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 گویی عنواى هواد اهتحانی آزهوى عووهی گروه آزهایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شواره سؤاالت و هدت پاسخ

 گَیی هذت پبػخ تب ؿوبسُ اص ؿوبسُ تؼذاد ػؤال یهَاد اهتحبً سدیف
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 دقیقِ 18 80 61 20 صثبى اًگلیؼی 4

 

 سرفصل دوازدهن سرفصل یازدهن سرفصل دهن هواد اهتحانی

 - زبان و ادبیات فارسی
  01تا 01درس 
 ( 707تا  88)صفحه 

  03و درس  
 (776تا  777)صفحه 

  03تا  01درس 
 (728تا  99)صفحه 

  5و  4درس  - یزبان عرب
 (48تا  33)صفحه  2درس  (77تا  55)صفحه 

  8تا  6درس  - یفرهنگ و معارف اسالم
 7و  6درس  (723تا  88)صفحه 

 (85تا  77)صفحه  2درس  (92تا  87)صفحه  2درس  - زبان انگلیسی
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 2كفحِ  صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

 صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

-1 ؟ًیؼتهؼبًی ٍاطُ دسػت همۀ دس کذام گضیٌِ  

 ػاالس، فشماوذٌ، خذايوذ لـکش ػپُبذ: ػپٍ( 2  گشدن، بىذ، ًًق( چىبش: 1
 عیب، مقذّع، پاکی ٌ: بیضّ( مى4  غً: خشيؽ، فشیاد، غشیً (3

-2 اػت؟ ًبدسػتهؼٌی چٌذ ٍاطُ  

)پبیوشدی: هیبًجی( )تفّشج: توبؿب( )دُطم: هَْیت( )ػْن: تشع( )ًًََذ: اػت تگبٍس( )الحبح: دسخَاػت کشدى( )ػپرشدى: پبیوپبل کپشدى(    
 یبثی ػوَهی( )کیویب: اکؼیش( )ثبس ػبم: ؿشف )یکبیک: ًبگْبى(

 ( پىح4 ( دي3 ( ػ2ٍ ( چُاس1

-3 ؿذُ هقبثل کذام گضیٌِ دسػت آهذُ اػت؟ هـخق ۀهؼٌی ٍاط 

 ( بهههٍ ًَمهههان چىهههیه گگههه  ػهههُشا  گهههشد 1
 ( اص آن آگُهههههی ؿهههههاد ؿهههههذ ؿهههههُشیاس   2
 ( تُمههههکه یکههههی مـهههه  بههههش گههههشدوؾ   3
 داوهههههها  ساص دػههههههکًس( بههههههٍ فشمههههههان  4

 

 اص دل ببایههههههذ ػههههههکشد  اوذیـههههههٍکههههههٍ  
 خهههًاسَههها بهههش دلهههؾ ویهههض     ؿهههذ آن سوهههح 

 ي بهههههش ؿهههههذ سيان اص تهههههىؾ  تیهههههضبهههههضد 
 ـؼههههه  بهههههاصىفهههههشيد آمهههههذ اص اػهههههب ي ب

 

 )فکش(
 )آػان(
 )ػًصان(
 )اخاصٌ(

-4 الخٌی ٍجَد داسد؟ دس چٌذ گضیٌِ غلي اهالیی ٍ سػن 

 الپپپپف( اص لؼپپپپل لپپپپجؾ ؿپپپپشاة ًَؿپپپپیذ  
 ة( ثجشدًپپپپپپذ خپپپپپپَالیگشاى خپپپپپپَاى صس  

 ثؼپپپپتِ خپپپپبس ج( کـیذًذؿپپپپبى خؼپپپپتِ ٍ  
 گپپپپپبى ؿپپپپپبدکبم د( ًـؼپپپپپتٌذ فشصاًپپپپپِ

 ( قوپپپپپب سا دسآهپپپپپذ یکپپپپپی خـکؼپپپپپبله
 

 اییپپپپپپپپذَاٍ ؿپپپپپپپپکش ثخخندددددددد ۀ ٍص  
 ؿٌْـپپپپپپپبُ ثٌـؼپپپپپپپت ثپپپپپپپب صال صس  
 ثپپپپِ جپپپپبى خَاػپپپپتٌذ آى صهپپپپبى صیٌْپپپپبس 
 گشفتٌپپپپذ ّپپپپش یپپپپک ص یپپپپبقَت جپپپپبم    
 کپپپپِ ؿپپپپذ ثپپپپذس ػپپپپیوبی هپپپپشدم ّپپپپالل

 

 ( دي4 ( چُاس3 ( ػ2ٍ ( پىح1

-5 دس کذام گضیٌِ دسػت آهذُ اػت؟  «غضا»واژۀ اهالی  

 مهههشدان ( تهههً سػهههکو  دل ي خهههاوی ي ػهههشيس     1
 ( آ  حیهههاو اي ببهههیه َهههی  مکهههشع اص ا خ ههه 2
 ( صیه قبلهٍ بهٍ یهاد آس  چهًن سي بهٍ لیهذ آس       3
 ( چههً چـههو بىههذ غههضا ساٌ چـههو بؼههکٍ کىههذ   4

 

 اگهههش بهههٍ وگهههغ لتمیههه  غهههضا تهههًاوی کهههشد    
 دس دي دس سهههههها  اي َهههههی  ملهههههشص اص غهههههضا

 وکىهههذ حؼهههشو آوغهههٍ کهههٍ غهههضا آمهههذػهههًدو 
 َههها فهههشاص سي   چـهههو شیؾبهههٍ بهههً  عىبههه  

 

-6 ًَؿتِ ؿذُ اػت؟ ًبدسػتًبم كبحت چٌذ اثش  

الٌیش: ػٌبس ًیـبثَسی( )دس حیبى کَچک پبییض دس  كذا ثب حلق اػوبػیل: ػیذحؼي حؼیٌی( )هٌٌق حیذسی: ثبرل هـْذی( )ّنحملۀ )
 ٌذی( )ػٌذثبدًبهِ: هجذ خَافی(خلذ: ظْیشی ػوشقروضۀ صًذاى: هْذی اخَاى ثبلث( )

 ( یک4 ( چُاس3 ( ػ2ٍ ( دي1

-7 اػت؟ ًـذُدیگشی ّوشاُ آرایۀ دس کذام ثیت، ٍجِ ؿجِ تـجیِ، ثب  

 پشيس چهً بهً  گه  ػهشاپایی      اوغیض ي خان ( خیال1
 َهها دان تههً كههًس سا ي ص َههش ؿههشب  فکههش ( کههًص2ٌ
 ػهش ي پها دس سٌ عـهقؾ    ( وٍ مه تىُا فکهاد  بهی  3
4  ٍ  سي  وغههاس  چههً آفکهها    ( گههٍ چـههو اي بهه

 

 داوهی کهٍ صیبهایی    وذاس  غیش اص ایه عیبی کهٍ مهی   
 ایههو ي پیههشیو َمچههً کههًصٌ َمههٍ َههش لی ههٍ تُههی 

 پها ي ػهش بؼهیاس افکهادٌ     دس ایه سٌ َمچًن مه بهی 
 گههٍ دػهه  اي بههٍ صلههچ بکههی َمچههً حههًس عههیه  

 

-8 اػت؟ ًبدسػتًَؿتِ ؿذُ دس ثشاثش ثیت، آرایۀ دس کذام گضیٌِ  

 آن خهها  مشكههر مههی ل هه ( گههش ًمههر داس  اص 1
 ا  صان چـو مؼ  بؼکو کٍ گیش  گًؿٍ وقؾ می( 2
 ؿهب وهیو ػهًخ    نافۀ   ( ص آتؾ خًسؿیذ ؿهذ  3
 ا  خم هههی سػهههیذٌحلقۀۀۀ  ( ص آؿهههگکغی بهههٍ 4

 

 ه تـهبیٍ(    او بایهذ ػیهگ  )اغهشاق    ا  بؼا دس کٍ بهٍ وهًم مهظٌ    
د )خىهاع ه اػهًل  م ادلهٍ(      ًاق  ي كبش اص خو ابشيؽ ًاق افکادٌ ًب

اسقًو اص  ٍ ه ت  حؼه ت لی ) آن یاف  سيص، خًؽ د  اص آن ؿذ ُب  (ـهبی
 َا  صلچ تً تابی وذاؿکىذ )خىاع َمؼهان ه تىهاقن(    کض حلقٍ

 

-9 ّبی کذام گضیٌِ دس اثیبت صیش هـَْد اػت؟ آسایِ 

 ثِ غضل چـپن تپَ ػپشگشم ثپذاسم هپي ٍ صیجبػپت      »
 ام خپپَى دل آٍیختپپِ چپپَى لؼپپل  اص ػپپش ّپپش هپپظُ

 

 هحپپضٍى ثاشاًپپی کپپِ غضالپپی ثپپِ ًپپَای ًپپی      
 «خپپَاّن ای ثپپبد خپپذا سا کپپِ ثپپِ گَؿپپؾ ثشػپپبًی 

 

 ( تـبیٍ، تواد، حؼه ت لی ، تـخیق2 ( خىاع، کىایٍ، تـبیٍ، تـخیق1
 و یش، پاساديکغ ( مداص، کىایٍ، مشاعاو4 ( اػک اسٌ، تـبیٍ، کىایٍ، حؼه ت لی 3

www.konkur.in

forum.konkur.in



 3كفحِ  صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

-10 ٍجَد داسد؟« تـجیِ، کٌبیِ، جٌبع، اػتؼبسُ»ّبی  آسایِهمۀ دس کذام ثیت  

 ( وٍ َش چٍ عـه  تهً بهًد اص دسين بهشين کهشد      1
 ا  بههٍ دامههه غلکیههذ ي اؿههکو اص ؿههًق   ( دسداوهه2ٍ
 ( بههش َههش دس  ا  ؿههمر چههً پشياوههٍ صوههو ػههش  3
 ( َش ؿب اص حؼشو ماَی مه ي یک دامه اؿهک 4

 

 مههه ههه یچ چىههیه کههاس كهه ب چههًن کههشد      
 لشصیهههذ چهههًن ػهههکاسٌ کهههض بهههاد كهههبیغاَی   
 دس آسصي  آن کههههٍ بیههههابو بههههٍ تههههً ساَههههی  

 َهههو ا  دامهههه مُکههها  پهههش اص پشيیىهههی   تهههً
 

-11 ؟اػتَهیحبت رکش ؿذُ دسػت تَجِ ثِ  ثیت  صیش چٌذ هَسد اص ت ثب 
                آٌّگپپپپپشم  صیپپپپپبى هپپپپپشد یکپپپپپی ثپپپپپی»

 

 «ؿپپپپبُ آتپپپپؾ آیپپپپذ ّوپپپپی ثپپپپش ػپپپپشم ص 
 

 .رکش ؿذُ اػت« ًْبد»دٍ جولِ اػت کِ فقي دس یک جولِ ( ثیت داسای الف
 .اهبفی دس ثیت ثِ کبس سفتِ اػت تشکیتدٍ تشکیت ٍكفی ٍ یک  ة(

 . ج( ثیت داسای دٍ كفت ثیبًی اػت

 اػت.« الیِ هوبف»پؼیي اص ًَع وابستۀ ی دس ثیت داسای وگشٍُ هتو د( دٍهیي

 ( چُاس4 ( ػ3ٍ ( دي2 ( یک1
-12 ؟ًذاسد« كفت فبػلی»دس کذام گضیٌِ ػبختبس « قبفیِ» 

        ا خبههشؽ ویؼهه ههههدسپههی دسی ًخٍ پههیهههههاص م( 1
     صخهو اػه       ۀا خىهذ ههه شاد دل مههههه وقؾ بٍ م( 2
       ضانیههٍ اص آ  بههًد صخههو گشههههههش چىههذ کهههههَ (3
        كائب مکه اص تیغ صبهان ؿهکًٌ کهٍ چهًن گه      ( 4

 

 صخههو اػهه   ۀشۀۀرادن مههه آن کههٍ    نیسۀۀاص  
 صخههو اػهه ۀ رنۀۀ یپذکههٍ  یقههیاػهه  عق یوههام
 و اػههه هصخهههۀ بن یرۀۀۀۀۀۀفً ههههههت غیههههههآ  ت

 صخههو اػهه   ۀپراکنۀۀ خىههذان بههًد آن دل کههٍ  
 

-13 ای ثِ کبس سفتِ اػت کِ ػالٍُ ثش حفظ هؼٌی قذین خَد، هؼٌی جذیذ ًیض پزیشفتِ اػت؟ دس چٌذ ثیت اص اثیبت صیش ٍاطُ 
 ی      ثپپبسگ کیپپذ پجبهپپِ چپپَى پپپش ؿپپَ  ؿپپ الپپف( 
        ٍس ؿپپپذ ذُپیپپپد ؾیبپَس اص دػپپپپکپپپ پیثؼپپپة( 
        ٌذپپپپِ کوپپپپپپشدى ثپگپپ ۀچاریدددبي پپپپه ج(
        تپپشا خپپَد صلپپف ػپپش ثپپِ دّپپن هپپی ػپپَگٌذد( 

 

 یخپپپَاسگ كپپپذ غپپپن غپپپپپپیگشچپپپِ ثپپپَد اص ه 
 سُ ػپپپرش ؿپپپذ ،بجضپػپپپ َجِپپپپپهفل پپپپپپیثؼ
 ش ثپپپِ سکپپپبثؾ ًپپپشٍم پپپپپپن گپپپپپِ کٌپپپپپچ

 َپثگپپ یپپپپیبفت تپپشی ؿکؼپپتِ اگپپش هپپي کپپض
 

 ( ػٍ 4 ( چُاس3 ( دي2 ( یک1
-14 : جض ثِدٍ حشف اهبفِ ثِ کبس سفتِ اػت، اثیبت یک هتون ثب همۀ دس  

 دس        ٍهؼهههههیًخ دس کهههههههٍ داسد آن ؿهوغههههه( 1
         چههً دوههذان بههٍ خههًن دس بههشد      کههٍ بىههذ ( 2
          صن بهههش دس اػههه   غیهههمه تهههههً دؿهمغههه( 3
 اَی اػههه  خُهههان طس  ي مههها بهههذي دس        چههه( 4

 

 بهههش ؼهههٍی  سا کهههههٍ خلههههههَم ىهههذیکهههٍ ب 
 ًن خهههههًسدههههههههخ ذادگشیهههههً  بهههههههص حلق

 کهههٍ اوبهههاص دؿهههمه بهههٍ ؿهههُش اوهههذس اػههه   
 خههههًییو َمههههی تخهههه  ي گههههاٌ  ؿههههاَی   

 

-15 ؟ًذاسدکذام  ثیت ثب ػبیش اثیبت هفَْم یکؼبًی  

    شداس فشصاوغهههههان هههههههوُهههههان گـههههه  ک ( 1
 باَی دگهههههش     هغیهههههههش ػیههههههاَی ي تههههه  ( 2
      بؼهههههاى ػپهههههههیذ  تبهههههاَی گشفههههه   ( 3
       حههههال خمههههالؾ بههههٍ تبههههاَی کـههههذ    ( 4

 

 ا  دیًاوغههههههانههههههههذ وههههههؿذٌ ههههههههىاگپش 
 اوهههههذس و هههههش آمهههههذ   هههههههی   ومهههههههَی

 تهههها بههههٍ مههههاَی تبههههاَی گشفهههه    ص مههههٍ 
  سي  ػهههههگیذؽ بهههههٍ ػهههههیاَی کـهههههذ   

 

-16 ؟ ؿَد ًوییت صیش اص کذام گضیٌِ دسیبفت هفَْم ث 
گی اػپپت »  دفپپپپپبع اص ًٍپپپپپپپي کپپیؾ فپپپپپشصًا

 

 «گزؿتپپپپپي ص جپپپپپبى سػپپن هشداًگپپی اػپپت  
 

 ( گهههش سػهههههذ دؿمىهههی بهههههشا  يًههههه         1
 ( خان يًه بش دس خههههاوان چٍ کىذ گهش وکىههذ         2
      تش  تش ي خًؽ ص خان بُکش ي ؿیشیه خان چیؼ ؟( 3
 صوذٌ باد آن کغ کٍ َؼ  اص خان ًَاداس يًهه      ( 4

 

 خههههههان  ي دل سایههههههههغان بیگـهههههههههاویو   
 تهههه خهاکی ًلهب خههان چهٍ کىهذ گهش وکىهذ        

 شا َؼهه  فههذا  يًههه مههههههههههش صاوکههٍ مهههههگ
 َو يًهه غمخهًاس اي َهو ايػه  غمخهًاس يًهه      

 

-17 هؼٌبیی داسد؟ تقبثلهفَْم کذام گضیٌِ ثب ثیت صیش  
 هگپپپَ ػپپپَخت جپپپبى هپپپي اص فپپپشى ػـپپپق  »

 

 «خوَؿپپپی اػپپپت ّپپپبى اٍلپپپیيِ ؿپپپشى ػـپپپق 
 

  ( دسد  اػ  دسد عـ  کٍ َیچؾ ًبیب ویؼ1
 ( دسد دل بههها ػهههىغذل گگهههکه چهههٍ ػهههًد    2
 ( د  دسکهههؾ اص مممهههکو ا  ديػههه  صیىُهههاس 3
 ( حهههذیش عـههه  خاوهههان گگکىهههی ویؼههه     4

 

 گهههش دسدمىهههذ عـههه  بىالهههذ غشیهههب ویؼههه     
 دمهههههو دس آَىههههه   بهههههاد ػهههههشد  مهههههی 

 کهههایه دسد عاؿهههقی بهههٍ مممههه  فهههضين ؿهههًد
 يگهههههش گهههههًیی کؼهههههی َمهههههذسد بایهههههذ  
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 4كفحِ  صثبى ػشثی

-18 آهذُ اػت؟ ًبدسػتهفَْم کذام گضیٌِ  

 ( بهههها خًاوههههان چههههً دػهههه  بغـههههاد     1
 

 پههههههها  گهههههههشدين پیهههههههش بشبؼهههههههکی    
 

 )بشتش  علو دس مقاب  اػک ذاد(
 ( کؼهههی کهههض بهههذ  دؿهههمه مهههیُه اػههه   2

 

 بههههٍ یههههضدان کههههٍ بههههذتش ص اَههههشیمه اػهههه  
 

 اَشیمىی دس ت اسم اػ (پشػکی با  )میُه
 ( چهههً آن آَىهههیه کهههًٌ آمهههذ بهههٍ دؿههه      3

 

 َمهههههٍ سصمغهههههٍ کهههههًٌ فهههههًالد گـههههه    
 

 )اغشاق دس تىًمىذ  پُلًان(
 ( کؼههههی کههههاي َههههًا  فشیههههذين کىههههذ    4

 

 دل اص بىههههههذ هههههههیام بیههههههشين کىههههههذ   
 

 پیًػکه بٍ ح  بشیذن اص باً  اػ (الزم  )
ِ « ثوشی هحکَم ثِ ًذاهت، پبیذاسی دس ّذف ثیاخالف، اػتشام ثِ ػبهلیي ػتن، حوبیت اص ؿْذا، »هفبّین   تشتیپت اثیپبت دس کپذام     ثپ 19-

 گضیٌِ ٍجَد داسد؟
 الپپپف( ثیپپپب ثپپپب گپپپل ملپپپِ ثیؼپپپت کٌپپپین    
 َ  ة( خشٍؿپپپپپیذ کپپپپپبی پپپپپپبیوشداى دیپپپپپ
 ج( ثپپب ثپپبلِ ؿکؼپپتِ پپپش گـپپَدى ٌّپپش اػپپت    
 د( ؿپپپپیش حقپپپپن ًیؼپپپپتن ؿپپپپیش ّپپپپَا    

 ( ثیپپذ هجٌپپَى دس توپپبم ػوپپش ػپپش ثپپبم ًکپپشد   ه
 

 کٌپپپپپین ّپپپپپب سا حوبیپپپپپت کپپپپپِ آملپپپپپِ 
 َ  ثشیپپپپپذُ دل اص تپپپپپشع کیْپپپپپبى خپپپپپذی

 داًٌپپپپذ پشًپپپپذگبى هپپپپی همددددۀ ایپپپپي سا 
 فؼپپپل هپپپي ثپپپش دیپپپي هپپپي ثبؿپپپذ گپپپَا     

 حبكپپلی ًجپپَد ثپپِ جپپض ؿپپشهٌذگی    حبكپپل ثپپی 
 

 ه الچ َد ه   ه ج ه ( 4 ه ج َ( د ه   ه الچ ه 3 ه د َ( الچ ه   ه ج ه 2 ه الچ َ( ج ه   ه د ه 1
-20 دس کذام گضیٌِ ٍجَد داسد؟« سفت ایي سٍد ثِ جؼتجَی دسیب هیدٍس/ چشمۀ تبة ًظیش جَؿؾ  ثی»پیبم کلی ثیت  

 ( چً بذیه گُش سػهیذ  سػهذو کهٍ اص کشامه     1
 ( چهههً دسیههها قٌهههشٌ ؿهههذ آبهههؾ وخًاوىهههذ    2
 ا  گههشد مههمل  ( دامههه كههیشا وبههشد اص چُههشٌ   3
 ب هههشد ( عـهه  ايل واتًاوههان سا بهههٍ مىههضل مههی    4

 

 بىُههی قههذ  چههً مًػههی گههزس  ص َگهه  دسیهها     
 اؽ داوىههههذچههههً بههههاسان ػههههی  ؿههههذ دسیهههه 

 سي  چههًن ػههی  تهها دسیهها بههٍ فشیههاد  سػههذ   مههی
 ب ههشد خههاس ي خههغ سا صيدتههش دسیهها بههٍ ػههاح  مههی 

 

 

 صثبى ػشثی
 

 (:ٕٔ-ٖٓعیّي األصّخ ّ األدّق فی الجْاة للزشجوخ أّ الزعشیت أّ الوفِْم ) ■■

 

-21 :إىَّ هللا ال یُغیّش هب ثقٍْم دزّی یُغیُشّا هب ثأًفسِن 

 دَذ تا خًدؿان تغییش کىىذ! بشا  قًمی تغییش ومی( قٌ اً خذايوذ چیض  سا 1

 گمان اهلل چیض  سا بشا  گشيَی دگشگًن وکشدٌ اػ ، خض ایىکٍ آن چیض سا خًدؿان دگشگًن کىىذ! ( بی2

 ؿًد تا ایىکٍ خًدؿان تغییش کىىذ! ( قٌ اً چیض  تًػي خذايوذ بشا  قًمی تغییش دادٌ ومی3

 کىذ، مغش ایىکٍ آوچٍ دس دسيوـان اػ ، دگشگًن بؼاصوذ! اػ ، دگشگًن ومییقیىاً خذايوذ آوچٍ سا دس قًمی  (4
لذّا في اُسشح فق يیهي الُوفّکش شیکث  -22 !:خیالقبس برِنیهي د الوشدلخ ٍُزهي لکٌِّن هّشّا ّ  شحیُّ
 !ػخ  خًد سا پـ  ػش گزاؿکىذ یاص صوذگ مشحلٍ هیمکًلذ ؿذوذ ي ا شیفق  ا اص داوـمىذان دس خاوًادٌ  اسیبؼ( 1

 !اوذ گزس کشدٌ ؿان یدؿًاس اص صوذگ مشحلٍ هیاما اص ا ؛اوذٌ  آمذ ایبٍ دو  شفقی ۀ خانواددس   اسیبؼ ـمىذانیاوذ( 2

 !دؿًاسؿان عبًس کىىذ یاص صوذگ مشحلٍ هیتًاوؼکىذ اص ا کهیل آمذوذ ي ایبٍ دو  شفقی ۀداوـمىذان دس خاوًاد ـکشیب( 3

 !دؿًاس خًد گزس کشدوذ یاص صوذگ مشحلٍ هیاما اص ا ؛مکًلذ ؿذوذ شیفق  ا  دس خاوًادٌ ـمىذانیاص اوذ  اسیبؼ (4

-23 :!يیرظٌّْا أّى ٌُبك کزجبً هکّشسح؛ إرا کبى لکن فکش قبدس، رجذّى آساء کّل کبرت هخزلفبً هي الُکزّبة اآلخش ال 
ً  ،ذیتًاوا داؿکٍ باؿ  يخًد داسوذ؛ َشگاٌ فکش  تکشاس ییَا کٍ ککا  ذیگمان کى ذیوبا( 1 اص  ضیسا مکمها   ا ؼهىذٌ یو شاو َهش و

 !ذیابی یم غشید ؼىذگانیوً

 ؼىذگانیوً غشیسا اص د یَش کاتب  َا و ش ،ذیمقکذس داؿکٍ باؿ  ا ـٍیَؼکىذ؛ اگش اوذ  َا تکشاس کٍ ککا  ذیگمان کى ذیوبا (2
 !ذیابی یمکگايو م

 غشیسا مکگايو اص د  ا ؼىذٌیو شاو َش وً ،ذیتًاوا داؿکٍ باؿ  ا ـٍیيخًد داسوذ؛ اگش اوذ  تکشاس ییاَ کٍ ککا  ذیگمان وکى( 3
 !ذیابی یم ؼىذگانیوً

 غهش ید ؼهىذگان یسا اص وً ؼهىذگان یاص وً کیه َش  ذیَؼکىذ؛ َشگاٌ فکشتان تًاوا باؿذ، عقا  َا تکشاس کٍ آودا ککا  ذیمپىذاس (4
 !ذیابی یم ضیمکما
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-24 :خّا العلن ثبلکزبثهي أشِش الوفّکشیي فی العبلن اإلسالهّی ّ ُن قیّذ یشاًیّیَي یَُعّذّىالُکزّبة اإل أىّ یُقبل  

ؿماسوذ، حال آوکٍ آوان علو سا با مککً  کشدن  گًیىذ کٍ وًیؼىذگان ایشان سا اص اوذیـمىذان مـًُس دس دویا  اػم  می ( می1

 اوذ! بٍ بىذ کـیذٌ

آیىذ دس حالی کٍ آوُا علو سا  ن ایشاوی اص مـًُستشیه اوذیـمىذان دس خُان اػممی بٍ ؿماس میؿًد کٍ وًیؼىذگا ( گگکٍ می2

 اوذ! با وًؿکه بٍ بىذ آيسدٌ

آيسوذ ي آوُا علو سا بهٍ وًؿهکه    َا دس خُان اػممی بٍ حؼا  می تشیه اوذیـٍ َا  ایشاوی سا م شي  ؿًد کٍ ککا  ( گگکٍ می3

 اوذ! مقیذ کشدٌ

آیىذ علو سا با وًؿکه بهٍ بىهذ    یؼىذگان ایشاوی کٍ اص مـًُستشیه فشَیخکغان دس دویا  اػممی بٍ حؼا  میگگکٍ ؿذٌ وً (4

 کـیذوذ! می
-25 :خلیزجیَّي شأٌى سفیٌع للّذّل االسالهیّ  خالذیٌیّ  خالُعلوبء الوسلوْى لیَوّذّا جسْس الثّقبف 

 َا  اػممی آؿکاس کىىذ! باالیی سا بشا  ديل ( علما  مؼلماوان بایذ پ  فشَىگ دیىی سا گؼکشؽ دَىذ تا مقا  1

 َا  فشَىگ دیىی سا بکـىذ تا خایغاٌ باالیی بشا  کـًسَا  اػممی آؿکاس ؿًد! ( داوـمىذان مؼلمان بایذ پ 2

 َا  فشَىگ دیه سا بغؼکشاوىذ، بایذ مقا  باال  کـًسَا  اػممی سا بیان کىىذ! ( علما  مؼلمان بشا  ایىکٍ پ 3

َها  فشَىهگ دیىهی     َا  اػممی آؿکاس ؿًد، بایهذ په    ایىکٍ تًػي داوـمىذان مؼلماوان خایغاَی ياال بشا  ديل بشا   (4

 کـیذٌ ؿًد!
-26 :خیالصذ يیّ ع 

 !سيد یخايسؿىاػان بٍ ؿماس م  کـًسَا بشا هیتش اص میبً  شانیا :يیهي أحّت الجالد للوغزششل شاىیرَُعّذ إ (1

 دهاد یا  بهشا  یمه یکهٍ ت  کهشد  یمه  ٍیتًكه  م یؿه  الحضابساد: يیاالرّحابد ثا جابدیإل كیفش شکَّلیُ رْصي أى  ولیکبًذ ش( 2

 !ؿًد  یَا تـک فشَىگ هیب یکپاسچغی

3 ) ْالّزي أطعوِن هي جاْ  ذیسّة ُزا الج عجذّایفلیَمهان کهٍ دس گشػهىغ    ذ،یبپشػهک  ذیه خاوهٍ سا با  هی: پغ پشيسدگاس ا 

 !خًساککان داد

: بهٍ ديػهکاوو گگهکو دس امکیهان حوهًس      بطيّ یالٌب إطابس احز ظیل َالحضْس في االهزحبى ألًّ  عیللُذ ألصذلبئي لي ًغزط( 4

 !ویوذاس یذکیچشخ  شایص ،اف ی ویوخًاَ

-27 :الخطأ يیّ ع 

 داوـدًیان دس داوـغاٌ وبایذ اص کمػُا غیب  کىىذ، :ال یغیجْا عي الّصفْف خالطاّّلة فی الجبهع( 1

 الکیلی  ؿًوذ.، تا اص داوـغاٌ دس يق  م یه فاسغ :الوحّذد فی الْلذ خحزی یزخّشجْا هي الجبهع (2

 ي بکًاوىذ مذسم دیغش  سا بٍ دػ  آيسوذ، :اُخشی حّ یغزطیعْا أى یحصلْا علی شِبد( 3

 َایـان بؼاصوذ! تا آیىذٌ کـًس سا با دػ  فلیجٌْا هغزمجل الجالد ثأیذیِن: (4
-28 شیئبً ّ ُْ خیٌش لکنعسی أْى رکشُْا : خلوفِْم االیال یٌبست هب  يیّ ع 

 ( ا  بؼا دسد کٍ باؿذ بٍ حقیق  دسمان!1

 ( می  مه ػً  يكال ي قلذ اي ػً  فشاق/ تشم کا  خًد گشفکو تا بشآیذ کا  ديػ !2

 ( َش چیض کضان بکش وباؿذ/ اص مللیکی بٍ دس وباؿذ!3

 ( دس دایشٌ قؼم  ما وقٌٍ تؼلیمیو/ لٌچ آوچٍ تً اوذیـی حکو آوچٍ تً فشمایی!4

-29 :!ذیخَد هَفق ؿَ یّب چگًَِ دس هلبحجِ ذیشیثگ بدی ذیآهَصاى، ثب داًؾ یا 

 !الطاّلة ِبیّ رٌجحْى في همبثالرکن، أ فیأى رزعلِّوْا ک جتی( 1

 !زیالزاله ِبیّ رٌجحْى في هحبضشارکن، أ فیلززعلّوْا ک (2

 !الطلجخ ِبیّ رٌجحْى في همبثالرکن، أ فیرَعلَّوْا ک (3

 !الطبلجبد زِبیّ رٌجحي في هحبضشارکّي، أ فیلزُعلّوي ک( 4

-30 :في ضجط دشکبد الکلوبد خیالصذ يیّ ع 

لَ یُ أْى  یّافََك األعزبُر َعل (1  !ِهصش یإل أرْىَ ی بح  یّ ِهي ع   خَ یّ ضیلَذ رََعلََّن الَعمّبُد اإلًِجل( 2 !يَ یااِلهزَحبَى لُوّذِح اُعجْعَ  َؤجِّ

 !خِ یّ الَعمّبُد ِدساعزَ في الَوذَسَعِخ الثّبًَْ ْاِصل  یُ َن لِ ( 4 !فَئرا هبرُْا اًزَجِِْا بم  یالٌّبُط ً( 3
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 (:ٖٔ-ٖٖ) إقشأ الٌّّص الزبلی ثذقّخ، ثنَّ اَِجت عي األسئلخ ثوب یٌبست الٌّصّ  ■■
 

 ااّل ثعرذ عشرش سرٌْاد  حً عربد ال رُثورشُ  هشغْال ثغشط فسیلخ )ًِبلی( هبً ثفاّلح عجْص ّ کبى الفاّلحهّش یْاى أدذ الذّکبم »
شرجشر؟!! فأجبثرَ: َررشَط اآلخرشّى فأکلٌرب فٌغرشُط  حفقبل لَ الذبکن: أیِّب الشیخ! أرشجْ أْى رعری  دزّری رأکرل هري ثورش

فری یرْم  خٌ لِیأکلْا! قبل الذبکن أدسرٌَذ ّ أعطربٍ ألفَری دیٌربٍس  أّهرب الفّرالح فقربل: ُرل سأیرذ إثوربس شرجشری!! أثورشد ثسرشع
 َُ َّ  !«آَخشَت لَ ألف دیٌبس ّادذ! فضاد الذبکن إعجبثبً ثکالهَ ّ 

 
-31          « حً فسیلخ  رَثوُش عبدرشَط الفاّلح »عیّي الصذیخ للفشاغ:  

 خعٌ ٕٓ( أکثش 4 عٌْاد ٓٔثعذ هشّس ( 3 عٌْاد ٓٔ( أق ّ مه 2 خعٌ ٕٓثعذ هشّس  (1
-32 :الخطأ يیّ ع 

 الحبکن!الفالح اعزلن ثالثخ آالف دیٌبس هي ( 2 !یوٌحَ الحبکن ألفَی دیٌبس حهي یغشط شجش (1

 الفاّلح رثوُش فی الغٌخ األّلی! حهب کبًذ شجش( 4 الحبکن لذ أعججَ کالم الفالّح!( 3
-33 قَْصُذ الذبکن هي ُزا الکالم ُْ   « شجشر؟!! حأرشجْ أى رعیَ  دزی رأکَل هي ثوش» 

 أًَذ عجْص  ّ ال رمذُس أى رغشط األشجبس! (2 رُثوُش ّ رأکَل هي ثوشرِب یْهبً! حالشجش أىّ ( 1

 ال رثوُش لزأُکل هي فبکِزِب! حُزٍ الشجش (4 !حالشجش حاًَذ عزوْد ّ لي رأکل هي ثوش (3

 

 :(3ّٖ  3ٖعیّي الّصذیخ فی اإلعشاة ّ الزذلیل الّصشفی ) ■■

 
-34 «:ال رُثوش» 

 / فعل ّ هع فبعلَ جولخ فعلیّخهعلْم -«( ، یُفِعلأفَعل»ثالثي )هي ّصى  هضیذ -فعل هضبس  للٌفي   (1

 / فعل ّ هع فبعلَ جولخ فعلیّخ«(إثوبس»هضیذ ثالثي )هي هصذس  - للوخبطت -للٌِي هضبس    (2

 ّ الجولخ فعلیّخ« شجشح»هعلْم / فعل ّ فبعلَ  -لَ حشف صائذ  -هضبس    (3

 / فعل ّ فبعلَ هحزّفهجِْل -یذ ثالثي )هبضیَ: أثَوش( هض -« س م س»حشّفَ األصلیّخ:  -للغبئت   (4

-35 «:آخش»   

 «ألفبً »/ صفخ للوْصْف «(آخشح»هزّکش )هؤًّثَ  -فشد ه - اعن  (1

 / هضبف إلیَهزّکش -عن فبعل هي هجّشد ثالثي ا  (2

 «ألفبً »/ صفخ للوْصْف هزکش )هؤًثَ علی ّصى فُعلی( -یل اعن رفض  (3

  / هضبف إلیَ«(أُخشی»هزّکش )هؤًثَ  -هفشد  - اعن  (4
-36 :فی الوفشداد خیالصذ يیّ ع 

  الزی یصفِب الطجیت لٌَب! خًشزشی هٌَ األدّیالصیذلّی: هزجش ( 1
! رعطی لشخص   ح  : شِبدخالذکزْساٍ الفخشیّ  (2  یکْى جذیشاً ثبلزمذیش الجزِبدٍ فی هجبل 
 الُوشْعِت: هشِذ الیخبفَ أثذاً إاّل االلْیبء!( 3

 الّصحفّی: ُْ الّزي یطبلع ُکّل یْم الّصحف! (4
-37 :عي الجبقی یخزلفالالم  يیّ ع 

   !خالٌّبط علی لذسارِن دائوبً حزی یَصلْا إلی أُذافِن العبلیلیعزوذ ( 1
لٌب خهي صبل خاالعزبر لیُجلظ ُکّل ّاحذ  هٌّب فی صاّی (2  !االهزحبى حزّی یفشِّ
 إعلَن أىَّ الوغلویي فی العبلن لیزّحذّاا للٌّصش الٌِّبئی!( 3

ج طالة الوذسع خلٌشبسک فی حفل (4  !علیٌب أى ًحبّل کثیشاً  خِ رََخش 
-38 :هذزّفبً عیّي الوسزثٌی هٌَ  

 ال یضیّع أّلبد الزعلّن في الوذسعخ إاّل الطاّلة الوشبغجْى!  (1

 ال ًُشبُذ في حیبح ُزا األدیت شیئبً إاّل الٌشبط علی سغن ظشّفَ المبعیخ!  (2

 أًذ رعلویي أّى الغبس یمع فْق ججل هشرفع، ال یغزطیع الٌبط صعْدٍ إاّل األلْیبء هٌِن!  (3

4)  !إّى اإلًغبى لفي خغش إاّل الّزیي آهٌْا ّ عولْا الصبلحبد   
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-39 :فیَ الذصش ال یْجذهب  يیّ ع 

  ال یشحن هللا رجبسک ّ رعبلی إاّل هي یشحن اآلخشیَي!( 1

 کل! ال یمفض هي العّش الوشرفع طبئش إاّل ثشًب (2

 !المزبل إالّ هي یُؤهي ثبهلل خال یجبُذ األعذاَء فی عبح( 3

یّبح الزیي کبًْا یأرْى إلی هصش خالعمّبد هب رعلَّن االًجلیضیّ  (4  !إاّل هي الغ 
-40 االسزثٌبء: أداحعیّي هب فیَ  

 علی کّل طبلت ااّل یزکبعل في لشاءح دسّعَ!  (1

 رمْلي في أشعبسن کالهبً ااّل الحّك!یب أیّزِب الشبعشح الوؤهٌخ! علیه ااّل    (2

3)  !اال ثزکش هللا رطوئّي الملْة 

 لذ أساد هللا هي الوؤهٌیي ااّل یزغلّت الیأط علیِن!  (4
 

 فشٌّگ ٍ هؼبسف اػالهی
 

یوَى یٌذ تذسیجی دػَت گبم ثِ گبم ٍ آّؼتِ ثِ ػَی گٌبّبى چیؼت ٍ توبیل ًذاؿتي ثِ تَثپِ، ثبصتپبة ًپبه   اّذف ؿیٌبى سجین اص فش  41-
 کذام اػت؟

 ( غاف  کشدن اص صؿکی گىاٌ ي عذ  اقذا  بٍ تًبٍ ه یأع اص سحم  الُی1
 ( غاف  کشدن اص صؿکی گىاٌ ي عذ  اقذا  بٍ تًبٍ ه مغشيق ؿذن اوؼان دس گىا2ٌ

 ( تًخیٍ گىاٌ ي دس وکیدٍ عادو کشدن ي ػخ  ؿذن تشم آن ه مغشيق ؿذن اوؼان دس گىا3ٌ
 ادو کشدن ي ػخ  ؿذن تشم آن ه یأع اص سحم  الُی( تًخیٍ گىاٌ ي دس وکیدٍ ع4

-42 گشدد؟ هی ثبص اٍ ػَی ثِ چگًَِ گٌبّکبس، خذاًٍذ ثٌذُ ثبصگـت ًوبیذ ٍ ثب اًقالة ٍ کٌذ تَاًذ ػلیِ توبیالت ًبپؼٌذ خَد قیبم اًؼبى چگًَِ هی 

 کىذ. تًبٍ سا َمًاسٌ بشا  اي میؼش می تًفی  ( با تقًی  ایمان ه1

 گشداوذ. میگـایذ ي آسامؾ سا بٍ قلب اي باص  ه دسَا  سحمکؾ سا بٍ سيیؾ میبا تقًی  ایمان ( 2

 کىذ. تًفی  تًبٍ سا َمًاسٌ بشا  اي میؼش می هبا پیشي  اص عق  ( 3

 گشداوذ. ایذ ي آسامؾ سا بٍ قلب اي باص میگـ ه دسَا  سحمکؾ سا بٍ سيیؾ میبا پیشي  اص عق  ( 4

-43 فبت ًبپؼٌذ دس ٍجَد اًؼبى، ؿجیِ ثِ چیؼت؟ثْتشیي صهبى تَثِ، چِ صهبًی اػت ٍ ك 

وُالی اػ  ابکذا وگًر کمی دس خهام داسد، يلهی بها گهزس صمهان وگهًر آن       دیش  ( ػشاػش عمش اوؼان ظش  صمان تًبٍ اػ  ه  1
 ؿًد. بیـکش می

گزس صمهان وگهًر آن   وُالی اػ  ابکذا وگًر کمی دس خام داسد يلی با دیش  تش اػ  ه   ا  کٍ امکان تًبٍ بیـکش ي آػان ( ديس2ٌ
 ؿًد. بیـکش می

گهزسد   ؿًد ي َش چٍ صمان مهی  َایی کٍ بٍ پا  اوؼان بؼکٍ می تش اػ  ه ماوىذ ًىا   ا  کٍ امکان تًبٍ بیـکش ي آػان ( ديس3ٌ
 گشدد. تش می میکو

گهزسد   مهی ؿهًد ي َهش چهٍ صمهان      َایی کٍ بٍ پا  اوؼان بؼکٍ مهی  ( ػشاػش عمش اوؼان ظش  صمان تًبٍ اػ  ه ماوىذ ًىا  4
 گشدد. تش می میکو

تکشاس ٍاقؼی تَثِ، دس کذام ػجپبست  نتیجۀ تَثِ، دس کالم ػلَی چگًَِ ثیبى گـتِ اػت ٍ وسیلۀ  بهؿؼتـَی گٌبُ ٍ خبسج ؿذى گٌبّبى   44-
 قشآًی تجلّی داسد؟

 ﴾انه هو الغفور الرحیم﴿ه  ﴾التائب من الذنب کمن لا ذنب له﴿( 1
 ﴾انه هو الغفور الرحیم﴿ه  ﴾وبالتوبه تطّهر القلوب و تغسل الذن﴿( 2

 ﴾و یحب المتطّهرین﴿ه  ﴾التوبه تطّهر القلوب و تغسل الذنوب﴿( 3
 ﴾و یحب المتطّهرین﴿ه  ﴾التائب من الذنب کمن لا ذنب له﴿( 4

ثخـذ ٍ ثپش   گٌِ/ ش کِ خُلق کشینجًُوغ ص فین کشاهت هَ» :داسد کِ فشیبد ثشآٍسد کِ آساػتگی خذاًٍذ ثِ کذام كفبت، حبفظ سا ثش آى هی  45-
 کٌذ؟ هیٍ تکشاس کذام گفتِ اص ػَی ؿیٌبى هیل تَثِ سا دس اًؼبى خبهَؽ « ػبؿقبى ثجخـبیذ

 کىو ( آمشصوذگی ي مُشباوی ه بٍ صيد  تًبٍ می2 کىو بشدباس  ي میب  ه بٍ صيد  تًبٍ می  (1

 ذ تًبٍ کهگىاٌ که ي ب  ( آمشصوذگی ي مُشباوی ه4 گىاٌ که ي ب ذ تًبٍ که ( بشدباس  ي میب  ه3
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ػرش دس ایي  ثشای هلًَیت دائوی خبًَادُ اص تٌذثبد تضلضل، ثبیذ دس هقبثل کذام دػتَس الْی گشدى ًْبد ٍ ایي فشهبًجشداسی ثشای اًؼبى، سُ  46-

 سػبًذ؟ ساُ، چِ ػَد دیگشی هی

ْيَطانَ ﴿( 1  اػم  بٍ وؼب  دیغشان آگاَی بشا  صمیىٍه فشاَو کشدن  ﴾َلا َتْعُبُدوا الشَّ

ْيَطانَ  َلا﴿( 2  اوؼان سيحی ي خؼمی ػمم ه بٍ خٌش ویگکادن  ﴾َتْعُبُدوا الشَّ

نَا وَ ﴿( 3   اوؼان سيحی ي خؼمی ػمم ه بٍ خٌش ویگکادن  ﴾َلا َتْقَرُبوا الزِّ

نَا وَ ﴿( 4  اػم  بٍ وؼب  دیغشان آگاَی بشا  صمیىٍه فشاَو کشدن  ﴾َلا َتْقَرُبوا الزِّ

-47 ؿَد؟ ، کذام اػت ٍ ثبػث چِ چیضی هیًجقبتی فبكلِ ٍ اقتلبدی هبًذگی ػقت ػَاهل تشیي هْن اص 

 گشایهی  ملهش   ي گشایی  تدمّ سياج ي عمًمی اعکماد  بیمالی ه   ي اداس  فؼاد ي نمؼتًال بشخی گشایی  تدمّ گش ، اؿشافی( 1

 مشد  میان دس

 ي گشایهی   تدمّه  سياج ي عمهًمی  اعکمهاد   بی( اػکگادٌ وکشدن اص کاال  ایشاوی ي خلًگیش  وکشدن اص تخشیب مییي صیؼ  ه  2

 مشد  میان دس گشایی ملش 

 َا   ه تأثیشگزاس  مىگی دس صوذگی ي تشبی  فشصوذان خاوًادٌ مالی ي اداس  فؼاد ي نمؼتًال بشخی گشایی  تدمّ گش ، اؿشافی( 3

مىگهی دس صوهذگی ي تشبیه     ( اػکگادٌ وکشدن اص کاال  ایشاوی ي خلًگیش  وکشدن اص تخشیهب میهیي صیؼه  ه تأثیشگهزاس        4

 َا فشصوذان خاوًادٌ

-48 ، چیؼت؟«حکوت احکبم»ّبیی کِ خذاًٍذ ثشای گٌبّبى قشاس دادُ اػت، چیؼت ٍ هشاد اص  دلیل تؼییي هجبصات 

 َا  اخشي  ه اَذا  ي ػًد ي صیان آن عم  ( آگاَی خذايوذ بٍ مًاور بضسگ بش ػش ساٌ ػ ادو ي و م 1

 َا  اخشي  ه دالی  ي عل  خاف َش حکو بش ػش ساٌ ػ ادو ي و م  ( آگاَی خذايوذ بٍ مًاور بضسگ2

 ( ت ذاد ي اوذاصٌ تأثیش تخشیبی گىاَان ي آثاس مخکلچ آن ه دالی  ي عل  خاف َش حکو3

 ( ت ذاد ي اوذاصٌ تأثیش تخشیبی گىاَان ي آثاس مخکلچ آن ه اَذا  ي ػًد ي صیان آن عم 4

تشیي ساُ اكپالح ٍ هؼبلجپِ جبهؼپِ اص     ای کِ هْن تَاى یبفت ٍ کَتبّی هشدم دس اًجبم ٍظیفِ هیسا دس کذام آیِ « تشیي حق خذاًٍذ هْن»  49-

 ّبی اجتوبػی اػت، چِ پیبهذی ثِ دًجبل داسد؟ ثیوبسی

 سیـٍ دياوذن تذسیدی اویشا  اص ح  دس خام ٍ ه ﴾َربُُّكمْ  ا ِنَّ اللََّه َربِّي وَ ﴿( 1

 تقًی  ي اػکیکا  گىاَان اخکماعی ي وگًر آوُا دس تما  ػًٌح خام ٍ ه ﴾َربُُّكمْ  ا ِنَّ اللََّه َربِّي وَ ﴿( 2

 سیـٍ دياوذن تذسیدی اویشا  اص ح  دس خام ٍ ه ﴾اِّّن اْعُبُدونِي َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴿  (3

ػًٌح خام ٍه تقًی  ي اػکیکا  گىاَان اخکماعی ي وگًر آوُا دس تما   ﴾اِّّن اْعُبُدونِي َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴿( 4

-50 یاستجبً لیاص ٍػب یهٌذ ثِ دًجبل داسد ٍ ٍجَة ثْشُ سا یبهذیچِ پ ﴾اسس بنیانه علی تقوی من الله﴿ :فِیؿش یۀآثِ  یػول یجٌذیپب 

 اػت؟ یتثِ چِ ػلّ ،یداخل

 .ویؿً غاوٍیب  ا سػاوٍ  سلطماور وگًر ي ه  ﴾ریرضوان خ﴿( 1

 .ویؿً غاوٍیب  ا سػاوٍ  سلطماور وگًر ي ه  ﴾رجرف ها شفا﴿( 2

 یفشَىگ ي م اس  اػمم  اشاعه  ﴾قد افلح﴿( 3

 یفشَىگ ي م اس  اػمم  اشاعه  ﴾ن زکاهام﴿( 4

-51 ( چِ ثَد ٍ ًجبت اػالم اص فٌب، هشَّى چیؼت؟ػلّت پیشٍصی دؿوٌبى ثش هؼلوبًبى اص هٌظش اهبم ػلی ) 

 () م ىً  ایداد ؿذٌ دس علش پیامبشتیًل  َؼکىذ ه اوذ، ماوىذ پشياوغان پشاکىذٌ دس مؼیش باًلی کٍ اوکخا  کشدٌ( 1

 () م ىً  ایداد ؿذٌ دس علش پیامبشتیًل  ه بشوذ سيد ؿکابان فشمان می امذاسؿان میساٌ باًلی کٍ صمس د (2

 () قشآن کشیو ي ائمٍ اًُاس ،(پیامبش ) قذس دي میشاث گشان ه کىىذ دس پیشي  اص فشمان صمامذاسؿان ػؼکی ي کاَلی ومی( 3

 (س )قشآن کشیو ي ائمٍ اًُا ،(پیامبش )قذس  دي میشاث گشان ه کىىذ می  ي سي  آن پافـاس َؼکىذآوان بٍ ح  وضدیک ( 4
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-52 ( دس ّوشاّی هشدم ثب خَد ٍ هَاجِ ؿذى ثب هـکالت ػذیذُ، پیبهذ کذام اهش اػت؟ًبتَاًی اهبهبى ) 

 ( خشيج خشیان سَبش  اص مؼیش امام  ي يالی 1
 (تًخُّی بٍ ػیشٌ ي سيؽ پیامبش اکش  ) مشد  دس پی بی( تغییش فشَىگ 2
 (دس میان مشد  بٍ دلی  فًو یا ؿُادو( عذ  حوًس اكیا  پیامبش )3
 (بی  پیامبش ) َا  اكی  اػممی بٍ خلًف اَ  ( اوضيا  ؿخلی 4

-53 کذام اػت؟ دلیل ػذم تـخیق ٍجِ غلي احبدیث 

 اخمق اص م یاسَا  اػممی ديس بًدوذ.( بشخؼکٍ ؿذن کؼاوی کٍ دس اوذیـٍ ي عم  ي 1
 ( تیشیچ دس م اس  اػممی ي خ   احادیش2
 ( ساٌ یافکه خشافاو  ي مٌالبی کٍ مٌاب  افکاس عالمان اَ  ککا  ي َماَىگ با مىافر قذستمىذان بًد.3
 ( ي عذ  حوًس آوانیا ؿُادو اكیا  پیامبش )پغ اص فًو  () ( ممىًعی  وًؿکه احادیش پیامبش4

-54 حلّی ایشاد فشهَدًذ؟ چِ ساُ« پغ اص ثیبى اٍهبع ٍ احَال پغ اص خَد ٍ آگبُ کشدى هشدم ٍ ّـذاس ثِ آًْب( »هبم ػلی )ا 

 تش اص مىکش ي گىاٌ ویؼ . تش اص م شي  ي خیش ي ؿىاخکٍ ؿذٌ ( پغ اص مه چیض  دس ؿُشَا، واؿىاخک1ٍ
 تش اص دسيغ بش خذا ي پیامبشؽ ویؼ . سایحتش اص ح  ي آؿکاستش اص باً  ي  ( پغ اص مه چیض  پًؿیذ2ٌ
 ( پغ اص مه کاالیی کو بُاتش اص قشآن ویؼ ، يقکی کٍ بخًاَذ بٍ دسػکی خًاوذٌ ؿًد.3
 کىىذگان بٍ كشاى مؼکقیو سا ؿىاػایی کىیذ. تًاویذ ساٌ سػکغاس  سا تـخیق دَیذ کٍ ابکذا پـ  ( دس كًستی می4

اػالم ثبقی ثوبًذ  ّن تفکش ساػتیي» جملۀاػت ٍ  آًْبوظیفۀ دس ساػتبی کذام ( ) ل ثیت، هشَّى اقذاهبت اّتـخیق ساُ حق اص ثبًل  55-
 ، هشثَى ثِ کذام ثُؼذ اص اكَل ایـبى دس هجبسصُ ثَد؟«...ػجبع ػؼت ؿَد ٍ اهیِ ٍ ثٌی ٍ ّن ثِ تذسیج، ثٌبی ظلن ٍ جَس ثٌی

 َا  دسػ  مباسصٌ ه اوکخا  ؿیًٌ يالی  ظاَش  (2 ییذ حاکمانه عذ  تأ يالی  ظاَش  (1
 َا  دسػ  مباسصٌ ه اوکخا  ؿیًٌ مشخ ی  دیىی( 4 ییذ حاکمانأعذ  ت ه مشخ ی  دیىی (3

دّذ ٍ فشاّن آهذى ؿشایي هٌبػت ٍ ظَْس جبػالى حذیث ثب تحشیف آى هشثَى ثِ  ( هیخذاًٍذ چِ ّـذاسی ثِ هشدم صهبى پیبهجش )  56-
 ّبی ػیبػی، اجتوبػی ٍ فشٌّگی اػت؟ یک اص چبلؾ کذام

 () ممىًعی  اص وًؿکه احادیش پیامبش اکش انقلبتم علی اعقابکم ـ ( 1
 ه تیشیچ دس م اس  اػممی ي خ   احادیشانقلبتم علی اعقابکم ( 2

 س  اػممی ي خ   احادیشتیشیچ دس م اافان مات او قتل ـ ( 3
 ()ممىًعی  اص وًؿکه احادیش پیامبش اکش  افان مات او قتل ـ ( 4

-57 یبثذ؟ ( تب چِ صهبًی اداهِ هیّب اص حوَس اهبم، تبثغ چیؼت ٍ غیجت اهبم صهبى ) ثْشُ ثَدى اًؼبى (، ثی) ػلی الوَحذیي هَلیدس ًگبُ  

 َا مؼلمانجامع  آمادٌ ؿذن ه  َا ( ػکمغش  اوؼان1
 َا مؼلمانجامع  ٌ ؿذن داآم ( هصمان )میاف   اص خان اما   (2
 اوؼاوی جامع  ه آمادٌ ؿذن  َا ( ػکمغش  اوؼان3
 اوؼاویجامع  ( ه آمادٌ ؿذن )میاف   اص خان اما  صمان  (4

، ؿپشى ثیؼپت    ()هْذٍی اػت ٍ اهبم ػلی جامعۀ ، هشثَى ثِ کذام یک اص اّذاف افشادهمۀ تشی هٌبػت ثشای سؿذ ٍ تکبهل ایجبد ثؼ  58-
 کٌذ؟ ب یبساى خَد سا، چِ چیضی ثیبى هیث( )اهبم صهبى 

 ؿایؼکغی دس خُاد ه سؿذ ي کمالزمین  فشاَو ؿذن ( 2 ؿایؼکغی دس خُاد ه گؼکش  ( عذال 1
 پیشي اي بًدن قب  اص قیا  سؿذ ي کمال هزمین  ( فشاَو ؿذن 4 پیشي اي بًدن قب  اص قیا ه  گؼکش  ( عذال 3

یپک اص   تجي ثپب کپذام  هپش « ّش کغ کِ دٍػت داسد خذا سا دس حبل ایوبى کبهل ٍ هؼلوبًی هپَسد سهپبیت اٍ هالقپبت کٌپذ...    »حذیث:   59-
 ّبی هٌتظشاى اػت؟ هؼئَلیت

 ( آمادٌ کشدن خًد ي خام ٍ بشا  ظًُس2 (َا  اما  علش ) ( پیشي  اص فشمان1
 ( دعا بشا  ظًُس اما 4 ( تقًی  م شف  ي میبّ  بٍ اما 3

-60 تَاًٌذ خذا سا ثٌذگی کٌٌذ؟ یک اص اّذاف اًجیب، هشدم ثْتش هی ثب تحقق کذام 

 آباداوی (2  گؼکش  ( عذال 1
 سؿذ ي کمالزمین  ( فشاَو ؿذن 4  ( ؿکًفایی عق  ي علو3
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 10كفحِ  صثبى اًگلیؼی

 صثبى اًگلیؼی
 

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. 

 
 This job is so boring. I wish I could do something more .......... . 61-

1) cheerful 2) sociable 3) creative 4) proud 
 The  serial killer had left the country, changed his name, and assumed a new  ..........  in order to 62-

avoid being caught by the police. 

1) identity 2) reality 3) morality 4) society 
 School libraries can be a very useful and available .......... of information for the students. 63-

1) panel 2) source 3) turbine 4) fuel 
 These homes were all built to take advantage of simple, natural cooling methods - no .......... 64-

required. 

1) resource 2) fossil fuel 3) kinetic energy 4) air conditioner 
 Some of the most efficient refrigerators .......... 70 percent less electricity than traditional models. 65-

1) pollute 2) consume 3) last 4) blow 
 We will remember the moment Alireza Beyranvand, our great goal keeper, saved Cristiano 66-

Ronaldo’s penalty kick .......... . 

1) never 2) ever 3) forever 4) for never 
 Surprisingly, knowing the ending already didn’t ..........  my enjoyment of the film. 67-

1) remind 2) spoil 3) check 4) inform 
 I wanted to buy a bigger car than this, but it was a case of ..........  . 68-

1) actions speaking louder than words. 

2) practice making perfect. 

3) God helping those who help themselves. 

4) cutting my coat according to my cloth. 

 

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. 

 

The most (69) ……… type of clean energy is the solar power. Solar energy (70) ……… by 

the radiation that (71) ……… the earth. People have used the sun as a heat source for 

thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and (72) ..…… of windows, 

balconies and yards to get the most sunshine. 

 
  69-

1) common 2) countless 3) chemical 4) global 
  70-

1) produced 2) produces 3) is produced 4) was produced 
  71-

1) absorbs 2) reaches 3) applies 4) demands 
  72-

1) collections 2) arrangements 3) solutions 4) structures 
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 11كفحِ  صثبى اًگلیؼی

PART C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 

four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 

mark your answer sheet. 

Passage 1: 

In the oceans there are great rivers called ocean currents. The Gulf stream is the largest 

and most important of these ocean currents. The Gulf Stream is a current of warm water 

which flows out from the Gulf of Mexico between Florida and Cuba. For a way it travels 

along the east coast of the United States. Then it swings eastward in the Atlantic Ocean. 

As it leaves the Gulf, it is a very blue stream of water 100 miles wide and several hundred 

feet deep – far larger than the Mississippi River. And it is traveling fast – often more than 

100 miles a day. It slows down as it moves northward. 

The Gulf Stream is often 20  warmer than the water beside it. Its western edge is called 

the “cold wall”. Winds blowing across the Gulf Stream carry some of its warmth to the 

countries of northern Europe. England is as far north as Labrador, but partly because of the 

Gulf Stream, its climate is much more pleasant. 

 
 The Gulf Stream runs from ……… . 73-

1) Florida  2) Mexico 

3) Cuba  4) the Atlantic Ocean 
 The pronoun “it” in the 2

nd
 paragraph refers to ……… . 74-

1) Mississippi River  2) the Atlantic Ocean 

3) the Coast  4) the Gulf Stream 
 As the passage points out, the Gulf Stream can be all of the following EXCEPT ……… . 75-

1) several hundred feet deep 

2) a very blue stream of water 

3) far larger than the Mississippi River 

4) a current of cold water 
 Which sentence is NOT true according to the passage? 76-

1) Its western edge is called the “cold wall”. 

2) The Gulf Stream is often 20  warmer than the water inside it. 

3) The climate of England is much more pleasant because of the Gulf Stream 

4) Winds blowing across the Gulf Stream carry some of its warmth to the northern Europe. 
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 12كفحِ  صثبى اًگلیؼی

Passage 2: 

There are three different kinds of burns: first degree, second degree and third degree. 

Each type of burn requires a different type of medical treatment. 

The least serious burn is the first-degree burn. This burn causes the skin to turn red but 

does not cause blistering. A mild sunburn is a good example of a first – degree burn, and, 

like a mild sunburn, first – degree burns generally do not require medical treatment other 

than a gentle cooling of the burned skin with ice or cold tap water. 

Second – degree burns, on the other hand, do cause blistering of the skin and should be 

treated immediately. These burns should be immersed in warm water and then wrapped in a 

sterile dressing or bandage. (Do not apply butter or grease to these burns. Despite the old 

wives’ tale, butter does not help burns heal and actually increases the chances of infection.) 

If a second – degree burn covers a large part of the body, then the victim should be taken to 

the hospital immediately for medical care. 

Third – degree burns are those that char the skin and turn it black or burn so deeply that 

the skin shows white. These burns usually result from direct contact with flames and have a 

great chance of becoming infected. 

All third – degree burn victims should receive immediate hospital care. Burns should not 

be immersed in water, and charred clothing should not be removed from the victim as it may 

also remove the skin. If possible, a sterile dressing or bandage should be applied to burns 

before the victim is transported to the hospital. 
 The main idea of this passage is best expressed in which sentence?  77-

1) Third –degree burns are very serious. 

2) There are three different kinds of burns. 

3) Some burns require medical treatment. 

4) Each type of burn requires a different type of treatment. 
 This passage uses which of the following patterns of organization? 78-

1) cause and effect, comparison and contrast, and order of importance. 

2) cause and effect, order of events, and order of importance. 

3) comparison and contrast only. 

4) cause and effect and comparison and contrast only. 
 A mild sunburn should be treated by ……… . 79-

1) removing charred clothing.  

2) immersing it in warm water and wrapping it in a sterile bandage. 

3) getting immediate medical attention.   

4) gently cooling the burned skin with cool water. 
 This passage uses the third – person point of view because ……… . 80-

1) the author wants to create a personal and friendly tone. 

2) the author wants to emphasize the importance of first degree – burns. 

3) the author wants to put readers in his or her shoes. 

4) the author does not have a specific audience. 
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  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ

  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف
  دقيقه 75  130  81  50  رياضيات  1
  دقيقه 35  155  131  25  فيزيك  2
  دقيقه 20  175  156  20  شيمي  3

  

  سرفصل دوازدهم  سرفصل يازدهم سرفصل دهم  مواد امتحاني

  -   -   حسابان
   5و فصل  4فصل 

(تا ابتداي تشخيص صعودي يا 
   نزولي بودن تابع)

  )119تا71(صفحه 

  -   هندسه
  3فصل
ها) كسينوس (تا پايان قضية
  )69تا61(صفحه

  ، 1( درس  3فصل 
   )بعدي فضاي سه

  )76تا 62(صفحه 

   آمار توصيفي  -   گسسته
  )102تا  93(صفحه 

   ،1(درس  3فصل 
  اصول شمارش)

  )73تا 55(صفحه 
  مغناطيس  -   فيزيك

  )114تا  89(صفحه  4فصل   )108تا83(صفحه
   3فصل  )84تا  60(صفحه  2فصل - شيمي
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 2صفحه   رياضيات 

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  رياضيات
f(x)اختالف مشتق چپ و راست تابع   [ cos x].sin( x) | cos x |   33 2 xنقطة در  2  -81  چقدر است؟ 1

1 (   2 (2   3 (3   4 (4   
f(x)با فرض   cos

x
 22 fمقدار  ،2 ( ) -82  چه عددي است؟ 4

1 (
8   2 (

16   3 ( 8   4 (16   
xf(x)در تابع   x

x
 3،  حاصلf ( ) -83  چقدر است؟ 4

1 (1   2 (2   3 (3  4 (4  
yدر شكل زير خط مماس بر منحني   x  23

-84  كدام است؟ Aنقطة رسم شده است. طول  2
1 (1  
2 (2  
3 (5

2   

4 (3
2   

هرگاه  
x

sin xcosa cosxsina sinalim
x

 
0

برابر   1
-85  چه عددي است؟ sinaمقدار باشد،  2

1 ( 1
2   2 ( 3

3   3 ( 3
  ) صفر4   2

xتابع   a | x | xf(x)
bx x

    
 

2 1 1
3 xنقطة در  1  aپذير است. حاصل  مشتق 1 b 86  كدام است؟-

1 (2   2 (2  3 (6   4 (6   
yنمودار توابع   x g(x) 1  وy x f(x) 2 صورت زير است. حاصل مشتق تابع  بهfog( x)2  درx  -87  چقدر است؟ 2

1 ( 2
3   

2 (10
3   

3 (2
3   

4 (10
3   

yخط   x 3 yبر نمودار  8 f (x)  درx  2  مماس است. هرگاه
x

g( x)
lim

x

 
21

2 4 2
1

gof)مقدار باشد،   ) ( ) 2 88  چه عددي است؟-
1 (9  2 (3  3 (6  4 (12  

f(x)با فرض   x x 3  و
x

g( x) g( )
lim

x

 1
4 4 gof)حاصل  ،21 ) ( ) -89  كدام است؟ 1

1 (/1 75   2 (7  3 (/3 5   4 (14  

xf(x)اگر  
x




3
3

1
2

g(x)و   x 3 (fog)باشد، حاصل  1 ( ) -90  چقدر است؟ 2
1 (2   2 (2  3 (3  4 (3   

f(x)اگر   x ax 33 xدر  3  -91  داراي مماس قائم باشد، در كدام نقطه داراي مماس افقي است؟ 1

1 (1
3   2 (3   3 ( 3

3   4 (3   
f(x)اگر   x g (x)  33 fكه  به طوري 3 ( ) 1 )gو  3 ) 1 fمقدار  ،2 ( ) gچند برابر  1 ( ) -92  است؟ 1

1 (9  2 (4  3 (36  4 (9
4   
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 3صفحه   رياضيات 

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

xf(x)در تابع  
x
 

3
2 fمقدار  1 ( ) fچند برابر  3 ( ) -93  است؟ 3

1 ( 4
5   2 (4

5   3 (5
4   4 ( 5

4   

f(x)آهنگ تغيير متوسط تابع   x x  3 23 ] ةدر باز 2 , ]2 xنقطـة  اي آن در  با آهنگ تغيير لحظه 2 c     برابـر اسـت. حاصـل 94-
c c2   كدام است؟ 2

1 (2
3   2 (4

3   3 (1
3   4 (2  

f(x)خطي كه از نقاط اكسترمم نسبي تابع   x( | x |) 4 95  كند، چه نقاطي هستند؟ در ناحيه اول و سوم عبور مي-
1 (1  2 (2  3 (3

2   4 (4  

[x]در تابع   xf(x) ( ) cos  1 xنقاطي با طول  ،2  xو  2  -96  ترتيب طول كدام است؟ به 4
1 (Min  ،نسبيMax 2    نسبي (Min ي، نسبMin نسبي  
3 (Max  ،نسبيMax 4    نسبي (Max  ،نسبيMin نسبي  

f(x)ضرب مقادير ماكزيمم و مينيمم مطلق تابع  حاصل  x x  -97  چقدر است؟ 22
1 (1   2 (2   3 (4   4 (2 2   

f(x)اختالف مينيمم مطلق و ماكسيمم مطلق   x | x | 2 ةدر باز [ , ]2 -98  چه عددي است؟ 1
1 (7

4   2 (9
4   3 (2  4 (5

4   
yمعادلـة  بيشترين مساحت مستطيلي كه دو ضلع آن روي محورهاي مختصات و رأس چهارم روي منحني به   x 18  ناحيـة  در 99-

  اول واقع شود، چه عددي است؟
1 (12 3   2 (18 3   3 (12 6   4 (18 6   

سطح جانبي يك مخروط قائم   -100  است. با فرض آنكه حجم آن كمترين است، شعاع قاعده چه عددي است؟ 3

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

3   

ABCدر مثلث  


B̂اگر    60  وAC  -101  محيطي مثلث كدام است؟ ةباشد، مساحت داير 12
1 (24   2 (48   3 (96   4 (16   

ABCدر مثلث  


B̂اگر    30  رابطة وsin A sinC a c    برقرار باشد، طول ضلعAC 102  كدام است؟-
1 (1  2 (1

2   3 (1
3   4 (1

4   
روي همين ضلع به  Pتر است. با حركت  نزديك Aكه به رأس  قرار دارد به طوري ABCاالضالع  از مثلث متساوي ABروي ضلع  Pنقطة   103-

  .........  BPCمحيطي مثلث  ةاز شعاع داير APCمحيطي مثلث  ة، تفاضل شعاع دايرBسمت رأس 
  ) ابتدا منفي و سپس مثبت خواهد بود.2  ) ابتدا مثبت و سپس منفي خواهد بود.1
  ) اطالعات مسئله كافي نيست.4    صفر خواهد بود.) 3

aرابطة  ABCاگر در مثلث   b c bc  2 2 2 -104  اين مثلث چند درجه است؟زاوية ترين  بين اضالع برقرار باشد، آنگاه بزرگ 3
1 (60  2 (120  3 (150  4 (90  

درجه است.  60بين آنها زاوية واحد و  10و  6كند،  ل ميرو به هم وص هايي كه اوساط اضالع روبه خط در يك چهارضلعي محدب، طول پاره  105-
  طول قطر بزرگ اين چهارضلعي كدام است؟

1 (12  2 (14  3 (19   4 (18  
,اضالع  ةدر يك مثلث انداز  ,8 5 -106  هاي اين مثلث كدام است؟ است، مجموع مربعات طول ميانه 5

1 (/57 5   2 (/85 5   3 (56  4 (28  
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 4صفحه   رياضيات 

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

CDدر شكل زير اگر   BD -107  كدام است؟ ABDباشد، محيط مثلث  2
1 (9 10   
2 (9 11   
3 (9 5   
4 (9 12   

-108  دهد؟ كدام گزينه، شكل مقابل را به درستي نمايش مي 

1 (x y
x y
  

 

2 2 4
2

     2 (x y
x y
  

 

2 2 4
2

   

3 (x y
x y
  

 

2 2 4
2

     4 (x y
x y
  

 

2 2 4
2

   

-109  به يك فاصله است؟ yzو  xyصفحة كدام نقطه از دو  
1 (( , , )   2 3 1 2 3     2 (( , , )  2 3 1 2 3   
3 (( , , )   2 3 2 3 1   4 (( , , )  2 3 2 3 1   

yها و خط zبه ترتيب روي محور  Bو  Aنقاط  
z
 
  

3
-110  چقدر است؟ ABخط  پاره قرار دارند. كمترين طول 3

1 (3   2 (6   3 (2 3   4 (3  
xوجوه مكعب مستطيلي بر صفحات    1 ،x  2 ،y  2 ،y  3 ،z  zو  1  Aواقع هستند. اگر از نقـاط   3 ( , , ) 0 2 3 ، 111-

B ( , , ) 1 3 2 ،C ( , , ) 1 1 2،D ( , , )  1 2 1،E ( , , ) 0 0 Fو  2 ( , , ) 2 2 3 ،m تاي آنها دقيقاً بر دو وجه وn    تـاي آنهـا داخـل
mمكعب مستطيل واقع شده باشند.  n2 كدام است؟  

1 (6  2 (7  3 (3  4 (4  
aبردارهاي   ( ,m, ) 1 2  وb ( , ,n) 2 1


aمفروضند. اگر دو بردار   j2

  وi b 3
 

كـدام   mn3در يك راسـتا باشـند، حاصـل      112-
  گزينه خواهد بود؟

1 (11  2 (10  3 (11   4 (10   
aبردارهاي   i j k  2 4  وb i j k  3 5


االضـالع   ضرب طول قطرهاي اين متـوازي  االضالع هستند، حاصل دو ضلع يك متوازي  113-

  كدام است؟
1 (5 62   2 (5 42   3 (10 31   4 (10 21   

Aنقاط   ( , , ) 1 1 Bو  3 ( , , ) 1 2 MBچنان قرار گيرد كه  ABخط  روي پاره Mنقطة اند. اگر  مفروض 3 MA 2
 

از  Mفاصلة ،  114-
  مبدأ مختصات چقدر است؟

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

Aدر مثلثي با رئوس   ( , , ) 0 1 2 ،B ( , , ) 1 1 Cو  1 ( , , ) 3 3 -115  كدام است؟ ACوارد بر ضلع ميانة ، طول 2

1 (3
2   2 (5

2   3 (3
2   4 (5

2   
درصد هر داده را از آن كم كنيم، ضريب  20سال گذشته،  10 يها سال آتي، به ازاي داده 10بيني نرخ بيكاري در  اگر براي سنجش و پيش  116-

  سال گذشته خواهد بود؟ 10هاي  سال آتي، چند برابر ضرايب تغييرات داده 10بيني شده براي  هاي پيش تغييرات داده
1 (2  2 (4

5  3 (5
4  4 (1  

iاند. اگر  مفروض x20وو...  x1 ،x2هاي آماري  داده 
i

(x )


 
20

1
17 iو  0

i
(x )


 

20 2
1

17 -117  چقدر است؟ها  آنگاه انحراف معيار اين دادهباشد،  80

1 (12  2 (4  3 (2  4 (4 5  
12/انحراف معيار قيمت كااليي، در سال گذشته   باشد، قيمت اين كـاال امسـال    225است. اگر واريانس قيمت اين كاال در سال جاري  5 118-

  چقدر افزايش يافته است؟
  درصد 25) 4  درصد 20) 3  درصد 15) 2  درصد 10) 1
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 5صفحه   رياضيات 

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

با يكـي   Q3و  Q1 ،Q2اي آنها به فرم زير  از ميان اعداد طبيعي يك رقمي حداكثر چند عدد انتخاب كنيم كه در نمايش نمودار جعبه  119-
  ها برابر باشند؟ از داده

1 (9  
2 (8  
3 (7  
4 (6  

-120  ) كنار هم قرار نگيرند؟uو  o ،iشود، به طوري كه هيچ دو حرف صداداري ( حرفي ساخته مي 8چند كلمه  Functionبا حروف كلمه  
1 (1200  2 (7200  3 (2400  4 (14400  

-121  دقيقاً دو حرف ديگر ظاهر شود؟ eشود به طوري كه بين دو حرف  حرفي ساخته مي 8كلمة چند  ZePPeLinكلمة با حروف  
1 (1440  2 (1800  3 (900  4 (720  

x معادلةدر   x x x n   1 2 3 4 هـا زوج  ix همـة بنـاميم و وقتـي    Aها فرد هسـتند،  ix همةاگر تعداد جواب معادله را وقتي  ،2 122-
Bبناميم و  Bها را  ، تعداد جواب هستند A  i(x كدام است؟ nباشند، آنگاه  49 ) 0   

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
-123  ؟نباشندكنار هم  sها كنار هم باشند، ولي هيچ دو حرف tتوان ساخت كه  حرفي مي 9 كلمةچند  assistant كلمةبا حروف  

1 (1200  2 (7200  3 (14400  4 (2400  
به طوري كه به هر كدام اقـالً   كرد،نفر توزيع  3عدد خودكار قرمز يكسان را بين  7عدد خودكار آبي يكسان و  5توان  به چند طريق مي  124-

  يك خودكار آبي برسد؟
1 (126  2 (315  3 (540  4 (216  

-125  ها خالي بماند؟ ه اقالً يكي از قفسهتوان در چهار قفسه خالي يك كتابخانه قرار دارد، به طوري ك كتاب يكسان را به چند طريق مي 10 
1 (286  2 (84  3 (120  4 (202  

x نامعادلةهاي صحيح و نامنفي  تعداد جواب  y z   3 چقدر از  10 
 
 

13
-126  كمتر است؟ 3

1 (20  2 (10  3 (15  4 (21  
-127  دستگاه معادله زير چند جواب صحيح و نامنفي دارد؟ 

x y z u
x y z v
   

    
10
20  

1 (1771  2 (286  3 (1001  4 (10626  
ijAدر مربع التين   [a ]  4 a، ماكزيمم مقدار 4 a a a  11 22 33 -128  كدام است؟ 42

1 (12  2 (14  3 (15  4 (16  
ريزي براي اين منظور را نشـان   ينه يك برنامهطبقه از يك هتل، اقامت دارند. كدام گز 3اتاق مختلف در  3روز هفته در  3خانواده در  3  129-

دهد، به شرطي كه هر خانواده در يك اتاق و يك طبقه باشد، هر خانواده هر روز در يك طبقه باشد، هر خانواده از هر طبقه يك بـار   مي
  استفاده كند؟

1 (
21 33 12
31 22 32
13 23 11

  2 (
31 13 22
22 31 13
13 22 31

  3 (
12 31 23
33 22 11
21 13 32

  4 (
12 21 33
33 22 11
21 13 32

  

دبير دروس هندسه، گسسته، فيزيك و  4زنگ روز شنبه طوري باشند كه  4كالس دوازدهم رياضي دارد. قرار است برنامه  4دبيرستاني   130-
چيده شده باشـد، آنگـاه برنامـه     ها السهاي يكي از ك گر ترتيب زنگادبيات هر كدام با هر كالس دقيقاً يك زنگ كالس داشته باشند. ا

  شود؟ ها به چند طريق تكميل مي ساير كالس
1 (24  2 (12  3 (144  4 (576  
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  فيزيك
-131 زاوية انحراف پرتو تابش در برخورد با آينـه درجه افزايش دهيم،  20كند،  تختي برخورد مي آينةتابش يك پرتو را كه با سطح  زاويةاگر  

1
  تابش اوليه چند درجه است؟ زاويةشود.  برابر مي 3

1 (30  2 (60  3 (25  4 (65  
ثانيه بعد  4تر را  زند و اولين پژواك صداي خود از صخره نزديك قائم و موازي ايستاده است. اين شخص فرياد مي صخرةشخصي بين دو   132-

 فاصـلة باشـد،   1600دو صـخره از هـم    فاصـلة شنود. اگر  ثانيه پس از پژواك اول مي 2شنود و صداي پژواك دوم را از صخره دورتر  مي
  دورتر چند متر است؟ صخرةشخص تا 

1 (320  2 (640  3 (960  4 (1280  
در شكل زير، پرتو بازتاب نهايي نسبت به پرتو تابش اوليه چند درجه منحرف شده است؟ (از هر سه آينه بازتاب داريم ولي از سطح هر   133-

  آينه بيش از يك بازتاب نداريم.)
1 (140    
2 (60  
3 (120  
4 (80  
  

شود. كدام گزينه موج بازتابي را پس از بازتاب كامل از انتهاي بسته تار، به درسـتي نشـان    يك موج مطابق شكل در يك تار منتشر مي  134-
  دهد؟ مي

1 (  2 (   

  

3 (  4 (  

و  n3هـاي   شود و مماس بر سطح جدايي دو محيط با ضريب شكسـت  هاي ديگر مي ) وارد محيط1مطابق شكل زير، پرتوي نوري از محيط (  135-
n4 3) باشد و سرعت نـور در محـيط (  1درصد كمتر از ضريب شكست نور در محيط ( 25) 2شود. اگر ضريب شكست نور در محيط ( مي (

sin)/) است؟ 3) چند برابر ضريب شكست محيط (2) باشد، ضريب شكست محيط (4نصف سرعت نور در محيط ( ) 37 0 6  

1 (5
8  

2 (3
8  

3 (5 3
8  

4 (3 3
8  

دهـد؟   خـوبي رخ مـي   پراش به پديدةمتر،  است. براي اين امواج در عبور از شكافي با پهناي چند سانتي GHz5بسامد يك موج برابر   136-
m(c )
s

  83 10  

1 (6  2 (20  3 (10   4 (30   
از يك انتهاي ثابت تار گره تشكيل شده است.  cm25 فاصلةموج ايستاده تشكيل شده است و در  cm70در يك تار مرتعش به طول   137-

  ها در طول تار مرتعش چند است؟ اگر در اين حالت بسامد موج حداقل باشد، تعداد گره
1 (12  2 (13  3 (14  4 (15  
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-138  صوتي است؟ لولةاست. طول موج چند برابر طول  7ها برابر  ها و شكم صوتي، با دو انتهاي باز مجموع تعداد گره لولةدر يك  

1 (4
7  2 (2

3  3 (2
5  4 (4

9  

cmيك تپ سينوسي مطابق شكل با سرعت  
s

tشود. كدام گزينه، شـكل طنـاب در    يك طناب نزديك مي بستةبه انتهاي  3 s را  10 139-
tدهد؟ (شكل رسم شده مربوط به  درستي نشان مي به    است.) 0

1 (  2 (  

  

3 (   4 (  

-140  دهد؟ درستي نشان مي هاي موج را به حركت اين جبهه نحوةشود. كدام گزينه  موج صوتي از هوا وارد آب مي جبهةيك  

1 (  2 (  3 (  4 (  

-141  هاي زير صحيح است؟ چندتا از عبارت 
  شود. برابر مي 2الف) اگر با ثابت بودن نيروي كشش تار، طول تار مرتعش نصف شود، بسامد هماهنگ اصلي آن، 

  موج هماهنگ اصلي دو برابر طول تار است.ب) طول 
  ج) هماهنگ اصلي، بلندترين طول موج و كمترين بسامد را دارد.

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
-142  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت ايجاد شده است. كدام n شمارةصوتي دو انتها باز، هماهنگ  لولةدر يك  

  ت.گره ايجاد شده اس nلولة ) در اين حالت، در 1
n)لولة ) در اين حالت، در 2 )1 .شكم ايجاد شده است  
  يابد. هاي توليد شده كاهش مي هماهنگ، طول موج صوت شمارة) با افزايش 3

تواند هر مضرب صحيحي از  ) طول لوله در اين حالت، مي4
  باشد. 4

به ارتعاش درآمده و با ايـن بسـامد در    fبين دو نقطه محكم بسته شده است. اين سيم با بسامد  cm120در شكل زير، سيمي به طول   143-
mگره تشكيل شده است. اگر سرعت انتشار موج عرضي در سيم،  M نقطة

s
  چند هرتز است؟ fباشد، حداقل بسامد  40

1 (50  
2 (150  
3 (25  
4 (75  

/و چگالي  mm220فلزي يكنواخت داراي سطح مقطع  ميلةمطابق شكل، يك  
g

cm31 در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت به شدت  5 144-

T40 آمپر از ميله عبور كند تا ميله در حال تعادل باشد؟  قرار گرفته است. جريان چند ميليN(g )
kg

 10  

1 (/2 5  
2 (5  
3 (/7 5  
4 (10  
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-145 اندازةآمپر از آن بگذرد،  6متر مربع است. اگر جريان  برحسب ميلي 16آن  حلقةحلقه است و مساحت هر  40مسطحي شامل  پيچة 
T.mميدان مغناطيسي در مركز پيچه چند گاوس است؟ 

( , )
A

    7
0 4 10 3  

1 (60  2 (120  3 (240  4 (360  
اند كه در آنها بين دورهـاي مجـاور،    ، طوري پيچيده شدهmm2و  mm3دار به قطر  هاي روكش به ترتيب از سيم Bو  A سيملولةدو   146-

/جريان  A سيملولةاي وجود ندارد. اگر از  فاصله A1  A سـيملولة بگذرد، بزرگي ميدان مغناطيسي درون  A1جريان  B سيملولةو از  5
  است؟ B سيملولةچند برابر 

1 (9
4  2 (4

9  3 (3
2  4 (1  

-147  است؟ نادرستهاي زير،  چند مورد از گزاره 
  ها در اتم است. خاطر حركت الكترون الف) خاصيت مغناطيسي مواد به

  ب) آهن فرومغناطيس سخت و فوالد فرومغناطيس نرم است.
  شود. هاي مغناطيس به سختي انجام مي جايي مرز حوزه جابهج) در مواد پارامغناطيس، 

  اي است. هاي مغناطيسي در مواد فرومغناطيس وقتي ميدان مغناطيسي خارجي وجود ندارد، كاتوره گيري حوزه د) جهت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-148  است؟ نادرستمواد مغناطيسي،  دربارةكدام گزينه  
  دهند. ربا شده و به سهولت اين خاصيت را از دست مي) مواد فرومغناطيس نرم، به سهولت آهن1
  ماند. ها باقي مي اش تا مدت فرومغناطيس سخت، بعد از حذف ميدان خارجي، خاصيت مغناطيسي مادة) در يك 2
  .اي دارند گيري كاتوره هاي مغناطيسي سمت در مواد ديامغناطيس دوقطبي) 3
  .كنند اصيت مغناطيسي ضعيف پيدا ميخ) مواد پارامغناطيس، در ميدان مغناطيسي قوي 4

هاي سـيملوله كـامالً    كه سيم ، به طوريايم حلقه است، ساخته 10كه داراي  cm4اي به قطر  ، سيملولهmm8با قطعه سيمي به قطر مقطع   149-
، بزرگي ميدان مغناطيسي در مركز سيملوله حداكثر چنـد تسـال   كنيممتصل  V30سيملوله را به اختالف پتانسيل اند، اگر  به هم چسبيده

T.m؟ شود مي
( .m , )

A
       6 7

05 10 12 10  

1 (/
 36 8 10  2 (/

 46 8 10  3 (/
 23 6 10  4 (/

 33 6 10  
-150  ها مثبت است؟ پيمايند. در كدام مسير، بار ذره عبور از ميدان مغناطيسي درونسو، مسيرهايي مطابق شكل زير را ميچهار ذره هنگام  

  )2) و (1) (1
  )1) فقط (2
  )3) و (1) (3
  )4) فقط (4
  
  
  

  
N، در فضايي كه در آن يك ميدان الكتريكي يكنواخت به بزرگي C1اي با بار  مطابق شكل، ذره 

C
 412 و يك ميدان مغناطيسـي   10 151-

/يكنواخت به بزرگي  T0 mتسال وجود دارد، با سرعت  8
s

 54 جهت باشـند،   شود. اگر ميدان الكتريكي و مغناطيسي هم پرتاب مي 10
  شود.) نظر مي زرگي نيروي برايند وارد بر ذره چند نيوتن است؟ (از وزن ذره در برابر نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي وارد بر آن صرفب

1 (/01  
2 (/004  
3 (/0 28  
4 (/0 2   
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فرومغناطيسـي را در حضـور چـه نـوع ميـدان       مادةهاي الف، ب و ج  دهد. قسمت فرومغناطيس را نشان مي مادةشكل زير طرحي از   152-
  دهد؟ مغناطيسي خارجي نشان مي

  
  
  
  ) الف: در غياب ميدان ـ ب: در حضور ميدان قوي ـ ج: در حضور ميدان متناوب1
  ـ ج: در حضور ميدان قوي ) الف: در غياب ميدان ـ ب: در حضور ميدان ضعيف2
  ) الف: در حضور ميدان قوي ـ ب: در حضور ميدان ضعيف ـ ج: در غياب ميدان3
  ) الف: در حضور ميدان قوي ـ ب: در غياب ميدان ـ ج: در حضور ميدان ضعيف4

نيوتن  10، ترازو عدد kاست. قبل از بستن كليد  cm30هاي آهنربا قرار دارد، برابر  كه در ميان قطب abدر شكل زير، طول سيم افقي   153-
گذرد و هريك  آمپر از سيم مي 20شود، جريان  بسته مي Kدهند. وقتي كليد  نيوتن را نشان مي 2هاي فنري، عدد  و هريك از نيروسنج

2/ها، عدد  از نيروسنج تسال بوده و ترازو در اين .........  ميدان مغناطيسي آهنربابه چپ، دهند. به ترتيب از راست  نيوتن را نشان مي 3
  دهد؟  نيوتن را نشان مي......... حالت 

10/ـ  01/) 1 6   
9/ـ  01/) 2 4  
10/ـ  0001/) 3 6  
  10ـ  0001/) 4
  
  
  

  
داخل يك ظرف است. اگـر   جيوةآويزان شده و سرِ پاييني آن، مماس بر سطح  A نقطةهمانند شكل زير، يك فنر مسي نرم و سبك از   154-

  كليد را ببنديم، .........
گردد و اين پديـده تكـرار    مقداري متراكم شده، دوباره به طول عادي خود بازمي فنر) 1

  شود. مي
  دهد. ) فنر تغيير طول نمي2
  ماند. ) فنر كمي متراكم شده و به همان حال باقي مي3
  ماند. دهد و به همان حال باقي مي ) فنر كمي افزايش طول مي4

  
آمپـر   4و  2هـاي   متر دارند، به ترتيـب داراي جريـان   سانتي 2و  1 حلقةسيم به شعاع دور  10مركز كه هريك  هم پيچةمطابق شكل دو   155-

T.mها بر هم عمود است. بزرگي ميدان مغناطيسي در مركز پيچه چند گاوس است؟ هستند و سطح حلقه
( )

A
   7

0 12 10   
1 (12  
2 (36  
3 (12 2  
4 (12 5   
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kº¼ÃQ
kº¼ÃQ ÂP²ITºA

O H H H O O

(kJ.mol )

  

1463 438 500

  شيمي
 H  156  ؟نداردچه تعداد از موارد زير بستگي  بهيك واكنش-

  ها دهنده الف) مقدار واكنش
  ها ب) مقدار فراورده

  ها ها و فراورده دهنده ج) حالت فيزيكي واكنش
  شود د) راهي كه براي انجام واكنش در پيش گرفته مي

  ) فشار الزم براي انجام واكنشه
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

/هاي جدول زير به ازاي توليد  با توجه به داده   203 01 -157  شود؟ مولكول بخار آب چند كيلوژول گرما مبادله مي 10
H (g) O (g) H O(g) 2 2 22 2   

1 (119  
2 (/0119  
3 (476  
4 (/0 476   

-158  با توجه به نمودار داده شده، كدام عبارت (ها) درست است؟ 
0/الف) مقدار گرماي الزم براي تبخير  3/مول برم مايع برابر با  25   كيلوژول است. 7

Hواكنش Hب)  (g) Br (g) HBr(g) 2 2   است. kJ72برابر با  2
Brج)  (l)2  نسبت بهBr (g)2 پذيري بيشتري دارد. واكنش  
HBr(g)واكنش  Hد)  H (g) Br (l) 2 /برابر با  22 kJ57   است. 2
  ) الف ـ ج2  ) ب ـ د1
  ) د4  ) الف3

xگرم الماس را بسـوزانيم   30شود و اگر در همان شرايط  كيلوژول گرما آزاد مي xگرم گرافيت را بسوزانيم  30چنانچه   كيلـوژول   5 159-
Cشود، تفاوت آنتالپي سوختن الماس و گرافيت در شرايط ياد شده، چند كيلوژول است؟ ( گرما آزاد مي g.mol 112(  

1 (1  2 (/1 5  3 (2  4 (/2 5  
/بر اثر سوختن كامل   mL28 / اتانول با چگالي 75 g.mL10 -160  شود؟ چند كيلوژول گرما آزاد مي 8

kJ.mol , C H OH g.mol   1 1
2 51368   آنتالپي سوختن اتانول 46

1 (684  2 (342  3 (171  4 (/85 5  
-161  پاسخ درست هر سه جاي خالي در كدام گزينه آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ) 

  باشد. ـ هپتانون و نفتالن برابر ......... مي2هاي  هر واحد مولكول ها در الف) تفاوت شمار اتم
در بنزآلدهيـد يكسـان    Hو  Oهاي  به مجموع شمار اتم Cهاي  هاي كربن به هيدروژن در ......... با نسبت شمار اتم ب) نسبت شمار اتم

  است.
  رو به صورت ......... است.  ج) فرمول مولكولي تركيب روبه

  
Cن، ، بنز6) 1 H O10 C، اتين، 4) 2  18 H O10 C، اتين، 6) 3  18 H O11 C، بنزن، 4) 4  16 H O10 16  

-162  باشد؟ مي نادرستكدام گزينه در مورد تركيب داده شده كه يكي از مواد آلي موجود در رازيانه است،  
  با گروه عاملي اتري است. ) تركيب آروماتيك1
  شود. ) در اثر واكنش با چهار مول هيدروژن سير مي2
C) فرمول مولكولي آن 3 H O10   باشد. مي 13
  برد. ) رنگ محلول برم را از بين مي4
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CuSOپيشرفت واكنش محلول پتاسيم پرمنگنات با يك اسيد آلـي را ......... واكـنش     (aq) Zn(s) ZnSO (aq) Cu(s)  4 4 163-
  ......... بر اساس تغيير رنگ اجزاي واكنش بررسي كرد.

  توان ) برخالف ـ نمي4  توان ) همانند ـ نمي3  توان ) برخالف ـ مي2  توان ) همانند ـ مي1
-164  هاي زير بيشتر است و دليل آن چيست؟ يك از واكنش هاي يكسان، سرعت كدام و غلظت C25در دماي  

a) H (g) F (g) HF(g) b) H (g) O (g) H O(l)   2 2 2 2 22 2 2  
1 (aها شبيه به هم است. ها و فراورده دهنده ، چون حالت فيزيكي واكنش  
2 (b.چون ضريب مولي هيدروژن در آن بيشتر است ،  
3 (b.چون اكسيژن كاتاليزگر واكنش است ،  
4 (aپذيري فلوئور بيشتر از اكسيژن است. ، چون واكنش  

-165  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  هاي الكتروني يك فلز قليايي با سرعت واكنش آن با آب رابطه مستقيم دارد. مقدار اليه الف)

  شود. تر از تجزيه سلولز كاغذ انجام مي ب) زنگ زدن آهن در هواي مرطوب سريع
  شود. ميج) با افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره نيترات، پس از گذشت چند دقيقه رسوب سفيد رنگ نقره كلريد تشكيل 

  شود و اولين عضو خانواده كربوكسيليك اسيدها است. فرنگي يافت مي اي است كه در تمشك و توت د) بنزوييك اسيد نگهدارنده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-166  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  شبيه به هم است. Cو  Si الف) خواص فيزيكي دو عنصر

  سيليسيم با چهار پيوند اشتراكي به دو اتم اكسيژن متصل است.ب) در ساختار سيليس، هر اتم 
  اي از رسانايي گرمايي سيليس دانست. توان نشانه هاي سنگ را مي ج) پخته شدن نان سنگك بر روي دانه

  د) سيليس دومين اكسيد فراوان در پوسته زمين است.
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-167  است؟ درستناجامدهاي كوواالنسي دربارة كدام گزينه  
  ) همگي آنها ديرگداز هستند.2  ) همگي آنها در دما و فشار اتاق جامد هستند.1
  جدول جاي دارند. 14آنها در گروه سازندة ) عنصرهاي اصلي 4  اند. ها ساخته شده ) همگي آنها از چينش سه بعدي اتم3

-168 است نادرستپروپانول  ـ1 اوره، استيك اسيد وسازندة درصد جرمي عناصر دربارة كدام مقايسه  

(H ,C ,N ,O : g.mol )    11 12 14 16  
  % Hپروپانول:  ـ1 <) اوره = استيك اسيد C %  2پروپانول:  ـ1 <استيك اسيد  <) اوره 1
  Oو  Cپروپانول: مجموع درصد  ـ1 <استيك اسيد  <) اوره O %  4پروپانول = اوره:  ـ1 >) استيك اسيد 3

-169  است؟ نادرستسيليس دربارة چند مورد از موارد زير  
  الف) داشتن مقاومت گرمايي

  اكسيد ب) داشتن ساختاري متفاوت با كربن دي
  14ج) يكي از شبه فلزهاي موجود در گروه 

  د) كمتر بودن نقطه ذوب آن از الماس
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-170  ......... جز بهگرافن درست هستند دربارة هاي زير  عبارتهمة  
  دهد ) گرافن همانند گرافيت جريان برق را عبور مي2  يك اتم كربن است.اندازة ) ضخامت گرافن به 1
  باشد. برابر فوالد مي 100) مقاومت كششي گرافن 4  شيميايي سه بعدي دانست. گونةتوان يك  ) گرافن را مي3
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 12صفحه   شيمي 

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

چـه   Aز راست به چپ شـاره  دهد، به ترتيب ا با توجه به شكل داده شده كه توليد انرژي الكتريكي از پرتوهاي خورشيدي را نشان مي  171-
  تواند باشد و نقش مولد در اين دستگاه چيست؟ اي مي ماده

1 (NaCl(g)افزايش فشار بخار آب توليد شده ،  
2 (H O (l)2تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي ،  
3 (H O (g)2ي بخار آبها ، كاهش شدت جنبش ذره  
4 (NaCl(l)تبديل انرژي جنبشي بخار آب به انرژي الكتريكي ،  
  
  

-172  بيشتر است؟ SCOهاي پيوندي  هاي آن از تعداد الكترون هاي ناپيوندي اتم كدام مولكول قطبي است و تعداد جفت الكترون 
1 (SO3  2 (CH F2 2  3 (SOCl2  4 (CSF2  

-173  رو كه مربوط به نقشه پتانسيل الكتروستاتيكي يك مولكول دو اتمي است، كدام مطلب درست است؟ با توجه به شكل روبه 
  ) اين مولكول و فراورده فرايند هابر در ميدان الكتريكي رفتاري مشابه دارند.1
  نباشد، ممكن است خاصيت نافلزي آن از فلوئور بيشتر باشد.هالوژن  B) اگر 2
هاي سازنده يكسان نيست و گشـتاور دو قطبـي آن    در اين مولكول تراكم ابر الكتريكي بر روي اتم) 3

  شبيه به مولكول اتين است.
4 (A  وB هاي اكسيژن و كربن باشد. تواند به ترتيب اتم مي  

-174  باشد، كمتر است؟ باعث خاصيت نشان داده شده در شكل مي هايي كه در كدام فلز درصد الكترون 
1 (Mg12  
2 (Ga31  
3 (Sn50  
4 (Sc21  

-175  است؟ نادرستكدام گزينه  
  ) با توجه به شكل نشان داده شده رنگ جسم سياه است.1
  آلياژي از تيتانيم و روي بوده كه به آلياژ هوشمند معروف است. ) نيتينول2
  ها صرفاً نقش كاهنده را دارد. ) فلز (واناديم)، در واكنش3
  شود. هاي آن، رنگ آن دچار تغيير مي ) با تغيير عدد اكسايش واناديم در نمك4
  
  
  
  

  

 

 آموز گرامي! دانش
(از كانـال   QR Code Readerافزار  نرموسيلة ، پس از اتمام آزمون، تصوير داده شده را به پاسخنامهدريافت  براي

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچة مركز سنجش آموزش مدارس برتر دريافت كنيد) در تلفن همراه خود اسكن نموده و 
 نماييد.
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  ويراستاران  گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه  نام درس رديف
  وسگريحسن ـ   سيما كنفيـ فاطمه اصل سليماني   مرتضي كالشلو  زبان و ادبيات فارسي  1

  محمدحسين قاسمي
  

  آريا ذوقي محسن آهويي ـ   كاظم غالمي  زبان عربي  2

ابوالفضل احدزاده ـ فردين سماقي ـ مجيد فرهنگيان   محمدرضا فرهنگيان  فرهنگ و معارف اسالمي  3
  كبير مرتضي محسني

  ـ رضا عليزاده متينماژالن حاجي ملكي   ماژالن حاجي ملكي  زبان انگليسي  4
  مهرداد كيوانزاده ـ  حسين شفيع  زاده حسين شفيع  حسابان   5

  عليرضا شريف خطيبي مهريار راشدي ـ  مهريار راشدي  هندسه  6  ـ عليرضا فاطمي اوغلي جعفر شريف
 نرگس كارگر 

   كيوان دارابي ـ اميرهوشنگ خمسه  رضا توكلي   رياضيات گسسته  7
  اوغلي جعفر شريف   جواد قزوينيانعرفان چنگي ـ ـ  بهناز اكبرنواز  جواد قزوينيان  فيزيك  8
  محمدحسين جزايري  محمد عظيميان زواره عليرضا عبدالهي ـ   مسعود جعفري  شيمي  9

 

  ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)وگروه تايپ
  ميرصفيطاهره ـ آسا ـ سميه قدرتي ـ مرضيه سهرابي ـ مهرداد شمسي ـ هادي فيضعلي الماسي رقيه اسديان ـ

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار 
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  زبان و ادبيات فارسي
  صحيح است.  4گزينه  .1

  عيب، مقدس، پاك) منزّه صفت است، نه اسم (بي
  )166تا  164هاي  ، صفحه14تا  10هاي  درس(فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  3گزينه  .2
گــري  پـايمردي اسـم مصـدر اسـت، بـه معنـي خواهشـگري و ميـانجي        

  كه ميانجي صفت است. درحالي
  دژم به معني خشمگين و عصباني درست است.

  )14تا  10هاي  درس(فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  2گزينه  .3

  در بيت دوم خوار به معني آسان است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) دستور: وزير4) تيز: سريع   3) انديشه: ترس   1
  )12درس (فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  2گزينه  .4
  ها: امالي درست در گزينه

  الف) بخاييد   ج) خوار   د) فرزانگان   
  )14تا  10هاي  درس(فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  1گزينه  .5
  در بيت يك غزا به معني جنگ است.

معنـي حكـم   امالي غزا درست نيست و قضا به  4و  3، 2هاي  در گزينه
  الهي و تقدير درست است.

  )115صفحة (فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  1گزينه  .6

  خلد: مجد خوافي/ سندباد نامه: ظهيري سمرقنديروضة 
  صحيح است.  4گزينه  .7

  ها: بررسي گزينه
  پرور كنايه از خوب و دلخواه) پرور (جان انگيز و جان ) وجه شبه: خيال1
  پريم (پارادوكس)ايم و  ) وجه شبه: هر لحظه تهي2
  ) وجه شبه: بي پا و سر (كنايه از مخلص و فدايي)3
  ) وجه شبه در هيچ يك از دو تشبيه ذكر نشده است.4

  صحيح است.  2گزينه  .8
  شود. در اين بيت اسلوب معادله ديده نمي

  صحيح است.  1گزينه  .9
كنايـه از مشـغول/ خـونِ دل    جناس/ سرگرم  غزل و غزال

 تشبيه/ اي بادكنايه از اندوه فراوان/ خون دل چون لعل آويخته
  تشخيص

  هاي حسن تعليل و پارادوكس در ابيات وجود ندارد. آرايه
 صحيح است.  3گزينه  .10

جنـاس/ هـر    اي شمع/ در و سر چو پروانه/ استعاره تشبيه 
  كنايهدري سر زدن 

  صحيح است.  3گزينه  .11
» سه مـورد «هاي وصفي  فقط مورد ب نادرست است. تعداد صحيح تركيب

  ـ مردي آهنگر   3زيان  ـ مردي بي2د ـ يك مر1است: 
  اضافي: سرِ من  تركيب

  صفت بياني  ان يز آهنگر ـ بي
  ممتمشاه
  اليه مضافمتمم و مسر 

  )94ة صفح، 11درس (فارسي دوازدهم، 

 .صحيح است 4گزينه  .12
صفت مفعولي است: پراكند (بن ماضي + ه) » پراكنده«واژة  4گزينة در بيت 

در ساير ابيات صفت فاعلي (بـن مضـارع + ـَ نـده) شـده اسـت: شـمارنده،        
  پذيرنده، فريبنده

  )94ة صفح، 11درس (فارسي دوازدهم، 
 صحيح است.  1 گزينه .13

جديـد هـم    عـالوه بـرحفظ معنـاي قـديم، معنـاي      » ركـاب «واژة فقط 
  پذيرفته است  نظير: ركاب دوچرخه.

دچـار تحــول  » ســوگند«و در مـورد (د)  » شــوخ«واژة در مـورد (الـف)   
  معنايي شدند. 

كه » سپر«سپرنده و رهگذر را با  به معني ره» سپر ره«واژة (ب) در مورد 
  جنگي است، اشتباه نگيريم. وسيلة 

  )105ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 
 . ح استصحي 1 گزينه .14

است كه تنها يك حـرف اضـافه گرفتـه    » كيسه«واژة  1گزينة متمم در 
دارد كـه همـه را دزد    نگـه مـي  » در«است: در كيسـه كسـي در كيسـه    

  بپندارد. 
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) به خون در 2
  ) به شهر اندر3
  بدو در) 4

  )104ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 
 . صحيح است 4گزينه  .15

ها است؛ امـا   ها بر خوبي تسلط بدي 4گزينة ابيات به استثناي بيت همة 
اش از بـين خواهـد رفـت و     چهـره   گويـد: زيبـايي   مـي  4گزينة در بيت 

سفيدي صورتش نيز به سياهي منجر خواهد گشت. (در توصيف زيبايي 
  نهد.) اي است كه رو به پيري و عدم طراوت مي چهره

  ها: گزينه بررسي ساير
هاي فرزانه از بين رفـت و ديـوان و شـياطين بـر      روش انسان) آيين و 1

  همه جا تسلط پيدا كردند. 
آمـد. همـه جـا را     ) غير از سياهي و تبـاهي چيـزي بـه چشـمم نمـي     2

  ها و فساد در بر گرفته بود.  تباهي
ها دربرگرفت از آسمان تا زمـين   پاك را فساد و تباهيپهنة ) محيط و 3

  پر از تباهي گرديد. 
  )103ة صفح، 12درس ي دوازدهم، (فارس

 . صحيح است 2گزينه  .16
يـك   2گزينة فشاني در راه وطن تأكيد دارند. بيت  ابيات مرتبط به جان

دوستي ندارد. در بيت دو آمده  بيت غنايي است و هيچ ارتباطي به وطن
اگر جان من در درگاه جان به آرام و قرار نرسـد، كجـا سـكونت    «است: 

  »چه كنم؟ ،كه مثل جان من است نكنمكند؟ اگر من طلب يار 
  )116ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  1گزينه  .17
عاشق بايد در برابر رنج و درد عشق سـكوت  «مفهوم كلي صورت سؤال: 

  »كند.
نالـد و ايـن    عاشق از شدت درد و رنج عشقت مي: «1گزينة مفهوم كلي 

  »عجيب نيست.
  )93صفحة (فارسي يازدهم، 
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  صحيح است.  1گزينه  .18
  گير است. مفهوم كلي بيت يك اغراق در زورآزمايي كشتي
  )113تا  100هاي  صفحه(فارسي يازدهم، 

  صحيح است.  3گزينه  .19
  الف) بيعت با الله ـ حمايت از شهدا 

  ب) پايمردان ديو، عاملين ستم
  با وجود ناتواني و پرشكستگي، پايداري در هدف ) پروازج

  پرستي بيانگر اخالص است. پرهيز از نفسد) شير حق بودن و 
  ثمري باعث ندامت است) ثمر است (بي ) بيد مجنون بيه

  )115تا  88هاي  صفحه(فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  3گزينه  .20

دريا مقصـد و مقصـود انسـان،    «پيام كلي صورت سؤال و گزينه درست 
  است.» جوياي معرفت

  ها: بررسي ساير گزينه
  ي و مقام كرامت) سير و سلوك عرفان1
  ) طي كردن مراتب كمال و مراحل سير سلوك از پايين به باال2
  رسند. ) افراد ناتوان زودتر به ساحل امن مي4

 )88صفحة (فارسي يازدهم، 
  زبان عربي

  صحيح است.  4گزينه  .21
روا: تـا اينكـه     3و  2هاي  دهد (رد گزينه ال يغَيرُ: تغيير نمي غَيـحتـي ي /(

  )3و  1هاي  گزينه تغيير دهند (رد
  )6(عربي يازدهم، درس 

 صحيح است.  4گزينه  .22
 ري(رد سـا  شـمندان ياز اند ياري: بسـ »نيمن المفكّر ريكث«مهم:  كلمات

/ ريـ فق يا  : در خانواده»رةيفي اُسرة فق« /متولّد شدند»: ولدوا)/ «ها نهيگز
از »: المرحلة ههذمن  «گذر كردند/ »: مرّوا)/ «1 ةنيگزاما (رد »: لكنّهم«
دشوار خـود   يندگ: از ز»ةيالقاس اتهميمن ح)/ «2 ةنيگز(رد  مرحله نيا

  )2 ةنيگز(رد 
 صحيح است.  3گزينه  .23

»: هنـاك ) / «2و1 يهـا  نهي(رد گز ديگمان نكن»: ال تظنّوا«مهم:  كلمات
»: كتباً مكـرّرة )/ «4و1 يها نهي) (رد گزهاسمي ةجملوجود دارند (در اول 

كـان  «اگـر، هرگـاه/   »: إذا)/ «4 و 2 يهـا  نـه ي(رد گز يتكرار ييها كتاب
/ ديـ ابي يم»: تجدون)/ «4 ةنيگزجمله) (رد  ني(در ا ديداشته باش»: لكم

ــاب )/ «4 ةنــيگز(رد  يا ســندهينظــرات هــر نو»: آراء كــلّ كاتــب« الكُتّ
  سندگانينو گري: د»نياآلخر

  صحيح است. 2گزينه  .24
)/ الكُتاب االيـرانيينَ:  4و  1هاي  شود (مجهول) (رد گزينه يقال: گفته مي

دون: بـه شـمار مـي    3و  1هاي  نويسندگان ايراني (رد گزينه عـآينـد   )/ ي
ــه  ــول) (رد گزين ــاي  (مجه ــهورترين   3و  1ه ــرين: مش ــهر المفكّ )/ أش
(رد )/ العالم االسالمي: دنياي اسـالمي  3و  1هاي  انديشمندان (رد گزينه

)/ و هـم قيـدوا...: جملـه    4گزينـة  ) قيدوا: به بند كشـيدند (رد  1گزينة 
  )4و  3هاي  حاليه (رد گزينه

  )3(عربي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .25

)/ ليمـدوا:  4و  1هـاي   العلماء المسلمون: دانشمندان مسلمان (رد گزينه
)/ الثقافـة  1نـة  گزيها (رد  )/ جسور: پل4و  3هاي  بايد بكشند (رد گزينه

)/ ليتبــينَ: تــا آشــكار شــود (رد 3گزينــة الدينيــة: فرهنــگ دينــي (رد 
  )3گزينة )/ شأن رفيع: جايگاه بااليي (رد 3و  1هاي  گزينه

  )6(عربي يازدهم، درس 

 صحيح است.  1گزينه  .26
 :ها نهيگز ريسا يخطاها

 )ها تمدن»: الحضارات(«ها  فرهنگ) 2

ــت) 3 ــدوايفلْ(« ديبپرس ــس»عب ــبا : پ ــتند)    دي ــان داد  ـبپرس خوراكت
 )خوراكشان داد»: أطعمهم(«

توانست كـه   مينخواه»: الحضور عيلن نستط(« افتي ميحضور نخواه )4
  )ميابيحضور 

  صحيح است.  4گزينه  .27
بايـد دقـت كنـيم    » ليبنوا«و فعل بعدش » فـَ«فليبنوا: با توجه به حرف 

  باشد. مي» ندبايد بساز«است و به معني » جزم«از نوع » لـِ«كه 
  )6و 5هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است.  2گزينه  .28
آيه: چه بسا چيزي را ناپسند بدانيد، در حالي كه آن براي شـما  ترجمة 

نظـر   صـرف «در مـورد   2گزينة تناسبي ندارد.  2گزينة خير باشد كه با 
  كند. صحبت مي» خاطر يار  كردن از خواسته خود به

  )59صفحة (عربي يازدهم، 
 صحيح است.  1گزينه  .29

كه الم امر  دي(دقت كن» أن تتعلِّموا جبي: «ديريبگ ادي ديمهم: با كلمات
در  ني) همچن4 و 2 يها نهي) (رد گزرود يمخاطب به كار نم يها با فعل
)/ 3 ةنــيگز(رد  ميكنــ ياســتفاده نمــ »دبايــ« از مخاطــب، امــر ةترجمــ

  )4 و 2يها نهي(رد گز» مقابالت«ها:  مصاحبه

 صحيح است.  2گزينه  .30
 :ها نهيگز ريسا هات اشتباه

 جــهياســت و در نت» افتعــال«كلمــه مصــدر بــاب  نيــاالمتَحــانَ (ا )1
اسـت و نـون    يكلمـه مثنـ   نيـ (ا نَياسـت) اُسـبوع   حيصح» االمتحانَ«

 )است حيصح »نِياُسبوع« جهيدر نت ،همواره كسره دارد يمثن يها اسم

فعـل امـر اسـت     كيـ كه » انتَبِهوا«جمله  ياانتَبِهوا (با توجه به معن) 3
  )است حيصح» انتَبهوا«باشد و  حيصح تواند ينم
در  »واصـل ي« يگذار حركت نيجمله و همچن يلم (با توجه به معنا )4
م: چـرا  « پرسشي ةكلم يبه جا ميابي يم لَـم « ياز حـرف نفـ   ديـ با» لـ «

  ).شد ياستفاده م
  ترجمه متن:

در شبي به شدت سرد به قصرش بازگشت گفته شده است كه پادشاهي 
هاي كمي ايستاده است، در  و نگهبان پيري را ديد كه درب قصر با لباس

لرزيد. پادشاه به او نزديك شد و از او پرسـيد: آيـا    حالي كه به شدت مي
  كني...؟! احساس سرما مي

كنم  نگهبان پاسخ داد: اي پادشاه؛ جانم به فدايت. بله احساس سرما مي
هـاي سـرد    ن لباس گرمي ندارم، پس بايد اين شرايط را در شـب ولي م

  تحمل كنم. 
شوم و از يكـي از   پادشاه دلسوزانه به او گفت: هم اكنون به قصر وارد مي

خواهم كه لباس گرمي براي تو بيـاورد. نگهبـان از قـول     خدمتكارانم مي
كه پادشاه وارد قصرش شد قول خود  پادشاه خوشحال شد؛ ولي هنگامي

  را فراموش كرد.
اي كه در آن با خطي  و در صبح نگهبان پير مرده بود و در كنارش برگه

كردم ولـي   لرزان نوشته شده بود، اي پادشاه؛ سرما را هر شب تحمل مي
  هاي گرم توانايي مرا گرفت و مرا كشت. قول تو به من براي لباس
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 صحيح است.  3گزينه  .31
 ها: گزينهترجمة 

صـحيح  » إلّا بعد عشر سنوات«ال (طبق عبارت س 20بعد از گذشت   )1
 است) 

 سال 10  كمتر از )2
 سال 10بعد از گذشت   )3
 سال 20بيشتر از  )4

 صحيح است.  1گزينه  .32
 ها:  گزينه ةترجم

 دهد! (نادرست است) دينار مي 2000هركس درختي بكارد حاكم به او   )1
مـتن يكبـار، دو   ! (طبق كشاورز سه هزار دينار از حاكم دريافت كرد  )2

 هزار دينار و بار دوم هزار دينار ديگر دريافت كرد)
 خوشش آمد.اسخ كشاورز حاكم از پ  )3
  داد. نمي  درخت كشاورز در سال اول ميوه  )4

 صحيح است.  3گزينه  .33
 درختـت  ميـوة  از تـا  باشـي  زنـده  داري اميد آيا«: سؤال صورت ةترجم

 .... كه است اين سخن اين از حاكم مقصود »بخوري؟
 :ها گزينه ةترجم

 خوري! اش مي ميوه زدهد و روزي ا مي  درخت ميوه  )1
 تواني درخت بكاري! تو پير هستي و نمي  )2
 !خورد نخواهي درخت ةميوتو خواهي مرد و از   )3
 اش بخوري! دهد تا از ميوه نمي  اين درخت ثمر  )4

 صحيح است.  1گزينه  .34
 ها: خطاهاي ساير گزينه

للنفـي صـحيح   مضـارع  » ال تُثمـرُ «گذاري  للنهي (با توجه به حركت  )2
به كار رفتـه  » شجرة«للمخاطب (با توجه به متن اين فعل براي  ـ  است)
 صحيح است)» للغائبة«بنابراين  ،است

رود و نادرسـت   (فاعل هرگز قبل از فعل به كـار نمـي  » شجرة«فاعله   )3
 باشد) يم» هي«است. فاعل اين فعل، ضمير مستتر 

شود و نادرست اسـت)   آغاز مي» يـ«با » للغائب«للغائب (فعل مضارع   )4
مجهول و فاعله محذوف (با توجه به معناي عبارت، ايـن فعـل معلـوم     -

  است و در نتيجه فاعلش محذوف نيست)
 صحيح است.  3گزينه  .35

 ها: خطاهاي ساير گزينه
 ،اسـم تفضـيل اسـت   و » أفعل«بر وزن » آخَر: ديگر» («آخرة«مؤنّثه   )1

 باشد) مي» أُخري«بنابراين مؤنث آن 
بـر  » آخَر: ديگر« ،گذاري كلمه در متن اسم فاعل (با توجه به حركت  )2

 ،صـفت اسـت  » آخـر («ليـه  ا مضاف ـو اسم تفضيل است)  » أفعل«وزن 
 هزار تاي ديگر)»: ألفاً«براي 

  )2 ةگزينليه (مانند ا مضاف  )4
  صحيح است.  2گزينه  .36

دهند   : دكتراي افتخاري مدركي است كه به شخصي مي2ترجمة گزينة 
  باشد. اي شايسته تقدير مي خاطر تالش او در زمينه  كه به

  ها: بررسي ساير گزينه
ــه1 ــه/  ) الصــيدلي: داروخان ــيدلية: داروخان ــة دار/ الص ــف گزين اول تعري

  داروخانه است، پس اشتباه است.
از آن داروهايي كه پزشك براي مـا تجـويز   اي كه  : مغازه1ترجمة گزينة 

  خريم. كند را مي مي
ترسـند،   وقت از آن نمي اي كه هيچ ) المرعب: ترسناك (ترجمه: صحنه3

  ها) جز قوي
ها را مطالعـه   نگار (ترجمه: كسي كه هر روز روزنامه ) الصحفّي: روزنامه4

  كند.) مي
  )6و  5هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است.  4گزينه  .37
به معناي (تـا، بـراي اينكـه) اسـت؛ ولـي در سـاير       » الم«اين گزينه  در

  به معناي (بايد) است.» الم«ها  گزينه
  ها: ترجمه گزينه

تا به اهـداف بلنـد    تكيه كنندهاي خود  هميشه به توانايي بايد) مردم 1
  خود برسند.

اي از سالن امتحان بنشاند تـا مـا    هر يك از ما را در گوشه بايد) استاد 2
  را جدا كند.

  متحد شوند. بايد) بدان كه مسلمانان در جهان براي پيروزي نهايي 3
آمـوزان مدرسـه شـركت     التحصيلي دانـش  در جشن فارغ براي اينكه) 4

  كنيم، بايد بيشتر تالش كنيم.
  )6و  5هاي  درس(عربي يازدهم، 

 صحيح است.  1گزينه  .38
مسـتثني منـه   » اإلنسان«، »الناس«، »شيئاً« تيبها به تر در ساير گزينه

  هستند.
  صحيح است.  2گزينه  .39

ها  در جمله وجود دارد، در ساير گزينه» طائرٌ«منه  در اين گزينه مستثي
  منه محذوف است. مستثني

  )3(عربي دوازدهم، درس 
 صحيح است.  2گزينه  .40

اين بنـابر  ،مستثني منه اسـت » كالماً«مستثني و » الحقّ« در اين گزينه
 داريم و إالّ اداة استثنا به شمار مي رود.اسلوب استثنا 

 ها: بررسي ساير گزينه
به كار رفتـه اسـت در   » يتكاسل«فعل » الّا«با توجه به اينكه پس از   )1

» ألّا = أن + ال«بلكه  ،به كار نرفته است» إلّا«اين عبارت حرف استثناي 
 استفاده شده است.

» اال«استفاده نشده است و » إلّا«حرف استثناي در اين عبارت نيز از   )3
 باشد. مي» آگاه باش«به معناي 

در  ،به كـار رفتـه اسـت   » يتغلّب«فعل » الّا«با توجه به اينكه پس از   )4
» ألّا = أن + ال«بلكه  ،به كار نرفته است» إلّا«اين عبارت حرف استثناي 

  استفاده شده است.
  فرهنگ و معارف اسالمي

  حيح است.ص 2گزينه  .41
روش ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت ايـن اسـت كـه او را    

ينـد  اكشـاند تـا در يـك فر    گام به گام و آهسته به سـمت گناهـان مـي   
تدريجي، متوجه زشتي گناه و قـبح آن نشـود و اقـدام بـه توبـه نكنـد.       

كند، اما اگـر انسـاني    درست است كه هر وقت برگرديم خدا قبولمان مي
شود ديگر معلوم نيست كه ميل به توبه پيدا كند، شايد گنـاه   غرق گناه

وقت قلبش از گناه پشيمان نشـود   به قدري بر روحش غلبه كند كه هيچ
  اي صورت نگرفته است. و وقتي كه پشيماني قلبي نباشد، توبه

  )89و  87هاي  ، صفحه7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  4گزينه  .42

تادگي در برابر انسان موجودي است كه عالوه بر ايسدر ميان مخلوقات، 
و حتـي   تواند در برابر موانع دروني نيز ايستادگي كرده موانع بيروني، مي

تواند با پيروي از عقـل، عليـه    عليه خود انقالب كند؛ به اين معنا كه مي
  .سند خود قيام كند و انقالب نمايدتمايالت ناپ

ت و در اصـطالح دينـي، بـه معنـاي     توبه در لغت به معناي بازگشت اس
غفـران  بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامـن عفـو و   

دهد كه انسان از گنـاه پشـيمان شـده و     اوست. اين حالت وقتي رخ مي
ار، خداوند نيـز بـه   قصد انجام آن را نداشته باشد. با بازگشت بنده گناهك

ايد و آرامـش  گش رويش مي را به گردد و درهاي رحمتش سوي او باز مي
  گرداند. را به قلب او باز مي

  )84و  83هاي  هصفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
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  صحيح است. 2گزينه  .43
درست كه سراسر عمر ظرف زمان توبه است، امـا بهتـرين زمـان بـراي     

تـر و جبـران    اي است كه امكان توبه بيشتر و انجام آن آسـان  توبه، دوره
آينـد، شـبيه    و صفات ناپسندي كه در ما پديد مي تر است گذشته راحت

هاي نهالي است كه در ابتدا نفوذ كمي در خاك دارد، اما هـر قـدر    ريشه
گردد تـا جـايي كـه     تر مي شود و قوي گذرد، نفوذ آن بيشتر مي زمان مي

  شود. كندن آن درخت بسيار سخت مي
  )90ة صفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  است.صحيح  3گزينه  .44
توبه و پاكي و اينكه توبه گناهان را از قلب خـارج   ةدربار) (امام علي 

التوبـة تطهـر القلـوب و    فرمايـد:   دهد، مي كند و آن را شستشو مي مي
  »شويد. كند و گناهان را مي ها را پاك مي توبه دل: «تغسل الذنوب

د نيست، تكرار توبه، اگر واقعي باشد، نه تنها به معني دور شدن از خداون
شـود   بلكه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او مي

ــد مــي ــرين فرمايــد:  خداون المتطه ابين و يحــبالتــو ان اهللا يحــب :
كننـد، دوسـت دارد و پاكيزگـان را     خداوند كساني را كه زياد توبه مـي «

  ».دوست دارد
  )85و  84هاي  صفحه، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  2گزينه  .45
اين بيت حافظ بيانگر اين است كه نبايد از رحمـت خـدا نااميـد شـد و     

  رحمةِ اللَّه منْ ال تَقْنَطُوااي است از عبارت قرآني:  ترجمان شاعرانه
ن اســت تمــام گناهــان بنــدگانش را آمرزنــده و مهربــاچــون خداونــد «

  »وند.بخشد و آنها نبايد از رحمت خداوند نااميد ش مي
وف « ريشةاز » تسويف«كشاند.  مي» تسويف«شيطان انسان را به  و » سـ

به معناي امروز و فردا كردن و كار امروز را به فـردا انـداختن اسـت. بـه     
بـه زودي توبـه   «گويـد:   عبارت ديگر، فرد گنهكـار دائمـاً بـه خـود مـي     

وبـه  كند تا اينكه ديگر ميل بـه ت  و اين گفته را آنقدر تكرار مي» كنم مي
  شود. در او خاموش مي

  )87و  85 هاي هصفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  3گزينه  .46

 چـارچوب  از خـارج  جنسـي  ارتباط كه نزول زمان همان در كريم قرآن
 هاي راه و شمرد كبيره گناه را آن و ايستاد آن مقابل در بود، شرع فراوان

 تنهـا  نـه  حكم اين. داد پيشنهاد جنسي ارتباط براي گناه بدون و آسان
 گـاه  هـيچ  تـا  اسـت  بـاقي  ها انسان فرداي و امروز براي بلكه ديروز براي

 بـه  هـا  انسـان  روحي و جسمي سالمت و نشود متزلزل خانواده موقعيت
  .نيفتد خطر

وا الزِّ وانَلَا تَقْرَب شَةً وكَانَ فَاح بِيلًا إِنَّهس اءس» :نشـويد  نزديـك  زنـا  به 
  ».است ناپسند راهي و زشت بسيار عملي آن قطعا

  )101و  100هاي  هصفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  1گزينه  .47

 از يكي مالي، و اداري فساد و مسئولين برخي گرايي تجمل گري، اشرافي
 عـالوه  كه است طبقاتي فاصله و اقتصادي ماندگي عقب عوامل ترين مهم
 و گرايـي  تجمل رواج و عمومي اعتمادي بي باعث اقتصادي، منفي آثار بر

  .شود مي مردم ميان در گرايي مصرف
  )106ة صفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .48
توان بايد و نبايدهاي ديني و الهي را با قـوانين بشـري كـه اهـداف      نمي

د براي فالن محدود و كوچكي دارند مقايسه كرد و مثالً گفت چرا خداون
دانـد (علـم و    گناه چنين مجازاتي قرار داده است. چرا كـه خداونـد مـي   

هـاي   آگاهي خداوند) آن گناه مانعي بزرگ بر سـر راه سـعادت و نعمـت   
ابدي است. هر دستور خداوند، داليل خاص خود را دارد كه حكمـت آن  

  شود. حكم و دستور ناميده مي
  )98و  97هاي  ، صفحه8(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .49
 شـريفة ترين حق خداوند، حق اطاعت و بندگي اوست كـه عبـارت    مهم

يمتَقسرَاطٌ مذَا صي هوندبأَنِ اع باشد. بيانگر آن مي  
 وظيفةها انجام دادن  ترين راه اصالح و معالجه جامعه از اين بيماري مهم

امر به معروف و نهي از منكـر اسـت. اگـر مـردم در انجـام ايـن وظيفـه        
شـوند و در تمـام    تر مي تر و محكم كوتاهي كنند، گناهان اجتماعي، قوي

  كنند. سطوح جامعه نفوذ مي
  )89ة صفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .50
مـن اهللا و رضـوان    يتقو يعل انهيافمن اسس بن فهيشر هيتوجه به آ با
است و  ياله يو خشنود تيبه رضا يابيدست ياله يتقوا جهينت ... ريخ

 نيتـر  از مهـم  يكيبر كشور  گانگانيب يو ارتباط مل يا مانع سلطه رسانه
اسـت و بـر مـا هـم واجـب اسـت كـه         ليسـب  يقاعـده نفـ   يها مصداق

و سـلطه  و مانع نفـوذ   ميببر  بهره يداخل يارتباط لياز وسا المقدور يحت
  .ميشو گانگانيب يا رسانه

  )104و  99هاي  هصفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .51

مسـلمانان را نسـبت    هاي متعدد، بارها در سخنراني) (اميرالمومنين 
و  اميـه، بـيم داد   شـان در مبـارزه بـا حكومـت بنـي      به ضـعف و سسـتي  

دسـت قـدرت اوسـت، آن    سوگند به خداوندي كه جانم بـه  « فرمود: مي
ه از آن جهت كـه آنـان بـه    ن د شد؛ن(شاميان) بر شما پيروز خواه مردم

ن در راه بـاطلي كـه   ، بلكه به ايـن جهـت كـه آنـا    هستند تر حق نزديك
  »ابان فرمان او را مي برند...تش ،رود زمامدارشان مي

و دو ) ( فرهنگـي ايجـاد شـده در عصـر پيـامبر      اگر تحول معنـوي و 
نبود، جز نامي از » قرآن كريم و ائمه اطهار« قدر آن حضرت ميراث گران

  ها) گزينه ةهم(صحيح بودن  ماند اسالم باقي نمي
  )91و  90هاي  هصفح، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .52
توجهي به سيره و روش پيـامبر   تغيير فرهنگ مردم در پي بينتيجة در 

تـدريجي مسـير حكومـت توسـط     ) كه نتيجه عـوض شـدن   اكرم (
رو  ) با مشـكالت زيـادي روبـه   عباس بود، ائمه اطهار ( اميه و بني بني

  شدند و از همراهي مردم با خودشان ناتوان ماندند. 
  )93 صفحة، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .53
) برداشـته شـد و   ( هاي بعد، منع نوشتن حديث پيـامبر  با اينكه سال

) (پيـامبر   اما به دليل عدم حضور اصـحاب  ؛نويسي رواج يافت حديث
در ميان مردم، به دليل فوت يا شهادت، احاديث زيادي جعل يا تحريف 
  شد، به طوري كه احاديث صحيح از غلط به سادگي قابل تشخيص نبود.

  )91صفحة ، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .54

اوضاع و احوال پس از خود و آگاه كردن مردم  ) پس از بيانامام علي (
توانيـد راه رسـتگاري را تشـخيص     و هشدار به آنان فرمود: در صورتي مـي 

  كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيد. دهيد كه ابتدا پشت
  )99 صفحة، 8(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .55
قت اسالم براي جوينـدگان  تالش ائمه (مرجعيت ديني) سبب شد كه حقي

حقيقت پوشيده نماند و كساني كه طالب حقيقت هستند، بتوانند در ميان 
انبوه تحريفات، به اسالم اصيل دست يابند و راه حق را از باطل تشـخيص  

كمـان را متناسـب بـا شـرايط زمـان      مبـارزه بـا حا  شـيوة  دهند و امامـان  
ن بـاقي بمانـد، هـم بـه     گزيدند؛ به صورتي كه هم تفكر اسالم راسـتي  ميبر

  عباس سست شود و...) اميه و بني تدريج، بناي ظلم و جور بني
  )103و  102هاي  هصفح، 8(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 1گزينه  .56
دهـد كـه    خداوند در قرآن كريم بازگشت به دوران جاهلي را هشدار مي

فـراهم آوردن  تجلـي دارد و  » انقلبـتم علـي اعقـابكم   «در عبارت قرآني 
شرايط مناسب و ظهور جاعالن حديث مربوط بـه ممنوعيـت از نوشـتن    

  ) است.احاديث پيامبر اكرم (
  )91و  89هاي  صفحه، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است.  3گزينه  .57
مانـد.   (امام) خالي نمـي  زمين از حجت خدا«ايد: مرف ) مي(امام علي 

ان را از شان در گناه، آن روي ها و زياده انساناما خداوند به علت ستمگري 
  )(و غيبـت امـام زمـان     »سـازد  بهره مي وجود حجت در ميانشان بي

انسـاني شايسـتگي   جامعة كه نه تنها مسلمانان، بلكه  آيد آنقدر ادامه مي
  .مندي كامل از وجود آخرين حجت الهي را پيدا كند درك ظهور و بهره

  )112ة صفح، 9 (دين و زندگي يازدهم، درس
  صحيح است.  2گزينه  .58

هـاي رشـد و    مهدوي زمينـه جامعة رشد و كمال: در زمينة فراهم شدن 
  ... افراد فراهم است وهمة تكامل 

كند كه ...  امام، با اين شرط با آنها بيعت مي«فرمايد:  ) مي(امام علي 
  »و در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند

  )120و  117هاي  هصفح، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .59

هر كسي دوست دارد خدا را در حال ايمان كامـل و مسـلماني   «حديث 
، ») را بپذيردمورد رضايت او مالقات كند واليت و محبت امام عصر (

هاي  اشاره به تقويت معرفت و محبت به امام به عنوان يكي از مسئوليت
  ران دارد.منتظ

  )116 صفحة، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .60

تواننـد خـدا را    هـا بهتـر مـي    رشد و كمال، انسـان زمينة با فراهم شدن 
  بندگي كنند.

  )120 صفحة، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  زبان انگليسي

  صحيح است.  3گزينه  .61
توانستم كـار   ميكننده است. اي كاش  معني جمله: اين كار خيلي كسل

  انجام دهم. تري خالقانه
  ) معاشرتي ـ اجتماعي 2) شاد ـ خوشحال           1
  ) مغرور ـ متكبر4) خالق ـ خالقانه           3

  )81صفحة ، 3(انگليسي يازدهم، درس 
  صحيح است.  1گزينه  .62

معني جمله: قاتل سريالي كشور را ترك كرده بود، نامش را عوض كرده 
جديدي را براي خود برگزيد تـا از دسـتگير شـدن توسـط      هويتبود و 

  پليس فرار كند.
  ) جامعه4) اصول اخالقي     3) واقعيت     2) هويت     1

  )89صفحة ، 3(انگليسي يازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .63

منبع آموزان يك  توانند براي دانش هاي مدارس مي معني جمله: كتابخانه
  در دسترس باشند.اطالعاتي بسيار مفيد و 

  ) سوخت4) توربين             3) منبع          2) پنل          1
  )71صفحة ، 3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .64
اي سـاخته شـدند تـا از مزيـت      هـا بـه گونـه    اين خانههمة معني جمله: 

تهويه كننده ساده و طبيعي استفاده كنند، هيچ دستگاه  هاي خنك روش
  نياز نيست. بوعيمط
  ) تهويه مطبوع4) انرژي جنبشي    3) سوخت فسيلي    2) منبع    1

  )75صفحة ، 3(انگليسي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .65

درصد بـرق كمتـري از    70تر  هاي پر بازده معني جمله: بعضي از يخچال
  كنند. مصرف ميهاي قديمي  مدل

  ) وزيدن4كشيدن  ) طول 3) مصرف كردن  2) آلوده كردن  1
  )78 صفحة، 3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  3گزينه  .66
بـان   اي را كه عليرضا بيرانوند، دروازه لحظه براي هميشهمعني جمله: ما 

  پنالتي كريستين رونالدو را گرفت، به ياد خواهيم داشت.ربة ضخوبمان، 
  وقت براي هيچ) 4) براي هميشه       3) اصالً       2) هرگز       1

  )79صفحة ، 3(انگليسي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .67

معني جمله: در كمال تعجب، دانستن پايان فيلم از قبل، لذت بـردنم از  
  .خراب نكردفيلم را 

  ) اطالع دادن4) چك كردن    3) خراب كردن    2) يادآوري كردن   1
  )3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .68
تر از اين بخرم؛ ولي مسـئله   خواستم ماشيني بزرگ معني جمله: من مي

  .كردم م دراز ميمپاي خودم را به اندازه گلياين بود كه بايد 
  ) به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.1
  ) كار نيكو كردن از پر كردن است.2
  ) از تو حركت، از خدا بركت3
  ) پايت را به اندازه گليمت دراز كن.4

  )85صفحة ، 3نگليسي دوازدهم، درس (ا
  cloze testترجمه 

ترين نوع انرژي پاك استفاده از نور خورشيد يا انرژي خورشيدي  متداول
رسـد،   خورشيدي كه به زمين مياشعة است. انرژي خورشيدي با تابش 

شود. مردم از خورشيد براي هـزاران سـال بـه عنـوان منبـع       ساخته مي
هـاي خـاص و    ها از طراحـي  براي مثال ايراني اند. گرمايش استفاده كرده

هـا بـراي بيشـترين اسـتفاده از نـور       هـا و حيـاط   ها، بالكن تنظيم پنجره
  كنند. خورشيد استفاده مي

  صحيح است.  1گزينه  .69
  ) جهاني4) شيميايي    3شمار     ) بي2) مشترك    1

  صحيح است. 3گزينه  .70
ت و چون حـال  صحيح اس 4يا  3گزينة چون جمله مجهول است، پس 

  درست است. 3گزينة كند، پس  ساده بيان واقعيت مي

  صحيح است. 2گزينه  .71
  ) تقاضا كردن4) به كار بردن    3) رسيدن    2) جذب كردن    1

  صحيح است. 2گزينه  .72
  ) ساختارها4ها     حل ) راه3) تنظيمات    2ها     ) مجموعه1
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  1متن ترجمه 
هاي اقيانوسي وجود دارند.  به نام جريانهاي بزرگي  ها رودخانه در اقيانوس

باشد. جريان خلـيج،   ها مي ترين اين جريان ترين و مهم جريان خليج بزرگ
جرياني از آب گرم است كه به بيرون از خلـيج مكزيـك و بـين فلوريـدا و     
كوبا جريان دارد. از يك مسير در امتـداد سـواحل شـرقي ايـاالت متحـده      

  چرخد. اطلس به سمت شرق مي كند. سپس در اقيانوس حركت مي
رنگ، بـه عـرض    كند يك جريان آب بسيار آبي كه خليج را ترك مي هنگامي

رودخانـة  تـر از   باشد. (يعني) بسيار بـزرگ  مايل و عمق چند صد پا مي 100
 100كنـد ـ اغلـب بـيش از روزي      پي و بسيار سريع حركت مي سي سي مي

  شود. سرعتش كم مي كند طور كه به سمت شمال حركت مي مايل. همين
غربـي  حاشية تر از آب كنار آن است.  درجه گرم 20جريان خليج اغلب 

شود. بادهـايي كـه بـر فـراز جريـان خلـيج        ناميده مي» ديوار سرد«آن 
برنـد.   وزند مقداري از گرماي آن را به كشورهاي اروپاي شـمالي مـي   مي

تـا حـدي بـه    البرادور در شمال واقع شده است؛ امـا  اندازة انگلستان به 
  و هواي آن بسيار دلپذيرتر است. دليل جريان خليج، آب 

  صحيح است.  2گزينه  .73
  شود. جريان خليج از ......... جاري مي

  ) اقيانوس اطلس4) كوبا         3) مكزيك         2) فلوريدا       1
  صحيح است. 4گزينه  .74

  در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد. itضمير 
  ) اقيانوس اطلس2پي         سي سي ميخانة رود) 1
  ) جريان خليج4) ساحل                          3

  صحيح است. 4گزينه  .75
تواند تمام موارد زيـر   كند، جريان خليج مي طور كه متن اشاره مي همان

  جز ......... . باشد، به
  ) به عمق چند صد پا 1
  رنگ ) يك جريان آب بسيار آبي2
  پي سي سي ميرودخانة تر از  گ) بسيار بزر3
  ) جرياني از آب سرد4

  صحيح است. 2گزينه  .76
  طبق متن كدام جمله صحيح نيست؟

  شود. ناميده مي» ديوار سرد«غربي آن حاشية ) 1
  تر از آب درون آن است. درجه گرم 20) جريان خليج اغلب 2
  وهواي انگلستان بسيار دلپذيرتر است. ) به دليل جريان خليج آب3
وزند مقداري از گرماي آن را بـه   ادهايي كه بر فراز جريان خليج مي) ب4

  برند. اروپايي شمالي مي
  2متن ترجمه 

درجـة  دوم و درجـة  اول، درجـة  سه نوع سوختگي مختلف وجـود دارد:  
  سوم. هر نوع سوختگي به نوع متفاوتي از درمان پزشكي نياز دارد.

اول اسـت. ايـن سـوختگي    درجة خطرترين نوع سوختگي، سوختگي  كم
شـود. يـك    شود، امـا باعـث تـاول زدن نمـي     شود پوست قرمز  باعث مي

اول اسـت و  درجـة  سوختگي خفيف، مثال خوبي براي سـوختگي   آفتاب
اول معموالً نيـاز  درجة هاي  سوختگي خفيف، سوختگي مانند يك آفتاب

به درمان پزشكي ندارند به جز خنك كردن ماليم پوست سوخته با يـخ  
  ا آب خنك شير آب.ي

دوم، باعــث تــاول زدن پوســت درجــة هــاي  از طــرف ديگــر، ســوختگي
ها را بايـد زيـر آب گـرم     شوند و بايد فوراً درمان شوند. اين سوختگي مي

(كره يا روغن به سمان يا باند استريل بسته شوند. برد و سپس با يك پان
ان هـا نزنيـد. بـرخالف اعتقـادات خرافـي، كـره بـه درمـ         اين سـوختگي 

دهـد.)   و درواقع احتمال عفونت را افزايش مـي  كند سوختگي كمك نمي
دوم بخش اعظمي از بدن را دربرگيرد، قرباني براي درجة اگر سوختگي 

  مراقبت پزشكي بايد فوراً به بيمارستان برده شود.

سـوزانند و   سوم آنهايي هستند كـه پوسـت را مـي   درجة هاي  سوختگي
سـوزانند كـه پوسـت بـه      نقدر عميـق مـي  كنند و يا پوست را آ سياه مي

ها معمـوالً از تمـاس مسـتقيم بـا شـعله،       زند. اين سوختگي سفيدي مي
  شوند. شوند و به احتمال زياد عفوني مي ناشي مي

سوم بايد مراقبت پزشكي فـوري دريافـت   درجة قربانيان سوختگي همة 
ـ   كنند. سوختگي دن ها را نبايد زير آب گرفت و لباس سوخته نبايـد از ب

قرباني جدا شود؛ زيرا ممكن است پوست را نيـز جـدا كنـد. در صـورت     
امكان، قبل از اينكه قرباني به بيمارستان منتقل شود، بايد پانسـمان يـا   

  شده استفاده شوند. هاي سوخته باند استريل براي قسمت
  صحيح است.  2گزينه  .77

  اصلي متن، خوب بيان شده است؟جملة ايدة در كدام 
  سوم خيلي وخيم هستند.درجة ي ها ) سوختگي1
  ) سه نوع مختلف سوختگي وجود دارد.2
  ها نياز به درمان پزشكي دارند. ) بعضي از سوختگي3
  ) هر نوع سوختگي نياز به نوع متفاوتي از درمان دارد.4

  صحيح است. 1گزينه  .78
  يك از الگوهايي ساختار متن استفاده كرده است؟ اين متن از كدام

  مقايسه و تضاد و ترتيب اهميت) علت و معلول، 1
  ) علت و معلول، ترتيب رخ دادن وقايع و ترتيب اهميت2
  ) فقط مقايسه و تضاد3
  ) علت و معلول و فقط مقايسه و تضاد4

  صحيح است.  4گزينه  .79
  يك آفتاب سوختگي خفيف بايد با ......... درمان شود.

  ) جدا كردن لباس سوخته1
  استريل بستن) زير آب گرم بردن و با باند 2
  ) دريافت مراقبت پزشكي سريع  3
  ) خنك كردن ماليم پوست سوخته با آب خنك4

  صحيح است.  4گزينه  .80
  كند؛ زيرا نظر سوم شخص استفاده مي اين متن از نقطه

  خواهد يك لحن صميمي و شخصي ايجاد كند ) نويسنده مي1
  كند.اول تأكيد درجة هاي  خواهد بر اهميت سوختگي ) نويسنده مي2
  ها در موقعيت او قرار گيرند. خواهد خواننده ) نويسنده مي3
  ) نويسنده مخاطب خاص ندارد.4

  حسابان 
  صحيح است. 4گزينه  .81

f (x) sin x cos x    3
  :همسايگي راست 2

f (x) cos x sin x      3 3
2 2   

f ( )
    3 51 2 2   

f (x) cos x  30   :همسايگي چپ 2

f (x) sin x   3 3
2 2   

f ( )
   31 2   

f ( ) f ( ) 
       5 31 1 42 2   

  صحيح است. 2گزينه  .82
cos cos   22 1 2   

f (x) cos
x
 1   

f (x) ( )sin
x x x
    2   

f ( )  4 16   
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  صحيح است. 1گزينه  .83

(x )xf (x) x
x x

x


  


2
3
3

3 2 3
   

f ( )       34 4 4 2 3 12 4   

  صحيح است. 1گزينه  .84
A(a , a ) 23

2   

OA

a
a am m

a a a
tIμ¶

     


2
2

2

3
2 3 2 2

2 3 2
   

af (a) a a a
a

        


2
2

22 3 2 1 1
3 2

   

  صحيح است. 3گزينه  .85

x

sin(x a) sin a
lim cos( a) sin a

x

        
0

31
2 2   

  صحيح است. 4گزينه  .86
b b    1 3   :شرط پيوستگي2

x a x
f (x)

b x
    

2 1
1   

f ( ) f ( ) a b a a b          1 1 2 4 6   

  صحيح است. 2گزينه  .87
  نويسيم: خطوط را ميمعادلة 

x g(x) x g(x) x
x

x f (x) x f (x) x

          
      

2 54 43 3 3
2 4 4

   

y fog( x) g( x) x     102 2 4 4 43   

y  10
3  

  صحيح است. 3گزينه  .88
f ( ) f ( )   2 2 2 3   

x x

g( x) g( x)
lim lim g ( ) g ( )

x xx 

        21 1
2 4 2 4 1 12 2 21 1 21

   

gپس  ( ) 2   است. 2
(gof) ( ) f ( )g (f( )) f ( )g ( )            2 2 2 2 2 3 2 6   

  صحيح است. 1گزينه  .89

x

g( x) g( )
lim g ( ) g ( )

x

     1
4 4 14 4 2 41 2   

f (x) f ( )
x

    1 73 1 22   

(gof ) ( ) f ( ) . g (f ( )) f ( ) . g ( )        7 1 71 1 1 1 4 2 2 4   

  صحيح است. 4گزينه  .90
( x ) xfog(x)

x( x )

     

33
33

1 1 2
11 2

   

(fog) (x)
(x )
 
 2
3
1

   

(fog) ( )  2 3   

  صحيح است. 3گزينه  .91
xچون در  1  داراي مماس قائم است، پسx 1  زير راديكال ريشة

aاست، يعني a     11 3 0 3   

xy x x y x
(x x)

       


233
3 23

33 1 0 33
   

  صحيح است. 3گزينه  .92
xf (x) g (x)g (x) f ( ) g ( )g ( )       2 213 9 1 3 9 1 1   

g ( ) f (x) g(x)g (x).g (x) g (x) g (x)          21 0 18 9   
f ( ) g ( )g ( ) f ( ) g ( )      21 0 9 1 1 1 36 1  

  صحيح است. 1گزينه  .93
f (x) f (x)

( x ) ( x )
   
 2 3
7 28

2 1 2 1
   

f ( )
f ( )
      

28
3 125 28 4
3 7 7 5 5

25
   

  صحيح است. 2گزينه  .94
f ( ) f ( )

( )
    

2 2 18 2 42 2 4   

f (c) c c c c      2 2 43 6 4 2 3   

  صحيح است. 2گزينه  .95

x f (x) x( x) x x

x f (x) x( x) x x

       


     

2

2
0 4 4
0 4 4

   

A( , )
m

B( , )
     

2 4 4 4 22 22 4   

  

  صحيح است. 1گزينه  .96
  كنيم. ابتدا نمودار تابع را رسم مي

  
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .97

xxf (x) x
x x

    
 

222
2 2

2 22
2 2

   

x y min
x y max

max min
x y
x y

    
           

  

1 1
1 1 12 0

2 0
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  صحيح است. 2گزينه  .98
Max

Min

¢±õ¶
ý°TiH¢±õ¶


  

2 91 44
   

  

  صحيح است. 3گزينه  .99
S xy x x  18   

xxS x
x x

    
 

36 318 2 18 2 18   

S x S     0 12 12 6   
  صحيح است. 1گزينه  .100

S rL rL     3 3   
V hr r L r

r r r r
r

   

    

2 2 2 2

2 2 2 6
2

3 3
3 33 3

   

V r r r      50 6 6 0 1   
  هندسه 

  صحيح است. 2گزينه  .101
b R b RsinB Rsin

sin B
     2 2 12 2 60  

R R    3 126 2 3  

ABC S R ( )ÂõÃd¶ ½â oÄHj SeIv¶


        2 212 144 4833  
  )65و  64هاي  صفحه، يازدهم(هندسه 

  صحيح است. 2گزينه  .102
a  دانيم:  مي c e a c e ...... k k

b d f b d f ...
           

a b c b a c
sin A sin B sinC sin B sin A sinC

KwI¹U nj ®L¤ Â¬sÄ»       
b a c b b

sin a c
ÆoÎ ¾MI¹M      

1130 1 2
2

  

  )65و  64هاي  صفحه، يازدهم(هندسه 
  صحيح است. 3گزينه  .103

APCهاي  هاي محيطي مثلث شعاع دايره


BPCو  


 R1را به ترتيـب   
ˆ   كنيم. داريم: فرض مي R2و  ˆ ˆ ˆP P sin P sin P   1 2 1 2180  
  
  
  
  

  

R R  1 2 0AC BC
ˆ ˆsin P sin P

ACAPC : R
sin P

ACR
sin P

R R
BCBPC : R

sin P
BCR
sin P




 


 


 
 


  

1 2

1
1

1
1

1 2
2

2

2
2

2

2

2

2

   

  )65و  64هاي  صفحه يازدهم،(هندسه 

  صحيح است. 3گزينه  .104
ˆ: a b c bccosA ˆbc bccosA

:a b c bc

IÀït¼¹Ãv¨ ¾â Ãñ¤
ÆoÎ pH

     
   

2 2 2

2 2 2
2 3 2

3
  

ˆ ˆcos A A       3 180 30 1502  
منفرجـه داشـته باشـد،     زاويةتواند فقط يك  از آنجايي كه هر مثلث مي

  است. 150مثلث زاوية ترين  پس بزرگ
  )67 صفحة، يازدهم(هندسه 

  صحيح است. 2گزينه  .105
 MNPQاوساط اضالع هسـتند، چهارضـلعي    Qو  M ،N ،Pاز آنجا كه 

تالس)؛ بنابراين قطرهـاي ايـن    قضيةاالضالع است (طبق عكس  متوازي
  منصف يكديگرند؛ پس: NQو  MPچهارضلعي، يعني 

  
QNON

MPOP

   


  

10 52 2
6 32 2

  

  

ONPحال در مثلث 


  ها داريم: كسينوس قضيةطبق  

ONP : NP cos




     2 2 2

1
2

5 3 2 3 5 120
NP

   
 

25 9 15 49
7

  

CP NCBCD : NP BD BD NP
PD BN


     1 2 14   

  )67 صفحة، يازدهم(هندسه 
  صحيح است. 2گزينه  .106

  در هر مثلث براي ميانه و اضالع داريم:

c

a

b

ca b m

ab c m

ba c m


  


  


   

22 2 2

22 2 2

22 2 2

2 2
2 2
2 2

  

  ها داريم: از جمع طرفين اين تساوي

a b c
a b c(a b c ) (m m m )       

2 2 22 2 2 2 2 22 2 2  

a b c
x

( ) (m m m )       2 2 2 25 25 642 25 25 64 2 2  

/x x   228 2 57 85 5  
  )69 صفحة، يازدهم(هندسه 

  صحيح است. 2گزينه  .107
  استوارت داريم: قضيةمطابق 

BD AC CD ABAD BD CD
BD CD

    
2 22  

x x xx x x x
x x x

          
2 2 2 28 2 5 11416 2 16 2 16 38 22 3  

x x    222 2 11  

ABD ôÃd¶


     5 4 11 9 11  
  )69 صفحة، يازدهم(هندسه 
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  صحيح است. 4گزينه  .108
و مركـز مبـدأ مختصـات     2اي به شعاع  هاشورخورده، درون دايره ناحية

x محدودةاست. بنابراين در  y 2 2 گيـرد. از سـوي ديگـر     قرار مي 4
) نقطـة مشخص شده باالي خطي است كـه از دو   ناحية , )0 )و  2 , )2 0 
xخـط  گذرد. بنـابراين بـاالي    مي y   محـدودة اسـت، يعنـي در    2

x y  اشتراك  محدودةمشخص شده در  ناحيةگيرد. پس  قرار مي 2
x ناحيةدو  y 2 2 xو  4 y    قرار دارد. 2

  )63 صفحة(هندسه دوازدهم، 
  صحيح است. 1گزينه  .109

)نقاطي مانند  دنبال , , )      صـفحة  هسـتيم كـه از دو(z )xy0  و
(x )yz0 .به يك فاصله باشد  

)فاصلة نقطة دانيم  مي , , )    صفحة ازz 0  برابر با| |  فاصـلة  و
)نقطة  , , )    صفحة ازx 0  برابر با| | .است  

)نقطة براي اينكه  , , )    صفحة از دوxy  وyz    به يك فاصـله باشـد
|بايد  | | |   .باشد  
|)، 1(گزينة در  | | |   2 3 2 اين نقطـه از  فاصلة است، پس  3
  برابر است. yzو  xyصفحة دو 

  )67و  66هاي  صفحه، دوازدهم(هندسه 
  صحيح است. 1گزينه  .110

Aها است كه مختصات آن بـه شـكل   zروي محور  Aنقطة  ( , , ) 0 0 
  است.

ــط ــط  B ةنقــ yروي خــ
z
 
  

3
ــورت   3 ــه صــ ــرار دارد و بــ قــ

B ( , , )  3   است. 3
  برابر است با: ABخط  بنابراين طول پاره

( ) ( ) ( )       2 2 20 3 0 3   
ــاره   ــول پ ــرين ط ــه كمت ــراي اينك ــد   ABخــط  ب ــيم باي ــته باش را داش

 
   

0
3 باشد يعني بايد  0   طـول   باشد. پس كمترين 3

)برابر با  ABخط  پاره )  2 2 20 3 0   است. 3
  )67 صفحة، دوازدهم(هندسه 

  صحيح است. 4گزينه  .111
روي سه وجه  D نقطةدقيقاً روي دو وجه،  Fو  A ،B شدةاز نقاط داده 

mداخــل مكعــب مســتطيل هســتند. بنــابراين:  Eو  Cو نقــاط  و  3
n  m   ؛ پس:2 n   2 6 2 4   

  )68 صفحة(هندسه دوازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .112

aابتدا بردارهاي  j2
  وi b 3

 
  دهيم. را تشكيل مي 

a j ( ,m, ) ( , , ) ( , m , )

i b ( , , ) ( , ,n) ( , , n)

     


       


 2 2 1 2 0 1 0 2 2 1 4

3 1 0 0 3 2 1 5 3 3
  

a j i b m
n

     
2 3 2 2 1 4

5 3 3
  
  

m m m m

n
n

mn

            
   

     

2 2 1 116 10 5 11 105 3 10
2 4 10
5 3 3

11 103 3 1110 3

  

  )70و  69هاي  صفحه(هندسه دوازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .113
aاگـــر 
  وb


االضـــالع باشـــند، قطرهـــاي ايـــن  دو ضـــلع متـــوازي 

aاالضالع،  متوازي b
  وa b

 .خواهند بود  

  
a b ( , , ) | a b |

a b ( , , ) | a b | ( ) ( )

         


            

2 2 2

2 2 2
5 3 4 5 3 4 50 5 2

1 5 6 1 5 6 62

  
    

  5 2 62 10 31   
  )74و  73هاي  صفحه(هندسه دوازدهم، 

  صحيح است. 1گزينه  .114
MB MA OB OM (OA OM)      
     

2 2   
OB OA OM OM (OB OA)     
     12 3 23   

  بنابراين:

OM ( , , ) ( , , ) 
 1 3 0 3 1 0 13   

OMاز مبدأ مختصات برابر با طول  Mفاصلة 


  است. پس: 
| OM |   
 2 2 21 0 1 2   

  )75و  74، 73، 66 هاي صفحه، دوازدهم(هندسه 
  صحيح است. 2گزينه  .115

  به شكل دقت كنيد!
) AC(وسـط   Mنقطـة  ابتدا بايد مختصات 

  را پيدا كنيم.

M ( , , ) 3 1 22   
) را به ACوارد بر ضلع ميانة ( BMميانة طول  ،Mو  Bنقطة دو فاصلة 
  دهد. ما مي

BM ( , ) ( ) ( )       2 2 23 5 51 1 1 2 12 4 2   

  )76و  73هاي  صفحه، دوازدهم(هندسه 
  رياضيات گسسته

  صحيح است. 4گزينه  .116
برابـر   nبرابـر شـوند، ميـانگين و انحـراف معيـار،       nهـا   توجه: اگـر داده 

nxســال گذشــته  10هــاي  شــوند. اگــر داده مــي ,..., x , x2 باشــند،  1

nxسـال آتـي،    10بيني شـده بـراي    هاي پيش داده ,..., x , x2 1
4 4 4
5 5 5 

  خواهند شد.

xCV x
CV

x x




   

1
2

12 2
1 1 1

1 1

4
5
4
5 1  

  صحيح است. 3گزينه  .117

i
i

i
i

(x x)
(x ) x ,

n





         




20 2
20 2 1

1
8017 0 17 4 220  

  )94صفحة (آمار يازدهم، 
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  صحيح است. 3گزينه  .118
چون  2 است و چون  15است، پس انحراف معيار  225

/

15
12 برابر  5

1/با  1/است، يعني انحراف معيار  2 برابر شده است، يعني قيمـت هـر    2
  درصد زياد گرديده است. 20كاال 

  صحيح است. 3گزينه  .119
ــي ــر  م ــيم اگ ــد جــزو داده Q3و  Q1 ،Q2دان ــد   بخواه ــا باشــد باي ه

n k 4 ها) چـون از بـين اعـداد يـك رقمـي،       تعداد داده nباشد ( 3
nشوند پس  ها انتخاب مي داده  nيا  3    باشد. 7

  صحيح است. 2گزينه  .120
  چينيم. ابتدا جداگانه باقي حروف را مي

F n c T n       
 uو  i  ،oشود كه اگر حـروف   ناحيه بين و كنار اين حروف ساخته مي 6

ناحيه قرار دهيم، آنگاه مطمئن هستيم كه كنـار   6ناحيه از اين  3را در 
  هم نيستند. بنابراين:

!!
!

     
 

6 53 72003   تعداد كل كلمات 2

  )57صفحة (گسسته دوازدهم، 
  صحيح است. 2گزينه  .121

!تـوانيم   مي ZPPLinكلمة را كنار بگذاريم با حروف  eاگر دو حرف 
!

6
2 

كنيم بـه طـوري    را به هر كلمه اضافه مي eكلمه بسازيم. حال دو حرف 
طريـق   5دو حرف ديگر قـرار بگيـرد. ايـن كـار بـه       eكه بين دو حرف 

  پذير است، بنابراين: امكان
!
!

  65   تعداد كلمات مطلوب 18002
  )58صفحة (گسسته دوازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .122
i ix y

i
x x x x n y y y y n

y
        


2

1 2 3 4 1 2 3 42 0
   

n
B

n
    

 
3   

i ix yx x x x n y y y y n          2 1
1 2 3 4 1 2 3 42 2  

n
A

    
 

1
3  

n n        
   

3 1 493 3  

(n )(n )(n ) (n )(n)(n )         
3 2 1 1 1 493 2 1 3 2 1  

(n )(n 21 n n   25 6 n) (n ) n        249 6 6 1 49 6 6  
  صحيح است. 1گزينه  .123

iابتدا  ,a ,a ,n , tt در دو انتها و در بين آنها   چينيم، را در كنار هم مي
مكـان قـرار خـواهم     6را در آن  sحرف  3فضاي خالي وجود دارد كه  6

  داد.

  
  اند. ها جايگشت ندارند، زيرا يكسانsدقت كنيد 

  صحيح است. 4گزينه  .124
  نويسيم: براي توزيع خودكار از هر رنگ يك معادله مي

             
5 3 3 1 4 63 1 ها تعداد جواب 2

i

x x x
x i , ,
     

1 2 3 5
1 1 2 3  

            
7 3 1 9 363 1 yها  تعداد جواب 2 y y

y : i , ,
     

1 2 3 7
0 1 2 3  

  بنابراين:  6 36   ها تعداد كل جواب 216
  )61صفحة (گسسته دوازدهم، 

  صحيح است. 4گزينه  .125
  كنيم. از متمم استفاده مي

x x x x   1 2 3 4 10  
   
 
13
  هاي صحيح و نامنفي تعداد جواب 3

   
 
9
  هاي طبيعي تعداد جواب 3

          
   
13 9 286 84 2023   هاي شامل حداقل يك صفر تعداد جواب 3

  )61صفحة (گسسته دوازدهم، 
  صحيح است. 2گزينه  .126

kهـاي   دانيم تعداد جـواب  مي i ix x ... x n x , x     1 2 0  

nبرابر با  k
n
 

 
 

  است. 

¾²jI÷¶Iº ÁIÀïJH¼] jHk÷U ¾²jI÷¶Iº ÁIÀïJH¼] jHk÷U
SwH 10 oX¨Hke Ì¼μ\¶ ÂT¤» SwH 2oX¨Hke Ì¼μ\¶ ÂT¤»
      
   

  

(x y z ) (x y z )                     
     
13 5 1310 2 103 3 3  

  صحيح است. 2گزينه  .127
x y z u x y z
x y z v x y z
                

10 10
20 20  

   
 
13 xها  تعداد جواب 2863 y z   10  

  )61صفحة (گسسته دوازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .128

تواننـد مـاكزيمم    چون دو درايه در يك ستون قرار دارنـد، هـر دو نمـي   
است. (بايد در هر سطر يا ستون هر عـدد   15حداكثر مقدار باشند. پس 

  دقيقاً يك بار تكرار شود.)
4

4
4

3

  

  صحيح است. 3گزينه  .129
3هدف از سؤال، يافتن دو مربع متعامد  ) 3( گزينـة اسـت كـه در    3

  آورده شده است.
  صحيح است. 1گزينه  .130

4هاي التين  مسئله معادل است با تعداد مربع كه يكي از سطرهاي  4
  ها) مشخص شده باشد. ها يا درايه آن (يا يكي از ستون

!
IÀï¸ÃU¯ ÍMo¶ ®¨ jHk÷UÁIÀï¸ÃU¯ ÍMo¶ jHk÷U

³¼±÷¶ oõw ¦Ä IM


  


4 4 576 244 4 4 24  

  )69صفحة (گسسته دوازدهم، 
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  فيزيك
  صحيح است. 2گزينه  .131

  
فرض كنيم زاويـه بـين    اگر زاويه پرتو با سطح آينه را در حالت اول 

  است پس: 2پرتو تابش و بازتابش 
( ) ( )           12 20 2 3 60 303  

  درجه است. 60زاويه تابش در حالت اول متمم اين زاويه يعني 
  )91صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 

  صحيح است. 3گزينه  .132

 
Vt Vx x V   1

1 1
4 22 2   

Vt
x x V  2

2 2 32   
mx x V V V
s

      1 2 5 1600 5 320   
x m  2 3 320 960   

  )93صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 
  صحيح است. 3گزينه  .133

 درجه است داريم: 360ضلعي  4با توجه به اينكه مجموع زواياي 

( )            360 80 80 140 60 120  
  است. دقت كنيد در شكل زير زاويه بين دو پرتو 

  
  )94(فيزيك دوازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .134
براي يافتن شكل موج بازتابيده شـده از يـك مـانع سـخت، يـك بـار مـوج را        

 كنيم. در واقع بـا  برعكس كرده و بار ديگر آن را نسبت به محور افقي وارونه مي
كـه در   A نقطـة شود. دقت شـود كـه    اين دو عمل، موج برعكس و وارونه مي

  جلوي موج قرار داشته است، در موج بازتاب نيز بايد در جلوي موج قرار گيرد.

  
  

  
  )90(فيزيك دوازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .135
nsin

sin n

sin

  

      

2
1

37 3
4

4 535

   

Vsin
sin V

sin

  

     

3
4

1
90 2

1 302

   

n sin sin
n sin sin

   


2
3

1
30 2 5
53 4 8

5
   

  )98صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 
  صحيح است. 1 گزينه .136

دهد كه ابعـاد شـكاف در حـدود طـول      پراش در شرايطي رخ مي پديدة
  موج باشد.

V cm
f

   


8
9

3 10 6
5 10

   

  )103صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 
  صحيح است. 4گزينه  .137

  
f

n
L n n , n

n
®¤Hke

       

25 2 5 92 45 2
   

n n  14 ها تعداد شكم  
n n   1   ها تعداد گره 15

  )107صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 
  صحيح است. 2گزينه  .138

صوتي دو سر بـاز، مجمـوع تعـداد    لولة در 
ها عددي فرد اسـت و تعـداد    ها و شكم گره

ها يك عدد بيشتر است. پس  ها از گره شكم
  رو است: مطابق شكل روبهمدنظر لولة 

nتعداد گره n n :    1 7 3  
L

L
         3 2
4 4 2 3   

  )108صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 
  صحيح است. 4گزينه  .139

  
cmچون موج با سـرعت  

s
tكنـد، در   حركـت مـي   3 s10   انـدازة بـه 

cm30 نقطةكند و  حركت مي O  به انتهاي طناب رسيده و بخشBO 
بازتاب كرده و روانه شـده اسـت و    OAبه انتهاي طناب رسيده و بخش 

  شود. ايجاد مي 4 گزينةشود و موج شبيه شكل  منطبق مي BOبر 

  
  )104و  103هاي  (فيزيك دوازدهم رياضي، صفحه
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  صحيح است. 1گزينه  .140
هوا كمتر از آب است. پس در هنگام حركـت  دانيم سرعت صوت در  مي

هاي موج از خط عمود دورتر شـده و بـا    موج صوتي از هوا به آب، جبهه
v رابطةتوجه به 

f
  علت افزايش سرعت موج، طـول مـوج بيشـتر     به

  شوند. هاي موج از هم دورتر مي شده و جبهه
  )95و  94هاي  (فيزيك دوازدهم رياضي، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .141
 رابطـة در صورتي كه طول يك تار مـرتعش نصـف شـود، بـا توجـه بـه       

vf
L

1   شود و در ايـن حالـت،   ، بسامد هماهنگ اصلي آن دو برابر مي2
  طول موج دو برابر طول تار است.

L
n

n
nv vf f f
L L

j¼{ oMHoM , o¬H
j¼{ïÂ¶ oMHoM »j   

1
1 21 12 2  

n
n

L L
n

   1 1
2 2  

nبــا توجــه بــه روابــط 
L
n

  nو  2
nvf
L

 شــود كــه  ، مشــاهده مــي2
n)هماهنگ اصلي  )1     داراي بلندترين طول مـوج و كمتـرين بسـامد

  باشند. است؛ بنابراين هر سه گزينه صحيح مي
  )107تا  105هاي  (فيزيك دوازدهم رياضي، صفحه

  صحيح است. 4ه گزين .142
 n شـمارة صوتي دو انتها باز هنگامي كه هماهنگ  لولة) در يك 1نكات: 

  شود. شكم ايجاد مي n1گره و  nشود، در طول لوله،  توليد مي
L رابطة) با توجه به 2

n
  صـوتي (بـا طـول ثابـت) بـا       لولةدر يك  2

  شود. طول موج كمتر مي nافزايش 
L رابطـة صوتي دو انتها باز، توجـه بـه    لولة) در 3 n  ، طـول لولـه   2

همواره مضرب صحيحي از 
و مضرب زوجي از  2

  است. 4
  )108(فيزيك دوازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .143
امد، مربوط به حالتي است كه حداقل تعداد گـره و شـكم در   حداقل بس

طول تار تشكيل شده باشد. در اين حالت شكل موج ايجاد شده در تـار،  
  به صورت زير است:

  
/

/

cm cm m
v vf Hz
fmv

s

             

40 80 0 82 40 500 840
  

  )107تا  105هاي  (فيزيك دوازدهم رياضي، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .144

F mg   
BILsin mg Vg       

I  40 150  310 /
    3 61 5 10 20 10 150  310 10   

/ /I A mA   37 5 10 7 5   
  )93صفحة (فيزيك دوازدهم رياضي، 

  صحيح است. 4گزينه  .145
NI

B
R

 0
2   

A R R R mm       2 216 4   

B (T) (G)
 


      

 

7 3
3

4 10 40 6 12 10 120
2 4 10

   

B (G) 3 360  
  )98صفحة (فيزيك يازدهم رياضي، 

  صحيح است. 4گزينه  .146
N IB nI I

Bl
dl Nd

      
 

00 0   

A A B

B B A

B I d
B I d

    3 2 12 3   

  )100صفحة (فيزيك يازدهم رياضي، 
  صحيح است. 2گزينه  .147

  موارد الف و د صحيح است.
  ب) آهن فرومغناطيس نرم و فوالد فرومغناطيس سخت است.

  مغناطيس ندارد. هاي ج) مواد پارامغناطيس، حوزه
  )103صفحة (فيزيك يازدهم رياضي، 

  صحيح است. 3گزينه  .148
  مواد ديامغناطيس دوقطبي مغناطيس ندارند.

  )103و  102هاي  (فيزيك يازدهم رياضي، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .149

  طول سيم برابر است با:
L RN m        2 12 2 2 10 10 4 10  

  مقاومت سيم برابر است با:
LR
A ( )




      
 

16
3 2

4 10 15 10 84 10
  

VV  جريان عبوري برابر است با:  IR I A
R

    30 2401
8

  

L  لوله برابر است با:  طول سيم ND m      3 210 8 10 8 10  
  آوريم: دست مي زير به رابطةلوله را از  ميدان مغناطيسي سيم

/
NI

B T
L

 


      


7 20
2

12 10 10 240 3 6 10
8 10

  

  )100(فيزيك يازدهم رياضي، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .150

اند و جهت نيـروي وارد بـر آنهـا را بـه      بارها مثبت همةاگر فرض كنيم 
كمك دست راست تعيين كنيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه وقتـي  
مسير حركت را داريم، جهت حركت (يا همـان جهـت سـرعت) در هـر     

شود. جهت ايـن   نقطه، با رسم برداري مماس بر مسير حركت نتيجه مي
  دهد. را نشان مي بردار، جهت حركت ذره
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بـاردار   ذرة) جهت نيرو با مسـير حركـت و انحـراف    4) و (2در بارهاي (
) 4) و (2گيـريم كـه نـوع بارهـاي (     خواني نـدارد. پـس نتيجـه مـي     هم

  اند. منفي

  
) چون ذره از مسير مستقيم منحرف نشده است، نتيجـه  3در مورد بار (

  گيريم كه ذره بدون بار است. مي

  
  )90و  89هاي  م رياضي، صفحه(فيزيك يازده

  صحيح است. 4گزينه  .151
، نيــروي مغناطيســي وارد بــر ذره، بــدون ســو اســت و مطــابق شــكل

  توان به صورت زير محاسبه نمود: اش را مي اندازه

  
B B /F qVBsin F sin       6 510 4 10 0 8 30  

N  216 10  

  
نيـروي   اندازةجهت با ميدان الكتريكي است.  جهت نيروي الكتريكي هم

  توان به صورت زير محاسبه كرد: الكتريكي را مي

eF qE N      6 4 210 12 10 12 10  
توان با استفاده از  چون اين دو نيرو بر يكديگر عمودند، برايندشان را مي

  دست آورد: فيثاغورس به رابطة

R B e /F F F ( ) ( ) N       2 2 2 2 2 216 10 12 10 0 2  

  )89(فيزيك يازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .152
  

  )103و  102هاي  (فيزيك يازدهم رياضي، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .153

  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      ) مـي 2با توجه به شكل سمت راست (شـكل  

0/نيرويي به اندازه  وارد شده اسـت.   abنيوتن به طرف پايين به سيم  6
اين نيرو حتماً همان نيرويي است كه آهنربـا بـه ايـن سـيم وارد كـرده      

دسـت   زيـر بـه   رابطـة توان مقدار ميدان مغناطيسـي را از   است. پس مي
  آورد:

  / / /F BILsin B sin B T      0 6 20 0 3 90 01  
از طرف آهنربـا رو بـه پـايين وارد     abاز آنجايي كه نيروي وارد بر سيم 

ز قانون سوم نيوتن، واكنش اين نيرو به طرف باالي شود، با استفاده ا مي
/شود و عدد ترازو به اندازه  آهنربا وارد مي N0   شود. كاسته مي 6

/نيروي وارد بر ترازو :  /F N  10 0 6 9 4  
  )92(فيزيك يازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .154
هـاي   شـود و از حلقـه   بنديم، جريان در مدار برقرار مي وقتي كليد را مي

بينيـد، هـر دو    كه در شـكل مـي   گذرد. چنان هاي همسو مي فنر، جريان
هـاي غيـر همنـام     شوند كه قطب مجاور، به آهنرباهايي تبديل ميحلقة 

ربايند. بـر اثـر    آنها نزديك يكديگر است و به همين دليل، يكديگر را مي
شود. با متراكم شـدن فنـر، سـرِ     ها، فنر متراكم مي ربايش بين حلقهاين 

رود و تماسـش بـا    پايينيِ آن كه ابتدا مماس بر سطح جيوه بود، باال مي
شود و  شود. همين موضوع سبب قطع جريان در مدار مي جيوه قطع مي

اش  رود و مجـدداً فنـر بـه طـول عـادي      ها از بـين مـي   ربايش بين حلقه
اش  بازگشتن فنر به طول عادي، سبب تماس انتهاي پاييني گردد. بازمي

شـود و اتفاقـات بـاال     جريان در مدار مي دوبارةبا سطح جيوه و برقراري 
  شوند. مجدداً تكرار مي

  
  )92(فيزيك يازدهم رياضي، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .155
NI

B
R

 0
2   

B (T)
 


    



7 4
1 2

12 10 10 2 12 10
2 10

   

B (T)
 


    
 

17 4
2 2

12 10 10 4 12 10
2 2 10

   

T TB B B B (T)        2 2 4 4
1 2 12 10 1 1 12 2 10  

TB G 12 2  
  )98صفحة (فيزيك يازدهم رياضي، 
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  شيمي
  صحيح است. 3گزينه  .156

H ها و راهي كه براي انجام واكنش در پيش  واكنش به مقدار فراورده
هـا، نـوع    دهنده شود، بستگي ندارد، اما به نوع و مقدار واكنش گرفته مي

  ها، حالت فيزيكي آنها و دما و فشار بستگي دارد. فراورده
  )62 صفحة(شيمي يازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .157
H (g) O (g) H O(g) 2 2 22 2  

H [ ( )] kJy¹¨H»      500 876 4 463 476  

/
/

mol kJ
kJ

mol
  

 23
1 476 011926 02 10

/مولكول  H O  20
23 01   گرماي آزاد شده 10

  )66 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .158

/
/ /mol kJ

mol
 

14 80 25 3 71  

  هاي نادرست: بررسي عبارت
Hواكنش  Hب)  (g) Br (g) HBr (g) 2 2  kJ72برابـر بـا    2

  است.
Brج)  (g)2  آنتالپي بيشتري ازBr (l)2 پذيرتر است. دارد، پس واكنش  
HBrواكنش  Hد)  (g) H (g) Br (l) 2 /برابر بـا   22 kJ57 2 

  است.
  )72 صفحةزدهم، (شيمي يا

  صحيح است. 3گزينه  .159
x x kJ   5   تفاوت گرماي آزاد باشد 5

kJ
g kJ

g
  512   تفاوت آنتالپي سوختن 230

  )64 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 1گزينه  .160

/ / g  28 75 0 8   جرم اتانول 23
mol kJ

g C H OH kJ
g mol

   2 5
1 136823 68446   گرماي آزاد شده 1

  )72 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 2گزينه  .161

  بررسي عبارات:
Cهپتانون  ـ2الف) فرمول مولكولي  H O7 و فرمول مولكولي نفتـالن   14

C H10  4ها در اين دو مولكول برابـر   باشد. بنابراين تفاوت شمار اتم مي 8
  باشد. مي

باشد با  مي 1برابر  در  Hبه  Cها  ب) نسبت شمار اتم

Cتوجه به فرمول مولكولي بنز آلدهيد  H O7 6 : 

C
H ,O

ÁIÀï´UH nIμ{ SLvº 7 1ÁIÀï´UH nIμ{ Ì¼μ\¶ 7    

Cج) فرمول مولكولي اين تركيب  H O10   باشد. مي 18
  )70و  68هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .162
Cه شده فرمول مولكولي تركيب داد H O10   باشد. مي 12

  )69 صفحة(شيمي يازدهم، 

  صحيح است. 1گزينه  .163
محلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات ضمن واكنش با يـك اسـيد آلـي    

CuSOدهد، محلول آبي رنگ  رنگ خود را به مرور از دست مي (aq)4 
رود، پس پيشرفت هـر   ضمن واكنش با فلز روي رنگ آبي آن از بين مي

  توان با تغيير رنگ بررسي كرد. دو واكنش را مي
  )71 صفحة(شيمي يازدهم، 

  صحيح است. 4گزينه  .164
ترين نافلز است، بنابراين سرعت واكنش آن بـا هيـدروژن از    فلوئور فعال

  سرعت واكنش اكسيژن با هيدروژن بيشتر است.
  )77 صفحةيازدهم،  (شيمي

  صحيح است. 2گزينه  .165
  هاي الف و ب درست است. عبارت

هاي الكترونـي يـك فلـز قليـايي بيشـتر       هرچه شعاع اتمي يا مقدار اليه
تر است و سرعت واكـنش آن بـا آب بيشـتر اسـت. واكـنش       باشد، فعال

تجزيه سلولز كاغذ بسيار كند است و از واكنش زنگ زدن آهن در هواي 
  شود. تر انجام مي آهستهمرطوب 

  هاي نادرست: بررسي عبارت
ج) با افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره، بالفاصله رسوب سفيد 

  شود. رنگ نقره كلريد تشكيل مي
هاي آلي عضـو خـانواده كربوكسـيليك     د) بنزوييك اسيد يكي از تركيب

  باشد. اسيدها است، اما اولين عضو آنها نمي
  )82تا  78هاي  صفحه(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 1گزينه  .166
  هاي نادرست: بررسي عبارت

  شبيه به هم است. Cو  Siالف) خواص شيميايي دو عنصر 
ب) در ساختار سيليس هر اتم سيليسيم با چهار پيوند اشتراكي به چهار 

  اتم اكسيژن متصل است.
اي از  توان نشانه هاي سنگ را مي نان سنگك بر روي دانهج) پخته شدن 

  مقاومت گرمايي سيليس دانست.
  جامد زمين است. پوستةد) سيليس اولين اكسيد فراوان در 

  )68 صفحة(شيمي دوازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .167

هـاي كـربن    گرافيت جامدي كوواالنسي است كه از چينش دو بعدي اتم
  ساخته شده است.

  )70و  69هاي  صفحهزدهم، (شيمي دوا
  صحيح است. 4گزينه  .168

  با توجه به فرمول مولكولي و جرم مولي اين سه تركيب:
:C H O 2 4 2 :  استيك اسيد    ،60 CO(NH ) 2 2   اوره 60

C:  چون جرم مولي هر سه تركيب يكسان است:  H O 3 8   پروپانول ـ1 60
  كربن در تركيبي بيشتر است كه شمار كربن آن بيشتر است.) درصد جرمي 1
بيشـتري دارد، بيشـتر از دو تركيـب     Hپروپانول كه  ـ1در  H) درصد جرمي 2

يكساني دارند با هم  Hدر اوره و استيك اسيد كه  Hديگر است و درصد جرمي 
  برابر است.

 Oد جرمـي  باشد و درصـ  پروپانول يكسان ميـ 1در اوره و  Oهاي  ) شمار اتم3
  بيشتري دارد از دو تركيب ديگر بيشتر است. Oاسيد كه  در استيك

  ها: در هر كدام از اين تركيب Oو  C) با توجه به مجموع جرم 4
CO(NH ) g , C H O g , C H O g  2 2 2 4 2 3 828 56 52  

  بنابراين:
  Cو  Oاستيك اسيد : مجموع درصد جرمي  <پروپانول  ـ1 <اوره 

  )67 صفحة(شيمي دوازدهم، 
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  است.صحيح  2گزينه  .169
  ها: بررسي عبارت

هـاي   الف) درست، به عنوان مثال پخته شدن نان سنگك بـر روي دانـه  
  اي از مقاومت گرمايي سيليس دانست. توان نشانه درشت سنگ را مي

ب) درست، سيليس جامدي كوواالنسي اسـت كـه در آن شـمار بسـيار     
ــم  ــادي از ات ــتراكي     زي ــدهاي اش ــا پيون ــيژن ب ــيم و اكس ــاي سيليس ه

Si O Si  شود. مشاهده مي  
  باشد. مي 14) يكي از شبه فلزهاي گروه Siج) نادرست، سيليسيم (

Siد) درست، زيرا طول پيوند  O  از طول پيوندC C  بيشتر است
  اس كمتر است.ذوب المنقطة از  SiO2ذوب نقطة و بنابراين 

  )69و  68هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .170

  باشد. شيميايي دو بعدي ميگونة گرافن يك 
  ها: بررسي ساير گزينه

انـدازة  اي از گرافيت است و ضـخامت آن بـه    اليه ) درست، گرافن تك1
  باشد. يك اتم كربن مي

  ) درست2
  ) درست4

  )71و  70هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .171

ذوب و جوش آن زياد باشد، مانند  نقطةاي است كه تفاوت  ماده Aشاره 
NaCl(l) كنـد   اين شاره به عنوان منبع ذخيره انرژي گرمايي عمل مي

كند و بخار آب براي به حركـت درآوردن   و آب را به بخار آب تبديل مي
ود، در واقع بخار داغ، توربين را بـراي  ر توربين مولد الكتريكي به كار مي

  آورد. توليد انرژي الكتريكي به حركت درمي
  )75 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .172

    
  

  
  )73 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 1گزينه  .173
مولكول داده شده و آمونيـاك كـه فـراورده فراينـد هـابر اسـت، قطبـي        

  كنند. گيري مي جهتهستند و در ميدان الكتريكي 
  هاي نادرست: بررسي گزينه

  ) خاصيت نافلزي هيچ نافلزي از فلوئور بيشتر نيست.2
  ) اتين ناقطبي است.3
4 (A  وB هاي اكسيژن و كـربن باشـند، چـون     توانند به ترتيب اتم نمي

  هاي پيوندي اكسيژن از كربن بيشتر است. تمايل به جذب الكترون
  )73 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .174
باشـد كـه    خـواري فلزهـا مـي    خاصيت نشان داده شده مربوط به چكش

  هاي اليه ظرفيت است. مربوط به الكترون

/Mg : 12
2 100 16 612   

Ga : 31
3 100 1031   

Sn :  50
4 100 850  

/Sc : 21
3 100 14 321   

  )82 صفحة(شيمي دوازدهم، 
  است.صحيح  2گزينه  .175

  نيتينول آلياژي از تيتانيم و نيكل است.
  ها: بررسي ساير گزينه

) جسم نشان داده شده هيچ طول موجي را بازتابش نداده است، پـس  1
  شود. به رنگ مشكي ديده مي

ها فقـط الكتـرون از دسـت     ) عنصر واناديم يك فلز است و در واكنش3
  دهد و كاهنده است. مي
ـ V) نمك واناديم (4 رنـگ ـ نمـك     ) آبـي IVنمك وانـاديم (  ) زردرنگ 

  ) بنفش رنگ است.II) سبز و نمك واناديم (IIIواناديم (
  )83 صفحة(شيمي دوازدهم، 
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 گویی عنواى هواد اهتحانی آزهوى عووهی گروه آزهایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، تعداد، شواره سؤاالت و هدت پاسخ

 گَیی هذت پبػخ تب ؿوبسُ اص ؿوبسُ تؼذاد ػؤال یهَاد اهتحبً سدیف

 دقیقِ 15 20 1 20 صثبى ٍ ادثیبت فبسػی 1
 دقیقِ 17 40 21 20 صثبى ػشثی 2
 دقیقِ 15 60 41 20 فشٌّگ ٍ هؼبسف اػالهی 3
 دقیقِ 18 80 61 20 صثبى اًگلیؼی 4

 

 سرفصل دوازدهن سرفصل یازدهن سرفصل دهن هواد اهتحانی

 - زبان و ادبیات فارسی
  01تا 01درس 
 ( 707تا  88)صفحه 

  03و درس  
 (776تا  777)صفحه 

  03تا  01درس 
 (728تا  99)صفحه 

  5و  4درس  - یزبان عرب
 (48تا  33)صفحه  2درس  (77تا  55)صفحه 

  8تا  6درس  - یفرهنگ و معارف اسالم
 7و  6درس  (723تا  88)صفحه 

 (85تا  77)صفحه  2درس  (92تا  87)صفحه  2درس  - زبان انگلیسی
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 2كفحِ  صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

 صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

-1 ؟ًیؼتهؼبًی ٍاطُ دسػت همۀ دس کذام گضیٌِ  

 ػاالس، فشماوذٌ، خذايوذ لـکش ػپُبذ: ػپٍ( 2  گشدن، بىذ، ًًق( چىبش: 1
 عیب، مقذّع، پاکی ٌ: بیضّ( مى4  غً: خشيؽ، فشیاد، غشیً (3

-2 اػت؟ ًبدسػتهؼٌی چٌذ ٍاطُ  

)پبیوشدی: هیبًجی( )تفّشج: توبؿب( )دُطم: هَْیت( )ػْن: تشع( )ًًََذ: اػت تگبٍس( )الحبح: دسخَاػت کشدى( )ػپرشدى: پبیوپبل کپشدى(    
 یبثی ػوَهی( )کیویب: اکؼیش( )ثبس ػبم: ؿشف )یکبیک: ًبگْبى(

 ( پىح4 ( دي3 ( ػ2ٍ ( چُاس1

-3 ؿذُ هقبثل کذام گضیٌِ دسػت آهذُ اػت؟ هـخق ۀهؼٌی ٍاط 

 ( بهههٍ ًَمهههان چىهههیه گگههه  ػهههُشا  گهههشد 1
 ( اص آن آگُهههههی ؿهههههاد ؿهههههذ ؿهههههُشیاس   2
 ( تُمههههکه یکههههی مـهههه  بههههش گههههشدوؾ   3
 داوهههههها  ساص دػههههههکًس( بههههههٍ فشمههههههان  4

 

 اص دل ببایههههههذ ػههههههکشد  اوذیـههههههٍکههههههٍ  
 خهههًاسَههها بهههش دلهههؾ ویهههض     ؿهههذ آن سوهههح 

 ي بهههههش ؿهههههذ سيان اص تهههههىؾ  تیهههههضبهههههضد 
 ـؼههههه  بهههههاصىفهههههشيد آمهههههذ اص اػهههههب ي ب

 

 )فکش(
 )آػان(
 )ػًصان(
 )اخاصٌ(

-4 الخٌی ٍجَد داسد؟ دس چٌذ گضیٌِ غلي اهالیی ٍ سػن 

 الپپپپف( اص لؼپپپپل لپپپپجؾ ؿپپپپشاة ًَؿپپپپیذ  
 ة( ثجشدًپپپپپپذ خپپپپپپَالیگشاى خپپپپپپَاى صس  

 ثؼپپپپتِ خپپپپبس ج( کـیذًذؿپپپپبى خؼپپپپتِ ٍ  
 گپپپپپبى ؿپپپپپبدکبم د( ًـؼپپپپپتٌذ فشصاًپپپپپِ

 ( قوپپپپپب سا دسآهپپپپپذ یکپپپپپی خـکؼپپپپپبله
 

 اییپپپپپپپپذَاٍ ؿپپپپپپپپکش ثخخندددددددد ۀ ٍص  
 ؿٌْـپپپپپپپبُ ثٌـؼپپپپپپپت ثپپپپپپپب صال صس  
 ثپپپپِ جپپپپبى خَاػپپپپتٌذ آى صهپپپپبى صیٌْپپپپبس 
 گشفتٌپپپپذ ّپپپپش یپپپپک ص یپپپپبقَت جپپپپبم    
 کپپپپِ ؿپپپپذ ثپپپپذس ػپپپپیوبی هپپپپشدم ّپپپپالل

 

 ( دي4 ( چُاس3 ( ػ2ٍ ( پىح1

-5 دس کذام گضیٌِ دسػت آهذُ اػت؟  «غضا»واژۀ اهالی  

 مهههشدان ( تهههً سػهههکو  دل ي خهههاوی ي ػهههشيس     1
 ( آ  حیهههاو اي ببهههیه َهههی  مکهههشع اص ا خ ههه 2
 ( صیه قبلهٍ بهٍ یهاد آس  چهًن سي بهٍ لیهذ آس       3
 ( چههً چـههو بىههذ غههضا ساٌ چـههو بؼههکٍ کىههذ   4

 

 اگهههش بهههٍ وگهههغ لتمیههه  غهههضا تهههًاوی کهههشد    
 دس دي دس سهههههها  اي َهههههی  ملهههههشص اص غهههههضا

 وکىهههذ حؼهههشو آوغهههٍ کهههٍ غهههضا آمهههذػهههًدو 
 َههها فهههشاص سي   چـهههو شیؾبهههٍ بهههً  عىبههه  

 

-6 ًَؿتِ ؿذُ اػت؟ ًبدسػتًبم كبحت چٌذ اثش  

الٌیش: ػٌبس ًیـبثَسی( )دس حیبى کَچک پبییض دس  كذا ثب حلق اػوبػیل: ػیذحؼي حؼیٌی( )هٌٌق حیذسی: ثبرل هـْذی( )ّنحملۀ )
 ٌذی( )ػٌذثبدًبهِ: هجذ خَافی(خلذ: ظْیشی ػوشقروضۀ صًذاى: هْذی اخَاى ثبلث( )

 ( یک4 ( چُاس3 ( ػ2ٍ ( دي1

-7 اػت؟ ًـذُدیگشی ّوشاُ آرایۀ دس کذام ثیت، ٍجِ ؿجِ تـجیِ، ثب  

 پشيس چهً بهً  گه  ػهشاپایی      اوغیض ي خان ( خیال1
 َهها دان تههً كههًس سا ي ص َههش ؿههشب  فکههش ( کههًص2ٌ
 ػهش ي پها دس سٌ عـهقؾ    ( وٍ مه تىُا فکهاد  بهی  3
4  ٍ  سي  وغههاس  چههً آفکهها    ( گههٍ چـههو اي بهه

 

 داوهی کهٍ صیبهایی    وذاس  غیش اص ایه عیبی کهٍ مهی   
 ایههو ي پیههشیو َمچههً کههًصٌ َمههٍ َههش لی ههٍ تُههی 

 پها ي ػهش بؼهیاس افکهادٌ     دس ایه سٌ َمچًن مه بهی 
 گههٍ دػهه  اي بههٍ صلههچ بکههی َمچههً حههًس عههیه  

 

-8 اػت؟ ًبدسػتًَؿتِ ؿذُ دس ثشاثش ثیت، آرایۀ دس کذام گضیٌِ  

 آن خهها  مشكههر مههی ل هه ( گههش ًمههر داس  اص 1
 ا  صان چـو مؼ  بؼکو کٍ گیش  گًؿٍ وقؾ می( 2
 ؿهب وهیو ػهًخ    نافۀ   ( ص آتؾ خًسؿیذ ؿهذ  3
 ا  خم هههی سػهههیذٌحلقۀۀۀ  ( ص آؿهههگکغی بهههٍ 4

 

 ه تـهبیٍ(    او بایهذ ػیهگ  )اغهشاق    ا  بؼا دس کٍ بهٍ وهًم مهظٌ    
د )خىهاع ه اػهًل  م ادلهٍ(      ًاق  ي كبش اص خو ابشيؽ ًاق افکادٌ ًب

اسقًو اص  ٍ ه ت  حؼه ت لی ) آن یاف  سيص، خًؽ د  اص آن ؿذ ُب  (ـهبی
 َا  صلچ تً تابی وذاؿکىذ )خىاع َمؼهان ه تىهاقن(    کض حلقٍ

 

-9 ّبی کذام گضیٌِ دس اثیبت صیش هـَْد اػت؟ آسایِ 

 ثِ غضل چـپن تپَ ػپشگشم ثپذاسم هپي ٍ صیجبػپت      »
 ام خپپَى دل آٍیختپپِ چپپَى لؼپپل  اص ػپپش ّپپش هپپظُ

 

 هحپپضٍى ثاشاًپپی کپپِ غضالپپی ثپپِ ًپپَای ًپپی      
 «خپپَاّن ای ثپپبد خپپذا سا کپپِ ثپپِ گَؿپپؾ ثشػپپبًی 

 

 ( تـبیٍ، تواد، حؼه ت لی ، تـخیق2 ( خىاع، کىایٍ، تـبیٍ، تـخیق1
 و یش، پاساديکغ ( مداص، کىایٍ، مشاعاو4 ( اػک اسٌ، تـبیٍ، کىایٍ، حؼه ت لی 3
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 3كفحِ  صثبى ٍ ادثیبت فبسػی

-10 ٍجَد داسد؟« تـجیِ، کٌبیِ، جٌبع، اػتؼبسُ»ّبی  آسایِهمۀ دس کذام ثیت  

 ( وٍ َش چٍ عـه  تهً بهًد اص دسين بهشين کهشد      1
 ا  بههٍ دامههه غلکیههذ ي اؿههکو اص ؿههًق   ( دسداوهه2ٍ
 ( بههش َههش دس  ا  ؿههمر چههً پشياوههٍ صوههو ػههش  3
 ( َش ؿب اص حؼشو ماَی مه ي یک دامه اؿهک 4

 

 مههه ههه یچ چىههیه کههاس كهه ب چههًن کههشد      
 لشصیهههذ چهههًن ػهههکاسٌ کهههض بهههاد كهههبیغاَی   
 دس آسصي  آن کههههٍ بیههههابو بههههٍ تههههً ساَههههی  

 َهههو ا  دامهههه مُکههها  پهههش اص پشيیىهههی   تهههً
 

-11 ؟اػتَهیحبت رکش ؿذُ دسػت تَجِ ثِ  ثیت  صیش چٌذ هَسد اص ت ثب 
                آٌّگپپپپپشم  صیپپپپپبى هپپپپپشد یکپپپپپی ثپپپپپی»

 

 «ؿپپپپبُ آتپپپپؾ آیپپپپذ ّوپپپپی ثپپپپش ػپپپپشم ص 
 

 .رکش ؿذُ اػت« ًْبد»دٍ جولِ اػت کِ فقي دس یک جولِ ( ثیت داسای الف
 .اهبفی دس ثیت ثِ کبس سفتِ اػت تشکیتدٍ تشکیت ٍكفی ٍ یک  ة(

 . ج( ثیت داسای دٍ كفت ثیبًی اػت

 اػت.« الیِ هوبف»پؼیي اص ًَع وابستۀ ی دس ثیت داسای وگشٍُ هتو د( دٍهیي

 ( چُاس4 ( ػ3ٍ ( دي2 ( یک1
-12 ؟ًذاسد« كفت فبػلی»دس کذام گضیٌِ ػبختبس « قبفیِ» 

        ا خبههشؽ ویؼهه ههههدسپههی دسی ًخٍ پههیهههههاص م( 1
     صخهو اػه       ۀا خىهذ ههه شاد دل مههههه وقؾ بٍ م( 2
       ضانیههٍ اص آ  بههًد صخههو گشههههههش چىههذ کهههههَ (3
        كائب مکه اص تیغ صبهان ؿهکًٌ کهٍ چهًن گه      ( 4

 

 صخههو اػهه   ۀشۀۀرادن مههه آن کههٍ    نیسۀۀاص  
 صخههو اػهه ۀ رنۀۀ یپذکههٍ  یقههیاػهه  عق یوههام
 و اػههه هصخهههۀ بن یرۀۀۀۀۀۀفً ههههههت غیههههههآ  ت

 صخههو اػهه   ۀپراکنۀۀ خىههذان بههًد آن دل کههٍ  
 

-13 ای ثِ کبس سفتِ اػت کِ ػالٍُ ثش حفظ هؼٌی قذین خَد، هؼٌی جذیذ ًیض پزیشفتِ اػت؟ دس چٌذ ثیت اص اثیبت صیش ٍاطُ 
 ی      ثپپبسگ کیپپذ پجبهپپِ چپپَى پپپش ؿپپَ  ؿپپ الپپف( 
        ٍس ؿپپپذ ذُپیپپپد ؾیبپَس اص دػپپپپکپپپ پیثؼپپپة( 
        ٌذپپپپِ کوپپپپپپشدى ثپگپپ ۀچاریدددبي پپپپه ج(
        تپپشا خپپَد صلپپف ػپپش ثپپِ دّپپن هپپی ػپپَگٌذد( 

 

 یخپپپَاسگ كپپپذ غپپپن غپپپپپپیگشچپپپِ ثپپپَد اص ه 
 سُ ػپپپرش ؿپپپذ ،بجضپػپپپ َجِپپپپپهفل پپپپپپیثؼ
 ش ثپپپِ سکپپپبثؾ ًپپپشٍم پپپپپپن گپپپپپِ کٌپپپپپچ

 َپثگپپ یپپپپیبفت تپپشی ؿکؼپپتِ اگپپش هپپي کپپض
 

 ( ػٍ 4 ( چُاس3 ( دي2 ( یک1
-14 : جض ثِدٍ حشف اهبفِ ثِ کبس سفتِ اػت، اثیبت یک هتون ثب همۀ دس  

 دس        ٍهؼهههههیًخ دس کهههههههٍ داسد آن ؿهوغههههه( 1
         چههً دوههذان بههٍ خههًن دس بههشد      کههٍ بىههذ ( 2
          صن بهههش دس اػههه   غیهههمه تهههههً دؿهمغههه( 3
 اَی اػههه  خُهههان طس  ي مههها بهههذي دس        چههه( 4

 

 بهههش ؼهههٍی  سا کهههههٍ خلههههههَم ىهههذیکهههٍ ب 
 ًن خهههههًسدههههههههخ ذادگشیهههههً  بهههههههص حلق

 کهههٍ اوبهههاص دؿهههمه بهههٍ ؿهههُش اوهههذس اػههه   
 خههههًییو َمههههی تخهههه  ي گههههاٌ  ؿههههاَی   

 

-15 ؟ًذاسدکذام  ثیت ثب ػبیش اثیبت هفَْم یکؼبًی  

    شداس فشصاوغهههههان هههههههوُهههههان گـههههه  ک ( 1
 باَی دگهههههش     هغیهههههههش ػیههههههاَی ي تههههه  ( 2
      بؼهههههاى ػپهههههههیذ  تبهههههاَی گشفههههه   ( 3
       حههههال خمههههالؾ بههههٍ تبههههاَی کـههههذ    ( 4

 

 ا  دیًاوغههههههانههههههههذ وههههههؿذٌ ههههههههىاگپش 
 اوهههههذس و هههههش آمهههههذ   هههههههی   ومهههههههَی

 تهههها بههههٍ مههههاَی تبههههاَی گشفهههه    ص مههههٍ 
  سي  ػهههههگیذؽ بهههههٍ ػهههههیاَی کـهههههذ   

 

-16 ؟ ؿَد ًوییت صیش اص کذام گضیٌِ دسیبفت هفَْم ث 
گی اػپپت »  دفپپپپپبع اص ًٍپپپپپپپي کپپیؾ فپپپپپشصًا

 

 «گزؿتپپپپپي ص جپپپپپبى سػپپن هشداًگپپی اػپپت  
 

 ( گهههش سػهههههذ دؿمىهههی بهههههشا  يًههههه         1
 ( خان يًه بش دس خههههاوان چٍ کىذ گهش وکىههذ         2
      تش  تش ي خًؽ ص خان بُکش ي ؿیشیه خان چیؼ ؟( 3
 صوذٌ باد آن کغ کٍ َؼ  اص خان ًَاداس يًهه      ( 4

 

 خههههههان  ي دل سایههههههههغان بیگـهههههههههاویو   
 تهههه خهاکی ًلهب خههان چهٍ کىهذ گهش وکىهذ        

 شا َؼهه  فههذا  يًههه مههههههههههش صاوکههٍ مهههههگ
 َو يًهه غمخهًاس اي َهو ايػه  غمخهًاس يًهه      

 

-17 هؼٌبیی داسد؟ تقبثلهفَْم کذام گضیٌِ ثب ثیت صیش  
 هگپپپَ ػپپپَخت جپپپبى هپپپي اص فپپپشى ػـپپپق  »

 

 «خوَؿپپپی اػپپپت ّپپپبى اٍلپپپیيِ ؿپپپشى ػـپپپق 
 

  ( دسد  اػ  دسد عـ  کٍ َیچؾ ًبیب ویؼ1
 ( دسد دل بههها ػهههىغذل گگهههکه چهههٍ ػهههًد    2
 ( د  دسکهههؾ اص مممهههکو ا  ديػههه  صیىُهههاس 3
 ( حهههذیش عـههه  خاوهههان گگکىهههی ویؼههه     4

 

 گهههش دسدمىهههذ عـههه  بىالهههذ غشیهههب ویؼههه     
 دمهههههو دس آَىههههه   بهههههاد ػهههههشد  مهههههی 

 کهههایه دسد عاؿهههقی بهههٍ مممههه  فهههضين ؿهههًد
 يگهههههش گهههههًیی کؼهههههی َمهههههذسد بایهههههذ  
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 4كفحِ  صثبى ػشثی

-18 آهذُ اػت؟ ًبدسػتهفَْم کذام گضیٌِ  

 ( بهههها خًاوههههان چههههً دػهههه  بغـههههاد     1
 

 پههههههها  گهههههههشدين پیهههههههش بشبؼهههههههکی    
 

 )بشتش  علو دس مقاب  اػک ذاد(
 ( کؼهههی کهههض بهههذ  دؿهههمه مهههیُه اػههه   2

 

 بههههٍ یههههضدان کههههٍ بههههذتش ص اَههههشیمه اػهههه  
 

 اَشیمىی دس ت اسم اػ (پشػکی با  )میُه
 ( چهههً آن آَىهههیه کهههًٌ آمهههذ بهههٍ دؿههه      3

 

 َمهههههٍ سصمغهههههٍ کهههههًٌ فهههههًالد گـههههه    
 

 )اغشاق دس تىًمىذ  پُلًان(
 ( کؼههههی کههههاي َههههًا  فشیههههذين کىههههذ    4

 

 دل اص بىههههههذ هههههههیام بیههههههشين کىههههههذ   
 

 پیًػکه بٍ ح  بشیذن اص باً  اػ (الزم  )
ِ « ثوشی هحکَم ثِ ًذاهت، پبیذاسی دس ّذف ثیاخالف، اػتشام ثِ ػبهلیي ػتن، حوبیت اص ؿْذا، »هفبّین   تشتیپت اثیپبت دس کپذام     ثپ 19-

 گضیٌِ ٍجَد داسد؟
 الپپپف( ثیپپپب ثپپپب گپپپل ملپپپِ ثیؼپپپت کٌپپپین    
 َ  ة( خشٍؿپپپپپیذ کپپپپپبی پپپپپپبیوشداى دیپپپپپ
 ج( ثپپب ثپپبلِ ؿکؼپپتِ پپپش گـپپَدى ٌّپپش اػپپت    
 د( ؿپپپپیش حقپپپپن ًیؼپپپپتن ؿپپپپیش ّپپپپَا    

 ( ثیپپذ هجٌپپَى دس توپپبم ػوپپش ػپپش ثپپبم ًکپپشد   ه
 

 کٌپپپپپین ّپپپپپب سا حوبیپپپپپت کپپپپپِ آملپپپپپِ 
 َ  ثشیپپپپپذُ دل اص تپپپپپشع کیْپپپپپبى خپپپپپذی

 داًٌپپپپذ پشًپپپپذگبى هپپپپی همددددۀ ایپپپپي سا 
 فؼپپپل هپپپي ثپپپش دیپپپي هپپپي ثبؿپپپذ گپپپَا     

 حبكپپلی ًجپپَد ثپپِ جپپض ؿپپشهٌذگی    حبكپپل ثپپی 
 

 ه الچ َد ه   ه ج ه ( 4 ه ج َ( د ه   ه الچ ه 3 ه د َ( الچ ه   ه ج ه 2 ه الچ َ( ج ه   ه د ه 1
-20 دس کذام گضیٌِ ٍجَد داسد؟« سفت ایي سٍد ثِ جؼتجَی دسیب هیدٍس/ چشمۀ تبة ًظیش جَؿؾ  ثی»پیبم کلی ثیت  

 ( چً بذیه گُش سػهیذ  سػهذو کهٍ اص کشامه     1
 ( چهههً دسیههها قٌهههشٌ ؿهههذ آبهههؾ وخًاوىهههذ    2
 ا  گههشد مههمل  ( دامههه كههیشا وبههشد اص چُههشٌ   3
 ب هههشد ( عـهه  ايل واتًاوههان سا بهههٍ مىههضل مههی    4

 

 بىُههی قههذ  چههً مًػههی گههزس  ص َگهه  دسیهها     
 اؽ داوىههههذچههههً بههههاسان ػههههی  ؿههههذ دسیهههه 

 سي  چههًن ػههی  تهها دسیهها بههٍ فشیههاد  سػههذ   مههی
 ب ههشد خههاس ي خههغ سا صيدتههش دسیهها بههٍ ػههاح  مههی 

 

 

 صثبى ػشثی
 

 (:ٕٔ-ٖٓعیّي األصّخ ّ األدّق فی الجْاة للزشجوخ أّ الزعشیت أّ الوفِْم ) ■■

 

-21 :إىَّ هللا ال یُغیّش هب ثقٍْم دزّی یُغیُشّا هب ثأًفسِن 

 دَذ تا خًدؿان تغییش کىىذ! بشا  قًمی تغییش ومی( قٌ اً خذايوذ چیض  سا 1

 گمان اهلل چیض  سا بشا  گشيَی دگشگًن وکشدٌ اػ ، خض ایىکٍ آن چیض سا خًدؿان دگشگًن کىىذ! ( بی2

 ؿًد تا ایىکٍ خًدؿان تغییش کىىذ! ( قٌ اً چیض  تًػي خذايوذ بشا  قًمی تغییش دادٌ ومی3

 کىذ، مغش ایىکٍ آوچٍ دس دسيوـان اػ ، دگشگًن بؼاصوذ! اػ ، دگشگًن ومییقیىاً خذايوذ آوچٍ سا دس قًمی  (4
لذّا في اُسشح فق يیهي الُوفّکش شیکث  -22 !:خیالقبس برِنیهي د الوشدلخ ٍُزهي لکٌِّن هّشّا ّ  شحیُّ
 !ػخ  خًد سا پـ  ػش گزاؿکىذ یاص صوذگ مشحلٍ هیمکًلذ ؿذوذ ي ا شیفق  ا اص داوـمىذان دس خاوًادٌ  اسیبؼ( 1

 !اوذ گزس کشدٌ ؿان یدؿًاس اص صوذگ مشحلٍ هیاما اص ا ؛اوذٌ  آمذ ایبٍ دو  شفقی ۀ خانواددس   اسیبؼ ـمىذانیاوذ( 2

 !دؿًاسؿان عبًس کىىذ یاص صوذگ مشحلٍ هیتًاوؼکىذ اص ا کهیل آمذوذ ي ایبٍ دو  شفقی ۀداوـمىذان دس خاوًاد ـکشیب( 3

 !دؿًاس خًد گزس کشدوذ یاص صوذگ مشحلٍ هیاما اص ا ؛مکًلذ ؿذوذ شیفق  ا  دس خاوًادٌ ـمىذانیاص اوذ  اسیبؼ (4

-23 :!يیرظٌّْا أّى ٌُبك کزجبً هکّشسح؛ إرا کبى لکن فکش قبدس، رجذّى آساء کّل کبرت هخزلفبً هي الُکزّبة اآلخش ال 
ً  ،ذیتًاوا داؿکٍ باؿ  يخًد داسوذ؛ َشگاٌ فکش  تکشاس ییَا کٍ ککا  ذیگمان کى ذیوبا( 1 اص  ضیسا مکمها   ا ؼهىذٌ یو شاو َهش و

 !ذیابی یم غشید ؼىذگانیوً

 ؼىذگانیوً غشیسا اص د یَش کاتب  َا و ش ،ذیمقکذس داؿکٍ باؿ  ا ـٍیَؼکىذ؛ اگش اوذ  َا تکشاس کٍ ککا  ذیگمان کى ذیوبا (2
 !ذیابی یمکگايو م

 غشیسا مکگايو اص د  ا ؼىذٌیو شاو َش وً ،ذیتًاوا داؿکٍ باؿ  ا ـٍیيخًد داسوذ؛ اگش اوذ  تکشاس ییاَ کٍ ککا  ذیگمان وکى( 3
 !ذیابی یم ؼىذگانیوً

 غهش ید ؼهىذگان یسا اص وً ؼهىذگان یاص وً کیه َش  ذیَؼکىذ؛ َشگاٌ فکشتان تًاوا باؿذ، عقا  َا تکشاس کٍ آودا ککا  ذیمپىذاس (4
 !ذیابی یم ضیمکما
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-24 :خّا العلن ثبلکزبثهي أشِش الوفّکشیي فی العبلن اإلسالهّی ّ ُن قیّذ یشاًیّیَي یَُعّذّىالُکزّبة اإل أىّ یُقبل  

ؿماسوذ، حال آوکٍ آوان علو سا با مککً  کشدن  گًیىذ کٍ وًیؼىذگان ایشان سا اص اوذیـمىذان مـًُس دس دویا  اػم  می ( می1

 اوذ! بٍ بىذ کـیذٌ

آیىذ دس حالی کٍ آوُا علو سا  ن ایشاوی اص مـًُستشیه اوذیـمىذان دس خُان اػممی بٍ ؿماس میؿًد کٍ وًیؼىذگا ( گگکٍ می2

 اوذ! با وًؿکه بٍ بىذ آيسدٌ

آيسوذ ي آوُا علو سا بهٍ وًؿهکه    َا دس خُان اػممی بٍ حؼا  می تشیه اوذیـٍ َا  ایشاوی سا م شي  ؿًد کٍ ککا  ( گگکٍ می3

 اوذ! مقیذ کشدٌ

آیىذ علو سا با وًؿکه بهٍ بىهذ    یؼىذگان ایشاوی کٍ اص مـًُستشیه فشَیخکغان دس دویا  اػممی بٍ حؼا  میگگکٍ ؿذٌ وً (4

 کـیذوذ! می
-25 :خلیزجیَّي شأٌى سفیٌع للّذّل االسالهیّ  خالذیٌیّ  خالُعلوبء الوسلوْى لیَوّذّا جسْس الثّقبف 

 َا  اػممی آؿکاس کىىذ! باالیی سا بشا  ديل ( علما  مؼلماوان بایذ پ  فشَىگ دیىی سا گؼکشؽ دَىذ تا مقا  1

 َا  فشَىگ دیىی سا بکـىذ تا خایغاٌ باالیی بشا  کـًسَا  اػممی آؿکاس ؿًد! ( داوـمىذان مؼلمان بایذ پ 2

 َا  فشَىگ دیه سا بغؼکشاوىذ، بایذ مقا  باال  کـًسَا  اػممی سا بیان کىىذ! ( علما  مؼلمان بشا  ایىکٍ پ 3

َها  فشَىهگ دیىهی     َا  اػممی آؿکاس ؿًد، بایهذ په    ایىکٍ تًػي داوـمىذان مؼلماوان خایغاَی ياال بشا  ديل بشا   (4

 کـیذٌ ؿًد!
-26 :خیالصذ يیّ ع 

 !سيد یخايسؿىاػان بٍ ؿماس م  کـًسَا بشا هیتش اص میبً  شانیا :يیهي أحّت الجالد للوغزششل شاىیرَُعّذ إ (1

 دهاد یا  بهشا  یمه یکهٍ ت  کهشد  یمه  ٍیتًكه  م یؿه  الحضابساد: يیاالرّحابد ثا جابدیإل كیفش شکَّلیُ رْصي أى  ولیکبًذ ش( 2

 !ؿًد  یَا تـک فشَىگ هیب یکپاسچغی

3 ) ْالّزي أطعوِن هي جاْ  ذیسّة ُزا الج عجذّایفلیَمهان کهٍ دس گشػهىغ    ذ،یبپشػهک  ذیه خاوهٍ سا با  هی: پغ پشيسدگاس ا 

 !خًساککان داد

: بهٍ ديػهکاوو گگهکو دس امکیهان حوهًس      بطيّ یالٌب إطابس احز ظیل َالحضْس في االهزحبى ألًّ  عیللُذ ألصذلبئي لي ًغزط( 4

 !ویوذاس یذکیچشخ  شایص ،اف ی ویوخًاَ

-27 :الخطأ يیّ ع 

 داوـدًیان دس داوـغاٌ وبایذ اص کمػُا غیب  کىىذ، :ال یغیجْا عي الّصفْف خالطاّّلة فی الجبهع( 1

 الکیلی  ؿًوذ.، تا اص داوـغاٌ دس يق  م یه فاسغ :الوحّذد فی الْلذ خحزی یزخّشجْا هي الجبهع (2

 ي بکًاوىذ مذسم دیغش  سا بٍ دػ  آيسوذ، :اُخشی حّ یغزطیعْا أى یحصلْا علی شِبد( 3

 َایـان بؼاصوذ! تا آیىذٌ کـًس سا با دػ  فلیجٌْا هغزمجل الجالد ثأیذیِن: (4
-28 شیئبً ّ ُْ خیٌش لکنعسی أْى رکشُْا : خلوفِْم االیال یٌبست هب  يیّ ع 

 ( ا  بؼا دسد کٍ باؿذ بٍ حقیق  دسمان!1

 ( می  مه ػً  يكال ي قلذ اي ػً  فشاق/ تشم کا  خًد گشفکو تا بشآیذ کا  ديػ !2

 ( َش چیض کضان بکش وباؿذ/ اص مللیکی بٍ دس وباؿذ!3

 ( دس دایشٌ قؼم  ما وقٌٍ تؼلیمیو/ لٌچ آوچٍ تً اوذیـی حکو آوچٍ تً فشمایی!4

-29 :!ذیخَد هَفق ؿَ یّب چگًَِ دس هلبحجِ ذیشیثگ بدی ذیآهَصاى، ثب داًؾ یا 

 !الطاّلة ِبیّ رٌجحْى في همبثالرکن، أ فیأى رزعلِّوْا ک جتی( 1

 !زیالزاله ِبیّ رٌجحْى في هحبضشارکن، أ فیلززعلّوْا ک (2

 !الطلجخ ِبیّ رٌجحْى في همبثالرکن، أ فیرَعلَّوْا ک (3

 !الطبلجبد زِبیّ رٌجحي في هحبضشارکّي، أ فیلزُعلّوي ک( 4

-30 :في ضجط دشکبد الکلوبد خیالصذ يیّ ع 

لَ یُ أْى  یّافََك األعزبُر َعل (1  !ِهصش یإل أرْىَ ی بح  یّ ِهي ع   خَ یّ ضیلَذ رََعلََّن الَعمّبُد اإلًِجل( 2 !يَ یااِلهزَحبَى لُوّذِح اُعجْعَ  َؤجِّ

 !خِ یّ الَعمّبُد ِدساعزَ في الَوذَسَعِخ الثّبًَْ ْاِصل  یُ َن لِ ( 4 !فَئرا هبرُْا اًزَجِِْا بم  یالٌّبُط ً( 3
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 (:ٖٔ-ٖٖ) إقشأ الٌّّص الزبلی ثذقّخ، ثنَّ اَِجت عي األسئلخ ثوب یٌبست الٌّصّ  ■■
 

 ااّل ثعرذ عشرش سرٌْاد  حً عربد ال رُثورشُ  هشغْال ثغشط فسیلخ )ًِبلی( هبً ثفاّلح عجْص ّ کبى الفاّلحهّش یْاى أدذ الذّکبم »
شرجشر؟!! فأجبثرَ: َررشَط اآلخرشّى فأکلٌرب فٌغرشُط  حفقبل لَ الذبکن: أیِّب الشیخ! أرشجْ أْى رعری  دزّری رأکرل هري ثورش

فری یرْم  خٌ لِیأکلْا! قبل الذبکن أدسرٌَذ ّ أعطربٍ ألفَری دیٌربٍس  أّهرب الفّرالح فقربل: ُرل سأیرذ إثوربس شرجشری!! أثورشد ثسرشع
 َُ َّ  !«آَخشَت لَ ألف دیٌبس ّادذ! فضاد الذبکن إعجبثبً ثکالهَ ّ 

 
-31          « حً فسیلخ  رَثوُش عبدرشَط الفاّلح »عیّي الصذیخ للفشاغ:  

 خعٌ ٕٓ( أکثش 4 عٌْاد ٓٔثعذ هشّس ( 3 عٌْاد ٓٔ( أق ّ مه 2 خعٌ ٕٓثعذ هشّس  (1
-32 :الخطأ يیّ ع 

 الحبکن!الفالح اعزلن ثالثخ آالف دیٌبس هي ( 2 !یوٌحَ الحبکن ألفَی دیٌبس حهي یغشط شجش (1

 الفاّلح رثوُش فی الغٌخ األّلی! حهب کبًذ شجش( 4 الحبکن لذ أعججَ کالم الفالّح!( 3
-33 قَْصُذ الذبکن هي ُزا الکالم ُْ   « شجشر؟!! حأرشجْ أى رعیَ  دزی رأکَل هي ثوش» 

 أًَذ عجْص  ّ ال رمذُس أى رغشط األشجبس! (2 رُثوُش ّ رأکَل هي ثوشرِب یْهبً! حالشجش أىّ ( 1

 ال رثوُش لزأُکل هي فبکِزِب! حُزٍ الشجش (4 !حالشجش حاًَذ عزوْد ّ لي رأکل هي ثوش (3

 

 :(3ّٖ  3ٖعیّي الّصذیخ فی اإلعشاة ّ الزذلیل الّصشفی ) ■■

 
-34 «:ال رُثوش» 

 / فعل ّ هع فبعلَ جولخ فعلیّخهعلْم -«( ، یُفِعلأفَعل»ثالثي )هي ّصى  هضیذ -فعل هضبس  للٌفي   (1

 / فعل ّ هع فبعلَ جولخ فعلیّخ«(إثوبس»هضیذ ثالثي )هي هصذس  - للوخبطت -للٌِي هضبس    (2

 ّ الجولخ فعلیّخ« شجشح»هعلْم / فعل ّ فبعلَ  -لَ حشف صائذ  -هضبس    (3

 / فعل ّ فبعلَ هحزّفهجِْل -یذ ثالثي )هبضیَ: أثَوش( هض -« س م س»حشّفَ األصلیّخ:  -للغبئت   (4

-35 «:آخش»   

 «ألفبً »/ صفخ للوْصْف «(آخشح»هزّکش )هؤًّثَ  -فشد ه - اعن  (1

 / هضبف إلیَهزّکش -عن فبعل هي هجّشد ثالثي ا  (2

 «ألفبً »/ صفخ للوْصْف هزکش )هؤًثَ علی ّصى فُعلی( -یل اعن رفض  (3

  / هضبف إلیَ«(أُخشی»هزّکش )هؤًثَ  -هفشد  - اعن  (4
-36 :فی الوفشداد خیالصذ يیّ ع 

  الزی یصفِب الطجیت لٌَب! خًشزشی هٌَ األدّیالصیذلّی: هزجش ( 1
! رعطی لشخص   ح  : شِبدخالذکزْساٍ الفخشیّ  (2  یکْى جذیشاً ثبلزمذیش الجزِبدٍ فی هجبل 
 الُوشْعِت: هشِذ الیخبفَ أثذاً إاّل االلْیبء!( 3

 الّصحفّی: ُْ الّزي یطبلع ُکّل یْم الّصحف! (4
-37 :عي الجبقی یخزلفالالم  يیّ ع 

   !خالٌّبط علی لذسارِن دائوبً حزی یَصلْا إلی أُذافِن العبلیلیعزوذ ( 1
لٌب خهي صبل خاالعزبر لیُجلظ ُکّل ّاحذ  هٌّب فی صاّی (2  !االهزحبى حزّی یفشِّ
 إعلَن أىَّ الوغلویي فی العبلن لیزّحذّاا للٌّصش الٌِّبئی!( 3

ج طالة الوذسع خلٌشبسک فی حفل (4  !علیٌب أى ًحبّل کثیشاً  خِ رََخش 
-38 :هذزّفبً عیّي الوسزثٌی هٌَ  

 ال یضیّع أّلبد الزعلّن في الوذسعخ إاّل الطاّلة الوشبغجْى!  (1

 ال ًُشبُذ في حیبح ُزا األدیت شیئبً إاّل الٌشبط علی سغن ظشّفَ المبعیخ!  (2

 أًذ رعلویي أّى الغبس یمع فْق ججل هشرفع، ال یغزطیع الٌبط صعْدٍ إاّل األلْیبء هٌِن!  (3

4)  !إّى اإلًغبى لفي خغش إاّل الّزیي آهٌْا ّ عولْا الصبلحبد   
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-39 :فیَ الذصش ال یْجذهب  يیّ ع 

  ال یشحن هللا رجبسک ّ رعبلی إاّل هي یشحن اآلخشیَي!( 1

 کل! ال یمفض هي العّش الوشرفع طبئش إاّل ثشًب (2

 !المزبل إالّ هي یُؤهي ثبهلل خال یجبُذ األعذاَء فی عبح( 3

یّبح الزیي کبًْا یأرْى إلی هصش خالعمّبد هب رعلَّن االًجلیضیّ  (4  !إاّل هي الغ 
-40 االسزثٌبء: أداحعیّي هب فیَ  

 علی کّل طبلت ااّل یزکبعل في لشاءح دسّعَ!  (1

 رمْلي في أشعبسن کالهبً ااّل الحّك!یب أیّزِب الشبعشح الوؤهٌخ! علیه ااّل    (2

3)  !اال ثزکش هللا رطوئّي الملْة 

 لذ أساد هللا هي الوؤهٌیي ااّل یزغلّت الیأط علیِن!  (4
 

 فشٌّگ ٍ هؼبسف اػالهی
 

یوَى یٌذ تذسیجی دػَت گبم ثِ گبم ٍ آّؼتِ ثِ ػَی گٌبّبى چیؼت ٍ توبیل ًذاؿتي ثِ تَثپِ، ثبصتپبة ًپبه   اّذف ؿیٌبى سجین اص فش  41-
 کذام اػت؟

 ( غاف  کشدن اص صؿکی گىاٌ ي عذ  اقذا  بٍ تًبٍ ه یأع اص سحم  الُی1
 ( غاف  کشدن اص صؿکی گىاٌ ي عذ  اقذا  بٍ تًبٍ ه مغشيق ؿذن اوؼان دس گىا2ٌ

 ( تًخیٍ گىاٌ ي دس وکیدٍ عادو کشدن ي ػخ  ؿذن تشم آن ه مغشيق ؿذن اوؼان دس گىا3ٌ
 ادو کشدن ي ػخ  ؿذن تشم آن ه یأع اص سحم  الُی( تًخیٍ گىاٌ ي دس وکیدٍ ع4

-42 گشدد؟ هی ثبص اٍ ػَی ثِ چگًَِ گٌبّکبس، خذاًٍذ ثٌذُ ثبصگـت ًوبیذ ٍ ثب اًقالة ٍ کٌذ تَاًذ ػلیِ توبیالت ًبپؼٌذ خَد قیبم اًؼبى چگًَِ هی 

 کىذ. تًبٍ سا َمًاسٌ بشا  اي میؼش می تًفی  ( با تقًی  ایمان ه1

 گشداوذ. میگـایذ ي آسامؾ سا بٍ قلب اي باص  ه دسَا  سحمکؾ سا بٍ سيیؾ میبا تقًی  ایمان ( 2

 کىذ. تًفی  تًبٍ سا َمًاسٌ بشا  اي میؼش می هبا پیشي  اص عق  ( 3

 گشداوذ. ایذ ي آسامؾ سا بٍ قلب اي باص میگـ ه دسَا  سحمکؾ سا بٍ سيیؾ میبا پیشي  اص عق  ( 4

-43 فبت ًبپؼٌذ دس ٍجَد اًؼبى، ؿجیِ ثِ چیؼت؟ثْتشیي صهبى تَثِ، چِ صهبًی اػت ٍ ك 

وُالی اػ  ابکذا وگًر کمی دس خهام داسد، يلهی بها گهزس صمهان وگهًر آن       دیش  ( ػشاػش عمش اوؼان ظش  صمان تًبٍ اػ  ه  1
 ؿًد. بیـکش می

گزس صمهان وگهًر آن   وُالی اػ  ابکذا وگًر کمی دس خام داسد يلی با دیش  تش اػ  ه   ا  کٍ امکان تًبٍ بیـکش ي آػان ( ديس2ٌ
 ؿًد. بیـکش می

گهزسد   ؿًد ي َش چٍ صمان مهی  َایی کٍ بٍ پا  اوؼان بؼکٍ می تش اػ  ه ماوىذ ًىا   ا  کٍ امکان تًبٍ بیـکش ي آػان ( ديس3ٌ
 گشدد. تش می میکو

گهزسد   مهی ؿهًد ي َهش چهٍ صمهان      َایی کٍ بٍ پا  اوؼان بؼکٍ مهی  ( ػشاػش عمش اوؼان ظش  صمان تًبٍ اػ  ه ماوىذ ًىا  4
 گشدد. تش می میکو

تکشاس ٍاقؼی تَثِ، دس کذام ػجپبست  نتیجۀ تَثِ، دس کالم ػلَی چگًَِ ثیبى گـتِ اػت ٍ وسیلۀ  بهؿؼتـَی گٌبُ ٍ خبسج ؿذى گٌبّبى   44-
 قشآًی تجلّی داسد؟

 ﴾انه هو الغفور الرحیم﴿ه  ﴾التائب من الذنب کمن لا ذنب له﴿( 1
 ﴾انه هو الغفور الرحیم﴿ه  ﴾وبالتوبه تطّهر القلوب و تغسل الذن﴿( 2

 ﴾و یحب المتطّهرین﴿ه  ﴾التوبه تطّهر القلوب و تغسل الذنوب﴿( 3
 ﴾و یحب المتطّهرین﴿ه  ﴾التائب من الذنب کمن لا ذنب له﴿( 4

ثخـذ ٍ ثپش   گٌِ/ ش کِ خُلق کشینجًُوغ ص فین کشاهت هَ» :داسد کِ فشیبد ثشآٍسد کِ آساػتگی خذاًٍذ ثِ کذام كفبت، حبفظ سا ثش آى هی  45-
 کٌذ؟ هیٍ تکشاس کذام گفتِ اص ػَی ؿیٌبى هیل تَثِ سا دس اًؼبى خبهَؽ « ػبؿقبى ثجخـبیذ

 کىو ( آمشصوذگی ي مُشباوی ه بٍ صيد  تًبٍ می2 کىو بشدباس  ي میب  ه بٍ صيد  تًبٍ می  (1

 ذ تًبٍ کهگىاٌ که ي ب  ( آمشصوذگی ي مُشباوی ه4 گىاٌ که ي ب ذ تًبٍ که ( بشدباس  ي میب  ه3
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ػرش دس ایي  ثشای هلًَیت دائوی خبًَادُ اص تٌذثبد تضلضل، ثبیذ دس هقبثل کذام دػتَس الْی گشدى ًْبد ٍ ایي فشهبًجشداسی ثشای اًؼبى، سُ  46-

 سػبًذ؟ ساُ، چِ ػَد دیگشی هی

ْيَطانَ ﴿( 1  اػم  بٍ وؼب  دیغشان آگاَی بشا  صمیىٍه فشاَو کشدن  ﴾َلا َتْعُبُدوا الشَّ

ْيَطانَ  َلا﴿( 2  اوؼان سيحی ي خؼمی ػمم ه بٍ خٌش ویگکادن  ﴾َتْعُبُدوا الشَّ

نَا وَ ﴿( 3   اوؼان سيحی ي خؼمی ػمم ه بٍ خٌش ویگکادن  ﴾َلا َتْقَرُبوا الزِّ

نَا وَ ﴿( 4  اػم  بٍ وؼب  دیغشان آگاَی بشا  صمیىٍه فشاَو کشدن  ﴾َلا َتْقَرُبوا الزِّ

-47 ؿَد؟ ، کذام اػت ٍ ثبػث چِ چیضی هیًجقبتی فبكلِ ٍ اقتلبدی هبًذگی ػقت ػَاهل تشیي هْن اص 

 گشایهی  ملهش   ي گشایی  تدمّ سياج ي عمًمی اعکماد  بیمالی ه   ي اداس  فؼاد ي نمؼتًال بشخی گشایی  تدمّ گش ، اؿشافی( 1

 مشد  میان دس

 ي گشایهی   تدمّه  سياج ي عمهًمی  اعکمهاد   بی( اػکگادٌ وکشدن اص کاال  ایشاوی ي خلًگیش  وکشدن اص تخشیب مییي صیؼ  ه  2

 مشد  میان دس گشایی ملش 

 َا   ه تأثیشگزاس  مىگی دس صوذگی ي تشبی  فشصوذان خاوًادٌ مالی ي اداس  فؼاد ي نمؼتًال بشخی گشایی  تدمّ گش ، اؿشافی( 3

مىگهی دس صوهذگی ي تشبیه     ( اػکگادٌ وکشدن اص کاال  ایشاوی ي خلًگیش  وکشدن اص تخشیهب میهیي صیؼه  ه تأثیشگهزاس        4

 َا فشصوذان خاوًادٌ

-48 ، چیؼت؟«حکوت احکبم»ّبیی کِ خذاًٍذ ثشای گٌبّبى قشاس دادُ اػت، چیؼت ٍ هشاد اص  دلیل تؼییي هجبصات 

 َا  اخشي  ه اَذا  ي ػًد ي صیان آن عم  ( آگاَی خذايوذ بٍ مًاور بضسگ بش ػش ساٌ ػ ادو ي و م 1

 َا  اخشي  ه دالی  ي عل  خاف َش حکو بش ػش ساٌ ػ ادو ي و م  ( آگاَی خذايوذ بٍ مًاور بضسگ2

 ( ت ذاد ي اوذاصٌ تأثیش تخشیبی گىاَان ي آثاس مخکلچ آن ه دالی  ي عل  خاف َش حکو3

 ( ت ذاد ي اوذاصٌ تأثیش تخشیبی گىاَان ي آثاس مخکلچ آن ه اَذا  ي ػًد ي صیان آن عم 4

تشیي ساُ اكپالح ٍ هؼبلجپِ جبهؼپِ اص     ای کِ هْن تَاى یبفت ٍ کَتبّی هشدم دس اًجبم ٍظیفِ هیسا دس کذام آیِ « تشیي حق خذاًٍذ هْن»  49-

 ّبی اجتوبػی اػت، چِ پیبهذی ثِ دًجبل داسد؟ ثیوبسی

 سیـٍ دياوذن تذسیدی اویشا  اص ح  دس خام ٍ ه ﴾َربُُّكمْ  ا ِنَّ اللََّه َربِّي وَ ﴿( 1

 تقًی  ي اػکیکا  گىاَان اخکماعی ي وگًر آوُا دس تما  ػًٌح خام ٍ ه ﴾َربُُّكمْ  ا ِنَّ اللََّه َربِّي وَ ﴿( 2

 سیـٍ دياوذن تذسیدی اویشا  اص ح  دس خام ٍ ه ﴾اِّّن اْعُبُدونِي َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴿  (3

ػًٌح خام ٍه تقًی  ي اػکیکا  گىاَان اخکماعی ي وگًر آوُا دس تما   ﴾اِّّن اْعُبُدونِي َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ ﴿( 4

-50 یاستجبً لیاص ٍػب یهٌذ ثِ دًجبل داسد ٍ ٍجَة ثْشُ سا یبهذیچِ پ ﴾اسس بنیانه علی تقوی من الله﴿ :فِیؿش یۀآثِ  یػول یجٌذیپب 

 اػت؟ یتثِ چِ ػلّ ،یداخل

 .ویؿً غاوٍیب  ا سػاوٍ  سلطماور وگًر ي ه  ﴾ریرضوان خ﴿( 1

 .ویؿً غاوٍیب  ا سػاوٍ  سلطماور وگًر ي ه  ﴾رجرف ها شفا﴿( 2

 یفشَىگ ي م اس  اػمم  اشاعه  ﴾قد افلح﴿( 3

 یفشَىگ ي م اس  اػمم  اشاعه  ﴾ن زکاهام﴿( 4

-51 ( چِ ثَد ٍ ًجبت اػالم اص فٌب، هشَّى چیؼت؟ػلّت پیشٍصی دؿوٌبى ثش هؼلوبًبى اص هٌظش اهبم ػلی ) 

 () م ىً  ایداد ؿذٌ دس علش پیامبشتیًل  َؼکىذ ه اوذ، ماوىذ پشياوغان پشاکىذٌ دس مؼیش باًلی کٍ اوکخا  کشدٌ( 1

 () م ىً  ایداد ؿذٌ دس علش پیامبشتیًل  ه بشوذ سيد ؿکابان فشمان می امذاسؿان میساٌ باًلی کٍ صمس د (2

 () قشآن کشیو ي ائمٍ اًُاس ،(پیامبش ) قذس دي میشاث گشان ه کىىذ دس پیشي  اص فشمان صمامذاسؿان ػؼکی ي کاَلی ومی( 3

 (س )قشآن کشیو ي ائمٍ اًُا ،(پیامبش )قذس  دي میشاث گشان ه کىىذ می  ي سي  آن پافـاس َؼکىذآوان بٍ ح  وضدیک ( 4
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 9كفحِ  فشٌّگ ٍ هؼبسف اػالهی

-52 ( دس ّوشاّی هشدم ثب خَد ٍ هَاجِ ؿذى ثب هـکالت ػذیذُ، پیبهذ کذام اهش اػت؟ًبتَاًی اهبهبى ) 

 ( خشيج خشیان سَبش  اص مؼیش امام  ي يالی 1
 (تًخُّی بٍ ػیشٌ ي سيؽ پیامبش اکش  ) مشد  دس پی بی( تغییش فشَىگ 2
 (دس میان مشد  بٍ دلی  فًو یا ؿُادو( عذ  حوًس اكیا  پیامبش )3
 (بی  پیامبش ) َا  اكی  اػممی بٍ خلًف اَ  ( اوضيا  ؿخلی 4

-53 کذام اػت؟ دلیل ػذم تـخیق ٍجِ غلي احبدیث 

 اخمق اص م یاسَا  اػممی ديس بًدوذ.( بشخؼکٍ ؿذن کؼاوی کٍ دس اوذیـٍ ي عم  ي 1
 ( تیشیچ دس م اس  اػممی ي خ   احادیش2
 ( ساٌ یافکه خشافاو  ي مٌالبی کٍ مٌاب  افکاس عالمان اَ  ککا  ي َماَىگ با مىافر قذستمىذان بًد.3
 ( ي عذ  حوًس آوانیا ؿُادو اكیا  پیامبش )پغ اص فًو  () ( ممىًعی  وًؿکه احادیش پیامبش4

-54 حلّی ایشاد فشهَدًذ؟ چِ ساُ« پغ اص ثیبى اٍهبع ٍ احَال پغ اص خَد ٍ آگبُ کشدى هشدم ٍ ّـذاس ثِ آًْب( »هبم ػلی )ا 

 تش اص مىکش ي گىاٌ ویؼ . تش اص م شي  ي خیش ي ؿىاخکٍ ؿذٌ ( پغ اص مه چیض  دس ؿُشَا، واؿىاخک1ٍ
 تش اص دسيغ بش خذا ي پیامبشؽ ویؼ . سایحتش اص ح  ي آؿکاستش اص باً  ي  ( پغ اص مه چیض  پًؿیذ2ٌ
 ( پغ اص مه کاالیی کو بُاتش اص قشآن ویؼ ، يقکی کٍ بخًاَذ بٍ دسػکی خًاوذٌ ؿًد.3
 کىىذگان بٍ كشاى مؼکقیو سا ؿىاػایی کىیذ. تًاویذ ساٌ سػکغاس  سا تـخیق دَیذ کٍ ابکذا پـ  ( دس كًستی می4

اػالم ثبقی ثوبًذ  ّن تفکش ساػتیي» جملۀاػت ٍ  آًْبوظیفۀ دس ساػتبی کذام ( ) ل ثیت، هشَّى اقذاهبت اّتـخیق ساُ حق اص ثبًل  55-
 ، هشثَى ثِ کذام ثُؼذ اص اكَل ایـبى دس هجبسصُ ثَد؟«...ػجبع ػؼت ؿَد ٍ اهیِ ٍ ثٌی ٍ ّن ثِ تذسیج، ثٌبی ظلن ٍ جَس ثٌی

 َا  دسػ  مباسصٌ ه اوکخا  ؿیًٌ يالی  ظاَش  (2 ییذ حاکمانه عذ  تأ يالی  ظاَش  (1
 َا  دسػ  مباسصٌ ه اوکخا  ؿیًٌ مشخ ی  دیىی( 4 ییذ حاکمانأعذ  ت ه مشخ ی  دیىی (3

دّذ ٍ فشاّن آهذى ؿشایي هٌبػت ٍ ظَْس جبػالى حذیث ثب تحشیف آى هشثَى ثِ  ( هیخذاًٍذ چِ ّـذاسی ثِ هشدم صهبى پیبهجش )  56-
 ّبی ػیبػی، اجتوبػی ٍ فشٌّگی اػت؟ یک اص چبلؾ کذام

 () ممىًعی  اص وًؿکه احادیش پیامبش اکش انقلبتم علی اعقابکم ـ ( 1
 ه تیشیچ دس م اس  اػممی ي خ   احادیشانقلبتم علی اعقابکم ( 2

 س  اػممی ي خ   احادیشتیشیچ دس م اافان مات او قتل ـ ( 3
 ()ممىًعی  اص وًؿکه احادیش پیامبش اکش  افان مات او قتل ـ ( 4

-57 یبثذ؟ ( تب چِ صهبًی اداهِ هیّب اص حوَس اهبم، تبثغ چیؼت ٍ غیجت اهبم صهبى ) ثْشُ ثَدى اًؼبى (، ثی) ػلی الوَحذیي هَلیدس ًگبُ  

 َا مؼلمانجامع  آمادٌ ؿذن ه  َا ( ػکمغش  اوؼان1
 َا مؼلمانجامع  ٌ ؿذن داآم ( هصمان )میاف   اص خان اما   (2
 اوؼاوی جامع  ه آمادٌ ؿذن  َا ( ػکمغش  اوؼان3
 اوؼاویجامع  ( ه آمادٌ ؿذن )میاف   اص خان اما  صمان  (4

، ؿپشى ثیؼپت    ()هْذٍی اػت ٍ اهبم ػلی جامعۀ ، هشثَى ثِ کذام یک اص اّذاف افشادهمۀ تشی هٌبػت ثشای سؿذ ٍ تکبهل ایجبد ثؼ  58-
 کٌذ؟ ب یبساى خَد سا، چِ چیضی ثیبى هیث( )اهبم صهبى 

 ؿایؼکغی دس خُاد ه سؿذ ي کمالزمین  فشاَو ؿذن ( 2 ؿایؼکغی دس خُاد ه گؼکش  ( عذال 1
 پیشي اي بًدن قب  اص قیا  سؿذ ي کمال هزمین  ( فشاَو ؿذن 4 پیشي اي بًدن قب  اص قیا ه  گؼکش  ( عذال 3

یپک اص   تجي ثپب کپذام  هپش « ّش کغ کِ دٍػت داسد خذا سا دس حبل ایوبى کبهل ٍ هؼلوبًی هپَسد سهپبیت اٍ هالقپبت کٌپذ...    »حذیث:   59-
 ّبی هٌتظشاى اػت؟ هؼئَلیت

 ( آمادٌ کشدن خًد ي خام ٍ بشا  ظًُس2 (َا  اما  علش ) ( پیشي  اص فشمان1
 ( دعا بشا  ظًُس اما 4 ( تقًی  م شف  ي میبّ  بٍ اما 3

-60 تَاًٌذ خذا سا ثٌذگی کٌٌذ؟ یک اص اّذاف اًجیب، هشدم ثْتش هی ثب تحقق کذام 

 آباداوی (2  گؼکش  ( عذال 1
 سؿذ ي کمالزمین  ( فشاَو ؿذن 4  ( ؿکًفایی عق  ي علو3
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 10كفحِ  صثبى اًگلیؼی

 صثبى اًگلیؼی
 

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. 

 
 This job is so boring. I wish I could do something more .......... . 61-

1) cheerful 2) sociable 3) creative 4) proud 
 The  serial killer had left the country, changed his name, and assumed a new  ..........  in order to 62-

avoid being caught by the police. 

1) identity 2) reality 3) morality 4) society 
 School libraries can be a very useful and available .......... of information for the students. 63-

1) panel 2) source 3) turbine 4) fuel 
 These homes were all built to take advantage of simple, natural cooling methods - no .......... 64-

required. 

1) resource 2) fossil fuel 3) kinetic energy 4) air conditioner 
 Some of the most efficient refrigerators .......... 70 percent less electricity than traditional models. 65-

1) pollute 2) consume 3) last 4) blow 
 We will remember the moment Alireza Beyranvand, our great goal keeper, saved Cristiano 66-

Ronaldo’s penalty kick .......... . 

1) never 2) ever 3) forever 4) for never 
 Surprisingly, knowing the ending already didn’t ..........  my enjoyment of the film. 67-

1) remind 2) spoil 3) check 4) inform 
 I wanted to buy a bigger car than this, but it was a case of ..........  . 68-

1) actions speaking louder than words. 

2) practice making perfect. 

3) God helping those who help themselves. 

4) cutting my coat according to my cloth. 

 

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. 

 

The most (69) ……… type of clean energy is the solar power. Solar energy (70) ……… by 

the radiation that (71) ……… the earth. People have used the sun as a heat source for 

thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and (72) ..…… of windows, 

balconies and yards to get the most sunshine. 

 
  69-

1) common 2) countless 3) chemical 4) global 
  70-

1) produced 2) produces 3) is produced 4) was produced 
  71-

1) absorbs 2) reaches 3) applies 4) demands 
  72-

1) collections 2) arrangements 3) solutions 4) structures 
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 11كفحِ  صثبى اًگلیؼی

PART C: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 

four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 

mark your answer sheet. 

Passage 1: 

In the oceans there are great rivers called ocean currents. The Gulf stream is the largest 

and most important of these ocean currents. The Gulf Stream is a current of warm water 

which flows out from the Gulf of Mexico between Florida and Cuba. For a way it travels 

along the east coast of the United States. Then it swings eastward in the Atlantic Ocean. 

As it leaves the Gulf, it is a very blue stream of water 100 miles wide and several hundred 

feet deep – far larger than the Mississippi River. And it is traveling fast – often more than 

100 miles a day. It slows down as it moves northward. 

The Gulf Stream is often 20  warmer than the water beside it. Its western edge is called 

the “cold wall”. Winds blowing across the Gulf Stream carry some of its warmth to the 

countries of northern Europe. England is as far north as Labrador, but partly because of the 

Gulf Stream, its climate is much more pleasant. 

 
 The Gulf Stream runs from ……… . 73-

1) Florida  2) Mexico 

3) Cuba  4) the Atlantic Ocean 
 The pronoun “it” in the 2

nd
 paragraph refers to ……… . 74-

1) Mississippi River  2) the Atlantic Ocean 

3) the Coast  4) the Gulf Stream 
 As the passage points out, the Gulf Stream can be all of the following EXCEPT ……… . 75-

1) several hundred feet deep 

2) a very blue stream of water 

3) far larger than the Mississippi River 

4) a current of cold water 
 Which sentence is NOT true according to the passage? 76-

1) Its western edge is called the “cold wall”. 

2) The Gulf Stream is often 20  warmer than the water inside it. 

3) The climate of England is much more pleasant because of the Gulf Stream 

4) Winds blowing across the Gulf Stream carry some of its warmth to the northern Europe. 
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Passage 2: 

There are three different kinds of burns: first degree, second degree and third degree. 

Each type of burn requires a different type of medical treatment. 

The least serious burn is the first-degree burn. This burn causes the skin to turn red but 

does not cause blistering. A mild sunburn is a good example of a first – degree burn, and, 

like a mild sunburn, first – degree burns generally do not require medical treatment other 

than a gentle cooling of the burned skin with ice or cold tap water. 

Second – degree burns, on the other hand, do cause blistering of the skin and should be 

treated immediately. These burns should be immersed in warm water and then wrapped in a 

sterile dressing or bandage. (Do not apply butter or grease to these burns. Despite the old 

wives’ tale, butter does not help burns heal and actually increases the chances of infection.) 

If a second – degree burn covers a large part of the body, then the victim should be taken to 

the hospital immediately for medical care. 

Third – degree burns are those that char the skin and turn it black or burn so deeply that 

the skin shows white. These burns usually result from direct contact with flames and have a 

great chance of becoming infected. 

All third – degree burn victims should receive immediate hospital care. Burns should not 

be immersed in water, and charred clothing should not be removed from the victim as it may 

also remove the skin. If possible, a sterile dressing or bandage should be applied to burns 

before the victim is transported to the hospital. 
 The main idea of this passage is best expressed in which sentence?  77-

1) Third –degree burns are very serious. 

2) There are three different kinds of burns. 

3) Some burns require medical treatment. 

4) Each type of burn requires a different type of treatment. 
 This passage uses which of the following patterns of organization? 78-

1) cause and effect, comparison and contrast, and order of importance. 

2) cause and effect, order of events, and order of importance. 

3) comparison and contrast only. 

4) cause and effect and comparison and contrast only. 
 A mild sunburn should be treated by ……… . 79-

1) removing charred clothing.  

2) immersing it in warm water and wrapping it in a sterile bandage. 

3) getting immediate medical attention.   

4) gently cooling the burned skin with cool water. 
 This passage uses the third – person point of view because ……… . 80-

1) the author wants to create a personal and friendly tone. 

2) the author wants to emphasize the importance of first degree – burns. 

3) the author wants to put readers in his or her shoes. 

4) the author does not have a specific audience. 
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  گويي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصيعنوان مواد امتحاني آزمون 
  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 10  90  81  10  شناسي زمين  1
  دقيقه 35  110  91  20  رياضي  2
  دقيقه 25  140  111  30  شناسي زيست  3
  دقيقه 30  160  141  20  فيزيك  4
  دقيقه 25  185  161  25  شيمي  5

  

 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهم سرفصل دهم  مواد امتحاني

   5و4فصل  -   شناسي زمين
  -   )88تا  59(صفحه 

  7فصل    7فصل   )170تا  118(صفحه  7 و 6 فصل  رياضي

 6و 5فصل  8فصل- شناسي زيست

) مغناطيس( 3فصل  -   فيزيك
 )85تا  65(صفحه 

   (موج)3فصل 
 )94تا  61(صفحه 

   3فصل   )84تا  60(صفحه  2فصل   -   شيمي
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 2صفحه   شناسي زمين

  شناسي زمين
-81  باشد؟ هاي زير حاصل تنش كششي مي يك از پديده كدام 

1(
 

    2 (  

  

3 (




    4 (  

  

-82  هاي زير تنش از حد مقاومت سنگ كمتر است؟ يك از پديده در كدام 

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

-83  ؟باشد نمياي سنگين مناسب ه هاي زير براي پي سازه يك از سنگ كدام 
 سنگ ) ماسه4  ) گابرو3  ) شيست2  ) كوارتزيت1

-84  ؟شود نمي ها لحاظ بندي خاك يك از موارد زير در طبقه كدام 
  ) رطوبت4  ) مقدار مواد آلي3  ) جنس2  بندي ) دانه1

-85  يك از موارد زير بستگي دارد؟ هاي ريز دانه به كدام پايداري خاك 
  ) جنس4  تراكم) 3  ها ) شكستگي2  ) رطوبت1

-86  باشد؟ هاي زير صحيح مي يك از جمله كدام 
  ) آهن عنصر فرعي و اساسي است.2  اكسيژن عنصر فرعي و اساسي است. )1
  ) فسفر عنصر اصلي و سمي است.4  ) مس عنصر اساسي و جزيي است.3

-87  باشد؟ هاي زير مطلقاً سمي مي يك از كاني كدام 
1(Ag  2 (Au  3 (As  4 (Al  

-88  ها خواهيم بود؟ با چه مقدار مصرف فلورايد در بدن شاهد خشكي استخوان و غضروف 
  برابر حد مجاز 40تا  20 )2    برابر حد مجاز 8تا  2) 1
  برابر حد مجاز 2 )4    برابر حد مجاز 8 )3

-89  باشد؟ از موارد زير صحيح مي يك كدام 
  پذير است. فلورسيس دنداني برگشتعارضة  )1
  سياه به مقدار زياد وجود دارد.  رسي و ميكايها  ) فلوئور در تركيب كاني2
  شود. ) فلوئور باعث پوكي استخوان مي3
  باشد. ) فلوئور يك عنصر سمي مي4

-90  شود؟ سيستم ايمني بدن مي يك از عناصر زير باعث كوتاهي قد و اختالل در فقر كدام 
   ) فلوئور4  ) روي3  ) يد2  سلنيم )1
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    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  رياضي تجربي
-91  كدام است؟هاي بين چارك اول و چارك سوم  ميانگين داده 35و  33، 24، 41، 21، 40، 33، 36، 27، 49، 42، 22هاي آماري  در داده 

1 (31  2 (32  3 (33  4 (34  
 N  هاي جديد، دو  واحد از آنها كم كنيم، ضريب تغييرات داده 24برابر كرده و سپس  4ها را  آماري مفروض است. اگر تمام اين دادهدادة 92-

  هاي جديد كدام است؟ هاي اوليه خواهد بود. ميانگين داده برابر ضريب تغييرات داده
1 (12  2 (24  3 (8  4 (6  

nxهـاي آمـاري    اگر انحـراف معيـار داده    , ... , x   2
1 14 48 xو  8 1

1 6برابـر   48
هـاي آمـاري     باشـد، واريـانس داده   16 93-

nx , x , ... , x  1 22 3 2 3 2   كدام است؟ 3

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

8  

aباشد، حاصل  5و ميانگين آنها برابر  6برابر  dو  a ،b ،cآماري دادة اگر واريانس چهار   b c d  2 2 2 -94  كدام است؟ 2
1 (120  2 (122  3 (124  4 (126  

1و  28آماري به ترتيب دادة  16ميانگين و ضريب تغييرات  
دادة  20به آنها اضافه شود، واريانس  29و  35، 26، 22هاي  است. اگر داده 7 95-

  جديد كدام است؟
1 (/17 3  2 (/17 7  3 (/18 1  4 (/18 4  

Aچهار عضوي مجموعة از   {a,b ,c ,d}  هفت عضوي جموعة مبهB { , , , , , , } 1 2 3 4 5 6 -A 96دامنـة  چند تابع يك بـه يـك بـا     7
a)توان نوشت كه هر يك از آنها شامل زوج مرتب  مي ,   باشند؟ 1(
1 (120  2 (60  3 (240  4 (180  

نفـر از آنهـا همكالسـي     3انتخاب كرد كه دقيقاً نفر را از ميان آنها  5توان  نفره وجود دارد. به چند طريق مي 10كالس  6اي  در مدرسه  97-
  باشند؟

1 (720000  2 (1440000  3 (240000  4 (480000  
-98  ها يك در ميان قرار گيرند، چقدر است؟ نشينند. تعداد حاالتي كه زن زن در يك رديف كنار هم مي 3مرد و  5 

1 (2880  2 (2560  3 (2720  4 (2640  
-99  توان نوشت؟ چند عدد چهار رقمي مي 3و  3، 3، 2، 2، 2، 1، 1، 1با ارقام  

1 (72  2 (84  3 (66  4 (78  

اگر  
...

A

                 
       

                     
         

10 10 10 10
2 3 4 10

12 12 12 12 12
3 5 7 9 11

-100  در اين صورت كدام گزينه صحيح است؟ 

1 (A 1  2 (A  1
2  3 (A  1

3  4 (A  2
3  

P/شامد مستقل باشند به طوري كه دو پي Bو  Aاگر   (A B)  0 25  و/P (A B )  0 35  آنگاه حاصلP(A B ) 101  كدام است؟-

1 (4
5  2 (5

6  3 (2
3  4 (9

10  

-102  حداقل يك مرتبه ظاهر شوند چقدر است؟ 6تا  1كنيم. احتمال اينكه هر كدام از اعداد  مرتبه پرتاب مي 7تاس سالم را يك  

1 (5
324  2 (35

324  3 (35
648  4 (5

648   
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    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

كنيم.  هاي اين ظرف را متوالياً و بدون جايگذاري از ظرف خارج مي آبي است. مهرهمهرة  4سياه و مهرة  3سفيد و مهرة  5ظرفي شامل   103-
  است؟خارج شده، آبي باشد، چقدر مهرة احتمال اينكه آخرين 

1 (1
3  2 (11

12  3 (1
4  4 (1

12  

-104 4كنيم. احتمال اين كه عـدد انتخـاب شـده نـه بـر       يك عدد به تصادف انتخاب مي 1000تر يا مساوي  اعداد طبيعي كوچكمجموعة از  
  ، كدام است؟6بر  پذير باشد و نه بخش

1 (/0 333  2 (/0 667  3 (/0 375  4 (/0 625  
رتاب باشند. با كدام احتمال حداكثر در سه پ 3كنيم تا براي اولين بار هر دو عدد رو شده مضرب  دو تاس سالم را آنقدر با هم پرتاب مي  105-

  شود؟ اين نتيجه حاصل مي

1 (217
729  2 (64

729  3 (227
729  4 (74

729  

اينكه اين عدد  كنيم. اگر ارقام اين عدد از چپ به راست نزولي باشند، احتمال عددي سه رقمي با ارقام متمايز را به تصادف انتخاب مي  106-
  زوج باشد، كدام است؟

1 (5
12  2 (7

12  3 (1
2  4 (3

5  

كنـيم.   به خـارج مـي  آبي موجود است. ابتدا دو مهره به تصادف و بدون رؤيت از جعمهرة  4سياه و مهرة  6سفيد و مهرة  3اي  در جعبه  107-
  آخر سياه هستند؟مهرة كشيم. با كدام احتمال هر دو  ها دو مهره بيرون مي مهرهبقية سپس از 

1 (3
13  2 (6

13  3 (5
26  4 (5

52  

0/احتمال موفقيت مريم در آزمون كنكور   0/و احتمال موفقيت او در آزمون رانندگي  6 است. اگر مريم در آزمون كنكور موفق شود،  8 108-
0/احتمال موفقيت او در آزمون رانندگي    شود؟ است. با كدام احتمال مريم الاقل در يكي از اين دو آزمون موفق مي 9

1 (/0 68  2 (/0 78  3 (/096  4 (/0 86  
سياه وجـود دارد. از ظـرف   مهرة  5سفيد و مهرة  B ،3سياه و در ظرف مهرة  3سفيد و مهرة  A ،4مفروضند. در ظرف  Bو  Aدو ظرف   109-

A دو مهره به تصادف به ظرف ،B كنيم، سپس يك مهره از ظرف  منتقل ميB خارج شده از ظرف مهرة كنيم. احتمال اينكه  خارج ميB 
  سفيد باشد، كدام است؟

1 (89
420  2 (89

210  3 (29
140  4 (29

70  

اول جعبة المپ معيوب موجود است. از  5دوم جعبة المپ معيوب و در  3اول جعبة المپ موجود است. در  14و  8ر دو جعبه به ترتيب د  110-
جديد، جعبة دهيم. با كدام احتمال، يك المپ انتخابي از  جديدي قرار ميجعبة المپ به تصادف برداشته و در  10دوم جعبة المپ و از  6

  معيوب است؟

1 (59
224  2 (59

448  3 (163
224  4 (163

448  

  شناسي زيست
-ATP ،.........  111شدن  هاي ساخته در روش 

  تينين مصرف شود.اتواند كر ) مي1
  تواند انرژي حاصل از انتقال الكترون مصرف شود. ) مي2
  (كلروپالست) و نور دخالت داشته باشد. نيست سبزديسه) ممكن 3
  ) ممكن نيست انرژي حاصل از مواد مغذي مصرف شود.4
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-112  .........دهد كه  درون اندامكي رخ مي اي كه نيازمند اكسيژن است، اي از تنفس ياخته ها مرحله اي وهستهدر ه 
  ) داراي چندين دناي حلقوي است.1
  اي سيتوپالسم است. زمينهمادة ) داراي رناتني همانند رناتن درون 2
  هاي سيتوپالسمي است. ) فاقد توانايي دريافت پروتئين3
  است. قد توانايي تقسيم همراه با ياخته) فا4

-113 .........در واكنش قندكافت، هر تركيب نوكلئوتيدي  
  يابد. با از دست دادن پروتون اكسايش مي) 2  يابد. ا دريافت الكترون كاهش مي) ب1
  ) داراي قندهاي پنج كربني است.4  دار پوريني است. ) داراي باز آلي نيتروژن3

-114  كند؟ چند مورد از موارد زير جمله زير را صحيح تكميل مي 
  ».........هيدروژن از وراي غشاي داخلي ميتوكندري، دهندة  انتقالهر پروتئين «

  عضوي از زنجيره انتقال الكترون است. )الف
  باشد. ساختارهاي اول تا سوم پروتئين ميقطعاً داراي  ب)
  پتاسيم، فعاليت آنزيمي دارد.ـ  همانند پمپ سديم ج)
  .سوي غشاي داخلي ميتوكندري است اختالف غلظت هيدروژن، در دوكاهندة  د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

-115    ؟نيستدهد، كدام گزينه صحيح  كه نوعي واكنش زيستي را نشان مي رو هبا توجه به شكل روب 
  تواند اسكلتي در انسان، ميماهيچة ) آنزيم اين واكنش جهت تامين سريع انرژي انقباض 1
  عمل كند. 
  ها اي است كه از طريق كليه مستقيم حاصل از اين واكنش، ماده ) يكي از محصوالت2
  شود. دفع مي 
  تواند باعث جدا شدن سر ميوزين از يكي از محصوالت حاصل از اين واكنش مي) 3
  اكتين شود. 
  طي قندكافت (گليكوليز) است. ATPطي آن همانند روش توليد  ATP) روش توليد 4

-116  كند؟ تكميل مي نادرستكدام گزينه عبارت زير را  
  ».........شود  ......... فرايندي كه سبب ور آمدن خمير ميشود  فرايندي كه باعث ترش شدن شير مي «
  شود. آغاز مي ATPكافت) (آببا فرايند هيدروليز  ـ ) همانند1
  شود. سبب كاهش مستقيم تركيب سه كربني فاقد فسفات مي ـ ) برخالف2
  تواند سبب درد عضالني شود. آورد كه مي ميتركيبي را به وجود  ـ ) برخالف3
  شود. اكسيد مي ديسبب تشكيل كربن  ـ ) همانند4

-117  شود ......... اي هوازي كه بدون نياز به اكسيژن انجام مي فرايندي از تنفس ياخته 
  .است همراه الكترون ناقل و پرانرژي هاي مولكول ديتول با) 1
  .ابدي يم خاتمه روواتيپ از CO2 مولكول كي شدن آزاد با) 2
  . رديگ يم صورتاي  مربوط به تنفس ياخته ميآنز ژنِ واجد هاي ياخته در تنها) 3
  .ندارد الكترون رندهيپذ وجود به ازيين ،ها اختهي در تدوام براي) 4

-118 بخش مشخص شده در شكل مقابل صحيح است؟ ةكدام گزينه دربار 
 متفاوتي با قسمت گوشتي ميوه هلو است.  منشأداراي ) 1

 ها را در بر گرفته است.  نازك تخمك است كه دانهپوستة ) 2

  .در بر گرفته شده است ،بخش حجيم برچه گل نهنج،) توسط 3
  تواند گياه جديدي را تشكيل دهد. بخشي از رويان است كه مي) 4
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-119 است. غيرممكنشود، تشكيل .........  طور معمول، در چرخه زندگي گياهاني كه دو نوع ياخته تخم با عدد كروموزومي متفاوت ايجاد مي به 
  هاي جنسي نر درون بساك ) ياخته1
  گردهكيسة گرده رسيده در دانة ) 2
  اندازه از طريق تقسيم ميوز هاي هم ) ياخته3
  با تقسيم ميتوزحركتي وسيلة جنسي فاقد ياختة ) 4

-120 صحيح است؟ قطعاً ،هر گل گياه كدودربارة كدام گزينه  
  شود. ) نوعي گل دوجنسي محسوب مي1
  خود است. كدو) داراي چهار حلقه بر روي نهنج 2
  هاي خود تعدادي گلبرگ جدا از هم دارد. ) در يكي از حلقه3
  دهد. ) در ساختارهاي توليدمثلي خود تقسيم كاستمان را انجام مي4
-121 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به 

 ».........رسيده دانة دهند، در اين گياهان، در هر  وسيعي از زمين را به خود اختصاصپهنة اند  گياهان توانسته گروهي از«

    ) رويان، داراي تعدادي لپه است.1
 ) بيشترين حجم دانه را لپه پر كرده است.2

  .اكسيژن و دماي مناسب نياز دارد) براي رويش به 3
 نتيكي متفاوت نسبت به گياه نسل قبل وجود دارد.ژ) پوسته با محتواي 4

-122 كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به 
 ».........توانند  مي .........هاي حاصل از تقسيم  ياخته«

  وجود آورند. بهداراي دوهسته را ياختة ـ  بافت خورشياختة عدد ) ميوز يك 1
  تخمك لقاح يابند.ياختة با دو  ـ لوبياگردة دانة زايشي موجود در ياختة ) رشتمان 2
  آورند. وجود  گرده را بهدانة يك ميتوز، با انجام واسطة تنها به  ـ گرده در ذرتكيسة هاي درون  ) كاستمان ياخته3
  موجب اتصال رويان به ديواره تخمك شوند. ـ ديد در نخوئتقسيم تخم ديپلواز تر حاصل  بزرگياختة ) ميتوز 4

-123 ميلين، درست است؟سازندة  ةياخت(گليكوليز) در  قندكافت مرحلةهاي  واكنش دربارةكدام عبارت،  
  گردد. مصرف مي ATPدار دو فسفاته، دو مولكول ) با توليد هر تركيب كربن1
  گردد. فسفاته مصرف مي فسفات، يك تركيب دودار بدون  ) با توليد هر تركيب كربن2
  شود. مصرف مي NADH) با توليد هر قند دو فسفاته، يك مولكول3

  گردد. توليد مي NADدار، يك مولكول ) با توليد هر تركيب نيتروژن4
اين نوع تنفس  دربارةگيرد. كدام عبارت،  م از مولكولي پرانرژي الكترون ميطور مستقي در پي مصرف گلوكز در نوعي ياخته، پيرووات به  124-

  صحيح است؟

  گردد. مصرف مي NAD، يك مولكولCO2) به دنبال آزاد شدن 1
  يابد. به تركيب دو كربني انتقال مي NADHهاي يك مولكول  ) الكترون2
  گيرد. هاي پرانرژي سه فسفاته در غياب اكسيژن صورت مي ) توليد مولكول3
  شود. توليد مي NADHزمان با توليد تركيب شش كربنه از تركيب چهار كربني، ) هم4

-125  شود. ، از ......... كاسته ميهاي آن ياختهدر ......... ايش دو سر بازو، به دنبال افز عضلةدر يك فرد سالم، هنگام فعاليت  
  ـ غلظت يون هيدروژن خونA) توليد استيل كوآنزيم 1
  كربنات خون ) توليد الكتيك اسيد ـ ميزان بي2
  ATPاكسيد ـ ميزان توليد  ) توليد كربن دي3
  ) مصرف اكسيژن ـ توليد كربنيك اسيد خون4
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-126  كبدي صحيح است؟ياختة هاي مسئول تنفس هوازي  چند مورد در ارتباط با هر يك از پروتئين 
  اند. هاي بستره توليد شده هاي فعال در راكيزه توسط رناتن آنزيمهمة الف) 

  اند. در هسته رونويسي شده 2آنها توسط رنابسپارازرمزكنندة هاي  ب) ژن
  هستند.ج) داراي الگوهايي از پيوندهاي هيدروژني 

  شود. مي +NADسازي  د) مستقيماً باعث خنثي
  3) 4  ) صفر3  1) 2  2) 1

NADHهاي  انتقال الكترون در غشاي دروني راكيزه، الكترونزنجيرة در   H هاي  ......... الكترونFADH2     باعـث فعـال شـدن 127-
  شوند. مي......... پمپ براي انتقال فعال پروتون 

  سه ـ) برخالف 4  ) برخالف ـ دو 3  ) همانند ـ دو 2  ) همانند ـ سه1
-128  چند مورد در ارتباط با تبديل ماده به انرژي در بدن انسان درست است؟ 

  شود. هاي آزاد در راكيزه مي الف) كربن مونواكسيد همانند آنتوسيانين سبب افزايش راديكال
  يابد. هاي آزاد افزايش مي راكيزه، احتمال تشكيل راديكالبسترة ها در  ب) با كاهش پروتون

  هاي آزاد شود. تواند سبب تجمع راديكال معنا برخالف جهش خاموش در ژنوم سيتوپالسمي مي ج) جهش بي
  شود. ساز ميATPطور غيرمستقيم سبب مهار فعاليت پروتئين  سمي است كه بهمادة د) سيانيد 

  ) صفر4  2) 3  1) 2  3) 1
-129  كند؟ درستي تكميل مي زير را بهجملة د چند مور 

  .........» نيست در گياه .......... ممكن«
  فرنگي ـ عاملي كه براي توليدمثل غيرجنسي ويژه شده است، داراي پوستك باشد. الف) توت

  هاي معبر باشد. ب) الله ـ بخش كوتاه و تكمه مانند داراي ياخته
  جديد است، رشد افقي داشته باشد.هاي  ج) زنبق ـ بخشي كه محل پيدايش پايه

  اي بزرگ باشند. هايي با هسته كننده مواد غذايي، داراي ياخته زميني ـ بخش متورم ذخيره د) سيب
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

-130  هاي نوتركيب وجود دارد؟ هاي گل كامل امكان پيدايش فامينك در كدام حلقه  
  ) سوم و چهارم2    ) اول و دوم1
  دوم و چهارم )4    ) اول و سوم3

-131  ؟نداردروياني گياه ذرت وجود كيسة هاي تخم در يك  در حالت طبيعي امكان تشكيل كدام ياخته 
1(AaBbCc - AaaBBbCCc   2 (AABbCC - AAABbbCCC  
3(aaBbCc - aaaBBbCcc   4 (aaBbCC - aaaBbbCCc 

-132  است. ممكن غيرتوان انتظار داشت در حالت طبيعي، ........  در ارتباط با گياه لوبيا مي 
  اي كه هنوز رشد آن پايان نيافته  گردهلولة ها در  ) پيدايش زامه1
  هاي حاصل از تقسيم ميوز پارانشيم خورش هاي نر با ياخته ) امكان لقاح هر يك از كامه2
  ته روياني لقاح يافكيسة هاي با عدد كروموزومي متفاوت در  ) وجود هسته3
  نارسگردة گي در هر هاي با حداكثر فشرد تن ) رويت فام4

-133  ......... تواند مي ،.........هر باكتري  
  از ميزان آمونياك محيط بكاهد. ن ـكننده نيتروژ ) تثبيت1
  ند.كاز مواد آلي براي توليد نيترات استفاده  فقط ـساز  نيترات) 2

  را دچار كاهش نمايد. NADPانتقال الكترون،   از طريق زنجيره ـكننده نيتروژن  تثبيت) 3
  با استفاده از كربن غيرآلي، تركيبات آلي متنوعي بسازد. ـ ) شيميوسنتز كننده4
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 8صفحه   شناسي زيست

 

-134  .نمايند .........توانند  كنند، مي را پر مي C4لپه و  رم بااليي و پاييني برگ گياهي تكديهاي پارانشيمي كه فضاي بين اپ تهياخ  ةهم 
  را مصرف NADPHاي از چرخه كالوين  مرحله) در 1
  ) انرژي نوري را به انرژي شيميايي تبديل2
  توليدرا كربني  ز تركيبات سه) انواعي ا3
  اكسيد كربن جو را تثبيت ) دي4

 NADP .........  135-
  تأثير است. بي ATPانتقال الكترون بر توليد  زنجيرةعنوان عضوي از  ) به1
  نقش دارد. 1 آب توسط فتوسيستم تجزيةكند و در  ) به كلروفيل در به دام انداختن نور كمك مي2
  شود. كربني توليد مي كربني از مولكول سه ، به هنگام تشكيل قند سههاي مستقل از نور واكنش) در 3
  كربني نقش دارد. ب پنجكربني از تركييب چهاركند و در تشكيل ترك قل ميكالوين منت چرخة ها را به ) الكترون4

-136  كند؟  طور درستي تكميل مي مقابل را به جملةكدام عبارت  
  ».........كند  وقتي سلول شروع به تنفس نوري مي«
    شوند. هاي تيالكوئيدي فتوسنتز متوقف مي ) ابتدا واكنش1

  يابد. در كلروپالست افزايش مي NADP) توليد 2
    هاي نگهبان روزنه در حالت تورژسانس قرار دارند. ) سلول3
  شود. ) فعاليت كربوكسيالزي روبيسكو در تيالكوئيد متوقف مي4

-137 به آب و هواي گرم و خشك صادق است؟ C4كدام عبارت، در مورد پاسخ گياه  
   دهد. كربن جو در آنها، به ميزان زياد فعاليت اكسيژنازي هم انجام مي اكسيد ديكنندة  تثبيت، آنزيم CAMبرخالف گياهان) 1
  كنند.  هاي خود ذخيره مي اكسيد كربن جو را در كريچه ، اسيدهاي آلي حاصل از تثبيت ديC3همانند گياهان) 2
  كنند.  توليد مي CO2، با تجزيه يك تركيب دو كربني در خارج از كلروپالست،C3هانبرخالف گيا) 3
  هاي مستقل از نور فتوسنتز را دارند.  ، توانايي انجام واكنشCAMهمانند گياهان) 4
-138 اي دارد؟  شود، چه مشخصه الكترون كه در غشاي تيالكوئيد يافت مي دهندة انتقالهر تركيب   

  سازد.  مي ADP ،ATPبا افزودن گروه فسفات به  )1
  اليه غشاي تيالكوئيد در تماس است.  با فسفوليپيدهاي هر دو) 2
  تواند موجب انتقال الكترون نوعي سبزينه شود. ) در پي اكسايش و كاهش مي3
  كند. ضاي درون تيالكوئيد وارد ميهاي هيدروژن را به ف يون، ATPبدون مصرف ) 4

-139  كند؟ ه جمله زير را به درستي تكميل ميكدام گزين 
 ........»ن فتوسنتزكنندگاهمة «

 اكسيد جو را تثبيت كنند. دي  توانند كربن ) بدون حضور نور نمي1

 .اندازند هاي خود انرژي نور خورشيد را به دام مي رنگيزهواسطة ) به 2

 اندازند. را به دام مينوري انرژي ) به كمك دو نوع فتوسيستم در غشاي تيالكوئيد خود 3

  كنند. عنوان منبع الكترون استفاده مي  به از آب 2مين الكترون مركز واكنش در فتوسيستم براي تأ) 4
-140  هاي نوري فتوسنتز يك گياه علفي، درست است؟  د مورد، در ارتباط با واكنشچن 

  ست.كلروپالست ا بسترة Hتراكم افزايشساز تنها عامل مؤثر در ATPپروتئين )الف
Pهاي پرانرژي  الكترون )ب P، با از دست دادن انرژي به680   شوند. منتقل مي 700
Pكلروفيل برانگيختةهاي  الكترون )ج   كند. ، پمپ پروتون تيالكوئيدها را فعال مي700
Pشده از  هاي تحريك انتقال الكترون )د Pبه  680   را به دنبال دارد. ATP، توليد 700
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4   
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 9صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  فيزيك
ثانيه بعد  4تر را  زند و اولين پژواك صداي خود از صخره نزديك قائم و موازي ايستاده است. اين شخص فرياد مي صخرةشخصي بين دو   141-

 فاصـلة باشـد،   1600دو صـخره از هـم    فاصـلة شنود. اگر  ثانيه پس از پژواك اول مي 2شنود و صداي پژواك دوم را از صخره دورتر  مي
  دورتر چند متر است؟ صخرةشخص تا 

1 (320  2 (640  3 (960  4 (1280  
در شكل زير، پرتو بازتاب نهايي نسبت به پرتو تابش اوليه چند درجه منحرف شده است؟ (از هر سه آينه بازتاب داريم ولي از سطح هر   142-

  آينه بيش از يك بازتاب نداريم.)
1 (140    
2 (60  
3 (120  
4 (80  
  

شود. كدام گزينه موج بازتابي را پس از بازتاب كامل از انتهاي بسته تار، به درسـتي نشـان    يك موج مطابق شكل در يك تار منتشر مي  143-
  دهد؟ مي

1 (  2 (   

  

3 (  4 (  

-n3 144هاي  شود و مماس بر سطح جدايي دو محيط با ضريب شكست هاي ديگر مي ) وارد محيط1مطابق شكل زير، پرتوي نوري از محيط ( 
نور در محـيط   ) باشد و سرعت1درصد كمتر از ضريب شكست نور در محيط ( 25) 2شود. اگر ضريب شكست نور در محيط ( مي n4و 
sin)/) است؟ 3) چند برابر ضريب شكست محيط (2) باشد، ضريب شكست محيط (4) نصف سرعت نور در محيط (3( ) 37 0 6  

1 (5
8  

2 (3
8  

3 (5 3
8  

4 (3 3
8  

كشد تا اين موج مسـافت   شود. چند ثانيه طول مي در يك طناب منتشر مي cm20و طول موج  Hz1500يك موج سينوسي با بسامد   145-
  متر را طي كند؟ 450

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

/و چگالي آن  mm22مساحت مقطع يك سيم  
g

cm31 نيوتن كشيده شود، طول موج امواج عرضي با  9است. اگر اين سيم با نيروي  8 146-

  متر است؟ در آن چند سانتي Hz200بسامد 
1 (50  2 (25  3 (/12 5   4 (400  
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 10صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

kmهاي  با تندي S ثانويةو امواج  P اوليةلرزه امواج  در يك زمين 
s

kmو  10
s

نگـار در سـطح زمـين     ثانيه به لرزه 3با اختالف زماني  5 147-

  رخ داده است؟ نگار ها روي خط راستي منتشر شود، زلزله در عمق چند كيلومتري لرزه رسد. اگر اين موج مي
1 (10  2 (15  3 (25  4 (30  

-148  است؟ نادرستامواج الكترومغناطيسي  دربارةچندتا از جمالت زير  
  دوره هستند. هاي الكتريكي و مغناطيسي هم الف) نوسان ميدان

  تواند طولي يا عرضي باشند. ب) امواج الكترومغناطيسي مي
ها در حال انتشار است. اگر در يك مكان و در يك لحظه ميدان مغناطيسي در zج) يك موج الكترومغناطيسي سينوسي، در جهت منفي محور 

  است. xباشد، ميدان الكتريكي در جهت  yجهت 
  د) سرعت امواج الكترومغناطيس فروسرخ و فرابنفش در آب متفاوت است.

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1
صوتي اول در كنار آن قرار  چشمةصوتي ديگر، مشابه  چشمة 3بل است. اگر  دسي  اندازةمشخص به  نقطةوتي در يك تراز شدت ص  149-

log/شود؟ (اتالف انرژي ناچيز است و  بل بيشتر مي دهيم، تراز شدت صوت در همان نقطه چند دسي 3 0 5(  
1 (/0 5   2 (5  3 (/0 6   4 (6  

درصد  19را   زمان نيروي كشش سيم درصد افزايش دهيم و هم 20منبع موج را  دورةموج عرضي در يك تار در حال پيشروي است. اگر   150-
  كند؟  كاهش دهيم، طول موج امواج عرضي در اين تار چگونه تغيير مي

  يابد. درصد افزايش مي 8) 2    يابد. درصد كاهش مي 8) 1
  كند. ) تغيير نمي4    يابد. درصد كاهش مي 18) 3

cmنقش يك موج عرضي كه در طناب با سرعت  
s

در حال انتشار است، مطابق شكل زير است. مسافتي كـه يـك ذره از طنـاب در     30 151-

  متر است؟ د سانتيكند، چن در اثر نوسان طي مي s2مدت 
  ) صفر1
2 (8  
3 (12  
4 (24  
  

كه سطح آن بر جهت انتشار عمود اسـت. اگـر تـراز     اي از منبع صوتي قرار دارد به طوري در فاصله cm210يك ميكروفن به مساحت   152-
كند؟  دقيقه تقريباً چند نانوژول انرژي صوتي از سطح ميكروفن عبور مي 15بل باشد، در مدت  دسي 27شدت صوت در سطح ميكروفن 

/
W(I , log )
m

 12
0 210 2 0 3  

1 (/0 45  2 (/4 5  3 (/09  4 (9  

/و چگالي  mm220فلزي يكنواخت داراي سطح مقطع  ميلةمطابق شكل، يك  
g

cm31 در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت به شدت  5 153-

T40 آمپر از ميله عبور كند تا ميله در حال تعادل باشد؟  قرار گرفته است. جريان چند ميليN(g )
kg

 10  

1 (/2 5  
2 (5  
3 (/7 5  
4 (10  
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 11صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

اند كه در آنها بين دورهـاي مجـاور،    ، طوري پيچيده شدهmm2و  mm3دار به قطر  هاي روكش به ترتيب از سيم Bو  A سيملولةدو   154-
1/جريان  A سيملولةاي وجود ندارد. اگر از  فاصله  A سـيملولة بگذرد، بزرگي ميدان مغناطيسـي درون   A1جريان  B سيملولةو از  5

  است؟ B ملولةسيچند برابر 

1 (9
4  2 (4

9  3 (3
2  4 (1  

-155  است؟ نادرستهاي زير،  چند مورد از گزاره 
  ها در اتم است. الكترون حركتخاطر  الف) خاصيت مغناطيسي مواد به

  است.ب) آهن فرومغناطيس سخت و فوالد فرومغناطيس نرم 
  شود. هاي مغناطيس به سختي انجام مي جايي مرز حوزه ج) در مواد پارامغناطيس، جابه

  اي است. هاي مغناطيسي در مواد فرومغناطيس وقتي ميدان مغناطيسي خارجي وجود ندارد، كاتوره گيري حوزه د) جهت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هـاي سـيملوله    كه سـيم  به طوري ،ايم حلقه است، ساخته 10كه داراي  cm4اي به قطر  سيملوله ،mm8با قطعه سيمي به قطر مقطع   156-
، بزرگي ميدان مغناطيسي در مركز سـيملوله حـداكثر   كنيممتصل  V30سيملوله را به اختالف پتانسيل اگر  ،اند كامالً به هم چسبيده

T.m؟ شود يمچند تسال 
( .m , )

A
       6 7

05 10 12 10  

1 (/
 36 8 10    2 (/

 46 8 10  

3 (/
 23 6 10    4 (/

 33 6 10  
-157  ها مثبت است؟ بار ذرهپيمايند. در كدام مسير،  چهار ذره هنگام عبور از ميدان مغناطيسي درونسو، مسيرهايي مطابق شكل زير را مي 

  )2) و (1) (1
  )1) فقط (2
  )3) و (1) (3
  )4) فقط (4
  

  
  

N، در فضايي كه در آن يك ميـدان الكتريكـي يكنواخـت بـه بزرگـي      C1اي با بار  مطابق شكل، ذره 
C

 412 و يـك ميـدان    10 158-

/مغناطيسي يكنواخت به بزرگي  T0 mتسال وجود دارد، با سرعت  8
s

 54 شود. اگر ميـدان الكتريكـي و مغناطيسـي     پرتاب مي 10

جهت باشند، بزرگي نيروي برايند وارد بر ذره چند نيوتن است؟ (از وزن ذره در برابر نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي وارد بر آن  هم
  )شود. نظر مي صرف

1 (/01  
2 (/004  
3 (/0 28  
4 (/0 2   
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 12صفحه   شيمي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

kº¼ÃQ
kº¼ÃQ ÂP²ITºA

O H H H O O

(kJ.mol )

  

1463 438 500

فرومغناطيسـي را در حضـور چـه نـوع ميـدان       مادةهاي الف، ب و ج  دهد. قسمت فرومغناطيس را نشان مي مادةشكل زير طرحي از   159-
  دهد؟ مغناطيسي خارجي نشان مي

  
  
  
  ) الف: در غياب ميدان ـ ب: در حضور ميدان قوي ـ ج: در حضور ميدان متناوب1
  قوي) الف: در غياب ميدان ـ ب: در حضور ميدان ضعيف ـ ج: در حضور ميدان 2
  ) الف: در حضور ميدان قوي ـ ب: در حضور ميدان ضعيف ـ ج: در غياب ميدان3
  ) الف: در حضور ميدان قوي ـ ب: در غياب ميدان ـ ج: در حضور ميدان ضعيف4

نيوتن  10، ترازو عدد kتن كليد است. قبل از بس cm30ربا قرار دارد، برابر  هاي آهن كه در ميان قطب abدر شكل زير، طول سيم افقي   160-
گذرد و هريك  آمپر از سيم مي 20شود، جريان  بسته مي Kدهند. وقتي كليد  نيوتن را نشان مي 2هاي فنري، عدد  و هريك از نيروسنج

2/ها، عدد  از نيروسنج تسال بوده و ترازو در اين .........  آهنرباميدان مغناطيسي  به چپ، دهند. به ترتيب از راست نيوتن را نشان مي 3
  دهد؟  نيوتن را نشان مي......... حالت 

10/ـ  01/) 1 6   
9/ـ  01/) 2 4  
10/ـ  0001/) 3 6  
  10ـ  0001/) 4
  
  

  

  
  
  شيمي
 H  161  ؟ندارديك واكنش به چه تعداد از موارد زير بستگي-

  ها دهنده الف) مقدار واكنش
  ها ب) مقدار فراورده

  ها ها و فراورده دهنده ج) حالت فيزيكي واكنش
  شود ميد) راهي كه براي انجام واكنش در پيش گرفته 

  ) فشار الزم براي انجام واكنشه
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

/هاي جدول زير به ازاي توليد  با توجه به داده   203 01 -162  شود؟ گرما مبادله مي كيلوژولمولكول بخار آب چند  10
H (g) O (g) H O(g) 2 2 22 2   

1 (119  
2 (/0119  
3 (476  
4 (/0 476   
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 13صفحه   شيمي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

-163  با توجه به نمودار داده شده، كدام عبارت (ها) درست است؟ 
0/الف) مقدار گرماي الزم براي تبخير  3/مول برم مايع برابر با  25   كيلوژول است. 7

Hواكنش  Hب)  (g) Br (g) HBr(g) 2 2   است. kJ72برابر با  2
Brج)  (l)2  نسبت بهBr (g)2 پذيري بيشتري دارد. واكنش  
HBrواكنش  Hد)  (g) H (g) Br (l) 2 /برابر با  22 kJ57   است. 2
  ) الف ـ ج2  ) ب ـ د1
  ) د4  ) الف3

xگرم الماس را بسـوزانيم   30شود و اگر در همان شرايط  كيلوژول گرما آزاد مي xگرم گرافيت را بسوزانيم  30چنانچه    كيلـوژول   5 164-
Cشود، تفاوت آنتالپي سوختن الماس و گرافيت در شرايط ياد شده، چند كيلوژول است؟ ( گرما آزاد مي g.mol 112(  

1 (1  2 (/1 5  3 (2  4 (/2 5  
/بر اثر سوختن كامل   mL28 /اتانول با چگالي  75 g.mL10 -165  شود؟ چند كيلوژول گرما آزاد مي 8

kJ.mol , C H OH g.mol   1 1
2 51368   آنتالپي سوختن اتانول 46

1 (684  2 (342  3 (171  4 (/85 5  
-166  پاسخ درست هر سه جاي خالي در كدام گزينه آمده است؟ (به ترتيب از راست به چپ) 

  باشد. ـ هپتانون و نفتالن برابر ......... مي2هاي  ها در هر واحد مولكول الف) تفاوت شمار اتم
  در بنزآلدهيد يكسان است. Hو  Oهاي  به مجموع شمار اتم Cهاي  هاي كربن به هيدروژن در ......... با نسبت شمار اتم ب) نسبت شمار اتم

  رو به صورت ......... است.  ج) فرمول مولكولي تركيب روبه
  
  
C، بنزن، 6) 1 H O10 C، اتين، 4) 2    18 H O10 18  
C، اتين، 6) 3 H O11 C، بنزن، 4) 4    16 H O10 16  

-167  باشد؟ مي نادرستكدام گزينه در مورد تركيب داده شده كه يكي از مواد آلي موجود در رازيانه است،  
  ) تركيب آروماتيك با گروه عاملي اتري است.1
  شود. ير مي) در اثر واكنش با چهار مول هيدروژن س2
C) فرمول مولكولي آن 3 H O10   باشد. مي 13
  برد. ) رنگ محلول برم را از بين مي4

CuSOپيشرفت واكنش محلول پتاسيم پرمنگنات با يك اسيد آلـي را ......... واكـنش     (aq) Zn(s) ZnSO (aq) Cu(s)  4 4 168-
  ......... بر اساس تغيير رنگ اجزاي واكنش بررسي كرد.

  توان ) برخالف ـ مي2    توان همانند ـ مي) 1
  توان ) برخالف ـ نمي4    توان ) همانند ـ نمي3

-169  هاي زير بيشتر است و دليل آن چيست؟ يك از واكنش هاي يكسان، سرعت كدام و غلظت C25در دماي  
a) H (g) F (g) HF(g) b) H (g) O (g) H O(l)   2 2 2 2 22 2 2  

1 (aها شبيه به هم است. فراوردهها و  دهنده ، چون حالت فيزيكي واكنش  
2 (b.چون ضريب مولي هيدروژن در آن بيشتر است ،  
3 (b.چون اكسيژن كاتاليزگر واكنش است ،  
4 (aپذيري فلوئور بيشتر از اكسيژن است. ، چون واكنش  
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 14صفحه   شيمي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

-170  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  با آب رابطه مستقيم دارد.هاي الكتروني يك فلز قليايي با سرعت واكنش آن  الف) مقدار اليه

  شود. تر از تجزيه سلولز كاغذ انجام مي ب) زنگ زدن آهن در هواي مرطوب سريع
  شود. ج) با افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره نيترات، پس از گذشت چند دقيقه رسوب سفيد رنگ نقره كلريد تشكيل مي

  شود و اولين عضو خانواده كربوكسيليك اسيدها است. فرنگي يافت مي تاي است كه در تمشك و تو د) بنزوييك اسيد نگهدارنده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-171  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  شبيه به هم است. Cو  Si الف) خواص فيزيكي دو عنصر

  ب) در ساختار سيليس، هر اتم سيليسيم با چهار پيوند اشتراكي به دو اتم اكسيژن متصل است.
  اي از رسانايي گرمايي سيليس دانست. توان نشانه هاي سنگ را مي ته شدن نان سنگك بر روي دانهج) پخ

  د) سيليس دومين اكسيد فراوان در پوسته زمين است.
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-172  است؟ نادرستجامدهاي كوواالنسي دربارة كدام گزينه  
  آنها ديرگداز هستند.) همگي 2  ) همگي آنها در دما و فشار اتاق جامد هستند.1
  جدول جاي دارند. 14آنها در گروه سازندة ) عنصرهاي اصلي 4  اند. ها ساخته شده ) همگي آنها از چينش سه بعدي اتم3

-173 است نادرستپروپانول  ـ1 اوره، استيك اسيد وسازندة درصد جرمي عناصر دربارة كدام مقايسه  
(H ,C ,N ,O : g.mol )    11 12 14 16  

  % Hپروپانول:  ـ1 <) اوره = استيك اسيد C %  2پروپانول:  ـ1 <اسيد استيك  <) اوره 1
  Oو  Cپروپانول: مجموع درصد  ـ1 <استيك اسيد  <) اوره O %  4پروپانول = اوره:  ـ1 >) استيك اسيد 3

-174  است؟ نادرستسيليس دربارة چند مورد از موارد زير  
  الف) داشتن مقاومت گرمايي

  اكسيد كربن ديب) داشتن ساختاري متفاوت با 
  14ج) يكي از شبه فلزهاي موجود در گروه 
  د) كمتر بودن نقطه ذوب آن از الماس

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
-175  ......... جز بهگرافن درست هستند دربارة هاي زير  عبارتهمة  

  دهد ) گرافن همانند گرافيت جريان برق را عبور مي2  يك اتم كربن است.اندازة ) ضخامت گرافن به 1
  باشد. برابر فوالد مي 100) مقاومت كششي گرافن 4  شيميايي سه بعدي دانست. گونةتوان يك  ) گرافن را مي3

چـه   Aدهد، به ترتيب از راست به چپ شـاره   با توجه به شكل داده شده كه توليد انرژي الكتريكي از پرتوهاي خورشيدي را نشان مي  176-
  تگاه چيست؟تواند باشد و نقش مولد در اين دس اي مي ماده

1 (NaCl(g)افزايش فشار بخار آب توليد شده ،  
2 (H O(l)2تبديل انرژي الكتريكي به انرژي گرمايي ،  
3 (H O(g)2هاي بخار آب ، كاهش شدت جنبش ذره  
4 (NaCl(l) آب به انرژي الكتريكي، تبديل انرژي جنبشي بخار  
  
  

-177  بيشتر است؟ SCOهاي پيوندي  هاي آن از تعداد الكترون هاي ناپيوندي اتم كدام مولكول قطبي است و تعداد جفت الكترون 
1 (SO3  2 (CH F2 2  3 (SOCl2  4 (CSF2  
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-178  رو كه مربوط به نقشه پتانسيل الكتروستاتيكي يك مولكول دو اتمي است، كدام مطلب درست است؟ وجه به شكل روبهبا ت 
  ) اين مولكول و فراورده فرايند هابر در ميدان الكتريكي رفتاري مشابه دارند.1
  هالوژن نباشد، ممكن است خاصيت نافلزي آن از فلوئور بيشتر باشد. B) اگر 2
هاي سازنده يكسان نيست و گشـتاور دو قطبـي آن    مولكول تراكم ابر الكتريكي بر روي اتمدر اين ) 3

  شبيه به مولكول اتين است.
4 (A  وB هاي اكسيژن و كربن باشد. تواند به ترتيب اتم مي  

-179  باشد، كمتر است؟ هايي كه باعث خاصيت نشان داده شده در شكل مي در كدام فلز درصد الكترون 
1 (Mg12  
2 (Ga31  
3 (Sn50  
4 (Sc21  

-180  است؟ نادرستكدام گزينه  
  ) با توجه به شكل نشان داده شده رنگ جسم سياه است.1
  ست.) نيتينول آلياژي از تيتانيم و روي بوده كه به آلياژ هوشمند معروف ا2
  ها صرفاً نقش كاهنده را دارد. ) فلز (واناديم)، در واكنش3
  شود. هاي آن، رنگ آن دچار تغيير مي ) با تغيير عدد اكسايش واناديم در نمك4

-181   هاي زير در مورد دو تركيب داده شده، درست است؟ چه تعداد از عبارت 

               
  )، باالتر است.1هاي عاملي بيشتر از تركيب ( ) به دليل داشتن تعداد گروه2جوش تركيب ( نقطةالف) 

  ) است.2) بيشتر از تركيب شماره (1ب) درصد جرمي هيدروژن در تركيب شماره (
  ) با هم برابر است.2) و (1هاي ( هاي ناپيوندي هر مولكول از تركيب ج) تعداد جفت الكترون
  مشابه است. هپتانون ـ2) با گروه عاملي موجود در 1در تركيب شماره (د) گروه عاملي موجود 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
بـه   tدهنده آغاز شده اسـت و در زمـان    مول از هر واكنش 1؟ (واكنش با تواند باشد ميـ زمان واكنش زير، به كدام صورت  نمودار مول  182-

  پايان رسيده است.)
j¼{ ¾ºpH¼¶ ¾²jI÷¶CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(g) ( )   3 2 2 2  

1 (    2 (  
  

3 (  4 ( 
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3

آن به ترتيب از راست به چپ چه تغييري در شعاع اتمي آلومينيم و اكسـيژن پديـد   سازندة در تشكيل آلومينيم اكسيد از عنصرهاي   183-
Oتر است؟ ( پديد آمده كوچك كدام يونآيد و در نهايت شعاع يوني  مي , Al8 13(  
  ـ افزايش ـ يون اكسيد) كاهش 2  ) افزايش ـ كاهش ـ يون اكسيد1
  ) كاهش ـ افزايش ـ يون آلومينيم4  ) افزايش ـ كاهش ـ يون آلومينيم3

-M 184هاي اليه ظرفيـت اتـم    ها از قاعده اوكتت پيروي كنند، مجموع عدد كوانتومي فرعي الكترون اتمهمة در ساختار يون داده شده اگر  
  نافلز است.) Mچه عددي است؟ (اتم 

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

-185  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت 
  اي ناخالص از سيليسيم است. الف) كوارتز نمونه

  جامدهاي كوواالنسي است.ب) يخ خشك برخالف آب منجمد (يخ) جزو 
  بار منفي دارد. جزئيمولكولي قطبي است كه اتم مركزي آن  NF3ج) 
  ذوب و چگالي تيتانيم در مقايسه با فوالد كمتر است. نقطةد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 آموز گرامي! دانش
(از كانـال   QR Code Readerافزار  نرموسيلة ، پس از اتمام آزمون، تصوير داده شده را به پاسخنامهدريافت  براي

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچة مركز سنجش آموزش مدارس برتر دريافت كنيد) در تلفن همراه خود اسكن نموده و 
 نماييد.
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  ويراستار گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف
  ـ سيما كنفي ـ حسن وسگريفاطمه اصل سليماني   مرتضي كالشلو  زبان و ادبيات فارسي 1

  محمدحسين قاسمي
  

  محسن آهويي ـ آريا ذوقي   كاظم غالمي  زبان عربي 2

ابوالفضل احدزاده ـ فردين سماقي ـ مجيد فرهنگيان   محمدرضا فرهنگيان  فرهنگ و معارف اسالمي 3
  كبير مرتضي محسني

  ماژالن حاجي ملكي ـ رضا عليزاده متين  ماژالن حاجي ملكي  زبان انگليسي 4
  ــ  پور ـ رضا ملكان ليلي نظيف  پور رضا ملكان  شناسي زمين 5
  عليرضا فاطمي محمدمصطفي ابراهيمي ـ محمد پورسعيد ـ امير قرباني محمدامين نباخته رياضي  6

 علي كرامت شناسي زيست 7
  فر مازيار اعتمادزاده ـ اميرحسين بهروزي

 مهرداد محبي ـ بهرام ميرحبيبي 
  معصومه فرهادي

  اوغلي جعفر شريف   جواد قزوينيانبهناز اكبرنواز ـ عرفان چنگي ـ   قزوينيانجواد   فيزيك 8
  محمدحسين جزايري  عليرضا عبدالهي ـ محمد عظيميان زواره   مسعود جعفري  شيمي 9

  
 

  ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)وگروه تايپ
  طاهره ميرصفيـ سميه قدرتيآسا ـ  هادي فيضمرضيه سهرابي ـ مهرداد شمسي ــعلي الماسي رقيه اسديان ـ

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
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1 

  زبان و ادبيات فارسي
  صحيح است.  4گزينه  .1

  عيب، مقدس، پاك) منزّه صفت است، نه اسم (بي
  )166تا  164هاي  ، صفحه14تا  10هاي  درس(فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  3گزينه  .2
گــري  پـايمردي اسـم مصـدر اسـت، بـه معنـي خواهشـگري و ميـانجي        

  كه ميانجي صفت است. درحالي
  دژم به معني خشمگين و عصباني درست است.

  )14تا  10هاي  درس(فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  2گزينه  .3

  در بيت دوم خوار به معني آسان است.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) دستور: وزير4) تيز: سريع   3) انديشه: ترس   1
  )12درس (فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  2گزينه  .4
  ها: امالي درست در گزينه

  الف) بخاييد   ج) خوار   د) فرزانگان   
  )14تا  10هاي  درس(فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  1گزينه  .5
  در بيت يك غزا به معني جنگ است.

معنـي حكـم   امالي غزا درست نيست و قضا به  4و  3، 2هاي  در گزينه
  الهي و تقدير درست است.

  )115صفحة (فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  1گزينه  .6

  خلد: مجد خوافي/ سندباد نامه: ظهيري سمرقنديروضة 
  صحيح است.  4گزينه  .7

  ها: بررسي گزينه
  پرور كنايه از خوب و دلخواه) پرور (جان انگيز و جان ) وجه شبه: خيال1
  پريم (پارادوكس)ايم و  ) وجه شبه: هر لحظه تهي2
  ) وجه شبه: بي پا و سر (كنايه از مخلص و فدايي)3
  ) وجه شبه در هيچ يك از دو تشبيه ذكر نشده است.4

  صحيح است.  2گزينه  .8
  شود. در اين بيت اسلوب معادله ديده نمي

  صحيح است.  1گزينه  .9
كنايـه از مشـغول/ خـونِ دل    جناس/ سرگرم  غزل و غزال

 تشبيه/ اي بادكنايه از اندوه فراوان/ خون دل چون لعل آويخته
  تشخيص

  هاي حسن تعليل و پارادوكس در ابيات وجود ندارد. آرايه
 صحيح است.  3گزينه  .10

جنـاس/ هـر    اي شمع/ در و سر چو پروانه/ استعاره تشبيه 
  كنايهدري سر زدن 

  صحيح است.  3گزينه  .11
» سه مـورد «هاي وصفي  فقط مورد ب نادرست است. تعداد صحيح تركيب

  ـ مردي آهنگر   3زيان  ـ مردي بي2ـ يك مرد 1است: 
  اضافي: سرِ من  تركيب

  صفت بياني  زيان  آهنگر ـ بي
  متممشاه
  اليه مضافمتمم و مسر 

  )94ة صفح، 11درس (فارسي دوازدهم، 

 .صحيح است 4گزينه  .12
صفت مفعولي است: پراكند (بن ماضي + ه) » پراكنده«واژة  4گزينة در بيت 

در ساير ابيات صفت فاعلي (بـن مضـارع + ـَ نـده) شـده اسـت: شـمارنده،        
  پذيرنده، فريبنده

  )94ة صفح، 11درس (فارسي دوازدهم، 
 صحيح است.  1 گزينه .13

عـالوه بـرحفظ معنـاي قـديم، معنـاي جديـد هـم         » ركـاب «واژة فقط 
  پذيرفته است  نظير: ركاب دوچرخه.

دچـار تحــول  » ســوگند«و در مـورد (د)  » شــوخ«واژة در مـورد (الـف)   
  معنايي شدند. 

كه » سپر«سپرنده و رهگذر را با  به معني ره» سپر ره«واژة (ب) در مورد 
  جنگي است، اشتباه نگيريم. لة وسي

  )105ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 
 . صحيح است 1 گزينه .14

است كه تنها يك حـرف اضـافه گرفتـه    » كيسه«واژة  1گزينة متمم در 
دارد كـه همـه را دزد    نگـه مـي  » در«است: در كيسـه كسـي در كيسـه    

  بپندارد. 
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) به خون در 2
  اندر) به شهر 3
  ) بدو در4

  )104ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 
 . صحيح است 4گزينه  .15

ها است؛ امـا   ها بر خوبي تسلط بدي 4گزينة ابيات به استثناي بيت همة 
اش از بـين خواهـد رفـت و     چهـره   گويـد: زيبـايي   مـي  4گزينة در بيت 

سفيدي صورتش نيز به سياهي منجر خواهد گشت. (در توصيف زيبايي 
  نهد.) اي است كه رو به پيري و عدم طراوت مي چهره

  ها: گزينه بررسي ساير
هاي فرزانه از بين رفـت و ديـوان و شـياطين بـر      ) آيين و روش انسان1

  همه جا تسلط پيدا كردند. 
آمـد. همـه جـا را     ) غير از سياهي و تبـاهي چيـزي بـه چشـمم نمـي     2

  ها و فساد در بر گرفته بود.  تباهي
ها دربرگرفت از آسمان تا زمـين   پاك را فساد و تباهيهنة پ) محيط و 3

  پر از تباهي گرديد. 
  )103ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 

 . صحيح است 2گزينه  .16
يـك   2گزينة فشاني در راه وطن تأكيد دارند. بيت  ابيات مرتبط به جان

دوستي ندارد. در بيت دو آمده  بيت غنايي است و هيچ ارتباطي به وطن
اگر جان من در درگاه جان به آرام و قرار نرسـد، كجـا سـكونت    «است: 

  »كند؟ اگر من طلب يار كه مثل جان من است نكنم، چه كنم؟
  )116ة صفح، 12درس (فارسي دوازدهم، 

  صحيح است.  1گزينه  .17
عاشق بايد در برابر رنج و درد عشق سـكوت  «مفهوم كلي صورت سؤال: 

  »كند.
نالـد و ايـن    ق از شدت درد و رنج عشقت ميعاش: «1گزينة مفهوم كلي 

  »عجيب نيست.
  )93صفحة (فارسي يازدهم، 
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  صحيح است.  1گزينه  .18
  گير است. مفهوم كلي بيت يك اغراق در زورآزمايي كشتي
  )113تا  100هاي  صفحه(فارسي يازدهم، 

  صحيح است.  3گزينه  .19
  الف) بيعت با الله ـ حمايت از شهدا 

  ستم ب) پايمردان ديو، عاملين
  با وجود ناتواني و پرشكستگي، پايداري در هدف ) پروازج

  پرستي بيانگر اخالص است. د) شير حق بودن و پرهيز از نفس
  ثمري باعث ندامت است) ثمر است (بي ) بيد مجنون بيه

  )115تا  88هاي  صفحه(فارسي يازدهم، 
  صحيح است.  3گزينه  .20

و مقصـود انسـان،    دريا مقصـد «پيام كلي صورت سؤال و گزينه درست 
  است.» جوياي معرفت

  ها: بررسي ساير گزينه
  ) سير و سلوك عرفاني و مقام كرامت1
  ) طي كردن مراتب كمال و مراحل سير سلوك از پايين به باال2
  رسند. ) افراد ناتوان زودتر به ساحل امن مي4

 )88صفحة (فارسي يازدهم، 
  زبان عربي

  صحيح است.  4گزينه  .21
روا: تـا اينكـه     3و  2هاي  دهد (رد گزينه غيير نميال يغَيرُ: ت غَيـحتـي ي /(

  )3و  1هاي  تغيير دهند (رد گزينه
  )6(عربي يازدهم، درس 

 صحيح است.  4گزينه  .22
 ري(رد سـا  شـمندان ياز اند ياري: بسـ »نيمن المفكّر ريكث«مهم:  كلمات

/ ريـ فق يا  ه: در خانواد»رةيفي اُسرة فق« /متولّد شدند»: ولدوا)/ «ها نهيگز
از »: المرحلة ههذمن  «گذر كردند/ »: مرّوا)/ «1 ةنيگزاما (رد »: لكنّهم«
دشوار خـود   يندگ: از ز»ةيالقاس اتهميمن ح)/ «2 ةنيگز(رد  مرحله نيا

  )2 ةنيگز(رد 
 صحيح است.  3گزينه  .23

»: هنـاك ) / «2و1 يهـا  نهي(رد گز ديگمان نكن»: ال تظنّوا«مهم:  كلمات
»: كتباً مكـرّرة )/ «4و1 يها نهي) (رد گزهاسمي ةجملوجود دارند (در اول 

كـان  «اگـر، هرگـاه/   »: إذا)/ «4 و 2 يهـا  نـه ي(رد گز يتكرار ييها كتاب
/ ديـ ابي يم»: تجدون)/ «4 ةنيگزجمله) (رد  ني(در ا ديداشته باش»: لكم

ــاب )/ «4 ةنــيگز(رد  يا ســندهينظــرات هــر نو»: آراء كــلّ كاتــب« الكُتّ
  سندگانينو گري: د»نياآلخر

  صحيح است. 2گزينه  .24
)/ الكُتاب االيـرانيينَ:  4و  1هاي  شود (مجهول) (رد گزينه يقال: گفته مي

دون: بـه شـمار مـي    3و  1هاي  نويسندگان ايراني (رد گزينه عـآينـد   )/ ي
ــه  ــول) (رد گزين ــاي  (مجه ــهورترين   3و  1ه ــرين: مش ــهر المفكّ )/ أش

)/ العالم االسالمي: دنياي اسـالمي (رد  3و  1هاي  مندان (رد گزينهانديش
)/ و هـم قيـدوا...: جملـه    4گزينـة  ) قيدوا: به بند كشـيدند (رد  1گزينة 

  )4و  3هاي  حاليه (رد گزينه
  )3(عربي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  2گزينه  .25
)/ ليمـدوا:  4و  1هـاي   العلماء المسلمون: دانشمندان مسلمان (رد گزينه

)/ الثقافـة  1گزينـة  ها (رد  )/ جسور: پل4و  3هاي  بايد بكشند (رد گزينه
)/ ليتبــينَ: تــا آشــكار شــود (رد 3گزينــة الدينيــة: فرهنــگ دينــي (رد 

  )3گزينة )/ شأن رفيع: جايگاه بااليي (رد 3و  1هاي  گزينه
  )6ي يازدهم، درس (عرب

 صحيح است.  1گزينه  .26
 :ها نهيگز ريسا يخطاها

 )ها تمدن»: الحضارات(«ها  فرهنگ) 2

ــت) 3 ــدوايفلْ(« ديبپرس ــس با»عب ــ: پ ــتند)    دي ــان داد  ـبپرس خوراكت
 )خوراكشان داد»: أطعمهم(«

توانست كـه   مينخواه»: الحضور عيلن نستط(« افتي ميحضور نخواه )4
  )ميابيحضور 

  صحيح است.  4گزينه  .27
بايـد دقـت كنـيم    » ليبنوا«و فعل بعدش » فـَ«فليبنوا: با توجه به حرف 

  باشد. مي» بايد بسازند«است و به معني » جزم«از نوع » لـِ«كه 
  )6و 5هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است.  2گزينه  .28
آيه: چه بسا چيزي را ناپسند بدانيد، در حالي كه آن براي شـما  ترجمة 

نظـر   صـرف «در مـورد   2گزينة تناسبي ندارد.  2گزينة باشد كه با  خير
  كند. صحبت مي» خاطر يار  كردن از خواسته خود به

  )59صفحة (عربي يازدهم، 
 صحيح است.  1گزينه  .29

كه الم امر  دي(دقت كن» أن تتعلِّموا جبي: «ديريبگ ادي ديمهم: با كلمات
در  ني) همچن4 و 2 يها نهي) (رد گزرود يمخاطب به كار نم يها با فعل
)/ 3 ةنــيگز(رد  ميكنــ ياســتفاده نمــ »دبايــ« از مخاطــب، امــر ةترجمــ

  )4 و 2يها نهي(رد گز» مقابالت«ها:  مصاحبه

 صحيح است.  2گزينه  .30
 :ها نهيگز ريسا هات اشتباه

 جــهياســت و در نت» افتعــال«كلمــه مصــدر بــاب  نيــاالمتَحــانَ (ا )1
اسـت و نـون    يكلمـه مثنـ   نيـ (ا نَياسـت) اُسـبوع   حيصح» االمتحانَ«

 )است حيصح »نِياُسبوع« جهيدر نت ،همواره كسره دارد يمثن يها اسم

فعـل امـر اسـت     كيـ كه » انتَبِهوا«جمله  يانتَبِهوا (با توجه به معنا) 3
  )است حيصح» انتَبهوا«باشد و  حيصح تواند ينم
در  »واصـل ي« يگذار حركت نيجمله و همچن يلم (با توجه به معنا )4
م: چـرا  « پرسشي ةكلم يبه جا ميابي يم لَـم « ياز حـرف نفـ   ديـ با» لـ «

  ).شد ياستفاده م
  ترجمه متن:

گفته شده است كه پادشاهي در شبي به شدت سرد به قصرش بازگشت 
هاي كمي ايستاده است، در  و نگهبان پيري را ديد كه درب قصر با لباس

پادشاه به او نزديك شد و از او پرسـيد: آيـا    لرزيد. حالي كه به شدت مي
  كني...؟! احساس سرما مي

كنم  نگهبان پاسخ داد: اي پادشاه؛ جانم به فدايت. بله احساس سرما مي
هـاي سـرد    ولي من لباس گرمي ندارم، پس بايد اين شرايط را در شـب 

  تحمل كنم. 
و از يكـي از  شوم  پادشاه دلسوزانه به او گفت: هم اكنون به قصر وارد مي

خواهم كه لباس گرمي براي تو بيـاورد. نگهبـان از قـول     خدمتكارانم مي
كه پادشاه وارد قصرش شد قول خود  پادشاه خوشحال شد؛ ولي هنگامي

  را فراموش كرد.
اي كه در آن با خطي  و در صبح نگهبان پير مرده بود و در كنارش برگه

كردم ولـي   شب تحمل مي لرزان نوشته شده بود، اي پادشاه؛ سرما را هر
  هاي گرم توانايي مرا گرفت و مرا كشت. قول تو به من براي لباس
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 صحيح است.  3گزينه  .31
 ها: گزينهترجمة 

صـحيح  » إلّا بعد عشر سنوات«سال (طبق عبارت  20بعد از گذشت   )1
 است) 

 سال 10  كمتر از )2
 سال 10بعد از گذشت   )3
 سال 20بيشتر از  )4

 ست. صحيح ا 1گزينه  .32
 ها:  گزينه ةترجم

 دهد! (نادرست است) دينار مي 2000هركس درختي بكارد حاكم به او   )1
مـتن يكبـار، دو   ! (طبق كشاورز سه هزار دينار از حاكم دريافت كرد  )2

 هزار دينار و بار دوم هزار دينار ديگر دريافت كرد)
 خوشش آمد.اسخ كشاورز حاكم از پ  )3
  داد. نمي  اول ميوهدرخت كشاورز در سال   )4

 صحيح است.  3گزينه  .33
 درختـت  ميـوة  از تـا  باشـي  زنـده  داري اميد آيا«: سؤال صورت ةترجم

 .... كه است اين سخن اين از حاكم مقصود »بخوري؟
 :ها گزينه ةترجم

 خوري! اش مي ميوه زدهد و روزي ا مي  درخت ميوه  )1
 تواني درخت بكاري! تو پير هستي و نمي  )2
 !خورد نخواهي درخت ةميوتو خواهي مرد و از   )3
 اش بخوري! دهد تا از ميوه نمي  اين درخت ثمر  )4

 صحيح است.  1گزينه  .34
 ها: خطاهاي ساير گزينه

للنفـي صـحيح   مضـارع  » ال تُثمـرُ «گذاري  للنهي (با توجه به حركت  )2
به كار رفتـه  » شجرة«للمخاطب (با توجه به متن اين فعل براي  ـ  است)
 صحيح است)» للغائبة«بنابراين  ،است

رود و نادرسـت   (فاعل هرگز قبل از فعل به كـار نمـي  » شجرة«فاعله   )3
 باشد) مي» هي«است. فاعل اين فعل، ضمير مستتر 

ت اسـت)  شود و نادرس آغاز مي» يـ«با » للغائب«للغائب (فعل مضارع   )4
مجهول و فاعله محذوف (با توجه به معناي عبارت، ايـن فعـل معلـوم     -

  است و در نتيجه فاعلش محذوف نيست)
 صحيح است.  3گزينه  .35

 ها: خطاهاي ساير گزينه
 ،و اسـم تفضـيل اسـت   » أفعل«بر وزن » آخَر: ديگر» («آخرة«مؤنّثه   )1

 باشد) مي» أُخري«بنابراين مؤنث آن 
بـر  » آخَر: ديگر« ،گذاري كلمه در متن توجه به حركتاسم فاعل (با   )2

 ،صـفت اسـت  » آخـر («ليـه  ا مضاف ـو اسم تفضيل است)  » أفعل«وزن 
 هزار تاي ديگر)»: ألفاً«براي 

  )2 ةگزينليه (مانند ا مضاف  )4
  صحيح است.  2گزينه  .36

دهند   : دكتراي افتخاري مدركي است كه به شخصي مي2ترجمة گزينة 
  باشد. اي شايسته تقدير مي ش او در زمينهخاطر تال  كه به

  ها: بررسي ساير گزينه
ــه1 ــه/  ) الصــيدلي: داروخان ــيدلية: داروخان ــة دار/ الص ــف گزين اول تعري

  داروخانه است، پس اشتباه است.
اي كه از آن داروهايي كه پزشك براي مـا تجـويز    : مغازه1ترجمة گزينة 

  خريم. كند را مي مي
ترسـند،   وقت از آن نمي اي كه هيچ (ترجمه: صحنه) المرعب: ترسناك 3

  ها) جز قوي
ها را مطالعـه   نگار (ترجمه: كسي كه هر روز روزنامه ) الصحفّي: روزنامه4

  كند.) مي
  )6و  5هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است.  4گزينه  .37
به معناي (تـا، بـراي اينكـه) اسـت؛ ولـي در سـاير       » الم«در اين گزينه 

  به معناي (بايد) است. »الم«ها  گزينه
  ها: ترجمه گزينه

تا به اهـداف بلنـد    تكيه كنندهاي خود  هميشه به توانايي بايد) مردم 1
  خود برسند.

اي از سالن امتحان بنشاند تـا مـا    هر يك از ما را در گوشه بايد) استاد 2
  را جدا كند.

  متحد شوند. بايد) بدان كه مسلمانان در جهان براي پيروزي نهايي 3
آمـوزان مدرسـه شـركت     التحصيلي دانـش  در جشن فارغ براي اينكه) 4

  كنيم، بايد بيشتر تالش كنيم.
  )6و  5هاي  درس(عربي يازدهم، 

 صحيح است.  1گزينه  .38
مسـتثني منـه   » اإلنسان«، »الناس«، »شيئاً« تيبها به تر در ساير گزينه

  هستند.
  صحيح است.  2گزينه  .39

ها  در جمله وجود دارد، در ساير گزينه» طائرٌ«منه  در اين گزينه مستثي
  منه محذوف است. مستثني

  )3(عربي دوازدهم، درس 
 صحيح است.  2گزينه  .40

بنـابراين   ،مستثني منه اسـت » كالماً«مستثني و » الحقّ« در اين گزينه
 داريم و إالّ اداة استثنا به شمار مي رود.اسلوب استثنا 

 ها: بررسي ساير گزينه
به كار رفتـه اسـت در   » يتكاسل«فعل » الّا«كه پس از با توجه به اين  )1

» ألّا = أن + ال«بلكه  ،به كار نرفته است» إلّا«اين عبارت حرف استثناي 
 استفاده شده است.

» اال«استفاده نشده است و » إلّا«در اين عبارت نيز از حرف استثناي   )3
 باشد. مي» آگاه باش«به معناي 

در  ،به كـار رفتـه اسـت   » يتغلّب«فعل » الّا«از با توجه به اينكه پس   )4
» ألّا = أن + ال«بلكه  ،به كار نرفته است» إلّا«اين عبارت حرف استثناي 

  استفاده شده است.
  فرهنگ و معارف اسالمي

  صحيح است. 2گزينه  .41
روش ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت ايـن اسـت كـه او را    

كشـاند تـا در يـك فراينـد      گناهـان مـي  گام به گام و آهسته به سـمت  
تدريجي، متوجه زشتي گناه و قـبح آن نشـود و اقـدام بـه توبـه نكنـد.       

كند، اما اگـر انسـاني    درست است كه هر وقت برگرديم خدا قبولمان مي
غرق گناه شود ديگر معلوم نيست كه ميل به توبه پيدا كند، شايد گنـاه  

بش از گناه پشيمان نشـود  وقت قل به قدري بر روحش غلبه كند كه هيچ
  اي صورت نگرفته است. و وقتي كه پشيماني قلبي نباشد، توبه

  )89و  87هاي  ، صفحه7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  4گزينه  .42

تادگي در برابر در ميان مخلوقات، انسان موجودي است كه عالوه بر ايس
و حتـي   ايستادگي كردهتواند در برابر موانع دروني نيز  موانع بيروني، مي

تواند با پيروي از عقـل، عليـه    عليه خود انقالب كند؛ به اين معنا كه مي
  .سند خود قيام كند و انقالب نمايدتمايالت ناپ

توبه در لغت به معناي بازگشت است و در اصـطالح دينـي، بـه معنـاي     
غفـران  بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامـن عفـو و   

دهد كه انسان از گنـاه پشـيمان شـده و     . اين حالت وقتي رخ مياوست
ار، خداوند نيـز بـه   قصد انجام آن را نداشته باشد. با بازگشت بنده گناهك

ايد و آرامـش  گش را به رويش مي گردد و درهاي رحمتش سوي او باز مي
  گرداند. را به قلب او باز مي

  )84و  83هاي  هصفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
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  صحيح است. 2گزينه  .43
درست كه سراسر عمر ظرف زمان توبه است، امـا بهتـرين زمـان بـراي     

تـر و جبـران    اي است كه امكان توبه بيشتر و انجام آن آسـان  توبه، دوره
آينـد، شـبيه    تر است و صفات ناپسندي كه در ما پديد مي گذشته راحت

، اما هـر قـدر   هاي نهالي است كه در ابتدا نفوذ كمي در خاك دارد ريشه
گردد تـا جـايي كـه     تر مي شود و قوي گذرد، نفوذ آن بيشتر مي زمان مي

  شود. كندن آن درخت بسيار سخت مي
  )90ة صفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .44
توبه و پاكي و اينكه توبه گناهان را از قلب خـارج   ة) دربارامام علي (

التوبـة تطهـر القلـوب و    فرمايـد:   دهد، مي كند و آن را شستشو مي مي
  »شويد. كند و گناهان را مي ها را پاك مي توبه دل: «تغسل الذنوب

تكرار توبه، اگر واقعي باشد، نه تنها به معني دور شدن از خداوند نيست، 
شـود   شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او ميبلكه موجب محبوب 

ــد مــي ــرين فرمايــد:  خداون المتطه ابين و يحــبالتــو ان اهللا يحــب :
كننـد، دوسـت دارد و پاكيزگـان را     خداوند كساني را كه زياد توبه مـي «

  ».دوست دارد
  )85و  84هاي  صفحه، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  2گزينه  .45
ظ بيانگر اين است كه نبايد از رحمـت خـدا نااميـد شـد و     اين بيت حاف

  رحمةِ اللَّه منْ ال تَقْنَطُوااي است از عبارت قرآني:  ترجمان شاعرانه
ن اســت تمــام گناهــان بنــدگانش را آمرزنــده و مهربــاچــون خداونــد «

  »بخشد و آنها نبايد از رحمت خداوند نااميد شوند. مي
وف « ريشةاز » تسويف«كشاند.  مي» تسويف«شيطان انسان را به  و » سـ

به معناي امروز و فردا كردن و كار امروز را به فـردا انـداختن اسـت. بـه     
بـه زودي توبـه   «گويـد:   عبارت ديگر، فرد گنهكـار دائمـاً بـه خـود مـي     

كند تا اينكه ديگر ميل بـه توبـه    و اين گفته را آنقدر تكرار مي» كنم مي
  شود. در او خاموش مي

  )87و  85هاي  هصفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  3گزينه  .46

 چـارچوب  از خـارج  جنسـي  ارتباط كه نزول زمان همان در كريم قرآن
 هاي راه و شمرد كبيره گناه را آن و ايستاد آن مقابل در بود، شرع فراوان

 تنهـا  نـه  حكم اين. داد پيشنهاد جنسي ارتباط براي گناه بدون و آسان
 گـاه  هـيچ  تـا  اسـت  بـاقي  ها انسان فرداي و امروز براي بلكه ديروز براي

 بـه  هـا  انسـان  روحي و جسمي سالمت و نشود متزلزل خانواده موقعيت
  .نيفتد خطر

وا الزِّ وانَلَا تَقْرَب شَةً وكَانَ فَاح بِيلًا إِنَّهس اءس» :نشـويد  نزديـك  زنـا  به 
  ».است ناپسند راهي و زشت بسيار عملي آن قطعا

  )101و  100هاي  هصفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  1گزينه  .47

 از يكي مالي، و اداري فساد و مسئولين برخي گرايي تجمل گري، اشرافي
 عـالوه  كه است طبقاتي فاصله و اقتصادي ماندگي عقب عوامل ترين مهم
 و گرايـي  تجمل رواج و عمومي اعتمادي بي باعث اقتصادي، منفي آثار بر

  .شود مي مردم ميان در گرايي مصرف
  )106ة صفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .48
توان بايد و نبايدهاي ديني و الهي را با قـوانين بشـري كـه اهـداف      نمي

محدود و كوچكي دارند مقايسه كرد و مثالً گفت چرا خداوند براي فالن 
دانـد (علـم و    كـه خداونـد مـي   گناه چنين مجازاتي قرار داده است. چرا 

هـاي   آگاهي خداوند) آن گناه مانعي بزرگ بر سـر راه سـعادت و نعمـت   
ابدي است. هر دستور خداوند، داليل خاص خود را دارد كه حكمـت آن  

  شود. حكم و دستور ناميده مي
  )98و  97هاي  ، صفحه8(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .49
 شـريفة د، حق اطاعت و بندگي اوست كـه عبـارت   ترين حق خداون مهم

يمتَقسرَاطٌ مذَا صي هوندبأَنِ اع باشد. بيانگر آن مي  
 وظيفةها انجام دادن  ترين راه اصالح و معالجه جامعه از اين بيماري مهم

امر به معروف و نهي از منكـر اسـت. اگـر مـردم در انجـام ايـن وظيفـه        
شـوند و در تمـام    تر مي تر و محكم اعي، قويكوتاهي كنند، گناهان اجتم

  كنند. سطوح جامعه نفوذ مي
  )89ة صفح، 7(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .50
مـن اهللا و رضـوان    يتقو يعل انهيافمن اسس بن فهيشر هيتوجه به آ با
است و  ياله يو خشنود تيبه رضا يابيدست ياله يتقوا جهينت ... ريخ

 نيتـر  از مهـم  يكيبر كشور  گانگانيب يو ارتباط مل يا مانع سلطه رسانه
اسـت و بـر مـا هـم واجـب اسـت كـه         ليسـب  يقاعـده نفـ   يها مصداق

و مانع نفـوذ و سـلطه    ميببر  بهره يداخل يارتباط لياز وسا المقدور يحت
  .ميشو گانگانيب يا رسانه

  )104 و 99هاي  هصفح، 8(دين و زندگي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .51

مسـلمانان را نسـبت    هاي متعدد، بارها در سخنراني) (اميرالمومنين 
و  اميـه، بـيم داد   شـان در مبـارزه بـا حكومـت بنـي      به ضـعف و سسـتي  

سوگند به خداوندي كه جانم بـه دسـت قـدرت اوسـت، آن     « فرمود: مي
آنـان بـه   ه از آن جهت كـه  ن د شد؛ن(شاميان) بر شما پيروز خواه مردم

ن در راه بـاطلي كـه   ، بلكه به ايـن جهـت كـه آنـا    هستند تر حق نزديك
  »ابان فرمان او را مي برند...تش ،رود زمامدارشان مي

و دو ) ( فرهنگـي ايجـاد شـده در عصـر پيـامبر      اگر تحول معنـوي و 
نبود، جز نامي از » قرآن كريم و ائمه اطهار« قدر آن حضرت ميراث گران

  ها) گزينه ةهم(صحيح بودن  ماند اسالم باقي نمي
  )91و  90هاي  هصفح، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .52
توجهي به سيره و روش پيـامبر   تغيير فرهنگ مردم در پي بينتيجة در 

) كه نتيجه عـوض شـدن تـدريجي مسـير حكومـت توسـط       اكرم (
رو  يـادي روبـه  ) با مشـكالت ز عباس بود، ائمه اطهار ( اميه و بني بني

  شدند و از همراهي مردم با خودشان ناتوان ماندند. 
  )93 صفحة، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .53
) برداشـته شـد و   ( هاي بعد، منع نوشتن حديث پيـامبر  با اينكه سال

) (پيـامبر   اما به دليل عدم حضور اصـحاب  ؛نويسي رواج يافت حديث
دليل فوت يا شهادت، احاديث زيادي جعل يا تحريف در ميان مردم، به 

  شد، به طوري كه احاديث صحيح از غلط به سادگي قابل تشخيص نبود.
  )91صفحة ، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .54
) پس از بيان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه كردن مردم امام علي (

توانيـد راه رسـتگاري را تشـخيص     مـي  و هشدار به آنان فرمود: در صورتي
  كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي كنيد. دهيد كه ابتدا پشت

  )99 صفحة، 8(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است.  4گزينه  .55

تالش ائمه (مرجعيت ديني) سبب شد كه حقيقت اسالم براي جوينـدگان  
وانند در ميان حقيقت پوشيده نماند و كساني كه طالب حقيقت هستند، بت

انبوه تحريفات، به اسالم اصيل دست يابند و راه حق را از باطل تشـخيص  
كمـان را متناسـب بـا شـرايط زمـان      مبـارزه بـا حا  شـيوة  دهند و امامـان  

گزيدند؛ به صورتي كه هم تفكر اسالم راسـتين بـاقي بمانـد، هـم بـه       ميبر
  .)عباس سست شود و.. اميه و بني تدريج، بناي ظلم و جور بني

  )103و  102هاي  هصفح، 8(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 1گزينه  .56
دهـد كـه    خداوند در قرآن كريم بازگشت به دوران جاهلي را هشدار مي

تجلـي دارد و فـراهم آوردن   » انقلبـتم علـي اعقـابكم   «در عبارت قرآني 
شرايط مناسب و ظهور جاعالن حديث مربوط بـه ممنوعيـت از نوشـتن    

  ) است.پيامبر اكرم (احاديث 
  )91و  89هاي  صفحه، 7(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است.  3گزينه  .57
مانـد.   (امام) خالي نمـي  زمين از حجت خدا«ايد: مرف ) مي(امام علي 

ان را از شان در گناه، آن روي ها و زياده اما خداوند به علت ستمگري انسان
  )(و غيبـت امـام زمـان     »سـازد  بهره مي وجود حجت در ميانشان بي

انسـاني شايسـتگي   جامعة كه نه تنها مسلمانان، بلكه  آيد آنقدر ادامه مي
  .مندي كامل از وجود آخرين حجت الهي را پيدا كند درك ظهور و بهره

  )112ة صفح، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .58

هـاي رشـد و    مهدوي زمينـه جامعة رشد و كمال: در زمينة فراهم شدن 
  ... افراد فراهم است وهمة تكامل 

كند كه ...  امام، با اين شرط با آنها بيعت مي«فرمايد:  ) مي(امام علي 
  »و در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند

  )120و  117هاي  هصفح، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .59

در حال ايمان كامـل و مسـلماني   هر كسي دوست دارد خدا را «حديث 
، ») را بپذيردمورد رضايت او مالقات كند واليت و محبت امام عصر (

هاي  اشاره به تقويت معرفت و محبت به امام به عنوان يكي از مسئوليت
  منتظران دارد.

  )116 صفحة، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .60

تواننـد خـدا را    هـا بهتـر مـي    انسـان  رشد و كمال،زمينة با فراهم شدن 
  بندگي كنند.

  )120 صفحة، 9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  زبان انگليسي

  صحيح است.  3گزينه  .61
توانستم كـار   كننده است. اي كاش مي معني جمله: اين كار خيلي كسل

  انجام دهم. تري خالقانه
  ) معاشرتي ـ اجتماعي 2) شاد ـ خوشحال           1
  ) مغرور ـ متكبر4خالقانه           ) خالق ـ 3

  )81صفحة ، 3(انگليسي يازدهم، درس 
  صحيح است.  1گزينه  .62

معني جمله: قاتل سريالي كشور را ترك كرده بود، نامش را عوض كرده 
جديدي را براي خود برگزيد تـا از دسـتگير شـدن توسـط      هويتبود و 

  پليس فرار كند.
  ) جامعه4اخالقي     ) اصول 3) واقعيت     2) هويت     1

  )89صفحة ، 3(انگليسي يازدهم، درس 
  صحيح است.  2گزينه  .63

منبع آموزان يك  توانند براي دانش هاي مدارس مي معني جمله: كتابخانه
  اطالعاتي بسيار مفيد و در دسترس باشند.

  ) سوخت4) توربين             3) منبع          2) پنل          1
  )71صفحة ، 3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .64
اي سـاخته شـدند تـا از مزيـت      هـا بـه گونـه    اين خانههمة معني جمله: 

تهويه كننده ساده و طبيعي استفاده كنند، هيچ دستگاه  هاي خنك روش
  نياز نيست. مطبوعي

  ) تهويه مطبوع4) انرژي جنبشي    3) سوخت فسيلي    2) منبع    1
  )75صفحة ، 3نگليسي دوازدهم، درس (ا

  صحيح است.  2گزينه  .65
درصد بـرق كمتـري از    70تر  هاي پر بازده معني جمله: بعضي از يخچال

  كنند. مصرف ميهاي قديمي  مدل
  ) وزيدن4) طول كشيدن  3) مصرف كردن  2) آلوده كردن  1

  )78 صفحة، 3(انگليسي دوازدهم، درس 
  صحيح است.  3گزينه  .66

بـان   اي را كه عليرضا بيرانوند، دروازه لحظه براي هميشهمعني جمله: ما 
  پنالتي كريستين رونالدو را گرفت، به ياد خواهيم داشت.ربة ضخوبمان، 

  وقت ) براي هيچ4) براي هميشه       3) اصالً       2) هرگز       1
  )79صفحة ، 3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  2گزينه  .67
مله: در كمال تعجب، دانستن پايان فيلم از قبل، لذت بـردنم از  معني ج
  .خراب نكردفيلم را 

  ) اطالع دادن4) چك كردن    3) خراب كردن    2) يادآوري كردن   1
  )3(انگليسي دوازدهم، درس 

  صحيح است.  4گزينه  .68
تر از اين بخرم؛ ولي مسـئله   خواستم ماشيني بزرگ معني جمله: من مي

  .كردم م دراز ميمپاي خودم را به اندازه گلياين بود كه بايد 
  ) به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.1
  ) كار نيكو كردن از پر كردن است.2
  ) از تو حركت، از خدا بركت3
  ) پايت را به اندازه گليمت دراز كن.4

  )85صفحة ، 3نگليسي دوازدهم، درس (ا
  cloze testترجمه 

ترين نوع انرژي پاك استفاده از نور خورشيد يا انرژي خورشيدي  متداول
رسـد،   خورشيدي كه به زمين مياشعة است. انرژي خورشيدي با تابش 

شود. مردم از خورشيد براي هـزاران سـال بـه عنـوان منبـع       ساخته مي
هـاي خـاص و    ها از طراحـي  براي مثال ايراني اند. گرمايش استفاده كرده

هـا بـراي بيشـترين اسـتفاده از نـور       هـا و حيـاط   ها، بالكن تنظيم پنجره
  كنند. خورشيد استفاده مي

  صحيح است.  1گزينه  .69
  ) جهاني4) شيميايي    3شمار     ) بي2) مشترك    1

  صحيح است. 3گزينه  .70
ت و چون حـال  صحيح اس 4يا  3گزينة چون جمله مجهول است، پس 

  درست است. 3گزينة كند، پس  ساده بيان واقعيت مي

  صحيح است. 2گزينه  .71
  ) تقاضا كردن4) به كار بردن    3) رسيدن    2) جذب كردن    1

  صحيح است. 2گزينه  .72
  ) ساختارها4ها     حل ) راه3) تنظيمات    2ها     ) مجموعه1
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  1متن ترجمه 
هاي اقيانوسي وجود دارند.  به نام جريانهاي بزرگي  ها رودخانه در اقيانوس

باشد. جريان خلـيج،   ها مي ترين اين جريان ترين و مهم جريان خليج بزرگ
جرياني از آب گرم است كه به بيرون از خلـيج مكزيـك و بـين فلوريـدا و     
كوبا جريان دارد. از يك مسير در امتـداد سـواحل شـرقي ايـاالت متحـده      

  چرخد. اطلس به سمت شرق مي كند. سپس در اقيانوس حركت مي
رنگ، بـه عـرض    كند يك جريان آب بسيار آبي كه خليج را ترك مي هنگامي

رودخانـة  تـر از   باشد. (يعني) بسيار بـزرگ  مايل و عمق چند صد پا مي 100
 100كنـد ـ اغلـب بـيش از روزي      پي و بسيار سريع حركت مي سي سي مي

  شود. سرعتش كم مي كند طور كه به سمت شمال حركت مي مايل. همين
غربـي  حاشية تر از آب كنار آن است.  درجه گرم 20جريان خليج اغلب 

شود. بادهـايي كـه بـر فـراز جريـان خلـيج        ناميده مي» ديوار سرد«آن 
برنـد.   وزند مقداري از گرماي آن را به كشورهاي اروپاي شـمالي مـي   مي

تـا حـدي بـه    البرادور در شمال واقع شده است؛ امـا  اندازة انگلستان به 
  و هواي آن بسيار دلپذيرتر است. دليل جريان خليج، آب 

  صحيح است.  2گزينه  .73
  شود. جريان خليج از ......... جاري مي

  ) اقيانوس اطلس4) كوبا         3) مكزيك         2) فلوريدا       1
  صحيح است. 4گزينه  .74

  در پاراگراف دوم به ......... اشاره دارد. itضمير 
  ) اقيانوس اطلس2پي         سي سي ميخانة رود) 1
  ) جريان خليج4) ساحل                          3

  صحيح است. 4گزينه  .75
تواند تمام موارد زيـر   كند، جريان خليج مي طور كه متن اشاره مي همان

  جز ......... . باشد، به
  ) به عمق چند صد پا 1
  رنگ ) يك جريان آب بسيار آبي2
  پي سي سي ميرودخانة تر از  گ) بسيار بزر3
  ) جرياني از آب سرد4

  صحيح است. 2گزينه  .76
  طبق متن كدام جمله صحيح نيست؟

  شود. ناميده مي» ديوار سرد«غربي آن حاشية ) 1
  تر از آب درون آن است. درجه گرم 20) جريان خليج اغلب 2
  وهواي انگلستان بسيار دلپذيرتر است. ) به دليل جريان خليج آب3
وزند مقداري از گرماي آن را بـه   ادهايي كه بر فراز جريان خليج مي) ب4

  برند. اروپايي شمالي مي
  2متن ترجمه 

درجـة  دوم و درجـة  اول، درجـة  سه نوع سوختگي مختلف وجـود دارد:  
  سوم. هر نوع سوختگي به نوع متفاوتي از درمان پزشكي نياز دارد.

اول اسـت. ايـن سـوختگي    درجة خطرترين نوع سوختگي، سوختگي  كم
شـود. يـك    شود، امـا باعـث تـاول زدن نمـي     شود پوست قرمز  باعث مي

اول اسـت و  درجـة  سوختگي خفيف، مثال خوبي براي سـوختگي   آفتاب
اول معموالً نيـاز  درجة هاي  سوختگي خفيف، سوختگي مانند يك آفتاب

به درمان پزشكي ندارند به جز خنك كردن ماليم پوست سوخته با يـخ  
  ا آب خنك شير آب.ي

دوم، باعــث تــاول زدن پوســت درجــة هــاي  از طــرف ديگــر، ســوختگي
ها را بايـد زيـر آب گـرم     شوند و بايد فوراً درمان شوند. اين سوختگي مي

برد و سپس با يك پانسمان يا باند استريل بسته شوند. (كره يا روغن به 
ان هـا نزنيـد. بـرخالف اعتقـادات خرافـي، كـره بـه درمـ         اين سـوختگي 

دهـد.)   كند و درواقع احتمال عفونت را افزايش مـي  سوختگي كمك نمي
دوم بخش اعظمي از بدن را دربرگيرد، قرباني براي درجة اگر سوختگي 

  مراقبت پزشكي بايد فوراً به بيمارستان برده شود.

سـوزانند و   سوم آنهايي هستند كـه پوسـت را مـي   درجة هاي  سوختگي
سـوزانند كـه پوسـت بـه      نقدر عميـق مـي  كنند و يا پوست را آ سياه مي

ها معمـوالً از تمـاس مسـتقيم بـا شـعله،       زند. اين سوختگي سفيدي مي
  شوند. شوند و به احتمال زياد عفوني مي ناشي مي

سوم بايد مراقبت پزشكي فـوري دريافـت   درجة قربانيان سوختگي همة 
ـ   كنند. سوختگي دن ها را نبايد زير آب گرفت و لباس سوخته نبايـد از ب

قرباني جدا شود؛ زيرا ممكن است پوست را نيـز جـدا كنـد. در صـورت     
امكان، قبل از اينكه قرباني به بيمارستان منتقل شود، بايد پانسـمان يـا   

  شده استفاده شوند. هاي سوخته باند استريل براي قسمت
  صحيح است.  2گزينه  .77

  اصلي متن، خوب بيان شده است؟جملة ايدة در كدام 
  سوم خيلي وخيم هستند.درجة ي ها ) سوختگي1
  ) سه نوع مختلف سوختگي وجود دارد.2
  ها نياز به درمان پزشكي دارند. ) بعضي از سوختگي3
  ) هر نوع سوختگي نياز به نوع متفاوتي از درمان دارد.4

  صحيح است. 1گزينه  .78
  يك از الگوهايي ساختار متن استفاده كرده است؟ اين متن از كدام

  مقايسه و تضاد و ترتيب اهميت) علت و معلول، 1
  ) علت و معلول، ترتيب رخ دادن وقايع و ترتيب اهميت2
  ) فقط مقايسه و تضاد3
  ) علت و معلول و فقط مقايسه و تضاد4

  صحيح است.  4گزينه  .79
  يك آفتاب سوختگي خفيف بايد با ......... درمان شود.

  ) جدا كردن لباس سوخته1
  ستريل بستن) زير آب گرم بردن و با باند ا2
  ) دريافت مراقبت پزشكي سريع  3
  ) خنك كردن ماليم پوست سوخته با آب خنك4

  صحيح است.  4گزينه  .80
  كند؛ زيرا نظر سوم شخص استفاده مي اين متن از نقطه

  خواهد يك لحن صميمي و شخصي ايجاد كند ) نويسنده مي1
  كند.اول تأكيد درجة هاي  خواهد بر اهميت سوختگي ) نويسنده مي2
  ها در موقعيت او قرار گيرند. خواهد خواننده ) نويسنده مي3
  ) نويسنده مخاطب خاص ندارد.4
  شناسي زمين

  صحيح است. 2گزينه  .81
  باشد. موردنظر گسل نرمال يا عادي است كه حاصل تنش كششي ميپديدة 

  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 1گزينه  .82

گردد، ما شاهد شكستگي هستيم؛ اگر تنش از حد مقاومت سنگ بيشتر 
اين است كـه  نشانة خوردگي را داريم كه  ما هنوز چين 1پديدة ولي در 

  تنش از حد مقاومت سنگ كمتر است.
  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 2گزينه  .83
  ها سست و ضعيف هستند و براي پي سازه مناسب نيستند. شيست

  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .84

بندي، درجه خميري بـودن   ها، بر مبناي دانه بندي مهندسي خاك طبقه
  شود. و مقدار مواد آلي آنها انجام مي

  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 1گزينه  .85

  هاي ريز دانه به ميزان رطوبت آنها بستگي دارد. پايداري خاك
  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
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  صحيح است. 3گزينه  .86
  باشد. عنصر اساسي، سمي و جزيي مي مس

  )88صفحة  شناسي يازدهم، (زمين
  صحيح است. 3گزينه  .87

Agنقره  As آرسنيك  
Au طال  Al آلومينيم  

  )91 صفحة شناسي يازدهم، (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .88

رسـد، خشـكي    برابر حد مجـاز مـي   40تا  20كه مصرف فلورايد به  هنگامي
  دهد. ها رخ مي استخوان و غضروف

  )94 صفحة شناسي يازدهم، (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .89

  پذير است. س برگشت) فلورسي1
  كند. ) فلوئور از پوكي استخوان جلوگيري مي3
  شود. ) فلوئور مطلقاً سمي نيست، ولي مصرف زياد آن باعث مسموميت مي4

  )94 صفحة شناسي يازدهم، (زمين
  صحيح است. 3گزينه  .90

عوارض كمبود روي در بدن، شامل كوتـاهي قـد و اخـتالالت ايمنـي بـدن      
  شود. مي

  )96 صفحة هم،شناسي يازد (زمين
  رياضي تجربي

  صحيح است. 4گزينه  .91
  كنيم: ها را مرتب مي ابتداد داده

  21و  22، 24، 27، 33، 33، 35، 36، 40، 41، 42، 49
  كنيم: حال چارك اول و چارك سوم را محاسبه مي

/ /Q , Q    1 3
24 27 40 4125 5 40 52 2  

     27 33 33 35 36 40   هاي مطلوب ميانگين داده 346

  است.صحيح  2گزينه  .92
cv cv

X X X X

   
      


2 1 1 1

2 1
2 1 1 1

42 2 2
4 24

  

X X X X ( )        1 1 1 24 24 2 12 4 12 24 24  
ــار داده    ــراف معي ــانگين و انح ــر مي ــه اگ ــود ك ــه ش ــاري  توج ــاي آم ه

nx ,x ,..., x1 باشـند، ميـانگين و انحـراف     و  Xبه ترتيـب برابـر    2
naxهاي آماري  معيار داده b,ax b,...,ax b  1 به ترتيـب برابـر    2
aX b  و| a | .خواهد بود  

  صحيح است. 1گزينه  .93
جمـع شـوند    bبرابـر شـده و بـا     aهـاي آمـاري    دانيم اگر تمام داده مي

شود (يعنـي عـدد ثـابتي كـه بـا آنهـا جمـع         برابر مي a2واريانس آنها 
واريانس يا انحراف معيـار آنهـا نـدارد)     محاسبةشود هيچ تأثيري در  مي

نظـر از   شـود كـه صـرف    بنابراين با دقت در صورت سؤال مشـخص مـي  
)هـا   اند، داده ها جمع يا تفريق شده مقادير ثابتي كه با داده )16   برابـر

نظـر كنـيم، ضـريب     صـرف  3و  4اند (يعني اگر از مقادير ثابـت   هشد
هــا از  داده 1

تبــديل شــده اســت) پــس واريــانس آنهــا بايــد   2بــه  8

( ) 216   برابر شود. يعني داريم: 256
:هاي اوليه واريانس داده  1

6
  هاي اوليه انحراف معيار داده 16

( )  2 2
1

6 3
16 128  

:     2 2
2 1

3256 256   هاي جديد واريانس داده 6128

  صحيح است. 3گزينه  .94
  پذير است. دانيم محاسبات واريانس و انحراف معيار از روابط زير امكان مي

i ix (x x)
x ,

n n
      

2 2
2 2 2  

  شده خواهيم داشت:هاي آماري داده  بنابراين براي داده

nx x ... x a b c dx
n

          
2 2 2 2 2 2 22 2 21 2 6 54  

a b c d    2 2 2 2 124  
  صحيح است. 1گزينه  .95

X x x ... x       1 2 1628 16 28   اوليه448
x x ... x ( )ÁIÀï½jHj Ì¼μ\¶

kÄk]
        1 2 16 22 26 35 29 560  

XkÄk]  560 2820  

cv
X

¾Ã²»H ¾Ã²»H ¾Ã²»H
¾Ã²»H


        21 1 4 167   اوليه 7

( ) ... ( )kÄk]        
2 2

2 16 16 22 28 29 28
20  

/kÄk]        2 256 36 4 49 1 346 17 320 20  
  كنيم: زير استفاده مي رابطةواريانس از  محاسبةشود كه براي  يادآوري مي

n(x x) (x x) ... (x x)
n

     
 

2 2 2
2 1 2  

  بنابراين خواهيم داشت:

n(x x) (x x) ... (x x) n       2 2 2 2
1 2  

  فوق استفاده شده است. رابطةجديد از  2 محاسبةدر 
  صحيح است. 1گزينه  .96

a)چون زوج مرتب  , بايد حتما در تـابع حضـور داشـته باشـد، پـس       1(
هاي مرتب را بـراي   هاي دوم زوج كافي است تعداد حاالت انتخاب مؤلفه

  از دامنه بنويسيم. b ،c ،dاعضاي 

  
  صحيح است. 1گزينه  .97

تعداد حاالت مطلـوب، كـافي اسـت ابتـدا يـك كـالس را        محاسبةبراي 
كنـيم، سـپس دو    آمـوزان را انتخـاب مـي    از دانشنفر  3انتخاب كرده و 

كنيم و از هر يـك از آنهـا يـك نفـر      ها انتخاب مي كالس از ساير كالس
  كنيم. انتخاب مي

                      
         

6 10 5 10 10
1 3 2 1   تعداد حاالت مطلوب 1

     6 120 10 10 10 720000  
  صحيح است. 1گزينه  .98

ها يـك   ها قرار داد تا زن زنتوان دو تا از مردها را انتخاب كرد و بين  مي
در ميان باشند. سپس اين افراد را به صورت يك دسته در نظر گرفـت و  

  هاي اين دسته را با ساير مردها در نظر گرفت: جايگشت
W M W M W M M M  

! ! !          
 

5 3 2 4 10 6 2 24   تعداد حاالت مطلوب28802
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  صحيح است. 4گزينه  .99
  ورت زير دسته بندي كنيم:كافي است اعداد مطلوب را به ص

الف) تعداد اعداد چهار رقمي كه فقط يك رقم تكراري دارند، برابر است 
  )3122يا  1231با: (مانند 

!
!

      
 

3 4 3 12 361   تعداد حاالت انتخاب رقم تكراري 2

ب) تعداد اعداد چهار رقمي كه يك جفت رقم تكراري دارند، برابر است 
  )3131يا  1122با: (مانند 

!
! !

      
 

3 4 3 6 182 2   تعداد حاالت انتخاب يك جفت رقم تكراري 2

ج) تعداد اعداد چهار رقمي كه فقط يك رقم غير تكـراري دارنـد، برابـر    
  )2122يا  1113است با: (مانند 

  (تعداد حاالت انتخاب رقم غيرتكراري)

!
!





           
   

3 2 4 3 2 4 241 1 3  

  (تعداد حاالت انتخاب رقم تكراري)
   36 18 24   تعداد كل اعداد مطلوب 78

  صحيح است. 2گزينه  .100
nn n n n

...
n

                  
       

20 1 2  

  با توجه به روابط:
nn n n n n n

... ...                              
           

120 2 4 1 3 5  

  توان نتيجه گرفت: مي

...                            
           

1010 10 10 10 10 1022 3 4 10 0 1  

   1024 1 10 1013  
                              
           

1112 12 12 12 12 122 2048 12 20363 5 7 9 11 1  

A   


1013 1013 1
2036 2 1018 2  

  صحيح است. 2گزينه  .101
ــي ــر   مـ ــيم اگـ ــاه    Bو  Aدانـ ــند، آنگـ ــتقل باشـ ــامدهايي مسـ پيشـ

P(A B) P(A).P(B) دانيم اگر  همچنين ميA  وB  پيشامدهايي
و  Bو  Aو همچنـين   Bو  Aمستقل باشـند، آنگـاه پيشـامدهاي    

  نيز مستقل هستند. Bو  Aهمچنين 
  بنابراين داريم:

/

/

P(A B) P(A) P(B) ( )
P(A B ) P(A)P(B ) ( )

 
   

0 25 1
0 35 2


  

( ) ( )
/P(A)P(B) P(A)P(B )» ôMH»n Íμ]   2 1 0 6  

/P(A)(P(B) P(B ))   0 6  
P(B) P(B)

/P(A)  1 0 6  
/

/ /
/

( ) P(B ) P(B )(2) ôMHn nj ÁnHm«ÄI]      
0 35 70 6 0 35 0 6 12  

P(A B ) P(A) P(B ) P(A B )        
P(A B )      

   

6 7 35 3 7 7
10 12 100 5 12 20

36 35 21 50 5
60 60 6


  

  صحيح است. 3گزينه  .102
براي اينكه هر عدد حداقل يك مرتبه ظاهر شـود، بايـد يكـي از اعـداد     

 محاسـبة دقيقا دو بار و بقيه حتما يك بار ظاهر شـوند. بنـابراين بـراي    
  احتمال پيشامد مطلوب خواهيم داشت:

!
!

P( )J¼±õ¶

  
            7 7 5

6 7
21 6 7 6 5 4 3 7 5 4 3 35

6486 6 6
 

  صحيح است. 1گزينه  .103
هاي قبلي صحبتي به ميان نيامده است، پس احتمال  چون از رنگ مهره

اول خواهـد بـود و    مهرةآخر، همانند احتمال آبي بودن  مهرةآبي بودن 

4احتمال آبي بودن اين مهره برابـر   1
12 3      اسـت. توجـه شـود كـه در

هـاي اول، دوم، سـوم و...    ك مهرهت چنين مسائلي احتمال آبي بودن تك

1برابر 
  ها صحبتي نشده است.) خواهد بود. (زيرا از رنگ ساير مهره 3

  صحيح است. 2گزينه  .104
كنيم، يعنـي احتمـال    ابتدا احتمال متمم پيشامد مطلوب را محاسبه مي

باشـد. در ايـن صـورت     6يـا مضـرب    4اينكه عدد انتخاب شده مضرب 
:  خواهيم داشت:  B : AJnIñ¶ JnIñ¶6 4    

P( ) P(A B) P(A) P(B) P(A B)J¼±õ¶Iº       
[ ] [ ] [ ]     
1000 1000 1000

4 6 12 250 166 83 333
1000 1000 1000  

P( ) P( )J¼±õ¶ J¼±õ¶Iº    333 6671 1 1000 1000  

P(A محاسـبة توجه شود كه در  B)       بايـد تعـداد اعـدادي كـه هـم
هستند را محاسبه كنيم كه اين اعداد، مضارب  6و هم مضرب  4مضرب 

است. بـه طـور كلـي     12برابر  6و  4خواهند بود، زيرا ك.م.م اعداد  12
a]باشـد، بايـد مضـرب     bو هـم مضـرب    aاگر عددي هم مضـرب   ,b] 

  ) هم باشد.bو  a(ك.م.م 

  صحيح است. 1گزينه  .105
 3احتمال آنكه در پرتاب دو تاس سالم، هـر دو عـدد رو شـده مضـرب     

  باشند، برابر است با: 

P( ) P( )k¹{IM 3 Joñ¶ tIU »j oÀ 3 Joñ¶ Â²»H » 3 Joñ¶ Â¶»j   2 2 1
6 6 9  

P( ) P
»n jkø »j oÀ Ï»H nIM IÄ  »n jkø »j oÀ ³»j nIM IÄ »n jkø »j oÀ ³¼w nIMJ¼±õ¶ k¹{IM 3 Joñ¶ ½k{ k¹{IM 3 Joñ¶ ½k{ k¹{IM 3 Joñ¶ ½k{ 
   
 

  

( )( ) ( ) ( )           21 1 1 1 1 1 8 64 81 72 64 2171 19 9 9 9 9 9 81 729 729 729  

  صحيح است. 2گزينه  .106
ه راسـت نزولـي باشـند، كـافي     خواهيم ارقام اين عدد از چپ ب چون مي

,...,است سه رقم متمايز از ميان ارقام  , , ,9 3 2 1 انتخاب كنيم، در اين  0
توان آنها را از چپ بـه راسـت بـه صـورت      صورت فقط به يك حالت مي

پذير اسـت و محـدوديتي    نزولي مرتب كرد (انتخاب رقم صفر هم، امكان
ر مكان يكان قـرار خواهـد گرفـت)    كند، زيرا در اين صورت د ايجاد نمي

 8توانـد برابـر    فقط توجه شود كه در پيشامد مطلوب، رقم راسـت نمـي  
تر و متمايز باشند كـه   باشد، زيرا در اين صورت دو رقم قبلي بايد بزرگ

n(S)  پذير نيست. پس داريم:  امكان
10 1 1203
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  تعداد اعضاي پيشامد مطلوب نيز حاالت زير را خواهيم داشت: محاسبةبراي 

, ... , , ,9 3 2 1

91 J¼±õ¶ jHkøH jHk÷U 120
    
 

  

, ... , , ,9 5 34

71 J¼±õ¶ jHkøH jHk÷U 122
    
 

  

, , , ,9 8 7 6 5

51 J¼±õ¶ jHkøH jHk÷U 124
    
   

, ,9 8 7

31 J¼±õ¶ jHkøH jHk÷U 126
    
 

  

n(A)                       
       
9 7 5 3 36 21 10 3 702 2 2 2 

n(A)
P(A)

n(S)
  70 7

120 12 

  صحيح است. 3گزينه  .107
توان آنها را ناديده گرفت و  اول مشخص نيست، پس مي مهرةچون رنگ دو 

اول هستند كه از جعبـه خـارج    مهرةآخر، همان دو  مهرةفرض كرد كه دو 
  خواهيم هر دو سياه باشند. در اين صورت خواهيم داشت: ايم و مي كرده

P( )J¼±õ¶

 
 
   
 
 
 

6
2 15 5

78 2613
2

  

  صحيح است. 4گزينه  .108
/P(A) 0   Aپيشامد موفقيت در آزمون كنكور : 6

/P(B) 0   Bپيشامد موفقيت در آزمون رانندگي : 8

/ / /
/

P(B A) P(A B)
P(B | A)

P(A)
    09 09 090 6

   

/P(A B) p(A B) P(A) P(B) P(A B)     0 54    
/ / / /P(A B)    0 6 0 8 0 54 0 86  

  صحيح است. 4گزينه  .109
  حل اول: راه

  

  
P( ) 8 24 8 3 8 21 29J¼±õ¶ 70 80 70 10 70 70

       
  حل دوم: راه

  
30 9 48 87 29

210 210 210 210 70      

  صحيح است. 4گزينه  .110
P( )J¼±õ¶        6 3 10 5 9 25 63 100 163

16 8 16 14 64 112 448 448  

  
  

  شناسي زيست
  صحيح است. 2گزينه  .111

  وجود دارد: ATPسه روش براي ساخت 
 از فسـفات  گروه شدن ماده: برداشته در سطح پيش ATP) ساخته شدن 1

   ADPبه  آن و افزودن ماده) دار (پيش فسفات تركيب يك
 ها الكترون انتقال از حاصل انرژي و فسفات شدن اكسايشي: يون) ساخته 2
  شود. مي ساخته راكيزه در
  شود. انجام مي سبزديسه ) ساخته شدن نوري: در3

  )65و  64هاي  صفحه، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست  
  صحيح است. 1گزينه  .112

  ها: بررسي گزينه
  ) طبق شكل راكيزه داراي بيش از يك دناي حلقوي است.1
اي  زمينـه مـادة  خود (متفـاوت از رنـاتن درون    به مخصوص رِناتَن ) داراي2

  هستند. سيتوپالسم)
 وابسته هايي پروتئين به اي ياخته تنفس در خود نقش انجام براي ) راكيزه3

 سيتوپالسمي هاي رِناتَن وسيلة به و دارند قرار هسته در هاي آنها ژن كه است
  شوند. مي ساخته

   شود. مي تقسيم آن از مستقل نيز و ياخته با همراه ) راكيزه4
  )67صفحة ، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .113
، ATP ،ADPكننــده در قنــدكافت شــامل  تركيبــات نوكلئوتيــدي شــركت

NAD  وNADH .است  
  دار آدنين (نوعي پورين) هستند.  موارد فوق داراي باز آلي نيتروژنهمة 

  ها: بررسي ساير گزينه
  صادق است.NAD) براي1
  صادق است. NADH) براي 2
صادق است كـه داراي دو قنـد (قنـدها) پـنج      NADHو NAD) براي4

  كربني هستند.
  )66و  4هاي  صفحه، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .114
سـاز و پمـپ   ATPصحيح است. صورت سـؤال بـه آنـزيم    » ب«فقط مورد 

  هيدروژن اشاره دارد.
  بررسي موارد:

  ساز صادق نيست.ATPالف) براي آنزيم 
  ها حداقل ساختار سوم را دارند. ب) براي هر دو صادق است، زيرا پروتئين

  د) براي پمپ هيدروژن صادق نيست.ج و 
  )70و  17هاي  صفحهشناسي دوازدهم،  (زيست
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  صحيح است. 2گزينه  .115
محصوالت مستقيم حاصل از اين واكنش هستند كـه هـيچ    ATPكراتين و 

  شود. شوند، بلكه كراتينين هست كه از كليه دفع مي يك از كليه دفع نمي
  ها: بررسي ساير گزينه

1 (ATP نش جهت تأمين سريع انرژي انقبـاض ماهيچـه   حاصل از اين واك
  شود. كار برده مي به
  شود. به سر ميوزين باعث جدا شدن آن از اكتين مي ATP) اتصال 3
دهد كه در گليكـوليز   ماده را نشان مي  در سطح پيش ATP) شكل توليد 4

  نيز شاهد هستيم.
  )50صفحة ، 3شناسي يازدهم، فصل  (زيست

  )66تا  64هاي  صفحه، 5ل شناسي دوازدهم، فص (زيست
  صحيح است. 4گزينه  .116

  شود. اكسيد توليد نمي در تخمير الكتيكي، كربن دي
  )74و  73هاي  صفحه، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

 صحيح است. 1گزينه  .117
همراه است كـه   NADHو  ATP ديتول با اي اختهي تنفس هوازي يب نديفرا

NADH است.  پرانرژي هم و الكترون ناقل همATP ستا پرانرژي هم.  
  )66صفحة ، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .118
نشـان   تخمدان (بخش حجيم برچه گل) رادر شكل،  شده مشخصبخش 

دهد. قسمت گوشتي ميوه سيب حاصل رشد نهنج است كه اين قسـمت   مي
گوشتي تخمدان را در گرفته است؛ بنابراين، تخمـدان توسـط نهـنج تغييـر     

  يافته احاطه شده است.
  )132و  124هاي  صفحه، 8شناسي يازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .119
كند و از رشد آن  شي رشد ميرويياختة گرده را بپذيرد، كاللة كه  در صورتي

گرده بـه درون بافـت كاللـه و خامـه نفـوذ      لولة شود.  گرده تشكيل ميلولة 
ياختـة  كند و همراه با خود، دو زامه (اسپرم) يا گامت نر را كه از تقسـيم   مي

  برد. سمت تخمك و كيسه روياني مي اند، به گرده ايجاد شدهلولة زايشي در 
  )127و  126هاي  صفحه ،8شناسي يازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 4گزينه  .120
جنسي هستند و هر چهار حلقـه را تشـكيل    صورت تك هاي گياه كدو به گل
هـا، سـاختار توليـدمثلي قـرار دارد كـه در       دهند. در هر يك از اين گل نمي

گـرده و در سـاختار توليـدمثلي مـاده، در     كيسـة  ساختار توليدمثلي نر، در 
  دهد. يوز) رخ ميتخمدان، تقسيم كاستمان (م
  126تا  124هاي  صفحه، 8شناسي يازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .121
باشد. دانه براي رويش به آب، اكسيژن و  منظور صورت سؤال، نهاندانگان مي

  دماي مناسب نياز دارد.
  ها: بررسي سايرگزينه

براين، هـا. بنـا   اي ها و دولپـه  اي لپه ) نهاندانگان شامل دو دسته هستند: تك1
 اي صادق نيست. لپه دانگان تك براي نهان

هـا   ها ذخيره و در نتيجه لپـه  ها، مواد غذايي آندوسپرم در لپه اي ) در دولپه2
 شوند. اي دانه مي بزرگ و بخش ذخيره

آيد كه ساختار ديپلوئيدي است  وجود مي ) پوسته از رشد و نمو تخمك به4
ابراين، محتـواي ژنتيكـي آن هـم    وجود آمده است. بنـ  و از گياه نسل قبل به

  كامالً مشابه گياه مادر است.
  )132تا  130هاي  صفحه، 8شناسي يازدهم، فصل  (زيست

 صحيح است. 3گزينه  .122
هاي ديپلوئيدي دارند. از  شوند و ياخته هاي گرده در بساك تشكيل مي كيسه

شود  ميهاپلوئيدي ايجاد ياختة ها، چهار  تقسيم كاستمان (ميوز) اين ياخته
هـا بـا انجـام دادن     هاي نارس هستند. هر يك از اين ياخته گرده كه در واقع

گـرده رسـيده   دانـة  يك تقسيم رشتمان (ميتوز) و تغييراتي در ديـواره بـه   
داخلي، يك ديوارة خارجي، يك ديوارة گرده رسيده يك دانة شود.  تبديل مي

 زايشي دارد.ياختة ياخته رويشي و يك 

  ها: هبررسي ساير گزين
بار تقسيم  3ماند و  هاي حاصل از ميوز باقي مي ) در تخمك، يكي از ياخته1

دهد كه در يكي از آنهـا تقسـيم سيتوپالسـم انجـام      ميتوز متوالي انجام مي
  آيد. وجود مي هسته) به 8ياخته ( 7نشده است. در نتيجه 

گرده دو دانة زايشي موجود در ياختة ) در نهاندانگان، در اثر تقسيم ميتوز 2
اي  زا و ديگري با ياخته دوهسـته  گامت نر توليد مي شود. يكي با ياخته تخم

  يابد. لقاح مي
تـر و   شود كه يكـي بـزرگ   ) با ميتوز تخم نهاندانگان، دو ياخته حاصل مي4

آيد  وجود مي تر است. از تقسيم متوالي ياخته بزرگ بخشي به ديگري كوچك
  دهد. ميكه رويان را به ديواره تخمك اتصال 

  )130و  126هاي  صفحه، 8شناسي يازدهم، فصل  (زيست
  صحيح است. 2گزينه  .123

دار بدون فسفات، پيرووات است كـه از   قندكافت تركيب كربن مرحلةدر 
  يك تركيب دو فسفاته ايجاد شده است.

  ها: بررسي ساير گزينه
  ) براي تبديل قند فسفاته به تركيب دو فسفاته صادق نيست.1
  گردد. توليد ميNADHمصرف و NADقندكافت) در 4و  3

  )66 صفحة، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست
  صحيح است. 3گزينه  .124

طور  منظور سؤال فرايند تخمير الكتيكي است كه در طي آن پيرووات به
ـ    NADHهاي مولكول پرانرژي  مستقيم الكترون ه را دريافـت كـرده و ب

هاي پر انـرژي سـه    شود. در اين تنفس توليد مولكول الكتات تبديل مي
مربـوط بـه    1گزينة گيرد.  ) در غياب اكسيژن صورت ميATP( فسفاته

مربوط به  4گزينة مربوط به تخمير الكلي و  2گزينة اكسايش پيرووات، 
  كربس است.چرخة ورود پيرووات به راكيزه در تنفس هوازي و 

 )74و  73، 69، 68هاي  صفحه، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 2گزينه  .125
توليد الكتيك اسيد در هنگام كاهش اكسـيژن و در طـي فراينـد تخميـر     

COدهـد. كـاهش اكسـيژن منجـر بـه كـاهش توليـد        الكتيكي رخ مي 2 
كربنات در خون  د بيخود منجر به كاهش تولينوبة گردد كه اين امر به  مي
  ها: شود.             بررسي ساير گزينه مي
1(  استيل كوآنزيمA CO 2  كربنيك اسيدH   
3(CO ــرة در  ATPتوليــد   در مســير هــوازي 2 ــال زنجي انتق

  الكترون  
4(مصرفO2 توليدCO 2   كربنيك اسـيد   يـون
  كربنات بي

  )53صفحة ، 3شناسي دهم، فصل  (زيست
  )74و  73هاي  صفحه، 5شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 2گزينه  .126
كافت، قنـد مرحلـة  هـاي موجـود در    ها شامل آنزيم اي از پروتئين مجموعه
كــربس، چرخــة هــاي  وات، آنــزيموهــاي مربــوط بــه اكســايش پيــر آنــزيم

سـازندة  پروتئينـي آنـزيم   مجموعـة  انتقال الكترون و زنجيرة هاي  پروتئين
ATP  ها حـداقل   اين پروتئينهمة در فرايند تنفس هوازي نقش دارند كه

در ساختار دوم خود داراي الگوهـايي از پيونـد هيـدورژني هسـتند. سـاير      
  آنها صادق نيست.همة موارد براي 

  )72ا ت 66، 17هاي  صفحه، 5و  1هاي  شناسي دوازدهم، فصل (زيست
  صحيح است. 4گزينه  .127

ــكل   ــه ش ــه ب ــا توج ــاي  ب ــفحه 9و  8ه ــاي  در ص ــاب  71و  70ه كت
Hهاي شناسي دوازدهم، الكترون زيست   وNADH  در فعال شدن سه

در فعال شدن دو پمپ پروتـوني   FADH2هاي پمپ پروتون و الكترون
  دخالت دارند.

  )71و  70هاي  هصفح، 5  شناسي دوازدهم، فصل (زيست
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  صحيح است. 1گزينه  .128
  نادرست است.        » الف«تنها مورد 

  بررسي موارد:
هـا تركيبـات پاداكسـنده هسـتند و احتمـال تشـكيل        الف) آنتوسـيانين 

  دهند. هاي آزاد را افزايش نمي راديكال
Hب) كاهش  شـود   يون اكسيد همراه گردد، باعث مـي  اگر با افزايش

صـورت راديكـال    هاي اكسيد در تشكيل مولكول آب وارد نشده و به يون
  آزاد درآيند.

هاي معيوب  معنا جهشي است كه به ساخته شدن پروتئين ج) جهش بي
كـه جهـش    انجامد، درحـالي  با ايجاد رمز پايان پيش از جايگاه اصلي مي

هاي معيـوب   كامل همراه است. پروتئينگيري پروتئين  خاموش با شكل
  هاي آزاد، عملكرد مناسبي ندارند. راكيزه در مبارزه با راديكال

را مهـار و  O2هـا بـه   د) سيانيد واكنش نهايي مربوط به انتقال الكتـرون 
شود، پس غيرمستقيم در فعاليت آنزيم  الكترون مي  زنجيرةباعث توقف 

ATP كند. ل ايجاد ميساز اختال  
  )76و  75، 49هاي  هصفح، 5و  4هاي  شناسي دوازدهم، فصل (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .129
  كند.      عبارت را به درستي كامل مي» ب«تنها مورد 

  بررسي موارد:
  باشد. فرنگي است كه داراي پوستك مي رونده در توتساقة الف) منظور، 

هاي  شود. ياخته نوعي ساقه محسوب ميب) منظور، پياز در گياه الله است كه 
  معبر در ريشه وجود دارند، نه در ساقه.

كند  طور افقي در زير خاك رشد مي ج) منظور، زمين ساقه در زنبق است كه به
  كند. هاي جديد توليد مي ها پايه و در محل جوانه

زمينـي اسـت كـه در ناحيـه      زيرزميني در سيبساقة د) منظور، غده يا همان 
اي  دارد كـه حـاوي هسـته    )مريسـتمي (هاي سـرالدي   هاي خود، ياخته جوانه

  باشند. درشت مي
  )126و  111، 107هاي  صفحه، 7و  6 هاي  شناسي دهم، فصل (زيست

  )125و  124هاي  صفحه، 8  شناسي يازدهم، فصل (زيست
  صحيح است. 2گزينه  .130

نـوتركيبي در فراينـد چليپـايي    پديـدة  نوتركيب مربوط بـه   هاي ايجاد فامينك
هـاي سـوم و    باشد. در حلقه شدن (كراسينگ اور) در طي كاستمان (ميوز) مي

  دهد. ها و مادگي قرار دارند، فرايند كاستمان رخ مي چهارم كه پرچم
  ) 124صفحة ، 8  شناسي يازدهم، فصل (زيست 

  )56صفحة ، 4  شناسي دوازدهم، فصل (زيست
  صحيح است. 4گزينه  .131

 aaaBBbCCCتوانـد   باشد، تخم ضميمه مي aaBbCCاگر تخم اصلي 
  وجود ندارد. aaaBbbCCcباشد و امكان  aaaBbbCCCيا 

  )128تا  125هاي  صفحه، 8  شناسي يازدهم، فصل (زيست
  صحيح است. 2گزينه  .132

شـود   هاپلوئيدي ايجاد مـي   ياختةخورش، چهار  پارانشيماز تقسيم ميوز 
كه در اين زمـان امكـان لقـاح زامـه (اسـپرم) بـا آنهـا وجـود نـدارد. از          

رويـاني  كيسـة  مانده ساختاري به نام  باقيياختة تقسيمات ميتوزي تنها 
زا و  تخـم ياختـة  هـا بـا    شود كه در اين حالت امكان لقاح زامـه  ايجاد مي

  اي وجود دارد. دوهستهياختة 
  )127تا  125هاي  صفحه، 8  دهم، فصلشناسي ياز (زيست

  صحيح است. 4گزينه  .133
انرژي مورد نياز براي ساختن مـواد آلـي     هاي شيميوسنتزكننده، باكتري

آورنـد. ايـن    دسـت مـي   هـاي شـيميايي بـه    از مواد معدني را از واكـنش 
  سازند. آلي مي مادةاكسيد  از كربن دي جانداران بدون نياز به نور، 
  )90و  89هاي  هصفح، 6هم، فصل شناسي دوازد (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .134
ــه همــة ــاً    ياخت ــاييني الزام ــااليي و پ ــدرم ب ــين اپي ــاي پارانشــيمي ب ه

  اي، توانند در فرايند تنفس ياختـه  فتوسنتزكننده نيستند، اما همگي مي
  كربني را توليد كنند. انواعي از تركيبات سه

  )87تا  84و   66هاي  هصفح، 6و  5هاي  شناسي دوازدهم، فصل (زيست
  صحيح است. 3گزينه  .135

NADP هاي مستقل از نور) در  هاي تثبيت كربن (واكنش در واكنش
شـود از   كربنـي تبـديل مـي    كربنـي بـه قنـد سـه     كه مولكول سـه  زماني

NADPH شود. ايجاد مي  
  )84و  38هاي  هصفح، 6شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  ست.صحيح ا 3گزينه  .136
هـاي هـوايي بسـته باشـند و      دهد كه روزنه هنگامي تنفس نوري رخ مي

CO2 شـوند   هاي هوايي بسته مـي  به ياخته وارد نشود. در زماني روزنه
  هاي نگهبان روزنه در حال تورژسانس باشند. كه سلول

  )128 صفحةشناسي دهم،  (زيست
  )86 ةصفح، 6شناسي دوازدهم،  فصل  ( زيست

  صحيح است. 4  گزينه .137
هاي تثبيت كربن هستند كـه در هـر دو    هاي مستقل از نور، واكنش واكنش
  توان آن را ديد. مي CAMو  C4گياهان

  ها: بررسي ساير گزينه
كنـد و   عمل مي CO2طور اختصاصي با  ) اين آنزيم برخالف روبيسكو به1

  تمايل به اكسيژن ندارد.
 C4است نه  CAMها مربوط به گياهان  جو در كريچه CO2) تثبيت2
  .C3و 
  دهد. رخ مي C3) منظور تنفس نوري است كه در گياهان 3

  )88تا  84هاي  ، صفحه6دوازدهم، فصل  شناسي (زيست
  صحيح است. 3گزينه  .138

هايي بـه نـام ناقـل     ها در غشاي تيالكوئيد قرار دارند و با مولكول فتوسيستم
سـبزينة  تواننـد الكتـرون    ها مي شوند. اين مولكول هم مرتبط مي  الكترون به
  را بگيرند و آن را از دست دهند (كاهش و اكسايش). a(كلروفيل) 

  )80صفحة ، 6شناسي دوازدهم، فصل  ت(زيس
   صحيح است. 2گزينه  .139

هـاي   براي اينكه جانداري بتوانـد فتوسـنتز انجـام دهـد، بايـد مولكـول      
  اي داشته باشد كه بتواند انرژي نور خورشيد را جذب كند.  رنگيزه
براي هر باكتري فتوسنتزكننده  3گزينة و  CAMبراي گياهان  1گزينة 

  زا صادق نيستند. غيراكسيژنفتوسنتزكنندة هاي  براي باكتري 4گزينة و 
  )89تا  87و  78هاي  صفحه، 6شناسي دوازدهم، فصل  (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .140
  تنها مورد (ج) نادرست است.

پمـپ پروتـون در    )P700(نـه   P680كلروفيـل برانگيختـة  هـاي   الكترون
كند. در ارتباط با مـوارد (ب) و (د) بايـد    غشاي تيالكوئيدها را فعال مي

با عبور از پمپ پروتـون، انـرژي    P680هاي پرانرژي  اشاره كرد، الكترون
كننـد   از بستره به درون تيالكوئيد مي Hهاي  خود را صرف پمپ يون

درون بسـتره و عبـور آن در جهـت شـيب      Hاين امر بـا افـزايش  كه 
  همراه است. ATPساز و توليد  ATPغلظت از آنزيم 

  )83و  82هاي  ، صفحه6شناسي دوازدهم، فصل  (زيست
  فيزيك

  صحيح است. 3گزينه  .141

 
Vt Vx x V   1

1 1
4 22 2   

Vt
x x V  2

2 2 32   
mx x V V V
s

      1 2 5 1600 5 320   
x m  2 3 320 960   
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  صحيح است. 3گزينه  .142
 درجه است داريم: 360ضلعي  4با توجه به اينكه مجموع زواياي 

( )             360 80 80 140 60 120  
  است. دقت كنيد در شكل زير زاويه بين دو پرتو 

  
  )77(فيزيك دوازدهم تجربي، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .143
براي يافتن شكل موج بازتابيده شده از يك مانع سخت، يك بار مـوج را  

كنـيم. در   برعكس كرده و بار ديگر آن را نسبت به محور افقي وارونه مي
 نقطـة شود. دقت شود كه  واقع با اين دو عمل، موج برعكس و وارونه مي

A تاب نيز بايد در جلوي كه در جلوي موج قرار داشته است، در موج باز
  موج قرار گيرد.

  

  
  )77(فيزيك دوازدهم تجربي، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .144
nsin

sin n

sin

  

      

2
1

37 3
4

4 535

   

Vsin
sin V

sin

  

     

3
4

1
90 2

1 302

   

n sin sin
n sin sin

   


2
3

1
30 2 5
53 4 8

5
   

  )83صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 
  صحيح است. 1گزينه  .145

mV f
s

    20 1500 300100   

/
xt s

V
   450 1 5300   

  )64صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 
  صحيح است. 2گزينه  .146

A /

F mV
s    

   

4
3 6

9 10 100 504 21 8 10 2 10
   

/
v m cm
f

    50 0 25 25200  
  )65صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 

  صحيح است. 4گزينه  .147
p

p

d dt
V

 
 35 10

   

s
s

d dt
V

 
 310 10

   

s pt t d ( ) d d km         3 41 110 10 3 305 10   
  )70صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 

  صحيح است. 2گزينه  .148
  اند. مورد (ب) غلط و ساير موارد درست است. امواج الكترومغناطيس عرضي

  )66صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 
  صحيح است. 4گزينه  .149

I I  4   
Ilog( ) log log db
I
     10 10 4 20 2 6   

  )73صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 
  صحيح است. 2گزينه  .150

FlVT , V
m

     

/ /
/ /

V T F T F T
V T F T F T


        

2 2 2 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1

0 81 1 2 60 9 1085  
  )65صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 

  صحيح است. 4گزينه  .151
cm    3 15 204   

/
Vf Hz T (s)    


30 21 520 3   

tnاست 3تعداد نوسان در اين مدت 
T

   2 32
3

   

d n A cm     4 3 4 2 24  
 )64صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 

  صحيح است. 1گزينه  .152
/ /

I I Ilog log log
I I I

       
0 0 0

10 27 10 2 7 3 0 3  

I Ilog log log log log    
33

12 12
1010 2 210 10

  

WI I
m


     10

12 2500 5 10
10

  
P EI E IAt
A At

         10 45 10 10 10 900
  

/J nJ  1145 10 0 45  
  )73و  72هاي  تجربي، صفحه(فيزيك دوازدهم 

  صحيح است. 3گزينه  .153
F mg   

BIL sin mg Vg BIL sin A lg BIsin Ag               
/I       3 640 1 5 10 20 10 10   

/ /I A mA   37 5 10 7 5   
  )75صفحة (فيزيك دوازدهم تجربي، 

  صحيح است. 4گزينه  .154
N IB nI I

Bl
dl Nd

      
 

00 0   

/A A B

B B A

B I d
B I d

    1 5 2 11 3   
  )81صفحة (فيزيك يازدهم تجربي، 
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  صحيح است. 2گزينه  .155
  موارد الف و د صحيح است.

  ب) آهن فرومغناطيس نرم و فوالد فرومغناطيس سخت است.
  هاي مغناطيس ندارد. ج) مواد پارامغناطيس، حوزه

  )84صفحة (فيزيك يازدهم تجربي، 
  صحيح است. 3گزينه  .156

  طول سيم برابر است با:
L RN m        2 12 2 2 10 10 4 10  

  مقاومت سيم برابر است با:
LR
A ( )




      
 

16
3 2

4 10 15 10 84 10
  

VV  جريان عبوري برابر است با:  IR I A
R

    30 2401
8

  

L  لوله برابر است با:  طول سيم ND m      3 210 8 10 8 10  
  آوريم: دست مي زير به رابطةلوله را از  ميدان مغناطيسي سيم

/
NI

B T
L

 


      


7 20
2

12 10 10 240 3 6 10
8 10

  

  )81(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .157

اند و جهت نيـروي وارد بـر آنهـا را بـه      بارها مثبت همةاگر فرض كنيم 
كمك دست راست تعيين كنيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه وقتـي  
مسير حركت را داريم، جهت حركت (يا همـان جهـت سـرعت) در هـر     

شود. جهت ايـن   با رسم برداري مماس بر مسير حركت نتيجه مي نقطه،
  دهد. بردار، جهت حركت ذره را نشان مي

  
بـاردار   ذرة) جهت نيرو با مسـير حركـت و انحـراف    4) و (2در بارهاي (

) 4) و (2گيـريم كـه نـوع بارهـاي (     خواني نـدارد. پـس نتيجـه مـي     هم
  اند. منفي

  
مستقيم منحرف نشده است، نتيجـه   ) چون ذره از مسير3در مورد بار (

  گيريم كه ذره بدون بار است. مي

  
  )71(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .158
اش  مطابق شكل نيروي مغناطيسي وارد بر ذره، بدون سو است و انـدازه 

  توان به صورت زير محاسبه نمود: را مي

  
B B /F qVBsin F sin       6 510 4 10 0 8 30  

N  216 10  

  
نيـروي   اندازةجهت با ميدان الكتريكي است.  جهت نيروي الكتريكي هم

  توان به صورت زير محاسبه كرد: الكتريكي را مي

eF qE N      6 4 210 12 10 12 10  
توان با استفاده از  چون اين دو نيرو بر يكديگر عمودند، برايندشان را مي

  دست آورد: فيثاغورس به رابطة

R B e /F F F ( ) ( ) N       2 2 2 2 2 216 10 12 10 0 2  
  )71(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .159
  )84(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .160

  
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      ) مـي 2با توجه به شكل سمت راست (شـكل  

وارد شـده اسـت.    abنيوتن به طرف پايين به سيم  06/نيرويي به اندازه 
اين نيرو حتماً همان نيرويي است كه آهنربـا بـه ايـن سـيم وارد كـرده      

دسـت   زيـر بـه   رابطـة توان مقدار ميدان مغناطيسـي را از   است. پس مي
/  آورد: / /F BILsin B sin B T      0 6 20 0 3 90 01  

از طرف آهنربـا رو بـه پـايين وارد     abاز آنجايي كه نيروي وارد بر سيم 
قانون سوم نيوتن، واكنش اين نيرو به طرف باالي  شود، با استفاده از مي

/شود و عدد ترازو به اندازه  آهنربا وارد مي N0   شود. كاسته مي 6
/نيروي وارد بر نيروسنج :  /F N  10 0 6 9 4  

  )74(فيزيك يازدهم تجربي، صفحة 
 شيمي

  صحيح است. 3گزينه  .161
H ها و راهـي كـه بـراي انجـام واكـنش در       واكنش به مقدار فراورده

هـا،   دهنده شود، بستگي ندارد، اما به نوع و مقدار واكنش پيش گرفته مي
  ها، حالت فيزيكي آنها و دما و فشار بستگي دارد. نوع فراورده

  )62 صفحة(شيمي يازدهم، 
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  صحيح است. 2گزينه  .162
H (g) O (g) H O(g) 2 2 22 2  

H [ ( )] kJy¹¨H»      500 876 4 463 476  

/
/

mol kJ
kJ

mol
  

 23
1 476 011926 02 10

/مولكول  H O  20
23 01   گرماي آزاد شده 10

  )66 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .163

/
/ /mol kJ

mol
 

14 80 25 3 71  
  هاي نادرست: بررسي عبارت

Hواكنش  Hب)  (g) Br (g) HBr (g) 2 2  kJ72برابـر بـا    2
  است.

Brج)  (g)2  آنتالپي بيشتري ازBr (l)2 پذيرتر است. دارد، پس واكنش  
HBrواكنش  Hد)  (g) H (g) Br (l) 2 /برابر بـا   22 kJ57 2 

  است.
  )72 صفحة(شيمي يازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .164
x x kJ   5   تفاوت گرماي آزاد باشد 5

kJ
g kJ

g
  512   تفاوت آنتالپي سوختن 230

  )64 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 1گزينه  .165

/ / g  28 75 0 8   جرم اتانول 23
mol kJ

gC H OH kJ
g mol

   2 5
1 136823 68446   هگرماي آزاد شد 1

  )72 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 2گزينه  .166

  بررسي عبارات:
Cهپتانون  -2الف) فرمول مولكولي  H O7 و فرمول مولكولي نفتـالن   14

C H10  4ها در اين دو مولكول برابر  باشد. بنابراين تفاوت شمار اتم مي 8
  باشد. مي

باشد با  مي 1برابر  در  Hبه  Cها  ب) نسبت شمار اتم

Cتوجـــــه بـــــه فرمـــــول مولكـــــولي بنـــــز آلدهيـــــد  H O7 6 :
C

H ,O
ÁIÀï´UH nIμ{ SLvº 7 1ÁIÀï´UH nIμ{ Ì¼μ\¶ 7   

Cج) فرمول مولكولي اين تركيب  H O10   باشد. مي 18
  )70و  68هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .167
Cشده فرمول مولكولي تركيب داده  H O10   باشد. مي 12

  )69 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 1گزينه  .168

محلول بنفش رنگ پتاسيم پرمنگنات ضمن واكنش با يـك اسـيد آلـي    
CuSOدهد، محلول آبي رنگ  رنگ خود را به مرور از دست مي (aq)4 

رود، پس پيشرفت هـر   ضمن واكنش با فلز روي رنگ آبي آن از بين مي
  توان با تغيير رنگ بررسي كرد. دو واكنش را مي

  )71 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 4گزينه  .169

ترين نافلز است، بنابراين سرعت واكنش آن بـا هيـدروژن از    فلوئور فعال
  سرعت واكنش اكسيژن با هيدروژن بيشتر است.

  )77 صفحةيازدهم،  (شيمي

  صحيح است. 2گزينه  .170
  هاي الف و ب درست است. عبارت

هاي الكترونـي يـك فلـز قليـايي بيشـتر       هرچه شعاع اتمي يا مقدار اليه
تر است و سرعت واكـنش آن بـا آب بيشـتر اسـت. واكـنش       باشد، فعال

تجزيه سلولز كاغذ بسيار كند است و از واكنش زنگ زدن آهن در هواي 
  شود. تر انجام مي مرطوب آهسته
  هاي نادرست: بررسي عبارت

ج) با افزودن محلول سديم كلريد به محلول نقره، بالفاصله رسوب سفيد 
  شود. رنگ نقره كلريد تشكيل مي

هاي آلي عضـو خـانواده كربوكسـيليك     د) بنزوييك اسيد يكي از تركيب
  باشد. اسيدها است، اما اولين عضو آنها نمي

  )82تا  78هاي  صفحه(شيمي دوازدهم، 
  صحيح است. 1گزينه  .171

  هاي نادرست: بررسي عبارت
  شبيه به هم است. Cو  Siالف) خواص شيميايي دو عنصر 

ب) در ساختار سيليس هر اتم سيليسيم با چهار پيوند اشتراكي به چهار 
  اتم اكسيژن متصل است.

اي از  توان نشانه هاي سنگ را مي نان سنگك بر روي دانهج) پخته شدن 
  مقاومت گرمايي سيليس دانست.

  جامد زمين است. پوستةد) سيليس اولين اكسيد فراوان در 
  )68 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .172
هـاي كـربن    گرافيت جامدي كوواالنسي است كه از چينش دو بعدي اتم

  ساخته شده است.
  )70و  69هاي  صفحهزدهم، (شيمي دوا

  صحيح است. 4گزينه  .173
  با توجه به فرمول مولكولي و جرم مولي اين سه تركيب:

:C H O 2 4 2 :  استيك اسيد    ،60 CO(NH ) 2 2   اوره 60
C:  چون جرم مولي هر سه تركيب يكسان است:  H O 3 8   پروپانول ـ1 60

  كربن در تركيبي بيشتر است كه شمار كربن آن بيشتر است.) درصد جرمي 1
بيشتري دارد، بيشتر از دو تركيـب ديگـر    Hپروپانول كه  ـ1در  H) درصد جرمي 2

  يكساني دارند با هم برابر است. Hدر اوره و استيك اسيد كه  Hاست و درصد جرمي 
در  Oجرمي  باشد و درصد پروپانول يكسان مي-1در اوره و  Oهاي  ) شمار اتم3

  بيشتري دارد از دو تركيب ديگر بيشتر است. Oاسيد كه  استيك
  ها: در هر كدام از اين تركيب Oو  C) با توجه به مجموع جرم 4

CO(NH ) g , C H O g , C H O g  2 2 2 4 2 3 828 56 52  
  بنابراين:

  Cو  Oاستيك اسيد : مجموع درصد جرمي  <پروپانول  ـ1 <اوره 
  )67 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  است.صحيح  2گزينه  .174
  ها: بررسي عبارت

هـاي   الف) درست، به عنوان مثال پخته شدن نان سنگك بـر روي دانـه  
  اي از مقاومت گرمايي سيليس دانست. توان نشانه درشت سنگ را مي

ب) درست، سيليس جامدي كوواالنسي اسـت كـه در آن شـمار بسـيار     
ــم  ــادي از ات ــتراكي     زي ــدهاي اش ــا پيون ــيژن ب ــيم و اكس ــاي سيليس ه

Si O Si  شود. مشاهده مي  
  باشد. مي 14) يكي از شبه فلزهاي گروه Siج) نادرست، سيليسيم (

Siد) درست، زيرا طول پيوند  O  از طول پيوندC C  بيشتر است
  الماس كمتر است.ذوب نقطة از  SiO2ذوب نقطة و بنابراين 

  )69و  68هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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  صحيح است. 3گزينه  .175
  باشد. شيميايي دو بعدي ميگونة گرافن يك 

  ها: بررسي ساير گزينه
انـدازة  اي از گرافيت است و ضـخامت آن بـه    اليه ) درست، گرافن تك1

  باشد. يك اتم كربن مي
  ) درست2
  ) درست4

  )71و  70هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .176

ذوب و جوش آن زياد باشد، مانند  نقطةاي است كه تفاوت  ماده Aشاره 
NaCl(l) كند  اين شاره به عنوان منبع ذخيره انرژي گرمايي عمل مي

كند و بخار آب براي به حركـت درآوردن   و آب را به بخار آب تبديل مي
رود، در واقع بخار داغ، توربين را بـراي   توربين مولد الكتريكي به كار مي

  آورد. توليد انرژي الكتريكي به حركت درمي
  )75 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 3گزينه  .177

    
  

  )73 صفحة(شيمي دوازدهم،   
  صحيح است. 1گزينه  .178

مولكول داده شده و آمونيـاك كـه فـراورده فراينـد هـابر اسـت، قطبـي        
  كنند. گيري مي جهتهستند و در ميدان الكتريكي 

  هاي نادرست: بررسي گزينه
  ) خاصيت نافلزي هيچ نافلزي از فلوئور بيشتر نيست.2
  ) اتين ناقطبي است.3
4 (A  وB هاي اكسيژن و كـربن باشـند، چـون     توانند به ترتيب اتم نمي

  هاي پيوندي اكسيژن از كربن بيشتر است. تمايل به جذب الكترون
  )73 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 3زينه گ .179
باشـد كـه    خـواري فلزهـا مـي    خاصيت نشان داده شده مربوط به چكش

  هاي اليه ظرفيت است. مربوط به الكترون
Ga : 31

3 100 1031 
                    /Mg : 12

2 100 16 612   

/Sc : 21
3 100 14 321 

                          
Sn :  50

4 100 850  
  )82 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .180
  نيتينول آلياژي از تيتانيم و نيكل است.

  ها: بررسي ساير گزينه
) جسم نشان داده شده هيچ طول موجي را بازتابش نداده است، پـس  1

  شود. به رنگ مشكي ديده مي
ها فقـط الكتـرون از دسـت     ) عنصر واناديم يك فلز است و در واكنش3

  دهد و كاهنده است. مي
رنـگ ـ نمـك     ) آبـي IV) زردرنگ ـ نمك وانـاديم (  V) نمك واناديم (4

  ) بنفش رنگ است.II) سبز و نمك واناديم (IIIواناديم (
  )83 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .181
دو جفـت الكتـرون    2و  1عبارت ج درست است، هـر مولكـول تركيـب    

  ناپيوندي دارند.
  ها: بارتبررسي ساير ع

به دليل توانـايي داشـتن پيونـد هيـدروژني      2جوش تركيب  نقطةالف) 
  باالتر است.

ب) درصد جرمي هيدروژن در دو تركيب كه با هم ايزومر هستند برابـر  
  است.

 هپتانون كتـوني ـ 2) آلدهيدي و گروه عاملي 1د) گروه عاملي تركيب (
  است.

  )70 صفحة(شيمي يازدهم، 
  صحيح است. 3گزينه  .182

CaCOبا توجه به واكـنش   HCl CaCl H O CO   3 2 2 ، بـه  22
0/، مقدار HClمول  1ازاي مصرف  شـود؛   مصرف مـي  CaCO3مول  5

0/مصرف شده و  HClبنابراين تمامي  مانـد   اضافه مي CaCO3مول  5
يكسان اسـت،   CaCO3ها با ضريب مولي  يب مولي فراوردهو چون ضر

/0   شود. مول از هر فراورده توليد مي 5

  
  )86تا  83هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .183
Alاتم آلومينيم به يون  3   يابـد و   تبديل شده و شعاع آن كـاهش مـي

Oاتم عنصر اكسيژن به يون  2  شـود.   تبديل شده و شعاع آن زياد مـي
Alهاي  يون 3  وO 2 هـاي برابـري دارنـد، امـا چـون       تعداد الكترون

Alهاي  تعداد پروتون 3 تري دارد. بيشتر است، شعاع كوچك  
  )77 صفحة(شيمي دوازدهم، 

  صحيح است. 2گزينه  .184
  دهيم. هاي ناپيوندي را در ساختار داده شده، قرار مي ابتدا الكترون

:O:
|

:O X O:
|

:O:


 
 
 

  
 
 
  

3

 
 



  

  هاي اليه ظرفيت = بار هاي رسم شده ـ مجموع الكترون مجموع الكترون
X  قرار دارد 15در گروهx x      3 24 32 5  

  )88 صفحة(شيمي دوازدهم، 
  صحيح است. 4گزينه  .185

  هاي نادرست: بررسي عبارت
  الف) كوارتز نمونه ناخالص سيليس است.

COب) يــخ خشــك  (s)2  و آب منجمــدH O (s)2  جــزو جامــدهاي
  مولكولي هستند.

  بار مثبت دارد. جزئيمولكولي قطبي است و اتم مركزي آن  NF3ج) 
  ذوب تيتانيوم از فوالد بيشتر است. نقطةد) 

  )85و  72، 68هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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