف

 )41 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
صحیح است. 4گزینه .13

 جملـۀ جمالت گذرا هستند، با فعـل اسـنادي (البتـه     همۀدر این گزینه 
) سـراپاي  2) سراپا در رنج هستید؛ 1توان خواند:  دوم را به دو صورت می

تشـکیل  » نهـاد + فعـل  «از رنجید. که در هـر دو صـورت    (از چیزي) می
) 3) فعل لغزیـدن؛  2) فعل رفتن و ماندن؛ 1ها:  و در سایر گزینه اند نشده

 اند. تشکیل شده» نهاد + فعل«فعل جوشیدن همگی از 
 )14و  41 هاي صفحه، 2و  4(فارسی دهم، تمرین 

 صحیح است. 2گزینه .14
بـرد.   کفایت عزت و آبرو را از خانـدان مـی   مفهوم: وارث و جانشین ناشایست و بی

 در تقابل است.» جانشین شایسته و بالیاقت نیاکان بود«که با مفهوم سؤال 
 صحیح است. 1گزینه .15

و صـورت   1 گزینۀي نیما در راسخ و دانشمندي و ارزشمند ارادةداشتن 
 سؤال، هر دو، وجود دارد.

 )45 صفحۀ، 5(فارسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .16

درست به پرهیز از دورویی و ریا و دروغ توصیه شده اسـت.   گزینۀدر صورت سؤال و 
 شکوه از ناکامی. 3 گزینۀبه دروغ مصلحتی اشاره دارد. در  2و  1هاي  در گزینه

 )18 صفحۀ، 2 (فارسی دهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .17

تواضـع و  «در سـتایش   3 گزینـۀ ابیـات بـه اسـتثناي بیـت      همۀمفهوم 
اشاره به این نکتـه دارد کـه تواضـع      3 گزینۀاست. مفهوم بیت » فروتنی

 موقع ضررش بیشتر از نفعش است.     زیاد و بی
 )14 صفحۀ(فارسی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .18
دروغ «در  ،»1« گزینـۀ ابیات در نکوهش دروغ اسـت امـا در    همۀگرچه 
 .است ذوق و لذّتی هم قائل شده» گفتن

 )16 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است. 2گزینه .19

کند ایـن  مفهـوم    اشاره می» گذرا بودن غم و شادي«مفهوم صورت سؤال بر  
 ست.تکرار شده ا 2 گزینۀها تنها در بیت  ها و شادي یعنی در گذر بودن غم

 )17 صفحۀ(فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .20

در ایـن اسـت کـه روزگـار      1مفهوم بیت صـورت سـؤال و بیـت گزینـۀ     
همیشه بر یک طریق و منوال در حال گـردش نیسـت، گـاهی بـه سـود      

 ها و گاهی هم بر ضرر آنهاست. روزگار باال و پایین زیاد دارد. انسان
ت و پناه کسی نیسـتیم در روز  ) ما که امروز پش2 ها: بررسی سایر گزینه

 نیاز کسی پشت و پناهمان نخواهد بود.
 کنم که همیشه اوضاع و احوال تو بر وفق مراد باشد. ) دعا می3
 رویم و روزگار پس از ما خواهد بود. ) به روزگار دل مبند که ما می4

 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 
 زبان عربی

صحیح است. 1گزینه.21
ـاة  آتوا)/ «3و  2 هاي گزینه رد( دارید پا به را نماز: »الصالة أقیموا: «مهم کلمات : »الزک

  »اگــــــر(« هرچــــــه: »مــــــا)/ «2گزینــــــۀ  رد( بدهیــــــد زکــــــات
 کار از: »خیر من)/ «2گزینۀ  رد( بفرستید پیش: »تُقدموا)/ «است اضافی 3گزینۀ  در

)2گزینۀ  رد( یابید می خدا نزد را آن: »اهللا عند تجدوه)/ «4و  3 هاي گزینه رد( نیک
)19 صفحه ،2درس دهم، (عربی

صحیح است. 3گزینه  .22
 فــی الکثیــرة األشــجار/ «بنگریــد کنیــد، نگــاه: »اُنظــروا: «مهــم کلمــات
 نمـت  کیف) / «4 و 1 هاي گزینه رد( باغ در بسیار هاي درخت: »الحدیقۀ

: »نضـرة  غصونها)/ «2گزینۀ  رد( کرده رشد دانه یک از چگونه: »حبۀ من
)  2 و 1 هاي گزینه رد( هستند تازه و تر هایشان شاخه

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

: »ابحثـوا ) / «1گزینـه  رد( مـن  دوسـتان  اي: »أصدقائی یا: «مهم کلمات
 چـه : »مـن / « بگوییـد : »قولـوا ) / «4 و 2 هـاي  گزینه رد( کنید جستجو
 2 و 1 هاي گزینه رد( آورد می در: »یخرِج) / «4و 1 هاي گزینه رد( کسی

را هایشان میوه: »ثمراتها/ « درختان از: »الشجرات من) / «4 و
صحیح است. 2گزینه .24

:ها گزینه سایر خطاهاي
 صـورت  بـه  بایـد  و اسـت  صـفت  »المسـلمون (« مسلمین دانشمندان  )1

)مسلمان دانشمندان: »المسلمون العلماء! «شود ترجمه مفرد
 معنـاي  بـه  تنهـایی  بـه  »جاء(« آمد  )4  است. اضافی »حتماً« کلمۀ حتماً:  )3
)است »آورد« معناي به شود می همراه» ـب« حرف با وقتی اما است؛ »آمد«

صحیح است. 2گزینه  .25
 ایـن   )3   )شـش  و نـود : »تسعون و ستّۀ(« نه و شصت  )1  :ها گزینه سایر خطاهاي

 خودش از بعد اسم مطابق باید نتیجه در و آمده »ال« بدون اسم سر بر »هذه(« ابرها
ـاي  به »صورة(« چهره  )4  ...)که هستند ابرهایی اینها: »غیوم هذه«. شود ترجمه  معن

)است »اولین« معناي به »األولی(« بهترینـ ) »چهره« نه است »تصویر«

)30و 13هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است. 4نه 

غَرَض کشاورز (هدف کشاورز)←ض کشاورز 
صحیح است.2نه 

کیکـاووس وشـمگیري (نصـراهللا     نامه اثر ناصرخسرو، قابوس نامه اثـر
هاي صاحبدالن اثر محمدي اشتهارديی)، داستان

صحیح است.4نه 
خبري ) بی3) دلگیر بودن  /  2صدا بودن  /   غوغا و بیجه شبه: کم

و راست ست.کار نرفته ا قامتی به جه شبه که بلندباالیی
)24صفحۀ(فارسی دهم، 

صحیح است.4نه 
) باده مجاز از جام؛ کف مجاز از دست1 ها: سی سایر گزینه

از قصد و آهنگ            مو3سر مجاز مجاز از ) سر
شود. مشبه: شکل سرخ و سیاه شقایق تشبیه دیده می 4 گزینۀر
به: مؤمن و منافق؛ وجه شبه: رنگ و شکل ه

)14صفحۀفارسی دهم، (
صحیح است.3نه 

مجاز از سخن آمیز / حرف حس حرف تلخ 
آمیـزي (شـنوایی   حـس   ج) شنیدن بو   کنایه کمر بستن 

تشبیه زلف به کمندکمند زلفت د)   ویایی)
)14صفحۀ(فارسی دهم، 

صحیح است.3نه 
اند از: مستغنی، بیابان، خالصه، ساالر، مبارزه (دقـت  ان ساده عبارت

(سـاخت عربـی) اسـت و سـاده     ته باشید که مبارزه بـر وزن مفاعلـه  
انـد و  شود و کلمات دخیل عربی در زبان فارسی شبه سـاده  سوب می

آنها را ساده در نظر گرفت.)
خور + اك واژگان: آموخت + ن/ سیر + آب/ شاد + ان/ تاب + ناك/ 

)8 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
صحیح است.1نه 

صورت زیر است:ل درست زمان افعال با حفظ شخص به
منفامفعل التزامساخت ع مضا

ص(فارسی دهم،
صحیح است.1گزینه .18

،»1«   گزینـۀ ابیات در نکوهش دروغ اسـت امـا در   همۀگرچه 
.است ذوق و لذّتی هم قائل شده» گفتن

ص(فارسی دهم،
صحیح است.2گزینه .19

 کند ایـ   اشاره می»«گذرا بودن غم و شادي«مفهوم صورت سؤال بر 
تکرار ش2 گزینۀها تنها در بیت ها و شادي یعنی در گذر بودن غم

ص(فارسی دهم،
صحیح است.1گزینه .20

در ایـن اسـت ک1مفهوم بیت صـورت سـؤال و بیـت گزینـۀ     
همیشه بر یک طریق و منوال در حال گـردش نیسـت، گـاهی

ها و گاهی هم بر ضرر آنهاست. روزگار باال و پایین زیاد انسان
ما که امروز پش2 ها: بررسی سایر گزینه ششت و پناه کسی نیسـت)

نیاز کسی پشت و پناهمان نخواهد بود.
کنم که همیشه اوضاع و احوال تو بر وفق مراد باشد) دعا می3
رویم و روزگار پس از ما خواه) به روزگار دل مبند که ما می4

ص(فارسی دهم،
عرععررعربیببییبییببیبی زبابباابان

صحیح است.1گزینه.21
»الصالة أقیموا: «مهم کلمات

ح
)/ «3و2 هاي گزینهرد( دارید پابه  رانماز»»:

(هرچــــــه»:»مــــــا)/ «2گزینــــــۀ رد( بدهیــــــد زکــــــات
««من)/ «2 گزینۀ  رد( بفرستید پیش»:»تُقدموا)/ «است اضافی 3گزینۀدر

ر( یابید  می خدا نزد راآن»:»  اهللا عند تجدوه)/ «4  و  3 هاي گزینه رد( نیک
ص،2درس دهم، (عربی

صحیح است.3گزینه .22
»اُنظــروا: «مهــم کلمــات

ح
الکاألشــجار/ «بنگریــد کنیــد، نگــاه:

ک) / «4 و 1 هاي گزینه رد( باغ در بسیار هاي درخت: »الحدیقۀ
غصون)/ «2گزینۀ رد( کرده رشد دانه یکازچگونه:»حبۀ من

)  2 و 1 هاي گزینه رد( هستند تازه و ترهایشان شاخه
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صحیح است. 4گزینه  .26
 رد( رنــگ آبــی پیراهنــی: »أزرق فســتان/ «دارد: »لهــا: «مهــم کلمــات
: »لهـا / «)3 و 2 هاي گزینه رد( ام خریده: »اشتریت) / «3 و 1 هاي گزینه
 رد( شـدنش  التحصـیل  فـارغ : »تخرّجها) / «3 و 2 هاي گزینه رد( برایش
 الســنۀ بعــد/ «)3گزینــه رد( دانشــگاه: »الجامعــۀ) / «3 و 1 هــاي گزینــه
)3 گزینه رد( سال چهارمین از پس: »الرّابعۀ

)2 و 1 هاي درس دهم، (عربی
صحیح است. 1گزینه  .27

) / 2گزینـۀ   رد( »اثنـین  کتـابین یـا کتـابین   : «کتـاب  دو: مهـم  کلمات
 بیسـت  و صد/  »سعرهما: «قیمتشان) / 3 گزینۀ رد( »اشترینا: «خریدیم

 3 هـاي  گزینه رد( »تومان ألف عشرین و ثالثۀ و مائۀ: «تومان هزار سه و
)3 گزینۀ رد( »صار: «شد)/ 4و 

صحیح است. 3گزینه .28
 گوینـده  آن، بـه  توجه با و باشد می »زیباست چه« معناي به »أجمل ما«
.است شده متعجب روستا آن هاي جنگل زیبایی از

 زیبـا  واقعـاً  گوینـده  نظـر  در روسـتا  آن هاي جنگل  )1  :ها گزینه ترجمۀ
ـاي  جنگـل  از زیباتر روستا آن هاي جنگل که است معتقد گوینده  )2  !نیستند  ه

!است آورده در شگفت به را گوینده روستا آن هاي جنگل زیبایی  )3 !است دیگر
!کرد خواهد سفر زیبایش هاي جنگل دلیل به روستا آن به زودي به گوینده  )4

 )14صفحۀ  ،2درس  دهم، (عربی
 صحیح است. 3گزینه .29

ادیسون نخستین کسی است که برق و باتري و تلفن همـراه را اختـراع   «
 هاي دیگر آمده:که کامالً غلط است ولی در گزینه» کرد

 کنند.) پرستاران کسانی هستند که به پزشکان در درمان بیماران کمک می1
 گیرد.) استان، قسمتی از کشور است که تعدادي از شهرها و روستاها را در بر می2
 هاي قلب است.فشار خون از دالیل اصلی بیماري )4

 )1درس (عربی دهم،
صحیح است. 3گزینه  .30

مکسر جمع نه است، مفرد »روشنایی: ضیاء«
 )1درس (عربی دهم،

 صحیح است. 1گزینه .31
 بـا  1گزینـه  در. اسـت  مخاطـب  مؤنث جمع براي مناسب فعل »تفتحن«

 نیـاز  غایـب  مؤنـث  جمـع  فعل یک به »ـهنّ« ضمیر و »هؤالء« به توجه
!باشد می صحیح »یفتحن« بنابراین داریم،

 صحیح است. 4گزینه .32
 را هشـتم  درس فقـط  دیـروز  مـا  معلّـم : «سـؤال  صـورت  عبارت ترجمۀ
!»بنویسید هایتان خانه در را درس هاي تمرین: گفت ما به و کرد تدریس
) دیروز: أمس( کرد؟ تدریس زمانی چه معلّم  )1  :ها گزینه ترجمۀ

)هشتم درس فقط! درس یک( کرد؟ تدریس درس چند معلّم  )2
 گفـت  کجا در معلّم  )4  )هشتم درس( کرد؟ تدریس چیزي چه معلّم  )3

 )است نشده ذکر سؤال صورت عبارت در( بنویسید؟ را درس هاي تمرین
صحیح است. 2گزینه .33

 »آن: ذاك«  )3  .اسـت  اشـاره  اسـم  »ایـن : ذا«  )1 :ها گزینه سایر بررسی
.هستند اشاره اسم »هذه« و »هناك«  )4  .است اشاره اسم
 اسـم  و است »صاحب« معناي به 2 گزینۀ در »ذا« که کنید توجه: تذکّر
!نیست اشاره

) 1درس  دهم، (عربی
 صحیح است. 3گزینه .34

 )است نادرست( 2 با است برابر 5 بر تقسیم 100  )1  :ها گزینه ترجمه
)است نادرست( 80 با است برابر 4 عالوة به 67  )2
)است صحیح( 32 با است برابر 17 منهاي 49  )3
)است نادرست( 6 با است برابر 8 بر تقسیم 72  )4

صحیح است. 4گزینه .35
 توصـیف  را اول اسـم  دوم، اسـم  آن در که خواهد می ترکیبی ما از سؤال
!خواهد می صفت و موصوف ما از یعنی کند؛
!»إله« براي »واحد« همچنین و »إلهینِ« براي است صفت »اثنینِ« 4گزینۀ  در

.نیست صفت »شدید« 3 گزینۀ در: تذکر
صحیح است. 1گزینه .36

!ندارد معدود و رفته کار به »سبع« عدد گزینه این در
 بـراي  »أمتـار «  )3  »أربعـین « بـراي  »قـدماً «  )2  :ها گزینه سایر در ها معدود

»تسعین و تسعۀ« براي »جزءاً« همچنین و »مئۀ« براي »جزء«  )4  »ستّۀ«
)12 صفحۀ ،2 درس دهم، (عربی

صحیح است. 3گزینه .37
!باشد می نیز »فعیلۀ« وزن بر و است صفت »عمیقۀ«کلمۀ  عبارت، این در

:ها گزینه سایر بررسی
ر  جمـع  دو هر »غصون« و »أشجار« کلمات  )1 ایـن  در و هسـتند  مکسـ 

.است نرفته کار به جمع انواع از نوع دو عبارت،
 2 عبارت این در و هستند الیه مضاف »أبی« و »اُمی« در »ي« ضمیر  )2

 یـک  »المکرّمـۀ  مکّۀ« که کنید دقت ! 3 نه است، رفته کار به الیه مضاف
!الیه مضاف نه است صفت »المکرّمۀ« و است وصفی ترکیب

 اعداد از بنابراین است، »بیستم« معناي به عبارت این در »العشرین«  )4
!اصلی نه باشد، می ترتیبی

 متن ترجمۀ
مــردي فرزنــدانش را فــرا خوانــد تــا همگــی نــزد او جمــع شــوند، پــس 

ها را به آنهـا   که دور او جمع شدند، ده قلم آورد. سپس همه قلم هنگامی
ها را بشکنند؛ پـس آنهـا نتوانسـتند.     داد و از آنها درخواست کرد که قلم

ه آن را بشـکنند، پـس   سپس به هر یک از آنها یک قلم داد و خواست ک
ها هسـتید.   توانستند آن را بشکنند. پس به آنها گفت: شما مثل این قلم

 تواند که بر شما غلبه کند. اگر متحد شوید (کسی) نمی
صحیح است. 2گزینه  .38

:ها گزینه ترجمه
 طلـب  بـرایش  مـرگش  از بعـد  که بگذارد جاي به را فرزندي کس هر  )1

 از پـس  کـه  حـالی  در) یابـد  می ادامه( است جاري پاداشش کند، آمرزش
!دارد قرار خود قبر در مرگش

!کنیم غلبه دشمنان بر تا باشیم متّحد هم با باید ما  )2
!شوند حاضر مرگش هنگام در پدرشان دور همگی باید فرزندان  )3
!کنند می غلبه ما بر دشمنان باشیم، متّحد باهم ما اگر  )4

صحیح است. 4گزینه .39
 فرزنـدانش  بـه  را مـدادها  از تعدادي دوم بار در پدر  )1  :ها گزینه ترجمه

 کـه  خواسـت  مـی  پـدر   )2  !)را مـدادها  از تعـدادي  نـه  داد مـداد  یک! (داد
 فرزنـدانش  از پـدر   )3  !ماند نمی باقی همیشه اموال و مال که بفهمند فرزندان
 بـه  فرزندان از یک هر از! (بشکنند را مدادها یکدیگر کمک با که خواست

 کـه  خواسـت  مـی  پـدر   )4  !)یکـدیگر  کمـک  بـا  نه خواست انفرادي طور
 !بگیرند پند داد، انجام آنچه از فرزندان

صحیح است. 2گزینه  .40
 »فتحـه « آخرش حرکت همواره سالم، مذکر هاي جمع همانند »هشتاد: ثمانون«
ـالم « عبارت، معناي به توجه با همچنین. است نادرست »ثمانونُ« و استَ) -( : الع

!باشد »جهان: العالَم« باید و است نادرست »دانشمند
)18 صفحۀ ،2درس دهم، (عربی

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 2گزینه .41

دنبال کردن غیر از کاري که خداوند انسان را براي آن آفریده است، پرداختن بـه  
است؛ اما پرداختن بـه   ﴾من کانَ یرید ثَواب الدنیا﴿اهداف فرعی و معادل عبارت 

 باشد.   می ﴾فَعند اهللا ثَواب الدنیا و اآلخرة﴿هدف اصلی همان عبارت 
)21و  14هاي  صفحه ،1درس (دین و زندگی دهم،

 صحیح است. 1گزینه .42
منـدي)  هدفمنـدي (غایت قاعدة انسان نیز مانند سایر موجودات دیگر، از 

اشته است و گـام نهـادن   جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود د
او در این دنیا، فرصتی است که بـراي رسـیدن بـه آن هـدف بـه او داده      

کـرد،   هرگاه که مردم را موعظـه مـی  ) (رو حضرت علی  شده است. از این
اي مردم، هـیچ کـس بیهـوده    «کرد:  معموالً سخن خود را با این عبارت آغاز می
 »کند...آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو 

 )15صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .43

بیهوده آفریده نشده تـا  .... هیچ کس اي مردم: «)(سخن حضرت علی 
ماوات خلقناماو﴿آیۀ و » رم کارهاي لهو کندخود را سرگ األرضوالسـ

ها و زمین و آنچه بـین آنهاسـت را بـه     ما آسمان«: ﴾العبینبینهماماو
 به هدفمندي خلقت اشاره دارد و با هم مفهوم هستند.» بازیچه نیافریدیم

 )15صفحۀ   ،1درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .44

ال باید توجه به یک تیر و چند نشـان زدن داشـت و   ؤدر پاسخ به این س
 ومن کان یریـد ثـواب الـدنیا فعنـد اهللا ثـواب الـدنیا       ﴿آیۀ این مفهوم با 

 .رابت معنایی داردق ﴾ةاآلخر
)21صفحۀ ، 1(دین و زندگی دهم، درس 

 زیبـا  واقعـا گوینـده  نظـر  در روسـتا   آنهاي جنگل  )1 :هاگزینهمۀ
ـاي  جنگـل  اززیباتر روستا آنهايجنگل  که است معتقد گوینده  )2 !تند  ه

!است آورده در شگفت بهرا گوینده روستا آنهاي جنگل زیبایی  )3 !است  ر
!کرد خواهد سفر زیبایش هاي جنگل دلیل   به روستا آنبهزودي  به وینده

)14صفحۀ  ،2درس  دهم، (عربی
صحیح است.3نه 

سون نخستین کسی است که برق و باتري و تلفن همـراه را اختـراع   
که کامالً غلط است ولی در گزینه»

و رق ی ن ون
هاي دیگر آمده: 

کنند.رستاران کسانی هستند که به پزشکان در درمان بیماران کمک می
گیرد.ستان، قسمتی از کشور است که تعدادي از شهرها و روستاها را در بر می

هاي قلب است.شار خون از دالیل اصلی بیماري
 )1درس (عربی دهم،

صحیح است.3نه 
مکسر جمع  نه است، مفرد »روشنایی: اء

 )1درس (عربی دهم،
صحیح است.1نه 

 بـا  1گزینـه  در. اسـت  مخاطـب  مؤنث جمع براي مناسب فعل »حن
 نیـاز  غایـب  مؤنـث  جمـع  فعل یکبه »ـهنّ« ضمیر و »هؤالء«  به ه
!باشد می صحیح »یفتحن« بنابراین م،
صحیح است.4نه 
  را هشـتم  درس فقـط  دیـروز  مـا  معلّـم : «سـؤال  صـورت  عبارت مۀ
!»بنویسید هایتان خانه دررا درس هاي تمرین: گفت مابه و کردس
) دیروز: أمس( کرد؟ تدریس زمانی چه معلّم  )1 :ها گزینه مۀ

)هشتم درس فقط!درس یک( کرد؟ تدریس درس چند معلّم
 گفـت  کجا در معلّم  )4 )هشتم درس( کرد؟ تدریس چیزي چه معلّم
)است نشده ذکر سؤال  صورت عبارت در( بنویسید؟ را درس هاين
صحیح است.2نه 
 »آن:ذاك«  )3 .اسـت  اشـاره  اسـم  »ایـن : ذا«  )1 :ها گزینه سایرسی

.هستند اشاره اسم»هذه« و »هناك«  )4  .است اشاره
 اسـم  و است »صاحب« معناي به2گزینۀدر »ذا« کهکنید توجه: ر

تواند که بر شما غلبه کند.اگر متحد شوید (کسی) نمی
صحیح است.2گزینه .38

:هاگزینه ترجمه
بـرای مـرگش   ازبعـد  که بگذارد جاي بهرافرزندي کسهر  )1

ک حـالی  در) یابـد  میادامه( است جاري پاداشش کند، آمرزش
!دارد  قرارخود قبر در مرگش

!کنیم غلبه دشمنان برتا باشیم متّحد همباباید ما )2
شحاضر مرگش هنگام در پدرشان دور همگی باید فرزندان  )3
!کنند می غلبه مابر دشمنان باشیم، متّحد باهم مااگر  )4

صحیح است.4گزینه .39
بـه  رامـدادها   از تعدادي دوم بار در پدر  )1 :هاگزینه ترجمه

خ مـی  پـدر   )2 !)رامـدادها از تعـدادي  نـه  داد مـداد  یک! (داد
از پـدر   )3 !ماند نمی باقی همیشه اموال و مال  که بفهمند فرزندان
فازیکهراز! (بشکنند  را مدادها یکدیگر کمک باکه خواست

خو مـی  پـدر   )4  !)یکـدیگر  کمـک  بـا  نه خواست انفرادي طور
!بگیرند پند داد، انجام آنچه ازفرزندان

صحیح است.2گزینه .40
آخرش حرکت همواره سالم، مذکر هاي جمع همانند »هشتاد:ثمانون«
است نادرست »ثمانونُ« و استَ) -(

ع
عبارمعناي به توجه   با همچنین.-

!باشد »جهان:العالَم« باید و است نادرست »دانشمند
ص،2درس دهم، (عربی

ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو
صحیح است.2گزینه .41

دنبال کردن غیر از کاري که خداوند انسان را براي آن آفریده است، پ
است؛ اما پ﴾﴿﴿من کانَ یرید ثَواب الدنیا﴿اهداف فرعی و معادل عبارت

باشد. می﴾﴿﴿فَعند اهللا ثَواب الدنیا و اآلخرة﴿هدف اصلی همان عبارت
هاي صفحه ،1درس(دین و زندگی دهم،

صحیح است.1گزینه .42
هدفمنـدي (غقاعدة انسان نیز مانند سایر موجودات دیگر، از 
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 صحیح است. 1گزینه .45
زننـد و بـه دنبـال اهـداف      اي زیرك با یک تیر چنـد نشـان مـی   ه انسان
بگیرد. اگر امور دنیوي را تر هستند که اهداف فرعی را در بر و بر تر جامع

 .رسیم انجام دهیم، به پاداش اخروي هم میبه خاطر رضاي خدا 
 )21صفحۀ ،1 درس(دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 2گزینه .46
طلبـی   نهایـت  بـی «و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ویژگی 

کنیم، بهتر بتواند پاسـخگوي ایـن دو ویژگـی     اگر هدفی را که انتخاب می» او
تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی اسـت   باشد، آن هدف، کامل

همه استعدادهاي متنوع مـا را در بـر بگیـرد و در جـایی متوقـف نشـود و       که 
نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبـا تبـدیل کنـد بـه طـوري کـه سراسـر        

 وجود ما را شادابی، بالندگی و شور و نشاط فرا گیرد.
 )20صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .47
وسوسـه  اجـازة  یـار خـود) بـه شـیطان     این خود ما هستیم کـه (بـا اخت  

مـذکور نیـز بیـانگر اختیـار     آیـۀ   بنـدیم.  دهیم یا راه فریب را بر او می می
انسان در دنیاست. شیطان در قیامت که فرصتی براي توبه بـاقی نمانـده   

این خودتان بودید که (با اختیار) دعـوت  «گوید:  است، به اهل جهنم می
 ».کنید، نه مرا مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش

 )33و  30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .48

خوانیـد، آن   آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا مـی « :آیۀ شریفۀمطابق 
گیرند؛ این به خاطر آن اسـت کـه آنهـا گروهـی      را به مسخره و بازي می
 .تعقل و تفکر استسرمایۀ ده از ، عدم استفا»کنند هستند که تعقل نمی

 )29صفحۀ  ،2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .49

ـان مـی     خداوند از عامل بیرونی خبر می پنـدارد و...   دهد که خـود را برتـر از آدمی
ـا نـدارد...    کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگري در م

ـان شـما    وسیلۀ خواهد به  شیطان می: «آیۀ شریفۀو مطابق  ـار، در می شراب و قم
 »عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد

 )34و  33 هاي  فحهص ،2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 4ینه گز.50

مـن بـه شـما تسـلطی     «شیطان خطاب به انسان در روز قیامت مـی گویـد  
ن بودید که دعوت مـرا  نداشتم فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتا

پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نـه مـن مـی تـوانم بـه شـما       
، در ایـن سـخن عبـارت    »کمک کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهیـد. 

 بیانگر اختیار انسان است.» این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.«
 )33صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

یح است.صح 3گزینه  .51
خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجـود مـا    

شـود،   ري ما از او و فراموشی یاد او میقرار داد. گاهی غفلت ها سبب دو
یـابیم و   گـردیم، او را در کنـار خـود مـی     ولی باز کـه بـه خـود بـاز مـی     

از  تـر کـه مـن    تر از من به من است/ وین عجب وییم: دوست نزدیکگ می
 چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم/ وي دورم

 )30صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است 2گزینه  .52

هـا و   قابل گناه می شود، گرایش به نیکـی گرایشی که سبب واکنش در م
بیـانگر آن اسـت.    ﴾و نفس و ما سـواها ... ﴿ آیۀ شریفۀهاست که  زیبایی

بلکـه   ،العمـل نیسـت   یا علت عکـس  سبب ﴾نفس لوامه﴿دقت کنید که 
 .باشد العمل می عکس خود

 )31صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است.  3 گزینه.53

اولین گام براي حرکت انسان در مسیر رسیدن به همان عبودیـت و رسـیدن بـه    
ها و اسـتعدادهاي   ها، توانایی خداست، شناخت انسان است، یعنی شناخت سرمایه

 او و همچنین (به عالوه) شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت.
 )28صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .54
انسان معتقد به معاد، با تالش و توان بسـیار در انجـام کارهـاي نیـک و     

کوشـد. ایـن انگیـزه و شـور و نشـاط بـه دلیـل         خدمت به خلق خدا می
طرفـی، منشـأ انتخـاب    از  ﴾ال هم یحزَنـونَ ﴿: نداشتن غم و اندوه است

هـا اسـت. اگـر کسـی چنـین       یک هدف، بینش و نگـرش خـاص انسـان   
روحیــۀ توانــد  بیندیشــد کــه کمــک بــه دیگــران ارزشــمند اســت و مــی

طلب او را سیراب کند و پاسـخگوي اسـتعدادهاي گونـاگون آن     نهایت بی
 کوشد به دیگران کمک کند. باشد، می

 )40و  16هاي  هصفح، 3و  1هاي  درس(دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .55
ـا    ﴿ شریفۀبراي پاسخ به این سؤال باید به تفاوت عبارت  ـا هـی اال حیاتن و قالوا م

ـاه الـدنیا اال لهـو    ﴿شریفۀ که دیدگاه منکران معاد و عبارت  ﴾الدنیا و ما هذه الحی
ـارت   ﴾و لعب ـا   ﴿که دیدگاه معتقدان به معاد است، توجه کرد. پس عب ـالوا م و ق

شود کـه زنـدگی را    که از زبان منکران معاد است، بیان می ﴾هی اال حیاتنا الدنیا
ـانگر ایـن    ﴾و ما لهم بذلک من علم﴿شریفۀ بینند و عبارت  محدود به دنیا می بی

 گویند. است که کافران این سخن را از روي یقین نمی
 )42و  40 هاي ، صفحه3، درس دهم(دین و زندگی 

 صحیح است. 3 گزینه.56
کـدام یـک از شـما    : «)(رست از دقت در کـالم امـام حسـین    پاسخ د

 »کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جـز ننـگ و   «و همچنین: 
 شود.برداشت می» بینم.خواري نمی

 )3درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .57

هـا داراي   اگر منکر معاد باشد (متبوع ـ علت) با توجـه بـه اینکـه انسـان     
روزة میل به جاودانگی هستند (متبوع ـ علت) در نتیجـه زنـدگی چنـد     

 شود (تابع ـ معلول) ارزش می دنیا برایش بی
 )43و  42 هاي ، صفحه3درس (دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 2ه گزین.58
کوشـند راه   طلبی و میل به جاودانگی، می نهایت منکران معاد به دلیل بی

 فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.
البته این آثار گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند؛ اما این قبـول  

 گیـرد. ایـن افـراد بـه     داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می
دهنـد و   ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار مـی  دلیل فرو رفتن در هوس

اي  رو، زندگی و رفتار آنـان بـه گونـه    شوند و از این از یاد آخرت غافل می
 است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

 )43و  42هاي  هصفح، 3  درس(دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه   .59

(زنـدگی حقیقـی و راسـتین) بیـانگر اصـالت       ﴾لهـی الحیـوان  ﴿عبارت 
 ﴾عـب اال لهـو و ل ﴿زندگی آخرت است و تصویر ملکی زندگی از عبـارت  

که همان توجه به آخرت اسـت، علـم و   شود و شرط تحقق آنبرداشت می
 ﴾لو کانوا یعلَمونَ﴿باشد. آگاهی می

 )3درس (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .60

و ما هذه الحیاه الـدنیا اال لهـو و لعـب و ان    ﴿ریفۀ آیۀ شبا توجه به پیام 
(ایـن زنـدگی دنیـا، جـز      ﴾الدار اآلخرة لهی الحیـوان لـو کـانوا یعلمـون    

سرگرمی و بـازي نیسـت و سـراي آخـرت، زنـدگی حقیقـی اسـت اگـر         
 دانستند)، این کالم قرآنی مستندي به حدیث شریف نبوي است. می

 )40صفحۀ  ، 3(دین و زندگی دهم، درس 
 بان انگلیسیز

 صحیح است. 2گزینه .61
 کنیم. استفاده می willهاي یهویی و آنی از  نکته: براي تصمیم

 جمله:ترجمۀ 
 برم. ب: من می الف: به کسی نیاز دارم که این کتاب را به کتابخانه ببرد.

 )24صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .62

+ ملیت + رنگ + شـکل +   نوع یا جنس نکته: ترتیب صفات قبل از اسم:
 سن و سال + اندازه + کیفیت+ شمارش

شرت کتان  جمله: سارا همسرش را خیلی دوست دارد. او یک تیترجمۀ 
 فرانسوي آبی بزرگ به عنوان هدیه تولد برایش خریده است.

 )62صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .63

دالر  20بـه   10ا از کـنم کـه فروشـنده قیمـت ر     جمله: فکر مـی ترجمۀ 
 خواهند داد. افزایش

 ) افزایش دادن4) پرداخت کردن  3) تقسیم کردن  2) کاهش دادن  1
 )19صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .64
جمله: تعقیب حیوانات وحشی یا پرندگان به منظور گرفتن یـا کشـتن   ترجمۀ 

 شود. نامیده میشکار دست آوردن  آنها براي غذا، ورزش و یا پول به
) نابود کردن4) نجات دادن  3) شکار کردن  2) محافظت کردن  1

 )22صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 

ن در دنیاست. شیطان در قیامت که فرصتی براي توبه بـاقی نمانـده   
این خودتان بودید که (با اختیار) دعـوت  «گوید:  ت، به اهل جهنم می

».کنید، نه مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش
)33و 30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است.2نه 
آیۀ شریفۀق 

ح
خوانیـد، آن   آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا مـی « :

گیرند؛ این به خاطر آن اسـت کـه آنهـا گروهـی      مسخره و بازي می
.تعقل و تفکر استسرمایۀ ده از ، عدم استفا»کنند ند که تعقل نمی

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

ـان مـی    ند از عامل بیرونی خبر می     پنـدارد و...   دهد که خـود را برتـر از آدمی
ـا نـدارد...    و وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگري در م

شـما    وسیلۀخواهد به  شیطان می: «آیۀ شریفۀابق ـان می ـار، در قم شراب و
»ت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد

)34و 33 هاي  فحهص ،2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است.4نه 

مـن بـه شـما تسـلطی     «طان خطاب به انسان در روز قیامت مـی گویـد  
ن بودید که دعوت مـرا  تم فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتا

فتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نـه مـن مـی تـوانم بـه شـما       
، در ایـن سـخن عبـارت    »ک کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهیـد. 

بیانگر اختیار انسان است.» خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.
)33صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

ححیح است.صح3نه 
وند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجـود مـا   

ح
شـود،   ري ما از او و فراموشی یاد او میداد. گاهی غفلت ها سبب دو

یـابیم و  گـردیم، او را در کنـار خـود مـی    باز کـه بـه خـود بـاز مـی     
از  تـر کـه مـن    تر از من به من است/ وین عجبگگوییم: دوست نزدیکگ

چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم/ دورم
)30صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است2نه 
هـا و   ممقابل گناه می شود، گرایش به نیکـی شی که سبب واکنش در م

بیـانگر آن اسـت.   ﴾و نفس و ما سـواها ... ﴿آیۀ شریفۀهاست که ی

صحیح است.1گزینه .57
اگر منکر معاد باشد (متبوع ـ علت) با توجـه بـه اینکـه انسـان
میل به جاودانگی هستند (متبوع ـ علت) در نتیجـه زنـدگی

شود (تابع ـ معلول)ارزش می دنیا برایش بی
هاي ، صفحه3درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است.2ننهگزین.58
ک طلبی و میل به جاودانگی، می نهایت منکران معاد به دلیل بی

فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.
البته این آثار گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند؛ اما

گیـرد. ایـنداشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می
ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار مـدلیل فرو رفتن در هوس

رو، زندگی و رفتار آنـان بـ شوند و از این از یاد آخرت غافل می
است که تفاوتی با منکران معاد ندارد.

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

(زنـدگی حقیقـی و راسـتین) بیـان﴾لهـی الحیـوان  ﴿عبارت 
اال لهـو﴿زندگی آخرت است و تصویر ملکی زندگی از عبـارت  

ننکه همان توجه به آخرت اسـشود و شرط تحقق آنبرداشت می
﴾لو کانوا یعلَمونَ﴿باشد. آگاهی می

(دین و زندگی دهم
صحیح است.1گزینه .60

و ما هذه الحیاه الـدنیا اال لهـو و﴿ریفۀآیۀ شبا توجه به پیام 
(ایـن زنـدگی﴾الدار اآلخرة لهی الحیـوان لـو کـانوا یعلمـون    

سرگرمی و بـازي نیسـت و سـراي آخـرت، زنـدگی حقیقـی
دانستند)، این کالم قرآنی مستندي به حدیث شریف نبويمی

ص، 3(دین و زندگی دهم، درس 
اننگننگگنگگگلگگگگگگللگللیللییلییسییسسیسیسسییسیز بابباابان

صحیح است.2گزینه .61
کنیماستفاده میwillهاي یهویی و آنی از نکته: براي تصمیم

جمله:ترجمۀ 
ا ا ا ا ا ا ا ا
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 صحیح است. 3گزینه .65
جمله: خوشحالم که اینجا پیدایت کردم. خبري دارم که شاید به ترجمۀ 

 باشی. مند عالقهآن 
 زده هیجان) 4مند   ) عالقه3خطر   ) ایمن ـ بی2) امیدوار   1

 )23صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .66

هـاي ناسـا در    جمله: امروزه، تلفن همراه شـما از تمـام کـامپیوتر   ترجمۀ 
 است. تر قدرتمندکه دو فضانورد را روي ماه نشاندند،  ، زمانی1970سال 

 ) پر حرف4قیمت   ) گران3) قدرتمند  2) مراقب 1
 )47صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .67
آوري  جمله: وقتی داشتم چمدانم را از قسمت بار فرودگـاه جمـع  ترجمۀ 

 کردم، پیتر و سارا را مالقات کردم. می
 ) عبور کردن4) انتخاب کردن  3) مقایسه کردن  2آوري کردن   ) جمع1

 )49صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .68

 ) زیبایی4) خلقت  3 ) محافظت2) اهمیت  1
اول را دارد و  اهمیـت جمله: براي جک، متأسفانه، پـول همیشـه   ترجمۀ 

 دوم قرار دارند.درجۀ ها در  بچه
 )52صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 

 Cloze Testترجمۀ 
سینه قـرار  قفسۀ تان است. قلب در سمت چپ  مشت به بزرگیشما  قلب

هـاي واقعـاً قـوي     از ماهیچـه هاي قلـب   دارد و چهار قسمت دارد. دیواره
انـد. کـار    ساخته شده است. قلب دو پمپ است که به هـم متصـل شـده   

هـاي بـدن پمـپ کنـد.      قلب این است که خون را براي تمام بخش اصلی
ها و مواد معدنی را که بدنتان نیاز  خون،  اکسیژن و تمام غذاها، ویتامین

کـه بـدنتان نیـاز    . در همان زمان خون، چیزهـایی را  کند حمل میدارد، 
بـرد. خـون    ها و کبـدتان مـی   ها و کلیه کند و به ریه آوري می ندارد، جمع

دقیقه به قلـب   1شود و در ظرف حدوداً  شما به تمام نقاط بدن پمپ می
نگـه داریـد، بـراي مـدت زمـان       سـالم گردد. اگر شما قلب خـود را   برمی

 زیادي کار خواهد کرد.
 صحیح است. 1گزینه .69

 as  ...asها، شکل سـاده صـفت را بـین     براي نشان دادن همسانی صفت
 )1گزینۀ دهیم (یعنی  قرار می

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .70

 )  اصلی4) دورتر   3کننده    ) خسته2مند    ) عالقه1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .71
 ) مقایسه کردن4) حمل کردن 3) خلق کردن  2) تمیز کردن  1

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .72

 ) تمیز4) مفید  3) سالم  2) واضح   1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

 1ۀ متن ترجم
خوردن غذاهایی که برایتان خوب است، به شما کمک خواهـد کـرد کـه    

غـذایی مختلـف را    هـاي  سرحال باشید. شما باید هر روز غـذاهاي گـروه  
گوینـد یـک    بخورید تا سالم بمانید. اما چه بایـد بخوریـد؟ پزشـکان مـی    

 شود: هاي غذایی تشکیل می غذایی سالم از غذاهاي این گروهبرنامۀ 
دهـد. حتمـا حـداقل نیمـی از غالتـی کـه        گروه غالت به شما انرژي می

ک خورید، باید غالت کامل باشد. غالت کامل به قلـب شـما نیـز کمـ     می
اي، جو دو سر و ذرت بـوداده بخوریـد. بـه جـاي نـان       کند. برنج قهوه می

 سفید، نان غالت کامل را امتحان کنید.
هـاي شـما کمـک     ها، پوست و دنـدان  ها و سبزیجات به قلب، چشم میوه
آمیزي کنید. هر رنـگ بـه    کند. بشقاب خود را با انواع سبزیجات رنگ می

. هـویج، ذرت و کلـم بروکلـی    کنـد  شکلی متفاوت به بدنتان کمـک مـی  
بخورید. سیب، پرتقال، انگور و فلفـل را امتحـان کنیـد. شـما همچنـین      

 هاي مختلف را مخلوط و ساالد درست کنید. هاي میوه توانید تکه می
شیر و غذاهایی را که از شیر ساخته شده، بخورید. غذاهاي لبنی سرشـار  

کنـد. امـا    قـوي مـی  هـا را   از کلسیم هستند. کلسیم  استخوان و دنـدان 
تواند پرچرب باشد. شـیر، ماسـت و پنیـر     شده از شیر می غذاهاي ساخته

 چرب را امتحان کنید.  کم
گروه گوشت و لوبیـا (حبوبـات) سرشـار از پـروتئین اسـت. ایـن کمـک        

ها قدرتمنـد شـوند. مـاهی، مـرغ، بـاقالي اسـتوایی و        کند تا ماهیچه می
 و غیره) بخورید.هاي مغزدار (گردو، فندق، پسته  میوه

 صحیح است. 1گزینه .73
 »درست غذا بخورید، سرحال باشید!«بهترین عنوان براي متن این است: 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .74

 گروه غذایی مورد بحث قرار گرفته است. 4در این متن 
 )2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .75
اي را کـه نیـاز    کنند این است که انـرژي  کاري که غالت براي بدن ما می

 دهند. داریم به ما می
 )2(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .76
 نیاز دارید.» غذاهاي لبنی«هاي شما ضعیف باشد، شما به  اگر استخوان

)2(انگلیسی دهم، درس 
2ۀ متن ترجم

دانیم که ورزش در سالم نگه داشتن بـدن و کـاهش خطـر     ما همگی می
دهـد و از   همچنین استرس را کاهش مـی  (ورزش)ها مهم است.  بیماري

کلمـۀ  کند، اما براي بسـیاري از مـردم،    سیستم ایمنی بدن محافظت می
کند؛ امـا   را مجسم می فرسا طاقتکننده و  ها فعالیت خسته ورزش ساعت

تـوان بـه    تـر مـی   دهند که با ورزش مالیم علمی نشان میاخیراً مطالعات 
 مزایاي  سالمتی دست یافت (دست پیدا کرد).

کردنـد   کسانی است که فکر میهمۀ اي براي  کننده این خبر بسیار دلگرم
باید ورزشـکار باشـند یـا بـه سـختی ورزشـکاران کـار کننـد تـا ورزش          

ینـد کـه هـر    گو هـاي جدیـد مـی    ارزشمندي کرده باشـند. دسـتورالعمل  
دقیقـه فعالیـت معمـولی در بیشـتر روزهـاي       30بزرگسالی باید حداقل 

هـاي   تـوان حتـی بـه قسـمت     دقیقـه را مـی   30هفته انجام دهد و ایـن  
تري در طول روز تقسیم کرد. موضوع مهـم، ثابـت قـدم بـودن و      کوچک

 باشد. خود میروزانۀ قرار دادن ورزش به عنوان جزیی از زندگی 
 ست.صحیح ا 3گزینه .77

 »ورزشدربارة یک کشف جدید «بهترین عنوان براي این متن چیست؟ 
 فرسا ) ورزش، فعالیتی طاقت2) بزرگساالن و ورزش    1
 فرسا   ) ورزش غیرطاقت4

 پرسد. بهترین عنوان متن میدربارة این سؤال 
 ها: بررسی گزینه

تواند موضوع کل پـاراگراف باشـد.    ) بزرگساالن و ورزش. این گزینه می1
 یعنی هم خیلی کلی نیست و هم خیلی جزیی نیست.

توانـد موضـوع    دهد و نمی ) فقط قسمتی از پاراگراف اول را پوشش می2
 کل متن باشد.

 1گزینـۀ  گوید. این هم ماننـد   ورزش میدربارة کشف جدیدي دربارة ) 3
 تواند بهترین موضوع متن باشد. می
 د.کن ) این گزینه نیز به قسمتی از متن اشاره می4

کنیم. البتـه در کنکـور بسـیار کـم      را بررسی می 3و  1گزینۀ حاال فرق 
نزدیـک بـه هـم    گزینـۀ  افتد که شما مجبور به انتخاب بین دو  اتفاق می

یا کلی نباشـد و بهتـر    generalباشید. بهتر است که موضوع متن خیلی 
نیسـت بـه    3گزینـۀ  است که موضوع متن حامل یک قضاوت هم باشـد.  

تر است؛ یعنـی   ن دو ویژگی را بهتر دارد. یعنی هم اختصاصیای 1گزینۀ 
ــارة کشــفی دربــارة   newگویــد  گویــد و همچــون مــی ورزش مــیدرب

discovery  حامـل یـک قضـاوت هـم هسـت. بـه      » کشف جدید«یعنی  
ایـد؛ یعنـی    را هم انتخاب کرده 1گزینۀ ، 3گزینۀ عبارت دیگر با انتخاب 

 ود.ش را هم شامل می 1گزینۀ ، 3گزینۀ 
 )1(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .78
 .ترین است ) نزدیکدشوار(سخت و  کننده خستهدر معنی به  strenuousلغت 

 ) جالب4) غیرفعال  3) علمی  2
جملـۀ  خواهیم یک کلمه را از طریق کاربرد آن در متن حدس بزنیم.  می

بـراي   ورزشکلمـۀ  ها  گوید: اما براي سال می strenuousکلمۀ محتواي 
بایـد    strenuousکنندة  کسلها فعالیت  ساعت«مردم توأم بود با مفهوم 

هـا متوجـه    تناسب معنایی داشـته باشـد. بـا دقـت در گزینـه      boringبا 
این قرابـت  » سخت«یا » مشکل«به معنی  difficultشویم که صفت  می

 معنایی را دارد.
 )1(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .79
It ورزشکند؟  م به چه چیزي اشاره میدر خط دو 
 ) بیماري3) خطر  2) بدن   1

قبـل از محتـواي   جملـۀ  کدام است از  itبراي اینکه ببینیم مرجع ضمیر 
آن » دانـیم کـه ورزش مهـم اسـت...     ما همه می«کنیم:  ضمیر شروع می

 گردد. به ورزش برمی» آن«کند.  همچنین استرس را کم می
 )1(انگلیسی دهم، درس 

ح
) زیبایی4) خلقت  3 ) محافظت2همیت 

جمله: براي جک، متأسفانه، پـول همیشـه   مۀ 
ی

اول را دارد و  اهمیـت 
دوم قرار دارند.درجۀ ها در 

)52صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
Cloze T

سینه قـرار  قفسۀ تان است. قلب در سمت چپ مشت به بزرگیشما  
هـاي واقعـاً قـوي      از ماهیچـه هاي قلـبو چهار قسمت دارد. دیواره

ر ر

انـد. کـار   ته شده است. قلب دو پمپ است که به هـم متصـل شـده   
هـاي بـدن پمـپ کنـد.     قلب این است که خون را براي تمام بخشی

ها و مواد معدنی را که بدنتان نیاز ن،  اکسیژن و تمام غذاها، ویتامین
  کـه بـدنتان نیـاز    . در همان زمان خون، چیزهـایی را  کندحمل می، 

  بـرد. خـون   ها و کبـدتان مـی  ها و کلیهکند و به ریهآآوري مید، جمع
شود و در ظرف حدوداً  به تمام نقاط بدن پمپ می

نو نو
دقیقه به قلـب  1

نگـه داریـد، بـراي مـدت زمـان        سـالم گردد. اگر شما قلب خـود را  ی
ي کار خواهد کرد.

صحیح است.1نه 
as ...asها، شکل سـاده صـفت را بـین     نشان دادن همسانی صفت

)1گزینۀ دهیم (یعنی می
)2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.4نه 
)  اصلی4) دورتر   3کننده    ) خسته2مند   عالقه

)2(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است.3نه 

) مقایسه کردن4) حمل کردن 3) خلق کردن  2میز کردن 
)2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.2نه 
) تمیز4) مفید  3) سالم  2اضح  

)2(انگلیسی دهم، درس 
 1

دن غذاهایی که برایتان خوب است، به شما کمک خواهـد کـرد کـه    
گـروه غـذاهاي روز هر باید شما باشید. راهـايحال مختلـف غـذایی

کند، اما براي بسـیاري از مـرسیستم ایمنی بدن محافظت می
را مجسم مفرساطاقتکننده و ها فعالیت خستهورزش ساعت

اخیراً مطالعات 
شورزش

تـر مـیدهند که با ورزش مالیمعلمی نشان می
مزایاي  سالمتی دست یافت (دست پیدا کرد).

کسانی است که فکرهمۀاي براي  کننده این خبر بسیار دلگرم
باید ورزشـکار باشـند یـا بـه سـختی ورزشـکاران کـار کننـد

ینـ   گوهـاي جدیـد مـی   ارزشمندي کرده باشـند. دسـتورالعمل  
دقیقـه فعالیـت معمـولی در بیشـت30بزرگسالی باید حداقل 

تـوان حتـی بـه قس دقیقـه را مـی   30هفته انجام دهد و ایـن  
تري در طول روز تقسیم کرد. موضوع مهـم، ثابـت قـد کوچک

باشدخود میروزانۀ قرار دادن ورزش به عنوان جزیی از زندگی 
ست.صحیح ا3گزینه .77

درباریک کشف جدید «بهترین عنوان براي این متن چیست؟ 
فرسا ) ورزش، فعالیتی طاقت2) بزرگساالن و ورزش    1
فرسا   ) ورزش غیرطاقت4

پرسد. بهترین عنوان متن میدربارة این سؤال 
ها: بررسی گزینه

تواند موضوع کل پـاراگر) بزرگساالن و ورزش. این گزینه می1
یعنی هم خیلی کلی نیست و هم خیلی جزیی نیست.

توانـ دهد و نمی ) فقط قسمتی از پاراگراف اول را پوشش می2
کل متن باشد.

میدربارة کشف جدیدي دربارة ) 3 ماننـدورزش گوید. این هم
تواند بهترین موضوع متن باشد.می
نند.کن) این گزینه نیز به قسمتی از متن اشاره می4

کنیم. البتـه در کنکـور ب را بررسی می 3و  1گزینۀ حاال فرق 
  نزدیـکگزینـۀ  افتد که شما مجبور به انتخاب بین دو  اتفاق می

یا کلی نباشgeneralباشید. بهتر است که موضوع متن خیلی 
3  گزینـۀ  است که موضوع متن حامل یک قضاوت هم باشـد.  

تر اسیین دو ویژگی را بهتر دارد. یعنی هم اختصاصیای1گزینۀ 
ــارة کشــفی دربــارة  گویگویــد و همچــون مــیورزش مــیدرب

discovery حامـل یـک قضـاوت هـم ه» کشف جدید«یعنی
ارا هم انتخاب کرده1گزینۀ ،3گزینۀ عبارت دیگر با انتخاب 

م1گزینۀ،3گزینۀ شامل هم شودشرا

www.konkur.in

forum.konkur.in
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 صحیح است. 1گزینه .80
کردند که ورزش کردن نیاز بـه   مردم سابقاً فکر می فهمیم که میاز متن 

 صرف انرژي زیادي دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 اند ورزش کنند. ) همیشه عادت داشته2
 کنند. هاي مالیم انجام دهند، افتخار می توانند ورزش ) به اینکه می3
 بدنی شدن ارزش ندارد.کردند، درگیر فعالیت  ) فکر می4

)1(انگلیسی دهم، درس 
 2حسابان 

 صحیح است. 2گزینه .81

A ( ) A
3 3 1 33 2 7 3 3147 3 3 2 22 2 2 3 2 2 3 2 2 3  

A A A
1 1 154 5 54 5 49 754  

 صحیح است. 3گزینه .82
A A

3 3
3 3 3

3 1 3 11
29 3 1 3 1

  

A ( A )332 1 3 2 1 3 
 صحیح است. 3گزینه .83

(a b) a b ab(a b)3 3 3 3  

x
x ( )3 3 3 34 15 4 15 3 16 15 4 415 15)15  

x x x x3 38 3 3 8  
 صحیح است. 1گزینه .84

a b (a b )(a b ) (a b )(a b )(a b )16 16 8 8 8 8 4 4 4 4 8 8  
(a b )(a b )(a b )(a b )2 2 2 2 4 4 8 8  
(a b)(a b)(a b )(a b )(a b )2 2 4 4 8 8

1
  

 است. 1پس حاصل عبارت برابر 
 صحیح است. 4گزینه .85

a b (a b)(a b ab)3 3 2 219 19  
(a b)((a b) ab)2 3 19  

a b x x(x ) x x x2 318 19 18 19 0 1  
(a b) (a b) ab , (a b) a b2 2 24 1 24 5  

 صحیح است. 2گزینه .86
a a a a a a a a a2 4 2 41 1 2 1 2 1 2 3  

a a a a a ( a) a5 22 3 2 3 1 5 3  
 صحیح است. 3گزینه .87

 با توجه به الگویایی داریم:
n

(n ) n
1 2 3

2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 1 2
1 لکش

تسا   لکش طاقن دادعت n 
naبرابرام nتعداد نقاط در شکل  n4 a9 است. 2 38  

 صحیح است. 1گزینه .88
a a a d (a d) a d a d17 4 1 1 1 114 16 14 3 13 26 0 2  

n
nS ( a (x )d) ( d) (n )d10 2 1 0 2 2 1 02  

x n4 1 0 5 
 صحیح است. 3گزینه .89

aنکته:  cb  است. aو  cهندسی  واسطۀ acحسابی و  واسطۀ 2
ab

(b ) ( b )
(b ) (a )

2
2

7
2 1 18 2 8

1 18 1
  

bیا  80 ab b a bb a
2 5 334 145 0 829 51  

 صحیح است. 3گزینه .90
na  حسابی و  دنبالۀراnb  کنیم. هندسی فرض می دنبالۀرا 

n
a a d a a (n ) na a d d

2 1 1
4 1

2 2 1 1 3 1 3 48 3 8 3  

b b q q , a bq
b b q q , a b

72 1 2 1 83
4 1 1 8

2 2 2 1 1 2 1284
8 8 2 1 128

  

n n n128 3 4 3 132 44  
 صحیح است. 3گزینه .91

 کنیم. ضرب می 3طرفین را در 
a a a a a aA Aa a a a a a a a a a a a

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

A Aa a a a a a a a1 2 2 3 3 4 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3 1 10  

/A A1 93 1 0310 10  

 صحیح است. 2گزینه .92
nاگر  na a1 2 nآنگاه  3

na  که: به طوري 2
n : ,n :

1 3 2 2 6 3 32 9 4  
n

na a 10
103 2 3 3 2 3 3 1024 3 3069  

 صحیح است. 2گزینه .93
22 کند. معادله است پس در معادله صدق می ریشۀ  3  

( ) . ( ) ( )2 2 2 2 23 9 93 2 2 2 22 4 2  

 صحیح است. 2گزینه .94
x ax ( ) x ax a2 22 18 3 0 2 3 18 0  
(x ) a(x ) (x )( x a)22 9 3 0 3 2 6 0  

b( )a bx
1866 3

2 2 6  

 صحیح است. 2گزینه .95
( )22 2 5 5

2 2 2 2 5
  

S                                         جدید: معادلۀ 1 1 7   
P ( )( )1 1 1 2 5 1 4  
x x P x x S2 24 7  

 صحیح است. 2گزینه .96
f(x)نمودار توابع  x x2 g(x)و  2 | x  اند. در دو نقطه متقاطع |

f g

 
 صحیح است. 4گزینه .97

xپس  0جمع ضرایب   هاي آن است پس: یکی از ریشه 1
x x x (x )(x x )3 2 22 5 6 1 6  

(x )(x )(x )1 3 2  
fاختالف 5 x , ,0 2 1 3  

A A
3 3

3 3 3
3 13 1 AA

31
29 3 1 3 13 33

( )( A )A 332 1 3 2 1 3( )( A )( AA ( A )( A( AA 3

صحیح است.3نه 
(a b) a b ab(a b)b) a b ab(ab) a b ab(a3 3 3bbbb

x
x (3 3 3 34 15 4 15 3 16 1516 154 15 4 15 3 ((3

x

3 344 43 315 4

x3 38 3 3 8x x xx xx x3

صحیح است.1نه 
a b (a b )(a b ) (a b )(a b )(a b )b (a b )(a b ) (a b )(a b )(ab (a b )(a b ) (a b )(a b )(a16 16 8 8 8 8 4 4 4 4 8 8b ( b )( b ) ( b )( b )( bb ( b )( b ) ( b )( b )(b ( b )( b ) ( b )( b )(b ) ( b )( b )(( b )( b ) ( b )( b )(

(a b )(a b )(a b )(a b )(a b )(a b )(a b )(ab )(a b )(a b )(a2 2 2 2 4 4 8 8b )( b )( b )( bb )( b )( b )(b )( b )(b )( b )( b )(

(a b)(a b)(a b )(a b )(a b )(a b)(a b)(a b )(a b )(ab)(a b)(a b )(a b )(a2 2 4 4 8 8b )( b )( bb )( b )( bb )( b )(b )( b )(b )( b )(
1

است. 1 حاصل عبارت برابر 
صحیح است.4نه 

a b (a b)(a b ab)b (a b)(a b ab)b (a b)(a b3 3bbb 2 2bbbb 19
(a b)((a b) ab)(a b)((a b)b)((a b)2 19ab)ab)

a b x x(x ) x x xb x x(xb x x(x2 3)) 1) x x xx x) x x xx x) x x))))
(a b) (a b) ab , (a b) a bb) (a b) ab , (a b) a bb) (a b)2 2( b)( b)( b)( b) 2 5, ( )ab , (a b) a b(a b) aab , (a b)

صحیح است.2نه 
a a a a a a a a a2 4 2 41 1 2 1 2 1 2 3a a a a a a aa a a a a a aa a a a a a a4 2 4

a a a a a ( a) aa a5 2 3a a a ( a) aa a a ( a)a a a ( a) aa a ( a)a a a ( a)

صحیح است.3نه 
جه به الگویایی داریم:

لک

/AA91 03/10
صحیح است.2گزینه .92

nاگر  nan 1 2 3nna  آنگاهn
na n که: به طوري

, 3,

n 10
103 2 3 3 2 3 3 1024 3 3069n a 1
10

صحیح است.2گزینه .93
3کند. معادله است پس در معادله صدق میریشۀ

) . ( ) ( )) . (2 2 2( ) ((( ) 3 9 92)) . ( ) ( ). ( ) () . ( )( ) ( ))2 4 2)

صحیح است.2گزینه .94
( ) 2( ) 0( )( )(( )( ) 2 3 18 0x ax aax aax2

a(x ) (x )( x a)0a(x )a(x )a(x 0)( x a))( x)( x a))( x
b( )b

a b( )186 3a (a
2 2 6

صحیح است.2گزینه .95
( )25 5( )( )

5

7                                         جدید: معادلۀ
)( ))()( 4

x Sx2P 7P xP xP xPP
صحیح است.2گزینه .96

2
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 صحیح است. 3گزینه .98
y ax bx y( ) a b b a2 3 1 0 3 0 3  

yواحد به سمت پایین انتقال دهیم،  4اگر نمودار را   مضاعف دارد پس: ریشۀ 0
ax bx ax bx b a2 2 23 4 0 1 0 4 0  

b a a a a
b a b a

2 24 0 6 9 4 0
3 3

  

a a (a )(a )2 10 9 0 1 9 0  
 ba b a

ba b a

1 2 12
6 19 6 2 18 3

ق ق غ
 

xy x x y x
2 12 3 0 3 3  

 صحیح است. 1گزینه .99
x xیا  1 x x xx x x

5 1 5 1 3 32 3 1 2 0 0 11 1 1  
x x xx x

5 1 2 43 0 0 1 21 1  
( ) ( ) x b a1 2 1 2 2 1 1  

 صحیح است. 1 گزینه.100
)Sسهمی با رأس  معادلۀنکته:  , yصورت  به ( a(x  است. 2(

f ( )f(x) a(x ) a2 0 62 2 1  
f(x) x (x ) x x x x2 22 2 5 6 0 2 3  

 
 هندسه 

 صحیح است. 2گزینه .101
ˆB̂ Aˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆA B C A B Cˆ ˆC A

21 1 1802 3 3
  

B̂ˆ ˆ ˆ ˆ ˆA A A A A
Ĉ

602 3 180 6 180 30
90

  
 بنابراین:

B

C

A

I

ˆˆ ˆI (B C)

Î ( )

1180 2
1180 60 902

180 75 105
ای
ˆÎ A190 90 15  )19و  18هاي  دهم، صفحه هندسۀ( 1052

 صحیح است. 1گزینه .102
خط به یک فاصـله   دانیم که هر نقطه روي عمودمنصف از دو سر پاره می

 است، داریم:
ˆ ˆMH MB MC MCB MBC ˆABCˆ ˆBM ABM MBC

فصنمدومع2
زاسمین

 
ˆB̂ C 3 180 120 60 20   

Ĉمثلث،  زاویۀترین  بنابراین کوچک  است.20
 )13 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .103
و  Mباشد و نقـاط   می ABعمودمنصف وتر  MNمطابق شکل زیر، قطر 

N  ازA  وB ،نقاط   به یک فاصله هستند. پاسخ مسئلهM  وN باشد. می 
M

A B
H

O

N )13 صفحۀدهم،  هندسۀ( 

 صحیح است. 4گزینه .104
 ).شود (خط  رسم می BCعمودمنصف   مطابق شکل،

CB

A

M
O

باشد. این نقطـه چـون    می BM میانۀو  BCمحل برخورد عمودمنصف  O نقطۀ 
باشـد. در مثلـث    به یک فاصله مـی  Cو  Bواقع است، از  BCروي عمود منصف 

 توان یافت. ها می با این ویژگی O، تنها یک نقطه مثل ABCBCاالضالع  مختلف
 )13 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .105

C

A B

D

ABAB
ACAC OAB

BD BD
2

2

مولعم O)مولعم( )مولعم(

 
با معلوم بودن سه ضلع آن، یک جـواب دارد. اکنـون اگـر     OABمثلث 

BO   را در جهـتO  اش و  انـدازه  هـمAO   را در جهـتO  اش  انــدازه هـم
االضـالع   شوند؛ بدین ترتیـب متـوازي   پیدا می Cو  Dامتداد دهیم، نقاط 

  شود، که حداکثر یک جواب دارد. رسم می
 )16و  15هاي  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 4گزینه .106
قطر مستطیل رسم کنیم، دو رأس ایـن قطـر و دو    اندازةاي به  اگر دایره
فین آن روي دایــره چهــار رأس مســتطیل را پدیــد دیگــر در طــر نقطــۀ

آورند که این وضعیت در حاالت مختلف مسـتطیل خواسـته شـده را     می
 شمار جواب) کند؛ (بی تعریف می

OA

C

B

C

AB R2 )رطق( و C )هریاد(

و CO OC ACBC

هب تبسن    باتزاب CCO

هلئسم باوج

 
 )16و  15ها  دهم، صفحه هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .107
داخلـی دارد.   حـادة  زاویـۀ ضلعی محدب، حداکثر سه  nدانیم که هر  می

n12 زاویۀپس   باشد، داریم: یا قائمه یا منفرجه می 50
n n max(n)40 13090 12 50 180 1012 12  

n  عدد طبیعی است، پس حداکثر آن، مقدارn باشـد. بنـابراین    می 10
 ضلعی برابر است با: nحداکثر مجموع زوایاي داخلی این 

 ( )10 2 180  )18و  17هاي  دهم، صفحه هندسۀ(  1440
 صحیح است. 1گزینه .108

 Oهاي مثلث است و با توجه بـه آنکـه    مکان تالقی عمودمنصف O نقطۀ
پـاي   O نقطـۀ الزاویه بـوده و   پس الزاماً مثلث قائم  روي محیط قرار دارد،

 کند. تفکیک می 1وتر است، که آن را به نسبت  میانۀ
A

BO
OC 1

O CB )19 صفحۀدهم،  هندسۀ( 

xا x x2 3 1 2 0 0 1x1 1 1

x
5 1 2 4x xx3 0 0 1 2x4xx
1 1x
( ) ( ) x b a 2 1 1) ( ) x b a) ( ) xx b ax b

xx
( )( ))

صحیح است.1نه
)Sسهمی با رأس  معادلۀ , yصورت  به,,( a(x )a(x )a(x است. 2

f ( )f(x) a(x ) f ( )a(xa(x a2 6))2))))2 1
f(x) x (x ) x x x xx (xx (x 2 2 3) x x x x) x x x) x x x xx x x) x x x

صحیح است.2نه 
ˆB̂ Aˆ ˆ ˆ ˆˆA ˆBˆA B C A Cˆ ˆC A

B A A B CBˆ ˆB CB1 1B̂B 182 3 3
B̂ˆ ˆ ˆ ˆ ˆA A A A A
Ĉ

A A A A AA A A 62 3 18 6 18 3A A A AA AA A A
9

ین:

B

C

A

I

ˆˆ ˆI (B C)

Î (

(B(B

(I

1
2

1 ((((2
18 75 1 5

ای
ˆÎ AA19 9 1A2

)19و 18هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است.1نه 

خط به یک فاصـله  انیم که هر نقطه روي عمودمنصف از دو سر پاره
، داریم:

ˆ ˆMH MB MC MCB MBC ABMB MC MCB MBCMB MC MCB AB
فصنمدومع

صدهم، هندسۀ(
صحیح است.3گزینه .105

C

B
ABAB
AC OAB

BD BD

AB
ACACAC

BD 2

2

ABمولعم O)مولعم( )مولعم(

با معلوم بودن سه ضلع آن، یک جـواب دارد. اکOABABمثلث 
BO  را در جهـتO اش و انـدازه هـمAO  را در جهـتOهـم

شوند؛ بدین ترتیـب متـوازپیدا میCو Dامتداد دهیم، نقاط 
شود، که حداکثر یک جواب دارد.رسم می

هاي دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است.4گزینه .106

قطر مستطیل رسم کنیم، دو رأس ایـناندازةاي به  اگر دایره
فین آن روي دایــره چهــار رأس مســتطیلدیگــر در طــر نقطــۀ

آورند که این وضعیت در حاالت مختلف مسـتطیل خواسـتمی
شمار جواب) کند؛ (بی تعریف می

O

C

B

AB R2 )رطق( و C )هریاد(

و ACBCOCOC

هب تبسن    باتزاب C      O

هلئسم باوج

ها دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است.3گزینه .107

داخحـادة زاویـۀ ضلعی محدب، حداکثر سه nدانیم که هر  می
ۀ 12زا 50nجه نف ا ه قائ :ا دا اشد
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 صحیح است. 4گزینه .109
AMاز 

NB AMگیریم:  نتیجه می 2 NB2  

AN رابطۀدر  AMبه جاي  NB2با قرار دادن 
AM  داریم:  2

AN AN
NB NB2 42  

NBبا ترکیب در مخرج تناسب 
AN

1
 خواهیم داشت: 4

NB NB
AN NB AB

1 1
4 1 5  

یـک قسـمت را خواهـد     NBقسمت مساوي تقسیم شود،  5به  ABاگر 
 Mقسمت. با توجه به اطالعات باال نقـاط   5، دو قسمت از AMداشت و 

 اند. قرار گرفته ABخط  به شکل زیر روي پاره Nو 
A M N B 

ــر  ــابراین اگ ABبن k2  ــول ــد، ط ــا  MNباش ــر ب AB2براب
ــی  5 یعن

MN k k2 425  خواهد بود. 5
 )30 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .110

 داریم: ABCبه کمک مساحت مثلث و تعمیم تالس در مثلث 

AD
DB

8 4
10 DEو   5 AD

BC AB    و
h BCS(BEC) BC

DEh DES(BED)

1
2
1
2

  

AD
AD DB

4 4
4 5  : ترکیب در مخرج 9

A

B C

ED

h
/

/

S(BEC)AD
AB

S(BED)

4 9
9 4

4 5 2 252
 

 )35و  34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .111

 داریم: ABDو  ABCهاي  با نوشتن تعمیم تالس در مثلث
AF AE
AD AB AF AD (AD) AF ACAD AE AD AC
AC AB

2  

 )37 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .112

MN ANMN BC ABC: BC AB
MN BNMN AD ABD: AD AB

MNABC BC
MNBD

BC AA

AD AA
  

MN MN AN BN AB
AD BC AB AB AD BC MN

1 1 11 

MN PQ BC PQ MN BC
MN KL AD KL MN AD

1 1 1

1 1 1
PQ BC PP

1

KL AD KK

 ترتیب:به این  

( )KL PQ MN AD MN BC MN AD BC
1 1 1 1 1 1 2 1 1  

xMN MN MN
2 1 3 3  

 )37 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .113
 به شرح زیر داریم: AM میانۀبا رسم شکل و رسم 

A

CM
BC CM

CMCM
BC

1
4 1

21
2

M CB M

10
7

7
M

 
تـالس:   قضـیۀ اسـت؛ پـس بنـابر عکـس      CMوسـط   M نقطـۀ یعنی: 

M M AMAM. 
AC AB AC ABMM AM , AM1

2 2 2  

MM MM4 242 1 62 2 
Mترین مقدار صحیح طول بیش M  است. 5برابر 

)36 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .114

 BRکنیم. حاال  براساس اطالعات داده شده در سؤال، ذوزنقه را رسم می
کنـیم. بـا نوشـتن تعمـیم تـالس در مثلـث        رسم می ADرا موازي ساق 

BCR :داریم 

C

A B

D R

E F

/4 5
O2

2

2

3

/

/ /

BFOF RC BC
BF

BC BF
BF
FC

3
4 5

3 3 2 2 24 5 3 1 5 1 1

جرخم رد تروص لیضفت

 
)37 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 3گزینه .115
به شکل زیر را در نظر بگیریـد؛ بـا توجـه بـه اطالعـات       ABCD ذوزنقۀ

MNCD ،2 ذوزنقـۀ سؤال، کامالً واضح اسـت کـه مسـاحت    
مسـاحت   3

ــۀ ــاحت  ABCD ذوزنق ــۀو مس ABNM ،1 ذوزنق
ــاحت  3 ــۀمس  ذوزنق

ABCD خط  است. پارهMN ،است و داریم: خط میان 
A Bx

M
h

h

D y

N

C
x yMN 2

 

MNCDبنابراین:        
ABCD

x y y x(y ) hS
S (x y)(x y) h

31
2 2 2 2 2

1 3 2 322
   

y x xy x x y y xx y y
3 2 19 3 8 8 54 4 3 5  

xبا ترکیب در مخرج در تناسب داریم:
x y

1 1
1 5 6   

) ABNM ذوزنقـۀ ترین ذوزنقه (یعنـی   هاي کوچک بنابراین نسبت قاعده

xxبرابر است با:                             x
MN x y x y

2 2 1
6 3

2
   

 )37و  35، 34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
 

ــر  ABراین اگ k2 ــول ــد، ط ــا MNباش ــر ب AB2براب
ــی  5 یعن

MN kk2 kkk25 .خواهد بود
)30صفحۀدهم،  هندسۀ(

صحیح است.3نه 

داریم: ABCBCمک مساحت مثلث و تعمیم تالس در مثلث 

AD
DB

8
DEو   10 AD

BC AB    و
h BCS(BEC) BC

DEh DES(BED)

2

2

EC)
1

)

ED)

2
1

AD
AD DBDB

4 4
4 5 : ترکیب در مخرج9

A

B C

EDD

h
/

/

S(BEC)AD
AB

S(BED)

AD
AB

/

4 9S(BEC)( )
9 4

4 5/ 2 25/2

EC)

ED)

9)
4

)35و 34هاي  دهم، صفحه هندسۀ(
صحیح است.4نه 

داریم: ABDBDو ABCBCهاي  شتن تعمیم تالس در مثلث
AF AE
AD AB AF AD (AD) AF ACAD AE AD AC
AC AB

AF AD (AD) AFAFAD AC
2

)37ۀۀ(

Mششترین مقدار صحیح طول بیش MMM  است. 5برابر
صدهم، هندسۀ(

صحیح است.1گزینه .114
کنیم براساس اطالعات داده شده در سؤال، ذوزنقه را رسم می

کنـیم. بـا نوشـتن تعمـیم تـالسرسم میADرا موازي ساق 

BCRCR :داریم

C

B

R

F

/4 5/

O

2

3

/

/ /

BFOF BC
BF

BC BF
BF
FCFC

3
4 5/

3 3 2 2BFBF 24 5 3 1 5 1 1/ / FC

RC 3
4/ جرخم رد تروص لیضفت

صدهم، هندسۀ(
صحیح است.3گزینه .115

به شکل زیر را در نظر بگیریـد؛ بـا توجـه بـهABCDذوزنقۀ

MNCD ،2ذوزنقـۀ سؤال، کامالً واضح اسـت کـه مسـاحت    
3

ــۀ ــاحت ABCDذوزنق ــۀو مس ABNM ،1ذوزنق
ــاحت 3 مس

ABCDخط است. پارهMN ،است و داریم:خطمیان
Bx

NN
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 ریاضیات گسسته
 صحیح است. 4گزینه .116

 برابر است با: Bبه  Aهاي از  ) تعداد راه1( گزینۀدر 

( ) ( )3 3 2 2 13
ای

  
ــۀدر  ــه  2( گزینــ ــاي دو گزینــ ــداد رمزهــ ــر   ) تعــ ــز برابــ اي نیــ

( ) ( )3 3 2 2 13
ای

فورح طقف

ماقرا طقف

 تا است. 

تواند سفارش دهـد،   نوع غذا می 3) نیز هر فرد در رستوران 3( گزینۀدر 
ــتوران   ــس در رس 3پ ــین در     3 ــبیه هم ــر و ش ــراي دو نف ــت ب حال

2فروشی نیز  آبمیوه روش براي سفارش وجود دارد. پس طبق اصـل   2
9جمع (یا)  4  سفارش وجود دارد.روش براي  13

2طبق اصـل ضـرب پاسـخ برابـر      4 گزینۀاما در  2 3 3 روش  3
 خواهد بود.

 )126تا  119هاي  صفحه(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .117

 شماریم که زوج باشند و دو رقم مجاور متمایز باشند. ابتدا همه اعداد را می

5 5 3

دشاب دناوت یمن رفص

دشاب زیامتم ناگدص مقر اب و دشاب دناوت یم رفص

0
2
4

  
 رخ دهد. abbعدد زوج ممکن است، حالت 75در این 

{} {}
5 1 1 50 0
4 1 2 82

4
  

75پس جواب 13 62   
 صحیح است. 3گزینه .118
 صحیح است. 3گزینه .119

Aرا  A ةهاي خواننـد  آهنگ , A , A3 2 را  Bهـاي خواننـده    ، آهنـگ 1
B , B2 هـاي   گیریم. کافی است جایگشت می Cرا  C ةو آهنگ خوانند 1
Cحروف  , B , B , A , A , A2 1 3 2 کـه   دست آوریم. بـه طـوري   را به 1
Aحروف , A , A3 2 Bکنار هم و حروف 1 , B2 هم کنار هـم باشـند.    1

Bکنیم تا اشـیاي   بندي می ها را دسته بنابراین آن B , A A A1 2 1 2 3

 3!ترتیب  اول و دوم هم به دستۀجایگشت دارند. اشیاي  3!برسیم که 
هاي  بین خودشان جایگشت دارند؛ پس طبق اصل ضرب تعداد راه 2!و 

!انجام کار برابر  ! !3 3 2  شود. روش می 72
 )130 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .120
شـود. ابتـدا جـاي صـفرها را      جاي خالی داریم رقم یکان با یک پر می 9

7کنیم که به  معلوم می
گیرد و سپس جـاي ارقـام    طریق صورت می 2

6که به  2
!             گیرد. صورت می 4 !

! !
7 6 7 7
2 4 4 2 2 16

 صحیح است. 2گزینه .121

5بهتر است از متمم استفاده کنیم. تعداد 
و Aروش دو خشـکبار از   2

5به 
توانیم انتخاب کنیم؛ پس تعداد کـل   می Bروش دو خشکبار از  2

5ها برابر  آجیل 5 1002 ها،  خواهد بود. از طرفی اگر در این آجیل 2

مخلوط شـود، قابـل قبـول     Bبا خشکبار خاصی از  Aخشکبار خاصی از 

4نخواهد بود. به تعداد 
را به  Aتوانیم یکی از خشکبارهاي  روش می 1

تـوانیم آن   هم میهمراه آن نوع مخصوص انتخاب کنیم. به همین تعداد 
را به همراه یک نوع دیگر انتخاب کنیم. بنابراین  Bخشکبار مخصوص از 

4تعداد  4 161 آجیل وجود دارد که در آنها آن دو نوع مخصوص  1

هاي مطلوب برابـر   که نباید قاطی بشود وجود دارد؛ بنابراین تعداد آجیل
100 16  بود. تا خواهد 84

 )7، تمرین 140 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .122

 باشد. nها  فرض کنید تعداد ادویه
n n(n )(n ) n!

1 2165 165 1133
يراذگیاج اب

 
 صحیح است. 1گزینه .123

 زوج داریم. ةگوي با شمار 4فرد و و  ةگوي با شمار 5
گـوي فـرد و    3فرد و زوج یک در میان باشند، باید  هاي براي اینکه گوي

 گوي فرد خارج شود؛ بنابراین داریم: 2گوي زوج و  3گوي زوج یا  2

! ! ! !5 4 4 53 2 3 23 2 3 2  

( ) ( )10 6 6 2 4 10 6 2 720 480 1200  
 )130 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .124
7جاي خالی را پر کنیم. ابتـدا   12خواهیم  می 2 جـاي خـالی را    9

)شود مکان با افسرها پر می 9کنیم. ابتدا و انتهاي این  انتخاب می و 2(!
جاهـاي   بقیـۀ شـود.   روش با سربازها پر می 7!مانده به  هفت جاي باقی

!    شود. گروهبان پر می 3خالی هم با  ! ! !12 2 7 3 330 89  

 صحیح است. 4گزینه .125
دسـت آوریـم،    هاي آبی و قرمز را به هاي گوي کافی است تعداد جایگشت

 5!هـاي آبـی    طوري که هیچ دو گوي قرمز کنار هـم نباشـند. گـوي    به
 جایگشت دارند (چون غیر یکسان هستند.)

یبآ یبآ یبآ یبآ یبآ
 

تـا از آنهـا    3وجود دارد کـه بایـد در    جاي خالی  6هاي آبی،  بین گوي در
هـاي قرمـز یکسـان هسـتند، فقـط       هاي قرمز قرار بگیرد، اما چون گوي گوي

قرمـز را در   هـاي  جاي خالی را انتخاب کرده و گـوي  6تا از این  3کافی است 

!      آنها قرار دهیم. بنابراین طبق اصل ضرب پاسخ برابر است با: 65 3   

 )134و  127هاي  (ریاضی دهم، صفحه

2فروشی نیز  وه روش براي سفارش وجود دارد. پس طبق اصـل  2
9ع (یا)  4 سفارش وجود دارد.روش براي  13

2طبق اصـل ضـرب پاسـخ برابـر      4 گزینۀر 2 3 3 روش 3
هد بود.

هاي  صفحه(ریاضی دهم،  )126تا 119 
صحیح است.4نه 

شماریم که زوج باشند و دو رقم مجاور متمایز باشند. همه اعداد را می

5 5 3

دشاب دناوت یمن رفص

دشاب زیامتم ناگدص مقر اب و دشاب دناوت یم رفص
رخ دهد. abbعدد زوج ممکن است، حالت75ین 

{} {}{} {}
5 1 1 5} {} {
4 1 2 8

75جواب 13 62 
صحیح است.3نه 
صحیح است.3نه 
Aرا Aةهاي خواننـد گ , A , A3 2 1, A , A, A هـاي خواننـده    ، آهنـگB را

Bانند خ جایگشتCاCةآهنگ است کاف ی ايگ ه

آجیل وجود دارد که در آنها آن دو نوع16تعداد 

هاي مطکه نباید قاطی بشود وجود دارد؛ بنابراین تعداد آجیل
100 16 بود. تا خواهد 84

،140صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.2گزینه .122

باشد.nها  فرض کنید تعداد ادویه
n(n )(n )

! n)(n)(n)(n65 165 113
يراذگیاج اب

صحیح است.1گزینه .123
زوج داریم. ةگوي با شمار 4فرد و و  ةگوي با شمار 5

گـ 3فرد و زوج یک در میان باشند، باید  هاي براي اینکه گوي
 گوي فرد خارج شود؛ بنابراین 2گوي زوج و  3گوي زوج یا  2

! !! !! ! 3 2!!! !! !! !! !

) ( ) 720 480 1200) ( )) () ( )) () (
 صف(ریاضی دهم، 

صحیح است.1گزینه .124
7جاي خالی را پر کنیم. ابتـدا  12خواهیم  می 2 جـاي 9

شمکان با افسرها پر می 9کنیم. ابتدا و انتهاي این  انتخاب می
بقیـشـود. روش با سربازها پر می7!مانده به هفت جاي باقی
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 صحیح است. 1گزینه .126
Aفــرض کنیــد  ,A ,A ,A4 3 2 Bمــردان و  1 ,B ,B ,B4 3 2 همســران  1

گیـرد و همسـرش هـم     به یک روش دور دایره قرار مـی  A1آنها باشند. 
(B  گیرد. رویش قرار می به یک روش روبه 1(

A1

B1 
A2 تواند دو جایگاه شکل زیر را پر کند و همسـرش بـه یـک روش     می
 گیرد. قرار می رویش روبه

A2

B2 A2

B1 
A3 ،4     رویـش قـرار    جایگاه براي نشستن دارد و همسـرش بـه یـک روش ربـه
جایگاه براي نشستن دارد و همسرش هم به یک روش  A4 6گیرد. در آخر  می
A       گیرد. رویش قرار می روبه B A B A B A B1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 1 4 1 6 1 48  

 صحیح است. 4گزینه .127
نفـر از   3نفر باید انتخاب شود؛ پـس ابتـدا    3مختلف از  صفحۀ 3عکس از  3این 

5نفر را به  5
هـر کـدام از    صفحۀکنیم. حاال کافی است از  روش انتخاب می 3

10نفر یک عکس را به  3این 
ـابراین تعـداد راه    1 ـاي   روش انتخاب کنـیم. بن ه

5  انجام کار برابر است با: 10 10 10 10 10 10 10 100003 1 1 1  
 )137 و 136هاي  هصفح(ریاضی دهم، فعالیت 

 صحیح است. 2گزینه .128
aابتدا حالت  b c 9کنیم که  را محاسبه می

 باشد. می 3

9کنیم  را محاسبه می abbحال حالت 
 باشد. می 2

 شود. دقت کنید در هیچ حالتی از رقم صفر استفاده نمی
9 9 10 10
3 2 3  جواب 7

 صحیح است. 1گزینه .129
کتاب فیزیک برابر  nکتاب ریاضی و  nهاي یک در میان  تعداد جایگشت

n! n!2 هاي هر موضوع به  است، چون کتابn!  تواننـد   طریق مـی
توانـد باشـد؛    ها با ریاضی یا فیزیک می قرار بگیرند، همچنین شروع کتاب

!nپــس کــافی اســت  n!  ضــرب کنــیم، حــاال اگــر بخــواهیم  2را در
هر موضوع کنار هم باشند، آنهـا را بـه یکـدیگر بسـته و یـک       هاي کتاب

 صورت مقابل داریم: کنیم؛ بنابراین دو شیء به شیء فرض می
کیزیف nیضایر n

بین خود جایگشت داشـته همچنـین ایـن دو     !nهاي هر موضوع  کتاب 
هـاي ایـن مـدلی     شت دارند؛ بنابراین تعداد جایگشتنیز جایگ 2!دسته 

!نیز برابر  n! n!2  یعنی همانk شود. می 
 )139 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .130
روش (چـون نبایـد    6) بـه  2شود. جایگـاه (  روش پر می 8) به 1جایگاه (

روش  2) بـه  4روش و جایگاه ( 4) به 3) باشد.) جایگاه (1جایگاه ( برادر
 جایگشت دارند. 4!شود. سمت دیگر میز هم  پر می

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

! ( !)4 28 6 4 2 4 2 4 

 فیزیک
 صحیح است. 3گزینه .131

دما، مقدار ماده، جریان   از: طول، جرم، زمان، اند هاي اصلی عبارت کمیت
 شدت روشنایی  الکتریکی،

 )7 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .132

m x m x3 3 18 3 154 10 10 4 10  
 )10 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .133
51 /دقت10 g x g x1 3 6 55 044 10 10 10 5044 10  

 در دستگاه دیجیتال با هم برابر است.خطا و دقت هم 
 )14 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .134
/کش  در واقع خطاي خط mm2 /یا  5 cm025   عـدد است که گـزارش 

/باید  / cm13 3  مرتبـۀ علت عدم تطـابق بـا    بوده که خطاي آن به 025
/صورت  شود و به عدد گزارش شده گرد می /13 3 0 شود. نوشته می 3

 )16 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .135

 پیماید: یک سال نوري مدت زمانی است که نور در یک سال می
يرون لاس کی رون تعرس ناسکی نامز تدم

 
يرون لاس کی 8 153 10 365 24 3600 9 10

یگرزب ۀبترم نیمخت
8 2 3 1410 10 10 10 10

 
 شود. بزرگی انتخاب می مرتبۀترین گزینه به  که نزدیک

 )18 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .136

گیرد؛ بنابراین با توجـه بـه    مایعی که چگالی کمتري دارد، باالتر قرار می
لیتـر مـایع بـا چگـالی      25بندي ظرف  مقادیر خوانده شده از روي درجه

 داریم: 2لیتر مایع با چگالی  60و  1
/m V L kg1 1 1 1 6 25 40  
/m V kg2 2 2 0 6 60 36 

kg40 36   mکل76
 )21 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .137
/ /A B

T
A B / /

m mm m gm m
V V m m m m m cm3

04 0 6 404 0 6 5
20 5 208 3

  

 است.صحیح  3گزینه .138
 )6 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .139
/V cm305 1000 500  

cm ? m m x
mx

3 3 6 3 18

4 3
14

18

500 500 10 10
5 10 5 10

10
  

 )10 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .140

 درست است. 3و  2غلط است و موارد  4و  1موارد 
 )69تا  61هاي  صفحه(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .141
220 8 18 8 101 20
218 8 18هقباسم10 باترپ

هقباسم
قفومان
باترپ

 )19 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  

B2 A2

B1
        رویـش قـرار    جایگاه براي نشستن دارد و همسـرش بـه یـک روش ربـه    4، 

 جایگاه براي نشستن دارد و همسرش هم به یک روش A4 6یرد. در آخر
A       گیرد. ویش قرار می B A B A B A B1 1 2 2 3 3 4 4B A B A B A BB A B A B A

1 1 2 1 4 1 6 1 48
صحیح است.4نه 
نفـر از   3نفر باید انتخاب شود؛ پـس ابتـدا   3مختلف از   صفحۀ 3عکس از  3

هـر کـدام از    صفحۀ کنیم. حاال کافی است از  روش انتخاب می ر را به 

ـابراین تعـداد راه   نفر یک عکس را به  3 ـاي   روش انتخاب کنـیم. بن    ه

10  کار برابر است با: 10 10 10 10000
)137 و 136هاي  هصفح(ریاضی دهم، فعالیت 

صحیح است.2نه 
a حالت  b cbb باشد. میکنیم که  را محاسبه می

باشد. میکنیم  را محاسبه می abb حالت 
شود.  کنید در هیچ حالتی از رقم صفر استفاده نمی

جواب 

صحیح است.1نه 
و nهاي یک در میان  د جایگشت کتاب فیزیک برابر nکتاب ریاضی

n!n!2هاي هر موضوع به است، چون کتابn!  تواننـد   طریق مـی
ا ک کگ ف ا ا ا اا ا

صحیح است.2گزینه .134
/کش  در واقع خطاي خط mm2 /یا  /5 cm025/است که گـز

/باید  / cm13 3 025/ علت عدم تطـابقبوده که خطاي آن به/
/صورت  شود و به عدد گزارش شده گرد می /13 3 0 3/ نوشته/

ص(فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است.3گزینه .135

پیماییک سال نوري مدت زمانی است که نور در یک سال می
س کی رون تعرس ناسکی نامز تدم

س کی 83 10 365 24 36008 159 10
یگرزبۀبترمنیمخت

8 2 3 1410 10 10 10 108 2 32 3

شود. بزرگی انتخاب میمرتبۀترین گزینه به  که نزدیک
ص(فیزیک دهم ریاضی،

صحیح است.2گزینه .136
گیرد؛ بنابراین بامایعی که چگالی کمتري دارد، باالتر قرار می

لیتـر مـایع25بندي ظرف مقادیر خوانده شده از روي درجه
داریم: 2لیتر مایع با چگالی 60و1

/V L kgV L/1VV LLLL/

/V kg/V2VV 0 6 60 36/
kg0 36 76

ص(فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است.1گزینه .137

/ /A B
A B / /

mmA gm m
V m m m m mA B cm

A B
V

m m
3

04 0 6/ /m / 46/ /m/ // 5
20 5 208 3 نه138 ت3گز ا
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 صحیح است. 4گزینه .142
A A B B
B B A A

P m g A A
P m g A A1 1 2 2  

A A B B
B B A A B A

B B A A

m V V A h A h A Am V V1 1 2  
 )71 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .143
/ /P P P Pa5 3 5

0 0 01 6 10 4 10 10 12   Pکف استخرPآب10
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  

 صحیح است. 2گزینه .144
P P0

650  Pجیوه Pوارد بر لوله7510

cmHg P P Pa4545 13600 10   Pوارد بر انتهاي لوله6120010

/F P A N461200 2 10 12 24  
 )75 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است. 2گزینه .145

Ag A Ch g A
C A C

C
h 15 320 15 20 4  

 )73 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .146

2ghمخزن  P 1مخزنP  
/2مخزن  / P5 312 10 10 10 15  

/ / / Pa5 5 512 10 015 10 105   2Pمخزن 10

/gh P x5 4 5
0 105 10 10  2Pمخزن 10

/x x m cm4 310 5 10 05 50  
 )89 صفحۀ، 15تمرین (فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .147
پـس حجـم   جا شده برابر اسـت.   زیرا نیروي ارشمیدس با وزن مایع جابه

 جا شده یکسان است. مایع جابه
 )80 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .148
A cm cm cmP P P cmHg P P0 90 90 1084

عیام عیام  هویج
B cm

cmHg

P P P cmHg ( )cmHg cmHg0 135
15

574 135 عیام8945
 

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .149

/ /gh gh2 1 2 230 1 2 20 0 8  
که از مایع اضافه شده کمتـر اسـت، شـکل جدیـد      با توجه به چگالی 

 صورت زیر خواهد شد: به

cm30

x
x30

/
g

cm
1 31 2

g
cm

2 38

g
cm

3 31

 
/ /

/

h h h x ( x)
x x V cm

2 2 1 1 3 3
3

0 8 30 12 1 30
02 6 30 60 10 600

 

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است. 1گزینه .150
 فشار مایع به مساحت مقطع مخزن و شکل آن بستگی ندارد.

P P gh gh0 1 1 2 2  
kPa5 8 810 800 10 1200 10 11610 10  

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است. 1گزینه .151

اي کـه در مـایع    که در یک خط تراز قرار دارند، نقطه Bو  A نقطۀاز دو 
) قرار گرفتند دارد فشار کمتري است از سوي دیگـر  Aبا چگالی بیشتر (

بـاالتر اسـت؛    Cاز  B نقطـۀ در یک مایع قرار دارند و  C نقطۀو  B نقطۀ
   کمتر است. Bهم از  Aکمتر و  Cاز  Bپس فشار 

 )73و  72 هاي صفحه(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .152

شود و فشـار آن بـا فشـار     پس از سوراخ شدن مخزن، گاز داخل آن خارج می
شود. چـون   سطح می شود؛ در نتیجه سطح جیوه در دو شاخه هم هوا برابر می

رود، سـطح جیـوه در    پایین مـی  cm30سمت راست  شاخۀسطح جیوه در 
رود و اخـتالف سـطح جیـوه در دو     بـاال مـی   cm30سمت چپ هـم   شاخۀ

hشاخه در ابتدا برابر  cm60 :بوده است و با توجه به این خواهیم داشت
g gP gh P P P gh0 0  

kPa81اي پیمانه/gh Pa P13500 10 0 6   Pاي پیمانه81000
 )76 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  

 صحیح است. 3گزینه .153
ـا حـدوداً       بین مولکول فاصلۀ ـاً برابـر و در گازه  10ها در مایعات و جامـدات تقریب

ـا نـدارد،    بین مولکول فاصلۀپخش جوهر در آب ربطی به  پدیدةبرابر است، ولی  ه
 هاي مایع و حرکت آنها به اطراف است. جایی مولکول دلیل جابه بلکه به

 )62 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .154

ناپـذیر، آهنـگ شـارش شـاره      اي تراکم پیوستگی براي شاره معادلۀطبق 
 ثابت است، بنابراین:

)2( عطقم رد شراش گنهآ /
V m

t s
3 3318 10 4 5 104

هراش
 

dA V A V V V
2

3 31
1 1 2 2 1 12

9 3 1 910 104 2 4 210
 

/
cmmV s s1 06 60  

 )82 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .155

/
m V cmV V

390015 600  
200 1 %25800 cm3800درصد حجم حفره 4 600   Vحفره200

 شیمی
 صحیح است. 4گزینه .156

 صورت زیر است: با توجه به اینکه ترتیب فراوانی عناصر در زمین به
Fe O Si Mg  

 هاي دیگر بیشتر است. بنابراین تفاوت فراوانی میان آهن و منیزیم از سایر اختالف
 )3 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .157
 انیشتین داریم: رابطۀطبق 

E mc J m( )2 22 8 2365 10 3 10
زور

  
m kg

22 6
16

365 10 40 10
9 10

k640 10  
 )43 صفحۀاي  ، تمرین دوره5و  4(شیمی دهم، صفحه 

/F P A NP A 461200 2 10 12 24/
4

)75صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است.2نه 

Ag A Ch gA C
A

C A C
C

h A
A CA

15 32 15C 20 4
)73صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

صحیح است.2نه 
2ghمخزن  Pgh 1مخزنP

/2مخزن  / P5 312 10 10 10 15/ //
5 3

/ / / Pa5 5 512 10 015 10 105 10/ / /// / ///
5 2Pمخزن 55

/h P /gh P 5 4 5105 10 10 10/ x5 2Pمخزن 44

/ cm4 310 5 10 05 50/x x m/x mx mx /
4 3

)89صفحۀ، 15تمرین (فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است.2نه 

پـس حجـم   جا شده برابر اسـت.  نیروي ارشمیدس با وزن مایع جابه
جا شده یکسان است.جابه

)80صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است.4نه 

A cm cmP P P cmHg P PA cmP P cmHg PP P cmHg Pcm9 90 10cmP PP PcmPP cm
عیام عیام هویج

B cm
cmHg

P P P cmHg ( )cmHg cmHgB cmP P cmHg ( )cmHgP P cmHg ( )cmHgcm135P PP PP PP
15

5cmHgcmHgcmHgcmHg
cmHg

( )cmHg( )cmHg( )cmHg
15

عیام45

)72صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است.4نه 

شود و فشـار آپس از سوراخ شدن مخزن، گاز داخل آن خارج می
سطح می  شود؛ در نتیجه سطح جیوه در دو شاخه هم هوا برابر می

رود، سـطحپایین مـی  cm30سمت راست  شاخۀسطح جیوه در 
  رود و اخـتالف سـطح جبـاال مـی cm30سمت چپ هـم   شاخۀ

hشاخه در ابتدا برابر  cm6بوده است و با توجه به این خواه
gh P P P ghh P P PP P Pgg

kPa81اي پیمانه/h Pa P/gh Pa135 1 6 پیم/81
ص(فیزیک دهم ریاضی،

صحیح است.3گزینه .153
ـا بین مولکول فاصلۀ ـاً برابـر و در گازه ها در مایعات و جامـدات تقریب

بین مولکول فاصلۀپخش جوهر در آب ربطی به پدیدةبرابر است، ولی 
هاي مایع و حرکت آنها به اطراف استجایی مولکول دلیل جابه بلکه به

ص(فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است.4گزینه .154

ناپـذیر، آهنـگ شـااي تراکم پیوستگی براي شارهمعادلۀطبق 
ثابت است، بنابراین:

م رد شراش گنهآ V m
t s/

3 3318 10 4 5 10///4
هراش

dA V VdA V V V
2

3 31
2 2A VV 1VV 1VV2

9 V3 VV1 104 2 4 21 1210
/

cmm
s s6 60/
m

/
m

ص(فیزیک دهم ریاضی،
صحیح است.3گزینه .155

V cmV/ VV/
390015// 6

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

11

 صحیح است. 3گزینه .158
Tc99شده مربوط به نتیجه عملکرد رادیوایزوتـوپ  تصویر نشان داده

اسـت کـه    43
عمـر کمـی کـه دارد،     هنخستین عنصر مصنوعی است. این ایزوتوپ به دلیل نیمـ 

 شود. تیروئید استفاده می ةپایداري آن کم است. از آن براي تصویربرداري غد
 )7 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .159
اصلی، سطح انرژي الیه برخالف اخـتالف   الیۀ ةها، با افزایش شمار در اتم

توان گفـت، طـول مـوج نـور      یابد و می متوالی افزایش می هاي انرژي الیه
 الیـۀ چهارم به سـوم کمتـر از انتقـال از     الیۀحاصل از انتقال الکترون از 

 باشد. پنجم به چهارم می
 )27 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .160
H5پایدارترین ایزوتوپ مصنوعی هیدروژن،

نـوترون   4اسـت کـه داراي    1
Li6ترین ایزوتوپ لیتیم، باشد و سنگین می

نـوترون   3اسـت کـه داراي    3
 است. 1هاي آنها برابر  باشد، بنابراین اختالف تعداد نوترون می

 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .161

 ( ) e6 3 8 2 CO2تعداد الکترون در یک مول 32
3  

/
mol CO mol eg CO mol eg mol CO

2
2 3
3 2

3

1 3212 6 460 1
  

 )18 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .162

با توجـه بـه اطالعـات صـورت سـؤال اتـم لیتـیم داراي دو ایزوتـوپ بـا          
 مشخصات زیر است.

Li6
Li7و 3

15ترتیب ها به و فراوانی آن 3
235و 250

باشد که برابـر بـا   می 250

/    است، پس داریم: 94%و %6
( ) ( )M amu6 6 7 94 6 94100   

 )15 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .163

 درست هستند.» د«و » ج«و » الف«هاي  عبارت
سـنج جرمـی،    ب) با استفاده از دسـتگاه طیـف    نادرست:  بررسی عبارت

 کنند. گیري می ها را با دقت زیاد اندازه جرم اتم
 )18و  17، 16هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .164
وجود عنصر مس ةدهند تواند نشان رنگ سبز ایجادشده در یک شعله می

( Cu)29  ظرفیت آن به صورت الیۀباشد کهd s10 13 باشد. بنـابراین   می 4
 الکترون ظرفیت است. 11داراي 

 صحیح است. 4گزینه .165
 هاي صورت سؤال درست هستند. تمامی عبارت

 صحیح است. 3گزینه .166
 )25 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .167
 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را سبز می فلز مس و نمک

 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را سرخ می یتیم و نمکفلز ل
 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را زرد می فلز سدیم و نمک

 )22 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .168

Ge :[Ar] d / s p10 2 2
32 3 4 4s p2 2ss

  تیفرظ ۀیال
s p2 22 4 8 2 4 84 42 0 0 2 1 2

8 10
  

 مجموع اعداد کوانتومی 18
 )30، و 29، 28هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .169
شـود، بنـابراین    الکترون کامل مـی  18سوم الکترونی با  الیۀدانیم که  می
 الکترون باشد. 9چهارم اتم مذکور بایستی داراي  الیۀ
هـاي  الکترون بایستی بعـد از زیرالیـه   9چهارم به منظور داشتن  الیۀدر 

p , s4 قـرار داده و سـپس بـه سـراغ      s5زیرالیـۀ ابتدا دو الکترون در  4
 برویم. بنابراین: d4زیرالیۀ

X:[ Ne] s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2
39 10 3 3 3 4 4 4 5  

  3، گروه 5 ةدور
 )33و  32، 31هاي  (شیمی دهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .170
 درست هستند.» د«و » ج«هاي  ت عبار

pالف)   هاي نادرست: بررسی عبارت d5 dب)      4 f5 4   
 صحیح است. 3گزینه .171

ـا از دسـت دادن الکتـرون       تنها کاتیون ـاي آخـرین    هاي واسـطه هسـتند کـه ب ه
 رسند. شود، می ختم می d زیرالیۀخود به آرایشی نسبتاً پایدار که به  s زیرالیۀ

 )39و  38هاي  (شیمی دهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .172

دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطـی عناصـر مختلـف متفـاوت     
 هاي الکترونی پیرامون هسته است. بودن عدد اتمی و انرژي الیه

 )26 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .173

گـذاري   در خصوص فلزاتی که تنها یک عـدد ظرفیـت دارنـد، بـراي نـام     
 باشد. رکیباتشان نیازي به استفاده از اعداد رومی نمیت

 )39 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .174

 کنیم: را محاسبه می SO3گرم 16هاي اکسیژن در ابتدا تعداد اتم
A

/ A
mol SO N Og SO Ng SO mol SO SO

3
3

3 3 3

1 316 0 680 1 1
لوکلوم

لوکلوم
متا

  
/که شامل HNO3سپس جرم AN0  آوریم: اتم است، را به دست می 6

 
/ A

A

HNO mol HNO g HNON N HNO mol HNO
3 3 3

3 3

1 1 630 6 5 1
لوکلوم

متا متالوکلوم
  

/ g HNO37 56 
 )17 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .175

) SO31 4 1
8 2

O

S
O O

) CCl42 4 1
12 3Cl C Cl

Cl

Cl
 

 

) O33 3 1
6 2O

O O
 

) CS24 4 14
S C S

 )41 صفحۀ(شیمی دهم،   

 

)6 صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است.3نه 

( ) e6 3( ))( CO2تعداد الکترون در یک مول((
3

/
mol CO mol eg CO mol eg mol CO

2
2 3
3 2

3

1 3212 6 4/60 1
)18صفحۀ(شیمی دهم، 

صحیح است.4نه 
جـه بـه اطالعـات صـورت سـؤال اتـم لیتـیم داراي دو ایزوتـوپ بـا          

خصات زیر است.
6
Li7و 3

15ترتیب ها به و فراوانی آن 3
235و 250

باشد که برابـر بـا  می250

/    است، پس داریم:94%و 
( ) ( )M amu) () () () () ( 6 94/100 

)15صفحۀ(شیمی دهم، 
صحیح است.3نه 
درست هستند.»د«و » ج«و » الف«هاي ت

سـنج جرمـی،    ب) با استفاده از دسـتگاه طیـف   نادرست: سی عبارت
کنند. گیري می ها را با دقت زیاد اندازه اتم

)18و 17، 16هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است.3نه 

وجود عنصر مسةدهند تواند نشان  سبز ایجادشده در یک شعله می
( C29  ظرفیت آن به صورتالیۀباشد کهd s10 13 4dباشد. بنـابراین   می

الکترون ظرفیت است.11ي 
صحیح است.4نه 

هاي صورت سؤال درست هستند.ی عبارت
صحیح است.3نه 

ۀ(ش )25ف

ـا از دسـت دادن الکتـرونتنها کاتیون هـ هاي واسـطه هسـتند کـه ب
شود،ختم میdزیرالیۀخود به آرایشی نسبتاً پایدار که به sزیرالیۀ

هاي (شیمی دهم، صفحه
صحیح است.2گزینه .172

دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطـی عناصـر مختلـف
هاي الکترونی پیرامون هسته استبودن عدد اتمی و انرژي الیه

ص(شیمی دهم،
صحیح است.4گزینه .173

در خصوص فلزاتی که تنها یک عـدد ظرفیـت دارنـد، بـراي ن
باشد. ترکیباتشان نیازي به استفاده از اعداد رومی نمیت

ص(شیمی دهم،
صحیح است.1گزینه .174

ک را محاسبه می SO3گرم16هاي اکسیژن در ابتدا تعداد اتم
A

/ A
mol SO N O Ng SO mol SO SO

A
SO l SOl SO

3
3

3 3 3

1 3 0 6/80g SO mol SOmol SO
لوکلوم

لکل
متا

/که شامل HNO3سپس جرم AN0 اتم است، را به دست م/6

A

HNO mol HNO g HNO
N HNO mol HNO

3 3 3
3 3mol HNO

1
HNO3ANA5

لوکلوم
متا متالوو

HNO3
ص(شیمی دهم،

صحیح است.4گزینه .175

4 1
8 2

O

S
O O
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

 دقیقه 15 20 1 20 زبان و ادبیات فارسی 1
 دقیقه 17 40 21 20 زبان عربی 2
 دقیقه 15 60 41 20 فرهنگ و معارف اسالمی 3
 دقیقه 18 80 61 20 زبان انگلیسی 4

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - - )47تا  10(صفحه  5تا  1درس  زبان و ادبیات فارسی

 - - 2و  1درس  یعربزبان 

 - - )44تا  12(صفحه  3تا  1درس یفرهنگ و معارف اسالم

 - - )69تا  15(صفحه  2و  1درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
:جز بهدرست است، » همگی«ها که در مقابل آنها آمده است  معانی واژه 1-

ه) دیش: انمارتیبیان) (ریر: ـــ( تق )2 ) ( نیلوفري: الجوردي) ( قفا: پسِ گردن)1
 : دلقکی)خرگیمساي از دستگاه شور) ( ه( شهناز: گوش )4 (صاحبدل: آگاه)زنگاري: تیره رنگ) () 3

؟ است نادرستمعنی مقابل چند واژه  2-
  : ستمکار)(جافی : ناپسند)منکَر(مندرس: فرسوده) ( : فساد)منجالباصل) ( محال: بی: سیمی) (مفتول(: ارائه کرده) نموده(

 : عادت)طبیعت(ضایع: تلف) (: خودسر) (خودرو
 پنج) 4 چهار) 3 سه) 2 ) دو1
؟ها است ترتیب، معانی کدام واژه هب» زیبا، آشفته، قیم، آرامش«هاي  واژه 3-
 ، مشوش، دلّاك، طُمانینه) رعنا2 ، تسلّاکش حمام نیکومنظر، مولع، کیسه )1
 ، مطمئنمشوش، سرپرست، ) رعنا4 ، مولع، سرپرست، تسلّا) نیکومنظر3

؟است نادرست امالي کدام بیت 4-
 ربــا عــــؤثر بــه دســت صنـــــر ز دســت مــــاث) 1
ـــنف ي) ا2 ــه سـ ـــان مطمئن ــفات درـ ــق ص  رو ح
3 (ــارهم ـــس و یخ ــدیم و رگشتهــــ ــاز و رن  نظرب
  نیسـت  غریـب  چنـدان  تـو  کـوي  بـه  آمـدم  گر) 4

 

 

 اعیلـــــ اسم ذبـح  گامـــــ هن بـه  دهــــکنن روان
السیـــ پ ایـن  در یــــ ک تا اطلس قباي کــــاین
اسـت  کـدام  شهر این در نیست ما چو که کس وان
  هسـت  ریـب غ هـزاران  ارـــدی آن در من ونــــچ

 

؟داراي غلط امالیی است» قرض«  واژةدر کدام عبارت  5-
 .صرف کرد چنان چه به قرض محتاج گشت همه رایک ماه  وي به مدینه فرستادند و در مدت ) کسی را همراه1
دینار قرض افتاد. هفتصد از خواجه ظهیرالدین شنیدم که گفت مرا در نشابور از جهت صوفیان) 2
 ؟عقب اندازي با من چه خواهی کردسال دگر  : تو قرض خدا را سالی به) حلوافروش گفت3
.  ست اما کاه هم به تبع آن حاصل آیدنه باشد که  قوت او، داخمقرض کشاورز در پراکندن ت چنانچه) 4

-6 اند؟ ترتیب در کدام گزینه درست معرفی شده هاي صاحبدالن به نامه، داستان هاي سفرنامه، قابوس نویسندگان کتاب
 ) خواجه عبداهللا انصاري، سعدالدین وراوینی، مرتضی مطهري1
 ، محمدي اشتهارديعنصرالمعالی کیکاووس) ناصرخسرو، 2
 اقی، ناصرخسرو، نصراهللا منشی) فخرالدین عر3
 ) عطار نیشابوري، نصراهللا منشی، علی اسفندیاري4

-7 است؟ نرفتهکار  به» وجه شبه«در کدام بیت 
ــا گرچـــه زیـــن صـــحرا گذشـــت  ) کـــاروان1 هـ
ــا    2 ــریم مــ ــه دلگیــ ــل غنچــ ــه مثــ ) گرچــ
ــوش 3 ــم و خـــ ــاکنان سیرچشـــ ــر ) ســـ گهـــ
) دي خرامان در چمن ناگه گذشـتی اللـه گفـت   4

 

 

ــه  ــام ناقــ ــل گــ ــت  مثــ ــا گذشــ ــم غوغــ کــ
گلســـــتان میـــــرد اگـــــر میـــــریم مـــــا    

ــی   ــود بــ ــوهر خــ ــغ از جــ ــل تیــ ــر مثــ خبــ
نیســت مثــل آن صــنوبر در همــه بســتان مــا     

 

-8 شود؟ نمیمجاز دیده  آرایۀدر کدام گزینه 
ــوه 1 ــادالن کـ ــاده  ) دریـ ــر بـ ــف  جگـ ــه کـ اي بـ
) دیدي کـه یـار جـز سـر جـور و سـتم نداشـت       2
ــتم  3 ــد بــ ــپید دیــ ــن ســ ــر مــ ــون ســ ) چــ
هــم ضــد و هــم موافــق ) ســرخ و ســیه شــقایق4

 

 

ــوه     ــه کـ ــف بـ ــز تـ ــرزةکـ ــد  لـ ــا برافکنـ دریـ
ــت      ــم نداش ــیچ غ ــا ه ــم م ــد وز غ ــت عه بشکس
گفت تشبیه شیب (= موي سپید) و سـخت عجـب  
چــــون مــــؤمن و منــــافق پنهــــان و آشــــکارا

 

-9 درستی آمده است؟ در کدام گزینه به» آمیزي، مجاز، تشبیه، کنایه حس«هاي  ترتیب آرایه
شـیرین  بـادة تلـخ، عـیش    ارزد بـه حـرف   الف) نمی

ــار   ــی روزگــ ــا بســ ــدر آنجــ ــد انــ ب) بمانــ
عشـقش شـنید   ج) هر خردمنـدي کـه بـویی از مـی    

ــد    ــدر آم ــالم ان ــه ع ــت هم ــد زلف ــم کمن ــه خ د) ب
 

خـون را  کاسـۀ مـی بـر لـب منـه صـد       قطرةپی یک 
کمــــــر بســــــت در پــــــیش آموزگــــــار
سر بـه صـحرا داد عقـل و پهلـوي مجنـون نشسـت      

بـه کجـا روم ز دسـتت     به چـه سـان رهـم ز بنـدت،    
 

 ) ب، الف، ج، د4 ) ج، الف، د، ب3 ) ب، الف، د، ج2 ) ج، د، الف، ب1

ربــاــعننـــــؤثر بــه دســت صنممــــــر ز دســت مثثــــاث) 1
ـــنفي) ا2 ــهــسففـ ـــانمطمئن ــفاتــدرننـ ــقص روح
3 (ــارهم ـــسوممیخ ــدیموــرگشتهسســــ ــازورن نظرب
 نیسـت غریـب چنـدان تـو کـوي بـه آمـدم گر)4

ـ ـ اعیلممـــــاسمذبـح ـ ـ گامننـــــهنبـه ــدهننــــکننروان
ـ السیپپـــپایـن درـ ـ یککــــ کتااطلسقبايــکننــــاین
اسـت کـدام شهرایندرنیستماچوکهکسوان
 هسـت غریـب غهـزاران ــارییـــدیآندرمنـونچچــــچ

؟داراي غلط امالیی است» قرض« واژةر کدام عبارت 
.صرف کرد چنان چه به قرض محتاج گشت همه رایک ماه  وي به مدینه فرستادند و در مدت ) کسی را همراه1
دینار قرض افتاد. هفتصد از خواجه ظهیرالدین شنیدم که گفت مرا در نشابور از جهت صوفیان) 2
؟عقب اندازي با من چه خواهی کردسال دگر  : تو قرض خدا را سالی به) حلوافروش گفت3
.  ست اما کاه هم به تبع آن حاصل آیدنه باشد که  قوت او، داتتخمقرض کشاورز در پراکندن ت چنانچه) 4

کتاب سفرنامه، قابوسیسندگان بهنامه، داستانهاي صاحبدالن اند؟ترتیب در کدام گزینه درست معرفی شدههاي
) خواجه عبداهللا انصاري، سعدالدین وراوینی، مرتضی مطهري1
محمدي اشتهارديعنصرالمعالی کیکاووس) ناصرخسرو،2 ،
اقی، ناصرخسرو، نصراهللا منشی) فخرالدین عر3
) عطار نیشابوري، نصراهللا منشی، علی اسفندیاري4

است؟نرفتهکار   به» وجه شبه«ر کدام بیت 
ــا گرچـــه زیـــن صـــحرا گذشـــت ) کـــاروان1 هـ
ــا    2 ــریم مــ ــه دلگیــ ــل غنچــ ــه مثــ ) گرچــ
ــوش 3 ــم و خـــ ــاکنان سیرچشـــ ــر) ســـ ش گهـــ
) دي خرامان در چمن ناگه گذشـتی اللـه گفـت   4

ــه  ــام ناقــ ــل گــ ــت مثــ ــا گذشــ ــم غوغــ کــ
گلســـــتان میـــــرد اگـــــر میـــــریم مـــــا    

ــی ــود بــ ــوهر خــ ــغ از جــ ــل تیــ ــرمثــ خبــ
نیســت مثــل آن صــنوبر در همــه بســتان مــا     

www.konkur.in

forum.konkur.in



3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-10 شود؟  ساده در میان واژگان زیر دیده می واژةچند 

 »خوراكمستغنی، آموختن، بیابان، خالصه، سیراب، شادان، ساالر، مبارزه، تابناك، «
 ) شش4 ) پنج3 ) چهار2 ) سه1

-11 شود؟ مجموعاً دیده می نادرستدر جدول زیر با حفظ شخص چند مورد 
 ) هفت1
 ) شش2
 ) پنج3
 ) هشت4

-12 هاي مشخص شده در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ نقش دستوري واژه
از عقــل اســت بــاالتر بســیعشــق را درگــه  حــریم

 

 

بوســد کــه جــان در آســتین دارد آســتان کســی آن
 

 الیه، قید، مسند، مفعول ) مضاف2 الیه ) مفعول، مسند، نهاد، مضاف1
 ، نهاد، مفعولالیه، مسند ) مضاف4  ) مفعول، متمم، مسند، متمم3

-13 شود؟ نمیدیده  »نهاد + فعل«اي با اجزاي  جملهدر کدام گزینه 
ــاي     1 ــر ج ــده ب ــی مان ــت و آه ــه اس ــم رفت ) دل
) از مســـتی شــــوق او در راه طلـــب عاشــــق  2
ــی 3 ــز مــ ــی را مغــ ــر  ) یکــ ــید در ســ جوشــ
ــ 4 ــر و افسـ ــدایان سـ ــمائیکه گـ ــد رو) شـ گنجیـ

 

 

جــــز دودي نمانــــده اســــت از آن آتــــش بــــه
ــد اگـــر پـــایش    صـــد پـــاي دگـــر دارد  لغزیـ

ــن   ــید در تــ ــی جوشــ ــون همــ ــی را خــ یکــ
ســـراپاي بـــه زنجیـــر نـــه شـــاه و نـــه گداییـــد 

 

معنایی دارد؟ تقابل »خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«کدام گزینه با عبارت  14-
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردد از ایــــن بــــی ) صــــد4 ــر تلــــف گــ هنــ

 

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

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

 

شود؟ مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه بهتر دیده می 15-
 »ها بسته ماند اي سال و همچون مروارید در دل صدف کج و کوله بست تر می هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ«
ــم    1 ــود از علــ ــم بــ ــاي اعظــ ــش دریــ ) دلــ
ــگ   2 ــازیم چنـــ ــزدان بیـــ ــوي راه یـــ ) ســـ
ــوگند   3 ــه سـ ــم بـ ــدها محکـ ــر عهـ ــود گـ ) شـ
ــن4 ــد  ) کهــ ــاکیزه گفتنــ ــخن پــ ــاران ســ کــ

 

ــم     ــود از حلـــ ــخ بـــ ــوه راســـ ــن او کـــ تـــ
بـــــــر آزاده گیتـــــــی نـــــــداریم تنـــــــگ

بنــــدبـــه کــــار جـــان شــــویم از جـــان کمر   
ســــــخن بگــــــذار مرواریــــــد ســــــفتند   

 

-16 شود؟ درکدام گزینه دیده می» نماي جوفروش نباشی به زبانِ دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم«مفهوم 
ــد  1 ــوش کنـ ــت خـ ــالی دلـ ــه حـ ــی کـ ) دروغـ
ــو  2 ــان ت ــر زب ــذب رود ب حیــف اســت اگرچــه ک (
) زهــد پیــدا، کُفــر پنهــان بــود چنــدین روزگــار 3
) اي دوســــــــت نیــــــــافتیم کــــــــامی  4

 

ت مشـوش کنـد (کـت: کـه تـو را)       به از راستی کـ
دروغ دلـــــی شـــــاد کـــــن مـــــرا وعـــــدةاز 

ــر را    ــه تزویـ ــرفتیم آن همـ ــر برگـ ــرده از سـ پـ
ــد    ــدگمان شــــ ــه دروغ بــــ ــمن بــــ دشــــ

 

؟  نداردبا سایر ابیات قرابت معنایی کدام بیت  17-
 ع اسـت ـــــ واضـــت هـا  دل ۀکین زداي تـــکلف) 1
  رسـی  واال درـــ ق در هـــــ ک واهیــــخ وـــچ) 2
 دارد بیکـران  فضل و محبوبست گرچه تواضــع) 3
          حافظا افتادگی از دسـت مـده زان کـه حسـود     )4

کــرد بــاز ســنگ گــره  تــوان مــی تیشــه نـــــــزی          

ـــش ز ـــت یبــ ــه واضعــــ ـــب ب ـــرس االـــ یــــ
 دارد زیـان  را هیبـت  کـه  حـد  از بیش کرد نبــاید

 کـرد  عرض و مال و دل و دیـن در سـر مغـرور مـی    

 

 مضارع التزامی ساخت منفی امر فعل
 پرداخته باشی پرداختی داشتی نمی بپرداخت پرداختی داشتی می

 فروخته است خواهم نفروخت بفروخت خواهم فروخت
 بیندازم نیندازم بینداز اندازم می

الیه، قید، مسند، مفعول) مضاف2الیه ) مفعول، مسند، نهاد، مضاف1
، نهاد، مفعولالیه، مسند ) مضاف4) مفعول، متمم، مسند، متمم3

شود؟نمیدیده »نهاد + فعل«اي با اجزاي جملهر کدام گزینه 
ــاي     1 ــر ج ــده ب ــی مان ــت و آه ــه اس ــم رفت ) دل
) از مســـتی شــــوق او در راه طلـــب عاشــــق  2
ــی 3 ــز مــ ــی را مغــ ــر ) یکــ ــید در ســ جوشــ
ــ 4 ــر و افسـ ــدایان سـ ــمائیکه گـ ــدـ رو) شـ گنجیـ

جــــز دودي نمانــــده اســــتاز آن آتــــش بــــه
ــد اگـــر پـــایش    صـــد پـــاي دگـــر دارد  لغزیـ

ــن   ــید در تــ ــی جوشــ ــون همــ ــی را خــ یکــ
ســـراپاي بـــه زنجیـــر نـــه شـــاه و نـــه گداییـــد 

معنایی دارد؟تقابل»خلف صدقِ نیاکان هنرور خود بود«دام گزینه با عبارت 
ــو نیســت     1 ــون ت ــر در صــدف چ ــک را گُه ) فل
ــا چـــــو نهـــــد در میـــــان 2 ) نـــــاخلفی پـــ
) شــادا کــه منــوچهر اســت انــدر کنــف رضــوان 3
ــردداز ایــــن بــــی) صــــد4 ــر تلــــف گــ هنــ

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

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

شود؟فهوم عبارت زیر در کدام گزینه بهتر دیده می
»ها بسته ماند اي سال و همچون مروارید در دل صدف کج و کوله بست تر می هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ«
ــم    1 ــود از علــ ــم بــ ــاي اعظــ ــش دریــ ) دلــ
ــگ   2 ــازیم چنـــ ــزدان بیـــ ــوي راه یـــ ) ســـ
ــوگند   3 ــه سـ ــم بـ ــدها محکـ ــر عهـ ــود گـ ) شـ
ــن4 ــد ) کهــ ــاکیزه گفتنــ ــخن پــ ــاران ســ کــ

ــم     ــود از حلـــ ــخ بـــ ــوه راســـ ــن او کـــ تـــ
بـــــــر آزاده گیتـــــــی نـــــــداریم تنـــــــگ

ر      بنــــدبـــه کــــار جـــان شــــویم از جـــان کمر   
ســــــخن بگــــــذار مرواریــــــد ســــــفتند   

شود؟درکدام گزینه دیده می» نماي جوفروش نباشیبه زبانِ دیگر مگو و به دل دیگر مدار تا گندم«فهوم 
ک1 ش خ ل ال ک غ ا)) ک (ک ک ش ک ا ا
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 زیر است؟ مفهوم عبارت فاقدکدام  بیت 

 » تا راست تمام نشده است دروغ نگویم.« 
ــک   ) 1 ــت لیــ ــی هســ ــر ذوقــ در دروغ و مکــ
فــــروغ بــــا و صــــدق طمانینســــت چــــون) 2
ـــو) 3 ــوان چــــ ــتی بتــ ــردن درج را راســ کــ
           فـــــروغ بـــــرآرد حیـــــوان آب کجـــــــــا ) 4

 

 راســــــتک بــــــه انــــــــهم ارزد نمــــــی آن

ـــنی دل ــه ارامدــــــــ ــار بــــــ دروغ گفتــــــ
ــردن خـــــرج بایـــــد چـــــه را دروغـــــی کـــ
دروغ نگویــــــد گــــــوهر رخشــــــنده کــــــه    

-19 زیر تناسب معنایی دارد؟ کدام بیت با عبارت
 ».و به هر نیک و بد، زود شـادان و زود اندوهگین مشـو، که این فعل کودکان باشـد«
م بســازیمـا هــــــــا چنــد کــس بــــــیا مــــب) 1
ـــپ از) 2 ـــغ یــ ــین مـ ـــه یق ـــش مهـ ادیستــ
هــاش همــه شــادي بنــدش همــه آزادي  مــــغ) 3
           شادي شـود آن غـم کـه خـوریمش چـو شـکر      ) 4

 

ـــچ ـــو شـــ ــازیم   ــ ــم بس ــا غ ــود ب ــم ش ادي ک
ـــپ از و ـــش یـــ ـــت اديـــ ـــغ وــ مناکیستـــ
ـــی ــاغ  ــ ــد ب ــدو دادي ص ــه ب ــد  ک دان ــد آم مزی

ــوش ــانیم    خ ــیر غم ــه اکس ــا آي ک ــر م ــم ب اي غ
 

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 20-
ــت   ــراي درشــ ــم ســ ــت رســ ــین اســ ــت                    چنــ ــه پش ــن ب ــی زی ــن گه ــر زی ــت ب ــی پش گه

 

ــو اگــر گشــت فلــک 1 ــه مــراد ت ) دو ســه روزي ب
ــود آن روز   2 ــاهی ب ــت و پن ــب از پش ــا را عج ) م
یــار و بخــت قــرین  ) فلــک مســاعد و اقبــال   3
       ) غــــــم از گــــــردش روزگــــــاران مــــــدار4

ــن   ــردش ایـ ــو از گـ ــرةمشـ ــل  مهـ ــان غافـ غلتـ
ــتیم  ــه پشـ ــاهیم و نـ ــه پنـ ــامروز کســـی را نـ کـ
ــم روان  ــدت روا و حکــ ــت و امیــ ــت درســ تنــ
ــار     ــی روزگــ ــردد بســ ــا بگــ ــی مــ ــه بــ کــ

 

 
 
 

يم) ز م ش ب ي م ش
          شادي شـود آن غـم کـه خـوریمش چـو شـکر      ) 4

ـــی ــاغ  ییــ ــد ب ــدو دادي ص ــه ب ــد ــک دان ــد آم مزی
ــوش ــانیم   خ ــیر غم ــه اکس ــا آي ک ــر م ــم ب اي غ

زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ ت
ــت   ــراي درشــ ــم ســ ــت رســ ــین اســ ــت                 چنــ ــه پش ــن ب ــی زی ــن گه ــر زی ــت ب ــی پش گه

ــو اگــر گشــت فلــک 1 ــه مــراد ت ) دو ســه روزي ب
ــود آن روز   2 ــاهی ب ــت و پن ــب از پش ــا را عج ) م
    یــار و بخــت قــرین  ) فلــک مســاعد و اقبــال   3
     ) غــــــم از گــــــردش روزگــــــاران مــــــدار4

ــن   ــردش ایـ ــو از گـ ــرةمشـ ــل   مهـ ــان غافـ غلتـ
ــتیم  ــه پشـ ــاهیم و نـ ــه پنـ ــامروز کســـی را نـ کـ
ــم روان  ــدت روا و حکــ ــت و امیــ ــت درســ تنــ
ــار     ــی روزگــ ــردد بســ ــا بگــ ــی مــ ــه بــ کــ
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5صفحه  زبان عربی

 ):٢١-٢٩عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ( ■■

:هللا عند تجدوه خیر من ألنفسکم تُقّدموا ما و الّزکاة آتوا و الّصالة أقیموا 21-
!یابید می خدا نزد را آن بفرستید، پیش خودتان براي نیک کار از را هرچه و بدهید زکات و دارید پا بر را نماز  )1
!یافتند خدا نزد فرستادند، پیش خود براي نیک کار از را هرچه و دادند زکات و داشتند پا به را نماز  )2
!یابید می خدا نزد را آن بفرستید، پیش خودتان براي چیزي اگر که بپردازید زکات و بخوانید نماز  )3
!یابید می خدا نزد را بهترش بفرستید پیش خودتان براي را هرچه و دهید زکات و دارید پاي بر را نماز  )4
:»؟!نضرة غصونھا اآلن و حبّة من نمتْ  کیف الحدیقة، في الکثیرة األشجار إلی اُنُظروا« 22-

!هستند تازه و تر  هایشان برگ اکنون و اند کرده رشد اي دانه از طور چه بنگرید، باغ این بسیارِ درختان به  )1
!هستند طراوت با هاي شاخه داراي االن که حالی در کنید، نگاه دانه یک از آن رشد چگونگی و باغ در بسیار درختان به  )2
!هستند تازه و تر هایشان شاخه االن و کرده رشد دانه یک از چگونه کنید، نگاه باغ در بسیار هاي درخت به  )3
!هستند طراوت با هایشان شاخه اکنون و کرده رشد دانه یک از باغ در چگونه بنگرید، بسیار درختانِ به  )4
!»ثمراتھا الشجرات من یُخِرج من قولوا و ابحثوا أصدقائي یا« 23-

!آیند می در هایشان میوه درختان، از چگونه بگویید و بگردید دوستان، اي  )1
!دآور می در را هایش میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید بحث من، دوستان اي  )2
!آورد می در را هایشان میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید جستجو من، دوستان اي  )3
 !شود می خارج هایشان میوه عنوان به درختان از هایی چیز چه بگویید و کنید صحبت من، دوستان   )4

:الصحیح عیّن 24-
!کردند می پیشرفت گوناگون هاي زمینه در مسلمین دانشمندان :المختلفة المجاالت في یتقدّمون المسلمون العلماء کان  )1
!کردند حفر چاهی ما روستاي در آنها زیرا شناسم؛ می را برادران این :قریتنا في بئراً  حفروا ألنّھم اإلخوة ھوالء أعرف  )2
 مقـدس  مشـهد  به تاکنون متأسفانه :إلی ھناک أُسافر أن أُحبّ  لکنّي المقدّسة مشھد إلی اآلن حتّی سافرتُ  ما األسف مع  )3

!کنم سفر که به آنجا دارم دوست حتماً اما ام؛ نکرده سفر
!آمد عزیزمان میهمانان براي غذا با من نواز مهمان پدر :األعّزاء لضیوفنا بالّطعام المضیاف أبي جاء  )4

:الصحیح عیّن  25-
ات في نجحوا الطّالب اولئك من المئة في تسعون و ستّة  )1  امتحانـات  در آمـوزان  دانـش  آن از درصـد  نه و شصت :االمتحان

!شدند موفّق
ً  علّمك رجل ھذا  )2 !آموخت تو به را دانشی ات کودکی روزهاي در که است مردي این :طفولتك أیّام في علما
!است کرده نازل را ها باران آنها از و آورده پدید خدا را ابرها این :األمطار منھا أنزل و هللا أوجدھا غیوم ھذه  )3
!است مدرسه در من معلّم بهترین چهرة این: المدرسة في األولی معلّمتي صورة ھذه  )4
:»!الّرابعة السنّة بعد الجامعة من تخّرجھا بمناسبة لھا اشتریتُھ أزرق فستان لھا أُختي إنّ « 26-

!خریدم برایش چهارم، سال از پس دانشگاه از خروجش مناسبت به را آن که دارد زرد پیراهن دو خواهرم  )1
!است خریده چهارم، سال از پس دانشگاه از شدنش التحصیل فارغ مناسبت به را آن که دارد آبی پیراهنی خواهرم  )2
!است خریده دانشگاهش از شدنش خارج مناسبت به سال چهار از پس را آن و است زرد من خواهر پیراهن  )3
!ام خریده برایش سال، چهارمین از پس دانشگاه از شدنش التحصیل فارغ مناسبت به را آن که دارد رنگ آبی پیراهنی خواهرم  )4

...»أصدقائي و أنا« !»:شد تومان هزار سه و بیست و صد قیمتشان که خریدیم کتاب دو دوستانم و من« 27-
!تومان ألف عشرین و ثالثة و مائة صار سعرھما اثنین کتابین اشترینا  )1
!تومان ألف عشرین و ثالثة و ئةم صار سعرھما کتابین اثنین اشترینا  )2
!تومان ألف ثالثة و عشرین و مائة کان سعرھما کتابین نشتري کنّا  )3
!تومان عشرین و ثالثة و ئةم صار سعرھما کتابین اشترینا  )4

!هستند تازه و  تر هایشان شاخه االن و کرده رشد دانه یکاز چگونه کنید، نگاه باغ دربسیار هاي درخت به )3
!هستند طراوت   با هایشان شاخه اکنون و کرده رشد دانه یکاز باغ  در چگونه بنگرید، بسیار درختانِ به  )4
!»ثمراتھاالشجراتمنخیُخِرجمنقولواوابحثواأصدقائيیا
!آیند می  در هایشان میوه درختان، از چگونه بگویید و بگردید دوستان، اي  )1
!دآور میدررا هایش میوه درختان، از کسی چهبگویید و کنید بحث من، دوستان اي  )2
!آورد میدرراهایشان میوه درختان، از کسی چه بگویید و کنید جستجو من، دوستان اي  )3
!شود می خارج هایشان میوه عنوان به درختان از هایی چیز چه   بگویید و کنید صحبت من، دوستان  )4

:الصحیحننیّن
کرمی پیشرفت گوناگون هاي زمینه درمسلمین دانشمندان :المختلفة المجاالت فيمون  ّمون المسلمون العلماء کان  )1
کر حفر چاهی ماروستاي درآنها زیرا شناسم؛ میرا برادران این :قریتنا في   بئراًھم  حفروا ھم اإلخوة ھوالء أعرف  )2
سة مشھد إلی اآلن حتُُّ سافرُت ما األسف مع )3 ي المقدّّیی بييّسة إلی ھناک أُأنُُ أُ م مشـهد  به تاکنون متأسفانه :ُُسافر

!کنم سفر که به آنجا دارم دوست حتماً اما ام؛ نکرده سفر
لضیوفنا ّعام المضیاف أبي جاء )4 اء:األعزعام !آمد عزیزمان میهمانان براي غذا بامن نواز مهمان پدر ّ

:الصحیحننعیّن
ب نجحوا الطّالاولئك  من المئة فيةة تسعون و ستّة  )1 ات فيّّ امتح  در آمـوزان  دانـش  آناز درصـد   نه و شصت:االمتحان

!شدند موفّق
:طفولتك أیام فيً  علماًممك ّمك رجل ھذا  )2 !آموخت توبهرا دانشی اتکودکی روزهاي درکهاست مردي این اّاام
!است کرده نازل راها باران آنها از و آورده پدید خدا را ابرها این :األمطار منھا أنزل و هللا أوجدھا غیوم ھذه  )3
األولیمعلّصورةھذه  )4 !است مدرسه در من   معلّم بهترینچهرةاین:المدرسةفيّّممتي
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6صفحه  زبان عربی

!»غاباتھا أجملَ  ما الماضیة، الّسنة في قریة غابات إلی سافرتُ : «العبارة ھذه مفھوم عن الصحیح عیّن 28-
!المتکلّم رأي في جدّاً  جمیلة لیست القریة تلك غابات  )1
!األُخری الغابات من أجمل القریة تلك غابات بأنّ  المتکلّم یعتقد  )2
!المتکلّم أعجب القریة تلك غابات جمال  )3
 !الجمیلة غاباتھا بسبب القریة تلك إلی المتکلّم سیسافر   )4

-29 حسب الحقیقة أو الواقع: الخطأ عیّن
 الممّرضون ھم الّذین یساعدون األطبّاء فی عالج المرضی! )1
 المحافظة قسم من البالد تشتمل علی عدد من الُمدن و القُری! )2
 البّطاریّة و الجّوال!إدیسون ھو أّول من اخترع الکھرباء و  )3
 ضغط الدّم من االسباب رئیسیّة ألمراض القلب! )4

 :)٣٠عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■

تسمعون فال أ بضیاء یأتیکم هللا غیر إلھ من: الکلمات نوعیّة عن لخطأا عیّن 30-
إلیھ مضاف مذّکر، مفرد، اسم،: هللا  )1
»ي ت أ: «األصلیة حروفھ للغائب، مضارع، فعل،: یأتي  )2
مذّکر ،)ضوء: مفرده( تکسیر جمع اسم،: ضیاء  )3
 »ع م س: «األصلیّة حروفھ للمخاطبین، للنّفي، مضارع فعل: تسمعون ال  )4
 

 )٣١-٣٧عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■

للفراغ: الخطأعیّن  31-
تذھبان: »الّسوق إلی....  فاطمة و مریم کانت«  )2 تفتحن: »المکتبة في کتابھنّ ...  ھؤالء«  )1
 أستمعُ : »إلیھما...  نعم، والدیك؟ إلی تستمع ھل«  )4 حونی: »دروسھم قراءة بعد...  إخوانی«  )3
:المناسب غیر السؤال عیّن!» بیوتکم في الّدرس تمارین اکتبوا: لنا قال و فقط الثامن الدرس دّرس أمِس  معلّمنا« 32-

ً  کم  )2  المعلّم؟ دّرس متی  )1   المعلّم؟ دّرس درسا
 ؟»الدرس تمارین اکتبوا: «المعلّم قال أین  )4  المعلّم؟ دّرس ما  )3

:اإلشارة األسماء من فیھ لیس ما عیّن 33-
!المقتدرة القدرة و البالغھ الحکمة ذا هللا کان  )2 !الّشررة مثل الجوّ  في أوجدھا الّذي ذا من  )1
!النعم ھذه نعرف أن فعلینا حیاتنا في کثیرة أنعم ھناك  )4 !ةمنھمر أنعمھ الّذي ھو ذاك  )3

:الحسابیة العملیات في الصحیح عیّن 34-
!اثنین یساوي خمسة علی تقسیم مئة  )1
!ثمانین یساوي أربعة زائد ستّون و سبعة  )2
!ثالثین و اثنین یساوي عشر سبعة ناقص أربعون و تسعة  )3
 !ستّة یساوي ثمانیة علی تقسیم سبعون و اثنان  )4

: األولی الکلمة الثّانیة، الکلمة تَِصفُ  ترکیب أيّ  في  35-
 !واجبھنّ  أداء في التّلمیذات ھؤالء تُقّصر ال  )1
!الثالثة یکفي االثنین طعام و االثنین یکفي الواحد طعام إنّ   )2
!الجوّ  ھذا في یقتلھ و دیدٌ ش عطشھ  )3
واحد إلھ ھو إنّما اثنین إلھین تتّخذوا ال :هللا قال  )4

ّررحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی ( ّحن الّص :)٣٠نعیّ

تسمعونفالأبضیاءیأتیکمهللاغیرإلھمن: الکلماتّةنوعیّةعنلخطأاننیّن
إلیھ مضاف مذّکر، مفرد، اسم،: هللا  )1 ّر، 
»ي ت أ: «األصلیة حروفھ للغائب، مضارع، فعل،:یأتي )2
ّر ،)ضوء: مفرده( تکسیر جمع اسم،: ضیاء  )3 ّّرذ
حروفھ للمخاطبین، للنّفي، مضارع فعل:تسمعون ال  )4 »ع م س: «األصلیفّففي، ة

)٣١-٣٧نعیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (

للفراغ:الخطأننیّن 
تذھبان:وق»وق إلی....  فاطمة و مریم کانت«  )2تفتحن:»المکتبة فيّ کتابھّن...  ھؤالء«  )1
ُأستمع: »إلیھما...  نعم، والدیك؟ إلی تستمع ھل«  )4حونی:»دروسھم قراءة بعد...  إخوانی«  )3

:المناسبغیرالسؤالنعیّن!» بیوتکمفيالّدرستماریناکتبوا: لناقالوفقطالثامنالدرسّدّرسِِأمِسممعلّمنا
م؟ درمتی  )1 س لّّ  ً کم )2مال س درسا م؟ در  س لّس  مال
م؟ درما )3 س س  لّّ ؟»الدرس تمارین اکتبوا: «ّم قال أین  )4ممال مم

:اإلشارةاألسماءمنفیھلیسماننیّن
ررة مثل الجو فيّّذي أوجدھا الّذي ذامن  )1 !المقتدرة القدرة و البالغھ الحکمة ذا هللا کان  )2ررة!ّّ 

ھالّذاك نأن ةأنناك!ّّذذ نااتنافکث ل فأف النذن
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7صفحه  زبان عربی
:المعدود فیھ لیس ما عیّن  36-

!موتھ بعد قبره في ھو و أجرھنّ  للعبد یجری سبع  )1
ً  أربعین مسافة من الّساعة صوت سماع علی یقدر الکلب  )2 !قدما
 !أمتار ستّة الّزرافة قامة طول أنّ  تعلم ھل  )3
 !جزءاً  تسعین و تسعة عنده فأمسك جزء مئةرحمتھ  هللا جعل  )4

:التوضیحات في الصحیح عیّن 37-
!الجمع أنواع من نوعان فیھا جاء: »النّضرة الغصون ذات أشجار أبي حدیقة في«  )1
!ثالثة فیھا »إلیھ مضاف« عدد: »المکّرمة مّکة إلی اسافری أن و أبی یحبّان اُّمي«  )2
!»فَعیلة« وزن علی صفة فیھا جاء: »ماء فیھا األرض في عمیقة حفرة البئر«  )3
!األصلیّة األعداد من فیھا جاء: »الدّراسیّة الّسنة ھذه في العشرین کتابي قراءة أبدأ أن اُحبّ «  )4

 

 ):٣٨-۴٠( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  ■■
 

ً  یحضروا أن أوالده رجل دعا« ب و األقالم کلّ  لھم دفع ثمّ . أقالم بعشرة جاء حولھ، اجتمعوا فلّما. عنده جمیعا ن طل لّ  م  ک
ً  منھم لکلّ  دفع ثمّ . قدروا فما یکسرھا، أن واحد ذه مثل أنتم: لھم فقال. یکسره أن فقدر واحداً، قلما الم، ھ دتم إن األق  اتّح

.»علیکم یتغلّب أن یقدر ال

:النّصّ  مفھوم ھو ما 38-
!موتھ بعد قبره في ھو و أجره یجرِ  موتھ بعد لھ یستغفر ولداً  ترك من  )1
!األعداء علی نتغلّب حتّی متّفقین نکون أن علینا  )2
ً  یحضروا أن األوالد علی یجب  )3 !موتھ عند أبیھم حول جمیعا
!ءااألعد علینا یتغلّب متّحدین کنّا إن  )4

-39 :النّصّ  حسب علی الصحیح عیّن
!الثانیة المّرة في أوالده إلی األقالم بعض األب دفع  )1
!أبداً  یبقی ال المال أنّ  األوالد یفھم أن یرید األب کان  )2
ً  األقالم یکسروا أن أوالده من األب طلب  )3 ً  بعضھم بمساعدة معا !بعضا
 !فعل بما األوالد یعتبر أن یرید األب کان  )4

:الکلمات حرکات ضبط في الخطأ عیّن 40-
!حشراتٌ  العاِلم جوداتِ المو ِمن المئةِ  في ثَمانونُ   )2 !الشَّمِس  ِمن ضیاؤهُ  األرِض؛ َحول یَدورُ  َکوَکبٌ  القََمرُ   )1
 !ثَالثونَ  و ِستَّة یُساوي اثنَینِ  َعلی تقسیمٌ  سبعونَ  و اِثنانِ   )4 !َموتھ بعد قَبِرهِ  في ُھو و للعَبدِ  البِئرِ  َحْفرِ  أجرُ  یَجِري  )3

 
 

 
 
 

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص بِج اَ َّة، ثم ةة التالی بدقّ ):٣٨-۴٠(ّصقرأ النّّص

ً  یحضروا أن أوالده رجل دعا« .عنده جمیعا اا . أقالم بعشرة جاء حولھ، اجتمعوا فلم  ب و األقالم کل  لھم دفع ثمّ م طل   
ً   منھم لکل  دفع ثم . قدروا فما یکسرھا، أن واحد ذه مثل أنتم: لھم فقال. یکسره أنً،  فقدر واحداًً  قلما الم، ھ إن األق

.»علیکم یتغلّأن یقدرال بب 

:صالنّّصمفھومھو
!موتھ بعد قبره فيھوِِ   و أجره یجِرموتھ بعد لھ    یستغفر ولداً ترك من  )1
ی متفّفقین نکون أن علینا  )2 !األعداء علی نتغلّیّیففقین ّبب 
ً یحضروا أناألوالد علی یجب  )3 !موتھ عند أبیھم حول جمیعا  ًً
حدین کناّاإن  )4 ّااا  !ءااألعد علینا یتغلّحدین  ب  ّّب 

:صالنّّصحسبعلیالصحیحننیّن
!الثانیة المرفي أوالده إلی األقالم بعض األب دفع  )1 ةة ّ
 ً!   یبقی ال المال   األوالد یفھم أن یرید األب کان  )2
ً  األقالم یکسروا أن أوالده من األب طلب  )3 ً   بعضھم بمساعدة معا  !ا
!فعل بما األوالد یعتبر أن یرید األب کان  )4

:الکلماتحرکاتضبطفيالخطأننیّن
ر  )1 رمَمُر القَ َبَ بو ر َ ول ی ؛  األرِضوولورُ  نِِ ِِِسن   ِِمس !الشَّ وُن  )2َّ نالمئة فيُممانوُن ثَ م جوداتنن المو مِ  !حشراٌتمم  العال  
ِِِري  )3 ِ ُ   أجرجريیَ ِِِر  ْ وو للعئر   البِ ِِِر فيوُ  وتھ بعد قَ ِ  )4ووتھ!برهِ  ا َنِثنان و اِث لی تقسیم  سبع ساوي اثنَینللیٌ  ةُِِ   ةةةَّسساوي و س ةةة الالثثَِ
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
کنم، در عوض، چنـدین کـار دیگـر انجـام      اگر تو گویی اگرچه کاري که خدا مرا براي آن آفریده نمی«مفهوم نهفته در این بیان مولوي:  41-

 مبارکه مورد تأکید خداوند واقع شده است؟آیۀ در کدام » اند دهم، گویم آدمی را براي آن کارهاي دیگر نیافریده می
1 (﴿ َ ِ  ّ ِ ُ ا َ َ   َ ِ   َ َ رض َو   واِت َو ا َ ا َ  ﴾َو  
2 (﴿ َ ِ ٓ اُب ا و ا َ  ِ َ ا ِ َ اَب ا  َ  ُ َن   ﴾ةَ 
3 (﴿ُ ُ َ َو  َ   وَ  ُ اِن  َ ِ َرب ا ّ ِ  َ َی َو  َ﴾ 
4 (﴿ َ ِ  َ ِ  ِ ّ َ ا ِ  ُ َ َ ا ِ َو  ّ ونَ  ً ا  ُ َ  ُ َ  ﴾َو 

حکیمانـه  داند، چه دیدگاهی در مورد قدم نهادن در دنیا دارد و به کدام سـخن   کلی غایتمندي مستثنی نمیقاعدة انسانی که خود را از  42-
پوشاند؟ عمل میجامۀ 

 » هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف ـ 1
 »دنیا کشتگاه آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است.«) دنیا فرصتی است براي رسیدن به هدف ـ 2
 »آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است. دنیا کشتگاه«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ  3
 »  هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ 4

با کـدام   »ندرم کارهاي لهو کبیهوده آفریده نشده تا خود را سرگ.... هیچ کس اي مردم«: فرماید که می )(این سخن گهربار امام علی  43-
 تري دارد؟ آیه ارتباط معنایی نزدیک

 .ساب استحال اي دارند و خداوند سریع اینان از کار خود نصیب و بهره )1
 .آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مومن باشد، پاداش داده خواهد شد )2
 .تر استو آنچه نزد خداست بهتر و پایدار ستآنچه به شما داده شده کاالي زندگی دنیا و آرایش آن ا )3
 .ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم ما آسمان )4

-44 با کدام آیه قرابت بیشتري دارد؟ »که به هر لحظه صد عقل و نظر سازدتو به باشی و در دانش و در بینش/ یا آن اي عقل«مفهوم بیت: 
 ﴾ونو   ا و ا ا ﴿ )1
2( ﴿ٓ اب ا و ا اب ا  ا  ن    ة﴾ 
رض و   ﴿ )3 وات و ا  ﴾و   ا
 ﴾ی و   رب ا ان  و  و ﴿ )4

شـان   دهند، غایت کارهاي دنیایی ه بندگی خدا را هدف اصلی قرار میهایی ک بال چه نوع اهدافی هستند و انسانهاي زیرك به دن انسان 45-
 کدام است؟

 براي رضاي خدا ـ تر و برتر باشد جامع )1
 براي رضاي خدا ـ معنوي بیشتري داشته باشدجنبۀ ) 2
 مطابق دستور خدا ـ برتر باشد تر و جامع )3
 مطابق دستور خدا ـ بیشتري داشته باشدمعنوي  جنبۀ )4

-46 بودن هدف منتخب انسان منوط به چیست و برترین هدف اصلی انسان کدام است؟ تر کامل
   گیرد.استعدادهاي متنوع انسان را در برهمه  ـ هاي مادي زندگی استفاده کردن ) فقط از بهره1
 ـ همه استعدادهاي متنوع انسان را در برگیرد.» طلبی او نهایت بی«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«پاسخگویی بهتر به دو ویژگی ) 2
 ها پذیري در هنگام سختی توقف ـ» نهایت طلبی او بی«و » هاي انسانمتنوع بودن استعداد«) پاسخگویی بهتر به دو ویژگی 3
 ها پذیري در هنگام سختی توقف هاي مادي زندگی استفاده کردن ـ هره) فقط از ب4

راً ﴿﴿یۀ آاینکه انسان براساس  َ  ّ ِ اً َو ا ِ  ّ ِ َ ا ُه ا َ َ  ّ ِ به وسوسه و فریب شیطان عمل کرده است، در جهنم  نسبت ﴾ا 47-
 گیرد؟ ساز چیست و در کدام عالم انجام می زمینه

 ) سرزنش خود ـ قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است 1
 به هدف آفرینش   ) سرزنش خود ـ دنیا که فرصتی است براي رسیدن2
 ) میل به طغیان ـ دنیا که فرصتی است براي رسیدن به هدف آفرینش3
) میل به طغیان ـ قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است 4

»آخرت است و دل بهترین زمین براي آن است. دنیا کشتگاه«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ  3
هیچ کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند.«) دنیا جز به حق خلق نشده و لهو و لعب نیست ـ 4

با»ککندگگرم کارهاي لهو کبیهوده آفریده نشده تا خود را سرگ.... هیچ کس اي مردم«: فرمایدکه می))(ین سخن گهربار امام علی 
تري دارد؟آیه ارتباط معنایی نزدیک

.ساب استحال اي دارند و خداوند سریعاینان از کار خود نصیب و بهره )1
.آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند و مومن باشد، پاداش داده خواهد شد )2
.تر استو آنچه نزد خداست بهتر و پایدارستآنچه به شما داده شده کاالي زندگی دنیا و آرایش آن ا )3
.ها و زمین و آنچه بین آنهاست را به بازیچه نیافریدیم ما آسمان )4

با کدام آیه قرابت بیشتري د»ننکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازدتو به باشی و در دانش و در بینش/ یا آناي عقل«مفهوم بیت: 
﴾ونو   ا و ا ا ﴿ )1
2( ﴿ٓ اب ا و ا اب ا  ا  ن   ة﴾ٓٓ 
رض و   ﴿ )3 وات و ا ﴾و   ا
﴾ی و   رب ا ان  و  و ﴿ )4

دهند، غایت کارهاي دنیاییککه بندگی خدا را هدف اصلی قرار میهایی کننبال چه نوع اهدافی هستند و انسانهاي زیرك به دننسان
کدام است؟

براي رضاي خدا ـ تر و برتر باشد جامع )1
براي رضاي خدا ـ معنوي بیشتري داشته باشدجنبۀ ) 2
 مطابق دستور خدا ـ برتر باشد تر و جامع )3
مطابق دستور خدا ـ بیشتري داشته باشدمعنوي  جنبۀ )4
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-48 انسانی است؟سرمایۀ عدم استفاده از کدام  به ترتیب ،پندار پیامبر در مورد اتحاد دشمنان و تمسخر اهل ایمان

  ـ تعقل      ) تعقل2  ـ تعقل انتخاب و اختیار )1
 انتخاب و اختیار ـ انتخاب و اختیار) 4 ـ انتخاب و اختیار ) سرشت خدا آشنا3
-49 است؟ شیطان ، به ترتیب مربوط به چه چیزي از»ایجاد عداوت و کینه« و »وسوسه و فریب« ،»بینیبرترخود «
 هدف، پندار، کار) 4 پندار، هدف، ) کار3 هدف، کار، ) پندار2 کار پندار، کار، )1

-50 دارد؟ رخ او می کشد و خود را مبرّا می شیطان با بیان کدام عبارت سرمایه اختیار انسان را به
 .اي دادم و خالف آن عمل کردم ) من به شما وعده1
 .) من بر شما تسلطی نداشتم2
 .کنم  و نه شما به من توانم به شما کمکی ) نه من نمی3
 مرا پذیرفتید. ) این خودتان بودید که دعوت4

تر از من به من اسـت/   دوست نزدیک«گوییم: آییم و می ؛ ولی باز به خود میشود که این سرمایه را در نظر نگیریم گاهی غفلت سبب می 51-
 این سرمایه کدام است؟» تر که من از وي دورم وین عجب

 ) پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي که خداوند براي هدایت ما فرستاد.1
 ناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن.) ش2
 ) فطرت و سرشتی خداجو و خداگرا که با نگرش در خود و جهان هستی او را می بیند.3
 دهیم. هاي غلط تشخیص می زندگی را از راهاندیشیم و مسیر درست  ) نیرویی که با آن می4

شود انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان داده و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمت کنـد،   گرایشی که سبب می 52-
 نمود دارد؟آیۀ شریفۀ در کدام 

1 (﴿ّ ا ّ ّ ا      ﴾و أ 
ا﴿) 2 ر و   َ ا  ّ  ﴾و و 
3 (﴿ ّ ا و ا  ّ ُه ا ا  ّ    ﴾راا
 کردیم، در میان دوزخیان نبودیم. ر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میگویند اگ ) و می4

-53 باشد؟اگر بخواهیم اولین گام براي حرکت انسان در مسیر عبودیت و رسیدن به خدا را بیان داریم، کدام یک تعریف درستی از آن می
 و اکتسابی انسانهاي ذاتی ها و استعداد ها، توانایی ) شناخت سرمایه1
 گیري از آنها) شناخت انسان و سرمایه هایش و بهره2
 ) شناخت سرمایه ها و موانع حرکت در مسیر عبودیت3
 ) شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت و اجتناب از آنها4

گذار بـوده اسـت و انتخـاب ایـن هـدف      یک از پیامدهاي اعتقاد به معاد بر او اثر کوشد، کدام انسانی که در راه خدمت به خلق خدا می 54-
 تأثیر چه چیزي در او شکل گرفته است؟ تحت

1 (﴿ِ َ َ ٌف  َ  عدادهاي گوناگون آنطلب و است نهایت اندیشیدن به ارزش این کار و پاسخگو بودن آن به میل بیـ  ﴾ 
2 (﴿ِ َ َ ٌف  َ  فعالیت و کارانگیزة امید و روشنایی به روي انسان و فراگیر شدن شور و نشاط و پنجرة ـ باز شدن  ﴾ 
نَ ﴿) 3 َ َ  ُ  فعالیت و کارانگیزة امید و روشنایی به روي انسان و فراگیر شدن شور و نشاط و پنجرة باز شدن ـ   ﴾ 
نَ ﴿) 4 َ َ  ُ  عدادهاي گوناگون آنطلب و است نهایت میل بیاندیشیدن به ارزش این کار و پاسخگو بودن آن به ـ  ﴾ 

صود کدام عبارت شریفه را بیان به ترتیب مق »محدودیت زندگی به دنیا«و » خویشعدم یقین منکران معاد در اعتقاد «هر یک از موارد  55-
 کند؟ می
ه ا ا  و ﴿ـ  ﴾و   ا ا﴿) 1 ه ا  ﴾و  
ا   ا  ا﴿ـ  ﴾او   ا ﴿ )2  ﴾و 
ا   ا  ا﴿ ـ ﴾و     ﴿ )3  ﴾و 
ه ا ا  و و ﴿ـ  ﴾و     ﴿ )4  ﴾ ه ا

ی می ین یی نمم ن
این سرمایه کدام است؟» تر که من از وي دورموین عجب

) پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي که خداوند براي هدایت ما فرستاد.1
ناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن.) ش2
) فطرت و سرشتی خداجو و خداگرا که با نگرش در خود و جهان هستی او را می بیند.3
و مسیر درست ) نیرویی که با آن می4 دهیم. هاي غلط تشخیص میزندگی را از راهاندیشیم

شود انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان داده و آنگاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و مالمتگرایشی که سبب می
نمود دارد؟آیۀ شریفۀ در کدام 

1 (﴿ّ ّا ّ ّ ا  ّ ﴾ٔو أ
ا﴿) 2 ر و   َ ا  ّ او و  ّ﴾
3 (﴿ّ ا و ا  ّ ّ ّ ا ا ُه  ُ ّ ﴾راا  
کردیم، در میان دوزخیان نبودیم.گر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میگویند اگ ) و می4

باگر بخواهیم اولین گام براي حرکت انسان در مسیر عبودیت و رسیدن به خدا را بیان داریم، کدام یک تعریف درستی از آن می
و اکتسابی انسانهاي ذاتی ها و استعداد ها، توانایی ) شناخت سرمایه1
گیري از آنها) شناخت انسان و سرمایه هایش و بهره2
) شناخت سرمایه ها و موانع حرکت در مسیر عبودیت3
) شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت و اجتناب از آنها4

گذار بـوده اسـت و انتخـاب ایـنیک از پیامدهاي اعتقاد به معاد بر او اثرکوشد، کدامنسانی که در راه خدمت به خلق خدا می
تأثیر چه چیزي در او شکل گرفته است؟تحت

1(﴿َ ٌ َ﴾ َ َ ٌٌف بیـَ میل به آن بودن پاسخگو و کار این ارزش به استنهایتاندیشیدن و گوناگونطلب تتعدادهاي
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10صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
، کدام تعبیر براي زندگی و حیات دنیوي به کار برده شده است و بـا وجـود آنکـه خداپرسـتان حقیقـی از      ) (در کالم امام حسین   56-

 کنند، علت سعادت یافتن مرگ توسط ایشان کدام است؟خداوند آرزوي مرگ نمی
 ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان       ) ذلت ـ1
 االي شجاعتب مرحلۀایشان و رسیدن به  اندوختۀکامل بودن  ) ذلت ـ2
 ننگ و خواري دیدن زندگی با ظالمان ) زندان ـ3
 باالي شجاعت مرحلۀایشان و رسیدن به  اندوختۀکامل بودن  ـ) زندان 4

-57 تبعیتی برقرار است. این رابطه در کدام گزینه آمده است؟» عدم اعتقاد به معاد«و » دنیاروزة ارزش شدن چند  بی«،»میل به جاودانگی«میان 
 متبوع، تابع، تابع )4 تابع، متبوع، متبوع )3 متبوع ،متبوع، تابع) 2 متبوع، تابع) متبوع، 1

-58 هاي اعتقاد به معاد و انکار معاد کدام است و علت وجود آن در نخستین گروه چیست؟ پیامد مشترك دیدگاه
 ) غفلت از یاد آخرت ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار1
 ها ) غفلت از یاد آخرت ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس2
 ها ) گرفتاري به روزمرگی ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس3
 ) گرفتاري به روزمرگی ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار4

-59 شود و شرط تحقق آن کدام است؟زیر مستفاد می شریفۀتأکید قرآن کریم بر اصالت زندگی اخروي، از کدام عبارت 
1 (﴿ ٌ ِ َ ٌ و   ّ نَ ﴿ ـ ﴾ا َ ا   َ﴾  
2 (﴿ ُ ّ ا ِ ُ ا ِ ُ ٓ﴿ ـ ﴾َو   م ا ّ و ا ِ  ﴾ا 
ان﴿) 3 نَ ﴿ ـ ﴾ ا َ ا   َ﴾ 
ة﴿) 4 اب ا و ا  ّ ِ ا ّ و ﴿ ـ ﴾َ ِ ٓا  م ا  ﴾ا

-60 بیاوریم، کدام گزینه جواب صحیح است؟» الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«فرماید:  که می )اگر بخواهیم مبناي قرآنی براي کالم پیامبر (
 ﴾و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴿) 2  ﴾و ما هذه الحیاه الدنیا﴿) 1
 ﴾خوف علیهم و ال هم یحزنون فال﴿ )4 ﴾ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون و﴿ )3
 
 

 

ی
ها) گرفتاري به روزمرگی ـ فقدان باور قلبی به معاد و فرو رفتن در هوس3
) گرفتاري به روزمرگی ـ تقلید از منکران معاد و تشبه به کفّار4

شود و شرط تحقق آن کدام است؟زیر مستفاد میشریفۀتأکید قرآن کریم بر اصالت زندگی اخروي، از کدام عبارت 
1 (﴿ِ َ و ّ َ﴿ ـ ٌ ٌ ﴾ا َ﴾  ََ َا
2 (﴿ُُ ّ ا ِ ُ ا ِِ ُ   ُ ٓ﴿  ـ ﴾َو م ا ٓ و ا ّ ِ ﴾ِا 
ان﴿) 3 َ﴿ ـ ﴾ ا َ﴾  ََ َا
ة﴿) 4 اب ا و ا  ّ ِ ا ّ و ﴿ ـ ﴾َ ِ ِٓا  م ا ﴾ا ٓٓ

بیاوریم، کدام گزینه جواب صحیح است؟»««الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا«فرماید: که می)گر بخواهیم مبناي قرآنی براي کالم پیامبر (
﴾و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴿) 2﴾و ما هذه الحیاه الدنیا﴿) 1
﴾خوف علیهم و ال هم یحزنونفال﴿ )4﴾ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون و﴿ )3
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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. 

A: I need someone to take this book to the library. 61-
B: I ……… it.
1) do 2) will do 3) am going to do 4) am doing 
Sara loves her husband so much She has bought a ……… T- shirt for him as a birthday 62-
present. 
1) French blue cotton large 2) blue large cotton French 
3) large cotton French blue 4) large blue French cotton 
I think that salesman will soon ……… the price from 10$ to 20$.63-

1) decrease 2) divide 3) pay 4) increase 
To chase wild animals or birds in order to catch or kill them for food, sport or to make money 64-
is called ……… .
1) protecting 2) hunting 3) saving 4) destroying 
I’m glad that I found you here. I have some news that you may be ……… in.65-

1) hopeful 2) safe 3) interested 4) excited 
Today your cell phone is more ……… than all of NASA’s computers back in 1970, when it 66-
placed two astronauts on the moon. 
1) careful 2) powerful  
3) expensive  4) talkative 
I met Peter and Sarah when I was ……… my baggage at the baggage claim at the airport.67-
1) collecting 2) comparing 3) choosing 4) crossing 
For Jack, I’m afraid, money is always of first ……… and the children come second.68-
1) importance 2) protection 3) creation 4) beauty 

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. 

Your heart is as (69)……… as your fist. It sits on the left side of your chest and has four 
parts. The walls of the heart are made of really strong muscles. The heart is two pumps  
joined together. The (70)……… job of the heart is to pump blood to every part of the body. 
The blood (71)……… oxygen and all the food, vitamins and minerals that your body needs. 
At the same time the blood collects things that your body doesn’t need and takes it to your 
lungs, kidneys and liver. Your blood is pumped all around your body and gets back to your 
heart in about a minute. If you keep your heart (72)..…… it will work for a very long time.

69-
1) big 2) bigger 3) biggest 4) the biggest 

70-
1) interested  2) boring 3) farther 4) main 

71-
1) clears 2) creates 3) carries 4) compares 

72-

1) clear 2) healthy 3) helpful 4) clean 

p
1) decrease 2) divide 3) pay 4) increase 
To chase wild animals or birds in order to catch or kill them for food, sport or to make m
is called ……… .
1) protecting 2) hunting 3) saving 4) destroying 
I’m glad that I found you here. I have some news that you may be ……… in.
1) hopeful 2) safe 3) interested 4) excited 
Today your cell phone is more ……… than all of NASA’s computers back in 1970, wh
placed two astronauts on the moon. 
1) careful 2) powerful  
3) expensive  4) talkative 
I met Peter and Sarah when I was ……… my baggage at the baggage claim at the airport
1) collecting 2) comparing 3) choosing 4) crossing 
For Jack, I’m afraid, money is always of first ……… and the children come second.
1) importance 2) protection 3) creation 4) beauty 

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

Your heart is as (69)……… as your fist. It sits on the left side of your chest and has
arts. The walls of the heart are made of really strong muscles. The heart is two pu
oined together. The (70)……… job of the heart is to pump blood to every part of the b

The blood (71)……… oxygen and all the food, vitamins and minerals that your body n
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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: 

Eating foods that are good for you will help you feel great. You should eat foods from the 
different food groups every day to stay healthy. But what should you eat? Doctors say a 
healthy diet is made up of foods from these groups. 

The grains group gives you energy. Make sure at least half the grains you eat are whole 
grains. Whole grains also help your heart. Eat brown rice, oatmeal, and popcorn. Try whole 
– wheat bread instead of white bread. 

Fruits and vegetables help your heart, eyes, skin, and teeth. Color your plate with all kinds of 
veggies. Each color helps the body in a different way. Eat carrots, corn, and broccoli. Try apples, 
oranges, grapes, and peppers. You can also mix pieces of different fruits to make a salad.  

Have milk and foods made with milk. Dairy foods are high in calcium. Calcium builds 
strong bones and teeth. But foods made with milk can be high in fat. Try low-fat milk, 
yogurt, and cheese. 

The meat and bean group is high in protein. That helps build strong muscles. Eat fish, 
chicken, lima beans, and nuts. 

What is the best title for the above passage?  73-
1) Eat Right, Feel Great. 2) More Food, More Energy. 
3) The Secret to Strong Muscles. 4) Different Fruits, Different Colors. 
How many food groups are discussed in the passage?  74-
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6   
What do grains do for our body? 75-
1) They help build strong muscles.  2) They make our bones and teeth strong 
3) They help our heart, eyes and skin. 4) They give us the energy we need 
If your bones are weak, you need ……… .76-
1) dairy foods 2) meat and beans 3) more grains 4) fruit salad 

Passage 2: 

We all know that exercise is important in keeping the body healthy and reducing the risks 
of diseases. It also cuts down on stress and protects the body’s immune system. But for many 
people the word “exercise” conjures up hours of boring, strenuous activity. Recently, however, 
scientific studies have found that health benefits can be achieved with non – strenuous exercise. 

This is very encouraging news for all those people who thought they had to be athletes or 
work as hard as athletes to make exercise worth it. The new guidelines say that every adult 
should do at least 30 minutes of moderate activity most days of the week. And these 30 
minutes can even be broken down into smaller segments during the day. The important thing 
is to be consistent and make exercise part of your daily life. 

What is the best title for this passage? 77-
1) Adults and Exercise  2) Exercise, a Strenuous Activity 
3) A New Discovery about Exercise 4) Non – Strenuous Exercise 
The word “strenuous” is closest in meaning to ……… .78-
1) difficult 2) scientific 3) inactive 4) interesting 
What does “It” in line 2 refer to?79-
1) body 2) risk 3) disease 4) exercise 
From the passage, we understand that people ……… .80-
1) used to think that exercise needs spending a lot of energy. 
2) have always got into the habit of doing exercise. 
3) are proud of being able to take moderate exercise. 
4) thought that it was not worth getting involved in physical activity.

Fruits and vegetables help your heart, eyes, skin, and teeth. Color your plate with all kin
veggies. Each color helps the body in a different way. Eat carrots, corn, and broccoli. Try ap
ranges, grapes, and peppers. You can also mix pieces of different fruits to make a salad. 

Have milk and foods made with milk. Dairy foods are high in calcium. Calcium b
trong bones and teeth. But foods made with milk can be high in fat. Try low-fat m

yogurt, and cheese. 
The meat and bean group is high in protein. That helps build strong muscles. Eat

hicken, lima beans, and nuts. 

What is the best title for the above passage?  
1) Eat Right, Feel Great. 2) More Food, More Energy. 
3) The Secret to Strong Muscles. 4) Different Fruits, Different Colors. 
How many food groups are discussed in the passage?  
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6   
What do grains do for our body? 
1) They help build strong muscles.  2) They make our bones and teeth strong 
3) They help our heart, eyes and skin. 4) They give us the energy we need 
If your bones are weak, you need ……… .
1) dairy foods 2) meat and beans 3) more grains 4) fruit salad 

Passage 2: 

We all know that exercise is important in keeping the body healthy and reducing the 
f diseases. It also cuts down on stress and protects the body’s immune system. But for m
eople the word “exercise” conjures up hours of boring, strenuous activity. Recently, how
cientific studies have found that health benefits can be achieved with non – strenuous exerc–

This is very encouraging news for all those people who thought they had to be athlet
work as hard as athletes to make exercise worth it. The new guidelines say that every 
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 35 100 81 20 ریاضی 1
 دقیقه 25 130 101 30 شناسی زیست 2
 دقیقه 30 150 131 20 یکفیز 3
 دقیقه 25 175 151 25 شیمی 4

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 3و  2درس  1فصل  )93تا  69(صفحه  4فصل  ریاضی 
 - )24تا  11(صفحه 

 - - )54تا  13(صفحه  3و  2فصل  شناسی زیست

  26تا  1(صفحه  3 و1فصل  فیزیک
 )90تا  59و صفحه 

- - 

 - - 1فصل  شیمی
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2صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

15

20

x

xدوم  درجۀشرط آنکه تابع  ( m )x23 2 1 3 -81 باشد، کدام است؟ نداشتهجواب حقیقی  0
1 (/m1 3 5   2 (/ /m2 5 3 5   3 (/m 3 5   4 (m2   

x معادلۀهاي  ریشه و  اگر  x2 3 1 باشند، حاصل  0
33

-82 کدام است؟ 

1 (7 2 (49 3 (47 4 (49
3   

1اگر 
1و  2

x معادلۀهاي  ریشه 2 x22 5 1 }صورت  هاي کدام معادله، به باشند، ریشه 0 , }1 -83 است؟ 1

1 (x x28 7 1 0   2 (x x23 4 1 0   3 (x x27 8 1 0   4 (x x24 3 1 0   
-84 ؟کند نمیمختصات عبور سوم دستگاه  ناحیۀنمودار کدام تابع از 

1 (x x2 3 1 0   2 (x x2 4 1 0   3 (x x2 7 1 0   4 (x x22 7 1 0   
f(x)شکل مقابل مربوط به نمودار تابع  ax bx c2  است. حاصلa b c 85 کدام است؟-

 ر) صف1
2 (1   
3 (1 
4 (2   
 

-cm3100 86سازیم. اگـر حجـم جعبـه     مطابق شکل می cm4 اندازةسر باز را با برش چهار کاغذ مربع شکل از چهار گوشه به  جعبۀیک 
 متر مربع است؟ ز براي تولید این جعبه چند سانتیمورد نیا اولیۀباشد، مساحت مربع 

1 (25 
2 (64 
3 (81 
4 (169 
 

x معادلۀ x4 23 3 1 -87 چند جواب حقیقی مثبت دارد؟ 0
 4) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

20مطابق شکل، یک عکس در ابعاد  دهـیم. اگـر مسـاحت قـاب      رار میق xمتر را در یک قاب عکس به ضخامت یکنواخت  سانتی 15 88-
 باشد، محیط آن کدام است؟ 414عکس برابر 

1 (82 
2 (84 
3 (86 
4 (88 

 

4

21

cm4

cm4

15

f(x)شکل مقابل مربوط به نمودار تابع  ax bx c2  است. حاصلa b c کدام است؟ 
 ر) صف1
2 (1 
3 (1
4 (2 

3سازیم. اگـر حجـم جعبـهمطابق شکل میcm4اندازةسر باز را با برش چهار کاغذ مربع شکل از چهار گوشه به جعبۀک

متر مربع است؟ز براي تولید این جعبه چند سانتیمورد نیا اولیۀاشد، مساحت مربع 
1 (25
2 (64
3 (81
4 (169

4معادلۀ 23 3 1 0x x4 چند جواب حقیقی مثبت دارد؟2
4) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

20مطابق شکل، یک عکس در ابعاد  دهـیم. اگـر مسـاحت رار میق xمتر را در یک قاب عکس به ضخامت یکنواخت  سانتی 15
باشد، محیط آن کدام است؟414عکس برابر 

1 (82
2 (84

2

cm4
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3صفحه  ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-89 رابطـۀ از  t ثانیـۀ شود. اگر ارتفاع این جسم از سطح زمین در  متر ارتفاع دارد، به هوا پرتاب می 13یک جسم از باالي یک ساختمان که 
h t t25 18  متر خواهد بود؟ 13زمانی، ارتفاع توپ از سطح زمین بیشتر از  فاصلۀ محاسبه شود، در چه 13

1 (/ /t3 6 7 2   2 (/ /t4 8 9 6   3 (/t0 4 8   4 (/t0 3 6   
y، سهمی mبه ازاي چه مقادیري از  mx mx2 -90 ها است؟xمحور  هموار پایین 1

1 (m 0   2 (m4 0   3 (m  m) به ازاي هیچ مقدار 4   4
x نامعادلۀهاي  مجموعه جواب

x
5 3 9 83 2 -91 کدام است؟ 7

1 ([ , ]7 52[ , ]7 ]2   2 ([ , ]5 62[ , ], ]   3 (( , )7 622   4 (( , )5 62   

ax نامعادلۀاگر  x
x x

2
2

4 12 4
2 1

-92 کدام است؟ aتغییرات  محدودةبرقرار باشد،  xبه ازاي تمامی اعداد حقیقی  

1 (a 8   2 (a 10   3 (a 8   4 (a 10   
yنمــودار ســهمی  x mx n2  ــازةفقــط در x6 ب گیــرد. در ایــن صــورت عبــارت  هــا قــرار مــیxبــاالي محــور  2 93-

mx nP(x)
x x2

2
4

 مثبت است؟  ،xبه ازاي چند عدد طبیعی  

 شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
f(x)ودار تابع نم x x22 دهـیم. نمـودار    هاي مثبت انتقال میyهاي منفی و سپس یک واحد به طرفxرا دو واحد به طرف  30 94-

yجدید در کدام بازه، باالي خط  x  است؟ 1
1 (( , )4 3   2 (( , )3 4   3 (( , )6 2   4 (( , )2 6   

mx نامعادلۀمجموعه جواب 
x

2 1 54 a) بازةصورت  به 3 ,b)  است. حدودm 95 کدام است؟-

1 (m 10   2 (m 10   3 (m 10   4 (m 10   
تـوانیم بخـریم. قیمـت     تومان تخفیف بدهد، دو شکالت بیشتر مـی  700تومان است. اگر فروشنده  28000قیمت چند شکالت روي هم  96-

 شکالت قبل از تخفیف چند است؟
 تومان 1400) 4 تومان 3500) 3 تومان 2800) 2 تومان 4000) 1

x معادلۀ | x |x x
22 414 -97 جواب دارد؟چند  4

 ) صفر4 4) 3 2) 2 1) 1

yاي روي خط  نقطه x2 Aآن از نقاط  فاصلۀقرار دارد و  1 2
Bو  5 4

-98 باشد؛ مجموع طول و عرض این نقطه کدام است؟ برابر می 3

1 (11 2 (2 3 (9
3   4 (5 

x معادلۀ x3 3 48 -99 چند جواب دارد؟ 8
 حقیقی ندارد ریشۀ) 4   2) 3   1) 2 ) صفر1

x معادلۀهاي  اگر یکی از ریشه xx kx
x kx x x

22
2 2

2 2 0
2 9

-100 دیگر آن چند است؟ ریشۀباشد،  2برابر  

دیگري ندارد ریشۀ) 4   2) 3 1) 2 ) صفر1

yمــودار ســهمی  x mx n2  ــازةفقــط در 6ب 2x بــاالي محــورxگیــرد. در ایــن صــورت عهــا قــرار مــی
mx nP(x)
x x2

2
4x

 مثبت است؟  ،xبه ازاي چند عدد طبیعی 

شمار ) بی4 2) 3 1) 2 ) صفر1
f(x)ممودار تابع م x x2 30x x را دو واحد به طرفxهاي منفی و سپس یک واحد به طرفyدهـیم.هاي مثبت انتقال می

yجدید در کدام بازه، باالي خط  x  است؟ 1
1 (( , ),, )  2 (( , )( , ),  3 (( , ),, )  4 (( , ),, ) 

2نامعادلۀمجموعه جواب  1mx 54 3xبازةصورت  به(a ,b) است. حدودm کدام است؟ 

1 (m 10  2 (m 10  3 (m 10  4 (m 10 
تـوانیم بخـریم.تومان تخفیف بدهد، دو شکالت بیشتر مـی 700تومان است. اگر فروشنده 28000قیمت چند شکالت روي هم 

شکالت قبل از تخفیف چند است؟
 تومان 1400) 4 تومان 3500) 3 تومان 2800) 2 تومان 4000) 1

xمعادلۀ | x |x x
22 414  جواب دارد؟چند 4

 ) صفر4 4) 3 2) 2 1) 1

yاي روي خط  قطه x2 1x آن از نقاط فاصلۀقرار دارد وA 2
Bو 5 4

باشد؛ مجموع طول و عرض این نقطه کدام اسبرابر می 3

1 (11 2 (2 3 (9
3  4 (5

xمعادلۀ x3 3x 48 چند جواب دارد؟8
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4صفحه  شناسی  زیست
-101 .........، باشد شتریبیاخته  يغشا يسو دو در آب غلظت اختالف چه هر
 .شود یم شتریب یاخته حجم و است شتریبیاخته  ياسمز فشار )1
 .ابدی یم شیافزا غشا به اختهی انیم فشار و شود یم جا جابه تر عیسر آب )2
یابد. گیرد و حجم مایع بین یاخته افزایش می تر صورت می ) انتشار آب سریع3
 .کنند یم عبور غشا از يشتریب يها مولکول و شده شتریب آب به غشا يریپذنفوذ )4
-102 ......... ،دارد یعیطب و آرام تنفس در را نقش نیتر مهم که يا عضله شدن.........  با فرد، کی در
 .کند یم حرکت عقب سمت به نهیس جناغ ـ مسطح )1
 .شود یم لیتسه حبابکی يها سهیک شدن باز ـ رمسطحیغ )2
 .کنند یم حرکت رونیب و باال سمت به ها دنده ـ رمسطحیغ )3
 .ماند یمی باق یتنفس يمجار در یدم يجار يهوا از يمقدار ـ مسطح )4
ـ ظرف  از یبخش .........   يهوا برخالف.........   يهوا که داشت انیب توان یم سالم، فرد کی در روگرامیاسپ یمنحن به توجه با ـ ح تی -103 یاتی

 . شود یم محسوب
 یبازدم رةیذخ ـ یدم رةیذخ )2    مرده ـ یدم رةیذخ )1
 یبازدم رةیذخ ـ مانده یباق )4  مانده یباق ـ مرده )3
-104 است؟ نادرست عبارت کدام تکلم با ارتباط در
) تحت واپایش مراکز عصبی تکلم است.1
 آورد. دمی به ارتعاش درمیهاي صوتی را هواي  ) پرده2
 .است یغضروف بافت يدارا که دارند قرار یمحل در یصوت يتارها )3
 .ردیگ صورت يساز واژه ،یصوت يتارها ارتعاش بدون ستین ممکن )4

-105 است؟ نادرست بالغ کدام ویژگی، درباره دوزیستان
 شود. ها وارد میهاي آن هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به ششآنها همۀ در ) 1
 .کند یم کمکآنها  یپوست تنفس ییکارا شیافزابه  لغزنده یمخاط ةماد) 2
مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست آنها قرار دارد.شبکۀ ) 3
 گیرد. نها، از طریق پوست انجام می ) بیشتر تبادالت گازي آ4

-106 گوارش انسان درست است؟لولۀ اي  هاي عصبی دستگاه عصبی روده هاي یاخته کدام عبارت، در ارتباط با شبکه
 کند.       روده نفوذ میدیوارة  اطزیرمخالیۀ ) فقط در 1
 نماید. میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می ) تنها2
 تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. ) می3
 گیرد.   ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می ) به4

-107 است؟ نادرست یسیدینا تنفس مورد در عبارت کدام
.بست هستند هاي ابتدایی آن بن رخالف بخشها ب نایدیسهاي انتهایی  ) بخش1
 .رندیگ یم قرار بدن يها اختهی تمام کنار در ها سیدینا یانیپا انشعابات )2
 .دارد سیدینا منافذ بستن جهت يساختار قطعاً یسیدینا تنفس با يجانور هر )3
.است رممکنیغ دنب يها اختهی و سیدینا نیب گاز تبادل ها سیدینا شدن خشک دنبال به )4

-108 ؟نیستهاي پوششی پرز روده، کدام مورد زیر ضروري  هاي گلوکز به یاخته در انسان، به منظور ورود مولکول
 پتاسیم -سدیمدهندة  انتقال) فعالیت پروتئین 2 هاي ویژه پروتئینی در غشاي یاخته ) حضور مولکول1
 یهاي غشای ) تشکیل کیسه4 ) انرژي حاصل از شیب غلظت سدیم3
-LDL  ......... 109 و HDL......... ، کرونیومکیل
 .دارد کلسترول ـ برخالف )2 .دارد دیسریگل يتر ـ همانند )1
.شود یم باب اهرگیس وارد لنف قیطر از ـ همانند )4  .دارد نیپروتئ ـ برخالف )3
-110 کند؟ طور مناسب کامل می کدام گزینه، عبارت زیر را به 
 .........»دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را تأمین کند،  کند و به جانور امکان می غذا کمک میذخیرة ه در .........  ساختاري که ب«
 آمیالز قرار دارد. کنندة  ترشحـ در باالي غدد  ) ملخ1
 پردازد. د غذایی میگیري موا ـ تا حدود زیادي به آب ) گوسفند2
 ي خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.هایی برا دندانه ـ خاکی ) کرم3
 نماید. مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می ـ خوار دانهپرندة ) 4

مرده ـیدمیرةخخی ذخ )1 ـ یدمیرةخخیذخ)2  مم  یبازدمیرةخخیذخمم
مانده یباق ـ مرده )3  یبازدمیرةخخیذخقق ـ مانده یباق)4 قق
 است؟ نادرست عبارت کدام تکلم با ارتباط در
) تحت واپایش مراکز عصبی تکلم است.1
 آورد. دمی به ارتعاش درمیهاي صوتی را هواي  ) پرده2
.استیغضروف بافت يدارا  که دارند قرار یمحل   در یصوت يتارها )3
.ییردیگ صورت يساز واژه ،یصوت يتارها ارتعاش بدون ییستین ممکن )4

 است؟ نادرست بالغ کدام ویژگی، درباره دوزیستان
نن شود. ها وارد میهاي آن هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به ششآنها همۀدر ) 1
کارا شیافزابه  لغزنده یمخاطةماد) 2  .کند یم کمکآنها  یپوست تنفس یی  
مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست آنها قرار دارد.شبکۀ ) 3
 گیرد. نها، از طریق پوست انجام می) بیشتر تبادالت گازي آ4

گوارش انسان درست است؟لولۀ اي  هاي عصبی دستگاه عصبی روده هاي یاخته کدام عبارت، در ارتباط با شبکه
کند.       روده نفوذ میدیوارة خخاطزیرمخالیۀ ) فقط در1
می) تنها2 نماید. میزان ترشح را در بخش روده تنظیم
تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. ) می3
 گیرد.   ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می) به4

است؟ نادرست یسیدی نا تنفس مورد در عبارت کدام
.بست هستند هاي ابتدایی آن بنب رخالف بخشها ب نایدیسهاي انتهایی ) بخش1
 .رندیگ یم قرار بدني  ها اختهی تمام کنار در  ها سیدیناننیییانیپا انشعابات )2
 .دارد سیدینا منافذ بستن جهت يساختار قطعاً یسیدینا تنفس با يجانور  هر )3
.است رممکنیغ ببدنب ي ها اختهی و سیدی نا نیب گاز تبادل  ها سیدی  نا شدن خشک دنبال   به )4
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5صفحه  شناسی  زیست
-111 شود؟  یک فرد سالم و بالغ، یافت می معدة هایی است که در فضاي درونی آنزیم همۀچند مورد، ویژگی مشترك 

 کنند.   ري تولید میت هاي کوچک هاي غذایی، مولکول با تأثیر بر مولکول )الف
 اند.    آن، ترشح شده دیوارةهاي  به شکل غیرفعال از یاخته )ب
 گوارش است.  لولۀ ها وابسته به ترشح گاسترین از آن  ) ترشحج
 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

-112 است؟  نادرستکدام گزینه در ارتباط با بخشی که با عالمت سؤال مشخص شده، 
مرگ نوعی جاندار شود. تواند موجب  ) ترشحات آن می1
 ها شود.   تواند موجب حفاظت از یاخته ) ترشحات آن می2
 اي هستند. ، فاقد فضاي بین یاختهآن دهندة تشکیلهاي بافت  ) یاخته3
 کند.   ها و موسین ترشح می ) ترکیبی شامل آب، بیکربنات، انواعی از آنزیم4

 

ـ  هـاي  میآنـز  ریتأث صورت در باشد، نشاسته مولکول کی از یبخش به وطمرب زیر طرح میکن فرض دها،یساکار یپل آبکافت در -113 و یگوارش
 ......... مییبگو ستین حیصح ما، بدن در آبکافت

 

 .شود لیتشک تواند یم ديیساکار دي هاي بخش) 2   .شود لیتشک تواند یم ديیمونوساکار هاي بخش) 1
 .گردد باریک ایجاد می رودةدر محیط  جذب قابل واحدهاي تاًینها) 4    .شود یم دیتول آب مولکول 9) 3

-114 ».........، است ......... که یبافت«  کند؟ یم لیتکم ینادرست به را مقابل عبارت ،گزینه کدام
 .دارد اندك اي نهیزم مادة و کمتر هاي اختهی تعداد سست، ونديیپ بافت به نسبت ـ متراکم ونديیپ) 1
دهد. هاي بدن، غده تشکیل می نزدیک ـ در بسیاري از بخشهاي آن به یکدیگر بسیار  ) یاخته2
 .کند یم عمل یحرارت قیعا عنوان به -انرژي رةیذخ نیتر بزرگ عنوان به) 3
 .است مشاهده قابل گوارش ۀلول یپوشش بافت ریز در ـ سست ونديیپ) 4
-115 ......... حرکات گوارش، دستگاه در
 .باشند داشته گوارش ۀلول گرید حرکات با یمشابه عملکرد تواند یم کننده قطعه قطعه) 1
توانند به گوارش شیمیایی غذا کمک کنند. کننده نمی قطعه ) قطعه2
 .دهند یم حرکت مخرج سمت به را غذا همواره یکرم) 3
 .باشند داشته یکنندگ مخلوط نقش توانند ینم یکرم) 4

-116 .........بالغ و سالم، معده در بدن یک فرد  دیوارة هاي موجود در غدد ترین یاخته بزرگ
 باشند. هاي غدد معده بیشتر می ) از نظر تعداد از سایر یاخته1
هاي غذا نقش داشته باشند.   توانند در گوارش پروتئین ) می2
 شوند.        هاي خونی اطراف خود می مویرگ pH) باعث کاهش3
 شند.  با ) در سطح زیرین خود فاقد غشاي پایه می4

-117 کدام گزینه درباره مصرف غذا در انسان صحیح است؟
 شود.   ) با هدف لذت مصرف نمی1
 شود.   هاي بدن می ) فقط سبب رشد و نمو یاخته2
) ممکن نیست در شرایطی فرد را دچار مشکالت بدنی کند.  3
 د.  خورند، دچار کمبود مواد مغذي هستن ) برخی افراد با اینکه غذاي کافی و گوناگون می4

-118 را بررسی کرد.  .........توان محل  می .........با روش 
 اي چندالیه                    واجد بافت استوانه ـ ) کولونوسکوپی2هاي گوارشی               ترشح انواعی از آنزیم ) آندوسکوپی ـ1
 گوارش نهایی کیموس ـ بینی ) کولون4بزرگ                 رودة باریک به رودة اتصال  ـ  بینی ) درون3

-119 کند؟  تکمیل می نادرستی کدام گزینه عبارت زیر را به
 ».........قرار دارد،    ......... ن، بخشی که در گوارش انسا لولۀدر ساختار «
 است. هاي خونی فاقد رگ ـ طولی ماهیچۀ) خارج 1
 شود.اي میماهیچه الیۀ باعث چسبیدن مخاط به ـ مخاطی الیۀ) خارج 2
 دهد. کارهاي متفاوتی مثل جذب و ترشح را انجام می ـ زیرمخاطی الیۀاخل ) د3
 کند.  داراي نوعی بافت است که معموال از بافت پوششی پشتیبانی می ـ حلقوي ماهیچۀ) داخل 4

؟

 .شود لیتشک تواند یم ییديیساکار دي هاي بخش)2 .شود لیتشک تواند یم ییديیمونوساکار هاي بخش)1
باریک ایجاد می رودةدر محیط  جذب قابل واحدهاي تاًینها)4    .شود یم دیتول  آب مولکول 9) 3

کند؟ یم لی تکم ینادرست بهرا مقابل عبارت ،گزینه کدام  ».........، است......... که یبافت«  مم
.دارد اندك ايیینهممیزممادة و کمتر هاي اختهی تعداد سست، ونديیپ بافت  به نسبت ـ متراکم ونديیپ) 1
دهد. هاي بدن، غده تشکیل مینزدیک ـ در بسیاري از بخشهاي آن به یکدیگر بسیار  ) یاخته2
.کند یم عمل یحرارت قی  عا عنوان به -انرژي یرةخخی  ذخ نیتربزرگ عنوان به) 3
.است مشاهده قابل گوارش ۀلولیپوشش بافت ریز   در ـ سست ونديیپ) 4
......... حرکات گوارش، دستگاه در
  .باشند داشته گوارشۀلولییگرید حرکات  با یمشابه عملکرد تواند یم کننده قطعه قطعه)1
توانند به گوارش شیمیایی غذا کمک کنند. کننده نمی قطعه ) قطعه2
.دهند یم حرکت مخرج سمت بهراغذا همواره یکرم)3
مم .باشند داشته یکنندگ مخلوط نقش توانند ی نم یکرم)4

.........بالغ و سالم، معده در بدن یک فرد دیوارة هاي موجود در غدد ترین یاخته زرگ
باشند. هاي غدد معده بیشتر می) از نظر تعداد از سایر یاخته1
هاي غذا نقش داشته باشند.  توانند در گوارش پروتئین ) می2
شوند.        هاي خونی اطراف خود می مویرگ pH) باعث کاهش3
 شند.  با) در سطح زیرین خود فاقد غشاي پایه می4

کدام گزینه درباره مصرف غذا در انسان صحیح است؟
شود.   ) با هدف لذت مصرف نمی1
اخته2 ن شد فقط د) دها ش
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6صفحه  شناسی  زیست
-120 .........نوع اول  یاختۀ ......... نوع دومیاختۀ  هاي انسان، در حبابک

ست. غضروفی در تماس االیۀ با  ) همانند ـ1
شود.   نازك آب میالیۀ سبب کاهش نیروي کشش سطحی  ـ) برخالف 2
 هاست.   مویرگ دیوارةهاي بافت پوششی  از نظر ظاهري شبیه یاخته ـ) همانند 3
کند.   اند، نابود می دار گریخته غبار را که از مخاط مژك و ها و ذرات گرد باکتري ـ) برخالف 4

-121 ترشحی موجود در بزاق صحیح است؟کدام گزینه درباره هر نوع پروتئین 
شود.  هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی تولید می اي از رشته هاي مستقر بر روي شبکه ) توسط یاخته1
 کند. گوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی حفظ می دیوارة لولۀ) 2
 ي گوارشی الزم است. ها کند که براي فعالیت بهتر آنزیم ) شرایطی را فراهم می3
 تواند مؤثر باشد.   ) در گوارش مواد غذایی درون دهان می4

-122 هاي عملکردي دستگاه تنفس انسان است؟  چند مورد زیر از وظایف اصلی بخش
 گرم و مرطوب کردن هواي دمیب)  ها سازي هوا از ذرات گردوغبار و میکروب پاكالف) 
 اکسید کربن با خون    تبادل اکسیژن و دي )د  هدایت هوا به بیرون از دستگاه تنفسی )ج
1 (1   2 (2 3 (3 4 (4

-123 کند؟ یم لیتکم حیصح طور به را ریز عبارت مورد چند
 ».کرد مطرح را .........  احتمال توان یم دوازدهه به صفرا ورود کاهش عواقب از«

 دوازدهه وارةید به صدمه شیافزا الف)
 پانکراس هاي میآنز تیفعال کاهش ب)
 روده به بري درون روش به نیتامیو جذب عدم ج)
 بدن هاي بافت در زردي جادیا د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-124 در ارتباط با دستگاه تنفس انسان، ارسطو معتقد بود .........
هوا مخلوطی از چند گاز است.) 1
 شود. ها می نفس کشیدن سبب خنک شدن شش) 2
   شیمیایی یکسان هستند. هواي دمی و هواي بازدمی از نظر ترکیب) 3
  کند. اي علت نیاز به اکسیژن را توجیه می تنفس یاخته) 4

-125 کند؟ ها است، کدام موارد به صورت درست عبارت زیر را تکمیل می خونی اطراف حبابکشبکۀ در طرح زیر که مربوط به 
 »اکسید زیادي دارد. اکسیژن کم اما کربن دي، ......... سیاهرگ ......... محتوي خونی است که نسبت 1شمارة رگ مشخص شده با «

 

 ب) برخالف ـ باب کبدي  الف) همانند ـ باب کبدي  
 د) برخالف ـ فوق کبدي  ج) همانند ـ فوق کبدي

  الف و ب) 1
 ب و ج) 2
  الف و ج) 3
 ) ج و د4

-126 هاي پیوندي بدن انسان باشد؟ جزء وظایف بافتتواند  نمیکدام 
 ها داشتن نایژه باز نگه) 2 بدنانرژي ذخیرة ترین  بزرگ) 1
 تولید فاکتور داخلی) 4 سورفاکتانتکنندة  ترشحپشتیبانی از بافت ) 3

-127 تواند باعث کاهش ترشح بیکربنات شود. هاي ......... می آسیب به برخی یاخته
 هـ) معده د) لوزالمعده  ج) کبد  باریک رودة ب)  الف) دهان

 موارد مطرح شدههمۀ ) 4 الف، د، هـ) 3 ج، د) 2 ب، ج، هـ) 1
-128 تواند  .........  در انسان مرکز تنفسی که  ......... است، می

 از نخاع دورتر ـ مدت زمان دم را تنظیم کند.) 1
 تأثیر افزایش اکسیژن، آهنگ تنفس را افزایش دهد. تر ـ تحت به نخاع نزدیک) 2
 س را افزایش دهد.تأثیر افزایش دي اکسیدکربن، آهنگ تنف از نخاع دورتر ـ تحت) 3
 هاي حبابکی دم را خاتمه دهد. تواند به دنبال کشیدگی بیش از حد ماهیچه تر ـ می به نخاع نزدیک) 4

-129 ......... نیست ممکن در پارامسی
 غذایی متحمل شود.کریچۀ تن، به  گوارشی بیش از یک کافندهکریچۀ ) براي تشکیل 1
 دهانی منتقل کند.حفرة غذا را از محیط به  ها تاژك) حرکت 2
 غذایی درون سیتوپالسم حرکت کند.کریچۀ ) 3
 دفعی از طریق منفذ دفعی از یاخته خارج شود.کریچۀ ) مواد 4

-130 در انسان، حبابک ششی برخالف نایژك انتهایی و ......... نایژه، ..........
 ست.دار ا هاي مژه ) همانند ـ فاقد یاخته2 باشد. ) همانند ـ واجد غشاي پایه می1
 ) برخالف ـ فاقد توانایی ترشح موسین است.4 هاي غضروفی است. ) برخالف ـ فاقد حلقه3

 

1

مم کند؟ یم لی  تکمحح حی صح طور به را ریز عبارت مورد چند
 ».کرد مطرح را  .........  احتمال توان یم دوازدهه بهصفرا ورود کاهش عواقب از«

 دوازدهه وارةید  به صدمه شیافزا لف)
 پانکراس هاي میآنز تیفعال کاهش ب)
 روده به بري درون روش   بهمم نیییتامیو جذب عدمج)
 بدن هاي بافت در زردي جادیا د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

در ارتباط با دستگاه تنفس انسان، ارسطو معتقد بود .........
هوا مخلوطی از چند گاز است.) 1
شود. ها می نفس کشیدن سبب خنک شدن شش) 2
 شیمیایی یکسان هستند.هواي دمی و هواي بازدمی از نظر ترکیب) 3
  کند. اي علت نیاز به اکسیژن را توجیه می تنفس یاخته) 4

 کند؟ ها است، کدام موارد به صورت درست عبارت زیر را تکمیل میخونی اطراف حبابکشبکۀ در طرح زیر که مربوط به 
 »اکسید زیادي دارد.اکسیژن کم اما کربن دي، ......... سیاهرگ ......... محتوي خونی است که نسبت 1شمارة رگ مشخص شده با «

ب) برخالف ـ باب کبدي لف) همانند ـ باب کبدي  
د) برخالف ـ فوق کبدي ج) همانند ـ فوق کبدي

  الف و ب) 1
ب و ج) 2
  الف و ج) 3
 ) ج و د4

هاي پیوندي بدن انسان باشد؟جزء وظایف بافتتواند  نمیکدام 
ها داشتن نایژه باز نگه)2 بدنانرژي ذخیرة ترین بزرگ)1
تولید فاکتور داخلی) 4 سورفاکتانتکنندة ترشحپشتیبانی از بافت ) 3

تواند باعث کاهش ترشح بیکربنات شود.هاي ......... می سیب به برخی یاخته
 هـ) معده د) لوزالمعده  ج) کبد  باریک رودة   ب) لف) دهان

موارد مطرح شدههمۀ) 4 الف، د، هـ) 3 ج، د) 2 ب، ج، هـ) 1

1
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-131 ها فرعی هستند؟ کمیت همۀدر کدام یک از موارد زیر، 
 ) شتاب، فشار، مقدار ماده2 ) جرم، جریان الکتریکی، شدت روشنایی1
 ) فشار، نیرو، دما4  ) انرژي، تندي، چگالی3
-132 دل چند میکرومتر مکعب است؟متر مکعب معا دسی 4
1 (154 10   2 (214 10   3 (34 10   4 (4 

/یک ترازوي دیجیتال، جرم جسمی را  kg15 044 ز ترتیـب ا  گیري با این ترازو و به کند؛ دقت و بزرگی خطاي اندازه گیري می اندازه 10 133-
 است؟ gراست به چپ چند 

1 (510 ،510 2 (110 ،110 3 (510 ،45 10   4 (110،25 10 
-134 تواند درست باشد؟ کنیم، کدام گزارش می گیري می کش طول یک مداد را اندازه است؛ وقتی با این خط mm5کش مدرج،  هاي یک خط درجه فاصلۀ

1 (/ cm12 1 5   2 (/ / cm13 3 0 3   3 (/mm mm136 2 5   4 (mm121 5   
83بزرگی یک سال نوري کدام است؟ (تندي نور در خأل،  مرتبۀ -135 باشد.) متر بر ثانیه می 10

1 (710   2 (1110   3 (1510   4 (1910   
gبا چگالی  A مادةدرصد جرم یک آلیاژ از  40

cm38  مادةو بقیه از B  با چگالیg
cm33  تشکیل شده است. چگالی آلیاژ چندg

cm3 136 است؟-

1 (4 2 (/4 5   3 (5 4 (/3 5   
متر مکعب مـایع جدیـد بـه     ها در تعادل هستند؛ چند سانتی و مایع cm210و  cm25شکل  U لولۀهاي  در شکل زیر، سطح مقطع شاخه 137-

 شوند.) ها مخلوط نمی ود؟ (مایعتراز ش سمت راست بریزیم تا سطح آزاد مایع در دو شاخه هم شاخۀمتر مکعب در  گرم بر سانتی 1چگالی 
1 (1200 
2 (400 
3 (300 
4 (600 
 
 
 
 

/در شکل زیر، 
g

cm1 30 /و  8
g

cm2 31 هـاي   و مساحت مقطع قسمت Pa510ها در حال تعادل هستند؛ اگر فشار هوا  و مایع 2 138-

m(gباشد، فشار در کف ظرف مخزن چند کیلوپاسکال است؟  m23و  m24 ،m21 ،m26ترتیب  مختلف مخزن به )
s210   

1 (116 
2 (121 
3 (145 
4 (160 
 

 

cm25 cm210

cm30

cm60 cm80

/
g

cm
1 31 2

2

1

2

cm20

cm30

cm30

cm10
cm40

cm30

1 (10  2 (10  3 (10  4 (10 
gبا چگالی  Aمادةدرصد جرم یک آلیاژ از 4

cm38  مادةو بقیه ازB  با چگالیg
cm33 تشکیل شده است. چگالی آلیاژ چندg

cm3اس

1 (4 2 (/4 5//  3 (5 4 (/3 5/ 
متر مکعب مـایع جدیها در تعادل هستند؛ چند سانتیو مایع cm210و cm25شکل  Uلولۀهاي در شکل زیر، سطح مقطع شاخه

شوها مخلوط نمی ود؟ (مایعتراز ش سمت راست بریزیم تا سطح آزاد مایع در دو شاخه همشاخۀمتر مکعب در  گرم بر سانتی 1چگالی  شش
1 (1200
2 (400
3 (300
4 (600

/در شکل زیر، 
g

cm1 30 /و //8
g

cm2 31 و مساحت مقطع قسمتPa510ها در حال تعادل هستند؛ اگر فشار هوا و مایع /2

m(gباشد، فشار در کف ظرف مخزن چند کیلوپاسکال است؟ m23و m24 ،m21 ،m26ترتیب  مختلف مخزن به )m
s2 

1 (116
2 (121
3 (145
4 (160

cm25 cm210

cm

cm cm80

/
g

cm
1 31 2/

2

11

cm20

cm30

m
cm40

cm30
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-139 دارند؛ کدام نقطه، داراي کمترین فشار است؟در شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی در حالت تعادل قرار 
1 (A 
2 (B 
3 (C 
 توان اظهار نظر قطعی کرد. ) نمی4
 

اي مخزن  آید؛ فشار پیمانه متر پایین می سانتی 30سمت راست،  شاخۀدر شکل زیر، اگر سوراخی در مخزن ایجاد کنیم، سطح جیوه در  140-

/در ابتدا چند کیلوپاسکال بوده است؟ (
g

cm313 P، جیوه5 kPa0  و سطح مقطع دو طرف لوله یکسان است.) 100

1 (81 
2 (/40 5   
3 (181 
4 (/140 5   

-141 کند؟ هاي زیر را آشکار می یک از واقعیت کدامشود؛ این موضوع  اندازیم، جوهر در آب پخش می وقتی یک قطره جوهر را داخل آب می
 ها در مایع بسیار بیشتر از جامدها است. بین مولکول فاصلۀ) 1
 ها تقریباً مساوي جامدها است. ها در مایع بین مولکول فاصلۀ) 2
 کنند. هاي مایع به اطراف حرکت می ) مولکول3
 کنند. هاي مایع سر جاي خود نوسان می ) مولکول4

بریم؛ براي آنکه اختالف فشار آب در درون لوله نسبت به سطح آزاد آب درون ظـرف   مویین را به داخل ظرف پر از آبی فرو می لولۀیک  142-
 افزایش یابد، باید:

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

) خـارج شـود،   2لیتر شاره از قسمت ( 18ثانیه،  4اي در حال حرکت است؛ اگر در مدت  ناپذیر با جریان الیه اي تراکم در شکل زیر، شاره 143-
 است.) 3و  cm15و  cm10ها  متر بر ثانیه است؟ (قطر لوله ) چند سانتی1تندي ورود شاره از قسمت (

1 (45 
2 (15 
3 (30 
4 (60 

-144 اصلی هستند؟ SIها در  در کدام گزینه تمام کمیت
 ) طول، بار الکتریکی، شدت جریان الکتریکی2 ) جرم، شدت روشنایی، مساحت1
 ) نیرو، زمان، جرم4  ) زمان، طول، شدت روشنایی3

A
B

C

هویج

نزخم

cm15

( )2
( )1

cm10

3 (181
4 (/140 5/ 

هاي زیر را آشکار می یک از واقعیت کدامشود؛ این موضوعاندازیم، جوهر در آب پخش میوقتی یک قطره جوهر را داخل آب می
ها در مایع بسیار بیشتر از جامدها است. بین مولکول فاصلۀ) 1
ها تقریباً مساوي جامدها است. ها در مایع بین مولکول فاصلۀ) 2
 کنند. هاي مایع به اطراف حرکت می ) مولکول3
 کنند. هاي مایع سر جاي خود نوسان می ) مولکول4

بریم؛ براي آنکه اختالف فشار آب در درون لوله نسبت به سطح آزاد آب درونمویین را به داخل ظرف پر از آبی فرو میلولۀک 
فزایش یابد، باید:

) سطح داخلی لوله را با روغن چرب کنیم.2 ) لوله را بیشتر در آب فرو ببریم.1
دهیم که فشار هوا کمتر اس) آزمایش 4 مویین با قطر کمتر استفاده کنیم.لولۀ) از3 انجام را در محلی

) خـارج2لیتر شاره از قسمت (18ثانیه،  4اي در حال حرکت است؛ اگر در مدت ناپذیر با جریان الیهاي تراکم در شکل زیر، شاره
 است.) 3و cm15و cm10ها  متر بر ثانیه است؟ (قطر لوله ) چند سانتی1ندي ورود شاره از قسمت (

1 (45
2 (15
3 (30
4 (60

اصلی هستند؟SIها در در کدام گزینه تمام کمیت
) طول، بار الکتریکی، شدت جریان الکتریکی2 ) جرم، شدت روشنایی، مساحت1
) نیرو، زمان، جرم4 ) زمان، طول، شدت روشنایی3

هویج

cm15

( )(
( )

m
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-145 تعداد از جمالت زیر صحیح هستند؟چه 
 شود. الف) هنگام نوشیدن نوشابه با نی، خاصیت موئینگی نی سبب باال رفتن نوشابه از نی می

 باشد. ب) علت باال رفتن آب و مواد غذایی از آوندهاي گیاهان، خاصیت موئینگی می
 تشکیل شده است.داخل المپ مهتابی تابان از پالسما  مادةدرون ستارگان، آتش و  مادةج) 

 شوند. ها عالوه بر تغییرات فیزیکی، دچار تغییرات شیمیایی نیز می د) نانوذره
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

باشد، فشـاري   B استوانۀ، دو برابر ارتفاع A استوانۀروي سطح افقی قرار دارند. اگر ارتفاع  Bو  Aوزنِ  جنس و هم توپر، هم استوانۀدو  146-
 کند؟ به زمین وارد می Bکند، چند برابر فشاري است که مکعب  رد میبه زمین وا A استوانۀکه 

1 (4 2 (1
4   3 (1

2   4 (2 

gاست. اگر چگالی آب استخر،  kPa160متر،  4فشار وارد بر کف استخري به عمق 
Lit

-147 فشار جو چند پاسکال است؟باشد،  310

1 (/
5109 10   2 (510   3 (/

509 10   4 (/
512 10   

لولـه وارد   بسـتۀ رویی که به انتهاي متر جیوه باشد، نی سانتی 75است؛ اگر فشار هوا  cm22لوله،  بستۀدر شکل زیر، مساحت انتهاي  148-

mgشود چند نیوتون است؟ ( می
s210 ،/

g
cm313 sin، جیوه6 337 5( 

1 (90 
2 (/12 24   
3 (/6 12   
4 (/9 7   

-149 است؟ Cچند برابر چگالی مایع  Aایم. چگالی مایع  شکل ریخته U لولۀسه مایع مخلوط نشدنی را مطابق شکل در 

1 (4
5   

2 (3
4   

3 (4
3   

 دارد. B) بستگی به چگالی مایع 4
Pاسـت؟ (  cmچنـد   xکیلوپاسـکال باشـد، مقـدار     20) برابر 1اي گاز موجود در مخزن ( شار پیمانهدر شکل زیر، اگر ف Pa5

0 و  10 150-
g

cm31آب( 

1 (5   
2 (50   
3 (4   
4 (40 

cm50
37

هویج

cm
20 cm

15

B

CA

cm
15

1 نزخم0
x2 نزخم

بآ
بآ

1 (/
5109 10/  2 (510  3 (/

509 10//  4 (/
512 10/ 

لولـ بسـتۀ ییرویی که به انتهاي متر جیوه باشد، نی سانتی 75است؛ اگر فشار هوا cm22لوله، بستۀدر شکل زیر، مساحت انتهاي 

mgشود چند نیوتون است؟ (می
s210 ،/

g
cm313 sin، جیوه//6 337 5(

1 (90
2 (/12 24/ 
3 (/6 12/ 
4 (/9 7/ 

 است؟ Cچند برابر چگالی مایع Aایم. چگالی مایع  شکل ریخته Uلولۀسه مایع مخلوط نشدنی را مطابق شکل در 

1 (4
5 

2 (3
4 

3 (4
3 

 دارد. B) بستگی به چگالی مایع 4
Pa51اسـت؟ (  cmچنـد  xکیلوپاسـکال باشـد، مقـدار    20) برابر 1اي گاز موجود در مخزن (فف شار پیمانهدر شکل زیر، اگر ف

g
cm31آب(

1 (5 
2 (50 
3(4

cm50
37

هویج

cm
20 cm

15

B

C

cm
15

نزخم0
x2 نزخم

آ
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-151 زمین بیشتر است؟  ةسیارمیان کدام دو عنصر در تفاوت فراوانی 
1 (O  باFe 2 (Mg  باSi 3 (O  باSi 4 (Fe  باMg 

کند. حساب کنید که به تقریب ساالنه، چه مقـدار از جـرم خورشـید کاسـته      ژول انرژي به سوي زمین گسیل می 2210خورشید روزانه 152-
 گیرید.)روز در نظر ب 365شود؟ (سال را  می

1(g610    2(ton510    3(kg74 10    4(g94 10    
-153 است؟ درستدهد،  رادیوایزوتوپی که شکل مقابل نتیجه عملکرد آن در بدن را نشان می ةکدام گزینه دربار

 یابد. توپی، فراوانی آن افزایش میسازي ایزو ) در طی فرایند غنی1
 ترین فلز پرتوزا است. شده ) شناخته2
 ) پایداري آن کم است.3
 گیرد. ) براي تصویربرداري از سیستم گردش خون مورد استفاده قرار می4

توان گفت، طـول مـوج    یابد و می می ......... هاي متوالی اختالف انرژي الیه.........  اصلی، سطح انرژي الیه الیۀ ةها، با افزایش شمار در اتم 154-
 باشد. پنجم به چهارم می الیۀاز انتقال از .........  چهارم به سوم الیۀنور حاصل از انتقال الکترون از 

 ) همانند ـ کاهش ـ بیشتر2  ) برخالف ـ افزایش ـ کمتر1
 ) برخالف ـ کاهش ـ کمتر4  ) همانند ـ افزایش ـ کمتر3

-155 ترین ایزوتوپ لیتیم کدام است؟ هاي سبک ي پایدارترین ایزوتوپ مصنوعی هیدروژن با نوترونها اختالف تعداد نوترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

CO2گرم از 12
)، شامل چند مول الکترون است؟3 C , O)12 16

6 8  156-
1(/4 6    2 (6 3(/6 4    4 (7 

هـا یکـی بیشـتر از     تـر آن تعـداد نـوترون    باشد، در ایزوتوپ سنگین ایزوتوپ می 2لیتیم سومین عنصر جدول تناوبی است که داراي  157-
اتم آن داراي پروتون و نوترون برابري هستند. جـرم اتمـی میـانگین ایـن عنصـر       15اتم لیتیم در طبیعت  250ها است. از هر  پروتون

)؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابرکدام است amuبرحسب  amu)1 (.در نظر بگیرید 
1(/6 15  2(/6 06    3(/6 72    4(/6 94    

C)هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت , O , Ne ;g .mol )112 16 20  158-
 باشد. می Neگرم گاز  15داراي تعداد اتم برابري با  CO2گرم گاز 11الف) 
 کنند. گیري می ها را به تقریب اندازه سنج جرمی، جرم اتم با استفاده از دستگاه طیف ب) 

0/ها در ج) تعداد اتم 0/هاي موجود در تممول گاز اکسیژن با تعداد ا 5  مول آمونیاك برابر است. 25
/د) در یک نمونه یک گرمی از گاز هیدروژن به تعداد

236 02  اتم هیدروژن وجود دارد.  10
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-159 الکترون وجود دارد..........  ظرفیت آن الیۀه در باشد ک.........  وجود عنصر ةدهند تواند نشان رنگ سبز ایجادشده در یک شعله می
 2) سدیم ـ 4 11) مس ـ 3 1) سدیم ـ 2 10) مس ـ 1

توان گفت، طـول یابد و می می......... هاي متوالی اختالف انرژي الیه......... اصلی، سطح انرژي الیهالیۀةها، با افزایش شمار در اتم
 باشد. پنجم به چهارم میالیۀاز انتقال از .........  چهارم به سوم الیۀور حاصل از انتقال الکترون از 

) همانند ـ کاهش ـ بیشتر2) برخالف ـ افزایش ـ کمتر1
) برخالف ـ کاهش ـ کمتر4 ) همانند ـ افزایش ـ کمتر3

ترین ایزوتوپ لیتیم کدام است؟ هاي سبک ي پایدارترین ایزوتوپ مصنوعی هیدروژن با نوترونهاختالف تعداد نوترون
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

CO2گرم از 12
)، شامل چند مول الکترون است؟3 C , O)12 16CC6 8C ,C , 

1(/4 6//  2 (6 3(/6 4/  4 (7
هـا یکـی بیشتـر آن تعـداد نـوترون   باشد، در ایزوتوپ سنگین ایزوتوپ می 2یتیم سومین عنصر جدول تناوبی است که داراي 

اتم آن داراي پروتون و نوترون برابري هستند. جـرم اتمـی میـانگین ایـن15اتم لیتیم در طبیعت 250ها است. از هر  روتون
)؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابرکدام است amuرحسب  amu)(.در نظر بگیرید

1(/6 15/ 2(/6 06/  3(/6 72/  4(/6 94/ 
C)هاي زیر درست است؟چه تعداد از عبارت , O , Ne ;g .mol )1, O , Ne, O , N 

 باشد. میNeگرم گاز 15داراي تعداد اتم برابري با CO2گرم گاز 11لف) 
 کنند. گیري می ها را به تقریب اندازهسنج جرمی، جرم اتمبا استفاده از دستگاه طیفب)

0/ها در ج) تعداد اتم 0/هاي موجود در تممول گاز اکسیژن با تعداد ا//5 مول آمونیاك برابر است./25
/د) در یک نمونه یک گرمی از گاز هیدروژن به تعداد

236 02 اتم هیدروژن وجود دارد. /10
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

الکترون وجود دارد.........  ظرفیت آن الیۀه در باشد ک.........  وجود عنصر ةدهند تواند نشان رنگ سبز ایجادشده در یک شعله می
مس1 سدیم102) مس13) سدیم114) (2
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-160 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 انحراف رنگ سرخ پس از عبور از منشور از رنگ سبز کمتر است. زاویۀالف) 

 رد.گی نانومتر را در برمی 700تا  400موج  ةمرئی نور باز ةب) گستر
 مرئی طیف نشري خطی عناصر لیتیم و هیدروژن تعداد خطوط برابر است. ناحیۀج) در 

 گیرد. طیف مرئی را دربرمی ةبسیار کوتاهی از گستر باریکۀها  د) هر یک از رنگ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-161 است..........  و در نگاه ماکروسکوپی.........  انرژي ......... ماده در نگاه میکروسکوپی
 ) همانند ـ پیوسته ـ گسسته2 ) برخالف ـ پیوسته ـ گسسته1
 ) برخالف ـ گسسته ـ پیوسته4  ) همانند ـ گسسته ـ پیوسته3

-162 هاي مربوطه را ایجاد کنند؟ توانند رنگ هاي مقابل کدام مواد به ترتیب از راست به چپ می با توجه به شکل
1(Cu(NO )3    Naـ  LiClـ  2
2 (Cu  ـNa  ـLi   
3 (NaCl ـCuSO4 ـLiNO3  
4(Li SO2 Naـ CuCl2ـ 4 SO2 4    
 

-163 هاي زیر است؟ یک از گزینه کدام Ge32ظرفیت اتم الیۀهاي  مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون
1 (8 2 (10 3 (18 4 (22 

گـروه آن در   شـمارة سوم است. عدد اتمی ایـن عنصـر و    الیۀهاي آن در  چهارم آن نصف الکترون الیۀهاي یک اتم در  تعداد الکترون 164-
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟ اي به جدول دوره

 9ـ گروه  39) 4  3ـ گروه  37) 3 3ـ گروه  39) 2 1ـ گروه  37) 1
-165 درستی نشان داده شده است؟ ها به در چند مورد ترتیب پر شدن زیرالیه

pالف) d4 sب)   4 f6 pج)   4 d6 sد)   5 p7 6   
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-166 یک کاتیون دانست؟ زیرالیۀنها مربوط به آخرین توان ت کدام آرایش الکترونی زیر را می

1(s p2 63 3    2(s24    3(d94    4(s16    
-167 دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطی عناصر مختلف کدام است؟

 ) کوانتومی بودن انتقال الکترون1
 هاي الکترونی پیرامون هسته ) متفاوت بودن عدد اتمی و انرژي الیه2
 ها هاي اتم ) متفاوت بودن تعداد الکترون3
 ها اتم ة) متفاوت بودن انداز4

درزخرسزبس

2 (Cu ـNa ـLi 
3 (NaCl ـCuSO4 ـLiNO3  
4(Li SO2 4SOS ـCuCl2 ـNa SO2 4SOS   

هاي زیر است؟ یک از گزینه کدام Ge32ظرفیت اتم الیۀهاي  مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون
1 (8 2 (10 3 (18 4 (22

گـروه شـمارة سوم است. عدد اتمی ایـن عنصـر و   الیۀهاي آن در  چهارم آن نصف الکترونالیۀهاي یک اتم در عداد الکترون
ترتیب از راست به چپ کدام است؟اي به جدول دوره

9ـ گروه  39) 4  3ـ گروه  37) 3 3ـ گروه  39) 2 1ـ گروه  37) 1
زیرالیه نشان داده شده است؟ ها به در چند مورد ترتیب پر شدن درستی

pلف) d4p (بs f6 4ss f (جp d6p (دs p7 6s 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4

الکترونی زیر را می آرایش ت کدام دانست؟زیرالیۀتتنها مربوط به آخرینتوان یک کاتیون

1(s p2 63 3s2  2(s24  3(d94  4(s16 
دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطی عناصر مختلف کدام است؟

) کوانتومی بودن انتقال الکترون1
هاي الکترونی پیرامون هسته) متفاوت بودن عدد اتمی و انرژي الیه2
 ها هاي اتم ) متفاوت بودن تعداد الکترون3
 ها اتم ة) متفاوت بودن انداز4
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12صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

-168 ؟نداردهاي ترکیبات زیر با نام شیمیایی آن تطابق  یک از فرمول کدام
1(Mg N3 K)2  :منیزیم نیترید   2 S2 پتاسیم سولفید: 
3(CrCl3 کروم:)(III 4   کلرید (ZnO  روي:)II( اکسید 

HNO)اسید ها در چند گرم نیتریک اکسید با تعداد کل اتم گرم گوگرد تري 16هاي اکسیژن موجود در تعداد اتم -169 برابر است؟ 3(
(H , N , S , O ; g.mol )11 14 32 16  

1(/7 56    2(/12 6    3(/9 45    4(/6 3    
-170 هاي زیر بیشتر است؟ بیک از ترکی هاي ناپیوندي در کدام هاي پیوندي به زوج الکترون نسبت تعداد زوج الکترون

 سولفید ) کربن دي4 ) اوزون3 ) کربن تتراکلرید2 اکسید ) گوگرد تري1
-171 است؟ نادرستهاي زیر  یک از مقایسه کدام

 پرتوهاي فرابنفش) طول موج: پرتوهاي ایکس2 امواج رادیویی) انرژي: پرتوي فروسرخ1
 ریزموج) انرژي: نور مرئی4  آبیاي شعله: زرد) دم3

چهارم جدول، در حال پر  ةچهارم الکترونی حداکثر گنجایش چند الکترون را دارا است و چه تعداد از عناصر دور الیۀاز راست به چپ،  172-
 چهارم هستند؟ الیۀهاي  کردن زیرالیه

 18ـ  32) 4 8ـ  18) 3 8ـ  32) 2 18 ـ 18) 1
-173 دیگر برابر است؟ هاي زیر با یک هاي ظرفیتی در کدام مورد از جفت اتم تعداد الکترون

1(Mn , Cr25 24    2(Ga , Sc31 21    3(Ne , He10 2    4(Zn , Ca30 20    

)است؟ 12تقریباً چند برابر جرم کربن ـ  HSO4جرم ترکیب H , S , O)1 32 16
1 16 8  174-

1(/6 5    2 (8 3 (9 4 (10 
-175 شده درست هستد؟ اي رسم چند مورد از ساختارهاي الکترون ـ نقطه

  ) صفر2 2) 1
3 (1 4 (3 
 
 

 

 آموز گرامی! دانش
(از کانـال   QR Code Readerافـزار   نرموسیلۀ از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به  ، پسپاسخنامهجهت دریافت 

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

 

H C H

H

H

O O H Cl Br Br

زر) ي یبیم ر ور رژي وج) ریز
چهارم جدول، درةچهارم الکترونی حداکثر گنجایش چند الکترون را دارا است و چه تعداد از عناصر دورالیۀز راست به چپ، 

چهارم هستند؟الیۀهاي  کردن زیرالیه
18ـ 32) 4 8ـ 18) 3 8ـ 32) 2 18 ـ 18) 1

دیگر برابر است؟ هاي زیر با یکهاي ظرفیتی در کدام مورد از جفت اتم عداد الکترون
1(Mn , Cr25 24Mn ,  2(Ga , Sc31 21Ga ,  3(Ne , He10 2Ne , H  4(Zn , Ca30 20Zn , 

)است؟ 12تقریباً چند برابر جرم کربن ـ HSO4جرم ترکیب H , S , O)1 32 16H S( H S1 16 8H , S ,( H , S , 
1(/6 5/  2 (8 3 (9 4 (10

شده درست هستد؟اي رسم چند مورد از ساختارهاي الکترون ـ نقطه
  ) صفر2 2) 1
3 (1 4 (3

آموز گرامی!دانشد
QRافـزار  نرموسیلۀ از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به ، پسپاسخنامهجهت دریافت ج Code Readerاز)

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

C H

H

H
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف

 بخش زمانی ـ حسن وسگري سیما کنفی ـ مرتضی گنج مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1

 آریا ذوقی کاظم غالمی زبان عربی 2

 مجید فرهنگیان ـ محمد رضایی بقا محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3

 ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4

 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5

 العابدین غالمی ـ حمید گروسی  زین مهریار راشدي هندسه تحلیلی و جبر خطی 6

 مصطفی دیداري رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7

 البرز امینیان ـ محمدصادق جهانبزرگی  جواد قزوینیان فیزیک 8

 کیش ـ کامران کیومرثی  مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 9
 
 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 زاده ـ مریم کالته محمدحسین جزایري ـ نگین خیرمند ـ هلیا قاسم

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 بخشی ـ سمیه قدرتی ـ طاهره میرصفی بهاره احدي ـ رقیه اسدیان ـ علی الماسی ـ معصومه علی

  
 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 1آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه 
 سبزرنگ زنگار، به منسوب: زنَگاري

 )155و  154هاي  (فارسی دهم، صفحه
.2 صحیح است. 1گزینه 

 فلزي تۀرشسیم، ل: مفتو است:  مدهآنادرست معانی درست واژگانی که 
 بوهاي کثیف و بد محل جمع شدن آبب:منجال   باریک و دراز

.3 صحیح است. 2گزینه 
 4 گزینۀنادرست معنا شده است. در » آشفته« واژة 3و  1هاي  در گزینه

معناي دقیقی براي آرامش نیست زیـرا ایـن واژه صـفت    » مطمئن« واژة
 اسم است.» آرامش«است و 

 )156تا  154هاي  (فارسی دهم، صفحه
صحیح است.   3گزینه  4.

 خواره می ←میخاره 
 )30و  13هاي  (فارسی دهم، صفحه

.5 صحیح است.   4گزینه 
 غَرَض کشاورز (هدف کشاورز) ←قرض کشاورز 

.6 صحیح است. 2گزینه 
نامه اثـر کیکـاووس وشـمگیري (نصـراهللا      سفرنامه اثر ناصرخسرو، قابوس

 هاي صاحبدالن اثر محمدي اشتهاردي منشی)، داستان
صحیح است. 4گزینه  7.

 خبري ) بی3) دلگیر بودن  /  2صدا بودن  /   غوغا و بی ) وجه شبه: کم1
 است.کار نرفته  قامتی به ) وجه شبه که بلندباالیی و راست4

 )24 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است. 4گزینه  8.

 ) باده مجاز از جام؛ کف مجاز از دست1  ها: بررسی سایر گزینه
 ) سر مجاز از مو3) سر مجاز از قصد و آهنگ           2

 شود. مشبه: شکل سرخ و سیاه شقایق تشبیه دیده می 4 گزینۀاما در 
 به: مؤمن و منافق؛ وجه شبه: رنگ و شکل مشبه

 )14 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است. 3گزینه  9.

 مجاز از سخن آمیز / حرف حس الف) حرف تلخ 
 بویایی) آمیزي (شنوایی حس ج) شنیدن بو   کنایه ب) کمر بستن 

 تشبیه زلف به کمند کمند زلفت د) 
 )14 صفحۀ(فارسی دهم، 

.10 صحیح است. 3گزینه 
اند از: مستغنی، بیابان، خالصه، ساالر، مبارزه (دقـت   واژگان ساده عبارت

داشته باشید که مبارزه بـر وزن مفاعلـه (سـاخت عربـی) اسـت و سـاده       
انـد و   دخیل عربی در زبان فارسی شبه سـاده  شود و کلمات محسوب می

 باید آنها را ساده در نظر گرفت.)
 اك+  خورسایر واژگان: آموخت + ن/ سیر + آب/ شاد + ان/ تاب + ناك/ 

 )8 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
.11 صحیح است. 1گزینه 

 صورت زیر است: شکل درست زمان افعال با حفظ شخص به
 لتزامیمضارع ا ساخت منفی امر فعل
 بپردازي پرداختی نمی بپرداز پرداختی داشتی می

 بفروشم فروختنخواهم  شبفرو خواهم فروخت
 بیندازم اندازم نمی بینداز اندازم می
کـار رفتـه اسـت و     مورد جدول با شکل درست با حفظ شخص به 2تنها 

 هفت مورد نادرست است.
 )19 صفحۀ، 5(فارسی دهم، تمرین 

.12 صحیح است. 2گزینه 
 الیه، بسی: قید، باالتر: مسند، آستان: مفعول حریم: مضاف

 )41 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
صحیح است. 4گزینه  13.

 جملـۀ جمالت گذرا هستند، با فعـل اسـنادي (البتـه     همۀدر این گزینه 
) سـراپاي  2) سراپا در رنج هستید؛ 1توان خواند:  دوم را به دو صورت می

تشـکیل  » نهـاد + فعـل  «از ر دو صـورت  رنجید. که در هـ  (از چیزي) می
) 3) فعل لغزیـدن؛  2) فعل رفتن و ماندن؛ 1ها:  و در سایر گزینه اند نشده

 اند. تشکیل شده» نهاد + فعل«فعل جوشیدن همگی از 
 )14و  41 هاي صفحه، 2و  4(فارسی دهم، تمرین 

.14 صحیح است. 2گزینه 
بـرد.   آبرو را از خانـدان مـی  کفایت عزت و  مفهوم: وارث و جانشین ناشایست و بی

 در تقابل است.» جانشین شایسته و بالیاقت نیاکان بود«که با مفهوم سؤال 
.15 صحیح است. 1گزینه 

و صـورت   1 گزینۀراسخ و دانشمندي و ارزشمندي نیما در  ارادةداشتن 
 سؤال، هر دو، وجود دارد.

 )45 صفحۀ، 5(فارسی دهم، درس 
.16 صحیح است. 3گزینه 

درست به پرهیز از دورویی و ریا و دروغ توصیه  گزینۀو  در صورت سؤال
 گزینـۀ به دروغ مصلحتی اشاره دارد. در  2و  1هاي  شده است. در گزینه

 شکوه از ناکامی. 3
 )18 صفحۀ، 2(فارسی دهم، درس 

.17 صحیح است. 3گزینه 
تواضـع و  «در سـتایش   3 گزینـۀ ابیـات بـه اسـتثناي بیـت      همۀمفهوم 
اشاره به این نکتـه دارد کـه تواضـع      3 گزینۀبیت است. مفهوم » فروتنی

 موقع ضررش بیشتر از نفعش است.     زیاد و بی
 )14 صفحۀ(فارسی دهم، 

.18 صحیح است. 1گزینه 
دروغ «در  ،»1« گزینـۀ ابیات در نکوهش دروغ اسـت امـا در    همۀگرچه 
 .است ذوق و لذّتی هم قائل شده» گفتن

 )16 صفحۀ(فارسی دهم، 
است.صحیح  2گزینه  19.

کند ایـن  مفهـوم    اشاره می» گذرا بودن غم و شادي«مفهوم صورت سؤال بر  
 تکرار شده است. 2 گزینۀها تنها در بیت  ها و شادي یعنی در گذر بودن غم

 )17 صفحۀ(فارسی دهم، 
.20 صحیح است. 1گزینه 

در ایـن اسـت کـه روزگـار      1مفهوم بیت صـورت سـؤال و بیـت گزینـۀ     
منوال در حال گـردش نیسـت، گـاهی بـه سـود      همیشه بر یک طریق و 

 ها و گاهی هم بر ضرر آنهاست. روزگار باال و پایین زیاد دارد. انسان
) ما که امروز پشت و پناه کسی نیستیم در روز 2  ها: بررسی سایر گزینه

 نیاز کسی پشت و پناهمان نخواهد بود.
 شد.کنم که همیشه اوضاع و احوال تو بر وفق مراد با ) دعا می3
 رویم و روزگار پس از ما خواهد بود. ) به روزگار دل مبند که ما می4

 )34 صفحۀ(فارسی دهم، 
 زبان عربی
صحیح است. 1گزینه 21.
)/ 3و  2 هـاي  گزینه رد( دارید پا به را نماز: »الصالة أقیموا: «مهم کلمات

ــوا« ــاة آت ــات: »الزک ــد زک ــۀ  رد( بدهی ــا)/ «2گزین ــر(« هرچــه: »م   »اگ
 مـن )/ «2 گزینۀ رد( بفرستید پیش: »تُقدموا)/ «است اضافی 3 گزینۀ در

 نـزد  را آن: »اهللا عنـد  تجدوه)/ «4و  3 هاي گزینه رد( نیک کار از: »خیر
)2 گزینۀ رد( یابید می خدا

)19 صفحه ،2درس دهم، (عربی
صحیح است. 3گزینه   22.

 فــی الکثیــرة األشــجار/ «بنگریــد کنیــد، نگــاه: »اُنظــروا: «مهــم کلمــات
 نمـت  کیف) / «4 و 1 هاي گزینه رد( باغ در بسیار هاي درخت: »الحدیقۀ

: »نضـرة  غصونها)/ «2گزینۀ  رد( کرده رشد دانه یک از چگونه: »حبۀ من
)  2 و 1 هاي گزینه رد( هستند تازه و تر هایشان شاخه

 )3 صفحۀ ،1 درس دهم، عربی(
.23 صحیح است. 3گزینه 
: »ابحثـوا ) / «1گزینـه  رد( مـن  دوسـتان  اي: »أصدقائی یا: «مهم کلمات
 چـه : »مـن / « بگوییـد : »قولـوا ) / «4 و 2 هـاي  گزینه رد( کنید جستجو
 2 و 1 هاي گزینه رد( آورد می در: »یخرِج) / «4و 1 هاي گزینه رد( کسی

را هایشان میوه: »ثمراتها/ « درختان از: »الشجرات من) / «4 و
صحیح است. 2گزینه  24.

 صـفت  »المسـلمون (« مسـلمین  دانشمندان  )1  :ها گزینه سایر خطاهاي
ــه بایــد و اســت : »المســلمون العلمــاء! «شــود ترجمــه مفــرد صــورت ب

:  )3  )مسلمان دانشمندان است. اضافی »حتماً« کلمۀ حتماً
» بــ « حرف با وقتی اما است؛ »آمد« معناي به تنهایی به »جاء(« آمد  )4

)است »آورد« معناي به شود می همراه
صحیح است. 2گزینه   25.

)شش و نود: »تسعون و ستّۀ(« نه و شصت  )1 :ها گزینه سایر خطاهاي
 مطـابق  بایـد  نتیجـه  در و آمـده  »ال« بـدون  اسم سر بر »هذه(« ابرها این  )3

...)که هستند ابرهایی اینها: »غیوم هذه«. شود ترجمه خودش از بعد اسم
 بهتـرین  ــ ) »چهـره « نـه  اسـت  »تصـویر « معناي به »صورة(« چهره  )4
)است »اولین« معناي به »األولی(«

صحیح است. 4نه
غَرَض کشاورز (هدف کشاورز)←ض کشاورز 

صحیح است.2نه
نامه اثـر کیکـاووس وشـمگیري (نصـراهللا     نامه اثر ناصرخسرو، قابوس

هاي صاحبدالن اثر محمدي اشتهارديی)، داستان
صحیح است.4نه

خبري ) بی3) دلگیر بودن  /  2صدا بودن  /   غوغا و بیوجه شبه: کم
است.کار نرفته  قامتی به وجه شبه که بلندباالیی و راست

)24صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است.4نه

) باده مجاز از جام؛ کف مجاز از دست1  ها: سی سایر گزینه
) سر مجاز از مو3سر مجاز از قصد و آهنگ           

شود. مشبه: شکل سرخ و سیاه شقایق تشبیه دیده می 4 گزینۀدر
به: مؤمن و منافق؛ وجه شبه: رنگ و شکل ه

)14صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است.3نه

مجاز از سخن آمیز / حرف حسحرف تلخ 
بویایی) آمیزي (شنوایی حس  ج) شنیدن بو کنایه کمر بستن 

تشبیه زلف به کمندکمند زلفت 
)14صفحۀ(فارسی دهم، 

صحیح است.3نه
اند از: مستغنی، بیابان، خالصه، ساالر، مبارزه (دقـت  ان ساده عبارت

ته باشید که مبارزه بـر وزن مفاعلـه (سـاخت عربـی) اسـت و سـاده       
انـد و  دخیل عربی در زبان فارسی شبه سـاده  شود و کلمات سوب می

آنها را ساده در نظر گرفت.)
واژگان: آموخت + ن/ سیر + آب/ شاد + ان/ تاب + ناك/  اك+ خورر

)8 صفحۀ، 4(فارسی دهم، تمرین 
صحیح است.1نه

صورت زیر است:ل درست زمان افعال با حفظ شخص به
لتزامیمضارع اساخت منفیامرفعل

موقع ضررش بیشتر از نفعش است.    زیاد و بی
ص(فارسی دهم،

صحیح است.1گزینه  18.
،»1«   گزینـۀ ابیات در نکوهش دروغ اسـت امـا در   همۀگرچه 
.است ذوق و لذّتی هم قائل شده» گفتن

 ص(فارسی دهم،
است.صحیح 2گزینه  19.

 کند ایـ اشاره می»««گذرا بودن غم و شادي«مفهوم صورت سؤال بر 
تکرار ش2 گزینۀها تنها در بیت ها و شادي یعنی در گذر بودن غم

ص(فارسی دهم،
صحیح است.1گزینه  20.

در ایـن اسـت ک1مفهوم بیت صـورت سـؤال و بیـت گزینـۀ     
منوال در حال گـردش نیسـت، گـاهیهمیشه بر یک طریق و 

ها و گاهی هم بر ضرر آنهاست. روزگار باال و پایین زیاد انسان
) ما که امروز پشت و پناه کسی نیست2 ها: بررسی سایر گزینه

نیاز کسی پشت و پناهمان نخواهد بود.
شدکنم که همیشه اوضاع و احوال تو بر وفق مراد با) دعا می3
رویم و روزگار پس از ما خواه) به روزگار دل مبند که ما می4

ص(فارسی دهم،
عرععررعربییببییبییببییبی زباابباابان
صحیح است.1گزینه 21.
»الصالة أقیموا: «مهم کلمات

حح
هـا گزینه رد( دارید پابه رانماز:

ــوا« ــاة آت ــات:»الزک ــد زک ــۀ رد( بدهی ــا)/ «2گزین ــ: »م هرچ
»تُقدموا)/ «است اضافی 3گزینۀدر

رز ی
 گزینۀ رد( بفرستیدپیش: 

:»  اهللا عنـد  تجدوه)/ «4و 3 هاي گزینه رد( نیک کار از:»خیر
)2گزینۀرد( یابید میخدا

ص،2درس دهم، (عربی
صحیح است.3گزینه  22.
»اُنظــروا: «مهــم کلمــات

ح
الکاألشــجار/ «بنگریــد کنیــد، نگــاه:

ک) / «4 و 1 هاي گزینه رد( باغ در بسیار هاي درخت: »الحدیقۀ
ۀکاکاگ 2گ
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صحیح است. 4گزینه   26.
 رد( رنــگ آبــی پیراهنــی: »أزرق فســتان/ « دارد: »لهــا: «مهــم کلمــات
: »لهـا ) / «3 و 2 هاي گزینه رد( ام خریده: »اشتریت) / «3 و 1 هاي گزینه
 رد( شـدنش  التحصـیل  فـارغ : »تخرّجها) / «3 و 2 هاي گزینه رد( برایش
نۀ  بعـد ) / «3گزینـه  رد( دانشـگاه : »الجامعـۀ ) / «3 و 1 هـاي  گزینه السـ 
)3 گزینه رد( سال چهارمین از پس: »الرّابعۀ

)2 و 1 هاي درس دهم، (عربی
صحیح است. 1گزینه   27.

) / 2گزینـۀ   رد( »اثنـین  کتـابین یـا کتـابین   : «کتـاب  دو: مهـم  کلمات
 بیسـت  و صد/  »سعرهما: «قیمتشان) / 3 گزینۀ رد( »اشترینا: «خریدیم

 3 هـاي  گزینه رد( »تومان ألف عشرین و ثالثۀ و مائۀ: «تومان هزار سه و
)3 گزینۀ رد( »صار: «شد)/ 4و 

صحیح است. 3گزینه  28.
 گوینـده  آن، بـه  توجه با و باشد می »زیباست چه« معناي به »أجمل ما«
.است شده متعجب روستا آن هاي جنگل زیبایی از

 زیبـا  واقعـاً  گوینـده  نظـر  در روسـتا  آن هـاي  جنگل  )1 :ها گزینه ترجمۀ
 از زیبـاتر  روسـتا  آن هـاي  جنگـل  کـه  اسـت  معتقد گوینده  )2  !نیستند
 بـه  را گوینـده  روسـتا  آن هـاي  جنگل زیبایی  )3  !است دیگر هاي جنگل

 دلیــل بــه روســتا آن بــه زودي بــه گوینــده  )4  !اســت آورده در شــگفت
!کرد خواهد سفر زیبایش هاي جنگل

 )14صفحۀ  ،2درس  دهم، (عربی
.29 صحیح است. 3گزینه 

ادیسون نخستین کسی است که برق و باتري و تلفن همـراه را اختـراع   «
 هاي دیگر آمده:که کامالً غلط است ولی در گزینه» کرد

 .نندک) پرستاران کسانی هستند که به پزشکان در درمان بیماران کمک می1
 گیرد.) استان، قسمتی از کشور است که تعدادي از شهرها و روستاها را در برمی2
 هاي قلب است.) فشار خون از دالیل اصلی بیماري4

 )1درس (عربی دهم،
صحیح است. 3گزینه   30.
مکسر جمع نه است، مفرد »روشنایی: ضیاء«

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

 بـا  1گزینـه  در. اسـت  مخاطـب  مؤنث جمع براي مناسب فعل »تفتحن«
 نیـاز  غایـب  مؤنـث  جمـع  فعل یک به »ـهنّ« ضمیر و »هؤالء« به توجه
 !باشد می صحیح »یفتحن« بنابراین داریم،
.32 صحیح است. 4گزینه 
 را هشـتم  درس فقـط  دیـروز  مـا  معلّـم : «سـؤال  صـورت  عبارت ترجمۀ
!»بنویسید هایتان خانه در را درس هاي تمرین: گفت ما به و کرد تدریس
) دیروز: أمس( کرد؟ تدریس زمانی چه معلّم  )1 :ها گزینه ترجمۀ

)هشتم درس فقط! درس یک( کرد؟ تدریس درس چند معلّم  )2
)هشتم درس( کرد؟ تدریس چیزي چه معلّم  )3
 صـورت  عبارت در( بنویسید؟ را درس هاي تمرین گفت کجا در معلّم  )4

 )است نشده ذکر سؤال
صحیح است. 2گزینه  33.
 »آن: ذاك«  )3  .اسـت  اشـاره  اسـم  »ایـن : ذا«  )1 :ها گزینه سایر بررسی

.هستند اشاره اسم »هذه« و »هناك«  )4  .است اشاره اسم
 اسـم  و است »صاحب« معناي به 2 گزینۀ در »ذا« که کنید توجه: تذکّر
!نیست اشاره

) 1درس  دهم، (عربی
.34 صحیح است. 3گزینه 
 )است نادرست( 2 با است برابر 5 بر تقسیم 100  )1  :ها گزینه ترجمه

)است نادرست( 80 با است برابر 4 عالوة به 67  )2
)است صحیح( 32 با است برابر 17 منهاي 49  )3
)است نادرست( 6 با است برابر 8 بر تقسیم 72  )4

صحیح است. 4گزینه  35.
 توصـیف  را اول اسـم  دوم، اسـم  آن در که خواهد می ترکیبی ما از سؤال
 صفت »اثنینِ« 4گزینۀ  در  !خواهد می صفت و موصوف ما از یعنی کند؛
!»إله« براي »واحد« همچنین و »إلهینِ« براي است
.نیست صفت »شدید« 3 گزینۀ در: تذکر

صحیح است. 1گزینه  36.
!ندارد معدود و رفته کار به »سبع« عدد گزینه این در

 بـراي  »أمتـار «  )3  »أربعـین « بـراي  »قـدماً «  )2  :ها گزینه سایر در ها معدود
»تسعین و تسعۀ« براي »جزءاً« همچنین و »مئۀ« براي »جزء«  )4  »ستّۀ«

)12 صفحۀ ،2 درس دهم، (عربی

صحیح است. 3گزینه  37.
!باشد می نیز »فعیلۀ« وزن بر و است صفت »عمیقۀ«کلمۀ  عبارت، این در

:ها گزینه سایر بررسی
ر  جمـع  دو هر »غصون« و »أشجار« کلمات  )1 ایـن  در و هسـتند  مکسـ 

.است نرفته کار به جمع انواع از نوع دو عبارت،
 2 عبارت این در و هستند الیه مضاف »أبی« و »اُمی« در »ي« ضمیر  )2

 یـک  »المکرّمـۀ  مکّۀ« که کنید دقت ! 3 نه است، رفته کار به الیه مضاف
!الیه مضاف نه است صفت »المکرّمۀ« و است وصفی ترکیب

 اعداد از بنابراین است، »بیستم« معناي به عبارت این در »العشرین«  )4
!اصلی نه باشد، می ترتیبی

 ترجمه متن
مــردي فرزنــدانش را فــرا خوانــد تــا همگــی نــزد او جمــع شــوند، پــس 

ها را به آنهـا   که دور او جمع شدند، ده قلم آورد. سپس همه قلم هنگامی
ها را بشکنند؛ پـس آنهـا نتوانسـتند.     رخواست کرد که قلمداد و از آنها د

سپس به هر یک از آنها یک قلم داد و خواست که آن را بشـکنند، پـس   
ها هسـتید.   توانستند آن را بشکنند. پس به آنها گفت: شما مثل این قلم

 تواند که بر شما غلبه کند. اگر متحد شوید (کسی) نمی
صحیح است. 2گزینه   38.

:ها گزینه ترجمه
 طلـب  بـرایش  مـرگش  از بعـد  که بگذارد جاي به را فرزندي کس هر  )1

 از پـس  کـه  حـالی  در) یابـد  می ادامه( است جاري پاداشش کند، آمرزش
!دارد قرار خود قبر در مرگش

!کنیم غلبه دشمنان بر تا باشیم متّحد هم با باید ما  )2
!شوند حاضر مرگش هنگام در پدرشان دور همگی باید فرزندان  )3
!کنند می غلبه ما بر دشمنان باشیم، متّحد باهم ما اگر  )4

صحیح است. 4گزینه  39.
 فرزنـدانش  بـه  را مـدادها  از تعدادي دوم بار در پدر  )1  :ها گزینه ترجمه

!)را مدادها از تعدادي نه داد مداد یک! (داد
!ماند نمی باقی همیشه اموال و مال که بفهمند فرزندان که خواست می پدر  )2
 از! (بشـکنند  را مـدادها  یکدیگر کمک با که خواست فرزندانش از پدر  )3
!)یکدیگر کمک با نه خواست انفرادي طور به فرزندان از یک هر
 !بگیرند پند داد، انجام آنچه از فرزندان که خواست می پدر  )4
صحیح است. 2گزینه   40.
 آخـرش  حرکـت  همـواره  سـالم،  مـذکر  هـاي  جمع همانند »هشتاد: ثمانون«
 معنـاي  بـه  توجـه  بـا  همچنـین . است نادرست »ثمانونُ« و استَ) -( »فتحه«

!باشد »جهان: العالَم« باید و است نادرست »دانشمند: العالم« عبارت،
)18 صفحۀ ،2درس دهم، (عربی

 فرهنگ و معارف اسالمی
.41 صحیح است. 2گزینه 

دنبال کردن غیر از کاري که خداوند انسان را براي آن آفریده است، پرداختن بـه  
است؛ اما پرداختن بـه   ﴾من کانَ یرید ثَواب الدنیا﴿اهداف فرعی و معادل عبارت 

 باشد.   می ﴾فَعند اهللا ثَواب الدنیا و اآلخرة﴿هدف اصلی همان عبارت 
)21و  14هاي  صفحه ،1درس (دین و زندگی دهم،

.42 صحیح است. 1گزینه 
منـدي)   هدفمندي (غایتقاعدة انسان نیز مانند سایر موجودات دیگر، از 

جدا نیست و قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است و گـام نهـادن   
او در این دنیا، فرصتی است که بـراي رسـیدن بـه آن هـدف بـه او داده      

کـرد،   ردم را موعظـه مـی  هرگاه که م) (رو حضرت علی  شده است. از این
اي مردم، هـیچ کـس بیهـوده    «کرد:  معموالً سخن خود را با این عبارت آغاز می

 »آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهاي لهو کند...
 )15صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

.43 صحیح است. 4گزینه 
بیهوده آفریده نشده تـا  .... هیچ کس اي مردم: «)(سخن حضرت علی 

ماوات خلقناماو﴿آیۀ و » رم کارهاي لهو کندسرگخود را  األرضوالسـ
ها و زمین و آنچه بـین آنهاسـت را بـه     ما آسمان«: ﴾العبینبینهماماو

 به هدفمندي خلقت اشاره دارد و با هم مفهوم هستند.» بازیچه نیافریدیم
 )15صفحۀ   ،1درس (دین و زندگی دهم، 

.44 صحیح است. 2گزینه 
ال باید توجه به یک تیر و چند نشـان زدن داشـت و   ؤس در پاسخ به این

 ومن کان یریـد ثـواب الـدنیا فعنـد اهللا ثـواب الـدنیا       ﴿آیۀ این مفهوم با 
 .قرابت معنایی دارد ﴾ةاآلخر

)21صفحۀ ، 1(دین و زندگی دهم، درس 

اززیبـاتر  روسـتا   آنهـاي  جنگـل  کـه  اسـت  معتقد گوینده  )2 !تند
 بـه  را گوینـده  روسـتا  آن هـاي  جنگل زیبایی  )3 !است دیگر هاي گل

 دلیــل بــه روســتا آنبــه زوديبــه گوینــده  )4  !اســت آورده در فت
!کرد خواهد سفر زیبایش هاي گل

)14صفحۀ  ،2درس  دهم، (عربی
صحیح است.3نه

سون نخستین کسی است که برق و باتري و تلفن همـراه را اختـراع   
که کامالً غلط است ولی در گزینه»

و رق ی ن ون
هاي دیگر آمده:

.نندکرستاران کسانی هستند که به پزشکان در درمان بیماران کمک می
گیرد.ستان، قسمتی از کشور است که تعدادي از شهرها و روستاها را در برمی

هاي قلب است.فشار خون از دالیل اصلی بیماري
 )1درس (عربی دهم،

است.3ینه  صحیح
مکسر جمع  نه است، مفرد »روشنایی: یاء

 )1درس (عربی دهم،
صحیح است.1نه

 بـا  1گزینـه  در. اسـت  مخاطـب  مؤنث جمع براي مناسب فعل »تحن
 نیـاز  غایـب  مؤنـث  جمـع  فعل یکبه »ـهنّ« ضمیر و »هؤالء«   به ه
!باشد می صحیح »یفتحن« بنابراین م،
صحیح است.4نه
  را هشـتم  درس فقـط  دیـروز  مـا  معلّـم : «سـؤال  صـورت  عبارت مۀ
!»بنویسید هایتان خانه دررا درس هاي تمرین: گفت مابه و کردس
) دیروز: أمس( کرد؟ تدریس زمانی چه معلّم  )1 :ها گزینه مۀ

)هشتم درس فقط!درس یک( کرد؟ تدریس درس چندمعلّم
)هشتم درس( کرد؟ تدریس چیزي چهمعلّم
صـورت  عبارت در( بنویسید؟   را درس هاي تمرین گفت کجا درمعلّم

)است نشده ذکر ل
صحیح است.2نه
 »آن:ذاك«  )3 .اسـت  اشـاره  اسـم  »ایـن : ذا«  )1 :ها گزینه سایرسی

.هستند اشاره اسم »هذه« و »هناك«  )4 .است اشاره
مواست»صاحب«معنايبه2گزینۀد»ذا«کهکنیدتوجه:ر اس

تواند که بر شما غلبه کند.اگر متحد شوید (کسی) نمی
صحیح است.2گزینه  38.
:هاگزینه ترجمه

بـرای مـرگش   ازبعـد  که بگذارد جاي بهرافرزندي کسهر )1
ک حـالی  درد) یابـد میادامه( است جاري پاداشش کند، آمرزش
!دارد   قرارخود قبر در مرگش

!کنیم غلبه دشمنان برتا باشیم متّحد همباباید ما )2
شحاضر مرگش هنگام در پدرشان دور همگی باید فرزندان  )3
!کنند می غلبه مابر دشمنان باشیم، متّحد باهم ما اگر  )4

صحیح است.4گزینه  39.
بـه  را مـدادها    از تعدادي دوم بار در پدر  )1 :هاگزینه ترجمه

!)رامدادها ازتعدادي نه داد مداد یک! (داد
باقی همیشه اموال و مال کهبفهمند فرزندان  که خواست می پدر  )2
بش  را مـدادها  یکدیگر کمک باکه خواست فرزندانش از پدر  )3
یکدیگر کمک با  نه خواست انفرادي طور   به فرزندان ازیکهر
!بگیرند پند داد، انجام آنچه   از فرزندان  که خواست میپدر  )4

صحیح است.2گزینه  40.
حرکـ همـواره  سـالم،  مـذکر  هـاي  جمع همانند »هشتاد:ثمانون«
است نادرست »ثمانونُ« و استَ) -( »فتحه«

ع
توجـه  بـا  همچنـین .--

باش »جهان:العالَم« باید و است نادرست »دانشمند:العالم« عبارت،
ص،2درس دهم، (عربی

ممعممعمممععااععااعارفاسالالسسالالسالممییممییمممی ففررففررفرههننههننهههننگگننگگنگو
صحیح است.2گزینه  41.

دنبال کردن غیر از کاري که خداوند انسان را براي آن آفریده است، پ
است؛ اما پ﴾﴿﴿من کانَ یرید ثَواب الدنیا﴿اهداف فرعی و معادل عبارت

باشد. می﴾﴿﴿فَعند اهللا ثَواب الدنیا و اآلخرة﴿هدف اصلی همان عبارت
هاي صفحه ،1درس(دین و زندگی دهم،

صحیح است.1گزینه  42.
هدفمندي (غایقاعدة انسان نیز مانند سایر موجودات دیگر، از 

گ ا ا ا آف ا ف اً ط ا
ز ر و و ر ز ن
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.45 صحیح است. 1گزینه 
زننـد و بـه دنبـال اهـداف      اي زیرك با یک تیر چنـد نشـان مـی   ه انسان
بگیرد. اگر امور دنیوي را تر هستند که اهداف فرعی را در بر و بر تر جامع

 .رسیم انجام دهیم، به پاداش اخروي هم میبه خاطر رضاي خدا 
 )21صفحۀ ،1 درس(دین و زندگی دهم، 

صحیح است. 2گزینه  46.
طلبـی   نهایـت  بـی «و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ویژگی 

کنیم، بهتر بتواند پاسـخگوي ایـن دو ویژگـی     را که انتخاب میاگر هدفی » او
تر است. بنابراین برترین هدف اصلی ما آن هدفی اسـت   باشد، آن هدف، کامل

که همه استعدادهاي متنوع مـا را در بـر بگیـرد و در جـایی متوقـف نشـود و       
نهال وجود ما را به درختی پربار و زیبـا تبـدیل کنـد بـه طـوري کـه سراسـر        

 ما را شادابی، بالندگی و شور و نشاط فرا گیرد. وجود
 )20صفحۀ ، 1درس (دین و زندگی دهم، 

.47 صحیح است. 1گزینه 
وسوسـه  اجـازة  این خود ما هستیم کـه (بـا اختیـار خـود) بـه شـیطان       

مـذکور نیـز بیـانگر اختیـار     آیـۀ   بنـدیم.  دهیم یا راه فریب را بر او می می
فرصتی براي توبه بـاقی نمانـده    انسان در دنیاست. شیطان در قیامت که

این خودتان بودید که (با اختیار) دعـوت  «گوید:  است، به اهل جهنم می
 ».مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا

 )33و  30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.48 صحیح است. 2گزینه 
انیـد، آن را بـه   خو مـی آنها هنگامی که مردم را به نماز فـرا  « :شریفۀآیۀ مطابق 

آنهـا گروهـی هسـتند کـه      گیرند؛ این به خاطر آن است کـه  مسخره و بازي می
 تعقل و تفکر استسرمایۀ ده از ، عدم استفا»کنند تعقل نمی

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

ـان مـی     خداوند از عامل بیرونی خبر می رد و... پنـدا  دهد که خـود را برتـر از آدمی
ـا نـدارد...    کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگري در م

ـان شـما    وسیلۀ خواهد به  شیطان می: «آیۀ شریفۀو مطابق  ـار، در می شراب و قم
 »عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد

 )34و  33 هاي  فحهص ،2درس (دین و زندگی دهم، 
.50 صحیح است. 4ینه گز

مـن بـه شـما تسـلطی     «شیطان خطاب به انسـان در روز قیامـت مـی گویـد    
نداشتم فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودیـد کـه دعـوت مـرا     
پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم بـه شـما کمـک    

ایـن  «ن عبـارت  ، در ایـن سـخ  »کنم و نه شما می توانید مـرا نجـات دهیـد.   
 بیانگر اختیار انسان است.» خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.

 )33صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است. 3گزینه   51.
خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجـود مـا    

 شـود،  ري ما از او و فراموشی یاد او میقرار داد. گاهی غفلت ها سبب دو
یـابیم و   گـردیم، او را در کنـار خـود مـی     ولی باز کـه بـه خـود بـاز مـی     

تـر کـه مـن از     تر از من به من است/ وین عجب وییم: دوست نزدیکگ می
 چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم/ وي دورم

 )30صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.52 صحیح است 2گزینه  

ـاه مـی شـود، گـرایش بـه نیکـی       گرایشی کـه سـبب واکـنش     ـا و   در مقابـل گن ه
بیانگر آن است. دقت کنید کـه   ﴾و نفس و ما سواها ...﴿ آیۀ شریفۀهاست که  زیبایی
 باشد. العمل می عکسالعمل نیست، بلکه خود  سبب یا علت عکس ﴾نفس لوامه﴿

 )31صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است.  3 گزینه 53.

همـان عبودیـت و    حرکت انسـان در مسـیر رسـیدن بـه    اولین گام براي 
هـا،   سـرمایه  ناخت انسـان اسـت، یعنـی شـناخت    رسیدن به خداست، ش

هاي او و همچنین (به عالوه) شناخت موانع حرکـت  ها و استعداد توانایی
 انسان در مسیر عبودیت.

 )28صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 
.54 صحیح است. 4گزینه 

انسان معتقد به معاد، با تالش و توان بسـیار در انجـام کارهـاي نیـک و     
کوشـد. ایـن انگیـزه و شـور و نشـاط بـه دلیـل         خدمت به خلق خدا می

طرفـی، منشـأ انتخـاب    از  ﴾ال هم یحزَنـونَ ﴿نداشتن غم و اندوه است: 
هـا اسـت. اگـر کسـی چنـین       یک هدف، بینش و نگـرش خـاص انسـان   

روحیــۀ توانــد  ران ارزشــمند اســت و مــیبیندیشــد کــه کمــک بــه دیگــ
طلب او را سیراب کند و پاسـخگوي اسـتعدادهاي گونـاگون آن     نهایت بی

 کوشد به دیگران کمک کند. باشد، می
 )40و  16هاي  هصفح، 3و  1هاي  درس(دین و زندگی دهم، 

.55 صحیح است. 3گزینه 
هـی اال  و قالوا ما ﴿ شریفۀبراي پاسخ به این سؤال باید به تفاوت عبارت 

و مـا هـذه   ﴿شـریفۀ  که دیدگاه منکـران معـاد و عبـارت     ﴾حیاتنا الدنیا
که دیدگاه معتقدان بـه معـاد اسـت، توجـه      ﴾الحیاه الدنیا اال لهو و لعب

کـه از زبـان منکـران     ﴾و قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا﴿کرد. پس عبارت 
و عبـارت  بینند  شود که زندگی را محدود به دنیا می معاد است، بیان می

بیـانگر ایـن اسـت کـه کـافران ایـن        ﴾و ما لهم بذلک من علـم ﴿شریفۀ 
 گویند. سخن را از روي یقین نمی

 )42و  40 هاي ، صفحه3، درس دهم(دین و زندگی 
.56 صحیح است. 3 گزینه

کـدام یـک از شـما    : «)(رست از دقت در کـالم امـام حسـین    پاسخ د
 »کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟

من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جـز ننـگ و   «همچنین:  و
 شود.برداشت می» بینم.خواري نمی

 )3درس (دین و زندگی دهم، 
.57 صحیح است. 1گزینه 

هـا داراي   اگر منکر معاد باشد (متبوع ـ علت) با توجـه بـه اینکـه انسـان     
روزة میل به جاودانگی هستند (متبوع ـ علت) در نتیجـه زنـدگی چنـد     

 شود (تابع ـ معلول) ارزش می دنیا برایش بی
 )43و  42 هاي ، صفحه3درس (دین و زندگی دهم، 

.58 صحیح است. 2گزینه 
کوشـند راه   طلبی و میل به جاودانگی، می نهایت منکران معاد به دلیل بی

 فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.
را قبول دارند؛ اما این قبـول   البته این آثار گریبان کسانی را نیز که معاد

گیـرد. ایـن افـراد بـه      داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می
دهنـد و   ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار مـی  دلیل فرو رفتن در هوس

اي  رو، زندگی و رفتار آنـان بـه گونـه    شوند و از این از یاد آخرت غافل می
 دارد.است که تفاوتی با منکران معاد ن

 )43و  42هاي  هصفح، 3  درس(دین و زندگی دهم، 
.59 صحیح است. 3گزینه   

(زنـدگی حقیقـی و راسـتین) بیـانگر اصـالت       ﴾لهـی الحیـوان  ﴿عبارت 
 ﴾عـب اال لهـو و ل ﴿زندگی آخرت است و تصویر ملکی زندگی از عبـارت  

که همان توجه به آخرت اسـت، علـم و   شود و شرط تحقق آنبرداشت می
 ﴾لو کانوا یعلَمونَ﴿شد. باآگاهی می

 )3درس (دین و زندگی دهم، 
.60 صحیح است. 1گزینه 

و ما هذه الحیاه الـدنیا اال لهـو و لعـب و ان    ﴿آیۀ شریفۀ با توجه به پیام 
(ایـن زنـدگی دنیـا، جـز      ﴾الدار اآلخرة لهی الحیـوان لـو کـانوا یعلمـون    

سرگرمی و بـازي نیسـت و سـراي آخـرت، زنـدگی حقیقـی اسـت اگـر         
 دانستند)، این کالم قرآنی مستندي به حدیث شریف نبوي است. می

 )40صفحۀ  ، 3(دین و زندگی دهم، درس 
 زبان انگلیسی

.61 صحیح است. 2گزینه 
 کنیم. استفاده می willهاي یهویی و آنی از  نکته: براي تصمیم

 الف: به کسی نیاز دارم که این کتاب را به کتابخانه ببرد.  جمله:رجمۀ ت
 برم. ب: من می

 )24صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 
.62 صحیح است. 4گزینه 

 نکته: ترتیب صفات قبل از اسم:
 نوع یا جنس + ملیت + رنگ + شکل + سن و سال + اندازه + کیفیت+ شمارش

شرت کتان  دوست دارد. او یک تیجمله: سارا همسرش را خیلی ترجمۀ 
 فرانسوي آبی بزرگ به عنوان هدیه تولد برایش خریده است.

 )62صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
.63 صحیح است. 4گزینه 
دالر  20بـه   10کـنم کـه فروشـنده قیمـت را از      جمله: فکر مـی ترجمۀ 
 خواهند داد. افزایش

 افزایش دادن) 4) پرداخت کردن  3) تقسیم کردن  2) کاهش دادن  1
 )19صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 

.64 صحیح است. 2گزینه 
جمله: تعقیب حیوانات وحشی یا پرندگان به منظور گرفتن یـا کشـتن   ترجمۀ 

شود. نامیده میشکار دست آوردن  آنها براي غذا، ورزش و یا پول به
 ) نابود کردن4) نجات دادن  3) شکار کردن  2) محافظت کردن  1

 )22صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 

در دنیاست. شیطان در قیامت که فرصتی براي توبه بـاقی نمانـده   ن
این خودتان بودید که (با اختیار) دعـوت  «گوید:  ت، به اهل جهنم می

».پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا
)33و 30هاي  هصفح، 2درس (دین و زندگی دهم، 

است.2نه صحیح
انیـد، آن را بـه   ی  خو   مـی آنها هنگامی که مردم را به نماز فـرا  « :شریفۀآیۀ ق

آنهـا گروهـی هسـتند کـه     گیرند؛ این به خاطر آن است کـه خره و بازي می
تعقل و تفکر استسرمایۀ ده از ، عدم استفا»کنند ل نمی

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

ـان مـی    وند از عامل بیرونی خبر می رد و...پنـدا  دهد که خـود را برتـر از آدمی ی    ی    
ـا نـدارد...    راه نفوذ دیگري در م وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این و

ـان شـما    وسیلۀخواهد به  شیطان می: «آیۀ شریفۀطابق  ـار، در می شراب و قم
و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد »ت

)34و 33 هاي  فحهص ،2درس (دین و زندگی دهم، 
صحیح است.4نه

مـن بـه شـما تسـلطی     «طان خطاب به انسـان در روز قیامـت مـی گویـد    
تم فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودیـد کـه دعـوت مـرا     
فتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم بـه شـما کمـک    

ایـن «ن عبـارت  ، در ایـن سـخ  » و نه شما می توانید مـرا نجـات دهیـد.    خ خ 
بیانگر اختیار انسان است.»تان بودید که دعوت مرا پذیرفتید.

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

اوند سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجـود مـا   
شـود،  ري ما از او و فراموشی یاد او میداد. گاهی غفلت ها سبب دو

یـابیم و   گـردیم، او را در کنـار خـود مـی    باز کـه بـه خـود بـاز مـی     
تـر کـه مـن از     تر از من به من است/ وین عجبگوییم: دوست نزدیکگ

چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم/ دورم
)30صفحۀ ، 2درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است2ینه 
ـاه مـی شـود، گـرایش بـه نیکـی       شی کـه سـبب واکـنش     ـا و   در مقابـل گن ی      ه

یفۀهاستکه ش اها﴿آیۀ س ا نف ه﴾﴿ ک د دقتکن است آن انگ ب

صحیح است.1گزینه  57.
اگر منکر معاد باشد (متبوع ـ علت) با توجـه بـه اینکـه انسـان
میل به جاودانگی هستند (متبوع ـ علت) در نتیجـه زنـدگی

شود (تابع ـ معلول)ارزش می دنیا برایش بی
هاي ، صفحه3درس (دین و زندگی دهم، 

صحیح است.2گزینه  58.
ک طلبی و میل به جاودانگی، می نهایت منکران معاد به دلیل بی

فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند.
را قبول دارند؛ اماالبته این آثار گریبان کسانی را نیز که معاد

گیـرد. ایـنداشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می
ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار مـدلیل فرو رفتن در هوس

رو، زندگی و رفتار آنـان بـ شوند و از این از یاد آخرت غافل می
نندارد.است که تفاوتی با منکران معاد ن

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

(زنـدگی حقیقـی و راسـتین) بیـان﴾لهـی الحیـوان  ﴿عبارت 
اال لهـو﴿زندگی آخرت است و تصویر ملکی زندگی از عبـارت  

ننکه همان توجه به آخرت اسـشود و شرط تحقق آنبرداشت می
﴾لو کانوا یعلَمونَ﴿شد. باآگاهی می

(دین و زندگی دهم
صحیح است.1گزینه  60.

و ما هذه الحیاه الـدنیا اال لهـو و﴿آیۀ شریفۀ با توجه به پیام 
(ایـن زنـدگی﴾الدار اآلخرة لهی الحیـوان لـو کـانوا یعلمـون    

سرگرمی و بـازي نیسـت و سـراي آخـرت، زنـدگی حقیقـی
دانستند)، این کالم قرآنی مستندي به حدیث شریف نبويمی

ص، 3(دین و زندگی دهم، درس 
اننگگننگنگگگللگگگگگگللگللییللییلییسسییسسیسییسسییسی زباابباابان

صحیح است.2گزینه  61.
کنیماستفاده میwillهاي یهویی و آنی از نکته: براي تصمیم

الف: به کسی نیاز دارم که این کتاب را به کتابخ جمله:رجمۀت
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.65 صحیح است. 3گزینه 
جمله: خوشحالم که اینجا پیدایت کردم. خبري دارم که شاید به ترجمۀ 

 باشی. مند عالقهآن 
 زده ) هیجان4مند   ) عالقه3خطر   ) ایمن ـ بی2) امیدوار   1

 )23صفحۀ ، 1(انگلیسی دهم، درس 
.66 صحیح است. 2گزینه 
هـاي ناسـا در    جمله: امروزه، تلفن همراه شـما از تمـام کـامپیوتر   ترجمۀ 

 است. تر قدرتمندکه دو فضانورد را روي ماه نشاندند،  ، زمانی1970سال 
 ) پر حرف4قیمت   ) گران3) قدرتمند  2) مراقب 1

 )47صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
.67 صحیح است. 1گزینه 

آوري  مت بار فرودگـاه جمـع  جمله: وقتی داشتم چمدانم را از قسترجمۀ 
 کردم، پیتر و سارا را مالقات کردم. می
 ) عبور کردن4) انتخاب کردن  3) مقایسه کردن  2آوري کردن   ) جمع1

 )49صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
.68 صحیح است. 1گزینه 

 ) زیبایی4) خلقت  3) محافظت 2) اهمیت  1
اول را دارد و  تاهمیـ جمله: براي جک، متأسفانه، پـول همیشـه   ترجمۀ 

 دوم قرار دارند.درجۀ ها در  بچه
 )52صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 

 Cloze Testترجمۀ 
سـینه قـرار دارد و   قفسۀ تان است. قلب در سمت چپ  مشت به بزرگیشما  قلب

هاي واقعاً قوي ساخته شـده اسـت.    هاي قلب از ماهیچه چهار قسمت دارد. دیواره
قلب این است کـه خـون    اصلیاند. کار  قلب دو پمپ است که به هم متصل شده

ـام بخـش    ـام غــذاها،       را بـراي تم هــاي بـدن پمـپ کنـد. خــون،  اکسـیژن و تم
ـان   کنـد  حمل میدارد،  ها و مواد معدنی را که بدنتان نیاز ویتامین ـان زم . در هم

ـا   ها و کلیـه  کند و به ریه آوري می خون، چیزهایی را که بدنتان نیاز ندارد، جمع ه
شود و در ظـرف حـدوداً    برد. خون شما به تمام نقاط بدن پمپ می و کبدتان می

نگـه داریـد، بـراي مـدت      سالمگردد. اگر شما قلب خود را  دقیقه به قلب برمی 1
 ي کار خواهد کرد.زمان زیاد

.69 صحیح است. 1گزینه 
 as  ...asها، شکل سـاده صـفت را بـین     براي نشان دادن همسانی صفت

 )1گزینۀ دهیم (یعنی  قرار می
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.70 صحیح است. 4گزینه 
 )  اصلی4) دورتر   3کننده    ) خسته2مند    ) عالقه1

 )2(انگلیسی دهم، درس 
.71 صحیح است. 3گزینه 

 ) مقایسه کردن4) حمل کردن 3) خلق کردن  2تمیز کردن  ) 1
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.72 صحیح است. 2گزینه 
 ) تمیز4) مفید  3) سالم  2) واضح   1

 )2(انگلیسی دهم، درس 
 1ۀ متن ترجم

خوردن غذاهایی که برایتان خوب است، به شما کمک خواهـد کـرد کـه    
هـاي غـذایی مختلـف را     هسرحال باشید. شما باید هر روز غـذاهاي گـرو  

گوینـد یـک    بخورید تا سالم بمانید. اما چه بایـد بخوریـد؟ پزشـکان مـی    
 شود: هاي غذایی تشکیل می غذایی سالم از غذاهاي این گروهبرنامۀ 

دهـد. حتمـا حـداقل نیمـی از غالتـی کـه        گروه غالت به شما انرژي می
یـز کمـک   خورید، باید غالت کامل باشد. غالت کامل به قلـب شـما ن   می
اي، جو دو سر و ذرت بـوداده بخوریـد. بـه جـاي نـان       کند. برنج قهوه می

 سفید، نان غالت کامل را امتحان کنید.
هـاي شـما کمـک     ها، پوست و دنـدان  ها و سبزیجات به قلب، چشم میوه
آمیزي کنید. هر رنـگ بـه    کند. بشقاب خود را با انواع سبزیجات رنگ می

کنـد. هـویج، ذرت و کلـم بروکلـی      یشکلی متفاوت به بدنتان کمـک مـ  
بخورید. سیب، پرتقال، انگور و فلفـل را امتحـان کنیـد. شـما همچنـین      

 هاي مختلف را مخلوط و ساالد درست کنید. هاي میوه توانید تکه می
شیر و غذاهایی را که از شیر ساخته شده، بخورید. غذاهاي لبنی سرشـار  

کنـد. امـا    ا را قـوي مـی  هـ  از کلسیم هستند. کلسیم  استخوان و دنـدان 
تواند پرچرب باشد. شـیر، ماسـت و پنیـر     شده از شیر می غذاهاي ساخته

 چرب را امتحان کنید.  کم
گروه گوشت و لوبیـا (حبوبـات) سرشـار از پـروتئین اسـت. ایـن کمـک        

ها قدرتمنـد شـوند. مـاهی، مـرغ، بـاقالي اسـتوایی و        کند تا ماهیچه می
 پسته و غیره) بخورید.هاي مغزدار (گردو، فندق،  میوه

.73 صحیح است. 1گزینه 
 »درست غذا بخورید، سرحال باشید!«بهترین عنوان براي متن این است: 

 )2(انگلیسی دهم، درس 
.74 صحیح است. 2گزینه 

 گروه غذایی مورد بحث قرار گرفته است. 4در این متن 
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.75 صحیح است. 4گزینه 
اي را کـه نیـاز    کنند این است که انـرژي  میکاري که غالت براي بدن ما 

 دهند. داریم به ما می
 )2(انگلیسی دهم، درس 

.76 صحیح است. 1گزینه 
 نیاز دارید.» غذاهاي لبنی«هاي شما ضعیف باشد، شما به  اگر استخوان

)2(انگلیسی دهم، درس 
2ۀ متن ترجم

دانیم که ورزش در سالم نگه داشتن بـدن و کـاهش خطـر     ما همگی می
دهـد و از   همچنین استرس را کاهش مـی  (ورزش)ها مهم است.  بیماري

کلمـۀ  کند، اما براي بسـیاري از مـردم،    سیستم ایمنی بدن محافظت می
کند؛ امـا   را مجسم می فرسا طاقتکننده و  ها فعالیت خسته ورزش ساعت

تـوان بـه    تـر مـی   دهند که با ورزش مالیم علمی نشان میاخیراً مطالعات 
 مزایاي  سالمتی دست یافت (دست پیدا کرد).

کردنـد   کسانی است که فکر میهمۀ اي براي  کننده این خبر بسیار دلگرم
باید ورزشـکار باشـند یـا بـه سـختی ورزشـکاران کـار کننـد تـا ورزش          

ینـد کـه هـر    گو هـاي جدیـد مـی    ارزشمندي کرده باشـند. دسـتورالعمل  
دقیقـه فعالیـت معمـولی در بیشـتر روزهـاي       30بزرگسالی باید حداقل 

هـاي   تـوان حتـی بـه قسـمت     دقیقـه را مـی   30هفته انجام دهد و ایـن  
تري در طول روز تقسیم کرد. موضوع مهـم، ثابـت قـدم بـودن و      کوچک

 باشد. خود میروزانۀ قرار دادن ورزش به عنوان جزیی از زندگی 
.77 ست.صحیح ا 3گزینه 

 »ورزشدربارة یک کشف جدید «بهترین عنوان براي این متن چیست؟ 
 فرسا ) ورزش، فعالیتی طاقت2) بزرگساالن و ورزش    1
 فرسا   ) ورزش غیرطاقت4

 پرسد. بهترین عنوان متن میدربارة این سؤال 
 ها: بررسی گزینه

تواند موضوع کل پـاراگراف باشـد.    ) بزرگساالن و ورزش. این گزینه می1
 یعنی هم خیلی کلی نیست و هم خیلی جزیی نیست.

توانـد موضـوع    دهد و نمی ) فقط قسمتی از پاراگراف اول را پوشش می2
 کل متن باشد.

 1گزینـۀ  گوید. این هم ماننـد   ورزش میدربارة کشف جدیدي دربارة ) 3
 تواند بهترین موضوع متن باشد. می
 کند. می) این گزینه نیز به قسمتی از متن اشاره 4

کنیم. البتـه در کنکـور بسـیار کـم      را بررسی می 3و  1گزینۀ حاال فرق 
نزدیـک بـه هـم    گزینـۀ  افتد که شما مجبور به انتخاب بین دو  اتفاق می

یا کلی نباشـد و بهتـر    generalباشید. بهتر است که موضوع متن خیلی 
نیسـت بـه    3گزینـۀ  است که موضوع متن حامل یک قضاوت هم باشـد.  

تر است؛ یعنـی   این دو ویژگی را بهتر دارد. یعنی هم اختصاصی 1 گزینۀ
ــارة کشــفی دربــارة   newگویــد  گویــد و همچــون مــی ورزش مــیدرب

discovery  حامـل یـک قضـاوت هـم هسـت. بـه      » کشف جدید«یعنی  
ایـد؛ یعنـی    را هم انتخاب کرده 1گزینۀ ، 3گزینۀ عبارت دیگر با انتخاب 

 شود. می را هم شامل 1گزینۀ ، 3گزینۀ 
 )1(انگلیسی دهم، درس 

.78 صحیح است. 1گزینه 
 .ترین است ) نزدیکدشوار(سخت و  کننده خستهدر معنی به  strenuousلغت 

 ) جالب4) غیرفعال  3) علمی  2
جملـۀ  خواهیم یک کلمه را از طریق کاربرد آن در متن حدس بزنیم.  می

ورزش بـراي  کلمـۀ  ها  گوید: اما براي سال می strenuousکلمۀ محتواي 
بایـد    strenuousکنندة  کسلها فعالیت  ساعت«مردم توأم بود با مفهوم 

هـا متوجـه    تناسب معنایی داشـته باشـد. بـا دقـت در گزینـه      boringبا 
این قرابـت  » سخت«یا » مشکل«به معنی  difficultشویم که صفت  می

 معنایی را دارد.
 )1(انگلیسی دهم، درس 

.79 صحیح است. 4گزینه 
It ورزشکند؟  در خط دوم به چه چیزي اشاره می 
 ) بیماري3) خطر  2) بدن   1

قبـل از محتـواي   جملـۀ  کدام است از  itبراي اینکه ببینیم مرجع ضمیر 
آن » دانـیم کـه ورزش مهـم اسـت...     ما همه می«کنیم:  ضمیر شروع می

 گردد. به ورزش برمی» آن«کند.  همچنین استرس را کم می
 )1س (انگلیسی دهم، در

صحیح است.1نه
) زیبایی4) خلقت  3) محافظت 2همیت 

جمله: براي جک، متأسفانه، پـول همیشـه   مۀ 
یی ز

اول را دارد و  تاهمیـ 
دوم قرار دارند.درجۀ ها در 

)52صفحۀ ، 2(انگلیسی دهم، درس 
Cloze T

سـینه قـرار دارد و   قفسۀتان است. قلب در سمت چپ  مشت به بزرگیشما  
هاي واقعاً قوي ساخته شـده اسـت.   هاي قلب از ماهیچهر قسمت دارد. دیواره

وپچپ ر رر

متصل شده قلب این است کـه خـون   اصلیاند. کار دو پمپ است که به هم
ـام بخـش    ـام غــذاها،      راي تم ش   ش   هــاي بـدن پمـپ کنـد. خــون،  اکسـیژن و تم

ـان   کنـدحمل میدارد، ها و مواد معدنی را که بدنتان نیازین ـان زم د . در هم
چیزهایی را که بدنتان نیاز ندارد، جمع ـا  ها و کلیـه کند و به ریهآوري می،  ه

شود و در ظـرف حـدوداً   برد. خون شما به تمام نقاط بدن پمپ میدتان می
ر وو

نگـه داریـد، بـراي مـدت     سالمگردد. اگر شما قلب خود را یقه به قلب برمی
ي کار خواهد کرد.زیاد
صحیح است.1نه

نشان دادن همسانی صفت as ...asها، شکل سـاده صـفت را بـین    ي
)1گزینۀ دهیم (یعنی می

)2(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است.4نه

)  اصلی4) دورتر   3کننده    ) خسته2مند   عالقه
)2(انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.3نه
) مقایسه کردن4) حمل کردن 3) خلق کردن  2میز کردن  

)2(انگلیسی دهم، درس 
صحیح است.2نه

) تمیز4) مفید  3) سالم  2واضح  
)2(انگلیسی دهم، درس 

1ن
دن غذاهایی که برایتان خوب است، به شما کمک خواهـد کـرد کـه    

هـاي غـذایی مختلـف را     هحال باشید. شما باید هر روز غـذاهاي گـرو  

همچنین استرس را کاهش مـی (ورزش)ها مهم است.  بیماري
کند، اما براي بسـیاري از مـرسیستم ایمنی بدن محافظت می

را مجسم مفرساطاقتکننده و ها فعالیت خستهورزش ساعت
اخیراً مطالعات 

شورزش
تـر مـیدهند که با ورزش مالیمعلمی نشان می

مزایاي  سالمتی دست یافت (دست پیدا کرد).
کسانی است که فکرهمۀاي براي  کننده این خبر بسیار دلگرم

باید ورزشـکار باشـند یـا بـه سـختی ورزشـکاران کـار کننـد
ینـ   گوهـاي جدیـد مـی   ارزشمندي کرده باشـند. دسـتورالعمل  

دقیقـه فعالیـت معمـولی در بیشـت30بزرگسالی باید حداقل 
دهد و ایـن   تـوان حتـی بـه قس دقیقـه را مـی   30هفته انجام

تري در طول روز تقسیم کرد. موضوع مهـم، ثابـت قـد کوچک
باشدخود میروزانۀ قرار دادن ورزش به عنوان جزیی از زندگی 

ست.صحیح ا3گزینه  77.
درباریک کشف جدید «بهترین عنوان براي این متن چیست؟ 

فرسا ) ورزش، فعالیتی طاقت2) بزرگساالن و ورزش    1
فرسا   ) ورزش غیرطاقت4

پرسد. بهترین عنوان متن میدربارة این سؤال 
ها: بررسی گزینه

تواند موضوع کل پـاراگر) بزرگساالن و ورزش. این گزینه می1
یعنی هم خیلی کلی نیست و هم خیلی جزیی نیست.

توانـ دهد و نمی ) فقط قسمتی از پاراگراف اول را پوشش می2
کل متن باشد.

یگوید. این هم ماننـدورزش میدربارة کشف جدیدي دربارة ) 3
تواند بهترین موضوع متن باشد.می
کند. می) این گزینه نیز به قسمتی از متن اشاره 4

کنیم. البتـه در کنکـور ب را بررسی می 3و  1گزینۀ حاال فرق 
  نزدیـکگزینـۀ  افتد که شما مجبور به انتخاب بین دو  اتفاق می

یا کلی نباشgeneralباشید. بهتر است که موضوع متن خیلی 
3  گزینـۀ  است که موضوع متن حامل یک قضاوت هم باشـد.  

تر اساین دو ویژگی را بهتر دارد. یعنی هم اختصاصی1گزینۀ
ــارة کشــفی دربــارة  گویگویــد و همچــون مــیورزش مــیدرب

discovery حامـل یـک قضـاوت هـم ه» کشف جدید«یعنی
ارا هم انتخاب کرده1گزینۀ ،3گزینۀ عبارت دیگر با انتخاب 

ۀ ۀ3گ ل1گ شا شا
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.80 صحیح است. 1گزینه 
کردند که ورزش کردن نیاز بـه   مردم سابقاً فکر می فهمیم که میاز متن 

 صرف انرژي زیادي دارد.
 اند ورزش کنند. ) همیشه عادت داشته2  ها: بررسی سایر گزینه

 کنند. هاي مالیم انجام دهند، افتخار می توانند ورزش ) به اینکه می3
 عالیت بدنی شدن ارزش ندارد.کردند، درگیر ف ) فکر می4

 )1(انگلیسی دهم، درس 
 تجربیریاضی 

.81 صحیح است. 2گزینه 
 باشد. 0باید 

b ac ( m ) ( )( ) ( m )2 2 24 2 1 4 3 3 0 2 1 36  
| m | m m2 1 6 6 2 1 6 5 2 لاکیدار7

  
/ /m2 5 3 5 

 )82تا  70هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.82 صحیح است. 3گزینه 

x x ,2 3 1 0 3 1  

ما حاصل 
33

 خواهیم: را می 

( )2 2 2 2 23 4 43 2
1  

(( ) ) ( )
( ( )) ( )

2 2 2 2 2 22 2 3 2 1 2 1 49 2 471 
 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

.83 صحیح است. 1گزینه 
22 معادلۀهاي  ریشه 5 1 ,صورت  به 0 11

2  است. 2
2 5 72  ها :جمع ریشه 2

( )( )11 1 1 1 22 2  ها :ضرب ریشه 2
( ) 1 2 7 1 2 8 

 باشد. 1و  1صورت  هاي آن به خواهیم که ریشه اي می معادله

S , P1 1 7 1 1 1
8 8 

 معادله:  
x Sx P x x x x2 2 287 10 0 8 7 1 08 8   

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
.84 صحیح است. 1گزینه 

 3هـاي   منفی است؛ پس نمودار حتماً از ناحیه x2دوم ضریب  گزینۀدر 
هاي متفـاوتی دارنـد؛ پـس     عالمت cو  a، 3 گزینۀکند. در  عبور می 4و 

 2تـابع   4 گزینـۀ کنـد. در   دستگاه مختصات عبور می ناحیۀ 4نمودار از 
سوم عبـور   ناحیۀمنفی دارد و سهمی رو به باال است؛ پس حتماً از  ریشۀ
 شکل زیر است: به 1 گزینۀکند. نمودار  می

21
3

1

2

y

x

 )82تا  70هاي  (ریاضی دهم، صفحه

.85 صحیح است. 1گزینه 
ریاضی یـازدهم آمـده اسـت. بـا توجـه بـه       کتاب درسی  16 صفحۀنمودار در 

xاینکه  xتابع است، پس در مقدار تابع در  ریشۀ 1 شود. صفر می 1
xf(x) ax bx c a b c2 1 0  

صــورت  تـابع را پیـدا کنیـد، بـه     ضـابطۀ عـالوه اگـر دوسـت داشـتید      بـه 
f(x) x x22 6  است. 4

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
.86 صحیح است. 4گزینه 

24ایجاد شـده برابـر    جعبۀمطابق شکل، حجم  شـود کـه برابـر     مـی  2  
cm3100 .است 

cm4

cm4

 
2 24 100 25 524 1002 

)بنابراین طول ضلع کاغذ اولیه برابر  )5 2 4 است که مساحت آن  13
Sراحتی قابل محاسبه است:                                  به 213 169   

 )82تا  70هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.87 صحیح است. 2گزینه 

xاگر  t2 صورت  عادله بهباشد، آنگاه مt t23 3 1  aشود. چون  می 0
ـا عالمـت    2باشند؛ پس این معادلـه   هاي متفاوت می با عالمت cو  ـاي   ریشـه ب ه

 است. 0و  0صورت  هاي معادله به متفاوت دارد. فرض کنید جواب
x

t x
x

2  

tجواب ندارد.  x2 0  
 پس این معادله فقط یک جواب مثبت دارد.

 )18تا  11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
.88 صحیح است. 1گزینه 

15

x20 2

x15 2
20

 
( x)( x) x x220 2 15 2 4 70 300  :مساحت قاب عکس 414

x x x x ( x )(x )2 24 70 114 0 2 35 57 0 2 3 19 0  
x

x

19
3
2

ق.ق.غ

  
است. محیط آن برابـر اسـت    23و  18صورت  بنابراین ابعاد قاب عکس به

)با:  )2 23 18 82  
 )82تا  70هاي  (ریاضی دهم، صفحه

.89 صحیح است. 4گزینه 
h t t t t2 213 5 18 13 13 5 18 0  

/t( t ) t t185 18 0 0 0 3 65
تمالع نییعت

 
  )93 صفحۀ(ریاضی دهم، 

/ /2 5 3 5/ // /// m

)82تا 70هاي  (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است.3نه

x ,2 1x ,

حاصل 
33

خواهیم: را می 

( )2 2 2 2 2)3 4 43

1
(( ) ) ( )

( ( )) ( )
) ) () ) (

(
2 2 2) ( ))) () () 2 2 2( )) ( )( )) ( )

))))) ( 49 2( )) ( )( )) (( )) ( )( ))( )) ( 2( )) ( )( ))( )) (1
)18تا 11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

صحیح است.1نه
22معادلۀهاي ه 5 1 ,صورت  به02 11

2 است. ,2
2 5 72 ها :جمع ریشه 2

( )( ))(11 11 2)( )()(2 2 ها :ضرب ریشه 2
( )( 8

باشد. 1و 1صورت  هاي آن به خواهیم که ریشه اي می له

S , P, P, P1 1 7 1 1 1PP 8,

له:  
x Sx P xSx P x xSx P x2 2 287 1x 0 8 7 1 0x xx28

8 8 
)18تا 11هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

صحیح است.1نه

cm4

2 25 52

)بنابراین طول ضلع کاغذ اولیه برابر  )5 2 4 13( )(( است که م)(
169راحتی قابل محاسبه است:                                 به

هاي (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است.2گزینه  87.

xاگر  t2 صورت  عادله بهباشد، آنگاه م tمم t23 3 1 0t ttش می
ـا عال2باشند؛ پس این معادلـه  هاي متفاوت میبا عالمتcو  ریشـه ب

0و0صورت هاي معادله بهمتفاوت دارد. فرض کنید جواب
x
x

x2

x2جواب ندارد.  0
پس این معادله فقط یک جواب مثبت دارد.

هاي (ریاضی یازدهم، صفحه
صحیح است.1گزینه  88.

15

x20 2

20
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.90 صحیح است. 2گزینه 
yها باشـد، بایـد همـواره    xبراي اینکه سهمی همواره پایین محور  0 

yباشد. شرط اینکه همواره  aو  0باشد، ایـن اسـت کـه     0 0 
 باشد. یعنی داریم:

m (m)( ) m m m(m )

m
a m

2 20 4 1 0 4 0 4 0
4 0

0 0
تمالع نییعت

 
 ، اشتراك بگیریم، خواهیم داشت:mدست آمده براي  هاي به اگر از محدوده

m , m m0 4 0 4 كارتشا0
  

  )93 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.91 صحیح است. 4گزینه 

x x x,
x x x

5 3 9 5 3 9 3 98 83 2 7 3 2 7 2 7  
x x x x ( )
x ( x ) ( x )
x x x x ( )
x x x

3 9 5 9 27 10 35 620 0 0 12 7 3 3 2 7 3 2 7
3 9 3 9 16 56 13 658 0 0 0 22 7 2 7 2 7

  

( ) x
x

( ) x x

71 622 5 6272 52

تمالع نییعت
تمالع نییعت

كارتشا
ای

 
 )98(مشابه کنکور سراسري 

.92 صحیح است. 4گزینه 
ax x ax x

x x x x

2 2
2 2

4 12 4 124 4 0
2 1 2 1

  

(a )x xax x x x
x x x x

22 2
2 2

8 8 84 12 8 4 4 0 0
2 1 2 1

 

aو  0دلیـل اینکـه    چون مخرج کسر همواره مثبت اسـت (بـه   0 
 است) پس باید صورت کسر همواره مثبت باشد، یعنی داریم:

( )(a )
(a )x x

a a ( )
2 0 64 4 8 8 08 8 8 0 8 0 8 1  

a a a ( )64 32 256 0 32 320 10 2  
( ) , ( ) a1 2 كارتشا10

 
  )93 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.93 صحیح است. 2گزینه 
yچون سهمی  x mx n2  بازةدر ( , )6 هـا قـرار   xباالي محور  2

هـا   xهاي محل برخورد سـهمی بـا محـور     طول 2و  6پس اعداد   گیرد، می
y معادلۀهاي  هستند؛ یعنی جواب  شوند. بنابراین داریم: محسوب می 0

f ( ) m n
m , n

f ( ) m n
2 0 4 2 0 4 126 0 36 6 0

هاگتسد لح

 
mx n xP(x) x , x , x
x x x x2 2

2 4 24 6 0 4
4 4

 تروص ياه هشیر
جرخم و

 
x

x4 24

x x2 4

P(x)

0 4 6

0 0
0

0 0 0
 

x4 بازةطبق جدول تعیین عالمت، در  xو  6 مقادیر عبـارت   0
P(x)         ،مثبت است کـه تنهـا عـدد طبیعـی موجـود در ایـن مجموعـه
x ، مقـدار عبـارت   xاست. یعنی فقط بـه ازاي یـک عـدد طبیعـی      5
P(x)  شود. عددي مثبت میبرابر    

 )90 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.94 صحیح است. 3گزینه 

f (x) x x y (x ) (x )2 22 30 2 2 2 30
  فرط هب دحاو ود

یفنم ياه   x 
y (x ) (x )22 2 2  فرط هب دحاو کی31

تبثم ياه    y 
y (x x ) x y x x2 22 4 4 33 2 7 25 

x x x x x x x2 2 22 7 25 1 2 8 24 0 4 12 0  
(x )(x )6 2 0  

شـود کـه مجموعـه جـواب      با استفاده از جدول تعیین عالمت مشـخص مـی  
x6صورت  نامعادله به ) بازةاست؛ یعنی  2 , )6     جواب است. بازة 2

 )98(مشابه کنکور سراسري 
.95 صحیح است. 3گزینه 

mx mx mx x
x x x

2 1 2 1 2 1 20 155 5 0 04 3 4 3 4 3  
( m )x

x
2 20 16 04 3  

a)صورت  چون مجموعه جواب نامعادله به ,b)    ًاست، پـس بایـد اوالa و
b هاي صورت و مخرج باشند؛ ثانیاً باید  ریشه( m )2 عالمت  هم 4و  20

اول تشـکیل شـده    درجـۀ باشند (زیرا عبارت اصلی از تقسیم دو عبـارت  
اول اسـت و   درجـۀ ضرب دو عبـارت   است که تعیین عالمت آن همانند

)بین دو ریشه، عالمتی مخالف با عالمت  m )4 2  دارد.) 20
)مثبت است، باید  4پس چون  m )2  نیز مثبت باشد، یعنی داریم: 20

m m m2 20 0 2 20 10  
 )89 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.96 صحیح است. 3گزینه 
 قیمت باشد: xتعداد و  nاگر 

nx n
x

2800028000  
(n )(x ) nx x n2 700 28000 2 700 1400 28000  

28000 ( )
x

x
700280002 1400 28000  

x ( ) x x x ( )( )2 22 700 28000 1400 0 700 700 14000 0  
xها با امتحان کردن گزینه 3500   

 )21 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
.97 صحیح است. 1گزینه 

x
x

x D { , }

x x

2

2

24 0 2 2 2
4 0 2 2

  

xغ.ق.ق  1 0 2 1 12 0 2 4 2 2  

xجواب دارد.    1معادله  1 0 2 1 12 0 2 4 2 2  
 )23 صفحۀ(ریاضی یازدهم، تمرین  

.98 صحیح است. 4گزینه 
x

M , A , B
x

2 4
2 1 5 3  

| MA | | MB| (x ) ( x ) (x ) ( x )2 2 2 22 2 6 4 2 4  
(x ) ( x ) (x ) ( x )2 2 2 22 2 6 4 2 4  
x x x x x x x x2 2 2 24 4 4 24 36 8 16 4 16 16 

x x x x M
228 40 32 24 4 8 2 2 3 53  

 )24 صفحۀ(ریاضی یازدهم،  

,5 3 9 5 3 9 3 9x x xx 8 8,5 3 9 3 9x x
3 2 7 3 2 7 2 7,

x x x
,

x

( x ) ( x )
xx

( )
x3 9 5 9 27 10 35x x x 62

2 7 3 3x ( x ) ( x( x ) ( x
3 9 3 9 16 56 13 65x x x xx82 7x 2 7x 2 7x

( )

( )

x7( 622 5 62x7 5( )( ) x x7
2

تمالع نییعت
تمالعنییعت

كارتشا
ای

)98(مشابه کنکور سراسري 
صحیح است.4نه

ax2 2
2 2

4 12 4 12x ax xx axx x2
4 0

2 1 2 1x xx x2 2

(a )x xax
22 2

2 2
8)x x)x)x x4 12 8 4 4x x xx xx x xxx x2

2 1x x2 2 1x x2

مخرج کسر همواره مثبت اسـت (بـه   aو 0دلیـل اینکـه    ن 0
ت) پس باید صورت کسر همواره مثبت باشد، یعنی داریم:

( )(a )
(a )x x

a a ( )
( )( )

a
2 0 64 4 8 8 0( )( ))(a )( )(a )) )8 0)x x))x x)x

a (a (aa
a a ( )64 32 256 0 32a a (a ( )aa a aa

( ) , ( ) aa) , (( ) , ( كارتشا10

 )93 صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.2نه

yن سهمی  x mx nx mxx mx2 بازةدر( , ), xxهـا قـرار   xباالي محور  (
xxهـا      xهاي محل برخورد سـهمی بـا محـور    طول 2و 6پس اعداد گیرد،

لۀاا اا ا ا ش

2 1 2 1 20 15mxm mx xmx xmx xx5 51mxmx 04 3xxx 4 3xx
)x)x 16)x)x 03x

a)صورت  چون مجموعه جواب نامعادله به ,b)است، پـس بای
bهاي صورت و مخرج باشند؛ ثانیاً باید ریشه( m )mm4و

اول تشـدرجـۀ باشند (زیرا عبارت اصلی از تقسیم دو عبـارت  
اودرجـۀ ضرب دو عبـارت  است که تعیین عالمت آن همانند

)بین دو ریشه، عالمتی مخالف با عالمت  m )4( m( m (.دارد
)مثبت است، باید  4پس چون  m )m( m نیز مثبت باشد، یع(

0 2 20 10m mmm
ص(ریاضی دهم،

صحیح است.3گزینه  96.
قیمت باشد:xتعداد وnاگر

x
n 2800000

) nx x n 1400 28000) nx x n) nx x) nx x nnx x) nx x n

( )
x

( )
x

700( )(2 1400 28000
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.99 صحیح است. 2گزینه 

x xx x3 3 4 8 88 8
3 ناوت هب

  
( )x x( x)( x) 3 333 648 88 8 

x( ) x x3 3 316 3 64 4 64 12 64 48 64 4 
xها مجموع ریشه0 x64 64 0  

 )33 صفحۀ(ریاضی یازدهم،  
.100 صحیح است. 4گزینه 
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 دیگري ندارد. ریشۀپس معادله 
 )31تا  19هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه 

 شناسی زیست
.101 صحیح است. 4گزینه 

 آب ،باشـد  شـتر یب یاختـه ي غشا يسو دو در آب غلظت اختالف چه هر
ـ  عیمـا  ياسـمز  فشار اگر .شود یم جا جابه تر سریع  شـتر یب يا اختـه ی نیب
 ياسـمز  فشـار  اختهی انیم در اگر یول ،شود یم خارج یاخته از آب ،باشد

 .شود یم یاخته وارد آب ،باشد شتریب
 )15صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

.102 صحیح است. 4گزینه  
در هنگام تنفس عادي، بیشترین نقش را دیافراگم بر عهده دارد. مسطح 

شـود.   شدن دیافراگم در دم و غیرمسطح شدن آن در بازدم مشاهده مـی 
در هنگام دم، مقداري از هواي جاري وارده شده به دسـتگاه تـنفس، در   

 .شدبا ماند که هواي مرده می مجاري تنفسی باقی می
 .رود در هنگام دم جناغ به سمت جلو می) 1  :ها بررسی سایر گزینه

به بسته شـدن دارنـد و تغییـرات    ی تمایل حبابکهاي  در بازدم، کیسه) 2
 .باشد می حبابکیهاي  سینه نیز در جهت بستن کیسه ۀقفس

 .کنند ها به سمت پایین و داخل حرکت می در بازدم دنده) 3
 )47و  44هاي  هصفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

.103 صحیح است. 3گزینه 
بخشـی از  ظرفیـت    بـازدمی  ذخیـرة دمـی و  ذخیـرة  جـاري،   هاي حجم

 مانده جزئی از آن نیست. ، اما هواي باقیدنشو حیاتی محسوب می
 )49و  48هاي  صفحه،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

.104 صحیح است. 2گزینه 
 حاصـل  هـا  پـرده  نیـ ا. اسـت  یصـوت  يهـا  پـرده  يریقرارگ محل حنجره

 را صـدا  یصـوت  يهـا  پـرده  .هستند  داخل سمت به مخاط یخوردگ نیچ
 و زبـان  شـامل ( دهـان  و هـا  لـب  لۀیوسـ  بـه  يسـاز  واژه. کننـد  یم دیتول

 ارتعـاش  بـه  یبـازدم  يهوا را یصوت يها پرده. ردیگ یم صورت )ها دندان
 .است تکلم یعصب مراکز شیواپا تحت تکلم. آورد یدرم

 )50ۀ صفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 1گزینه   105.

 سـتان یدوز پوسـت  .است پوست قیطر از يگاز تبادالت شتریب ستان،یدوز در
 ۀشـبک  هـا،  قورباغـه  در. است داران مهره تنفس يها اندام در ساختار نیتر ساده

 بـا  را گازهـا  تبـادل  کـه  دارد قـرار  پوست ریز دری عیوس و کنواختی یرگیمو
 مرطـوب  را سـتان یدوز پوسـت  که لغزنده یمخاط ةماد. کند یم آسان طیمح
 .کند یم کمک یپوست تنفس ییکارا شیافزا به دارد، یم نگه

 بـه  قورباغـه  مـثالً  دارنـد؛  هیـ تهو در متفاوت کار و ساز نوع دو داران مهره
 را هـوا » دادن قـورت « هیشب یحرکت با حلق، و دهان يها چهیماه کمک

 .ندیگو یم مثبت فشار پمپ کار و ساز نیا به راند یم ها شش به فشار با
 )54و  53هاي  هصفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه   106.
هاي عصبی، وجـود   اي یاختهه گوارش (از مري تا مخرج) شبکه لولۀ دیوارةدر 

 یعصــب دســتگاه از مســتقل تواننــد یمــ يا روده یعصــب يهــا شــبکهدارنــد. 
 و دارد ارتبـاط  آنهـا  با مختار خود یعصب دستگاه اما. کنند تیفعال خودمختار،

  )4گزینـۀ  و نادرسـتی   3گزینـۀ  (درسـتی   .گـذارد  یمـ  ریتـأث  آنها عملکرد بر
) ایـن  2  شـود.  اي نیـز یافـت مـی    ماهیچـه الیۀ ) در 1 ها:  بررسی سایر گزینه

 کند.   گوارش، تنظیم می لولۀدستگاه، تحرك و ترشح را در 
 )33صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه   107.
 منافـذ  قیـ طر از کـه  هسـتند  هـم  بـه  مرتبط و منشعب يها لوله ها، سیدینا

 منافـذ  بسـتن  جهت يساختار معموالً و دارند راه خارج به بدن، سطح یتنفس
 يابتـدا  در یتنفسـ  منافـذ . شـود  یمـ  بـدن  آب رفـتن  هـدر  از مانع که دارند

 انشـعابات . شود یم میتقس يتر کوچک انشعابات به سیدینا .دارد قرار سیدینا
 يدارا و بـوده  بسـت  بن رند،یگ یم قرار بدن يها اختهی تمام کنار در که ،یانیپا
 ۀفاصـل  متوسـط  چـون . کنـد  یمـ  ممکـن  را يگـاز  تبـادالت  که است یعیما
ـ  گازهـا  اسـت،  کـرون یم چند ،ییانتها يها سیدینا از ها اختهی  و سیدیـ نا نیب
 .شوند یم مبادله انتشار قیطر از بدن يها اختهی

 )52صفحۀ ،  3شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4گزینه  108.

بـري   بري اسـت و درون  هاي غشایی مربوط به فرایند درون تشکیل کیسه
 در انتقال گلوکز نقش ندارد.

) بـراي ورود گلـوکز بـه درون یاختـه نیازمنـد      1  هـا:  بررسی سایر گزینه
 هاي پروتئینی هستند.  ها مانند کانال وجود برخی پروتئین

تنظیم شیب غلظـت یـون سـدیم     پتاسیم براي ) فعالیت پمپ سدیم ـ 2
انتقـالی   ون سدیم بـراي هـم  ) انرژي شیب غلظت ی3نیاز است.  در یاخته

 هاي سدیم و گلوکز نیاز است.    یون
 )31صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

.صحیح است 1گزینه  109.
 ن،یکلسـترول، پـروتئ   LDL و HDL هماننـد  کرونیکومیکل ساختار در
 .دارد وجود دیپیفسفول و دیسریگل يتر

 )31صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.110 صحیح است.1گزینه 

دان دارنـد کـه بـه     خوار نیز چینه خاکی و پرندگان دانه جانوران دیگري مانند کرم
دهد تا با دفعات کمتـرِ   جانور امکان میکند. این ساختار به  غذا کمک می ذخیرة

کتاب درسی،  2فصل  39تغذیه، انرژي مورد نیاز خود را تأمین کند. مطابق شکل 
 دان در ملخ در سطح باالتري نسبت به غدد بزاقی قرار دارد.  چینه

 دان ندارد.   ) گوسفند، چینه2ها:  بررسی سایر گزینه
 ا مربوط به پیش معده است.  هایی براي خرد کردن بیشتر غذ ) دندانه3
دان ابتـدا بـه معـده و سـپس بـه       خوار، محتویات چینـه  دانهپرندة ) در 4

 شود. سنگدان وارد می
 )38و  37هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

.111 صحیح است. 4گزینه  
موارد نادرست هستند. همۀ

ـاز)، آنـزیم       در فضاي درونی معده، عالوه بر آنزیم ـا و لیپ ـاي گوارشـی (پروتئازه ه
 شود. آنزیم لیزوزیم، آنزیم گوارشی نیست.   لیزوزیم و آمیالز نیز یافت می

صورت غیرفعال هسـتند و پـس از    همچنین پروتئازهاي معده در ابتدا به
 شوند.   ترشح فعال می

ـاورت پیلـور قـرار دارد بـه       دیوارةهاي  گاسترین از بعضی یاخته معده کـه در مج
 شود. خون ترشح و سبب افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می

 )33و  25تا  22هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
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دیگري ندارد. ریشۀ معادله 
)31تا 19هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

اسییسسییسی
صحیح است.4نه
آب،باشـد  شـتر یب یاختـه يغشا يسودودرآبغلظت اختالف چه
ـ  عیمـا  ياسـمز  فشار اگر .شود یم هجاجابه تر ع  شـتر یب يا اختـه ی نیب
اگر یول،شود یم خارج یاخته ازآب،د ياسـمز  فشـار  اختهی ییانیم درلل
.شود یم یاخته وارد آب ،باشدتر

)15 صفحۀ ،  2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.4ینه 

هنگام تنفس عادي، بیشترین نقش را دیافراگم بر عهده دارد. مسطح 
دیافراگم در دم و غیرمسطح شدن آن در بازدم مشاهده مـی شـود.  ن

هنگام دم، مقداري از هواي جاري وارده شده به دسـتگاه تـنفس، در   
.شدباماند که هواي مرده میري تنفسی باقی می

.روددر هنگام دم جناغ به سمت جلو می) 1  :هاسی سایر گزینه
به بسته شـدن دارنـد و تغییـرات    ی تمایل حبابکهاي  در بازدم، کیسه

.باشد می حبابکیهاي  سینه نیز در جهت بستن کیسه ۀ
.کنند ها به سمت پایین و داخل حرکت میدر بازدم دنده

ص، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.3گزینه  107.

طر از کـه  هسـتند  هـم  بـه  مرتبط و منشعب يهالوله ها، سیدینا
بس   جهت يساختار معموالً و دارند راه خارج   به بدن، سطح یتنفس
ـ ـ یتنفسـ منافـذ د .شـود ـ ـ یمـ بـدن آبرفـتن هـدر ازمانعکهدارند

شودممیمییمسسیتقسيترکوچکانشعاباتبهییسیییدینا.داردقرارییسیییدینا
بـوبسـت بنیرند،گگیگممیمقراربدنيهاییاختهیتمامکناردرکه،ننیییانیپا
متوسچـون   .کنـد ـ ـ یمـ ممکـن را يگـاز تبـادالت کهاستععیییعیما
ـ گازهـا اسـت، ییکـرون ممیمچند،ییانتهايهاییسیییدیناازهاییاختهی یینـ ـ یب
.شوندممیممبادلهانتشارییقیطرازبدنيهاییاختهی

 ص، 3تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.4گزینه  108.

بري اسـت وهاي غشایی مربوط به فرایند درون تشکیل کیسه
در انتقال گلوکز نقش ندارد.

) بـراي ورود گلـوکز بـه درون یاختـ1 هـا:  بررسی سایر گزینه
هاي پروتئینی هستند.ها مانند کانال وجود برخی پروتئین

تنظیم شیب غلظـت یـ پتاسیم براي ) فعالیت پمپ سدیم ـ 2
انرژي شیب غلظت ی3نیاز است.  در یاخته یون سدیم بـراي ه)

هاي سدیم و گلوکز نیاز است.   یون
ص، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست

.صحیح است1گزینه  109.
کلسـترول،LDLوHDLلل هماننـد  کرونیکومیکلساختار در
.داردوجودییدپپیییپللیفسفولوییدیییسرللیگليتر

ص، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.1گزینه  110.

ه دان دار خوار نیز چینه خاکی و پرندگان دانهجانوران دیگري مانند کرم
مذخیرة کمک بهغذا ساختار این مکند امکان دفجانور با تا دهد
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.112 صحیح است. 3گزینه 
دهد که بـزاق را   بزاقی بناگوشی را نشان میغدة عالمت سوال در شکل، 

کند.  سازد و ترشح می می
سازند و به درون مجراهـایی   هاي پوششی بزاق را می هاي بزاقی، یاخته غدهدر 

هاي این بافت، به یکـدیگر بسـیار    کنند. یاخته که به دهان راه دارند، ترشح می
اي اندکی وجود دارد. اند و بین آنها فضاي بین یاخته نزدیک

 ها:   بررسی سایر گزینه
 دهان نقش دارد.    هاي درون کتري) آنزیم لیزوزیم بزاق در از بین بردن با1
کنـد. مـاده مخـاطی     مخاطی را ایجاد مـی  مادةموسین با جذب آب، ) 2

 کند. گوارش را از خراشیدگی یا آسیب شیمیایی حفظ میدیوارة لولۀ 
 است.    ها و موسین بزاق ترکیبی از آب، یون بیکربنات، انواعی از آنزیم )4

 )23و  22، 17هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.113 صحیح است. 3گزینه  

 .شود یم(نه تولید)  مصرف آب مولکول 9
 )27صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

.114 صحیح است. 2گزینه  
 !بدن هاي بخش از یبرخ در
 .است شده برداشته یدرس کتاب متن از ناًیع ها نهیگز ریسا

 )18و  17هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.115 است.صحیح  1گزینه  

 .است یگوارش رةیش با اتیمحتو کردن مخلوط ۀفیوظ
گوارشی. شیرة) مخلوط شدن با 2 ها: گزینهسایر بررسی 

 .باشد داشته نقش تواند یم باال حیتوض مطابق) 4  !استفراغ) 3
 )22صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2گزینه  116.
هـا   کنند، از سایر یاختـه  هاي کناري معده که اسید معده ترشح می یاخته
سـازي پروتئازهـا و    چنین با ترشح اسید معده در فعالبوده و همتر  بزرگ

یـد ایـن   طـور غیرمسـتقیم نقـش دارنـد. دقـت کن      ها به گوارش پروتئین
چنـین بـا گـرفتن    ها در غدد معده بیشـترین تعـداد را ندارنـد. هم    یاخته
 pHي هیدروژن از خون براي ساخت اسید معده، باعـث افـزایش  ها یون

هـا پوششـی هسـتند و در سـطح      شوند. این یاختـه  خون اطراف خود می
 زیرین خود غشاي پایه دارند.  

 )25، 24، 17هاي  صفحه،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است. 4گزینه   117.

خورند، دچار کمبود مـواد   و گوناگون میبرخی افراد با اینکه غذاي کافی 
 مغذي هستند. 

 )13صفحۀ ،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.  1گزینه  118.
تـوان درون مـري،    بینی (آندوسکوپی) در دسـتگاه گـوارش، مـی    با درون

هاي لیپاز و پروتئاز) و دوازدهه را بررسی کرد.  معده (محل ترشح آنزیم
بافت مري سنگفرشی چندالیه و بافت معده و  )2  ها: بررسی سایر گزینه

رودة بینی (کولونوسـکوپی)،   در کولون )3  الیه است. اي تک روده استوانه
 کنند.  کوچک بررسی میرودة بزرگ را تا محل اتصال به 

 باریک، محل گوارش نهایی کیموس است.رودة ) 4
 )28و  26، 24، 17هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.  1گزینه   119.
گـوارش، داراي  لولـۀ  بیرونـی  الیـۀ  ، 2الف) فصل  -15با توجه به شکل (

 هاي خونی است. رگ
 )21و  17هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 2گزینه  120.
عهـده  وع دوم ترشح عامل سطح فعـال را بر ن یاختۀهاي انسان  در حبابک

شود. نازك آب می یۀالدارد که سبب کاهش نیروي کشش سطحی 
 . هستند  ها فاقد غضروف ) حبابک1 ها:  بررسی سایر گزینه

 هاي نوع دوم ظاهري کامالً متفاوت دارند.   یاخته )3
مربوط به فعالیت ماکروفاژها است. )4

 )44و  43هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 1گزینه  121.
هاي غیرآنزیمی (موسـین) و   هاي موجود در بزاق شامل پروتئین پروتئین

ها توسـط   پروتئین همۀآنزیمی (آمیالز گوارشی و لیزوزیم دفاعی) است. 
هـاي ایـن بافـت،     شوند. در زیر یاخته بافت پوششی غدد بزاقی ترشح می

ها را بـه یکـدیگر و بـه     بخشی به نام غشاي پایه وجود دارد که این یاخته
هـاي   اي از رشته دارد. غشاي پایه، شبکه هاي زیر آن، متصل نگه می افتب

 پروتئینی و گلیکوپروتئینی (ترکیب کربوهیدرات و پروتئین) است.
 )23و  22هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 4گزینه   122.
موارد صحیح هستند. همۀ 
خـش  هـادي و ب   هـاي اصـلی عملکـردي دسـتگاه تنفسـی بخـش       بخش

 هستند.  اي دلهمبا
 )42و  41هاي  هصفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است. 3گزینه  123.
ـا  صـفرا  چـون  دوازدهـه  وارةیـ د بـه  صدمه شیافزا احتمال  از ییایـ قل تیخاصـ  ب
ـ  یمـ  یطرفـ  از. اسـت  معـده  ديیاسـ  مـوس یک کننـدة  یخنث عوامل  کـه  میدان

ـا  لوزالمعده و شوند یم فعال کیبار رودة درون لوزالمعده پروتئازهاي  بـه  کمـک  ب
 طیمحـ  هـم  و کنند یم مقابله دیاس اثر با هم دوازدهه درون طیمح کردن یخنث

 و صـفراوي  نمـک  نیهمچنـ  .کنـد  یمـ  فراهم لوزالمعده هاي میآنز براي یمناسب
ـ  روي بـر  را پازیل عمل نیتیلس ـا  یچرب ـا  ضـمناً . کنـد  یمـ  لیتسـه  ه  شیافـزا  ب
 .شود یم جادیا زردي ها بافت در خون، درون نیروب یلیب

 )27و  26هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.124 صحیح است. 3گزینه 

هـا)   ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب (نه شش
دانست که هوا خود مخلوطی از چند گاز اسـت. بنـابراین    شود. او نمی می

 دانست. میهواي دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان 
 )40ۀ صفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

.125 صحیح است. 3گزینه 
مربـوط بـه    1شمارة با توجه به طرح مشخص شده در کتاب درسی رگ 

دانـیم هماننـد سـیاهرگ بـاب      طور که می سرخرگ ششی است و همان
کبدي و سیاهرگ فوق کبدي خون تیره که در کتاب به عنوان اکسـیژن  

 باشد. اد تعریف شده است، دارا میاکسید زی کم اما کربن دي
 )44و  32هاي  هصفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

.126 صحیح است. 4گزینه 
اي) غـدد معـده رخ    هاي بافت پوششی (اسـتوانه  ترشح گاسترین از یاخته

بافـت   3گزینـۀ  غضـروف و   2گزینـۀ  بافـت چربـی،    1گزینـۀ  دهند.  می
 دي هستند.هاي پیون باشد که همگی جزء بافت پیوندي سست می
 )44و  43، 25، 17هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

.127 صحیح است. 4گزینه 
 توانند در ترشح بیکربنات دخالت داشته باشند. هر پنج مورد مطرح شده می

 )26تا  22هاي  هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
.128 صحیح است.   1گزینه 

پل مغـزي اسـت    مرکز تنفس در برعهدةدر انسان تعیین مدت زمان دم 
 النخاع دورتر از نخاع قرار دارد. که نسبت به مرکز تنفس در بصل

 ها: بررسی سایر گزینه
ــزایش 3و  2 ــه  CO2) اف ــنفس در  O2خــون (ن ــز ت ــر مرک ــر ب ــا اث ) ب

 دهد. النخاع، آهنگ تنفس را افزایش می بصل
هـا   نـایژه  دیوارةهاي صاف  ) به دنبال کشیده شدن بیش از حد ماهیچه4

 ها) صحیح است. ها (نه حبابک و نایژك
 )51و  50هاي  هصفح،  3شناسی دهم، فصل  (زیست

.129 صحیح است. 2گزینه 
ها غذا را از محیط بـه   دار و حرکت مژك دار است، نه تاژك پارامسی مژك

 کند. حفره دهانی منتقل می
)36ۀ صفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست

)27  صفحۀ ،  2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.2ینه 
!  بدن هاي بخشاز یرخ
.است شده برداشته یدرسکتاب متن  از ناًیع هایینهی گزر سس

هاي  هصفح،  2تتشناسی دهم، فصل  (زیست )18و 17  
است.صحیح 1ینه 
.است یگوارشیرةیشباییاتیمحتو کردن مخلوط ۀف شش

گوارشی. شیرة) مخلوط شدن با 2 ها: گزینهسایر سی 
.باشد داشته نقش تواند یم باال حیتوض مطابق) 4 !ستفراغ

)22  صفحۀ، 2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.2نه
هـا   کنند، از سایر یاختـه هاي کناري معده که اسید معده ترشح میته
سـازي پروتئازهـا و   ممچنین با ترشح اسید معده در فعالبوده و همتر  گ

ن     ن     یـد ایـن   طـور غیرمسـتقیم نقـش دارنـد. دقـت کن      ها بهش پروتئین
م   م   چنـین بـا گـرفتن    ها در غدد معده بیشـترین تعـداد را ندارنـد. همته
pHي هیدروژن از خون براي ساخت اسید معده، باعـث افـزایش  ها

اطراف خود می هـا پوششـی هسـتند و در سـطح     شوند. این یاختـه ن
خود غشاي پایه دارند.   ن

هاي  صفحه،  2شناسی دهم، فصل  (زیست  17 ،24 ،25(
صحیح است.4ینه 

خورند، دچار کمبود مـواد   و گوناگون میی افراد با اینکه غذاي کافی 
ي هستند. 

)13 صفحۀ ،  2تتشناسی دهم، فصل  (زیست
 صحیح است.1نه

تـوان درون مـري،   بینی (آندوسکوپی) در دسـتگاه گـوارش، مـی   رون
هاي لیپاز و پروتئاز) و دوازدهه را بررسی کرد. ه (محل ترشح آنزیم

صحیح است.3گزینه  123.
ـا  صـفرا  چـون  دوازدهـه  وارةیـ دبـه  صدمه شیافزا احتمال تیخاصـ  ب
کننـدة  یخنثعوامل یمـ  یطرفـ  ازت .اسـت  معـده  ییديیاسـ  مـوس یکثث

ـا لوزالمعده و شوند یم فعال کیبار رودة درون لوزالمعده پروتئازهاي ب
ه و کنند یم مقابله دی اس اثر باهمحح دوازدهه درون طی محثث کردن یخنث سس

نمـک نیهمچنـ  .کنـد  یمـ  فراهم لوزالمعده هاي میآنز براي یمناسب
ـ  رويبـر    راسس پازیل عمل نیتیلس ـا  یچرب ضـمناًد  .کنـد  یمـ  لیتسـه  ه
.شود یم جادیا زردي تهابافت   در خون، درون نیروب یلیب

هاي هصفح،  2تتشناسی دهم، فصل  (زیست   
صحیح است.3گزینه  124.

ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب (نه
دانست که هوا خود مخلوطی از چند گاز اسـت شود. او نمی می

دانسمیهواي دمی و بازدمی را از نظر ترکیب شیمیایی یکسان 
ص، 3تتشناسی دهم، فصل  (زیست

صحیح است.3گزینه  125.
م 1شمارة با توجه به طرح مشخص شده در کتاب درسی رگ 

دانـیم هماننـد سـیا طور که می سرخرگ ششی است و همان
کبدي و سیاهرگ فوق کبدي خون تیره که در کتاب به عنوان

باشد. ییاد تعریف شده است، دارا میاکسید زی کم اما کربن دي
هاي هصفح،  3تتشناسی دهم، فصل  (زیست   

صحیح است.4گزینه  126.
اي) غـددهاي بافت پوششی (اسـتوانه ترشح گاسترین از یاخته

  گزینـغضـروف و 2  گزینـۀ  بافـت چربـی،    1گزینـۀ  دهند. می
نندي هستهاي پیون باشد که همگی جزء بافتپیوندي سست می
هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست   17 ،25،

است.4گزینه صحیح 127.
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.130 صحیح است. 4گزینه 
مخاطی) در بخش هادي (نـایژك انتهـایی و نـایژه)    مادة ترشح موسین (

 ها ترشح موسین نداریم. هاي شش دهد؛ اما در حبابک رخ می
 ها: بررسی سایر گزینه

 هاي پوششی نایژك انتهایی غشاي پایه دارد. ) یاخته1
 دار است. هاي مژك یاخته) نایژه داراي 2
 هاي غضروفی هستند. ) نایژه و نایژك انتهایی نیز فاقد حلقه3

 )43تا  41هاي   هصفح،  2شناسی دهم، فصل  (زیست
 فیزیک

.131 صحیح است. 3گزینه 
دما، مقدار ماده، جریان   اند از: طول، جرم، زمان، هاي اصلی عبارت کمیت

 شدت روشنایی  الکتریکی،
 )7 صفحۀی، (فیزیک دهم تجرب 

.132 صحیح است. 1گزینه 
m x m x3 3 18 3 154 10 10 4 10  

 )10 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.133 صحیح است. 1گزینه 

51 /دقت10 g x g x1 3 6 55 044 10 10 10 5044 10  
 خطا و دقت هم در دستگاه دیجیتال با هم برابر است.

 )14 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.134 صحیح است. 2گزینه 

/کش  در واقع خطاي خط mm2 /یا  5 cm025   عـدد است که گـزارش 
/باید  / cm13 3  مرتبـۀ علت عدم تطـابق بـا    بوده که خطاي آن به 025

/صورت  شود و به عدد گزارش شده گرد می /13 3 0  شود. نوشته می 3
 )16 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.135 صحیح است. 3گزینه 
 پیماید: یک سال نوري مدت زمانی است که نور در یک سال می
يرون لاس کی رون تعرس ناسکی نامز تدم

 
يرون لاس کی 8 153 10 365 24 3600 9 10

یگرزب ۀبترم نیمخت
8 2 3 1410 10 10 10 10

 
 شود. بزرگی انتخاب می مرتبۀترین گزینه به  که نزدیک

 )18 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.136 صحیح است. 1گزینه 

/ /A B
T

A B / /

m mm m gm m
V V m m m m m cm3

04 0 6 404 0 6 5
20 5 208 3

 

.137 صحیح است. 4گزینه 
/ /gh gh2 1 2 230 1 2 20 0 8  

که از مایع اضافه شده کمتر اسـت، شـکل جدیـد     با توجه به چگالی 
 صورت زیر خواهد شد: به

cm30

x
x30

/
g

cm
1 31 2

g

cm
2 38

g

cm
3 31

 
/ /

/

h h h x ( x)

x x V cm
2 2 1 1 3 3

3
0 8 30 12 1 30

02 6 30 60 10 600
 

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

صحیح است. 1گزینه  138.
 فشار مایع به مساحت مقطع مخزن و شکل آن بستگی ندارد.

P P gh gh kPa5
0 1 1 2 2

8 810 800 10 1200 10 11610 10
 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،   

صحیح است. 1گزینه  139.
اي کـه در مـایع    که در یک خط تراز قرار دارند، نقطه Bو  A نقطۀاز دو 

) قرار گرفتند دارد فشار کمتري است از سوي دیگـر  Aبا چگالی بیشتر (
بـاالتر اسـت؛    Cاز  B نقطـۀ در یک مایع قرار دارند و  C نقطۀو  B نقطۀ

   کمتر است. Bهم از  Aکمتر و  Cاز  Bپس فشار 
 )73و  72 هاي صفحه(فیزیک دهم تجربی،  

.140 صحیح است. 1گزینه 
فشـار آن بـا   شـود و   پس از سوراخ شدن مخزن، گاز داخل آن خارج مـی 

سـطح   شود؛ در نتیجه سـطح جیـوه در دو شـاخه هـم     فشار هوا برابر می
رود،  پایین می cm30سمت راست  شاخۀشود. چون سطح جیوه در  می

رود و اخـتالف   بـاال مـی   cm30سمت چـپ هـم    شاخۀسطح جیوه در 
hسطح جیوه در دو شاخه در ابتدا برابر  cm60   بوده است و با توجـه

 به این خواهیم داشت:
g gP gh P P P gh0 0  

/gh Pa13500 10 0 6   Pاي پیمانه81000
kPa81اي پیمانهP  

 )76 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.141 صحیح است. 3گزینه 
هـا در مایعـات و جامـدات تقریبـاً برابـر و در گازهـا        بین مولکـول  فاصلۀ

 فاصـلۀ پخش جـوهر در آب ربطـی بـه     پدیدةبرابر است، ولی  10حدوداً 
هاي مایع و حرکـت   جایی مولکول دلیل جابه ها ندارد، بلکه به بین مولکول

 آنها به اطراف است.
 )62 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

.142 صحیح است. 3گزینه 
اشتباه است؛ طولی از لوله کـه داخـل آب قـرار دارد بـر بـاالتر       1 گزینۀ

 آمدن آب تأثیري ندارد.
شود که دگرچسبی کاهش یابـد و   یاشتباه است؛ این کار باعث آن م 2 گزینۀ

 تر از سطح آزاد آب در ظرف قرار گیرد. آب در لوله پایین آید، حتی پایین
نیروي دگرچسـبی   وسیلۀ بهصحیح است؛ زیرا میزان جرمی که  3 گزینۀ

تقریباً ثابت است و هر چقدر قطر لوله کمتر باشـد، بـا توجـه      آید، باال می
یابد. ال آمده در لوله ارتفاع افزایش میبه ثابت بودن جرم و حجم مایع با

مـویین، فشـار هـواي     لولـۀ اشتباه است؛ علت باال آمدن آب در  4 گزینۀ
 باشد. محیط نیست و مستقل از آن می

 )69 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.143 صحیح است. 4گزینه 
ناپـذیر، آهنـگ شـارش شـاره      اي تراکم پیوستگی براي شاره معادلۀطبق 

 این:ثابت است، بنابر

)2( عطقم رد شراش گنهآ
/

V m
t s

3 3318 10 4 5 104
هراش

 
d

A V A V V V
2

3 31
1 1 2 2 1 12

9 3 1 910 104 2 4 210
 

/
cmmV

s s1 06 60  
 )82 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

.144 صحیح است. 3گزینه 
 )7 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

صحیح است.1نه
m x3 3 18 3 154 10 10m xx3 3 4 10

)10صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.1نه

/دقت g g1 3 6 55 044 10 10 10 5044 10/ g gg x g xx g1 3 6

 و دقت هم در دستگاه دیجیتال با هم برابر است.
)14صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.2نه
/کش  واقع خطاي خط mm2 /یا  /5 cm025//  عـدد است که گـزارش
/ / cm13 3 025/ مرتبـۀ علت عدم تطـابق بـا   بوده که خطاي آن به//

/صورت  شود و به گزارش شده گرد می /13 3 0 3/ شود. نوشته می /
)16صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.3نه
پیماید: سال نوري مدت زمانی است که نور در یک سال می
يرون لاس کی رون تعرس ناسکی نامز تدم

يرون لاس کی 83 10 365 24 36008 159 10
یگرزبۀبترم نیمخت

8 2 3 1410 10 10 10 108 2 32 3

شود. بزرگی انتخاب میمرتبۀترین گزینه به  زدیک
)18صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.1نه
/ /A B

T
A B / /

mmmA gm m
V V m m m m mA BA B cm

A B
T V V

m m
3

04 0 6/ // m m/ 46/ /mm/ // / 5m
20 5 208 3

فششـود و   پس از سوراخ شدن مخزن، گاز داخل آن خارج مـی 
شود؛ در نتیجه سـطح جیـوه در دو شـاخهفشار هوا برابر می

پاییcm30سمت راست  شاخۀشود. چون سطح جیوه در می
رود بـاال مـی   cm30سمت چـپ هـم   شاخۀسطح جیوه در 

hسطح جیوه در دو شاخه در ابتدا برابر  cm6بوده است
به این خواهیم داشت:

gh P P P ghh P P P gP P Pgg

/gh Pa/gh 13500 10 0 6 پیم//81000

kPa81پیم

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است.3گزینه  141.
هـا در مایعـات و جامـدات تقریبـاً برابـر وبین مولکـول فاصلۀ

پخش جـوهر در آب ربطـیپدیدةبرابر است، ولی  10حدوداً 
هاي مایع جایی مولکول دلیل جابه ها ندارد، بلکه به بین مولکول

آنها به اطراف است.
ص(فیزیک دهم تجربی،

صحیح است.3گزینه  142.
اشتباه است؛ طولی از لوله کـه داخـل آب قـرار دارد 1 گزینۀ

آمدن آب تأثیري ندارد.
  شود که دگرچسبی کاهممی  اشتباه است؛ این کار باعث آن م2 گزینۀ

تر از سطح آزاد آب در ظرف قرآب در لوله پایین آید، حتی پایین
نیروي دوسیلۀ بهصحیح است؛ زیرا میزان جرمی که  3 گزینۀ

تقریباً ثابت است و هر چقدر قطر لوله کمتر باشـد  آید، باال می
ال آمده در لوله ارتفاع افزایشبه ثابت بودن جرم و حجم مایع با

مـویین، فشلولـۀ اشتباه است؛ علت باال آمدن آب در  4 گزینۀ
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.145 صحیح است. 2گزینه 
 درست است. 3و  2غلط است و موارد  4و  1موارد 

 )69 تا 61هاي  صفحه(فیزیک دهم تجربی،  
.146 صحیح است. 4گزینه 

A A B B

B B A A

P m g A A
P m g A A

1 1 2 2  

A A B B
B B A A B A

B B A A

m V V
A h A h A A

m V V
1 1 2  

 )71 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.147 صحیح است. 4گزینه 

/ /P P P Pa5 3 5
0 0 01 6 10 4 10 10 12   Pکف استخرPآب10

 )72 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
.148 است.صحیح  2گزینه 

P P0
650  Pجیوه Pوارد بر لوله7510

cmHg P P Pa4545 13600 10   Pوارد بر انتهاي لوله6120010

/F P A N461200 2 10 12 24  
 )75 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  

صحیح است. 2گزینه  149.

Ag A Ch g A
C A C

C
h 15 320 15 20 4  

 )73 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی،  
.150 صحیح است. 2گزینه 

2ghمخزن  P 1مخزنP  
/2مخزن  / P5 312 10 10 10 15  

/ / / Pa5 5 512 10 015 10 105   2Pمخزن 10

/gh P x5 4 5
0 105 10 10  2Pمخزن 10

/x x m cm4 310 5 10 05 50  
 )89 صفحۀ، 15(فیزیک دهم تجربی، تمرین  

 شیمی
.151 صحیح است. 4گزینه 

 صورت زیر است: با توجه به اینکه ترتیب فراوانی عناصر در زمین به
Fe O Si Mg  

 هاي دیگر بیشتر است. از سایر اختالفبنابراین تفاوت فراوانی میان آهن و منیزیم 
 )3 صفحۀ(شیمی دهم، 

.152 صحیح است. 3گزینه 
 انیشتین داریم: رابطۀطبق 

E mc J m( )2 22 8 2365 10 3 10
زور

  
m kg

22 6
16

365 10 40 10
9 10

k640 10  

 )43 صفحۀاي  ، تمرین دوره5و  4(شیمی دهم، صفحه 
.153 صحیح است. 3گزینه 

Tc99عملکـرد رادیوایزوتـوپ  شده مربـوط بـه نتیجـه     تصویر نشان داده
43 

عمـر   است که نخستین عنصر مصنوعی است. این ایزوتوپ به دلیل نیمـه 
 ةکمی که دارد، پایـداري آن کـم اسـت. از آن بـراي تصـویربرداري غـد      

 شود. تیروئید استفاده می
 )7 صفحۀ(شیمی دهم، 

.154 صحیح است. 1گزینه 
اصلی، سطح انرژي الیه برخالف اخـتالف   ۀالی ةها، با افزایش شمار در اتم

توان گفـت، طـول مـوج نـور      یابد و می هاي متوالی افزایش می انرژي الیه
 الیـۀ چهارم به سـوم کمتـر از انتقـال از     الیۀحاصل از انتقال الکترون از 

 باشد. پنجم به چهارم می
 )27 صفحۀ(شیمی دهم، 

.155 صحیح است. 1گزینه 
H5یدروژن،پایدارترین ایزوتوپ مصنوعی ه

نـوترون   4اسـت کـه داراي    1
Li6ترین ایزوتوپ لیتیم، باشد و سنگین می

نـوترون   3اسـت کـه داراي    3
 است. 1هاي آنها برابر  باشد، بنابراین اختالف تعداد نوترون می

 )6 صفحۀ(شیمی دهم، 
.156 صحیح است. 3گزینه 

 ( ) e6 3 8 2 CO2تعداد الکترون در یک مول 32
3  

/
mol CO mol e

g CO mol e
g mol CO

2
2 3
3 2

3

1 3212 6 460 1
  

 )18 صفحۀ(شیمی دهم، 
.157 صحیح است. 4گزینه 

با توجـه بـه اطالعـات صـورت سـؤال اتـم لیتـیم داراي دو ایزوتـوپ بـا          
 مشخصات زیر است.

Li6
Li7و 3

15ترتیب ها به و فراوانی آن 3
235و 250

باشد که برابـر بـا   می 250
 است، پس داریم: 94%و %6

/
( ) ( )

M amu
6 6 7 94 6 94100  

 )15 صفحۀ(شیمی دهم، 
.158 است.صحیح  3گزینه 
 درست هستند.» د«و » ج«و » الف«هاي  عبارت

سنج جرمی، جرم  ب) با استفاده از دستگاه طیف نادرست:  بررسی عبارت
 کنند. گیري می ها را با دقت زیاد اندازه اتم

 )18و  17، 16هاي  (شیمی دهم، صفحه
.159 صحیح است. 3گزینه 

نصر مسوجود ع ةدهند تواند نشان رنگ سبز ایجادشده در یک شعله می
( Cu)29  ظرفیت آن به صورت الیۀباشد کهd s10 13 باشد. بنـابراین   می 4

 الکترون ظرفیت است. 11داراي 

.160 صحیح است. 4گزینه 
 هاي صورت سؤال درست هستند. تمامی عبارت

.161 صحیح است. 3گزینه 
 )25 صفحۀ(شیمی دهم، 

.162 صحیح است. 1گزینه 
 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را سبز می نمکفلز مس و 

 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را سرخ می فلز لیتیم و نمک
 کنند. هاي آن رنگ آبی شعله را زرد می فلز سدیم و نمک

 )22 صفحۀ(شیمی دهم، 

است.صحیح 2نه
P PP0

650 75PP10وارد بر لولهP جیوهP

cmHg P PcmHg P 4545 13600 10 6PP45
Pوارد بر انتهاي لوله10

/F P A NP AP 461200 2 10 12 24/
4

)75صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.2نه

Ag A Ch gA C
A

C A C
C

h A
A CA

15 32 15C 20 4
)73صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.2نه
2ghمخزن  Pghgh 1مخزنP

/2مخزن  / P5 312 10 10 10 15/ // ///
5 3

/ / / Pa5 5 512 10 015 10 105 10/ / /// / /// /
5 55

2Pمخزن 

/h P /gh Pgh 5 4 5105 10 10 10/ x5 44
2Pمخزن 

/ cm4 310 5 10 05 50/x x m/x mx mx /
4 3

)89صفحۀ، 15(فیزیک دهم تجربی، تمرین 

صحیح است.4نه
صورت زیر است:جه به اینکه ترتیب فراوانی عناصر در زمین به

Fe O Si MgO SiO Si

تفاوت فراوانی میان آهن و منیزیم  هاي دیگر بیشتر است.از سایر اختالفین
)3 صفحۀ(شیمی دهم، 

م ی ی )
صحیح است.3گزینه  156.

( ) e6 3( )) e( تعداد الکترون در یک مو((

/
mol CO mol e

mol e
g mol CO

2
3

2
3

1 32 6 4/60 1
ص(شیمی دهم،

صحیح است.4گزینه  157.
با توجـه بـه اطالعـات صـورت سـؤال اتـم لیتـیم داراي دو ای

مشخصات زیر است.

Li6
Li7و 3

15ترتیب ها به و فراوانی آن 3
235و 250

باشد کمی250
است، پس داریم:94%و %6

/
) ( )

amu
) () ( )) () () ( 6 94//100
ص(شیمی دهم،

است.صحیح 3گزینه  158.
درست هستند.» د«و » ج«و » الف«هاي  عبارت

سنج جب) با استفاده از دستگاه طیف نادرست:  بررسی عبارت
کنند. گیري می ها را با دقت زیاد اندازهاتم

،16هاي  (شیمی دهم، صفحه
صحیح است.3گزینه  159.

وجودةدهند تواند نشان رنگ سبز ایجادشده در یک شعله می
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.163 صحیح است. 3گزینه 
Ge :[Ar] d / s p10 2 2

32 3 4 4s p2 2s ps ps p
  تیفرظ ۀیال

s p2 22 4 8 2 4 84 42 0 0 2 1 2
8 10

  

 مجموع اعداد کوانتومی 18
 )30، و 29، 28هاي  (شیمی دهم، صفحه

.164 صحیح است. 2گزینه 
شـود، بنـابراین    الکترون کامل مـی  18سوم الکترونی با  الیۀدانیم که  می
 الکترون باشد. 9چهارم اتم مذکور بایستی داراي  الیۀ
هـاي  یستی بعـد از زیرالیـه  الکترون با 9چهارم به منظور داشتن  الیۀدر 

p , s4 قـرار داده و سـپس بـه سـراغ      s5زیرالیـۀ ابتدا دو الکترون در  4
 برویم. بنابراین: d4زیرالیۀ

X:[ Ne] s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2
39 10 3 3 3 4 4 4 5  

  3، گروه 5 ةدور
 )33و  32، 31هاي  (شیمی دهم، صفحه

.165 صحیح است. 2گزینه 
 درست هستند.» د«و » ج«هاي  ت عبار

pالف)  هاي نادرست: بررسی عبارت d5 dب)    4 f5 4   

.166 صحیح است. 3گزینه 
ـا از دسـت دادن الکتـرون       تنها کاتیون ـاي آخـرین    هاي واسـطه هسـتند کـه ب ه

 رسند. شود، می ختم می d زیرالیۀخود به آرایشی نسبتاً پایدار که به  s زیرالیۀ
 )39و  38هاي  (شیمی دهم، صفحه

.167 صحیح است. 2گزینه 
دلیل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطـی عناصـر مختلـف متفـاوت     

 هاي الکترونی پیرامون هسته است. بودن عدد اتمی و انرژي الیه
 )26 صفحۀ(شیمی دهم، 

.168 ح است.صحی 4گزینه 
گـذاري   در خصوص فلزاتی که تنها یک عـدد ظرفیـت دارنـد، بـراي نـام     

 باشد. ترکیباتشان نیازي به استفاده از اعداد رومی نمی
 )39 صفحۀ(شیمی دهم، 

.169 صحیح است. 1گزینه 
 کنیم: میرا محاسبه  SO3گرم 16هاي اکسیژن در ابتدا تعداد اتم

A
/ A

mol SO N O
g SO N

g SO mol SO SO
3

3
3 3 3

1 316 0 680 1 1
لوکلوم

لوکلوم
متا

  
/که شامل HNO3سپس جرم AN0  آوریم: اتم است، را به دست می 6

 
/ A

A

HNO mol HNO g HNO
N

N HNO mol HNO
3 3 3

3 3

1 1 630 6 5 1
لوکلوم

متا متالوکلوم
  

/ g HNO37 56 
 )17 صفحۀ(شیمی دهم، 

.170 صحیح است. 4گزینه 

) SO31 4 1
8 2

O

S
O O

) CCl42 4 1
12 3Cl C Cl

Cl

Cl
 

 
) O33 3 1

6 2O
O O

 
) CS24 4 14

S C S
  

 )41 صفحۀ(شیمی دهم، 
.171 صحیح است. 1گزینه 

معکوس دارد، بنابراین پرتوهـاي فروسـرخ کـه     رابطۀطول موج با انرژي 
تـري نسـبت بـه امـواج رادیـویی هسـتند، انـرژي         داراي طول موج کوتاه

 ري نسبت به آنها دارند.بیشت
 )20 صفحۀ(شیمی دهم، 

.172 صحیح است. 2گزینه 
sهـاي  چهـارم الکترونـی داراي زیرالیـه    الیۀ , p , d , f4 4 4 بـوده کـه    4

 الکترون را داراست. 32حداکثر گنجایش 
pهــاي چهــارم جــدول زیرالیــه ةدر عناصــر دور , d , s4 3 ترتیــب  بــه 4

هـاي خـود را    اتم الکترون 8شوند که در مجموع  الکترون گرفته و پر می
pهاي در زیرالیه , s4  دهند. قرار می 4

 )31و  30هاي  (شیمی دهم، صفحه
.173 صحیح است. 2گزینه 

Sc :[Ar] d s1 2
21 3 4

یتیفرظ نورتکلا 3
Ga :[Ar] d / s p10 2 1

31 3 4 4
  یتیفرظ نورتکلا 3

 )34 صفحۀ(شیمی دهم، 
.174 صحیح است. 2گزینه 

شود و بـا   می amu97برابر HSO4ها، جرم ترکیب رم اتمی اتمبا توجه به ج
HSO4است، جرم ترکیب amu12برابر 12ـ    که جرم کربن توجه به این

،97 812  است. 12برابر جرم کربن ـ  8
 )14 صفحۀ(شیمی دهم، 

.175 صحیح است. 1گزینه 
ـ نقطه  ـایش داده شـوند،        در ساختار الکترون  ـا نقطـه نم اي، تمام پیونـدها بایـد ب

 اند. به درستی رسم شده HClو  Br2بنابراین فقط ساختار مولکول
 )41 صفحۀ(شیمی دهم، 

ر ی ور م رم رونچه
هـاي  یستی بعـد از زیرالیـه  الکترون با 9چهارم به منظور داشتن الیۀ
p ,4p قـرار داده و سـپس بـه سـراغ     s5زیرالیـۀ ابتدا دو الکترون در ,
برویم. بنابراین: d4الیۀ

X:[ Ne] s p d / s p d / s2 6 10 2 6 1 2d / d /d / d39 10X:[ s p d / s p d /s p d / s p d /d / d /d / dp d / s p d /

 3، گروه 5 
)33و 32، 31هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.2نه
درست هستند.» د«و » ج«هاي  ت

p  الف)هاي نادرست:سی عبارت d5p   (بd f5 4d 

صحیح است.3نه
ـا از دسـت دادن الکتـرونکاتیون ـاي آخـرین    هاي واسـطه هسـتند کـه ب ن            ه

رسند.شود، میختم میdزیرالیۀخود به آرایشی نسبتاً پایدار که به sیۀ
)39و 38هاي  (شیمی دهم، صفحه

صحیح است.2نه
ل اصلی متفاوت بودن طیف نشري خطـی عناصـر مختلـف متفـاوت     

عدد اتمی و انرژي الیه هاي الکترونی پیرامون هسته است.ن
)26صفحۀ(شیمی دهم، 

ییح است.صحی4نه
     گـذاري   خصوص فلزاتی که تنها یک عـدد ظرفیـت دارنـد، بـراي نـام     

4 14
S C S

ص(شیمی دهم،
صحیح است.1گزینه  171.

معکوس دارد، بنابراین پرتوهـاي فرورابطۀطول موج با انرژي 
تـري نسـبت بـه امـواج رادیـویی هسـتداراي طول موج کوتاه

تري نسبت به آنها دارند.بیشت
 ص(شیمی دهم،

صحیح است.2گزینه  172.
sهـاي  چهـارم الکترونـی داراي زیرالیـه   الیۀ , p , d , f4s , p , d ,s , p , d ,

الکترون را داراست.32حداکثر گنجایش 
pهــايچهــارم جــدول زیرالیــهةدر عناصــر دور , d , s4p , d , s

هـا اتم الکترون 8شوند که در مجموع الکترون گرفته و پر می
pهاي در زیرالیه , s4 4p , s دهند. قرار می

هاي (شیمی دهم، صفحه
صحیح است.2گزینه  173.

r] 1 2d s1 2d s
یفرظ نورتکلا3 ظتک

Ga :[Ar] d /10 2 1/31 d /// s p2 1s
یتیفرظ نورتکلا3 ظنتک

ص(شیمی دهم،
صحیح است.2گزینه  174.

ها، جرم ترکیب رم اتمی اتمبا توجه به ج مamu97برابر HSO4ج
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