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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» وصلت، طالع، تناور، غنا«هاي  معنی واژه 1-

 نغمهپیوند، سرنوشت، بلندقد، ) 2 پیوسته، سرنوشت، قوي، آوازخوانی )1
 پیوستگی، بخت، قدیمی، سرود) 4  پیوند، بخت، فربه، دستگاه موسیقی )3

آمده است؟ نادرستتماماً » مایه، طرب، دولت و کاید تنگ«هاي  در کدام گزینه معانی واژه 2-
 محدود، شادي، دارایی، مکّار) 1
گر نامحدود، موسیقی، بخت، حیله) 2
 توان، شاد، فرمانروایی، حیله کم) 3
 سرمایه، شاد، حکومت، حیله) 4

-3 آمده است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی یک واژه 
 (جبار: مسلّط) (جفا: ستم) (عامل: حکّام) (طالع: سرنوشت)) 1
اندیشی) (پاي افزار: پاپوش) نظري: عاقبت (اعظم: بزرگوار) (رستخیز: بعث) (کوته) 2
 : بسیار راستگو) (مفتخر: سربلند) (خجسته: خوب و خوش)(جد: خطایی که براي آن مجازاتی مقدر باشد) (صدیق) 3
 (فرقت: دور) (بارگاه: دربار و کاخ شاهان) (اشرف مخلوقات: خداوند) (محنت: ناراحتی)) 4

-4 شود. ......... غلط امالیی دیده میگزینۀ  جز بهها  گزینههمۀ در 
خالفــــت فقــــر بــــا تــــاج و صــــریر اســــت ) 1
ن اســتپــردة کلــک مــ) حکــم تقــدیر دگــر در 2
) با تو اخالصم دگر شد بس که دیـدم نغـز عهـد   3
ــود  4 ـ ــه بـ ــارت کــ ــۀ ) بــــس امــ ــجخانــ رنــ

 

ــان  ــه پایــ ــذیر اســــت زهــــی دولــــت کــ ناپــ
ــی  کــرم حــاتم کــنم هــر لئیمــی را کــه خــواهم ب

مـــن کـــه در آتـــش نگـــردانم عیـــار خـــویش را
ــود     ـ ــه بـ ــی کــ ــس خرابــ ــردة بــ ــنجپــ گــ

 

-5 شود؟ در کدام گزینه دو غلط امالیی دیده می
اي بـه   ترین ویژگی شعر غنایی است که هنگام خواندن چنین شعرهایی، آهنگ و موسیقی ویژه هاي آوایی، برجسته تناسب) 1

 آورند. وجود می هاي موسیقایی شورانگیزي را به رسد و ابیات در اصل پاره گوش می
یـه و شـکایت معمـوالً در    ) در ادبیات غنایی عواطف شخصی با مفـاهیمی همچـون عشـق، عرفـان، مرصـیه، مناجـات و گال      2

 شود. صورت نثر بیان می هاي شعري غزل، مثنوي و رباعی و نیز به غالب
) پادشاه عالم خبر که داد در این قصه، از حسن صیرت او داد نه از حسن صورت او داد و یوسف را از روي نیکوش حـبس و  3

 چاه آمد و از خوي نیکوش تخت و گاه آمد.
رازي دربردارنـدة  ذینهار که در ایـن جعبـه کـه    «شیخ گفت: » تا از اَصرار حق چیزي با من نمایی. ام آمدهاي شیخ «) گفت: 4

 »است باز نکنی؛ مرد برخواست و جعبه با خود برد.
-6 اثر کیست؟» یوسفسورة «تفسیر 

) سیف فرغانی2 ) محمد ابن احمد بن زید طوسی1
 ی) احمد بن محمد بن زید طوس4  ) محتشم کاشانی3

-7 ؟شود نمیدیده » سجع«آرایۀ در کدام گزینه 
 چون آن خردمند دوراندیش به خانه رسید، از آن گنج، جز حسرت و ندامت ندید.) 1
اي مهربان بر خالیق، عذرهاي ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر.) 2
 الهی، تو ما را ضعیف خواندي، از ضعیف جز خطا چه آید؟) 3
 د، دیگر مهر ما به سرآمد.الهی تا از مهر تو اثر آم) 4

-8 ؟نیستهاي ذکر شده در مقابل کدام بیت درست  آرایه
گلســــتان کنــــد آتشــــی بــــر خلیــــل    ) 1
) قصـــور عقـــل کجـــا و قیـــاس قامـــت عشـــق2
قلمــرو مــن چــین زلــف توســت    محــدودة ) 3
ــر    4 ــن وا مگی ــوي ز م ــوام، ب ــوي ت ــه ب ــده ب        ) زن

ــرد ز آب نیــل  ــر آتــش ب )تلمــیح ـ تضــاد  ( گروهــی ب
ـ واج  تو هر  ـتعاره  آرایـی)  قبا که بدوزي به قدر ادراك است (اس

ـ ایهام)   از عرش تا به فرش رسیده است این به من (تضاد 
روي توام، باز مدار از من آب (ایهام ـ جناس)  تشنۀ 

 

و) ) ( ب یز (ر ر) و بزر م ب( پوش)ري پ ر ز ي (پ ی) ی
: بسیار راستگو) (مفتخر: سربلند) (خجسته: خوب و خوش)(ج(جد: خخطاطایییی ک که براي آن مجازاتی مقدر باشد) (صدیق))3
(ف(فرقرقت:ت: دور) (بارارگاگاه:ه: دربار و کاخ شاهان) (اشرف مخلوقات: خداوند) (محنت: ناراحتی)) 4

شود........... غلط امالیی دیده میگززینینۀۀجزبهههااگزیزیننههمۀ در 
ـــاجاج و صــــریر اســــت )1 بــــا تتـــ ــــرر خالفــــت فقفقــ
ـــن اســتتپــرددة ک کلــک مــ) حکــم تقــدیر ددگـگــرر در 2
ع عهـهـد د   3 دیدیــدم نغـزـز ببس کهه ) با تو اخالصم دگر ش شدد
ــود  4 ــهـه ببـــ ــارت کــ ــۀۀ) بــــس امــ ـــ ــجخخان رنــ

ــان  ــه پایــ ــتزهــــی دودولــــت کــ ــذیر اســ  ناپــ
ــــی ی  مــیی ر را کــه خــوااهمه بب  کــرم حــاتم کــنمهــر للئیئ

عیــــار خـــویش را ممــــنن کـــه در آتـــش نگـــرددانانمم
ــود     ــه بــــ ــی کــ ــس خرابــ ــردةببــ ــنجپــ گــ

شودد؟در کدام گزینه دو غلط امالیی د دیدده می
است که هنگام خواندن چنینین شعرعرهایی، آهنگ و موسیقی ویژههاي آوایی، برجسجستهتهتناسب)1 نغنایاییی ویژگی شعر  تریینن

میمی پاپارهره گوشش دسد و ابیات د در ااصلل یسیقاقایییی شورانگیزي را بهر دند. وجود مییهاي مو آآور
مناجـات و گالگال      2 نان، مرصـصـیه،، مفمفـااهیمیمی همچـون عشـق، عرفـ عواطف شخصی بباا ییـهـه و شـکایت معم) در اادبدبیایات غنغنایاییی

بلب و رباعی و نیز به غا شعشعريري غزل، مثمثنونويي ششود..صورت نثر بیان میمیهاهايي
ننیککوش ح3 ریرت اواو دااد نه ازاز حسنسن صورت او داد و یوسف را از رويي حسن ص دردر اینین ققصصه،ه، ازز دادادد ) پادشاه عاالملم خ خبربر ککهه

آمد. گاگاهه وو تختت نینیکوکوشش يي هاه آ آممد و ااز خوخ چ
ش شیخیخ «) گففتت:4 بابا من نمایی. ام آمدهاي قحق چیزیزيي رارارر ازاز اَصَ ایـن جعبـه کـه    «شیخ گفت: » تتاا کهکه درر دربردارنـدذینهاهارر

برد.د خوخودد و جعبهه ب باا رمرد برخخواساستت ؛؛ »»است باز نککنین
اثر ککیسستت؟» یوسفسورة «تفسیر 

) سیف فرغانی2) محمد ابن احمد بن زید طوسی1
کاشان3 محتشم ططوس44) زید بن محمد بن مد احا ((
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 ها آمده است؟ به ترتیب در کدام بیت» تشبیه، جناس، ایهام، کنایه و استعاره«هاي  آرایه

ــار غ   ــه ک ــاري ب ــف) ک ــت  ال ــه عاقب ــدارم ک ــر ن ی
ــران     ــو را نگ ــن ت ــانی و م ــت ج ــو راح ــرا ت ب) م
ج)عنــان بــه میکــده خــواهیم تافــت زیــن مجلــس 

کنــد د) پــیش رخ تــو اي صــنم، کعبــه ســجود مــی 
هـ) شهد و شـکر لبـان تـو، جملـه جهـان از آن تـو      

 

ــاري   ــم کـ ــر زخـ ــو بـ ــام تـ ــاد نـ ــرهم نهـ ام مـ
ــران؟    ــا دگ ــو ب ــوام ت ــا ت ــن ب ــه م ــاه کیســت ک گن

ــی   ــظ ب ــه وع ــال ک ــنیدن  عم ــت نش ــب اس ن واج
ــه کبــود مــی      ــب تــو آســمان جام کنــد در طل

ــود از آن کیســتی؟   ــا خ ــو، ت ــان ت ــه ج در عجــبم ب
 

 ) ب، ج، هـ، الف، د4 ) هـ، ب، د، الف، ج3 ) هـ، الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، هـ، د، ب1
-10 است؟ متفاوتنقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه 

ــر 1 ــلش پی ــر آرزوي وص ــب  م) گ ــن عی ــد مک کن
ــر) در 2 ــه گ ــود شــمعی  مخان ــاه ب ــر شــب از م ه
ــا ســراب  ) 3 ــده ب ــودي و مــن مان ــاي لطــف ب دری
م) اي تو فـروغ کـوکبم، تیـره مخـواه چـون شـب      4        

ــدارد    ــاین آرزو نــ ــوانی کــ ــت از جــ ــب اســ عیــ
بی روي چـو خورشـیدت، چـون شـب گـذرد روزم     

ــ ــت   تدل آنگهـ ــرم گذشـ ــه آب از سـ ــناخت کـ شـ
ــی    ــه دود م ــن هم ــت ای ــواي آتش ــه ه ــد دل ب  کن

 

-11 ؟ندارددر کدام گزینه، مفعول وجود 
ــان   1 ــدار مهربـ ــه ز دلـ ــقی کـ ــده عاشـ ) فرخنـ
گوید که آسـان نیسـت بـی او زیسـتن     ) شوق می2
نیامدي که فلک خوشـه خوشـه پـروین داشـت    ) 3
اش ) عشــق اســت و شــور شــیطنت شــاعرانه    4        

ــنید    ــا شـ ــدیث وفـ ــت، حـ ــر گفـ ــرف مهـ ــر حـ گـ
گویـد کـه بـاکی نیسـت گـو دشـوار بـاش        صبر می

کنـــون کـــه دســـت ســـحر دانـــه دانـــه چیـــد، بیـــا
 دیوانــه شــو کــه عقــل در ایــن حــد فهــیم نیســت

 

-12 است؟» دلداري، روش، فرمانروا، اندیشه«هاي  ها در کدام گزینه به ترتیب مطابق با واژه ساختمان واژه
 مایه، همتاب، مهرورزان، دیدن ) دست2 ) گلخانه، بینش، گلوگیر، خجسته1
 نظري، کودکانه، نیکوخو، پیوسته ) کوته4 شبرو، کهنه ) پیامبران، زهرآگین،3

-13 ؟شود نمیدو تلفظی دیده واژة در کدام بیت 
ــد  1 ــان نمانـــــــ ــو دال نهـــــــ ) درد تـــــــ
ــت  2 ــار توس ــن یادگ ــه در دل م ــون درد کهن ) چ
ــامجو   3 ــردي نـ ــامی نگـ ــی درد ناکـ ــا ننوشـ ) تـ
ــتگار اســـت آنکـــه او وارســـته اســـت    4        ) رسـ

 

انــــــــدوه تــــــــو جــــــــاودان نمانــــــــد   
ــا رب ــی    یــ ــیچ مرهمــ ــرا هــ ــاد درد مــ مبــ

ــدار     ــردي نامـ ــدنامی نگـ ــرد بـ ــی بـ ــا نپوشـ تـ
ــت    ـته اســ ـان پیوســـ ـان جـــ ـا جـــ ــویش را بـــ خــ

 
 

-14 مفهوم نزدیکی دارد؟» دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه«کدام گزینه با بیت 
) حریم عشق را درگه بسی بـاالتر از عقـل اسـت   1
اد هســـتی برکنـــد) اي دل ار ســـیل فنـــا بنیـــ2
ــی  3 ــود مرحمت ــدار ب ــه ز دل ــواهی ک ــو خ ــر ت ) گ
ــۀ) 4 ــت   حلقـ ــاد صباسـ ــاخانه بـ ــش تماشـ زلفـ        

 

ــتین دارد   ــان در آس ــه ج ــد ک ــتان بوس کســی آن آس
ــو را نــوح اســت کشــتیبان ز طوفــان غــم مخــور    چــون ت

ــه   ــدار نگــ ــو ز دلــ ــن تــ ــت کــ ـان مرحمــ دار نشـــ
ـاحب   ــد صـ ـان ص ـا  جـ ـتۀدل آنجـ ـین   بسـ ــو ببـ ــک م ی

 
 

-15 دارد؟ فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــا نبایــد گشــتنم گــرد درِ کــس چــون کلیــد 1 ) ت
ــین مـــردوار    2 ــبر نشـ ــور و در صـ ــون خـ ) خـ
) مـــن بعـــد حکایـــت نکـــنم تلخـــی هجـــران3
       ) صبر کن اي تـن کـه آن بیـداد هجـران بگـذرد     4

 

ــکیبایی زدم  ــل شـــــ ــر در دل ز آرزو قفـــــ بـــــ
ـار      ـار تـــــو از دســـــت کــــ ـا برآیـــــد کــــ تــــ

ـان میـــوه کـــه   ـبر برآمـــد شـــکري بـــود    کــ از صــ
ــذرد      ـان بگ ــت جـ ــت آف ــه بگذش ــون ک ــن چ ــت ت راح

 
 

-16 ؟نیستمفهوم کدام گزینه صحیح 
ــل  1 ــه گـ ــار او از جملـ ــرد   ) خـ ــت بـ ــا دسـ هـ
) حدیث دوست نگویم مگـر بـه حضـرت دوسـت    2
) در بیابان گر بـه شـوق کعبـه خـواهی زد قـدم     3
ــعدي   4 ــی س ــاجرا کن ــن م ــر در ای ــو عم ــر ت        ) اگ

 

ــش  ــل او دلک ــ قف ــل عاشــق)    ت ــد (تحم ــد کلی ر اســت از ص
ــه دارد (رازداري)   ــخن آشــــــنا نگــــ ــه آشــــــنا ســــ کــــ

هاي راه عشق) ها گر کند خار مغیالن غم مخور (تحمل سختی سرزنش
ـاداري در عشــق)       ــد نپنــدارم (وفـ ـان رس ــدیث عشــق بــه پایـ ح

 
 

وتو ففـروغوغ کـوکبم، تیـره مخـواه چـون شـب      4 ب      ب      م)) اايي ــی        ــه دود م ــن هم ــت ای ــواي آتش ــه ه ــددل ب    کن
گزینه، مفعفعولول و وجود  ؟ندارددر ک کدادامم

ــان   1 ــدار مهربـ ــه ز دلـ ــقیقی ک کـ عاشـ ــددهه ) فرخنخنـــ
که آسـانان ننیسیسـت بـی او زیسـتن    ) شوق می2 گگویویدد
تـت    ) 3 خوخوشـه خوخوشـشـه پـروین داش نیامدي که فللکک
هنه    4 اشاش) عشــق اســت و ش شــورور شــیطیطنتنت شــاعررا      

ــنید    ــا شـ ــدیث وفـ ــت، حـ ــر گفـ ــرف مهـ ــر حـ گـ
یمی گویـد کـه بـاکی نیسـت گـو دشـوار بـاش       صبصبرر

دانـــه دانـــه چیـــد، بیـــا ککـــه دســـتت ســــحـحرر ـــوونن کنک
حــدـد فهــیم نیســت دیدیواواننــه شــو کــه عقــلل ددر ایایــــنن

واژهساختمان واژه ب باا قبق به ترتیبیب م مطاطا ر روش، فرمانروا، اندیشه«هاي ها در کدام گزگزیننهه است؟ت؟» دلدلداراريي،
نان، دیدن ) دست2) گلخانه، بینش، گلوگیر، خ خجسجسته1 همهرورورز مایه، همتاب، 
ربروو، کههنه ) پیامبران، زهرآگین،3 هنه، نیکوکوخو، پیوسته ) کوته4ش نظري، کودکا

ژاژةةدر کدام بیت  ؟شودننمیمیدودو تتلفلفظظی دیدیدههوو
ــدـد  1 انانـــــــــ نمن ــاانن نهـــــــ ــوـو دالال ) دردرد تـــــــــ
ــت  2 ــار توس ــن یادگ م ــه دردر د دلل ــون دردرد ک کههن ) چ
ــامجو   3 ــرـردي نـ ــامی نگنگـــ ناناکـکـ ــی دردردد ــا ننووششـ ) تـ
واوارسرســــته اساســـــتت    4 اساســـــتت آ آننکـــه ااوو ــتـتگاگارر سرســـ  (     

نمانــــــــد    وـو ج جــــــــاواوددانن انــــــــدوه تـتــــــــ
ــا ربرب ــی   یــ ــیچ مرهمهمــــ ــرا هــ ددرد مــ ــادد مبـــ

ــدـدار     ــردي نامـ ــدنامی نگـ ــرد بـ ـــی بـ ــ پنپوشوش ــا  تـت
ــت    ااســ ـتتهه ـان پیوســـــ ـان جـــ ـا جـــ ــوـویش را بـــ خخــــ

بیبیتت نگنگاه«کدام گگزینه باا // ممعشوق نگنگسلسلد پیپیمامانن ننزدیکی دارد؟» دار سر رشته تا نگه داردگرت هوااستست ککهه فمفهوهومم
عقعقـلـل اسـت   1 بـاالتر اازز بسبسیی ررا درگگه ) حریم عشعشقق
ببنیـــ2 ــاا برکنکنـــدد) اي دل ار ســـیل ففنـن ــــاد هسهســــــتی
ــی  3 ــوـود مرحممتـت ــدادار بـب ــه ز دل ــواهی ک ــو خ ــر ت ) گ
ــۀ) 4 ــتت  حلقـ ــاد صباساسـ ــاخانه بـ ــش تماشـ زلفـ

ــتین دارد   آس ــانان د درر ــه ج کک ــدد ــتانان ب بوسوس آنآن آآس ــــیی کسکس
ــوح اســت کشــتیبان ز طوفــان غــم مخـخــوـورر   ــو را ن چــون ت

ــهه   ن نگگــ ــدداار ــو زز ددللــ ــن تتــ ــتتک کــ ـانانمرحمــ ههه  دادار نشنشـــ
ـااحبحب ــددصـص ـانان صص ـااججـ ـتۀتۀبببب  دلدل آآنجنجـ ـ ـینن  بسب ـ ببب ــوو ـکک مم یـی
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 ........گزینۀ  مگراشاره دارد، » شکیبایی و تحمل اختیار کردن تا رفع ظلم«ها به  گزینههمۀ مفهوم 

ــیم  1 ــپر کنـ ــل سـ ــان ز تحمـ ــر جورتـ ــر تیـ ) بـ
ــی   2 ــم طینت ــاز از مالی ــرکش را فناس ــم س ) خص
ــک را   3 ــر فلـ ــدر پیـ ــد پـ ــیار ببایـ ــبر بسـ ) صـ
) گر از تحمل من خصـم شـد زبـون چـه عجـب!     4

 

 

ــذرد   ــز بگــ ــما نیــ ــان شــ ــختی کمــ ــا ســ تــ
ــردن در آب     ــز م ــاره ج ــدارد چ ــوزان ن ــش س آت
دتــا دگــر مــادر گیتــی چــو تــو فرزنــد بزایــ       

ــت   ــدارا نیســ ــتی مــ ــف زبردســ ــک حریــ فلــ
 

-18 آمده است؟ نادرست مفهوم کدام گزینه
 ))(حضرت علی دافعۀ کلمات کودکانه تراوید (جاذبه و خروشید،  ) از آن دهان که هرّاي شیر می1
 ))(علی حضرت وزنی افتاد. (ناتوانی شاعر در توصیف  ) شعر سپید من روسیاه ماند که در فضاي تو به بی2
 ))(علی حضرت تواند داشت. (ناتوانی شاعر از درك عظمت  ترین مور که بلنداي تو را در چشم نمی ) من آن کوچک3
 ))(علی حضرت تر است. (قدرتمندي و جنگاوري و دالوري  اي هزار بار خیبري ) دري که به باغ بینش ما گشوده4

گزینه .........  جز بهست، همسان ا ﴾کُلُّ نفسٍ ذائقۀ الموت﴿ها با  مفهوم همه گزینه 19-
ــر مـــرگ را چـــاره نیســـت1 چنـــین اســـت مـ (
ــرگ   2 ــو و گ ــا دی ــل و چــه ب ــیر و پی ــا ش  ) چــه ب
ز مــــا تــــا دم مــــرگ یــــک دم ره اســــت )3
ــذري     4 ــاکم گ ــر خ ــر س ــر ب ــرگ اگ ــسِ م            ) از پ

 

ــــرِ جنـــــگ او لشـــــکر و بـــــاره نیســـــت  بـ
ــرگ    ــام مــ ــه در کــ ــا رفتــ ــا اژدهــ ــه بــ چــ

اســــت اگــــر کوتــــه اســــت   اگــــر دم دراز 
زنـــان برخیـــزم  بانـــگ پایـــت شـــنوم نعـــره   

 

-20 ها دارد؟ کدام بیت مفهومی متفاوت با سایر گزینه
) گــر در طلبـــت رنجـــی مــا را برســـد شـــاید  1
ســفر دراز نباشــد بــه پــاي طالــب دوســت      )2
آیـد گـل و سـنبل بـه چشـمم از دمـی       ) خار می3
) آن را مســــلم اســــت تماشــــاي نوبهــــار   4

 

ــان چــون عشــق حــرم باشــد هــا ســهل اســت بیاب
که خار دشـت محبـت گـل اسـت و ریحـان اسـت      
ام کـــان رخ گلگـــون و آن زلـــف پریشـــان دیـــده

ــود     ــی ش ــارش یک ــل و خ ــتان گ ــق بوس ــز عش ک
 

 
 
 

نفسٍ ذائقۀ الموت﴿ها با مفهفهوموم ههمهمه گ گزیزینه گزینه ......... جزبهست، همسان ا﴾ک﴿کل
ــر مـــرگ را چـــاره نیســـت1 ممـ ــــتت )) چ چنـنـــین اسـس
ــرگ   2 ــو و گ ــا دی و چــه ب ــلل ــیر و پیپی ش ــاا ب ب ) چــهـه
دم مــــرگرگ یــــک دم ره اســــت)3 ز مــــا تتــــــاا
ــذري     4 ــاکم گ ــــر خ ــرر سس ــر ب اگاگ ــرگگ م ــسِ           ) از پ

ــــرِ جنـــــگ او لشـــــکر و بـــــاره نیســـــت  بـ
ــرگ    ــام مــ ــه در کــ ــا رفتــ ــا اژدهــ ــه بــ چــ

اســــت اگــــر کوتــــه اســــت   اگاگــــر دم دراز 
نعـــره    ــــنونومم شـش پایـــتت ــــگ زنـــان برخیـــزم بابانـن

ها دارد؟کدام بیت مفهومی متفافاوتوت با سایر گ گزییننه
ش شــاـاید  1 ــــدـد ) گــر در طلبـــت رنججــــیـی مــا راا برسس
ـبـب دوســت     )2 پـــاي طالـل ســفر دراز نباشــد بــهه
یـی      ) خار می3 آیـد گـل و سـنبلل بــه چشـمم از دم
اساســــت تمتماشاشـــــاي نوبهــــاـار   4 ) آن را مســــلمم

ــانچـچــوـون عشــق حــرم باشــد هــاـســهـهل اساســت بیاب
اسـتـت و ریحـان اسـت       که خار دشـت محبـت گـلل
زلـــــفـف پریشـــان دیـــده امکـــان رخ گلگـــون و آنن

ــود     ــی ش ــارش یک و خ ــــلل تـتانان گ ــق بوسـ ــز عش ک
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5صفحه  زبان عربی

 ):٢١-٣٠عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ( ■■
 

-21 :و أنزل من السَّماء ماًء فأخرج بھ ِمن الثَّمرات رزقاً لکم
 عنوان روزي براي شما خارج شد! ها به ) و از آسمان آبی را نازل کرد، پس با آن میوه1
 عنوان روزي براي شما خارج ساخت! ها را به و از آسمان آبی را فرو فرستاد، در نتیجه با آن میوه )2
 عنوان رزق و روزي براي شما خارج کرد! ها را به فرستد، در نتیجه با آن میوه ) و از آسمان آبی را براي شما فرو می3
 عنوان روزي براي شما خارج ساخت! هایی را به ) و از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن میوه4
-22 »إذا حاول أحد أن یُفّرق بیّن المسلمین و بثَّ الخالف بین صفوف المسلمین فھو عمیل العدوّ «

هاي مسلمانان اختالف را گسـترش دهـد، پـس او مـزدور      ) اگر کسی تالش کند که بین مسلمانان تفرقه بیندازد و بین صف1
 دشمن است!

تا بین مسلمانان تفرقه بیفتد و بین صفوف مسلمانان اختالف را بپراکند، پس او کارگر دشمن است! ) هرگاه احدي تالش کند2
دهد تا بـین مسـلمانان تفرقـه بینـدازد، پـس او       هاي مسلمانان اختالف را گسترش می کند و بین صف ) کسی که تالش می3

 مزدور دشمن است!
هـاي مسـلمانان گسـترش داد، پـس او مـزدور       انداخت و اختالف را بین صـف ) اگر کسی تالش کرد و بین مسلمانان تفرقه 4

 دشمن است!
-23 »:فتعلَّموا و علَّموا و تفقَّھوا و شاوروا فی األعمال حتّی ال یموتوا ُجّھاالً «

 ) پس یاد بگیرید و یاد بدهید و بیندیشید و در کارها مشورت کنید و نادان نمیرند!1
 و اندیشیدند و در کارها مشورت کردند تا نادان نمیرند! ) پس یاد گرفتند و یاد دادند2
 ) پس یاد دادند و آموختند و فکر کردند و در کارها مشورت کردند و نادان نمردند!3
 ) پس یاد گرفتند و یاد دادند و در کارها فکر کردند و مشورت کردند و نادان نخواهند مرد!4
-24 :»!سوداء إحداث اإلعصار مع غیوملی سبب رُّف عیالحظ فریق إلی المحیط األطلسّی لتع«

 کنند! ها همراه با ابرهایی سیاه، گروهی، اقیانوس اطلس را مالحظه می ) براي فهمیدن علت ایجاد طوفان1
 نمایند! ) گروهی اقیانوس اطلس را در تعریف علت وقوع تندبادها همراه با ابر سیاه لحاظ می2
 کنند تا سبب وقوع طوفان با ابرهایی سیاه را بفهمد! می) یک گروه به اقیانوس اطلس نگاه 3
 کردند! دنبال فهم علت وقوع طوفان همراه با ابر سیاه یک گروه اقیانوس اطلس را مالحظه می ) به4
-25 :»!بھ کلُّ النّاس یجوز اإلصرار علی احتفاظ کّل شعب من عقائده ألنّھ ینتفع«

 برند! مردم از آن سود می همۀاست، زیرا ) اصرار بر حفاظت هر ملتی از عقایدش جایز 1
 برند! مردم بهره می همۀشان جایز است، زیرا از آن  ها بر عقیده ملت همۀ) اصرار 2
 رساند! مردم سود می همۀ) پافشاري هر ملتی بر اعتقاداتش واجب است، زیرا که آن به 3
 رساند! ها سود می انسان همۀ) پافشاري هر ملتی بر عقایدشان مجوز دارد، زیرا آن به 4

-26 :الخطأعیّن 
 دانشمندان براي درك راز آن پدیده تالش کردند! :ةالظّاھرتلک  سرّ  ةلمعرف ءالعلما حاول) 1
 هاي شما همراهتان هست دوست من؟! ؟: آیا گذرنامهالّدخول یا حبیبی ھل عندکم بطاقات) 2
 گویند صبر کن و آنها را ترك کن! بر آنچه می :م...اھجرھو  علی ما یقولون راصب و) 3
 هر گروهی به آنچه دارند، شادمان هستند! :حونلدیھم فر بما حزب ُکلّ ) 4

-27 :الخطأعیّن 
 برند! ها را براي پختن و خوردنشان می مردم ماهی األسماک لطبخھا و تناولھا: النّاس یأخذ) 1
 شدیم! ما هدایت نمی  مان نکرده بود، اگر خدا راهنمایی :ما کنّا لنھتدی لو ال أن ھدانا هللا) 2
 کشد! ها را به آسمان می دهد و ماهی گردباد شدیدي رخ می األسماک الی الّسماء:فیسحب  یَحدث إعصار شدید) 3
 تیمی را براي دیدن آن مکان فرستادند! ذلک المکان: ةأرِسلوا فریقاً لزیار) 4

-28 »انتبھوایاٌم، فإذا ماتوا نالنّاس : «ةارعیّن الّصحیح فی مفھوم ھذه العب
ــرد   1 ــواب نب ــده را خ ــن دلش ــد و م ــه خفتن ) هم
) شـــــکر از آواز مـــــن ایـــــن خفتگـــــان   2
ــۀ) 3 ــو   لحظ ــدار ش ــوان بی ــیده اي ج ــت رس مرگ
) مکـــــن از خـــــواب بیـــــدارم خـــــدا را   4

 

ــدةهمــه شــب  ــک اســتاره شــمرد  دی ــر فل ــن ب م
ــد  ــدا آمدنــــ ــتند و پیــــ ــراب را هســــ خــــ

زنـی  بـه مسـتان مـی    اي طعنـه  خواب غفلت رفتـه 
ــالش    ــا خیــ ــوش بــ ــوتی خــ ــه دارم خلــ کــ

 

-29 »......... یا أیّھا النّاس«»: ھایی قرار دادیم ای مردم! ھمانا شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت«
 !شعوباً  کمجعل نثی وأُ کم من ذکٍر و ... نحن خلق) 2 !قکم من الّرجال و النّساء و نجعلکم شعوباً ... إنّا نخل) 1
 !م شعوباً و أُنثی و جعلناک رٍ ... إنّا خلقناکم من ذک) 4 !قبائل م... أنا خلقتکم من الّرجال و النّساء و جعلناک) 3

ممزدزدورو ددششمن است!
هـاي مسـلمانان گسـترش داد، پـس اوانداخت و اختالف را بین صـف )) اگرگر کسی تتالشالش کرد و بین مسلمانان تفرقه 4

است! دششمنن
ااّھاالً ھی ال یموتوا ُج ُ ّییھھواوا و شاوروا فی األعمال حتّ تتفقفقَّ ھھمموا و علعلَّ مممموا وو »:َّممفتعلَّ

و و نادان نمیرند!1 کنکنیدید و یاد بدبدهیهید و بیندیشید و در کارها مشمشورتت ) پس یاد بگیگیریریدد
ی یاد داددندند2 کرکرددند تا نادان ننمیرنرندد!) پس یاد گرفتندند وو شمشورتت وو اندیشیدند و در کارهرها 
ک کارارها مشوشورترت ککردردند و نادان نمردندند!د!3 ) پس یاد دادند و آمآموخوختند و فکفکر ککردند و در
کرکردند و نادان نخواهند مرد!4 رورتت کرکردند و مش کاکاررها فکفکرر ) پس یاد گرفتند و یاداد ددادادند و ددرر

للتتع األاألططلسی ععّیالحظ فریق إلی المحیطط فف اإلاإلعصار مع غیومععلی سبب ععررُُّّ :»»!!سوداءإحإحداداثث
ییی سسیایاه، گروهی، اقیانوس اطلس را مالمالحظظه می) براي فهمیدن علت ایجادد ططووفان1 کنند! ها همهمراه با ابرها
ر را دردر تعریف علت وقوع تنتندبدباادها همراه با ابر سیاه لحاظ میمی2 یایندند! ) گروهی اقیانوس اطلس نم
قاقیایانونوس اطلسلس ن نگاگاهه3 فبفههمد!می) یک گروه به  هاه را  یسی وقوع طوفان با ابرهایی  کنند تا سسببب
می ) به4 المالحظحظهه سلس را  یک گروه اقیانوس اط ببا ابر سسیاهه مهم ع علتلت وققوع طوفان ههمراراهه ککردردندند! ددنبال ف

ععقاقائدئده ألنّھ ینتفع ّھ شعب منمن علیلی ا احتفاظ کل نلنّاساسّّیجوز اإلاإلصرصرار ااا ::»»!ُُّّبھ کلُّ
عقایدش جایز 1 بربر ححفافاظتظت هر ملتیت ا ازز ارارر میهمۀاست، زیرا ) اص سوسودد ااز آنن دردمم برند! م
است، زیرا از آنن هاا بر عقعقیدیدههململتتهمۀۀ) اصرار2 بهبهرهره می ههمۀمۀشان ججایایزز برند! مردمم
ارا که آنآن ببهه3 واواجبجب استت، ززی اعاعتقاداتاتشش رساند! مردم سود می همۀمۀ) پافشاشاريي ههر ململتیتی برر
آنآن ببهه4 ریراا ز ز مجوز ددارارد،د، رساند! ها سود می انسان همۀ) پافشفشاري هرهر ملتی بر ععقاقایدیدشاشانن

::الخخطأطأننیّن 
رتتلکلک  سر  ةلملمعرعرف ءالعلمااحاول) 1 ةلظظّّ  ::ةا پدپدیده تالش کردند!ااھاھرر داانشمنداان براي دررك ر رازاز آآنن
یا حبیبیھل عندکم بطاقات) 2 هاي شما همراهتان هست دوست من؟! ؟:؟: آ آییا گذرنامهّّالدلّدّخوخولل
گویند صبر کن و آآنها را ترك کن!بر آآنچه می::ھھمم...ااھجھجرھرھو علی ما یقولونببراصبو) 3
فربماحزبللُکّّل)4 تنتند!د!:حونلدیھم هسه ششادادماان دادارنند،د هه آآنچن بهه گروهی هر
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6صفحه  زبان عربی
-30 الکلمات: ةفی قراء أالخطعیّن 

  !»مطر الّسمکِ « ةالطبیعیّ  ةیُسمِّی النّاُس ھِذِه الظّاھر) 1
 عنَد نزوِل الَمطَِر! ةِ غیرَ ضوُء الشَّمِس فی قَطَراِت الماِء الصَّ  اِْنَکَسرَ ) 2
 !أسماکاً و السَّماُء تُْمِطُر  ةً َعجیبَ  ةً یَشاِھد النّاُس ظاِھر )3
 !قادٌر علی النَّوم واقفاً علی أقداِمھِ  الفرسُ ) 4

 

 ):٣١-٣٣( ِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ إقرأ النّّص التالی بدقة، ثمَّ أ ■■
 

أھل المدینة فقراً. و لم یکن عنده مال و یشکو دائماً عن فقره. ذات یوم کان یعمل کان ھناک فّالح فقیر جّداً، و کان أکثر 
جل و سأعمل   فی الحقل فأْقبََل الحظُّ لھ حین یظھر أمامھ ا الرَّ قزم (مرد کوتولھ) صغیر و قال لھ: لقد سمعُت َشکواَک أیُّھ

ذَّھب. أخذ الفالح الدَّجاجة و  کلَّ یوم بیضة (تخم ْ◌ ھذه الّدجاجة الّرائعة التی تَبیضُ  عمالً ھاّماً یفید لَک. ُخذ مرغ) من ال
ذھب إلی بیتھ. وجد فی الیوم التالی بیضة من الذَّھب. یا لھا من معجزة، وضع البیضة فی سلة (سبد) صغیرة و ذھب 

ا شدی ٍرح فرح ذَّھب فف ن ال وم الی المدینة و باعھا بمبلغ کبیر. و فی الیوم التالی وجد بیضةَ اُخری ِم ل ی ان یجد ک دا. و ک
اذا  تمکَّنبیضة جدیدةً، فأصبَح بعد فترة قلیلة أغنی رجٍل فی اإلقلیم من ثمن البیض. لقد  ال: لم الطَّمع األحمق من قلبھ فق

د  م یَج ھ ل ة و لکنّ ذبح الدَّجاج ام ب داخلھا. و ق ود ب ز الموج أذبحھا و أکتشف الکن وم؟ س لَّ ی ة ک یض الدَّجاج ر أن تب أنتظ
 یَّ شیٍء.بداخلھا أ

 

:الخطأعیّن  31-
 الطمع یُغیّر النّعم و یأتی بالنّدم! )2  کانت للفّالح حقل کبیر! )1
 لّما سمع القزم الصغیر شکوی الفقیر عمل لَھ عمالً ھاّماً! )4 أغنَی الفالح الفقیر! ةالکنز الموجود داخل الّدجاج )3

-32 عیّن الصحیح:
 ال تبیض ذبحھا! ةعند ما شاھد الّرجل أّن الّدجاج )2 !ةالفالح بعَد الذھاب إلی البیت ذبح الدَّجاج )1
 أصبح الّرجل الفقیر أغنَی رجل بسبب جھده فی الحقل! )4 تََغیََّر عیشھ بعد أیاٍم! ةلّما أخذ الفقیر الدَّجاج )3

-33 ماذا یستنتج من النّص:
 !االنسان لھلکالطمع  إذا کثر) 2 !ةالکثیر ةبالثرو الطمع أوصل المرء) 1
 إالنسان من فکره الیقع فی الخطأ! إذا استفاد) 4 یطلب الکثیر یترک القلیل! من) 3

 

 :)٣۴و  ٣۵عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-34 :»تمکَّن«
 »م ک ن« ةحروفھ األصلیّ  الزم، فعل ماٍض، للغائب،) 2   یثالث فعل ماٍض، للمخاطب، الزم، مزید) 1
ل ، مزیدللغائباتفعل ماٍض، ) 3  ثالثی من باب تفعیل ، مزیدةفعل المضارع، للغائب) 4 ثالثی من باب تَفَعُّ
-35 »:أکتشف«

 فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی (لھ حرفاِن زائداِن)) 1
 فعل مضارع، للمتکلم وحده، من باب افتعال) 2
 »ک ش ف« ةفعل ماض، للمتکلم وحده، حروفھ األصلیّ  )3
 ةمن حروف الزائد ة، الھمز»انفعال«فعل مضارع، مصدره علی وزن  )4

 

 ):٣۶-۴٠تالیة (ال ةأِجب عن األسئل ■■
 

-36 :عین الفعلین المناسبین» الغیوم .......... فی الّربیع و ......... النّاس من ثمرات األشجار!«
تُمطر ـ انتفع )4 أمطرت ـ تنتفعون )3 تُمطر ـ ینتفع) 2 واَمطَروا ـ انتفع) 1

-37 ستخدام األفعال:فی ا الخطأعیّن 
د علی حریّ القرآُن یُ ) 2 !الطعام فی شھِر رمضان یَْمتَنع المسلمون عن أکل) 1  !ةِ العقید ةِ ؤکِّ
 خصلتان ال یجتمعان فی المؤمن: البخل و الکذب! )4 !ةیتجلّی فی صور کثیر ةإالسالمیّ  ةتحاد األمّ ا )3

:ةعیّن الفعل الّذی فیھ حروف زائد 38-
 عندما یُفقِد اإلعصار سرعتھ تَسقُط األسماک! )2 الھندوراس! ةیَحدث مطر السَّمک سنویّاً فی جمھوری )1
 !ةیأُمرنا القرآن بالوحد )4 ِمن األرِض! ةٍ واسع ةٍ المسلمون یعیشون فی مساح )3
-39 نفعال؟اِ علی وزن  فعلأّی 
 قطعینتن) 4 فِقواأَنْ ) 3 تَصرونتَنْ ) 2 نَ یَنھض) 1

-40 :ةفیھ فعل لھ حرف أو حروف زائد لیس ةانتخب عبار
  !کیلومتر مائتی ةتَبعد منّا مساف ةمن مدین نَخرج) 1
 !الّشباب افیھ یشتغل ةاشتغل أبی ھذه األیّام بصناع) 2
 معکم من المنتظرین روا إنّیفقل إنّما الغیب  فانتظ) 3
 !إّن القرآن یأُمر المسلمین أّال یَستھزؤوا معبودات المشرکین )4

) ) االتلتحلحلیل الصرفی و و اإلاإلعرعرااب حیح فیی ررح ّ حن الّص ّ :)٣۴و ٣۵٣۵نعیّ

ج و   ج بح ا م ب . و  ھ ا و ب وج ز ا ف ا ھ و أ ب وم  ل ی ج  ج یض ا ب ر أن نت
أأ ٍششیءیٍء.داخلخلھاھا ییَّ

:االخخططأننیّنن
ککبییرر!)1 لللفالفّالحح حقلل ّددعم و یأتی بالنّدم!)2ّّکانتت ّعر النّ ّرالطمع یُغی
الدلّدججاج)3 ھا سمع القزم الصغیر شکوی الفقیر عمل لَھ عمالً)4)4َیأغنی الفالح الفقیر!جج ةّّالکنز اللموموجوجود داخلل الم ّّ

ننیّن الصحیح:
ذذببح الدَّجاج)1 َّ الذھھاباب إ إلی البیتیت !ةَالفالح بعد جاج2)2جج ّاالدلّدجج أنأن ّجلل شاشاھد الر ال تبیض ذبحھا!جج ةّعندند ماا
َّا أخذ الفقیر الدَّججاجاج)3 االم یأیاماٍم!!جججةةّّ ٍععیشیشھ بعد  ریََّر یَغ أأغنغنیی ر رجلل بسبب جھده فی الح)4)4غغتَ َیجل الفقیر ّأصأصبح الر

ّاذا یستنتج من النص:
ةلکثییررةبالالثرثرووالطمع أوصل المرء)1 !!االنالنساننلھلکالطمع  إذا کثر)2!ا
االقلقلیلیل!من) 3 إالنسان منمن فکرکره الیقع فی الخطأ! إذا استفاد) 4یطلب الکثیر یترک

:»»ننتمکَّنن
للمخاطاطب،ب، الزم، مزید) 1 لللغلغائائب،) 2  یثثالثالثفعل ماضٍض،، مماضاٍضٍ،، یلیالزم، فعل م ک ن« ةروفھ األأل   ّ
مماضاٍضٍ، ) 3 لعل ل ، مزیدیدللللغاغائبئباتاتف لعُّ عفَ ، مزیدةففعل الملمضاضاررع، للغائب))4ََف ثثالالثی من باب تَ ثالثی من بابب تفعیلبب

»:أکتشف
1 ((( ممزیزید ثالثالثیثی ( (لھلھ حرففاناِن زازائداِنِ لللغلغائائب،ب، ماماض،ض، ِفعلل
باب افافتعتعالال) 2 ممنن ضمضارارع،ع، للمتکلمل ووححده،ه، فعلل
ااألصألصلی)3 و وحده، حروروفھفھ کتکلملم مااض،ض، للم »ک ش ف« ّةفعلل یی
لعلی وزوزن)4 ردره  لفعل مضارع، مصمص »نفنفعاعال« زمز»ا ھلھ الالزازائدئد ة، ا نمن حروروفف ةة 

):):٣۶٣۶-۴٠للتالیة (الللةببِجب عن األسئل

ااألشألشجاجار!! ثثمراتات منن النّاس و اابیع الر فی ناناسببینین»ّالغیوم االمل االفلفعلعلینین :ععینین
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هاي مربوط به امکان  به کدام یک از استدالل» نده کند؟را دوباره زهاي پوسیده  کیست که این استخوان«ها که  این پرسش بعضی انسان 41-

 ؟حکمت الهی است الزمۀتوان فهمید که معاد  اد اشاره دارد و از کدام جمله میمع
خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچـه اسـتحقاق دارد برسـاند و حـق      هایی از زنده شدن مردگان ـ  به نمونه اشاره) 1

نکند. کسی را ضایع
ننـد بقادوسـتی و   هـایی ما  هـا پاسـخگوي خواسـته    هایی از زنده شدن مردگان ـ دنیا و عمـر محـدود انسـان     ) اشاره به نمونه2

.فناگریزي او نیست
ـ اشاره به پیدا) 3 برسـاند و حـق کسـی را     ،خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه اسـتحقاق دارد  یش نخستین انسان 

ضایع نکند.
 هایی مانند بقادوستی و فناگریزي او نیست. گوي خواستهها پاسخ ـ دنیا و عمر محدود انسانره به پیدایش نخستین انسان اشا) 4

رهنمون ما بـه  » شوید؟  اینکه به سوي ما بازگردانده نمی و را بیهوده و عبث آفریدیماید که شما  آیا پنداشته«نهیب خداوند به انسان که  42-
 ؟کدام پیام است

.معاد سخن گفته نشده است ةاندازهیچ موضوعی به  دربارةم نیز بعد از یکتاپرستی، قرآن کریدر ) 1
لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده و یداند که زندگ  ) انسان متعهد و مسئول می2
شود. عادالنه خداوند ایراد وارد میاش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام  اگر جهان دیگري نباشد که ظالم را به مجازات واقعی) 3
ها را ندارد.  ان ظرفیت جزا و پاداش کامل انساناین جه) 4

-43 کند؟ هاي انکار معاد را چه چیزي معرفی می سازند و قرآن یکی از انگیزه هاي معاد، آن را از حالت امري دور و نشدنی خارج می  کدام استدالل
سنجیدن و آن را امري بسیار بعید یافتنمعاد را با قدرت محدود خود ) ضرورت ـ 1
نشناختن قدرت خدا ) ضرورت ـ2
نشناختن قدرت خداـ  امکان) 3
معاد را با قدرت محدود خود سنجیدن و آن را امري بسیار بعید یافتنـ  امکان) 4

تردیـد در معـاد، آن را   رغم نداشـتن   ها علی دهد و چرا انسان چگونه او را مخاطب قرار می» یامتغفلت انسان از ق« ۀمواجهخداوند در  44-
 کنند؟ انکار می

1 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ا ً ا َ َ  ْ ُ َ ْ َ کردند. بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می(در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت  ـ ﴾َ
م﴿) 2 کردند. اصرار می بودند و بر گناهان بزرگ(در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت  ـ ﴾ا  ا 
3 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ا ً ا َ َ  ْ ُ َ ْ َ خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ﴾َ
م﴿) 4 خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ﴾ا  ا 

-45 ؟حید و معاد برقرار استاي میان تو در نگاه پیامبران الهی چه رابطه
.اند تهایمان به خدا دانس ۀالزماند و آن را  خدا، ایمان به آخرت را مطرح کردهآنان پیش از ایمان به ) 1
.اند ن را مستلزم ایمان به خدا دانستهاند و آ خدا، ایمان به آخرت را مطرح کردهآنان پس از ایمان به ) 2
.اند ایمان به خدا دانسته الزمۀاند و آن را  به آخرت را مطرح کردهخدا، ایمان آنان پس از ایمان به )  3
.اند ن را مستلزم ایمان به خدا دانستهاند و آ آنان پیش از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده) 4

یـک از دالیـل الـزام     دوم، کدامالتفات به سخن شخص دیوانه یا دروغگو در حالت عادي و اعالم خطر به ترتیب چه حکمی دارد و مورد  46-
 دهد؟ تفّحص در مورد معاد را نشان می

 ) عقالنی ـ غیر عقالنی ـ دفع خطر احتمالی، الزم است.2 ) عقالنی ـ عقالنی ـ احتیاط، شرط عقالنیت است.1
 عقالنیت است.) غیر عقالنی ـ غیر عقالنی ـ احتیاط، شرط 4 عقالنی ـ عقالنی ـ دفع خطر احتمالی، الزم است. ) غیر3

امکان معـاد چـه   زمینۀ تر قدرت خدا در  قرآن براي نشان دادن محسوسخواهد و  معاد از انسان چه میمسئلۀ خداوند براي درك بهتر  47-
؟کند کار می

»دفع خطر احتمالی الزم است«انسان به قانون عقلی احالۀ  ر در خصوص پیدایشِ نخستینِ انسان ـتفک) 1
.اند خداوند مردگانی زنده شدهارادة ها به ـ نقل ماجراهایی که در آن عتیدر طب یمرگ و زندگ جریان همیشگیمطالعۀ ) 2
»دفع خطر احتمالی الزم است«انسان به قانون عقلی احالۀ ـ  عتیدر طب یمرگ و زندگجریان همیشگی مطالعۀ ) 3
 .اند خداوند مردگانی زنده شدهارادة ها به نقل ماجراهایی که در آن ر در خصوص پیدایشِ نخستینِ انسان ـتفک) 4

یدرر))1 کرکرید نیز بعد از یکتاپرستی، قرآرآنن .معاد سخن گفته نشده استةاندازهیچ موضوعی به دربارةییییمم
مسسئول می2 وو متعهد انانساسانن لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده ویداند که زندگ  ))
که ظالم را به مجازات واقعی)3 ددیگري نبنباشاشدد عادالنه خداوند ایراد وارد میاش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام اگر ججهاهانن
پاپاداش کامل انساناین جه) 4 وو ظرظرفیفیت جزاا ها را ندارارد.د.  ههانن

خ خارارج میمیکدام استدالل آن را از ححالتتامري دور و نشدنی زهزههاي معمعاد، قرقرآنآن یکی از اننگیگ وو انکار معاد را چه چیزي معرفی میساسازنزندد کندهاهايي
خود ) ضرورت ـ1 بابا ققددرت مححدودودد بسیار بعید یافافتنتنمعاد راا رارا ا امرمريي سنجیجیدندن و و آآنن
نشناختن قدقدرترت خدا) ضرورت ـ2
نشناختن قدرتت خخدداـ  امکان) 3
را امري بسیار بعید یافتنـ  امکان) 4 آ آنن معاد را با قدرت محمحددود خود سنجیدن وو

زاز ق ق«ههۀمواجهخداوند در  انانسانن را مخاطب قرار می» ققیامتغغفلفلتت ع علیلیدهد و چرا انسانانچگونه اوو تردیـد در معـادرغم نداشـتن  ها
ککنند؟نکار میمی

1 (﴿ ْ ُ ْ ِ ََ ََ َا ًا َ ْ ُُ َ ْ َ َ﴾ َ َ  َ ْ د دنیا) مست و مغرور نعمتت ـ ََ میمی(د(در عاعالملم گناهان بزرگ اصراارر و و ببرر کردند. بودندند
مم﴿) 2 و بر گناهان بزرگ(در عالم دنیا) مست و مغرورور ننعمت  ـ ـ ﴾﴾ا اا  ندندد کردندد. اصرار می بوبو
3 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َا ًا ََ ْ ُُ َ ْ َ َ﴾﴾ ََ َ  َ ْْ ققیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ََ ترس ازاز د دادادگگاهه ب بدودونن خخواواههد
م﴿) 4 ککند.ــ می﴾﴾اا ا  رمر گ گناناهه ازاز دادگاه قیامت، در تمام ع ترترسس خخواواهدهد ببدودونن

بربرانان الهی چهچه ر رابابططه توتودر نگاه پیاما ؟حیدید و و معاد برقرار استاي میاانن
کرکردهدهآنان پیش از ایمانان ب بهه)1 رارا ممطرطرحح بهبه آخرتت راا  خدا، اایمامانن .اند سستهایمان به خدا دانسۀالزمااندند و آآن
کرکردهدهآنان پس از ایمان به )2 رارا م مطرطرحح ببه آخرتت مامانن آآخدا، ایا وو دادانسنستهتهاناندد خدخداا مسمستلتلزمزم ا ایمیمانان ب بهه ..انانددنن ر راا
رکردهخدا، ایمان آنان پس از ایمان به ) 3 رطرحح رارا م تت ررا  به آآخرخ و و آنن ب به خدا دانستهزالزمۀاند نان .اند اییم
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8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
وعی است و دیدار کنند، دال بر چه موض ز مستضعفین بر روي زمین معرفی می، خود را ااینکه ظالمان در پاسخ به احوالپرسی فرشتگان 48-

؟تاش پس از مرگ تابع چیس مومن با خانواده
.دهند براي درگذشتگان انجام می ماندگاناعمال خیري که باز ود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـوج) 1
هایش ـ مقدار فضیلتوجود شعور و آگاهی در برزخ ) 2
هایش تمقدار فضیل ـوجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ) 3
.دهند  ماندگان براي درگذشتگان انجام میاعمال خیري که باز ـوجود شعور و آگاهی در برزخ ) 4

-49 شود؟ از کدام دسته آثار اعمال است و تا چه زمانی به دفتر اعمال افزوده میخ، ناشی زعذاب روزافزون در عالم بر
 ) ماتقدم ـ تا وقتی آثار عمل زشت در فرد یا جامعه باقی است.1
 ) ماتقدم ـ تا وقتی در دنیا در قید حیات است.2
 ) ماتأخر ـ تا وقتی در دنیا در قید حیات است.3
 ر فرد یا جامعه باقی است.) ماتأخر ـ تا وقتی آثار عمل زشت د4

هاي غلط و انفاق بازماندگان براي شخص متوفّی، در عالم برزخ چه اثري بر پرونده عمل یـا سرنوشـت او دارد و مـورد دوم بـه      مدسازي 50-
 کند؟ هاي ارتباط دنیا و برزخ اشاره می یک از نشانه کدام

رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـدارد ـ        گردد ـ به او می  یشود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه م آن بسته میپروندة ) 1
 اعمالپروندة بسته نشدن 

 اعمالپروندة گذارد ـ بسته نشدن  رسد و در سرنوشت او تأثیر می گناهان فرد است ـ به او میپروندة ) موجب سنگین شدن 2
 گذارد ـ دریافت پاداش خیرات بازماندگان و تأثیر میرسد و در سرنوشت ا گناهان فرد است ـ به او میپروندة موجب سنگین شدن ) 3
رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـدارد ـ        گردد ـ به او می  شود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه می آن بسته میپروندة ) 4

 دریافت پاداش خیرات بازماندگان
کـار بـا    ایـم و کـدام   شریفه صحه گذاشتهبر درستی کدام عبارت  »ها را ندارد جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا«اگر بگوییم   51-

؟نیستحکمت خداوند سازگار 
نَ  وَ ﴿ )1 ُ َ ْ ُ   ْ َ ِ ْ إ ُ تضییع حقوق استحقاقی افراد ـ ﴾ا
رِ  امْ ﴿ )2 ُ ْ َ  َ ِ ُ ْ ُ ا َ ْ تضییع حقوق استحقاقی افراد ـ ﴾َ
ُ  امْ ﴿ )3 َ ْ رِ َ ُ ْ َ  َ ِ ُ ْ اودر وجود  دیجاو یبه زندگ شیگرانابود کردن انسان بعد از قرار دادن  ـ ﴾ا
نَ  وَ ﴿ )4 ُ َ ْ ُ   ْ َ ِ ْ إ ُ اودر وجود  دیجاو یبه زندگ شیگرانابود کردن انسان بعد از قرار دادن  ـ ﴾ا
، جان بـه جـان   با ستم به خویشتنگیرند و آنان که  مورد خطاب فرشتگان قرار می چگونه ،بندند که پاك و پاکیزه رخت از دنیا می آنان  52-

؟شنوند گویند و چه می کنند، به فرشتگان چه می تسلیم میآفرین 
 ایـ آ ـ  میخود تحت فشار و مستضعف بود نیما در سرزم ـ  دیکه انجام داد یبه خاطر اعمال دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 1

؟دیافتیآنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق  زیشما ن
ـ به خاطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 2  ایـ آ ــ  میخود تحت فشار و مستضـعف بـود   نیما در سرزم اعتقادي که داشتید 

د؟یافتیآنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق  زیشما ن
ـ اعتقادي که داشتیبه خاطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 3  نیمگـر زمـ   ــ  میبـود  دچار استضعافخود  نیما در سرزم د 

د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس
 نیمگـر زمـ   ـ میبود دچار استضعافخود  نیما در سرزم ـ دیکه انجام داد یبه خاطر اعمال دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 4

د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس
-53 ترسیم گردیده است؟آیۀ شریفۀ در دنیا در کدام  عملکرد نادرست آنسان پس از وقوف بر العمل ان عکس

1 (﴿ َ ّ ّم و آ   ٍ ن  ً  ﴿) 2 ﴾ا ا ّ ا  ن   ﴾ل رّب ار
3 (﴿ ّ زخّ  ّ ا َ  و  ورا  ٓء و﴿) 4 ﴾ُ ّ ان  ٓءوَن ا  ﴾ا رّب ا  

-54 یک از حوادث رستاخیر عظیم است؟ گر کدام انسان در پیشگاه الهی و حضور تمام اعمال در مقابل انسان، هریک به ترتیب تداعی حضور
 ) کنار رفتن پرده از حقایق ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی2 ها ـ برپاشدن دادگاه عدل الهی انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 اعمالنامۀ ها ـ دادن  انسانهمۀ ) زنده شدن 4 اعمالۀ نام) کنار رفتن پرده از حقایق ـ دادن 3

ههاياي غغلطلط و انفاق بازماندگان براي شخص متوفّی، در عالم برزخ چه اثري بر پرونده عمل یـا سرنوشـت او دارد و مـورد دمددساسازيزي
از نشانههکددامام کند؟ههاياي ا اررتباط دنیا و برزخ اشاره مییکک

رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـ  گردد ـ به او می ممیشوشود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه م آنآن بسته میمیپروندندةة) 1
اعمعمالالپپرروندة بسته نشددنن

شدشدن 2 میگگناهان فرد است ـ بهبه او میمیپروندندة) موجب سنگینن تأتأثیثیرر سرنوشتت ااوو پروندةگذارد ـ بسته نشدن رسدسد و و درر
میمیپپرروندةموجب سنگین شددنن)3 فرد است ـ بهبه اوو پاداش خیرات بازماند و تأأثیر میمرسدسد و و ددر سسرنوشت اگگناناهاهانن  گگذاذاردرد ـ دریافافتت
میمی آن بسته میپروندة) 4 بهبه آثار آن آگاهه یقیامامتت و و انسانن درر یثیرري در سرنوشـت او نـ گرگردد ـ به او می ششودود رسـد؛ امـا ت تـأ

دریافت پاداش خیرات بابازمزمااندگان
نانییتتففیجهان ظرفیینیا«اگر بگوییم  ررا نداردجزجزا و پاداش کامل انس هفه صحه گذاشتهبر درستی کدام عبارت »ها کایـم و کـدام  ششری

؟نینیستستحکمت خداوند سازگارر
َنوَو﴿)1 ُُ َ ْ ُ   ُ ْ ََْ ِ ْ إِِ ُ تتضیضییعیع حقوق اساستحتحقاقی افرادـ﴾اا
رِاْم﴿)2 ُ ْ َ  َ َ ِ ُ ْْ ُُ ا َ ْ تضییع حققوق استحقاقی افرادـرر﴾ََ
ُُاْم﴿)3 َ ْ َِ ُ ْ َ ِ ُ ْ رر﴾﴾ا ُ َ  َ ََ ِ قرقرارار دادنن ـ ـ ُُ یگرارانابود کردن انسان بعد از اودر وجود  دیجاو یبه زندگششیگ
َنَوَو﴿)4 ُ َ ْ ُ   ُ ْ َْ ِ ْ  اإِِ ُ د داادنن  ـ ـ﴾﴾اا کردن اانسنسانان بعد از قرقرارار یگرانانابوبودد اواودر وجودود دیجاو یبه زندگ شگ

میمیآنان ازاز دنینیاا و و پ پاکیزه رخختت كاك رورد خطخطاباب فرشتگان قرار میچچگوگونهنه،بندنددککه پ ، جان بـهباا ستم به خویشتنگیرند و آنانان ککههم
میآفرین  یمیتسلیلیمم ؟شنوندگگویویند و چه میکنند، بهبه ف فررشتگان چچهه

جنجامام د دادادییبهبه خاططر اعاعمامال دیدیسالم بر شما، وااردد ب بهشهشت ششو) 1 میخود تحت فشار و مستضتضعف بود   نیماا در سرزم ـدیدیکه ا
تیآنچه پروردگارتان وعوعدده داده بود،د، ح حققزیشما ن ؟؟دیدیافافتی

ـ به خاخاطرطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 2 میمیخود تحت فشار و مستضـعف بـودنیما در سرزم اعتتقادي که داشتید    
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9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-55  آیـۀ قیامـت اسـت و   حادثـۀ  کنـد، گناهکـاري بـدون واهمـه از کـدام       هاي انکار معاد که قرآن کریم به آن اشاره مـی  یکی از انگیزه

﴿﴿ َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ  رستاخیز است؟واقعۀ حاکی از کدام  ﴾ُ
 اعمال ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالمنامۀ دادن ) 1
 ها ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم ) تغییر در ساختار زمین و آسمان2
 اعمالنامۀ ) برپایی دادگاه عدل الهی ـ دادن 3
 اعمالنامۀ ) شنیده شدن صداي مهیب ـ دادن 4

-56 ؟شود حقایق عالم چه چیزهایی آشکار می بسط حیات در قیامت چگونه است و با کنار رفتن پرده از
جمله اعمال و رفتـار  واقعیت همه چیز از  ـ شود ها آغاز می پیچد و حیات مجدد انسان ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میب) 1

ها و نیات انسان
ها اعمال و رفتار و نیات انسانپیچد ـ واقعیت همه چیز از جمله  شوند و بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می ها زنده می انسان) 2
ها هاي انسان  ر و نیت، افکاشود ـ فقط اعمال ها آغاز می پیچد و حیات مجدد انسان  ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میب) 3
ها هاي انسان فقط اعمال، افکار و نیتـ  پیچد ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میشوند و ب می ها زنده ) انسان4

تغییرات در  ایم و آوردهم اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ دلیلی براي چه چیزي اگر بگویی 57-
 ؟چگونه استها هنگام قیامت  ساختار زمین و آسمان

اسـت کـه    چنـان گسـترده و عمیـق   ایـن تغییـرات    ـ  گیرد عیار و میزان سنجش اعمال قرار میاعمال پیامبران و امامان م) 1
.شوند ها و زمینی دیگر تبدیل می ها و زمین به آسمان آسمان

هـا و زمـین بـه     چنان گسترده و عمیق اسـت کـه آسـمان   این تغییرات  ـ  پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند) 2
.شوند ها و زمینی دیگر تبدیل می آسمان

ـ پیامبران و ) 3 هـا فکـر    انی و غافلگیرکننـده اسـت کـه انسـان    این تغییرات چنان ناگهـ  امامان بهترین گواهان قیامت هستند 
.اند فتهها و زمین وسعت یا کنند همین آسمان می

انی و غافلگیرکننده است کـه  این تغییرات چنان ناگه گیرد ـ  عیار و میزان سنجش اعمال قرار میاعمال پیامبران و امامان م) 4
 .اند   زمین وسعت یافتهها و  کنند همین آسمان ها فکر می انسان

ْ ﴿آورد که  چه زمانی خداوند بانگ بر می ِ ِ ا َ ْ َ ا َ  ُ ِ ْ َ َم  ْ َ ْ -58 ؟افتد و پس از آن چه اتفاقی می ﴾ا
ْ ﴿زننـد ـ    آیند و دست به انکار مـی  ت میگواهی فرشتگان به شگفمشاهدة که بدکاران از  ) زمانی1 ِ ِ ـ ْ ـ ا َ ُ َ ُ ُ  وَ  َو  َ ـ ْ َ

نَ ا  ُ ِ ْ َ ا  ُ َ  َ ِ  ْ ُ ُ ُ  ﴾ْر
ْ ﴿ ـخورند تـا شـاید خـود را از مهلکـه نجـات دهنـد         اران در روز قیامت سوگند دروغ میکه بدک زمانی) 2 ِ ِ ـ ْ ـ ا َ ُ َ ُ  وَ  َو 

نَ  ُ ِ ْ َ ا  ُ َ  َ ِ  ْ ُ ُ ُ ُ اْر َ ْ َ﴾ 
ـ ﴿ ـخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند   اران در روز قیامت سوگند دروغ میکه بدک ) زمانی3 ِ  ٍ ِـ َ ْ َ ُن  ـ ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ ـ َ ُ

 َ َم َو ا َ﴾ 
َ ﴿زنند ـ  آیند و دست به انکار می گواهی فرشتگان به شگفت میمشاهدة که بدکاران از  زمانی) 4 َم َو ا َ  ِ  ٍ ِ َ ْ َ ُن  ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ َ ُ﴾ 

؟وضعیت مردم در آن روز چگونه است باشند و است، مأمون می و زمانش نامعلوم یوقوعش حتماز هول روزي که چه کسانی  59-
.افکنده است ریاز ترس به ز شانیها آنان سخت هراسان و چشم يها گردند؛ دل یم يبه دنبال راه فرارهمه  ـ کوکارانین) 1
.ستندیکه مست ن یرسند؛ درحال یمست به نظر مهمچون افراد  آن روز بتیمردم از ه ـ کوکارانین) 2
.ستندیکه مست ن یرسند؛ درحال یهمچون افراد مست به نظر م آن روز بتیمردم از ه ـمعتقدان ) 3
.افکنده است ریاز ترس به ز شانیها آنان سخت هراسان و چشم يها گردند؛ دل یم يبه دنبال راه فرارهمه  ـمعتقدان ) 4

خطا به چـه چیـزي در   از ) (افتد و مصونیت پیامبران و ائمه  چه اتفاقی در قیامت می سهمناك در عالم یبانگدوبارة پس از پیچیدن  60-
؟ شود قیامت منجر می

هاها ـ بهترین گواه قیامت بودن آن ) قبض حیات انسان1
معیار و میزان سنجش اعمال قرار گرفتنـ   ها ) بسط حیات انسان2
معیار و میزان سنجش اعمال قرار گرفتن ـ ها ) قبض حیات انسان3
 هاـ بهترین گواه قیامت بودن آنها  ) بسط حیات انسان4

ن سان4 انا  ها هاي انسان فقط اعمال، افکار و نیتـ پیچد ببار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میشوند و ب   می هاا ززندندهه))
پیپیامامبربران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ دلیلی براي چه چیزي گر ب بگوگویییی تغییایم وآوردهم اعماالل

؟چگونه استهها ههنگام قیامت ساختار زمزمینن و آسمانن
و اماممانان م م) 1 یمیاعمال پیایاممبرارانن ایـن تغییـرات    ـگیرد ممعیار و میزان سنجش اعمال قررارر اسـ چنـان گسـترده و عمیـق      

به آسممانانآسمان یمیها و ززمیمینن یدیلل .شونونددهاها و زمینی دیگر تب ش
گوگواهاهانان قیامت هستندند) 2 امامانن بهتهتررین و تغغییراراتت ـپیامبران یاینن ـتـت کـه آسـمان       اسا ترتردهده و و عمیق گسگ     هـا و زمـچنان

میمیآسمان تبدیلل .شوند ها و زمینی ددیگیگرر .ش
ـ پیامبران و ) 3 هستند  ت تغیغییراات چنان ناگهـامامان بهترینین گ گواهان قیقیامتت نین ـنـدده اسـت کـه انسـان    ا     هــ ـ انی و غافلگیریرککن

زمزمین وسعت یاکنند همین آسمانمی وو .اند فتهها
ا اعممال قرار میاعمال پیامبران و امامانان م) 4 شجش و میزان سن چ چنانان ناگهگیرد ـ  ممعیارر ریراتت ههانی و غافلگیرکننده اساین تغی

سنسانان فکفکر می ا همهمین آآسمسمانانههاا وسوسعت یافتهها و  کنندد .اند   زمینن
ْ﴿﴿آورد که چه زمانین خ خداوند بابانگنگ بر می ِ ِ ا اَ ْ ا َ َ ُ ِِِِِِ ْ َ مَم مممممْ َ َْ زاز آآن چهچه ااتتفاقاقی می﴾اا ؟افتدو پس 

ازاز ) زمانیی1 بددکاکارارانن انانکار مـی ففت میگوگواهی فرشتگان به شگفمشاهدهدةةککهه ب بهه تست دند و د ِ ْ ﴿زننـد ـ     آی ْْ اا َ ُ َ ُ َوَو
نَنا ُ ِ ْ َا  ُُ َ  َ َ ِ  ْ ُ ُ ُ ﴾﴾ْر

ب بدک زماانی) 2 میمیکهکه تات ددههنـد       ککاران دردر ر روزوز ققیایامت سوگوگندند د دروروغغ ش شـاید خـود را از مهلکـه نجـ ْ﴿       ـخخورورنند ت تـاا ا َ ُ َ ُ َ ﴿و﴿
َنَ ُ ِ ْ َا  ُُ َ   َ ََ ِ  ْ ُ ُ ُ ُ اارْر ََ ْ َ﴾﴾

یمیکه بدک ) زمانی3 ر روز قیامتمت س سووگند دروروغغ دردر از مهلکه نجات دهند  ککاران شاشایدید خخودود راا ِ﴿    ـخورورند ت تاا َ ْ َ ُن  ُـ ْ ِ ِِٕ ْ اا اا ُُ ااـ ــ َ ُ
ا َو َم َ﴾ َ َم َو ا

میمیمشاهدةکه بدکاران از  زمانی)4 بهبه ش شگفگفتت میمیگواهی فرشتگاگانن انانکاکارر مَم  وَو ا﴿﴿زنزنندند ـ ـ  آیآیندند و و د دستست ب بهه َ   ِ   ٍ ِ َ ْ َ ُنُن   ْ ِ ِِٕ ْ اا  اا اُ َ َُ
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10صفحه  زبان انگلیسی

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

She published her first book while she ……… still ……… in the university.61-
1) is - studying  2) was – studying 
3) has - studied  4) had studied 
His mother always ……… her children to look after ……… and do what they like .62-
1) wants - them  2) wants - themselves  
3) is wanting - themselves 4) is wanting - them
In most parts of the United States, you ……… at least 16 to get a driving license63-
1) must have been 2) can been 3) may be 4) must be 
When you travel to a foreign country, you need to be familiar with its culture in order to have 64-
……… behavior.
1) average 2) cool 3) appropriate 4) modern 
My mother always says Tom doesn’t ………weight even though he eats a lot.65-
1) gain 2) take 3) give 4) get 
As we arrived in Antalya, they gave us some ……… at the airport which were full of useful 66-
information a foreign visitor might need. 
1) stores 2) tickets 3) booklets  4) notebooks 
Donald is fluent in English and French and is interested in traveling round the world. That’s 67-
why he has decided to find a job and start his work as a travel ………
1) nation 2) agent 3) ancient 4) patient 
In most parts of the world, it is ……… to eat turkey on thanksgiving day.68-
1) traditional 2) comfortable 3) hospitable 4) behavioural 

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. 

Every year millions of people pack their suitcases or put on backpacks and flock to visit the 
seven (69)……… of the world. They wander through the castles and museums of Europe, 
and the cities and natural (70)……… of North and South America. Why do people want to 
explore the world? It gives them better perspective about the earth and the people living 
(71)……… it. It opens their minds, it gives them a feeling of accomplishment, and it makes 
them (72)……… So save some money, get your passport ready, and see the world it will 
change your life forever.  

69-
1) countries 2) towns 3) cities 4) continents 

70-
1) humans 2) wonders 3) cultures 4) vacations 

71-
1) over 2) into 3) on 4) above 

72-
1) feel week 2) make certain 3) feel alive 4) do better 

When you travel to a foreign country, you need to be familiar with its culture iinn order toto
……… behavior.
1) average 2) cool 3) appropriate 4) ) momoddern 
My mother always says Tom doesn’t ………weight even though he eattss a a llot.
1) gain 2) take 3)3) give 44) get 
As we arrived in Antalya, , ththeyey ggave us ssomomee ………… at the airpoortrt wwhichh wweere full of uf
information a foreeigignn visitor mimighghtt need. 
1) stores 2)2) tickets 3)3) bbooooklklets 44)) notebooks
Donald is fluent in EEnglish and French aandnd iis interestteded iin n trtraaveling g roround the world. T
why he has decideded to o find a job and start hhisis wworo k as a traraveell ……………
1) nation 2)2  agent 3)3) aancient 4) patient
In most parts of the wworo ldd, , it is ……… to eat turkekeyy on thanksgivviing g day.
1) traditional 22) ) coomfm ortable 3) hhosospitable 4)4) bbehehavioural 

PART BB:: CCloze Test 
Directctions: Questions 69-72 arre e rerelateedd tot  the following passage. ReRead thehe ppasassagege aand d
which h chchoice (1), (2), (3) or (4) beestst ffitits s eachch sspap ce. Then mmararkk yourur aansnswwer shsheeet. 

Every year millions ofof ppeoeoplp e pack their suitcasseses oor r puputt on bbacackpkpacackks andnd fflolock too vis
even (69)………… of ththee woworlldd. TTheheyy wawander throughg tthehe ccasastles aandnd museuumsms of Eu
nd the cicititiees and natural (70)……… ofof NNororthth andd SSououthth Amemeririca. Whhyy ddo people wa
xxplplore the world? It gives them better perspective abbouout t the eaeartrthh and the people l
771)……… it. It opens their minds, it gives them a feeeelingng ooff accomplishment, and it m
hhemem ((772)2)……… SoSo ssavavee sosomeme mmononeyey, gegett yoyourur ppasasssport ready, and see the world it
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11صفحه  زبان انگلیسی

PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Every human being living on the earth should try to save trees and participate in tree 
planting activities (1). In fact, not only are trees a great symbol of life and nature, but also  
they are important for us in some very important aspects. 

First of all, they have a very special role in nature. They provide home and shelter along 
with food for many animals and even some people (2). At the meantime, they have a very 
important cooling effect and can cool a large area. This helps a lot in saving energy for air 
conditioning. Furthermore, they filter harmful gasses in the air and refresh it. Also, trees 
control floodwaters and prevent flooding. 

Secondly, trees have economic value, too. Job of many people depend on trees, for 
example, the workers who work in paper and wood industries (3). We get many products 
such as fruits, spices, and medicine from trees. 

Thirdly, trees have an interesting role wherever they are. They make the place more 
beautiful and peaceful.  

If you live in a neighborhood with lots of trees, you may feel happier. Many birds live on 
nests on trees. 

Finally, trees show the history of every place (4). Obviously, people in a city with old 
trees are proud of their city’s history. Interestingly, there are some trees which are thousands 
of years old and many tourists like to visit them as landmarks. 

Which title is the most suitable one for this passage? 73-
1) Trees are very old  
2) Save trees, save life  
3) Villages that do not have trees are not beautiful. 
4) Animals cannot live without trees 
Where is the best place to add the phrase “and furniture factories”?74-
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Which sentence is Not relevant to the main topic of the paragraph? 75-
1) Many birds live on nests on tress.  
2) Finally, trees show the history of every place. 
3) We get many products such as fruits, spices, and medicine from trees. 
4) Also, tree control floodwaters and prevent flooding. 
The word “this” in paragraph two, line three, refers to ………76-
1) planting trees 2) cooling effect 3) home and shelter 4) food 

onditioning. Furthermore, they filter harmful gasses in the air and refreshsh iitt. AAlslso,o,
ontrol floodwaters and prevent flooding.

Secondly, trees have economic value, too. Job of many people ddepepend onon ttrrees
xample, the workers who work in paper and wood industries (3)).. WeWe get mmanany prod
uch as fruits, spices, and medicine ffroromm trtrees. 

Thirdly, trees have anan iintnterestingg rrololee whwherevever they are. TThehey mamakeke the place
eautiful and peacacefeful.  

If you live in a nn ieighborhood with lootss of trees, yoyou u mam y fefeelel happpipieer. Many birds liv
nests on trees. 

Finally, trees shohow w tht e history of every pplalacce (4). Obbviviously,y, ppeople in a city with
rees are proud of theeiri  citity’y s history. Interestingglyly, , there are somme ttrees which are thous
f years old and many totourisists like to visit them asas llana dmarks. 

Which title is tthehe most suuititabablel  onene for this passage?? 
1) Treess aarere very old  
2) Savve trees, save life  
3) Villaageges that do not have trees aarere nnotot beaaututififul.
4) Animals canannon t live without trees 
Where is the best pllacacee tot  add the phrase “andd ffururniituturere ffaactorieses”?”?
1) 1 2)2) 2 3) 3 4)4) 44
Which senttenence is Not relevantt ttoo ththe e mam in topic off ththe paparragrapph?h? 
1) MManany birds live on nests on tress.  
2)2) FFininalallyly, trtreeeess shshowow tthehe hhisistotoryry oof f eveverery y plplacace.e  
3)) We geg t manyy pproducts such as fruits, , sppices, , and memedidicicine from trees. 
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12صفحه  زبان انگلیسی

Passage 2: 

Traveling is a satisfying learning experience with lots of irreplaceable rewards, but these 
benefits can be enhanced even more through ecotourism. Ecotourism lets you travel with a 
higher level of personal satisfaction because you not only help preserve the planet, but also 
contribute to the quality of people’s lives.

 There are many local communities that do not have any opportunity to grow through 
industrial development. Therefore, they can benefit greatly from tourists who respect their 
culture, nature, and lands and at the same time help their economy. 

The more that we know about a certain place, our love and admiration  grows and inspires 
us to protect it. Tour guides and hosts are educated in order to share knowledge with visitors 
while tourists come to appreciate the beauty of the region. In addition to the joy of seeing 
beautiful natural scenery, the visitors gain a new perspective that comes with learning about 
the historical and environmental importance of unfamiliar lands and buildings. 

As we explore unknown places with a spirit of curiosity and kindness, we begin important 
discussions with local people and other visitors. Through their stories, we can better 
understand what the needs and desires of the local people are. 

Unfortunately, tourists are viewed by some as rude visitors who create problems for local 
residents. It is a fact that locals are often annoyed by the increased traffic, unreasonable 
demands and the inability of tourists to understand and respect their ethnic culture. 

The main topic of the second paragraph is ……… .77-
1) industrial development is necessary of ecotourism to grow. 
2) ecotourism destroys the nature and bothers the residents. 
3) ecotourism is valuable for both the local people and the plant. 
4) traveling is an activity that can help us learn more about other cultures and regions of the 

world. 
According to the passage it is implicitly stated that tourists can help the economy of the 78-
communities which ……… .
1) are growing fast through industrial development 
2) benefit from their potentials in trading and business 
3) do not have any industrial means to develop 
4) are part of developed nations and do not need tourists 
All of the following words have a synonym in the passage EXCEPT ……… .79-
1) location 2) visitors 3) trip 4) quality 
The author is expected to ……… in the last paragraph.80-
1) give more examples of problems created by tourists for the locals 
2) present the solutions ecotourism has for the mentioned problems 
3) introduce a new form of tourism which can help poor countries 
4) explain the role of tourism in increasing our knowledge about the world 

he historical and environmental importance of unfamiliar lands and buildings. 
As we explore unknown places with a spirit of curiosity and kindness, wewe bbegeginin iimpmpo

discussions with local people and other visitors. Through their stororieiess, we cacan n b
understand what the needs and desires of the local people are. 

Unfortunately, tourists are viewed by y soomem  as rude visitors who crcreeate proroblbleems for 
esidents. It is a fact that localalss araree often annonoyey d by the increreasased trarafffficic, unreason

demands and the innababililitityy of touririststss toto undererststana d d ana d respect ththeieir ethnnicic cculture. 

The main topic oof thhe second paragraphh iis ………… .
1) industrial deveelol pmpment is necessary of ececototouourism to grgrowow. 
2) ecotourism destroroys tthe nature and bothers ththee residents.s  
3) ecotourism is valuauable e fof r both the local peoplple e and the plant.. 
4) traveling is an activitity y thhatat can help us learn mmorore about otheher r cuc lturreses aandn  regions o

world. 
According toto tthhe passage it isis impmplicitly stated thaatt toururisistts can help p ththee econonomomy o
commununitities which ……… .
1) aree ggrowing fast through induduststririala devvelelopment 
2) beneffitit ffror m their potentials in trradadiningg and d bubusisinen ss 
3) do not have aanyny industrial means to ddevevelelopop 
4) are part of developeded nnatations and do not ne ded ttououririststss 
All of the followiwingng wordsds hhava e a sysynononynym m in the ppassagege EEXCXCEEPT …………… .
1) locatioionn 2) visitors 3)3) tririp p 4)4) qquuality 
ThThee author is expep cted to ……… in the last paragraph.
1)) giive more examplles fof problblems createdd bby tou iristtss for ththee llocals 
2)2) ppreresesentnt tthehe ssololututioionsns eecocototoururisismm hahass foforr ththee mementntioionenedd problems 
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 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 

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

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

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

 - - 2فصل  هندسه

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

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

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

 - - 2فصل  شیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

)fو  f(x)صورت زیر است. اگر نمودار توابع  به f(x)نمودار تابع  x)  بر هم منطبق باشند، حاصلa b 81 کدام است؟-
1 (2 
2 (2   
3 (6 
4 (6   

yدامنه و برد تابع  f(x) هاي  ترتیب بازه به[ , ]1 ]و  3 , ]2 yهستند. اشتراك دامنه و برد تابع  4 f( x)1 1 -82 کدام است؟ 3

1 ([ , ]2 03   2 ([ , ]2 23   3 ([ , ]21 3   4 (   
yنمودار تابع  f( x)4  بر نمودار تابعy f(x)2  .تابع  ضابطۀمنطبق استf(x) 83 تواند باشد؟ کدام می-

1 (log x4   2 (log x2   3 (x 12   4 (x 14   
yنمودار تابع  f(x) بازةصورت زیر است. نمودار کدام تابع زیر در  به [ , ]1 -84 منطبق است؟ fبر نمودار  1

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

xg(xاگر  ) f( )1 21 2 )Aطوري که  به 3 , )3 yروي نمودار  2 g(x)  ،متناظر  نقطۀباشدA روي نمودار ،y f(x) 85 کدام است؟-

1 (( , )8 23   2 (( , )5 13   3 (( , )7 13   4 (( , )10 23   

f(xبا فرض  ) x kx22 حدود ،k  تعریف  دامنۀکدام باشد تاy f( x)
1

-86 باشد؟ برابر  1

1 (k 0   2 (k 0   3 (k   4 (k شود. یافت نمی 
axf(x)تابع  x

2
3 } دامنۀبا  1 }1

yبرابر تابع ثابت  3 b  است. حاصلa b 87 کدام است؟-

1 (6 2 (2 3 (4   4 (8   
xf(x)تابع  دامنۀ [ ]2

| نامعادلۀبرابر مجموعه جواب  3 x |2 1 -88 چند عضو دارد؟ fاست. برد  5

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
yتابع  دامنۀ aصورت زیر است. به ازاي کدام مقدار  به fنمودار تابع  x(a f(x -89 است؟ برابر  1((

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

fاگر  {( , ) ,( , ) ,( , )}4 2 0 1 5 g(x)و  1 x x2 2 -90 کدام است؟ fog، آنگاه تابع 3
1 ({( , ),( , ),( , )}1 1 3 1 1 2   2 ({( , ),( , ),( , )}1 1 3 1 1 2   
3 ({( , ),( , )}1 1 3 1    4 ({( , ),( , )}1 1 3 1   

f(x)با فرض  x1 yنمودار تابع  2 fog(x) تابع خطی  ضابطۀصورت زیر است.  بهg 91 تواند باشد؟ کدام می-

1 (x 2
3   2 (x 2

3    

3 (x1
3   4 (x 1

3   
 

1

1
1

1
1

2
3

1

4
2

a
b

1((ff(( xx))(( 
2((ff(x )))) 
3 (f(( x )xx )) 
4 (ff( x) 

xg(xگر  )x ) f( )x1 2)) که  به3 )Aططوروريي , دودارار  ,( نم yرويي gy g((x)  ،متتناناظرظر  نقطۀبباشدAA ر روي نمودار ،y f(x)کدام ا

1 (( , )( 8 )3 2(((( ,, ))5 )))33 33((( , ))( 7
3 4 (( , ))1 )3 

ff(xا فرض  ) x kx2) ححددود ،k باشد تا yتتعریریففدامنۀککددامم f( x)
دشد؟؟برابر  1 با

1 (k 0 22((k 0 3(k 4 (kشود.یافت نمی
axf((x)x)ابع  2

3 11x مامنۀنۀبا }3د }{ }{ 11
yبرابر تابع ثابابتت3 b است. حاصلa bا استست؟؟ کدکدام

1 (62 (23 (4 4 (88 
xf(f(x)x)تاببععدامنۀ [ ][ ][[ ]xx 2

|نامعادلۀبرابر مجمجموموعه جواب 3 x| | 5x چچند عضو دارد؟ffاساست. ب بردرد |

1 (122((2233((34 (4
مقمقدادارربهبهffمودار تابع ازاي ککدادامم اساست.ت ب بهه نۀنۀaaصورت زیر x(aتابابععدداما f(x )))y ااسست؟ برابر  ((

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

1

1
1

11
11

22
3

11
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3صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

fog(x)خطی با شیب مثبت و  fتابع  x4 f)و  1 g)(x) )(fg)است. حاصل  4 -92 کدام است؟ 0(
1 (9 2 (3   3 (3 4 (9   

f(x)نمودار و وارون تابع  x2 -93 ؟کند نمیمختصات عبور  ناحیۀاز کدام  1
 ) چهارم4 ) سوم3 ) دوم2 ) اول1

fاگر  (( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}3 0 2 3 1 2 4 gو  1 {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}1 1 4 3 2 1 0 fogباشد، آنگاه برد تابع  4 f1 -94 کدام است؟ 1
1 ({ , }2 4   2 ({ , , }1 2 4   3 ({ , }1 4   4 ({ , }1 2   

fاگر  (x) | x yباشد، سطح بین  3| fof(x)  و محورx95 ها چه عددي است؟-
1 (6 2 (18 3 (27 4 (24 

xf(x)هرگاه  x
1
)fتابع  ضابطۀ ،1 )x

-96 کدام تابع برابر است؟ ضابطۀبا  1

1 (f ( )
x
1   2 (

f ( )
x

1
1   3 (

f ( )
x

1
1   4 (f( )

x
1   

gمطابق شکل زیر باشد، نمودار  gو  fهرگاه نمودار  of1 -97 تواند باشد؟ به کدام صورت می 1

1 ( 2(  

 3 ( 4 ( 

yهرگاه تابع  (a )x ax x4 31 4 fپذیر باشد، مقدار  وارون 1 ( )1 -98 چه عددي است؟ 4
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

yتابع  x x | x -99 یک است؟ به در کدام بازه، یک 1|
1 (( , )0   2 (( , )1 1   3 (( , )2 0   4 (( , )1 0   

f(x)با فرض  ax x2 xو  3 | x |g(x) x
-100 کدام است؟ aتابع ثابت است. مقدار  fog، تابع 2

1 (3
4   2 (4

3   3 (4
3   4 (3

4   

c)باشد، آنگاه حاصل  cو  aهندسی  واسطۀ bاگر عدد غیر صفر  b)
(b a)

2
2

1398
1398

-101 کدام است؟ 

1 (c
a

   2 (a
c

   3 (b
c

   4 (b
a

   

3برابر  BHهندسی میان دو ضلع دیگر باشد و طول ارتفاع  واسطۀ ACاگر طول ضلع  ABCBCدر مثلث 
واحد باشد، مساحت مثلـث   4 102-

ABCBC چقدر است؟ 

1 (9 2 (9
4   

3 (9
2   4 (18 

 

A

B C

H

4

9

4
2

1

g
f

f ( )
x

f( )
x

gمطاطاببق شکل زیر باشد، نمودار ggو fهرگرگاه ننمومودار  of1 1ofتواند باشد؟ به کدام صورت می

1 (2(2( 

3 (44 (

yهرگاه تابع  (y (aa )x a xx4 3 1)x aax xx xaaxxباشد، مقدار   وارونن fپپذیذیرر ( اساست؟ت؟1( ع عددديي چه
1 (12 (23 (34 (4

yابع  xy x x | xx یک است؟ بهدردر کدام بابازهزه، یک|
1 (( , )(( 22(((( , ), ), 3(((( ,, )),, ))) 4 ((( , ),, 

)f(fا فرضض )x) ax x2x xxووxx | x |x |g(g(x)x) xx
ثاثابت است. مقدار fofogg،، تتابابعع22 کدام است؟aتتابابعع

1(3
4 2(44

3 33((44
33 4(3

4 

شاشد،د، آ آنگنگاهاه ح حاصاصللcو aهندسسییواسطۀbگر عدد غیر صفر  c)ب b)
(b a)

2
22

bbکدکدامام ا استست؟؟

1(c2(a3(bb4(bb

4
22

f
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4صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

B

D

A

M N/4 5
2

1

12

E

C

3

MNاگر  BCBC  باشد، آنگاه محیط مثلثABCBC 103 چقدر است؟-
1 (49 
2 (48 
3 (50 
4 (52 

BCدانیم  در شکل زیر، می DEDE  وBE DFDF خط  باشد. طول پاره میEF 104 چقدر است؟-
1 (/6 5   
2 (20   

3 (20
3   

4 (7 
 
 

BNها است و  موازي قاعده MNخط  پاره ABCD ذوزنقۀدر 
NC

1
-MN 105خط  پاره اندازةباشد،  11و  7ها برابر  قاعده اندازةباشد. اگر  می 3

 کدام است؟
1 (/8 5   
2 (7 
3 (/7 5   
4 (8 

-106 است؟ BDخط  چند برابر طول پاره CEخط  متشابه باشند، طول پاره ABCو  AMNهاي  اگر در شکل زیر، مثلث
1 (/1 5   
2 (2 

3 (2
3   

4 (5
2   

 
-107 کدام است؟ xدر شکل زیر، مقدار 

1 (/8 5    
2 (9   
3 (/9 5   
4 (10   

ABCBC ،ˆBACدر مثلث  BDEˆو  110 ACاست. اگر  70
AE ABو  8

AE
3
DCباشد و  2 کـدام   DEخط  طول پاره اندازة، 7 108-

 است؟

1 (21
16    2 (17

14   

3 (21
4    4 (17

4   

A B

D C

M N

7

11

A

F

D

C B

E

/1 5

/2 5

E

D C
B

A

A

B C

M N
2

x2

3

x2 5

x3 7

O

14

3

7
6

/4 5

x

A

M N/4 5/
2

1

112

EE

C

3

4 (7

BNها است و موازي قاعدهMNNخخططپارهABABCDCDذوزنقۀدر 
NCNC

1
خط پاره اندازةباشد، 11و 7ها برابر  قاعده اندازةباشد. اگر  می3

کدام است؟
1 (/8 5/ 
2 (7
3 (/7 5/ 
4 (8

ثمثللث پاپاررهCEخط متشاببه ب بااشند، طول پارهABCBCووAMAMNNMMNهاييگر در شکلکل ززیریر،  برابر طوطولل است؟BDخطچندد
1 (/11 5// 
2 (2

3 (2
3 

4 (55
2 

کداام اساست؟xدر شکل زیر، مقدار 
1 (/8 5/ 
2(9

A B

C

N

7

11

14
xx
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5صفحه  ریاضیات 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

ACدر شکل زیر،  BEBE  وAB DEDE خط  باشد. طول پاره میBC 109 چقدر است؟-
1 (5 
2 (4 
3 (6 
4 (7 

 
 

2در یک مربع به طول ضلع  از مرکـز   E فاصـلۀ نقطـۀ  کند.  قطع می Eخط واصل از رأس به وسط ضلع مقابل آن، قطر مربع را در   ،2 110-
 مربع کدام است؟

1 (1
2   2 (3

8   3 (2
3   4 (5

6  

ABC ˆ(A الزاویۀ قائمدر مثلث  ACدانیم  می 90(
AB 2 -ABCBC 111باشد؛ مساحت مثلث  مثلث می میانۀ AMارتفاع و  AHاست.  2

 است؟ AMHچند برابر مساحت مثلث 

1 (18
7   2 (6   

3 (3   4 (2   
-112 تر کدام است؟ ضلعی بزرگ است. مساحت ده 6و  4و محیط آنها  78ضلعی منتظم  هاي دو ده مجموع مساحت

1 (40 2 (45 3 (54 4 (60 

ADو  BCموازي  DEخط  ، پارهABCدر مثلث  DB4
-113 است؟ BDEچند برابر مساحت مثلث  BECاست. مساحت مثلث  5

1 (2 2 (/2 25   3 (/2 5   4 (/2 75   

-114 است؟ AODچند برابر مساحت مثلث  FOEC ذوزنقۀدر شکل زیر، مساحت 
1 (25 
2 (30 

3 (75
2   

4 (65
2   

کنـیم.   تر رسم می کنیم و از پاي ارتفاع، عمودي بر ضلع کوچک را رسم میترین ضلع  ، ارتفاع وارد بر بزرگ10و  8، 6در مثلثی به اضالع  115-
 ترین مثلث ایجاد شده به محیط مثلث اولیه کدام است؟ نسبت محیط کوچک

1 (/0 36   2 (/0 48   3 (/018   4 (/016   
-116 دهند؟ رخ می 6پرتاب یک تاس، چند پیشامد وجود دارد که با رو شدن عدد  در
1 (8 2 (32 3 (16 4 (4 

پرتاب سکه، دو بار متوالی شیر رو شود،  3تقلبی شانس رو شدن شیر، دو برابر شانس رو شدن خط است. احتمال آنکه در  سکۀدر یک  117-
  چقدر است؟

1 (8
27   2 (16

27   3 (1
4   4 (4

27   

هر عدد فرد است. اگـر در پرتـاب ایـن     مشاهدةبرابر احتمال  k2هر عدد زوج،  مشاهدةاي ساخته شده است که احتمال  گونه تاسی به 118-
2برابر  4تاس احتمال رو شدن کمتر از 

 کدام است؟ kباشد،  5

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

A

B C D

E

8

3
5

A

B CE

O

1

3
D F

2 5

B

A

C

M
H

ABCBCˆ(Aالززاواویۀیۀقاقائمئمدرر مثلثلثث ACدانیم می(
AB 2 باشد؛ مساحت مثلثمثلث میمیانۀAMارتفاع و AHاست. 2

است؟ AMHHMHچند برارابربر ممسساحت مثلثلثث

1 (18
7 2 (6 

3 (3 44((2 
دهدهمجموع مساحت هنها 78ضلعی منمنتظتظممهاي ددوو ترتر کدام اسستت؟ضلعی بزبزرگرگااستست. ممساحت ده66وو44و محیطیط آ

1 (402 (454533(5444 (600

AADووBBCمووازي DDEخط  ، پارهABCBCدر مثلث  DB4
استBDEDEچند ب بررابر ممسساحت مثلث BECECاساست. مساحت مثلث 5

1 (222((/2 25/ 3 (/2 5// 4 (/2 75// 

است؟ AODODچچنند برابر مسساححت مثلث FOFOECذوذوزنزنققۀدر شکلکل زیر، مساحتت
1 (25
2 (30

3 (75
22 

4 (65
22 

بزبزرگرگ101و8، 6در مثلثی به اضالضالعع وارد ببرر ا ارترتفاعع ضلضلعع، سرسم میتتریرینن وکوچکراا زاز پ پاياي اارتتفافاع، عمودي بر ضلضلعع وو تر رسم میککنیمم
مثثلثلث ااوللیه کدام است؟سبت محیط کوچک به محیطط ترین ممثثلث ایجاد شدشدهه

1 (/0 36/ 22((//0 4488// 33((/001188//// 44((/001166//// 
عدد در شدنن بابا ر روو میمی6پرتاب یک تاس، چند پیشامد وجود دارد ککهه دهند؟ررخخ

A

CCE

O

1
F

5

C

M
H
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  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

A مجموعۀاز  { , , ... , }1 2 -119 کنیم، در چه روشی از انتخاب تعداد اعضاي فضاي نمونه کمتر خواهد بود؟ دو عدد به تصادف انتخاب می 10
 کند ) تفاوتی نمی4 ) انتخاب با هم3 انتخاب با جایگذاري) 2 ) انتخاب بدون جایگذاري1

P(Aاگر  B) P(A B)4B) P(A B)PP آنگاه حاصل ،P(A) P(B)
P(A B) P(A B)3

( ) ( )
B) P(A B)P 120 کدام است؟-

1 (2 2 (5 3 (4 4 (3 
P(B)اگر بدانیم  P(A) m2 3 P(Aمستقل و  Bو  Aو  6 B) 2

3B) 2
-121 کدام است؟ m، آنگاه 3

1 (2
3   2 (1

3   3 (1
6   4 (1

5   
-122 است؟ باشد، احتمال آنکه اعداد دو تاس، متوالی باشند، چقدر 5عدد یکی از دو تاس،  حداقلدر پرتاب دو تاس، اگر 

1 (1
3 2 (1

6   3 (4
11   4 (2

11   
آوریـم؛ بـا کـدام     تصادف و با جایگذاري از جعبه بیرون مـی  سفید داریم. سه مهره به مهرة 5سیاه و  مهرة 4قرمز،  مهرة 3اي  در جعبه 123-

 احتمال حداکثر یک مهره، سیاه است؟

1 (4
9   2 (20

27   3 (7
17 4 (5

9   
0/احتمال اینکه فردي یک پنالتی را گل کند،  0/و احتمال اینکه پنالتی دوم را گل کند،  6 است. اگر این فرد پنالتی اول را گل کند،  55 124-

0/احتمال گل کردن پنالتی دوم،   شود؟ زنی می است. با کدام احتمال الاقل در یکی از دو ضربه، پنالتی موفق به گل 7
1 (/0 6   2 (/0 75   3 (/0 53   4 (/0 73   

-125 3دوم  کیسۀمهره و از  2اول  کیسۀسیاه داریم. از  مهرة 3سفید و  مهرة 4دوم،  کیسۀسیاه و در  مهرة 5سفید و  مهرة 2اول،  کیسۀدر 
رنـگ   هـا هـم   مهـره  داریم. احتمال اینکـه  تصادف برمی مهره به 2سوم  کیسۀدهیم؛ سپس از  سومی قرار می کیسۀمهره برداشته و در 

 ، کدام است؟نباشند

1 (79
147   2 (48

147   3 (68
147   4 (99

147   
} مجموعۀاز  , , , }1 2 3 )Pطوري که  کنیم. به تصادف انتخاب می عددي به 4 ) P( ) P( ) P( )1 2 2 6 3 12 })P؛ آنگاه 4 , } | { , , })1 2 2 3 4 126-

 چقدر است؟

1 (1
3   2 (2

3   3 (1
4   4 (1

2   
-127 6بـا احتمـال    Bدرصد آن محصول دستگاه  35درصد معیوب و  4با احتمال  Aدرصد کاال محصول دستگاه  65در یک شرکت تولیدي، 

کنیم معیوب است. اگر دو دستگاه مستقل کار کند، به چـه   کنیم و مشاهده می طور تصادفی انتخاب می درصد معیوب است. یک کاال به
 است؟ Bاحتمالی این کاال محصول دستگاه 

1 (27
47   2 (21

47   3 (23
47 4 (25

47   
-128 یک بار شیر رو شود، چقدر است؟حداقل کنیم. احتمال آنکه  سکه پرتاب می 3ظاهر شود،  6کنیم؛ اگر  تاسی را پرتاب می

1 (7
8   2 (7

24   3 (7
48   4 (1

8   
اول و سـوم   مهـرة کنیم؛ احتمال آنکه تنهـا   مهره متوالیاً و بدون جایگذاري انتخاب می 5سیاه،  مهرة 7سفید و  مهرة 5از ظرفی شامل  129-

 سفید باشند، چقدر است؟

1 (
5 7
2 3

12
5

   2 (P( , ) P( , )5 2 7 3
12
5

   3 (P( , ) P( , )
P( , )

5 2 7 3
12 5   4 (

P( , )

5 7
2 3

12 5   

} مجموعۀاز  , , ... , }100 101 -130 ؟نیست 3باشد، به چه احتمالی مضرب  7کنیم؛ اگر این عدد مضرب  تصادف یک عدد انتخاب می به 320

1 (20
31   2 (19

31   3 (11
31   4 (7

31   

ییک مهره، سیاه است؟ ححتمتمالال حداداکثکثرر

1 (44
99 2 (20

27 3 (7
174 (5

9 
پپنالالتتی را گل کند،  فرفردي یکک 0/حتمال ایینکنکهه 0/و احتمال اینکه پنالتی دوم را گل کند، //6 است. اگر این فرد پنالتی اول را گ//55

پنپنالتی دوموم،  0/حتمال گل کردردنن ودو ضربه، پنالتی موفق به گل/77 در یکیک ا ازز شود؟ زنی می است. با کدام احتمال الاقاقلل
1 (/0 6/ 22((/0 75/ 33((//0 5533// 4 (/0 73// 

و مهرة2اول، کیسۀدر  کیسۀمهره و از 2اول کیسۀسۀسیااه داداریریم.م. ا اززمهرة3سسفیفید و مههرةرة44ددوموم، کیکیسسۀسسیاه و در مههرةرة5سسفیفیدد
س سپپس از سسومیمی قرار میمیکیسۀمهره برداشته و در  هـا هـممهـره داریم. اححتمالل اینکـه تصادف برمیممهره به2سوسوممکیسۀددهیهیم؛م؛

، کدام است؟باشند

1 (79
147 22 (48

147 3 (68
147 4 (99

147 
}}مجموعۀز  , ,, , }, , ,, ینیمم. به تتصاصاددف انتخاب می عدديدي ببهه, )Pطوري که کک ) P( )) P(P( ) P( )) P( )) P(P ) P( )( ) {؛ آنگاه ) | { , , })} | { , , }{

چقدر است؟

1 (1
3 2 (2

3 3 (1
44 4 (1

2 
توتولیلیدي،  اگاهه35درصرصد معمعیوب و 4با احتحتماماللAدردرصدصد کاال محصحصول دستگاه 6565در یک شرکتت بـا احتBBدرصد آن محصول دست

به کاکاالال اساست.ت. ی یکک میطور تصتصادادفیفی انتخاخاب میدرصد معمعیویوبب دهدهه میم و و ممشاشا گتگاهاه مستقل کار کند،کن کنیم معیوب است. اگر دو دس
ک کاالاال محصول دستستگاه  است؟BBحتمالیی این

1(27
47 2(2211

47 33((2233
44774(25

47 
یک بار شیر رو شود، چقدر است؟ت؟حداقل کنیم. احتمال آنکه سسکه پرتاب می33ظظاهر شود، 66کنیم؛ اگر اسی را پرتاب می

1 (7
8 2 (77

24 3 (7
4488 4 (1

88 
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15

mv( )
s

t(s)0

2

20

t(s)

x (m)

2
0 6

تکرح تهج

زمان مشخص نقش ایـن   ریزد و در یک مدت قطره گازوئیل روي کف جاده می هاي زمانی مساوي قطره از یک تانکر حامل گازوئیل در بازه 131-
 صورت شکل مقابل است، کدام گزینه در مورد حرکت تانکر در این مدت صحیح است؟ ها به قطره

 تندشونده) 2 ) کندشونده1
 توان اظهارنظر کرد ) نمی4 کنواخت) ی3

-132 کدام گزینه در مورد حرکت روي خط راست درست است؟
 شود. ) اگر بردار مکان تغییر عالمت دهد، جهت حرکت عوض می1
 عالمت هستند، حرکت تندشونده است. سرعت هم ) وقتی مکان و2
 شود. ، جهت حرکت عوض میشود اي که برایند نیروهاي وارد بر جسم صفر می ) در لحظه3
 ) وقتی عالمت مکان و سرعت مخالف هستند، جسم در حال نزدیک شدن به مبدأ است.4

mبا سرعت  Aاتومبیل 
s15 کند و اتومبیل  بر مسیر مستقیم حرکت میB  با سرعتm

s25      در همان جهـت بـه تعقیـب اتومبیـلA 133-
 رسند؟ اي (برحسب ثانیه) به هم می متري از یکدیگر واقع باشند، در چه لحظه 200 ۀفاصلاگر دو اتومبیل در مبدأ زمان در  پردازد. می
1 (5 2 (10 3 (20 4 (30 

mشود با تندي  تعقیب می وحشی شخصی که توسط یک جانور
s3 134 60 ۀفاصلر دود. جانور د می که ساکن است، به سمت خودروي خود-

mمتري شخص است و با تندي 
s8 خودرو تا شخص چند متر باشـد، تـا    ۀفاصلدود، حداکثر  (در امتداد حرکت شخص) به سمت او می

 بتواند خود را به خودرو برساند؟ به خودش شخص قبل از رسیدن جانور
1 (36 2 (60 3 (96 4 (180 

xصورت  به SIدر حرکت است، در  xمکان ـ زمان متحرکی که بر محور   ۀمعادل t t25 20 اسـت. سـرعت متوسـط متحـرك در      10 135-
mصورت کندشونده حرکت کرده است، چند  زمانی که به ۀفاصل

s است؟ 
1 (5 2 (5   3 (10   4 (10 

1متحرکی 
1و  vمسیر خود را با سرعت  2

vمسیر را با سرعت  4
1و  2

vمسیر را با سرعت  8
کنـد.   و به همین صورت تا انتها طی مـی  4 136-

 متوسط این متحرك چقدر است؟سرعت 

1 (v
2   2 (v2

3   3 (v
 ) صفر4   4

-137 ةرا پیموده اسـت. اگـر انـداز    m300در مسیر مستقیم  s15دهد که در مدت  شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می 
تندشونده چند  ۀمرحلدوم، کندشونده باشد، شتاب در  ۀمرحلشتاب در  ةاول حرکت، تندشونده دو برابر انداز ۀمرحلشتاب متحرك در 

 متر بر مجذور ثانیه است؟
1 (8 
2 (4 
3 (2 
4 (1 
 

kmهاي  زمان در یک جهت با سرعت دو متحرك از یک مکان، هم
h72  وkm

h108 دو  ۀفاصـل آیند. پس از چند دقیقه  به حرکت درمی 138-
/متحرك از هم  km3  شود؟ می 6

1 (10 2 (/3 6   3 (6 4 (36 
-139 ، چند متر بر ثانیه است؟ s6شکل مقابل، نمودار مکان ـ زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است. تندي متوسط متحرك در این 

1 (6 
2 (3 

3 (11
3   

4 (4 
 

1515 t((s))0

1 (52 (13 (24 (3
یکیک جانور که تتوسسطط mشود با تندي تعقیب میوحشیشخصخصیی

s3فار دود. جانور د میکه ساکن است،به سمت خودروي خود

است و بابا ت تندديي mمتري شخشخصص
s8خودرو تا شخص چند متر باشۀفاصلدود، حداکثر  (در امتداد حرکت شخص) به سمت او می

ر رسیسیددن جانورور بتواند خود را به خودرورو ب برسرساناند؟ بهه خودش شخص قبل ازاز
1 (3622 (6033((964 (180

که بر محمحوور  للۀمعادل xصصورورت ببهSISIدر حرکت اساست، درر  xمکان ـ زمان متحتحرکرکیی t t25 20 10tt ttاسـت.ت. سـرعت متوسـط متحـ
رکردهده استست، چند زمانی که بهللۀفاصل mصورت کنکندششونده حرکرکتت

s استست؟
1 (52 (5 3 (10 44((10

1متحرکی 
1و vمسیر خود را با سرعرعتت2

vمسیر را با س سرعرعت 4
1و 2

vvمسیر را با سرعت 8
همین صورت تا انتها طی مـی4 و ب بهه

اسستت؟سرعت  چ چقدقدرر متوسط اینین ممتحتحرك

1 (vv
2 2 (vv22

3 3 (v
ر 4 ) صفصفر4

سرسرعت ـ ز زمان متحرکی را نشان می  ومودادارر سمسییر مستقیم ss155دهد که در مدت شکل مقابلبل ن را پیموده اساســت. اگـرm300درر
تتندشوندللۀۀمرحلددوم، کندشونده باشد، شتاب در للۀۀمرمرحلحلشتشتاباب در ةااولول حرکت، تتندندشونده دو برابر اندازللللۀۀمرحلحلشتاب متحركرك در 

ثانیه اساستت؟ وذورر متر بر مج
1 (8
2 (4
3 (2
4 (1

سرسرعتعتدو متحرك از یک مکان، هم kmهاهاييزمان در یک جهتت بباا
hh7272ووkm

hh101088دردرمیمی دقدقیقیقههبهبه ححرکرکتت چنچندد پسپس اازز فافاصصآیآیندند..
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cm4

cm32

)1(

cm4

cm36

)2(

زاگ

زاگ

cm30

D
A B  طولخم

خی و بآ

cm90
شوج بآ

mبا سرعت  t1متحرکی به مدت 
s150  و به مدتt2  با سرعتm

s60 کند. اگـر سـرعت    بر مسیري مستقیم در یک جهت حرکت می 140-

mمتوسط آن در کل مسیر 
s70  باشد، نسبتt

t
2
1

 کدام است؟ 

1 (16 2 (8 3 (4 4 (2 
اسـت را درون گرماسـنج    C264کـه دمـایش    g100فـوالدي بـه جـرم     ۀگلولوجود دارد، یک  C10آب  g400درون گرماسنجی  141-

 باشد، ظرفیت گرمایی گرماسنج چند ژول بر کلوین است؟  C14اندازیم. اگر دماي تعادل  می

)J
kg C4200 آبc وJ

kg C420 فوالدc (.و تبادل حرارتی با محیط اطراف ناچیز است 

1 (825 2 (945 3 (640 4 (480 
رساند. اگـر در آزمـایش دیگـر     می C18است، یک گرمکن در مدت زمان مشخص دماي جسم را به  C12وقتی که دماي جسمی  142-

م، دماي همان جسم پس از همان مـدت  کن اول روشن کرده و به جسم گرما دهی را همراه با گرم kW2زمان گرمکن دیگري با توان  هم
کن چند کیلووات است؟ (در فرایند گرمـا دادن تغییـر حالـت در جسـم ایجـاد       رسد. توان گرمایی گرم می C24به  C12زمان از 

 شود.) شود و تمام گرما صرف گرم کردن جسم می نمی
1 (4 2 (5 3 (6 4 (10 
-143 درصد کـاهش دهـیم، چگـالی گـاز     20زمان فشار آن را  درصد افزایش دهیم، و هم 25دماي مطلق مقدار معینی از یک گاز کامل را  اگر

 یابد. می.........  درصد......... 
 ، افزایش36) 4 ، کاهش36) 3 ، افزایش40) 2 ، کاهش40) 1

گردد، بـا توجـه بـه ارتفـاع      cm4طوري که پهناي ستون جیوه برابر  ریزیم. به باریک چند قطره جیوه می ۀلولمطابق شکل درون یک  144-
 متر جیوه است؟ (دما ثابت است) ستون هواي محبوس در دو حالت فشار هواي محیط چند سانتی

1 (72 
2 (76 
3 (68 
4 (64 

 
/برابر C20 ۀاولییک فلز با دماي  ةدهند اجزاي تشکیل تعداد

253 01 برسـد، چـه    C30است. اگر بخواهیم دماي این فلز را بـه   10 145-
/مقدار گرما برحسب ژول باید به آن بدهیم؟ (

236 02  کند.) دولن ویتی پیروي می ةاز قاعد عدد آووگادرو و فلز 10
1 (1250 2 (12500 3 (33000 4 (3300 

0/ ةظرفی به حجم یک لیتر را به انداز بـریم.   بـاال مـی   C80 ةکنیم. دماي ظرف و مایع درون آن را به انداز حجم آن از مایعی پر می 9 146-
K6ریزد. اگر ضریب انبساط طولی ظرف  مایع از ظرف بیرون می cm350بدون اینکه تبخیري صورت گیرد،  15 باشـد، ضـریب    10

 کدام است؟ SIمایع در حجمی انبساط 

1 (37 10   2 (/
31 4 10   3 (/

31 8 10   4 (/
32 1 10   

/مسی مقابل به طول  ۀمیلیک سر  m1 )را در آب جوش  2 A C)100  و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ( B C)0  قرار 147-
 سلسیوس است؟ ۀدرجچند  D ۀنقطدهیم. دماي  می
1 (70 
2 (75 
3 (30 
4 (25 
 

/فلزي به جرم  ۀقطعدر یک آزمایش، دماي  kg0 -C48 148به  C18، از  s120وات، در مدت  60کن با توان مصرفی  را توسط یک گرم 8
 فلز ةدست آمده، از مقدار واقعی گرماي ویژ آید و مقدار به دست می به.........  این آزمایش، برابر، با SIاین فلز در  ةایم. گرماي ویژ رسانده
 است.......... 

 ، کمتر300) 4 ، بیشتر300) 3 ، بیشتر250) 2 ، کمتر250) 1

cm32

)1(

cm4

cm36

)2)2((

ززاگ

و و تمام گرما صرف گرم کردن جسم مییمی شود.) شوود
1((442 (53 (64 (10
معمعیینی از یک گاز کامل را گر درصد کـاهش دهـیم، چگـال20زمان فشار آن را درصد افزایش دهیم، و هم25دمدماياي م مطلق مقدادارر

یابابد.می......... درصصد........
، افزایش36) 4، کاهش36))33، افزایش40) 2، کاهشش40) 1

یمیللۀلولمطابق شکل درونن یکک گردد، بـا توجـه بـهcm4طوطوريري که پهناي ستتونون ج جیویوه برابر ررییزیم. بهبهباریریککچند قطره جیوه 
یتی است)ستون هواي محبوس د در دودو حالت فشفشارار هواي محیط چ چند سان (د(دماما ثثابابتت متتر جیجیوه است؟؟

1 (72
2 (76
3 (68
4 (64

لیلییک فلز با دماي ةةدههندنداجزاي تتششکییلعداد /برابر C20ییۀۀاوا
253 01 برسـ CC30اساست. اگرگر بخوخوااهیم دماي این فلز را بـهه  /10

ببه آن بدبدهیهیمم؟ ( /مقدار گرماا ببرحرحسب ژژولول ب بایایدد
236 02 ف فلزلز/10 ورو و و کند.) دولن ویتی پیروي میةازاز قاعد عدد آوآووگوگاد

1 (125022((121250033((33300004 (3300
ببه ااندندازاز ح حجمجم یک لیترت رراا 0/ةظرفی بهه پ پر میمی//9 زاز مایایعیعی بهبه ااندازححجمجم آ آنن نآن ر راا بـاال مـی C80ةککننیم. دماي ظرف و مایع درون 

ص صورورت گیرد،  تبخیري ظرظرف ممایع از ظرف بیرون میcmm35050دون اینکنکهه ط طولولیی انانببساطاط K6ریزد. اگر ضریریبب 1K5 باشـد، ض10
اساست؟SIماایعیع د درحجمی نبساط  کدادامم

1 (37 10 22((//
31 44 110/ 3 (//

31 8 10/ 4 (//
32 1 10/ 

/مسی مقابل به طول للۀمیلک سر  m11 جوش /2 دردر آبب )راا A C)C و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخBB C)C
دمايم است؟؟ججۀدرجچندDططۀنقطدهیم سلسیوس
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L cm1 20
HT C100 CT C0

Wk
m.K1 50

L cm2 20
Wk

m.K2 400

A cm21

50 Q(kJ)

C

70

20
380

-149 .........  علت استفاده از جرم کوچک محل اتصال دو سیم در ترموکوپل
 کتریکی است.کارگیري آن در مدارهاي ال ) به1
 شود. دماسنجی آن می ة) باعث کاهش گستر2
 گیري کنیم. خواهیم دماي آن را اندازه ا جسمی است که میدما شدن ب باعث افزایش سرعت در هم) 3
 شود. ) باعث افزایش دقت ترموکوپل می4

/شخصی  kg0 /را در یک لیوان آلومینیمی به جرم  C40آب  25 kg0 گرمایی بـا محـیط    ۀمبادلریزد. اگر هیچ  می C14و دماي  27 150-
 شود؟   سلسیوس می ۀدرجرسند، چند  نداشته باشیم، دماي نهایی پس از آنکه آب و لیوان به تعادل گرمایی می

Jآب ة(گرماي ویژ
kg C4200 مولی آلومینیم ةو گرماي ویژJ

mol. C25 و جرم مولی آلومینیمg
mol27 (.است 

1 (25 2 (35 3 (18 4 (28 
-151 سلسیوس) در حجم ثابت کدام است؟ ۀدرجبرحسب نمودار تغییرات فشار برحسب دماي گاز کامل (

1  (C

P

 2  (C

P

 

3  (C

P

 4  (C

P

 
Jشکل زیر آهنگ شارش گرما از منبع گرم به منبع سرد چند 

s هاي افقی  است؟ (سطح مقطع هر یک از میلهcm21(.152 است-

1 (9
20   

2 (7
20   

3 (20
7   

4 (20
9   

-153 کاهش پیدا کند؟ C2باید چند گرم از آب بدنش تبخیر شود تا دماي بدنش  kg80شخصی به جرم 

V
kJ J(L ,c )kg kg C2420 3630·kM 

1 (220 2 (240 3 (420 4 (480 
است. پس از یک رانندگی  kPa218اي هواي داخل الستیک اتومبیل برابر  و فشار پیمانه C17رانی دماي هوا اتومبیل ۀمسابقدر یک  154-

شود. اگر انبساط الستیک ناچیز باشد، دماي نهایی هواي داخل الستیک  می kPa240اي هواي داخل الستیک برابر  سریع، فشار پیمانه
P)شود؟  سلسیوس می ۀدرجچند  kPa)0 101 

1 (319 2 (46 3 (37 4 (310 
رو داده شـده اسـت.    جامد است، مطابق شـکل روبـه   C0نمودار تغییرات دماي جسمی برحسب گرماي داده شده به آن که در دماي  155-

 ؟کدام است SIترتیب از راست به چپ در  ظرفیت گرمایی جسم جامد و گرماي الزم براي ذوب آن به

/و 310) 1
53 3 10  

/و 310) 2
54 3 10  

/و 310) 3
53 3 10  

/و 310) 4
54 3 10  

LL cm1L 2

C1 CT CC C

Wk
m.K1 50

L ccmm2 2
WWk

m.KK2 400

AA cmm21

1 (C2 (C

3 (C

P

44((C

P

JJشکل زیر آهنگ شارش گرما ازاز ممننبع گرم بهبه منبع سرد چنچند 
sمیله است.)cm21هاهاي افقی است؟ (سطح مقطع هر یک ازز

1 (9
20 

2 (77
20 

3 (20
7  

4 (20
99    

خبخیریر ششودود تا دماي بدنش kgkg80شخصیی به جرمم از آب بدبدنشنش تت چنچند گرگرمم کنکند؟د؟C2بایدد پ پیدیداا کاهش
kJ JJ,ckJ ))kg kg C3663030,ckJ

·kkkMMMMMkkMM

1 (2202 (242403 (4204 (480
بربرابابر  و فشفشارار پپیمیمانانههCC17رانی دماي ههواوااتومبیلققۀمسابقدر یک  اتاتومومبیلل السالستیتیکک د داخاخلل هوهواياي رkPkPaa212188اايي اساست.ت پپس ازاز ییکک

الالیمیkPaa240اي هواي داخل الستیک برابابررسریع، فشار پیمانه ياي داخلل وهو نهاییی چاچیزیز باشد، دمايي انبساط الستیک ن شوود. اگرر
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-156 ؟نداردهواکره وجود  الیۀچه تعداد از مواد زیر در آخرین 

(O , N , O , H O , O , O , CO , N )2 2 2 2 2 2  
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

متري صعود کند، دماي آن تقریباً چند درصد کاهش  3000است. اگر این جسم تا ارتفاع  C54دماي یک جسم فرضی در سطح زمین  157-
 یابد؟ می
1 (%30   2 (%33   3 (%20   4 (%25   

-158 .........  جز بههاي زیر درست هستند،  جز هواي مایع، تمامی عبارت با در نظر گرفتن فرایند تقطیر جزبه
 شود. زمان در این فرایند انجام می همصورت  ) افزایش فشار و کاهش دماي هوا به1
 شود که بیشترین درصد حجمی را در هوا دارد. ) با افزایش دماي هواي مایع، نخست گازي جدا می2
)) با کاهش دما به3 C)200شوند. صورت مایع جدا می ، تمامی گازهاي نجیب موجود در هوا به 
 باشد. جدا کردن گرد و غبار موجود در هوا می) نخستین مرحله در این فرایند، 4

-159 .........  جز بهاند،  هاي زیر درست عبارت همۀ
هـا تولیـد    ) در صورت کمبود اکسیژن، شعله حاصل از سوختن زردرنگ شده و گاز کربن مونوکسید به همراه دیگر فـرآورده 1

 خواهد شد.
 شود. ور نمی ) فلز آهن برخالف فلز منیزیم، هرگز شعله2
 ) رنگ شعله حاصل از سوختن گوگرد، آبی است.3
 و بخار آب SO2و  CO2از گازهاي   سنگ عبارتند هاي حاصل از سوختن زغال ) فراورده4

-160 اکسید، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ دو ترکیب کربن مونوکسید و کربن دي مقایسۀدر 
 باشد.  می 2هاي ناپیوندي در اکسید ناپایدارتر به اکسید دیگر برابر  بت تعداد الکترونالف) نس

 شود. ها، بیشتر از هنگامی است که اکسید دیگر تولید می ب) طول موج رنگ شعله هنگام تولید اکسید پایدارتر در سوختن هیدروکربن
 آید. دست می اکسید پایدارتر بهها، تنها  ج) در حضور اکسیژن کافی و هنگام سوختن هیدروکربن

 د) فرایند تبدیل اکسیدي با تعداد پیوندهاي اشتراکی بیشتر به اکسید دیگر، گرماگیر است.
 ) الف و د4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1

اکسـید،   تـري  اکسید به گوگرد نسبت ضریب گاز اکسیژن در فرایند سوختن کامل اتانول به ضریب اکسیژن در فرایند تبدیل گوگرد دي 161-
 کدام است؟

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

2   
-162 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

 ها در دو طرف معادله یکسان باشد. شیمیایی قانون پایستگی جرم برقرار است که تعداد کل اتم معادلۀالف) زمانی در یک 

xاکسید تولید شود، نسـبت   گرم منیزیم zطور کامل واکنش دهد و  گرم گاز اکسیژن به yگرم فلز منیزیم با  xب) اگر  y
z    1برابـر بـا 

 خواهد بود.

)atmج) منظور از   اتمسفر قابل انجام است. 50این است که واکنش حداکثر در فشار  50(
 رود. آید و اتمی از بین نمی وجود نمی شیمیایی اتمی به هاي د) در واکنش

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

باشد. جدا کردن گرد و غبار موجود در هوا می) نخستینین مرحله در این فرایند، 4
درستععبارتهممۀ زییرر ......... جزبهاند، هاهايي

صوصورترت کمبودود ااکسکسیژن، شعله حاصل از سوختن زردرنگ شده و گاز کربن مونوکسید به همراه دیگر فـرآورده 1 هـا ) ددرر
خواهد ش شد.د

شوشودد. ور نمی) فلز آهن برخخالفالف فلز منییززیم،م، هرگز شعله2
ازاز سوختنن گگووگرد، آبی است.ت.3 ) رنگ شعله حاصلل
سوسوختن زغزغالل ) فراورده4 عبعبارارتند هاي حاصل اازز و بخار آب SO2و COO22از گازهايي  سنگگ

دديمقایسۀدر  د از مطالب زیر درست است؟دو ترکیب کربن مومونووکسید و ک کربنن موموارا اکسید، کدادامم
به اکسید دیگر برابر سسبت تعداد الکترونلف) نس باشد.  می2هايي ناپپییوندي در اکسید ناپایدادارترترر

ااست که اکسید دیگر تولید میب) طول موج رنگ شعله هنگنگامام تولیدید اکسید پایدارتر دردر سسوختن هیدروکربن ه هنگنگامیی شها، بیشتر از
ه هنگنگامام سسووختن هیدروکرکربنبن یفی وو یژن کا آیآید.د.ددستست مییاکسید پایدارتر بهها، تنها  ج) در حضحضورور ااکسک

اساست.ت. اکاکسسیدي با تعداد پیونندهدهاياي ااشتشترااکیکی بیشتر به اکسید دیگر، گرگرماماگیرر تبدیلل د) فراینیندد
بب1 د) ب و ج2) الف وو د3 وو ) الف و د4) جج

دردر ففرایند تبدیل گوگرد دي ا اکسیژیژنن فرفرایند سوخوختنتن کامل اتانول به ضرضریبیب اکسیژنژن ددرر اکتـري اکسید به گوگوگردردسبت ضریب گاگازز
ساست؟ت؟ کدام 

1 (322((1
33 3 (24 (1

2 
چه تعداد از مطالب ززیریر درست اساستت؟

قانون پاپایسیستگی جرم برقرار است که تعداد کل اتممعادلۀلف) زمانی در یک  میمیایاییی ها در دو طرف معادله یکسان باشد.شیش

ببهyگرم فلز منیزیم با xب) اگر  xاکسید تولید شود، نسـبت  گرم منیزیمzططور کامل واکنش دهد و گرم گاز اکسیژیژنن y
zz براببـ
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Cواکنش  معادلۀدر  H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 هـا بـه ضـریب     پس از موازنـه، نسـبت مجمـوع ضـرایب فـراورده      2 163-
 دهنده کدام است؟ واکنش

1 (4
29   2 (29

4   3 (7 4 (1
7   

-164 درستی نوشته شده است؟ در چند مورد، نام و فرمول شیمیایی ترکیب به
Cuسولفید:  (II)مس  CaOکلسیم اکسید:  S2   کروم(III)  :اکسیدCr O2 3  
 MgOاکسید:  (II)منیزیم  FeOاکسید:  (II)آهن  NaOسدیم اکسید: 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-165 کدام عبارت درست است؟

 شود. وري، به خاك افزوده می سوم و گروه دوم جدول تناوبی است و براي افزایش بهره ة) آهک، اکسید فلزي از دور1
 آید. در مجاورت شربت معده به رنگ آبی و در مجاورت قهوه به رنگ سبز درمی pH) کاغذ 2
 کمی خاصیت اسیدي دارد. HNO3جود دلیل و ) باران به3
 نامند. ) اکسیدهاي فلزي را اکسید اسیدي و اکسیدهاي نافلزي را اکسید بازي می4

-166 شوند؟ هاي فسیلی وارد هواکره می هایی هستند که در اثر سوزاندن سوخت در کدام گزینه تمام مواد ذکرشده جزء آالینده
1 (x yC H SO CO3    2 (x ySO C H NO2 2   

3 (CO SO NO2 3 2    4 (C H CO CO2 6 2   
-167 هاي محافظت از هواکره است؟ هاي زیر جزء راه چه تعداد از عبارت

 الف) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار مناسب
 معدنیبه مواد  CO2ب) تبدیل 

 ج) استفاده از سوختی که در ساختار خود کربن، هیدروژن و اکسیژن دارد.
 شوند. مواد نفتی تهیه می پایۀ برد) استفاده از پلیمرهایی که 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-168 است؟ نادرستکدام موارد در مورد اوزون 

 تر از اکسیژن مایع است. الف) رنگ اوزون مایع روشن
 و سبزیجات از جمله کاربردهاي اوزون است.ها  ب) گندزدایی میوه

 ج) اوزون استراتوسفري یک پاالینده و اوزون تروپوسفري یک آالینده است.
 تر آن است. جوش آلوتروپ سنگین نقطۀتر اکسیژن بیشتر از  جوش آلوتروپ سبک نقطۀد) 
 ) الف و د4 ) الف و ج3 ) ج و د2 ) الف و ب1

KNOدر واکنش  (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 طور کامل تجزیه شـود،   به STPگرم پتاسیم نیترات در شرایط  505اگر  5 169-

K)گازي در این واکنش تولید خواهد شد؟  ةچند لیتر فراورد , O , N : g.mol )139 16 14  
1 (56 2 (140 3 (196 4 (28 

دسـت   و فشار یک اتمسـفر بـه   C0لیتر گاز در دماي  مول بوراکسید، چند میلی 3زیر، از مصرف  ةبا توجه به واکنش موازنه نشد 170-
B آید؟ می O (s) Cl (g) BCl (l) O (g)2 3 2 3 2 
1 (37800 2 (50400 3 (75600 4 (100800 

کمی خاصیت اسیدي دارد.HNO3جود دلدلیلیل و)) بارارانان بهه3
نامند. )) ا اکسکسییدهاي فلفلزيزي ر را اکسید اسیدي و اکسیدهاي نافلزي را اکسید بازي می4

شوند؟هاي فسیلی وارد هواکره میهایی هستند که در اثر سوزاندن سوختدر کدام گ گزیزینهنه تمام موواداد ذذکرکرشده جزء آالینده
1 (xx yCC HH SSOO COxx y SSO3 22((x ySO C H NOC HC H2 22x yC H NOO C H NOx y 

3 (CO SSOO NOSSOO2 32 2SSO NOO 4 (CC HH COO CCOOCOCO2 6HH 2 
ه هواواککره است؟هاي ز زییر ج جزء راهچه تعداد از عبارت ازاز ههاياي محافظتت

اناسسب با ک کیفیت بسسیارار م لف) تولید خودرو و سوختت
یه مواد  CO2ب) تبدیل  معدندنیب

و اکسیژن دارد. س سااختاتار خود کربن، هیدروژوژنن ج) استفاده از سوختی که در
پ پلیلیمرمرهاهایی که  شوشوند. ممواواد نفتی تهیه میمیپپایایۀۀربرد) استفاده از

1 (12 (223 (344((44
است؟نانادرستکدام موارد در ممورورد اوزونن

روروشنشن تر از اکاکسیسیژژن مایع است.لف) رنگگ ااوزوزوون مایایعع
است.هاها  ب) گندزدایی میوه اواوزوزون ازاز ج جمله کاارببردردهايي سبزیجاجاتت وو

یکیک آآالیالینده است. ترتروپوپوسوسفرفريي زوزونن پااالیالینده و اوا ا استستراراتوسفري ییکک ج) اوززون
پوپ س سبکنقطۀطۀد)  نیننقطۀتر اکاکسیسیژنژن ببیشیشتر از ججوشوش آلوتر آنآن ااستست. جوش آلوتروپ سنگ ترر
د2) الف و ب1 و 2 جج ج3)) ج3 وو لالفف د)  ) الف و د4

KNOدر واکنش  ( ) K OK ( ) NN (g) O (g)3 23 2 2( )) K O( )) (g) OO ( K O (g) O4KNO (s) K OK (s) NN (g)KNO (s) K (s NN (g) O(s) K O(s)) N (g)O (s) K O(s NK O(s (g) O گرم پتاسیم نیترات در شرایط 505اگرSTPلمل تجزجزیهیهببه کا وطورر

شد؟ ةچند لیتر فراورد K)گازي در این واکنش تولید خوخواهاهدد , O , N : g.mol )1, O , N, O , N
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12صفحه  شیمی 

 
  _______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

A B

شنکاو هظفحم

D

C

E

لیتر گاز آالینده در این واکـنش در شـرایط اسـتاندارد،     میلی 560آید. با تولید  دست می مطابق واکنش زیر به (SiC)سیلیسیم کاربید  171-

C)شود؟ از سیلیسیم کاربید تولید میگرم  چند میلی , Si : g.mol )112  (واکنش موازنه نشده است.) 28

SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)2  
1 (500 2 (1000 3 (1200 4 (1500 

-172 درصد بیشتر کنیم، حجم نهایی گاز چند برابر خواهد شد؟ 20اگر در دماي ثابت، فشار گازي معین را 

1 (10
12   2 (12

10   3 (2
10   4 (5 

ــاقص   ــوختن ن ــل از س ــربن مونوکســید حاص ــاز ک ــم گ 9/حج ــت؟   6 ــر اس ــد لیت ــر چن ــتاندارد براب ــرایط اس ــان در ش ــرم مت گ 173-

(H , C : g.mol )11 12  
1 (/4 48   2 (/8 96   3 (/13 44   4 (/17 92   

-174 اند؟ هاي مختلف شکل درست معرفی شده رو مربوط به تهیه گاز آمونیاك است. در چه تعداد از موارد زیر قسمت نمودار روبه
 : منبع گاز هیدروژنAالف) 

 : منبع گاز نیتروژنBب) 
 آوري آمونیاك : ظرف جمعCج) 
 کننده : دستگاه خنکDد) 

 آوري گازهاي واکنش نداده : ظرف جمعEهـ) 
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 
 
 

 
 

21/براي تولید  طرفه، به چه حجمـی از گـاز نیتـروژن در شـرایط      کیلوگرم آمونیاك از گازهاي سازنده و با فرض انجام فرایندي یک 25 175-

H)استاندارد نیاز داریم؟  , N : g.mol )11 14  
 لیتر 14) 4 لیتر 28) 3 متر مکعب 14) 2 متر مکعب 28) 1
 
 

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

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

B

ششنککااوو ههظظففحم

D

E

روب ر زیرو ر و ز چ ر ی و ز هی ب ربو یرو ر ر ل ي
منمنبعبع گازاز ه هییدروژنAAلفف)  :

: منمنببع گاز نیتیتروروژنژنBBب) 
آوري آ آممونینیاك: ظظرفرف ججممعCج) 
کننده: دستگاهه خ خنکنکDد) 

گازهايي واکاکننش نداده: ظرف جمعEهـ)  آآووريي
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

وتولیلید  2121/راي  ففرایندي یک/2525 اانجاجامم سازنده و با فرفرضض ازاز گ گازازههايي آآمونیاكك گگـاز نیتـروژن در شکیکیلولوگرگرمم طرفه، به چه حجمـیـی اازز

نیاز داریم؟؟ H(H)ستاندداراردد , N, N : g: g.mol ))1, NN
ب 14))22متر مکعبب28) 1 للیتیترر114) 4لیتیترر28) 3مترتر م مکعک

!دانشد ا گ ز آ
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 حمید شفیعیـ  سلیمان شاولهـ  سلیمانی فاطمه اصل مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 صادق رمضانی ـ احمدرضا منصوري کاظم غالمی زبان عربی 2
 بقا ـ محمد رضایی احدزادهابوالفضل  محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 فرد ـ رضا علیزاده متین رضا شایانی ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 مهران حسینی ـ سیدعلیرضا شیرازي مهریار راشدي هندسه 6

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

 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 زاده  هلیا قاسمرده ـ علیرضا فاطمی ـ د علیمحمدمحمدحسین جزایري ـ نگین خیرمند ـ سید ریحانه اسفندي ـ سارا برفی ـ 

 سارا نوبختـ محمدحسین قاسمی 
 ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا) و گروه تایپ

 طاهره میرصفیـ سمیه قدرتی مرضیه سهرابی ـ مهرداد شمسی ـ ـ علی الماسی  رقیه اسدیان ـ
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@، به کانال تلگرام مرکز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار 
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 2آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 3گزینه .1

طالع: سرنوشت، بخت/ تنـاور: تنومنـد، فربـه،    /  وصلت: پیوند، پیوستگی
: سرود، آوازخوانی، دستگاه موسیقی، نغمهغناجثه/  قوي

 صحیح است. 4گزینه .2
 طرب: شادي          محدود   توان و  مایه: کم تنگ

 گر کاید: حیله             دولت: فرمانروایی، دارایی
 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .3
 (عامل: حاکم)
 هاي دیگر بررسی گزینه

 اندیش نبودن) نظري: عاقبت ) (اعظم: بزرگوارتر) (کوته2
 واژگان داراي معنی درست هستند.) همه 3
 ) (فرقت: جدایی، دوري) (اشرف مخلوقات: آدمی، انسان)4

 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .4

 ها: بررسی امالي نادرست سایر گزینه
1 ( 
3 ( 
4 ( 

 )158و   68، 58، 55هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .5

ياه بلاقياه بلاغ  ها: بررسی سایر گزینه هیثرمهیصرم
 ) بدون غلط امالیی1
3 ( 
 ) سه غلط امالیی دارد:4
  

 )59و  58، 55، 53هاي  (فارسی دهم، صفحه تساخربتساوخربراهنیزراهنیذرارسارارصَا
صحیح است.4گزینه .6

 )55صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .7

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) اثر و به سر 4) بپذیر و فقیر   2) رسید و ندید     1
 ها کلمات مسجع هستند. در این گزینه 

 )56 صفحۀ(فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .8

ـین و شـکن  «فقط در معناي » چین«در این بیت ایهام وجود ندارد؛ چون واژه   »چ
به کار رفته است.

 »ق«آرایی  ) قامت عشق: استعاره/ واج2ها:  بررسی سایر گزینه
 جناس ایهام (آرزو، امید)/ بود، رو ) بو4

 )71و  67، 56، 51هاي  هصفح(فارسی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .9

 ها: بررسی بیت
کاري (عمیق و مؤثر): جناس تامالف) کاري (یک کار) و
 کننده و مضطرب: ایهام ب) نگران به معنی نگاه

 ج) عنان تافتن کنایه از روي برگرداندن، تغییر مسیر دادن
 د) صنم استعاره از یار، سجود کردن کعبه: تشخیص

 هـ) لبان یار به شهد و شکر تشبیه شده است.
 )71و  67، 56، 51هاي  هصفح(فارسی دهم، 

 صحیح است. 2 گزینه.10
هاي دیگر، ضمایر مشخص شده، نقش معمولی دارند؛ ولـی در   در گزینه

، نقش متممی دارد: اگر در خانـه هـر شـب، از مـاه     »م«ضمیر  2گزینۀ 
 شمعی براي من باشد.

 )51صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .11

 پذیر نیستند. افعال اسنادي هستند و مفعولهمۀ  4گزینۀ در 
 )66صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .12
ــامبران،      واژه ــرورزان، پی ــانروا، مه ــداري، فرم ــب: دل ــدي مرک ــاي ون ه
 نظري، نیکوخو کوته
 کودکانه، پیوستهش، خجسته، همتاب، دیدن، زهرآگین، هاي وندي: رو واژه
 هاي مرکب: گلخانه، گلوگیر، شبرو واژه

 )66صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .13
واژة  4گزینــۀ یادگــاري و در «واژة  2گزینــۀ » جــاودان«واژة  1زینــۀ گ
 دو تلفظی هستند.» رستگار«

 )56صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .14

 مفهوم مشترك: وفاداري عاشق
 ها: مفهوم سایر گزینه

 ) پر خطر بودن راه عشق ـ جانبازي عاشق1
نترس اي نداشته باش و) وقتی پشتیبان خوبی داري، غصه2
 هاي معشوق دارد. ) اشاره به زیبایی4

 صحیح است. 1گزینه .15
 صبر که پایانی خوش است، صحبت نشده است. جۀینتدر این بیت از 

 صحیح است. 4گزینه .16
 ناپذیري عشق است. مفهوم این بیت شرح

 صحیح است. 3گزینه .17
 بیاید.زمان زیادي باید صبر کرد تا فردي همچون تو به دنیا  3گزینۀ مفهوم 

ها شکیبایی و تحمل، چون سالحی بـراي از بـین بـردن     در دیگر گزینه
 دشمن ظالم معرفی شده است.

 )69صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .18

 )(مفهوم: ارزشمندتر دانستن گشایش راه معرفت از جانب حضرت علـی  
 بر دالوري ایشان

 )65تا  62هاي  ، صفحه8(فارسی دهم، درس 
 یح است.صح 4گزینه .19

: نـاگزیري از مـرگ   3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت قرآنی و گزینه
 رباید) (مرگ همه را درمی

 : شور و اشتیاق به معشوق حتی پس از مرگ4گزینۀ مفهوم بیت 
 )71 صفحۀ، 9(فارسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .20
عاشقِ وصال یـار سـختی و رنـج    : «4و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

 »کند. را تحمل می عشق
 : ترجیح زیبایی معشوق بر گل و سنبل3گزینۀ مفهوم 

 )58صفحۀ (فارسی دهم، 
 زبان عربی

 صحیح است. 2گزینه .21
ماضی باب افعـال اسـت و بایـد    » أخرَج«) فعل 1ها:  بررسی سایر گزینه

اشـتباه اسـت و    ترجمـۀ » خارج شـد «صورت متعدي ترجمه شود که  به
ترجمه شود.» یا خارج ساختخارج کرد «صورت  باید به

فعـل  » أنزَلَ«در قسمت اول اضافی ترجمه شده است و » براي شما) «3
فرو «صورت  است، اما در این گزینه به» فرو فرستاد یا نازل کرد«ماضی 

 و مضارع ترجمه شده است که اشتباه است.» فرستد می
4» (اتالثمـر «ترجمـه شـود و   » آبی«صورت  نکره است و باید به» ماء «

صورت نکره ترجمه شده است  ها) معرفه است، اما در این گزینه به (میوه
 که اشتباه است.

 صحیح است. 1گزینه .22
 ها: بررسی سایر گزینه

تفرقه بیندازد) ـ کـارگر    که) ـ تفرقه بیفتد (أن یفرّق  ) تا (أن2
 مزدور)  (عمیل

هاي (اضافی است) ـ گسـترش    ترجمه نشده است) ـ صف » إذا(«) کسی 3
 پراکنده کند) ـ تا... (ساختار جمله عوض شده است)» بثّ(«دهد  می
 اند که غلط است. صورت ماضی ترجمه شده ها همه به ) فعل4

 صحیح است. 2گزینه .23
انـد کـه    صورت امر ترجمه شـده  ها به فعل همۀ) 1ها:  بررسی سایر گزینه

ال «انـد و     فعـل ماضـی  » تَعلَّموا، علّموا، تَفَقَّهوا، شاوروا« اشتباه است
 »!و«نه » تا«یعنی » حتّی«فعل نهی نیست. ضمناً » یموتوا

عـل  ف» الیموتوا«فعل ماضی باب تَفَعل است (یاد گرفتند). » تَعلَّموا) «3
 صورت ماضی ترجمه شده است. مضارع است، اما در این گزینه به

تا) نخواهند (حتی» و«جا ترجمه شده است) ـ ت  ) در کارها (جابه4
 مضارع است نه مستقبل)» ال یموتوا(«مرد 

 صحیح است. 1گزینه .24
 )4و  2هاي  کنند (رد گزینه کنند، مالحظه می یالحظ: نگاه می

 )2  گزینۀلتَعرُّف: براي فهمیدن (رد 
 )2گزینۀ (رد   اإلعصار: گردباد، طوفان

 )4و  2هاي  غیوم سوداء: ابرهایی سیاه (رد گزینه
 )23و  22هاي  (عربی دهم، صفحه

ریرسریرص
ضقنزغن
ترامعتراما

تریستریص

است.22نه  صصحیحیحح
سسایر گزینه ماماليالي ننادادرسرستت ها:سیی

)158و   68، 58، 55هاي ((فارارسسی دهم، واواژگژگانان، صفحه
صحیح است.ت.2نه 

ياه بلاقاقيايه بلغاغ هیثرمهیص
حح

ها:سی سایر گزینه
دون غلط امالیی

رارساسهرارصسه غلط امالیی دارد:
ییی

تساخربتساوخوخربراهنهنیزیراهنیذ
صفحه ))5959وو58، 55، 53هاي (فارسی ددهمهم،،

صحیح است.4نه 
)55صصفحفحۀۀ(فارسی دهم، 

صصححیح است.3نه 
ها:سی سایریر گزینه

) اثر و به سر4) بپذیر وو فقیر   2رسید و ندید     
نینهه هستنتند.د.این گز مسمسججعع کلکلماماتت ههههاا

)56 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است.3نه 

د؛؛ چ چونون واژاژهه ن«ن بیت اایهیهامام وجود ندارا معمعنايي»چچی« «فقطقط درر نکن  ف ـین و شـ   »»چ
استت. ار رفتهه

2ا:  سی سایریر گززینه قاقامت عشق: اساستعتعاراره// وواجاج2ه «رایی  )) »ق»ق«آ
روروو جناسسایهام ((آرآرزوزو، امید)/ بودود،،

هصفح(فارسی دهمهم،، )71و 67، 56،،5151 ه ههاي  ص
صحیح است.2نه 

ها:سی بیت
کاري (عمیق و مؤثر): جناساس ت تام) کاري (یک کار) و
کننده و مضطرب: ایهامنگران به معنی نگاه

زمان زیادي باید صبر کرد تا فردي همچون تو به د3گزینۀ مفهوم 
ها شکیبایی و تحمل، چون سالحی بـراي از بـ در دیگر گزینه

دشمن ظالم معرفی شده است.
ص(فارسی دهم،

صحیح است.4گزینه .18
مفهوم: ارزشمندتر دانستن گشایش راه معرفت از جانب حضرت

برر ددالوالوريري ایشان
هههاي ، صفحه8(فارسی دهم، درس 

اساست.صحح44گزینه .1919 حححیحح
: نـاگزیري3و 2، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت قرآآنین و و گزینهنه

رباید) (مرگ همه را درمی
به معشوق حتی پس از م4گزینۀ مفهوم بیت  و و ا اششتیاقق : شور

ص،9(فارسی دهم، درس 
.ت.3گزینه .20 صحیح اس

1ياي  مفهوم مشترك گزیزینهنه عاشقِ وصال یـار سـخ: «4و  2، ه
»»کند.د. را تحمل ممی عشق

معشوق بر گل و سنبل33گزینۀۀمفهوم  ز زیبایاییی : ترججیحیح
ص(فارسی دهم،

عرععررعربییببییبییببییبیی زباابباابان
صصحیحیح است.22گزگزینه .21

ساسایر گزینه باب ا اففعـال اسـ»أخرَج«) فعل 1ها:  ربررسرسیی ماضی ب
اشـتبتترجمـۀ »»خارج شـد «صوصورت متعدي ترجمه شود که به

ترجمه شود.»»یا خارج ساختختخارج کرد «صورت  بااید به
اضاضافافی ترجمه شده است و » براي شما) «3 واولل أن«در قسمت 

نانازلزل کرد«ماضی  صاست، اما در این گزینه به» فرو فرستاد ی یاا
است که اشتباه است.»»فرفرستستددیمی ترترجمجمه شدشدهه و مضارعع
4» (رترجمـه شـود و   »»آآبیبی««صورت  نکنکرهره ااست و باید به»ماء»

صورتت ننکرکره ترجمهها) معرفه است، اما در این گزینه به(میوه
که اشتباه است.

صحیح است.1گزینه .22
سایریر گزیزینه ها:بربرررسیی

(أ2 ا (
ی رر
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 صحیح است. 1گزینه .25
: هر ملتی (رد 4و  3هاي  گزینهیجوز: جائز است (رد   گزینۀ) / کلَّ شعبٍ

) / ینتفع به کلُّ الناس: همۀ مـردم از  2 گزینۀ) / عقائده: عقایدش (رد 2
 )4و  3هاي  برند (رد گزینه آن سود می

 )34 صفحۀ(عربی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .26

 ها. ها نه گذرنامه بطاقات: بلیط
 )34و  29، 27، 23هاي  (عربی دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .27
ترجمه شود.» بفرستید«صورت  باید بهفعل امر است و » أرسلوا«

 صحیح است. 3گزینه .28
 شوند. عبارت: مردم خوابند، آنگاه که بمیرند، بیدار می ترجمۀ

 )29 صفحۀ(عربی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .29

هـا) / قـرار دادیـم شـما را:     آفریدیم شما را: خلقنـاکم (رد سـایر گزینـه   
کــرٍ و اُنثــی (رد )/ یــک مــرد و زن: ذ2و  1هــاي  جعلنــاکم (رد گزینــه

 )3و  1هاي  گزینه
 )34 صفحۀ(عربی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .30
 باشد.» یشاهد«صورت  باید به» یشاهد«

 ترجمه متن
در آنجا کشاورز بسیار فقیري وجود داشت و بیشتر مردم شهر فقیر بودنـد  

کرد. یـک روز در   و او (کشاورز) ثروتی نداشت و دائماً از فقرش شکایت می
اي  رویـش مـرد کوتولـه    کرد که شانس به او روي آورد و روبه کار میزمین 

هایت را شنیدم اي مرد و کار مهمی انجـام   ظاهر شد و به او گفت: شکایت
مـرغ   خواهم داد که برایت مفید است. این مرغ را بگیر که هر روز یک تخم

غی مر اش رفت. روز بعد تخم گذارد. کشاورز مرغ را گرفت و به خانه طال می
مرغ را در سبد کـوچکی گذاشـت و    از طال یافت. این یک معجزه بود. تخم

مرغ دیگري  به شهر رفت و آن را به مبلغ زیادي فروخت و در روز بعد تخم
مـرغ جدیـدي    از طال را پیدا کرد، پس بسیار خوشحال شد و هر روز تخـم 

. مـرغ  کرد. بعد از گذشت مدتی مرد ثروتمند شـد، ثروتـی از تخـم    پیدا می
طمع به قلب او حاکم شد، پس گفت: چرا منتظر این باشـم کـه مـرغ هـر     
روز تخم بگذارد؟ آن را ذبح خواهم کرد و گنج موجود در داخل آن را پیدا 

کنم و مرغ را ذبح کرد، ولی هیچ چیزي در داخل آن پیدا نکرد. می
 صحیح است. 1گزینه .31

 که اشتباه است.  » بزرگی داشتمزرعۀ کشاورز «در این گزینه گفته است 
 صحیح است. 3گزینه .32

) کشاورز پس از رفتن به خانه مرغ را سر بریـد  1ها:  بررسی سایر گزینه
 (غلط است)

 گذارد، سر او را برید. (غلط است) ) مرد وقتی دید که مرغش تخم نمی2
 مرغ ثروتمند شد، نه به خاطر تالش در مزرعه. خاطر تخم ) مرد فقیر به4

 صحیح است. 4 گزینه.33
 اول از فکرش استفاده کند.  باید انسان قبل از اینکه کاري را انجام دهد،

 صحیح است. 2گزینه .34
) للغائبات اشتباه است. 3) للمخاطب اشتباه است. 1ها:  بررسی سایر گزینه

 ) فعل مضارع، للغائبۀ (مفرد مؤنث غائب) و باب تفعیل اشتباه است.4
 صحیح است. 2گزینه .35

) فعل ماض، للغائب (با توجه بـه فعـل   1ها:  طاهاي سایر گزینهبررسی خ
مضارع و للمتکلم وحده است.)» أکتشف«، فعل »سأذبح«مستقبل 

 )1 گزینۀ) فعل ماض (مانند 3
 »)افتعال«(بر وزن » انفعال«) وزن 4

 صحیح است. 2گزینه .36
 ها:  بررسی سایر گزینه

باید فعل مفرد مونث بیاید)، انتفعوا (فعل باید » الغیوم«) مطروا (براي 1
، ضمناً این فعـل بایـد   1گزینۀ ) تنتفعون (مانند 3به شکل مفرد بیاید)/ 

) انتفع (طبق معناي عبارت، وقتـی فعـل اول   4غائب باشد نه مخاطب)/ 
 تواند ماضی باشد) مضارع است، فعل دوم نمی

 صحیح است.  4گزینه .37
صورت مثنی و  مثنی مؤنث است و فعل بعد از آن نیز باید به» خصلتان«

بیاید.») ال تجتمعانِ(«مؤنث 
 صحیح است. 2گزینه .38

فعل مضارع باب افعـال و ثالثـی مزیـد اسـت و در     » یفْقد« 2 گزینۀدر 
فعـل مضـارع ثالثـی    » یحدث، یعیشون و یـأمر «ترتیب  ها به سایر گزینه

 مجرد هستند.

 صحیح است. 4گزینه .39
جزء حروف اصلی اسـت و تنهـا   » ن« 3و  2و  1هاي  هاي گزینه در فعل
 از باب انفعال است. 4 گزینۀ

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .40

 خواهد که در آن فعل مزید وجود نداشته باشد. اي را می صورت سؤال گزینه
ــتغل« ــتغلُ«و » اشـ ــۀدر » یشـ ــروا/ « 2 گزینـ ــۀدر » انتظـ و  3 گزینـ
 ثالثی مزید هستند. 4گزینۀ در » یستهزووا«

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
 فرهنگ و معارف اسالمی

 صحیح است. 4گزینه .41
خـود را   نینخسـت  نشیکه آفـر  یزد، درحال یما مثل يو برا« ۀشریف ۀآی

را دوباره  دهیپوس يها استخوان نیکه ا ستیفراموش کرده بود، گفت: ک
و او بـه   دیـ بار آفر نینخست يکه آنها را برا ییزنده کند؟ بگو همان خدا

بـه  » نخستین انسـان  شیدایاشاره به پ«مربوط به » داناست. یهر خلقت
 .باشد هاي مربوط به امکان معاد می عنوان یکی از استدالل

 يا که خداوند انسان را به گونه مینیب یم م،یتوجه کن یاگر به وجود آدم
اسـت و   زانیـ گر يدارد و از نـابود  یبه بقا و جاودانگ شیکه گرا دهیآفر
 دهد. یخود انجام م يحفظ بقا ياز کارها را برا ياریبس

 چیخواستن ه نیهاست و ا ییبایکماالت و زهمۀ  خواستار یهر انسان نیهمچن
 ندارد. يحد

 سـت؛ یهـا ن  گونـه خواسـته   نیا يگوها پاسخ و عمر محدود انسان ایاما دن
برسـد. اگـر    شیهـا  باشد که انسان به خواسته يگرید يجا دیبا نیبنابرا

گفـت خداونـد    دیـ صـورت با  نیـ نباشـد، در ا  يا یزندگ ا،یدن نیبعد از ا
انسـان قـرار داده و سـپس او را     را در وجـود  دیـ جاو یبه زنـدگ  شیگرا
کار با حکمت  نیا ایکند! آ یاست، نابود م يابد اتیمشتاق ح که یحالدر

 خداوند سازگار است؟!
)52و 51هاي هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .42
 .حکمت الهی است الزمۀمعاد  که این آیه به این موضوع اشاره دارد

 :ي این آیهها پیام
﴾فَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناکُم عبثاًأَ﴿ آفرینش انسان، هدفدار است.

﴾فَحسبتُمأَ﴿ بینانه نیست. محاسبات انسان، واقع ۀهم
﴾... عبثاً أَفَحسبتُم﴿ راه ندارد. یدر کار خداوند عبث و بیهودگ

﴾عبثاً﴿ لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده و یگندز
در قیامـت   یگوی(باید خود را براى پاسـخ  انسان مسئول و متعهد است.

﴾ ... ال تُرْجعونَ مأفَحسبتُ﴿ آماده کنیم).
﴾ ... ال تُرْجعونَ أَفَحسبتُم﴿ شود. یهدف آفرینش انسان، در این جهان خالصه نم

 . باشند می» عدل الهی ۀالزممعاد «در خصوص  4و  3هاي  گزینه
 )52ۀ صفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 3 گزینه.43
تنها بـه خبـر دادن از آخـرت     میبحث معاد، قرآن کر تیبا توجه به اهم

 لیـ و برهان آن را ثابت کرده است. دال لیدل قناعت نکرده، بلکه بارها با
 کرد.  میتقس یاصل دستۀتوان به دو  زمینه را می نیقرآن در ا

کننـد و آن را از    یمعاد را ثابت م» امکان«هستند که  یلیاول دال دستۀ
 یلـ یدال گـر، یو دسـته د سـازند    یخارج مممکنریو غ دیبع يحالت امر

 رسانند.  یمعاد را به اثبات م» ضرورت«هستند که 
 یانکـار معـاد را نشـناختن قـدرت خـدا معرفـ       يها زهیاز انگ یکیقرآن 

ممکن  يآورد تا نشان دهد معاد امر یم يادیو شواهد ز لیکند و دال یم
 .است و خداوند بر انجام آن تواناست یو شدن

 )50 صفحۀ، 4(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4 گزینه.44

الـه اال   اهللا ال﴿ آیـۀ شـریفۀ   دلیل غفلت انسان از قیامت، خداونـد در  به
 ﴾من اصدق من اهللا حـدیثا  القیمه ال ریب فیه و لیجمعنکم الی یوم هو

 .دهد گونه مورد خطاب قرار می او را این
او  )است کـه  نیعلت انکارش ا(بلکه  ،(انسان شک در وجود معاد ندارد)

 در تمام عمر گناه کند. امت،یخواهد بدون ترس از دادگاه ق یم
 )54و  49هاي  هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 3 گزینه.45
اند. آنان  بوده خیمردمان در طول تار نیگوتر و راست نیتر عاقل امبرانیپ

 همـۀ . اند داده هشدار آن به نسبت و خبر معاد وقوعکامل از  تیبا قاطع
انـد و آن را   ردهبه آخـرت را مطـرح کـ    مانیبه خدا، ا مانیآنان پس از ا

 اند. به خدا دانسته مانای الزمۀ
 )49 صفحۀ، 4(دین و زندگی دهم، درس 

کــرٍ و انثــی (رد )/ یــک مــرد و زن: ذ2و  1هــاي  نــاکمکم ( (ردرد گ گزیزینــه
)3)3وو11هايينه

)34صفحۀ(عربی دهم، 
است.3نه  صصححیحح
«صورورت  باید بهبه»شاهد ببااشد.»یشاهدهدص

جمه متن
و بیشتر مردم شهر فقیر بوبودندنـد   وجود دداشاشتت نجا کشاورز بسیار ففقیرريي

شکایت می (کشاورز) ثروتی نداشتشت وو دائماً از ففقرقرشش
م ر ر بی و وجو یريي ر ی ب ورز ج

روز دردر   کرد. یـکک
و رروبهکار مین اي  رویـش مـرد کوکوتولـه   کرد که شانس ب به اواو روي آورردد

انانجـام  ر شد و به او گفت: شکایتت رار ممهمهمیی اياي مرد و ک ههایتت را شنیددمم
روروز یکیک تخم کهکه هرر ممرغ را بگیگیرر مـرغ   هم داد که برایت مفید است. ایاینن

ر روزوز بعد تخمیگذارد. کشاورز مرغ را گرفتت و ب به خانهمی رففت.ت. غییمراشش
و   ال یافت. این یک معجزه بود. تخمخم کـکـوچکی گذاشـتت را در سببدد مررغغ

زوز بعد تخم و در ر مرغ دیگیگريي  شهر رفت و آن را به مبلغ زیادي فرروخوختت
و هر روز تخـم  را پیدا کرد، پس بسیار خوشحالل شدد ـیـددي   ال م مـرغ جدجد

ثثروتمنمند شـد، ثروتـی از تخـخـمم   می مرمردد غ.    ممـرغ کرد. بعد از گذشت مدتیی
هـر      ش شد،د، پس گفت: چ چرارا ممنتتظظر این باشـم کـه مـرـرغغ مکم به قلب او حا ع
را پیدا  لخل آنن ک کرد و گنجنج موجوجوود در دا خ خواواهمهم حبح ؟د؟ آآن را ذ تخم بگذگذارا

ن نکرکردد. پیپیدادا ک کردرد، ولی هیچ چیزي در داداخلخل آآنن را ذبح کنم و مرمرغغ
صحیح اساستت.1نه 

اساستت هنه گگفتفتهه که اشتباه است.  »بزبزررگی داشتمزرععۀۀکشکشاواورز««ین گزی
صحیح است.ت.3نه 

ر را سرسر بریـد  1ها:  سی سایر گزینه رفرفتنتن به خانهه ممرغرغ ) ککشاشاورورز پس اازز
است)ت) ط

مرمرغش تخم ننمیمی ک کهه است)ت)مرد وقتتی دید گگذاذاردرد، سر او راا ب بریرید.د ((غلغلطط
خخاطر تالشالش در مزرعه. خاطر تخم مرد فقیرر ب به ننه بهه ثروتمند شدشد،، مرمرغغ

صحیح است.ت4نه
انجام دهدد، کنکند.د.  انسان قبل از اینکه کاريي ر راا اساستفتفادادهه از فکرشش واولل

صحیح است.2نه 
اشتباه است. 33) للمخاطب اشتباه استت. 1ها:  سی سایر گزینه )) للغائبات

است. عل مضارع، للغائبۀ (مفرد مؤنث غائب) و باب تفعیلل ااشتشتباباهه

.باشد هاي مربوط به امکان معاد میعنوان یکی از استدالل
یتوجه کن یاگر به وجود آدم که خداوند انسان رامینیب یم ییم،مم

دارد و از نـابود  یبه بقا و جاودانگ شیکه گرا ییدهیآفر زیـ گريگگ
دهد. یخود انجام م يحفظ بقا ياز کارها را برا يییارسسیبس

خ نیهاست و ا ییییبایکماالت و ز همۀ خواستار یهر انسان نیهمچن
ندارد. يحد

ه گونـه خواسـته   نیا يخخگوها پاسخ و عمر محدود انسان ایاما دن
راا بر شیهـا  باشد که انسان به خواسته يییگرید يجا دیدی  بابا نینبنابا

ازاز ا یندندگگییا،ننیدن ننیبعبعدد گفـت دیـ صـورت با  نیـ نبباشـد، در ا ييا ا یز
یه زنزنـددگ گ شیگرا انسـان قـرار داده و س را در ووججـود  دیـ ججاو یب
کار نیا ایکند! آ یاست،ت، نابود ميياابددییاتیمشتاق ح  که یحالدر

خداوند سازگار است؟!
هايححهصفح، 4(دین و ز زنندگیی دهم، درس 

صحیح است.2گزینه .42
اشاشاره دادارد حکمت الهیالزمۀمعاد کهاین آیه به این موضوعع

هه:ي این آیهم مها پیام
است. ﴾فَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناکُم عبثاًأَ﴿آفرینش انسان،ن، هدفدادارر

واقعممۀهم سنسانان،، ﴾فَحسبتُمأَ﴿بینانانهنه نییست.محاسبسباات ا
و بیهودگ بعبثث د.د.گگیدر کارار خداونوندد ﴾... عبثاًأَفَحسبتُم﴿﴿راه ندارا

آخرت، بیهوده و یگندندزز ب بدودون ایا ﴾﴾عبثثااً﴿لغو است. دندن
پاسـسـخ انسانان مسئسئول و متعهد است. یگوی(باید خود را براى خخ 

﴾... ال تُرْجعونَ مأفَحسبتُ﴿آمآماداده کنیم).
نم ... ال﴿﴿أَفَحسبتُم﴿شود.ممیهدف آفرینش انسان، در این جهان خالصالصهه

باشنمی» عدل الهی ۀالزممعاد «در خصوصوصص4و هه 3هاي گزینه
ص، 4(د(دین و زندگی دهم، درس 

ااست.33گگزیزینه.4343 صصحیحیح
خبخبـر دادن میبحث معاد، قرآن کر تیبا توجه به اهم بـهه تنها

دهده ا اسسلل لیدلقناعت نکرده، بلکه بارها با و برهان آن را ثابت کرک
ا ا آرآن در یق می نق اوان به دو  زمینه راا للدستۀتۀتت ککرد.. میتتقسق یاصا

 یکننـدد یمعاد را ثابت م» امکان«هستند که  یلیاول دال دستۀ
اامر دیبعيحاالتل غغع ممکنکریو مغغغ ندنخاخارج ازا دس ته دس ییگگیو

www.konkur.in
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 صحیح است. 3گزینه .46
او برایمـان  گفتـۀ  اگر شخصی دیوانه یا دروغگـو کـه در شـرایط عـادي     

سمی در غـذاي مـا    اعتباري ندارد، به ما خبري دهد؛ مثالً خبر از وجود
ما در همۀ کنیم.  گیریم و احتیاط می دهد، این اعالم خطر را نادیده نمی

دفـع  «گویـد:   کنیم که مـی  گونه موارد از یک قانون عقلی پیروي می این
 »خطر احتمالی، الزم است.

 )49ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2 گزینه .47

در  جیـ را انیجر کیعنوان  بعد از مرگ به یقرآن، زندگ اتیآ یدر برخ
به معاد نگـاه   يکه با ناباور یشده است و از کسان یمعرف عتیجهان طب

در  یمـرگ و زنـدگ  جریـان همیشـگی   مطالعۀ خواهد تا به  یم کنند یم
بهـار،   دنیرسـ  کننـد. فـرا   معاد را بهتر دركمسئلۀ بپردازند تا  عتیطب

 هست. زین میعظ زیستاخاز ر يا است که نمونه عتیطب زیرستاخ
 نـه یزم نیـ در ا يتـر  محسـوس  صورت قدرت خدا را به نکهیا يقرآن برا

خداونـد  ة ارادکنـد کـه در آنهـا بـه      یرا نقـل مـ   ییماجراها ؛نشان دهد
 . اند زنده شدهمردگانی 

)4(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.2گزینه .48

فرشـتگان بـه ظالمـان خطـاب کـرده و از       نساء آمده است که ةسوردر 
ــ  ــا م ــوال آنه ــود را از    یاح ــخ داده و خ ــا پاس ــل، آنه ــند و در مقاب پرس

مکالمه و طـرف خطـاب    نیا. کنند یم یمعرف نیزم يبر رو نیمستضعف
 در برزخ است. یبر وجود شعور و آگاه یلیقرار دادن، دل

ـ )  (از امام کاظم  یبا خانواده: شخص یج) ارتباط متوف  تیاره وضـع درب
 »د؟یآ یم شیخو خانواده داریمؤمن به د ایآ: «دیمرگ پرس مؤمنان پس از

از  ی. برخـ شیهـا  لتیبرحسب مقدار فضـ «: چقدر؟ فرمود: دیپرس يآرفرمود: 
 »آنان هر جمعه نیهر سه روز و کمتر یهر دو روز و برخ یآنان هر روز و برخ

 )64و  62هاي  هصفح، 5(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .49

هاي آثار ماتأخر این است که کسی که راه و رسـم غلـط و    یکی از نمونه
گذارد، تا وقتی آثـار ایـن راه و   مخالف فرمان الهی را از خود بر جاي می

رسم غلط در فرد یا جامعه باقی است، گنـاه در دفتـر اعمـال وي ثبـت     
شود. روز به عذاب وي افزوده می شود و روزبه می

 )63ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .50

اي از اعمال ناشایستی است که موجب سنگین  هاي غلط، نمونه مدسازي
شود. اعمال خیـري   گناهان فرد، حتی پس از مرگ وي میپروندة شدن 

در عـالم  » مانند انفاق«دهند  که بازماندگان براي درگذشتگان انجام می
 گذارد. و در سرنوشت آنان تأثیر می رسد برزخ به آنان می

 )64و  63هاي  هصفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 3 گزینه.51

» ها را ندارد جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا«این جمله که 
و عبـارت  » عـدل الهـی اسـت   الزمـۀ  معاد «موضوع است که  بیانگر این

 .به این موضوع اشاره دارد َ﴾کَالْفُجّارِنَجعلُ الْمتَّقینَ  أَم﴿شریفۀ 
 گفـت خداونـد   دیصورت با نینباشد، در ا يا یزندگ ا،یدن نیاگر بعد از ا

انسـان قـرار داده و سـپس او را     را در وجـود  دیـ جاو یبه زنـدگ  شیگرا
کار با حکمت  نیا ایکند! آ یاست، نابود م يابد اتیکه مشتاق ح یحالدر

 خداوند سازگار است؟!
 صحیح است. 4 گزینه.52

 زهیکـه پـاك و پـاک    یدرحـال  ،رنـد یگ یآنان که فرشتگان روحشـان را مـ  
بـه خـاطر    دیسالم بر شما، وارد بهشت شـو : «ندیگو ی، به آنها مهستند
 23حل، سوره ن .»دیکه انجام داد یاعمال

که به خـود   یدرحال ،کنند یم افتیکه روح آنان را در یفرشتگان به کسان
گفتنـد: مـا در    د؟یـ چگونـه بود  )ایـ دن(: شما در ندیگو یاند، م ظلم کرده

. فرشـتگان گفتنـد: مگـر    میخود تحت فشار و مستضـعف بـود   نیسرزم
 79نساء، سوره  د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس نیزم

 )5 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .53

آنگاه که مرگ یکـی از آنهـا فـرا    « مؤمنون:سورة  100و  99آیۀ ترجمه 
باشـد کـه عمـل صـالح انجـام       ،گوید: پروردگارا! مرا بازگردانیدرسد، می

 » ام...دهم؛ آنچه را در گذشته ترك کرده
 )66صفحۀ ، 5 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 4گزینه .54
مردگان دوباره زنـده  همۀ پیچد،  بار دیگر که بانگ سهمناك در عالم می

اعمال انسان به نامۀ . با دادن گردند شوند و در پیشگاه خدا حاضر می می
شـوند و انسـان عـین     دست او، تمام اعمال انسان در قیامت حاضـر مـی  

 بیند. اعمال خود را می
 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

 صحیح است. 3گزینه .55
انسان شک در وجـود معـاد نـدارد) بلکـه (علـت      : «(ترجمۀ آیۀبراساس 

خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام  انکارش این است که) او می
هاي انکار معاد، گناهکاري بدون واهمه از  ، یکی از انگیزه»عمر گناه کند.

، انسان بـه  ﴾ینَبؤُا االنسانُ...﴿آیۀ دادگاه عدل الهی است. آنگاه که طبق 
 گردد. اعمال تداعی مینامۀ دادن حادثۀ گردد،  اعمالش آگاه می

 )71و  62، 54هاي  هصفح، 6و  5، 4هاي  دهم، درس(دین و زندگی 
 صحیح است. 1گزینه .56

و  چـد یپ یدر عالم مـ  یبانگ سهمناک گریها: بار د انسان ۀهمزنده شدن 
 شود. یها آغاز م انسان مجدد اتیح

از جانب  قتینور حق دنیعالم: در آن روز با تاب قیکنار رفتن پرده از حقا
کنـار   اتیـ از جمله اعمال و رفتار و ن زیهمه چ تیو واقعها  خداوند پرده

حوادث تلخ  زیها و ن انسان ،شود یعالم آشکار م قیرود و اسرار و حقا یم
 .شود یاتفاق افتاده است، آشکار م نیکه در زم ینیریو ش

 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 1گزینه .57

 رد؛یـ گ یاعمال قـرار مـ   سنجش زانیو م اریو امامان مع امبرانیاعمال پ
است که خدا به آن دستور داده است؛ از  يزیآن چ نیاعمال آنان ع رایز
تـر باشـد، ارزش    کیـ ها به راه و روش آنان نزد رو هرچه عمل انسان نیا

 خواهد داشت. يتر افزون
چنـان   راتییـ تغ نیـ دهـد. ا    یرخ مـ  نیها و زمـ  در آسمان میعظ یتحول

 گـر ید ینیها و زم به آسمان نیها و زم آسماناست که  قیگسترده و عم
 شوند. یم لیتبد

 )73و  72هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .58

کنند. بدکاران  یم ادیبدن انسان  ياز شهادت اعضا اتیو روا اتیآ یبرخ
خـود را از مهلکـه نجـات     دیخورند تا شا یسوگند دروغ م امتیدر روز ق

زند و اعضـا و   یم یحال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموش نیدهند. در ا
صاحب  هیکنند و عل یجوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن م

 .دهند یخود شهادت م
﴿و هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْی یهِمدنَا أَیّمتُکَل ونَ وبکْسا کَانُوا یبِم ملُهجأَر دتَشْه﴾ 

 )73ۀ  صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 2 گزینه.59

و زمانش نامعلوم بود  یاش داده شده بود، آنچه وقوعش حتم آنچه وعده
. میپنداشت یو ما آن را دور م

انسان.  يابداتیباشد بر ح يافتد تا آغاز یاتفاق م امتیق
کنـد.   یخـود را فرامـوش مـ    رخواریطفل ش ،یردهیکه هر مادر ش يروز

کـه   یرسند؛ درحال یآن روز همچون افراد مست به نظر م بتیمردم از ه
 .عذاب خدا سخت است کنیول ؛ستندیمست ن

 )6 (دین و زندگی دهم، درس
 صحیح است. 4 گزینه.60

ها آغـاز   انسان مجدد اتیو ح چدیپ یدر عالم م یبانگ سهمناک گریبار د
 . (بسط حیاط)شود یم
ناظر و شاهد بـر اعمـال    ایگونه که در دن انهم شانیو امامان: ا امبرانیپ

و  هسـتند  یشاهدان دادگاه عدل اله زین امتیاند، در روز ق ها بوده انسان
 ییاز هـر خطـا   و  دهیـ د ایـ هـا را در دن  چون ظاهر و باطن اعمال انسـان 

 . هستند امتیگواهان ق نی، بهتراند مصون و محفوظ
)6 (دین و زندگی دهم، درس

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 2گزینه .61

 .whileنکته: کاربرد زمان گذشته استمراري بعد از کلمه ربط 
که هنوز در دانشگاه  جمله: او اولین کتابش را چاپ کرد، درحالیترجمۀ 

 مشغول مطالعه کردن (ادامه تحصیل) بود.
 )82صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 

. اند زنزندهده شدهگانیی
)4(دین و زندگی دهم، درس 

است.22نه  صصحیحیحح
فرشرشـتگان بـه ظالمـان خطـاب کـرده و از      نسساءاء آآمدمده است کهکهةسور

ــــ  ــا م ــود را از   ـ ـ ی یوال آنه ــخ داده و خ ــا پاس ــل، آنه مققاباب ــند و درر پرسرس
کنکنند یم م یمعرف نینیزمييبر رو نیضعف مکالمه و طـرف خطـابب   نیا. مم

در برزخ است.ییبر وججوود ش شعور و آگآگااه یلیدادن، دل هه
(از امامامام ک کاظم  یبا خانواددهه: ش شخخص یرتباط متوف ییتتع ع یـ ـ اره و وضضـع دربـ) صص
»یید؟یآممیمییششیخوخانوادهییداراریممؤمن به د دییاای«آ: « «ییدسسیمرگ پرسنان پس از

««: چقدر؟ فرمودد: دیپرس يآرود: یهـاـا  ییلتـ ـ ی«««بربرحسب مقمقددار ففضـ سس ببرخخـششیه از ی..
یر دو روز و برخخ یهر روز و برخ کمکمترترخخ یه وو هر جمعه نینی ههر سه روزز »نانانن آ

د دهمهم، درس  ))646و 62هاي حههصفحفح،،55(دین و زندگیی
صحیح است.4نه 

و    از نمونه کهه کسی که راه و رسـم غ غلـطط هاي آثار ماتأخر این استت
یمی جاجاي  فرمان الهی را از خودود ببرر راه و   لف گذگذاارد، تا وقتی آثـار اییـنن

ويي ثبـت      یقی استست، گنگنـاـاه دردر دفتـر اعمـالل جاجامعه با ردر ف فردرد ییاا غلط  م
وي افزوده می شود و رروزبه ششودود. روز به ع عذاذابب

)63ححۀ صصفح،،55 (دین و زندگی دهم،م، د درسرس
اساست.ت.3نه  صحیحیحح

است که موجب سنگین  هاي غلغلط،ط، نمونه سازي ازاز ااعمعمالال ناشایستتیی ايي
د،د، ح حتی پس ازاز مرگرگ وي میپروندةن خ خیـیـريري  گناهان فرف شوشودد. اعمال

انانججام می گدگانان برااي درگذگذششتگاگانن ق«دهدهندند  بازمان در عـالملم  » ممانند انفافا«
به آنان می تأتأثیر میرسدسدخ گگذاذاردرد. و در سرنوشتشت آآنانانن

ززندگی دهم،م، د درسرس وو )64و 6363هاياي  هصفح،،5 5 (دیینن
صحیح است.ت3نه

یهان ظرففنیا«جمله که  ککامل انساناتتیج اداشش ندندارارددججزا و پا »»هاها راا
ا اسـسـتت  الزمـۀۀ  معاد «موضوع است که  گر این بعبـارترت  » عـعـدل الهـی وو

اشاشاراره دداردَ﴾کَالْفُجّارِنَجعلُ الْمتَّقینَ أَم﴿فۀ .به این موضوعع
ا از ايازندگادننبعد د اشد انن ددت ن خدا ت گف

در عالم مـ یبانگ سهمناک ییگریها: بار د انسانممۀهمزنده شدن 
شود. یها آغاز م انسان مجدد ییاتیح

ییقتینور حق ییدنببیعالم: در آن روز با تاب قیکنار رفتن پرده از حقا
ننیاز جمله اعمال و رفتار و ن زیهمه چ تیو واقعها  خداوند پرده

ح زیها و ن انسان ،شود یعالم آشکار م قیرود و اسرار و حقا یم
.شود یاتفاق افتاده است، آشکار مشش نیکه در زم ینیریو ش مم

هايححهصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
است.ت1گزگزینینهه.557 صحیح

نیو ممییاریو امامامامانان مع امبرانیاعمال پ اعمال قـرار سنجش ززای
که خدا به آن دستور دادييزیآن چ نیاعمال آنان ع یرایز استت
روش آنان نزدرو هرچه عمل انساننیا راه وو ب بهه  تـر باشکیـ ها

خواهد داشت. يتر افزون
و زمزمـ  در آسماننمیعظیتحول یهاا رییـ  تغظظ نیـ دهـد. ا    یرخ مـ  نه غغ

تست که  قیگسترده و عم ها و زم به آسمان نیها و زم سآسمانا
شوند. یم لیتبد

زندگی دهم، درس وو هايححهصفح، 6 ((ددینن
اساست.ت.2گزینه .58 صصحیحح

آیآییبرخ وروا ییاتخخ انانسان  ياز شهادت اعضا ییییاتاتییوو کنن یم ییادیبدنن
ق ق تیدردر روز را از مهلک دیخورند تا شا یسوگند دروغ م امامتی خـوودد

زند یمیحال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشوش نیدهندند. دردر اا شششش
کنند و عل یججواوارحرح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتنتن م مم

.دهند یخود شهادت م
﴿و هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْی﴿﴿ یهِمدی أأَ   تَشْهد أَرجلُهم بِما کَانُوا یکوتکُکلَلّممننَاا

ص، 6 ((دین و زندگی دهم، درس
صصحیحیح است.22گزیزینه.5959

زمزمانش نممیاش داده شده بود، آنچه وقوعش حتم آنچه وعده وو
ررا دورور م ما آنن میمیپپنداشتی یوو . مم

انسان. يابدییاتیباشد بر ح يافتد تا آغاز یاتفاق م امتیق
مامادردر ش شييرروزوز هیکهکه ه هرر شش،ی،یردردهی ریطفطفلل رارا ف فرارامـمـوشوش  رخرخواواری خخـوـودد
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 صحیح است. 2گزینه .62
تواند به صورت استمراري  یک فعل حالتی است و نمی wantنکته: فعل 

 کنیم. نوشته شود. در جاي خالی دوم از ضمیر انعکاسی استفاده می
خواهـد از خودشـان    هـایش مـی   جمله: مادرش همیشـه از بچـه  ترجمۀ 

 مراقبت کنند و آنچه را که دوست دارند، انجام بدهند.
 )93و  86هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4 گزینه.63
کنیم، ضمن  قانون استفاده میدربارة براي صحبت کردن  mustنکته: از 

 فعل استفاده کنیم.سادة ها باید از شکل  modalاینکه بعد از 
گواهینامـۀ  هـاي آمریکـا بـراي گـرفتن     جمله: در بیشتر قسـمت ترجمۀ 

 سال داشته باشید. 16رانندگی، باید حداقل 
 )107 صفحۀ، 4(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .64
کنید، نیاز داریـد   جمله: زمانی که به یک کشور خارجی سفر میترجمۀ 

 داشته باشید. مناسبیکه با فرهنگ آن آشنا بشوید تا اینکه رفتار 
 ) مدرن4) مناسب   3) با حال ـ جالب  2) متوسط  1

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

، اگرچـه  شـود  زیاد نمیگوید تام وزنش  درم همیشه میجمله: ماترجمۀ 
 خورد. خیلی غذا می

1 (gain weight = put on weight وزن اضافه کردن 
 ) گرفتن2
 ) دادن3
 ) به دست آوردن4

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

در فرودگـاه   کتابچهجمله: وقتی به آنتالیا رسیدیم، آنها تعدادي ترجمۀ 
به ما دادند که پر از اطالعات مفیدي بـود کـه یـک گردشـگر خـارجی      

 ممکن بود به آنها نیاز داشته باشد.
 ) دفترچه یادداشت4) کتابچه ـ دفترچه  3) بلیط  2) مغازه   1

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

سلیس است و به سفر جمله: دونالد در زبان انگلیسی و فرانسوي ترجمۀ 
مند است. به همین خاطر او تصمیم گرفت کردن به اطراف جهان عالقه

شغلی پیدا کند و کارش را به عنوان یک نماینده آژانس مسافرتی شروع 
 کند.

 ) بیمار، صبور4) باستانی  3) نماینده   2) ملت  1
 )102 صفحۀ، 4(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .68
هـاي جهـان، خـوردن بوقلمـون در روز      در اکثـر قسـمت  جمله: ترجمۀ 

 است.مرسوم شکرگزاري 
) رفتاري4نواز   ) مهمان3) راحت  2) سنتی مرسوم  1

 Cloze testترجمه 
هایشـان   پشتی بندند یا کوله هایشان را می ها نفر چمدان هر ساله میلیون

هـا و   قلعـه جهان بشتابند. آنهـا در  قارة گذارند تا براي دیدن هفت  را می
هاي اروپا و شهرها و عجایب طبیعـی آمریکـاي شـمالی و جنـوبی      هموز
خواهند جهان را بگردند؟ این کار به آنها دیـد   چرخند. چرا مردم می می

دهـد.   کننـد، مـی   زمین و مردمی کـه در آن زنـدگی مـی   دربارة بهتري 
شـود آنهـا    دهد و باعث می کند، حس کمال به آنها می ها را باز می ذهن

تان  احساس زنده بودن کنند. بنابراین مقداري پول جمع کنید، گذرنامه
را آماده نمایید و دنیا را ببینید. این کار زنـدگی شـما را بـراي همیشـه     

 تغییر خواهد داد.
 )4(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .69
 ) قاره4        ) شهر3) شهر      2) کشور          1

 صحیح است. 2گزینه .70
 ) تعطیالت4) فرهنگ   3) شگفتی   2) انسان  1

 صحیح است. 3گزینه  .71
 کنیم. براي زمین استفاده می onاضافۀ از حرف 

 صحیح است. 3گزینه .72
 ) مطمئن شدن2) احساس ضعف کردن       1
 ) بهتر انجام دادن4) احساس زنده بودن کردن  3

 1ترجمه متن 
کند باید در حفظ درختان بکوشد و  هر انسانی که روي زمین زندگی می

). در حقیقت درختان نه تنهـا  1هاي درختکاري شرکت کند ( در فعالیت
بزرگی براي زندگی و طبیعت هستند، بلکه از جهات بسیار مهمی نشانۀ 

 براي ما حائز اهمیت نیز هستند.
عت دارند. آنها براي بسیاري اي در طبی اول از همه، آنها نقش بسیار ویژه
ها خانه و سرپناه به همراه غذا فـراهم   از حیوانات و حتی بعضی از انسان

کنندگی بسـیار مهمـی دارنـد و     ). در ضمن، آنها تأثیر خنک2کنند ( می
بزرگ را خنک کنند. این مسئله کمـک زیـادي بـه    ناحیۀ توانند یک  می

عالوه، آنها گازهاي مضر در هوا  بهمطبوع دارد. تهویۀ انرژي براي ذخیرة 
بخشـند. همچنـین درختـان      کننـد و بـه آن طـراوت مـی     را تصفیه مـی 

 کنند. ها را کنترل و از سیل جلوگیري می سیالب
ثانیاً، درختان ارزش اقتصادي نیز دارنـد. اشـتغال بسـیاري از مـردم بـه      
درخت بستگی دارد، براي مثال کارگرانی که در صـنایع کاغـذ و چـوب    

هـا، ادویـه و دارو را از    ) ما محصوالت زیادي مانند میـوه 3کنند ( کار می
 آوریم. درختان به دست می

کننـد. آنهـا آن    ثالثاً، درختان نقش جالبی در هر جا که هستند ایفا مـی 
اي بـا درختـان    کنند. اگر شما در محلـه  تر می مکان را زیباتر و با آرامش

هـاي بسـیاري در    س شادتري دارید. پرنـده کنید، احتماالً احسا زیاد زندگی می
 کنند. هاي روي درختان زندگی می النه

). بـدیهی اسـت کـه    4دهنـد (  و در آخر، درختان تاریخ هر مکانی را نشان می
بالنـد. جالـب    مردم یک شهر که درختان قدیمی دارد به تاریخ شهرشـان مـی  
شگران بسـیاري  اینکه درختانی وجود دارند که هزاران سال قدمت دارند و گرد

 دوست دارند آنها را به عنوان یک رویداد بزرگ ببینند.
 )3(انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .73
ترین عنوان براي این متن است؟ کدام عنوان، مناسب

 ) درختان خیلی قدیمی هستند.1
 ) درختان را نجات دهید تا زندگی را نجات دهید.2
 ا نیستند.) روستاهایی که درخت ندارند، زیب3
 توانند بدون درخت زنده بمانند. ) حیوانات نمی4

 صحیح است. 3گزینه .74
 کجاست؟» هاي مبلمان و کارخانه«بهترین مکان براي قراردادن عبارت 

1 (1           2 (2           3 (3             4 (4  
 صحیح است. 1گزینه .75

 کدام جمله به موضوع اصلی متن مربوط نیست؟
 کنند. هاي روي درختان زندگی می اي بسیاري در النهه ) پرنده1
 دهند. ) و در آخر، درختان تاریخ هر مکانی را نشان می2
دسـت   ) ما محصوالت زیادي مانند میوه، ادویـه و دارو از درختـان بـه   3

 آوریم. می
کنند و از سـیل جلـوگیري    ها را کنترل می ) درختان همچنین سیالب4

 نمایند. می
 است.صحیح  2گزینه .76

 ، خط سه به ........... اشاره دارد.2در پاراگراف » this«واژه 
 ) غذا4) خانه و سرپناه  3کنندگی    )تأثیر خنک2) کاشتن درخت   1

که به یک کشور خارجی سفر میمۀ  زمزماانیی کنید، نیاز داریـد  جمجملهله::
آشآشناا بشوشوید تا اینکه رفتار  داشته باشید. مناسبیا فرههنگگ آآنن

جاجالبلب  22متوسسطط ــ ) مدرن4) مناسب   3) با حالل
)75   صفحۀ، 3(انگلیسی دهم، درس 

صحیح اساست.ت.1نه 
، اگرچرچـه  شـود  زیاد نمی گویدید تتامام وزنش درم همهمیشیشه میجمله: مامۀ 

غذا می خورد.ی
gain wweieigght = put on weightاضضافه کردن وزنن

گرفتن
دادن

ه دست آوردن
ۀحۀ، 3(ا(انگنگلیلیسی دهم، درس  ))808   صف

صحیح است.3نه 
آنآنهاها تتعدعدادي مۀ  آنآنتاتاللیا رسیدیمیم،، ردر فرورودگـاه  کتابچهجمله: ووقتیتی ب بهه

گردشـگـگر خخـارجی       یـیـکک ا دادندد که پر از اطالعالعاتات مففیدي بـود کـکـهه
ب باشد. بود بهه آآنهنها نیاز داشاشتهته ن

) دفترچه یادداشت4)) ک کتابچه ـ دفدفترترچچه  33) بلیط  2مغازه  
)101 صفحۀ، 4(انگلیسیی د دهمهم، درس 

صحیح است.2نه 
فرانسوييمۀ  وو انانگگلیسیی ب به سفسفر جململه:ه: د دونونالد در زباانن سلسلیسیس است و

عالعالقه اهانن به اططراف ج ب به همهمینین خاططر اواو تصمیمیم گگرففتتن مند است.ت.
یک نمااینیندده آآژاژانسنس مسافرتی شروع  عنعنواوانن پیدا کندد و و کارش را بهه ی

4 باستانی  3) نماینده   2ملت  ) بیمار، صبورور4)
مهم، درس  ))101022 صفصفحۀحۀ،،44(انگلیسیی د د

صحیح است.1نه 

ییعت دارند. آنها برااي در طبی اول از همه، آنها نقش بسیار ویژه
ها خانه و سرپناه به همراهاز حیوانات و حتی بعضی از انسان

کنندگی بسـیار مهمـ). در ضمن، آنها تأثیر خنک2کنند ( می
بزرگ را خنک کنند. این مسئله کمـکناحیۀ توانند یک  می

عالوه، آنها گازهاي مبهمطبوع دارد. تهویۀانرژي براي ذخیرة 
تصتصفیفیه مـی بخشـند. همچنـین کننـد و بـه آن طـراوت مـی    راا

جلوگیري می سیسیالبالب سیسیلل کنند. ها را کنترلل و اازز
اقتصادي نیز دادارنـد. اشـتغال بسـیاري از ثانیاً، درختانا اارززشش
کارگگرانی که در صـنایع کاغـ درخت بستگی دارد، براي مثاالل

مانند میـوه 3کنند ( کار می داديي زی هـا، ادویـه) ما محصوالتت
آوریمیم. درختان به دست می

هر جا که هستند ایفا مـی   کننـدثالثاً، درختان نقش جالالببی درر
شمش اي بـ کنند. اگر شما در محلـه  ترتر می مکان را زیباتر و با آآرا

یمی حاحتمتماالً احسازیاد زندگی  بس شادتري دارید. پرنـده یکنکنید،   هـاي
زنزندگدگی میالنه کنکنندند. هاي رويوي درختاتانن

میمی ). بـدیهی4دهنـد ( و در آخرخر، درختختانان ت تاراریخ هر مکانی را نشان
ک که درختان قدیمی دارد به تاریخ شهرششـان مـی ش شهرهر کیک ی  بالن ممردردم 
و و گرد قدمت دارند سال شگرااینکهکه درخرختاتانی وجود دارند که هزاران

ب ببیبینننند. دودوسست دارند آنها را به عنوان یک رویداد بزرگ
(انگلیسی دهم

ساست.ت.2گزینه .73 صحیحح
متن است؟ککدادام عنوانن، مناناسبسب ایاینن تترین عنوان براايي

درختان خیلی قدیمی هستند.11 ((
یهید.2 ر را نجات د ) درختان را نجات دهید تا زندگی
ببا نیستند.) روستاهایی که درخت ندارند، زیب3
نمنمی44 حیحیواواناناتت زنزندهده ببمامانننند.د )) بدبدونون ددرخرختت  تتواوانننندد
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 2ترجمه متن 
ها  آورد. این لذت هاي گوناگونی را براي ما به ارمغان می سفر کردن لذت

هـاي زیبـا باشـد کـه      انگیز به مکـان  ممکن است شامل سفرهاي هیجان
فـرد و بسـیار    مناسب یک عکس عـالی یـا غـذاهاي محلـی منحصـر بـه      

دیـدن  تجربـۀ  یـابیم یـا حتـی     خوشمزه است که ما آنها را در خانه نمی
بینـیم.   ار متفاوت از آنهایی هستند که هـر روز مـی  مردم جدید که بسی

دهـد کـه کارهـاي بیشـتري از صـرفاً       گردشگري این امکان را به ما می
هـا و جاهـاي مختلـف انجـام دهـیم. آن       مکـان دربارة یادگیري حقایقی 

ها و سبک زنـدگی سـایرین را    کند فرهنگ (گردشگري) به ما کمک می
 ذهن ما دارد.تجربه کنیم و تأثیرات ماندگاري بر 

نظیـري   بخـش بـا امتیـازات بـی     یادگیري رضایتتجربۀ سفر کردن یک 
گـردي افـزایش هـم     تواند حتی از طریق طبیعـت  است، اما این مزایا می

دهـد بـا سـطح بـاالتري از      گردي به شما امکـان مـی   پیدا کند، طبیعت
کنیـد،   شخصی سفر کنید؛ زیرا نه تنها کمک به حفظ زمین می  رضایت
 نمایید. ه کیفیت زندگی مردم هم کمک میبلکه ب

جوامع محلی زیادي وجود دارد که هیچ فرصتی براي پیشرفت از طریق 
تواننــد تــا حــد زیــادي از  صــنعتی ندارنــد. بنــابراین آنهــا مــیتوســعۀ 

گذارنـد و   گردشگرانی که به فرهنگ، طبیعت و سرزمینشان احترام مـی 
 ه ببرند.کنند، بهر در عین حال به اقتصادشان کمک می

مکان خاصی اطالع داشته باشیم، عشـق و تحسـین   دربارة هرچه بیشتر 
دهـد تـا از آن محافظـت کنـیم.      یابد و بـه مـا الهـام مـی     ما افزایش می

هـاي تـور بـراي بـه اشـتراك گذاشـتن اطالعـات بـا          راهنماها و میزبان
آیند تـا زیبـایی    که گردشگران می بینند، درحالی گردشگران، آموزش می

منظـرة  را تحسین کنند. گردشـگران عـالوه بـر لـذت دیـدن از       منطقه
آورند کـه بـا مطلـع شـدن      انداز جدیدي به دست می طبیعی زیبا، چشم

هـاي   هـا و سـاختمان   درباره اهمیت زیست محیطی و تاریخی سـرزمین 
 جدید همراه است.

هاي ناشناخته را با روح کنجکاوي و مهربانی کشـف کنـیم،    هرچه مکان
کنـیم. از   می را با مردم محلی و گردشگران دیگر آغاز میگفتگوهاي مه
هـاي   توانیم بهتر بفهمیم که نیازها و خواسـته  هایشان می طریق داستان

 مردم محلی چه هستند.
متأسفانه، گردشگران توسـط برخـی بـه عنـوان مهمانـانی گسـتاخ کـه        

شـوند. ایـن    کنند، تلقـی مـی   مشکالتی را براي ساکنین محلی ایجاد می
حقیقت است که افراد محلی اغلب توسط ترافیک زیـاد، تقاضـاهاي   یک 

غیرمعقول و ناتوانی گردشگران براي درك کردن و احترام گذاشـتن بـه   
 گیرند. فرهنگ قومی آنها مورد آزار قرار می

 )4(انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .77

 عنوان اصلی پاراگراف دوم ......... است.
گردي ضروري است. رشد طبیعتصنعتی براي توسعۀ ) 1
 رساند. کند و به ساکنین آزار می گردي طبیعت را ویران می ) طبیعت2
 گردي هم براي مردم محلی و هم براي زمین باارزش است. ) طبیعت3
دربـارة  توانـد بـه مـا کمـک کنـد       ) سفر کردن فعالیتی است کـه مـی  4

 ها و مناطق دیگر جهان بیشتر بدانیم. فرهنگ
 یح است.صح 3گزینه .78

طـور غیرمسـتقیم بیـان شـده اسـت کـه گردشـگران         براساس متن، بـه 
 توانند به اقتصاد جوامعی که ......... کمک کنند. می
 کنند. صنعتی به سرعت رشد میتوسعۀ ) از طریق 1
 هایشان در تجارت و دادو ستد بهره ببرند. ) از ظرفیت2
) هیچ روش صنعتی براي رشد ندارند.3
 یافته هستند و به گردشگران نیاز ندارند.کشورهاي توسعه) بخشی از 4

 صحیح است. 4گزینه .79
 واژگان زیر به جز ......... در متن یک مترادف دارند.همۀ 

 ) کیفیت4) سفر     3) گردشگر     2) محل     1
 صحیح است. 2گزینه .80

 رود که نویسنده ......... در آخرین پاراگراف، انتظار می
یشتري از مشکالتی کـه توسـط گردشـگران بـراي افـراد      هاي ب ) مثال1

 شود، بیاورد محلی ایجاد می
 گردي براي مشکالت ذکرشده، دارد. هایی را ارائه دهد که طبیعت حل راه) 2
کند که به کشورهاي فقیـر   ) شکل جدیدي از گردشگري را معرفی می3

 کند. کمک می
ا شرح دهد.جهان ردربارة ) نقش گردشگري در افزایش دانش ما 4

 حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .81

fنمودار تابع  ( x) نمودار  قرینۀf (x):نسبت به مبدأ است؛ پس 
b b

a b
a a
4 4 22 2  

 صحیح است. 1گزینه .82
 تابع دامنه  تابع برد

[ , ]2 4 f (x)  [ , ]1 3 f (x) 
[ , ]2 4 f ( x)1 3   [ , ]0 2 f ( x)1 
[ , ]1 5 f ( x)1 1 3  [ , ]2 03 f ( x)1 3 

[ , ] [ , ] [ , ]2 20 1 5 03 3[ , ][ ][ , ],[ ][ ],[ ][ ][ ][ , ]  
 صحیح است. 2گزینه .83

f (x) log x f ( x) log x log log x2 2 2 24 4 4  
log x f (x)22 2 

 صحیح است. 4گزینه .84
] بازةدر  , ]1 ها متقارن است، پس در ایـن  yنسبت به محور  fنمودار  1

fبازه  (x) f ( x) .است 
 صحیح است. 3گزینه .85

xg( ) g( ) f( ) g( ) f( )4 1 8 73 2 4 1 2 3 23 3  
f( ) f( ) ( , ) f7 7 72 2 1 13 3 3  

 صحیح است. 4گزینه .86
f(x ) x kx f(x) (x ) k(x )2 22 2 2  
f( x) ( x ) k( x ) x x kx k2 21 1 2 1 2 9 6 3  

x (k )x k2 6 9 3  
kغیر ممکن است.   k20 12 36 36 k k212 0 0  

 صحیح است. 4گزینه .87
axتابع  by

cx d
aبا فرض   b

c d
ayبا تابع ثابت  

c
 برابر است. 

a aa , b a b2 6 2 83 1 3  
 صحیح است. 3گزینه .88

| x | x x2 1 5 5 2 1 5 2 3  
x x[ ] , ,4 2 1 2 2 1 03 3 3 3  

 صحیح است. 1گزینه .89
x a f(x )
x a f(x )

0 1 0
0 1 0  

aنمودار  f (x  گذرد.  از نواحی اول و سوم می 1(

3

f (x )1

3

f (x )1 3

 
 صحیح است. 2گزینه .90

g(x) x x x fog24 2 3 4 1 2  
x fog

g(x) x x
x fog

2 1 10 2 3 0 3 1  
g(x)جواب ندارد  x x25 2 3 5  

 صحیح است. 4گزینه .91
g(x)فرض کنید  ax b :آنگاه 

fog(x) (ax b) ax b1 2 2 1 2  
aa
bb

02 0
11 2 0 2

  

 این شرایط را دارد. 4 گزینۀفقط 

ز زییادي وجود دارد که هیچ فرصتی براي پیشرفت از طریق  یلی مع مح
نـنــدـد. بنــابراین آنهــا مــیــععۀ ندارا تواننــد تــا حــد زیــادي از صـصــننعتعتیی

که به فرهنهنگ،گ، ط طبیعت و سرزمینشان احترام مـی  گذارنـد و   شگرگراننیی
می کمکمکک اقتصادشاانن ه ببرند.کنند، بهر عین ححالال بهه

بیشتر  اطاطالع داشته باشیم، عشـق و تحسـین   ددرربارارةةچه مکان خاصاصیی
مـا الهـامام مـیـی     فزایش می بــهه وو دهـد تـا از آن محافظـت کنـیم.     یابدد

ببـا        ماها و میزبان هـاياي تتـوـور بـراي بـبـه ااشـتراك گذاشـتن اطالعـاتت
آیند تـا زیزیبـاییی   ککه گ گرردشگران میبیبینند،د، درحالی شگران، آموزش می

            منظـرةة  را تحسین کنند. گگردردشـشـگران عـالـالوه ب بـر لـذت دیـدن ازاز      قه
دست میمیعی زیبا، چشم آورورند کـه بـا م مطلطلـعـع ششـدن     انداز جدیديي بهه

ـسـاخاختمان  ره اهمیت زیست محیطی و ت تاریخیخی سـرززممینن  هـاي  هـا وو
همراه است. د

مکان ـنـییم،   چه هاي ناشناخته را با روح کنججکاوي و مهمهربرباانی کشـف ک
کنـیـیم. ااز  ههمی را با مردم محلی و گ گرددشگران دیگر آغاز میگوهاي مه
داستان که نیازها و خواسـتـته  هایشان میق ههـاي  توانیم بهترتر ببففهمییم

محلی چه هستند. م
مهمانـانی گسسـتتااخ کـه         ب برخرخـی بـه عنـنـواانن انا توسـط سفانه، گرگردشدشگرگ

ششـوـوند. ایـن   کننندد، تلقلقـیی م مـیـی  کالتی رارا براي ساکنکنینین محلی ایجاد می
اداد، تقاضـاهاي    اغلب توسط ترافیکیک ززیـی ککه افراد ممحلحلیی حقیقت استت
دردرك کردن و احترام گذاشـتن بـه    گرگردشدشگرگران براايي ناناتوتوانانیی معقول و

میمی گیرند. نگ قومی آنآنهاها موورد آزآزارار ق قرارار
)4)4(انگنگلیلیسیسی دهم، درسس

است.3نه  صصحیحیحح
......... است.ت. دودومم ارافف اصلیی پاراگ ن

اساست.رشدشد ط طبیبیعتصنعنعتیتی براي وسعۀ تتگردي ضرضرووريي
میم گردي ططبیعتعت را ویران میمیطبیعت ررساساندند. ککنند و به سااکنکنینین آآزازارر
اساست.ت.طبیعت زمین باااارزرزشش ب برارايي  گردي هم براي مردمدم محلی و هم

ک کمـمـک کنـد      سفر کردن فعالیتی است کـه مـی   اـا دربـارة  توتواانـد بـه م
ها و مناطق دیگر جهان بیشتر بدانیم.نگ
ححیح است.صح3نه 

g x f ( x) log x log log xg x f ( lo lolo lo2 2 2 2x log logx log log) gx) log x loglox lo logx logx lox logloglo
x f (x)2 xx

صحیح است.4گزینه .84
]بازةدر , ][ , ها متقارن است، پسyنسبت به محور fنمودار  [[

fبازه  (x) f ( x)f (f است. )
صحیح است.33گزگزینینهه.85

g( ) f( ) g) g( )( ) f( )x f((4 1 8 7g( ) f( ) g) g( )( )) f( ( fx g( ) f( ) g) g( )( ) ff (( fxx ( 3 33 3)) g( ) (( ) (

) f( ) ( , ) ff) f( ) )f( )7 7 77) f( ) () f( )) f( )) f( ( ,( ,((3 3 33) ( ) () ( )

است.4گزینه .8686 صحیح
x kx f(x) (x )) k(k(x )x kx f(x) (xx kx f2 2k f( ) ( )k f( ) (k f( ) (f(x) (x )) k(k(x )))) k(k(x))))

( x ) k( x ) xx x kx k2 2k( )) k(( x ) k( x ) xx x kx kx ) k( x x k( x ) k( x ) xx x kx( x ) k( x x kx ) k( x ) xk( )k( )k( )k( )
k )x kk )x)x)x)x

ساستت.   kغیر ممکن  kk k2kkk 12 36k kk 36 k k2212 0k kkk kkk 2

اساست.ت.4گزینه .87 صصحیحح
axaxتابابعع bby

cxc d
aبا فرض   b

c d
ayبا تابع ثابتبت  

cc
برابر

aa , b a baa 8, b a ba, b a bab a
3

صحیح است.3گزگزینه .8888
5 5 2 1 5 22 3x x

[ ] , ,[ ]2 1 2x xxxx [x 0, ,,,3 3 3[

صصحیح است.11گزگزینینهه.89
a f(f (x )
aa f (f (x ))

f ( )f (
f (f ( ))

0( )a f (f (x )a )
00aa ( )aa f (f (x )x )))

aنمودار  f (x )f (xf (x گذرد.  از نواحی اول و سوم می(
f ( ) f (x ) 3))
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 صحیح است. 2گزینه .92
fفرض کنید  (x) ax b  

fog(x) x a(g(x)) b x4 1 4 1  
bg(x) x ( )

a a
4 1 1  

(f g)(x) ax b g(x)4 4  
g(x) ax b ( )4 2  

ab( ),( ) a , b
a a b

24 11 2 4 3  
bf( )g( ) b( )

a
10 0 3

 صحیح است. 3گزینه .93
y x x ,y :f2 1 1 2 )1 
x y x ,y : f 12 1 2 1 )2 

f 1

2
1

x y y ( x)

y ( x)

2

2
2 1 1 2

2 1

  
 صحیح است. 4گزینه .94

f {( , )( , )( , )( , )}1 0 3 3 2 2 1 1 4  
g {( , )( , )( , )( , )}1 1 1 3 4 1 2 4 0  
fog {( , )( , )( , )}1 1 2 3 1 1 3  
fog f {( , )( , )}1 1 1 2 3 1  

 صحیح است. 2گزینه .95
|| x | |3

fof | | x ||
|| x | |
3 3

3 3
 

3

3

3 636
 

s 6 3 2 182  
 صحیح است. 2گزینه .96

x xxf ( )
x x x

x f ( )
x f ( )

x xxf ( )
x x

x

1 11 1 1
1 1 11 1 1

11 11 1
1 11

  

 صحیح است. 3گزینه .97
xf x f

xg of ( ) x
g x x g

1
1 1

1

22 2 2 24 2 621 2 4 22
  

 صحیح است. 1گزینه .98
a y x x x x x3 31 0 4 1 4 1 4 1  

f ( )1 4 1  
 صحیح است. 4گزینه .99

x y x x(x ) x x21 1 2  
x y x x(x ) x21 1  

 
) ةدر باز , )1  یک است. به این تابع یک 0

 صحیح است. 1گزینه .100
x fog f( ) a
x fog f( ) a

0 3 9 9
0 1 3  

aپس  a9 9 aو در نتیجه  3 3
4  

 هندسه 
 صحیح است. 1گزینه .101

c b c b c b c bb ac
b a b a b a b a

2 1398 1398 1398
1398 1398 1398  

(c b) (c b)c c c
ac ab (b a) (b a)

2 22 2
2 2 2

1398 1398
1398 1398

  
 )32 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .102
AC AB BC AC AC2 2 4 9 36 6  

ABC
S AC BH ( )( )1 1 3 962 2 4 4BC 2  

 )33 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .103

 داریم: ABCبا نوشتن تالس جزء به جزء در مثلث 
 ANAM x x x

MB NC x x
2 3 4 10 6 52 2 5  

AB x , AC ( x )2 2 2 10 12 3 2 5 3 15 18  
12 18 22 BCمحیط52 x ABC3 7 22  

 )36و  34هاي  هصفحدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .104

 کتاب درسی داریم: 37 صفحۀ 5با توجه به تمرین 
AE AC.AF (AF) AF AF2 3 2 3216 162 3 3  
EF AF AE EF EF32 2043 3  

 )37 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 4گزینه .105

کنـیم. چهارضـلعی    رسم مـی  AD را به موازات BPخط  پاره B نقطۀاز 
ABPD االضالع است. متوازي 

A B

D C

M N

7

7 4

x

P

BN BN
NC NC BN

BN
BC

Rn¼Å KÃ¨oU
Zoh¶ nj

1 1
3 3 1

1
4

7

 داریم: BCPبا نوشتن تالس جزء به کل در مثلث 
BN x x x MN
BC CP

1 1 84 4  
 )37 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 1گزینه .106
/

/

MNAM AB
AB BC AB

4 52 2 12
12 4 5  

AB BD16 7
3 3  

/
ANAM NE

MD NE NE
2 3 151  

/AD AE AC AC
AB AC AC

4 53 16 9 1 816 3 2 3
3

  

/
/ /

CECE
BD

3 5 7 33 5 157 2 7
3

 
 )35 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .107

ˆ ˆO O
k¹TvÀ ¾MIzT¶ ,¸ÃM ¾â Ä»Hp ÁoMHoM » Í±ò »j KwI¹U S²Ie ¾M W±X¶ »j

1 2

3 7
6 14 

/با نوشتن نسبت تشابه در دو مثلث داریم:           x
x

4 53 96  
 )39 صفحۀدهم،  هندسۀ(

f

2
1

x y yy ( xx)

y ( x)x)y (

2

2
2 y yy (((x y yy (y (

1( xx)(( xx)( 2

صحیح است.ت4نه 
f {f {( ,( )( , )( , )(( , ), )}}{{(1 ( , )( , )( , )(( , )( )( ) )(( )( )(( )(

g {g {( , )( , )( ,, )()( , )}{(1 ( , )( , )( ,, )()( ,)( , ) , )( , )( )()( )()( ,

fog {( ,( , )()( , ), )( ,( , )}{(1 ,, )(( , )( ,( ,)((,, )(( )(()(( ,

fofog f {({( , )( , )})}f {((f1 1ff (( , )( , )(( , )((( (

صحیح است.2نه 
|| x | |

fof | | x ||
||| x |x | |

||
3 ||| x ||||| x |

3

33

33 66336

s 6 36 22 182
صحیح است.2نه 

xxf (f ( ))
x

xx f ( )

xxx( )( ) x

f ( )

1 1111 1 1x
1 1 1x xx11 1 1)) 11

2 2 4 4( )( )( )(

صدهم، هندسۀ(
صحیح است.4گزینه .103

داریم: ABCBCبا نوشتن تالس جزء به جزء در مثلث 
AN
NC x x
AN
NC

2 3 4 10 6 5x x xx2 2 5x xx
, AC ( x )2 2 10 12 3 2 5 3 115 15 18, AC ( x )(x , AC ( x )( x( x

112 18 22 ABC7محیط5252 22

,

BC
 ه ههاي هصفحدهم،  هندسۀ(

صحیح است.3گزینه .101044
داریم:377صفحۀ5با توجه به تمرین کتکتااب درسی

AC.AF (AF) AAFF AFAC.AF (AF) AAFF AF(AF3 2 32AFAF2 3 3
AE EFAE EF EFAE EF 32 20EFEF43 صدهم، هندسۀ(33

اساست.ت.4گزینه .105 صصحیحح
مـیAADرا به موازات BPخططپاپاررهBنقطۀطۀاز   کنـیم. چرسرسمم

ABA PDPDاالضالع است.متمتواوازيزي
B

C

NN

7

7 4

x

P

BN BN
NCN NC BN

BNBN
BC

¨
Zoh¶ nj NC BN
n¼ K on¼ KÃ o

h BN
BNBN
BC

1BN1 Rn¼Å KÃ¨oU BNRn¼Å KÃ¨oUn¼ KÃ o
3 3 11

1
44

7

BCBCPبا نوشوشتنتن تتالالس جزء به کل در مثلث 

C

CPP :داریم
x x MN
PP

x x x
P

1 1 8MNMN4 4 ۀسۀ(( صدهدهم،م، ههندند
است.1زگزیینه .106 یحیحح ص
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B

C

A

F

E

 صحیح است. 1گزینه .108
ˆˆ ˆˆ BAC CDEBDE BAC

ˆ ˆˆ ˆCDE BDE C C

70 110 180
180

 

ABC DECABC DECDEC
زز

 
AEکنیم:  فرض می x :باشد، داریم 

AC AB, AC x , AB x
AE AE

3 38 82 2  
 با نوشتن نسبت تشابه در دو مثلث داریم:

EC DCDE DE DE DE
AB BC AC xx

3 77 2 21
3 8 8 16
2

  

 )41 صفحۀدهم، مثال  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .109

BC BCAB BC BC
DE BD BC

5 8 5 158 3  
BC BC3 15 5 

 )39 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .110

 
 

AB، در شکل  FC :است و داریم
B

CD

A

E

F

O

2 2

AE AB
EC FC

 
ABبا توجه به اینکه  DC FC2  :است؛ پس 

EC AC
FCAE

EC FC AE AC

1
32 2 2
3

 

AC  2قطر مربع است و طول آن برابر با 2 2 است؛ بنـابراین   4
OA OC  است و خواهیم داشت: 2

OE OC EC 1 22 43 3  
 )42 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 1گزینه .111
 باشد؛ در این صورت داریم: xبرابر  ABفرض کنید طول ضلع 

AC AB AC x2 2 2 2  
BC AB AC x x BC x2 2 2 2 28 3  

الزاویه داریم: طبق روابط طولی در مثلث قائم
AB BH BC x BH ( x) BH x2 2 13 3  
BM BC BM x1 3

2 2  
MH BM BH x x MH x3 1 7

2 3 6 

ABC

AMH

S AH BC
BC x

S MHAH MH x

1
2 3 6 1831 7 7 7
2 6

BC

MH

 

 )42 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .112

هـاي دو   ضـلعی منـتظم، متشـابه هسـتند. مسـاحت      nدانیم هـر دو   می
Pو محیط آن را  Sو  Sضلعی منتظم را  ده Pو  4  نامیم. می 6

S S SP( ) ( )
S P S

2 24 4 13
6 9 9

تروص رد بیکرت
 

S
S
78 13 9 78 9 6 549 13  

  )48 صفحۀدهم،  هندسۀ(

 صحیح است. 2گزینه .113

C

A

B

D E
x4

x5

y4

y5
AD AEDE BC :
DB EC

AD x , DB x
AE y , EC y

4
5

4 5
4 5

ADBC :
DB

:مینک یم ضرف

 
BEC

BEC ABC ABE ABC
ABC

S
y

S S S S ( )
S y

5 5 5 4 19 9 9 9
EC

ABC ABE ABC
S S S ( )S S (9EC 9

ABC

  

 یکی است. B، ارتفاع مرسوم از رأس ABCBCو  BECECهاي  در مثلث

( )BDE

BDE ABE BDE ABC
ABE

S
x S S S S

S x
15 5 5 5 4

9 9 9 9 9
DE

ABE BDE ABC
S S)S (S SS S( )((

9DE 9 9
ABE

 

 یکی است. Eارتفاع مرسوم از رأس  ABEBEو  BDEDEهاي  در مثلث

BEC ABC
/

BDE ABC

S S

S S

5
9 9 2 255 4 4

9 9

EC

DE

  

 )48 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 3گزینه .114

DFبا توجه به شکل،  BC .است 

AOD

ABE

S
ABE : (OD BE) , ADO ABE ( ) ( )

S
21 1 14 16ABE (O  

یکی است؛ پس:                       ABCو  ABEدر دو مثلث  Aارتفاع مرسوم از رأس 
ABE

ABC

S
BE ( )

S BC
2 27

BE

ABC   
( ),( )

AOD ABC ABC
S S S ( )1 2 1 2 1 316 7 56  

AOF AEC
AEC:(OF EC) , AOF AEC S S1

16AEC (O  

FOEC AEC
S S15

16  

 یکی است؛ پس: ABCو  AECدر دو مثلث  Aارتفاع مرسوم از رأس 

AEC

FOEC ABC
ABC

S
EC S S ( )

S BC
5 15 5 47 16 7

AEC

BC
B

  

( ),( ) FOEC ABC

AOD ABC

S S

S S

3 4
15 5
16 7 75

1 2
56

 

 )45 صفحۀدهم،  هندسۀ(
 صحیح است. 1گزینه .115

ABبنابر فرض،  6 ،AC BCو  8 الزاویـه   ؛ پس مثلـث، قـائم  10
الزاویه، سه مثلـث دو   دانیم ارتفاع وارد بر وتر در هر مثلث قائم است. می

بـا   (BH(EBH)تـرین مثلـث    کند؛ در نتیجه کوچک به دو متشابه ایجاد می
 متشابه است. ABCBCمثلث 

A

E

C H B

EBH BH BHABC EBH
BC

ABC

ôÃd¶

ôÃd¶
10

BHôEBABC B

ABCô

ÃEBHEBH

 
 الزاویه داریم: به کمک روابط طولی در مثلث قائم

/ABC:AB BH BC BH BH2 26 10 3 6ABC AB  

/
/

EBH

ABC

ôÃd¶

ôÃd¶

3 6 0 3610
BHô

BC

Ã

ô
  

 )47 صفحۀدهم،  هندسۀ(

B

C

A

F

E

BC BCAB BC BC
DE BD BC

BC BC
BD BC

8 5 1515BC BCBC BC8 3BC
BC BC3 15 5BC BCBC BC

)39صفحۀدهم،  هندسۀ(
اسستت.3نه  صحیحح

AB، شکل  FCFC :ااستست و داریم
B

CD

AA

E

F

O

2 22

AEAE AB
ECEC FC

ABAجه به اینکه  DCDC FCFCDCC 2FF  :اساستت؛ پپسس

ECEC AC
FCFCAE

EC FC AE ACAC
FCC
FC

1
32 22 2
33

آنآن ببرارابربر با  و طولل 22قطر مربع اساستت 42 است؛ بنـابراین   2
OA OCOC:است و خوخواهیم داشاشت:ت

OEOE OC ECCOC ECCOC 1 21 222 411
3 3

)42صفصفحۀحۀدههم،م،  ههندسۀ((
صحیح است.ت1نه 

ا اینین صورت دااریم:م:xxبرابابررABض کنید طول ضلع  باشد؛ در
AC AB AC x2 2 22 2AB ACAABAB ACACA

BC x x BC xABB ACAC2 2 2 2 2ABB ACC B AC x xABB ACAC 8 3BCx x BCx BCx xx x
الزاویه داریم: ق روابط طولی در مثلث قائم

یکیEارتفاع مرسوم از رأس ABEو BDEهاي  در مثلث

ABC
/

ABC

S

S
ABC

5
9 2 25/5 4 4S9 9

ABC
S9 9

ABC صدهم، ABCهندسۀ(
صحیح است.3گزگزینینه .111144

DFببا توجه به ششکلکل،، BCC .است

ABE

S
OD BE) , ADO ( ) ( )OD

S
( )( )OD 2 11))24 16)

ABE

(ODOD
S

OD ODODBE) , ADO ABABE AAO
S

AOAOAOBE) ADO ABBE AAOOO

م مثلثلث Aارتفاع مرسوم از رأس  دو یکیABCBCوABEBEدرر
BE ( )
BC
BE 2 (7

AOD ABC ABCC
S S ( )S 1 2 1S (16 7 ABCAOD ABCC

S SS ( )(S1 2SS ( )(16 7 566ABC

AOF AECEC
OF EC) , A AEC S SS1

OF AEEC
S16

AOD ABC ABC

OF EC) AOF AEC S
AO

EC) , AOFOF AEC SS
AO

EC) AOF AEC S

C AAEC
SS15

16 AEC

ABCو AEAECAECدر دو مثلث Aارارتفاع مرسوم از رأس 

AEAEC

ABCیکی

FOEC ABCABC

EC S ( ))
BC
EC S
BC

5 15 5SS ( )(7 16 77FOEC BC
((

FOEECC ABC

AODAOD ABC

S S

SS SS
FOEECC

SS

15 55
116 7 75

1 2S5656

BC

OD BC)صدهم،م، هندسۀ
ا1گ115
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 ریاضیات گسسته
صحیح است. 2گزینه .116

}هر زیرمجموعه از  , , , , , }1 2 3 4 5 یک پیشامد است و هر زیرمجموعـه   6
 دهد. بنابراین: رخ می 6پیشامدي است که با رو شدن  6شامل 

52  :تعداد پیشامدهاي مطلوب 32
 )43 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .117
P(S)(ش)P(خ)1 P1  

 ، بنابراین:P(ش)P2از طرفی: (خ)
2
1و  P(ش)3

  P2(خ)P(خ)P1(خ)3
P(خ و ش و ش)P(ش و ش و خ) P 

P 3 2 1 1 2 2 8
3 3 3 3 3 3 27  

 )49و  48هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .118

P({ , , }) x k x

P( ) ... P( ) x
( k )

2

2

21 2 3 2 5
11 6 1

3 1
   P( ) P( ) P( ) x

P( ) P( ) P( ) k x2
1 3 5
2 4 6

 

k k
( k )

2
2

2 2 253 1
  

 )51تا  48هاي  صفحه (آمار و احتمال یازدهم،
 صحیح است. 3گزینه .119

 ها:  بررسی گزینه

1 (n(S)
10 9 901 1 2 (n(S)

10 10 1001 1 

3 (n(S)
10 452  

  )43 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .120

P(A B) P(A) P(B) P(A B)  
P(A) P(B) P(A B) P(A B) 

P(A)بنابراین:         P(B) P(A B) P(A B)
P(A B) P(A B) P(A B) P(A B)3 3  

P(A B) P(A B)
P(A B) P(A B)
4 54 3  

 )45 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .121

P(A B) P(A) P(B) P(A)P(B)

m m ( m)( m) m m m m2 22 2 3 2 3 2 15 18 18 15 2 03  

m 15 225 144
36

m 2
3

m 1
6

ق.ق.غ           و         نوچ
.دنک یم 1 زا رتشیب ار

P(A)P(B)

 )68و  67هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه 
 صحیح است. 3گزینه .122

 Aعدد دو تاس متوالی باشند  :          Bباشد  : 5الاقل یکی از دو تاس 
P(A B) n(A B)

P(A | B)
P(B) n(B)

4
11

B) n(A B)
B) (B)

) ( ) 4 
B زیرا:  {( , ),( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 5 1  

,( , ) ,( , ),( , ),( , )} A B {( , ),( , ) ,( , ) ,( , )}5 2 5 3 5 4 5 6 4 5 5 4 5 6 6 5B {( ,B ( ,( 
 )53 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .123
  P(حداکثر یک مهره سیاه)P(یک مهره سیاه)P(هیچ مهره سیاه)

( )4 8 8 8 8 8 20312 12 12 12 12 12 27 
 )60تا  56هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .124
P(A)/احتمال گل شدن پنالتی اول  0 6  
P(B)/احتمال گل شدن پنالتی دوم  0 55  
/

/
/

P(B | A) , P(A B)
P(B A) P(A B)

P(B | A)
P(A)

0 7
0 7 0 6

B)P(A
A) P(A B))

A) /

)
 

/ / / / /P(A B) P(A B)0 42 0 6 0 55 0 42 0 73
/( ) 6/

/ / /B) P(A B)/ P(A B)B) /// 0 6 0 55/ // /// 
 )56تا  52هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .125
هاي خارج شـده از  و مهره aاول را با  کیسۀهاي خارج شده از  اگر مهره

صـورت   هـا بـه   سـوم مهـره   کیسـۀ ش دهـیم، در  نمـای  bدوم را با  کیسۀ
a a

bbb.خواهد بود 

 

P(A) ( )

2 2 3 3
2 1 1 210 2 3 5 4 12 79

21 7 7 7 7 21 1475 5 5
2 2 2

دیفس a aهایس

هایس b دیفس b

2 5
1 1

7
2

3 4
1 1

7
2

 )98، مشابه کنکور سراسري 60تا  58هاي  ((آمار و احتمال یازدهم، صفحه 
صحیح است. 2گزینه .126

P({ , } { , , }) P( )
P({ , }|{ , , }) P

P({ , , }) P( ) P( ) P( )
1 2 2 3 4 21 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4

)Pاگر  ) x4                         :آنگاه ،xP
x x x

6 6 2
6 2 9 3 

 )53و  48، 41هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .127

65
100

35
100

4
100

6
100

بویعم
A

B بویعم
P(A | )

35 6
100 100 210 21

65 4 35 6 470 47
100 100 100 100

هاگتسدبویعم

 
 )64تا  60هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .128
P(A B) P(A) P(B| A) ( )1 1 716 8 48B)

 )57و  56هاي  یازدهم، صفحه(آمار و احتمال 
 صحیح است. 3گزینه .129

P( , ) P( , )
P

P( , )

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

12 512 11 10 9 8
1 1 1 1 1

 

 )50و  49هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .130

  :A 7مضرب              :B 3مضرب      
P(A B ) P(A) P(A B) P(A B)

P(B | A) ( )
P(A) P(A) P(A)

1 1B ) P(A) P(A B) P(A B)
( )

(A) P(A)
) 1 ( )

( ))
P(A)

 

[ ] [ ]320 99 45 14 317  A:تعداد اعضاي  7
[ ] [ ]320 99 15 4 1121 A:تعداد اعضاي  21 BB 

( ) P(B | A)1 11 201 31 31  
 )56تا  52هاي  (آمار و احتمال یازدهم، صفحه

م
اساست.ت33نهه حح صصحیح

P({ , , }, })) x k xx

P(P( ) .) ... P( ) x)
(

x k xx

x

2 22, ,, })) x{ , xxx 5
(( ) .) ... P( )(( .. P(.... P( ).. P((

3(

  P( ) P( ) P( ) x

P( ) P( ) P( ) k x

)

) 2x

( ) P( ) P( )( ) (P( ) P( )) (

) P( ) P( )( ) P( ) P( )P( ) P( )( ) ( )

k k
( kk )

k
2
2

2 2k2
2533(

احتمالل ی یازازدهدهم، وو ))5151تا 488هايي صفحه (آ(آمارر
صحیح است.3نه 

ها: سی گزینه

n(S) 902((n(n S) 100

n(S) 45
مهم،، یازد ا احتتمامالل  )43صفصفححۀ(آمار وو

اساست.2نه  صحیحح
P(A B) P(A) P(B) PP(A(A B)P(A) P(B)

P(A) P(B) P((AAP(A) P(B) P((AA B) PP(A(A B)B)B)

P(A)این:         P(P(B)B) P(P(AA
P(A

P(P(B)B) P(P(AA B) PP(A(A B)B)P( ) PP( ) P(P(
B) P(AA B)B) P(A BB) P) P(A(A B)B)P(AA B)B) P(A BB))PP(A B) P(A BB)

) P( )
B) P(A B)

P(P(AAP(A
P(P(AA

(44
4P((AAP

) ( ) (
BB) P) P(A(A B)B) P(AA B) 5
BB) P) P(A(A B)B)

55
BB))

) P( B))
B)) P(A B)

) ( )) 55
یاازدزدهمهم،  اا(آمار و احتحتمامالل ال ا ا )45صفحۀ(آ

صحیح است.3نه 
P(A B AA) P) (B) PP(A(A)P(B)AA) P(B)P(BB) PP(AAPP(A(A

m m ( m( m)()( m) m m m m2 2m m2 2m m ( m( m)( m) m m m mm m m ( m) m m mm m ( m( m)( m) m m m mm) m mm m m ( m) m m mmm m3
P(P(B)

( )( ))2 3 5 4 12 79( )( )7 7 7 7 21 147( )

دیفس a aهایس

، مشابه کنکور سرا60تا 558هاهايي(((آمار و احتمال یازدهم، صفحه
صحیح است.2گزینه .1266

P({ , } P( )
{ , , }) PP

P({ , , }) P( ) P( ) P( )
PPPP

, }, ( )
{ , ,{ , , }

, ,{ , , } ) P( ) P(( ) P( ) P( )P( )P( )
{ , , })}

})
{ , ,, ,

)Pاگر ) x((                         :6، آنگنگاه 6 2xxx
2 9 3xxx ،41هاي ((آمآمارار و و احتمال یازدهم، صفحه

ساستت.22گزینه .127 صحیحیحح
4

100

6
100

بویعم بویع

بویعم
P(A || )

35 6
100 100 2110 20 211

65 4 35 6 470 4477
100 100 100 100

اگگ(

هاي(آمار و احتمال یاازدزدهمهم، صفحه
است.3گزینه .128 صحیحح

A) P(B| A) ( )A) P(B| A) ( )P(B| A) (1 1 7( )(( )(((((6 8 48( )() P(AP(A

ال احت و ا صفحه(آمآ ههايازده
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15

mv( )
s

t(s)2
S1 S2

1 2

ba

2

30

t

10

x

 فیزیک
 صحیح است. 1گزینه .131

کـه تـانکر    اند، یعنی مسافتی ها به هم نزدیک شده  با گذشت زمان قطره
یابد، پس سرعت تانکر در حال  کند، کاهش می بین هر دو قطره طی می

کاهش است.
 )6 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .132
منفی باشد، جسـم در حـال    (x.v)ضرب مکان در سرعت  وقتی حاصل

نزدیک شدن به مبدأ است.
 )8 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .133
B روش اول: A B AL L v t v t t t200 200 25 15 200  

t t s10 200 20 
Bسرعت نسبی دو متحرك روش دوم: A

mv v
s

25 15 10  
، s20شـود و بعـد از   نزدیـک مـی  Aمتـر بـه   10در هر ثانیه، Bیعنی 

m200  بیشتر ازA شود. جا می جابه 
 )9 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 1گزینه .134
کـه جـانور    و مـدت زمـانی   t1که شخص به خودرو برسـد   مدت زمانی

جـانور تـا    ۀفاصلو  Lشخص تا خودرو  ۀفاصلباشد. اگر  می t2دود  می
Lخودرو   متر است داریم: 60

Lx v t L t t1 1 1 1 13 3 
Lx v t L t t2 2 2 2 2

6060 8 8 
tشرط اینکه شخص جان سالم به در ببرد این است که  t1  اگر 2

LL L L L m60 8 3 180 363 8 
 )5 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .135
ــدا  ــهابت دســت  رأس ســهمی را ب

t          آوریم: می s20 210 
ــان در  ــدار مک ــو مق tۀلحظ 2 

t ۀلحظشود. از  می 30برابر  0 
t ۀلحظــــتــــا  s2  حرکــــت

 کُندشونده است. 
x mv
t s

20  )8 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 102
 صحیح است. 4گزینه .136

)xفرض کنیم متحرك نیمـه اول مسـیر    x )1  t1را در مـدت   2
1سپس 

)xمسیر 4 x )2 1و در ادامه  t2را در مدت  4
مسـیر   8

x( x )3  و... طی کند در این صورت: t3را در مدت  8
x xx v t v t t

v1 1 1 1 12 2 
vx xx v t t t

v2 2 2 2 24 2 2  
vx xx v t t t

v3 3 3 3 38 4 2 

av
x x xv
t t t x x

v v
x
v
x1 2 2 2

  

v v2 2 01 1
vv 

 )10 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .137

L S S1 2 
m

m
v mv

s
15300 402

m mv v
| a | | a |

a b1 1
22 

b a a b a a a , b2 15 2 15 5 10 

m

m

v ma
a s
v ma
b s

1 2

2 2

40 85
40 410

 )11 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .138

kmv
h1 72

kmv
h2 108

/ km3 6

 
kmvراه اول: | v v | | |

h1 2 72 108  : نسبی36
/ /t t t h min3 6 36 01 xنسبی6 v  

/ راه دوم: /x x v t v t2 1 2 13 6 3 6
/ /(v v )t ( )t2 1 3 6 108 72 3 6

/t h min01 6
 )15 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .139
ات 0  ة 2زاب

20 ات      ة 2زاب
:مینک یم باسح هزاب ود رد ار ییاج هباج

 
L | | | ( ) | m2 0 20 2 24 

L mS
t s

24 46
 )3 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .140
x x v t v t

v
t t t t
1 2 1 1 2 2
1 2 1 2

70 
t t

t t t t
t t

1 2
1 2 1 2

1 2

150 6070 7 7 15 6 
t

t t t t t t
t
2

2 2 1 1 2 1
1

7 6 15 7 8 8  
 )13 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .141
Q Q Q Q1 2 30 0

/ /( ) A( ) ( ) ( )0 4 4200 14 10 14 10 01 420 14 264 0
JA
K

945
 )111 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .142
Q Pt1شده به جسم گرماي داده 

Q mc2 شده براي افزایش دما گرماي صرف 
Q Q Pt mc1 2  

m

تسا هدیسرC18هب
tC12تدم رد زا امد

pkW ناوت اب امرگ

m

تسا هدیسرC24هب
tC12تدم رد زا امد

(p )kW2 ناوت اب امرگ
 

( )P PP
P P ( ) P

24 122 2 36
18 12  دو حالت ۀمقایس 30

P kW10هلداعم لح
 )110 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  

 صحیح است. 3گزینه .143
/

/ /
/

P T TPM
RT P T T

2 2 1 1 1
2 1

1 1 2 1 1

0 8 0 64 0 641 25  
درصد کاهش یافته است.  36پس چگالی 

 )133 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

22

30

tt

1010

x

دودوم:م: Bرسرعت نسبی دو متحركش AvB A sAvA 25 15 10
، s20شـود و بعـد از   نزدیـک مـی  Aمتـر بـه   1010در هر ثثانانیهیه، Bی

از  220 میمیجاابهبهAبیشتشترر شود.جاا
)9 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

صحیح اساست.ت.1نه 
بهه خودرو برسسـدد  ت زمانی ـجـانانوور    و مـدت زمـانی   t1که شخصص کـه 

خودرو ۀفافاصلباشد. ااگرگر میt2دود اـانونور تـا   للۀفاصلو Lشخصخص ت تاا ج
Lرو  متر است د داریمم: 60

LLx vv t Lt tt tx t t t1 11 1vv tt 1 1tt33 33
Lx v t LL t ttx v t t t2 2 2v tv tv t 2 2t tt t 606 8 8

ک کهه بببردد این استت به در tط اینکه شخص جان سالم tt1 2tگاگر
LLLL L L L mLL 60 8 3 18 36L L LL L mL L LL LL3 زیزیکیک دوازدهم ریاضی، 8 )5 صصفحۀحۀ(ف

صصحیح است.4نه 
ــهـهدا  بـب دســت  رأس سـســهـهمی راا

t        وریم: s20 2s110
ــانان د درر ــدار مک ــق ۀحظ ttۀل 22

tظظظظۀۀلحظحظشود. از می30 0
tۀۀلحظــــــــا st s2ssss  حرحرککــــتت

شونده است. 
x mv
t ss
xxxxx
tt

2 ))88 صفحۀۀ(ف(فیزیزیکیک دوازدهمهم ر ریایاضیضی، 1022
صحیح است.4نه 

)xض کنیم متحرك نیمـه اول مسـیر    xx )xxxx( xx( x1xx t1را درر مـدت   2

)xمسیر1س x )xxxxxمدت در اداامهt2را در یر11و مس

/ ب/
/راه دوم: /x v t v tv t1x 2 13// 3 6//

/ /) /)t ( )tv )t1vv 3 6/// ( )t( )( )t(( )//

min6
ص(فیزیک دوازدهم ریاضی،

صحیح است.4گزینه .13399
ات0  ة  2زاب

20ات      ة  2زاب
:مینکی یم باباسحسح هزاب ود رد اریییایاج ج هبهباجاج

| | ( ) | mm| | ( ) | m( ) m| | ( ) || | ( ) || | (

m
s

46
(فیزیک دوازدهم ریاضی

ساستت.2گزینه .140 صحیح 
x v t v t
t t t
x v tx v t
tt tt t

2 1 1 2 2x v t v tv t v tx v tv t

2tt 1 2tt
t t

t t t t
t tt t

1 2t
1 2 1 2tt

1 2t
150tt1 77t t t tttt t t1 2 12 1 ttt tttt

t
t t t t

t
2

1 1 2 1
1

8t t t tt
t

t t t ttt
t
2

1 1 2 11 1 2t t t tttt

ص(فیزیکیک ددواوازدهم ریاضی،
صحیح است.2گزینه .141

QQ Q Q1 2 3Q QQQ QQQ 0Q Q QQ QQ QQ

/ ( ) ( )/( ) A( ) ( ) ( ))4200 14 10 10 01 42 64 0( ) ( )/( ) A( ) ( ) ( ))( ) A( ) ( ) (( ) A( ) ( ) () ( )) ) (( ) ( ) ( ((//

J
KK

45
صصف(ف(فیزیزیکیک د دهمهم ر ریایاضیضی،،

است.4گزینه .142 صحیحح
Q Pا ا گ
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T(K)

P

273

صحیح است.3گزینه .144
P P cmHg1 0  حالت اول4
P P cmHg0 2  حالت دوم 4

A APV P V Ph P h (P ) (P )1 21 1 2 2 1 1 2 2 0 04 32 4 36 
P cmHg0 68  

 )133 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .145

Mدقت کنید براي اکثر فلزات 
JC

mol.K
است. 25

/

/

n mol
25

23
3 01 10 50
6 02 10

هدام هدنهد لیکشت تارذ دادعت
لوم دادعتورداگووآ ددع

 
C K2 1 30 20 10 10 

MQ nC J50 25 10 12500
 )108 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .146
 کنیم: طور جداگانه محاسبه می انبساط مایع و ظرف را به

/ (lit) (cm )3 309 80 72 72   VمایعVمایع10
/( ) Lit cm6 4 33 1 15 10 80 12 10   VظرفVظرف12

مقدار مایع بیرون ریخته شده با اختالف دو تغییر حجم برابـر اسـت. در   
 این صورت داریم:

/ / / cm350 12 01 1000 50 /ظرف1512 V01 ظرفV مایعV  
/

/ / K
3 3

3
1512 172 10 1512 21 10

72  )101 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 10
 صحیح است. 2گزینه .147

D
D C

0 120 30 75100 0 120 0  

DA B

( C)
100

D

30 120 x(cm)

 )123 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .148

/m kg
P w Q QP Q J

tt s

0 8
60 60 7200120120
48 18 30

 

/
/

JQ mc c c
kgK

72007200 0 8 30 3000 8 30 
جذب شده توسـط جسـم از    گرمايدرصد نیست، پس  100چون بازده 

 از مقدار محاسبه شده کمتر است. Cکمتر است. پس مقدار  7200
 )106 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 است.صحیح  3گزینه .149
 )95 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 صحیح است. 2گزینه .150
/Al

Al
Al /

m
n mol

M
027 100027 

Q mc1آبC آبC40  
MQ nC2 آبC ظرف آلومینیومC14  

/Q Q ( ) ( )1 2 0 025 4200 40 10 25 14 0  
C35

 )109 صفحۀ(فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .151
PV(ثابت  ۀرابطبا توجه به 

T
) در حجم ثابت، فشار بـا دمـاي مطلـق    

مستقیم دارد، بنـابراین نمـودار فشـار برحسـب      ۀرابط(برحسب کلوین) 
صورت یک خط راست است. در حالتی کـه محـور افقـی     دماي مطلق به

 گذرد. برحسب کلوین است، از مبدأ می
T مقدار ثابتP ثابتPV

T
  

 
Tبا توجه به این   ، خواهیم داشت:273

C

P

 )131 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی،  
 صحیح است. 4 گزینه.152

H C(T T ) ( ) JH A
L L s

( ) ( )k k

4
2 21 2

1 2

100 0 2010 920 10 20 10
50  )121 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 400

 صحیح است. 2گزینه .153
 شود. وقتی گرماي بدن از دست رود، آب بدن تبخیر می

Q Q ( ) m 3
1 2 0 80 3630 2 2420 10 0 
m 80 121 30 2

242
kg g3

4
2

240 10 240
10

 

 )117 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .154

: P kPa1 218 101  فشار هواي درون الستیک اولیه319
: P kPa2 240 101  فشار هواي درون الستیک نهایی341

PV P V P P
T T T T
1 1 2 2 1 2

1 2 1 2
 

2
2

319 341 341 29023717 273 273 319  

C2 2
11 31 29 10273 310 3729  )131 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 11

 صحیح است. 3گزینه .155
 kg50که جسم  اول هنگامی مرحلۀ، در مسئلهصورت با توجه به شکل 

یابد. پـس بـراي    افزایش می C70به  C20گیرد، دمایش از  گرما می
 توان نوشت: دست آوردن ظرفیت گرمایی می به

JQ mc C C( ) C
K

3 350 10 70 20 10 
رسـد،   مـی  kJ380به  kJ50که گرماي جسم از  دوم، هنگامی ۀمرحلدر 

کند. درواقع جسم در حال ذوب شدن اسـت. بـراي    دمایش تغییري نمی
 توان نوشت: گرماي الزم براي ذوب می ۀمحاسب

f /Q mL kJ J5380 50 330 3 3 10
 )114 صفحۀ(فیزیک دهم ریاضی، 

 شیمی
 صحیح است. 2ینه گز.156

کتاب درسی در آخرین الیه هواکره گازهاي  47 صفحۀبا توجه به شکل 
CO2  وH O2 .وجود ندارد 

)47 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .157

کـاهش   C6ازاي هر کیلومتر افـزایش ارتفـاع دمـا حـدود      دانیم به می
کیلومتر افـزایش   3متر یا  3000یابد، پس میزان کاهش دما را براي  می

آوریم. دست می ارتفاع به
 

Ckm C
km
63 181  

 18100 100 %3354 امد شهاک دصردهیلوا يامد%33 امد شهاک نازیم

)48 صفحۀ(شیمی دهم، 

است.ت.44نهه صحیحیحح
به ماایعیع و ظرفف ر راا کنیم: ططوور جداگانه محاسبه میاطط

/ (cm/ (l(liit) 3 (cm/ (l(lit)مایعVمایعV

( ) Lit) Lit66 41 15 1 8 112 11 1)( ) LitظرفVظرفV
شده با ااخختالفالف دو تغییر حجم برابـر اسـت. درر   ر مایع بیرون ریریختتهه

 صورت داریم:
//50 1212 01 1000 50 151/ /// /ظرظرف/// V01/ظرفVمایعV

/ / K
/

/ /
3 3/

33
1512/// 172 // 10/72 ایاضیضی، 100 ))101 صفحۀ((فیزیک ددهمهم ر ر

صحیح است.2نه 
DD

D CDD
D

0 12 3 755100 00 0 120 0
DAA BB

( C)( C(
100

D

3030 12120 x

)123 صفحۀ(ففیزیزیکیک دهم ریااضیضی، 
صحیح است.4نه 

/m kkgg/
P wP w Q QP Q J

/

صف(فیزیک دهم ریاضی، 
صحیح است.4گزینه.152

H CT T )H C ( ) J
L L s

)
L

( )k k

4
2 22L LL L

1 2k

( )( ) 2010 92 1 2 12

50 1(فیزیک دهم ریاضی، 400 2 1صف5

ینهه.153 است.22گزگ صصحیحیحح
رورود، آب ببدن تبخیر می شود. وقتی گرماي بدن ااز دسستت

( ) mm 30 80 3630 2 242 20 10 0( ) mm( ) mm( )( 3

80 121 30 2
242

kg g3
4

2

240 10 kgkg3

10
صف2(فیزیک دهم ریاضی، 

اسست.3گزینه .154 صحیحح
: P kPkPa1P 218 1101 فشار هواي درون الس319
: PP kPPaa22PPPP 240 1011 فشار هواي درون الست34341

P V P P
T TT TT T
2 2 1 22P V P PPP V P PP

2 1 2T TT TT T T

2
2

9 341 341 29023773 22732 319
C2

11 31 29 1010 37229 صف(فیزیک دهم ریاضی، 11
صصحیحیح ااست.3گزینه .155

شکشکلل وتوججه ب بهه که جس اولول هنگامی مرححلۀلۀ، در مسئلهصورت با 
  یابد. پ افزاایشیش مییC70به  C20گیرد، دمایش از گرما می

یمیبه ونوشت: دست آوردن ظرفیت گرماییی تووانن
JC ( )
K

C 3 3C( ) C50 10 70 20 10C( ) CC( ) C)( 3C( ) C(

یۀۀمرحللدر جسم اازدوم، هنگگاما kJkJ38380بهkJkJ550کهک گگرمايا

www.konkur.in

forum.konkur.in



 2آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

11

 صحیح است. 3گزینه .158
 ) پس از عبور هوا از صافی و جدا کردن گرد و غبـار آن، بـا کـاهش   4و  1

یابد. کاهش دما موجب کـاهش   طور پیوسته کاهش می فشار، دماي هوا به
زمان فشـار موجـب افـزایش تـراکم      شکل و افزایش هم جنبش ذرات گازي

 شود. ذرات گازي، برقراري جاذبه میان آنها و تغییر حالت آنها به مایع می
)) بــا افــزایش دمــاي مخلــوط هــواي مــایع از 2 C)200 ، ابتــدا گــاز

شـود. ایـن گـاز     ) از مخلوط جدا میC196نیتروژن (دماي جوش 
بیشترین درصد حجمی را در هوا دارد.

تر از دمـاي هـواي مـایع داشـته      ) گاز نجیب هلیم، دماي جوش پایین3
( C)269 .و در مخلوط هواي مایع وجود نخواهد داشت 

)50و 49هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .159

کتاب درسی، اغلـب فلزهـا ماننـد آهـن در      55 صفحۀ 10مطابق شکل 
 سوزند. شرایط مناسب با گاز اکسیژن می

)55تا  52هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .160

C)الف) در ساختار کـربن مونوکسـید   O)     کـه اکسـید ناپایـدارتر
اکسـید  باشد، تعـداد جفـت الکتـرون ناپیونـدي کمتـر از کـربن دي       می

(O C O  باشد. می(
ــربن دي   ب) ــد ک ــام تولی ــوختن   هنگ ــدارتر) در س اکســید (اکســید پای

آبی و هنگـام تولیـد کـربن مونوکسـید رنـگ       شعلۀها، رنگ   هیدروکربن
 رنگ آبی کمتر از رنگ زرد است. باشد. طول موج زرد می شعلۀ

اکسید تولیـد شـده و بـا کـاهش      ج) در حضور اکسیژن کافی، کربن دي
 آید. دست می مقدار اکسیژن در دسترس، گاز کربن مونوکسید به

اکسید (اکسید پایدارتر با سـطح انـرژي کمتـر) بـه     د) تبدیل کربن دي
 باشد. کربن مونوکسید، گرماگیر می

 صحیح است. 1گزینه .161
 صورت زیر است: سوختن کامل اتانول به عادلۀم

C H OH O CO H O2 5 2 2 23 2 3  
 باشد: صورت زیر می به SO3به گاز  SO2تبدیل گاز  معادلۀ

SO O SO2 2 32 2  
 صحیح است. 2گزینه .162

 صحیح هستند.» د«و » ب«موارد 
 ها: عبارتبررسی 

واکـنش   معادلـۀ عنوان مثـال در   الف) نادرست، به
atomatom

N H NH
44

2 2 3 
ها در دو طرف معادله یکسان اسـت، امـا معادلـه نیـاز بـه       تعداد کل اتم

 کند. موازنه دارد و از قانون پایستگی پیروي نمی
ها بایـد برابـر باشـد     ها و فراورده دهنده ب) درست، مجموع جرم واکنش

xپس: y z 
)atmج) نادرست، منظور از   50این است که واکنش در فشار  50(

 حداکثر درست نیست. کلمۀشود و استفاده از  اتمسفر انجام می
 د) درست

)57و  56هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .163

C H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2
4 29

294 12 10 6 4C H N O CO H O N OCO H O N OCO H O N3 5 3 9 2 2 2 2H N OH N O CO H O N OCO H O NN
4 29

24 CO H OCO H OCO H OH OCO H O N2 2CO H OH OHCO H O 4  
)60تا  58هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .164
 ها: شکل صحیح فرمول

Naسدیم اکسید: O2                   مس(II) :سولفیدCuS   
  MgOمنیزیم اکسید:

)63 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .165

 کتاب درسی 67 صفحۀ حاشیۀصحیح است، مطابق شکل  2گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

 ة) آهک همان کلسیم اکسید است که کلسیم فلزي از گروه دوم و دور1
 چهارم جدول تناوبی است.

محلـول در آن کمـی خاصـیت اسـیدي دارد و      CO2) باران به دلیل 3
 شود. موجب اسیدي شدن شدید باران می HNO3وجود 

 اکسید اسیدي اکسید بازي     اکسید نافلزي  ) اکسید فلزي 4
)68تا  65هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .166
در اثـر سـوزاندن   کتـاب درسـی گازهـایی کـه      70مطابق شکل صفحه 

 اند از: شوند عبارت هاي فسیلی وارد هواکره می سوخت
x yCO CO SO NO NO C H2 2 2  

)73و  72، 70هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .167

 صحیح هستند.» ج«و » ب«، »الف«موارد 
 شوند. مواد گیاهی ساخته می پایۀد) استفاده از پلیمرهایی که بر 

)75و  74اي ه صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .168

 نادرست هستند.» د«و » الف«موارد 
الف) اوزون و اکسیژن در حالت مایع رنگ آبی متمایل بـه بـنفش دارنـد و    

 )78 صفحۀتري از اکسیژن دارد. (شکل خود را بیازمایید  اوزون رنگ تیره
Cجوش  نقطۀد)  O2183  

Cجوش  نقطۀ  O3112  
 است. O3(آلوتروپ سبک) کمتر از  O2جوش  نقطۀ

)80و  79، 78هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .169

 /mol KNO L gasmol gas
gKNO L gas

g KNO mol KNO mol gas
3

3
3 3

1 22 47505 196101 4 1  
و  توان گازها را یکـی فـرض کـرد    ها می دقت کنید که در این نوع سؤال
 ضرایب آنها را با هم جمع کرد.

 راه دیگر:
/

/

mol KNO mol N L N
g KNO L N

g KNO mol KNO mol N
mol KNO mol O L O

g KNO L O
g KNO mol KNO mol O

3 2 2
3 2

3 3 2
3 2 2

3 2
3 3 2

1 2 22 4505 56101 4 1
1 5 22 4505 140101 4 1

L gas196  
)85و  84هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .170
 داده شده را موازنه کنیم: معادلۀابتدا باید 

B O (s) Cl (g) BCl (l) O (g)2 3 2 3 22 6 4 3  
/mol O L mLmol B O mL

mol B O mol O L
2

2 3
2 3 2

3 22 4 10003 1008002 1 1  
 است.صحیح  1گزینه .171

 صورت زیر است: واکنش به ةموازنه شد معادلۀ
SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)2 3 2  

/

L CO mol CO mol SiC
mL CO

mL CO L CO mol CO
1 1 1560 1000 22 4 2  

g SiC mg SiC
mg SiC

mol SiC g SiC
40 1000 5001 1  

 صحیح است. 1گزینه .172
/PV P V (P P P P)1 1 2 2 2 1 1 1

20 12100  

/

V P P
V P P

2 1 1
1 2 1

10
1 2 12  

 صحیح است. 3گزینه .173
CH ( ) g.mol 1

4 12 41 16  
CH O CO H O4 2 22 3 2 4  

/
/ /

mol CH L COmol CO
g CH L CO

g CH mol CH mol CO
4

4
4 4

1 22 429 6 13 4416 2 1  
 صحیح است. 1گزینه .174

A                  منبع گاز نیتروژن :Bمنبع گاز هیدروژن : 
Cآوري گازهاي  : ظرف جمعH2  وN2 مانده باقی 
D              دستگاه خنک کننده :E :آوري آمونیاك ظرف جمع 

)87و  86هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .175

N H NH2 2 33 2  
/

/
mol NH mol N L mg NH

g NH mol NH mol N L

33 3 2
3

3 3 2

1 1 22 4 12125 10 17 2 1 1000  
m N3

214  

اساستت.33نه  صحیح
C)) ددر سساختارا ککـرـربنبن م مونونوکسـید   O)    کـه اکسـید ناپایـدارتر

الالکتتـرـروون ناپیونـدي کمتـر از کـربن دي       تععـدـداد جفـتت اکسـید  اشدد،،
(O CC Oبااششد. می

ــربن دي  ــــد کـک ــام تولیلی ــوختن  هنگ ــدارتر) در س ااکسکســــیید (اکســید پای
گـگ      شعشعللۀها، رنگگ  روکربن امام تولیـد کـربن مونوکسـید رن آبی و هنهنگـگ

کمکمتر از رنگ زرد است. باشد. ططولول مموجوج زرد می ۀ رنگ آبآبیی
تولیـد شـده و بـا کـکـاهشش    در حضور اکسیژن کافافیی، ک کربن دي اکاکسیسیدد

آیآیدد. دست می ر اکسیژن در دسترس، گگاز ککربن موننوکوکسیسید به
ک کمتمتـر) بـه     بدیل کربن دي اکسید (اکسکسیدد پایدارتر بابا سســطح انـرـرژيژي

مونوکسید، گرماگیر می باشدشد. ن
صحیح است.1نه 
است:سوختن کامل اتانول بهلۀ صورت ززیرر

C HH OH O CO H O2 5 25 2 22HH OHO O C HO C OO COO CO COCO2 22O COCO CO COCCO
باشد: صوورت زیر می بهSOO3به گازاز SO2تبدیل گاز  لۀ

SO O SO O2 2 3SO2SO O SOSO SOO2 2OO SOO

صصححیح است.ت.2نه 
صحیح هسهستنتند.»»د«دو » ب«د

ترتسی  هها:ا:عبا

نادرست، به ۀ ۀعنواان مثمثـال در  ) وواکـنش      معمعادادلـل
atom

NN NHHH2 2 32 2 3H NHHN HH
atatom

N H NHH
44

کل اتمتم امـا معاادلدلـه نیـاز بـه       د اساسـتـت،، هاها ددر دودو ططرفرف معاعادلدله یکساانن
ق قانانونون پایستگیگ پپیریرويوي ننمیمی و ازاز کند. نه داردد

اواوردرده دهندهه درست،ت، مجموع جرمرم و وااکنش فرف وو بربرابابـر باشاشـد    ههاا ها باایـدد
x y zyy

)atmنادرست، منظور از  ))atm( )( atm50 ردر فشار ا اسست که واکنکنشش نین 50ا
حداکثر دردرسست نیست.کلکلممۀشود و استفاده ااززسفر انجام می

رست
)57و 56هاايي صفصفحه(شیمی دهم، 

است2نه ح صح

است. O3(آلوتروپ سبک) کمتر از O2جوش نقطۀ
،78ه ههاي  صفحه(شیمی دهم، 

صحیح است.3گزینه .169
/mol KNO L gasmol gas

O L gas
g KNO mol KNO mol gas

/ g
l

3
3

3 3mol KNOmol KNO
1 22 4/7 196101g KNOg KNO

توان گازها را یکـی فـر ها می ددقتقت کنید که در این نوع سؤال
جمع کرد. بابا ه همم ضرایب آنآنهاا راا

راها دیگیگر:ر:
/

/

mol KNO l N L N
NO L NN

g KNO mom l KKNO mol N
mol KNO ll O L O

NO L O
g KNO moll KNOO mol O

/

/

3 2 2
3 2L NN

g KNO mom l KNO mol NKNO l N3 3O 2
3 2 2

3 2L O
KNO mool Kl NONO mol OKNO l O3 3 2mol OO

1 2 22 4/mool Nl N //2N 56101g KNO mmmmg KNO mmmm
1 5 25 2 4/mol Ol O //2 140101g KNO mg KNO mm

gas
ه ههاي صفحه(شیمی دهم، 

است.ت.4گزینه .170 یحیحح ص
داداده ش شده را مووازازنهنه کنیم:معمعاادلۀابتدا باید 

) Cl (g) BCBCl (l (l) O (g)2) 3 2(l) Ol (l) O) Cl (g) BCBCll (l)Cl (g) l)Cl (g) BCBCll (l)Cl (g) l)Cl (g)) ClCl (l)l (l)l

/l OO L mLO mLL
l B O mol O L

/ mL
l B O l O Ll O

2
3O

2 3 2

3 22 4/momoll O //2 1000 10100880002 1mmol B O mol Ol B O mol O2 3 2O mol OO mol O

171 است.صحیح 1گزگزینینهه..1
اساست: واکنش به ةموازنه شد معادلۀ صورت زیزیرر

C(s) SiC(s) COO(g(g))C(s) SiC(s)C(s) SiC(s) CC(s) SiC(s)SiC(s)

/

L CO mol CO momol Sl iC
CO

mL CO L CL CO mmolol COL CL CO
1 1 1L CO mol COmol CO

1000 222 4 2/mL CO LL CO///
mg SiCC

mg SiC
C g Sg SiiC

g S C
SSiiC

mm 500
C

اساست.ت.11گزگزینینهه..171722 صصحیحیحح
VV (P P P P)VV (P P PP P2 2 1 1 1/VV (P P P PV (P P P P/VV (P P PP PV (P P P2

////101000
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 گویی عنوان مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال یمواد امتحان ردیف

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

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 - - )73تا  50(صفحه  9تا  6درس  زبان و ادبیات فارسی

 - - 4و  3درس  یعربزبان 

 - - )76تا  45(صفحه  6تا  4درس یفرهنگ و معارف اسالم

 - - )119تا  71(صفحه  4و  3درس  زبان انگلیسی
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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» وصلت، طالع، تناور، غنا«هاي  معنی واژه 1-

 نغمهپیوند، سرنوشت، بلندقد، ) 2 پیوسته، سرنوشت، قوي، آوازخوانی )1
 پیوستگی، بخت، قدیمی، سرود) 4  پیوند، بخت، فربه، دستگاه موسیقی )3

آمده است؟ نادرستتماماً » مایه، طرب، دولت و کاید تنگ«هاي  در کدام گزینه معانی واژه 2-
 محدود، شادي، دارایی، مکّار) 1
گر نامحدود، موسیقی، بخت، حیله) 2
 توان، شاد، فرمانروایی، حیله کم) 3
 سرمایه، شاد، حکومت، حیله) 4

-3 آمده است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی یک واژه 
 (جبار: مسلّط) (جفا: ستم) (عامل: حکّام) (طالع: سرنوشت)) 1
اندیشی) (پاي افزار: پاپوش) نظري: عاقبت (اعظم: بزرگوار) (رستخیز: بعث) (کوته) 2
 : بسیار راستگو) (مفتخر: سربلند) (خجسته: خوب و خوش)(جد: خطایی که براي آن مجازاتی مقدر باشد) (صدیق) 3
 (فرقت: دور) (بارگاه: دربار و کاخ شاهان) (اشرف مخلوقات: خداوند) (محنت: ناراحتی)) 4

-4 شود. ......... غلط امالیی دیده میگزینۀ  جز بهها  گزینههمۀ در 
خالفــــت فقــــر بــــا تــــاج و صــــریر اســــت ) 1
ن اســتپــردة کلــک مــ) حکــم تقــدیر دگــر در 2
) با تو اخالصم دگر شد بس که دیـدم نغـز عهـد   3
ــود  4 ـ ــه بـ ــارت کــ ــۀ ) بــــس امــ ــجخانــ رنــ

 

ــان  ــه پایــ ــذیر اســــت زهــــی دولــــت کــ ناپــ
ــی  کــرم حــاتم کــنم هــر لئیمــی را کــه خــواهم ب

مـــن کـــه در آتـــش نگـــردانم عیـــار خـــویش را
ــود     ـ ــه بـ ــی کــ ــس خرابــ ــردة بــ ــنجپــ گــ

 

-5 شود؟ در کدام گزینه دو غلط امالیی دیده می
اي بـه   ترین ویژگی شعر غنایی است که هنگام خواندن چنین شعرهایی، آهنگ و موسیقی ویژه هاي آوایی، برجسته تناسب) 1

 آورند. وجود می هاي موسیقایی شورانگیزي را به رسد و ابیات در اصل پاره گوش می
یـه و شـکایت معمـوالً در    ) در ادبیات غنایی عواطف شخصی با مفـاهیمی همچـون عشـق، عرفـان، مرصـیه، مناجـات و گال      2

 شود. صورت نثر بیان می هاي شعري غزل، مثنوي و رباعی و نیز به غالب
) پادشاه عالم خبر که داد در این قصه، از حسن صیرت او داد نه از حسن صورت او داد و یوسف را از روي نیکوش حـبس و  3

 چاه آمد و از خوي نیکوش تخت و گاه آمد.
رازي دربردارنـدة  ذینهار که در ایـن جعبـه کـه    «شیخ گفت: » تا از اَصرار حق چیزي با من نمایی. ام آمدهاي شیخ «) گفت: 4

 »است باز نکنی؛ مرد برخواست و جعبه با خود برد.
-6 اثر کیست؟» یوسفسورة «تفسیر 

) سیف فرغانی2 ) محمد ابن احمد بن زید طوسی1
 ی) احمد بن محمد بن زید طوس4  ) محتشم کاشانی3

-7 ؟شود نمیدیده » سجع«آرایۀ در کدام گزینه 
 چون آن خردمند دوراندیش به خانه رسید، از آن گنج، جز حسرت و ندامت ندید.) 1
اي مهربان بر خالیق، عذرهاي ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر.) 2
 الهی، تو ما را ضعیف خواندي، از ضعیف جز خطا چه آید؟) 3
 د، دیگر مهر ما به سرآمد.الهی تا از مهر تو اثر آم) 4

-8 ؟نیستهاي ذکر شده در مقابل کدام بیت درست  آرایه
گلســــتان کنــــد آتشــــی بــــر خلیــــل    ) 1
) قصـــور عقـــل کجـــا و قیـــاس قامـــت عشـــق2
قلمــرو مــن چــین زلــف توســت    محــدودة ) 3
ــر    4 ــن وا مگی ــوي ز م ــوام، ب ــوي ت ــه ب ــده ب        ) زن

ــرد ز آب نیــل  ــر آتــش ب )تلمــیح ـ تضــاد  ( گروهــی ب
ـ واج  تو هر  ـتعاره  آرایـی)  قبا که بدوزي به قدر ادراك است (اس

ـ ایهام)   از عرش تا به فرش رسیده است این به من (تضاد 
روي توام، باز مدار از من آب (ایهام ـ جناس)  تشنۀ 

 

و) ) ( ب یز (ر ر) و بزر م ب( پوش)ري پ ر ز ي (پ ی) ی
: بسیار راستگو) (مفتخر: سربلند) (خجسته: خوب و خوش)(ج(جد: خخطاطایییی ک که براي آن مجازاتی مقدر باشد) (صدیق))3
(ف(فرقرقت:ت: دور) (بارارگاگاه:ه: دربار و کاخ شاهان) (اشرف مخلوقات: خداوند) (محنت: ناراحتی)) 4

شود........... غلط امالیی دیده میگززینینۀۀجزبهههااگزیزیننههمۀ در 
ـــاجاج و صــــریر اســــت )1 بــــا تتـــ ــــرر خالفــــت فقفقــ
ـــن اســتتپــرددة ک کلــک مــ) حکــم تقــدیر ددگـگــرر در 2
ع عهـهـد د   3 دیدیــدم نغـزـز ببس کهه ) با تو اخالصم دگر ش شدد
ــود  4 ــهـه ببـــ ــارت کــ ــۀۀ) بــــس امــ ـــ ــجخخان رنــ

ــان  ــه پایــ ــتزهــــی دودولــــت کــ ــذیر اســ  ناپــ
ــــی ی  مــیی ر را کــه خــوااهمه بب  کــرم حــاتم کــنمهــر للئیئ

عیــــار خـــویش را ممــــنن کـــه در آتـــش نگـــرددانانمم
ــود     ــه بــــ ــی کــ ــس خرابــ ــردةببــ ــنجپــ گــ

شودد؟در کدام گزینه دو غلط امالیی د دیدده می
است که هنگام خواندن چنینین شعرعرهایی، آهنگ و موسیقی ویژههاي آوایی، برجسجستهتهتناسب)1 نغنایاییی ویژگی شعر  تریینن

میمی پاپارهره گوشش دسد و ابیات د در ااصلل یسیقاقایییی شورانگیزي را بهر دند. وجود مییهاي مو آآور
مناجـات و گالگال      2 نان، مرصـصـیه،، مفمفـااهیمیمی همچـون عشـق، عرفـ عواطف شخصی بباا ییـهـه و شـکایت معم) در اادبدبیایات غنغنایاییی

بلب و رباعی و نیز به غا شعشعريري غزل، مثمثنونويي ششود..صورت نثر بیان میمیهاهايي
ننیککوش ح3 ریرت اواو دااد نه ازاز حسنسن صورت او داد و یوسف را از رويي حسن ص دردر اینین ققصصه،ه، ازز دادادد ) پادشاه عاالملم خ خبربر ککهه

آمد. گاگاهه وو تختت نینیکوکوشش يي هاه آ آممد و ااز خوخ چ
ش شیخیخ «) گففتت:4 بابا من نمایی. ام آمدهاي قحق چیزیزيي رارارر ازاز اَصَ ایـن جعبـه کـه    «شیخ گفت: » تتاا کهکه درر دربردارنـدذینهاهارر

برد.د خوخودد و جعبهه ب باا رمرد برخخواساستت ؛؛ »»است باز نککنین
اثر ککیسستت؟» یوسفسورة «تفسیر 

) سیف فرغانی2) محمد ابن احمد بن زید طوسی1
کاشان3 محتشم ططوس44) زید بن محمد بن مد احا ((
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3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 ها آمده است؟ به ترتیب در کدام بیت» تشبیه، جناس، ایهام، کنایه و استعاره«هاي  آرایه

ــار غ   ــه ک ــاري ب ــف) ک ــت  ال ــه عاقب ــدارم ک ــر ن ی
ــران     ــو را نگ ــن ت ــانی و م ــت ج ــو راح ــرا ت ب) م
ج)عنــان بــه میکــده خــواهیم تافــت زیــن مجلــس 

کنــد د) پــیش رخ تــو اي صــنم، کعبــه ســجود مــی 
هـ) شهد و شـکر لبـان تـو، جملـه جهـان از آن تـو      

 

ــاري   ــم کـ ــر زخـ ــو بـ ــام تـ ــاد نـ ــرهم نهـ ام مـ
ــران؟    ــا دگ ــو ب ــوام ت ــا ت ــن ب ــه م ــاه کیســت ک گن

ــی   ــظ ب ــه وع ــال ک ــنیدن  عم ــت نش ــب اس ن واج
ــه کبــود مــی      ــب تــو آســمان جام کنــد در طل

ــود از آن کیســتی؟   ــا خ ــو، ت ــان ت ــه ج در عجــبم ب
 

 ) ب، ج، هـ، الف، د4 ) هـ، ب، د، الف، ج3 ) هـ، الف، ب، ج، د2 ) الف، ج، هـ، د، ب1
-10 است؟ متفاوتنقش ضمیر پیوسته در کدام گزینه 

ــر 1 ــلش پی ــر آرزوي وص ــب  م) گ ــن عی ــد مک کن
ــر) در 2 ــه گ ــود شــمعی  مخان ــاه ب ــر شــب از م ه
ــا ســراب  ) 3 ــده ب ــودي و مــن مان ــاي لطــف ب دری
م) اي تو فـروغ کـوکبم، تیـره مخـواه چـون شـب      4        

ــدارد    ــاین آرزو نــ ــوانی کــ ــت از جــ ــب اســ عیــ
بی روي چـو خورشـیدت، چـون شـب گـذرد روزم     

ــ ــت   تدل آنگهـ ــرم گذشـ ــه آب از سـ ــناخت کـ شـ
ــی    ــه دود م ــن هم ــت ای ــواي آتش ــه ه ــد دل ب  کن

 

-11 ؟ندارددر کدام گزینه، مفعول وجود 
ــان   1 ــدار مهربـ ــه ز دلـ ــقی کـ ــده عاشـ ) فرخنـ
گوید که آسـان نیسـت بـی او زیسـتن     ) شوق می2
نیامدي که فلک خوشـه خوشـه پـروین داشـت    ) 3
اش ) عشــق اســت و شــور شــیطنت شــاعرانه    4        

ــنید    ــا شـ ــدیث وفـ ــت، حـ ــر گفـ ــرف مهـ ــر حـ گـ
گویـد کـه بـاکی نیسـت گـو دشـوار بـاش        صبر می

کنـــون کـــه دســـت ســـحر دانـــه دانـــه چیـــد، بیـــا
 دیوانــه شــو کــه عقــل در ایــن حــد فهــیم نیســت

 

-12 است؟» دلداري، روش، فرمانروا، اندیشه«هاي  ها در کدام گزینه به ترتیب مطابق با واژه ساختمان واژه
 مایه، همتاب، مهرورزان، دیدن ) دست2 ) گلخانه، بینش، گلوگیر، خجسته1
 نظري، کودکانه، نیکوخو، پیوسته ) کوته4 شبرو، کهنه ) پیامبران، زهرآگین،3

-13 ؟شود نمیدو تلفظی دیده واژة در کدام بیت 
ــد  1 ــان نمانـــــــ ــو دال نهـــــــ ) درد تـــــــ
ــت  2 ــار توس ــن یادگ ــه در دل م ــون درد کهن ) چ
ــامجو   3 ــردي نـ ــامی نگـ ــی درد ناکـ ــا ننوشـ ) تـ
ــتگار اســـت آنکـــه او وارســـته اســـت    4        ) رسـ

 

انــــــــدوه تــــــــو جــــــــاودان نمانــــــــد   
ــا رب ــی    یــ ــیچ مرهمــ ــرا هــ ــاد درد مــ مبــ

ــدار     ــردي نامـ ــدنامی نگـ ــرد بـ ــی بـ ــا نپوشـ تـ
ــت    ـته اســ ـان پیوســـ ـان جـــ ـا جـــ ــویش را بـــ خــ

 
 

-14 مفهوم نزدیکی دارد؟» دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان / نگاه«کدام گزینه با بیت 
) حریم عشق را درگه بسی بـاالتر از عقـل اسـت   1
اد هســـتی برکنـــد) اي دل ار ســـیل فنـــا بنیـــ2
ــی  3 ــود مرحمت ــدار ب ــه ز دل ــواهی ک ــو خ ــر ت ) گ
ــۀ) 4 ــت   حلقـ ــاد صباسـ ــاخانه بـ ــش تماشـ زلفـ        

 

ــتین دارد   ــان در آس ــه ج ــد ک ــتان بوس کســی آن آس
ــو را نــوح اســت کشــتیبان ز طوفــان غــم مخــور    چــون ت

ــه   ــدار نگــ ــو ز دلــ ــن تــ ــت کــ ـان مرحمــ دار نشـــ
ـاحب   ــد صـ ـان ص ـا  جـ ـتۀدل آنجـ ـین   بسـ ــو ببـ ــک م ی

 
 

-15 دارد؟ فرقمفهوم کدام گزینه با بقیه 
ــا نبایــد گشــتنم گــرد درِ کــس چــون کلیــد 1 ) ت
ــین مـــردوار    2 ــبر نشـ ــور و در صـ ــون خـ ) خـ
) مـــن بعـــد حکایـــت نکـــنم تلخـــی هجـــران3
       ) صبر کن اي تـن کـه آن بیـداد هجـران بگـذرد     4

 

ــکیبایی زدم  ــل شـــــ ــر در دل ز آرزو قفـــــ بـــــ
ـار      ـار تـــــو از دســـــت کــــ ـا برآیـــــد کــــ تــــ

ـان میـــوه کـــه   ـبر برآمـــد شـــکري بـــود    کــ از صــ
ــذرد      ـان بگ ــت جـ ــت آف ــه بگذش ــون ک ــن چ ــت ت راح

 
 

-16 ؟نیستمفهوم کدام گزینه صحیح 
ــل  1 ــه گـ ــار او از جملـ ــرد   ) خـ ــت بـ ــا دسـ هـ
) حدیث دوست نگویم مگـر بـه حضـرت دوسـت    2
) در بیابان گر بـه شـوق کعبـه خـواهی زد قـدم     3
ــعدي   4 ــی س ــاجرا کن ــن م ــر در ای ــو عم ــر ت        ) اگ

 

ــش  ــل او دلک ــ قف ــل عاشــق)    ت ــد (تحم ــد کلی ر اســت از ص
ــه دارد (رازداري)   ــخن آشــــــنا نگــــ ــه آشــــــنا ســــ کــــ

هاي راه عشق) ها گر کند خار مغیالن غم مخور (تحمل سختی سرزنش
ـاداري در عشــق)       ــد نپنــدارم (وفـ ـان رس ــدیث عشــق بــه پایـ ح

 
 

وتو ففـروغوغ کـوکبم، تیـره مخـواه چـون شـب      4 ب      ب      م)) اايي ــی        ــه دود م ــن هم ــت ای ــواي آتش ــه ه ــددل ب    کن
گزینه، مفعفعولول و وجود  ؟ندارددر ک کدادامم

ــان   1 ــدار مهربـ ــه ز دلـ ــقیقی ک کـ عاشـ ــددهه ) فرخنخنـــ
که آسـانان ننیسیسـت بـی او زیسـتن    ) شوق می2 گگویویدد
تـت    ) 3 خوخوشـه خوخوشـشـه پـروین داش نیامدي که فللکک
هنه    4 اشاش) عشــق اســت و ش شــورور شــیطیطنتنت شــاعررا      

ــنید    ــا شـ ــدیث وفـ ــت، حـ ــر گفـ ــرف مهـ ــر حـ گـ
یمی گویـد کـه بـاکی نیسـت گـو دشـوار بـاش       صبصبرر

دانـــه دانـــه چیـــد، بیـــا ککـــه دســـتت ســــحـحرر ـــوونن کنک
حــدـد فهــیم نیســت دیدیواواننــه شــو کــه عقــلل ددر ایایــــنن

واژهساختمان واژه ب باا قبق به ترتیبیب م مطاطا ر روش، فرمانروا، اندیشه«هاي ها در کدام گزگزیننهه است؟ت؟» دلدلداراريي،
نان، دیدن ) دست2) گلخانه، بینش، گلوگیر، خ خجسجسته1 همهرورورز مایه، همتاب، 
ربروو، کههنه ) پیامبران، زهرآگین،3 هنه، نیکوکوخو، پیوسته ) کوته4ش نظري، کودکا

ژاژةةدر کدام بیت  ؟شودننمیمیدودو تتلفلفظظی دیدیدههوو
ــدـد  1 انانـــــــــ نمن ــاانن نهـــــــ ــوـو دالال ) دردرد تـــــــــ
ــت  2 ــار توس ــن یادگ م ــه دردر د دلل ــون دردرد ک کههن ) چ
ــامجو   3 ــرـردي نـ ــامی نگنگـــ ناناکـکـ ــی دردردد ــا ننووششـ ) تـ
واوارسرســــته اساســـــتت    4 اساســـــتت آ آننکـــه ااوو ــتـتگاگارر سرســـ  (     

نمانــــــــد    وـو ج جــــــــاواوددانن انــــــــدوه تـتــــــــ
ــا ربرب ــی   یــ ــیچ مرهمهمــــ ــرا هــ ددرد مــ ــادد مبـــ

ــدـدار     ــردي نامـ ــدنامی نگـ ــرد بـ ـــی بـ ــ پنپوشوش ــا  تـت
ــت    ااســ ـتتهه ـان پیوســـــ ـان جـــ ـا جـــ ــوـویش را بـــ خخــــ

بیبیتت نگنگاه«کدام گگزینه باا // ممعشوق نگنگسلسلد پیپیمامانن ننزدیکی دارد؟» دار سر رشته تا نگه داردگرت هوااستست ککهه فمفهوهومم
عقعقـلـل اسـت   1 بـاالتر اازز بسبسیی ررا درگگه ) حریم عشعشقق
ببنیـــ2 ــاا برکنکنـــدد) اي دل ار ســـیل ففنـن ــــاد هسهســــــتی
ــی  3 ــوـود مرحممتـت ــدادار بـب ــه ز دل ــواهی ک ــو خ ــر ت ) گ
ــۀ) 4 ــتت  حلقـ ــاد صباساسـ ــاخانه بـ ــش تماشـ زلفـ

ــتین دارد   آس ــانان د درر ــه ج کک ــدد ــتانان ب بوسوس آنآن آآس ــــیی کسکس
ــوح اســت کشــتیبان ز طوفــان غــم مخـخــوـورر   ــو را ن چــون ت

ــهه   ن نگگــ ــدداار ــو زز ددللــ ــن تتــ ــتتک کــ ـانانمرحمــ ههه  دادار نشنشـــ
ـااحبحب ــددصـص ـانان صص ـااججـ ـتۀتۀبببب  دلدل آآنجنجـ ـ ـینن  بسب ـ ببب ــوو ـکک مم یـی
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4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-17 ........گزینۀ  مگراشاره دارد، » شکیبایی و تحمل اختیار کردن تا رفع ظلم«ها به  گزینههمۀ مفهوم 

ــیم  1 ــپر کنـ ــل سـ ــان ز تحمـ ــر جورتـ ــر تیـ ) بـ
ــی   2 ــم طینت ــاز از مالی ــرکش را فناس ــم س ) خص
ــک را   3 ــر فلـ ــدر پیـ ــد پـ ــیار ببایـ ــبر بسـ ) صـ
) گر از تحمل من خصـم شـد زبـون چـه عجـب!     4

 

 

ــذرد   ــز بگــ ــما نیــ ــان شــ ــختی کمــ ــا ســ تــ
ــردن در آب     ــز م ــاره ج ــدارد چ ــوزان ن ــش س آت
دتــا دگــر مــادر گیتــی چــو تــو فرزنــد بزایــ       

ــت   ــدارا نیســ ــتی مــ ــف زبردســ ــک حریــ فلــ
 

-18 آمده است؟ نادرست مفهوم کدام گزینه
 ))(حضرت علی دافعۀ کلمات کودکانه تراوید (جاذبه و خروشید،  ) از آن دهان که هرّاي شیر می1
 ))(علی حضرت وزنی افتاد. (ناتوانی شاعر در توصیف  ) شعر سپید من روسیاه ماند که در فضاي تو به بی2
 ))(علی حضرت تواند داشت. (ناتوانی شاعر از درك عظمت  ترین مور که بلنداي تو را در چشم نمی ) من آن کوچک3
 ))(علی حضرت تر است. (قدرتمندي و جنگاوري و دالوري  اي هزار بار خیبري ) دري که به باغ بینش ما گشوده4

گزینه .........  جز بهست، همسان ا ﴾کُلُّ نفسٍ ذائقۀ الموت﴿ها با  مفهوم همه گزینه 19-
ــر مـــرگ را چـــاره نیســـت1 چنـــین اســـت مـ (
ــرگ   2 ــو و گ ــا دی ــل و چــه ب ــیر و پی ــا ش  ) چــه ب
ز مــــا تــــا دم مــــرگ یــــک دم ره اســــت )3
ــذري     4 ــاکم گ ــر خ ــر س ــر ب ــرگ اگ ــسِ م            ) از پ

 

ــــرِ جنـــــگ او لشـــــکر و بـــــاره نیســـــت  بـ
ــرگ    ــام مــ ــه در کــ ــا رفتــ ــا اژدهــ ــه بــ چــ

اســــت اگــــر کوتــــه اســــت   اگــــر دم دراز 
زنـــان برخیـــزم  بانـــگ پایـــت شـــنوم نعـــره   

 

-20 ها دارد؟ کدام بیت مفهومی متفاوت با سایر گزینه
) گــر در طلبـــت رنجـــی مــا را برســـد شـــاید  1
ســفر دراز نباشــد بــه پــاي طالــب دوســت      )2
آیـد گـل و سـنبل بـه چشـمم از دمـی       ) خار می3
) آن را مســــلم اســــت تماشــــاي نوبهــــار   4

 

ــان چــون عشــق حــرم باشــد هــا ســهل اســت بیاب
که خار دشـت محبـت گـل اسـت و ریحـان اسـت      
ام کـــان رخ گلگـــون و آن زلـــف پریشـــان دیـــده

ــود     ــی ش ــارش یک ــل و خ ــتان گ ــق بوس ــز عش ک
 

 
 
 

نفسٍ ذائقۀ الموت﴿ها با مفهفهوموم ههمهمه گ گزیزینه گزینه ......... جزبهست، همسان ا﴾ک﴿کل
ــر مـــرگ را چـــاره نیســـت1 ممـ ــــتت )) چ چنـنـــین اسـس
ــرگ   2 ــو و گ ــا دی و چــه ب ــلل ــیر و پیپی ش ــاا ب ب ) چــهـه
دم مــــرگرگ یــــک دم ره اســــت)3 ز مــــا تتــــــاا
ــذري     4 ــاکم گ ــــر خ ــرر سس ــر ب اگاگ ــرگگ م ــسِ           ) از پ

ــــرِ جنـــــگ او لشـــــکر و بـــــاره نیســـــت  بـ
ــرگ    ــام مــ ــه در کــ ــا رفتــ ــا اژدهــ ــه بــ چــ

اســــت اگــــر کوتــــه اســــت   اگاگــــر دم دراز 
نعـــره    ــــنونومم شـش پایـــتت ــــگ زنـــان برخیـــزم بابانـن

ها دارد؟کدام بیت مفهومی متفافاوتوت با سایر گ گزییننه
ش شــاـاید  1 ــــدـد ) گــر در طلبـــت رنججــــیـی مــا راا برسس
ـبـب دوســت     )2 پـــاي طالـل ســفر دراز نباشــد بــهه
یـی      ) خار می3 آیـد گـل و سـنبلل بــه چشـمم از دم
اساســــت تمتماشاشـــــاي نوبهــــاـار   4 ) آن را مســــلمم

ــانچـچــوـون عشــق حــرم باشــد هــاـســهـهل اساســت بیاب
اسـتـت و ریحـان اسـت       که خار دشـت محبـت گـلل
زلـــــفـف پریشـــان دیـــده امکـــان رخ گلگـــون و آنن

ــود     ــی ش ــارش یک و خ ــــلل تـتانان گ ــق بوسـ ــز عش ک
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5صفحه  زبان عربی

 ):٢١-٣٠عیّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعریب أو المفھوم ( ■■
 

-21 :و أنزل من السَّماء ماًء فأخرج بھ ِمن الثَّمرات رزقاً لکم
 عنوان روزي براي شما خارج شد! ها به ) و از آسمان آبی را نازل کرد، پس با آن میوه1
 عنوان روزي براي شما خارج ساخت! ها را به و از آسمان آبی را فرو فرستاد، در نتیجه با آن میوه )2
 عنوان رزق و روزي براي شما خارج کرد! ها را به فرستد، در نتیجه با آن میوه ) و از آسمان آبی را براي شما فرو می3
 عنوان روزي براي شما خارج ساخت! هایی را به ) و از آسمان آب را فرو فرستاد، پس با آن میوه4
-22 »إذا حاول أحد أن یُفّرق بیّن المسلمین و بثَّ الخالف بین صفوف المسلمین فھو عمیل العدوّ «

هاي مسلمانان اختالف را گسـترش دهـد، پـس او مـزدور      ) اگر کسی تالش کند که بین مسلمانان تفرقه بیندازد و بین صف1
 دشمن است!

تا بین مسلمانان تفرقه بیفتد و بین صفوف مسلمانان اختالف را بپراکند، پس او کارگر دشمن است! ) هرگاه احدي تالش کند2
دهد تا بـین مسـلمانان تفرقـه بینـدازد، پـس او       هاي مسلمانان اختالف را گسترش می کند و بین صف ) کسی که تالش می3

 مزدور دشمن است!
هـاي مسـلمانان گسـترش داد، پـس او مـزدور       انداخت و اختالف را بین صـف ) اگر کسی تالش کرد و بین مسلمانان تفرقه 4

 دشمن است!
-23 »:فتعلَّموا و علَّموا و تفقَّھوا و شاوروا فی األعمال حتّی ال یموتوا ُجّھاالً «

 ) پس یاد بگیرید و یاد بدهید و بیندیشید و در کارها مشورت کنید و نادان نمیرند!1
 و اندیشیدند و در کارها مشورت کردند تا نادان نمیرند! ) پس یاد گرفتند و یاد دادند2
 ) پس یاد دادند و آموختند و فکر کردند و در کارها مشورت کردند و نادان نمردند!3
 ) پس یاد گرفتند و یاد دادند و در کارها فکر کردند و مشورت کردند و نادان نخواهند مرد!4
-24 :»!سوداء إحداث اإلعصار مع غیوملی سبب رُّف عیالحظ فریق إلی المحیط األطلسّی لتع«

 کنند! ها همراه با ابرهایی سیاه، گروهی، اقیانوس اطلس را مالحظه می ) براي فهمیدن علت ایجاد طوفان1
 نمایند! ) گروهی اقیانوس اطلس را در تعریف علت وقوع تندبادها همراه با ابر سیاه لحاظ می2
 کنند تا سبب وقوع طوفان با ابرهایی سیاه را بفهمد! می) یک گروه به اقیانوس اطلس نگاه 3
 کردند! دنبال فهم علت وقوع طوفان همراه با ابر سیاه یک گروه اقیانوس اطلس را مالحظه می ) به4
-25 :»!بھ کلُّ النّاس یجوز اإلصرار علی احتفاظ کّل شعب من عقائده ألنّھ ینتفع«

 برند! مردم از آن سود می همۀاست، زیرا ) اصرار بر حفاظت هر ملتی از عقایدش جایز 1
 برند! مردم بهره می همۀشان جایز است، زیرا از آن  ها بر عقیده ملت همۀ) اصرار 2
 رساند! مردم سود می همۀ) پافشاري هر ملتی بر اعتقاداتش واجب است، زیرا که آن به 3
 رساند! ها سود می انسان همۀ) پافشاري هر ملتی بر عقایدشان مجوز دارد، زیرا آن به 4

-26 :الخطأعیّن 
 دانشمندان براي درك راز آن پدیده تالش کردند! :ةالظّاھرتلک  سرّ  ةلمعرف ءالعلما حاول) 1
 هاي شما همراهتان هست دوست من؟! ؟: آیا گذرنامهالّدخول یا حبیبی ھل عندکم بطاقات) 2
 گویند صبر کن و آنها را ترك کن! بر آنچه می :م...اھجرھو  علی ما یقولون راصب و) 3
 هر گروهی به آنچه دارند، شادمان هستند! :حونلدیھم فر بما حزب ُکلّ ) 4

-27 :الخطأعیّن 
 برند! ها را براي پختن و خوردنشان می مردم ماهی األسماک لطبخھا و تناولھا: النّاس یأخذ) 1
 شدیم! ما هدایت نمی  مان نکرده بود، اگر خدا راهنمایی :ما کنّا لنھتدی لو ال أن ھدانا هللا) 2
 کشد! ها را به آسمان می دهد و ماهی گردباد شدیدي رخ می األسماک الی الّسماء:فیسحب  یَحدث إعصار شدید) 3
 تیمی را براي دیدن آن مکان فرستادند! ذلک المکان: ةأرِسلوا فریقاً لزیار) 4

-28 »انتبھوایاٌم، فإذا ماتوا نالنّاس : «ةارعیّن الّصحیح فی مفھوم ھذه العب
ــرد   1 ــواب نب ــده را خ ــن دلش ــد و م ــه خفتن ) هم
) شـــــکر از آواز مـــــن ایـــــن خفتگـــــان   2
ــۀ) 3 ــو   لحظ ــدار ش ــوان بی ــیده اي ج ــت رس مرگ
) مکـــــن از خـــــواب بیـــــدارم خـــــدا را   4

 

ــدةهمــه شــب  ــک اســتاره شــمرد  دی ــر فل ــن ب م
ــد  ــدا آمدنــــ ــتند و پیــــ ــراب را هســــ خــــ

زنـی  بـه مسـتان مـی    اي طعنـه  خواب غفلت رفتـه 
ــالش    ــا خیــ ــوش بــ ــوتی خــ ــه دارم خلــ کــ

 

-29 »......... یا أیّھا النّاس«»: ھایی قرار دادیم ای مردم! ھمانا شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت«
 !شعوباً  کمجعل نثی وأُ کم من ذکٍر و ... نحن خلق) 2 !قکم من الّرجال و النّساء و نجعلکم شعوباً ... إنّا نخل) 1
 !م شعوباً و أُنثی و جعلناک رٍ ... إنّا خلقناکم من ذک) 4 !قبائل م... أنا خلقتکم من الّرجال و النّساء و جعلناک) 3

ممزدزدورو ددششمن است!
هـاي مسـلمانان گسـترش داد، پـس اوانداخت و اختالف را بین صـف )) اگرگر کسی تتالشالش کرد و بین مسلمانان تفرقه 4

است! دششمنن
ااّھاالً ھی ال یموتوا ُج ُ ّییھھواوا و شاوروا فی األعمال حتّ تتفقفقَّ ھھمموا و علعلَّ مممموا وو »:َّممفتعلَّ

و و نادان نمیرند!1 کنکنیدید و یاد بدبدهیهید و بیندیشید و در کارها مشمشورتت ) پس یاد بگیگیریریدد
ی یاد داددندند2 کرکرددند تا نادان ننمیرنرندد!) پس یاد گرفتندند وو شمشورتت وو اندیشیدند و در کارهرها 
ک کارارها مشوشورترت ککردردند و نادان نمردندند!د!3 ) پس یاد دادند و آمآموخوختند و فکفکر ککردند و در
کرکردند و نادان نخواهند مرد!4 رورتت کرکردند و مش کاکاررها فکفکرر ) پس یاد گرفتند و یاداد ددادادند و ددرر

للتتع األاألططلسی ععّیالحظ فریق إلی المحیطط فف اإلاإلعصار مع غیومععلی سبب ععررُُّّ :»»!!سوداءإحإحداداثث
ییی سسیایاه، گروهی، اقیانوس اطلس را مالمالحظظه می) براي فهمیدن علت ایجادد ططووفان1 کنند! ها همهمراه با ابرها
ر را دردر تعریف علت وقوع تنتندبدباادها همراه با ابر سیاه لحاظ میمی2 یایندند! ) گروهی اقیانوس اطلس نم
قاقیایانونوس اطلسلس ن نگاگاهه3 فبفههمد!می) یک گروه به  هاه را  یسی وقوع طوفان با ابرهایی  کنند تا سسببب
می ) به4 المالحظحظهه سلس را  یک گروه اقیانوس اط ببا ابر سسیاهه مهم ع علتلت وققوع طوفان ههمراراهه ککردردندند! ددنبال ف

ععقاقائدئده ألنّھ ینتفع ّھ شعب منمن علیلی ا احتفاظ کل نلنّاساسّّیجوز اإلاإلصرصرار ااا ::»»!ُُّّبھ کلُّ
عقایدش جایز 1 بربر ححفافاظتظت هر ملتیت ا ازز ارارر میهمۀاست، زیرا ) اص سوسودد ااز آنن دردمم برند! م
است، زیرا از آنن هاا بر عقعقیدیدههململتتهمۀۀ) اصرار2 بهبهرهره می ههمۀمۀشان ججایایزز برند! مردمم
ارا که آنآن ببهه3 واواجبجب استت، ززی اعاعتقاداتاتشش رساند! مردم سود می همۀمۀ) پافشاشاريي ههر ململتیتی برر
آنآن ببهه4 ریراا ز ز مجوز ددارارد،د، رساند! ها سود می انسان همۀ) پافشفشاري هرهر ملتی بر ععقاقایدیدشاشانن

::الخخطأطأننیّن 
رتتلکلک  سر  ةلملمعرعرف ءالعلمااحاول) 1 ةلظظّّ  ::ةا پدپدیده تالش کردند!ااھاھرر داانشمنداان براي دررك ر رازاز آآنن
یا حبیبیھل عندکم بطاقات) 2 هاي شما همراهتان هست دوست من؟! ؟:؟: آ آییا گذرنامهّّالدلّدّخوخولل
گویند صبر کن و آآنها را ترك کن!بر آآنچه می::ھھمم...ااھجھجرھرھو علی ما یقولونببراصبو) 3
فربماحزبللُکّّل)4 تنتند!د!:حونلدیھم هسه ششادادماان دادارنند،د هه آآنچن بهه گروهی هر
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-30 الکلمات: ةفی قراء أالخطعیّن 

  !»مطر الّسمکِ « ةالطبیعیّ  ةیُسمِّی النّاُس ھِذِه الظّاھر) 1
 عنَد نزوِل الَمطَِر! ةِ غیرَ ضوُء الشَّمِس فی قَطَراِت الماِء الصَّ  اِْنَکَسرَ ) 2
 !أسماکاً و السَّماُء تُْمِطُر  ةً َعجیبَ  ةً یَشاِھد النّاُس ظاِھر )3
 !قادٌر علی النَّوم واقفاً علی أقداِمھِ  الفرسُ ) 4

 

 ):٣١-٣٣( ِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ إقرأ النّّص التالی بدقة، ثمَّ أ ■■
 

أھل المدینة فقراً. و لم یکن عنده مال و یشکو دائماً عن فقره. ذات یوم کان یعمل کان ھناک فّالح فقیر جّداً، و کان أکثر 
جل و سأعمل   فی الحقل فأْقبََل الحظُّ لھ حین یظھر أمامھ ا الرَّ قزم (مرد کوتولھ) صغیر و قال لھ: لقد سمعُت َشکواَک أیُّھ

ذَّھب. أخذ الفالح الدَّجاجة و  کلَّ یوم بیضة (تخم ْ◌ ھذه الّدجاجة الّرائعة التی تَبیضُ  عمالً ھاّماً یفید لَک. ُخذ مرغ) من ال
ذھب إلی بیتھ. وجد فی الیوم التالی بیضة من الذَّھب. یا لھا من معجزة، وضع البیضة فی سلة (سبد) صغیرة و ذھب 

ا شدی ٍرح فرح ذَّھب فف ن ال وم الی المدینة و باعھا بمبلغ کبیر. و فی الیوم التالی وجد بیضةَ اُخری ِم ل ی ان یجد ک دا. و ک
اذا  تمکَّنبیضة جدیدةً، فأصبَح بعد فترة قلیلة أغنی رجٍل فی اإلقلیم من ثمن البیض. لقد  ال: لم الطَّمع األحمق من قلبھ فق

د  م یَج ھ ل ة و لکنّ ذبح الدَّجاج ام ب داخلھا. و ق ود ب ز الموج أذبحھا و أکتشف الکن وم؟ س لَّ ی ة ک یض الدَّجاج ر أن تب أنتظ
 یَّ شیٍء.بداخلھا أ

 

:الخطأعیّن  31-
 الطمع یُغیّر النّعم و یأتی بالنّدم! )2  کانت للفّالح حقل کبیر! )1
 لّما سمع القزم الصغیر شکوی الفقیر عمل لَھ عمالً ھاّماً! )4 أغنَی الفالح الفقیر! ةالکنز الموجود داخل الّدجاج )3

-32 عیّن الصحیح:
 ال تبیض ذبحھا! ةعند ما شاھد الّرجل أّن الّدجاج )2 !ةالفالح بعَد الذھاب إلی البیت ذبح الدَّجاج )1
 أصبح الّرجل الفقیر أغنَی رجل بسبب جھده فی الحقل! )4 تََغیََّر عیشھ بعد أیاٍم! ةلّما أخذ الفقیر الدَّجاج )3

-33 ماذا یستنتج من النّص:
 !االنسان لھلکالطمع  إذا کثر) 2 !ةالکثیر ةبالثرو الطمع أوصل المرء) 1
 إالنسان من فکره الیقع فی الخطأ! إذا استفاد) 4 یطلب الکثیر یترک القلیل! من) 3

 

 :)٣۴و  ٣۵عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-34 :»تمکَّن«
 »م ک ن« ةحروفھ األصلیّ  الزم، فعل ماٍض، للغائب،) 2   یثالث فعل ماٍض، للمخاطب، الزم، مزید) 1
ل ، مزیدللغائباتفعل ماٍض، ) 3  ثالثی من باب تفعیل ، مزیدةفعل المضارع، للغائب) 4 ثالثی من باب تَفَعُّ
-35 »:أکتشف«

 فعل ماض، للغائب، مزید ثالثی (لھ حرفاِن زائداِن)) 1
 فعل مضارع، للمتکلم وحده، من باب افتعال) 2
 »ک ش ف« ةفعل ماض، للمتکلم وحده، حروفھ األصلیّ  )3
 ةمن حروف الزائد ة، الھمز»انفعال«فعل مضارع، مصدره علی وزن  )4

 

 ):٣۶-۴٠تالیة (ال ةأِجب عن األسئل ■■
 

-36 :عین الفعلین المناسبین» الغیوم .......... فی الّربیع و ......... النّاس من ثمرات األشجار!«
تُمطر ـ انتفع )4 أمطرت ـ تنتفعون )3 تُمطر ـ ینتفع) 2 واَمطَروا ـ انتفع) 1

-37 ستخدام األفعال:فی ا الخطأعیّن 
د علی حریّ القرآُن یُ ) 2 !الطعام فی شھِر رمضان یَْمتَنع المسلمون عن أکل) 1  !ةِ العقید ةِ ؤکِّ
 خصلتان ال یجتمعان فی المؤمن: البخل و الکذب! )4 !ةیتجلّی فی صور کثیر ةإالسالمیّ  ةتحاد األمّ ا )3

:ةعیّن الفعل الّذی فیھ حروف زائد 38-
 عندما یُفقِد اإلعصار سرعتھ تَسقُط األسماک! )2 الھندوراس! ةیَحدث مطر السَّمک سنویّاً فی جمھوری )1
 !ةیأُمرنا القرآن بالوحد )4 ِمن األرِض! ةٍ واسع ةٍ المسلمون یعیشون فی مساح )3
-39 نفعال؟اِ علی وزن  فعلأّی 
 قطعینتن) 4 فِقواأَنْ ) 3 تَصرونتَنْ ) 2 نَ یَنھض) 1

-40 :ةفیھ فعل لھ حرف أو حروف زائد لیس ةانتخب عبار
  !کیلومتر مائتی ةتَبعد منّا مساف ةمن مدین نَخرج) 1
 !الّشباب افیھ یشتغل ةاشتغل أبی ھذه األیّام بصناع) 2
 معکم من المنتظرین روا إنّیفقل إنّما الغیب  فانتظ) 3
 !إّن القرآن یأُمر المسلمین أّال یَستھزؤوا معبودات المشرکین )4

) ) االتلتحلحلیل الصرفی و و اإلاإلعرعرااب حیح فیی ررح ّ حن الّص ّ :)٣۴و ٣۵٣۵نعیّ

ج و   ج بح ا م ب . و  ھ ا و ب وج ز ا ف ا ھ و أ ب وم  ل ی ج  ج یض ا ب ر أن نت
أأ ٍششیءیٍء.داخلخلھاھا ییَّ

:االخخططأننیّنن
ککبییرر!)1 لللفالفّالحح حقلل ّددعم و یأتی بالنّدم!)2ّّکانتت ّعر النّ ّرالطمع یُغی
الدلّدججاج)3 ھا سمع القزم الصغیر شکوی الفقیر عمل لَھ عمالً)4)4َیأغنی الفالح الفقیر!جج ةّّالکنز اللموموجوجود داخلل الم ّّ

ننیّن الصحیح:
ذذببح الدَّجاج)1 َّ الذھھاباب إ إلی البیتیت !ةَالفالح بعد جاج2)2جج ّاالدلّدجج أنأن ّجلل شاشاھد الر ال تبیض ذبحھا!جج ةّعندند ماا
َّا أخذ الفقیر الدَّججاجاج)3 االم یأیاماٍم!!جججةةّّ ٍععیشیشھ بعد  ریََّر یَغ أأغنغنیی ر رجلل بسبب جھده فی الح)4)4غغتَ َیجل الفقیر ّأصأصبح الر

ّاذا یستنتج من النص:
ةلکثییررةبالالثرثرووالطمع أوصل المرء)1 !!االنالنساننلھلکالطمع  إذا کثر)2!ا
االقلقلیلیل!من) 3 إالنسان منمن فکرکره الیقع فی الخطأ! إذا استفاد) 4یطلب الکثیر یترک

:»»ننتمکَّنن
للمخاطاطب،ب، الزم، مزید) 1 لللغلغائائب،) 2  یثثالثالثفعل ماضٍض،، مماضاٍضٍ،، یلیالزم، فعل م ک ن« ةروفھ األأل   ّ
مماضاٍضٍ، ) 3 لعل ل ، مزیدیدللللغاغائبئباتاتف لعُّ عفَ ، مزیدةففعل الملمضاضاررع، للغائب))4ََف ثثالالثی من باب تَ ثالثی من بابب تفعیلبب

»:أکتشف
1 ((( ممزیزید ثالثالثیثی ( (لھلھ حرففاناِن زازائداِنِ لللغلغائائب،ب، ماماض،ض، ِفعلل
باب افافتعتعالال) 2 ممنن ضمضارارع،ع، للمتکلمل ووححده،ه، فعلل
ااألصألصلی)3 و وحده، حروروفھفھ کتکلملم مااض،ض، للم »ک ش ف« ّةفعلل یی
لعلی وزوزن)4 ردره  لفعل مضارع، مصمص »نفنفعاعال« زمز»ا ھلھ الالزازائدئد ة، ا نمن حروروفف ةة 

):):٣۶٣۶-۴٠للتالیة (الللةببِجب عن األسئل

ااألشألشجاجار!! ثثمراتات منن النّاس و اابیع الر فی ناناسببینین»ّالغیوم االمل االفلفعلعلینین :ععینین
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7صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
هاي مربوط به امکان  به کدام یک از استدالل» نده کند؟را دوباره زهاي پوسیده  کیست که این استخوان«ها که  این پرسش بعضی انسان 41-

 ؟حکمت الهی است الزمۀتوان فهمید که معاد  اد اشاره دارد و از کدام جمله میمع
خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچـه اسـتحقاق دارد برسـاند و حـق      هایی از زنده شدن مردگان ـ  به نمونه اشاره) 1

نکند. کسی را ضایع
ننـد بقادوسـتی و   هـایی ما  هـا پاسـخگوي خواسـته    هایی از زنده شدن مردگان ـ دنیا و عمـر محـدود انسـان     ) اشاره به نمونه2

.فناگریزي او نیست
ـ اشاره به پیدا) 3 برسـاند و حـق کسـی را     ،خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه اسـتحقاق دارد  یش نخستین انسان 

ضایع نکند.
 هایی مانند بقادوستی و فناگریزي او نیست. گوي خواستهها پاسخ ـ دنیا و عمر محدود انسانره به پیدایش نخستین انسان اشا) 4

رهنمون ما بـه  » شوید؟  اینکه به سوي ما بازگردانده نمی و را بیهوده و عبث آفریدیماید که شما  آیا پنداشته«نهیب خداوند به انسان که  42-
 ؟کدام پیام است

.معاد سخن گفته نشده است ةاندازهیچ موضوعی به  دربارةم نیز بعد از یکتاپرستی، قرآن کریدر ) 1
لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده و یداند که زندگ  ) انسان متعهد و مسئول می2
شود. عادالنه خداوند ایراد وارد میاش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام  اگر جهان دیگري نباشد که ظالم را به مجازات واقعی) 3
ها را ندارد.  ان ظرفیت جزا و پاداش کامل انساناین جه) 4

-43 کند؟ هاي انکار معاد را چه چیزي معرفی می سازند و قرآن یکی از انگیزه هاي معاد، آن را از حالت امري دور و نشدنی خارج می  کدام استدالل
سنجیدن و آن را امري بسیار بعید یافتنمعاد را با قدرت محدود خود ) ضرورت ـ 1
نشناختن قدرت خدا ) ضرورت ـ2
نشناختن قدرت خداـ  امکان) 3
معاد را با قدرت محدود خود سنجیدن و آن را امري بسیار بعید یافتنـ  امکان) 4

تردیـد در معـاد، آن را   رغم نداشـتن   ها علی دهد و چرا انسان چگونه او را مخاطب قرار می» یامتغفلت انسان از ق« ۀمواجهخداوند در  44-
 کنند؟ انکار می

1 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ا ً ا َ َ  ْ ُ َ ْ َ کردند. بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می(در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت  ـ ﴾َ
م﴿) 2 کردند. اصرار می بودند و بر گناهان بزرگ(در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت  ـ ﴾ا  ا 
3 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ا ً ا َ َ  ْ ُ َ ْ َ خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ﴾َ
م﴿) 4 خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ﴾ا  ا 

-45 ؟حید و معاد برقرار استاي میان تو در نگاه پیامبران الهی چه رابطه
.اند تهایمان به خدا دانس ۀالزماند و آن را  خدا، ایمان به آخرت را مطرح کردهآنان پیش از ایمان به ) 1
.اند ن را مستلزم ایمان به خدا دانستهاند و آ خدا، ایمان به آخرت را مطرح کردهآنان پس از ایمان به ) 2
.اند ایمان به خدا دانسته الزمۀاند و آن را  به آخرت را مطرح کردهخدا، ایمان آنان پس از ایمان به )  3
.اند ن را مستلزم ایمان به خدا دانستهاند و آ آنان پیش از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده) 4

یـک از دالیـل الـزام     دوم، کدامالتفات به سخن شخص دیوانه یا دروغگو در حالت عادي و اعالم خطر به ترتیب چه حکمی دارد و مورد  46-
 دهد؟ تفّحص در مورد معاد را نشان می

 ) عقالنی ـ غیر عقالنی ـ دفع خطر احتمالی، الزم است.2 ) عقالنی ـ عقالنی ـ احتیاط، شرط عقالنیت است.1
 عقالنیت است.) غیر عقالنی ـ غیر عقالنی ـ احتیاط، شرط 4 عقالنی ـ عقالنی ـ دفع خطر احتمالی، الزم است. ) غیر3

امکان معـاد چـه   زمینۀ تر قدرت خدا در  قرآن براي نشان دادن محسوسخواهد و  معاد از انسان چه میمسئلۀ خداوند براي درك بهتر  47-
؟کند کار می

»دفع خطر احتمالی الزم است«انسان به قانون عقلی احالۀ  ر در خصوص پیدایشِ نخستینِ انسان ـتفک) 1
.اند خداوند مردگانی زنده شدهارادة ها به ـ نقل ماجراهایی که در آن عتیدر طب یمرگ و زندگ جریان همیشگیمطالعۀ ) 2
»دفع خطر احتمالی الزم است«انسان به قانون عقلی احالۀ ـ  عتیدر طب یمرگ و زندگجریان همیشگی مطالعۀ ) 3
 .اند خداوند مردگانی زنده شدهارادة ها به نقل ماجراهایی که در آن ر در خصوص پیدایشِ نخستینِ انسان ـتفک) 4

یدرر))1 کرکرید نیز بعد از یکتاپرستی، قرآرآنن .معاد سخن گفته نشده استةاندازهیچ موضوعی به دربارةییییمم
مسسئول می2 وو متعهد انانساسانن لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده ویداند که زندگ  ))
که ظالم را به مجازات واقعی)3 ددیگري نبنباشاشدد عادالنه خداوند ایراد وارد میاش برساند و حق مظلوم را بستاند، بر نظام اگر ججهاهانن
پاپاداش کامل انساناین جه) 4 وو ظرظرفیفیت جزاا ها را ندارارد.د.  ههانن

خ خارارج میمیکدام استدالل آن را از ححالتتامري دور و نشدنی زهزههاي معمعاد، قرقرآنآن یکی از اننگیگ وو انکار معاد را چه چیزي معرفی میساسازنزندد کندهاهايي
خود ) ضرورت ـ1 بابا ققددرت مححدودودد بسیار بعید یافافتنتنمعاد راا رارا ا امرمريي سنجیجیدندن و و آآنن
نشناختن قدقدرترت خدا) ضرورت ـ2
نشناختن قدرتت خخدداـ  امکان) 3
را امري بسیار بعید یافتنـ  امکان) 4 آ آنن معاد را با قدرت محمحددود خود سنجیدن وو

زاز ق ق«ههۀمواجهخداوند در  انانسانن را مخاطب قرار می» ققیامتغغفلفلتت ع علیلیدهد و چرا انسانانچگونه اوو تردیـد در معـادرغم نداشـتن  ها
ککنند؟نکار میمی

1 (﴿ ْ ُ ْ ِ ََ ََ َا ًا َ ْ ُُ َ ْ َ َ﴾ َ َ  َ ْ د دنیا) مست و مغرور نعمتت ـ ََ میمی(د(در عاعالملم گناهان بزرگ اصراارر و و ببرر کردند. بودندند
مم﴿) 2 و بر گناهان بزرگ(در عالم دنیا) مست و مغرورور ننعمت  ـ ـ ﴾﴾ا اا  ندندد کردندد. اصرار می بوبو
3 (﴿ ْ ُ ْ ِ َ َ َا ًا ََ ْ ُُ َ ْ َ َ﴾﴾ ََ َ  َ ْْ ققیامت، در تمام عمر گناه کند. ـ می ََ ترس ازاز د دادادگگاهه ب بدودونن خخواواههد
م﴿) 4 ککند.ــ می﴾﴾اا ا  رمر گ گناناهه ازاز دادگاه قیامت، در تمام ع ترترسس خخواواهدهد ببدودونن

بربرانان الهی چهچه ر رابابططه توتودر نگاه پیاما ؟حیدید و و معاد برقرار استاي میاانن
کرکردهدهآنان پیش از ایمانان ب بهه)1 رارا ممطرطرحح بهبه آخرتت راا  خدا، اایمامانن .اند سستهایمان به خدا دانسۀالزمااندند و آآن
کرکردهدهآنان پس از ایمان به )2 رارا م مطرطرحح ببه آخرتت مامانن آآخدا، ایا وو دادانسنستهتهاناندد خدخداا مسمستلتلزمزم ا ایمیمانان ب بهه ..انانددنن ر راا
رکردهخدا، ایمان آنان پس از ایمان به ) 3 رطرحح رارا م تت ررا  به آآخرخ و و آنن ب به خدا دانستهزالزمۀاند نان .اند اییم
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وعی است و دیدار کنند، دال بر چه موض ز مستضعفین بر روي زمین معرفی می، خود را ااینکه ظالمان در پاسخ به احوالپرسی فرشتگان 48-

؟تاش پس از مرگ تابع چیس مومن با خانواده
.دهند براي درگذشتگان انجام می ماندگاناعمال خیري که باز ود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ـوج) 1
هایش ـ مقدار فضیلتوجود شعور و آگاهی در برزخ ) 2
هایش تمقدار فضیل ـوجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا ) 3
.دهند  ماندگان براي درگذشتگان انجام میاعمال خیري که باز ـوجود شعور و آگاهی در برزخ ) 4

-49 شود؟ از کدام دسته آثار اعمال است و تا چه زمانی به دفتر اعمال افزوده میخ، ناشی زعذاب روزافزون در عالم بر
 ) ماتقدم ـ تا وقتی آثار عمل زشت در فرد یا جامعه باقی است.1
 ) ماتقدم ـ تا وقتی در دنیا در قید حیات است.2
 ) ماتأخر ـ تا وقتی در دنیا در قید حیات است.3
 ر فرد یا جامعه باقی است.) ماتأخر ـ تا وقتی آثار عمل زشت د4

هاي غلط و انفاق بازماندگان براي شخص متوفّی، در عالم برزخ چه اثري بر پرونده عمل یـا سرنوشـت او دارد و مـورد دوم بـه      مدسازي 50-
 کند؟ هاي ارتباط دنیا و برزخ اشاره می یک از نشانه کدام

رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـدارد ـ        گردد ـ به او می  یشود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه م آن بسته میپروندة ) 1
 اعمالپروندة بسته نشدن 

 اعمالپروندة گذارد ـ بسته نشدن  رسد و در سرنوشت او تأثیر می گناهان فرد است ـ به او میپروندة ) موجب سنگین شدن 2
 گذارد ـ دریافت پاداش خیرات بازماندگان و تأثیر میرسد و در سرنوشت ا گناهان فرد است ـ به او میپروندة موجب سنگین شدن ) 3
رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـدارد ـ        گردد ـ به او می  شود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه می آن بسته میپروندة ) 4

 دریافت پاداش خیرات بازماندگان
کـار بـا    ایـم و کـدام   شریفه صحه گذاشتهبر درستی کدام عبارت  »ها را ندارد جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا«اگر بگوییم   51-

؟نیستحکمت خداوند سازگار 
نَ  وَ ﴿ )1 ُ َ ْ ُ   ْ َ ِ ْ إ ُ تضییع حقوق استحقاقی افراد ـ ﴾ا
رِ  امْ ﴿ )2 ُ ْ َ  َ ِ ُ ْ ُ ا َ ْ تضییع حقوق استحقاقی افراد ـ ﴾َ
ُ  امْ ﴿ )3 َ ْ رِ َ ُ ْ َ  َ ِ ُ ْ اودر وجود  دیجاو یبه زندگ شیگرانابود کردن انسان بعد از قرار دادن  ـ ﴾ا
نَ  وَ ﴿ )4 ُ َ ْ ُ   ْ َ ِ ْ إ ُ اودر وجود  دیجاو یبه زندگ شیگرانابود کردن انسان بعد از قرار دادن  ـ ﴾ا
، جان بـه جـان   با ستم به خویشتنگیرند و آنان که  مورد خطاب فرشتگان قرار می چگونه ،بندند که پاك و پاکیزه رخت از دنیا می آنان  52-

؟شنوند گویند و چه می کنند، به فرشتگان چه می تسلیم میآفرین 
 ایـ آ ـ  میخود تحت فشار و مستضعف بود نیما در سرزم ـ  دیکه انجام داد یبه خاطر اعمال دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 1

؟دیافتیآنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق  زیشما ن
ـ به خاطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 2  ایـ آ ــ  میخود تحت فشار و مستضـعف بـود   نیما در سرزم اعتقادي که داشتید 

د؟یافتیآنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق  زیشما ن
ـ اعتقادي که داشتیبه خاطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 3  نیمگـر زمـ   ــ  میبـود  دچار استضعافخود  نیما در سرزم د 

د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس
 نیمگـر زمـ   ـ میبود دچار استضعافخود  نیما در سرزم ـ دیکه انجام داد یبه خاطر اعمال دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 4

د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس
-53 ترسیم گردیده است؟آیۀ شریفۀ در دنیا در کدام  عملکرد نادرست آنسان پس از وقوف بر العمل ان عکس

1 (﴿ َ ّ ّم و آ   ٍ ن  ً  ﴿) 2 ﴾ا ا ّ ا  ن   ﴾ل رّب ار
3 (﴿ ّ زخّ  ّ ا َ  و  ورا  ٓء و﴿) 4 ﴾ُ ّ ان  ٓءوَن ا  ﴾ا رّب ا  

-54 یک از حوادث رستاخیر عظیم است؟ گر کدام انسان در پیشگاه الهی و حضور تمام اعمال در مقابل انسان، هریک به ترتیب تداعی حضور
 ) کنار رفتن پرده از حقایق ـ برپا شدن دادگاه عدل الهی2 ها ـ برپاشدن دادگاه عدل الهی انسانهمۀ ) زنده شدن 1
 اعمالنامۀ ها ـ دادن  انسانهمۀ ) زنده شدن 4 اعمالۀ نام) کنار رفتن پرده از حقایق ـ دادن 3

ههاياي غغلطلط و انفاق بازماندگان براي شخص متوفّی، در عالم برزخ چه اثري بر پرونده عمل یـا سرنوشـت او دارد و مـورد دمددساسازيزي
از نشانههکددامام کند؟ههاياي ا اررتباط دنیا و برزخ اشاره مییکک

رسـد؛ امـا تـأثیري در سرنوشـت او نـ  گردد ـ به او می ممیشوشود و انسان در قیامت به آثار آن آگاه م آنآن بسته میمیپروندندةة) 1
اعمعمالالپپرروندة بسته نشددنن

شدشدن 2 میگگناهان فرد است ـ بهبه او میمیپروندندة) موجب سنگینن تأتأثیثیرر سرنوشتت ااوو پروندةگذارد ـ بسته نشدن رسدسد و و درر
میمیپپرروندةموجب سنگین شددنن)3 فرد است ـ بهبه اوو پاداش خیرات بازماند و تأأثیر میمرسدسد و و ددر سسرنوشت اگگناناهاهانن  گگذاذاردرد ـ دریافافتت
میمی آن بسته میپروندة) 4 بهبه آثار آن آگاهه یقیامامتت و و انسانن درر یثیرري در سرنوشـت او نـ گرگردد ـ به او می ششودود رسـد؛ امـا ت تـأ

دریافت پاداش خیرات بابازمزمااندگان
نانییتتففیجهان ظرفیینیا«اگر بگوییم  ررا نداردجزجزا و پاداش کامل انس هفه صحه گذاشتهبر درستی کدام عبارت »ها کایـم و کـدام  ششری

؟نینیستستحکمت خداوند سازگارر
َنوَو﴿)1 ُُ َ ْ ُ   ُ ْ ََْ ِ ْ إِِ ُ تتضیضییعیع حقوق اساستحتحقاقی افرادـ﴾اا
رِاْم﴿)2 ُ ْ َ  َ َ ِ ُ ْْ ُُ ا َ ْ تضییع حققوق استحقاقی افرادـرر﴾ََ
ُُاْم﴿)3 َ ْ َِ ُ ْ َ ِ ُ ْ رر﴾﴾ا ُ َ  َ ََ ِ قرقرارار دادنن ـ ـ ُُ یگرارانابود کردن انسان بعد از اودر وجود  دیجاو یبه زندگششیگ
َنَوَو﴿)4 ُ َ ْ ُ   ُ ْ َْ ِ ْ  اإِِ ُ د داادنن  ـ ـ﴾﴾اا کردن اانسنسانان بعد از قرقرارار یگرانانابوبودد اواودر وجودود دیجاو یبه زندگ شگ

میمیآنان ازاز دنینیاا و و پ پاکیزه رخختت كاك رورد خطخطاباب فرشتگان قرار میچچگوگونهنه،بندنددککه پ ، جان بـهباا ستم به خویشتنگیرند و آنانان ککههم
میآفرین  یمیتسلیلیمم ؟شنوندگگویویند و چه میکنند، بهبه ف فررشتگان چچهه

جنجامام د دادادییبهبه خاططر اعاعمامال دیدیسالم بر شما، وااردد ب بهشهشت ششو) 1 میخود تحت فشار و مستضتضعف بود   نیماا در سرزم ـدیدیکه ا
تیآنچه پروردگارتان وعوعدده داده بود،د، ح حققزیشما ن ؟؟دیدیافافتی

ـ به خاخاطرطر  دیسالم بر شما، وارد بهشت شو) 2 میمیخود تحت فشار و مستضـعف بـودنیما در سرزم اعتتقادي که داشتید    
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-55  آیـۀ قیامـت اسـت و   حادثـۀ  کنـد، گناهکـاري بـدون واهمـه از کـدام       هاي انکار معاد که قرآن کریم به آن اشاره مـی  یکی از انگیزه

﴿﴿ َ َم َو اَ َ  ِ  ٍ ِ َ َ ُن  ِ ا ا ُ َ  رستاخیز است؟واقعۀ حاکی از کدام  ﴾ُ
 اعمال ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالمنامۀ دادن ) 1
 ها ـ کنار رفتن پرده از حقایق عالم ) تغییر در ساختار زمین و آسمان2
 اعمالنامۀ ) برپایی دادگاه عدل الهی ـ دادن 3
 اعمالنامۀ ) شنیده شدن صداي مهیب ـ دادن 4

-56 ؟شود حقایق عالم چه چیزهایی آشکار می بسط حیات در قیامت چگونه است و با کنار رفتن پرده از
جمله اعمال و رفتـار  واقعیت همه چیز از  ـ شود ها آغاز می پیچد و حیات مجدد انسان ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میب) 1

ها و نیات انسان
ها اعمال و رفتار و نیات انسانپیچد ـ واقعیت همه چیز از جمله  شوند و بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می ها زنده می انسان) 2
ها هاي انسان  ر و نیت، افکاشود ـ فقط اعمال ها آغاز می پیچد و حیات مجدد انسان  ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میب) 3
ها هاي انسان فقط اعمال، افکار و نیتـ  پیچد ار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میشوند و ب می ها زنده ) انسان4

تغییرات در  ایم و آوردهم اعمال پیامبران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ دلیلی براي چه چیزي اگر بگویی 57-
 ؟چگونه استها هنگام قیامت  ساختار زمین و آسمان

اسـت کـه    چنـان گسـترده و عمیـق   ایـن تغییـرات    ـ  گیرد عیار و میزان سنجش اعمال قرار میاعمال پیامبران و امامان م) 1
.شوند ها و زمینی دیگر تبدیل می ها و زمین به آسمان آسمان

هـا و زمـین بـه     چنان گسترده و عمیق اسـت کـه آسـمان   این تغییرات  ـ  پیامبران و امامان بهترین گواهان قیامت هستند) 2
.شوند ها و زمینی دیگر تبدیل می آسمان

ـ پیامبران و ) 3 هـا فکـر    انی و غافلگیرکننـده اسـت کـه انسـان    این تغییرات چنان ناگهـ  امامان بهترین گواهان قیامت هستند 
.اند فتهها و زمین وسعت یا کنند همین آسمان می

انی و غافلگیرکننده است کـه  این تغییرات چنان ناگه گیرد ـ  عیار و میزان سنجش اعمال قرار میاعمال پیامبران و امامان م) 4
 .اند   زمین وسعت یافتهها و  کنند همین آسمان ها فکر می انسان

ْ ﴿آورد که  چه زمانی خداوند بانگ بر می ِ ِ ا َ ْ َ ا َ  ُ ِ ْ َ َم  ْ َ ْ -58 ؟افتد و پس از آن چه اتفاقی می ﴾ا
ْ ﴿زننـد ـ    آیند و دست به انکار مـی  ت میگواهی فرشتگان به شگفمشاهدة که بدکاران از  ) زمانی1 ِ ِ ـ ْ ـ ا َ ُ َ ُ ُ  وَ  َو  َ ـ ْ َ

نَ ا  ُ ِ ْ َ ا  ُ َ  َ ِ  ْ ُ ُ ُ  ﴾ْر
ْ ﴿ ـخورند تـا شـاید خـود را از مهلکـه نجـات دهنـد         اران در روز قیامت سوگند دروغ میکه بدک زمانی) 2 ِ ِ ـ ْ ـ ا َ ُ َ ُ  وَ  َو 

نَ  ُ ِ ْ َ ا  ُ َ  َ ِ  ْ ُ ُ ُ ُ اْر َ ْ َ﴾ 
ـ ﴿ ـخورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند   اران در روز قیامت سوگند دروغ میکه بدک ) زمانی3 ِ  ٍ ِـ َ ْ َ ُن  ـ ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ ـ َ ُ

 َ َم َو ا َ﴾ 
َ ﴿زنند ـ  آیند و دست به انکار می گواهی فرشتگان به شگفت میمشاهدة که بدکاران از  زمانی) 4 َم َو ا َ  ِ  ٍ ِ َ ْ َ ُن  ْ ِ ٕ ْ ا ا ُ َ ُ﴾ 

؟وضعیت مردم در آن روز چگونه است باشند و است، مأمون می و زمانش نامعلوم یوقوعش حتماز هول روزي که چه کسانی  59-
.افکنده است ریاز ترس به ز شانیها آنان سخت هراسان و چشم يها گردند؛ دل یم يبه دنبال راه فرارهمه  ـ کوکارانین) 1
.ستندیکه مست ن یرسند؛ درحال یمست به نظر مهمچون افراد  آن روز بتیمردم از ه ـ کوکارانین) 2
.ستندیکه مست ن یرسند؛ درحال یهمچون افراد مست به نظر م آن روز بتیمردم از ه ـمعتقدان ) 3
.افکنده است ریاز ترس به ز شانیها آنان سخت هراسان و چشم يها گردند؛ دل یم يبه دنبال راه فرارهمه  ـمعتقدان ) 4

خطا به چـه چیـزي در   از ) (افتد و مصونیت پیامبران و ائمه  چه اتفاقی در قیامت می سهمناك در عالم یبانگدوبارة پس از پیچیدن  60-
؟ شود قیامت منجر می

هاها ـ بهترین گواه قیامت بودن آن ) قبض حیات انسان1
معیار و میزان سنجش اعمال قرار گرفتنـ   ها ) بسط حیات انسان2
معیار و میزان سنجش اعمال قرار گرفتن ـ ها ) قبض حیات انسان3
 هاـ بهترین گواه قیامت بودن آنها  ) بسط حیات انسان4

ن سان4 انا  ها هاي انسان فقط اعمال، افکار و نیتـ پیچد ببار دیگر بانگ سهمناکی در عالم میشوند و ب   می هاا ززندندهه))
پیپیامامبربران و امامان عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است؛ دلیلی براي چه چیزي گر ب بگوگویییی تغییایم وآوردهم اعماالل

؟چگونه استهها ههنگام قیامت ساختار زمزمینن و آسمانن
و اماممانان م م) 1 یمیاعمال پیایاممبرارانن ایـن تغییـرات    ـگیرد ممعیار و میزان سنجش اعمال قررارر اسـ چنـان گسـترده و عمیـق      

به آسممانانآسمان یمیها و ززمیمینن یدیلل .شونونددهاها و زمینی دیگر تب ش
گوگواهاهانان قیامت هستندند) 2 امامانن بهتهتررین و تغغییراراتت ـپیامبران یاینن ـتـت کـه آسـمان       اسا ترتردهده و و عمیق گسگ     هـا و زمـچنان

میمیآسمان تبدیلل .شوند ها و زمینی ددیگیگرر .ش
ـ پیامبران و ) 3 هستند  ت تغیغییراات چنان ناگهـامامان بهترینین گ گواهان قیقیامتت نین ـنـدده اسـت کـه انسـان    ا     هــ ـ انی و غافلگیریرککن

زمزمین وسعت یاکنند همین آسمانمی وو .اند فتهها
ا اعممال قرار میاعمال پیامبران و امامانان م) 4 شجش و میزان سن چ چنانان ناگهگیرد ـ  ممعیارر ریراتت ههانی و غافلگیرکننده اساین تغی

سنسانان فکفکر می ا همهمین آآسمسمانانههاا وسوسعت یافتهها و  کنندد .اند   زمینن
ْ﴿﴿آورد که چه زمانین خ خداوند بابانگنگ بر می ِ ِ ا اَ ْ ا َ َ ُ ِِِِِِ ْ َ مَم مممممْ َ َْ زاز آآن چهچه ااتتفاقاقی می﴾اا ؟افتدو پس 

ازاز ) زمانیی1 بددکاکارارانن انانکار مـی ففت میگوگواهی فرشتگان به شگفمشاهدهدةةککهه ب بهه تست دند و د ِ ْ ﴿زننـد ـ     آی ْْ اا َ ُ َ ُ َوَو
نَنا ُ ِ ْ َا  ُُ َ  َ َ ِ  ْ ُ ُ ُ ﴾﴾ْر

ب بدک زماانی) 2 میمیکهکه تات ددههنـد       ککاران دردر ر روزوز ققیایامت سوگوگندند د دروروغغ ش شـاید خـود را از مهلکـه نجـ ْ﴿       ـخخورورنند ت تـاا ا َ ُ َ ُ َ ﴿و﴿
َنَ ُ ِ ْ َا  ُُ َ   َ ََ ِ  ْ ُ ُ ُ ُ اارْر ََ ْ َ﴾﴾

یمیکه بدک ) زمانی3 ر روز قیامتمت س سووگند دروروغغ دردر از مهلکه نجات دهند  ککاران شاشایدید خخودود راا ِ﴿    ـخورورند ت تاا َ ْ َ ُن  ُـ ْ ِ ِِٕ ْ اا اا ُُ ااـ ــ َ ُ
ا َو َم َ﴾ َ َم َو ا

میمیمشاهدةکه بدکاران از  زمانی)4 بهبه ش شگفگفتت میمیگواهی فرشتگاگانن انانکاکارر مَم  وَو ا﴿﴿زنزنندند ـ ـ  آیآیندند و و د دستست ب بهه َ   ِ   ٍ ِ َ ْ َ ُنُن   ْ ِ ِِٕ ْ اا  اا اُ َ َُ
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10صفحه  زبان انگلیسی

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

She published her first book while she ……… still ……… in the university.61-
1) is - studying  2) was – studying 
3) has - studied  4) had studied 
His mother always ……… her children to look after ……… and do what they like .62-
1) wants - them  2) wants - themselves  
3) is wanting - themselves 4) is wanting - them
In most parts of the United States, you ……… at least 16 to get a driving license63-
1) must have been 2) can been 3) may be 4) must be 
When you travel to a foreign country, you need to be familiar with its culture in order to have 64-
……… behavior.
1) average 2) cool 3) appropriate 4) modern 
My mother always says Tom doesn’t ………weight even though he eats a lot.65-
1) gain 2) take 3) give 4) get 
As we arrived in Antalya, they gave us some ……… at the airport which were full of useful 66-
information a foreign visitor might need. 
1) stores 2) tickets 3) booklets  4) notebooks 
Donald is fluent in English and French and is interested in traveling round the world. That’s 67-
why he has decided to find a job and start his work as a travel ………
1) nation 2) agent 3) ancient 4) patient 
In most parts of the world, it is ……… to eat turkey on thanksgiving day.68-
1) traditional 2) comfortable 3) hospitable 4) behavioural 

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. 

Every year millions of people pack their suitcases or put on backpacks and flock to visit the 
seven (69)……… of the world. They wander through the castles and museums of Europe, 
and the cities and natural (70)……… of North and South America. Why do people want to 
explore the world? It gives them better perspective about the earth and the people living 
(71)……… it. It opens their minds, it gives them a feeling of accomplishment, and it makes 
them (72)……… So save some money, get your passport ready, and see the world it will 
change your life forever.  

69-
1) countries 2) towns 3) cities 4) continents 

70-
1) humans 2) wonders 3) cultures 4) vacations 

71-
1) over 2) into 3) on 4) above 

72-
1) feel week 2) make certain 3) feel alive 4) do better 

When you travel to a foreign country, you need to be familiar with its culture iinn order toto
……… behavior.
1) average 2) cool 3) appropriate 4) ) momoddern 
My mother always says Tom doesn’t ………weight even though he eattss a a llot.
1) gain 2) take 3)3) give 44) get 
As we arrived in Antalya, , ththeyey ggave us ssomomee ………… at the airpoortrt wwhichh wweere full of uf
information a foreeigignn visitor mimighghtt need. 
1) stores 2)2) tickets 3)3) bbooooklklets 44)) notebooks
Donald is fluent in EEnglish and French aandnd iis interestteded iin n trtraaveling g roround the world. T
why he has decideded to o find a job and start hhisis wworo k as a traraveell ……………
1) nation 2)2  agent 3)3) aancient 4) patient
In most parts of the wworo ldd, , it is ……… to eat turkekeyy on thanksgivviing g day.
1) traditional 22) ) coomfm ortable 3) hhosospitable 4)4) bbehehavioural 

PART BB:: CCloze Test 
Directctions: Questions 69-72 arre e rerelateedd tot  the following passage. ReRead thehe ppasassagege aand d
which h chchoice (1), (2), (3) or (4) beestst ffitits s eachch sspap ce. Then mmararkk yourur aansnswwer shsheeet. 

Every year millions ofof ppeoeoplp e pack their suitcasseses oor r puputt on bbacackpkpacackks andnd fflolock too vis
even (69)………… of ththee woworlldd. TTheheyy wawander throughg tthehe ccasastles aandnd museuumsms of Eu
nd the cicititiees and natural (70)……… ofof NNororthth andd SSououthth Amemeririca. Whhyy ddo people wa
xxplplore the world? It gives them better perspective abbouout t the eaeartrthh and the people l
771)……… it. It opens their minds, it gives them a feeeelingng ooff accomplishment, and it m
hhemem ((772)2)……… SoSo ssavavee sosomeme mmononeyey, gegett yoyourur ppasasssport ready, and see the world it
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11صفحه  زبان انگلیسی

PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Every human being living on the earth should try to save trees and participate in tree 
planting activities (1). In fact, not only are trees a great symbol of life and nature, but also  
they are important for us in some very important aspects. 

First of all, they have a very special role in nature. They provide home and shelter along 
with food for many animals and even some people (2). At the meantime, they have a very 
important cooling effect and can cool a large area. This helps a lot in saving energy for air 
conditioning. Furthermore, they filter harmful gasses in the air and refresh it. Also, trees 
control floodwaters and prevent flooding. 

Secondly, trees have economic value, too. Job of many people depend on trees, for 
example, the workers who work in paper and wood industries (3). We get many products 
such as fruits, spices, and medicine from trees. 

Thirdly, trees have an interesting role wherever they are. They make the place more 
beautiful and peaceful.  

If you live in a neighborhood with lots of trees, you may feel happier. Many birds live on 
nests on trees. 

Finally, trees show the history of every place (4). Obviously, people in a city with old 
trees are proud of their city’s history. Interestingly, there are some trees which are thousands 
of years old and many tourists like to visit them as landmarks. 

Which title is the most suitable one for this passage? 73-
1) Trees are very old  
2) Save trees, save life  
3) Villages that do not have trees are not beautiful. 
4) Animals cannot live without trees 
Where is the best place to add the phrase “and furniture factories”?74-
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Which sentence is Not relevant to the main topic of the paragraph? 75-
1) Many birds live on nests on tress.  
2) Finally, trees show the history of every place. 
3) We get many products such as fruits, spices, and medicine from trees. 
4) Also, tree control floodwaters and prevent flooding. 
The word “this” in paragraph two, line three, refers to ………76-
1) planting trees 2) cooling effect 3) home and shelter 4) food 

onditioning. Furthermore, they filter harmful gasses in the air and refreshsh iitt. AAlslso,o,
ontrol floodwaters and prevent flooding.

Secondly, trees have economic value, too. Job of many people ddepepend onon ttrrees
xample, the workers who work in paper and wood industries (3)).. WeWe get mmanany prod
uch as fruits, spices, and medicine ffroromm trtrees. 

Thirdly, trees have anan iintnterestingg rrololee whwherevever they are. TThehey mamakeke the place
eautiful and peacacefeful.  

If you live in a nn ieighborhood with lootss of trees, yoyou u mam y fefeelel happpipieer. Many birds liv
nests on trees. 

Finally, trees shohow w tht e history of every pplalacce (4). Obbviviously,y, ppeople in a city with
rees are proud of theeiri  citity’y s history. Interestingglyly, , there are somme ttrees which are thous
f years old and many totourisists like to visit them asas llana dmarks. 

Which title is tthehe most suuititabablel  onene for this passage?? 
1) Treess aarere very old  
2) Savve trees, save life  
3) Villaageges that do not have trees aarere nnotot beaaututififul.
4) Animals canannon t live without trees 
Where is the best pllacacee tot  add the phrase “andd ffururniituturere ffaactorieses”?”?
1) 1 2)2) 2 3) 3 4)4) 44
Which senttenence is Not relevantt ttoo ththe e mam in topic off ththe paparragrapph?h? 
1) MManany birds live on nests on tress.  
2)2) FFininalallyly, trtreeeess shshowow tthehe hhisistotoryry oof f eveverery y plplacace.e  
3)) We geg t manyy pproducts such as fruits, , sppices, , and memedidicicine from trees. 
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12صفحه  زبان انگلیسی

Passage 2: 

Traveling is a satisfying learning experience with lots of irreplaceable rewards, but these 
benefits can be enhanced even more through ecotourism. Ecotourism lets you travel with a 
higher level of personal satisfaction because you not only help preserve the planet, but also 
contribute to the quality of people’s lives.

 There are many local communities that do not have any opportunity to grow through 
industrial development. Therefore, they can benefit greatly from tourists who respect their 
culture, nature, and lands and at the same time help their economy. 

The more that we know about a certain place, our love and admiration  grows and inspires 
us to protect it. Tour guides and hosts are educated in order to share knowledge with visitors 
while tourists come to appreciate the beauty of the region. In addition to the joy of seeing 
beautiful natural scenery, the visitors gain a new perspective that comes with learning about 
the historical and environmental importance of unfamiliar lands and buildings. 

As we explore unknown places with a spirit of curiosity and kindness, we begin important 
discussions with local people and other visitors. Through their stories, we can better 
understand what the needs and desires of the local people are. 

Unfortunately, tourists are viewed by some as rude visitors who create problems for local 
residents. It is a fact that locals are often annoyed by the increased traffic, unreasonable 
demands and the inability of tourists to understand and respect their ethnic culture. 

The main topic of the second paragraph is ……… .77-
1) industrial development is necessary of ecotourism to grow. 
2) ecotourism destroys the nature and bothers the residents. 
3) ecotourism is valuable for both the local people and the plant. 
4) traveling is an activity that can help us learn more about other cultures and regions of the 

world. 
According to the passage it is implicitly stated that tourists can help the economy of the 78-
communities which ……… .
1) are growing fast through industrial development 
2) benefit from their potentials in trading and business 
3) do not have any industrial means to develop 
4) are part of developed nations and do not need tourists 
All of the following words have a synonym in the passage EXCEPT ……… .79-
1) location 2) visitors 3) trip 4) quality 
The author is expected to ……… in the last paragraph.80-
1) give more examples of problems created by tourists for the locals 
2) present the solutions ecotourism has for the mentioned problems 
3) introduce a new form of tourism which can help poor countries 
4) explain the role of tourism in increasing our knowledge about the world 

he historical and environmental importance of unfamiliar lands and buildings. 
As we explore unknown places with a spirit of curiosity and kindness, wewe bbegeginin iimpmpo

discussions with local people and other visitors. Through their stororieiess, we cacan n b
understand what the needs and desires of the local people are. 

Unfortunately, tourists are viewed by y soomem  as rude visitors who crcreeate proroblbleems for 
esidents. It is a fact that localalss araree often annonoyey d by the increreasased trarafffficic, unreason

demands and the innababililitityy of touririststss toto undererststana d d ana d respect ththeieir ethnnicic cculture. 

The main topic oof thhe second paragraphh iis ………… .
1) industrial deveelol pmpment is necessary of ececototouourism to grgrowow. 
2) ecotourism destroroys tthe nature and bothers ththee residents.s  
3) ecotourism is valuauable e fof r both the local peoplple e and the plant.. 
4) traveling is an activitity y thhatat can help us learn mmorore about otheher r cuc lturreses aandn  regions o

world. 
According toto tthhe passage it isis impmplicitly stated thaatt toururisistts can help p ththee econonomomy o
commununitities which ……… .
1) aree ggrowing fast through induduststririala devvelelopment 
2) beneffitit ffror m their potentials in trradadiningg and d bubusisinen ss 
3) do not have aanyny industrial means to ddevevelelopop 
4) are part of developeded nnatations and do not ne ded ttououririststss 
All of the followiwingng wordsds hhava e a sysynononynym m in the ppassagege EEXCXCEEPT …………… .
1) locatioionn 2) visitors 3)3) tririp p 4)4) qquuality 
ThThee author is expep cted to ……… in the last paragraph.
1)) giive more examplles fof problblems createdd bby tou iristtss for ththee llocals 
2)2) ppreresesentnt tthehe ssololututioionsns eecocototoururisismm hahass foforr ththee mementntioionenedd problems 
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 گویی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 
 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف

 دقیقه 35 100 81 20 ریاضی 1
 دقیقه 25 130 101 30 شناسی زیست 2
 دقیقه 30 150 131 20 فیزیک 3
 دقیقه 25 175 151 25 شیمی 4

 
 

 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 )27تا  1(صفحه  1فصل  ریاضی 
 )68تا  47(صفحه  3فصل 

  1درس  1فصل 
 )10تا  1(صفحه 

- 

 - - )90تا  55(صفحه  5و  4فصل  شناسی زیست

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

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

 - - 2فصل  شیمی
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2صفحه  تجربی ریاضی

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

xهاي عبارت  کدام گزینه از شمارنده y6 -81 ؟نیست 6

1 (x y   2 (x y   3 (x y2 2   4 (x y xy2 2   
xاگر  x2 29 7 xباشد، حاصل  8 x2 29 -82 کدام است؟ 7

1 (2 2 (4 3 (3 4 (5 
5حاصل عبارت  5

7 2 6 7 2 -83 برابر است با: 6

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

5   4 (2 

/حاصل کسر 

/

( ) ( )
1 1
3 2

3

1 0 1258
10 5 8

-84 برابر است با: 

1 (1
2   2 (2 3 (3

1
2

   4 (1
8   

Aاگر  7 Bو  6 1
7 Aباشد، حاصل  6 B

A B

2 2
2 2

3
3

-85 برابر است با: 

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

4   

2...حاصل عبارت  2 -86 برابر است با: 2
 ) نامتناهی4 6) 3 4) 2 2) 1

-87 ؟نیستهاي زیر صحیح  یک از گزاره کدام
 اي متناهی باشد. تواند مجموعه نامتناهی می مجموعۀ) اشتراك دو 1
Aنامتناهی بوده و  مجموعۀدو  Bو  A) اگر 2 B  ،مجموعۀباشد (B A) عضوي باشد. تواند تک می 
 اهد بود.اي نامتناهی خو قطعاً مجموعه Aنامتناهی باشد، آنگاه  زیرمجموعۀداراي یک  A مجموعۀ) اگر 3
Aهاي  ) مجموعه4 {x , x }1  هر دو متناهی هستند. 100مضارب طبیعی عدد  مجموعۀو  2

-88 و  Aنفر آنها در یک ماه گذشـته از محصـوالت شـرکت     70اي، مشخص شد که  مشتري یک فروشگاه زنجیره 110در یک نظرسنجی از 
نفر از آنان نیز اعالم کردند که در این مـدت از هـر دو شـرکت خریـد      32اند. همچنین  خرید کرده Bنفرشان از محصوالت شرکت  57

یـک از ایـن دو شـرکت     و تعداد افرادي که از هیچ aاند را برابر  اند. اگر تعداد افرادي که دقیقاً از یکی از این دو شرکت خرید کرده کرده
a)فرض کنیم، حاصل  bاند را برابر  خرید نکرده b) کدام است؟ 

1 (52 2 (48 3 (42 4 (38 
-89 است؟ 133باشند. در این الگوي خطی، چندمین جمله، برابر  می 41و  17ترتیب  در یک الگوي خطی، جمالت چهارم و دهم به

 بیست و نهم جملۀ) 2  بیست و هفتم جملۀ) 1
 سی و هفتم جملۀ) 4  سی و سوم جملۀ) 3

,دوم  دنبالۀ درجۀ جملۀچندمین  , , , , ...5 8 13 20 -90 است؟ 533، برابر 29
1 (t33   2 (t31   3 (t29   4 (t23   

-91 ؟نیستهاي زیر صحیح  یک از گزینه کدام
, دنبالۀ) 1 , , ,...2 5 4 5 6 5 8  حسابی است. دنبالۀیک  5
 اي وجود ندارد که هم حسابی باشد و هم هندسی. ) دنباله2
 است. 40دوم، برابر  واسطۀحسابی درج کنیم،  واسطۀسه  62و  18) اگر بین دو عدد 3

,هندسی،  دنبالۀاول  جملۀضرب بیست  ) حاصل4 , , ,...2 4 8  است. 2102برابر  16

1((11
22 2 (23 (3

1
2

 4 (1
8 

Aگر  7 Bو 67 1
7 Aباشد، حاصل 66 B

A B

2 2B
2 2B

3B
3

برابر است با: 

1 (1 2 (2 3 (11
22 4 (1

4 

22...حاصل عبارت  2 برابر است ببا:22
ی66)4433) 22) 1 ) ن ناامتناه4

؟؟نیستهاي زیر صحیحیححیک از گزارهکدام
متمتناهی باشد. تواند مجموعه نامتناناهیهی می مجموعۀ) اشتراك دو1 ايي
تمتنناهیهی بوده و مجمجمموعۀدووBو A) اگر2 AAنا B  ،مجموعۀباشد((B A)عضوي باشد. تواواندند تک ممی
ااي یک AAمجموعۀ) اگرر3 باشد، آنگاه زیرمجمجمووععۀددارا نتناهاهیی جمجموموعهAنام اهد بود.اياي نامامتتناهی خوخوقطعاً 

ه AAهاهايي ) مجموعه4 {x , }{x{x }, xx, xxxx هر دو متناهی هستنند.د10100مضارب طبیعیعی عدددمجموعۀو
رفروشگاه زنجیره111100در یک ننظرظرسسنجی اازز شدشد که ممششتري یکک آنآنها در یک ماه گذشـته از محصـوالتت شـرک7070اي، مشخصص نفنفرر

ه هـر دو شـرکت322اناند. همچمچنینیننخخررید کردهدهBBنفرشان از محصووالالت شرککتت57 زاز ننیز اعالم کردند که در این مـدت  ازاز آآننانن نفرر
ککردهکرده خ خریریدد شرشرکتکت ازاز ااینین دوو تتعداد افراديدي که دقدقیقیقاً از یککیی ازاز هیچaاند را برابر اندند. اگاگرر ک کهه يدي یـک از ایـن دو شو تعداد افرا

a(a)فرض ککنینیم،م، حاصاصللbbاند را برابابررخرید ننکرکردده b) کدام است؟
1 (5222((483 (424 (338

و دهم بهبه یتیب در یک الگوي خطی، جمالت چهچهارارمم است؟ت؟133باشند. در این الگوي خطی، چندمین جمله، برابر می41و 17ترتر
بیست و نهم جملۀ) 2بیست و هفتم جملۀ) 1
فلۀ)4لۀ)3
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 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

اسـت. در ایـن دنبالـه،     310زوج برابـر   مرتبۀو مجموع جمالت  300فرد برابر  مرتبۀجمله، مجموع جمالت  50حسابی با  دنبالۀدر یک  92-
aحاصل  a30  کدام است؟ 10

1 (8 2 (16 3 (12 4 (20 

,هاي حسابی  دنباله , , , ...
, , , , ...

6 9 12 15
3 7 11 -93 رقمی دارند؟ مشترك دو ۀجملچند   15

1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 
Aنقاط  AA(x ,y Bو  ( BB(x ,y برابر  B ،3 نقطۀآن از  فاصلۀطوري قرار گرفته است که  ABخط  روي پاره C نقطۀمفروض هستند.  ( 94-
 کدام است؟ C نقطۀباشد. مختصات  A نقطۀاش از  فاصله
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)Aصورت  مختصات سه رأس مثلثی به , )6 7 ،B( , )11 )Cو  3 , )2 -95 است. مساحت این مثلث برابر کدام گزینه است؟ 2

1 (15 2   2 (/20 5   3 (21 3
2   4 (/21 5   

)A نقطۀ n ,n )3 1 xروي خط  1 y2 3 2 -96 این نقطه از مبدأ مختصات کدام است؟ فاصلۀقرار دارد. در این صورت  0

1 (3   2 (2 5   3 (2 10
3   4 (2 5

3   

kxاي که بین دو خط موازي به معادالت  مساحت دایره y5 12 xو  2 ky10 -97 گیرد، کدام است؟ قرار می 15

1 (3
2   2 (9

4   3 (3
4   4 (9

16   
)A نقطۀ m ,m )2 محورهاي مختصات است. در این صورت مساحت این مربـع برابـر   رأس مربعی است که دو ضلع آن منطبق بر  1 98-

 باشد؟ کدام گزینه می

1 (2
9یا  4) 2 2یا  3

4  3 (4
9) 4 4یا  9

 2یا  4
A(a نقطۀ قرینۀ ,b )1 )B نقطۀنسبت به  1 a,b )2 xروي خط  1 -99 کدام است؟ A نقطۀگیرد. طول  قرار می 3

1 (1
3   2 (2

3   3 (1   4 (4
3   

yدو نقطه که روي خط  فاصلۀ x2 xآنها از خط  فاصلۀقرار دارند و  2 y2 1 -100 است؟ 5باشد، از هم چند برابر  5برابر  0
1 (/3 5   2 (/1 5   3 (/4 5   4 (/2 5   
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مثمثلثی به )Aصصوورتتمختصات سه رأأسس , ), ) ،B(B( , )(( )CCو ), , ))( , مسمساحت این مثلث برابر کدام گزینه است؟)( ااستست.

1 (15 2 22((/20 55// 33((3221
2 4((/21 5/ 

)Aقطۀ n ,n )n ,nn ,n خخط xروويي yy2 33 22 0x yx y این نقطه از مبدبدأ مخختصات کدام است؟فاصلۀقرار دارد. دردر ااینین صورت

1 (3 2 (22 52 3 (2 10
3 44 (2 5

3 

به معادالت مساحت دایره ومواززيي دودو خط  kkxاي که بیبینن y5 12x xو 22 ky10 15x kyxم می  گیرد، کدام است؟ ققرار

1 (3
22 2 (99

44 3 (3
4 44((9

116 
)A(Aقطۀ ,m ,m )mm ,mm مرمرببعی است که دو ضلع آن منطبق بر است. در این صورت مساحتت ا ایین مربـعرأأسس وحورهرهااي مختختصاصاتت م

ببااشد؟کدام گزینه میی

1 (2
9ییاا44))2222یایا  3

4433((44
9) 44یا  9

2ایا  4
A(aنقنقططۀقرینۀ ,a b )b,b )b  ببه )Bنقنقططۀنسبتت ,bb )( a ,a bb خط  )( xروي رار میی3 کدام است؟Aننقطۀگگییرد. طولول  رقر

1 (1
3 22((2

33 3((11 4 (4
3 

yyدو نقطه که روي خط فاصلۀ x2 2xx و و خطخط  ففاصاصلۀلۀقرار ددارارندند ا ازز y2آنآنهاها 12 1 00x yx y بربرابابرر55ببرارابربر چنچندد ه همم ازاز 55باباشدشد،،
1 (/3 5/ 2 (/1 5// 3((//4 5/ 4((//2 5/ 
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4صفحه  شناسی  زیست
-101 ......... ستینممکن  ،شده را دارد تراوش بازجذب مواددر  سهم نیشتریکه ب یبخش

 قرار داشته باشد. هیکل يدر بخش قشر )2 بالفاصله پس از کپسول بومن قرار گرفته باشد. )1
 شود. يا دور لوله رگیشدن خون مو رهیسبب ت )4 فراوان باشد. يها با مژه یمکعب یبافت پوشش يدارا )3

-102 .........  يدیپروتونفر ،ایدر پالنار
 دارد.را  ینقش اصل دار تروژنیدر دفع آب و مواد ن )1
 وارد کند.به آن  ایخارج  یدرون عاتیرا از ما يمواد تواند یم )2
 تاژك است. نیبا چند يا هسته تک يا شعله يها اختهی يحاو )3
 بدن راه دارد. خارجه چند منفذ ب قیهاست که هر کانال از طر از کانال يا شبکه )4

-103 .استبرابر  ......... تعداد با .........تعداد  هیدر کل
 کننده ادرار جمع ۀلول ـ ها زهیگرد )2  ها لپ ـ ها  هرم )1
ها کالفک ـ یانشعابات سرخرگ )4 وابران  سرخرگ ـ یرگیمو يها شبکه )3

-104 است؟ درست مقابلیاختۀ با ارتباط  کدام گزینه در
دوقسمتی دارد.هستۀ ) همانند مونوسیت 1
باشد. هاي روشن می بازوفیل حاوي دانه) برخالف 2
هاي ریز دارد. اي با دانه یاخته ) برخالف نوتروفیل میان3
گیرد. می اي بنیادي لنفوئیدي منشأ از یاخته) همانند مونوسیت 4

-105 ؟نیست دستگاه دفع ادرار فیاز وظاکدام گزینه 
 فشار خون میتنظ) 2  خون تیهماتوکر میتنظ) 1
 ترشح آلدوسترون) 4 انیدراز  کیکربن میدفع محصوالت آنز) 3

-106 باشند. ......... ستینممکن  هیاز کل یحفاظت يها بافت
 نقش داشته  ،يدر هومئوستاز) 2  يانرژ رهیمنبع ذخ نیتر عنوان بزرگ به) 1
  يوندیپ  بافت) 4 کالژن  يها با رشته يا نهیزم ةمادفاقد ) 3

-107 خون انسان، درست است؟ دهندة تشکیلهاي  مورد بیشتر یاخته کدام عبارت، در
 باشند. خود می یاختۀ میان هایی در ) حاوي دانه2 باشند. خود می هستۀ) فاقد دنا درون 1
 در خون نقش دارند. 2COدرصد گاز  70) در انتقال 4 باشند. خون می pH کنندة تنظیم) حاوي پروتئین 3

-108 ......... ،ادرار هیدر انعکاس تخل
 از مثانه به نخاع وارد شود. یت حسااطالع ستیممکن ن )1
 دارد. يا هسته تک شکل یدوک یاختۀ ،دیآ یکه به انقباض درم يا چهیهر ماه )2
 .داردي ا هسته تک شکل یدوک یاختۀ ،شود یکه شل م يا چهیهر ماه )3
 .فرستند ینخاع م به مرکزي یدستگاه عصب قیرا از طر امیپ یکشش يها رندهیگ )4

-109 ......... ستینممکن 
 کند. رییتغ زهیادرار خارج شده از گرد بیترک )1
 کند. رییحجم ادرار تغ )2
 د.نباش داشته ادرار دخالت ییایمیش بیترک رییدر تغ ها هیهمانند کل هیکل  فوقغدد  )3
 .دنباش دخالت داشته يزنایدر ورود ادرار به م ها هیهمانند کل هیکل  فوقغدد  )4

-110 ؟نداردآن مطابقت  وظیفۀدر کدام گزینه، نام پروتئین موجود در خوناب با 
ها جذب و انتقال یون ـ ) گلوبولین2 انتقال بعضی از مواد دارویی ـ ) آلبومین1
 انتقال لیپیدها به کبد ـ ) لیپوپروتئین4 ایجاد درپوش به هنگام خونریزيـ  ) فیبرینوژن3

-111 نماید؟ هاي خونی به طور مناسب تکمیل می مورد مویرگکدام گزینه، عبارت زیر را در 
 .........»هاي منفذدار  مویرگ .........هاي ناپیوسته  مویرگ«

 شوند. هاي لنفاوي دیده نمی گاه در اندام هیچ ـ ) برخالف1
 شوند. اریتروپویتین دیده می تولیدکنندةدر اندام  ـ ) همانند2
 هستند. غشاي پایه کاملداراي   ـ ) برخالف3
 هاي پوششی سنگفرشی هستند. زیادي بین یاخته فاصلۀداراي  ـ ) همانند4

-112 است؟ نادرستمورد دستگاه لنفی در انسان،  کدام عبارت، در
شوند. هاي لنفی تولید می دار درون گره هاي سفید دانه ) گویچه1
 یابد. ها افزایش می ) در هنگام ورزش، حجم لنف تولیدشده در بافت2
 تواند منجر به افزایش جریان لنف شود. هاي پالسما، می پروتئین) کاهش 3
 شود. سیاهرگ زبرین وارد قلب می ) لنف تولیدشده در پا، در نهایت از طریق بزرگ4

و رو ی و
باشد. هاي روشن می بازازوفوفیلیل حاوي دانه)) برخرخالفالف 2
میان3 هاي ریز دارد. اي با دانه یاخته )) ب برخرخالالف نوترووفیفیلل
گیرد. میاي بنیادي لنفوئیدي منشأ ازاز ییااخته) هماانننند مومونوسیت 4

؟نیستدستگتگاهه د دفع ادرارییفیازاز وظاظاکدام گزینه 
فشفشارار خون میتنظنظ)2خوننتتییهماتوتوکرکر میتنظ)1
یربن میمیدفع محصوالت آ آنزنز) 3 رترون)4انانییدراز  ک کیک ترشحش آآلدلدوسوس

نشندد..........ییستستننینمممکن ییهلللییاز کللتتیحفاظتيهاافت با
يانرژژیرهیمنمنبعبع ذخ نیتر عنوان بزرگ به) 1 شاشتته  ،يددر هومئوستاز)22 يا نقش د
 يوندیپ  بافت)4کالژالژنن ي هها با رششتههيایینهممیزم ةمادفاقد ) 3

انانسان، درست است؟دهندةتشکیلهاي مورد بیشتر یاخاختهتهکدام عبارت، در خوخونن
باشند. خود می یاختۀ میاننهایی درر) حاوي دانه2باباشند.خخودود می هستۀ) فاقد دنا درون 1
پرپروتوتئیئینن3 واويي میم) ح گ گازاز  70) در انتقال 4باشنشند.د.خون میpHpHککنننندةدة تنظ دصد در خون نقش دارند.2COددر

ساس تخل .........،ااددراارییههللیدر انعکک
اطالالععییستستیممکن نن)1 حساا از مثانه به نخنخاعاع وارد شود.یتت
یر ماماهه)2 انقباضض د درمرمييا ایییچچهیه کتک شکل یدوکیاختۀمم ،دیآ یکهکه ببهه داداردرد. ياياههسته  
یکه شلل ممييا اییچهیهر ماه )3 یدوکوک یاختۀتۀ ،شوشوددیک کتک شکللد ..داداردرديياههسته  
هگ )4 یرا از ططرامامیپییککشششش يهااررندندهی ممرکرکزيزيییدسدستگاه عصبققیر .فرستند ینخخاع م بهبهششش

............ییستننینممکن 
زاز گرد بیترک )1 رار خارج شدشدهه ککند. رغغیییتغتغیزهزهیاادردر ی
کنکندد. رغغییحجم ادرار تغ )2 ی
یترکرک رغغییدر تغ  هههاهالل هیههمانند کللهی  کل  فوقغدد  )3 اییمییشببیت دخالت ییییی نند.نبباش داشته ادررارر
به م ههالل هیهمانند کل هی  کل  فوقغدد  )4 اادرارر .دنباش دخالت داشته يزنایدر ورودد مم

با ناب خ د د ج م ن وتئ پ نام گزینه کدام مطابقتوظیفۀد دآنآ ؟ندا
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5صفحه  شناسی  زیست
-113 ......... ی،خاک در کرم

 وجود دارد. يدیمتانفر کیدر هر حلقه ) 1
 .گردند یبدن به خون برم گریده در هر حلقه از بدن در حلق يدیمواد وارد شده به متانفر )2
 ارتباط دارد. يمنفذ ادرار کیبا  ماًیمستق يدیهر متانفر )3
 .دارد وجود يدیهر متانفر يدار در ابتدا مژك فیق ایهمانند پالنار )4

-114 است؟ نادرستدهد، کدام گزینه  با توجه به شکل زیر که ساختار بافتی قلب انسان را نشان می
باشد. هاي کالژن فراوان می حاوي رشته ،1) بخش 1
 توسط بافت سنگفرشی احاطه شده است. ،2) فضاي 2
 باشد. هاي چربی  تواند حاوي یاخته ، می3) بخش 3
 .باشد می اي از بافت پیوندي واجد الیه ،4) بخش 4

-115 مطرح شده است؟ نادرستصورت  کدام ویژگی در مورد جانوري که در تصویر مقابل نشان داده شده، به
افتی را در این جانور برعهده دارد.ب هاي خون، لنف و آب میان همولنف، نقش) 1
 کند. دار را با مدفوع مخلوط می براي دفع، مواد زائد نیتروژن) 2
 هاي منشعبی دارد که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن، به خارج راه دارند. ) لوله3
 در بدن خود غددي به نام غدد شاخکی دارند.) 4

-116 هاي خونی، چند مورد درست است؟ مویرگهاي تبادل مواد از  در ارتباط با راه
ــان  شود. الف) اوره از راه انتشار وارد مویرگ خونی کبد می ــوکز از راه جری ب) گل

 شود. اي از کالفک خارج می توده
 هاي آب بیش از یک روش وجود دارد. د) براي عبور مولکول شوند. رانی مبادله می بري و برون هاي درشت از راه درون ج) پروتئین

1( 4 2( 2 3( 1 4( 3 
در یک منطقه کوهستانی فردي سالم در یک روز گرم تابستانی به مدت طوالنی در حال ورزش کردن است. چند مورد از وقایع زیـر در   117-

 مورد وي محتمل است؟
 کند. کبد هورمون اریتروپویتین بیشتري را به خون ترشح میویژة هاي  الف) یاخته

 یابد. ادرار افزایش میکنندة  جمعي کلیوي و مجاري ها ب) میزان بازجذب آب در لوله
 یابد. شده به کپسول بومن نسبت به قبل افزایش می هاي تراوش ج) میزان مواد معدنی و پروتئین
 یابد. مزه افزایش می د) حجم ادرار همانند دیابت بی

 چهار مورد )4 سه مورد )3 دو مورد )2 یک مورد )1
-118 کند؟ صورت صحیح تکمیل می زیر را بهجملۀ کدام عبارت یا عبارات 

 .........»کند،  پذیر می ها را امکان هاي اندام دار به تمام مویرگ خون اکسیژنبارة  یکدر جاندارانی که سیستم گردش مواد، انتقال «
 الف) رگ ورودي و خروجی از سطح تنفس، سرخرگ است.

 با محیط را دارند. هاي بدن اي، جهت ارتباط یاخته ب) ساختارهاي تنفسی ویژه
 ج) داراي اندام دفعی کلیه هستند.

 ) الف، ب و ج4 ) فقط ج3 ) ب و ج2 ) الف و ب1
-119 ها صحیح است؟ یک از موارد زیر در مورد کلیه کدام

 شود. سمت راست توسط دو دنده محافظت میکلیۀ گیرد، برخالف  تر قرار می سمت چپ که پایینکلیۀ ) 1
 اي شفاف است. زمینهمادة شود که  اي دیده می ها، بافت پیوندي ز کلیهعوامل محافظتی اهمۀ ) در 2
 دار کمتري است. ) سیاهرگ خروجی از محل ناف مابین سرخرگ و میزناي واقع شده و داراي مواد زائد نیتروژن3
شـود و   ث مـی شـود، بازجـذب سـدیم را باعـ     هاي نفرون ترشح مـی  ) هورمون آلدوسترون که از غدد فوق کلیه به درون لوله4

 کند. کارهاي کلیه را تنظیم می
-120 راست قلب انسان، دریچه ......... است.نیمۀ در  Sنگاره، کمی بعد از ثبت  در منحنی قلب

 لختی باز و سینی ورودي سرخرگ ششی بسته سه) 2 دولختی باز و سینی ورودي سرخرگ آئورت بسته) 1
 لختی بسته و سینی ورودي سرخرگ ششی باز سه) 4 ) دولختی بسته و سینی ورودي سرخرگ آئورت باز3

-121 صحیح را انتخاب کنید؟گزینۀ شود،  رو دیده می با توجه به جانداري که در شکل روبه
 دفعی در ورود مواد دفعی نقش دارد.کریچۀ انقباضی و کریچۀ ) در این جانور 1
 در آب زندگی کرده و براي مبادله گازهاي تنفسی نیازي به صرف انرژي زیستی ندارد. )2
 کند. دهانی آن منتقل میحفرة ها، غذا را به  اي است که حرکت تاژك ) داراي گوارش درون یاخته3
 گیرد. صورت می ATP) ورود آب به این جاندار همانند خروج آن با صرف 4

)1(

)2(
)3(

)4(

ببافتی را در این جانور برعهده دارد.ب هاي خون، لنف و آب میانههمومولنلنف،ف، ننقشقش))1
زازائئد نیتروژن))2 دفع، مواوادد مخلوط میببرارايي کند. دار را با مدفوع

ه که از طریق منافذ تنفسی سطح بدن، به خارج راه دارند.) لوله3 منشعبی د دارردد ههايي
غدد شاخکی دارند.) 4 نانامم غددي بهه در بدن خوخودد

تبتبادل مواداد اززدر ارتباط با راه هاي خونی، چند ممورد دررست است؟؟مویرگهاهايي
کبد می وواردرد مویرگگ خونونیی ــااننشود. لف) اوره از راه انتشاارر راه جری ــوـوکزکز از ب)ب) گگلـل

ششوود.   اي از کالفک خارج میمیوده
دردرون ج) پروتئین هاي آبببیششاز یک روش وجود داردد) براي عبور مولکولشوند. رارانینی م مبابادله می بري و و برورون   نهاي درشت از راراه

1( 42( 23( 14(4( 3
است. چند مورد از وقایع ز دردنن شزش ک بابستستاانی به مدت طوالنی در حال ور سسالم در یک روز گرم ت در یک منطقه کوهستانی فرديي

مورد وي محتمل است؟
ياي لف) یاخته ر را به خون ترشح میوویژیژةةه کند. کبکبد هورمونون ااریریترتروپوپویتین بیشتريي

آبآبد در لوله مجمجاري هاب) میززان بازجذبب وو یابد. ادرار افزایش میکنکنندةججمعمعي کلیوويي
کپکپسول بومن نسبت به قبل افزفزایایش میمیهاي تراوشج) میزان موواداد معدنی وو پ پروروتئین ییابدبد.   ششدهده ببهه
دیدیابابت بی یابد. مزهزه افزایش مید) حجم اادردرارار ههمامانننندد

چهار مورد )4هسه موروردد)3دو ممورورد )2یک مورد )1
یایا ععبابارارات بهبهججململۀ کدام عبعبارارتت یمیزیر راا تکتکمیل  کنکند؟د؟صوصورترت صحییحح

سیستم گرگردشدش ممواوادد، انتقالل« اکاکسیسیژنژنبابارةرة یکیکدر جاانداراننی ک کهه .........»کند،  پذیر می ها را امامکاکاننهاي اندام  دار به تمام مویرگخوخونن
سطح تنتنفسفس، سرسرخخرگ ااست. وروجیجی از لف) رگگ و ورورودي و خخ

ویژه ارتباطط ییاخاختهب) ساختارهاي تنتنفسفسیی دارند. هاهاي بددناي، جهجهت محیطط راا   باا
ج) داراي اندام دفعی کلیه هسهستنتند.

ج2) الف و ب1 وو2 بب ج3)) ج3 فقفقطط ج4)) و ج4 ا الفلف، بب ((
ها صحیح اساست؟ت؟یک از موارد زیر در مورد کلیهکدام

www.konkur.in

forum.konkur.in



6صفحه  شناسی  زیست
-122 جریان خون به پانکراس داراي ساختاري است که .........اصلی کنندة  تنظیمعامل 

 کند. با ورود خون به آن، قطرش تغییر زیادي نمی) 2 مویرگی است.سازندة بندارة صاف آن ماهیچۀ ) 1
 صاف در آن کم است.الیۀ ماهیچۀ ضخامت ) 4 کشسان در آن زیاد است.الیۀ ) میزان 3

-123 طور صحیح مطرح شده است؟ اي به مویرگی دور لولهشبکۀ کدام گزینه در مورد رگ ورودي و خروجی 
 داري کمتر است. اي و پیوندي به طور معنی ماهیچهالیۀ ) در رگ ورودي، ضخامت 1
 اي مشابهی دارند. ) هر دو رگ، ساختار پایه2
 داري بیشتر است. اي و پیوندي به طور معنی ماهیچهالیۀ ) در رگ خروجی، ضخامت 3
 شوند. ش عرضی، بیشتر گرد دیده می) هر دو رگ در بر4

-124 به صورت صحیح مطرح شده است؟ 2و  1هاي  هاي مشخص شده با شماره بخشدربارة مقابل، چند عبارت نگارة  قلبمطابق منحنی 
 پذیر است. امکانها  ، ورود خون از دهلیزها به بطن1الف) در 
 هاي آئورت و ششی درحال افزایش نیست. ، فشار خون در سرخرگ2ب) در 
 پذیر است. ها امکان ، ورود خون از دهلیزها به بطن2ج) در 
 شوند. لختی باز می سهو  دوهاي  ، دریچه1د) در 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-125 گفت ......... توان نمیدر طرح مقابل (مربوط به قلب ماهی) 

1 (B  برخالفA .به طور معمول از فشار خون کمتري برخوردار است 
2 (B کند. خون را از سیاهرگ شکمی دریافت می 
3 (A  همانندB دهد. خون تیره را از خود عبور می 
4 (A شود که ابتدا خون روشن دارند. ها ختم می به انشعاباتی از مویرگ 

-126 کند، ......... اکسید به اوره تبدیل می داري که کبد آن را از طریق ترکیب آن با کربن دي دفعی نیتروژنمادة 
 پذیري زیادي در آب ندارد. انحالل) 2 شود. آلی در ادرار محسوب می دفعیمادة ترین  ) فراوان1
 دار است. دفعی نیتروژنمادة ترین  سمی) 4 شود. رسوب آن در کلیه باعث ایجاد سنگ کلیه می) 3

-127 دهد؟ صداي دوم، کدام اتفاق روي میخاتمۀ زمانی شروع صداي اول قلب تا فاصلۀ در یک فرد سالم، در 
 در نوار قلب QRSثبت موج ) 2 انقباض دو دهلیز راست و چپ) 1
 دومگرة پیشاهنگ به گرة انتشار پیام الکتریکی از ) 4 روکاردیوگرامدر منحنی الکت T) ثبت موج 3

-128 ها و عوامل انعقادي دیگر ......... در مراحل انعقاد خون با کمک گرده
 کند. ) ترشح آنزیم پروترومبیناز بالفاصله بعد از تولید پروترومبین عمل می1

 الزم است. Ca2پروترومبیناز و ترومبین، وجود   ) براي عمل آنزیم2
 شود. ها را دربرگفته و لخته تشکیل می هاي خونی و گرده هاي پروتئینی نامحلول فیبرینوژن، یاخته ) رشته3
 کند. ) آنزیم پروترومبیناز مانند ترومبین بالفاصله پس از تولید فیبرینوژن عمل می4

-129 .........هاي آب شیرین   در ماهیان دریایی برخالف ماهی
 ) فشار اسمزي مایعات بدن بیشتر از آب دریاست.1
 کنند. اي محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می ها، غدد راست روده ) عالوه بر کلیه2
 شود. مخاطی بدن آنها مانع ورود آب به بدن میمادة ) 3
 شوند. کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میهاي آبشش و برخی توسط  ها از طریق یاخته ) برخی از یون4

-130 .»همه ......... «کند؟  تکمیل مینادرست  طور رو را به کدام گزینه جمله روبه
 مهره هستند. گردش خون باز، بیسامانۀ ) جانوران داراي 1
 دهند. خود را از دست میهستۀ ها در بدن ما، پس از بلوغ  ) پالکت2
 ش خون بسته دارند.گردسامانۀ دار،  ) جانوران مهره3
 اند. هاي بنیادي لنفوئیدي ساخته نشده هاي سفید در بدن انسان، از یاخته ) گویچه4

 
 

A

B

T

R

P

Q S

21 پذیر است. ها امکان ، وروروود خون از دهلیزها به بطن2ج) درر
ه1د) درر شوند. لختی باز می سهو ددوهاياي ، دریچیچه1

1 (112 (23 (34 (4
ماهی)  قللبب ((مربوط بهه گفت .........تواننمیدر طرح مقمقاابلل

1 (BبرخالففAA.يري ببرخرخوردادار اساستت به طور م معمموول از فشار خون کمت
2 (Bکند.خون را از سسیایاهرهرگ شکشکمیمی دریافت می
3 (A همانندBیمی تییرره را از خ خودود عبور  دهدهد.خونن
4 (Aمییبه انشعاباتی از موییرگرگ دارند.ها ختمم نون ر روشوشنن شوشود کهکه ابتدا خ

..........اکسید به اوره تبدیل میداري که ک کبدبد آن را از طرطریقیق ترکیب آن بابا کربربن ديدفعی نیتروژنمادة  کنکند، .
یمیدفعیمادة ترین  ) فراوان1 ادرار محسوب  ندارد. انحالل) 2ششودود.  آلیی ددرر ددر آبب پذیري زیاديي
یمی) 3 جیجادد سنگ کلیه  باباعثعث ا ن نیتروژنمادة ترین  سمی) 4ششودود. رسوب آن در کلیلیهه یعی دار است. دفدف

کیک ففرد سالم، درر ق قلبلب تا افاصلصلۀۀدر  لول صصداي ا میخاتمۀ زمانی ششروروعع ررويي اتاتفاقق دهدهدد؟صداي دوم، کدامم
دودو دهللیزیز ر راست و چپ) 1 ددر نوار قلبQRQRSثبت موموجج) 2انقباضض
تبت مووج3 منمنححنی الالکتکتTT) ث الالککتریکی از )4تتروروکاردیوگرامددرر دومگرةةپیشاهنگ به گرة انانتشتشار پ پیایامم

گرگردده انعقادي دیگرگر . .........در مراحل انعقادد خ خونون با کمکمکک ها و عوعواماملل
می1 عمعملل رترومومببینن زاز تولید پرورو بعبعدد ببالفااصلصلهه کند. ) ترشحشح آآنزیم پروترترومومبینانازز

لمل آنزیم2 ترترومومبیبینن، وجود   ) برايي ع ع وو رترومبینانازز الزم است. Ca22پپرورو
فیفیبرینوژژن،ن، ی یاخخته ) رشته3 نامحلولولل رگردههاي پروتئتئینینیی خ خونی و  برگفگفته و لخته تشکیل میهايا درد ششودود. هاها رراا
البالفافاصصله پس از تولید فیبرینوژن عمل می4 ترترومومبین  کند. ) آنزیم پروترومبیناز مانندد

..........هاي آبآ ش شیریرین  در ماهیان دریایی برخالف ماهی
ت1 یاسا د آب از شت ب بدن مایعات اسمزي فشا (

A

B

Q S
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15

mv( )
s

t(s)0

2

20

t(s)

x (m)

2
0 6

تکرح تهج

زمان مشخص نقش ایـن  ریزد و در یک مدتقطره گازوئیل روي کف جاده میهاي زمانی مساوي قطرهاز یک تانکر حامل گازوئیل در بازه 131-
 صورت شکل مقابل است، کدام گزینه در مورد حرکت تانکر در این مدت صحیح است؟ ها به قطره

 ) کندشونده1
 تندشونده) 2
 ) یکنواخت3
 توان اظهارنظر کرد ) نمی4

-132 کدام گزینه در مورد حرکت روي خط راست درست است؟
 شود. ) اگر بردار مکان تغییر عالمت دهد، جهت حرکت عوض می1
 عالمت هستند، حرکت تندشونده است. سرعت هم ) وقتی مکان و2
 شود. ، جهت حرکت عوض میشود اي که برایند نیروهاي وارد بر جسم صفر می ) در لحظه3
 ) وقتی عالمت مکان و سرعت مخالف هستند، جسم در حال نزدیک شدن به مبدأ است.4

mبا سرعت  Aاتومبیل 
s15 کند و اتومبیل  بر مسیر مستقیم حرکت میB  با سرعتm

s25      در همان جهـت بـه تعقیـب اتومبیـلA 133-
 رسند؟ اي (برحسب ثانیه) به هم می متري از یکدیگر واقع باشند، در چه لحظه 200 ۀفاصلاگر دو اتومبیل در مبدأ زمان در  پردازد. می
1 (5 2 (10 3 (20 4 (30 

xصورت  به SIدر حرکت است، در  xمکان ـ زمان متحرکی که بر محور   ۀمعادل t t25 20 اسـت. سـرعت متوسـط متحـرك در      10 134-
mصورت کندشونده حرکت کرده است، چند  زمانی که به ۀفاصل

s است؟ 
1 (5 2 (5   3 (10   4 (10 

1متحرکی 
1و  vمسیر خود را با سرعت  2

vمسیر را با سرعت  4
1و  2

vمسیر را با سرعت  8
کنـد.   و به همین صورت تا انتها طی مـی  4 135-

 سرعت متوسط این متحرك چقدر است؟

1 (v
2   2 (v2

3   3 (v
 ) صفر4   4

-136 ةرا پیموده اسـت. اگـر انـداز    m300در مسیر مستقیم  s15دهد که در مدت  شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می 
تندشونده چند  ۀمرحلدوم، کندشونده باشد، شتاب در  ۀمرحلشتاب در  ةاول حرکت، تندشونده دو برابر انداز ۀمرحلشتاب متحرك در 

 متر بر مجذور ثانیه است؟
1 (8 
2 (4 
3 (2 
4 (1 

kmهاي  زمان در یک جهت با سرعت دو متحرك از یک مکان، هم
h72  وkm

h108 دو  ۀفاصـل آیند. پس از چند دقیقه  به حرکت درمی 137-
/متحرك از هم  km3  شود؟ می 6

1 (10 2 (/3 6   3 (6 4 (36 
-138 ، چند متر بر ثانیه است؟s6شکل مقابل، نمودار مکان ـ زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است. تندي متوسط متحرك در این 

1 (6 
2 (3 

3 (11
3   

4 (4 
 

15 tt((s))0

mبابا سرعرعتAAتوومبیبیلل
s15کند و اتومبیل بر مسیر مستقیم حرکت میB با سرعتm

s25در همان جهـت بـه تعقیـب اتومب
در مبدأ زمان در پردرداززد.د.می رساي (برحسب ثانیه) به هم میمتري از یکدیگر واقع باشند، در چه لحظه200للۀفاصلاگر دو اتاتومومبییلل
1 (52 (103 (204 (30

محور  للۀمعادل د در   xمکان ـ زمزمانان م متحرکی کهک ب برر xصورتتبهSIدر حرکت است، t t25 20 1100t tt tاسـت. سـرعت متوسـط متحـ
چند زمانی که بهللۀفاصل ککندشونندده ححررکت کرده است،، mmصورورتت

ss ااستست؟
1 (52 (5 33((100 4 (100

1متحرکی 
1وvمسیر خود را با س سرعرعت 2

عرعتت44 vvمسمسیر را با س
1و2

vمسیر را با سرعت 8
مهمیین صورت تا انتها طی مـی4 و ب بهه

سرعت متوسط این متحرك چقدقدر است؟

1 (v
2 22 (v2

33 3 (v
) صفر4 4

نشنشانان م می  سرعت ـ زمان متحرحرکیکی رراا مسیریر مستستقیم s15دهد که در مدت شکل ممققابل نمودادارر پ پیموده اسـت. اگـرm3300ددرر رارا
ک کندندشونده باشد، شتاب در للۀمرمرحلحلشتاب در ةااولول حرکت، تندشونده دو برابر اندازلللۀۀمرحللشتاب متحركك د درر تندشوندللۀمررحلحلدودومم،

ثانیه اساست؟ت؟ متر بر مجذوذورر
1 (8
2 (4
3 (2
4 (1

سرسرعتعتدو متحرك از یک مکان، هم ب باا ییک جهتت kmهاهاييزمان ددرر
hh7272ووkm

hh101088دردرمیمی دقدقیقیقههبهبه ححرکرکتت چنچندد پسپس ا ازز فافاصصآیآیندند.
/متحرك از هم  km3 شود؟ می/6
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cm36

)2(
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cm30
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خی و بآ

cm90
شوج بآ

-139 است؟ نادرستهاي زیر  یک از عبارت کدام
 شود.  هاي براق فلزي استفاده می نشانی از پوشش هاي آتش ) در لباس1
 آید. کنید، هواي سردتر از پایین آن بیرون می در یخچال را باز میکه  ) هنگامی2
 ) در هواي خیلی سرد، دماي قسمتی از زمین که برف روي آن است، کمتر از دماي زمین همان منطقه بدون برف است.3
 تر است. ها مناسب ) در کشورهاي با آب و هواي گرم، رنگ سفید براي نماي بیرون خانه4

ـ وجود دارد، یک  C10آب  g400 درون گرماسنجی اسـت را درون گرماسـنج    C264کـه دمـایش    g100فـوالدي بـه جـرم     ۀگلول 140-
 چند ژول بر کلوین است؟ باشد، ظرفیت گرمایی گرماسنج  C14اندازیم. اگر دماي تعادل  می

)J
kg C4200 آبc وJ

kg C420 فوالدc (.و تبادل حرارتی با محیط اطراف ناچیز است 

1 (825 2 (945 3 (640 4 (480 
رساند. اگـر در آزمـایش دیگـر     می C18است، یک گرمکن در مدت زمان مشخص دماي جسم را به  C12وقتی که دماي جسمی  141-

کن اول روشن کرده و به جسم گرما دهیم، دماي همان جسم پس از همان مـدت   را همراه با گرم kW2زمان گرمکن دیگري با توان  هم
کن چند کیلووات است؟ (در فرایند گرمـا دادن تغییـر حالـت در جسـم ایجـاد       رسد. توان گرمایی گرم می C24به  C12زمان از 

 شود.) شود و تمام گرما صرف گرم کردن جسم می نمی
1 (4 2 (5 3 (6 4 (10 

-142 دهـیم، چگـالی گـاز   درصد کـاهش   20زمان فشار آن را  درصد افزایش دهیم، و هم 25اگر دماي مطلق مقدار معینی از یک گاز کامل را 
 یابد. می.........  درصد......... 

 ، افزایش36) 4 ، کاهش36) 3 ، افزایش40) 2 ، کاهش40) 1
گردد، بـا توجـه بـه ارتفـاع      cm4طوري که پهناي ستون جیوه برابر  ریزیم. به باریک چند قطره جیوه می ۀلولمطابق شکل درون یک  143-

 متر جیوه است؟ (دما ثابت است) ستون هواي محبوس در دو حالت فشار هواي محیط چند سانتی
1 (72 
2 (76 
3 (68 
4 (64 
 

/مسی مقابل به طول  ۀمیلیک سر  m1 )را در آب جوش  2 A C)100  و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ( B C)0  قرار 144-
 سلسیوس است؟ ۀدرجچند  D ۀنقطدهیم. دماي  می
1 (70 
2 (75 
3 (30 
4 (25 

0/ ةظرفی به حجم یک لیتر را به انداز بـریم.   بـاال مـی   C80 ةکنیم. دماي ظرف و مایع درون آن را به انداز حجم آن از مایعی پر می 9 145-

K6ریزد. اگر ضریب انبساط طولی ظرف  مایع از ظرف بیرون می cm350بدون اینکه تبخیري صورت گیرد،  15 باشـد، ضـریب    10
 کدام است؟ SIمایع در  حجمی انبساط

1 (37 10   2 (/
31 4 10   3 (/

31 8 10   4 (/
32 1 10   

cmc3232

)1(

cm4

cmcm3636

)2)2(

زاگ

cmcm303

DD
A B  طولخم

خخیی وو ببآآ
و

cm90
ببآ

رساند. اگـر در آزمـایشمیC18است، یک گرمکن در مدت زمان مشخص دماي جسم را به C12قوقتیتی ککه دماياي ج جسمی 
با توان هم گرمکن دیدیگرگريي کن اول روشن کرده و به جسم گرما دهیم، دماي همان جسم پس از همانرا همراه با گرمkW2ززماانن

کن چند کیلووات است؟ (در فرایند گرمـا دادن تغییـر حالـت در جسـمرسد. توان گرمایی گرممیCC224به CC1212زمان از 
گرگرمما صرف گ گرمرم کردن جسم میمی شود.) شود و تماامم

1 (422((533((664 (10
کامل را  گازز از یکک ک کـاهش  2020زمان فشار آن راادردرصدصد افزایششدهدهیمم، و هم2525گر دماي مطلق مقدار معمعینینیی دهـیم، چگـالدردرصد

یابد.می......... درصد........
، افزایش36) 44، کاهش36) 3، افافزایش40) 2، کاهش40) 1

ج جیوه بربرابابر ریزیزیم. بهباباریک چچند قطره جیوه مییللۀۀلوولمطابق شکل درون یک  گردد، بـا توجـه بـهcm4طوري که پهناي ستون
چ چندند سانتی فشفشارار هواي محیط م محبوس در دودو ححالالتت اما ثثاابت اساست)ت)ستون هوهواياي متر جیوه است؟ (د

1 (772
2 (76
3 (68
4 (646

/مسی ممقاقابلبل به طوللللۀمیلک سر  mm1 جوش /2 )را درد آ آبب A( A C)( A(((( Aسرسر ددیگیگر آن را در یک مخلوط آبآ وو ی یخخ Bوو C)

اساست؟ججۀددرجرجچند Dططۀنقطدهیم. دماي می سلسیوسس
1 (70
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L cm1 20
HT C100 CT C0

Wk
m.K1 50

L cm2 20
Wk

m.K2 400

A cm21

-146 .........  اتصال دو سیم در ترموکوپلعلت استفاده از جرم کوچک محل 
 کارگیري آن در مدارهاي الکتریکی است. ) به1
 شود. دماسنجی آن می ة) باعث کاهش گستر2
 گیري کنیم. خواهیم دماي آن را اندازه ا جسمی است که میدما شدن ب باعث افزایش سرعت در هم) 3
 شود. ) باعث افزایش دقت ترموکوپل می4

-147 کاهش پیدا کند؟ C2باید چند گرم از آب بدنش تبخیر شود تا دماي بدنش  kg80شخصی به جرم 

V
kJ J(L ,c )kg kg C2420 3630·kM 

1 (220 2 (240 3 (420 4 (480 
/شخصی  kg0 /را در یک لیوان آلومینیمی به جرم  C40آب  25 kg0 گرمایی بـا محـیط    ۀمبادلریزد. اگر هیچ  می C14و دماي  27 148-

 شود؟   سلسیوس می ۀدرجرسند، چند  نداشته باشیم، دماي نهایی پس از آنکه آب و لیوان به تعادل گرمایی می

Jآب ة(گرماي ویژ
kg C4200 مولی آلومینیم ةو گرماي ویژJ

mol. C25 و جرم مولی آلومینیمg
mol27 (.است 

1 (25 2 (35 3 (18 4 (28 
-149 سلسیوس) در حجم ثابت کدام است؟ ۀدرجبرحسب نمودار تغییرات فشار برحسب دماي گاز کامل (

1  (C

P

 2  (C

P

 

3  (C

P

 4  (C

P

 
 

Jشکل زیر آهنگ شارش گرما از منبع گرم به منبع سرد چند 
s هاي افقی  است؟ (سطح مقطع هر یک از میلهcm21 (.150 است-

1 (9
20   

2 (7
20   

3 (20
7   

4 (20
9   

L cm1 2

CC1 CT CCC

WWk 5
L cm2 2

WWk 4

A cm21

Jآبة(گرماي ویژ
kg Cg4200 مولی آلومینیم ةو گرماي ویژJ

mol. C25و جرم مولی آلومینیمg
mol27

1 (2252 (353 (184 (28
فشفشار برحسبسب د دماي گاز کامل ( سلسیویوس) در حجم ثابت کدام است؟ججۀدرجبرحسب مودار تغییرااتت

1 (C

P

2 (C

P

3 (C

P

4 (CC

P

بهبه م منبنبع سرد چنچندد ازاز منبع گرگرمم JJشکل ززیریر آ آههنگ شارشرش گ گررماا
ssافافققی ساست؟ت؟ (سطح مقطع هر یک از میله است.) cm21هايي

1 (99
20 

2 (7
20 

3 (20
7 
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O) ؟نداردهواکره وجود  الیۀچه تعداد از مواد زیر در آخرین  , N , O , H O , O , O , CO , N )2 2 2 2 2 2 151-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-152 یابد؟ متري صعود کند، دماي آن تقریباً چند درصد کاهش می 3000است. اگر این جسم تا ارتفاع  C54دماي یک جسم فرضی در سطح زمین 
1 (%30   2 (%33   3 (%20   4 (%25   

-153 .........  جز بههاي زیر درست هستند،  جز هواي مایع، تمامی عبارت با در نظر گرفتن فرایند تقطیر جزبه
 شود. زمان در این فرایند انجام می صورت هم ) افزایش فشار و کاهش دماي هوا به1
 شود که بیشترین درصد حجمی را در هوا دارد. ) با افزایش دماي هواي مایع، نخست گازي جدا می2
)) با کاهش دما به3 C)200شوند. صورت مایع جدا می ، تمامی گازهاي نجیب موجود در هوا به 
 باشد. هوا می) نخستین مرحله در این فرایند، جدا کردن گرد و غبار موجود در 4

-154 .........  جز بهاند،  هاي زیر درست عبارت همۀ
هـا تولیـد    ) در صورت کمبود اکسیژن، شعله حاصل از سوختن زردرنگ شده و گاز کربن مونوکسید به همراه دیگر فـرآورده 1

 خواهد شد.
 شود. ور نمی ) فلز آهن برخالف فلز منیزیم، هرگز شعله2
 د، آبی است.) رنگ شعله حاصل از سوختن گوگر3
 و بخار آب SO2و  CO2از گازهاي   سنگ عبارتند هاي حاصل از سوختن زغال ) فراورده4

-155 اکسید، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ دو ترکیب کربن مونوکسید و کربن دي مقایسۀدر 
 باشد.  می 2در اکسید ناپایدارتر به اکسید دیگر برابر هاي ناپیوندي  الف) نسبت تعداد الکترون

 شود. ها، بیشتر از هنگامی است که اکسید دیگر تولید می ب) طول موج رنگ شعله هنگام تولید اکسید پایدارتر در سوختن هیدروکربن
 آید. دست می ها، تنها اکسید پایدارتر به ج) در حضور اکسیژن کافی و هنگام سوختن هیدروکربن

 د) فرایند تبدیل اکسیدي با تعداد پیوندهاي اشتراکی بیشتر به اکسید دیگر، گرماگیر است.
 ) الف و د4 ) ج و د3 ) ب و ج2 ) الف و ب1

اکسـید،   اکسید به گوگرد تـري  نسبت ضریب گاز اکسیژن در فرایند سوختن کامل اتانول به ضریب اکسیژن در فرایند تبدیل گوگرد دي 156-
 کدام است؟

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

2   
-157 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

 ها در دو طرف معادله یکسان باشد. شیمیایی قانون پایستگی جرم برقرار است که تعداد کل اتم معادلۀالف) زمانی در یک 
xاکسید تولید شود، نسبت  گرم منیزیم zکامل واکنش دهد و  طور گرم گاز اکسیژن به yگرم فلز منیزیم با  xب) اگر  y

z  خواهد بود. 1برابر با 

)atmج) منظور از   اتمسفر قابل انجام است. 50این است که واکنش حداکثر در فشار  50(
 رود. ن نمیآید و اتمی از بی وجود نمی هاي شیمیایی اتمی به د) در واکنش

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Cواکنش  معادلۀدر  H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 هـا بـه ضـریب     پس از موازنـه، نسـبت مجمـوع ضـرایب فـراورده      2 158-

 دهنده کدام است؟ واکنش

1 (4
29   2 (29

4   3 (7 4 (1
7   

-159 درستی نوشته شده است؟ نام و فرمول شیمیایی ترکیب به در چند مورد،
Cuسولفید:  (II)مس  CaOکلسیم اکسید:  S2   کروم(III)  :اکسیدCr O2 3   
 MgOاکسید:  (II)منیزیم  FeOاکسید:  (II)آهن  NaOسدیم اکسید: 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-160 است؟کدام عبارت درست 

 شود. وري، به خاك افزوده می سوم و گروه دوم جدول تناوبی است و براي افزایش بهره ة) آهک، اکسید فلزي از دور1
 آید. در مجاورت شربت معده به رنگ آبی و در مجاورت قهوه به رنگ سبز درمی pH) کاغذ 2
 رد.کمی خاصیت اسیدي دا HNO3دلیل وجود  ) باران به3
 نامند. ) اکسیدهاي فلزي را اکسید اسیدي و اکسیدهاي نافلزي را اکسید بازي می4

شود. ور نمی )) ففلزلز آآهنهن ببرخرخالف فلز منیزیم، هرگز شعله2
ر رنگنگ شعله حاحاصلصل از سوختن گوگر3 د، آبی است.))
سوختن زغال ) فراواوردردهه4 و بخار آب SO2و CO2از گازهاي   سنگ عبارتند ههاي حاصلصل اازز

مومونوکسید و کربن ديمقایسۀۀدر  اکسید، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟دودو تترکرکیب کربنن
ناپیپیووندي لف) نسبت تعداداد الکلکتترون باشد.  یمی22در اکسید ناپایدارتر بهبه ااککسید دیگگر بربرابابررهايي

خوختنتن هیدرووکرکربنبن ردر س است که اکسید دیگر تولید میب) طول موج رنگگشعشعلهله هنگام ت تولولیدید اکسید پایدارتر  شها، بیشتر از ههنگنگامامیی
رکربنبن آیآید.د. دست می ها، تنهاها ااکسکسیدید پپایایدارتر بهج) در حضور اکسیژن کاکافیفی و و هنگام سوخوختن هیدرو

تععدداد پیوندهدهايي اشتراراکیکی ببیشیشتر به اکسید دیدیگرگر، گرماگیر است. د) فرایند تبدیل اکسیدي ب باا
جج2) الف و ب1 د3) ب وو ج و 3 د)) الف و 4 ((

ضضریب اکسیژن در فرایند تبدیل گوگوگگرد ددي ب بهه لول اکاکسید به گوگرد تـري سبت ضریب گاز اکسیژن در ففرایایند سوخختنتن کامل اتان
کدام است؟

1(322((1
33 3(24(1

2 
ز زیر درست است؟ از مطالبلب چه تعداداد

طرف معادله یکسان باششد.دشیشیممیایی قانون پایستگی جرم برقرار است که تعداد کلکل اتممعادلۀۀلف) زمانی در ییکک دردر د دو ههاا
منیززیمیم ب بااxب) اگر  فلفلزز بهyyگرمم و طورگگرمرم گاز ااکسکسیژیژنن منمنیزیزیمzکامل واکنششدهدهدد xاکسید تولید شود، نسبت گرگرمم y

z  با خوا 1ربرابابرر

ظنظورور اازز )atmج) م )( )atm5050ااتمسمسففر قابل انجام است.5050ایاین استتکهکه وواکاکنشنش حداداکثکثر در فشارر
بهبهد) در وواکنش بیبیووجوجود نمی ههاياي ش شیمیایی ااتمتمیی اتاتمی اازز وو رود.نن ننممیآیآیدد ییی

1(12((223(344((4
Cواکنش معادلۀدر  H N O COCO H OH O N OO3 53 3 93 9 2 2 2 2H N O CO H OH N OOH N O CO HH     هه، نسـبت مجمـوع ضـرایب ففـرراواوررده موموازازنـن هـا بـه ضپسپس ازز

دهنده کدام است؟واکنش

1 (4
29 2 (2299

4 3 (74 (1
77 
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A B

شنکاو هظفحم

D

C

E

-161 شوند؟ هاي فسیلی وارد هواکره می هایی هستند که در اثر سوزاندن سوخت در کدام گزینه تمام مواد ذکرشده جزء آالینده
1 (x yC H SO CO3    2 (x ySO C H NO2 2   
3 (CO SO NO2 3 2    4 (C H CO CO2 6 2   

-162 هاي محافظت از هواکره است؟ هاي زیر جزء راه چه تعداد از عبارت
 الف) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار مناسب

 به مواد معدنی CO2ب) تبدیل 
 هیدروژن و اکسیژن دارد. ج) استفاده از سوختی که در ساختار خود کربن،

 شوند. مواد نفتی تهیه می پایۀ برد) استفاده از پلیمرهایی که 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-163 است؟ نادرستکدام موارد در مورد اوزون 
 تر از اکسیژن مایع است. الف) رنگ اوزون مایع روشن

 ها و سبزیجات از جمله کاربردهاي اوزون است. ب) گندزدایی میوه
 استراتوسفري یک پاالینده و اوزون تروپوسفري یک آالینده است.ج) اوزون 

 تر آن است. جوش آلوتروپ سنگین نقطۀتر اکسیژن بیشتر از  جوش آلوتروپ سبک نقطۀد) 
 ) الف و د4 ) الف و ج3 ) ج و د2 ) الف و ب1

KNOدر واکنش  (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 طور کامل تجزیه شـود،   به STPگرم پتاسیم نیترات در شرایط  505اگر  5 164-
K)گازي در این واکنش تولید خواهد شد؟  ةچند لیتر فراورد , O , N : g.mol )139 16 14  

1 (56 2 (140 3 (196 4 (28 
-165 آید؟ دست می به و فشار یک اتمسفر C0لیتر گاز در دماي  مول بوراکسید، چند میلی 3زیر، از مصرف  ةبا توجه به واکنش موازنه نشد

B O (s) Cl (g) BCl (l) O (g)2 3 2 3 2  
1 (37800 2 (50400 3 (75600 4 (100800 

لیتر گاز آالینده در این واکـنش در شـرایط اسـتاندارد،     میلی 560آید. با تولید  دست می مطابق واکنش زیر به (SiC)سیلیسیم کاربید  166-
C)شود؟ گرم از سیلیسیم کاربید تولید می چند میلی , Si : g.mol )112  (واکنش موازنه نشده است.) 28

SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)2  
1 (500 2 (1000 3 (1200 4 (1500 

-167 درصد بیشتر کنیم، حجم نهایی گاز چند برابر خواهد شد؟ 20اگر در دماي ثابت، فشار گازي معین را 

1 (10
12   2 (12

10   3 (2
10   4 (5 

ــاقص   ــوختن ن ــل از س ــید حاص ــربن مونوکس ــاز ک ــم گ 9/حج ــت؟    6 ــر اس ــد لیت ــر چن ــتاندارد براب ــرایط اس ــان در ش ــرم مت گ 168-
(H , C : g.mol )11 12  

1 (/4 48   2 (/8 96   3 (/13 44   4 (/17 92   
-169 اند؟ هاي مختلف شکل درست معرفی شده رو مربوط به تهیه گاز آمونیاك است. در چه تعداد از موارد زیر قسمت نمودار روبه

 هیدروژن: منبع گاز Aالف) 
 : منبع گاز نیتروژنBب) 
 آوري آمونیاك : ظرف جمعCج) 
 کننده : دستگاه خنکDد) 

 آوري گازهاي واکنش نداده : ظرف جمعEهـ) 
1 (1 
2 (2 
3 (3 
4 (4 
 
 
 

BB

وزون یج) ی ري روپو وزون و ی پ ی ري و ر
تر آن است. جوش آلوتروپ سنگیننقطۀتر اکسیژن بیشتر از ججوشوش آآلولوترترووپ سبکقنقطۀطۀد) 
ب1 وو الالفف ) الف و د4) الف و ج3) ج و د2))

KNOدر واکننشش (s) K O(s) N (( ) O (gg))3 2 2 22(s) K O(s) N g(g)) OO (s) K O(s) N O4KNO (s) K O(s) N (g(g) OKNO (s) K O(s) N O(s) K O(s) N ((g)) OO (s) K O(s) NK O(s) N O گرم پتاسیم نیترات در شرایط 505اگرSTPطور کامل تجزیهبه
وواکنش تولید خواهد شد؟ ةةچند لیتر فراووردرد K)گگازي در ایاینن , O , N : g: g.m.molol )1, O , N, O , N

1 (5622 (14033((1964 (28
میلی3زیریر، ازاز مصرف ةا توجه به واکنش موازازنهه ن نشد دردر د دماي مول بوبوراکسیدد، چنچندد دست می بهو فشفشارار یک اتمسفرC0لیتر گاگازز

(s) Cl (g) BCll (l)) O (O (g)2 3 2(s) Cl (g) BCll (l)) Ol (g) BCl O (
1 (378002 (505040400033((756004 (100800

بهبه(SiC)سیلیسیم کاربید  وواکنش زیزیرر واکـنش در شـرایط اسـتمیلی560آید.د. با توتولید دست میمطابابقق د در اینن لیتر گاز آالینده
C)شود؟گرم از سیلیسیم کاربیبید تتولید میچند میلی , Si : g.g.momol )1, Si, Si(.ننشده است م موازنهه شنش (واک

(s) C(s) SiC(s) COO(g( )
1 (50002((1010003 (120044((1500

ثابت، فشفشارار گازي معین را  خ خواهد شد؟220گر در دماايي ب برارابربر چ چند زاز دردرصدصد ببیشیشتر کنیم، حجم نهایی گ

1 (10
12 22((12

1100 33((22
110 4 (5

ــاـاقصقص   نـن ــوـوختنن سـس ــل ازز حاحاصص ــییدد ــربنن م مونونوکس ــاز ک ــم گ 9/حج ــر ا//6 ــد لیت چچن ــرر ــتاندارد براب ــرایط اس ــان در ش ممت ــرـرمم گـگ
(H(H , C : g: g.mool )1, C

1 (/44 448/// 22((/88 9966// 3 (/13 44/ 4 (/17 92/ 
تمتمودار روبه د زیر قس موارا چهچه تتعدعداداد اازز اساستت. ددر آآمونیاكك به تهیه گاگازز یفی شدهرو مربوبوطط مخختلف شکل درست ممعرعر اند؟هاهايي

هیدروژنA: منبع گاز Aلف) 
: منبع گاز نیتروژنBب) 
آوري آمونیاك: ظرف جمعCج) 
(Dخنک گا Dکنن
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12صفحه  شیمی 

 
 ____________________________________________________________________________________________ محل انجام محاسبه 

21/براي تولید  از گـاز نیتـروژن در شـرایط     طرفه، به چه حجمـی  کیلوگرم آمونیاك از گازهاي سازنده و با فرض انجام فرایندي یک 25 170-
H)استاندارد نیاز داریم؟  , N : g.mol )11 14  

 لیتر 14) 4 لیتر 28) 3 متر مکعب 14) 2 متر مکعب 28) 1
-171 چه تعداد از مطالب زیر درست است؟

 دیگر به صورت صعودي است. الیۀهاي اول و سوم برخالف دو  الف) با افزایش ارتفاع، تغییرات دمایی در الیه
 اند. کیلومتري زمین امتداد یافته 500هاي دواتمی است که تا ارتفاع  اي شامل مولکول ب) اتمسفر زمین مجموعه

 باشد. صورت غیرخطی می ج) نمودار تغییرات فشار نسبت به افزایش ارتفاع در اتمسفر زمین به
 شود. وجود آنها در محیط پیرامون احساس نمی طور معمول د) به دلیل نامرئی بودن تمامی گازهاي موجود در اتمسفر زمین، به

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
Cu(s)در واکنش  HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO(g) H O(l)3 3 2 -172 تر است؟ پس از موازنه، ضریب کدام ماده از بقیه بزرگ 2

1 (HNO3   2 (Cu(NO )3 2   3 (NO 4 (H O2   

X با در نظر گرفتن ساختار لوویس 
O O  که در آن اتمX تایی نرسیده است، اتـم   به آرایش هشتX    متعلـق بـه گـروه  ......... 173-

  شود. تولید می NO، گاز .........  با گاز XO2.........  جدول تناوبی است و از واکنش گاز
  O3رنگ ـ  ـ بی O3   4 (16رنگ ـ  ـ بی O2  3 (15رنگ ـ  اي ـ قهوه O2   2 (16رنگ ـ  يا ـ قهوه 15) 1

-174 .........  جز بههستند،  نادرستهاي داده شده در شرایط یکسان،  تمامی مقایسه
 گاز طبیعیبنزین  سنگ  ) گرماي آزاد شده (کیلوژول بر گرم): زغال1
CH) تعداد پیوندهاي اشتراکی: 2 O HCN PCl2 3  
Alپذیري با محلولی از یک اسید: ) واکنش3 Fe Zn13 26 30  
Arنجیب در هواکره: ) ترتیب فراوانی گازهاي4 He Ne Kr   

-175 شود؟ درستی کامل می اي، عبارت داده شده با چه تعداد از مطالب زیر به با بررسی فرایند اثر گلخانه
 »......... هاي از پرتو.........  بخش«

 گردد. اي ـ خورشیدي توسط زمین به فضا بازمی الف) عمده
 رود. صورت تابش فروسرخ از دست می ب) کمی ـ جذب شده توسط زمین به

 شود. ج) کوچکی ـ خورشیدي توسط ذرات هواکره جذب می
 د) قابل توجهی ـ بازتابش شده از زمین، طول موج کمتري نسبت به پرتوهاي اولیه دارند.

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

 

 آموز گرامی! دانش
(از کانـال   QR Code Readerافـزار   نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهدریافت  براي

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

 

Xا دردر ن نظرظ گگرفرفتنتن سساخاختار لوویس 
O OO OO که در آن اتمXتایی نرسیده است، اتـم  به آرایش هشتXمتعلـق بـه گـرو

ازاز وواکاکنش گاز است و شود.تولید میNO، گاز .........  با گاز XO2.........جدولل ت تنااوبوبیی
O3رنگ ـ  ـ بی O3 4 (16رنگ ـ  ـ بی O23 (15رنگ ـ  اي ـ قهوه OO22 2 (16ررنگ ـ  يايا ـ ققهوهوه 15) 1

.........جزببهههستند، نادرستهاياي دداداده شده ددر ش شرایط یکسان، مامی مقایسه
گرگرم): زغال1 (ک(کیلیلوژول ب برر گنگ  ) گرماي آزاد شدهه گاز طبیعیبنزنزین  س
CH) تعداد پیوندهاي اشتترراکیکی: 2 OO HHCN PPCClHHCCNN2 3O HCCN PPCClO HCCNN

یک اسیسید: ) واکنش3 AAllپذیري با محلولیلی اازز Fe ZZnnFe13 266 30All FeFeFeFeFe

در هواکره:) ترتیب فراوانی گازهاي4 Arنجیجیبب He NNee KrHe NNeeHe 
ت تعدداد از مطالب زیر بها بررسی فرایند اثر گلخانهنه هچه داده شده با  میاياي، عبارتت شوشود؟درستی کاملل

و......... بخش« .......... هاي ازاز پرت. ... ««
رشرشییدي توسط زمین بهه ففضضا بازازمیلف) عممدهده ـ خوخ گرگرددد. ايي

به رود. صورت تابش فروسرخ از دست میب) کمی ـ ججذببشدشده توسطط ززمیمینن
ذرات ههواواکرکره جذب می شود. ج) کوچکی ـ خ خورورشیديي ت توسوسطط

ااولیه دارند. ب به پرپرتوتوهاهايي ننسبت موج کمکمترتريي د) قابل ت توجوجهیهی ـ ـ ب بازازتتابشبش ش شده از زمزمینین، طوطولل
1 (122((23 (344 (4

ی!ی!دانشد آموز گراما
رارا ببههپاسخنامهدریافت برايب شدشدهه آزآزمومون،ن، تتصوصویریر ددادادهه اتاتمامامم QRQRافافـزـزارار  ننرمرموسوسیلیلۀۀ، پس اازز CoCodede ReReadadererا(ازز)
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 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف

 حمید شفیعیـ  سلیمان شاولهـ  فاطمه اصل سلیمانی مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 صادق رمضانی ـ احمدرضا منصوري کاظم غالمی زبان عربی 2
 بقا زاده ـ محمد رضاییحدابوالفضل ا محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 فرد ـ رضا علیزاده متین رضا شایانی ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 امیر قربانیمحمدمصطفی ابراهیمی ـ محمد پورسعید ـ  محمدامین نباخته ریاضی  5

 علی کرامت شناسی زیست 6
فر ـ مهرداد محبی  مازیار اعتمادزاده ـ امیرحسین بهروزي

 بهرام میرحبیبی 

 بهناز اکبرنواز ـ مجتبی دانایی جواد قزوینیان فیزیک 7
 مهدي فائق ـ مراد مدقالچی مسعود جعفري شیمی 8

 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 زاده  درده ـ علیرضا فاطمی ـ هلیا قاسم علیمحمدحسین جزایري ـ نگین خیرمند ـ محمدسیدریحانه اسفندي ـ سارا برفی ـ 
 محمدحسین قاسمی ـ سارا نوبخت

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 طاهره میرصفیـ ـ مرضیه سهرابی ـ مهرداد شمسی ـ سمیه قدرتی علی الماسی  رقیه اسدیان ـ
  

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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 2آزمون  دوازدهم . پیشپایه       

1

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه 

طالع: سرنوشت، بخت/ تنـاور: تنومنـد، فربـه،    /  وصلت: پیوند، پیوستگی
: سرود، آوازخوانی، دستگاه موسیقی، نغمهناغجثه/  قوي

.2 صحیح است. 4گزینه 
 محدود          طرب: شادي   توان و  مایه: کم تنگ

 گر کاید: حیله   دولت: فرمانروایی، دارایی          
 )159و  158هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه

.3 صحیح است. 1گزینه 
 (عامل: حاکم)
 هاي دیگر بررسی گزینه

 اندیش نبودن) نظري: عاقبت ) (اعظم: بزرگوارتر) (کوته2
 واژگان داراي معنی درست هستند.) همه 3
 ) (فرقت: جدایی، دوري) (اشرف مخلوقات: آدمی، انسان)4

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

 ها: بررسی امالي نادرست سایر گزینه
1 ( 
3 ( 
4 ( 

 )158و   68، 58، 55هاي  (فارسی دهم، واژگان، صفحه
.5 صحیح است. 2گزینه 

ياه بلاقياه بلاغ  ها: بررسی سایر گزینه هیثرمهیصرم
 ) 3 ) بدون غلط امالیی1
 ) سه غلط امالیی دارد:4
  

 )59و  58، 55، 53هاي  (فارسی دهم، صفحه تساخربتساوخربراهنیزراهنیذرارسارارصَا
.6 صحیح است. 4گزینه 

 )55صفحۀ (فارسی دهم، 
.7 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) اثر و به سر 4     ) بپذیر و فقیر  2) رسید و ندید     1

 ها کلمات مسجع هستند. در این گزینه
 )56 صفحۀ(فارسی دهم، 

.8 صحیح است. 3گزینه 
ـین و شـکن  «فقط در معناي » چین«در این بیت ایهام وجود ندارد؛ چون واژه   »چ

به کار رفته است.
 »ق«آرایی  استعاره/ واج) قامت عشق: 2ها:  بررسی سایر گزینه

 جناس ایهام (آرزو، امید)/ بود، رو ) بو4
 )71و  67، 56، 51هاي  هصفح(فارسی دهم، 

.9 صحیح است. 2گزینه 
 ها: بررسی بیت

 الف) کاري (یک کار) و کاري (عمیق و مؤثر): جناس تام
 کننده و مضطرب: ایهام نگاهب) نگران به معنی 

 ج) عنان تافتن کنایه از روي برگرداندن، تغییر مسیر دادن
 د) صنم استعاره از یار، سجود کردن کعبه: تشخیص

 هـ) لبان یار به شهد و شکر تشبیه شده است.
 )71و  67، 56، 51هاي  هصفح(فارسی دهم، 

.10 صحیح است. 2گزینه 
نقش معمولی دارند؛ ولـی در   هاي دیگر، ضمایر مشخص شده، در گزینه

، نقش متممی دارد: اگر در خانـه هـر شـب، از مـاه     »م«ضمیر  2گزینۀ 
 شمعی براي من باشد.

 )51صفحۀ (فارسی دهم، 
.11 صحیح است. 4گزینه 

 پذیر نیستند. افعال اسنادي هستند و مفعولهمۀ  4گزینۀ در 
 )66صفحۀ (فارسی دهم، 

.12 صحیح است. 4گزینه 
ــدي   واژه ــاي ون ــامبران،    ه ــرورزان، پی ــانروا، مه ــداري، فرم ــب: دل مرک
نظري، نیکوخو کوته
 کودکانه، پیوستهش، خجسته، همتاب، دیدن، زهرآگین، هاي وندي: رو واژه
 هاي مرکب: گلخانه، گلوگیر، شبرو واژه

 )66صفحۀ (فارسی دهم، 

.13 صحیح است. 3گزینه 
واژة  4 گزینــۀیادگــاري و در «واژة  2گزینــۀ » جــاودان«واژة  1گزینــۀ 

 دو تلفظی هستند.» رستگار«
 )56صفحۀ (فارسی دهم، 

.14 صحیح است. 3گزینه 
 مفهوم مشترك: وفاداري عاشق

 ها: مفهوم سایر گزینه
 ) پر خطر بودن راه عشق ـ جانبازي عاشق1
اي نداشته باش و نترس) وقتی پشتیبان خوبی داري، غصه2
 هاي معشوق دارد. ) اشاره به زیبایی4

.15 است. صحیح 1گزینه 
 صبر که پایانی خوش است، صحبت نشده است. جۀینتدر این بیت از 

.16 صحیح است. 4گزینه 
 ناپذیري عشق است. مفهوم این بیت شرح

.17 صحیح است. 3گزینه 
 زمان زیادي باید صبر کرد تا فردي همچون تو به دنیا بیاید. 3گزینۀ مفهوم 

بـین بـردن   ها شکیبایی و تحمل، چون سالحی بـراي از   در دیگر گزینه
 دشمن ظالم معرفی شده است.

 )69صفحۀ (فارسی دهم، 
.18 صحیح است. 4گزینه 

 )(مفهوم: ارزشمندتر دانستن گشایش راه معرفت از جانب حضرت علـی  
 بر دالوري ایشان

 )65تا  62هاي  ، صفحه8(فارسی دهم، درس 
.19 صحیح است. 4گزینه 

نـاگزیري از مـرگ   : 3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت قرآنی و گزینه
 رباید) (مرگ همه را درمی

 : شور و اشتیاق به معشوق حتی پس از مرگ4گزینۀ مفهوم بیت 
 )71 صفحۀ، 9(فارسی دهم، درس 

.20 صحیح است. 3گزینه 
عاشقِ وصال یـار سـختی و رنـج    : «4و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزینه

 »کند. عشق را تحمل می
 گل و سنبل : ترجیح زیبایی معشوق بر3گزینۀ مفهوم 

 )58صفحۀ (فارسی دهم، 
 زبان عربی

.21 صحیح است. 2گزینه 
ماضی باب افعـال اسـت و بایـد    » أخرَج«) فعل 1ها:  بررسی سایر گزینه

اشـتباه اسـت و    ترجمـۀ » خارج شـد «صورت متعدي ترجمه شود که  به
ترجمه شود.» خارج کرد یا خارج ساخت«صورت  باید به

فعـل  » أنزَلَ«فی ترجمه شده است و در قسمت اول اضا» براي شما) «3
فرو «صورت  است، اما در این گزینه به» فرو فرستاد یا نازل کرد«ماضی 

 و مضارع ترجمه شده است که اشتباه است.» فرستد می
4» (الثمـرات «ترجمـه شـود و   » آبی«صورت  نکره است و باید به» ماء «

ترجمه شده است  صورت نکره ها) معرفه است، اما در این گزینه به (میوه
 که اشتباه است.

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

تفرقه بیندازد) ـ کـارگر    که) ـ تفرقه بیفتد (أن یفرّق  ) تا (أن2
 مزدور)  (عمیل

هاي (اضافی است) ـ گسـترش    ترجمه نشده است) ـ صف » إذا(«) کسی 3
 پراکنده کند) ـ تا... (ساختار جمله عوض شده است)» بثّ(«دهد  می
 اند که غلط است. صورت ماضی ترجمه شده ها همه به ) فعل4

.23 صحیح است. 2گزینه 
انـد کـه    صورت امر ترجمه شـده  ها به فعل همۀ) 1ها:  بررسی سایر گزینه

ال «انـد و     فعـل ماضـی  » تَعلَّموا، علّموا، تَفَقَّهوا، شاوروا« اشتباه است
 »!و«نه » تا«یعنی » حتّی«فعل نهی نیست. ضمناً » یموتوا

فعـل  » الیموتوا«فعل ماضی باب تَفَعل است (یاد گرفتند). » تَعلَّموا) «3
 صورت ماضی ترجمه شده است. مضارع است، اما در این گزینه به

تـا)  (حتـی » و«جـا ترجمـه شـده اسـت) ـ ت       هـا (جابـه  ) در کار4
 مضارع است نه مستقبل)» ال یموتوا(«نخواهند مرد 

.24 صحیح است. 1گزینه 
 )4و  2هاي  کنند (رد گزینه کنند، مالحظه می یالحظ: نگاه می

 )2  گزینۀلتَعرُّف: براي فهمیدن (رد 
 )2گزینۀ (رد   اإلعصار: گردباد، طوفان

 )4و  2هاي  غیوم سوداء: ابرهایی سیاه (رد گزینه
 )23و  22هاي  (عربی دهم، صفحه

ریرسریرص
ضقنزغن
ترامعتراما

تریستریص

اساست.22نه  حح صصحیح
ماماليالي ننادادرسرست ساساییر گزینه ها:سیی

)158و   68، 58، 55هاي (ف(فارارسیسی دهم، واواژگژگانان، صفحه
صحیح است.ت2نه 

ياه بلبلاقاقياه بلاغاغ هیثرمهیص
حح

ها:سی سایر گزینه
) 3دون غلط امالیی

سه غلط امالیی دارد:
رارص
سه

رارسا
ییی

تساخربتتساسوخوخربرراراهنهنیزیزراهنیذ
صفحه ))5959و 58، 55، 533هاايي(فارسی د دهمهم،

صحیح است.4نه 
)555صفحفحۀۀ(فارسی دهم، 

اساست.ت3نه  صصحیحیحح
ها:سی سایریر گزینه

فقیر  2رسید و ندیدیدد     وو رسر4     ) بپذیذیرر ) اثر و ببهه
ممسجع هسهستنتند. ین گزینه   ها کلمااتت

)56 صفحۀ(فارسی دهم، 
صحیح است.ت3نه 

چ چونن و واژاژه  ندندارارد؛د؛ معناي »»چین«ن بیت ایهیهامام ووجوجودد «فقطقط ددرر و ششـکن  «ف ـینن »چ  چ
ااست.ت. ار رفتهه

2هاا:  سی سایریر گزینه قامت عشقق::2ه جاج)) و و ه/ه/ «رایی  اساستعارا »ق»ق«آ
رروو جناناسسایهامام ((آرآرززو، امید)// ببودود،،

))7171و6767، 5656، 5151ه ههايي هصفح(فارسی ددهمهم، 
صحیح است.2نه 

ها:سی بیت
کاري (یک کار) و کاري (عمیق و مؤثر): جنناساس تام (

 کننده و مضطرب: ایهام نگاهنگران به معنی 

زمان زیادي باید صبر کرد تا فردي همچون تو به د3گزینۀ مفهوم 
  بـها شکیبایی و تحمل، چون سالحی بـراي از در دیگر گزینه

دشمن ظالم معرفی شده است.
ص(فارسی دهم،

صحیح است.4گزینه  18.
مفهوم: ارزشمندتر دانستن گشایش راه معرفت از جانب حضرت

برر ددالوالوريري ایشان
هههاي ، صفحه8(فارسی دهم، درس 

اساست.44گزینه  صحیحیحح 1919.
نـاگزیري: 3و 2، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت قرآآنین و و گزینهنه

رباید) (مرگ همه را درمی
به معشوق حتی پس از م4گزینۀ مفهوم بیت  و و ا اششتیاقق : شور

ص،9(فارسی دهم، درس 
.ت.3گزینه  صحیح اس 20.

1ياي  مفهوم مشترك گزیزینهنه عاشقِ وصال یـار سـخ: «4و  2، ه
»»کند..عشق را تحمل میمی

معشوق بر33گزینۀۀمفهوم  ز زیبایاییی گل و سنبل : ترججیحیح
ص(فارسی دهم،

عرععررعربییببییبییببییبیی زباابباابان
صصحیحیح است.22گزگزینه  21.

ساسایر گزینه باب ا اففعـال اسـ»أخرَج«) فعل 1ها:  ربررسرسیی ماضی ب
اشـتبتترجمـۀ »»خارج شـد «صوصورت متعدي ترجمه شود که به

ترجمه شود.»»خارج کرد یا خارج ساختخت«صورت  بااید به
أن«ففی ترجمه شده است و در قسمت اولول ااضاضا» براي شما) «3

نانازلزل کرد«ماضی  صاست، اما در این گزینه به» فرو فرستاد ی یاا
است که اشتباه است.»»فرفرستستددیمی ترترجمجمه شدشدهه و مضارعع
4» (رترجمـه شـود و   »»آآبیبی««صورت  نکنکرهره ااست و باید به»ماء»

 ترجمهصورتت ننکرکره ها) معرفه است، اما در این گزینه به(میوه
که اشتباه است.

صحیح است.1گزینه  22.
سایریر گزیزینه ها:بربرررسیی

(أ2 ا (
ی زرر

ّ ف (أ ف ق ف ( اک ق ف

ریرسریریرصر
ضضقنقنزغن
(ف(فاتترارامعمعترام

تریسترتریص
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.25 صحیح است. 1گزینه 
: هر ملتی (رد 4و  3هاي  گزینهیجوز: جائز است (رد   گزینۀ) / کلَّ شعبٍ

) / ینتفع به کلُّ الناس: همۀ مـردم از  2 گزینۀ) / عقائده: عقایدش (رد 2
 )4و  3هاي  برند (رد گزینه آن سود می

 )34 صفحۀ(عربی دهم، 
.26 صحیح است. 2گزینه 

 ها. ها نه گذرنامه بطاقات: بلیط
 )34و  29، 27، 23هاي  (عربی دهم، صفحه

.27 صحیح است. 4گزینه 
 ترجمه شود.» بفرستید«صورت  فعل امر است و باید به» أرسلوا«

.28 صحیح است. 3گزینه 
 شوند. عبارت: مردم خوابند، آنگاه که بمیرند، بیدار می ترجمۀ

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

هـا) / قـرار دادیـم شـما را:     آفریدیم شما را: خلقنـاکم (رد سـایر گزینـه   
)/ یــک مــرد و زن: ذکــرٍ و اُنثــی (رد  2و  1هــاي  جعلنــاکم (رد گزینــه

 )3و  1هاي  گزینه
 )34 صفحۀ(عربی دهم، 

.30 صحیح است. 3گزینه 
 باشد.» یشاهد«صورت  باید به» یشاهد«

 ترجمه متن
در آنجا کشاورز بسیار فقیري وجود داشت و بیشتر مردم شهر فقیر بودنـد  

کرد. یـک روز در   و او (کشاورز) ثروتی نداشت و دائماً از فقرش شکایت می
اي  رویـش مـرد کوتولـه    و روبه کرد که شانس به او روي آورد زمین کار می

هایت را شنیدم اي مرد و کار مهمی انجـام   ظاهر شد و به او گفت: شکایت
مـرغ   خواهم داد که برایت مفید است. این مرغ را بگیر که هر روز یک تخم

مرغی  اش رفت. روز بعد تخم گذارد. کشاورز مرغ را گرفت و به خانه طال می
مرغ را در سبد کـوچکی گذاشـت و    تخم از طال یافت. این یک معجزه بود.

مرغ دیگري  به شهر رفت و آن را به مبلغ زیادي فروخت و در روز بعد تخم
مـرغ جدیـدي    از طال را پیدا کرد، پس بسیار خوشحال شد و هر روز تخـم 

مـرغ.   کرد. بعد از گذشت مدتی مرد ثروتمند شـد، ثروتـی از تخـم    پیدا می
چرا منتظر این باشـم کـه مـرغ هـر     طمع به قلب او حاکم شد، پس گفت: 

روز تخم بگذارد؟ آن را ذبح خواهم کرد و گنج موجود در داخل آن را پیدا 
کنم و مرغ را ذبح کرد، ولی هیچ چیزي در داخل آن پیدا نکرد. می

.31 صحیح است. 1گزینه 
 که اشتباه است.  » بزرگی داشتمزرعۀ کشاورز «در این گزینه گفته است 

.32 صحیح است. 3گزینه 
) کشاورز پس از رفتن به خانه مرغ را سر بریـد  1ها:  بررسی سایر گزینه

 (غلط است)
 گذارد، سر او را برید. (غلط است) ) مرد وقتی دید که مرغش تخم نمی2
 مرغ ثروتمند شد، نه به خاطر تالش در مزرعه. خاطر تخم ) مرد فقیر به4

.33 صحیح است. 4گزینه 
 اول از فکرش استفاده کند.  نجام دهد،باید انسان قبل از اینکه کاري را ا

صحیح است.2گزینه  34.
) للغائبات اشتباه است. 3) للمخاطب اشتباه است. 1ها:  بررسی سایر گزینه

 ) فعل مضارع، للغائبۀ (مفرد مؤنث غائب) و باب تفعیل اشتباه است.4
.35 صحیح است. 2گزینه 

جه بـه فعـل   ) فعل ماض، للغائب (با تو1ها:  بررسی خطاهاي سایر گزینه
 مضارع و للمتکلم وحده است.)» أکتشف«، فعل »سأذبح«مستقبل 

 )1 گزینۀ) فعل ماض (مانند 3
 »)افتعال«(بر وزن » انفعال«) وزن 4

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

باید فعل مفرد مونث بیاید)، انتفعوا (فعل باید » الغیوم«) مطروا (براي 1
، ضمناً این فعـل بایـد   1گزینۀ ) تنتفعون (مانند 3به شکل مفرد بیاید)/ 

) انتفع (طبق معناي عبارت، وقتـی فعـل اول   4غائب باشد نه مخاطب)/ 
 تواند ماضی باشد) مضارع است، فعل دوم نمی

.37 صحیح است.  4گزینه 
صورت مثنی و  مثنی مؤنث است و فعل بعد از آن نیز باید به» خصلتان«

 بیاید.») ال تجتمعانِ(«مؤنث 
.38 صحیح است. 2گزینه 

فعل مضارع باب افعـال و ثالثـی مزیـد اسـت و در     » یفْقد« 2 گزینۀدر 
فعـل مضـارع ثالثـی    » یحدث، یعیشون و یـأمر «ترتیب  ها به سایر گزینه

 مجرد هستند.

.39 صحیح است. 4گزینه 
جزء حروف اصلی اسـت و تنهـا   » ن« 3و  2و  1هاي  هاي گزینه در فعل
 از باب انفعال است. 4 گزینۀ

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
.40 صحیح است. 4گزینه 

 خواهد که در آن فعل مزید وجود نداشته باشد. اي را می صورت سؤال گزینه
ــتغل« ــتغلُ«و » اشـ ــۀدر » یشـ ــروا/ « 2 گزینـ ــۀدر » انتظـ و  3 گزینـ
 ثالثی مزید هستند. 4گزینۀ در » یستهزووا«

 )38و  27هاي  (عربی دهم، صفحه
 فرهنگ و معارف اسالمی

.41 صحیح است. 4گزینه 
خـود را   نینخسـت  نشیکه آفـر  یزد، درحال یما مثل يو برا« ۀشریف ۀآی

را دوباره  دهیپوس يها استخوان نیکه ا ستیفراموش کرده بود، گفت: ک
و او بـه   دیـ بار آفر نینخست يکه آنها را برا ییزنده کند؟ بگو همان خدا

بـه  » نخستین انسـان  شیدایاشاره به پ«به  مربوط» داناست. یهر خلقت
 .باشد هاي مربوط به امکان معاد می عنوان یکی از استدالل

 يا که خداوند انسان را به گونه مینیب یم م،یتوجه کن یاگر به وجود آدم
اسـت و   زانیـ گر يدارد و از نـابود  یبه بقا و جاودانگ شیکه گرا دهیآفر
 دهد. یخود انجام م يحفظ بقا ياز کارها را برا ياریبس

 چیخواستن ه نیهاست و ا ییبایکماالت و زهمۀ  خواستار یهر انسان نیهمچن
 ندارد. يحد

 سـت؛ یهـا ن  گونـه خواسـته   نیا يگوها پاسخ و عمر محدود انسان ایاما دن
برسـد. اگـر    شیهـا  باشد که انسان به خواسته يگرید يجا دیبا نیبنابرا

گفـت خداونـد    دیـ صـورت با  نیـ نباشـد، در ا  يا یزندگ ا،یدن نیبعد از ا
انسـان قـرار داده و سـپس او را     را در وجـود  دیـ جاو یبه زنـدگ  شیگرا
کار با حکمت  نیا ایکند! آ یاست، نابود م يابد اتیمشتاق ح که یحالدر

 خداوند سازگار است؟!
 )52و  51هاي  هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

.42 صحیح است. 2گزینه 
 .حکمت الهی است الزمۀمعاد  که این موضوع اشاره دارداین آیه به 

 :ي این آیهها پیام
﴾فَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناکُم عبثاًأَ﴿ آفرینش انسان، هدفدار است.

﴾فَحسبتُمأَ﴿ بینانه نیست. محاسبات انسان، واقع ۀهم
﴾عبثاً...  أَفَحسبتُم﴿ راه ندارد. یدر کار خداوند عبث و بیهودگ

﴾عبثاً﴿ لغو است. دنیا بدون آخرت، بیهوده و یگندز
در قیامـت   یگوی(باید خود را براى پاسـخ  انسان مسئول و متعهد است.

﴾ ... ال تُرْجعونَ أفَحسبتُم﴿ آماده کنیم).
﴾ ... ال تُرْجعونَ أَفَحسبتُم﴿ شود. یهدف آفرینش انسان، در این جهان خالصه نم

 . باشند می» عدل الهی ۀالزممعاد «در خصوص  4و  3هاي  گزینه
 )52ۀ صفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

.43 صحیح است. 3 گزینه
تنها بـه خبـر دادن از آخـرت     میبحث معاد، قرآن کر تیبا توجه به اهم

 لیـ و برهان آن را ثابت کرده است. دال لیدل قناعت نکرده، بلکه بارها با
 کرد.  میتقس یاصل دستۀتوان به دو  زمینه را می نیقرآن در ا

کننـد و آن را از    یمعاد را ثابت م» امکان«هستند که  یلیاول دال دستۀ
 یلـ یدال گـر، یسـازند و دسـته د    یخارج مممکنریو غ دیبع يحالت امر

 رسانند.  یمعاد را به اثبات م» ضرورت«هستند که 
 یانکـار معـاد را نشـناختن قـدرت خـدا معرفـ       يها زهیاز انگ یکیقرآن 

ممکن  يآورد تا نشان دهد معاد امر یم يادیو شواهد ز لیکند و دال یم
 .است و خداوند بر انجام آن تواناست یو شدن

 )50 صفحۀ، 4(دین و زندگی دهم، درس 
.44 صحیح است. 4 گزینه

ـ  اهللا ال﴿ آیـۀ شـریفۀ   دلیل غفلت انسان از قیامت، خداونـد در  به ه اال ال
 ﴾من اصدق مـن اهللا حـدیثا   القیمه ال ریب فیه و لیجمعنکم الی یوم هو

 .دهد گونه مورد خطاب قرار می او را این
او  )است کـه  نیعلت انکارش ا(بلکه  ،(انسان شک در وجود معاد ندارد)

 در تمام عمر گناه کند. امت،یخواهد بدون ترس از دادگاه ق یم
 )54و  49هاي  هصفح، 4(دین و زندگی دهم، درس 

.45 صحیح است. 3 گزینه
اند. آنان  بوده خیمردمان در طول تار نیگوتر و راست نیتر عاقل امبرانیپ

همـۀ . اند داده هشدار آنبه نسبت و خبر معاد وقوعکامل از  تیبا قاطع
انـد و آن را   ردهبه آخـرت را مطـرح کـ    مانیبه خدا، ا مانیآنان پس از ا

 اند. به خدا دانسته مانای الزمۀ
 )49 صفحۀ، 4(دین و زندگی دهم، درس 

شما ررا: خلقنـاکم (رد سـایر گزینـه    هـا) / قـرار دادیـم شـما را:     دیمم
ــاـاکمکم ( (ردرد گززینـنـهـه )/ یــک مــرد و زن: ذکــرٍ و اُنثــی (رد  2و  1هــاي  ـن

ز رر م ر مر

)3)و 1ههايينه
)34صفحۀ(عربی دهم، 

اساستت.3نه  صحیحیحح
«صوورتت باید به»شاهد باشاشد.»»یشاهددص

جمه متن
بوبودنـد   بیشتر مردم شهر فقیرر وجود داشاشت وو نجا کشاورز بسیار فقفقیریريي

شکایت می (کشاورز) ثروتی نداشتت و د دائماً از فقرقرشش
م ر ر بی وو وجو یریري ر ی ب ورز ج

روز درد   کرد. یـکک
کار می ککوتوتولـلـه ه  وو روبوبه کرد که شانس بهه او روروي آوردن رـردد اياي  رویـش م

ک کاار مهمهمی انجـام  ر شد و به او گفت: شکایت و و ايي مرد هاهایتیت را شنیدمم
یک تخم روروزز ه هرر کهکه مرمرغ را بگیرر مـرغ   هم داد که برایت مفید است. ایینن

خانهمی مرغیغی اش رفرفت. روز بعد تخمیگذارد. کشاورز مرغ را گرفت و و بهه
وو   تخممال یافت. این یک معجزه بود. ـشـتت ککـوچکی گذا را در سبدد  مم مممرغغ

و در روز بعد تخم مرغ د دیگیگرري  شهر رفت و آن را به مبلغ زیادي فروخوختت
هر روز تخـم  و حشحالال شد را پیدا کرد، پس بسیار خو م مـرغ ججدیـیـدي   ال

شـد، ثروتـی از تخخـمم   می م مدتدتی مرد ثرثروتوتمنمندد تشت    مـرغ.   کرد. بعد از گذ
سپس گ گفتفت:  اواو حاکاکم شد،  چرا منتنتظرظر اینین باشـم کـهه مــرغ هـر     ع به قلبب

را پیدا  آ آنن داخلخل تخم بگگذارد؟ آن رارا ذذبحبح خواهم کرد و گنج م موجوجودود د درر
پیپیدادا ننککرد. هیچ چیزي در داخلخل آآنن رارا ذ ذبحبح کرد، ولولیی کنم و مرغغ

اساست.ت.1نه  صحیحیحح
است  داشتمزمزررعۀکشکشاواورزرز««ین گزینه گگفتفتهه که اشتباه است.  »بزرگگیی

صحیح است.3نه 
1ا:ا  سی سایریر گگززینه دـد  1ه خخانه مرغغ را سر بریری ب بهه پسپس از رففتنتن )) ککششاورزز

استت) ط
ااست)مرد وقتیتی دید که مرغشغش تخم نمی را برید.د ((غلغلطط گگذاذاررد، سرسر اوو

تخم مرد فقیر به خاخاطرطر تالش در مزرعه.خخاطاطرر ثرثروتوتمند شد، نهنه ببهه مرغغ
صحیح است.4نه 

دهد،انسان قبل از اینکه کاري را اا ف فکرکرش استفاده کند. ننجاجامم ازاز اولل
صحیح است.2نه 

اشتباه است. 33) للمخاطب اشتباه است. 1ها:  سی سایر گزینه )) لللغلغاائببات
ت.ت اسا اباهه عل مضارع، للغائبۀ (مفرد مؤنث غائب) و باب تفعیل اشتت

ل ز ی ی ن یو ن ب ربو بي
یتوجه کن یاگر به وجود آدم که خداوند انسان رامینیب یم ییم،مم

دارد و از نـابود  یبه بقا و جاودانگ شیکه گرا ییدهیآفر زیـ گريگگ
دهد. یخود انجام م يحفظ بقا ياز کارها را برا يییارسسیبس

خ نیهاست و ا ییییبایکماالت و ز  همۀ خواستار یهر انسان نیهمچن
ندارد. يحد

ه گونـه خواسـته   نیا يخخگوها پاسخ و عمر محدود انسان ایاما دن
بر شیهـا  باشد که انسان به خواسته يییگرید يجا دی  ببا نینیبنبنابابرارا

یزندندگگییا،اننیدنن نیببعد از ا گفـت دیـ صـورت با  نیـ نباشـد، در ا يا یز
زنزنـدـدگ ششیگرا یبهه دردر و وججـود  دیـ جاو ب انسـان قـرار داده و س راا
کار نیا ایکند! آ یاستت، نابود ميياابدبدییاتاتیمشتاق ح  که یحالدر

خداوند سازگار است؟!
د دهم، درس  یگی ز زندند هايححهصفح، 4(دین و

صحیح است.2گزینه  42.
اشاشااره دادارداین آیه به  حکمت الهیالزمۀمعاد کهاین موضوعع

هه:ي این آیه م مها پیام
ااست. ه هدفدارر ﴾فَحسبتُم أَنَّما خَلَقْناکُم عبثاًأَ﴿آفرینش انسان،

سنسانان، واواقعممۀهم ﴾فَحسبتُمأَ﴿بیبیننانه نیست.محاسبسباتات ا
و بیهودگ عبثث خ خداوندد رار ﴾عبثاً...أَفَحسبتُم﴿راه ندنداراردد.گگیدر ک

آخرت، بیهوده و گیگندندزز ﴾﴾ععببثثاً﴿﴿لغو است. دنیایا بدودونن
ئسئولول و متعهد است. یگوی(باید خود را براى پاســخ انسانان م خخ 

ککنیم). ﴾... ال تُرْجعونَ أفَحسبتُم﴿آمآمادهه
نمنم ... ال﴿﴿أَفَحسبتُم﴿شود.ممیهدف آفرینش انسان، در این جهان خالصهه

باشنمی» عدل الهی ۀالزممعااد««در خصوصص4و هه 3هاي گزینه
ص، 4(دین و زندگی دهم، درس 

اساستت.33گگزیزینهنه یحیحح ص 4343.
خبـر دادن میبحث معاد، قرآن کر تیبابا تتوجه به اهم بـبـه تنههاا

کرکردده اسلل لیدلقناعت نکرده، بلکه بارها با و برهان آن را ثابتت
دردر اا یقرآرآنن میمیننیق بهبه ددووززمیمینهنه ر راا یتقسقییاصاصللدسدستۀتۀتتواوانن ککردرد.ممیت

 یکننـدد یمعاد را ثابت م» امکان«هستند که  یلیاول دال دستۀ
ممممکنکنریریوو غغعععع دیدیبعبعييحاحالتلت اامرمر ییییگگـییسـسـازازندند وو ددسـسـتهته دد  مممییخاخارجرج ممغغغغ
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.46 صحیح است. 3گزینه 
او برایمـان  گفتـۀ  اگر شخصی دیوانه یا دروغگـو کـه در شـرایط عـادي     

اعتباري ندارد، به ما خبري دهد؛ مثالً خبر از وجود سمی در غـذاي مـا   
ما در همۀ کنیم.  گیریم و احتیاط می دهد، این اعالم خطر را نادیده نمی

دفـع  «گویـد:   کنیم که مـی  موارد از یک قانون عقلی پیروي می گونه این
 »خطر احتمالی، الزم است.

 )49ۀ صفح، 4 (دین و زندگی دهم، درس
.47 صحیح است. 2 گزینه 
در  جیـ را انیجر کیعنوان  بعد از مرگ به یقرآن، زندگ اتیآ یدر برخ

به معاد نگـاه   يکه با ناباور یشده است و از کسان یمعرف عتیجهان طب
در  یمـرگ و زنـدگ  جریـان همیشـگی   مطالعۀ خواهد تا به  یم کنند یم

بهـار،   دنیرسـ  کننـد. فـرا   معاد را بهتر دركمسئلۀ بپردازند تا  عتیطب
 هست. زین میعظ زیاز رستاخ يا است که نمونه عتیطب زیرستاخ

 نـه یزم نیـ در ا يتـر  محسـوس  صورت قدرت خدا را به نکهیا يقرآن برا
خداونـد  ة ارادکنـد کـه در آنهـا بـه      یرا نقـل مـ   ییماجراها ؛نشان دهد
 . اند زنده شدهمردگانی 

 )4(دین و زندگی دهم، درس 
.48 صحیح است. 2گزینه 

فرشـتگان بـه ظالمـان خطـاب کـرده و از       نساء آمده است که ةسوردر 
ــ  ــا م ــوال آنه ــود را از    یاح ــخ داده و خ ــا پاس ــل، آنه ــند و در مقاب پرس

مکالمه و طـرف خطـاب    نیا. کنند یم یمعرف نیزم يرو بر نیمستضعف
 در برزخ است. یبر وجود شعور و آگاه یلیقرار دادن، دل

 تیدربـاره وضـع  )  (از امام کاظم  یبا خانواده: شخص یج) ارتباط متوف
 »د؟یآ یم شیخو خانواده داریمؤمن به د ایآ: «دیمرگ پرس مؤمنان پس از

از  ی. برخـ شیهـا  لتیبرحسب مقدار فضـ «فرمود: : چقدر؟ دیپرس يآرفرمود: 
 »آنان هر جمعه نیهر سه روز و کمتر یهر دو روز و برخ یآنان هر روز و برخ

 )64و  62هاي  هصفح، 5(دین و زندگی دهم، درس 
.49 صحیح است. 4گزینه 

هاي آثار ماتأخر این است که کسی که راه و رسـم غلـط و    یکی از نمونه
گذارد، تا وقتی آثـار ایـن راه و    خود بر جاي می مخالف فرمان الهی را از

رسم غلط در فرد یا جامعه باقی است، گنـاه در دفتـر اعمـال وي ثبـت     
 شود. روز به عذاب وي افزوده می شود و روزبه می

 )63ۀ صفح، 5 (دین و زندگی دهم، درس
.50 صحیح است. 3گزینه 

اي از اعمال ناشایستی است که موجب سنگین  هاي غلط، نمونه مدسازي
شود. اعمال خیـري   گناهان فرد، حتی پس از مرگ وي میپروندة شدن 

در عـالم  » مانند انفاق«دهند  که بازماندگان براي درگذشتگان انجام می
 گذارد. رسد و در سرنوشت آنان تأثیر می برزخ به آنان می

 )64و  63هاي  هصفح، 5 درس(دین و زندگی دهم، 
.51 صحیح است. 3 گزینه

» ها را ندارد جزا و پاداش کامل انسان تیجهان ظرف نیا«این جمله که 
و عبـارت  » عـدل الهـی اسـت   الزمـۀ  معاد «موضوع است که  بیانگر این

 .به این موضوع اشاره دارد َ﴾نَجعلُ الْمتَّقینَ کَالْفُجّارِ أَم﴿شریفۀ 
 گفـت خداونـد   دیصورت با نینباشد، در ا يا یزندگ ا،یدن نیاگر بعد از ا

انسـان قـرار داده و سـپس او را     را در وجـود  دیـ جاو یبه زنـدگ  شیگرا
کار با حکمت  نیا ایکند! آ یاست، نابود م يابد اتیکه مشتاق ح یحالدر

 خداوند سازگار است؟!
.52 صحیح است. 4 گزینه

 زهیکـه پـاك و پـاک    یدرحـال  ،رنـد یگ یآنان که فرشتگان روحشـان را مـ  
بـه خـاطر    دیسالم بر شما، وارد بهشت شـو : «ندیگو ی، به آنها مهستند
 23حل، سوره ن .»دیکه انجام داد یاعمال

که به خـود   یدرحال ،کنند یم افتیکه روح آنان را در یفرشتگان به کسان
گفتنـد: مـا در    د؟یـ چگونـه بود  )ایـ دن(: شما در ندیگو یاند، م ظلم کرده

. فرشـتگان گفتنـد: مگـر    میخود تحت فشار و مستضـعف بـود   نیسرزم
 79نساء، سوره  د؟ینبود که مهاجرت کن عیخدا وس نیزم

 )5 (دین و زندگی دهم، درس
.53 صحیح است. 2گزینه 

آنگاه که مرگ یکـی از آنهـا فـرا    « مؤمنون:سورة  100و  99آیۀ ترجمه 
باشـد کـه عمـل صـالح انجـام       ،گوید: پروردگارا! مرا بازگردانیدرسد، می

 » ام...دهم؛ آنچه را در گذشته ترك کرده
 )66صفحۀ ، 5 (دین و زندگی دهم، درس

.54 صحیح است. 4گزینه 
مردگان دوباره زنـده  همۀ پیچد،  بار دیگر که بانگ سهمناك در عالم می

اعمال انسان به نامۀ گردند. با دادن  شوند و در پیشگاه خدا حاضر می می
شـوند و انسـان عـین     ام اعمال انسان در قیامت حاضـر مـی  دست او، تم

 بیند. اعمال خود را می
 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس

.55 صحیح است. 3گزینه 
انسان شک در وجـود معـاد نـدارد) بلکـه (علـت      : «(ترجمۀ آیۀبراساس 

خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام  انکارش این است که) او می
هاي انکار معاد، گناهکاري بدون واهمه از  ، یکی از انگیزه»عمر گناه کند.

، انسان بـه  ﴾ینَبؤُا االنسانُ...﴿آیۀ دادگاه عدل الهی است. آنگاه که طبق 
 گردد. اعمال تداعی مینامۀ دادن حادثۀ گردد،  اعمالش آگاه می

 )71و  62، 54هاي  هصفح، 6و  5، 4هاي  (دین و زندگی دهم، درس
.56 صحیح است. 1گزینه 

و  چـد یپ یدر عالم مـ  یبانگ سهمناک گریها: بار د انسان ۀهمزنده شدن 
 شود. یها آغاز م انسان مجدد اتیح

از جانب  قتینور حق دنیعالم: در آن روز با تاب قیکنار رفتن پرده از حقا
کنـار   اتیـ از جمله اعمال و رفتار و ن زیهمه چ تیو واقعها  خداوند پرده

حوادث تلخ  زیها و ن انسان ،شود یعالم آشکار م قیرود و اسرار و حقا یم
 .شود یاتفاق افتاده است، آشکار م نیکه در زم ینیریو ش

 )72و  71هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.57 صحیح است. 1گزینه 
 رد؛یـ گ یاعمال قـرار مـ   سنجش زانیو م اریو امامان مع امبرانیاعمال پ

است که خدا به آن دستور داده است؛ از  يزیآن چ نیاعمال آنان ع رایز
تـر باشـد، ارزش    کیـ ها به راه و روش آنان نزد رو هرچه عمل انسان نیا

 خواهد داشت. يتر افزون
چنـان   راتییـ تغ نیـ دهـد. ا    یرخ مـ  نیها و زمـ  در آسمان میعظ یتحول

 گـر ید ینیزمها و  به آسمان نیها و زم است که آسمان قیگسترده و عم
 شوند. یم لیتبد

 )73و  72هاي  هصفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.58 صحیح است. 2گزینه 

کنند. بدکاران  یم ادیبدن انسان  ياز شهادت اعضا اتیو روا اتیآ یبرخ
خـود را از مهلکـه نجـات     دیخورند تا شا یسوگند دروغ م امتیدر روز ق

زند و اعضـا و   یم یحال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموش نیدهند. در ا
صاحب  هیکنند و عل یجوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن م

 .دهند یخود شهادت م
﴿و هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْی یهِمدنَا أَیّمتُکَل ونَ وبکْسا کَانُوا یبِم ملُهجأَر دتَشْه﴾ 

 )73ۀ  صفح، 6 (دین و زندگی دهم، درس
.59 صحیح است. 2 گزینه

و زمانش نامعلوم بود  یاش داده شده بود، آنچه وقوعش حتم آنچه وعده
. میپنداشت یو ما آن را دور م

 انسان.  يابد اتیباشد بر ح يافتد تا آغاز یاتفاق م امتیق
کنـد.   یخـود را فرامـوش مـ    رخواریطفل ش ،یردهیکه هر مادر ش يروز

کـه   یرسند؛ درحال یآن روز همچون افراد مست به نظر م بتیمردم از ه
 .عذاب خدا سخت است کنیول ؛ستندیمست ن

 )6 (دین و زندگی دهم، درس
.60 صحیح است. 4 گزینه
ها آغـاز   انسان مجدد اتیو ح چدیپ یدر عالم م یبانگ سهمناک گریبار د

 . (بسط حیاط)شود یم
ناظر و شاهد بـر اعمـال    ایگونه که در دن انهم شانیو امامان: ا امبرانیپ

و  هسـتند  یشاهدان دادگاه عدل اله زین امتیاند، در روز ق ها بوده انسان
 ییاز هـر خطـا   و  دهیـ د ایـ هـا را در دن  چون ظاهر و باطن اعمال انسـان 

 . هستند امتیگواهان ق نی، بهتراند مصون و محفوظ
)6 (دین و زندگی دهم، درس

انگلیسی زبان
.61 صحیح است. 2گزینه 

 .whileنکته: کاربرد زمان گذشته استمراري بعد از کلمه ربط 
که هنوز در دانشگاه  جمله: او اولین کتابش را چاپ کرد، درحالیترجمۀ 

 مشغول مطالعه کردن (ادامه تحصیل) بود.
 )82صفحۀ ، 3(انگلیسی دهم، درس 

.62 صحیح است. 2گزینه 
تواند به صورت استمراري  یک فعل حالتی است و نمی wantنکته: فعل 

 کنیم. نوشته شود. در جاي خالی دوم از ضمیر انعکاسی استفاده می
خواهـد از خودشـان    هـایش مـی   جمله: مادرش همیشـه از بچـه  ترجمۀ 

 مراقبت کنند و آنچه را که دوست دارند، انجام بدهند.
 )93و  86هاي  ، صفحه3(انگلیسی دهم، درس 

.63 صحیح است. 4 گزینه
کنیم، ضمن  قانون استفاده میدربارة براي صحبت کردن  mustنکته: از 

 فعل استفاده کنیم.سادة ها باید از شکل  modalاینکه بعد از 
گواهینامـۀ  هـاي آمریکـا بـراي گـرفتن      جمله: در بیشتر قسـمت ترجمۀ 

 سال داشته باشید. 16رانندگی، باید حداقل 
 )107 صفحۀ، 4(انگلیسی دهم، درس 

س م ی ن
است.ت.22نهه صصحیحیحح

ککهةسورور نسنساء آمده اساست
حح

فرشـتگان بـه ظالمـان خطـاب کـرده و از      
ــ  مم ــاا ــود را از   ــ  یوالل آ آنهنه ــخ داده و خ ــا پاس ــل، آنه مقاب ــندند و د درر پرس

کنند یم ییمعرعرف نیزمييروو  بربر نیضعف مکالمه و طـرف خطـاب    نیا. مم
و آگآگاه یلیلیدادن، دل در برزخ است. یبر وجوجود شعورر هه

خاخانونوااده: شخص یرتباط متوف امام کاظم ییباا (ازز ا ییتتع  ع  یدربـاره وضـع  )صص
بهه دییای«آ: «ییددسسیمرگ پرسرسنان پس از »یید؟د؟ییآممیمییشیخوخانوادهییداریمؤممنن

«رمرموود: : چقدر؟؟دیپرس يآرود: ف ممقدار فضـ سس ربرخخـ شیهـا  ییلتـ ـ ی««برحسسبب اززی. 
و کمترخخ یهر دو روزوز و ببرخرخ یهر روز و برخ رووزز »»آنان هرهر جمعه نی  هر سسهه

)6464وو626اهاييحهصفح، 5(دین و ززندندگیگی دهم، دررسس
صحیح است.4نه 

و رسـم غلـط وو   از نمونه راراهه که کسی کهه هاي آثار ماتأخر این اساستت
ح

فرمان الهی را از مییلف وو  خود بر جايي وقوقتتی آثـار ایـن راراهه گذارد، تاا
ـبـتت     ث ث يوي گنگنـاه در دفتـر اعمـال  غلط در فرد یا جامعه باقی استت،، م

میی شود و روزبه شود. روز به عذاب وي افزودودهه
دهم، درس )63ححۀۀصصفحفح، 5 ((ددین و زندگگیی

ت.3نه  اسا صصحیحیحح
غلط، نمومونهنه سازي سنگین  هاهايي کهکه م موجوجبب استت ااي از اعمال ناشایستیی

فرد، ححتیتی پس از مرگ وي میپروندةن شوشود.د. ااعمعماال خیـري  گگناناهاهانن
می دردرگذگذشتگان انانجاجامم ب بررايي نان در عـالم  » مانند انفاق«دهند  بازماندگ

به آنان میمی میخ سرسرنونوششت آنان تأتأثیثیرر ررسد و ددرر
ی مم ن رر يي مرر

گذارد. 
هصفح،،55 درس(د(دیین و زندندگیگی ددهمهم،  )64و 63هاي  ص

اساست.ت.3نه صصحیحیحح
یجهان ظرففنینیا«ا«جمله که  پاپاداش کاکاململ اانسنسانانتتیج وو د جزجزاا ندندارا » ها رراا

ک کهه گر این و عبـارت  »»ععـدلدل ا الهلهـی اسـتت  الزمـۀـۀ    معاد «مموضوضوع است
داداردرد﴾﴾نَجعلُلُ االلْممتتَقّقیینَ کَالْفُجّاّارِأَم﴿فۀ هه اشارا این موضوضوعع ..ببه

ینباباشد، در اييا ایزندگ ییا،ننیدن نیبعد از ا یصورورت باننین گفاا گفگفـتـت خ خداداونونـدـد   دص
انسـان قـرارار د داده و سـپس او را     را در وجـودود  دیـ جاو یبه زنـدگ ش
حکحکمتمت  نینا ایکند! آ ی یاست، نابود مم يابدییاتیکه مشتاق ح یال ککارار بباا

وند سازگار است؟!
است4نه صحیح

ح
اعمال قـرار سنجش زانیو م ییاریو امامان مع امبرانیاعمال پ

است که خدا به آن دستور داد يزیآن چ نیاعمال آنان ع یرایز
 تـر باشکیـ ها به راه و روش آنان نزدرو هرچه عمل انساننیا

خواهد داشت. يتر افزون
رییـ  تغظظ نیـ دهـد. ا    یرخ مـ  نیها و زمـ  در آسمان میعظیتحول غغ

زمها و  به آسمان نیها و زم است که آسمان قیگسترده و عم
یتبدبد شوند. یمللیت

هايححهصفح، 6 ((دین و زندگی دهم، درس
است.22گزینه  صحیحیحح 5858.

یآ یبرخ کنن یم ییادیبدن انسان  ياز ششهاهادتدت اعضضااییاتیو روا ییاتخخ
یوگند دروغ م امتیدر روز ق تا شا یس خـود را از مهلک دیخورنرندد

آنها مهر خاموش نیدهند. در ا زند یم یحال، خداوند بربر دهانن شش
عوع به سخن گفتن م ششر کنند و عل یجوارح آنها به اذن خداوندد مم

.دهند یخود شهادت م
﴿و هِمهاهه لَى أَفْوع منَخْت موالْی﴿﴿ یهِمدنَا أَیّّمتکُکَلَلکوا کَانُوا یبِم ملُهجأَر دتَشْه 

ص، 6 (دین و زندگی دهم، درس
ساستت.2گزینه صحیحیح  59.

شعش حتم آنچه وعدهده و زمانش نممیااش دادادده ش شدده بود، آنچه ووقوقو
را دورور م میپپنداشتی یو ما آآنن . مم

یاتفتفاقاق م ماامتیقیق اانسنسان.ييابدییاتیباشد بر ح يافتد تا آغاز یا
زوز ه هر مادر شيير خـود را ف فرامـوش رخواریطفل ش ،یردهیکهکه

ازاز ه یمردردمم رسند؛ د یآن روز همچون افراد مست به نظرظر مییبتم مم
یمست ن .عذاب خدا سخت استستییکنللیول؛ستندم

(دین و زندگی دهم
است.ت.4گزینه صحیحح 60.
د د رار یب یدر عاالملم م م یباانگنگ سههمناناککییییگرگریب انسمجدد ییاتیو ح ییچدیپپ ید

(ب(بسطسط حیاط)شوشوددییم ..
شاهد ایاگونه که در دن ممانهمییشانیو امامان: ا امبرانیپ وو نناظاظرر

دادگاه عدلدل االهله زین امتیاند، در روز ق ها بوده انسان هههییشاهدانن
اـان  ا انس ا اعمالال اباططن ظ ظااهر و  راا در دن  چون اـ هـاا ااز ههـ و  ــ دهیـ د ای

. هستند امتیگواهان ق نی، بهتراند مصون و محفوظ
دهم زندگگ و ((دین

www.konkur.in

forum.konkur.in
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.64 صحیح است. 3گزینه 
کنید، نیاز داریـد   جمله: زمانی که به یک کشور خارجی سفر میترجمۀ 

 داشته باشید. مناسبیکه با فرهنگ آن آشنا بشوید تا اینکه رفتار 
 ) مدرن4) مناسب   3) با حال ـ جالب  2) متوسط  1

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

، اگرچـه  شـود  زیاد نمیگوید تام وزنش  درم همیشه میجمله: ماترجمۀ 
 خورد. خیلی غذا می

1 (gain weight = put on weight وزن اضافه کردن 
 ) گرفتن2
 ) دادن3
 ) به دست آوردن4

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

در فرودگـاه   کتابچهجمله: وقتی به آنتالیا رسیدیم، آنها تعدادي ترجمۀ 
به ما دادند که پر از اطالعات مفیدي بـود کـه یـک گردشـگر خـارجی      

 ممکن بود به آنها نیاز داشته باشد.
 ) دفترچه یادداشت4) کتابچه ـ دفترچه  3) بلیط  2) مغازه   1

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

سلیس است و به سفر جمله: دونالد در زبان انگلیسی و فرانسوي ترجمۀ 
مند است. به همین خاطر او تصمیم گرفت  کردن به اطراف جهان عالقه

شغلی پیدا کند و کارش را به عنوان یک نماینده آژانس مسافرتی شروع 
 کند.

 ) بیمار، صبور4) باستانی  3) نماینده   2) ملت  1
 )102 صفحۀ، 4(انگلیسی دهم، درس 

.68 صحیح است. 1گزینه 
هـاي جهـان، خـوردن بوقلمـون در روز      در اکثـر قسـمت  جمله: ترجمۀ 

 است.مرسوم شکرگزاري 
) رفتاري4نواز   ) مهمان3) راحت  2) سنتی مرسوم  1

 Cloze testترجمه 
هایشـان   پشتی بندند یا کوله هایشان را می ها نفر چمدان هر ساله میلیون

هـا و   قلعـه جهان بشتابند. آنهـا در  قارة گذارند تا براي دیدن هفت  را می
هاي اروپا و شهرها و عجایب طبیعـی آمریکـاي شـمالی و جنـوبی      هموز
خواهند جهان را بگردند؟ این کار به آنها دیـد   چرخند. چرا مردم می می

دهـد.   کننـد، مـی   زمین و مردمی کـه در آن زنـدگی مـی   دربارة بهتري 
شـود آنهـا    دهد و باعث می کند، حس کمال به آنها می ها را باز می ذهن

تان  احساس زنده بودن کنند. بنابراین مقداري پول جمع کنید، گذرنامه
را آماده نمایید و دنیا را ببینید. این کار زنـدگی شـما را بـراي همیشـه     

 تغییر خواهد داد.
 )4(انگلیسی دهم، درس 

.69 صحیح است. 4گزینه 
 ) قاره4        ) شهر3) شهر      2) کشور          1

.70 صحیح است. 2گزینه 
 ) تعطیالت4) فرهنگ   3) شگفتی   2) انسان  1
.71 صحیح است. 3گزینه  

 کنیم. براي زمین استفاده می onاضافۀ از حرف 
.72 صحیح است. 3گزینه 

 ) مطمئن شدن2) احساس ضعف کردن       1
 ) بهتر انجام دادن4) احساس زنده بودن کردن  3

 1ترجمه متن 
کند باید در حفظ درختان بکوشد و  هر انسانی که روي زمین زندگی می

). در حقیقت درختان نه تنهـا  1هاي درختکاري شرکت کند ( در فعالیت
بزرگی براي زندگی و طبیعت هستند، بلکه از جهات بسیار مهمی نشانۀ 

 براي ما حائز اهمیت نیز هستند.
عت دارند. آنها براي بسیاري اي در طبی اول از همه، آنها نقش بسیار ویژه
ها خانه و سرپناه به همراه غذا فـراهم   از حیوانات و حتی بعضی از انسان

کنندگی بسـیار مهمـی دارنـد و     ). در ضمن، آنها تأثیر خنک2کنند ( می
بزرگ را خنک کنند. این مسئله کمـک زیـادي بـه    ناحیۀ توانند یک  می

عالوه، آنها گازهاي مضر در هوا  بهمطبوع دارد. تهویۀ انرژي براي ذخیرة 
بخشـند. همچنـین درختـان      کننـد و بـه آن طـراوت مـی     را تصفیه مـی 

کنند. ها را کنترل و از سیل جلوگیري می سیالب

ثانیاً، درختان ارزش اقتصادي نیز دارنـد. اشـتغال بسـیاري از مـردم بـه      
درخت بستگی دارد، براي مثال کارگرانی که در صـنایع کاغـذ و چـوب    

هـا، ادویـه و دارو را از    ) ما محصوالت زیادي مانند میـوه 3کنند ( کار می
 آوریم. درختان به دست می

کننـد. آنهـا آن    ثالثاً، درختان نقش جالبی در هر جا که هستند ایفا مـی 
اي بـا درختـان    کنند. اگر شما در محلـه  تر می مکان را زیباتر و با آرامش

هـاي بسـیاري در    س شادتري دارید. پرنـده کنید، احتماالً احسا زیاد زندگی می
 کنند. هاي روي درختان زندگی می النه

). بـدیهی اسـت کـه    4دهنـد (  و در آخر، درختان تاریخ هر مکانی را نشان می
بالنـد. جالـب    مردم یک شهر که درختان قدیمی دارد به تاریخ شهرشـان مـی  
شگران بسـیاري  اینکه درختانی وجود دارند که هزاران سال قدمت دارند و گرد

 دوست دارند آنها را به عنوان یک رویداد بزرگ ببینند.
 )3(انگلیسی دهم، درس 

.73 صحیح است. 2گزینه 
ترین عنوان براي این متن است؟ کدام عنوان، مناسب

 ) درختان خیلی قدیمی هستند.1
 ) درختان را نجات دهید تا زندگی را نجات دهید.2
 ا نیستند.) روستاهایی که درخت ندارند، زیب3
 توانند بدون درخت زنده بمانند. ) حیوانات نمی4

.74 صحیح است. 3گزینه 
 کجاست؟» هاي مبلمان و کارخانه«بهترین مکان براي قراردادن عبارت 

1 (1           2 (2           3 (3             4 (4  
.75 صحیح است. 1گزینه 

 کدام جمله به موضوع اصلی متن مربوط نیست؟
 کنند. هاي روي درختان زندگی می اي بسیاري در النهه ) پرنده1
 دهند. ) و در آخر، درختان تاریخ هر مکانی را نشان می2
دسـت   ) ما محصوالت زیادي مانند میوه، ادویـه و دارو از درختـان بـه   3

 آوریم. می
کنند و از سـیل جلـوگیري    ها را کنترل می ) درختان همچنین سیالب4

 نمایند. می
.76 است.صحیح  2گزینه 

 ، خط سه به ........... اشاره دارد.2در پاراگراف » this«واژه 
 ) غذا4) خانه و سرپناه  3کنندگی    )تأثیر خنک2) کاشتن درخت   1

 2ترجمه متن 
ها  آورد. این لذت هاي گوناگونی را براي ما به ارمغان می سفر کردن لذت

هـاي زیبـا باشـد کـه      انگیز به مکـان  ممکن است شامل سفرهاي هیجان
فـرد و بسـیار    مناسب یک عکس عـالی یـا غـذاهاي محلـی منحصـر بـه      

دیـدن  تجربـۀ  یـابیم یـا حتـی     خوشمزه است که ما آنها را در خانه نمی
بینـیم.   ار متفاوت از آنهایی هستند که هـر روز مـی  مردم جدید که بسی

دهـد کـه کارهـاي بیشـتري از صـرفاً       گردشگري این امکان را به ما می
هـا و جاهـاي مختلـف انجـام دهـیم. آن       مکـان دربارة یادگیري حقایقی 

ها و سبک زنـدگی سـایرین را    کند فرهنگ (گردشگري) به ما کمک می
 ذهن ما دارد.تجربه کنیم و تأثیرات ماندگاري بر 

نظیـري   بخـش بـا امتیـازات بـی     یادگیري رضایتتجربۀ سفر کردن یک 
گـردي افـزایش هـم     تواند حتی از طریق طبیعـت  است، اما این مزایا می

دهـد بـا سـطح بـاالتري از      گردي به شما امکـان مـی   پیدا کند، طبیعت
کنیـد،   شخصی سفر کنید؛ زیرا نه تنها کمک به حفظ زمین می  رضایت
 نمایید. ه کیفیت زندگی مردم هم کمک میبلکه ب

جوامع محلی زیادي وجود دارد که هیچ فرصتی براي پیشرفت از طریق 
تواننــد تــا حــد زیــادي از  صــنعتی ندارنــد. بنــابراین آنهــا مــیتوســعۀ 

گذارنـد و   گردشگرانی که به فرهنگ، طبیعت و سرزمینشان احترام مـی 
 ه ببرند.کنند، بهر در عین حال به اقتصادشان کمک می

مکان خاصی اطالع داشته باشیم، عشق و تحسـین مـا   دربارة هرچه بیشتر 
دهد تا از آن محافظـت کنـیم. راهنماهـا و     یابد و به ما الهام می افزایش می

هاي تور براي به اشتراك گذاشتن اطالعات با گردشـگران، آمـوزش    میزبان
را تحسین کنند.  آیند تا زیبایی منطقه که گردشگران می بینند، درحالی می

انداز جدیـدي   طبیعی زیبا، چشممنظرة گردشگران عالوه بر لذت دیدن از 
آورند که با مطلـع شـدن دربـاره اهمیـت زیسـت محیطـی و        به دست می

 هاي جدید همراه است. ها و ساختمان تاریخی سرزمین
هاي ناشناخته را با روح کنجکاوي و مهربانی کشـف کنـیم،    هرچه مکان

کنـیم. از   می را با مردم محلی و گردشگران دیگر آغاز میگفتگوهاي مه
هـاي   توانیم بهتر بفهمیم که نیازها و خواسـته  هایشان می طریق داستان

 مردم محلی چه هستند.
متأسفانه، گردشگران توسـط برخـی بـه عنـوان مهمانـانی گسـتاخ کـه        

شـوند. ایـن    کنند، تلقـی مـی   مشکالتی را براي ساکنین محلی ایجاد می
حقیقت است که افراد محلی اغلب توسط ترافیک زیـاد، تقاضـاهاي   یک 

غیرمعقول و ناتوانی گردشگران براي درك کردن و احترام گذاشـتن بـه   
 گیرند. فرهنگ قومی آنها مورد آزار قرار می

 )4(انگلیسی دهم، درس 

اطالعات مفیدي بـود کـه یـک گردشـگر خـارجی       پرپر ازز ا دادادندند ککهه
نینیاز دداشاشته باشد. بهه آآنهنهاا وبودد نن

) دفترچه یادداشت4)) کتاتابچبچه ـ دفترچه  33) بلیط  22مغاازهزه  
)101  صفحۀ، 4(انگلیسی دهم، درس 

استت.2نه  صحیحح
فرانسوي مۀ  ز زبان انگلیسسی وو درر سلیس است و به سفررجمله: دوناللدد

عالعالقهقه به اطراف جهانن گ گرفرفت ن همین خاطر او تصمیم مند استت. ببهه
وروعع عنوان یکیک ننمماینده آژانس مسافرتیتی ش رارا بهه پیدا کند و کارش ی

صببوور4) باستاتانینی  3) نماینده   2ملت  ) بیمارر،،
)102   صصفحۀ،،44(ا(انگنگلیسی ددهمهم، دردرسس

صحیح است.1نه 
روروزز    در اکثـر قسـمت  جمله: مۀ  هـاي جهجهـان، خـوردن بوقلمـون درر

است.مرسوم رگزاري 
م مههمان33) راحت 2سنتی مرسوم   ) رفتاري4نواز  ))
ClClozo e tes
چمچمدادان ساله میمیلیون ههایشـان  پپشتشتییبنبنددند یایا کووله هایشان را می ها نفرر

هفهفت ی ياي دیدنن بربر دردر  قارة گذارند تتاا هـا و   ققلعـه جهان بشتابندند. آنآنههـا     
عجایب طبطبییعـی آمریکـاي شـمالی و جنـوبی     ه وو شهشهرهرهاا پوپا و هاي ار

بگبگرردند؟ این کار به آنها دیـد  چرخند. چچرارا مردم می جهان راا خخواواهنهندد
آنآن زنـدگگی مـمـیی  دربارة ي دهـد.   کننـد، مـی   زمین وو م مردردمی ککـهـه درر    
یمین میمیها را ببازز به آآنهنهاا سحس ک کممالل میمی کند،  هـا   ددههد و باعثث آنآ وـودد شش

رذرنامهمه مقمقددارري پولل ج جمعمع ک کنید، گ بوبودندن کنند. بنانابربرایاینن تتانان ساس زندندهه
ه      ياي همیمیشـش رـر رارا ب ب زننـددگیگی شـماا ببببینید. این کاکارر ایا ر راا ماده نممایید و دن

خواهد دادادد. ر
دردرسس )4)4(ا(انگنگلیلیسیسی ددهمهم،،

صحیح است.4نه 
) قاره4       ) شهر3) شهر      2کشور          

صحیح است.2نه 
شگفتی2نسان فرهنگ3) تعطیالت4) (

ببا نیستند.) روستاهایی که درخت ندارند، زیب3
 توانند بدون درخت زنده بمانند. ) حیوانات نمی4

صحیح است.3گزینه  74.
»هاي مبلمان و کارخانه«بهترین مکان براي قراردادن عبارت 

1 (1           2 (2           3 (3             4 (4
صحیح است.1گزینه  7575..

وموضوع اصلی متن مربوط نیست؟ کدام جملهله ب بهه
ه1 پرپرنند1 کننهاي روي درختان زندگی میههاي بسیاري دردر الالنهنهه ))
، دردرختختانان تاریخ هر مکمکاانی را نشان می2 دهند. ) و در آآخرخ
ندند م میوه، ادویـه و دارو از درختـان3 ) ما محصوالت زیادي مانا

آوریم. می
بالب4 ک کنترل می ) درختان همچنین سی کنند و از سـیلهها را

نمایند. می
است.صحیح 2گزینه  76.

گاگراف » this«واژه  ، خط سه به ........... اشاره دارد.22در پار
ک) کاشتن درختت  1 3کنندگی   ))تأتأثثیر خن2

ر
) خانه و سرپناه

2ترجمه متن 
براياي ما به ارمغان می سفر کردندن لذت گگوناگونی راا آورد.هاهايي

سفرهاي هیجان هـاي زیبـا انگیز بهبه م مکـان  ممکنکن ااست ش شااملل
عکعکس عـالی یـا غـذاهاي محلـی منحصحصـر بـه       ی یکک       فـر ممناناسب

 تجریـابیم یـا ححتـی خوشمشمزهزه ا استست که ما آنها را در خانه نمی
ج جدید که بسی مدم ییار متفاوت از آنهایی هستند کهکه هـر روز ممرمر

هـه ککاارهـاي بیشـتريگگردشگري این امکان را به ما می دهـد ک
روز ر یی ه

جاجاهـاي مختلـف انجـام مکـان دربارة یادگیري حقایقی  هـا وو
ها و سبک زنـدگی کنکند فرهنگ (گردشگري) به ما کمک میمی

ماندگاگاريري بر  تأتأثیثیرااتت وو تجربه کنیمم
ی ري رر

ذهن ما دارد.
دن یک  بخـش بـا امتیـازات بـ یاادگیري رضاضایتیتتجتجربربۀۀسفسفر کرک

ن مزایا می ایا اماماا ت گـردي افـتواند حتی از طریق ططبیبیعـتاستست،
سسـطحگردي به شما امکـان مـی  پیدا کند، طبیعت دهـد بـاا

بهبه ح حفظفظ ز زمیمینن ررضاییت کمکمکک ت تنهنهاا ز زیریرا نه ینید؛ رفر ک یصی س شخ
نمایید. ببه کیفیت زندگی مردم هم کمک میبلکه ب

پ پیشرفرفت بربراي رفرصتیی و وجوجود داررد که هیچچ ز زیادي یلی مح جوجوامعع
ۀ ات آن ا ا ن د ن ندا ت دن ا ت د انن ت

www.konkur.in

forum.konkur.in
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.77 صحیح است. 3گزینه 
 عنوان اصلی پاراگراف دوم ......... است.

 گردي ضروري است. رشد طبیعتصنعتی براي توسعۀ ) 1
 رساند. کند و به ساکنین آزار می گردي طبیعت را ویران می ) طبیعت2
 گردي هم براي مردم محلی و هم براي زمین باارزش است. ) طبیعت3
دربـارة  توانـد بـه مـا کمـک کنـد       ) سفر کردن فعالیتی است کـه مـی  4

 ها و مناطق دیگر جهان بیشتر بدانیم. فرهنگ
.78 یح است.صح 3گزینه 

طـور غیرمسـتقیم بیـان شـده اسـت کـه گردشـگران         براساس متن، بـه 
 توانند به اقتصاد جوامعی که ......... کمک کنند. می
 کنند. صنعتی به سرعت رشد میتوسعۀ ) از طریق 1
 هایشان در تجارت و دادو ستد بهره ببرند. ) از ظرفیت2
) هیچ روش صنعتی براي رشد ندارند.3
 یافته هستند و به گردشگران نیاز ندارند.کشورهاي توسعه) بخشی از 4

.79 صحیح است. 4گزینه 
 واژگان زیر به جز ......... در متن یک مترادف دارند.همۀ 

 ) کیفیت4) سفر     3) گردشگر     2) محل     1
.80 صحیح است. 2گزینه 

 رود که نویسنده ......... در آخرین پاراگراف، انتظار می
بیشتري از مشکالتی کـه توسـط گردشـگران بـراي افـراد      هاي  ) مثال1

 شود، بیاورد محلی ایجاد می
 گردي براي مشکالت ذکرشده، دارد. هایی را ارائه دهد که طبیعت حل راه) 2
کند که به کشورهاي فقیـر   ) شکل جدیدي از گردشگري را معرفی می3

 کند. کمک می
را شرح دهد.جهان دربارة ) نقش گردشگري در افزایش دانش ما 4
 تجربیریاضی 

.81 صحیح است. 3گزینه 
x y (x y )(x y )6 6 3 3 3 3 
(x y)(x y xy)(x y)(x y xy)2 2 2 2 

 )65تا  62هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.82 صحیح است. 1گزینه 

 دو عبارت را اگر در هم ضرب کنیم:
( x x )( x x ) x (x )2 2 2 2 2 29 7 9 7 9 7 16

( x x ) x x2 2 2 28 9 7 16 9 7 2 
)67تا  62هاي  (ریاضی دهم، صفحه

.83 صحیح است. 4گزینه 

( ) ( )2 2
5 5 5 5

7 2 6 7 2 6 6 1 6 1
 

( )
( )

5 6 1 6 15 5 26 16 1 6 1 
)67تا  65هاي  (ریاضی دهم، صفحه

.84 صحیح است. 1گزینه 

/

/

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 1 1 1
3 2 3 2

1 13 2 3

1 1 101258 8 8 1
210 5 1 128 8 8

 

 )61تا  59هاي  (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است. 2گزینه  85.

A , B A7 617 6 7 67 6 7 6
A B A
A B A

2 2 2
2 2 2

3 4 2
3 2

 

 )67تا  65هاي  (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است. 1گزینه  86.

A ... A ...22 2 2 2 2 2 2
A

A A A A
A

2 2 22 2 0 1 )59 صفحۀ(ریاضی دهم،  ق.ق.غ

.87 صحیح است. 4گزینه 
اعـداد   مجموعۀ Aعنوان نمونه اگر  ) صحیح است؛ زیرا به1ها:  بررسی گزینه

نامتناهی  Bو  A مجموعۀاعداد اول باشد، هر دو  مجموعۀ Bطبیعی زوج و 
A)هستند، ولی  B)
جو

B) اي متنـاهی اسـت، زیـرا     مجموعهA B { }2
و

    B { }} . 
اعـداد   مجموعـۀ  Bاعـداد طبیعـی و    مجموعۀ A) صحیح است؛ زیرا اگر 2

Aحسابی باشد،  B  است، ولی(B A) عضوي است. تک 
   B A {}0    A { , , , ,...}

B { , , , , ,...}
1 2 3 4
0 1 2 3 4  

، نامتنـاهی  Aاي از یک مجموعه مانند  ) صحیح است؛ زیرا اگر زیرمجموعه3
 A ۀمجموعـ تواند متنـاهی باشـد (چراکـه اگـر      نمی A مجموعۀباشد، خود 

هاي آن نیز متناهی خواهند بود.)متناهی باشد، تمام زیرمجموعه
 نامتناهی است. Bمتناهی ولی  A) نادرست است؛ زیرا 4

A {x , x } A1 2
ی

,, xxxxx  
B { , , , , ,...}100 2 100 3 100 4 100 5 100  

 )13تا  2هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.88 صحیح  است. 2گزینه 

n(A B) n(A) n(B) n(A B)B)  
n(A B) n(A B)70 57 32 95B) 

انـد، برابـر    تعداد افرادي که دقیقاً از یکی از این دو شرکت خریـد کـرده  
n(Aاست با:    B) n(B A) n(A) n(B) n(A B)2

( ) a70 57 2 32 63 63  
 اند، برابر است با: یک از این دو شرکت خرید نکرده تعداد افرادي که از هیچ

 
n(U) n(A B) b a b110 95 15 15 63 15 48 

 )13تا  10هاي  (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است. 3گزینه  89.

ntصـورت   خطـی را بـه   دنبالـۀ عمـومی   جملـۀ اگر  an b   در نظـر
  بگیریم، در این صورت خواهیم داشت:

t a b
a a b

t a b
4
10

17 4 17 6 24 4 141 10 41
هاگتسد لح

  
ntصورت  عمومی دنباله، به جملۀپس  n4  است. 1

nt n n n133 4 1 133 4 132 33  
 است. 133سی و سوم دنباله برابر  جملۀپس 

 )16 صفحۀ(ریاضی دهم، 
.90 صحیح است. 4گزینه 

, , , , ,...5 8 13 20 29  
عمـومی   جملـۀ  ضـابطۀ شود کـه   با دقت در جمالت دنباله، مشخص می

ntصورت  دنباله به n2  است؛ زیرا: 4
t , t , t2 2 2
1 2 35 1 4 8 2 4 13 3 4

nt ,... t n2 2
4 20 4 4 4  

 بنابراین خواهیم داشت: 
nt n n n2 2533 4 533 529 23   

 است. 533بیست و سوم دنباله برابر  جملۀیعنی 
 )17 صفحۀ(ریاضی دهم، 

.91 صحیح است. 2گزینه 
 دنبالـۀ ) صحیح است؛ زیرا اختالف جمـالت متـوالی   1ها:  بررسی گزینه

, , , ,...2 5 4 5 6 5 8 dبرابر عدد ثابت  5 2  است. 5
هایی هستند که هم حسـابی   هاي ثابت، دنباله ) نادرست است؛ زیرا دنباله2

اي ماننــد  عنــوان نمونــه دنبالــه شــوند؛ بــه و هــم هندســی محســوب مــی
, , , ,...2 2 2 اي هندسـی اسـت (قـدر     اي حسابی و هم دنبالـه  هم دنباله 2

 است.) 1هندسی برابر  دنبالۀحسابی برابر صفر و قدر نسبت  دنبالۀنسبت 
حسـابی درج   واسـطۀ سه  62و  18) صحیح است؛ زیرا اگر بین دو عدد 3

 جملـۀ حسابی خواهند داد که  دنبالۀحاصل، تشکیل یک  جملۀکنیم، پنج 
دوم خواهـد بـود و ایـن جملـه، میـانگین       واسـطۀ ن سوم این دنباله، همـا 

62جمالت اول و پنجم خواهد بود که برابـر اسـت بـا:     18 (زیـرا   402
 سوم از جمالت اول و پنجم به یک فاصله است.) جملۀ

, , , ,18 62, , ,, , ,

  مود ۀطساو

ح
جزجز ......... در متن یک مترادف دارند. ز زیریر بهه واواژگژگانان

) کیفیت4) سفر     3) گگرددشگشگر     2محلحل    
است.22نه  صصحیحیحح

که نویسنده .........خرین پاراگاگررافف، انتظار میی ررودد
کـکـه توسـط گردشـگران بـراي افـراد      هاي مثال بیششترتري ازاز مشکالتتیی

ایجاد می بیبیاواوردردی شود،،
کهکه طبیعتحلراه د داارد.هایی را ارائه دهدد گردردي بربراي مشکالت ذکرشده،

میمی ر را معرفیی هرهاياي فقیـر  شکل جدیدي از گردشگشگريري کند که به کشو
می کند. ک

دهد.ججههان درباررةةقش گردشگري در افزایش دادانشش ما  شرشرحح رراا
ربییببییبییببییبی

صحیح است.3نه 
x yy (x y )(x )y )yy (x y )(x(x y )(x6 6 3 3 3 3( )(( )(( )(( )(
(xx y)y (x y xy))(x(x y)(x y xy y)(xx yy)(x y xy)(x(x y)(x yy2 2 2 22

)65تتا 6262هاي(ر(ریاضیضی ددهمهم، صفحه
استت.1نه  صصحیحیحح

همهم ضرب ککنینیمم: عبارت را اگر ددر
( x x )( xx x )x x (x( 2 2 2 2 22 2)( ) ()(x )( xx x )x x (xx )x )( xx x )x ) x (xx )x ))( ) ()()( x )) x (xx )( x)(x )( x

( x )) x x)( 2 22 2 28 9 7 2( ) x xx )) x( x( x xx ) x x( xxxx 2x xx x
)67تاا6262هاهايي(ریااضیضی ددهمهم، صفحه

صصحیح اساستت.4نه 

( )( ( )( 2 2( )
5 55 5 55

7 27 2 6 76 7 2 6 ) () ( )) () () ((( )(
( )(

(( )
55(((55 5 2

))6 1 6 16
))6767تتاا6565اهايي(ریاضی ددهمهم، صفحه

صحیح است.1نه 

صحیح  است.2گزینه  88.
) n(A) n(B) n(A B)n(A) n(B)n(A) n(B)
) n(A B)n(A B)70 57 32 95
ًتعداد افرادي که دقیقاً از یکی از این دو شرکت خریـد کـرده

(است با:    n(B A) n(A) n(B) n(A) n(B A) n(A) n(B)n(B A) n(A) n(B) nn B)
( ) a2 32 63 63( ) a)( ) a)

زاز هیچ اند، برابریک از این دو شرکت خرید نکردهتعداد افافرااديدي ک کهه

(A b b(A 95 115 15 5 63 15 4488b aa bb a bB)B) 110
هاي(ریاضی دهم، صفحه

صحیح است.3گزینه  8989.
ـلـۀۀ عمـومی   جملـۀ اگر  nصـورت   طخطــی را بـه   دنبا an bn ana

خخواهیمیم داشت: بگیریم، در این صورتت
b

b
b

4 17baa baa 6 24 4 1ba a b1 10 41ba baa
هاگتسد لح

ۀلۀپس  دنبابالهله، بهجم ntصورترت  عمومیی nn 4 1nnn .است
4 1 133 44 132 333n n n

است. 133سیسی و سوم دنباله برابر جملۀلۀپپسس
ص(ریاضیضی دهم،

صحیح است.4گزگزینینه 909.
, ,...0 29,

،ه، ممشخشخص می جملـضـابطۀ شود کـه  با دقت در جمالت دنبال
ntصصورورتت دنباله بهبه nt nn nn2 ااستست؛ زیرا: 44

, t , t2 2 2
2 38 22 4 13 3 4, t , t, t , t2 2
2 3

n,... t nn,... t nnn
2 2tt4 42 4

داداشتشت:: خ خواواهیهیمم بنبنابابراراینین
2 24 533 529 23n n n2 2

اباجملۀلۀیعن ب الاله دن سوم و ت ااست535333ب
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,                                     ) صحیح است؛ زیرا:    4 , , ,...2 4 8 16 
... ...2 3 4 202 4 8 16 2 2 2 2  اول جملۀضرب بیست  حاصل2

( )
...

2021
1 2 3 20 21022 2 2  

 رابطـــۀحاصـــل عبـــارت فـــوق، از  محاســـبۀتوجـــه شـــود کـــه در 
n(n )

... n
11 2 3  استفاده شده است. 2

 )27تا  21هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.92 صحیح است. 1گزینه 

aطبق فرض سؤال داریم:                         a a ... a
a a a ... a
1 3 5 49
2 4 6 50

300
310 

 فوق را از هم کم کنیم، خواهیم داشت: روابطاگر 
(a a ) (a a ) (a a ) ... (a a )2 1 4 3 6 5 50 49 10  
d d d ... d d d 210 25 10 5d d d .. dd d ... dd d ... d 1

  ات 25
mحسـابی همـواره داریـم:     دنبالۀاز طرفی در هر  na a (m n)d 
 داشت: بنابراین خواهیم

a a ( )d d30 10
230 10 20 20 85  

 )24تا  21هاي  (ریاضی دهم، صفحه
.93 صحیح است. 2گزینه 
حسـابی داراي جمـالت مشـترکی باشـند، ایـن جمـالت        دنبالـۀ اگر دو 

سازند که قدر نسبت آن، برابر  حسابی جدیدي می دنبالۀمشترك، خود، 
 اولیه است. بنابراین داریم: دنبالۀهاي دو  ك.م.م قدر نسبت

[ , ]3 4 dجدید  دنبالۀقدر نسبت  12 , d1 23 4  
a1مشترك بین دو دنباله برابر  جملۀاولین   جملـۀ است؛ بنابراین  15

 صورت زیر است: حسابی جدید به دنبالۀعمومی 
n na a (n )d a (n )1 1 15 1 12  

na n n n12 3 10 12 3 99 7 12 96  
n

/n ... n n7 96 0 6 1 612 12  
  تعداد جمالت مورد نظر6

 مشترك دو رقمی هستند. جملۀ 6هاي داده شده داراي  یعنی دنباله
 )24تا  21هاي  (ریاضی دهم، صفحه

.94 صحیح است. 1گزینه 
Aباشد، پس  ABخط  وسط پاره M نقطۀاگر  BM خواهد بـود.   2
 گیرد؛ یعنی: قرار می Mو  Aبین  C نقطۀ

A

C

B

A BM 2
A B A

A BM AC 2 3
2 2  )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی  4

.95 صحیح است. 2گزینه 
 کنیم: طول اضالع مثلث را پیدا می

AB ( ) ( )2 211 6 3 7 25 16 41  
AC ( ) ( )2 22 6 2 7 16 25 41  
BC ( ) ( )2 211 2 3 2 81 1 82  

BCچــون  AB AC2 2 الزاویــه و  اســت، پــس یــک مثلــث قــائم  2
 متساوي الساقین داریم:

B

A C41

41
/S 41 41 41 20 52 2

 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی  

.96 صحیح است. 3گزینه 
)A نقطـۀ چون  n ,n )3 1 xروي خـط   1 y2 3 2 قـرار دارد،   0

 کند: آن صدق می معادلۀپس در 
( n ) (n ) n n 12 3 1 3 1 2 0 9 3 0 3  

)Aبنابراین  , )22  اش از مبدأ مختصات برابر است با: است. فاصله 3

OA ( ) ( )2 2 2 102 4 402 43 9 9 3  
 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی 

.97 است.صحیح  4گزینه 
x ky

k k kkx y

10 15 10 2 245 12 5 12 122

دنتسه يزاوم طخ ود

  
xصـورت   دو خـط بـه   معادلۀپس  y10 24 xو  15 y5 12 12 

  کنیم: این دو خط را پیدا می فاصلۀاست. 
| ( ) || c c |

a b2 2 2 2
24 15 39 3

26 210 24
x:فاصله y

x y
10 24 15
10 24 24 

3پس طول قطر دایره برابر 
 شود با: است. مساحت آن برابر می 2

3
2 ( )23 9

4 16
 )9تا  2هاي  صفحه، یازدهم(ریاضی  

صحیح است. 3گزینه  98.
اگر اضالع مربعی منطبق بر محورهـاي مختصـات باشـد، قطـر آن روي     

yخط  x  یاy x نقطـۀ گیـرد. پـس    قرار می A( m,m )2 1 
yروي خط  x  یاy x .قرار خواهد گرفت 

( ) m m m A ( , )1
1 2 21 2 1 3 3 3  

( ) m m m A ( , )22 2 1 1 2 2  
2در حالت اول مساحت مربـع برابـر    2 4

3 3 و در حالـت دوم برابـر    9
( )2 2  است. 4

)9تا  2هاي (ریاضی یازدهم، صفحه
.99 صحیح است. 1گزینه 

A(a قرینـۀ  Aفرض کنیـد   ,b )1 )Bنسـبت بـه    1 a ,b )2 1 
باشد؛ در این صورت:

 
A A A

B
x x x a

x a
1 22 2  

A Ax a a x a1 4 2 5 3 
xروي خط  Aتوجه کنید که چون  Axقرار دارد، باید  3  باشد. 3

Ax a a a 25 3 3 2 3 3  
2 113 A(aنقطۀ:طول  3 ,b ) A1 1  

 )9تا  2هاي  یازدهم، صفحه(ریاضی 
.100 صحیح است. 4گزینه 

yهر نقطه روي خط  x2 a)صورت  به 2 , a )2 این  فاصلۀاست.  2
xنقطه از خط  y2 1  باشد: 5باید برابر  0

| (a) a | | a | | a |2
2 2 2 1 4 3 5 4 3 552 1

  

a a a A ( , )

a a a A ( , )
1

2

1 14 3 5 4 2 32 2
4 3 5 4 8 2 2 2

  

A A ( ) ( )2 2
1 2

5 51 2 3 22 2  
 )9تا  2هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

 شناسی زیست
.101 صحیح است. 3گزینه 

و  بازجـذب خـود دارد  در سـهم را   نیشـتر یب کیـ نزد ةخـورد  چیپـ لوله 
 پرز فراوان دارند. زیآن ر يها یاخته

 )85و  83، 82هاي  ، صفحه5شناسی دهم، فصل  (زیست

دردر ههرر mححسـابی همـواره داریـم:    دنباالۀلۀطرففی na a (m n)dm na (ma (m
خوخواهیم داششت:ت:اینن

a a ( )d da (a3 1aaa 220 88( )d d)d d)d)d 2
)24تا 21هاي (ریاضی دهم، صفحه55

صحیح است.ت.2نه 
حسـابی د دارارايي جمـالتت مشـشـترکی باشـند، ایـن جمجمـالتت      دنبالـۀ دو 

جدجدیدي مییدنبالۀرك، خود،  ررحسابابیی آآن، برابا ساسازنزند که قدر نسبتت
ب بنابربراین داریم:م:دنباالۀلۀهاي دو  م.م قدر نسبت اوولیلیه است.ت

[ , ][ 12, ][ , ][ dجدجدیدید دنبالۀقدر نسبتبت  , , dd1 2, d 44dddd2,, d
ببرابابررجملۀن aa1مشترك بین دو دنبالهه ـلـۀ ۀ ااستست؛ بنابراین  15 جم

است:حسابی جدید بهدنبالۀمی  زییرر صورتت
n nna aa (n )d a (n )n nn a (n(n1 12)d a (n ))d n)d a (n )n)d nn

nnaan 12 3 10 122 3 99 7 12 96nn n nn

n
/

nnn7 97 6nn 66nn6/
nn

/... nn//12 12 1 n

درد نظر6 مومو تعدعدااد ججمالمالتت
دنباله مشترك دوو رقمقمی هستند.جملۀ 6هاي دداداده شده داداراراييی

)24تا 21هاي (ر(ریایاضی دهم، صفحه
صحیح است.ت.1نه 

پاپارهرهMMنقطۀ Aبباشد، پسسABABخخططوسوسطط BBMM د بـود.  22 خوخواها
گیرد؛د؛ ی یعنی:ی:قررار میMMو AAبیننCۀ

AA

CC

B

A BAMM 2
A B A

AM AC M A 2 3
2 2 4

 کنیم: این دو خط را پیدا میفاصلۀاست. 
| ( ) || c c |

a b

c | ( ) |

b 2 22 2bbb

(((( 39 3
26 210 2422 y:فاصله2

y
4 15yy
4 24yy

3پس طول قطر دایره برابر 
شوداست. مساحت آن برابر می2

3
2 ( )( )( )23 9))24 16)

  هها صفحه، یازدهم(ریاضی 
صحیح است.3گزینه  9898.

رورههـاي مختصـات باشـد، قطـ ممح اگر اضالع مربعی منطبق بر
yخط  x یاy xy xم میی m  نقطـۀ گیـرد. پـس    ققرار )m )m

yروي خط  x  یاy xy xxx.قرار خواهد گرفت
m m A ( , )))mm 1 2 22A (A (mmm 3 3 3( ,( ,1

m m A ( , )2m m A ( , ))m m A (m A (m A (

م مساساحتحت مربـع برابـر    ا اول تلت 2در حا 2 4
3 33 و در حالـت9

( ))2 2 4( ااستست..)((
صفحه ها(ریاضی یازدهمم،،

صحیح است.1گزگزینینهه 99.
A(A(aقرینـۀ Aفرض کنیـد   ,a b ),b,,b   نسـبت بـهb )bb

Aباشد؛ در این صورت: A
B

x aA A a
xA A aA

Bx A
B

1 22B

A aaa 1 4 2 55 3AAa xxa xAa xa A
کنکنید که چون  xروي خط  Aتتوجوجهه داررد، باید 3 3ققرارارر

a a 233 33 2 3aa 33
2 113 bنقطۀ:طول  3 ) A)b ))b ))

صفحه(ریاض ههایازده
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.102 صحیح است. 2گزینه 
 :ها بررسی سایر گزینه

 ندارد.را  ینقش اصل دار تروژنین در دفع ماده  يدیپروتونفر )1
 . دار نه تاژك ،دهستن دار مژك يا شعله يها اخته) ی3
 .شود یمنفذ دفع م کی قیاز طر )4

 )88 ۀصفح ،5شناسی دهم، فصل  زیست(
.103 صحیح است. 1 گزینه
 ها برابر است.  تعداد لپها با  تعداد هرم هیدر کل

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها زهیگرد <کننده ادرار  جمع ۀلول) 2
 یرگیمو يها شبکه <وابران  سرخرگ) 3
 یانشعابات سرخرگ >  ها کالفک) 4

 )83تا  81هاي  هصفح ،5شناسی دهم، فصل  زیست(
.104 صحیح است. 2گزینه 
هـا   یک ائوزینوفیـل اسـت. ائوزینوفیـل    ،شده در شکل  نشان دادهیاختۀ 

هـا داراي   هـاي روشـن درشـت و بازوفیـل     اي بـا دانـه   یاختـه  داراي میان
هاي تیره هستند. اي با دانه یاخته میان

 ها: بررسی سایر گزینه
کـه   رنـد، درحـالی  دمبلـی شـکل دا  و دوقسمتی هستۀ ها  ) ائوزینوفیل1

 تکی خمیده یا لوبیایی دارند.هستۀ ها  مونوسیت
هـاي روشـن درشـت و     اي بـا دانـه   یاختـه  هـا داراي میـان   ) ائوزینوفیل3

 هاي روشن ریز دارند. اي با دانه یاخته ها میان نوتروفیل
 هاي سفید  سایر گویچههاي بنیادي لنفوئیدي و  از یاخته ها لنفوسیت) 4
 گیرند. می هاي بنیادي میلوئیدي منشأ ز یاختها

 )74و  72هاي  هصفح ،4شناسی دهم، فصل  زیست(
صحیح است. 4گزینه   105.

که جزو دستگاه  ردیگ یم صورت هیکل فوق غدة ترشح آلدوسترن توسط
 .ستین يادرار

هــاي هیــدروژن و  و یــون دفــع نمــک و نیتیتروپــویار  هورمــون ترشــح
 گیرد.  صورت می بیکربنات توسط کلیه

 )86و  85، 80، 73، 71هاي  هصفح  شناسی دهم، زیست(
صحیح است. 3گزینه   106.

ـ    هیـ از کل یحفاظت يها بافت پیونـدي   و یاسـتخوان  ،یشـامل بافـت چرب
 .شود یم افتیکالژن  يها رشته ،باشند که در هر سه می يا رشته

 )80و  18، 17هاي  هصفح شناسی دهم،  زیست(
صحیح است. 3گزینه   107.

هاي قرمز هستند که هموگلوبین دارنـد.   هاي خونی گویچه بیشتر یاخته
باشـد. هموگلـوبین    خـون مـی   pH کننـدة  تنظیمها پروتئین  هموگلوبین

خـون   pHهـا در کنتـرل    ها با جذب و انتقال یون همانند انواع گلوبولین
نقش دارد.

 ها: بررسی سایر گزینه
 هسته ندارند.بالغ هاي قرمز  هچ) گوی1
 یاختـۀ  میـان  خود هستند ویاختۀ  میانهاي قرمز فاقد دانه در  ) گویچه2
ها با هموگلوبین پر شده است.آن
خـود در تولیـد بیکربنـات     هاي قرمز با آنزیم کربنیک انیدراز ) گویچه4

به شکل بیکربنـات در خـون حمـل     CO2درصد گاز  70نقش دارند و 
شـود،   مینیز به کمک هموگلوبین حمل  CO2 درصد گاز 23شود.  می

در CO2درصـد از   93در انتقـال  هاي قرمز در مجمـوع   بنابراین گویچه
 خون نقش دارند.

 )72و  71، 45هاي  هصفحشناسی دهم،  زیست(
صحیح است. 2گزینه  108.

مثل  ایصاف و  توانند یم، شوند یکه شل م ییها چهیادرار ماه یۀتخلدر انعکاس 
  يا چنـد هسـته   هـا  اختـه ی صـورت  نیـ باشند کـه در ا  یاسکلت یخارج ةبندار

 .هستند صاف یهمگ ،شوند یم که منقبض ییها چهیاما ماه ؛هستند
 )86و  18هاي   هصفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(

صحیح است. 4گزینه   109.
. کنـد  یمـ  رییـ تغ کننـده  جمعۀ لول و زهیاز گرد هنگام عبورادرار  بیترک

 ؛ادرار دخالت دارنـد  ییایمیش بیترک رییدر تغ ها هیو کل هیکل  فوقغدد 
 د.ندخالت ندارمیزناي در ورود ادرار به  هیفوق کلغدد اما 

 )86و  85هاي  هصفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(

.110 صحیح است. 3گزینه 
شـود و فیبرینـوژن، در ایجـاد     ها انجـام مـی   ایجاد درپوش توسط پالکت

لخته نقش دارد. 
 ها: بررسی سایر گزینه

) آلبومین، در حفظ فشار اسمزي خون و انتقال بعضی از داروها مثـل  1
سیلین نقش دارد.پنی

تواننـد در   ها می لوبین با جذب و انتقال یونها و هموگ ) انواع گلوبولین2
 خون موثر واقع شوند. pHتنظیم 

ها همراه با لنف، به خون وارد و لیپیدهاي آن در کبد یا  ) کیلومیکرون4
 شوند.  بافت چربی ذخیره می

 )75و  74، 71، 31هاي   هصفح ،4فصل  شناسی دهم، زیست(
.111 صحیح است. 2گزینه 

ها  کبد داراي مویرگ ناپیوسته و کلیه داراي مویرگ منفذدار است. کلیه
کنند. ریتروپویتین تولید میو کبد ا

ها: بررسی سایر گزینه
 مویرگ ناپیوسته دارد. ،) طحال که از اندام لنفاوي است1
 وجود دارد. ناپیوسته، غشاي پایه ناقصهاي  ) در مویرگ3
هـاي پوششـی    هزیـادي بـین یاختـ   فاصـلۀ  هاي ناپیوسته  ) در مویرگ4

 سنگفرشی وجود دارد. 
 )70و  67، 66هاي  هصفح ،4فصل  شناسی دهم، زیست(

.112 صحیح است. 1گزینه 
دار (نوتروفیـل، بازوفیـل و ائوزینوفیـل) در مغـز      هاي سفید دانـه  گویچه

شوند. استخوان تولید می
ها: بررسی سایر گزینه

ها بیشتر شده و حجم لنف  ) در هنگام ورزش نشت مواد به درون بافت2
 یابد. نیز افزایش می

شود. به دنبـال ادم حجـم    سبب ادم می هاي پالسما ) کاهش پروتئین3
 رود. یابد و حجم و جریان لنف نیز باال می مایع بین بافتی افزایش می

اي وارد  هـاي زیـر ترقـوه    ) لنف تولیدشده در پا، در نهایت به سیاهرگ4
 شود. سیاهرگ زبرین وارد قلب می شده و از طریق بزرگ

 )74و  72، 70تا  68هاي  هصفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(
.113 صحیح است. 2گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
با مثانه ارتباط دارد.  )3 ي!دیجفت متانفر کی )1
 .ندارد يدیمتانفر ایپالنار )4

 )88ۀ صفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(
.114 صحیح است. 4گزینه 
اي، برون  فضاي آبشامهاي پیراشامه،  به ترتیب بافت پیوندي رشته 4تا  1بخش 
شامه از بافـت سنگفرشـی یـک الیـه      دهد. درون شامه را نشان می درونشامه، 

است. فاقد بافت پیوندي تشکیل شده که
ها: بررسی سایر گزینه

اي پیراشامه هماننـد سـایر انـواع بافـت پیونـدي       ) بافت پیوندي رشته1
 هاي کالژن است. حاوي رشته

ضـاي  شامه و پیراشـامه بافـت سنگفرشـی دارنـد و دو طـرف ف      ) برون2
 کنند. اي را احاطه می آبشامه

 است. تواند داراي بافت چربی  شامه می ) برون3
 )59ۀ صفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(

صحیح است.4گزینه  115.
مربوط به  4گزینۀ هاي حشرات است؛ اما  از ویژگی 3و  2، 1هاي  گزینه

 باشد! پوستان می برخی سخت
 )89و  77، 52هاي   هصفحشناسی دهم،  زیست(

.116 صحیح است. 1گزینه 
موارد صحیح هستند. اوره بـا انحـالل در لیپیـدهاي غشـا منتشـر      همۀ 
مـویرگ، در طـی جریـان    دیـوارة  شود. گلوکز و آمینو اسید از منافذ  می
بـري و   هـا نظیـر آلبـومین ابتـدا یـا درون      کند. پروتئین اي عبور می توده

ز طریـق  هـاي آب، هـم ا   شوند و مولکـول  رانی وارد خون می سپس برون
 توانند عبور نمایند. هاي پوششی می منافذ و هم از طریق غشاي یاخته
 )67ۀ صفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(

.117 صحیح است. 2گزینه 
 موارد (الف) و (ب) صحیح است.

 بررسی موارد:
هـاي   الف) با کمبود اکسیژن خون میزان ترشح اریتروپـویتین از یاختـه  

 (صحیح)یابد.  کبد (و کلیه) افزایش می
هاي طوالنی مدت میزان بازجـذب ادرار افـزایش یافتـه و     ب) در ورزش

 یابد تا فرد آب کمتري از دست بدهد. (صحیح) حجم ادرار کاهش می
 گیرد. (غلط) ج) در فرد سالم ترشح پروتئین به داخل ادرار صورت نمی

 د) در یک فرد ورزشکار ادرار غلیظ است. (غلط)
 )87و  85، 84، 80، 73هاي   هصفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(

دادهتۀ هـا   یک ائوزینوفیـل اسـت. ائوزینوفیـل    ،شده در شکل نشانن
یمیانان هـا داراي  هـاي روشـن درشـت و بازوفیـل    اي بـبـا دانـه   یایاختختــه  ي

با دانه یایاختختههن ههاياي تتیریره هستند.اايي
ساسایریر گگزیزینه ها:سی

کـه   رنـد، درحـالی  دمبلـی شـکل دا  وودوقسممتی ههسستۀ هها ئوزینوفیلل
لوبیبیایی دارند.هستۀۀها سیت تکیکی خمیده ییاا

تـت و     ايي بـا دانـه   یاختـهه  هـا دارراياي ممییـان  ئوزینوفیل هـاي روشـن درش
باا د دانه یاخته ها میان وفیل ریز دارند. ايي هاي رروشوشنن

و از یاخته هانفوسیت بننیایادي لنففوئوئیدیديي  هاهاي سفید  سایر گویچههاايي
مننششأ خته گیریرند..می هاي بنیادي میلوئیديي

هفحفح ،4،4شناناسیسی دهم، فصصلل زیست( )74و 72هاهايي هص
است.4ینه  صحیح

یگ گیمصصورت هیهی کل فوق غدةح آلدوسترن توسط که جزو دستستگاگاههیردلل
.ییستین ير

  هــاي هیــــدردروژوژن و  و یــون دفدفــع نمــککو و ننیتیتروپــویار  هورمــون ــح
لکلیهیه گیریرد.د. صوصورت می ربنات توسط 

)86و 8585،،808، 73، 7171ه ههاهايي هصفح  نشناساسی دهم، زیست(
اساست.3ینه  صحیحح

هیـ ازاز ک کللییحفافاظتظت ي ها ت پیونـدي   و یاسـتخوان  ،یشـاملل بافافـتـت چربـ هی ـ   ـ   
سهس  می ياه یکالژالژنن ي ها رشرشته ،باشاشندند ک که در ههر .شود یم افتک

ت( هفحششناناسیسی د دهمهم، ززییس( ))8080وو18، 17هه هههاهايي هص
است.3ینه  صصحیحیحح

دد.  هاي خوخونینی گویچهتر یاختته هسهستند که ههموموگلگلوبوبینین دارارنـن هاي ق قرمرمزز
پرپروتوتئین گلوبین ونون مـیی  pHککنننـدة  تنظظیممهاا باباشـد. هموگلـوبین   خـخ

ب با جذب و انانتقتقالال یوننند انواع گلوبولین ونن  pHpHهـا دردر کنتـرلل  هاها خـخ
ش دارد.

ها:سی سایر گزینه
هسته ندارند.بالغ هاي قرمز  هچگوی

و ویاختۀ  میانهاي قرمز فاقد دانه در  گویچه نان  خود هستتندند یاختـۀ ممیـ
ا ش گل ا

ر صر پ رپ
هـاي هزیـادي بـین یاختـ   فاصـلۀ  هاي ناپیوسته  ) در مویرگ4 ـ   ـ   

سنگفرشی وجود دارد. 
،66ه ههاي  هصفح ،4فصل  شناسی دهم، زیست(

است.1گزینه  صحیح 112.
دار (نوتروفیـل، بازوفیـل و ائوزینوفیـلهاي سفید دانـه گویچه

شوند. استخوان تولید می
ها:بررسی سسایریر گزینه

هنگام ورزشزش ننشتشت موواد به درون بافت22 ها بیشتر شده و)) درر
میمی شش ییابابد.نیز افزایا

شود. به دنبـالسببب ادم می هااي پالپالسمسما ) کاهش پروتئین3
و حججم و جریان لنف نیز باالمایع بین بافتی افزایش می یابدد

هـاي زیـر ترق) لنف تولیدشده در پا، در ن نههایت به سیاهرگ4
هاهررگ ز زببرین وارد قلب میشده و از طریق بزرگ شود. سی

مهم،، زیست( 4ففصل شناسیسی د ،70تا 68ه ههاي  هصفح،  
صحیح استت.2گزینه  113.

یزینهنه ها:بررسی سایر گ
رفر کی )1 با مثانه ارتباط )3ي!ي!دیدیجفت متمتان
یمتتانفررایپالنار )4 .ندندارد يديدیم

ت ص،5فصل ششنناسی دهم،  زیست(
است.4گزگزینه  صصحیحیحح 114.
ففضضاي آبشااي پیراشامه،   به ترتیب بافت پیوندي رشته 44تا11بخشش
سنگفرشـیدهد. درون شامه را نشان می ددرونشاشامه،، نشامه از بافـتت

است.  فاقد بافت پیونديتشتشککیل شده که
ها:بررسی سایر گزینه

ياي پ پیریراشاشامه هماننـد سـایر انـواع بافـت) بافت پیوندي رشته1
هاياي ککالژالژن است.ت.حاوي رشته

ن2 ب برون2 سنسنگفگفررشـی دارنـد و دو طـر)) اامه بافـت پیپیراراشـش ششامه وو
راا ااحاطه می آبآبشاشامهمه کنند.اايي

است. تواند داراي بافت چربی شامه می ) برون3
ت( ص،،44فصفصللششناناسیسی د دهمهم،،ززیسیست(

صحیح است.4گزینه  115.
اماماا ازاز وویژیژگیگ33وو11،22هاهاييگگزیزینهنه اتات ااستست؛؛ 4گزگزینینۀۀههاياي ححشرش
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.118 صحیح است. 4گزینه 
 ها و دوزیستان نابالغ است. منظور سؤال ماهی

 الف) چون گردش خون ساده دارند. (تأیید)  
 باشد. (تأیید)    داران صحیح می ب و ج) قطعاً در مورد مهره

 )90و  78، 77، 52هاي   هصفحشناسی دهم،  زیست(
.119 صحیح است. 3گزینه 

شناسـی دهـم سـیاهرگ بـین      ، زیسـت 81صـفحۀ  ، 4با توجه به شکل 
دار در  سرخرگ و میزناي واقع شـده اسـت. میـزان مـواد زائـد نیتـروژن      

 سیاهرگ خروجی از کلیه کم است.
 شود. دقت کنید هورمون آلدوسترون به درون خون ترشح می

 )86تا  83و  81، 80هاي   هصفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(
.120 یح است.صح 4گزینه 

انقبـاض  محـدودة  راست قلب هستند و مربوط بـه  نیمۀ هر دو مورد در 
 ها است. بطن

 )63و  58، 57هاي   هصفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(
.121 صحیح است. 2گزینه 

صورت انتشار و بدون نیـاز بـه صـرف     مبادله گازهاي تنفسی پارامسی به
 انرژي است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 مژك ) تاژك 3
 گیرد.  ) ورود آب از طریق اسمز (انتشار) صورت می4

 )88و  52، 36، 15هاي   هصفحشناسی دهم،  زیست(
صحیح است. 2گزینه  122.

ها براساس نیاز بافت به اکسـیژن و   تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ
شود کـه   هاي کوچک انجام می مواد مغذي با انقباض و انبساط سرخرگ

کشسـان  الیـۀ  هـا میـزان    ها قرار دارند. در این سـرخرگ  قبل از مویرگ
اي صاف، بیشتر است. این سـاختار باعـث    ماهیچهالیۀ کمتر و ضخامت 

 ها تغییر زیادي نکند. د خون، قطر این رگشود با ورو می
)65و  64هاي   ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست   

.123 صحیح است. 2گزینه 
 کوچکی است. سیاهرگوابران و رگ خروجی   سرخرگرگ ورودي 

 )83و  64هاي  هصفحشناسی دهم،  زیست(
.124 صحیح است. 1گزینه 

 فقط مورد (الف) صحیح است.
 بررسی موارد:
 لختی بازند. 3و  2اي ه الف) دریچه

 هاي سینی باز هستند. ب) چون دریچه
 لختی بسته هستند. 3و  2هاي  ج) دریچه

قبلی، یعنی استراحت عمومی قبلـی بـاز   مرحلۀ د) باز هستند، چون در 
 شده بودند!

 )63و  61، 57هاي   هصفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(
.125 صحیح است. 4گزینه 

 در ابتدا خون تیره و در انتها خون روشن دارند!  
 )78ۀ صفح، 4فصل شناسی دهم،  زیست(

.126 صحیح است. 4گزینه 
دفعـی  مـادة  تـرین   صورت سؤال مربوط بـه آمونیـاك اسـت کـه سـمی     

مربـوط بـه    2گزینـۀ  مربـوط بـه اوره اسـت.     1گزینۀ دار است.  نیتروژن
 اسید است.نیز مربوط به اوریک  3گزینۀ اوریک اسید است و 

 )87و  86هاي   هصفح، 5فصل شناسی دهم،  زیست(
.127 صحیح است. 3گزینه 

شـود و صـداي دوم در انتهـاي    شنیده می Sصداي اول قلب در مرحله 
گیرد  ها صورت می شود که در این بازه انقباض بطن شنیده می Tمرحله 

 باشد. و دهلیزها درحال استراحت می
 ها: بررسی سایر گزینه

 درحال استراحت هستند. ) دهلیزها1
 ثبت شده است. QRS) موج 2
 ) انتشار پیام الکتریکی قبال صورت گرفته است.4

)63و  61، 60، 58هاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
.128 صحیح است. 2گزینه 
بینـد، باعـث ترشـح آنـزیم      اي آسـیب مـی   کـه بـافتی یـا گـرده     هنگامی

در انجـام رونـد    Kو ویتامین  Ca2گردد. وجود یون  پروترومبیناز می
 انقعاد خون الزم است. 

 ها: بررسی سایر گزینه
) پروترومبین در خون وجود دارد، پس ترشح آنزیم پروترومبیناز بعـد  1

 کند. از تولید ترومبین عمل نمی
شناسـی دهـم داریـم کـه      ، زیسـت 4، فصل 21) طبق زیرنویس شکل 3

هاي خونی  نامحلول فیبرین (نه فیبرینوژن)، یاختههاي پروتئینی و  رشته
 دهند. اند و لخته را تشکیل می ها را در برگرفته و گرده

کنـد؛ زیـرا    ) آنزیم پروترومبیناز بعد از تولیـد فیبرینـوژن عمـل نمـی    4
 فیبرینوژن در خون وجود دارد.

)75صفحۀ ، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
.129 صحیح است. 4گزینه 

یی فشار اسمزي مایعات بدن کمتر از آب دریاست و آب در ماهیان دریا
نوشند و برخی از  تمایل به خروج از بدن دارد. براي جبران، آب زیاد می

هاي آبشش و برخی توسط کلیه بـه صـورت ادرار    ها از طریق یاخته یون
مربـوط بـه ماهیـان آب شـیرین      3و  1هاي  شوند. گزینه غلیظ دفع می

 ماهیان غضروفی است. مربوط به 2 گزینۀاست و 
 )89 صفحۀ، 5شناسی دهم، فصل  (زیست

.130 صحیح است. 2گزینه 
 اي هستند و هسته ندارند! ها، قطعات یاخته پالکت

)78و  77، 72، 71هاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
 فیزیک

صحیح است. 1گزینه  131.
اند، یعنی مسافتی کـه تـانکر    ها به هم نزدیک شده  با گذشت زمان قطره

یابد، پس سرعت تانکر در حال  کند، کاهش می بین هر دو قطره طی می
 کاهش است.

 )6  (فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
.132 صحیح است. 4گزینه 

منفی باشد، جسـم در حـال    (x.v)ضرب مکان در سرعت  وقتی حاصل
 نزدیک شدن به مبدأ است.

 )8(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 3گزینه  133.

B روش اول: A B AL L v t v t t t200 200 25 15 200  
t t s10 200 20 

Bسرعت نسبی دو متحرك روش دوم: A
mv v
s

25 15 10  
، s20شـود و بعـد از    نزدیـک مـی   Aمتـر بـه    10در هر ثانیه،  Bیعنی 

m200  بیشتر ازA شود. جا می جابه 
 )9(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 

.134 صحیح است. 4گزینه 
ــه  ــدا رأس ســهمی را ب دســت  ابت

 آوریم: می
 t s20 210 

ــان در  ــدار مک ــو مق tۀلحظ 2 
t لحظۀشود. از  می 30برابر  0 
t لحظــــۀتــــا  s2  حرکــــت

 کُندشونده است. 
x mv
t s

20 102 
 )8(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 

.135 صحیح است. 4گزینه 
)xفرض کنیم متحرك نیمـه اول مسـیر    x )1  t1را در مـدت   2

1سپس 
)xمسیر 4 x )2 1و در ادامه  t2در مدت  را 4

مسـیر   8
x( x )3  و ... طی کند در این صورت: t3را در مدت  8

x xx v t v t t
v1 1 1 1 12 2 

vx xx v t t t
v2 2 2 2 24 2 2  

vx xx v t t t
v3 3 3 3 38 4 2 

av
x x xv
t t t x x

v v
x
v
x1 2 2 2

  

v v2 2 01 1
vv 

اساست.22نه  صصحیحیحح
پاپاررامسی به تنتنففسیی گ گازازهااي صورت انتشار و بدون نیـاز بـه صـرف    لهه

اساست.ت. ي
ها:سی ساسایریر گگزیزینه

مژمژككاژك
گیرد.  ورود آب از طرطریقیق ا اسسمز (انتشاشارر) صصورت می

ت( ))8888و 52، 36، 15هاي   هصفحشناسی د دهمهم،،ززیسست(
صحیح است.2نه 

ا اکسکسـیژنژن و و  یم اصلی جریان خون دردر مویویررگ نیاز بافت به ها براراساساسس
میمی مغذي با انقباض و انبساطط سررخرگ شوشود کـه   هاياي ککووچک انجاجامم

ممیـزـزانان    ها قرار دارند. در ااینین س سـرخرگ گ از مویرگ   کشسـان  الیالیـۀههـاا
و ضخامت  سـاختار باعـثث   ماهیچهالیۀر یاینن اي صاصاف،ف، بیشتر استست. 

رگشود با ورو این ن نکنکند.د خون، قطر هاها تغیغییر زیادي
ففصل  (زیست ))6565وو64هاي   ، صفحه4شناسی ددهمهم،،

صحیح است.2نه 
کوچکی ا استت. سیسیاهرگواواببرانان و رگ خرخروجوجیی سررخرگرگورودي 

ت( د دهمهم،،ززیس( )83و 6464هايي  هصفحشناسیی
اساست.1نه  صحیحح

ااست. مورد (الف) صحیحیحح
سی موارد::
لختی باازنزند.د.33و  2اي ه ) دریچه

هستند.چون دریریچچه بابازز ياي سیینیی   ه
2هاياي  دریچه لختی ببستسته هسهستتند.3وو 2ه

د درر یعیعنینی ااسسترراحت ععمومومیمی قببلـیـی ببـااز   رمرحلۀ از هستتند، چون ،، قبلیل
بودند!

ت هفح، 4فصفصللشناسی دهم، زیست( ))6363وو6161،،5757هاهايي هص
صحیح است.4نه 

دادارنرند!   بتدا خون تیره و در انتها خون روشنن
)78ححۀ صفح،،44فصل شناسی ددهمهم،  زیست(

2صحیح است.4نه 
t

ص،5شناسی دهم، فصل  (زیست
صحیح است.2گزینه  130.
اي هستند و هسته ندارند!ها، قطعات یاخته پالکت

،72، 71هاي  ، صفحه4شناسی دهم، فصل  (زیست
ففییففییفیززییززیززیززیزیککییککیییک

صحیح است.1گزینه  131311.
قطره اند، یعنی مسافتیها به هم نزدیک شده با گذشتشت ززمامانن

می قطره طی هرهر دوو کاهش میبینن یابد، پس سرعت تانکککندند،،
کاهش است.

((فیزیک دوازدهم تجربی،
صحیح است.4گزینه  13322.

منفی باشد، جسـم(x.v)ضرب مکان دردر سرعرعتت وقتی حاصل
ساستت. نزدیک شدن به مبدأ 

(فیزیک دوازدهم تجربی
.ت.3گزینه  ااس صحیحح 133.

Bروش اول: At t t ttv t v tv t v tB A2 20 25 1 25 000t ttt tt t

t s2 2tttt

دوم:م: mسرعت نسبی دو متحركروروشش
s

25 15 110
ششــود و بعـنزدیـک مـی  Aمتـر بـه   10ددر هر ثانیه، BBیعنیی

mm20200  بیشتر ازAشود.جا میجابه
دوازدهم تجربی یفیزیزیکک )

صحیح است.4گزینه  134.
ــه  ارا ب ــدا رأس ســـهمهمی  ددسـســت  ابت

آآوریم: می
t s20 210 نان درر ــ مک ــدارر مق ــوو tۀلحظ 2

tلحظۀشود. از می30برابر  0
tلحظــــۀتــــا s2s  رحرکــــت

ا کُ
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15

mv( )
s

t(s)2
S1 S2

1 2

ba

 )10(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 1گزینه  136.

L S S1 2 
m

m
v mv

s
15300 402

m mv v
| a | | a |

a b1 1
22 

b a a b a a a , b2 15 2 15 5 10 

m

m

v ma
a s
v ma
b s

1 2

2 2

40 85
40 410

 

 )11(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 3گزینه  137.

kmv
h1 72

kmv
h2 108

/ km3 6

 
راه اول:

 
kmv | v v | | |
h1 2 72 108  : نسبی36

/ /t t t h min3 6 36 01 xنسبی6 v  
/ راه دوم: /x x v t v t2 1 2 13 6 3 6 

/ /(v v )t ( )t2 1 3 6 108 72 3 6 
/t h min01 6 

 )15(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 
.138 صحیح است. 4گزینه 

ات 0  ة 2زاب

20 ات      ة 2زاب
:مینک یم باسح هزاب ود رد ار ییاج هباج

 
L | | | ( ) | m2 0 20 2 24 

L mS
t s

24 46 
 )3(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه  139.
 )124(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 2گزینه  140.
Q Q Q Q1 2 30 0 

/ /( ) A( ) ( ) ( )0 4 4200 14 10 14 10 01 420 14 264 0 
JA
K

945 
 )111(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

.141 صحیح است. 4گزینه 
Q Pt1شده به جسم گرماي داده 

Q mc2 شده براي افزایش دما گرماي صرف 
Q Q Pt mc1 2  

m

تسا هدیسرC18هب
tC12تدم رد زا امد

pkW ناوت اب امرگ

m

تسا هدیسرC24هب
tC12تدم رد زا امد

(p )kW2 ناوت اب امرگ
 

( )P PP
P P ( ) P

24 122 2 36
18 12  دو حالت مقایسۀ 30

P kW10هلداعم لح
 )110(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ  

.142 صحیح است. 3گزینه 
/

/ /
/

P T TPM
RT P T T

2 2 1 1 1
2 1

1 1 2 1 1

0 8 0 64 0 641 25  

 درصد کاهش یافته است.  36پس چگالی 
 )133(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 

صحیح است. 3گزینه  143.
P P cmHg1 0  حالت اول4
P P cmHg0 2  حالت دوم 4

A APV P V Ph P h (P ) (P )1 21 1 2 2 1 1 2 2 0 04 32 4 36 
P cmHg0 68 

 )133(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
.144 صحیح است. 2گزینه 

D
D C

0 120 30 75100 0 120 0  

DA B

( C)
100

D

30 120 x(cm)
 )123(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ  

.145 صحیح است. 4گزینه 
 کنیم: طور جداگانه محاسبه می ظرف را بهانبساط مایع و 

/ (lit) (cm )3 309 80 72 72   VمایعVمایع10
( ) Lit6 43 1 15 10 80 12   VظرفVظرف10

/ cm312  
ریخته شده با اختالف دو تغییر حجم برابـر اسـت. در    مقدار مایع بیرون
 این صورت داریم:

/ / / cm350 12 01 1000 50 /ظرف1512 V01 ظرفV مایعV  
/

/ / K
3 3

3
1512 172 10 1512 21 10

72 10
 

 )101(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
صحیح است. 3گزینه  146.

 )95(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
.147 صحیح است. 2گزینه 

 شود. وقتی گرماي بدن از دست رود، آب بدن تبخیر می
Q Q ( ) m 3

1 2 0 80 3630 2 2420 10 0 
m 80 121 30 2

242
kg g3

4
2

240 10 240
10

  

 )117(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
.148 صحیح است. 2گزینه 

/Al
Al

Al /

m
n mol

M
027 100027 

Q mc1آبC آبC40  
MQ nC2 آبC ظرف آلومینیومC14  

/Q Q ( ) ( )1 2 0 025 4200 40 10 25 14 0  
C35 

 )109(فیزیک دوازدهم تجربی، صفحۀ 

kmv
h1 72

kmv
h2 108

/ k3 6/

kmvول: | v v | | |
h

| v v | || v v |1 2vvvv : نسبیبی||36
/ /t t tt h mmin3 6 36 1 6/ /t tt h/ /tt t ht ht/ // xنسبی/ vvx

/دوم: /x x v tt vv t2 1x 2 13// 3 6//
/ /(v ))t /(v(v v )v t ( )t(v(v v )v )tt2 1vvv 33 6// ( )t( )tt/

/t h miminn1 6/ hh// h//
))151((فیفیزیزیک دواززدهدهم تجتجربی، صفحۀ 

صحیح است.4نه 
ات0  ة  2زاب

20 ات      ةة    2ززابا
:ممینک یم باباسح هزاب ود رد ار ییاج ه

L | | || | (( ) | m|| | || | (( ) ||| || | (( ) ||

L mS
t s

L
tt

دودوازدهم تجربی، صفحۀ 46 )3(فیزیکک
است.3نه  صحیحح

تجتجربربیی، صفحۀ  )12124((ففیزیککدهدهمم 4(
است.2نه  صصحیحیحح

QQ QQ QQ Q Q1 2 3QQ QQQ Q 0QQ Q QQ Q

/ // ( ) ( )/( ) A(A ) ( ) ( )0 4 42 14 10 14 10 420 14 264/ ( ) ( )( ) (/( ) A(A ) ( ) ( )) ( ( ) (/ ( ) A(A ) ( ) ( )) (( ) ( ) (/

JA
KK

A 945
تجتجربی، ص صفحۀ  )111(فیزیک دههمم

است4نه صحیح

30 1220 x(x(cm)

(فیزیک دهم تجربی، صف
صحیح است.4گزینه  14455.

کنیم: ططور ججدداگانه محاسبه می ظرف را بهبهانبساط مایع و 
/ (cm )/ (l(lit) 3 3((cm// (l( it)مایعV

( ) Lit) 6 41 15 1 8 12 Vظرف(((10

مامایع بیریروون تغییر حجم برابـرمقدارر ریریخخته شده با اختالفالف د دوو
داریریم: رورتت اینین ص

/ / / cm3350 12 01 1000 50 151212/ / //// /ظرف// V01/ظظرفV

/ / K
/

/ /
3 3/

33
1512/// 1

/ 10/72 10
تجربی، صف (فیزیک دهم

اساست.ت.33گزگزینینهه صحیحح 14146..
ص تجربی، (فیزیککددهمم

اساست.ت.22گزگزینینهه صصحیحیحح 141477..
شود. وقتی گرماي بدن از دست رود، آب بدن تبخیر می

( ) 338 363 2 242 1( )( ) m 3
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T(K)

P

273

است.صحیح  3گزینه  149.
PV(ثابت  رابطۀبا توجه به 

T
) در حجم ثابت، فشار بـا دمـاي مطلـق    

مستقیم دارد، بنـابراین نمـودار فشـار برحسـب      رابطۀ(برحسب کلوین) 
صورت یک خط راست است. در حالتی کـه محـور افقـی     دماي مطلق به

 گذرد. برحسب کلوین است، از مبدأ می
T مقدار ثابتP ثابتPV

T
  

 
 
 

Tبا توجه به این   ، خواهیم داشت:273

C

P

 )131تجربی، صفحۀ  (فیزیک دهم 
.150 صحیح است. 4گزینه 

H C(T T ) ( ) JH A
L L s

( ) ( )k k

4
2 21 2

1 2

100 0 2010 920 10 20 10
50 400

 

 )121(فیزیک دهم تجربی، صفحۀ 
 شیمی

.151 صحیح است. 2گزینه 
کتاب درسی در آخرین الیه هواکره گازهاي  47 صفحۀبا توجه به شکل 

CO2  وH O2 .وجود ندارد 
)47 صفحۀ(شیمی دهم، 

.152 صحیح است. 2گزینه 
کـاهش   C6ازاي هر کیلومتر افـزایش ارتفـاع دمـا حـدود      دانیم به می
کیلومتر افـزایش   3متر یا  3000یابد، پس میزان کاهش دما را براي  می

 آوریم. دست می ارتفاع به
Ckm C

km
63 181  

 18100 100 امد شهاک دصردهیلوا يامد%3354 امد شهاک نازیم
)48 صفحۀشیمی دهم، ( 

.153 صحیح است. 3گزینه 
) پس از عبور هوا از صافی و جدا کردن گرد و غبار آن، با کـاهش  4و  1

یابـد. کـاهش دمـا موجـب      طور پیوسته کـاهش مـی   فشار، دماي هوا به
زمان فشار موجب افزایش  شکل و افزایش هم کاهش جنبش ذرات گازي

و تغییر حالت آنها به مـایع   تراکم ذرات گازي، برقراري جاذبه میان آنها
 شود. می
)) با افزایش دماي مخلوط هواي مایع از 2 C)200 ابتدا گاز نیتروژن ،

شود. این گـاز بیشـترین    ) از مخلوط جدا میC196(دماي جوش 
 درصد حجمی را در هوا دارد.

ز دمـاي هـواي مـایع داشـته     تر ا ) گاز نجیب هلیم، دماي جوش پایین3
( C)269 .و در مخلوط هواي مایع وجود نخواهد داشت 

)50و  49 هاي صفحه(شیمی دهم، 
.154 صحیح است. 2گزینه 

کتاب درسی، اغلـب فلزهـا ماننـد آهـن در      55 صفحۀ 10مطابق شکل 
 سوزند. شرایط مناسب با گاز اکسیژن می

)55تا  52هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.155 صحیح است. 3گزینه 

C)الف) در ساختار کـربن مونوکسـید   O)     کـه اکسـید ناپایـدارتر
اکسـید  باشد، تعـداد جفـت الکتـرون ناپیونـدي کمتـر از کـربن دي       می

(O C O  باشد. می(

ــربن دي   ب) ــد ک ــام تولی ــوختن  هنگ ــدارتر) در س اکســید (اکســید پای
آبی و هنگـام تولیـد کـربن مونوکسـید رنـگ       شعلۀها، رنگ   هیدروکربن

 باشد. طول موج رنگ آبی کمتر از رنگ زرد است. زرد می شعلۀ
اکسید تولیـد شـده و بـا کـاهش      ج) در حضور اکسیژن کافی، کربن دي

آید. دست می کربن مونوکسید بهمقدار اکسیژن در دسترس، گاز 
اکسید (اکسید پایدارتر با سـطح انـرژي کمتـر) بـه      د) تبدیل کربن دي

 باشد. کربن مونوکسید، گرماگیر می
.156 صحیح است. 1گزینه 
 صورت زیر است: سوختن کامل اتانول به معادلۀ

C H OH O CO H O2 5 2 2 23 2 3  
 باشد: صورت زیر می به SO3به گاز  SO2تبدیل گاز  معادلۀ

SO O SO2 2 32 2  
.157 صحیح است. 2گزینه 
صحیح هستند.» د«و » ب«موارد 

 ها: بررسی عبارت

واکـنش   معادلـۀ عنوان مثـال در   الف) نادرست، به
atomatom

N H NH
44

2 2 3

atom

N HH
4

 
اسـت، امـا معادلـه نیـاز بـه      ها در دو طرف معادله یکسان  تعداد کل اتم

 کند. موازنه دارد و از قانون پایستگی پیروي نمی
ها بایـد برابـر باشـد     ها و فراورده دهنده ب) درست، مجموع جرم واکنش

xپس: y z  
)atmج) نادرست، منظور از   50این است که واکنش در فشار  50(

 حداکثر درست نیست. کلمۀود و استفاده از ش اتمسفر انجام می
 د) درست

)57و  56هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.158 صحیح است. 2گزینه 

C H N O CO H O N O3 5 3 9 2 2 2 2
4 29

294 12 10 6 4C H N3 5 3H NH N
4

4  
)60تا  58هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.159 صحیح است. 3گزینه 
 ها: شکل صحیح فرمول

Naسدیم اکسید: O2                   مس(II) :سولفیدCuS   
  MgOمنیزیم اکسید:

)63 صفحۀ(شیمی دهم، 
.160 صحیح است. 2گزینه 
 کتاب درسی 67 صفحۀ حاشیۀصحیح است، مطابق شکل  2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ة) آهک همان کلسیم اکسید است که کلسیم فلزي از گروه دوم و دور1

 چهارم جدول تناوبی است.
محلـول در آن کمـی خاصـیت اسـیدي دارد و      CO2) باران به دلیل 3

 شود. موجب اسیدي شدن شدید باران می HNO3وجود 
 اکسید اسیدي اکسید بازي     اکسید نافلزي  ) اکسید فلزي 4

)68تا  65هاي  صفحه(شیمی دهم، 
صحیح است.2گزینه  161.

کتـاب درسـی گازهـایی کـه در اثـر سـوزاندن        70مطابق شکل صفحه 
 اند از: شوند عبارت هاي فسیلی وارد هواکره می سوخت

x yCO CO SO NO NO C H2 2 2  
)73و  72، 70هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.162 صحیح است. 3گزینه 
 صحیح هستند.» ج«و » ب«، »الف«موارد 

 شوند. مواد گیاهی ساخته می پایۀد) استفاده از پلیمرهایی که بر 
)75و  74هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.163 صحیح است. 4گزینه 
 نادرست هستند.» د«و » الف«موارد 

C

)131تجربی، صفحۀ  (فیزیک دهم
اساستت.4نه  صحیحح

H C(T T )H C ( )( ) JHH A
L L s

))(
L

( )(( )k k

4
2 22LLLL

1 2k

2010 92 1 22 102

50 1(فیزییککددهم تجربی، ص صففحۀ 400 212121( 1(

صحیح است.2نه 
زازههايي47صفحۀجه به شکل  الیه هواکره گ کتاب درسیسی در آخرینن

C وH O2 .وجود ندارد
)477صففحۀحۀ(شیمی دهم، 

صصحیحیح ااست.2نه 
حـدودودد    دانیم بهه هر کیلیلومومتر افـزایش ارتفـاع دمـمـاا کـاهش   CC66اازازايي

ب برراي  رارا دماا ککیللومتر افـزایش  33متر یا  3000ابد، پس میزانان ک کاهش
به میع آآوریمیم..دستت

Ckm CCC
km

C63 18km
k

C
1

18101 0 10018
54 اامدمدششهاک دصردردهیلوا يايامد%3%333 مامد دشهشهاکاک نازیمیم

دهم،(( )48صفحۀششیمیمیی
صحیح است.3نه 
و و غبار آن، باا ککـااهش  4 گ گردرد ججدا کردن ) پس از عبور هوا از صاففی وو

موموجـجـبب    طور پیوسته کـاهش ممـیی  ر، دماي هوا به ییابـد. کـاهشهش ددمـمـاا
جنبش ذرات گازي وموجب افزایش شکل و افزایش همش زمانان ف فشار 

ذرات گازي، برقراري جاذبه میان آنها بهبه ممـاایعیع  م و تغییر حالتلت آآنهنهاا

ر یحوبو
ها:بررسی عبارت

در   الف) نادرست، به مثـال واکـنش   معادلـۀ عنوان
atom

NH3NH
at

NH
4

اسـت، امـا معادلـها در دو طرف معادله یکسان  تعداد کل اتم
کند. موازنه دارد و از قانون پایستگی پیروي نمی

ها بایـد بر ها و فراورده دهنده ب)) ددرسرستت، مجموع جرم واکنش
xپس:س: y zzy

)atmج) نادرست، منظور اازز )( )atm( )( )( ))atm50این است که واکنش د
حداکثر درست نیست ککلمۀشود و استفادهه از ش اتمسفر انجام می

د) درست
 ه ههاي صفحه(شیمی دهم، 

صحیح است.ت.2گزینه  158.

29

29
44O CO H O N OOCO H O N OOCO H O3 9 2 2 2 22OO CO H O N OOCO H O

29

292CO H OCO H OH OCO H O2 22 2CO H OH OHCO H O 4
 ه ههاي صفحه((شیمی دهم، 

ااست.3گزگزینینه صصححیحح 159.
صحصحیحیح فرمول ها:شکلل

ااکسید: Naسسدیدیمم O2O                 مس (I( I):سسولولفیدCuS
MgOمنیزیم اکسید:

ص(شیمی دهم،
صصحیحیح ااست.2گزینه  160.
کتاب د67صصفحۀحاششیۀیۀصصحیح است، مطابق شکل 22زگزینینهه

ها:بررسی سایر گزینه
گرگروهوه د11 فلفلزيزي اازز کلکلسیسیمم همهمانان ککلسلسیمیم ااکسکسیدید ااستست ککهه آهآهکک ((

چهارم جدول تناوبی است.
لل33 دلیل به بااراان ((COCO2ی اسا یت خخاصا کمک آآن در ولل محلل
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الف) اوزون و اکسیژن در حالت مایع رنگ آبی متمایل به بنفش دارند و 
 صـفحۀ تري از اکسیژن دارد. (شکل خـود را بیازماییـد    رنگ تیره اوزون

78( 
Cجوش  نقطۀ د)  O2183  

Cجوش  نقطۀ  O3112  
 است. O3(آلوتروپ سبک) کمتر از  O2جوش  نقطۀ

)80و  79، 78هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.164 صحیح است. 3گزینه 

 /mol KNO L gasmol gas
gKNO L gas

g KNO mol KNO mol gas
3

3
3 3

1 22 47505 196101 4 1  

توان گازها را یکـی فـرض کـرد و     ها می دقت کنید که در این نوع سؤال
 ضرایب آنها را با هم جمع کرد.

 راه دیگر:
/

/

mol KNO mol N L N
g KNO L N

g KNO mol KNO mol N
mol KNO mol O L O

g KNO L O
g KNO mol KNO mol O

3 2 2
3 2

3 3 2
3 2 2

3 2
3 3 2

1 2 22 4505 56101 4 1
1 5 22 4505 140101 4 1

L gas196  
)85و  84هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.165 صحیح است. 4گزینه 
 داده شده را موازنه کنیم: معادلۀابتدا باید 

B O (s) Cl (g) BCl (l) O (g)2 3 2 3 22 6 4 3  
/mol O L mLmol B O mL

mol B O mol O L
2

2 3
2 3 2

3 22 4 10003 1008002 1 1  

.166 صحیح است. 1گزینه 
 صورت زیر است: واکنش به ةموازنه شد معادلۀ

SiO (s) C(s) SiC(s) CO(g)2 3 2  

/

L CO mol CO mol SiC
mL CO

mL CO L CO mol CO
1 1 1560 1000 22 4 2  

g SiC mg SiC
mg SiC

mol SiC g SiC
40 1000 5001 1  

.167 است.صحیح  1گزینه 

/PV P V (P P P P)1 1 2 2 2 1 1 1
20 12100  

/

V P P
V P P

2 1 1
1 2 1

10
1 2 12  

.168 صحیح است. 3گزینه 
CH ( ) g.mol 1

4 12 41 16  
CH O CO H O4 2 22 3 2 4  

/
/ /

mol CH L COmol CO
g CH L CO

g CH mol CH mol CO
4

4
4 4

1 22 429 6 13 4416 2 1  

.169 صحیح است. 1گزینه 
A                  منبع گاز نیتروژن :Bمنبع گاز هیدروژن : 
Cآوري گازهاي  : ظرف جمعH2  وN2 مانده باقی 
D              دستگاه خنک کننده :Eآوري آمونیاك : ظرف جمع 

)87و  86هاي  صفحه(شیمی دهم، 
.170 صحیح است. 2گزینه 

N H NH2 2 33 2  

/
/

mol NH mol N L mg NH
g NH mol NH mol N L

33 3 2
3

3 3 2

1 1 22 4 12125 10 17 2 1 1000  

m N3
214  

.171 صحیح است. 2گزینه 
 درستی بیان شده است. تنها عبارت (ج) به

هاي اول و سوم اتمسفر، شاهد کاهش دما  الف) با افزایش ارتفاع، در الیه
 باشیم. می

هاي یک، دو یا چند اتمـی   اي شامل مولکول ب) اتمسفر زمین مجموعه
 باشد. می

صـورت یکنواخـت    با افزایش ارتفـاع بـه  ج) مطابق شکل، تغییرات فشار 
باشد. با افزایش ارتفاع به دلیـل کـاهش    نبوده و نمودار آن غیرخطی می

 یابد. تراکم ذرات گازي، فشار هوا کاهش می

 
(نیتــروژن  NO2د) اغلــب گازهــا نــامرئی هســتند. گازهــایی هماننــد 

 باشند. اي می ه رنگ قهوهاکسید) ب دي

.172 صحیح است. 1گزینه 
 تر است. از بقیه مواد بزرگ HNO3ضریب

Cu HNO Cu(NO ) NO H O3 3 2 23 8 3 2 4  
)60تا  58هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.173 صحیح است. 1گزینه 
( ) x x17 2 6 17  ظرفیت الیۀهاي  تعداد الکترون 5

 15ظرفیت خـود دارد و متعلـق بـه گـروه      الیۀالکترون در  x ،5عنصر 
 جدول تناوبی است.

XO2  همان گازNO2 رنگ است که در حضور نور خورشید با  اي قهوه
تولیـد   NOدهـد و اوزون تروپوسـفري و گـاز     گاز اکسیژن واکـنش مـی  

NO کند.می O O NO2 2 3  
)80و  79هاي  صفحه(شیمی دهم، 

.174 صحیح است. 1گزینه 
) ترتیب درسـت تعـداد پیونـدهاي اشـتراکی در ترکیبـات داده شـده       2
 صورت زیر است: به

CH O HCN PCl2 3  
O

H C H H C N Cl P Cl

Cl

, ,

 
پذیري فلز روي در واکنش با یک اسـید معـین و در شـرایط     ) واکنش3

Al باشد. آهن می یکسان، بیشتر از فلز Zn Fe  
ــه    4 ــواکره بـ ــب در هـ ــاي نجیـ ــی گازهـ ــب فراوانـ ــورت ) ترتیـ صـ

Ar Ne He Kr .است 

ر ی
/

//

mol KNO mol N L NL N
g KNO

g KNO mol KKNNO mol NN
mol KNO l Ol O L OL O

g KNO
g KNO mmol KKNO momoll O

/

//

3 22 22
3 g KNO mol KNONO mol NNKNO l N3 3 2

3 2 2
3 g KNO mmol KKNO momoll OKNO l O3 3 2mool O

1 2 222 4/mol N LLmol N ///2505 5101g KNO mg KNOg KNO mg KNO mm
1 5 22 44//momol OO LL///2505 1101g KNO mg NOg KNO mg mmmmmmmmm

L gas196
)855وو84هاي  صفحه(شیشیممی دهم، 

صحیح است.4نه 
داده شده را مووازازنهه کنیم:معادلۀ باید 

B O (s) CCl ((g) BCl (l) O (g)2 3 22( ) CllO (s l 3 23(l)) OO22B O (s) CCl ((g) BCl (l)BCCCl ((gg) BCl (l))O (s) CllO lCClll (l))(l))

/l O L mLmomol B O m
mol B O ol O L

/ mL
l B O l O Ll O

2
2 3OO

2 3 23

3 222 4/mom l O Lm l O L/2O 100033 1008002 1mol B O mmol Omol B ol O2 3 2O mol OO ol O

صحیح است.1نه 
صورت زیر است:ت: واکنشنش بههةمواززنه شد لۀ

SiO (s) C(( )) SiC(s) CO(gg))2 C(C(s)s) SiC(s)SiC(s) CC(C(s)s) SiC(s)SiC(s)

/

L CO ol CO mmol Sl SiCiC
mL CO

L CCO LL CO mO molol CCOLL COO
1 1 1L CO mmol COO mmmol mm560 1000 222 24/mLmL CCO L CL COO mm m//

g SSiCC mg SiSiCC
mgmg SSiCC

mol Sl SiC g Sg SiCiC
gg CC

SSiC
40g SSiCiC 50011momol Sl SiC gg

است.صحیحیحح1نه 
PV P V (PP P PP P)P V (P(P P PPP V1 1 21 1 2 2 2 1 1 1/PV P V ((P P P P)PV P V P P P P/P V (P(P P PP VP V P P P2 PP/ P/101 0
V P PP
V P P

2 1 12 1V P PPV P P

1 2 1/V PV P
10
1212P// 1/ PP/

است3نه ح صح

یابد.تراکم ذرات گازي، فشار هوا کاهش می

NO2د) اغلــب گازهــا نــامرئی هسســتند.د. گازهــایی هماننــد 

باشند. اياي مییه رنگ قهوهوهاکسید) ب دي بب

ساستت.1گزینه  صحیح  172.
HNHضریب O3بزبزرگ تر است. از بقبقیهیه م مواوادد

HNO Cu(NO ) NO HH OO3 33 2))) 2OOHNO Cu(NO ) NOCu(NO NO HHNO Cu(NO )) NOCu(NO OCu(NO N)))))))

ه ههاي صفحه(شیمی ددهمهم، 
صصحیح است.11زگزینینهه 17733.

( ) x x17 2 6 17 5( ) x x) x( ) x xx) x الکترون الهاي عتعدادادد
ظرفرفیتیت خـود دارد و متعلـق بـهالیۀالکترون در x ،5عنصر 

ساست.ت جدول تناوبیی
XO2 همهمانان گگازاNO2 رنگگ ااستست که در حضور نوراي قهوه

گـاز گاز اکسیژن واکـنش مـی   وو يي Oدهـد و اوزون تروپوسـفرف

Oکنکند.دمی OO NONOO OO22 3O OOO OO O

مهم،  ه ههايي صفحه(شیمی د
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.175 صحیح است. 1گزینه 
 درستی بیان شده است. به» ج«تنها عبارت 

 شود. اي از پرتوهاي خورشیدي توسط زمین جذب می الف) بخش عمده
صورت تابش  شده توسط زمین به گرماي جذببخش قابل توجهی از   ب)

 رود. فروسرخ از دست می
شده از زمین، انرژي کمتر و طـول مـوج بیشـتري     هاي بازتابش د) تابش

 نسبت به پرتوهاي اولیه دارند.
)73 ، صفحۀ21شکل (شیمی دهم، 
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