
  
    
   

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون عمومي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره تعداد سؤال يمواد امتحان  رديف

  دقيقه 15  20 1 20 زبان و ادبيات فارسي  1
  دقيقه 17  40 21 20 زبان عربي  2
  دقيقه 15  60 41 20 رهنگ و معارف اسالميف  3
  دقيقه 18  80 61 20 زبان انگليسي  4

  
  سرفصل دوازدهم  سرفصل يازدهم  سرفصل دهم  مواد امتحاني

 7و  6هاي  درس -  18تا  14هاي  درس  زبان و ادبيات فارسي

 1درس  -  كل كتاب  يزبان عرب

 4و  3هاي  درس  ـــ 12و  11هاي  درس يفرهنگ و معارف اسالم

  1درس   1درس   ـــ  زبان انگليسي

  
   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 2صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

 
 

 گروه طراحي و ويراستاري آزمون

 سرگروه نام درس رديف
گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف 

 الفبا)
  ويراستاران

  فاطمه اصل سليماني ـ سليمان شاوله  مرتضي كالشلو  زبان و ادبيات فارسي 1
  

  ثمين سادات اميني ـ پرستو رهاب
  سمانه ريحاني ـ ميترا كريمي   آريا ذوقي ـ كاظم غالمي  كاظم غالمي  بيزبان عر 2
  مجيد فرهنگيانزاده ـ  الدين تقي معين  بقا ـ سيد احسان هندي محمد رضايي  محمدرضا فرهنگيان  فرهنگ و معارف اسالمي 3

  ميرحسين زاهدي ـ محسن كردافشاري   ماژالن حاجي ملكي  زبان انگليسي 4
  نفيسه سميع  رضا عليزاده متين

  
 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  ي ـ زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتعلي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
  

  
  ت فارسيزبان و ادبيا

  

-1  هاي زير است؟ كدام گزينه، پاسخ مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه 
  »ندامت، پاس، طرفه، حريف، برين، اوان«
  آور، رقيب ) توبه كردن، نگاهباني، شگفت2  ) عجيب، دشمن، پشيماني، آغاز كردن1
  ) هنگام، بااليين، تأسف، همراه4  ) برتر، ابتدايي، همدم، نگاهداري3
  

  حيح است.ص 4گزينه  .1
  هاي سؤال نيست. يك از واژه )، ابتدايي معناي مناسبي براي هيچ3(گزينة )، توبه كردن و در 2(گزينة )، آغاز كردن، در 1(گزينة در 

  ): هنگام: اوان / بااليين: برين / تأسف: ندامت / همراه: حريف4(گزينة 
  )160تا  158هاي  فارسي دهم، صفحه(

  )168صفحة ، دوازدهمفارسي (
  
  
  

-2  ؟نيستها درست  واژههمة در كدام گزينه معني  
  ) (جافي: ستمكار) (سودا: خيال) (مستمع: شنونده)1
  ) (ابدال: مردان كامل) (تملّك: دارايي) (تقرير: بيان كردن)2
  ها) اسب) (جالجل: زنگولهدهنة ) (كُميت: اسب سرخ مايل به سياه) (لگام: 3
  ممات: مردن)) (ردا: لباس بلند) (سامان: امكان) (4
  

  صحيح است. 2گزينه  .2
  تملك: مالك شدن، دارا شدن

  )161تا  158هاي  فارسي دهم، صفحه(
  )169و  168هاي  صفحه، دوازدهمفارسي (
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 3صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-3  شود؟ ترتيب در ابيات كدام گزينه ديده مي به» غضب، ضروري، ضيافت، ناتوان، سربند«هاي  معني واژه 
ــت      ــين اس ــرض ع ــري ف ــراش دي ــر ف ــف) اگ  ال

  

 گانــــــت در ميخانــــــه رفــــــتنبــــــه مژ
  

 ام ب) تنگــي آغـــوش دل ســـوخت پـــر افشـــاني 
  

ــودم     ــون خـ ــرد زبـ ــيان كـ ــن آشـ ــت ايـ  الفـ
  

ــي ــار    ج) م ــاي به ــاب از تقاض ــع احب ــد در جم  زن
  

 دســـتار گـــلگوشـــة دســـت كـــرم بـــر ســـاية 
  

ــي    ــه م ــه و بتخان ــا در كعب ــات  د) عمره ــد حي  نال
  

ــرون      ــد ب ــاي راز آي ــك دان ــق ي ــزم عش ــا ز ب  ت
  

ــت ه ــمنان بگش ــر دش ــمان  ) ب ــر آس ــه قه ــاد ب  نه
  

ــاب   ــود آفتـ ــه جـ ــت بـ ــتان بتافـ ــر دوسـ  وار بـ
  

  ه) ب، ج، د، الف، 4  ، ج ه) ب، الف، د، 3  ، الف، د، ب، ج ) ه2  ، ج، د، ب، الف ) ه1
  

  صحيح است. 2گزينه  .3
  غضب: قهر / ضروري: فرض / ضيافت: بزم / ناتوان: زبون / سربند: دستار

  )160تا  158هاي  فارسي دهم، صفحه(
  )169و  168هاي  صفحه، دوازدهمسي فار(

  
  
  

-4  شود. غلط اماليي ديده مي.........  جز بهها  گزينههمة در  
 دار ) محمل جانـان ببـوس آنگـه بـه زاري عرضـه     1
 سـت  ) چگونه دعوي وصلت كنم به جان كه شده2
 ) مرا در خانه سروي هسـت كانـدر سـايه قـدش    3
 ) گر به صد منزل فراغ افتـد ميـان مـا و دوسـت    4

  

ــ ــادرس كـ ــان، فريـ ــوختم اي مهربـ  ز فراغـــت سـ
ـــمان فــــراق تــــنم وكيــــل قضــــا و دلــــم ضـ 

 ســـرو بســـتاني و شمشـــاد چمـــن دارم فـــراق از
 همچنــانش در ميــان جــان شــيرين منــزل اســت 

  

  
  صحيح است. 2گزينه  .4

  هاي ديگر: هاي اماليي و صحيح آنها در گزينه غلط
  ت (دوري تو)فراق ) فراغت1
  (آسايش) فراغ فراق )3
  فراق (جدايي و دوري) ) فراغ4

  )46، صفحة 6(فارسي دوازدهم، درس 
  
  
 
-5  در كدام بيت غلط اماليي وجود دارد؟ 

 ) اگـــر عـــالم بــــه يـــك دســـتور مانــــدي    1
  

ــدي    ــتور مانـــ ــان مســـ ــوار كـــ ــا انـــ  بســـ
  

ــوا   2 ــق ت ــل عش ــوق از اه ــت معش ــت) قرب  ن ياف
  

ــاني  راه بــــود بــــي  شــــك از صــــور بــــه معــ
  

 صــــورت اســــت امــــل   ) شــــاهد خــــوب 3
  

ــي   ــوار مــــ ــده خــــ ــود در دل و ديــــ  نشــــ
  

ــات  4 ــان در او آب حي ــت و ج ــوي اس ــب ج  ) غال
  

 خبـــري آنجـــا كـــه تـــويي از ايـــن دو هـــم بـــي
  

  
  صحيح است. 4گزينه  .5

  امالي درست كلمه: قالب
  )122صفحة ، دهم(فارسي 
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 4صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-6  مشهود است؟» غلط اماليي«ند در عبارات زير جمعاً چ 
  ها بود چندان كه حصر و قياس آن دشوار باشد. الف) در آن شهر جوي

  ها دمد. آنشدة  خاكب) گاه شود كه از عالم قدسي نسيمي روح حقيقت در اشباه چون استخوان 
  ت.ج) و اوست كه قادر است طبق علم خود عالم را خلق كند و فياض مطلق است و هيچ بخل در او نيس

  د) طالب باطل را مخذول پندار اگرچه حكم بر وفق مراد او رود.
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  

  صحيح است. 1گزينه  .6
  امالي درست كلمه: اشباح
  اشباه: مانندها، همانندان

  ها اشباح: كالبدها، جسم
  )114صفحة ، دهم(فارسي 

  
  
  

-7  اند؟ كدام ابيات درست معرّفي شدهسرايندة  
ــيم آن اســـ  ــف) بـ ــقت الـ ــم عشـ ــز غـ  ت كـ

  

 ســـــر بـــــرآرد دلـــــم بـــــه شـــــيدايي  
  

  (فخرالدين اسعد گرگاني)
 ب) چـــه نيكـــو گفـــت بـــا جمشـــيد دســـتور 

  

 كــه بــا نــادان نــه شــيون بــاد و نــه ســور        
  

  (فخرالدين عراقي)
ــرده  ــت نك ــور   ج) غيب ــب حض ــوم طال ــه ش  اي ك

  

 اي كـــه هويـــدا كـــنم تـــو را پنهـــان نگشـــته 
  

  (فروغي بسطامي)
 صـــحبت بـــدد) بـــا بـــدان كـــم نشـــين كـــه 

  

ــد   ــد كنــ ــو را پليــ ــاكي تــ ــه پــ ــر چــ  گــ
  

  (سنايي)
  ) ج و د4  ) ب و د3  ) الف و ج2  د) الف و 1
  

  صحيح است. 4گزينه  .7
  از فخرالدين اسعد گرگاني است.» ب«گزينة از فخرالدين عراقي و بيت » الف«گزينة بيت 

  )143و  127هاي  فارسي دهم، صفحه(
  )54و  48هاي  صفحه، دوازدهمفارسي (

  
  
  

-8  است؟ نادرستشده در برابر كدام بيت  هاي نوشته يهآرا 
 باشـدپـردازي نـه شـرط راه مـي ) ز سالك شكوه1
 ســيري كــه دارد آگهــي از دوري منــزل  ) ســبك2
ــي نعمــت  3 ــر ول ــرون آينــد آخــر روســياهان ب  ) ب
 ) شــب زلفــي كــه صــد روز قيامــت در بغــل دارد4

  

 باشــد كــه اول منــزل يوســف در ايــن ره چــاه مــي
ــاي در  ــه پ ــي   اگرچ ــد در راه م ــن كش ــد دام  باش

ــي  ــاب بـ ــوف آفتـ ــي كسـ ــاه مـ ــد زوال از مـ  باشـ
باشـد   آلـود مـن كوتـاه مـي     به چشـم بخـت خـواب   

  

  (جناس ـ تلميح)
  (پارادوكس ـ كنايه)

  (اسلوب معادلهـ  استعاره)
  (تشبيه ـ اغراق)

  
  صحيح است. 3گزينه  .8

  شود. استعاره ديده نميآراية در اين گزينه 
  اجراي در چاه افتادن يوسف / جناس بين راه و چاه): تلميح به م1گزينة (
  ): سبك سير و پاي در دامن كشيدن: كنايه / مصراع دوم پارادوكس دارد. (پاي در دامن كشيدن و در راه بودن)2(گزينة 
  ): شب زلف: تشبيه / صد روز قيامت در بغل دارد: اغراق4(گزينة 

  )49صفحة  دوازدهم،(فارسي 
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 5صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-9 شود؟ ترتيب در ابيات كدام گزينه ديده مي به» نظير و تشبيه كنايه، اسلوب معادله، مراعاتجناس، «هاي  آرايه 
 الــف) عــود دلــم در آتــش عشــقش روان بســوخت

  

ــي    ــم دود مـ ــر نفسـ ــن اگـ ــبم مكـ ــد عيـ  كنـ
  

ــم ــه دوشـ ــيدند بـ ــه كشـ  ب) دوش از در ميخانـ
  

ــم  ــت دوشـــ ــت ز كيفيـــ ــا روز جزاســـ  تـــ
  

ــن ــه م ــديش ك ــرو مصــلحت خويشــتن ان ــو ب  ج) ت
  

ــپردم   ــه دل بس ــيش ك ــن پ ــان دادم از اي ــرك ج  ت
  

ــي ــي  د) م ــد ب ــار كش ــتگاه اعتب ــج از دس ــز رن  مغ
  

 جــز خــم و پــيچ از بزرگــي حاصــل دســتار نيســت 
  

 وا كـــرده طـــوطي را بـــه گفتـــار آوردجبهـــة )ه
  

ــه ســيمايي كجاســت؟   شــد فراموشــم ســخن، آيين
  

  ـ ب ـ د ـ ج ـ الف) ه 4  ـ ب ـ د ـ ج ـ الفه ) 3  ـ د ـ الف ـ ب ه) ج ـ 2  ـ الف ه) ب ـ ج ـ د ـ 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .9
  تشبيه الف) عود دل، آتش عشق

  ب) دوش: شب گذشته، كتف
  كنايه از مردن و عاشق شدن ج) ترك جان دادن و دل سپردن

  د) مصراع دوم مصداق و مثالي براي مصراع اول است.
  مراعات نظير ن، گفتار/ جبهه، سيما) سخه

  )49صفحة  دوازدهم،(فارسي 
  
  
  

-10  كامالً درست است..........  جز بههاي مقابل همه ابيات  آرايه 
ــاد1 ــت ب ــاي و نيس ــگ ن ــن بان ــت اي ــش اس  ) آت
 ) مرا كـه سـاغر چشـم از غـم تـو پرخـون اسـت       2
ــي 3 ــان مـ ــاب خوبـ ــدرونم  ) اي آفتـ ــد انـ  جوشـ
 شـود  دل به دشمن چون ماليم شـد مصـفّا مـي   ) 4

 

ــاد      ــت بـ ــدارد نيسـ ــش نـ ــن آتـ ــه ايـ ــر كـ هـ
ــون اســت    ــراب گلگ ــام و ش ــاقي و ج ــه جــاي س چ

عنايــــت ســــاية يــــك ســــاعتم بگنجــــان در 
شــود  ســنگ بــا آتــش چــو نرمــي كــرد مينــا مــي 

 

  (جناس تام، تشبيه)
  (استعاره، كنايه)
  (مجاز، استعاره)

  (اسلوب معادله، تشخيص)
  

  صحيح است. 2گزينه  .10
  ادبي استعاره است. كنايه: پرخون بودن چشم.آراية بيت فاقد 

  ) نيست باد و نيست باد: جناس تام / اين بانگ ناي آتش است: تشبيه1
  ) آفتاب: استعاره / يك ساعت: مجاز از زماني اندك3
  ي كردن سنگ با آتش: تشخيصتوان گذاشت پس اسلوب معادله داريم / نرم مي» گونه كه همان«) بين مصراع اول و دوم 4

  )18تا  14هاي  (فارسي دهم، درس
  )7و  6هاي  (فارسي دوازدهم، درس

  
  
  

-11  است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  
 ســتاده اســت و صــنوبر خــاموش ســرودر چمــن «

  

 زيبـــا ننمـــايي بچمنـــد   قامـــتكـــه اگـــر  
  

ــه  ــدگان را ن ــربن ــز گزي ــه گري ــت ن ــت ز حكم  اس
  

ــد ار ب  ــه كننـ ــد چـ ــوازي خدمنـ ــي ور بنـ  »كشـ
  

  كار رفته است. ربط به» واو«) در هر بيت يك بار 2  شده نقش يكسان دارند. كلمات مشخصهمة ) 1
  در بيت دوم، حرف اضافه است.» را«) نوع 4  شود. معنايي ديده نميقرينة ) حذف فعل به 3
  

  صحيح است. 1گزينه  .11
  سرو نهاد است. سرو ستاده است (ايستاده است) 

  قامت مفعول است. اگر قامت زيبا (را) ننمايي 
  گزير نهاد است. گزير نيست (وجود ندارد)  بندگانبراي 
  متمم       

  اگر وچه كنند ار بكشي 
  حرف ربط                

  )142صفحة  دهم،(فارسي 
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 6صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-12  شود؟ ديده مي برابرهاي اضافي و وصفي  گزينه تعداد  تركيبدر كدام  
 خـورد) صوفي شهر بين كه چون لقمه شـبهه مـي1
ــده  2 ــه در ميكـ ــا كـ ــود آيـ ــايند  ) بـ ــا بگشـ  هـ
ــد آن  3 ــه ش ــل ديوان ــلة ) عق ــو سلس ــكين ك  مش
 ) ديدي اي دل كه غـم عشـق دگربـار چـه كـرد     4

 

ــوش   ــوان خـ ــاد آن حيـ ــاردمش دراز بـ ــف پـ  علـ
ــت  ــار فــــرو بســ ــايندگــــره از كــ ــا بگشــ  ه مــ

ــت    ــدار كجاس ــروي دل ــت اب ــه گرف ــا گوش  دل ز م
ــرد      ــه ك ــادار چ ــار وف ــا ي ــر و ب ــد دلب ــون بش  چ

 

  
  صحيح است. 1گزينه  .12

  اند. علف، وصفي شود: صوفي شهر و پاردمش، اضافي و آن حيوان و حيوانِ خوش در اين بيت دو تركيب اضافي و دو تركيب وصفي ديده مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  است.  هاي اضافي و كارِ فروبسته تركيب وصفي ها و كارِما تركيب ده) درِ ميك2
  مشكين، وصفي و ابروي دلدار اضافي است.سلسلة ) آن سلسله و 3
  ) غمِ عشق: اضافي و دگر بار و يارِ وفادار: وصفي است.4

 )136(فارسي دهم، صفحة 

  
  
 
-13  .........  جز بهوجود دارد، » نهاد + مفعول + مسند + فعل«اي با ساختار  ابيات، جملههمة در  

ــا1 ــوان ســـاخت دلـــم را گفتـ ــاد تـ  ) گفـــتم آبـ
  

 حســن ايــن خانــه همــين اســت كــه ويــران مانــد
  

 هــا كــردم بــه صــافي خــدمت ميخانــه را ) ســال2
 

ــرد     ــه ك ــودم خان ــت در وج ــاف محب ــي ص ــا م  ت
 

ــي3 ــان ) نم ــار جان ــده در رخس ــنم از آن دزدي  بي
  

 اردد هــاي رســوا عشــق را مســتور مــي كــه ديــدن
  

ــرديم4 ــد كـ ــاران در راه عهـ ــا و يـ ) زان روز مـ
  

ــر را  ــر را پـــيش افكنـــيم سـ  پنهـــان كنـــيم سـ
  

  
  صحيح است. 2گزينه  .13

  ): دلم را آباد توان ساخت. (نهاد محذوف)1(گزينة 
  دارد. ): عشق را مستور مي3(گزينة 
  ): سر را پنهان كنيم.4(گزينة 

  )54صفحة  دوازدهم، (فارسي
  
  
 
-14  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ شده در ابيات زير، به مشخص نقش دستوري كلمات 

ــون  ــهچ ــد غنچ ــگ بمان ــه دلتن ــت ك ــال اس  مح
  

ــار ــاد  دلكـ ــحر افتـ ــه آه سـ ــه بـ ــركس كـ  هـ
  

ــاد   ــارگي افتــ ــالهيكبــ ــركــ ــرد از ســ  خــ
  

 را نظـــر افتـــاد مـــاروزي كـــه بـــه بـــاالي تـــو
  

  ليها اليه، مفعول، مضاف ) نهاد، مضاف2    ) نهاد، نهاد، نهاد، مفعول1
  اليه اليه، نهاد، مضاف ) متمم، مضاف4  اليه، نهاد، مفعول ) متمم، مضاف3
  

  صحيح است. 4گزينه  .14
  است.» متمم«بعد از آن كلمة شود و  است، حرف اضافه محسوب مي» مثل و مانند«وقتي به معني » چون«

  كارِ دل: تركيب اضافي
  نهاد است.» كاله«كاله خرد افتاد: 

  نظرِ ما فك اضافه است » را«ما را نظر: نوع 
  )136صفحة ، دهم(فارسي 
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 7صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-15  ؟شود نميمفهوم بيت زير در كدام گزينه يافت  
ــان نيســت« ــش ج ــد ك ــدم نه  در عشــق كســي ق

  

ــت     ــامان نيس ــق در س ــه عش ــودن ب ــان ب ــا ج  »ب
  

 ) تيـــز دوم تيـــز دوم تـــا بـــه ســـواران برســـم1
ــت    2 ــود ب ــقي خ ــه عاش ــر چ ــتي ) اگ ــ پرس  تس
ــاك اســت  3 ــز عشــق پ ــردم شــد كســي ك ــه م  ) ن
 خـواهم از آن سـان كـه رهـايي باشـد      ) عشق مي4

  

ــرِ جانــان برســم   نيســت شــوم، نيســت شــوم تــا ب
ــتي     ــرك هس ــون ت ــمر چ ــتي ش ــه مس ــت هم  س

 كـــه مـــردم عشـــق و بـــاقي آب و خـــاك اســـت
ــرد     ــرِ دارش ب ــور س ــه منص ــق ك ــم از آن عش  ه

  

  
  صحيح است. 3گزينه  .15

  گي عشق و تفسير زندگي در عشق): جاودان3(گزينة مفهوم 
  هاي ديگر: ترك خود گفتن شرط عشق و وصال است. مفهوم مشترك بيت موردنظر و گزينه

  )53(فارسي دوازدهم، صفحة 
  
  
 
-16  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  

 ) هركـــه جســـت آب حيـــات از لعـــل تــــو1
  

 جـــــاودان در ظلمـــــت هجـــــران بمانـــــد   
  

ــا هــالك شــود دوســت در محبــت دوســت2  ) بت
  

 ه زنـــدگاني او در هـــالك بـــودن اوســـت   كـــ
  

 ) بر مـرگ دل خـوش اسـت در ايـن واقعـه مـرا3
  

ــاقوت   ــب يـ ــات در لـ ــĤب حيـ ــت  كـ ــام دوسـ  فـ
  

 ) حيات جاودان خواهي گداز عشـق حاصـل كـن4
  

ــا دارد    ــيت آب بق ــدن خاص ــون ش ــه دل در خ  ك
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .16

  بخشي عشق ): حيات4) و (3)، (2هاي ( مفهوم مشترك گزينه
  ): عشق، موجب هجران و دوري است.1(گزينة وم بيت مفه

  )56صفحة ، دوازدهم(فارسي 
  
  
 
-17  ابيات كدام گزينه، با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ همة 

ــه را    « ــوش دل فرزان ــرد ه ــد، ب ــون آي ــق چ  عش
  

ــي    ــا مـ ــه را   دزد دانـ ــراغ خانـ ــد اول چـ  »كشـ
  

 بايسـت  الف) پيش زخـم تـو بـه از سـينه سـپر مـي      
  

ــد      ــو ت ــق ت ــم عش ــا غ ــي ب ــر م ــت بير دگ  بايس
  

ــوش     ــگ ه ــم نيرن ــت آسايش ــد آف ــا نگردي  ب) ت
  

 خبـر بـودم كـه مجنـون عاقـل اسـت       زين معما بـي   
  

 جــا تــا كجــا خجلــت كشــد ج) همــت از تــدبير بــي
 د) بـــه نـــور عقـــل نبـــرديم ره ز خـــود بيـــرون

ــر خويشــتن دشــوار عاقــل كارهــا را  ) مــيه  كنــد ب
  

 كنــد كــه مــا را هــوش رســوا مــي اي جنــون رحمــي  
 كـــه عشـــق چـــراغ دگـــر كنـــد روشـــنمگـــر 

 بــر خــود ار آســان بگيــرد عشــق دشــوارش نباشــد
  

  ) الف ـ ب ـ ج4  ه) الف ـ د ـ 3  ه) ب ـ د ـ 2  ) ب ـ ج ـ د1
  

  صحيح است. 1گزينه  .17
  ): تقابل عشق با عشق/ برتري عشق بر عقل1مفهوم كلي ابيات گزينة (

  مفهوم ابيات ديگر: 
  الف) لزوم تغيير شيوه

  ورزي ل به عشقدعوت از عاقه) 
  )49، صفحة 6درس  دوازدهم،(فارسي 
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-18  يك مفهوم است؟بردارندة كدام دو بيت در  
ــاني ــكارايي و پنهـــ ــف) آشـــ ــرالـــ  نگـــ

ــتان  ــل و بس ــدم گ ــان  ب) دي ــحرا و بياب ــا، ص ــا ه  ه
ــده ــان ز دي ــده ج) پنه ــه دي ــا و هم ــا از اوســت ه  ه

ــا او بـــود   د) ــوال خـــدا بـ  بيـــدلي در همـــه احـ
  

 طلــــب دوســــت بــــا مــــا، مــــا فتــــاده در
ــا، صـــحرا همـــه او ديـــدم او بـــود گلســـتان  هـ

 آن آشــــكار صــــنعت پنهــــانم آرزوســــت   
ــي ــي   او نمـ ــدش و از دور خـــدايا مـ  كـــرد ديـ

  

  ) ج ـ د4  ) الف ـ ج3  ) الف ـ ب2  ) الف ـ د1
  

  صحيح است. 1گزينه  .18
  مفهوم زير هستند:بردارندة در» د«و » الف«ابيات 

  »گرديم. يار در خانه و ما گرد جهان مي«
  »وجوي او هستيم. لي كه خدا همراه ما است ما در جستدر حا«

  )140، صفحة 18(فارسي دهم، درس 
  
  
  

-19  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  
 ) قــول مطبــوع از درون ســوزناك آيــد كــه عــود1

  

 شـود  چون همـي سـوزد جهـان از وي معطـر مـي     
  

ــوز2 ــي س ــش هم ــر آت ــق ب ــود از عش ــو ع  ) چ
  

ــي   ــمعي م ــو ش ــوز    چ ــي س ــوش هم ــري و خ  گ
  

ــوزاني)3 ــا نسـ ــود اســـت تـ ــعدي عـ ــال سـ  مثـ
  

ــايند   ــه دم نياســ ــش دم بــ ــت از نفســ  جماعــ
  

 ام اين است كه در آتش انديشـه چـو عـود ) سعي4
  

 ام تــا بــه جهــان بــو بــرود     خويشــتن ســوخته 
  

  
  صحيح است. 2گزينه  .19

  شوند. مند مي اين كمال بهره ها از شود و ساير انسان ): رنج و سختي موجب تعالي انسان مي4) و (3)، (1هاي ( مفهوم مشترك گزينه
  هاي عشق ): دعوت به تحمل سختي2(گزينة مفهوم بيت 

  )143صفحة ، دهم(فارسي 
  
  
 
-20  شود؟ بيت زير مشاهده مي مقابلدر كدام گزينه مفهوم  

ــين او برخاســت« ــه ك ــي ب ــردش گيت ــه گ ــر آنك  ه
  

ــام   ــد ايـ ــري كنـ ــلحتش رهبـ ــر مصـ ــه غيـ  »بـ
  

ــي1 ــي ب ــمت ازل ــو قس ــد) چ ــا كردن ــور م  حض
  

ــر  گــر ــق رضاســت خــرده مگي ــه وف ــه ب ــدكي ن  ان
  

ــه زد2 ــود آنك ــو را ب ــت ذات ت ــر خلع ــه به  ) خاص
  

ــم  ــورت علــ ــالم صــ ــدير ازل در عــ ــم تقــ  علــ
  

ــم3 ــم دادي ــت غ ــه دس ــتي دل را ب ــان كش  ) عن
  

ــار  ــه چـ ــة بـ ــد موجـ ــه كنـ ــدا چـ ــدير ناخـ  تقـ
  

ــك4 ــي ز دوران فلـ ــة) كـ ــودطعمـ ــدير شـ  تقـ
  

 هــر كــه را بهــر هنــر بخــت بپــرورد بــه بــر       
  

  
  

  صحيح است. 4ه گزين .20
  رساند. مفهوم بيت سؤال: دشمني دهر، انسان را به سرنوشت تلخ مي

  شود. ): كسي كه بخت يار اوست، گرفتار تقدير شوم نمي4گزينة (مفهوم 
  )127صفحة ، دهم(فارسي 
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  زبان عربي
 

  ):٢١-٢٨عيّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( ■■
 

-:  21هللا لذو فضل علی النّاس و لکّن أکثَر النّاس اليَشکرونإّن ﴿ 

  گمان خداوند بر مردم داراي بخشش است ولي بسياري از مردم ناسپاس هستند! ) بي1
  گزاري ندارند! كند اما بيشتر مردم سپاسراستي خداوند بر مردم بخشش مي ) به2
  كنند!يار ناسپاسي ميشك مردم بسمردم داراي فضل است ولي بي همة) خداوند بر 3
  كنند!گزاري نمي ترديد خدا بر مردم داراي بخشندگي است اما بيشتر مردم سپاس ) بي4
  

  صحيح است. 4گزينه  .21
 )2و1هاي كنند (رد گزينهسپاسگزاري نمي»: اليشكرونَ)/ «3و1هاي بيشتر مردم (رد گزينه»: أكثر النّاس)/ «2داراي بخشش (رد گزينه»: ذو فَضل«

  )6، صفحة 1دوازدهم، درس(عربي 
  
  
  

-22  »:کأّن هللا يختار أشخاصاً من النّاس ليجعلهم کبنيان مرصوص حتّی يدافعوا عن الّذين ال ناصر لهم!« 
  كه هيچ ياري ندارند دفاع كنند!) پنداري خداوند افرادي از مردم را برگزيده است تا آنان را ساختماني استوار قرار دهد تا از كساني1
كـه هـيچ يـاوري    گزيند تا آنان را چون ساختماني استوار قرار دهـد تـا از كسـاني   ويي اشخاصي از مردم را بر مي) خداوند گ2

  ندارند دفاع كنند!
كند تا آنان مانند ساختمان استواري باشند كه از آنـاني كـه يـاريگري    هايي را از بين مردم انتخاب مي ) خداوند قطعا انسان3

  ندارند دفاع كنند!
كند كه همچون ساختمان استواري شـوند و مـدافع كسـاني باشـند كـه      خداوند از ميان مردم افرادي را گزينش مي ) گويي4

  ياوري ندارند!
  

 صحيح است. 2گزينه  .22
تا دفاع »: يدافعوا حتّي)/ «4و3هاي تا آنان را قرار دهد (رد گزينه»: ليجعلهم)/ «1 گزيند (رد گزينهبر مي»: يختار)/ «3گويي، پنداري (رد گزينه»: كأنّ«

 )4و3هاي هيچ ياوري ندارند (رد گزينه»: ال ناصر لهم)/ «1مانند ساختماني استوار ( رد گزينه»: كَبنيان مرصوص)/ «4كنند (رد گزينه
  )1(عربي دوازدهم، درس 

  

  
  

ل حياتی حياةً حلوة!«  -23  »:أتمنّی أن يکون لی صديق حميم مثلک و أستطيع أن اُبّدِ
  ام را به يك زندگي شيرين تبديل كنم!دوستي صميمي مانند تو داشته باشم و بتوانم زندگي ) آرزو دارم كه1
  ) اميدوارم كه مانند تو يك دوست صميمي داشته باشم و بتوانم اين زندگي را به زندگي شيرين جايگزين كنم!2
  ي شيرين عوض كنم!ام را با يك زندگام مانند تو باشد و بتوانم زندگي) آرزو داشتم دوستي صميمي3
  كردم يك دوست صميمي مثل تو داشته باشم تا زندگي خود را به يك زندگي شيرين بدل كنم!) آرزو مي4
  

 صحيح است. 1گزينه  .23
 )2گزينه ام (ردزندگي»: حياتي)/ «4بتوانم (رد گزينه»: أستطيع)/ «3داشته باشم (رد گزينه»: أن يكون لي«ها)/ آرزو دارم (رد ساير گزينه»: أتمنّي«

  )8(عربي دهم، درس 
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-24  »:هذه غاية التُدِرکها ألّن التّعايش الّسلمّی مع جميع سّکان العالم أمر ال ينتفع به المستکبرون!« 
آميز با تمام ساكنان جهان موضوعي است كه براي مستكبران هيچ  زيستي صلح شود زيرا هم) اين هدف به دست آورده نمي1

  سودي ندارد!
آوري زيرا زندگي سالم همراه تمام ساكنان عالم امري است كه مستكبران از آن سودي كه به دستش نمي ) اين هدفي است2

  نخواهند برد!
شود چون با هم زيسـتن در آرامـش همـراه سـاكنان جهـان موضـوعي اسـت كـه بـه          ) اين هدف هرگز به دست آورده نمي3

  دهد!مستكبران جهان سودي نمي
آميز با تمـام سـاكنان جهـان موضـوعي اسـت كـه        زيستي مسالمت آوري چون همه دست نمي) اين هدفي است كه آن را ب4

  برند!مستكبران از آن سود نمي
  

  صحيح است. 4گزينه  .24
 همزيستي »: التّعايش السلمي)/ «3و1هاي آوري (رد گزينهآن را به دست نمي»: التُدرِكها)/ «3و1هاي اين هدفي است... (رد گزينه»: هذه غاية«

 ها)برند (رد ساير گزينهاز آن سود نمي»: الينتفع به«همه/ »: جميع)/ «3و2هاي مسالمت آميز (رد گزينه
 )5(عربي دهم، درس 

  
  
  

-25  ............   زماني كه»: عندما رأيُت طائراً يُطعم فراخه مع أّن جناحه مکسور تأّکدُت أّن هللا يحمی کّل مخلوق بطريق!« 

اي را بـدون شـك   دهد فهميدم كه خداوند هر آفريدههاي خود را غذا مياش جوجههاي شكسته با بالاي را ديدم كه ) پرنده1
  كند!به طريقي ياري مي

اي را به روشي دهد پي بردم كه يقيناً خدا هر آفريدهاش غذا مياست ولي به جوجه هايش شكسته اي را ديدم كه بال) پرنده2
  نمايد!نگهداري مي

دهد مطمئن شدم كه خدا هـر مخلـوقي را بـه روشـي     هاي خود غذا ميديدم كه با داشتن بالي شكسته به جوجه) پرنده را 3
  حمايت كرده است!

اي را بـه  دهد با اينكه بالش شكسته است مطمئن شدم كه خداوند هر آفريـده هايش غذا مياي را ديدم كه به جوجه) پرنده4
  كند!طريقي نگهداري مي

  
 ست.صحيح ا 4گزينه  .25

مطمئن شدم »: تأكّدت«ها)/ بالش شكسته است (رد ساير گزينه»: جناحه مكسور)/ «2هايش (رد گزينهجوجه»: فراخه)/ «3اي (رد گزينهپرنده»: طائراً«
 )3كند (رد گزينهحمايت مي»: يحمي)/ «2و1هاي كه (رد گزينه»: أنّ)/ «2و1هاي (رد گزينه

  )1(عربي دوازدهم، درس 
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-26  حيح:عيّن الص 
  اي كاش اين حادثه پيوسته رخ بدهد و ما را از فقر بيرون بياورد! لعّل هذه الظاهرة تحدُث دائماً و تُخرجنا من الفقر:) 1
لبخند تو براي روشن كردن قلبي كـه در آن محبـت كسـي وارد نشـده      بسماتک تکفی إلنارة قلب ما دخل فيه حّب أحد:) 2

  است، كافي بود!
  هاي مناسب بپوشانند!به دوستانم پيشنهاد دادم كه خود را با لباس ن أن يجّهزوا أنفسهم بالمالبس المناسبة:اقترحُت للمرافقي) 3
  عينكم شكست پس آن را پيش دوستم بردم تا آن را تعمير كند! انکسرت نّظارتی فجئُت بها إلی صديقی ليُصلّحها:) 4
  

 صحيح است. 4گزينه  .26
 ها:بررسي ساير گزينه

 پديده)»: الظاهرة(«حادثه »)/ شايد«يعني » لعلّ«) اي كاش (1
 فعل مضارع است.)» تكفي(«جمع است نه مفرد)/ كافي بود » بسمات(«) لبخند 2
 مجهز كنند)»: أن يجهزوا(«ثانيا ضمير اضافي ندارد.)/ بپوشانند » همراهان«اوالً يعني » المرافقين(«) دوستانم 3

 )1(عربي دوازدهم، درس 

  
  
  

-27  :أالخطعيّن  
ة:) 1 هـاي   گياهان دارويي گاهي بـه مـا در پيشـگيري از بيمـاري     األعشاب الطبّيّة قد تُعيننا فی الوقاية من األمراض الجلديّ

  كنند!پوستي كمك مي
ربها:  علی هذه المستنقعات تحتوی) 2 ن يش كـه آن را بنوشـد،   هايي در بر دارند كـه بـه كسـي   ها آباين مردابمياه تضّر م

  !رساند آسيب مي
  القرنين همان پادشاهي است كه در قرآن ياد شده است! گفته شده كه ذوقيل إّن ذا القرنين هو الملک الّذی ذُکر فی القرآن: ) 3
  اند پس تنها به نژاد نبايد افتخار كنيد!مردم از يك تكّه گل آفريده شده إنّما النّاس ُخلقوا من طينة فال تفخروا بالنّسب:) 4
  

  .صحيح است 4گزينه  .27
» نبايـد «اند.)/ نبايد افتخار كنيد (در ترجمه امـر مخاطـب از لفـظ    در قسمت اول عبارت آمده است: مردم تنها از يك تكه گل آفريده شده» إنّما(«تنها 

  كنيم.)استفاده نمي
  
  
  

-28  »:شنوايي دلفين ده برابر باالتر از شنوايي انسان است!« 
  يسمع الدلفين أقوی من اإلنسان عشرات مّرة!) 2  سمع الدلفين يفوق سمع اإلنسان عشر مّرات!) 1
  للدّلفين سمع أقوی من سمع اإلنسان عشر مّرة!) 4  الدلفين سمعه يفوق سمع اإلنسان عشرات مّرة!) 3
  

  صحيح است. 1گزينه  .28
 ها:بررسي خطاهاي ساير گزينه

 مفرد است.)» ده» («عشرات/ «نيست.)» باالتر«اسم است نه فعل.)/ أقوي (تعريب درستي براي » شنوايي(«) يسمع 2
 )2) عشرات (مانند گزينه3
 )2اضافي است.)/ أقوي (مانند گزينه» ل«) للدلفين (حرف 4

  )7(عربي دهم، درس 
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  ):٢٩-٣١( إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما يناسب النّّص ■■
  

ف. إذا الحياة کبحر، سفينة عمرنا تسير عليه و نحن مشغولون بجم ّم تتوقّ اطئ ث ی الش ع الدُّرر حتّی تصل السفينة إل
کان البحر هائجاً دائما تُصيب الموجاُت السفينةَ و صاحبها و تمنعه عن الحصول علی الّدرر. إذا طلبت أن يکون بحر 

ک تُ  ذکریحياتک هادئاً فاغفر اآلخرين فاستغفر لمن ظلموک و انَس أخطاءهم فَُکّل  ی قلب ک ُمّرة تدفنها ف ر حيات ّرِ م
فی االنتقام إالّ أمام الظالمين و المستکبرين فإّن االنتقام سيف ذو حّدين. الحياة قصيرة و الفرصة قليلة فقم  فَال تُفّکر

ی  وع إل ک الّرج ن ل اطئ فاليُمک ی الش لت إل إذا وص اطئ ف بما يُعينک فی کسب ما تحتاج إليها عند وصولک إلی الش
  البحر باحثاً عن الّدرر.

  
 ة متن:ترجم

كه ما مشغول جمع آوري گوهرها هستيم تا اينكـه كشـتي بـه سـاحل برسـد و سـپس        كند درحاليزندگي مانند دريايي است كه كشتي عمر ما روي آن حركت مي
ات آرام باشـد،   اهي درياي زنـدگي خوشوند. اگر مي زنند و مانع دست يافتن او به گوهرها ميبايستد. اگر دريا پيوسته مواج باشد امواج به كشتي و صاحبش آسيب مي

- كني زندگيتلخي كه در قلبت دفن مي خاطرةپس ديگران را ببخش و براي كساني كه به تو ستم كردند طلب آمرزش كن و اشتباهات آنان را فراموش كن زيرا هر 
(دو دم) است. زندگي كوتاه و فرصت انـدك اسـت پـس بـه      ر دو لبهكند، پس به انتقام فكر نكن مگر در مقابل ستمگران و مستكبران زيرا انتقام شمشيات را تلخ مي

گوهرهـا ممكـن    چيزي بپرداز كه تو را در كسب آنچه هنگام رسيدن به ساحل بدان نيازمندي كمك كند. زيرا وقتي به ساحل برسي بازگشت به دريا براي جستجوي
  نيست.

  
  
  

-29  عيّن الّصحيح: 
  ي الدّنيا!الدّرر هی األعمال الّتی نقوم بها ف) 1
  من قلوبنا! االذّکريات الُمّرة سيف قاطع فَلنُبِعْده) 2
  مصاعب الحياة هی األمواج الّتی تمنعنا عن الحصول علی الدّرر!) 3
  الشاطئ يعبّرعن اآلخرة الّتی تقّصر أيدينا عن الدّنيا!) 4
  

  صحيح است. 4گزينه  .29
 »كند! ه ميهاي ما را از دنيا كوتا ساحل تعبيري از آخرت است كه دست«

 ها:بررسي ساير گزينه
 پردازيم. (فقط كارهاي نيك نه همه كارها)) گوهرها همان كارهايي هستند كه در دنيا به آنها مي1
 شمشير برنده است.)» انتقام«) خاطرات تلخ شمشيري برنده هستند پس بايد آن را از قلب خود دور كنيم. (طبق متن 2
هاسـت نـه   هـا و دشـمني  كند. (طبق مـتن، امـواج همـان كينـه    است كه ما را از دست يافتن به گوهرها منع مي هاي زندگي همان موجهايي) سختي3

 ها...)سختي
  
  
  

-30  عيّن الّصحيح:» ............ فُرصة الحياة قليلة فَـ« 
  فاعُف عن کّل من يظلم النّاس!) 2  ظلم قلبک!التشتغل بجمع ما يُ ) 1
ر سيف اإلنتقام و اقِذفهُ بعيداً!) 4  يعاً!صل إلی الشاطئ سرفأسِرع حتّی ت) 3   َکّسِ
  

  صحيح است. 1گزينه  .30
 »كند، مشغول نشو.به جمع كردن آنچه قلبت را تاريك مي«

 ها:بررسي ساير گزينه
 كند بگذر. (از مستكبران نبايد بگذريم.)) از هر كسي كه به مردم ستم مي2
 تن همان مرگ است!)) بشتاب تا به سرعت به ساحل برسي. (ساحل در اين م3
 ) شمشير انتقام را بشكن و آن را دور بينداز. (براي مستكبران بايد نگهش داريم.)4
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-31  عيّن الّصحيح: 
  ذکرياتنا المّرة تجعل الحياة بعيدة عن الهدوء!) 2  کأّن الحياة سفينة تسير إلی الشاطئ بدون توقّف!) 1
  ام اليجرح من يقوم به!االنتق) 4  أخطاء اآلخرين ال تُصيب سفينة عمرنا!) 3
  
  

  صحيح است. 2گزينه  .31
 »دهد.خاطرات تلخ ما زندگي را دور از آرامش قرار مي«

 ها:بررسي ساير گزينه
  كند. (طبق متن، زندگي مانند دريا و عمر ما مانند كشتي است.)اي است كه بدون توقف به سمت ساحل حركت مي) زندگي مانند كشتي1
  زند! (در متن چنين چيزي نيامده)عمر ما آسيب نمي ) خطاهاي ديگران به كشتي3
  كند. (در متن آمده كه انتقام شمشير دولبه است يعني ممكن است هر دو طرف را زخمي كند.)) انتقام كسي را كه به آن اقدام كند، زخمي نمي4
  
  
  
  

  :)٣٣و  ٣٢عيّن الّصحيح فی اإلعراب و التحليل الّصرفی ( ■■
  

ر«  -32  »:التُفّکِ
  ، معلوم / فعل و فاعل و الجملة فعليّة»تفّکر«ل مضارع للنّهی، للمخاطب، مزيد ثالثّی من مصدر فع) 1
  مضارع للنّفی، مزيد ثالثّی و له ثالثة أحرف اصليّة، مجهول / فعل و فاعله محذوف) 2
ل«مضارع للنّهی، للمخاطب مزيد ثالثّی علی وزن ) 3   ة فعليّة، معلوم / فعل مع فاعله جمل»فَعَّل، يُفعِّ
ر«مزيد ثالثّی من باب تفعيل، له حرف زائد واحد، اسم فاعله: ) 4   »االنتقام«فعل و مفعوله » / ُمفّکِ
  

 صحيح است. 3گزينه  .32
 ها:بررسي خطاهاي ساير گزينه

 است.)» تفكير«(از باب تفعيل است پس مصدرش » تفكّر) «1
 ، فاعله محذوف (طبق معناي عبارت مجهول نيست)) للنفي (با توجه به معناي جمله، للنّهي است.) / مجهول 2
 مجرور به حرف جرّ است نه مفعول)» االنتقام(«) مفعوله... 4

  
  
  

-33  »:ذکری« 
 »ُمّرة«اسم ـ مفرد ـ مذّکر ـ نکرة / مضاف إليه و موصوف لـ ) 1
 »ُمّرة«ـ نکرة / مبتدأ و خبره ») فُعلی«مفرد ـ مؤنث (علی وزن ) 2
 »کلّ «مضاف إليه و مضافه » / ذ ک ر«األصليّة مفرد ـ مؤنث ـ حروفه ) 3
  »ُمّرة« مذکر (جمعه: ذکريات) ـ نکرة / مضاف و المضاف إليه ) 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .33
 ها:بررسي ساير گزينه

 پس مؤنث است.) ،است» ذكريات«) مذّكر ( اوالً صفتش به صورت مؤنث آمده و ثانياً جمعش 1
 آمده و مضاف إليه است.)» كلّ«ره دارد.) / مبتدأ و ... (بعد از اولش كس» ذكري» («فُعلي«) وزن 2
 صفت است.)» مرّة» («مرّة«المضاف إليه موصوف است.)/ » ذكري(«مضاف ) / 1) مذكر (مانند گزينه4
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  )٣۴-۴٠عيّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالية ( ■■
  

-34  عن ضبط حرکات الحروف: الخطأعيّن  
َب ) 1 ْت بِِه النّدامةُ!َمْن َجرَّ َب َحلـَّ   لَّما َرَجَع النّاُس شاَهدوا أصناَمُهم ُمَکسَّرةً!) 2  الُمَجرَّ
ُر بِِه بَقيَّةَ الَحيَواناِت!) 4  ُخذُوا الَحقَّ ِمْن أهِل الباَطِل و ُکونوا نَـقّادَ الَکالِم!) 3   ِللغُراِب َصوٌت رفيٌع يُحذِّ
  

  صحيح است. 3گزينه  .34
 جمع است پس بايد اين كلمه هم جمع باشد.)» كونوا(«نُقّاد  نَقّاد»)/ فاعل«الباطل (بر وزن  الباطَلِ

 )1(عربي دوازدهم، درس 

  
  
  

-35  عيّن الّصحيح عن المفردات: 
  الَمضيق: مکان قرب البحار اليمکن العيش فيه!) 1
  خل الفرح فی قلوب اآلخرين!الَمليح: شخص يُحاول أن يُد) 2
  العَجين: تُراب ممزوج بالماء يَُشّم منه رائحة حسنة رائعة!) 3
  البهائم: حيوانات مفترسة طعامها لحم حيوانات اُخری!) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .35
 ) تنگه: مكاني نزديكي درياها كه زندگي در آن ممكن نيست.1
 هاي ديگران وارد كند. دل كند خوشحالي را در) با نمك: كسي كه تالش مي2
 شود. ) خمير: خاكي آميخته با آب كه از آن بوي نيك و جالبي استشمام مي3
 اي كه غذايشان گوشت حيوانات ديگري است.) چارپايان: حيوانات درنده4

  
  
  

-36  عيّن العدد الترتيبّی: 
  زکريا الّرازّی بدأ بدراساته الطبيّة فی األربعين من عمره!) 1
  من مئة مهرجان لألفالم سنويّاً فی إيران! ينعقد أکثر) 2
  وصلنا إلی قاعة المطار فی الساعة الواحدة و رکبنا الطائرة!) 3
  إذا کان اثنان يتناجيان فال تدُخل بينهما!) 4
  

  صحيح است. 1گزينه  .36
 از اعداد ترتيبي است.» چهلم«به معناي » األربعين«

 )2(عربي دهم، درس 

  
  

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 15صفحه   ربيعزبان 

  

-37  عيّن الخبر يختلف نوعه: 
  النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا!) 1
  اإلعصار ريح شديدة ينتقل من مکان إلی مکان آخر!) 2
  أنا و زميلی استلمنا رسائل عبر اإلنترنت!) 3
  ﴾هذه اُّمتکم اُّمة واحدة و أنا ربّکم...﴿) 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .37
  اند از: ديگر عبارتهاي اما خبر در گزينه». استلمنا«در اين عبارت خبر از نوع فعل است: 

 ) اُمة، رب 4) ريح         2) نيام        1
 )5(عربي دهم، درس 

  
  
  

-38  »:تشبيه«فيها  ليسعيّن عبارة  
  فضل العالم علی اُّمته َکفضل النبّی علی اُمتّه!) 1
  کأّن إرضاء جميع النّاس غاية التُدرک!) 2
  ﴾نيان مرصوصإّن هللا يُحّب الّذين يُقاتلون فی سبيله کأنّهم ب﴿) 3
  العالم بال عمل کالشجر بالثمرة! )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .38
 »شود.گويي راضي ساختن همه مردم هدفي است كه به دست آورده نمي«براي تشبيه به كار نرفته است: » كأنّ«با توجه به معناي عبارت، 

 »آنان مانند ساختماني استوارند.«... تشبيه را شكل داده است:  »كأنّ«نيز  3براي تشبيه به كار رفته و در گزينه » كَـ« 4و 1هاي در گزينه
  )1(عربي دوازدهم، درس 

  
  
  

-39  اُستخدم للنفی المطلق:» ال«عيّن  
1 (﴿ ً     ﴾اليحزنک قولهم إّن العّزة  جميعا
 ﴾ال علَم لنا إالّ ما علَّمتنا ﴿) 2
    ﴾التستوی الحسنة و ال السيّئة﴿) 3
  الخالف و العدوان!ال يجوز اإلصرار علی نقاط  )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .39
 شود.) ديده مي2( گزينةدر » ال«دهد. اين نوع از مي» هيچ ...نيست«آيد كه معناي ي نفي جنس به وجود مي»ال«نفي مطلق توسط 

 )1(عربي دوازدهم، درس 
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-40 أن تُجعَل مجهولة: اليُمکنعيّن عبارة  
 الّسماء! کان النّاس يُشاهدوَن أسماکاً تُمطر من) 1
 هذه األضواء تنبعث من بکتيريا تحت عيون األسماک!) 2
 قد حدّثنا القرآن عن نزاع األنبياء مع أقوامهم الکافرين!) 3
  و قد نُفتِّش عين الحياة فی الّظلمات!) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .40
ها داراي مفعول هستند پس امكان ساخت مجهول از آنهـا  نهگزي بقيةتوان مجهول ساخت. فعل الزم (بدون مفعول) است و از افعال الزم نمي» تنبعث«

 وجود دارد.
 )6(عربي دهم، درس 

  
  
  

  فرهنگ و معارف اسالمي
 

-41  گيرد؟ اي از زندگي است كه ريشه در كدام مورد دارد و هر سبكي از زندگي از كدام سرچشمه مي زندگي توحيدي شيوه 
  يدهاي فردپسند ـ افكار و بايد و نبا ) داليل محكم و عقل1
  بيني توحيدي ـ افكار و بايد و نبايدهاي فرد ) جهان2
  بيني ويژه هر انسان پسند ـ جهان ) داليل محكم و عقل3
  بيني ويژه هر انسان بيني توحيدي ـ جهان ) جهان4
  

  صحيح است. 4گزينه  .41
اي از زنـدگي اسـت كـه     گيرد و زندگي توحيدي نيز شيوه اي سرچشمه مي بيني ويژه هاي خاصي داشته و از جهان هر سبكي از زندگي ريشه در انديشه

  بيني توحيدي دارد. ريشه در جهان
  )30، صفحة 3(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

انساني كه خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذيرفته است و ايمان دارد كه او پروردگـار  «شريفه به اين مفهوم اشاره دارد: آية كدام   42-
  ؟»فتاري متناسب با اين اعتقاد خواهد داشتهستي است، ر

1 (ما لهم ِمن دونِِه ِمن َولیٍّ َو لا ُیشِرُک فی ُحکِمِه اََحًدا  
2 ( ُقُِل اللُه خالُِق ُکلِّ َشیٍء َو ُهَو الواِحُد الَقّهار  
3 ( ٌاَِن اعُبدونی هذا ِصراٌط ُمسَتقیم  
4 (ا ِصراٌط ُمسَتقیمٌ اِنَّ اللَه َربّی َو َربُُّکم َفاعُبدوُه هذ  
  

  صحيح است. 4گزينه  .42
ي اعتقاد به توحيد در خالقيت و ربوبيت، يعني اينكه خداوند تنها خالق جهان است و تنها پروردگار هستي است، اطاعت و عبوديت و توحيد عملنتيجة 
  است.

  تبيين گرديده است. انَّ اهللاَ ربي و ربكُم فَاعبدوه هذا صراطٌ مستَقيم.آية اين مفهوم در 
  )32و  31هاي  ، صفحه3(دين و زندگي دوازدهم، درس 
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اطاعت از خداوند الزمة حس مسئوليت نسبت به مخلوقات، بنابر كالم علوي، مصداقي از مراعات كدام دستور ايشان است و آن حضرت   43-
  فرمايد؟ را چه چيزي معرفي مي

  »از عصيان او بپرهيزيد.«) قيام براي رضاي خدا ـ 2  »نيد.از پيامبر او اطاعت ك«) قيام براي رضاي خدا ـ 1
  »از پيامبر او اطاعت كنيد.«) تقواپيشگي ـ 4  »از عصيان او بپرهيزيد.«) تقواپيشگي ـ 3
  

  صحيح است. 3گزينه  .43
هم درمورد بندگان خدا، هـم درمـورد شـهر و    تقواي الهي پيشه كنيد؛ «فرمايد:  روزگاران كه به خدا ايمان دارند، ميهمة ) به مردم زمان خود و امام علي (

  »ها و چهارپايان مسئوليد. خدا را اطاعت كنيد و از عصيان او بپرهيزيد. حتي سرزمين ]ها اينهمة در برابر [ها. چرا كه شما  آبادي
  )33، صفحة 3(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

-44  توقعي از مؤمنان در قبال آنان دارد؟ زنند، خداوند چه اي از پذيرش حق، سر باز مي از آنجا كه عده 
1 ( َِو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِه  2 ( َاَن َیقولوا آَمنّا َو ُهم لاُیفَتنون  
3 ( َکم اَولیاء   َفِان اَصاَبُه َخیٌر اطَمأنَّ بِهِ   4 (لا َتتَِّخذوا َعُدّوی َو َعُدوَّ
  

  صحيح است. 3گزينه  .44
يا اَيها الذين آمنوا ال تتخذوا آية كند؛ اين مفهوم  ورزند، دوستي نمي ورزند و به حق كفر مي د و مسلمانان دشمني ميموحد، با آنان كه با خداونجامعة 

  ، تجلّي دارد.عدوي و عدوكُم اولياتر تُلقونَ الَيهم بِالمودةِ و قد كَفَروا بِما جاء كُم منَ الحقِّ
  )35 ، صفحة3(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

هـايي كـه بـه شـرك      ها و منافع دنيوي خود در سطح جامعه، كدام است و بت و معبود انسان آثار شوم و نامبارك دنبال كردن خواسته  45-
  اند، چيست؟ امروزي دچار شدهپيچيدة 

  ها ) دروني ناآرام و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد ـ هوي و هوس و عوامل رساننده به آن1
  و شخصيتي ناپايدار و بردگي جديد ـ خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن ) دروني ناآرام2
  ) فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رشد و تعالي ـ هوي و هوس و عوامل رساننده به آنها3
  ) فراگير شدن تفرقه و تضاد و نابودي امكان رشد و تعالي ـ خود را مالك و صاحب اختيار جهان دانستن4
  

  صحيح است. 3گزينه  .45
ها و تمايالت دنيوي خود را دنبال كنند و تنها منافع خود را محور فعاليت اجتماعي قرار دهند و اهـل ايثـار و تعـاون و     اگر قرار باشد همه فقط خواسته

  رود. گيرد و امكان رشد و تعالي از بين مي خير رساندن به ديگران نباشند، تفرقه و تضاد، جامعه را فرا مي
پرستند و يكسره از خدا و آخـرت   رساند، بت و معبودشان شده و آنها را همچون خدا مي هايشان مي هوي و هوس و آنچه و آن كس كه آنان را به هوس

  اند. غافل شده
  )37و  35، صفحة 3(دين و زندگي دوازدهم، درس 
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از روي ترديد باشد، ترسيم كنيم، پيام كدام عبارت شريفه  ها هرگاه بخواهيم با استمداد از قرآن مجيد سرنوشت افرادي كه پرستش آن  46-
  رساند؟ ما را به مقصود مي

1 ( ًو سیصلون سعیرا    2 (خسر الدنیا و الآخرة  
3 ( ٍو ما انت علیهم بوکیل  4 (ان الانسان لفی خسر  
  

  صحيح است. 2گزينه  .46
ابه خيرٌ اطمان به وان اصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا و اآلخـرة ذلـك هـو    و من الناس من يعبداهللا علي حرف فان اصآية شريفة با توجه به 

  شود. ، پرستشي كه از روي ترديد باشد سبب خسراني آشكار در دنيا و آخرت ميالخسران المبين
  )34، صفحة 3(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

كند و راه درست زندگي را چگونه معرفي  اند، نهي مي راه را به غلط پيموده هايي را كه در دوراهي پرستش، خداوند به كدام سبب، انسان  47-
  نمايد؟ مي
1 ( َیطان یطانَ   2 (نالََنهَدینَُّهم ُسُبلـ  اَن لا َتُعُبدوا الشَّ   اَِن اعُبدونیـ  اَن لا َتُعُبدوا الشَّ
3 ( ٌاِنُّه لَُکم َعُدّو ُمبین  ـ ناُسُبللََنهَدینَُّهم  4 ( ِ   اَِن اعُبدونیـ  نُّه لَُکم َعُدّو ُمبینٌ ا
  

  صحيح است. 4گزينه  .47
، بـه ايـن دليـل كـه شـيطان      اَلَم اَعهد اليكُم يا بني آدم ان ال تَعبدوا الشيطانَ انَّه لَكُم عدو مبين و اَنِ اعبدوني هذا صراط مسـتقيم  آية شريفةطبق 

  شود. و نهي شده است و بندگي خدا، راه درست زندگي معرفي ميدشمني آشكار است، از رفتن به سوي پرستش ا
  )43، صفحة 4(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

-48 غفلت را كنار نزده است و در نتيجه دل به مهر خدا نخواهد داد؟پردة كدام بيت، وصف حال كسي است كه  
  آفـــرينش همـــه تنبيـــه خداونـــد دل اســـت)1

  

ــد ا     ــه خداونـ ــدارد بـ ــه نـ ــدارد كـ ــراردل نـ  قـ
  

ــه2 ــر نــ ــر مرغــــي دگــ ــرو ايــــن دام بــ  ) بــ
  

ــيانه    ــت آشـــ ــد اســـ ــا را بلنـــ ــه عنقـــ  كـــ
  

ــده3 ــرم دل ش ــبان ح ــب) پاس ــه ش ــب هم  ام ش
  

ــز ــرده جـ ــن پـ ــا در ايـ ــةتـ ــذارم انديشـ  او نگـ
  

 تابــد ز ذرات جهــان) مهــر رخســار تــو مــي4
  

 هــر دو عــالم پــر ز نــور و ديــده نابينــا چــه ســود؟
  

  
  صحيح است. 4گزينه  .48

توان گفـت   او جز اين نميدربارة غفلت را كنار نزند، همچنان نابينا خواهد ماند، آيات الهي را نخواهد ديد و دل به مهر الهي نخواهد داد. پردة اگر كسي 
  كه:

  تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و ديده نابينا چه سود مهر رخسار تو مي
  )46، صفحة 4(دين و زندگي دوازدهم، درس 
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-49  يات قرآن، اگر پروردگاري خداوند مد نظر باشد، چه لزومي از آن، براي انسان قابل درك است؟بنابر آ 
  »زندگي و مرگم فقط براي خداست.) «2  »مرا بپرستيد كه اين راه مستقيم است.) «1
  »صورت گروهي و فردي براي خدا قيام كنيد. به) «4  »شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست.) «3
  

  صحيح است. 2ه گزين .49
توجه به پروردگاري (ربوبيت) خدا » هايم و زندگي و مرگم فقط براي خداست كه پروردگار جهانيان است. بگو همانا نماز و عبادت«انعام: سورة  162آية بر اساس 

  آورد. بر تمام عوالم، انجام تمام كارها براي او را الزم مي
  )42، صفحة 4(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  

-50  كند؟ هاي شيطان شود و با تحريك هوس زودگذر، به گناه كشانده شود، سرنوشت مورد اشاره در كدام آيه را پيدا مي اگر انساني گرفتار دام 
1 ( ُنیا َو الآِخَرَة ذلَِک ُهَو الُخسراُن الُمبین   اتََّخَذ اِلَهُه َهواُه اََفاَنَت َتکوُن َعَلیِه َوکیلاً   2 (َخِسَر الدُّ
3 ( َیطاَن اِنَُّه لَُکم َعُدوٌّ ُمبینٌ ا   قُل یا ِعبادَی الّذیَن اََسرفوا َعلی اَنُفِسِهم  4 (ن لا َتُعبُدوا الشَّ
  

  صحيح است. 1گزينه  .50
ايـن  هاي شيطان، از دست دادن زندگي پاك و با نشاط دنيا و حيات سرشار از شادكامي آخـرت اسـت،    از آنجاكه سرنوشت و عاقبت افراد گرفتار در دام

  بازند. شوند و دنيا و آخرت را مي مي خَسرَ الدنيا و اآلخرَةَ ذلك هو الخُسرانُ المبينُآية افراد مصداق 
  )48و  34هاي  ، صفحه4(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

حـرف اجتمـاعي و   هـاي من  ) به مقام قرب الهي و نزديكي به محبوب كدام است و مقاومت در برابر گـروه طريق وصول معصومين (  51-
  هاي مجازي ناسالم نيازمند چيست؟ شبكه

  ) عهد و پيمان فطري با خداوند ـ اعتقاد به خداي يگانه و شناخت و معرفت به او1
  خداوند ـ اعتقاد به خداي يگانه و شناخت و معرفت به او خالصانة) بندگي 2
  هاي او فرمانخالصانة ذيرش ) عهد و پيمان فطري با خداوند ـ روي آوردن به پيشگاه خداوند و پ3
  هاي او فرمانخالصانة ـ روي آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصانة خداوند ) بندگي 4
  

  صحيح است. 4گزينه  .51
) و ديگر پيشوايان خـود نظـر بيفكنـيم و ببينـيم چگونـه از راه بنـدگي       )، اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا (كافي است به زندگي زيباي رسول خدا (

  اند. دست آورده خداوند اين همه زيبايي و آن مقام قرب و نزديكي به محبوب را بهلصانة خا
هاي شيطان است كه مقاومت در برابر آنها نيازمند روي آوردن به پيشگاه  هاي منحرف اجتماعي از جمله دام ها و دسته هاي خارجي ناسالم و گروه شبكه

  هاي او است. فرمانخالصانة خداوند و پذيرش 
  )48، صفحة 4(دين و زندگي دوازدهم، درس 

  
  
  

-52  ) چه دامي گسترده بود و او چگونه توانست از اين دام نجات يابد؟شيطان براي حضرت يوسف ( 
1 ( َِو لََقد راَودتُُه َعن نَفِسه  ـ ََّولِئن لَم َیفَعل ما آُمُرُه لَُیسَجَنن  
2 ( َاَصُب اِلَیِهن َو اَُکن ِمَن الجاِهلین  ـ ٌّجُن اََحبُّ اِلَی   قاَل َربِّ السِّ
3 ( َاَصُب اِلَیِهن َو اَُکن ِمَن الجاِهلین  ـ ََّو لَِئن لَم َیفَعل ما آُمُرُه لَُیسَجَنن  
4 ( َِو لََقد راَودتُُه َعن نَفِسه  ـ ٌّجُن اََحبُّ اِلَی   قاَل َربِّ السِّ
  

  صحيح است. 4گزينه  .52
ه    خواست نامشروع زليخا بود: دام شيطان براي حضرت يوسف(ع)، در ن نَفسـ دتـه عـلَقَـد راو و       و راه نجـات يوسـف، روي آوردن بـه پيشـگاه خـدا و

  و با اين كالم خود، زندان را به گناه كردن ترجيح داد. قالَ رب السجن اَحب الَي مما يدعونَني الَيهدرخواست نجات از او بود: 
  )48، صفحة 4 (دين و زندگي دوازدهم، درس
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-53  جاي زيبايي كدام است؟ نابهعرضة شود و اثر  درچه صورتي نوع آراستگي و پوشش انسان با وقارتر مي 
  كند. ) نياز به مقبوليت در جوانان نمود بيشتري پيدا كند. ـ احساسات لطيف را نابود مي1
  برد. ز بين مي) نياز به مقبوليت در جوانان نمود بيشتري پيدا كند. ـ عفت و حيا را ا2
  برد. هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحكم شود. ـ عفت و حيا را از بين مي ) رشته3
  كند. هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحكم شود. ـ احساسات لطيف را نابود مي ) رشته4
  

  صحيح است. 3گزينه  .53
  شود. آراستگي و پوشش او با وقارتر مي هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحكم شود، نوع به همان ميزان كه رشته

  گيرد. برد و اين گوهر مقدس را از او مي جاي گرمي بخشيدن به كانون خانواده، عفت و حيا را از بين مي جايي زيبايي، به نابهعرضة 
  )140، صفحة 11(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

-54  ند؟نشا اي را به بار مي ترتيب چه نتيجه هاي زير، به هريك از ضعف 
  الف) ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست و سازنده.

  ب) ضعف و سستي دينداري فرد
  هاي عفاف ج) ضعيف شدن رشته

  خودنمايي داشتن لباسجنبة تر و  ) دنبال كردن مقبوليت از راه نادرست ـ اعالم جنگ با خدا ـ آراستگي سبك1
  نما ـ گريزان شدن از مقبوليت نزد همساالن و جامعه بدن) پوشش سبك و خودنمايي كردن ـ لباس نازك و 2
  ) پوشش سبك و خودنمايي كردن ـ اعالم جنگ با خدا ـ گريزان شدن از مقبوليت نزد همساالن و جامعه3
  خودنمايي داشتن لباسجنبة تر و  نما ـ آراستگي سبك ) دنبال كردن مقبوليت از راه نادرست ـ لباس نازك و بدن4
  

  يح است.صح 4گزينه  .54
دهند و با پوشيدن لباس نامناسب يا به كار بردن كالم زشت و ناپسـند   هاي درستي نمي اندك افرادي هستند كه به نياز طبيعي خود به مقبوليت، پاسخ

اثبـات خـود از راه    ضـعف روحـي و نـاتواني در   نشانة خواهند وجود خود را براي ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال  يا با گذاشتن سيگاري بر لب، مي
  »سستي و ضعف دينداري فرد است.نشانة نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسي  لباس نازك و بدن«فرمايد:  ) ميدرست و سازنده است. امام صادق (

  يرد.گ خودنمايي به خود ميجنبة تر و  شود، آراستگي و نوع پوشش او سبك هاي عفاف انسان ضعيف و گسسته مي به همان ميزان كه رشته
  )140و  138هاي  ، صفحه11(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

-55  اي براي زنان قرار داده است؟ چيست و خداوند براي چه احكام ويژهامحاكنندة جاي زيبايي زن  نابهعرضة  
  ) عفت و حيا ـ استحكام جالل و عزت نفس2  ) تقوا و آراستگي ـ استحكام جالل و عزت نفس1
  ) عفت و حيا ـ حفظ نعمت زيبايي4  مت زيبايي) تقوا و آراستگي ـ حفظ نع3
  

  صحيح است. 4گزينه  .55
اي براي زن قرار داده است، تا گوهر زيباي وجودش از نگاه نااهالن دور بمانـد و روح بلنـدش تحقيـر     خداوند براي حفظ نعمت زيبايي زنان، احكام ويژه

  نشود.
  گيرد. برد و اين گوهر مقدس را از او مي نواده، عفت و حيا را از بين ميجاي گرمي بخشيدن به كانون خا جاي زيبايي زن، به نابهعرضة 

  )140، صفحة 11(دين و زندگي دهم، درس 
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كنند وجود خود را براي ديگران اثبات كنند، چگونه قابل تحليل اسـت و   رفتار آنان كه با به كار بردن كالم زشت و ناپسندي، تالش مي  56-
  ر چيست؟جاي زيبايي، نابودگ نابهعرضة 

  اند. ـ بهتر كردن وضع خود جويي ديگران پايين آورده ) خود را در حد ابزاري براي هوسراني و لذت1
  اند. ـ كنترل و اعتدال جويي ديگران پايين آورده ) خود را در حد ابزاري براي هوسراني و لذت2
  اند. ـ كنترل و اعتدال داده ) ضعف روحي و ناتواني خود را در جلب تحسين ديگران از راه سازنده نشان3
  اند. ـ بهتر كردن وضع خود ) ضعف روحي و ناتواني خود را در جلب تحسين ديگران از راه سازنده نشان داده4
  

  صحيح است. 3گزينه  .56
هاي نامناسب يـا   لباسدهند و با پوشيدن  هاي درستي نمي اندك افرادي وجود دارند كه به نياز طبيعي خود به مقبوليت و جلب تحسين ديگران، پاسخ

ضعف روحي و نشانة خواهند وجود خود را براي ديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال،  كار بردن كالم زشت و ناپسند يا با گذاشتن سيگاري بر لب، مي به
  ناتواني در اثبات خود از راه درست و سازنده است.

روي در برابـر  برد. عفاف همان حالت كنترل و اعتدال و ميانـه ده، عفت و حيا را از بين مينابجاي زيبايي، به جاي گرمي بخشيدن به كانون خانوا عرضة
  ها است.ها و كندرويتندروي

 )140و  139، 138هاي  ، صفحه11(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

-57  د؟) چرا استفاده از چادر براي زنان اولويت داربا تدبر در معارف اسالمي و توجه به سخنان معصومين ( 
  ) كشف و شكوفايي استعدادهاي فردي و تالش در جهت كسب مقبوليت.1
  ها و اقوام بودن و حفظ وقار و احترام زنان. ) تابع آداب و رسوم ملت2
  هاي اخالقي هر جامعه و عامل جلوگيري از تبرج. ) هماهنگي با ارزش3
  ه مردان نامحرم.) مسبب حفظ هرچه بيشتر كرامت و منزلت زنان و به حداقل رساندن توج4
  

  صحيح است. 4گزينه  .57
  رساند، اولويت دارد. گردد و توجه مردان نامحرم را به حداقل مي استفاده از چادر چون سبب حفظ هرچه بيشتر كرامت و منزلت زن مي

  )148، صفحة 12(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

-58  دارد؟ را مردود اعالم مي نشين كردن و كاهش حضور زنان در جامعه كدام دليل قرآني، ادعاي خانه 
  ) در جامعه موي خود را بپوشانند.كوشند مانند حضرت مريم ( ) مي) زنان معتقد به حضرت مسيح (1
  يافتند. ها براي پرستاري از مجروحان حضور مي )، در پشت جبهه) زنان مسلمان در زمان پيامبر (2
  وسفندان در جمع مردان عفاف داشتند.) درحال چوپاني و آب دادن به گ) دختران حضرت شعيب (3
  صورت يك اصل پسنديده مطرح بوده است. ها پوشش زنان به ) در عموم فرهنگ4
  

  صحيح است. 3گزينه  .58
  زند. ) را در حال چوپاني و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال ميقرآن كريم عفت دختران حضرت شعيب (

  پيشوايان دين ناسازگار است.سيرة آزادي آنان و كاهش حضور آنان در جامعه با نگاه قرآن و  نشين كردن زنان و سلب پس ادعاي خانه
  )149، صفحة 12(دين و زندگي دهم، درس 
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-59  شود؟ يك از اديان الهي درمورد حجاب الهي، حمل بر صحت مي هريك از اوصاف زير، درمورد پيروان كدام 
اي داشتند كه مورخان غربي آنان را منشأ  كردند و چنان پوشش برجسته رفت و آمد ميهاي عمومي  الف) زنان با پوشش كامل در محل

  دانستند. گسترش حجاب در جهان مي
  كشيدند. تر پيشواي خود را با پوشش كامل مي خصوص نقاشان قديمي ب) نقاشان به

  دند.پوشاندند و به حجاب پايبند بو ج) زنان هنگام حضور در اجتماعات، موي سر خود را مي
  ) زرتشت ـ مسيحيت ـ يهود2    ) زرتشت ـ يهود ـ مسيحيت1
  ) مسيحيت ـ يهود ـ زرتشت4    ) مسيحيت ـ زرتشت ـ يهود3
  

  صحيح است. 2گزينه  .59
يران باستان چنان كردند. پوشش و حجاب زنان در ا هاي عمومي رفت و آمد مي زنان ايراني قبل از اسالم كه عموماً پيرو آيين زرتشت بودند و با پوشش كامل در محل

  توان ايران باستان را منشأ اصلي گسترش حجاب درجهان دانست. برجسته بود كه حتي برخي از مورخان غربي بر اين باورند كه مي
ر در كشيدند. مطابق بـا آيـين يهـود، زنـان هنگـام حضـو       تر تصوير حضرت مريم (س) را با پوشش و حجاب كامل مي خصوص نقاشان قديم نقاشان مسيحي، به

  پوشاندند و به حجاب پايبند بودند. اجتماعات، موي سر خود را مي
  )150و  149هاي  ، صفحه12(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

-60  ) ديدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جايز دانستند؟امام كاظم ( 
  »هرچه كه توجه نامحرمان را به خود جلب نكند.) «2    »صورت و زير چانه) «1
  »چهره و دست تا مچ) «4  »گيرد. روسري قرار نمي آنچه زير) «3
  

  صحيح است. 4گزينه  .60
  »چهره و دست تا مچ«فرمود: » ديدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جايز است؟«) در جواب برادرش كه پرسيد: امام كاظم (

  )147، صفحة 12(دين و زندگي دهم، درس 
  
  

  

  زبان انگليسي
  

 

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. 

 

 The number of employees in my father's companies ---------- men and women. 61-
1) is approximately ten thousands 2) are approximately ten thousands          
3) is approximately ten thousand        4) are approximately ten thousand 
 

  صحيح است. 3گزينه  .61
  »است. نفر هزار ده تقريباً من هاي پدر كتشر كاركنان تعداد«جمله:  ترجمة

  .گيرد جمع نمي sدر معموالً  thousandنياز داريم همچنين اعداد مانند   isمفرد يعني To beبه فعل   e number ofتوضيح: به علت وجود عبارت 
  )28، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
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 Since the spread of Corona virus, a great deal of research ---------- into its possible cure and 62-
how to vaccinate people against this pandemic. 
1) has been done 2) have done 3) will be doing 4) is done 
 

  صحيح است. 1گزينه  .62
كه چگونه مردم را در برابر اين پانـدمي واكسـينه كننـد بـه      از زمان شيوع ويروس كرونا، تحقيق بسياري در مورد درمان احتمالي و اين« جمله: ترجمة

  »عمل آمده است.
در اول  sinceشوند. با توجه بـه   حذف مي 3و  2مجهول است. پس گزينه هاي  جملةدهد كه  چين نشان مي نبود مفعول بعد از نقطه: مهم درسي نكتة

  رود. كار مي هجمله، زمان حال كامل در وجه مجهول ب
  )29، صفحة 1سي دوازدهم، درس (زبان انگلي

 
 
 

 You always suppose that you can rely on Mr. Falkner, but I don’t think he can help you about 63-
this financial problem, ----------? 
1) don’t you 2) can’t you 3) can he 4) do I  
 

  صحيح است. 3گزينه  .63
كنم او بتواند در اين مشكل مالي به شـما كمـك    لكنر متكي باشيد، اما من فكر نميتوانيد به آقاي فا كنيد كه مي شما هميشه تصور مي« جمله: ترجمة

 »تواند؟ كند، مي
شـروع   I don’t thinkاست كه با  that clauseدوم داراي  جملةشود. در اين تست  دوم ساخته مي جملةمهم درسي: سؤال كوتاه در جمالت مركب از  نكتة
 (he can)پيـرو   جملـة منفـي اسـت و    (I don’t think)پايه  جملةشود. چون  ساخته مي (he can)يعني  that clauseد. سؤال كوتاه اين جمالت از شو مي

  مثبت، سؤال كوتاه بايد مثبت باشد.
  )31، صفحة 1(زبان انگليسي دوازدهم، درس 

 
 
 

 History narrates stories about the past events. Most ----------, it gives you a comprehensive and 64-
large-scale map of the way to future. 
1) repeatedly 2) importantly 3) surprisingly 4) calmly 
 

 صحيح است. 2گزينه  .64
عيار و جـامع بـراي آينـده    راه تمام  نقشةتر از همه، آن (تاريخ) به شما  كند. مهم گذشته نقل ميهايي در مورد رويدادهاي  تاريخ داستان«جمله: ترجمة

  »دهد. ارائه مي
    طور مهم هب )2  طور تكراري هب )1
  طور آرام هب )4  آور طور تعجب هب )3

  )41، صفحة 1(زبان انگليسي دوازدهم، درس 
 
 
 

 A: Why didn’t you invite me to your birthday party? 65-
B: I’m so sorry. I really wanted to ---------- you the difficulty of preparing a gift. 
1) boost 2) bless 3) elicit 4) spare 
 

 صحيح است. 4گزينه  .65
  »الف) چرا مرا به جشن تولدت دعوت نكرديد؟« جمله: ترجمة

  »سفم. واقعا خواستم شما را از مشكل تهيه كردن كادو نجات دهم.أب) خيلي مت«
  دعاي خير كردن )2  افزايش دادن )1
  نجات دادن )4  استخراج كردن )3

  رود. كار مي هنيز ب »نجات دادن«به معني » كردن مضايقه«به معني  spare واژة: مهم درسي نكتة
  )19، صفحة 1(زبان انگليسي دوازدهم، درس 
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 You should bear in mind that small successes your students gain are very important in 66-
developing a ---------- of achievement in their education. 
1) pigeon 2) sense 3) regard 4) diary 
 

 صحيح است. 2گزينه  .66
حـس موفقيـت در تحصيالتشـان     توسـعة آورند در  دست مي هآموزان شما ب هاي كوچكي كه دانش خاطر بسپاريد كه موفقيت شما بايد به« جمله: ترجمة

  »خيلي اهميت دارند.
  حس )2  كبوتر )1
  دفتر خاطرات )4  توجه )3

 )15، صفحة 1(زبان انگليسي دوازدهم، درس 

 
 
 

 I needed to talk with someone who was very smart, someone who I ---------- trusted, someone 67-
who knew me as well as I knew myself. 
1) safely 2) appropriately 3) absolutely 4) hopefully 
 

  صحيح است. 3گزينه  .67
طـور كـه مـن     همانشناخت  يكه من را م يكه كامالً به آن اعتماد داشتم، كس ي، كسباهوش بود صحبت كنم يليكه خ يالزم بود با كسجمله:  ترجمة

  شناخت) ا مي(كسي كه به خوبي خودم مر شناختم. خودم را مي
  مناسب طور هب )2  راحت الي) با خ1
  انهدواري) ام4  كامالً) 3

  )19، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
 
 
 

 The government has advised people to prevent travelling to North, and warned those already 68-
in North to ---------- the streets and avoid any unnecessary shopping. 
1) look after 2) look up 3) keep off 4) keep on  
 

  صحيح است. 3گزينه  .68
 هـا  ابـان يكه از خ حضور دارند هشدار داد شمالكه در  يكنند و به كسان يريجلوگ شمالكرده است كه از سفر به  هيتوص دولت به مردمجمله:  ترجمة

  كنند. يخوددار ضروريخريد غيردور شوند و از هرگونه 
  صورت مصدري: ها به معناي گزينه

  كردن مراقيت) 1
  دنبال لغت در ديكشنري گشتن) 2
  دور شدن) 3
  ادامه دادن) 4

  )18، صفحة 1(زبان انگليسي يازدهم، درس 
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 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. 

 
A study of art history might be a good way to learn more about a (69)---------- than is 
possible (70)---------- in general history classes. Most of them focus on politics, (71)---------- 
and war. But art history focuses on much more than this because art (72)---------- not only 
the political values, but also religious beliefs, emotions and psychology. 
 

  :cloze test ترجمة
هـاي تـاريخ عمـومي     فرهنگ باشد تا اينكـه بخـواهيم در كـالس    دربارةهنر ممكن است راهي مناسب براي آموختن بيشتر  تاريخچةاي بر روي  مطالعه

هنر بر روي چيزي بيشتر از اينهـا تمركـز دارد، زيـرا هنـر      تاريخچةها بر روي سياست، اقتصاد و جنگ تمركز دارند. اما  شركت كنيم. بيشتر اين كالس
  دهد. دهد، بلكه اعتقادات مذهبي، احساسات و روانشناسي را هم نشان مي ي را نشان ميهاي سياس تنها ارزش نه

 
 
 

  69-
1) artwork 2) culture 3) device 4) calligraphy 
 

  صحيح است. 2گزينه  .69
  ) فرهنگ2  ) اثر هنري1
  ) خطاطي4  ) وسيله3

 
  70-

1) to look for 2) to learn 3) to draw 4) to expect 
 

  صحيح است. 2گزينه  .70
  ) ياد گرفتن2  دنبال چيزي گشتن ) به1
  ) انتظار داشتن4  ) طراحي كردن3

 
 
 

  71-
1) economics 2) reference 3) procedure 4) support 
 

  صحيح است. 1گزينه  .71
  ) مرجع2  تصاد) اق1
  ) حمايت4  روند )3

 
 
 

  72-
1) discounts 2) depends 3) identifies 4) reflects 
 

  صحيح است. 4گزينه  .72
  ) وابسته بودن2  فيف دادن) تخ1
  دهد ) نشان مي4  ) شناسايي كردن3
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Few can predict a winner in the popular Tour de France, the annual twenty-four-day bike race 
over twenty-five hundred miles of French countryside. Anything can happen, and usually does, 
in this grueling cycle which has been called the world’s roughest road race. Accidents and 
exhaustion may force more than half the contestants to drop out before reaching the finish line. 
A cyclist can stay in the pack, finish respectably, and still suffer rough physical punishment, 
but the real dangers of the race become apparent when he decides to win. Cycling down a 
windswept mountain road, a racer may hit sixty miles an hour – with no hope of stopping – if 
he loses control, then he’s out of the race in a split second, slamming over a cliff or into a 
rocky ditch. But the reward for the skillful and lucky winner is substantial – it’s possible for 
him to earn as much as a hundred thousand dollars a year. 

Hundreds of spectators follow the Tour de France in cars and cheering crowds line the 
streets of every small town and village along the route. The Tour de France is a midsummer 
madness for which the United States has no counterpart, either in danger or in national appeal. 

 
  :1ة متن ترجم

سواري بيست و چهار روزه به مسافت بيش از دوهزار و پانصد مايـل كـه هـر سـاله در منـاطق       دوچرخه مسابقةـ » تور دو فرانس« برندةتواند  كمتر كسي مي
اي  اي دنيـا ناميـده شـده، هـر حادثـه      ترين رقابت جاده فرسا كه سخت سواري طاقت ـ را از پيش تعيين كند. در اين دوچرخه شود روستايي فرانسه برگزار مي

كنندگان را قبـل از رسـيدن بـه خـط پايـان       توانند بيش از نيمي از شركت شود. حوادث و خستگي شديد مي مچنين ميممكن است اتفاق بيفتد و معموالً ه
  وادار به ترك مسابقه نمايند.

امـا  كنندگان بمانـد و آبرومندانـه مسـابقه را بـه پايـان برسـاند،        ديدگي شديد بدني، در جمع شركت تواند با وجود رنج بردن از آسيب سوار مي دوچرخه
كوهستاني بادگير  جادةسواري در يك  كننده هنگام دوچرخه شوند كه او تصميم بگيرد برنده شود. يك شركت خطرات واقعي مسابقه هنگامي آشكار مي

چه او كنتـرلش را از دسـت بدهـد، در يـك      ممكن است به سرعتي معادل شصت مايل در ساعت برسد، اما اميدي به متوقف شدنش وجود ندارد. چنان
اقبـال مسـابقه    ماهر و خوش برندة جايزةشود. اما  چشم به هم زدن بر اثر برخورد با يك صخره يا فرو افتادن در گودالي ناهموار از دور مسابقه خارج مي

  تواند ساالنه تا صد هزار دالر درآمد داشته باشد.  بسيار نفيس است. او مي
هـاي   شـهرها و دهكـده   همةهاي  كننده در امتداد خيابان كنند و جمعيت تشويق را دنبال مي» نستوردو فرا« مسابقةهايشان  صدها تماشاچي با اتومبيل

بندند. توردوفرانس يك ديوانگي محض است كه اياالت متحده مشابه آن را چه از لحاظ خطـر و چـه از لحـاظ جـذابيت      واقع در مسير مسابقه صف مي
  عمومي ندارد.

 
 
 

 It is a fact that the Tour de France is ---------- . 73-
1) an out-of-endurance race 2) an annual cycle race 
3) the world’s most popular race 4) the world’s roughest road race 
 

  صحيح است. 4گزينه  .73
  »است.............  است كه توردوفرانساين يك واقعيت «
  فرسا طاقت مسابقة) يك 1
  سواري ساالنه دوچرخه مسابقة) يك 2
  دنيا  مسابقة) پرطرفدارترين 3
  اي جهان  ترين رقابت جاده ) سخت4
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 More than half the racers may drop out because of ---------- . 74-
1) mechanical trouble  2) disqualifying violations 
3) accidents and exhaustion 4) not wanting to try to win 
 

  صحيح است. 3گزينه  .74
  »از مسابقه خارج شوند.............  كنندگان ممكن است بر اثر بيش از نيمي از شركت«
  شكالت فني) م1
  ) تخلفات حاكي از عدم صالحيت2
  ) حوادث و خستگي شديد 3
  ميلي به تالش براي برنده شدن ) بي4

 
 
 

 Every racer can expect to receive ---------- . 75-
1) a fast bicycle  2) a mental punishment 
3) a serious injury  4) a substantial award 
 

  صحيح است. 3گزينه  .75
  .»............  تواند انتظار داشته باشد كه اي مي كننده هر شركت«
  هاي تندرو بگيرد ) دوچرخه1
  ) آسيب بدني بردارد2
  ) جراحت سخت بردارد3
  نفيس دريافت كنند) جايزه 4

 
 
 

 The real dangers of the race become apparent as soon as ---------- . 76-
1) one accident occurs  2) the racers become tired 
3) a racer decides to win 4) the pack nears the finish line 
 

  صحيح است. 3گزينه  .76
  .»............  شوند، به محض اينكه خطرات واقعي مسابقه آشكار مي«
  افتد ) يك حادثه اتفاق مي1
  شوند كنندگان خسته مي ) شركت2
  گيرند برنده شوند ها تصميم مي كننده ) شركت3
  شود كنندگان به خط پايان نزديك مي ) گروه شركت4
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Passage 2: 

Our human body is made up of many muscles. All these muscles work together to help you 
move. They form the muscle system. 650 muscles are wrapped around your bones. They 
basically cover the bones like a blanket. Muscles are fastened to the bones by tough bands. 
These bands are called tendons. You can see your tendons when you shake your finger. 
Moving your fingers back and forth makes your tendons move. 

These muscles around the bone must be told when to move. They are controlled by your 
thinking. If you want to walk, talk or smile, you send a message to the brain. Your brain 
picks up the message. It receives it and processes it. Then it sends out an electrical signal 
through the nerves. The nerves make connection until the signal reaches the proper muscle. 
This signal tells a muscle what it has to do. The muscle simply does exactly what the brain 
tells it to do. When you jump, hundreds of muscles work to help you do that. 

Muscles work by contracting. They shorten and pull the bone to move the body. They 
always pull and never push. Muscles work in pairs. One muscle pulls, while the other 
relaxes. Then they switch around. For instance, when you move your forearm, you use one 
pair of muscles. The muscles on the inside of your arm is the biceps. It contracts to make you 
bend your arm. The muscle on the outside is the triceps. It relaxes when you bend your arm. 
If you want to straighten your arm, the muscles switch roles. The biceps relaxes, whereas the 
triceps contracts. The biceps and triceps are long and thread-like. The longest muscle, the 
Sartorius, helps you cross your legs. The shortest muscle is in your ear. 

 
  :2 متن ترجمة

 تشـكيل  را عضـالني  سيسـتم  آنها. كنند كمك حركت در شما به تا كنند مي كار هم با ها ماهيچه اين همة. است شده تشكيل زيادي هاي ماهيچه از انسان بدن
 به محكمي نوارهاي توسط ها ماهيچه. پوشانند مي پتو يك مانند را ها استخوان اساساً آنها. است شده پيچيده شما هاي استخوان اطراف در ماهيچه 650. دهند مي

 و جلـو  بـه  انگشتان حركت. ببينيد را خود هاي تاندون توانيد مي دهيد مي تكان را خود انگشت وقتي. گويند مي تاندون نوارها اين به. شوند مي محكم ها استخوان
  .شود مي ها تاندون حركت باعث عقب

 لبخنـد  يـا  كنيـد  صحبت برويد، راه خواهيد مي اگر. شوند مي كنترل شما تفكر توسط آنها. شود گفته آنها حركت زمان بايد استخوان اطراف هاي ماهيچه اين به
. كند مي ارسال اعصاب طريق از را الكتريكي سيگنال سپس. كند مي پردازش و دريافت را آن. كند مي دريافت را پيام شما مغز. فرستيد مي مغز به را پيامي بزنيد،
 را كـاري  همـان  دقيقاً ماهيچه. كند چكار بايد كه گويد مي ماهيچه به سيگنال اين. كنند مي برقرار ارتباط نرسد، مناسب ماهيچة به سيگنال كه زماني تا اعصاب
  .كنند مي كار كار اين در شما به كمك براي ماهيچه صدها پريدن، هنگام. دهد مي دستور آن به مغز كه دهد مي انجام

 هـا  ماهيچه. دهند نمي فشار هرگز و كشند مي هميشه آنها. دهد حركت را بدن تا كشند مي و كرده كوتاه را استخوان آنها. كنند مي كار انقباض با ها ماهيچه
 وقتـي  مثـال،  عنـوان  بـه . دهند مي تغيير را خود دور آنها سپس. شود مي شل ديگر عضله كه حالي در كشد، مي ها ماهيچه از يكي. كنند مي كار جفت صورت به

 شـود  مي باعث كه شود مي منقبض. است بازويي دوسر شما بازوي داخلي هاي ماهيچه. كنيد مي استفاده ماهيچه جفت يك از دهيد، مي حركت را خود ساعد
 كنيـد،  صـاف  را خـود  بازوي خواهيد مي اگر. شود مي آرام كنيد مي خم را خود دست وقتي. است بازويي سر سه عضلة خارجي عضلة. كنيد خم را خود بازوي

. هسـتند  مانند نخ درازمانند و بازو سر سه و دوسر. شود مي منقبض سر سه عضلة كه حالي در شود، مي آرام دوسر عضلة. دهند مي تغيير را خود نقش ها ماهيچه
  .دارد قرار شما گوش در ماهيچه ترين كوتاه. بكشيد هم روي را پاهايتان كند مي كمك شما به خياطه، عضلة ماهيچه، ترين طوالني

 
 
 

 What is the topic word of paragraph 1? 77-
1) Muscles     2) The muscle system 
3) Bones   4) Tendons 
 

  صحيح است. 1گزينه  .77
  چيست؟ 1 بند موضوع كلمة

  اي ماهيچه سيستم )2  عضالت  )1
   ) تاندون4  ها ) استخوان3
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 In what order do the following happen? 78-
1) Processed message, nerve connection, electric signal, execution 
2) Execution, electric signal, nerve connection, processed message 
3) Execution, nerve connection, electric signal, processed message 
4) Processed message, electric signal, nerve connection, execution 
 

  صحيح است. 4گزينه  .78
  شود؟ مي انجام ترتيب چه به زير موارد

  اجرا الكتريكي، سيگنال عصبي، اتصال ، شده پردازش پيام )1
  شده پردازش پيام عصبي، اتصال الكتريكي، سيگنال اجرا، )2
  شده پردازش پيام الكتريكي، سيگنال عصبي، اتصال اجرا، )3
  اجرا عصبي، اتصال الكتريكي، سيگنال شده، پردازش پيام )4

 
 
 

 The word “contracting” in paragraph 3 is closest in meaning to ---------- . 79-
1) shorten  2) squeezing  3) pushing 4) relaxing 
 

  صحيح است. 2گزينه  .79
  . ............ به ترين نزديك معني نظر از 3 بند در »شدن منقبض« كلمة

  صورت مصدري: ها به معناي گزينه
  فشردن                    )2  كوتاه كردن )1
  بخش بودن آرامش )4  دادن هل )3

 
 
 

 Which item is true about the biceps contracts?  80-
1) It can cause the triceps contracts 2) It can straighten arm  
3) It can cause the arm bends 4) It can cause the muscles switch around 
 

  صحيح است. 3گزينه  .80
  است؟ درست بازو دوسر انقباض عضالت مورد در مورد كدام

  شود بازو سر سه انقباضات باعث تواند ) مي1
  كند صاف را بازو تواند ) مي2
  شود بازو شدن خم تواند باعث مي )3
  شود ها ماهيچه چرخش باعث تواند مي )3
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  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
  گويي مدت پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 35  100  81 20  رياضي  1
  دقيقه 25  130  101 30  شناسي زيست  2
  دقيقه 30  150  131 20  كفيزي  3
  دقيقه 25  175  151 25  شيمي  4

  
 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهم سرفصل دهم  مواد امتحاني

  )48 تا 32فحه (ص 2 فصل  )94 تا 72فحه (ص 4 فصل  )46 تا 29فحه (ص 2فصل   رياضي

 2فصل  4 و 3 فصل -   شناسي زيست

 2فصل  ـــ  4فصل   فيزيك

  شيمي
 3فصل

ها به  تداي آيا نمك(اب 100از صفحة 
شوند؟ تا  يك اندازه در آب حل مي

 انتهاي فصل)

 ـــ
  )pH (ابتداي  24از صفحة ( 1فصل 

  ))pHتا انتهاي فصل (مسائل 
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 2صفحه   رياضي تجربي

 

 گروه طراحي و ويراستاري آزمون

  ويراستاران گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف

  ميترا كريمي ـ سيدجواد نظري  محمدمصطفي ابراهيمي همحمدامين نباخت رياضي 1

 علي كرامت شناسي زيست 2
  فر  مازيار اعتمادزاده ـ اميرحسين بهروزي

 علي كرامت 
  معصومه فرهادي ـ فاطمه سادات طباطبايي

  زهرا پروين ـ مهديار شريف  مهدي داداشي ـ جواد قزوينيان ـ محمد مقدم  جواد قزوينيان  فيزيك 3
  محمدي ـ كارو محمدي محبوبه بيك  سيداحسان عزيزآبادي ـ عليرضا ميرزائيان تفتي  مسعود جعفري  شيمي 4

  
 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  ي ـ زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتعلي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام آموزش مدارس برترمركز سنجشبراي اطالع از اخبار
  

  رياضي تجربي
-81  راديان باشد، آنگاه كدام گزينه صحيح است؟ 4برابر  xاندازة زاوية اگر  

1(sin x 0 وcos x  0    2(sin x 0 وcos x  0  
3(sin x  cosو 0 x  0    4(sin x 0 وcos x  0  
  

  صحيح است. 4گزينه  .81
radدرجه است. پس 57راديان تقريباً  1هر     4 4 57 228 گيـرد. پـس   سـوم قـرار مـي    ناحيةباشد و در  مي

sin 4 cosو 0 4   است. 0
  
  
  
  

شـمار   دقيقـه عقربـة  متر را طي كرده است طول  سانتي 50دقيقه مسافت  20شمار در مدت  دقيقهعقربة اي، نوك  در يك ساعت عقربه  82-
  كدام است؟

1(100
3  2(


75  3(50

3  4(


150  
  

  صحيح است. 2گزينه  .82
2معادل 120دقيقه 20شمار در مدت  عقربة دقيقه

  كند. راديان دوران مي 3
lدانيم مي r  .است  

        
2 50 3 7550 3 2  
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 3صفحه   رياضي تجربي

 

)مساحت مثلث زير، چند برابر  )3 -83  است؟ 1

1(3
8  

2(9
16  

3(9
4  

4(9
8  

  
  صحيح است. 4گزينه  .83

  داريم: AHبا رسم ارتفاع 
AH AB 1 3

2 2  

BH AB 3 3 3
2 2  

HC AH  3
2  

AH BCBC ( ) S ( )      3 93 1 3 12 2 8  
  
  
  

-84  كدام است؟ ABخط  مثلثاتي مقابل شيب پارهدايرة در  
1(  6 2 3 2  
2(  6 3 2 2  
3(  6 2 2 3  
4(  2 3 2 6  
  

  صحيح است. 3گزينه  .84
متناظر با زاوية Aنقطة 

  است. پس مختصات آن برابر است با: 3

  A(cos ,sin ) A( , )   31
3 3 2 2  

5متناظر با زاوية Bنقطة 
  است. پس مختصات آن برابر است با: 4

   B(cos ,sin ) B( , )    2 25 5
4 4 2 2  

  y
x ( )

    

3 2 3 2
2 2 2

2 1 21
2 2 2

  ABخط  : شيب پاره

      
3 6 2 2 6 2 3 21

( )( )      
3 2 1 23 2 1 2

1 21 2 1 2
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 4صفحه   رياضي تجربي

 

صورت كدام نسبت مثلثاتي مربـوط   دست آيد. در اين به Aكنيم تا ها قرينه ميxمثلثاتي را نسبت به محور دايرة روي  A(x,y)نقطة  85-
  با هم برابر است؟ Aو Aبه نقاط 

  ) كتانژانت4  ) تانژانت3  ) كسينوس2  سينوس )1
  

  صحيح است. 2گزينه  .85
كند در اين صورت نسـبت مثلثـاتي كسـينوس     ها قرينه كنيم، طول آن تغييري نميxرا نست به محور  Aاگر نقطة 

  مربوط به اين دو نقطه با هم برابر خواهد بود.
  
  
  
  
  

)Aمثلثاتي مقابل اگر دايرةبا توجه به   ,y) 2
)cosباشد، حاصل 3 ) tan    233 -86  كدام است؟ 42

1(5 5      

2(5 5
2  

3(5 5      

4(5 5
2  

  
  صحيح است. 1گزينه  .86

)cosبا توجه به شكل )   2
  كنيم: را با رسم يك مثلث پيدا مي ي مثلثاتي مربوط بهها است. ساير نسبت 3

  
  

  sin  5
3  

  tan   5
2  

( )     55 4 5 54( ) ( )    25 53 43 2sin tan    23 4cos( ) tan    233 42  
    

  

  

cosاگر عبارت  x cot x
sin x tan x




2 2
2 -87  آن كدام است؟شدة  سادهشده باشد،  ، تعريف2

1(cot x6  2(tan x6  3(cot x 4  4(tan x 4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .87
cos x

sin x

cos x(sin x )cos x sin x cos x cos x cos xcos x
cos x cot x sin x sin x sin x sin x cos x
sin x tan x sin x sin x cos x sin x sin x sinsin x

sin x(cos x )cos x cos x cos x
cos x





 
     
  



2

2

2 22 2 2 2 42
2 2 2 2 2 2 6
2 2 2 2 2 2 4 62

2 22 2 2

2

1

1




cot x

x
 6
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 5صفحه   رياضي تجربي

 

)cosحاصل عبارت  ) tan( )  125 1252 34 -88  كدام است؟ 4

1(3 2
2  2(3 2

2  3(2 3  4(3 2  

  
  صحيح است. 4گزينه  .88

دانيم مي   125 314   است: 4

  cos( ) tan( ) cos( ) tan( )          125 1252 3 2 31 3 314 4 4 4  
  cos tan ( ) ( )        22 3 2 3 1 3 24 4 2  

  
  
  

)حاصل  cos x)sin x 21 x/ازاي به 22  7 -89  كدام است؟ 5

1( 3
4  2(3

4  3( 1
8  4(1

8  

  
  صحيح است. 3گزينه  .89

  
cos x

sin x

cos x( cos x)sin x ( )sin x (cos xsin x)



   





2
22

1 42

1 1 2 12 2 2 22 2 2  

  /xsin x sin      7 51 1 14 304 4 8  
  
  
  

-90  برابر كدام گزينه است؟ AHمثلثاتي مقابل طول دايرة در  
1(cos 2  
2(sin 2  
3(sin2  
4(cos2  
  

  صحيح است. 2گزينه  .90
  است. 2برابر AOHˆباشد پس برابر ABCˆاگر

AH AHsin OA  2 1  
sin AH  2  
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f(x)نمودار تابع  cos x  2 -91  كدام است؟ ABCرو رسم شده است. مساحت مثلث  در شكل روبه 1

1(5
2  

2(2  
3(3  
4(3

2  

  
  صحيح است. 2گزينه  .91

fحداكثر مقدارتابع (x) a sin(bx c) d   برابر است با| a | d  بنابراين عرض نقطهA :برابر است با  
  | |  2 1 3  

C  وB دهيم: هاي تابع هستند. پس ضابطه تابع را برابر با صفر قرار مي نيز ريشه  
  cos x cos x x , ,...       1 52 1 0 2 3 3  

ترتيب به Bو  Aپس طول نقطه 
5و 3

  برابر است با: BCاست. بنابراين طول ضلع  3

  BC     5 4
3 3 3  

  بنابراين مساحت مثلث برابر است با:
  S     1 4 3 22 3  

  
  
  

f(x)اگر دوره تناوب توابع  sin(ax )    2 xg(x)و 3 tan( )a yبا هم برابر باشند، دوره تناوب تابع 2 f( x )  4 92  كدام است؟-

1(2  2(  3(
2  4(

4  

  
  صحيح است. 4گزينه  .92

  f gT ,T| a | | |a

  2
2  

  f gT T a a| a | | |a

        22 4 22  

  برابر است با: fپس دوره تناوب 
  fT | a |

  2  
fدوره تناوب تابع ( x ) 4 همان دوره تناوبf (x)  شده است. پس دوره تناوب برابر 4است كه تقسيم بر

  است. 4
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 7صفحه   رياضي تجربي

 

f(x)كدام گزينه درمورد تابع  tan(x )  -93  صحيح است؟ 2

) دوره تناوب آن2  اش اكيداً صعودي است. ) در دامنه1
  است. 2

}kاش ) دامنه3 },k 2  .برد آن4  است ( .است  

  
  صحيح است. 4گزينه  .93

tanتابع x و به تبع آنtan(x )  هاي مخرج) اكيـداً  غيريكنواست و در فاصله بين هر دو مجانب قائم آن (ريشه 2

)) دوره تناوب آن1صعودي است. (رد گزينة (
T   1 ) 2است. (رد گزينة((  

  دامنه آن برابر است با:

  f
sin(x )

f (x) D cos(x )
cos(x )

     
2 02
2

  

  sin x sin x x k       0 0  
fD  ))3(رد گزينة ( {k },k       

  
  
  

f(x)نمودار تابع  acos( ( bx)) c   1
)fل مقابل رسم شده است. مقداردر شك 2 )101

-94  كدام است؟ 12

1(1
2  

2(7
2  

3 (2  

4( 3 32 2  
  
  

  صحيح است. 1گزينه  .94
  آيد: ضابطه تابع به شكل زير درمي

  f (x) a cos( bx) c a sin( bx) c      2  
1ابع نيز برابر بايك چهارم دوره تناوب ت

  است. پس دوره تناوب تابع برابر است: 4

  | b | b| b | | b |
        

2 21 1 2 2  
  هستند: 1و 5حداكثر و حداقل مقدار تابع نيز برابر با 

  | a | c c c | a | a| a | c
              

5 2 4 2 3 31  
abاست، با توجه به اينكه تابع در عرض از مبدأ خود نزولي    رو خواهد بود: خواهد بود. پس ضابطه تابع به شكل روبه 0

  f (x) sin x f ( ) sin       101 1013 2 2 3 212 6  
  sin( ) sin( ) ( )            5 5 1 13 16 2 3 2 3 26 6 2 2  
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 8صفحه   رياضي تجربي

 

tanاگر  xf(x)
tan x


 21

-95  ؟نداردباشد، كدام معادله جواب  

1(/f (x) 0 3  2(/f (x)  0 4  3(/f (x) 0 5  4(/f (x) 0 7  
  

  صحيح است. 4گزينه  .95

  
sin x

tan x cos xf (x) sin x cos x sin x
tan x

cos x

    
 2

2

1 21 21
  

sinدانيم مي x  1 2 sin، پس1 x s  1 1 122 2 f/است. بنابراين 2 (x) 0   جواب ندارد. 7

  
  
  

tanهاي مثبت معادله اگر جواب  x cot x 3 aدنبالـة را به شكل صعودي بچينـيم،   0 ,a ,a , ...1 2 تشـكيل خواهـد شـد. مقـدار     3 96-
a a

a
3 2

1
  كدام است؟ 

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

  صحيح است. 3گزينه  .96
  tan x cot x tan x tan xtan x    233 3  

  tan x   3  

  a a, , , ,... a
SLX¶ ÁIÀïJH¼]

       
2 3

1

2 4
2 4 5 3 3 63 3 3 3

3
  

  
  
  

sinمعادله  x tan x2 در بازه[ , ]0 -97  چند جواب دارد؟ 2
1 (3  2 (6  3 (4  4 (5  
  

  صحيح است. 4گزينه  .97
  sin xsin x tan x sin x sin x( )cos x cos x       12 0 2 0 2 0  

  sin x x , ,
cos x x ,cos x

            

0 0 2
1 1 52 0 2 3 3

  

]پس در بازه , ]0   جواب دارد. 5معادله  2
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fتوابع  (x) cos x g(x)و 2 sin x ها و طول آن يك واحد است. در yموازي محور  ABخط  ايم. پاره را در يك دستگاه رسم كرده 3 98-
  كدام است؟ Aاين صورت طول نقطه 

1(
3  

2(
6  

3(
4  

4(
12  

  
  

  صحيح است. 2گزينه  .98
  A By y sin x cos x    1 3 2 1  

  sin x ( sin x) sin x sin x        2 23 1 2 1 0 2 3 2 0  

  sin x
sin x x , ,...

      

2
1 5
2 6 6

  
  توانيد به جواب درست برسيد. ها هم به راحتي مي تذكر: با امتحان كردن گزينه

  
  
  

sinجواب كلي معادله  x cos x3 99  كدام است؟-

1(kx   2 8  2(x k    4  3(kx   2 8  4(kx   2 4  

  
  صحيح است. 3گزينه  .99

  sin x cos x cos( x) cos x x k ( x)        3 3 2 32 2  

  
kx k x

x k x k

                    

4 2 2 2 8
2 2 2 4

  

  
  
  

-100  وجود دارد؟ 18و مساحت  7الساقين با طول ساق  چند مثلث متساوي 
  4) 4  ) صفر3  1) 2  2) 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .100
  بناميم، داريم: اگز راويه رأس را

  S a sin sin     21 118 492 2  
  sin   36

49  
چون   0معادله ،sin  36

  ي خواهد بود.دو جواب خواهد داشت. پس دو مثلث با اين ويژگ 49
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   شناسي زيست
  

-101  كدام گزينه در ارتباط با جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال، صحيح است؟ 
  شود.   هايي وجود دارد كه پيوندهاي هيدروژني آن تنها توسط هليكاز باز مي ها توالي ) در بين هر يك از ژن1
  ند.هستيكسان  سازندةب و تكرار واحدهاي رنا، از نظر نوع، تعداد، ترتي سازندةكاتاليزور زيستي  همة) 2
  شده يكسان است. رناي ساخته رشتةگذار، با رمز رشتة) هر بخش واحدهاي تكرار شونده 3
  هاي ديگر قطعاً متفاوت است. مورد رونويسي ژن رشتةمورد رونويسي يك ژن، با  رشتة )4
  

 صحيح است. 2گزينه  .101
همة كاتاليزور زيستي سازندة رنا، از نظر نوع، تعـداد، ترتيـب و تكـرار     ها يك نوع رنا بسپاراز دارند، پس چون باكتري

  واحدهاي سازندة يكسان هستند.
  ها: تشريح ساير گزينه

  كننده مالتوز صادق نيست. هاي تجزيه ) براي ژن1
  در قند نيز تفاوت دارند. Uو  T) نوكلئوتيدهاي دنايي با رنايي عالوه بر باز 3
  هاي ديگر يكسان يا متفاوت باشد. ك ژن ممكن است با رشتة مورد رونويسي ژن) رشتة مورد رونويسي ي4

 

  
  )25تا  23هاي ، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 

  
  
 

-102  يند ترجمه صحيح است؟اچند مورد مطابق با مراحل فر 
  شود. رناتن خارج مي Eجايي از جايگاه  هالف) رناي ناقل بدون آمينواسيد همواره در حين جاب

  پيوند پپتيدي بين كربن متيونين با نيتروژن دومين آمينواسيد، در مرحله طويل شدن ترجمه است.ب) اولين 
  شود. يز ميبه رناي ناقل خود، پس از شناسايي پادرمزه توسط نوعي آنزيم ويژه كاتال ) اتصال هر آمينواسيديج

  شود.  پروتئيني تسهيل ميآنزيم غير نوعي رناتن، توسط Pد) جدا شدن هر آمينواسيد از رناي ناقل خود در جايگاه 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .102
  صحيح است.» ج«و » ب«موارد 

  شود صادق نيست. خارج مي Pبراي آخرين رناي ناقل كه از جايگاه »: الف«دليل رد مورد 
  ود.ش هاي آزادكننده انجام مي در مرحلة پايان اين كار توسط پروتئين»: د«دليل رد مورد 

  )31و  30هاي ، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 
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-103  كند؟ شوند، صدق مي ه عوامل رونويسي به آنها متصل ميهايي دنا يوكاريوتي ك كدام گزينه با هريك از بخش 
  رونويسي نقش داشته باشند. مرحلةتوانند فقط در  براي تنظيم بيان ژن مي )1
  هم قرار گيرند.                            كنار توانند در ) تنها در صورت خميدگي در دنا، مي2
  انداز نقش داشته باشند. توانند روي هدايت رنابسپاراز به راه ) مي3
  ) تنها بر سرعت فعاليت رنابسپاراز، نقش دارند.4
  

  صحيح است. 1گزينه  .103
  يسي نقش دارند.شوند كه هر دو در مرحلة رونو انداز و توالي افزاينده متصل مي عوامل رونويسي به راه

  ها: تشريح ساير گزينه
 شود. انداز نداشته باشد، دنا خميده نمي اي با راه ) اگر توالي افزاينده فاصله2
  شوند صادق نيست. ) براي عواملي رونويسي كه به توالي افزاينده متصل مي3
  توانند روي مقدار رونويسي هم نقش داشته باشند. ) مي4

  )35ة ، صفح2(زيست دوازدهم، فصل 
  
  
  
-104 زير مناسب است؟ جملةكدام گزينه براي تكميل  

زيرواحد كوچك رناتن بـه سـوي    كنندة هدايتهاي  توالي............  ،هاي جزاير النگرهانس انسولين به خارج از ياخته كنندة هدايتهاي  توالي«
  »است.............  داراي پيوند آغاز، رمزة

  پپتيدي ) برخالف ـ4  پپتيدي ) همانند ـ3   فسفودي استر ـ ) برخالف2  استرفسفودي  ) همانند ـ1
  

  صحيح است. 4گزينه  .104
  كند. هايي از رناي پيك، زيرواحد كوچك رناتن را به سوي رمزة آغاز، هدايت مي مرحلة آغاز: در اين مرحله بخش

  كند. ن را به مقصد هدايت ميهاي آمينواسيدي در آن وجود دارد كه پروتئي براساس مقصدي كه پروتئين بايد برود، توالي
  )31و  30هاي ، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 
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-105 كند؟ كامل مي نادرستيزير را به  جملةچند مورد  
  »............  نياز استرونويسي، ............  آغاز تنظيم مرحلة، براي E.coliدر باكتري «

  سي متصل شود.رونوي كاتاليزكنندةنوعي كربوهيدرات به آنزيم  مثبت ـ الف)
  انداز متصل شود. ين چسبيده به كربوهيدارت، به راهنوعي پروتئ ـمثبت  ب)

  شونده به اپراتور تغيير شكل دهد. نوعي پروتئين متصل ج) منفي ـ
  آنزيم رنابسپاراز به بخشي از دنا متصل شود. ـ منفي د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .105
» ب«چسـبد نـه رنابسـپاراز، و در مـورد      كننـده مـي   ، مالتوز بـه فعـال  »الف«نادرست است: در مورد » ب«و » الف«توز موارد با توجه به متابوليسم مال

  انداز. چسبند نه راه كننده مي كننده به جايگاه اتصال فعال مالتوز فعال مجموعة

  
  با توجه به متابوليسم الكتوز صحيح است:» د«و » ج«موارد 

  )35و  34هاي ، صفحه2صل (زيست دوازدهم، ف  
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-106 كند؟ درستي كامل مي زير را به جملة ،كدام گزينه 
 »............ ، قطعاًهنگام ترجمه رناي پيك داراي اطالعات وراثتي ميوگلوبين«
  كند.     رناتن را اشغال مي Aجايي رناتن، رناي ناقلي جايگاه  ) پس از هر بار جابه1
  شود. ديده مي UAG رمزةهاي رناتن  يكي از جايگاه، در پايان ترجمه مرحلة) در 2
  رناتن، بين رمزه و پادرمزه پيوند هيدروژني وجود دارد.          P) در هر مرحله از ترجمه، در جايگاه 3
  .    شود طويل شدن، بين بنيان كربوكسيل آمينواسيد جديد و بنيان آميني آمينواسيد قبلي، پيوند پپتيدي برقرار مي مرحلة) در 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .106
  رناتن، بين رمزه و پادرمزه پيوند هيدروژني وجود دارد.   Pترجمه، در هر مرحله از ترجمه، در جايگاه  مرحلةبا توجه به سه  

  ها: دليل رد ساير گزينه
  كند. رناتن را اشغال مي Aجايي، عامل آزادكننده جايگاه  ) براي آخرين جابه1
  نيست! UAGپايان فقط  رمزة) 2
     شود. طويل شدن، بين بنيان كربوكسيل آمينواسيد قبلي و بنيان آميني آمينواسيد جديد، پيوند پپتيدي برقرار مي مرحلة) در 4

  )31و  30هاي ، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 
  
  
  
-107  كند؟ كامل مي نامناسب زير را به طور جملةكدام گزينه  

  »............ قطعاً... ......... كه ها هر رنايي در يوكاريوت«
  شود. قبل از خروج از هسته دچار پيرايش مي ـشود  آندوپالسمي ترجمه مي شبكةهاي متصل به  ) توسط رناتن1
  شود. ساخته مي 1توسط رنابسپاراز  ـكند  آندوپالسمي شركت مي شبكة) در ساختار رناتن متصل به 2
  شود. پس از ساخت دچار تغيير مي ـشود  مي آندوپالسمي شبكةرناتن متصل به  A) وارد جايگاه 3
  گذارد. روي بيان ژن تاثير مي آندوپالسمي شود ـ شبكةاتن متصل به ) باعث توقف فعاليت رن4
  

  صحيح است. 1گزينه  .107
  دهد. ها، پيرايش رخ مي شده از روي بعضي ژن با توجه به متن كتاب براي رناي ساخته

هايي از مولكول رنـاي پيـك اسـت. در     ن رونويسي يا پس از آن شود. يكي از اين تغييرات حذف بخشرناي پيك ممكن است دستخوش تغييراتي حي
سازند. به  شوند و يك رناي پيك يكپارچه مي ها به هم متصل مي شود و ساير بخش شده، جدا و حذف مي هاي معيني از رناي ساخته ها، توالي بعضي ژن

  شود. اين فرايند پيرايش گفته مي
  )36تا  25هاي ، صفحه2وازدهم، فصل (زيست د

  
  
-108    يابي حيات شركت دارند؟ در هفتمين سطح سازمان ي است كهنكدام مورد، ويژگي مشترك همه جاندارا 

  پيوندند. مجدداً به هم مي تر از آن بسپاراز باز و در چند نوكلئوتيد عقبدنا در جلوي رنا رشتةدو  ،از رونويسي مرحله هر ) در1
  يابد.  ي محل اتصال آمينواسيد افزايش ميهر نوع تاخوردگي رناي ناقل، تعداد پيوندهاي هيدروژني در توال به دنبال) 2
  اي از رناتن (ريبوزوم)ها ساخته شوند.  موعهمج سطتو مسر ه تشزمان و پ طور هم توانند به مي ها وتئين) پر3
  ار دهند. قرتأثير  ها را تحت ي ژنسرونوياي،  توانند با عبور از طريق غشاهاي درون ياخته املي ميو) ع4
  

  صحيح است. 3گزينه  .108
 هـا  وتئينپـر گـروه  توانند شركت داشته باشند كه در هـر دو   يابي حيات جانداراني از هر دو گروه پروكاريوت و يوكاريوت مي در هفتمين سطح سازمان

  زوم)ها ساخته شوند.اي از رناتن (ريبو  موعهمج سطتو مسر ه تشزمان و پ طور هم توانند به مي
  ها: تشريح ساير گزينه

 آغاز رونويسي صادق نيست. مرحلة) براي 1
 اي و بدون پيوند هيدروژني است. رشته ) توالي محل اتصال آمينواسيد تك2
  ها صادق است. ) تنها براي يوكاريوت4

  )32تا  28هاي ، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 
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-109 كند؟ كامل مي نادرستي بهزير را  جملةچند مورد  
  »............ tRNAتا هر زماني كه «

  هاي رناتن، يك رمز وجود دارد. شود، در هريك از جايگاه رناتن مستقر مي Aالف) در جايگاه 
  وجود دارد.  Aرناتن وارد شود، امكان تشكيل پيوند پپتيدي در جايگاه  Eب) به جايگاه 
  بيش از يك آمينواسيد متصل است.  Pدر جايگاه  tRNAشود،  به  رناتن مستقر مي Aج) در جايگاه 
  وجود دارد. Aشود، امكان واكنش سنتز آبدهي در جايگاه  رناتن خارج مي Eد) از جايگاه 

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

  صحيح است. 4گزينه  .109
  گفت رمزه نه رمز! بايد مي»: الف«دليل رد 

  قرار گيرد، صادق نيست. Aپايان در جايگاه  رمزةد و جايي رناتن باش اگر آخرين جابه»: د«و » ب«دليل رد موارد 
  شود صادق نيست. براي اولين رناي ناقلي كه در جايگاه مستقر مي»: ج«دليل رد 

  
  
  

-110  كدام مورد با تنظيم بيان ژن يوكاريوتي در مراحل غيررونويسي مطابقت دارد؟ 
  گيرد. انداز قرار مي ر راهانداز در كنا ) در پي خميدگي مولكول دنا، توالي متفاوتي از راه1
    شود. ها، دسترسي رنابسپاراز به اپراتور تنظيم مي ) با تغيير تعداد نوكلئوزوم (هسته تن)2
    شود. شده پس از مدتي تجزيه مي ) به دنبال اتصال رناي كوچك به رناي ناقل، رناي ساخته3
  شود. شدن عمر رناي پيك ميتر  ) سازوكارهايي حفاظت رناي پيك در برابر تخريب، موجب طوالني4
  

  صحيح است. 4گزينه  .110
شـود. ايـن فراينـدها در ميـزان      هاي ديگر تنظيم بيان ژن طول عمر رناي پيك است. افزايش طول عمر رناي پيك موجب افزايش محصول مي از روش
  بسياري از آنها ناشناخته است. عمل نحوةهاي ديگري نيز در تنظيم بيان ژن مؤثر هستند كه  سازي مؤثر خواهند بود. شيوه پروتئين

  ها: دليل رد ساير گزينه
 رونويسي است. مرحلة) مربوط به خود 1
 هاست! ) اپراتور براي باكتري2
  شود. ي ساخته شده پس از مدتي تجزيه مي، رنانبال اتصال رناي كوچك به رناي پيكبه د) 3

  )36و  35هاي، صفحه2(زيست دوازدهم، فصل 
  
  
  

-111  ؟نداردران تماس  مفصل زانو، كدام بخش با بافت استخواني دهندة تشكيلهاي  در ارتباط با بخش 
  ) مايع مفصلي2    مايع مفصلي پردة سازندة) 1
  ) غضروف مفصلي4  ) كپسول مفصلي                              3
  

  صحيح است. 2گزينه  .111
  با توجه به شكل مايع مفصلي با بافت استخواني در تماس نيست:

  
  )43، صفحة 3صل (زيست يازدهم، ف
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-112  است؟ نادرستاستخوان ران  تنةاستخوان در  فشردةكدام مورد در ارتباط با هر واحد از بافت  
  اي و كالژن است. زمينه مادةها،  اي از جنس ياخته صورت استوانه هاي آن به ) تيغه1
  .ها با بيرون ارتباط دارند اي رشته بوده و از طريق عصب و رگهاي آن دار ) ياخته2
  تنه استخوان در تماس است. پوشانندةدروني  اليةهاي آن با  ترين ياخته ) خارجي3
  ها است. ) عالوه بر يك مجراي مركزي داراي مجراهاي عرضي بوده كه حاوي رگ4
  

  صحيح است. 3گزينه  .112
ندي تنه استخوان تمـاس نـدارد بقيـه مـوارد بـا      هاورس است كه با اليه هاي پيو سامانةاستخوان ران، همان  تنةاستخوان در  فشردةهر واحد از بافت 

  توجه به شكل كتاب صحيح هستند:

  
  )40، صفحة 3(زيست يازدهم، فصل 

  
  
  

-113  شود؟ شكل مقابل مربوط به كدام بخش از اسكلت انسان بوده و مفصل لغزنده در كجاي آن ديده مي 
   A ـ) محوري 1
  B ـ ) محوري2
 A ـ) جانبي 3
  B ـ) جانبي 4
  
  

  حيح است.ص 1گزينه  .113
  است: A نقطةكنند مربوط به بخش اسكلتي هستند و محل مفصل لغزنده هم در  هاي مهره كه از نخاع حفاظت مي استخوان

  
  )43، صفحة 3(زيست يازدهم، فصل 
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-114  كند؟ ه جمله زير را به درستي تكميل ميكدام گزين 
  »............ كه سكلت يك انسان بالغ، يعني اينتوسط ا............  وظيفة«
  پذير است. حركت هر استخواني در پي انقباض ماهيچه اسكلتي امكان ) حركت ـ1
  كنند.   هاي خوني توليد مي ها مغز قرمز دارند كه ياخته استخوان همة ـ هاي خوني ) توليد ياخته2
  كنند. ها را حفاظت مي ساسي، مانند نخاع، قلب، مغز و ششهاي ح ها بخش استخوان ـ ) پشتيباني3
  ند. ات و كلسيم هستمواد معدني، مانند فسف ذخيرةها محل  اي استخوان زمينه مادة ـمواد معدني  ذخيرة) 4
  

  صحيح است. 4گزينه  .114

  
  )39، صفحة 3(زيست يازدهم، فصل 

  
  
  

-115  كند؟ كامل مي نادرستيزير را به  جملةمورد كدام  
 »............ يك استخوان دراز تنةدر «
  هاي استخواني وجود دارد.   ها و صفحه استخوان، بافتي با ميله ت مغز زردمجاور) در 1
  هاي بافت اسفنجي شود. هاورس وارد حفره سامانةهاي خوني  ) ممكن نيست انشعاباتي از رگ2
  هاي پهن است. ) بافت پيوندي كه به سطح خارجي بافت فشرده استخوان چسبيده، داراي ياخته3
  (االستيك) است. هاي پروتئيني كالژن و كشسان وان، داراي رشتهاستخ پوشانندةفت ترين با ) خارجي4
  

  صحيح است. 2گزينه  .115
  شوند. هاي بافت اسفنجي مي هاورس وارد حفره سامانةهاي خوني  انشعاباتي از رگبا توجه به شكل زير 

  
  )40، صفحة 3(زيست يازدهم، فصل 
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-116  است؟  نادرستسر بازوي انسان  سه عضلة دربارةكدام عبارت،  
  شوند. اي ظاهر مي صورت چندهسته پيوندند و به هاي آن، در دوران جنيني به هم مي ) تارچه1
 ها كتف و زند زيرين اتصال دارد.  هاي كالژن فراوان به استخوان ) توسط بافتي حاوي رشته2
  اي فعاليت دارند. هاي درون ياخته ها و كيسه اي از لوله ) براي انقباض آن شبكه3
   پذير است. دار امكان هاي عصبي ميلين ارهاي آن، با دخالت رشته) انقباض ت4
  

  صحيح است. 1گزينه  .116
  شوند. اي ظاهر مي پيوندند و به صورت چندهسته هاي) آن، در دوران جنيني به هم مي تارچهتارهاي (نه 

  ها: بررسي ساير گزينه
  .تصال داردها كتف و زند زيرين ا به استخوانبا توجه به شكل كتاب زردپي آن  )2
  منظور آزاد شدن كلسيم از شبكه آندوپالسمي است.) 3
  )1دار نقش دارند (فصل  هاي عصبي ميلين براي انقباض ماهيچه اسكلتي رشته )4

  )48و  47هاي ، صفحه3(زيست يازدهم، فصل 
  
  
  

-117  كدام مورد در ارتباط با ماهيچه چهارسر ران صحيح است؟ 
  آن با بافت پوشاننده كل دسته تارهاي آن يكسان است.) جنس بافت پوشاننده هر دسته تار 1
  اند.  ) تارهاي آن موازي هم و در طول ياخته قرار گرفته2
  ) همانند ماهيچه توام در سطح جلويي بدن قرار دارد.3
  پوشاند. ) بخشي از آن روي ماهيچه سريني را مي4
  

  صحيح است. 1گزينه  .117
  رد.اي شركت دا براي هر دو، بافت پيوندي رشته

  :ها دليل رد ساير گزينه
  اند.   (نه تارها) موازي هم و در طول ياخته قرار گرفته هاي آن ) تارچه2
  ) برخالف ماهيچه توام در سطح جلويي بدن قرار دارد.3
  توجه به شكل كتاب نادرست است. ) با4

  )47و  45هاي ، صفحه3(زيست يازدهم، فصل 
  
  
  

-118  دست مطابقت دارد؟  دوسر بازو طي انعكاس عقب كشيدن يچةماهمكانيسم انقباض  يند بااكدام فر 
    ها با انتقال فعال ) ورود كلسيم به تارچه1
  ) ايجاد يك موج تحريكي در طول غشاي تارچه2
    خود گيرندةبرد به  ) اتصال پيك كوتاه3
  هاي مختلف مولكول ميوزين به اكتين ) اتصال بخش4
  

  صحيح است. 3گزينه  .118
  شود. نده خود، مكانيسم انقباض فعال ميبعد اتصال ناقل عصبي به گير در محل سيناپس ويژه

  :ها دليل رد ساير گزينه
  گردد. اد و با انتقال فعال به آن بر مي) كلسيم با انتشار از شبكه آندوپالسمي آز1
  ) غشاي تار درست است نه تارچه!2
  شود. ن متصل مياست فقط بخش سر به اكتي) مولكول ميوزين داراي دو بخش سر و دم 4

  )49و  48هاي ، صفحه3(زيست يازدهم، فصل 
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-119  كند؟ درستي تكميل مي زير را به جملةچند مورد  
  »............ هاي بنداره خارجي ميزراه، تارچهدر هر واحد تكراري «

  د.توانند به يك ساختار كروي رشته اكتين متصل شون هاي ميوزين همزمان تنها مي الف) هر يك از مولكول
  ند.هستمتصل  Zهاي اكتين از يك انتهاي خود فقط به يك خط  رشته همةب) 
  هاي ميوزين بلندتر است. اكتين از طول هر رشته رشتة هرطول ج) 
  اند. اي سازمان يافته رشته هاي اكتين به صورت مارپيچ دو رشته د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .119
  صحيح است. »د«و  »الف«ها، ساركومر است و موارد  چهمنظور از واحدهاي تكراري تار

  
  شوند. متصل مي Zهاي اكتين يك ساركومر به دو خط  رشته»: ب«دليل رد 
  تر هستند. تر و ضخيم هاي اكتين طويل هاي ميوزين نسبت به رشته رشته»: ج«دليل رد 

  )46، صفحة 3(زيست يازدهم، فصل 
  
  
  

-120 است؟ امناسبنزير  جملةكدام گزينه براي تكميل  
  »............ اي سفيد اي كُند برخالف تارهاي ماهيچه تارهاي ماهيچه«
 ) توانايي ذخيره اكسيژن بيشتري دارند.1
  ) تعداد ساختارهاي دوغشايي بيشتري دارند.2
  شوند. دهند و خسته مي از دست مي ) انرژي خود را سريع3
  كنند. ليد ميبيشتري براي آنزيم كربنيك انيدراز تو مادة پيش )4
  

  صحيح است. 3گزينه  .120
انـد. ايـن تارهـا     شوند. اين تارها مسئول انجام انقباضات سريع مثل دوي سرعت و بلند كردن وزنـه  اي تند (يا سفيد) سريع منقبض مي تارهاي ماهيچه

ميوگلوبين اين تارها هم كمتر است. ايـن تارهـا    آورند. مقدار دست مي هوازي به تعداد ميتوكندري كمتري دارند و انرژي خود را بيشتر از راه تنفس بي
اي تند بيشتري هستند كه با ورزش، تارهاي نوع تند به نوع  ماهيچهتحرك، داراي تار شوند. افراد كم دهند و خسته مي سريع انرژي خود را از دست مي

  شوند. كند تبديل مي
  )51و  50هاي ، صفحه3(زيست يازدهم، فصل 
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-121  هاي بدن انسان صحيح است؟ اط با غدهچند مورد در ارتب 
  آنها تحت تاثير پيك شيميايي قرار دارد. همةالف) فعاليت 

  توانند ترشحات خود را رها سازند. ب) به روش مشابهي مي
  هاي ديگر بدن باشند. توانند مستقل از ياخته هاي آنها نمي ياختهج) 
  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني است. شتهاي از ر ترشحي بعضي آنها در تماس با شبكههاي  ) ياختهد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 4گزينه  .121
  ريز صحيح است. ها توسط دستگاه عصبي خودمختار يا خود دستگاه درون الف) به دليل كنترل اين غده

  راني ترشح دارند. ب) مثالً به روش برون
  باشند. توانند از يكديگر مستقل ها نمي ج) در پرياختگان، ياخته

  هاي ترشحي آنها از نوع بافت پوششي باشند و به غشاي پايه متصل باشند. د) چون ممكن است ياخته
  
  

-122  ريز انسان صحيح است؟ ي دستگاه درونيپيك شيميا كدام گزينه در مورد هر 
  شوند. ) در محل توليد خود به جريان خون وارد مي1
  شوند. ) با صرف انرژي نوعي نوكلئوتيد، ترشح مي2
  ) ترشح هر يك از آنها در پاسخ به يك نوع محرك دروني است.3
  گذارد. ياخته هدف، روي آن تاثير مي اختصاصي درون گيرندة) تنها پس از اتصال به 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .122
  دارند. ATPشوند نياز به صرف  راني ترشح مي چون با روش برون

  ها: دليل رد ساير گزينه
  توسين و ضدادراري صادق نيست. اكسي هاي ) مثال براي هورمون1
  فيز صادق نيست. فوق كليه صادق يا اپي غدةهاي بخش مركزي  ) براي هورمون3
  ) گيرنده ممكن است روي غشاي پالسمايي ياخته هدف باشد.4
  
-123  كند؟ كامل مي نادرستيزير را به  جملةكدام گزينه  

»FSH ............ پروالكتين ............«  
  شود. نوعي هورمون محرك است كه از هيپوفيز پيشين ترشح مي ـ) برخالف 1
  شود. كننده، ترشح مي ـ  تحت تاثير نوعي هورمون آزاده ) همانند2
  شود. توسط بزرگ ترين بخش هيپوفيز ترشح مي ) همانند ـ3
  توليدمثلي نقش دارد.  در تنظيم فرايندهاي دستگاه ـ ) برخالف4
  

  صحيح است. 4گزينه  .123
  هورمون نوعي هورمون محرك است ولي پروالكتين نيست. FSHمردان هر دو هورمون در تنظيم فرآيندهاي دستگاه توليدمثل نقش دارند. مثالً در 
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-124  عهده دارد صحيح است؟  بر داي كه نقش مهمي در تنظيم ترشح غد غدهكدام گزينه در مورد  
  است.هاي شيميايي دوربرد  پيكحاوي  خارج آناي  هاي آسه دسته) 1
  خوبي شناخته نشده است. آن در انسان به  ) عملكرد بخش مياني2
  شود. ) هر هورمون آن موجب ترشح يا مهار هورمون ديگر مي3
  درون يك گودي، در استخواني از كف جمجمه جاي دارد.) 4
  
  

  صحيح است. 1گزينه  .124
  ) صحيح است:1با توجه شكل كتاب مورد (

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-125 كند؟ ا به درستي كامل ميزير ر جملةمورد  چند 
  »............ نيست ممكن به طور طبيعي در بدن انسان«

   ياخته، براي چند پيك شيميايي دوربرد داراي گيرنده باشد.الف) يك 
  ثير يك نوع پيك شيميايي قرار گيرند.أهاي زنده، تحت ت ياخته همةب) 

  گيرنده باشد.برد و هم دوربرد، داراي  ياخته، هم براي پيك كوتاهج) يك 
  برد، روي دو نوع ياخته هدف، دو پاسخ متفاوت ايجاد كند.د) يك پيك شيميايي دور

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
  

  صحيح است. 4گزينه  .125
  هاي تيروئيدي گيرنده دارد. سولين هم براي گلوكاگون و هورمونهاي كبدي هم براي ان الف) مثالً ياخته
  هاي تيروئيدي قرار دارند. هاي تحت تاثير هورمون ب) همه ياخته

  هاي تيروئيدي قرار دارد. ناقل عصبي و هم تحت تاثير هورمونج) مثال ماهيچه هم تحت تاثير 
  شود. د) اين مورد با هورمون پارتيروئيدي رد مي

  
  

-126  ؟نيستادق ريزند، ص هاي مالپيگي به روده مي اسيد خود را از طريق لوله يك از جانوراني كه اوريك كدام مورد براي هيچ 
  تواند در حركات جانور محدوديت ايجاد كند. ) بزرگ شدن اسكلت خارجي مي1
  تواند نور كل ميدان بينايي را دريافت و به مغز ارسال كند. ) هرواحد بينايي مي2
  كنند. عي پيك شيميايي استفاده ميتوانند از نو ) براي هشدار خطر حضور شكارچي مي3
  هاي هر بند از بدن را كنترل كنند. تواند ماهيچه هاي عصبي دارند كه مي ره) در طناب عصبي شكمي خود گ4
  

  صحيح است. 2گزينه  .126
  ند.رسي صحيح هستتواند نور بخشي از ميدان بينايي را دريافت و به مغز ارسال كند. ساير موارد با توجه به متن كتاب د در حشرات هرواحد بينايي مي
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-127  كند؟ تي كامل ميدرس زير را به جملةكدام گزينه  
  »............ هر نوع ديابتي در افراد ديابتي«
  ) با افزايش فشار اسمزي خون همراه خواهد بود.1
  آيد. ريز پديد مي هاي درون ) به دليل نابودي ياخته2
  ) با تزريق نوعي هورمون قطعاً تحت كنترل درخواهد آمد.3
  اه است.ها همر هاي هيدروژن توسط كليه يون) با دفع زياد 4
  

  صحيح است. 1گزينه  .127
رك اسـت افـزايش فشـار اسـمزي     اي كه بين اين سه مورد مشت مزه دارد، تنها گزينه و همچنين ديابت بي 2و  1ي شيرين ها اين سوال اشاره به ديابت

 دهد. باشد كه به دليل دفع زياد آب رخ مي خون مي
  
  
  

-128 كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به 
  ...........» پس از زايمان شده و به نوعي ........... مبتال گرديده است،  مرحلةدر فردي كه تازه وارد «
  شود.  شود و با افزايش توليد ترومبين، روند انعقاد خون دچار مشكل مي عمل عضالت مختل مي ـپاراتيروئيد  غدةكاري  ) كم1
  شود.  يابد و بر غلظت ادرار افزوده مي ترشح شير كاهش مي ـي (هيپوفيز) زيرمغز غدةترشحي بخش پسين  ) كم2
  گردد.  شود و عالئمي از خيز مشاهده مي ها ضعيف مي فعاليت مغز استخوان فوق كليه ـ غدة) پركاري قشر 3
  شود.  يابد و عضالت ضعيف مي ضربان قلب كاهش مي تيروئيد) ـسپرديس ( غدة) پركاري 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .128
هـا بـراي حالـت ايمنـي و      شود، اولي باعث تضعيف فعاليت مغز اسـتخوان  فوق كليه موجب افزايش ترشح كورتيزول و آلدسترون مي غدةقشر پركاري 

  گردد. دومي به دليل افزايش بازجذب سديم باعث بروز خيز مي
  
  

  
-129  ............  »ب«بخش ............  »الف«توجه به شكل بخش با  

 شود. هاي خوني مي زايش تراوش در مويرگباعث افـ ) همانند 1
    هاي محرك هيپوفيز پيشين قرار دارند. تحت تأثير هورمون ـ همانند )2
  شود. ها به گلوكز خوناب مي ـ باعث افزايش دسترسي ياخته ) برخالف3
  تحت تأثير دستگاه عصبي محيطي قرار دارند كه هميشه فعال است. ف ـبرخال )4
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .129

  شوند. هاي خوني مي تراوش در مويرگافزايش  م بخش قشري و هم بخش مركزي كليه باعث افزايش فشار خون و در نتيجه سببه
  ها: دليل رد ساير گزينه

  صادق است. »الف«) فقط براي بخش 2
  ق است.د) براي هر دو بخش صا3
  صادق است. »ب«) براي بخش 4
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-130  كننده آب بدن، درست است؟ هاي تنظيمچند مورد در ارتباط با هريك از هورمون 
  شوند. الف) مستقل از هورمون آزاد كننده ترشح مي

 ب) ممكن نيست بيش از يك اندام هدف داشته باشند.
  شوند. هاي هيپوتاالموس ترشح مي) تنها تحت كنترل نورونج
  يز وارد شوند. هاي خوني هيپوف) براي رسيدن به كليه همگي بايد از فضاي بين بافتي به مويرگد
  1) 4   2) 3   3) 2  ) صفر 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .130
  باشند. ادراري، آلدوسترون و پروالكتين ميكننده آب بدن شامل هورمون ضد هاي تنظيمهورمون

  ها صادق نيست. يك از موارد براي همه اين هورمون هيچ
  :بررسي موارد

  ) براي پروالكتين صادق نيست. بالف و 
  آلدوسترون صادق نيست. ) برايدو  ج

  )59و  57هاي  ، صفحه4شناسي يازدهم، فصل  (زيست
  

  يزيكف
Fدر شكل زير با اعمال نيروي افقي  N كند. اگر نيروي افقي را دو برابر كنيم، جسم بـا   شروع به حركت مي aجسم با شتاب ثابت  100 131-

kكند. جرم جسم چند كيلوگرم است؟ ركت ميشروع به ح a3شتاب ثابت /
N( , g )kg  0 2 10  

1 (5  
2 (15  
3 (25  
4 (50  
  

  صحيح است. 3گزينه  .131
k kF f ma f ma    100 در حالت اول:  

k kF f ma f ma    2 3 200   :در حالت دوم 3
  با تقسيم اين دو رابطه بر هم داريم:

k
k k

k

f f ff
     

100 1 300 3 200200 3  

k kf f N  100 2 50  
k k N k /f F mg m m kg         50 02 10 25  
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كنـد،   كه امتداد آنها از مركز كره، عبور مي F2و F1را روي سطح افقي توسط نيروهاي افقي و قائم mاي به جرم  مطابق شكل زير، كره  132-
نيرويي باشد كـه ديـوار بـر كـره وارد      اندازةكند، دو برابر  يرويي كه سطح افقي بر كره وارد مين  اندازةفشاريم. اگر  به ديوار قائمي مي

mgاست؟ (برحسب كيلوگرم كدام  mكند.  مي
s

   و اصطكاك در تمام سطوح ناچيز است.) 210

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

  صحيح است. 1گزينه  .132

  
NF F N 

1 1 20  
NF F mg m   

2 2 30 10  
N NF F m m kg     

2 1
2 30 10 40 1  

  )46و  43هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
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ـ زمان آسانسور در طي يك حركت رو به باال، مطابق شكل زير  اي توسط يك نيروسنج از سقف يك آسانسور آويزان است. نمودار سرعت وزنه  133-

1را نشان دهد، 2Fو  1Fنيروسنج به ترتيبهاي حركت تندشونده و حركت كندشونده  است. اگر در حالت
2

F
F 210كدام است؟ m(g )

s
  

1(1
2  

2 (2 
3(2

3  

4(3
2   

  
 
 
  

  يح است.صح 2گزينه  .133
  

اول حركت شتاب ثابت و رو به باال است (چون حركـت تندشـونده اسـت) ايـن شـتاب را محاسـبه        ثانيةدر چهار 
  كنيم: مي
  

V ma at s
    
 1 2

8 0 24  
  آن برابر است با: اندازةآخر حركت چون حركت كندشونده است، شتاب آسانسور رو به پايين بوده و  ثانيةدر دو 

V ma at s
   
 2 2

8 42  
  كنيم: را محاسبه مي F2و F1به كمك قانون دوم نيوتون

net

F mg ma F m m
F ma F m

mg F ma F m(g a ) m

½kº¼{k¹U S¨oe nj:

½kº¼{k¹¨ S¨oe nj:

    
  
      

1 1
1

2 2 2 2

10 2
12

6
  

F m
F m 1

2
12 26  

  )44تا  41هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
  
  
  
  
  
  

22به صورت SIحركت اين جسم در  معادلةدر حركت است. اگر  xروي محور  2kgجسمي به جرم  8x t t      باشـد، نيـروي خـالص 134-
2tلحظةوارد بر جسم در  s چند نيوتون است؟  

  16) 4  8) 3  4) 2  ) صفر1
  

  صحيح است. 3گزينه  .134
x)حركت با شـتاب ثابـت   معادلةمك فرم كلي حركت با شتاب ثابت است به ك دهندة نشاندو  درجةحركت  معادلة at Vt x )  2

0 0
1
، شـتاب را  2

  كنيم: محاسبه مي
mx t t a a
s

     2
2

12 8 2 42  
  كنيم: حاال با استفاده از قانون دوم نيوتون نيروي خالص وارد بر جسم را محاسبه مي

m kg
net netma

s

F ma F N


    

2

2
4

2 4 8  

  باشد. مي N8نتيجه نيروي خالص وارد بر جسم نيز ثابت است و در هر لحظه برابر با دقت داشته باشيد، چون شتاب ثابت است در
  )33تا  30هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

t(s)
64

8

mV( )
s

F

mg

a1

a2

m
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وزنـه از كـف آسانسـور     فاصـلة خواهيم با حركت آسانسور  در شكل زير، آسانسور ساكن و وزنه متصل به فنر در حال تعادل است. مي  135-
2حالت تعادلنسبت به  cm 10دهد؟ افزايش يابد. به نظر شما كدام گزينه پيشنهاد صحيحي ارائه مي N(g )kg  

m) آسانسور با شتاب ثابت1
s24 .كندشونده باال برود 

m) آسانسور با شتاب ثابت2
s22  باال برود.تندشونده 

m) آسانسور با شتاب ثابت3
s24 .كندشونده پايين برود  

m) آسانسور با شتاب ثابت4
s22 .كندشونده باال برود  

  

  صحيح است. 1گزينه  .135
Fدر حالت تعادل، mg خواهيم طول فنر است. چون ميcm2 كم شود، پس بايدmg F        باشد و شتاب حركـت بـه سـمت پـايين باشـد، پـس

  رو به باال است. كندشوندةرو به پايين يا  تندشوندةحركت يا 

emg F
1

  :در حالت اول 
emg F ma 

2
  :در حالت دوم 

e eF F ma K L ma    
1 2

  
ma a
s

     22 2 1 4  
  )43(فيزيك دوازدهم، صفحة 

  

  
Fكيلوگرم روي يك سطح افقي به صـورت سـاكن قـرار دارد. نيروهـاي     10اي به جرم  مطابق شكل، وزنه  i1 10


،F i j  2 20 10

 
و  136-

F i 3 50


شتاب حركت چنـد   اندازةكاك برحسب نيروي خالص وارد بر آن مطابق شكل باشد، شوند. اگر نمودار اصط بر آن وارد مي 
10متر بر مجذور ثانيه است؟ N(g )kg  

 ) صفر1
2 (2 
3 (4  
4 (6  

  

  صحيح است. 3گزينه  .136

  
net y N NF F F (N)     0 10 100 90  

  

sاز آنجايي كه طبق نمودار maxf (N) كنـد و نيـروي اصـطكاك مقابـل      است بنابراين جسم شروع به حركت مي 60(N)به جسمو نيروي وارده  40
  گزارش شده است. در نتيجه داريم: 20(N)حركت نيز، نيروي اصطكاك جنبشي است كه مطابق نمودار مقدارش

  
netF ma  

ma a
s

    260 20 10 4  
  )42الي  39هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

10

NF

20

50

10

mg 100�

net xF (N)
(¥I§õÅHoÃü)

   50 20 10 60

N60

Kf 20�
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mشود و با تندي حدي اي در هواي ساكن از ارتفاع بسيار بلندي رها مي گلوله 
s400 رسد. اگر همين گلوله در همين مكـان   به زمين مي 137-

mبا تندي
s500 پرتاب چند لحظةتاب حركت در در راستاي قائم به سمت باال پرتاب شود، شm

s2 تواند باشند؟ ميm(g )
s

 210  

1 (10    2 (20    
3(/22   تواند درست باشد. مي 3و  2هاي  ) گزينه4    5
  

  صحيح است. 3گزينه  .137
dmgدر تندي حدي f تندي است، پس اگر گلوله باm

s500  پرتاب لحظةبه سمت باال پرتاب شود، درdf mg .است  
  پرتاب: لحظةدر 

net dF mg f   
d netf mg F mg   2  

mma mg a
s

   22 20  

mپس شتاب حركت بيش از
s220  تواند درست باشد. ) مي3( گزينةاست و  

  
  
  
Fاندازة همنيروي  2مطابق شكل زير جسمي تحت تأثير   N از  هريك اندازةبا شتاب ثابت در راستاي افقي در حال حركت است.  50 138-

 بد؟افزايش يا SIواحد  3شتاب حركت جسم  اندازةچند نيوتون و چگونه تغيير كند (بدون تغيير جهت) تا  Fدو نيروي 

k / s /
m(m kg , g , , )
s

     23 10 0 1 0 2
  

 كاهش  10) 1
 افزايش  10) 2
  افزايش  30) 3
  كاهش  30) 4
  
  

  صحيح است. 2گزينه  .138
  

net y NF F N    0 50 30 80  
k k N /f F N     01 80 8  
net x kF ma F f ma      

ma a
s

    250 8 3 14  
ma a
s

    23 17  

  
k /F f ma F (F )         01 30 3 17  

/ F F N    09 3 51 60  
F N   60 50 10  

  (فيزيك دوازدهم، صفحة )
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hنمودار شتاب جاذبه در نزديكي سطح يك سياره برحسب فاصله از سطح سياره مطابق شكل زير است. حاصل نسبت 
h

2
1

-139  كدام است؟ 

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

  صحيح است. 3گزينه  .139
GMgرابطةاز سطح يك سياره از  hشتاب گرانشي در ارتفاع 

(R h)


  h2و h1هاي آيد. طبق نمودار داده شده، شتاب گرانشي در ارتفاع به دست مي 2

ggرتيببه ت  0
1 ggو 4  0

2 h)هريك از اين مقادير با شتاب گرانش در سطح سياره مقايسةباشد با  مي 16 )0 :داريم  
g R R
g (R h ) (R h )

  
 

2 21
2 20 1 1

1
4  

R h RR h   1
1

1
2  
g R R
g (R h ) (R h )

  
 

2 22
2 20 2 2

1
16  

R h RR h   2
2

1 34  
h R
h R 2

1
3 3  

  )56و  49هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
  
  

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 28صفحه   فيزيك

   

40Fروي سطح افقي توسط نيروي افقي 4kgمطابق شكل زير جسمي به جرم  N  0لحظةدر 0t     از حال سكون شروع بـه حركـت 140-
1ظةلحكند. اگر در  مي 2t s ،نيروي  اندازةF شروع حركت تا توقف كامل، چند متر  لحظة، نصف شود، مسافت طي شده توسط جسم از

210است؟ m(g )
s

  

1 (40 
2 (50 
3 (60  
4 (70  
  

  صحيح است. 1گزينه  .140
Fشتاب حركت در حالت N   كنيم. را محاسبه مي 40

  
k N k /f F . N    40 0 6 24  
net

mF ma a a
s

     1 1 240 24 4 4  
  سرعت متحرك در پايان اين مرحله برابر است با:

mV at V s     0 4 2 0 8  
  آوريم: را به دست مي Fحاال شتاب حركت پس از نصف شدن نيروي 

  
net

mF ma a a
s

      2 2 220 24 4 1  
مسافت طي شده نمـودار  محاسبةتوانيم براي  اصطكاك است، شتاب منفي و حركت كندشونده است. ميتر از نيروي  چون در اين حالت نيروي محرك كوچك

V t  توقف آن رسم كنيم: لحظةشروع حركت تا  لحظةرا از  
x mÂ«ºn ¾ÃeIº SeIv¶    8 10 402  

  
  )43تا  40هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

   

mg N40�

F N40�kg4

NF N40�

kf

a1

k /0 6� �

F N20
2

�kg4
kf N24�

a2

mV( )
s

8

t(s)
2 10

t s8
8

1
� �

}

kg4

F

k /0 6� �
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و 1fبه ترتيب 2tو 1tن مطابق شكل زير است. اگر نيروي مقاومت هواي وارد بر چترباز در لحظاتنمودار تندي يك چترباز برحسب زما  141-
2f  باشد، كدام گزينه درست است؟ (جرم كل چترباز و تجهيزاتشm (.است  

1(mg f f 1 2    
2(f mg f 1 2  
3(mg f f 1 2   
4(f f mg 1 2   

  

  صحيح است. 2گزينه  .141
تـر از وزن اسـت   ا كوچـك هنوز چترباز نشده و حركت تندشونده اسـت در نتيجـه در ايـن حالـت نيـروي مقاومـت هـو        t1لحظةطبق نمودار داده شده در 

(f mg)1 لحظة، همچنين درt2    چترباز شده و حركت كندشونده است در نتيجه در اين حالت نيروي مقاومت هوا كه در خالف جهـت حركـت اسـت ،
f)تر از نيروي وزني است كه در جهت حركت است بزرگ mg)2پاسخ درست اين تست است:  2 گزينةنابراين ، ب ،  

f mg f 1 2  
  )37تا  34هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

  
  

كنيم. اگر مدت زمان باال رفتن گلوله نصف مدت زمان پايين آمدن آن باشـد،   اي را در راستاي قائم از سطح زمين به سمت باال پرتاب مي گلوله  142-
  شود.) بر گلوله چند درصد وزن آن است؟ (نيروي مقاومت هوا در برابر حركت گلوله در كل مسير ثابت فرض مينيروي مقاومت هواي وارد 

1 (30  2 (50  3 (60  4 (75  
  

  صحيح است. 3گزينه  .142
مسـير برگشـت رو   كند، در نتيجه اين نيرو در مسير رفت رو به پايين و در  گام اول: نيروي مقاومت هوا همواره در خالف جهت حركت بر جسم اثر مي

  به باال است:

  
d

d
net

d
d

fmg f ma a g mF ma fmg f ma a g m

SÎn oÃv¶

Sz¬oM oÃv¶

     


     

1 1

2 2

  

جايي ـ زمان در حركـت شـتاب ثابـت      گام دوم: در مسيرهاي رفت و برگشت به ترتيب سرعت در انتها و ابتداي مسير صفر است، به كمك روابط جابه
V           توان نوشت: مي

y h: y a t V t h a tSÎn 
      2

1

2 0 2
1 2 1 1 1

1 1
2 2  

  
t               شت:توان نو گام سوم: حاال مي ah h a t a t ( )t a      2 2 22 1

1 2 1 1 2 2
1 2

1 1
2 2  

t t a a
a a

   2 12 2 1 1
2 2

2 4  

    كنيم: گام چهارم: از نتايج گام اول استفاده مي
d

d d
d

d

fga f fm g g f mg mga f m mg m


        



1
2

34 4 4 605 %  

  )37تا  34هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
   

V
y h: y at Vt h a t h a tSz¬oM 

        0
2

2 2 20
0 2 2 2 2 2 2

1 1 1
2 2 2

www.konkur.in

forum.konkur.in



 30صفحه   فيزيك

   

-143  هاي معيار هستند؟ هاي زير در حال حاضر جزء دماسنج چند تا از دماسنج 
  موكوپلالف) دماسنج تر

  ب) دماسنج مقاومت آهني
  سنج تابشي ج) تف

  د) دماسنج گازي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .143
  دماسنج معيار نيستند.» ج«و » ب«، »الف«موارد 

  هاي معيار نيست. الف) دماسنج ترموكوپل در حال حاضر جزء دماسنج
  ب) دماسنج مقاومت پالتيني دماسنج معيار است.

  سنج تابشي نوري دماسنج معيار است نه تفسنج  ج) تف
  
  
  

0در دماي kg1يك مكعب آهني توپر به جرم  C 9در اختيار داريم. اگر به اين مكعبkJ     گرما بدهيم، ضلع آن تقريبـاً چنـد درصـد 144-

ÀA¸كند؟ تغيير مي ¸ÀA
J( , c )K kg.K

  5 110 450  

1(/0002  2(/002  3(/0001  4(/001  
  

  صحيح است. 2گزينه  .144
  آوريم: دست مي تغيير دماي مكعب را به

Q mc C      9000 1 450 20  
/

R
R

      5
1

100 10 20 100   :درصد تغييرات شعاع 002%
  )94ازدهم، صفحة (فيزيك دو
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جسـم در حالـت جامـد    ويـژة دهيم. اگر گرماي  دهد كه به آن با آهنگ ثابتي گرما مي ـ زمان جسمي را نشان مي شكل زير نمودار دما  145-
J

kg C800  است؟ يلوگرمكباشد، گرماي نهان ذوب آن چند كيلوژول بر  

1 (60 
2 (80 
3 (90  
4 (120  
  

  است. صحيح 4گزينه  .145
در حال ذوب شدن است. چون با توان ثابتي به  s80تا s20زماني بازةجامد است و در  s20زماني صفر تا بازةطبق نمودار مشخص است كه جسم در 

  توان نوشت: شود در نتيجه مي جسم گرما داده مي
QP Q Ptt    

Q Ptf f
f

: Q mc Q tmL L
Q mc t c: Q mL

k¶I] ÁI¶j yÄHqÎH
S²Ie oÃÃûU

       
1 2 2

1 12
  

f
f

L J kJL
C C

     


360 120 10 12020 800 50    

  
  )106تا  103(فيزيك دوازدهم، صفحة 

  
  
  

20چنـــد كيلـــوگرم يـــخ  C  200را درونg 40آب C  10بينـــدازيم تـــا در نهايـــت فقـــط يـــخ C  داشـــته باشـــيم؟ 146-

JA gÄ f
J kJC C , L )kgkg. C

  2 4200 336 گيرد.) و تبادل انرژي فقط بين يخ و آب صورت مي  

1(/3 6   2(/4 2   3(/4 8   4 (5   
  

  صحيح است. 4گزينه  .146
C C Q mcgÄ gÄ     20 10  

Q mgÄ    1 4200 102  
C CJA ¾]nj oÿÅ JA ¾]nj oÿÅ gÄ gÄ    40 10  

f| Q | mc mL mcJA JA gÄ      

/ / /| Q |JA          10 2 4200 40 0 2 80 4200 0 2 4200 102  
| Q | | Q |JA gÄ  

/ / /( ) m       4200 02 40 02 80 02 5 2100 10  
m m kg     8 16 1 5 5  

  )106تا  103هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
  

t(s)

( C)�
�

70

20

20 80

50�� � {

{

t s1 20�
{

t s2 60�

t(s)

( C)�
�

70

20

20 80
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40دماي يك كره فلزي را  C 0/دهيم، چگالي آن تقريباً ايش ميافز 60يابد. اگر دماي اين كره را درصد كاهش مي 02 C  ،افزايش دهيم 147-
  يابد؟ سطح كره چند درصد افزايش مي

1(/004  2(/008  3(/002  4(/001  
  

  صحيح است. 3گزينه  .147
:Â²I«a oÃÃûU kÅnj ·HqÃ¶          
1

3 3 40 120  

A: Acõw oÃÃûU kÅnj ·HqÃ¶        
1

2 2 60 120  

  يابد. درصد افزايش مي 002/چون هر دو مقدار با هم برابرند، سطح نيز
  )94تا  92هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

  
  
  

جه سلسيوس قرار دارد. اگر بر اثر تبخير سطحي قسمتي از آب تبخير شود و بقيه آن يخ ببندد، گرم آب صفر در 1600در چاله كوچكي   148-
fشود؟ ( زده چند گرم مي جرم آب يخ v

J JL , Lg g 330   و تبادل گرمايي با محيط اطراف ناچيز است.) 2310

1 (200   2 (1400   3 (120   4 (400   
  

  صحيح است. 2گزينه  .148
و جرم  mگيرد. اگر جرم يخ  دهد برابر است با مقدار گرمايي كه بخش ديگر آب براي تبخير مي از آب براي انجماد از دست مي مقدار گرمايي كه بخشي

  فرض شود، داريم: mبخار
F V

P W
mL m LQ Q m m

        
00 1600  

( )

( ) ( )
( ) m m m m
( ) m m m mnj


       
       

7
1

2 1
1 330 2310 0 330 2310
2 1600 7 1600

  

m g :
m g :

nIhM ³o]
gÄ ³o]

   

200
1400  

  تمرين آخر فصل) (فيزيك دوازدهم،
  
  
  

-149  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  شود. ذوب آن مي نقطةالف) افزايش فشار بر روي يخ، سبب كاهش 

  شود. گيرد، تا تغيير حالت دهد، سبب تغيير دماي آن نمي ذوبش مي نقطةب) گرمايي كه جسم در 
  و صيقلي است. ج) تابش گرمايي از سطوح تيره، ناصاف و مات بيشتر از سطوح صاف

  شود. هاي آزاد انجام مي د) انتقال گرما در فلزات فقط توسط الكترون
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 3گزينه  .149
هـاي اتمـي و هـم     ارتعـاش  درست و فقط عبارت د نادرست است. در رابطه با عبارت د بايـد گفـت كـه در فلـزات هـم     » ج«و » ب«، »الف«هاي  عبارت

  انتقال گرما را به عهده دارند. وظيفة هاي آزاد الكترون
  )116تا  103هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
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93دو كيلوگرم آلومينيوم با دماي  C 125و يك قطعه مس سه كيلوگرمي با دماي C  بندي شده در تماس بـا   عايق محفظةرا درون يك 150-
گيرد تا به دماي تعادل برسد، چند برابر  تالف انرژي گرمايي به تعادل گرمايي برسند. گرمايي كه آلومينيوم ميدهيم تا بدون ا هم قرار مي

400دهد تا به دماي تعادل برسد؟ مقدار گرمايي است كه مس از دست مي 900cu Al
J J(C , C )

kg . C kg . C
    

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

3   

  

  صحيح است. 1گزينه  .150
گرما در شرايط بدون اتالف انرژي گرمايي انجام شده است در نتيجه تمام گرمـايي كـه قطعـه مـس از دسـت داده اسـت، جـذب          مبادلةاز آنجايي كه 

  آلومينيوم شده است.
  )99(فيزيك دوازدهم، صفحة 

  
  
  
  شيمي
  

-151  است؟ نادرستكدام گزينه  
 شوند. به ميزان ناچيزي در يكديگر حل مي هاي ناهمگن اجزاي مخلوط ) در مخلوط1
 تواند به هر نسبتي در آن حل شود. ) اتانول ضمن تشكيل پيوند هيدروژني با آب مي2
  ) مخلوط هگزان و آب همانند مخلوط يد در هگزان ناهمگن است.3
  شوند. ها بسيار ناچيز و در حد صفر است و تركيباتي ناقطبي محسوب مي ) گشتاور دوقطبي هيدروكربن4
  

  صحيح است. 3گزينه  .151
C)هگزان H )6 I)شود. در حالي كه يد هاي ناقطبي بوده و در آب حل نمي داراي مولكول 14 هاي ناقطبي بوده و در هگـزان بـه آسـاني     داراي مولكول 2(

  شود و در آن محلول است. حل مي
  )112و  111، 109هاي  (شيمي دهم، صفحه

  
  
  

0پذيري كمتر از چه تعداد از مواد زير داراي ميزان انحالل  -152  گرم آب است؟ 100گرم در  /01
  »سديم نيترات ـ ساكاروز ـ نقره كلريد ـ كلسيم سولفات ـ باريم سولفات«
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
  

  صحيح است. 1گزينه  .152
BaSO)) و باريم سولفاتAgClنقره كلريد (   گرم دارند. 001/پذيري كمتر از در آب نامحلول بوده و انحالل 4(

CaSO)در حالي كه كلسيم سولفات   محلول است. گرم داشته و در آب كم 1تا  001/پذيري بين انحالل 4(
NaNO)سديم نيترات C)و ساكاروز (شكر) 3( H O )12 22   پذيري بيشتر از يك گرم دارند. در آب محلول هستند و انحالل 11

  )101و  100هاي  (شيمي دهم، صفحه
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زينـه  دهد. با توجه به آن جاهاي خالي عبارت زير با كدام گ اكسيد را در ميدان الكتريكي نشان مي هاي گاز كربن دي شكل زير مولكول  153-
S)شود؟ درستي كامل مي به , O : g .mol )  132 16  

اكسيد ............... بوده و دماي جوش آن در شرايط  هاي ............... است. نيروي بين مولكولي در آن از كربن دي سولفيد داراي مولكول كربن دي
  اكسيد ............... است. يكسان از كربن دي

  
  
  
    ) ناقطبي ـ بيشتر ـ بيشتر2    بيشتر ) قطبي ـ بيشتر ـ1
  ) قطبي ـ كمتر ـ كمتر 4    ) ناقطبي ـ كمتر ـ كمتر 3
  

  صحيح است. 2گزينه  .153
CS)سولفيد كربن دي CO)اكسيد همانند كربن دي 2( و به دليـل جـرم    كند گيري نمي هاي ناقطبي بوده و در ميدان الكتريكي جهت داراي مولكول 2(

  جوش باالتري نيز دارد. نقطةتر و  اكسيد، جاذبه بين مولكولي قوي مولي بيشتر نسبت به كربن دي
  )105و  104هاي  (شيمي دهم، صفحه

  
  
  

-154  كدام موارد از مطالب زير درست است؟ 
  شود. اي است كه به هر سه حالت جامد، مايع و گاز (بخار) در طبيعت يافت مي آ) آب تنها ماده

  آب كمتر است. g100در g1پذيري آنها در دماي اتاق از ب) مواد كم محلول موادي را گويند كه انحالل
  شوند. ها تشكيل مي دار در كليه هاي كلسيم هاي كليه از رسوب كردن برخي نمك پ) اغلب سنگ

  بيشتر است. COجوش مولكول  نقطة N2و Cl2،CO،Br2هاي ت) در شرايط يكسان از بين مولكول
Hكنند و گشتاور دوقطبي ها را با يكاي دباي گزارش مي ث) گشتاور دوقطبي مولكول O2 ازH S2 .بيشتر است  

  »ت«و » ب«، »آ) «4  »ث«و » پ«، »آ) «3  »ث«و » ت«، »پ) «2  »پ«و » ب«، »آ) «1
  

  صحيح است. 3گزينه  .154
  آ) درست.

  است. تر گرم بيش 001/تر و از كم g1محلول (جامد) در دماي اتاق از پذيري مواد كم ب) نادرست: انحالل
  پ) درست.

دليـل   اگرچه ناقطبي اسـت، بـه   Br2ها و جرم آنها وابسته است. مولكول طور عمده به ميزان قطبي بودن مولكول ت) نادرست: نيروهاي بين مولكولي به
  تري دارد. جوش بيش نقطةها،  تر از ساير اين مولكول جرم بيش

Hهاي ث) درست: گشتاور دوقطبي مولكول O2 وH S2 ترتيب به/ D1 /و 85 D097 باشد. مي  
  )106تا  103هاي  (شيمي دهم، صفحه
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-155  است؟ نادرستكدام مطلب  
  ونده با حالل در محلول زياد باشد.ش شود كه جاذبه هاي حل ) فرايند انحالل هنگامي منجر به تشكيل محلول مي1
  شود. بلوري مي شبكةها از  يون ـ دو قطبي باعث جدا شدن يون جاذبة) در فرايند انحالل پتاسيم كلريد در آب نيروي 2
يون دوقطبي در محلول از ميانگين نيروي پيوند يوني در تركيب يوني  جاذبة) براي يك تركيب يوني محلول در آب، نيروي 3

  هاي هيدروژني در آب بيشتر است.و پيوند
  مستقيم وجود دارد. رابطةپذيري گازها در آب با فشار گاز  ) مطابق قانون هنري در دماي ثابت بين انحالل4
  

  صحيح است. 1گزينه  .155
  شود كه: فرايند انحالل هنگامي منجر به تشكيل محلول مي

 شونده با حالل در محلول حل هاي جاذبه <خالص  شوندة حلها در حالل خالص و  ميانگين جاذبه
  ها: بررسي ساير گزينه

هـاي بيرونـي بلـور نزديـك      هاي قطبي آب از سرهاي مخالف به يون شود، مولكول جامد در آب وارد مي مادة) درست: هنگامي كه بلور كوچكي از اين 2
اي از  بلور شده تا بـا اليـه   شبكةها از  دارد و باعث جدا شدن يون نام» يون ـ دوقطبي «شود. اين نيروي جاذبه  اي ميان آنها برقرار مي شده، نيروي جاذبه

  هاي آب، پوشيده شوند. مولكول
  ) درست.3
  ) درست.4

  )115و  113تا  111هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

-156  كدام موارد از مطالب زير درست است؟ 
  با پيوند هيدروژني متصل است. ديگر Hبا پيوند اشتراكي و به دو اتم  Hبه دو اتم  Oآ) در ساختار يخ، هر اتم 

  ب) چگالي يخ از آب كمتر و چگالي هگزان از آب بيشتر است.
  شوند. پ) برخي مواد شيميايي مانند اتانول و استون به هر نسبتي در آب حل مي

1/طور ميانگين ت) هر فرد بالغ روزانه به   ستي، بخار آب در بازدم و ... از دست مي دهد.صورت ادرار، تعرق پو ليتر آب را به 3تا  5
  »پ«و » ب«، »آ) «4  »ت«) فقط 3  »ت«و » پ«، »ب) «2  »ت«و » پ«، »آ) «1
  

  صحيح است. 1گزينه  .156
  آ) درست.

  تر است. ب) نادرست: چگالي هگزان نيز از چگالي آب كم
  پ) درست.
  ت) درست.

  )112و  110، 109هاي  (شيمي دهم، صفحه
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-157 ست است؟كدام مطلب در 
  تر است. كم NOو N2در آب از هريك از گازهاي O2پذيري گاز ) در شرايط يكسان انحالل1
  و اتانول بيشتر است. NH3از نقطة جوش HFجوش  نقطة) در شرايط يكسان 2
  قطبي است. NOبيشتر است، زيرا  CO2از NOپذيري گاز  و در هر دمايي انحالل atm1) در فشار3
  گويند. دروالس مي جز پيوندهاي هيدروژني، به نيروهاي جاذبه بين مولكولي، نيروهاي وان ) به4
  

  صحيح است. 4گزينه  .157
  ها: بررسي ساير گزينه

NOپذيري: در شرايط يكسان انحالل ) نادرست:1 O N 2 2  
  سه تركيب توانايي تشكيل پيوند هيدروژني دارند اما: هر) نادرست: 2

  HF NH    جوش نقطةاتانول: 3
از  CO2باشد زيرا جـرم مـولي   مي NOتر از گاز  در آب بيش CO2پذيري گاز و در هر دمايي انحالل atm1دهد كه در فشار  ها نشان مي ) نادرست: آزمايش3

NO تر بوده و عالوه بر آن بيشCO2 دهد. با آب واكنش مي  
  )115و  109، 107، 106هاي  (شيمي دهم، صفحه

  
  

-158  شوند؟ هاي زير از آب جدا مي از عبارتآب چه تعداد  تصفيةهنگام استفاده از عمل تقطير براي  
  ها ب) آالينده  آ) نافلزها
  ها ت) ميكروب  ها كش ها و آفت كش پ) حشره
  ج) فلزهاي سمي  هاي آلي فرار ث) تركيب

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

  صحيح است. 3گزينه  .158
  آب: تصفيةهنگام استفاده از عمل تقطير براي 

  مانند. هاي آلي فرار در آب باقي مي ها و تركيب شوند ولي ميكروب ها از آب جدا مي كش ها و آفت كش هها ـ فلزهاي سمي ـ حشر نافلزها ـ آالينده
  )119(شيمي دهم، صفحة 

  
  

-159  است؟ نادرستبا توجه به شكل، كدام عبارت  
  
  توان آب دريا را تصفيه كرد. ) با اين روش نمي1
  دهد. اسمز را نشان مي پديدة) اين شكل 2
تـوان جهـت    شار بر سمت چپ مي) با ايجاد ف3

  جايي را تغيير داد. جابه
تـر   هاي آب از سمت محلـول غلـيظ   ) مولكول4

  شوند. جا مي تر جابه سمت محلول رقيق به
  
  

  صحيح است. 4گزينه  .159
  شوند. جا مي ابهتراوا ج تر با عبور از غشاي نيمه تر به سمت غليظ هاي آب از سمت رقيق اسمز است، كه در آن مولكول پديدةشكل مربوط به 

  )118و  117هاي  (شيمي دهم، صفحه
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محلول  g850گرم آب) است هرگاه مقدار 100(در  g50و g70ترتيب برابر به C35و C45پذيري پتاسيم نيترات در دماهاي انحالل  160-

پتاسيم نيترات رسوب كرده حدود چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط  تجزيةسرد كنيم از  C35تا C45اين نمك را از دماي سيرشدة
STP توان تهيه كرد؟ مي(N ,O ,K : g.mol )   114 16 39  

KNOشود.)       (معادله موازنه    (s) KNO (s) O (g) 3 2 2  
1(/11 2  2(/27 2  3(/22 4  4(/54 4  
  

  صحيح است. 1گزينه  .160
  كند: پتاسيم نيترات رسوب مي g20مقدار C35به C45از دماي KNO3سيرشدةمحلول  g170با سرد كردن

  g KNO?g KNO g g KNOgÏ¼±d¶ Ï¼±d¶  3
3 3

20850 100170  

  KNO (s) KNO (s) O (g) 3 2 22 2  

  molKNO molO?LO g KNO g KNO molKNO  3 2
2 3

3 3

1 1100 101 2  

  /
/

LO LOmolO 2
2

2

22 4 11 21   

  )102(شيمي دهم، صفحة 
  
  
  

-161  است؟ نادرستكدام مطلب  
  تقريبي آن محلول است. pH دهندة نشانگيرد،  درون يك محلول به خود مي pH) رنگي كه كاغذ 1
  محلولي بيشتر باشد نسبت غلظت يون هيدروكسيد به يون هيدرونيوم در آن بيشتر است. pH) هرچه 2
  ه كرد.استفاد pHتوان از كميت  هاي كم و بسيار كم يون هيدرونيوم مي ) براي پرهيز از بيان غلظت3

H]) با توجه به4 ][OH ]   هاي هيدرونيوم و هيدروكسيد موجـود در آب   ضرب غلظت يون با افزايش دما حاصل 1410
  ماند. ثابت مي

  
  صحيح است. 4گزينه  .161

wkبا توجه به [H ][OH ]      يابد) كند (افزايش مي تغيير مي wkبا افزايش دما 1410
  ها: بررسي ساير گزينه

  دقيق يك محلول را اندازه گرفت. pHتوان  ترتيب قرمز و آبي است و به كمك آن نمي هاي اسيدي و بازي به در محلول pH) درست: رنگ كاغذ 1
Hدر محلول غلظت يون OH) درست: با افزايش غلظت يون2 O

يابد. (بين غلظت يون هيدرونيوم محلـول   محلول افزايش مي pHو كاهش يافته  3
  وارونه وجود دارد). رابطةآن  pHو 
  كند. تر ارائه مي تر و قابل فهم ) درست: زيرا اعدادي به مراتب ساده3

  )26تا  24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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بـه غلظـت يـون     1 شـمارة نسبت غلظت يون هيـدرونيوم در محلـول    برابر ............... و 2 شمارةمحلول  pHرو  با توجه به جدول روبه  162-
  برابر ............... است. 2 شمارةهيدروكسيد در محلول 

1(/2 9، 85 10  

2(/1 9، 75 10  

3(/2 9، 75 10  

4(/1 9، 85 10  
  

  صحيح است. 3گزينه  .162
  /pH log[H ] log( ) log( )         3 3 51 25 10 5 10  

  /pH  2 9  
  /pH

/pH , [H ] mol.L       3 4 4 13 4 10 10 4 10  
  /[H ] , [H ][OH ]      3 141 25 10 10  

  / [OH ]     3 141 25 10 10  
  

/
[OH ] mol.L       11 12 11 10 8 101 25  

  



  


4 7
12

4 10 5 10
8 10

  
  

  )26تا  24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  
  
  

-163  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت 
  دارد. بازي قرار ناحيةخون در  pHروده انسان مانند  pHآ) 

  تري دارد. بزرگ pHكن است و  پاك تري نسبت به شيشه بازكن به مراتب باز قوي ب) محلول لوله
3/معده در زمان استراحت و هنگام غذا خوردن با يكديگر برابر و حدود pHپ)    است. 7

  آيد. اسيدي به رنگ آبي در مي هاي ت) رنگ گل ادريسي به ميزان اسيدي بودن خاك بستگي دارد و در محيط
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 3گزينه  .163
/معده هنگام غذا خوردن بين pHنادرست است. » پ«تنها عبارت  /( )1 6 1 3/آن برابر pHبوده و در هنگام استراحت  8   باشد. مي 7

  )32و  24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  

   

pH [H محلول ] 
1 /3 4  
2  /

 31 25 10 

  1در محلول  Hغلظت يون

 2در محلول  OHغلظت يون
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-164  است؟ نادرستدام مطلب ك 

NOهـاي  موالر استيك اسيد و نيتريك اسيد در دمـاي اتـاق شـمار يـون     01/هاي ) در محلول1
CHاز 3 COO

بسـيار   3
  بيشتر است.

  تر است. كم HClموالر  0004/، نسبت به محلولNaOHموالر 01/با محلول HFموالر  0004/محلول pH) تفاوت 2
  ) بازهاي معروفي مانند سود سوزآور و پتاس سوزآور بسيار قوي هستند.3
Na)شيرين ها جوش ها، به شوينده ) براي افزايش قدرت پاك كردن چربي4 CO )2   افزايند. مي 3
  

  صحيح است. 4گزينه  .164
  باشد. مي NaHCO3صورت شيرين به فرمول شيميايي جوش

  ها: بررسي ساير گزينه
CH)) برخالف استيك اسيد HNO3) درست: زيرا نيتريك اسيد (1 COOH)3 د.ياب طور كامل يونش مي به  
  تر است. بيش HClمحلول  pHآن از  pH) درست: زيرا هيدروفلوئوريك اسيد يك اسيد ضعيف است و در شرايط يكسان دما و غلظت، 2
  ) درست.3

  )32و  28، 25، 24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  
  
  

-165  كدام موارد از مطالب زير درست است؟ 
Hيدروكسيد افزايش و غلظت يونآ) با افزودن مقداري پتاسيم اكسيد به آب خالص غلظت يون ه O

  يابد. كاهش مي 3

(aq)ب) واكنش (aq)H OH H O(l)     هاست. كننده ها و پاك مبنايي براي كاربرد شوينده 2
RCOOH(aq)واكنش فراوردةپ)  NaOH(aq) RCOONa(aq) H O(l)     كننده است. خود نوعي پاك 2

0/لظت يون هيدرونيوم در آن حدوديك محيط بسيار اسيدي است و غ معدةت) درون    مول بر ليتر است. 3
  ترين ضد اسيدهاست كه شامل منيزيم هيدروكسيد است. ث) شير منيزي يكي از رايج

  »ث«و » ت«، »ب) «4  »ت«و » پ«، »آ) «3  »ث«و » ت«، »پ) «2  »ث«و » ب«، »آ) «1
  

  صحيح است. 1گزينه  .165
Kآ) درست: زيرا O2 .باز آرنيوس است  

  ب) درست:
  شود. ) صابون محسوب نميRCOONaحاصل ( فرآوردةاوليه در آب محلول است و داراي زنجير بلند كربني نبوده و  RCOOHپ) نادرست. زيرا 

  باشد. مول بر ليتر مي 003/ت) نادرست: غلظت يون هيدرونيوم در معده حدود
  درست. ث)

  )31و  30، 27هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 40صفحه   شيمي

   

-166  است؟ نادرستكدام گزينه  
  شود. هاي شيميايي است كه بين اين دو دسته از مواد انجام مي ) يكي از رفتارهاي جالب و پركاربرد اسيدها و بازها واكنش1
  ود.ر كار مي مؤثر در ضد اسيد نيز به مادةعنوان  شيرين خاصيت بازي دارد و به ) جوش2
  كمتر است. KOHاز محلول  HCOOH) در شرايط يكسان دما و غلظت، غلظت يون هيدرونيوم در محلول 3
  ها در محلول اسيدها و بازها با ثابت يونش كوچك كم است. ) شمار يون4
  

  صحيح است. 3گزينه  .166
هيدرونيوم در محلول اسيدي از محلول بـازي  باشد. بديهي است كه غلظت يون  يك باز قوي مي KOH) يك اسيد ضعيف و HCOOHفورميك اسيد (

  تر است. بيش
  )33و  32، 30هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  
  
  

0محلول pHدر دماي اتاق،   3موالر نيتريك اسيد /8 تر از محلولي از استيك اسيد است. اگـر درصـد يـونش محلـول      واحد كوچك /1 167-
0استيك اسيد /آن كدام است؟ اولية موالريتةدرصد باشد، /5 /(log , log ) 2 0 3 3 0 5  

1(/008   2(/001   3(/012   4(/016   
  

  صحيح است. 3گزينه  .167
  دار است: پروتون نيتريك اسيد، اسيد قوي و تك

/pH log( ) pH    18 10 01  
  باشد. داريم: با توجه به اينكه استيك اسيد، اسيد ضعيفي مي

/ / /pH   3 1 01 3 2  
/pH mol[H ] L

     3 2 410 10 6 10  

/ /
[H ] molMM M L

        
46 10100 0 5 100 012%  

  )26تا  24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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H)الب زير درست است؟رو چند مورد از مط با توجه به شكل روبه  ,O , Na : g.mol )   11 16 23/ /(log , log ) 2 0 3 3 0 5  168-
0/آ) غلظت يون هيدروكسيد در ظرف (آ) برابر   مول بر ليتر است. 6

داراي شـمار  » ب«ب) در شرايط يكسان دما و غلظت محلول محتوي ظرف 
  باشد. ل ميهاي هيدرونيوم در هر ليتر محلو بيشتري از يون

» ب«نسـبت بـه ظـرف    » آ«يافته در ظرف  هاي باز يونش پ) شمار مولكول
  بسيار بيشتر است.
گرم سديم هيدروكسـيد   4محلولي كه از حل كردن  pHت) در دماي اتاق، 

  كمتر است.» آ«محلول  pHآيد از  دست مي در يك ليتر آب خالص به
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1
  

  صحيح است. 2گزينه  .168
0/درست: غلظت يون هيدروكسيد در اين محلول برابرآ) نا   باشد. مول بر ليتر مي 25

  دارد.» آ«تري نسبت به محلول ظرف  كم pHب) درست: زيرا 
  پ) نادرست: سديم هيدروكسيد يك تركيب يوني است.

  ت) درست:

/
mol NaOHnM , ?mol NaOH g NaOH molV g NaOH   14 0140  

  /
/

molM mol.L [OH ] pHL
       1 101 01 10 131  

  )32و  30تا  28هاي  يمي دوازدهم، صفحه(ش  
  
  
  

0محلول pHدر دماي اتاق،   b) كه ثابت يونش برابرBOHموالر يك باز ضعيف ( /02 /K mol .L   5 11 8 -169 دارد، كدام است؟  10

/ /(log , log ) 2 0 3 3 0 5 

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

  صحيح است. 4گزينه  .169
  كنيم: نظر مي صرف بسيار ضعيف است در مخرج كسر از BOHبه دليل اينكه باز 

b / /
MK M            


2 2 5 2 21 8 10 002 3 101  

/ /
mol[OH ] M.n. L

        4002 1 003 6 10  

mol[H ] L[OH ]

  
    



14 14 10
4

10 10 1 1066 10
  

/pH log[H ] log ( )      101 10 10 86  
  )23و  22هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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-pH 170ايم. اگر  ليتر رسانده 5را در شرايط استاندارد در آب حل كرده و با افزودن آب مقطر حجم محلول را به  HClليتر گاز  ميلي Vمقدار  
0/محلول pHاين محلول با    برحسب ليتر كدام است؟ Vيكسان باشد، مقدار  2با درصد يونش  HAموالر اسيد ضعيف  5

1 (112  2 (1120  3(/11 2  4(/112  
  

  صحيح است. 4گزينه  .170

  / / / /
/

[H ] M.
HA : M mol.L [H ] mol.L



  

  
     
 


1 10 5 0 5 002 001
002

  

مـول بـر ليتـر     001/در محلـول هيـدروكلريك اسـيد برابـر     Hيكسان است بنابراين غلظت HAمحلول هيدروكلريك اسيد و اسيد ضعيف  pHچون 
  باشد. مي

  / /
n n[H ] M n molHClV L

      001 0055  

  /
/ /

L HCl?L HCl molHCl LHClmolHCl  22 4005 1121  
  )25و  24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  
  

-171  با توجه به شكل چند مورد از مطالب زير درست است؟ 
  ، اتم گوگرد قرار گيرد مولكول حاصل قطبي خواهد بود.2شكل  هاي  هاي متصل به اتم مركزي در مولكول تمجاي يكي از ا آ) اگر به

  كنند. گيري مي هايي منجر شود كه در ميدان الكتريكي جهت تواند به توليد مولكول مي 3و  1هاي  ب) واكنش مولكول
  اند. سان است و همگي ناقطبييك 1به  2با مولكول  1به  3پ) نسبت شمار پيوندها در مولكول 

  يابد. هاي كلر قرار گيرد گشتاور دوقطبي افزايش مي اتم 3هاي  در مولكول Hجاي دو اتم  ت) اگر به
  

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

  صحيح است. 2گزينه  .171
  آ) درست: 

  باشد.  قطبي (دوقطبي) مي  برخالف مولكول مولكول
Hو COب) درست: سوختن ناقص متان منجر به توليد  O2 اند.  هايي قطبي شود كه هر دو مولكول مي  

  اند. همگي ناقطبي CH4و O2،CO2هاي پ) درست: مولكول

                          

  ت) درست

                

  )106و  104هاي  (شيمي دهم، صفحه
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-172 كدام عبارت درست است؟ 
  كند. دهد كه هر فرد چه مقدار از آب قابل استفاده و در دسترس را مصرف مي ) ردپاي آب نشان مي1
  اسمز، خيار متورم شود. دليل پديدة بهشود  ) قرار دادن خيار در آب شور، سبب مي2

Li)) وجود يون ليتيم3 ) .براي تنظيم و عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري است  
  دهد. ) در ميان صنايع، صنعت توليد چرم، بيشترين حجم آب مصرفي را به خود اختصاص مي4
  

  صحيح است. 1گزينه  .172
  هاي نادرست: بررسي عبارت

  خيار چروكيده است.اسمز  پديدةشود كه به دليل  ) قرار دادن خيار در آب شور سبب مي2
K)) وجود يون3 ) .براي تنظيم عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري است  
  دهد. ) در ميان صنايع، صنعت كشاورزي بيشترين حجم آب مصرفي را به خود اختصاص مي4

  )118تا  115هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

/آن در دماي سيرشدةگرم محلول  606شده در  نيترات حل هاي زير تفاوت جرم سديم با توجه به جدول  C37 5  با جرم آب موجود در 173-
  برابر چند گرم است؟ C80پتاسيم كلريد در دماي سيرشدةگرم محلول  604

  

60 40 20 0 ( C)  30 20 10 0 ( C)  

46 39 33 27 
gKClS( )gH O2100
 

96 88 80 72 gNaNOS( )gH O
3

2100
  

1 (102  2 (94  3(/14114  4(/47 20  
  

  صحيح است. 2گزينه  .173
  پذيري اين دو نمك: انحالل معادلةبا توجه به جدول 

  /NaNO :S  3 0 8 72  
  /KCl :S   0 3 27  

  بنابراين:
  / /NaNO :S ( ) g   3 0 8 37 5 72 102  

  /KCl :S ( ) g   0 3 80 27 51  

  g NaNO?g NaNO g g NaNOg  3
3 3

102606 306202  
  

  g KCl?g KCl g g KClg  51604 204151  
  g g(محلول)g204شونده) (حل400   604جرم آب موجود در 604

gآب    400 306   و جرم آب NaNO3تفاوت جرم94
  )103(شيمي دهم، صفحة 

  
  
  

 محلول محلول
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pHليتر محلول هيدروبرميك اسيد با ميلي 500اكسيد حاصل از واكنش  گاز كربن دي   با مقدار كافي كلسيم كربنـات را از واكـنش    1 174-
H)توان تهيه نمود؟ سوختن كامل چند گرم متان مي ,C : g.mol )  11 12  

CaCO(معادله موازنه شود.)       (s) HBr(aq) CaBr (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 2  
1 (4  2 (8  3(/0 4  4(/0 8  
  

  صحيح است. 3گزينه  .174
  CaCO (s) HBr (aq) CaBr (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 22  

  pHpH [H O ] M mol.L        1 1
31 10 10  

  / /
/

n nM n molHBrV L    01 0050 5  

  / /
molCO?molCO molHBr molCOmolHBr  2

2 2
1005 00252  
  CH O CO H O  4 2 2 22 2  

  / /
molCH gCH?g CH molCO gmolCO molCH   4 4

4 2
2 4

1 160025 0 41 1  
  )36و  25، 24هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  
  
  

2/مقدار C25در دماي  طور كامل در آب حل نموده و با افزودن آب مقطر حجم محلول حاصل  گرم از اكسيد يك فلز قليايي را به 48 175-
12/ليتر از اين محلول چند گرم محلول ميلي 200باشد، براي خنثي كردن  13اين محلول برابر  pHايم. اگر  ليتر رسانده ميلي 800را به  6 

  جدول قرار دارد؟ دورةكدام  درصد جرمي نيتريك اسيد الزم است و اين فلز قليايي در
  (H ,Li ,N ,O ,Na ,K : g.mol )      11 7 14 16 23 39  
  MOH(aq) HNO (aq) MNO (aq) H O(l)  3 3 2  

 ، دوم10) 4  ، سوم100) 3  ، سوم10) 2  ، دوم100) 1
  

  صحيح است. 2گزينه  .175
  pH [H O ] [OH ] mol.L        13 1 1

313 10 10  
  M O H O MOH 2 2 2  

  / /
/

n nM n molMOHV L    01 0080 8  

  / /
molM O molMOHmolMOH g M O M g molM O  

2
2

2

1 2008 2 48 2 16 1  

  M M g.mol     12 16 62 23  
  اي قرار دارد. سوم جدول دوره در دورةفلز سديم است كه  Mبنابراين فلز 

  / / /n M.V n mol NaOH    01 0 2 002  

  /
molHNO g HNO?g HNO mol NaOH mol NaOH molHNO  3 3

3
3

1 63002 1 1  
  / g HNO 31 26  

  /
/

g    1 26100 12 6   درصد جرمي100
  HNO gÏ¼±d¶ ³o] 3 10  

  )25و  24، 16هاي  وازدهم، صفحه(شيمي د
  

 شوندهجرم حل
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