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  »1«صفحه                                                 آزمون آزمايشي پيشرويـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه 
  

  ))18تا انتهاي درس  15از درس ) ـ پايه دهم (7تا انتهاي درس  4از درس (پايه دوازدهم ( فارسي
  است؟ نادرستاز ميان مجموعه واژگان زير معناي چند واژه  -1

ـ          روزي (بي نفير (فرياد و زاري) ـ ترياق (ضدزهر) ـ بي  « وان) ـ معجـر   بهره از عشق) ـ هوش (خرد) ـ مأوا (مـأمن) ـ سـودا (ديوانـه) ـ برنـا (ج

  »افكند (ميراث) ) ـ سرير (اورنگ) ـ سفله (بدسرشت) ـ پسآتشدان(

  ) چهار4  ) پنج3  ) سه2  ) دو1

  ؟نيستها درست  در كدام گزينه معناي همه واژه - 2

  زده) ) ـ فسرده (يخ) شرزه (غضبناك) ـ ممات (مردن2  ) آوند (آويخته) ـ مستمع (شنوندگان) ـ دمساز (درد آشنا)1

  ) پرده (حجاب) ـ حريف (دوست) ـ فرض (الزم)4  خودي (حالت از خودرستگي) چنين) ـ بي اختر) ـ ايدون (اين) نحس (بد3

  تماماً نادرست است. ....................تماماً درست و معناي واژگان گروه  ....................ترتيب معناي واژگان گروه  به - 3

  ياري: خالصه / مفتول: سيمالف) ارتجاالً: بدون انديشه شعر سرودن / ب

  بلند جلو باز/ مألوف: خو گرفتن / ردا: لباس  خوارب) مخذول: 

  پ) جالجل: زنگوله / كميت: اسب سياه مايل به سرخ / فياض: بخشش كردن

  ت) دستار: عمامه / طبيعت: خو / غايي: نهايي

  الف ـ پ) 4  ت ـ پ) 3  ت ـ ب) 2  بـ ) الف 1

  شود؟ يده مياماليي د غلطدر كدام گزينه  - 4

ــن    1 ــه تــ ــل همــ ــه گــ ــنم كــ ــل مــ ــل گــ  رگ خـــــون اســـــت و خـــــار نيشـــــتر اســـــت ) قابــ

 نـــــان صـــــوابيبـــــزه كـــــردي و نكردنـــــد موذّ ) بــه چــه ديــر مانــدي اي صــبح كــه جــان مــن برآمــد 2

 چه دوشـش فـوت شـد آن را كنـد ايـن دم قضـا       تا آن ) اين جـان پـاره پـاره را خـوش پـاره پـاره مسـت كـن        3

ــي  يـــــك جرعـــــه بـــــاده غنـــــا ) نخـــــوردي بـــــي4 ــه بــ ــاده   نــ ــبعش گشــ ــدي طــ ــرب شــ  مطــ

  شود؟ اماليي ديده مي غلطدر كدام گزينه  - 5

  را خوار دارد. امورملوك آن است كه از عواقب كارها غافل باشد و مهمات  ترجزعا) 1

  خاستي كه قرار عزيمت ما در تقديم و تأخير آن غرض بشناسي. ) بر تو در اين محاوره غرامتي نيستي چه مي2

  ) هر كه را سعادت ازلي يار باشد موضع حزم و احتياط را ضايع نگذارد و موعظت مشفقان را عزيز دارد.3

  دوند بل به فردوس اعلي مأوا گيرند. ) آن را كه خواهيم برداريم و آن را كه خواهيم فرو گذاريم. اين مفلسان در عقب آن مخلصان مي4

  دارد؟ در گروه واژگان زير، چند غلط اماليي وجود - 6

غريب ـ لهو و لعب ـ استرهام و طلب بخشـايش ـ طرفـه و عجيـب ـ مصـكر و          دري ـ وارهيدن از دم سطوران ـ به زودي و عن   حتّاكي و پرده«

  »نشين ـ مرحمت و لطف ـ موحش و ترسناك ب و گوشههبخش ـ پالس مندرس ـ را شادي

  ) سه4  ) پنج3  ) چهار2  ) دو1

  گيرند. دو به لحاظ رابطه معنايي در يك حوزه قرار مي دوبه ....................هاي گزينه  همه واژه - 7

  ) عزل و نصب ـ جزر و مد ـ هزاهز و غريو ـ مضرات و منافع2  ) اعمي و بصير ـ هبوط و صعود ـ سفر و حضر ـ قانع و طامع1

 تفريط ـ انقباض و انبساط ـ ابطال و الغا ) بدو و ختم ـ افراط و4  م ـ سالست و رواني ـ ينبوع و چشمهذ) ايجاز و اطناب ـ مدح و 3

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  آرايه - 8

ــرد  1 ــوي بــــ ــبا بــــ ــيم صــــ ــويش نســــ ــاس     ) ز كــــ ــرد (جن ــوي ب ــدان ك ــي ب ــم پ ــويش دل ــه ب ــام) /همســان ناب  ايه

 ه)تشـبي  /هـا (ايهـام تناسـب     شده است خوان زمين گم در اين نمكدان هـــا ) شـــكوفه شـــور فكنـــده اســـت در گلســـتان    2

ــي   ) ز تـــــــاب آتـــــــش ســـــــوداي عشـــــــقش   3 ــم م ــگ داي ــان دي ــه س ــ  ب ــوش (حس ــم ج ــل نزن ــبيه) / تعلي  تش

ــي  4 ــي م ــت آب ــار    ) مش ــار و م ــران را ت ــواب گ ــد خ  مراعـات نظيـر)   /قطره اشكي پي ويراني عالم بس است (اسلوب معادله  كن
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  آزمون آزمايشي پيشروي ـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه                                              »2«صفحه  

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 9
ــاد  « ــه ب ــر ب ــهل اســت اگ ــا  رودس ــان م ــد ج  »رود بــرون ز كــوي عشــق گــدا مــي    قــارون نق
  ) اسلوب معادله ـ تلميح ـ تضاد ـ تشبيه ـ كنايه2  ) تشبيه ـ كنايه ـ حسن تعليل ـ مراعات نظير ـ جناس1
  ) تضاد ـ اسلوب معادله ـ تشبيه ـ استعاره ـ مجاز4  ) جناس ـ كنايه ـ تلميح ـ اسلوب معادله ـ تشبيه3

  شود؟ ده ميهاي بيت زير در كدام گزينه دي آرايه -10
ــوش بوي راحت چـون تـوان بـرد از مـزاج ايـن ديـار؟      « ــا؟  ن ــان اژده ــوان جســت از ده  »دارو چــون ت
  ) ايهام تناسب ـ حسن تعليل4  ) استعاره ـ تشبيه3  آميزي ـ اسلوب معادله ) حس2  ـ ايهام تضمين) 1

  شوند؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» حسن تعليل ـ اسلوب معادله ـ جناس ناهمسان ـ ايهام ـ استعاره«هاي  آرايه - 11
ــاك      ــان پ ــد ج ــتن كن ــگ رف ــو آهن ــف) چ  چــه بــر تخــت مــردن چــه بــر روي خــاك       ال
 دور از تـــــو بـــــالي ناگهـــــان اســـــت    ب) آســـــيب غـــــم تـــــو در زمانـــــه   
ــي پ) دلبستگي است مـادر هـر مـاتمي كـه هسـت      ــت    م ــه هس ــي ك ــر غم ــا، ه ــق م ــد از تعلّ  زاي

ــي     ول داغ عشـق خواهد قب اي چون صبح مي ت) سينه ــاتم م ــه خ ــليماني ب ــدارد س ــو پن ــود دي  ش
ــي   ــرا آزاد م ــي چ ــرو را دان ــق  ث) س ــد خل  زان كه دامان تعلّق زيـن چمـن برچيـده اسـت     گوين

  ) ث ـ ت ـ الف ـ ب ـ پ4  ) ث ـ الف ـ ب ـ ت ـ پ3  ) ث ـ الف ـ ت ـ پ ـ ب2  ) الف ـ پ ـ ب ـ ت ـ ث1
  ؟كدام گزينه درست استبا توجه به ابيات  -12

ــف ــيحال ــت آن دل   ) مس ــتي گرف ــي راس ــا     وار، پ ــط ترس ــون خ ــود چ ــه روي ب ــه باژگون  ك
ــي   ن جان، كـه بهـر گـردن خـوك    ك) به بوي نفس مب ــجد االَقصـ ــر مسـ ــرّد زنجيـ ــي نبـ  كسـ
 كĤينه دين ساخت و شـد بـا آب حيـوان آشـنا     ) شاه در يك حال هم خضر و هم اسـكندر اسـت  ج
ــر نيد ــاك را ســيراب كــن اي اب  توانـد شـد چـرا گـوهر شـود      قطره تا مي مـي  ســان در بهــار) ت
  داراي آرايه تشبيه و تلميح / بيت فاقد جمله مستقل مركب است. »الف« بيت) 1
  شود. داراي آرايه ايهام و كنايه / در اين بيت يك مسند ديده مي» ب«بيت  )2
  داراي مسند و به شيوه بالغي است. مصراع دوم بيت /تلميح است  دو داراي دو آرايه تشبيه و» ج«بيت ) 3
 سازد. ساز است و جمله مستقل مركب مي در مصراع دوم پيوند وابسته» تا« / داراي آرايه تشخيص و استعاره است» د«بيت  )4

  شود؟ ديده مي »و اضافي تركيب وصفي«چند به ترتيب در بيت زير،  -13
 »مانـد  تـن يـك منـزل آبـادان نمـي      به هفت اقلـيم  كشـد هـر سـو    ز چشم كافرت كز غمزه لشكر مي«
  ـ دو ) پنج4  ـ دو ) چهار3  ـ يك ) سه2  ـ يك ) دو1

  ؟نيستدر كدام گروه اسمي وابسته پيشين هسته صفت  -14
ــا را1 ــاند ايـــن دعـ ــلطان كـــه رسـ  كـــه بـــه شـــكر پادشـــاهي ز نظـــر مـــران گـــدا را  ) بـــه مالزمـــان سـ

ــت در د ) گفــتم اي ســلطان خوبــان رحــم كــن بــر ايــن غريــب2 ــب   گف ــكين غري ــد مس ــم كن ــال دل ره گ  نب

ــت     و مــي در كــف و معشــوق بــه كــام اســت ) گــل در بــر3 ــالم اسـ ــين روز غـ ــه چنـ ــانم بـ ــلطان جهـ  سـ

ــن4 ــاث ديـ ــلطان غيـ ــس سـ ــوق مجلـ ــافظ ز شـ  رود غافـــل مشـــو كـــه كـــار تـــو از نالـــه مـــي       ) حـ

  در كدام بيت درست است؟ »وصفي و اضافي«هاي  تعداد تركيب - 15
 ديـــــــن راناگهـــــــان مـــــــردان ببينـــــــي)1
 

 بــــــــر ايــــــــن دنياپرســــــــتان اوفتــــــــاده
 تركيب اضافي) 1 /تركيب وصفي  1(

 ) گفتــي انــدر خــواب بينــي بعــد از ايــن روي مــرا2
 

 ماه من، در چشم عاشـق آب هسـت و خـواب نيسـت    
 تركيب اضافي) 2 /تركيب وصفي  1(

ــان3 ــي) جــ ــاال نمــ ــالم بــ ــواي عــ ــا هــ ــدهــ  كننــ
  

ــعله ــن شـ ــرده   ايـ ــوش كـ ــعود فرامـ ــا صـ ــد هـ  انـ
  تركيب اضافي) 1 /ركيب وصفي ت 3(

ــا4 ــر بـــــه جفـــ ــه بخراشـــــدت جگـــ  ) هـــــر كـــ
  

ــش   ــريم زر بخشـــــ ــان كـــــ ــو كـــــ  همچـــــ
  تركيب اضافي) 2 /(سه تركيب وصفي 
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  »3«صفحه                                                آزمون آزمايشي پيشرويـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه 
  

  شود؟ ديده مي» نهاد + مفعول + مسند + فعل«و » نهاد + مسند + فعل«در كدام بيت هر دو جمله  -16

ــه عشــق  اي برآمــد ) چــه شــب اســت يــا رب امشــب كــه ســتاره 1 ــر ن ــه دگ ــاه دارم  ك ــر م ــه مه  خورشــيد و ن

ــافتيم   2 ــرابي نيــــ ــار و شــــ ــرديم در خمــــ ــافتيم   ) مــــ ــي نيـــ ــش و آبـــ ــرق آتـــ ــتيم غـــ  گشـــ

 ايـــــن دولـــــتم از لطـــــف خـــــدا دور نباشـــــد  كنـــد اميـــد وصـــال تـــو دلـــم را     ) خـــوش مـــي 3

ــايع نگشـــت  4 ــه ضـ ــكر كـ ــام و ســـحر شـ  قطــــره بــــاران مــــا گــــوهر يكدانــــه شــــد      ) گريـــه شـ

  يات متفاوت است؟مفهوم كدام بيت با ساير اب -17

ــير   1 ــد شـ ــغال افتـ ــه در دام شـ ــت كـ ــاك اسـ ــريم     ) دردنـ ــرد كـ ــود مـ ــه شـ ــاج فرومايـ ــه محتـ ــا كـ  يـ

ــعب   ) صـــــعب اســـــت فـــــراق يـــــار دلبـــــر لـــــيكن2 ــان صـ ــه ناكسـ ــدن بـ ــاج شـ ــت محتـ ــر اسـ  تـ

ــا مـــي   كشــــد امــــروز  ) ز جغــــد نــــاز پريــــزاد مــــي   3 ــايه همـ ــه سركشـــي از سـ ــري كـ ــرد سـ  كـ

ــو    4 ــاه شــ ــو روبــ ــق تــ ــه عشــ ــير در باديــ  آه از ايــن راه كــه در وي خطــري نيســت كــه نيســت د) شــ

  ؟شود ميندر كدام گزينه ديده » تواني كرد. خدا همان است كه پيش روي ماست به هر كجا بروي جز خدا چيزي را ديدار نمي«عبارت مفهوم  - 18

ــار1 ــي ) يــــــ ــوار  بــــــ ــرده از در و ديــــــ  االبصــــــار ي اســــــت يــــــا اولــــــيدر تجلّــــــ پــــــ

 بينـــــد آن كـــــاو بـــــه عشـــــق بينـــــا شـــــد  جـــــــود) غيـــــــر او نيســـــــت در جهـــــــان مو2

ــربيتش   ) 3 ــن تـ ــه يمـ ــافظ بـ ــس حـ ــه مجلـ ــود كـ  طلبـــد جملـــه باشـــدش موجـــود هـــر آنچـــه مـــي بـ

ــان   4 ــراف جهـ ــوديم در اطـ ــد گشـ ــر چنـ ــده هـ  جـــز خـــدا هـــيچ نديـــديم همـــين اســـت همـــين ) ديـ

  كدام ابيات، با بيت زير قرابت مفهومي دارند؟ -19

ـ  كــي رفتــه « ــوده  ؟ا كــنم تــو را اي ز دل كــه تمنّـ ــي ب ــو را    ك ــنم ت ــدا ك ــه پي ــه ك  »؟اي نهفت
ــاني از دل و از جـــان مـــن  گريـان مـن   ةديـد الف) اي به دل نزديـك و دور از    نيســـتي غايـــب زمـ

 چنــان كــه هســتي د و تــو هــمينــدگــران رونــد و آ ب) تو نه مثـل آفتـابي كـه حضـور و غيبـت افتـد      
ــكايت    ــو ش ــت ت ــت غيب ــينپ) از دس ــنم م ــي   ك ــت غيبتـ ــا نيسـ ــور تـ ــذت حضـ ــود لـ  نبـ

ـ    كــنم گــويم نــه غيبــت مــي در حضــورش نيــز مــي د بشـنو كـاين سـخن   ينت) واعظ ما بوي حـق نش
  

 پ ـ) الف 4  ت ـ ) پ3  پ ـ) ب 2  ب ـ ) الف1

  ؟شود نميدر كدام بيت ديده » كل شيء يرجع الي اصله«مفهوم كلي  - 20

ــي  1 ــا مــــ ــاييم و دريــــ ــا ز دريــــ ــم ) مــــ ــي    رويــــ ــاال مــــ ــاالييم و بــــ ــا ز بــــ ــم مــــ  رويــــ

ــت    ) اشـــك حـــافظ خـــرد و صـــبر بـــه دريـــا انـــداخت 2 ــت نهفـ ــق نيارسـ ــم عشـ ــوز غـ ــد سـ ــه كنـ  چـ

ــوييم   3 ــو پ ــوي ت ــه س ــيليم هم ــو س ــوييم و چ ــو ج ــدايا    ) چ ــت خـ ــه درياسـ ــيل بـ ــر سـ ــه هـ ــه منزلگـ  كـ

ــت   4 ــرواز داشــ ــد از پــ ــن روح را نتوانــ ــر تــ ــت      ) لنگــ ــاحل بازداش ــه س ــوان ب ــده را نت ــا دي ــوج دري  م

  ؟نيستمفهوم كدام دو بيت يكسان  -21

ــا چشــــــــم بشــــــــر نبينــــــــدت روي 1  بنهفتـــــــه بـــــــه ابـــــــر چهـــــــر دلبنـــــــد ) تــــــ

ــن      ــه دام ــايي ب ــه اي، پ ــا ن ــردم دني ــزين از م ــش ح ــر      ك ــس بهت ــنج قف ــد، ك ــيان زاغ ش ــه آش ــاغي ك  ز ب

ــه را     2 ــوش دل فرزانـ ــرد هـ ــد بـ ــون آيـ ــق چـ  چـــــراغ خانـــــه رااول كشـــــد  دزد دانـــــا مـــــي ) عشـ

ــا     عقــل گويــد پــا منــه كانــدر فنــا جــز خــار نيســت        ــت آن خاره ــو اس ــدر ت ــل را كان ــد عق ــق گوي  عش

ــي 3 ــانه مـ ــفتگي    ) شـ ــف در آشـ ــار زلـ ــه كـ ــد بـ ــ آيـ ـــ ــنايان را در ايـ ــاني بپــــــرسآشــــ  ام پريشــــ

ــان يـــاري كـــه او      ــانم اي يـــاران فـــداي آن چنـ ــيد     جـ ــاري كشـ ــر يـ ــاري از سـ ــدوه يـ ــت و انـ  محنـ

ــو   4 ــوي دل از ت ــد ب ــامي، نياي ــا خ ــه ت ــوز اي دل ك  ســي را بــوي عــود آمــدآتــش ك كجــا ديــدي كــه بــي ) بس

ـــــالم در نيابــــــد حــــــال پختــــــه هــــــيچ خــــــام     پــــــس ســــــخن كوتــــــاه بايــــــد والسـ 
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  ؟شود نميمفهوم بيت زير در كدام بيت ديده  - 22
 »با جـان بـودن بـه عشـق در سـامان نيسـت               در عشــق كســي قــدم نهــد كــش جــان نيســت«

  

 گـــــر ســـــتيزه كنـــــي روزگـــــار بســـــتيزد     بـــــر آســـــتانه تســـــليم ســـــر بنـــــه حـــــافظ)1

ــراغ2 ــون چ ــياهي چ ــان، ز آن دل س ــين داري زب ــيا     ) آتش ــون آس ــي چ ــر دامن ــردي، از آن ت ــود گ ــرد خ  گ

ــاد داري در دو دســت3 ــاي بســتي، ب ــو خــود را پ ــا ت  پـاش، كـز خـود هـيچ نگشـايد تـو را      خاك بـر خـود ) ت

ــم، آنِ اوي؟4 ــĤن اويـ ــويي كـ ــد گـ ــي چنـ  گويـــد از خـــود كـــĤن مـــايي، آن مـــااوبـــاش تـــا ) آن خويشـ
  
  

  .با عبارت زير مشترك است .....................همه ابيات به جز  مفهوم - 23
  ».ياب عشق مي شناس و ممات بي حيات از عشق مي«
ــار1 ــت بيـ ــات اسـ ــير حيـ ــه اكسـ ــاده كـ ــاقيا بـ  تــــا تــــن خــــاكي مــــن عــــين بقــــا گردانــــي  ) سـ

ــردن2 ــدت از مــ ــد برهانــ ــات آمــ ــق آب حيــ  ازداي شــــاه كــــه او خــــود را در عشــــق درانــــد ) عشــ

ــرگ3 ــود دل را م ــه در وي نب ــت ك ــهري اس ــق ش  عشــق بحــري اســت كــه از وي نرســد جــان بــه كنــار ) عش

ــد      ) هر آن كسي كه در اين حلقـه نيسـت زنـده بـه عشـق4 ــاز كنيـ ــن نمـ ــواي مـ ــه فتـ ــرده بـ ــر او نمـ  بـ

  ؟نداردبيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي  - 24
 »همــي بــردش تــا بــه ســوي دانــه و دام قضــا        كبــوتري كــه دگــر آشــيان نخواهــد ديــد     «

  

 چــــون همــــي تــــازي بــــر مركــــب رهــــوارش  بــــردت گيتــــي) نيــــك بنگــــر كــــه كجــــا مــــي1

ــل   ) مــن آن رنگــين نــوا مــرغم كــه در هــر گلشــني باشــم2 ــت يكـــدگر گـ ــد آشـــيانم را   ز دسـ  هـــا رباينـ

 و رفــتگــو زمســتان بــاش تنهــا يــك كفــن پوشــيد   پــوش بهــارش از خــز و ســنجاب بــود كــه تــن ) آن3

 در مســــافرخانه دنيــــا شــــبي خوابيــــد و رفــــت ) اهل دنيـا چـون مسـافر خفـت و خـوابي ديـد و رفـت4

  عبارت زير با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ - 25
  »خود داري.اكنون در وجود  كه او را هم توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن ناتانائيل يعني در نيافتن اين ناتانائيل تنها خداست كه نمي«
ــي1 ــيني ) نمـــ ــمم نشـــ ــه در چشـــ ــواهم كـــ ــه آن خـــ ــت   كــ ــان اســ ــان مردمــ ــم ميــ ــا هــ  جــ

ــم   ) خـــوش بـــاش در آن دم كـــه غمـــي رو بـــه تـــو آرد2 ــه غــ ــذار كــ ــزبگــ ــتت نيــ ــاد ز دســ  رود شــ

ــت3 ــو دوسـ ــردم، چـ ــان گـ ــرد جهـ ــرا گـ ــن چـ ــت    ) مـ ــن اســـ ــيرين مـــ ــان شـــ ــان جـــ  در ميـــ

ــتني4 ــن خويشـ ــران حسـ ــه حيـ ــم در آينـ ــو هـ  اســت كــه هــركس بــه خــود گرفتــار اســت ايزمانــه ) تـ

  ))8و  7) ـ پايه دهم (دروس 2(پايه دوازدهم (درس زبان عربي 
 *ع26ـ35( :ةأو المفهوم من أو إلي العربي ةفي الجواب للترجمن األنسب ي(  
26 - »أم بشّرينَ ةًواحد ةًكانَ النّاسينَ مفبعثَ اهللا النبي:«!  

  دهنده را مبعوث كرد! يامبران بشارتبودند، پس خداوند پ) مردم يك امت 1
  آور فرستاد! امبران را مژدهاند، سپس خدا پي ) مردمان، امتي واحد بوده2
  آور فرستاد! بودند، پس اهللا پيامبران را مژده) مردم، يك امت 3
  آور را برانگيخت! كه خداوند پيامبران مژده ) مردم فقط يك امت بودند، تا اين4

  »:!المشاهد تمرّ ذكرياتي و أنا أشتاق إلي تكرارها ر إلي هذهعند النّظ« - 27
  گردم! شوند، و من مشتاق تكرارشان مي خاطراتم مرور مي ها، ) با ديدن اين صحنه1
  ها هستم! كنم و من مشتاق تكرار آن ها، خاطراتم را مرور مي ) موقع نگاه به اين صحنه2
  باشم! ها مي د و من مشتاقانه، خواهان تكرار آنكنن ها گذر مي ) خاطرات، زمان نگاه كردن به اين صحنه3
  كه اشتياق به تكرارشان دارم! كنند، درحالي ها گذر مي ن به اين صحنه) خاطرات من، هنگام نگاه كرد4

28 - »منذ أن هجرتني فما فقدت رجائي ألنّ قلبي المحزون كان يخبرني بأنّك آت!:«  
  !آمدني هستيداد كه تو  به من خبر مي مم، چه قلب اندوهگينست ندادكه از من جدا شدي، پس اميدم را از د زماني) از 1
  آيي! داد كه تو مي م، زيرا كه قلب اندوهگينم خبر مي) از هنگام هجرت و فراق تو نااميد نشد2
  !بوديدر حال آمدن  تو داد كه قطعاً يرا قلب ناراحت من، به من خبر مي) از وقتي از من جدايي گزيدي، پس اميد خويش را از كف ندادم، ز3
  دهد! دم، زيرا قلبم خبر از آمدن تو مي) از وقتي كه من را ترك كردي، اميد خود را از دست ندا4
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  »:ين تحتوي علي معلومات تُعجبك!عن الدالف ةالّتي جاءت في هذه الموسوع ةالحقائق الرّائع« - 29
  آورد! ي جالب آمده كه تو را به وجد ميت) در اين دانشنامه كه حاوي معلوماتي درباره دلفين است، اطالعا1

  كند! زده مي حاوي اطالعاتي است كه تو را شگفت، آمده ها در اين دانشنامه ) حقايق جالبي كه درباره دلفين2

  كني! ها آمده است، دربردارنده اطالعاتي است كه تعجب مي هاي جالبي كه در اين دانشنامه پيرامون دلفين ) واقعيت3

  دارد! اطالعات آن تو را به تعجب وا مي ها، حقايقي جالب در اين دانشنامه آمده است و فين) در خصوص دل4

  »:شهداء الّذين تركوا وطنهم للدفاع عنه!الرجِع رفات مئات من جنود اُ« -30
  ، كه براي دفاع، ميهن خود را ترك كردند، برگشت!پوسيده صدها تن از سربازان شهيد ) استخوان1

  هاي پوسيده صدها سرباز شهيد كه براي دفاع، وطن خود را ترك كردند، به وطن برگشت! ) استخوان2

  ، كه وطن خود را ترك كردند تا از آن دفاع كنند، به آن برگردانده شد!پوسيده صدها نفر از سربازان شهيدهاي  ) استخوان3

  ع از آن ترك كرده بودند، بازگردانده شد!) استخوان پوسيده صدها تن از سربازان شهيد كه ميهن خويش را براي دفا4

  »:!ةًالسهم اتّجاه الحشرات تساعدها لتصيدها فتبلعها حي ةمن جانب سمك ةًإطالق قطرات الماء متتالي« -31
  پس ببلعد! ،ها را زنده شكار كند كند تا آن ها، او را ياري مي ز سوي ماهي تيرانداز به سمت حشرهپي آب ادر ) رها كردن قطرات پي1

  ها را شكار كند تا زنده ببلعد! كند تا آن نداز به سمت حشرات، به او كمك مي) پرتاب كردن قطرات آب از سوي ماهي تيرا2

  ها را ببلعد! كند تا شكارشان كند، و زنده آن نداز به سمت حشرات، به او كمك ميدرپي از جانب ماهي تيرا ) رها كردن قطرات آب پي3

  ها را زنده شكار كند تا ببلعد! كند تا به او كمك كند كه آن قطرات آب را به سوي حشرات رها ميپي در پي) ماهي تيرانداز به شكل 4

32 - »يحسع حوله و تضربها حتّي تُ بالفين و إذا رأته تتجمالرّئيسي للد كوسه ماهي»: !قتَلسمك القرش العدو ....................  
  شوند تا او را بزنند و بكشند! ببينند، گردش جمع مي و اگر او راهاست  ) دشمن واقعي دلفين1

  زنند تا كشته شود! آيند و او را مي ند، اطرافش گرد هم ميشود، و اگر او را ببين ها برشمرده مي ) دشمن اصلي براي دلفين2

  د تا كشته شود!زنن بينند، پيرامونش جمع شده و مي آيد، و وقتي او را مي ها، دشمن اصلي به حساب مي ) براي دلفين3

  زنند تا بميرد! را مي شوند و او او را ببينند، به دور هم جمع مي شود، پس هر وقت ها، يك دشمن واقعي حساب مي ) براي دلفين4

33- عحيح:ين الص  
  إلي األعلي ثم أنزلني: دلفيني مرا به باال برد، سپس ناگهان پايين آورد! ةً) رفعني دلفين فجأ1

2ال تجرّب ( رَّما جنَتُه اآلخرون فَبدشوي! اي كه پشيمان مياند، نيازم ك: چيزي را كه ديگران آزمودهم  

  إن تعتمد علي الظّالم فأنت كمن استغاث بالنّار: اگر به ظالم اعتماد كني، پس تو مثل كسي هستي كه از آتش طلب ياري كرده است!) 3

  برابر ما دارند! دوكشند و حسي  ها مثل ما بو مي ناس أضعافنا: دلفي) تشم الدالفين مثلنا و لها حو4

34 - عالخطأن ي:  
  كرديم! ها سالم مي كه به آن ل، از مسافران استقبال كرديم، درحالي) استقبلنا المسافرين قرب الفندق و نحن نسلّم عليهم: نزديك هت1

  رادنه افتخار كنيم، زيرا آن عملي نكوهيده است!) ال نَفتخر جهالً بأجدادنا ألنّه عمل مذموم: نبايد به اجداد خود، نابخ2

  كنان از نخوردن داروها، به پزشك مراجعه كرد!ة: بيمار، شكوا) فحص المريض الطّبيب شاكياً من عدم تناول األدوي3

4كردم! بود، گريه مي اي كه به من داده خاطر نمره كه به ، درحالي: به استاد مراجعه كردمأعطاني ةلدرجاألستاذ و أنا أبكي  ) راجعت  

  »:هاي شكسته گشتند! ها را رها كردند و در بيابان به دنبال شاخه پرندگان النه« -35
  !ةعن الغصون المنكَسر ةهجرت الطّيور الوكنات و فتّشت في الفال) 2  !ةفي الفال ةتركت الطّيور عشّها و فتّشت عن األغصان المكسور) 1

 !ةتركت األعشاش و بحثت في الصحراء عن األغصان المنكَسر طّيورال) 4  في الصحراوات! ةغصون المكسورالطَّير هجرت الوكنات و بحثت عن ال) 3

  )36ـ39( :بما يناسب النّصة * اقرأ النّص التّالي ثم أجب عن األسئل*
ـ   الرّياح حرّكتو كلّما  ةبجوار شجر ةمعلّق ةفرأي هناك طبل ةفي يوم من األيام كان حيوان يمشي في غاب و كـان   ةأغصان األشجار، المسـت الطّبل

ـ  ة و سمع الصوت المهيب؛ ففكّر في نفسه مد ةالجث ةيصل إلي سمع الحيوان صوت عظيم؛ فعندما رأي ضخام و  ةو قال: ال شك أنّ جلد هـذه الطّبل
بغير الجلد، فندم و قال في نفسه: ما كنت أعـرف  و حاول أن يمزّقها (پاره كند) و لكنّه لم يحصل  ة، فطمع في أكلها، فصعد الشّجرلحمها لذيذ جداً

. فمضي في طريقه  ةفي أي مكانٍ و صوت مهيب، كانت المنفع ةضخم ةجثّ وجِدتأنّه إذا    .محزوناًأقلّ
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36 - عي:حيح للنصن المفهوم الص  

  !ضرر را از هر كجا جلويش را بگيري منفعت است) 2  عاري كه آن هم عالمي دارد! ) بزن بر طبل بي1

  ) آواز دهل شنيدن از دور خوش است!4  !افتد عاقبت گذر پوست به دباغ خانه مي) 3

37 - عالخطأن ي:  

  و انتبه إلي خطئه! ةوجدها خالي ةبعدما المس الحيوان الطّبل) 2  ، فاقترب منه لتناوله!طعاماً ة) كان يحسب الحيوان الطّبل1

  ة!في األصل لم تمزَّق بصعوب ةتي لم تكن ضخمالّ ةالطّبل ة) ورق4  !ة الحيوانَي علّقت علي الشّجرالّت ة) خدع ظاهر الطّبل3

38- عما ال يستنتجن ي :من النّص  

  !ة) ليس الخَبرُ كالمعاين2  ) ال نَحكم عما لسنا واثقين من صحته!1

  !ما في الخيال قريبةالواقع و بين بين ما نراه في  ة) المساف4  فرب سراب يبدو عيناً عن البعد! للنتيجة) يجب ألّا نقفز 3

39 - عالخطأن ي:  

  !ةمن تمزيق الطّبل ةلم ينتفع الحيوان بمنفع ة) في النّهاي2  شيئاً كما يظنّ الحيوان! ة) لم يكن في داخل الطّبل1

  كانت األغصان! ة) السبب الرّئيسي إليجاد األصوات في الطّبل4  !افأسرع إلي أخذه ةرأي الحيوان الطّبل) بمجرّد أن 3

* *عرفي خطأالن ي40ـ42: (في اإلعراب و التّحليل الص(  

  »:حرّكت« - 40

  »الرّياح«فعل و فاعله / يأخذ المفعول ـ  له حرف زائدة ـ من األفعال الماضي) 1

  ةفعلي ةفعل و مع فاعله جمل/ » ح ر ك«مادته ـ  من باب تفعيلـ  »حرِّكتُ«مضارعه ) 2

  فعل و له فاعل / »تفعل«علي وزن  »مصدره: تحرُّك«مزيد ثالثي ة ـ للغائب )3

  »أغصان«و مفعوله / فعلٌ  معلومة ـ للغائبـ  فعلٌ ماضٍ) 4

41- »جِوتد:«  

  مجهول / فعل و فاعله محذوفة ـ للغائبـ  فعل ماضٍ) 1

  / فاعله محذوف متعدـ  »وجود«مصدره ـ  مجرد ثالثي) 2

  ةفعلي ةعلٌ و الجملف/ » و ج د«مادته ـ  ليس له حرف زائدـ  »توجد«مضارعه ) 3

  فعل و فاعله قد حذف/  »إيجاد«مصدره ـ  الزمة ـ من األفعال الماضي) 4

  »:محزوناً« - 42

  حال /» أحزن«اسم مفعول من فعل ـ  »ح ز ن«ته ـ ماد »مفعول«علي وزن ) 1

  حال / »حزن«مصدره ة ـ نكرة ـ حروف أصلي ةله ثالث) 2

  / حالة نكرـ  »وم، « ةحروفه الزّائدـ  مفرد) 3

  / حال مذكرـ  مفردـ  اسم مفعول) 4

  )43ـ  50( :** عين الصحيح في الجواب عن الئسلة التالية

43 - عفي ضبط حركات الكلمات: الخطأن ي  

1لفينِ يفوقُ سالد عمس (م!اإلنسانِ عشرَ مرّات انْ) ال2ّ  ع نيلهمفع لِّملَّمتَني و عني!بما عنفَعني ما ي  

3رنَعتَذ ( نكُم سمكُ وف بِ لَّنُصلِّح شيء4  !ةٍرعسنطَقَ) الشّاطةٌئُ م ريجِبِ ةٌب!حيطاتوار البِحار و الم  

44- عفي اسمي الفاعل و المفعول: الخطأن ي  

  ه المتعلِّم!ي المعلِّم و من يتعلَّم نسمي) الّذي يعلّمنا يسم2  !هو الخالق يخلَقهو المخلوق و ما  يخلقمن ) 1

 ) ما يستَخرَج فهو المستَخرَج و من يقوم باستخراجها يسمي مستَخرِجاً!4  ما يصنَع فهو المصنوع و من يصنَع فهو الصانع! )3
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45 - عفيه معني االمتالك: ليسن ما ي  

1!فس في الصار2  ) كان الطلّاب ينتبهون لألستاذ عندما كان يدرعتها!لكن عندما تصادمت بها ب ةثمين ة) كانت لي سي  

  !ة) مع األسف لدي طلّابنا مشاكل يجب أن نقوم بحلّها بسرع4  !ة: عندك مرض السكر عليك بالمعالج) فحصني الطّبيب قائال3ً

46- علن الواو ية:و الهيئ ةعلي الحال ال يد  

  له! قاموا احتراماً همو  التالميذ ف) دخل المدير في ص2  ) نظرت الطّالبات إلي درجاتهنّ و هنّ متحيرات!1

  !نتظاهر في المدينة و نحن نُطالب حقوقنا) 4  ) استخدم والدي زميلي و أخويه في المصنع أمس!3

47 - عمضافاًن اسم المفعول، مفعوالً و اسم الفاعل ي:  

  هم!) كان عمي المشفقُ مصاحب الصبيان و يلعب مع2  ) اإلنسان المؤمن يري المعبود ناظرَ كّل أعماله فيراقب ما يفعله!1

  ) إنّنا ننتظر مسؤولي بالدنا العمل بما يعدون النّاس!4  ) ال يتخّذ المؤمنون الكافرين أولياء بعضهم علي بعض!3

48 - عإليجاد أسلوب الحال: الخطأن ي  

  ) هزمنا األعداء و رجعوا إلي بالدهم مأيوسينَ!2  في الشّارع مسرورينَ! يهصديقَميذ التّل زار) 1

  !ة) ال تتوقّعي منّي أن أقف أمام الظّلم صامت4  إلي مكان بعيد! ةًر) شوهدت العصافير مهاج3ِ

49 - علغرضٍ مختلف:المبالغ ن اسمي ة اُستُخدم  

  ) من كانَ لإلمام الحسين (ع) زواراً كانَ اهللاَ له غفّاراً!2  ال يخفي شيء عنه!علّام الغُيوب و  إلهنا) 1

  ) اهللا هو ستّار العيوب و خالق الموجودات في العالم!4  الشّمس! ةعألحمي عيني من أش ةالشّمسي ة) وضعت النّظار3

50- عمضافاً إليه: ليسن اسم الفاعل ي  

  ار!شاهدت تعجب الحضّ ة) عندما تكلّم األستاذ في الصال2  للتدخّل في بالدنا، لكنّهم انهزموا! ةالعدا ة) رغم محاول1

  بما ال يفهم من عادات و أخالق الجهالء! ةلمعارض) ا4  كان دواء! إذا كان صواباً األفاضل) كالم 3

  ))12تا انتهاي درس  10از درس ) ـ پايه دهم (5و  4هاي  درس(پايه دوازدهم ( دين و زندگي

  اي ميان مراتب توحيد است؟ ترتيب بيانگر چه رابطه ، به»م و زندگي و مرگم فقط براي خداست...هاي بگو همانا نماز و عبادت«آيه شريفه  - 51

  ) علّيت توحيد عملي و معلوليت توحيد نظري2  علّيت توحيد نظري و معلوليت توحيد عملي) 1

  ) معلوليت توحيد در ربوبيت و علّيت اخالص4  ) معلوليت اخالص و علّت توحيد در ربوبيت3

  ها چيست و بايد چگونه انجام بگيرد؟ ترين موعظه قرآن كريم براي انسان مهم - 52

  »صراطٌ مستَقيم هذا«خالصانه خدا ـ عبادت ) 2  »صراطٌ مستَقيم هذا«براي خدا ـ قيام ) 1

  »رَادىفُ مثْنَى و«عبادت خالصانه خدا ـ ) 4    »رَادىفُ مثْنَى و«براي خدا ـ قيام ) 3

  بيانگر كدام جزء عمل است و فقدان آن باعث چيست؟» فاعل الشر شر منه«حديث شريف  -53

  حسن فعلي ـ انجام جاهالنه كار) 2    نه كارحسن فاعلي ـ انجام جاهال) 1

  حسن فعلي ـ آلودگي به ريا) 4    حسن فاعلي ـ آلودگي به ريا) 3

  شود، كدام است؟ شدن آن مي چه سبب مرتفع ام راه تقويت اخالص است و آنگرفتار غفلت شدن مانع كد - 54

  يابي به درجاتي از حكمت افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند ـ دست) 1

  يابي به درجاتي از حكمت دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات ـ دست) 2

  خواستن از خدافت و شناخت نسبت به خداوند ـ كمك افزايش معر) 3

  خواستن از خدا دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات ـ كمك) 4

  گردد؟ گيرد، از كدام عبارت قرآني مستفاد مي ء استفاده قرار ميكه قدرت اگر با ايمان و تقوا همراه نباشد، براي هواي نفس مورد سو اين -55

  »ئن لم يفعل ما آمره ليسجننل و«) 2  »و لقد راودته عن نفسه فاستعصم« )1

  »اصب اليهن و اكن من الجاهلين«) 4  »السجن احب الي مما يدعونني اليه«) 3
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  براي خدا انجام دهد، به كدام دستاورد خواهد رسيد؟ اگر كسي چهل روز كارهاي خود را خالصانه (ص)به تعبير رسول خدا  - 56

  پيچيده حق را از باطل تشخيص دهد.در شرايط سخت و ) 2  يابد. راه رسيدن به آن را ميهدف درست و ) 1

  ها خواهد شد. ها و تباهي از لغزشمانع ) 4  شد. هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد چشمه) 3

  ساختن فردي كه تفكر جبرگرايي دارد، چيست؟ كار براي آگاهدر تمثيل مولوي، بهترين راه -57

  كني؟ از خدا شرمت بگو چه مي/  ) صاحب باغ آمد و گفت اي دني2  فشاند آن ميوه را دزدانه سخت مي/  رفت باالي درخت ) آن يكي مي1

  زدش بر پشت و پهلو چوب سخت مي/  درخت ) پس ببستش سخت آن دم به4  گنه را زار زار كشي اين بي مي/  ) گفت آخر از خدا شرمي بدار3

  باشد؟ شكني چه مي ها بر چه اساسي استوارند و عاقبت پيمان عهد و پيمان -58

  »ذلك بما قدمت ايديكم«احساس پشيماني ـ ) 2  »ذلك بما قدمت ايديكم«عمل ـ ) پذيرش عواقب 1

  »فعليهاو من عمي «پشيماني ـ ) احساس 4  »و من عمي فعليها«عواقب عمل ـ ) پذيرش 3

  خداوند متعال چگونه اسباب بينايي بندگانش را فراهم كرده است و در صورت پذيرش آن از سوي بندگان وضعيت آنان چگونه توصيف گرديده است؟ - 59

  »فعليها«ـ » انا هديناه السبيل) «2    »فعليها«ـ » قد جاءكم بصائر) «1

  »فلنفسه« ـ» انا هديناه السبيل) «4    »فلنفسه«ـ » قد جاءكم بصائر) «3

  اند؟ محكوم به چه موارديترتيب  بهكه نه در اجراي جهان نقصي هست نه در نقشه آن،  اين - 60

  ) مقدر به قدر الهي ـ مقضي به قضاي الهي2  الهي ـ مقضي به قضاي الهي ) مقضي به قضاي1

  ) مقدر به قدر الهي ـ مقدر به قدر الهي4  ) مقضي به قضاي الهي ـ مقدر به قدر الهي3

  ترتيب حاوي كدام نكات است؟ به» برم لهي به قدر الهي پناه مياز قضاي ا« (ع)خن امام علي اين س -61

  بودن ديوار ديگر بودن يك ديوار ـ محكم ) سست2  بودن ديوار ديگر ) ريختن يك ديوار كج ـ محكم1

  استوار بودن يك ديوار ـ نريختن يك ديوار ) سست4  ) ريختن يك ديوار كج ـ نريختن يك ديوار استوار3

  يك از موارد ذيل، صحيح است؟ در مورد علل عرضي، كدام - 62

  ب) استقالل از عوامل ديگر    الف) مشاركت چند عامل

  هاي مختلف هداشتن عوامل در مرتب  قرار) ت  يك از عواملدادن كل كار به هر ) نسبتپ

  ت) الف، 4  ت، پ) 3  پ) ب، 2  ) الف، ب1

  ؟فرمايد كنند و در مورد عاقبت افراد باتقوا چه مي چيزي تشبيه ميه تقوا را به چ هاي بي انسان (ع)امام علي  - 63

  شوند. افكنند. ـ وارد بهشت مي هايي كه سواركار خود را در آتش مي ) اسب1

  شوند. افكنند. ـ رستگار مي هايي كه سواركار خود را در آتش مي ) اسب2

  شوند. ارد بهشت مياند. ـ و هاي چموش و سركش شده ) سواركاراني كه سوار بر اسب3

  شوند. رستگار مي اند. ـ هاي چموش و سركش شده ) سواركاراني كه سوار بر اسب4

  اند، معلول چيست؟ ها خشم گرفته يا راه را گم كرده قرار ندادن خود در زمره كساني كه خدا به آن -64

  »يماهدنا الصراط المستق«گفتن ) صادقانه 2  »اهدنا الصراط المستقيم«فتن ) با توجه گ1

  »غير المغضوب عليهم و ال الضالين«فتن ) صادقانه گ4  »غير المغضوب عليهم و ال الضالين«توجه گفتن  با) 3

  باشند؟ ترتيب در چه صورتي نجس مي سگ و مردار حيوانات ديگر به - 65

  ) زنده و مرده آن نجس است. ـ داشتن خون جهنده2  ) زنده و مرده آن نجس است. ـ حرام گوشت بودن1

  داشتن خون جهنده ) تنها مرده آن نجس است. ـ4  ا مرده آن نجس است. ـ حرام گوشت بودن) تنه3

  آيد؟ دست مي به» يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون«شريفه كدام مورد از تدبر در آيه  - 66
  روزه يك واجب ديني است كه خداوند آن را به بعضي مؤمنان واجب كرده است. )2  شود. ) اگر انسان روزه بگيرد، قطعاً فردي باتقوا مي1

 ) روزه و نماز از واجبات ديني است كه اختصاص به مسلمانان ندارد.4  اند بايد همانند پيشينيان روزه بگيرند. ) كساني كه ايمان آورده3

  

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  »9«صفحه                                                آزمون آزمايشي پيشرويـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه 
  

  ؟وظيفه كسي كه با خوردن شراب، روزه خود را باطل كرده است، چيست - 67
  ) روزه را قضا كند و دو ماه متوالي روزه بگيرد.2  ) روزه را قضا كند و كفاره جمع بدهد.1

  ) به شصت فقير طعام بدهد و دو ماه روزه بگيرد.4  ) دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام بدهد.3

، بيانگر كدام حالـت اسـت و ايشـان    »آيد. ان دادن، بدش مياز نپرداختن به خود و خود را ژوليده نش ]خداوند[«فرمودند:  (ع)كه امام صادق  اين - 68

  كردند؟ استفاده از بوي خوش را به چه علت توصيه مي
  ها كردن انسان در معاشرت ) افراط در آراستگي ـ زيبا 2  ها كردن انسان در معاشرت ) تفريط در آراستگي ـ زيبا 1

  افراط در آراستگي ـ افزايش چند برابري ثواب نماز )4  ) تفريط در آراستگي ـ افزايش چند برابري ثواب نماز3

هاي ديگر قرار بگيرند و چه چيزي سـبب حفـظ ايـن     سبب شد كه مسلمانان در اندك مدتي سرمشق ملت (ع)وجود كدام خصلت در اهل بيت  - 69

  شود؟ خصلت در طول روز مي
  روز نماز در طول شبانه) عفاف ـ تكرار دائمي 2  روز ) آراستگي ـ تكرار دائمي نماز در طول شبانه1

  روي در امور زندگي ) عفاف ـ اعتدال و ميانه4  روي در امور زندگي ) آراستگي ـ اعتدال و ميانه3

  هاي دروني زن است و راهكار خداوند متعال براي حفظ اين نعمت چيست؟ چه چيزي بيانگر زيبايي - 70
  كام خاص و ويژه) احساسات لطيف ـ وضع اح2  ت عفاف ـ وضع احكام خاص و ويژهل) خص1

  ) احساسات لطيف ـ ارضاي حس مقبوليت از راه صحيح4  ) خصلت عفاف ـ ارضاي حس مقبوليت از راه صحيح3

  ايم و پاسخ به اين نياز با گذاشتن سيگار بر لب، نشانه چيست؟ ، چگونه سخني گفته»نياز به مقبوليت اختصاص به جوانان و نوجوانان ندارد.«اگر بگوييم  -71
  ) نادرست ـ ضعف دينداري2    عف دينداري) درست ـ ض1

  ـ ناتواني در اثبات خويشتن ) نادرست4  ) درست ـ ناتواني در اثبات خويشتن3

  كنند، اين استفاده چگونه بايد باشد و پيام كدام عبارت شريفه، حاكي از ثمره حجاب است؟ تر از زيورآالت استفاده مي كه زنان بيش باتوجه به اين - 72
  »يدنينَ علَيهِنَّ منْ جالبِيبِهِنَّ«توجه افراد نامحرم نشود. ـ ) موجب جلب 2  »يدنينَ علَيهِنَّ منْ جالبِيبِهِنَّ«كردن حجاب نشود. ـ ن  ) عامل رعايت1

  »فال يؤذين«جلب توجه افراد نامحرم نشود. ـ ) موجب 4  »فال يؤذين«نكردن حجاب نشود. ـ  ) عامل رعايت 3

  باره چيست؟ ن اقوام مختلف اسالمي چگونه است و ديدگاه اسالم در ايننحوه پوشش در ميا - 73
  ) يكسان ـ پوشش خاصي را معرفي كرده است.2  ) متفاوت ـ پوشش خاصي را معرفي كرده است.1

  ) يكسان ـ آن را پذيرفته است.4    ) متفاوت ـ آن را پذيرفته است.3

  ل چوپاني و آب دادن به گوسفندان، پاسخگوي كدام سؤال در حوزه پوشش است؟در حا (ع)تمثيل قرآن كريم از عفت دختران حضرت شعيب  - 74
  ) آيا در قرآن كريم درباره عفاف و پوشيدگي دستور خاصي وجود دارد؟1

  ) آيا اسالم شكل پوشش را معين كرده است؟2

  شود؟ ) آيا حجاب زنان، موجب سلب آزادي و كاهش حضور آنان در جامعه مي3

  ص به ما مسلمانان دارد؟) آيا حجاب اختصا4

  حجابي زنان غرب ريشه در چه دارد؟ نشانه اهميت حجاب در آيين مسيحيت چيست و با وجود آن، بي -75
  ) ستايش عفت حضرت مريم در معبد همگاني ـ انديشه مسيحيت تحريف شده1

  ترين نوع پوشش توسط زنان راهبه ـ انديشه مسيحيت تحريف شده ) انتخاب كامل2

  هاي مشركانه قبل از مسيح حضرت مريم در معبد همگاني ـ سنت ) ستايش عفت3

 هاي مشركانه قبل از مسيح ترين نوع پوشش توسط زنان راهبه ـ سنت ) انتخاب كامل4

  ))كتاب كار 4و درس  4رس د) ـ پايه دهم (56تا انتهاي صفحه  2و درس  34از صفحه  1رس د(پايه دوازدهم ( زبان انگليسي
Part A: Grammar & Vocabulary 

76- I sent you an email on Friday, .................... I haven’t heard back, .................... I just wanted to make sure you 

received it. 

1) and / so 2) but / so 3) so / but 4) but / and 
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77- He emphasized that managers had to be more .................... with their staff. 

1) communicative 2) communicatively 3) communicate 4) communication 

 

78- You .................... pick me up at the station. I can get a taxi. 

1) don’t have to 2) didn’t have to 3) may not 4) mustn’t 

 

79- Classes end .................... July 4, 2022 so we can go .................... holiday then. 

1) in / on 2) on / on 3) in / for 4) on / for 

 

80- When two or more elements combine and form a ...................., a chemical change takes place. 

1) challenge 2) collocation 3) compound 4) connection 

 

81- The hotel staff spared no pains to ensure that our stay was as .................... as possible. 

1) original 2) unexpected 3) grateful 4) enjoyable 

 

82- Sometimes, the key to success is to .................... how to take the very first step. 

1) confirm 2) deserve 3) recommend 4) recognize 

 

83- The house looked strangely ...................., although she knew she’d never been there before. 

1) complicated 2) advanced 3) familiar 4) unchangeable 

 

84- I don’t think we should .................... our business in the present economic state. 

1) magnify 2) expand 3) install 4) inform 

 

85- If you want something you’ve never had, you must be .................... to do something you’ve never done. 

1) essential 2) curious 3) willing 4) ethical 

 

86- Because the rich man knew nothing about .................... matters, his house was managed by his housekeeper. 

1) domestic 2) popular 3) attractive 4) traditional 

 

87- Most children’s television programs aim to educate and .................... at the same time. 

1) experience 2) introduce 3) entertain 4) organize 

 

Part B: Cloze Test 

Health can be thought of as the condition of being fit and well. The World Health Organization (WHO), the 

UN …(88)… that is concerned with health care throughout the world, gives a more precise …(89)… . It says 

that health is the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease 

and weakness. In a poor country, however, health might mean …(90)… getting enough food to stay alive 

and …(91)… the really serious diseases such as typhoid and cholera. As countries grow richer, they achieve the 

WHO’s more positive standard of good health, because their people can afford better food and …(92)… care. 

88- 1) agency 2) faculty 3) ministry 4) embassy 

 

89- 1) education 2) obligation 3) destination 4) definition 

 

90- 1) simply 2) culturally 3) similarly 4) honestly 

 

91- 1) contrasting 2) searching 3) avoiding 4) preparing 

 

92- 1) local 2) medical 3) comfortable 4) ancient 
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Part C: Reading Comprehension 

Passage 1 

Cherrapunji is one of the wettest places on Earth. Cherrapunji is in India, high in the Khasi Hills. There is a lot 

of rain in the hills and most of it falls in the summer. In 1974 there were 2,455 centimeters of rain in 

Cherrapunji. This was the highest annual rainfall ever recorded in one place. 

Cherrapunji is a wonderful place to visit. There are lots of hills and valleys, so it is a great place to hike. There 

are beautiful, high waterfalls and amazing views from the hills and cliffs. You can walk in the lovely, green 

forests, explore some amazing, old caves or go fishing in the deep, blue rivers. 
The rain in Cherrapunji usually falls at night. During the day it is often warm and sunny, but remember to pack 

an umbrella. The weather can always change. 

 
93- According to the passage, .................... . 

1) the year 1974 was in a way unusual in Cherrapunji 

2) Cherrapunji always has the highest rainfall in the world each year 

3) the amount of rain in one place in Cherrapunji in the year 1974 was unbelievable 

4) the tourists visiting Cherrapunji are often surprised by the rainfall there each year 

 

94- The passage mentions all of the following as activities people can do in Cherrapunji, EXCEPT .................... . 

1) catching fish  2) watching natural scenes 

3) watching animals in nature 4) enjoying walking in the forests 

 

95- According to the passage, in Cherrapunji .................... . 

1) it always rains during the night 

2) people can enjoy sunshine every day 

3) people are not allowed to kill any type of animal 

4) the rain falls in the summer more often than any time of the year 

 

96- In the last sentence of the passage, the writer seems to be .................... . 

1) advertising something  2) giving a sort of warning 

3) referring to a negative feature of Cherrapunji 4) introducing another interesting thing about Cherrapunji 

Passage 2 

William Sydney Porter, who wrote under the name of O. Henry, was a United States short-story writer, best-

known for his descriptions of the many kinds of people he observed and knew in New York City. He wrote 

about 600 pieces of fiction, and his collections of stories were very popular during the first decade of the 20th 

century. 

He was born in the state of North Carolina. When he was three, His mother died, and he was sent to a school 

taught by an aunt. At 15, he left school to work in his uncle’s shop, but he soon moved to Texas. He loved the life 

of the Southwest, and he learned to speak Spanish. In Texas, he was a bookkeeper and bank clerk. He also 

worked for a while on a large farm. 

After his marriage to Athol Estes in 1887, he began to write funny pieces for newspapers. He became so 

interested in writing that he bought a paper and made it a humorous weekly called The Rolling Stone. He wrote 

most of the pieces for it and even illustrated the articles himself. When the paper did not make enough money, 

he took a job writing for The Houston Daily Post as a reporter and journalist. 

In 1896, he was asked by the police to return to Austin, Texas, from Houston, to answer charges that he had 

taken money from the bank where he had worked. If he had returned, he might have been cleared of the 

charges. Instead, he ran away to New Orleans, Louisiana, then to Central America, and finally to Mexico. 

97- According to the passage, O. Henry was famous mainly for writing about .................... . 
1) news stories in newspapers 2) people whom he had worked with 
3) people in the state of North Carolina 4) People whom he knew in New York 
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98- O. Henry worked as all of the following except a .................... . 
1) farmer 2) school teacher 3) bookkeeper 4) bank clerk 
 

99- The word "it" in line 10 refers to .................... . 
1) paper 2) piece 3) writing 4) The Rolling Stone 
 

100- When O. Henry could not earn enough money from his newspaper, he .................... . 
1) sold it  2) went to New Orleans 
3) took a job as a reporter  4) began working with the police department 
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ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی)

ادبیات عمومی (انسانی)

ادبیات عمومی (انسانی)

دین و زندگی

معارف اقلیت

زبان انگلیسی
ریاضی تجربی

فیزیک تجربیزیست شناسی

دیفرانسیلشیمی

هندسه / گسسته

فیزیک ریاضی

ریاضی اختصاصی (انسانی)

ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

زبان اختصاصی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

زبان عربی (عمومی)

سال چهارم:حرکت شناسی ـ دینامیک ـ حرکت نوسانی ـ امواج مکانیکی (فصول اول تا چهارم)

مباحثدروس

فارسی

دین و زندگی (انسانی)

زبان انگلیسی

ریاضی تجربی

زیست شناسی

فیزیک تجربی

شیمی

حسابان

هندسه / ریاضیات گسسته

فیزیک ریاضی

ریاضی و آمار

علوم و فنون ادبی

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

جامعه شناسی

فلسفه و منطق

اقتصاد

دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

زبان عربی (عمومی ریاضی و تجربی)

زبان عربی (عمومی انسانی)

پایه دوازدهم: از ابتداي ستایش تا انتهاي درس 9 

پایه دوازدهم: دروس 1 و 2

پایه دوازدهم: دروس 1 و 2

پایه دوازدهم: درس 1 تا انتهاس درس 6

پایه دوازدهم: بخش 1 از درس 1 تا 6

پایه دوازدهم: درس 1 و درس 2 تا انتهاي صفحه 60 و دروس 1 و 2 کتاب کار

تا انتهاي صفحه 37

پایه دوازدهم: فصول 1 و 2 و 3 و فصل 4 (درس 1)

پایه دوازدهم: فصل هاي 1 تا 4

از فصل 1 تا انتهاي فصل 4

پایه دوازدهم: فصول 1 و 2 ـ فصل 3 تا ابتداي موج و انواع آن

پایه دوازدهم: فصول 1 و 2

پایه دوازدهم: فصول 1 و 2 و 3 (ضفحه 2 الی 69)

ریاضیات گسسته: کل فصل 1 و فصل 2 درس 1

هندسه 3: کل فصل 1 و فصل 2 درس هاي 1 و 2

پایه دوازدهم: فصول 1 و 2 ـ فصل 3 تا ابتداي موج و انواع آن

پایه دوازدهم: کل فصل 1 و فصل 2 درس 1

پایه دوازدهم: دروس 1 و 2

بخش 1 و 2 

پایه دوازدهم: از درس 1 تا انتهاي درس 6

پایه دوازدهم: از درس 1 تا انتهاي درس 5

پایه دوازدهم: از درس 1 تا انتهاي درس 6

پایه دوازدهم: از درس 1 تا انتهاي درس 3

فلسفه پایه دوازدهم: از درس اول تا انتهاي درس ششم (از صفحه 2 تا آخر صفحه 51)

از درس 1 تا انتهاي درس 5
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طراحان، بازبینان و ناظران علمی:

گروه فنی و تولید:

  

فیزیک

فیزیک

شیمی

 

 

 

 

ریاضیات

زمین شناسی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

 

 

 

 

  

سیروس نصیري ـ آرش اعتمادي

نصراهللا افاضل ـ پریسا شکارسري ـ وحید توتونچی ـ سید شهرام میررضوي

دکتر شاپور نامور ـ دکتر شهال ایمانی

آذین افضل زاده  ـ زهرا سادات سیدجوادي

امیر کبیري راد ـ پریسا کامکار

  
مسئول دفترچه

مهدیه کیمیایی پناه

حروف نگاران

صفحه آرایی

نکیسا رحمانیمدیر تولید

مهناز احراري 

مهدیه کیمیایی پناه
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  )4و  3فصول (شناسي  زمين
  ؟شوند چه نام دارند هاي زيرزميني بزرگ كه براي ايجاد تأسيسات زيرزميني ساخته مي مكان -101

  سدخاكي) 4  گابيون) 3  شهنترا) 2  مغار) 1
  ها سبب شده تا براي ساخت سدهاي خاكي از آن استفاده كنند؟ كدام ويژگي رس -102

  ) چگالي نسبتاً باال و نامحلول بودن در آب2  شود. مي ) با وارد شدن فشار و جذب كمي آب نفوذناپذير1
  آيد. صورت سيمان درمي ) با تركيبات آهكي آب به4  كند. ) سيمان به راحتي در بين فضاهاي خالي نفوذ مي3

  است؟ نشدهآهن در كدام گزينه به درستي مطرح  هاي راه نقش باالست در ريل - 103
  ها بخشي به روسازي جاده ) استحكام2  ) جلوگيري از انحراف خطوط ريلي1
  ها ) توزيع بار چرخ4    ) زهكشي3

  ها كدام است؟ عامل اصلي تغيير شكل سنگ -104
  ) تنش4  ها ) حركت ورقه3  ها ) گسل2  اي ) حركات دامنه1

  كدام اليه خاك حاوي گياخاك همراه با رس و ماسه است؟ - 105
  A) افق 4  ) سنگ بسترC  3) افق B  2) افق 1

  ؟باشد نميها مناسب  اي پايداري دامنههاي زير بر يك از روش كدام -106
  ) ديوار حائل4  ) گابيون3  ) تزريق رس2  ) افزايش پوشش گياهي1

  كدام عبارت به درستي بيان شده است؟ - 107
  ها بستگي دارد. ريز به ميزان جنس آن هاي دانه ) پايداري خاك1
  تر است. بندي سنگ باشد، احداث تونل مناسب ) اگر محور تونل عمود بر اليه2
  هاي سنگين باشد. گاه مناسبي براي سازه تواند تكيه مي شيست) سنگ دگرگوني 3
  دار هستند.رتري برخو گيرند از پايداري بيش هايي كه در باالي سطح ايستابي قرار مي ) تونل4

  ها و فضاهاي زيرزميني كدام است؟ عوامل مهم ناپايداري تونل - 108
  ) خردشدگي و هوازدگي4  ) جريان و فشار آب زيرزميني3  هاي زيرزميني ) حفاري2  ها ) نوع مقاومت سنگ1

  باشد؟ گاه خوبي براي سازه مي كدام نوع سنگ آهك تكيه -109
  ) سنگ آهك ضخيم اليه2  ) سنگ آهك همراه با كلسيت و دولوميت1
  ) سنگ آهك كارستي4  ) سنگ آهك داراي حفرات انحاللي3

  ؟آيد نميبه شمار  ها يابي ساختگاه سازه كدام مورد از عوامل مهم در مكان -110
  هاي پي سد ) مقاومت آبرفت2  هاي پي سد هاي وارده بر سنگ ) نوع تنش1
  ها در برابر ريزش ) پايداري دامنه4  هاي محل احداث سازه ) وضعيت پستي و بلندي3

  بزرگ را دارند؟ يها گاه سازه هاي رسوبي استحكام الزم براي تكيه كدام سنگ -111
  سنگ تشكيل شده باشد. كوارتزيت، گابرو و ماسه) كنگلومرايي كه قطعات آن از 1
  هاي انحاللي، سنگ گچ متراكم هاي ضخيم اليه فاقد حفره سنگ ) ماسه2
  هاي انحاللي آهك ضخيم اليه فاقد حفره سنگ و سنگ ) ماسه3
  هاي انحاللي آهك و گچ ضخيم اليه فاقد حفره ) سنگ4

  اند؟م در نوع تنش كششي چه نوع اثري بر روي سنگ باقي مي - 112
  ) گسستگي سنگ4  ) ترك خوردن سنگ3  ) بريدن سنگ2  ) متراكم شدن سنگ1

  هاي آن را كلسيت و دولوميت تشكيل دهند چه نام دارد؟ سنگي كه بيش از نيمي از كاني -113
  ) سولفاتي4  ) فسفاتي3  ) كربناتي2  ) رسوبي1
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  چه موضوعي ضروري است؟ هاي دريايي توجه به شناسي به منظور احداث سازه بعد از انجام مطالعات زمين - 114
  ) برآورد ميزان و كنترل جريان آب2    ) ژرفاي سازه دريايي1
 هاي فيزيكي و شيميايي آب ) ويژگي4    هاي سطحي آب ) جريان3

  ها كدام است؟ كار رفته در زيرسازي و روسازي جاده ويژگي مصالح به -115
  ي دارند.) مصالح زيرسازي زهكشي باال دارند و مصالح روسازي مقاومت باالي1
  ها. ) استفاده از مصالح خرده سنگي مقاوم در روسازي جاده2
  ) مصالح زيرسازي مقاومت بااليي دارند و مصالح روسازي زهكشي بااليي دارند.3
  هاي آستر. ) استفاده از قطعات سنگي يا باالست در اليه4

  هم، در استان البرز است؟عنوان سازه مخزني م كدام گزينه دليل مناسبي براي اهميت سد اميركبير به - 116
  آهك فاقد حفره سبب استحكام پي سازه شده است. ) سنگ2  ) استفاده از كوارتزيت، مقاومت سد را افزايش داده است.1
  ) سنگ گابرو سبب افزايش مقاومت در پي سنگ شده است.4  سنگ افزايش يافته است. ) استحكام الزم سازه با استفاده از ماسه3

  دبي رودخانه را درست بيان كرده است؟ كدام گزينه واحد - 117
  ) متر بر مجذور ثانيه4  ) مترمكعب بر ثانيه3  ) مترمربع بر ثانيه2  ) متر بر ثانيه1

  ؟باشد نمييك از عوامل زير وابسته  مقدار برگاب به كدام -118
  ) پوشش گياهي4  ) مقدار بارش3  ) سرعت جريان آب2  ) مقدار تبخير در منطقه1

  شود؟ ونه مشخص ميحريم كمي منابع آب چگ - 119
  هاي حفاظتي اطراف چاه ) پهنه2    ) براساس شعاع تأثير دو چاه1
  ) شناسايي چاه جذبي4  اي آب اي يا غيرنقطه ) بررسي نقطه3

  ها و مخازن سدها چه پيامدي را به دنبال دارد؟ نشيني مواد در آبراهه ته -120
  سدها ها و مخازن ندگي آبراهه) افزايش قدرت فرساي2  هاي باارزش كشاورزي ) از بين رفتن زمين1
  گيري سد ) كاهش ظرفيت آب4  شود. ها و مخازن سدها به سختي انجام مي برداري از آبراهه ) بهره3

  ))3فصل ) ـ پايه دهم (6فصل ) ـ پايه يازدهم (1: درس 3ـ فصل  2فصل (پايه دوازدهم (رياضي 

xاگر - 121  3 1 xدگاه ريشه دوم عد باشد، آن 2    تواند باشد؟ كدام مي 19
1 (9  2 (9-  3 (11  4 (10-  

xعبارت -122
( )

x




1
31

  شود؟ هايي تعريف ميxبراي چه  1

1(x 1  2(x  1  3(x  1 1  4(x  1  
xراگ -123 x   2 12 Aباشد، حاصل 5 x( x)   2 2 1   چقدر است؟ 12

1 (5/12  2 (5/5  3 (5/4  4 (5/13  

Aحاصل عبارت -124     


3 3
3

1 1 2 4 3
3 22 1

  كدام است؟ 

1 (1-  2 (1  3 (2  4 (1  
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fنمودار تابع - 125 (x) صورت زير است. اگر بهx
g(x)

x






21
h(x)و 1 x x 3 xباشد، كدام تابع در 4    حد دارد؟ 1

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

كه درصورتي -126
x

[x] f (x)
lim

[x] f (x)




2
حاصلباشد،  3

x
lim [ x]f (x)




2
  چقدر است؟ 

1 (2-  2 (2  3 (3  4 (3-  
اگر -127

x
lim( f (x) f (x))


  2
1

4 4 باشد، مقدار 1
x
lim[f (x)]
1

  كدام است؟ 

1 (2  2 (1  3 (1-  4 (2-  
مقدار - 128

x /
lim (sin [x] [sinx])


 
1 2

  چقدر است؟ 

  -2) 4  -1) 3  ) صفر2  1) 1

fتابع -129 (x) صورت زير است. اگر تابع به
[x] f (x) x

g(x) a x

bf (x) x

  
   
  

2
1 2

2
xدر   2 پيوسته باشد، مقدارb a 4 چقدر است؟  

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

fنقاط ناپيوستگي دو تابع - 130 (x) [x]; x   3ο وg(x)
x ax b


 2

1
2

aت. مقداريكسان اس  b چقدر است؟  

1 (3-  2 (2-  3 (2  4 (3  
  چند تا از جمالت زير درست است؟ -131

  شود، صعودي اكيد است. اي كه تعريف مي الف) تابع تانژانت در هر بازه

xب) دوره تناوب تابع
sin

3
4برابر 2

  است. 3

yين مقدار تابعتر پ) بيش sin x 23   است. 2برابر  1
  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

tanمعادله -132 x x   24 ο در بازه( , )
 

 2   چند ريشه دارد؟ 2

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

fاگر نمودار تابع - 133 (x) mcosm(x )
m


 

9
  كدام است؟ mصورت زير باشد، حدود كامل  به 2

1(m R 

2(m ο 

3(m 1 

4(m  2  
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sinدوره تناوب تابع -134 x cos x
f (x)

sin xcos x






4 4

1 2
  كدام است؟ 

1(2  2(
2

  3( 4(3
2

  

)sinاگر - 135 )

  

7 1
2 cosباشد، مقدار 3 4 چقدر است؟  

1(20
81

  2(19
81

  3(18
81

  4(17
81

  

tanدلهجواب معا -136 x

sin x sin x tan x




2

2   كدام است؟ 1

1(k



2

  2(k


2
2

  3(k
2

  ) فاقد جواب4  

fاگر - 137 (x) cos( x)  
13 fباشد، در اين صورت ماكزيمم تابع 14 (x) از مينيمم تابعf (x)   تر است؟ چقدر كم 1

1 (2/0  2 (3/0  3 (4/0  4 (5/0  

اگر - 138 
  4 mو 2

tan    كدام است؟ mباشد، حدود  2

1(m  2  2(m 1  3(m ο  4(mR  
sinجواب معادله -139 x sin x 22 1   كدام است؟ 4

1(k 


3 12
  2(k




2
  3(k




4
  4(k 


3 6

  

xبر p(x)مانده تقسيم اگر باقي -140  g(x)مانده تقسيم باشد، باقي 4برابر  2 xp (x) p(x) x  2 xبر 4    كدام است؟ 2
1 (20  2 (16  3 (20-  4 (16-  

اگر - 141
x

x
lim k

x x




 21
1

2 1
باشد، حاصل 

x

k
lim

| x | 2
3

  كدام است؟ 2

1 (1  2 (1-  3(  4(  

اگر -142
x

x[ x]
A lim

x x

 


31

و 2
x

x | x |
B lim

[ x] x

 


 

2

1
Aباشد، مقدار  B كدام است؟  

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

حاصل -143
x

sin x
lim

cos
x

 
4 41

  كدام است؟ 

1(  24  -1) 3  ) صفر(  

p(x)اگر -144 x x m  3 برx  پذير باشد، حاصل بخش 2
x

p(x )
lim

p(x)

 
2

1   كدام است؟ 8

1(1
8

  2(1
6

  3(1
4

  4(4
13

  

مقدار - 145
x
lim

x

 

 23

3
9

  چقدر است؟ 

1(  2(  3 (1  4صفر (  
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  ))4و  3هاي  فصل) ـ پايه يازدهم (1تا انتهاي گفتار ( 4ـ فصل  3تا آخر) ـ فصل  2(از ابتداي گفتار 2فصل (پايه دوازدهم (شناسي  زيست
  ....................رمز مربوط به رمزه پايان  ....................رمز مربوط به رمزه آغاز  -146

  ) برخالف ـ در ابتداي خود باز پيريميديني دارد.2  ) همانند ـ فاقد باز آلي تيمين است.1
  ) برخالف ـ داراي يك باز پوريني است.4  دار است. ) همانند ـ داراي پنج حلقه آلي نيتروژن3

  ام عبارت درست است؟در ارتباط با شكل مقابل كد -147
ي هـا رنا دهد و فقط در سه نوكلئوتيد پادرمزه با ديگر را نشان مي )tRNA( رناي ناقل ) تاخوردگي نهايي1

  تفاوت دارد. )هاtRNA( ناقل
  دهد كه هنوز تاخوردگي پيدا نكرده است. غيرفعال را نشان مي tRNA) ساختار 2
  كند. ونين حمل مييتيوت و يوكاريوت پس از فعال شدن مارداشته باشد، در پروك UACكه پادرمزه  ) درصورتي3
  گيرد تا نوعي آمينواسيد به آن متصل شود. ) اين ساختار در جايگاه فعال آنزيمي قرار مي4

  كدام عبارت در مورد يك ياخته فعال پانكراس، درست است؟ -148
تـر   هـا كـم   زهها از رمـ  ) تنوع پادرمزه2  شود. توسط يك پادرمزه شناسايي مي) هر رمزه 1

  است.
  سازي، رمزه آغاز دارد. ) هر رناي موردنياز براي پروتئين4  ) هر آمينواسيد، فقط يك رمز سه نوكلئوتيدي دارد.3

  هاي خاصي از دنا متصل شوند؟ چند مورد قادر هستند به توالي -149
  كننده در اشرشياكالي ب) فعال    الف) مهاركننده در اشرشياكالي

  مراز) پلي DNAت) دنابسپاراز (    راز)م پلي RNAپ) رنابسپاراز (
  ج) الكتوز    ث) مالتوز

  ) شش 4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1
  كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 150

  »....................كننده به  در حضور قند مالتوز در محيط باكتري اشرشياكالي و به دنبال اتصال فعال«
  گيرند. رونويسي بر روي توالي افزاينده قرار ميانداز، عوامل  ) راه1
  گردد. جدا مي ردهد و از اپراتو ) مالتوز، مهاركننده تغيير شكل مي2
  شوند. هاي مربوط به سنتز مالتوز رونويسي مي بسپاراز، ژن) رنا3
  گيرد. مورد شناسايي قرار مي ،) توالي خاصي از دنا، اولين نوكلئوتيد مناسب براي رونويسي4

  كند؟ اشاره مي نادرستيارتباط با بيان ژن موجود در هسته يك ياخته يوكاريوتي چند مورد به مطلب  در -151
  شود. انداز اين ژن قطعاً بيش از يك نوع پروتئين متصل مي الف) به راه

  ب) محل توليد و فعاليت عوامل رونويسي قطعاً متفاوت است.
  شوند كه قطعاً در نزديكي ژن قرار دارند. متصل مي هايي از دنا پ) همه انواع عوامل رونويسي به بخش
  توانند انواع مختلفي داشته باشند. ت) عوامل رونويسي و رنا بسپاراز مي

  ) چهار مورد4  ) سه مورد3  ) دو مورد2  ) يك مورد1
  كدام عبارت به درستي بيان شده است؟ - 152

  هفتگي دارند.) براي حالت موي انسان، دو دگره (الل) داريم كه رابطه بارز و ن1

  انسان، سه دگره (الل) داريم كه يكي بر سايرين بارز است. ABO) براي گروه خوني 2

  ) براي رنگ گل ميموني، دو دگره (الل) داريم كه نسبت به يكديگر بارزيت ناقص دارند.3

  ) براي رنگ چشم انسان، دو دگره (الل) داريم كه نسبت به هم رابطه بارز و نهفتگي دارند.4
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را ندارد. كـدام   Bو  Aهاي  يك از كربوهيدرات كننده هيچ داراي پسري هستند كه در گلبول قرمزش، آنزيم اضافه Aو مادري با گروه خوني  پدر - 153
  كند؟ گزينه در رابطه با اين خانواده به مطلب درستي اشاره مي

  ر و مادر خود است.) در صورت داشتن فرزند دختر، اين دختر از نظر گروه خوني مانند برادر و يا پد1

  گلبول قرمز خود فاقد هرگونه كربوهيدرات است. غشاء) پسر خانواده در 2

  خود فاقد دگره (الل) هستند. 9هاي شماره  تن ) پدر و مادر در يكي از فام3

  هاي خوني را داشته باشد. تواند همه انواع گروه ) پسر خانواده در فرزندان خود مي4

  ....................طور قطع  توان گفت در انسان به مي - 154
  شود. ايجاد مي VIII) بيماري هموفيلي به علت فقدان عامل انعقادي 1

  قرار داشته باشد. Xتن  ها در فام گوييم كه جايگاه ژني آن ) به صفاتي وابسته به جنس مي2

  است كه يك ژن بيماري را دارد، ولي بيمار نيست. زني) منظور از ناقل هموفيلي، 3

  زنان از نظر بيماري هموفيلي، تعداد انواع رخ نمود و ژن نمود برابر است. ) در4

  كند؟ ترين نوع بيماري هموفيلي چند مورد به مطلب درستي اشاره مي در رابطه با شايع - 155
  الف) در صورت بيماري مادر، همه پسران بيمار خواهند بود.

  ب) در صورت بيماري دختر، پدر قطعاً بيمار است.
  ورت سالم بودن پدر، همه دختران سالم خواهند بود.پ) در ص

  نمودها در فرزندان وجود دارد. ت) در صورت بيماري پدر و ناقل بودن مادر، امكان بروز همه رخ
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  تواند داشته باشد؟ تري مي نمودهاي متنوع ژن فرد، كدام - 156

  O) زن سالم از نظر هموفيلي با گروه خونيAB 2) مرد سالم از نظر هموفيلي با گروه خوني1

  B) زن سالم از نظر هموفيلي با گروه خونيA  4) مرد هموفيلي با گروه خوني3

هـاي   هاي بارز، رنگ قرمـز و دگـره   ا سه جايگاه ژني است و هر جايگاه دو دگره دارد و دگرهكه صفت رنگ در نوعي ذرت، صفتي ب با توجه به اين - 157
را  aabbccو  AABBCCنمودهـاي   ترتيب ژن نمودهاي دو آستانه طيف كه قرمز و سفيد هستند به آورند و رخ وجود مي نهفته، رنگ سفيد را به

آيند، از نظر رنـگ بـه كـدام ذرت شـباهت      وجود مي به aaBBCCو  AAbbccمودهاي ن هايي كه از آميزش دو ذرت با ژن دارند، بنابراين ذرت
  تري دارند؟ بيش

1 (aaBbCC  2 (AABBCc  3 (AaBBCc  4 (AABbCC  

  كدام گزينه در مورد بيماري فنيل كتونوري (تك جايگاهي، دو اللي، نهفته، غيروابسته به جنس) صحيح است؟ - 158
  باشند.توانند ناقل اين بيماري  ) مردان نمي1

  شود. هاي مغزي مشاهده مي ) در فرد بيمار در صورت مهار نشدن بيماري، آسيب2

  يابد. ) آمينواسيد فنيل آالنين در بدن كاهش مي3

  توانند ناقل اين بيماري باشند. ) زنان نمي4

  

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  »7«صفحه                                                                                           آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه ٌ 

 محل انجام محاسبات

 

  كند؟ اشاره مي درستيناچند مورد از موارد زير در ارتباط با بيماري فنيل كتونوري به مطلب  - 159
  فرد مبتال به اين بيماري قطعاً از والديني به دنيا آمده است كه هر دو ناقل بيماري هستند.الف) 

  دهند. ب) جهت تشخيص ابتالي احتمالي به اين بيماري، خون مادر را در بدو تولد نوزاد مورد آزمايش قرار مي
  ولي در خون فرزند اين آنزيم وجود داشته باشد. كننده فنيل آالنين وجود نداشته باشد، پ) ممكن است در خون مادر آنزيم تجزيه

  توان بيماري را درمان كرد. هاي فاقد فنيل آالنين مي ت) نوزاد مبتال نبايد شير مادر بخورد و در صورت تغذيه با شيرخشك
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ن گفت:توا شكل مي هاي قرمز داسي خوني ناشي از گويچه در يك فرد مبتال به بيماري كم -160
  ) در هر گلبول قرمز دو آمينواسيد در دو زنجيره بتا تغيير كرده و يك هموگلوبين تغيير شكل يافته است.1

  جا شده است. ) در دو زنجيره هموگلوبين يك باز پورين با يك باز پيريميدين جابه2

  لئوتيدي مشابه است.) ژن مربوط به زنجيره بتاي فرد بيمار با ژن فرد سالم از نظر تعداد و توالي نوك3

  تر دارد. تر و از يك نوع ديگر آمينواسيد يك عدد كم ) زنجيره بتاي هموگلوبين فرد بيمار نسبت به فرد سالم از يك نوع آمينواسيد يك عدد بيش4

  است. ....................هر جهش  - 161
  ) كوچك، بر بيان ژن تأثيرگذار2  ) كوچك، نوعي جهش جانشيني1

  ) تغيير چارچوب، نوعي جهش كوچك4  تأثير ولكول حاصل از رونويسي بي) جانشيني، بر م3

  ؟گيرد نميساز باكتري مولد سينه پهلو، جهش جانشيني روي داده است. در اين باكتري قطعاً تغييري در كدام مورد صورت  در ژن پروتئين -162
  ظيم بيان ژن) تن4  ) اندازه ماده وراثتي3  ) فعاليت محصول ژن2  ) اندازه رونوشت اوليه ژن1

  ....................توان گفت هر نوع جهش  مي -163
  شود. تن منجر مي ) بزرگ، به ناهنجاري ساختاري يك يا دو فام1
  شود. ) ناهنجاري عددي، از نوع بزرگ است و با كاريوتيپ مشاهده مي2
  ماندگي ذهني دارند. انجامد كه عقب ) ناهنجاري عددي، به تولد افرادي مي3
  .انجامد تن مي جايي، به كوتاه شدن طول همان فام همانند جهش جابهي ساختاري از نوع حذف، ) ناهنجار4

  ؟كنند نميهاي بزرگ چند مورد از موارد زير به مطلب درستي اشاره  با توجه به انواع جهش -164
  دهد. استر، تشكيل آن نيز رخ مي طور قطع عالوه بر شكستن پيوند فسفودي الف) در جهش حذف، به

  هاي هسته كاهش يابد. تن جايي ممكن است ميزان ماده وراثتي درون فام ر جهش جابهب) د
  دهد. هاي جنسي يك مرد هرگز رخ نمي شدگي در سلول پ) جهش مضاعف

  شود. استر تشكيل مي پيوند فسفودي 4استر شكسته و  پيوند فسفودي 4طور حتم  ت) در جهش واژگوني به
  ) يك 4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  در مورد ژنگان (ژنوم)، كدام موارد صحيح است؟ - 165
  دهد. الف) دناي راكيزه (ميتوكندري)، ژنگان سيتوپالسمي را در ژنگان انسان تشكيل مي

  اي. شود و برابر است با محتواي ژني هسته ب) ژنگان به كل محتواي ماده وراثتي گفته مي
  د.ده اي را در انسان تشكيل مي پ) دناي راكيزه، ژنگان هسته

  اي و سيتوپالسمي. شود و برابر است با محتواي ژنتيك هسته ت) ژنگان به كل محتواي ماده وراثتي گفته مي
  ) پ ـ ت4  ) ب ـ پ3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ ب1
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  ....................اسكلت محوري  ....................در انسان، اسكلت جانبي  -166
  كند. ) همانند ـ از ساختارهاي حساس بدن محافظت مي2  ارد.هاي خوني نقش د ) برخالف ـ در توليد ياخته1

  ) همانند ـ در حركت بدن نقش دارد.4  ) برخالف ـ داراي بافت استخواني فشرده است.3

  كند؟ اشاره مي نادرستيدر رابطه با ساختار بخشي از تنه يك استخوان دراز و اجزاي آن چند مورد از موارد زير به مطلب  -167
  صورت يك واحد به نام سامانه هاورس قرار گرفته است. اني فشرده در طول استخوان ران، بهالف) بافت استخو

  اي وجود دارد. ها، ماده زمينه هاي استخواني است كه درون اين ياخته مركز از ياخته ب) هر سامانه هاورس، داراي چندين استوانه هم
  قرار دارد. دواليه پيوندي پ) در بافت استخواني فشرده، در اطراف سامانه هاورس بافت

  شود. ت) ارتباط خوني بين دو سامانه هاورس توسط مجراي هاورس برقرار نمي
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  تواند باعث كاهش تراكم توده استخواني شود؟ چند مورد از موارد زير مي - 168
  ب) پركاري غده پاراتيروئيد    الف) بيماري سنگ كيسه صفرا

  هاي الكلي و گازدار ت) عدم مصرف نوشيدني  تونين يروئيد در توليد كلسيكاري غده ت پ) كم
  ) يك 4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1

  ....................در محل مفصل متحرك  -169
  ها حتماً توسط بافت غضروفي پوشيده شده است. ) سر استخوان2  ها حتماً از يك نوع هستند. ) استخوان1

  ها حتماً كپسول مفصلي دارند. ) استخوان4  د.ها حتماً دو عدد هستن ) استخوان3
  ................... به جزتوان در هر دو سطح جلويي و پشتي بدن مشاهده كرد؛  هاي زير را مي هاي اسكلتي بدن انسان همه ماهيچه در رابطه با ماهيچه - 170

  ) دو سر4  ) دلتايي3  اي ) ذوزنقه2  ) ماهيچه سريني1
  ؟نيستهاي اسكلتي  هيچهكدام مورد، مربوط به اعمال ما - 171

  ) حفظ دماي مناسب بدن2    ) برقراري ارتباط با ساير افراد1

  صورت قائم ) نگهداري بدن به4    هاي بدن ) كنترل همه دريچه3
  دهند، كدام مورد صحيح است؟ ظاهر مخطط مي ،اي در ارتباط با واحدهاي تكراري كه به تار ماهيچه -172

  هاي اكتين و ميوزين است. شده و داراي رشتهاز تعدادي ساركومر تشكيل هر واحد ) 1

  اند. ) داراي چند هسته است، زيرا در دوران جنيني چندين ياخته به هم پيوسته2

  هاي اكتين و ميوزين متصل است. قرار دارد كه به رشته Z) در دو انتهاي آن خط 3

  هاي تيره و روشن است. اي بوده و داراي بخش ) بخشي از يك تارچه ماهيچه4
  .................... به جزافتد؛  در هنگام انقباض ساركومرها، همه موارد زير اتفاق مي - 173

  ) كوتاه شدن طول اكتين و ميوزين2    به هم Z) نزديك شدن دو خط 1

  ) كوتاه شدن بخش روشن4  تر اكتين و ميوزين پوشاني بيش ) هم3
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  است؟كدام مورد، درباره هر تار ماهيچه اسكلتي بدن انسان صحيح  -174
  آورد. دست مي تر انرژي خود را به روش هوازي به ) بيش1
  ) از به هم پيوستن چند ياخته در دوران جنيني ايجاد شده است.2
  آيد. دست مي تر انرژي الزم براي انقباض آن از كراتين فسفات به ) بيش3
  دهد. ) مقدار زيادي ميوگلوبين دارد و انرژي خود را به كندي از دست مي4

  گزينه در ارتباط با اسكلت و حركت در جانوران صحيح است؟كدام  - 175
  ) اساس حركت در عروس دريايي و كوسه ماهي مشابه است.1
  گيرد. نوعي اسكلت دروني است كه در اثر تجمع مايع درون بدن شكل مي ،) اسكلت آب ايستايي2
  ها داراي غضروف است. ) كوسه ماهي برخالف ساير ماهي3
  ي، عالوه بر حركت نقش حفاظتي نيز دارد.) اسكلت آب ايستاي4

  هاي شيميايي توليد شده توسط ياخته عصبي كدام است؟ ويژگي مشترك همه پيك -176
  د.نشو آزاد مي ATPبرد بوده و با مصرف  ) از نوع كوتاه1
  شوند. ) سبب تغيير پتانسيل الكتريكي ياخته هدف خود شده و باعث تحريك يا مهار آن مي2
  كنند. اي عبور مي ياخته هدف خود از فضاي بين ياخته) جهت رسيدن به 3
  شوند. اي در غشاي ياخته هدف خود وصل مي ) به كانال پروتئيني ويژه4

  ....................ها  هورمون ....................هاي عصبي  ناقل - 177
  اشته باشند.توانند در چندين ريزكيسه ترشحي موجود در ياخته سازنده خود وجود د ) همانند ـ مي1
  هاي غيرعصبي تأثير داشته باشند. توانند بر روي ياخته ) برخالف ـ نمي2
  توانند با ورود به ياخته هدف موجب تغيير عملكرد آن شوند. ) همانند ـ مي3
  شوند. كننده مي باعث افزايش سطح غشاي ياخته ترشح ،كننده ) برخالف ـ جهت خروج از ياخته ترشح4

  است؟ نادرستريز،  ه با دستگاه درونكدام گزينه در رابط - 178
  صورت پراكنده و يا مجتمع وجود داشته باشند. ريز آن ممكن است به هاي درون ) ياخته1
  دهند. هاي دروني و بيروني بدن پاسخ مي ) نسبت به محرك2
  شوند. هاي اين دستگاه به خون وارد مي ) ترشحات ياخته3
  كنند. معده قرار داشته و هورمون گاسترين ترشح ميصورت مجتمع در  هاي آن به ) برخي ياخته4

  ....................اي كه  در بدن انسان غده -179
  كليه قرار دارد. گيرد، باالتر از غده فوق ) تحت تأثير هورمون سكرتين قرار مي1
  يرد.گ پسين قرار مي كند، در مجاورت هيپوفيز هاي ساخته شده توسط هيپوتاالموس را ذخيره مي ) هورمون2
  كند، پشت جناغ و ناي قرار دارد. ) با ترشحات خود ميزان تجزيه گلوكز و انرژي در دسترس را تنظيم مي3
  شود. هاي لنفي محسوب مي ها نقش دارد، جزء اندام ) با ترشحات هورموني خود در تمايز لنفوسيت4
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  در ارتباط با بخش مشخص شده در شكل، كدام گزينه درست است؟ - 180
  هر سه بخش غده هيپوفيز در مجاورت بخش استخواني قرار دارند. اي از قسمت عمده )1
  ) هيپوفيز برخالف هيپوتاالموس درون گودي استخوان كف جمجمه قرار دارد.2
  هاي عصبي به هيپوتاالموس متصل است. تر هيپوفيز، توسط رشته ) بخش بزرگ3
  از نوع متراكم است.كننده، استخوان كف جمجمه بوده و عمدتاً  ) استخوان محافظت4

  است؟ نادرستكدام عبارت،  -181
  »اثر دارد. ....................طور مستقيم بر توليد و ترشح  به ....................در انسان، هورمون مترشحه از «
  ) هيپوتاالموس ـ تستوسترون2    ) هيپوفيز پيشين ـ كورتيزول1
  ـ هورمون تخمدان) هيپوفيز پيشين FSH  4) هيپوتاالموس ـ هورمون 3

  اي كه شكلي شبيه سپر داشته و زير حنجره قرار دارد، كدام گزينه درست است؟ در رابطه با غده - 182
  هاي ترشح شده از آن در ساختار خود يد دارند. ) همه هورمون1
  شود، زير آن قرار دارد. ) ساختاري كه در هنگام بلع مانع ورود غذا به ناي مي2
  شود. تحت تأثير غده هيپوفيز بزرگ مي ،د در رژيم غذايي) در صورت كافي نبودن ي3
  كننده ميزان كلسيم در بدن است كه در ناحيه گردن قرار دارد. ) تنها غده تنظيم4

  كند. كدام گزينه در رابطه با اين بخش به درستي بيان شده است؟ هايي را ترشح مي بخش نشان داده شده با عالمت سؤال در شكل، هورمون - 183
  گردند. ها باعث افزايش هواي جاري مي شوند كه با باز كردن نايژك هايي از آن ترشح مي شرايط تنش هورمون) در 1
  دهند. شوند كه با تأثير مستقيم بر قلب، ضربان را افزايش مي هايي از آن ترشح مي ) در شرايط تنش هورمون2
  كند. ميمدت آماده  هاي كوتاه هايي بدن را براي پاسخ ) با ترشح هورمون3
  كند. ) هورمون جنسي زنانه و مردانه را در هر دو جنس ترشح مي4

  باشد. ....................تواند ناشي از افزايش  مي ....................در يك فرد بالغ  -184
  ) كاهش ميزان آب خون ـ هورمون ضد ادراري2  ) كاهش توان دفاعي بدن ـ هورمون كورتيزول1
  رساني به ماهيچه اسكلتي ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيك ) افزايش خون4  كليه ـ فشارهاي روحي و جسمي ) افزايش دفع سديم از3

  ....................است،  ....................در نوعي بيماري ديابت شيرين كه ناشي از  - 185
  ) اختالل در دستگاه ايمني ـ فرد بيمار حتماً سني باالتر از چهل داشته و چاق است.1
  شود. ) چاقي و عدم تحرك در افراد داراي زمينه ارثي ـ انسولين به مقدار كافي ترشح نمي2
  تواند الغر و يا طبيعي باشد. ريز جزاير النگرهانس ـ فرد بيمار مي  هاي درون ) تخريب گروهي از ياخته3
  شود. فع ميصورت رقيق د ) كاهش ترشح هورمون مترشحه از هيپوفيز پسين ـ مقدار زيادي ادرار به4

  ))3 و 2هاي  فصل( ) ـ پايه دهم2دوازدهم (فصل (پايه فيزيك 
SI،F كند در وارد مي Bبر  Aو نيرويي كه  A،kg2كنند. اگر جرم  بر هم نيرو وارد مي Bو  Aدو جسم  - 186 i j  4 6

ρ ρρ
 SIدر  Aباشـد، شـتاب    

  كدام است؟
1(i j2 3

ρ ρ
  2(i j 2 3

ρ ρ
  3(i j4 6

ρ ρ
  4(i j 4 6

ρ ρ
  

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  »11«صفحه                                                                                           آزمون آزمايشي پيشرويـ تجربي دفترچه ٌ 

 محل انجام محاسبات

 

كننـد و جسـم سـاكن     بر جسم اثر مي N8و N6،N8روي سطح افقي با اصطكاك ناچيز قرار دارد و سه نيروي افقي kg4جسمي به جرم - 187
  نيوتني حذف شود، پس از دو ثانيه اندازه سرعت جسم چقدر است؟ 6است. اگر نيروي 

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

mكه آسانسور با سـرعت ثابـت   درون آسانسور ايستاده است. هنگامي فنريشخصي روي يك ترازوي  - 188

s
كنـد، تـرازو    بـه طـرف بـاال حركـت مـي      2

mكه آسانسور با شتاب هنگامي .دهد را نشان مي N520مقدار

s22  و تندشونده به طرف پايين حركت كند، ترازو چه عددي درSIدهد؟ ، نشان مي  

)N
g

kg
 10(  

1 (416  2 (624  3 (6/41  4 (4/62  

mرا در هوا با سرعت kg2جسمي به جرم - 189

s
1كنيم. اگر مقاومت هوا مقداري ثابت و به طرف باال پرتاب مي 24

وزن جسم باشد، پـس از چنـد    5

mرسد؟ ثانيه، جسم به باالترين ارتفاع مي
(g )

s
 210  

1 (0/3  2 (5/2  3 (2  4 (5/1  
  كند، در كدام جهت است؟ ايم و كتاب ساكن است. نيرويي كه كتاب بر ديوار وارد مي كتابي را به يك ديوار تكيه داده Fدر شكل زير، با نيروي افقي  - 190

1(  
2(  
3([  
4(Ζ  

Nرا به يك فنر به ثابت kg2جسمي به جرم - 191

cm
دهيم. اگر در اين حالـت طـول    آويزيم و فنر را در راستاي قائم حركت مي مي cm30و طول 4

  د، حركت جسم چگونه است؟برس cm33فنر به

m) شتاب رو به باالي1

s26  

m) شتاب رو به باالي2

s24  

m) شتاب رو به پايين3

s26  

m) شتاب رو به پايين4

s24  

  دهد. نيروي خالص متوسط وارد بر توپ چند نيوتن است؟ ر يك توپ فوتبال را نشان ميشكل زير، نمودار نيروي خالص برحسب زمان وارد ب -192
1( 32 10 

2( 35 10 

3( 2  
4 (5  
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mبا تندي افقي g500توپي به جرم -193

s
mكند و با تندي ميعمود بر يك ديوار به آن برخورد  8

s
گـردد. اگـر برخـورد تـوپ بـا       از ديوار برمـي  6

/ديوار s0   كند چند نيوتن است؟ طول بكشد. اندازه نيرويي كه ديوار بر توپ وارد مي 1
1 (70  2 (50  3 (25  4 (10  

Fاست، بر جسم نيروي 4/0و  2/0ترتيب  به در شكل زير، ضريب اصطكاك جنبشي و ايستايي جسم با سطح -194 ti 3
ρρ

نيوتن برحسب زمـان، وارد   

tكنيم. در لحظه مي s Nنيروي اصطكاك چند نيوتن است؟ 3
(g )

kg
 10  

1 (6  
2 (9  
3 (12  
4 (15  

mرعترا با س kg2جسمي به جرم - 195

s
شود. هنگام پيمودن ايـن   جايي جسم متوقف مي متر جابه 15كنيم و پس از  روي سطح افقي پرتاب مي 15

mكند چند نيوتن است؟ مسافت، اندازه نيرويي كه جسم بر سطح وارد مي
(g )

s
 210  

1 (35  2 (25  3 (20  4 (15  

eRكه در ارتفاعاي  فضانوردي درون ماهواره -196

  است قرار دارد. وزن اين فضانورد چند برابر وزن او در سطح زمين است؟ 2

1(1
4

  2(2
3

  3(4
9

  4(1
9

  

است.  5/0يلوگرم به ديواري كه اصطكاك آن ناچيز است تكيه دارد و ضريب اصطكاك ايستايي تخته با زمين ك 16اي به جرم  مطابق شكل، تخته -197

mتواند باشد؟ نيروي ديوار بر تخته چند نيوتن مي
(g )

s
 210  

1 (50  
2 (90  
3 (120  
4 (160  

كنيم تـا در نهايـت جسـم     ثانيه نيرو را حذف مي 4كنيم و پس از  وارد مي Fدارد، نيروي افقي كه روي سطح افقي قرار  kg2بر جسمي به جرم - 198
  چند نيوتن است؟ Fمتوقف شود. اگر نمودار سرعت ـ زمان جسم مطابق شكل زير باشد، 

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

kmبا سرعت kg1000خودرويي به جرم -199

h
متري خودروي ديگري كه  100اي مستقيم و افقي است. در يك لحظه به فاصله  در حركت در جاده 72

kmبا سرعت

h
  رسد حداقل نيروي ترمز خودروي اول چند نيوتن باشد تا به خودروي جلويي برخورد نكند؟ كند مي در همان جهت حركت مي 36

1 (2000  2 (1500  3 (1000  4 (500  
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اي از ماه، نيروي گرانشي خالص وارد بـر   باشد، در چه فاصله dبرابر جرم كره ماه و فاصله مركز كره زمين تا مركز ماه برابر  81اگر جرم كره زمين  -200
  نظر كنيد.) ها و خورشيد صرف اي كه بين ماه و زمين قرار دارد، صفر است؟(از نيروي ساير سياره سفينه

1(/ d0 9  2(/ d0 1   3 (/ d0 81  4 (/ d0 19   

Nكه به يك فنر با ثابت kg2مطابق شكل زير، بر جسمي به جرم -201

cm
سـتانه  و در آ ايم و جسـم سـاكن   وارد كرده Fمتصل است، نيروي افقي  4

چند  Fباشد، اندازه  4/0است. اگر ضريب اصطكاك ايستايي جسم با سطح  cm5و افزايش طول فنر از حالت طبيعي برابر حركت به طرف راست
  تواند باشد؟ نيوتن مي

1 (30  
2 (28  
3 (12  
4 (8  

  است؟ SIچند واحد ژول باشد، تكانه جسم  10گرم و انرژي جنبشي آن  200اگر جرم جسمي  - 202
1 (4000  2 (2000  3 (4  4 (2  

 C) را طي كند. اگر اصطكاك ناچيز باشـد، تنـدي جسـم در    ABCكنيم تا مسير ( بدون سرعت اوليه رها مي Aدر شكل زير، جسمي را از نقطه  -203

ABچند متر بر ثانيه است؟( m Rدايره و شعاع نيم 20 m Nو 2
g

kg
   است.) 10

1 (15  
2 (10  
3(2 30  
4(2 15  

mرا با سرعت kg2جسمي به جرم - 204

s
mكنيم و جسم با سـرعت  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي 10

s
گـردد.   بـه محـل پرتـاب برمـي     8

mترين ارتفاعي كه جسم باال رفته است، چند متر است؟ ( بيش
g

s
 210(  

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

mمتر گلوله كوچكي را با سرعت 35مطابق شكل، از يك بلندي به ارتفاع  -205
V

s
 متـري   40كـه جسـم بـه ارتفـاع      كنيم. هنگامي پرتاب مي 20

mرسد، چه سرعتي دارد؟( مي
g

s
   ، مقاومت هوا ناچيز است.)10

1(20 3  
2(10 5  
3(10 3  
4(5 5  
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بـرد. اگـر ايـن وزنـه از      ثانيه با سرعت ثابت باال مي 10در مدت  hرا از روي زمين تا ارتفاع  kg100اي به جرم وزنه w625يك جرثقيل با توان - 206

mبدون سرعت اوليه رها شود، با سرعت hارتفاع 

s
بـازده جرثقيـل چنـد درصـد      كه مقاومت هوا نـاچيز باشـد،   رسد. درصورتي  به زمين مي 10

mاست؟
(g )

s
 210  

1 (90  2 (85  3 (80  4 (75  

mاي گاز محبوس چند كيلوپاسكال است؟ اند. فشار پيمانه درون ظرف ساكن 2و 1در شكل زير، دو مايع -207
(g )

s
 210  

1 (1-  
2 (1+  
3 (1000-  
4 (1000  

 مترجيوه است؟ چند سانتي Aدر  مايع مترجيوه است. فشار سانتي 70پاسكال و فشار هوا  27200در شكل زير، فشار گاز محبوس  -208

N g
(g , / )

kg cm
      جيوه  310 13 6  

1 (15  
2 (20  
3 (30  
4 (50  

باشـد،   cm3و cm2،cm8ترتيـب  بـه  Cو  A ،Bهاي  متبرقرار است. اگر قطر مقطع قس Aبه  Cدر شكل زير، جريان آرامي از يك مايع از  - 209
  ها درست است؟ كدام عبارت

  است. Cو  Aتر از فشار  بيش Bالف) فشار در 

C،4ب) تندي مايع در 
  است. Aبرابر تندي مايع در  9

  است. Cو  Bتر از  بيش Aآهنگ جريان شارش مايع در پ) 
  ) الف، ب4  ) الف، ب، پ3  ) الف، پ2  ) ب، پ1

 چنـد  Dباشد، فشار در نقطه  cm210ها ريزيم. اگر سطح مقطع هريك از شاخه مي Aدر شاخه  گرم از يك مايع به چگالي 200در شكل زير،  -210

Nيابد؟( پاسكال افزايش مي
g

kg
 و 10   (.است  

1( 32 10  

2(310  

3( 25 10  
4 (50  
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 ))انگيز اي شگفت تا ابتداي نفت هديه 1فصل زدهم () ـ پايه يا( ابتداي برقكافت آب) 54از ابتدا تا صفحه  2فصل (پايه دوازدهم (شيمي 
  هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت - 211

  ها براي تبديل شدن به كاتيون يكسان است. آ) در يك گروه فلزي روند تغيير شعاع اتمي با تمايل آن
  تر از عناصر نافلزي است. ب) در يك دوره شعاع اتمي شبه فلزها كوچك

  دهند. ول تناوبي، دو عنصر وجود دارد كه يون پايدار تشكيل نميپ) در دوره دوم جد
  يابد. صورت منظم كاهش مي ت) روند تغيير شعاع يوني در عناصر دوره سوم به

  قرار دارد، دو شبه فلز وجود دارد. Y39ث) در دوره تناوبي كه عنصر
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  هستند؟ نادرستير هاي ز چه تعداد از عبارت -212
  با گاز كلر خواهد بود. (K)با گاز كلر، بيشتر از واكنش فلز پتاسيم (Rb)آ) شدت توليد نور و آزادسازي گرما هنگام واكنش فلز روبيديم

  دهد. م در اين دما با هيدروژن واكنش نميكه بر دهد، درحالي ب) در دماي اتاق، كلر به سرعت با گاز هيدروژن واكنش مي
  شود. هاي بلندتري بازتاب مي پ) با عبور نور سفيد از يك ياقوت، طول موج

  هاي منحصر به فرد يك فلز است. دهنده ويژگي شود كه نشان دار استفاده مي ت) از طال در وسايل الكترونيكي، كاله فضانوردها و صندلي چرخ

Feاي رنگ در زنگ آهن يون قهوهث)  2 .وجود دارد  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ها با هم برابر است؟ آن dهاي زيراليه  ضرب بار كاتيون در تعداد الكترون در كدام دو يون زير حاصل -213

Vآ) 2
Mnب)  23 2

Feپ)  25 2
Vث)  Cu29ت)  26 3

23  
  ث وت ـ آ  و) ب 4  ث ) آ و3  و ت) ب 2  پ وب ) 1

كامالً پر هستند و چه تعداد از عنصرها داراي حداقل يـك زيراليـه    d3در عناصر دوره چهارم جدول تناوبي چه تعداد از عنصرها داراي زيراليه -214
  ند؟(عددها از راست به چپ هستند.)باش پر مي نيمه

  5و  8) 4  4و  8) 3  5و  2) 2  4و  2) 1
  كدام واكنش با سه واكنش ديگر متفاوت است؟ - 215

1(Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)  2 3 2  2(SiO (s) C(s) Si(l) CO(g)  2  
3(TiCl Mg Ti MgCl  4 2  4(TiO Fe Fe O Ti  2 2 3  

را در نظر بگيريد كه فرمول شيميايي آن شامل سه يون است. اگر آرايش الكتروني يكـي از ايـن    Yو  Xر تركيب يوني دوتايي حاصل از دو عنص -216
  هاي زير همواره درست است؟ گيري ها به نئون و ديگري به آرگون رسيده باشد. چه تعداد از نتيجه يون

  ند.اي قرار دار آ) عنصرهاي سازنده اين تركيب يوني در دو دوره متوالي جدول دوره
  تواند باشد. ب) تركيب يوني حاصل، براساس عناصر جدول تناوبي، دو تركيب متفاوت مي

  دهد. هاي دو اتمي تشكيل مي پ) يكي از اين دو عنصر در دما و فشار اتاق مولكول
  است. 5ت) اختالف عدد اتمي اين دو عنصر برابر 

lتوميهاي با عدد كوان فاقد الكترون Yو  Xث) اتم هريك از دو عنصر     است. 2
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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خـواري را   از بين عنصرهاي داده شده در زير، چه تعداد عنصر، هر چهار خاصيت رسانايي الكتريكي، رسانايي گرمايي، سطح صـيقلي و چكـش   -217
  ؟ندارنددارند؟ چه تعداد عنصر، هر چهار خاصيت نام برده شده را 

S , Pb , P , Cl , Sn , Al , Na , Si , C16 82 15 17 50 13 11 14 6  

  4ـ  4) 4  4ـ  5) 3  2ـ  3) 2  3ـ  4) 1
تر است بـه جـرم    هاي زير، نسبت جرم مولي تركيب شيميايي فلزي كه استخراج آن از ساير فلزها آسان با توجه به معادله موازنه نشده، واكنش - 218

 باشد؟ پذيرترين است، كدام گزينه مي مولي فلزي كه واكنش

(Ag , N , O , Mg , Ti , Fe , Cu , Cl / : g mol )         1108 14 16 24 48 56 64 35 5  
I) Mg TiCl MgCl Ti

II) Ti FeCl Fe TiCl

III) Fe AgNO Fe(NO ) Ag

  

  

  

4 2
2 4

3 3 2

  

1 (5/4  2 (6  3 (15/0  4 (7 

  باشد؟ هاي زير در ارتباط با فلز آهن درست مي چه تعداد از عبارت -219
Feرا از Feآ) در فرايند صنعتي استخراج آهن در كوره بلند، فلز  O2   كنند. استخراج مي 3

  شود. ، براي استخراج آهن از سديم يا كربن استفاده ميهاي فوالد جهان ب) در فوالد مباركه مانند همه شركت
  شود. كيلوگرم از منابع معدني ديگر استفاده مي 1كيلوگرم سنگ معدن آهن و  2كيلوگرم آهن، تقريباً  1ازاي استخراج هر  پ) به 

  هاي زيستي كمتري از بين بروند. شود گونه ت) بازيافت فلزها از جمله فلز آهن سبب مي
آهـن   تر اسـت) بـراي جـوش دادن خطـوط راه     دهنده فعال مذاب توليد شده در واكنش ترميت (واكنشي كه در آن فلز آهن واكنش ث) از آهن
  شود. استفاده مي

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

گرم باشد، در كشت  05/0تن گياه برداشت شود و مقدار فلز طال در يك كيلوگرم گياه معادل  25اگر در پااليش طال به كمك گياهان در هر هكتار  - 220
  درصد در نظر بگيريد.) 90آيد؟ (بازده درصدي فرايند گياه پااليي را  دست مي ، چند كيلوگرم طال بهاز اين گياه هكتار 20
1 (5/2  2 (5/22  3 (25  4 (225  

سولفات  IIهاي مس  مول % با جرم يك نمونه سديم هيدروكسيد خالص برابر باشد، نسبت شمار80سولفات با خلوص  IIاگر جرم يك نمونه مس  -221
H)به سديم هيدروكسيد كدام است؟ , O , Na , S , Cu g mol )      11 16 23 32 64  

1 (1/0  2 (2/0  3 (5/0  4 (5  
K)گرم پتاسيم نيترات 5/50 - 222 NO درصد مطابق با واكنش موازنه نشده زيـر تجزيـه گـردد،     50درصد، اگر بر اثر گرما به ميزان  80با خلوص  3(

N)د (خاكستر) بر جاي مانده در ظرف چقدر است؟جرم مواد جام , O , K g mol )    114 16 39  
CKNO (s) K O(s) N (g) O (g)   500

3 2 2 2 

  گرم 65/34) 4  گرم 7/39) 3  گرم 6/29) 2  گرم 4/9) 1
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NaN)سديم آزيد - 223 شود. اگر براي پر شدن  ها ميشود و گاز نيتروژن حاصل، سبب پر شدن كيسه هواي خودرو مطابق با واكنش زير تجزيه مي 3(
% اسـت و  90درصد بايد وجود داشته باشد؟ (بازده درصدي واكنش  80ليتر گاز نيتروژن نياز باشد، چند گرم سديم آزيد با خلوص  63كيسه هوا 

/چگالي گاز نيتروژن در شرايط واكنش g L 11 Naاست. 2 , N g mol   123 14(  

NaN (s) Na(s) N (g) 3 2  
1 (65  2 (84  3 (130  4 (5/162  

  هاي زير درست هستند؟ يك از عبارت كدام - 224
  گيرند و با مبادله هدفمند يون همراه هستند. هاي طبيعي همچون تندر و آذرخش از ماهيت الكتريكي ماده سرچشمه مي آ) پديده

  يابي به مواد مناسب و تأمين انرژي است. دست شوند، هايي كه موجب آسايش و رفاه مي ب) دو ركن اساسي تحقق فناوري
  روند. هايي از آن به شمار مي ها، سلول سوختي و برقكافت نمونه پ) يكي از قلمروهاي الكتروشيمي تأمين انرژي است كه باتري

ـ هاي فلزي انتقال ايمن آب آشاميدني، درمان و كاهش اثر نقص عضو و كسب اطمينان  ت) ساخت لوله هـاي دارويـي و    د فـراورده از كيفيت تولي
  بهداشتي جزو قلمروهاي الكتروشيمي هستند.

  ، سلول خورشيدي و باتري غيرقابل شارژ تشكيل شده است.LEDث) چراغ خورشيدي يك ابزار روشنايي الكتروشيميايي است كه از المپ 
  ) ب ـ ت4  ) آ ـ ب ـ پ3  ) ب ـ ت ـ ث2  ) آ ـ ت ـ پ1

دهد كه در اين فرايند اتم اكسيژن .................... يافته است. با  هاي .................... و اكسيژن را نشان مي بين اتم اي از واكنش شكل زير الگوي ساده - 225
  دهد. كه اكسيژن نافلزي فعال است با برخي فلزها مانند .................... واكنش نمي اين

  
   ) روي ـ كاهش ـ پالتين1
  ) روي ـ اكسايش ـ طال2
  ) نيكل ـ كاهش ـ پالتين3
  ) نيكل ـ اكسايش ـ طال4
  

  هاي داده شده درست هستند؟ واكنش يك از نيم كدام - 226

Zn واكنش اكسايش روي:  آ) نيم Zn e    

II :(Feواكنش اكسايش يون آهن ( ب) نيم Fe e   2 3  

Oواكنش كاهش اكسيژن:  پ) نيم e O   2
2 2 2  

Hواكنش كاهش هيدروژن:  ت) نيم e H 2 2 2  

Fواكنش اكسايش يون فلوئور:  ث) نيم F e  22 2  
  ) ب ـ ت ـ ث4  ) آ ـ پ ـ ت3  ) ب ـ پ ـ ت2  ) آ ـ پ ـ ث1

  در واكنش سوختن منيزيم، گونه اكسنده و گونه كاهش يافته، كدام است؟ - 227

1(O2  ـMgO  2(Mg ـMg 2  3(O2  ـO 2  4(Mg  ـO2  
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Cتواند ترين اكسنده است و .................... مي ............ ضعيفتوان نتيجه گرفت ........ با توجه به جدول زير، مي - 228 2 .را اكسيد كنند  
  

1(D 3  ـB  وA  

2(A ـB 2  

3(D 3 ـA وB 2  

4(A ـD 3  
  

  اند؟ هاي اكسنده به درستي برحسب كاهش قدرت مرتب شده شوند، در كدام گزينه گونه طور طبيعي انجام مي هاي زير كه به با توجه به واكنش - 229

Cr (aq) Sn (aq) Cl (aq) Sn(s)    2 2 32   آ(2

Fe(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn(s)   2   (ب2

Fe(s) Cr (aq) Fe (aq) Cr (aq)    3 2 22   (پ2

1(Sn Cr Fe 2  2(Fe Cr Sn   2 3 2  3(Sn Cr Fe   2 2 2  4(Sn Cr Fe   2 3 2  

  هاي كربن در كدام دو تركيب زير برابر صفر است؟ جمع جبري عدد اكسايش اتم -230

  ) اتيلن گليكول ـ بنزن4  ) استيك اسيد ـ گلوكز3  ) گلوكز ـ اتين2  ) استيك اسيد ـ اتانول1

Cu(s)در واكنش -231 HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)   3 3 2 2   ؟باشند نميبا تغيير عدد اكسايش همراه  ها اتمكدام ، 2

  Hهاي  و تمامي اتم Nهاي  % اتمO    2 (50و  Hهاي  ) اتم1

  Hهاي  و تمامي اتم Oهاي  % اتمO 4 (50و  Hهاي  و تمامي اتم Nهاي  % اتم50) 3

  از مطالب زير درست است؟ با توجه به اطالعات داده شده در جدول و سري الكتروشيميايي، چند مورد - 232

Agالكترود نقره، قطب منفي سلول گالواني 1رديف  Pt .است 

Mgبيروني سلول گالواني مدارها در  جهت حركت الكترون 2رديف  Ag.از الكترود منيزيم به سمت الكترود نقره است ، 

Mgالوانيبا انجام واكنش در سلول گ 3رديف  Ni شود. تر ميجرم الكترود نيكل بيش 

Ni، قطب منفي سلول گالوانيNiالكترود 4رديف  Ag .است 

Niنسبت به Ag) يونآ 2 تري است. اكسنده قوي  

  ترين اكسنده است. ن فلزات داده شده، فلز پالتين قويب) در بي

Mg)سلول گالواني موتوريالكتروپ) نيروي  Pt) است.3) و (2)، (1هاي ( برده در رديف هاي نام تر از سلول بيش (  

  ، نقره نقش كاتد را دارد.»پالتين ـ نقره«و » نقره ـ نيكل«ت) در هر دو سلول گالواني 

  3) 4  2) 3  1) 2  فر) ص1

  

  

E (V)ο واكنش كاهش نيم 

83/0+ A (aq) e A(s)   

3/0+ B (aq) e B(s)  2 2 

44/0- C (aq) e C (aq)   3 2 

6/1 - D (aq) e D(s)  3 3 
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  شود؟ تري مبادله ميشهاي بي براساس معادله موازنه شده، در كدام واكنش تعداد الكترون -233

1(Cr(s) Fe (aq) Cr (aq) Fe (aq)    3 3 2  2(FeCl (aq) SnCl (aq) FeCl (aq) SnCl (aq)  3 2 2 4  

3(Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)  2 3 2  4(Na SO (aq) S(s) Na S O (aq) 2 3 2 2 3  

/) سولفات با غلظتIIليتر محلول مس ( ميلي 500اي از جنس آلومينيوم را درون  تيغه - 234 mol L 10 /دهيم. پس از مبادله قرار مي 2  2136 12 10 

Cu]الكترون بين اكسنده و كاهنده، نسبت ]

[Al ]





2

  در محلول كدام است؟ 3

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

  دهد؟ گالواني آلومينيوم ـ مس درست نشان مي ها را در سلول كدام نمودار تغيير غلظت يون -235
Cu e Cu E / v

Al e Al E / v

 

 

   

   

2

3
2 0 34
3 1 66

ο

ο
  

1( 2(  3(  4 (  
 توان در ظرف آهني نگهداري كرد؟ هاي زير را نمي محلول چه تعداد از نمك - 236

  ZnSO4ـ  NaNO3ـ  CuSO4ـ  SnCl2ـ
  MgCl2ـ  AgNO3ـ
1 (1  2 (3  3 (2  4 (4  

  است؟ نادرستهاي داده شده، كدام مطلب،  درباره واكنش اكسايش ـ كاهش بين گونه - 237
Ce (aq) e Ce (aq) , E / v

Cr (aq) e Cr(s) , E / v

  

 

   

   

4 3

3
1 72

3 0 74

ο

ο
  

Ce) كاتيون1 (aq)3 .در اين واكنش، كاهنده است  
Ceاهندگي) قدرت ك2 (aq)4 ازCr(s) تر است. بيش  
3(Eο  خودبه + ولت است و به98/0واكنش برابر) خود) پيشرفت دارد. صورت طبيعي  
  آن مبادله شده است.الكترون در  3است و  8هاي استوكيومتري مواد پس از موازنه معادله آن، برابر  ) مجموع ضريب4

  تواند كدام عدد باشد؟ مي Mبا توجه به موارد زير، پتانسيل استاندارد كاهش فلز  -238
M(s) Hg (aq) Hg(s) M (aq) E (Hg (aq) / Hg(s)) / v

.M (aq) Sn(s) E (Sn (aq) / Sn(s)) / v

.M(s) Mg (aq) E (Mg (aq) / Mg(s)) / v

M (aq) Mn(s) M(s) Mn (aq) E (Mn (aq) / M

  

 

 

  

    

   

   

  

2 2 2

2 2

2 2

2 2 2

0 85
ــود 0 انجام نمي ش 14
2 انجام نمي شــود 38

ο

ο

ο

ο n(s)) / v 1 18

   

1 (11/0+  2 (11/0-  3 (40/0-  4 (2/1+  
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  شود؟ ه ميگرم از تيغه آندي، چند گرم به جرم تيغه كاتدي اضاف 8/1ازاي كاهش جرم  در سلول گالواني منيزيم ـ طال، به - 239
(Mg , Au g mol )   124 197  

1 (9/4  2 (85/9  3 (77/14  4 (7/19  
ها تغيير جرم تيغـه چنـد    مول الكترون بين آن 5/0ايم. با مبادله  سولفات قرار داده IIاي از جنس فلز آلومينيوم را درون محلول غليظ مس  تيغه - 240

  افته روي تيغه رسوب كند.)هاي كاهش ي درصد از يون 70كه  (با فرض آن گرم خواهد بود؟
(Al , Cu g mol )   127 64  

1(/ g4 /)2  كاهش 5 g6 /)3  كاهش 7 g11 /)4  افزايش 2 g6   افزايش 7
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   فارسي
  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 2«گزينه  -1

  بهره از رزق و روزي روزي: مستمند، فقير، بي بي
  سودا: ديوانگي

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) ( ـ مجمر: آتشدان روسري، سرپوشمعجر: 
  )متوسط( )كيبي ـ واژهپايه دوازدهم ـ تر((گزمه) است. » شنونده«، »مستمع«ـ معني درست » 1«گزينه  - 2
  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 3«گزينه  - 3

  الف) مفتول: سيم (مفتولي: سيمي)
  ب)  مألوف: خو گرفته، هميشگي 

  )متوسط( )پايه دهم ـ تركيبي ـ واژه((گزمه) ها / كميت: اسب سرخ مايل به سياه / فياض: بسيار بخشنده  پ) جالجل: زنگوله
  )متوسط( )پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ امال((گزمه) و مصلحت / ثواب: پاداش كار نيك  ـ صواب: درست» 2«گزينه  - 4
  )متوسط( )پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ امال((گزمه) ـ خاستن: بلند شدن / خواستن: طلب كردن » 2«گزينه  - 5
استرحام و طلـب بخشـايش /   / قريب   به زودي و عنتوران / س دري / وارهيدن از دم هتاكي و پردههاي نادرست:  امالي درست واژهـ » 3«گزينه  - 6

  )آسان(  )پايه دهم و دوازدهم ـ تركيبي ـ امال((گزمه) بخش  مسكر و شادي
  ها: دو رابطه تضاد برقرار است. بررسي ساير گزينه دوبه» 1«هاي گزينه  ـ ميان واژه» 1«گزينه  - 7

  ترادف»هزاهز و غريو«تضاد »فعمضرات و منا«، »جزر و مد«، »عزل و نصب»: «2«گزينه 
  ترادف»ينبوع و چشمه«، »سالست و رواني«تضاد / »مدح و ذم«، »ايجاز و اطناب»: «3«گزينه 
  ترادف »ابطال و الغا«تضاد / »انقباض و انبساط«، »افراط و تفريط«، »بدو و ختم»: «4«گزينه 

  (دشوار)) پايه دهم ـ درس هفدهم ـ دستور) (كتاب همراه علوي(
تشبيهي با چهار ركن مواجـه  در مصراع دوم هم با /  وجود ندارد. آتش عشق اضافه تشبيهي است تعليلحسن » 3«ـ در بيت گزينه » 3«گزينه  - 8

  ها: به / جوش زدن: وجه شبه؛ بررسي ساير گزينه هستيم. به سان: وجه شبه / من: مشبه / ديگ: مشبه
بـه   »اميد و آرزو«و هم در معناي  »رايحه«در مصراع دوم ايهام است: هم در معناي » بوي«)؛ واژه ناقصهمسان (ناجناس و كوي بوي »: 1«گزينه 

  كار رفته است.
اين رابطه ) مزه شور (در بيت مقصود شاعر نيست و با نمكدان مراعات نظير دارد2) هيجان (در بيت به كار رفته است)، 1شور»: 2«گزينه 
  اضافه تشبيهي است.» خوان زمين«ساخته است. در اين بيت تركيب » ايهام تناسب«آرايه 

  مراعات نظير وجود دارد.» قطره، آب و اشك«هاي  مصراع دوم مصداقي است براي مصراع اول / در بيت بين واژه»: 4«زينه گ
  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (

/  لوب معادله استصداق و مثالي براي مصراع اول و اسممصراع دوم  / اضافه تشبيهي هستند» كوي عشق«و » نقد جان«ـ دو تركيب » 2«گزينه  - 9
 تلميح دارد.  »گنج قارون«بيت به  / است »نابود شدن«كنايه از » به باد رفتن« / تضاد در مفهوم هستند »قارون و گدا«واژگان 

  )متوسط) (هاي ادبي تركيبي ـ آرايه(گزمه) (
ساخته اسـت. / مصـراع دوم مصـداقي     »ميزيآ حس« ةآرايآميخته شده و  »حس بويايي«مفهومي است كه با » راحت«بوي راحت:  ـ» 2«گزينه  -10

» از مـزاج ديـار  «راحـت  بـوي   به وجود آمده اسـت: » اسلوب معادله«و آرايه  براي مصراع اول است و هر مصراع استقالل نحوي و معنايي دارند
  )آسان( هاي ادبي) (تركيبي ـ آرايه(گزمه)  توان جست. نمي» از دهان اژدها«دارو توان برد / نوش نمي

  الف) جناس ناهمسان: پاك و خاك  ـ» 4«ه گزين - 11
  ) دور از تو باشد2) هنگام فراق، 1ب) ايهام: دور از تو؛ 

  است. »تشخيص و استعاره«پ) تشخيص: به غم و ماتم دو صفت مادر و زاييدن نسبت داده شده كه 
  دانند. ث) حسن تعليل: دليل آزاد خواندن سرو را عدم تعلّق و نداشتن بر و ثمر مي

دارد و  نحـوي و معنـايي  بيت مبتني بر تشبيه است، هر مصـراع اسـتقالل    وگذاشت » طور كه همان«توان  سلوب معادله: بين دو مصراع ميت) ا
  )متوسط( هاي ادبي) (تركيبي ـ آرايه(گزمه) مصراع دوم مثالي براي مصراع اول است. 

  ها: ساز است. بررسي ساير گزينه پيوند وابسته» تا«و استعاره ساخته است. /  نيساني مخاطب قرار داده شده است و آرايه تشخيصابر   ـ» 4«گزينه  - 12
  ساز است. كه پيوند وابسته» الف«در بيت »: 1«گزينه 
  شود. فعل اسنادي ديده نمي» ب«در بيت »: 2«گزينه 
  اضافه تشبيهي است.» نه دينآي» / «ستاه همانند اسكندر اش» / «شاه همانند خضر است.«شود.  سه تشبيه ديده مي» ج«در بيت »: 3«گزينه 

  )دشوار) (هاي ادبي و دستور تركيبي ـ آرايه(گزمه) ( 
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 پيشرويزمايشي ـ آزمون آ تجربيدفترچه نامه  پاسخ                                          »2«صفحه 

  )دو تركيب اضافي(شمت / اقليم تن چ/  )چهار تركيب وصفي( ـ چشم كافر / هر سو / هفت اقليم / يك منزل» 3«گزينه  -13

  )آسان) ()1دستور ـ گروه اسمي ((گزمه) (
  ها: و وابسته پيشين هسته است. بررسي ساير گزينه» شاخص«گزينه در اين  »سلطان«ـ » 4«گزينه  -14

  هستهصفت پيشين / دعااين»: 1«گزينه 
  هستهصفت پيشين / غريباين»: 2«گزينه 
  )آسان( ))1(دستور ـ گروه اسمي ((گزمه) هسته صفت پيشين / روزچنين»: 3«گزينه 

  ها: ـ اين دنياپرستان: تركيب وصفي / مردان دين: تركيب اضافي؛ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 15
  3ق: تركيب وصفي: ـ / تركيب اضافي: روي من، ماه من، چشم عاش»: 2«گزينه 
  1هاي اضافي: هواي عالم:  / تركيب 2ها:  تركيب وصفي: عالم باال / اين شعله»: 3«گزينه 
  )دشوار) ()1پايه دهم و دوازدهم ـ دستور ـ گروه اسمي ((گزمه) ( 1: ]ـَ ت[/ تركيب اضافي: جگر  هاي وصفي: هر كه / كان كريم:  تركيب»: 4«گزينه 

  نباشد دوراز لطف خدا  اين دولتمرا /  دلم واميد وصال ت كند مي خوش ـ» 3«گزينه  -16
  يفعل اسناد مسند                                  نهاد                  مفعول             نهاد           فعل اسنادي   مسند                               

  ها:  بررسي ساير گزينه
  اراي يك جمله گذرا به مسند است.فعل اسنادي است و بيت د »است«»: 1«گزينه 
  ند است.سمداراي يك جمله سه جزئي گذرا به  و بيت» شديم«فعل اسنادي است در معناي  »گشتيم«»: 2«گزينه 
  شود. هر دو فعل اسنادي هستند در بيت فقط دو جمله سه جزئي گذرا به مسند ديده مي »نگشت و شد«»: 4«گزينه 

  )متوسط) (م ـ دستورپايه دوازدهم ـ درس هفت(گزمه) (
  بسيار دشوار و تلخ است. و اقتصادي داشتندـ مفهوم ساير ابيات اين است كه محتاج ناكسان شدن براي كساني كه منزلت اجتماعي » 4«گزينه  -17

  )متوسط) (رابت مفهوميپايه دوازدهم ـ درس ششم ـ ق(گزمه) (شود.  توصيف ممدوح يا معشوق كه حتي شير هم در مقابل تو روباه مي»: 4«مفهوم گزينه 
 پيشرفت ودر مجلس حافظ همه اسباب » 3«مفهوم عبارت سوال و ساير ابيات اين است كه خداوند همه جا وجود دارد. مفهوم بيت ـ » 3«گزينه  - 18

  )متوسط) (پايه دهم ـ درس هجدهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (. عيش و نوش فراهم است
  ها: اشاره دارند. بررسي ساير گزينه و (الف) و (ب) به حضور هميشگي معشوق ـ مفهوم همه ابيات صورت سؤال» 1«گزينه  -19

  شود. كه معشوق غايب است، لذت ديدار دو چندان مي شاعر معتقد است هنگامي» پ«مفهوم 
  )توسطم) (پايه دهم ـ درس هجدهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (است. » پشت سر كسي حرف زدن«غيبت در اين بيت به معناي » ت«مفهوم 

  گردد. ـ مفهوم عبارت سؤال و ساير ابيات: هر فرعي به اصل خويش بازمي» 2«گزينه  - 20
  )متوسط) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (توان نهان كرد.  عشق را نمي»: 2«مفهوم گزينه 

  تأكيد بر پختگي در عشق با سوز دل»: 4«مفهوم بيت اول گزينه  ـ» 4«گزينه  -21
  ها: فهمد كه عشق را تجربه كرده است. بررسي ساير گزينه حال عشق را فقط انساني مي»: 4«ت دوم گزينه مفهوم بي

  گريزي مردم»: 1«گزينه 
  تقابل عقل و عشق»: 2«گزينه 
  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ تركيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (جويا شدن حال مردمان در گرفتاري »: 3«گزينه 

  يده گرفتن خويشتن در عشق است.دبيت صورت سؤال و ساير ابيات: نا ـ مفهوم» 1«گزينه  - 22
  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (. جويي است ترك اختيار و ستيزهتأكيد بر تسليم و »: 1«مفهوم گزينه 

 اي ندارد، در حقيقت مرده است. ي كه از عشق بهرهوجود عشق حيات حقيقي است و كس ها ساير گزينهـ مفهوم بيت صورت سؤال و » 1«گزينه  - 23
  )متوسط) (پايه دوازده ـ درس هفتم ـ قرابت مفهومي(گزمه) ( تاكيد شاعر بر باده نوشي و داشتن اوقات خوش است.» 1«مفهوم بيت 

هـا   ر هر گلشـني كـه باشـم گـل    كشاند، بلكه گفته است كه د ها مي گويد دست سرنوشت آدمي را به سوي سختي ـ در اين بيت نمي» 2«گزينه  - 24
  (متوسط)) پايه دهم ـ درس شانزدهم ـ قرابت مفهومي) (كتاب همراه علوي(ربايند.  آشيانم را مي

  (متوسط)) پايه دهم ـ درس هجدهم ـ قرابت مفهومي(گزمه) (ـ مفهوم عبارت: خداوند در درون هر چيزي هست. » 3«گزينه  - 25

  زبان عربي 
 فـ« ) /»1«رد گزينه ( حال است، نه صفت» آور ، مژدهدهندهبشارت  مبشّرين: « ) /»2«رد گزينه ( نه جمع ،مفرد است» النّاس: مردم«ـ » 3«گزينه  - 26

  ) (متوسط)ترجمهـ  2درس ـ  دوازدهم پايه(طاهري) ( اشتباه نگيريم.» ثم: سپس«را با » : پس فـ« ضمناً / »4«و  »2«هاي  (رد گزينه» : پس
  )»3«رد گزينه (» ذكرياتي: خاطراتم« ) /»2«رد گزينه (» كنند تمرّ: گذر مي) / «»1«رد گزينه (» هنگام نگاه كردن عند النّظر:«ـ » 4«گزينه  - 27

  ) (آسان)ترجمهـ  2 درسدوازدهم ـ  پايه(طاهري) (
 )/»4«رد گزينه »(داد ر ميكان يخبرني: به من خب)/ «»2« رد گزينه»(كه از من جدا شدي، مرا ترك كرديمنذ أن هجرتني: از وقتي «ـ » 1«گزينه  - 28

  )دشوار) (ترجمهـ  8درس دهم ـ  (پايه(طاهري) ) »3«رد گزينه (» آمدني هستي : كه توآت بأنّك«
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 ) /»1«رد گزينـه  ( نـه مفـرد   ،جمع است» ها الدالفين: دلفين«») / 4«و » 1«هاي  (رد گزينه» جالبي كهالّتي: حقايق  ةالحقائق الرّائع«ـ » 2«گزينه  - 29
  )متوسط) (ترجمهـ  7درس ـ  دهم (پايه(طاهري) ») 4«و » 3« هاي رد گزينه(» كند زده مي تو را شگفتت تعجبك: اطالعاتي كه معلوما«

 اين كلمه مفرد است و جمع ندارد» رفات: استخوان پوسيده« ) /»1«رد گزينه ( فعل مجهول باب افعال است» أرجِع: برگردانده شد«ـ » 4«گزينه  -30
/ تساعدها: بـه او كمـك    ها) (رد ساير گزينه» تركوا وطنهم للدفاع عنه: وطن خود را براي دفاع از آن ترك كردند«») / 3«و » 2«هاي  (رد گزينه

  ) (دشوار)ترجمهـ  8 درسدهم ـ  (طاهري) (پايه») 4«كند (رد گزينه  مي
  ها) (رد ساير گزينه» ده ببلعد: و زنةفتبلعها حي«/  »4«و  »2«هاي  (رد گزينه» إطالق: رها كردن«ـ » 3«گزينه  -31

  )متوسط) (ترجمهـ  2درس دوازدهم ـ  پايه(طاهري) (
  )»3«رد گزينه (» رأته: او را ببينند« ) /»4«رد گزينه (» گاه، اگرإذا: هر) / «»1«رد گزينه (» شود يحسب: شمرده مي«ـ » 2«گزينه  - 32

  )دشوار) (ترجمهـ  8درس دهم ـ  پايه(طاهري) (
  ها: سي ساير گزينهـ برر» 3«گزينه  -33

  در أنزلني ترجمه نشده است.» ي«ضمير  .نه دوم ،مربوط به فعل اول است» ةفجأ«ناگهان مرا به باال برد.  يلفيند»: 1«گزينه 
  مفعول است كه ترجمه نشده است.» راك: تو «كند.  تندمك: پس تو را پشيمان مي»: 2«گزينه 
  )دشوار) (ترجمهـ  8و  7درس دهم ـ  پايه( (طاهري) شود. أضعاف، دو برابر نمي نه مفرد و ،حواس: حواس. جمع است»: 4«گزينه 

  نيست.» المريض«حال براي » شاكياً». «كه از عدم خوردن داروها، شكايت داشت ، درحاليپزشك بيمار را معاينه كرد«ـ » 3«گزينه  - 34
  )متوسط) (ترجمهـ  اولدوازدهم ـ درس  پايه(طاهري) (

  )»3«(رد گزينه »ةبيابان: الصحراء، الفال)/ «»2« (رد گزينه ، في الصحراءةفي الفال »:بيابان در«/ ) »1«(رد گزينه » ةالعش، الوكن النه:«ـ » 4« گزينه -35
  ) (آسان)تعريبـ  8درس دهم ـ  پايه(طاهري) (

  درك مطلب:
هاي درختان را حركت  شاخه بادهايك درخت ديد و هرگاه خته را در كنار جا طبلي آوي رفت؛ پس آن ز روزها، حيواني در جنگلي راه ميدر روزي ا

، مدتي با خود كه ضخامت جثه را ديد و صداي مهيب را شنيد رسيد. پس هنگامي د و صدايي بزرگ به گوش حيوان ميكر ميداد، طبل را لمس  مي
 پس از درخت باال رفت و تالش كرد كه آن شك، پوست اين طبل و گوشتش خيلي خوشمزه است، و در خوردن آن طمع كرد. فكر كرد و گفت: بي

دانستم كه اگر يك جثه بزرگ و يك صـداي مهيـب در هـر     پس پشيمان شد و با خود گفت: نمي اما تنها به يك پوست دست يافت ،را پاره كند
  تر است. پس به راهش با ناراحتي ادامه داد. جايي يافت شود، منفعت آن كم

از نزديـك تحقيـق   شود، اغلب فريبنده است، و چون  چه از دور شنيده مي اشاره دارد. مفهوم عبارت: آن» 4« مفهوم متن به گزينهـ » 4«گزينه  - 36
  ها: كند. مفهوم ساير گزينه شود، جلب نظر نمي

  خيالي بي»: 1«گزينه 
  !تر است كردن بيشناش ضرر  ترين فايده توان به ضرر و زيان خاتمه داد كمبهر زمان »: 2«گزينه 
  )متوسط) (درك متن ـ دوازدهم(طاهري) (پايه  !اش را به زودي خواهي ديد ني نتيجهاگر بدي ك: »3«گزينه 

  ها: را خالي يافت و به خطايش پي برد. بررسي ساير گزينه آن ،كه حيوان طبل را لمس كرد (بر آن دست كشيد) بعد از اينـ » 2«گزينه  - 37
  را بخورد! نزديك شد تا آن پنداشت، پس به آن طبل را غذايي مي حيوان»: 1«گزينه 
  ظاهر طبلي كه بر درخت آويزان شده بود حيوان را فريب داد!»: 3«گزينه 
  )متوسط) (درك متن ـ دوازدهمپايه (طاهري) ( ورق طبل كه در اصل كلفت و ضخيم نبود، به سختي پاره نشد!»: 4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه چه در خيال است، نزديك است. آنبينيم و ميان  چه ما در واقعيت مي مسافت ميان آنـ » 4«گزينه  -38
  چه از درستي آن مطمئن نيستيم، نبايد حكم كنيم. درباره آن»: 1«گزينه 
  شنيدن كي بود مانند دين (خبر مثل معاينه نيست).»: 2«گزينه 
  ).رسد ز دور چشمه به نظر ميسرابي كه ا نبايد براي نتيجه گرفتن بپريم (نبايد زود نتيجه بگيريم، چه بسا»: 3«گزينه 

  )دشوار) (درك متن ـ دوازدهمپايه (طاهري) (
  ها: ترجمه ساير گزينه ) منافات دارد.ةكه حيوان طبل را ديد، پس براي گرفتن آن شتافت (فكّر مد به محض اينـ » 3«گزينه  - 39

  پنداشت! مي حيوانگونه كه  ر داخل طبل چيزي نبود، آند»: 1«گزينه 
  پايان، حيوان سودي از پاره كردن طبل نبرد! در»: 2«گزينه 
  )آسان) (درك متن ـ دوازدهمپايه (طاهري) (ها بودند!  ت اصلي ايجاد صداها در طبل، شاخهعل»: 4«گزينه 

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهاست» تحريك«نادرست است و مصدر اين فعل » تحرّك«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 40
  ) (آسان)تحليل صرفيـ  دوازدهمپايه (طاهري) (
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  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهدر اين گزينه هر دو نادرست هستند» ايجاد«و مصدره » الزم«ـ » 4«گزينه  -41
  ) (آسان)تحليل صرفيـ دوازدهم پايه (طاهري) (

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهاست» حزن«اسم مفعول ثالثي مجرد از فعل » محزون«ـ » 1«گزينه  - 42
  ) (متوسط)تحليل صرفيـ دوازدهم ه پاي(طاهري) (

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهنه فعل ماضي ،مبتدا است» سمع: شنوايي«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 43
  ) (دشوار)گذاري حركتـ  7ـ درس دهم پايه (طاهري) (

ـ  » دهندهمعلِّم: ياد«سم فاعل ا» 2«گزينه . در است» متواضَع«اسم مفعول » متواضع«در اين گزينه اسم فاعل ـ » 1«گزينه  -44 ل از فعـل  و اسـم فاع
اسـم  » 4«ر گزينـه  است. د» صانع و مصنوع«ترتيب  عل و مفعول از فعل ثالثي مجرد بهاسم فا» 3«است. در گزينه » گيرندهمتعلّم: ياد«، »تعلَّم«

  ) (دشوار)واعدقـ  8(طاهري) (پايه دهم ـ درس  هستند.» المستخرَج و المستخرِج«ترتيب  بهفاعل  و مفعول
كانـت لـي:   «ترتيب  ها به ناي امتالك ندارد. در ساير گزينهحرف اضافه است و مع» لـ« ،»كردند : توجه مي ينتبهون لـ«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 45

  )متوسط) (قواعدـ  7(طاهري) (پايه دهم ـ درس  همگي بر امتالك داللت دارند.» : دارندلدي«و » داريعندك: «، »داشتم
  همگي جمله حاليه هستند.» نحن نطالبو « ،»4«در گزينه / » قاموا همو « ،»2«در گزينه  / »و هنّ متحيرات« ،»1«در گزينه ـ » 3«نه گزي -46

  ) (آسان)قواعدـ  1درس (طاهري) (پايه دوازدهم ـ 
ه شده و مضاف است. اضاف» كلّ«ست كه به كلمه اسم فاعل ا» ناظرَ«اسم مفعول است كه نقش مفعول دارد و » المعبود«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 47

اسم مفعول است كه نقش مفعـول و فاعـل را   » ولينؤمس«اسم فاعل و » المؤمنون و الكافرين«اسم فاعل، » المشفق و مصاحب«ها  در ساير گزينه
  )متوسط( قواعد)ـ  8ـ درس  دهم(طاهري) (پايه  ندارند.

هـا   ؛ ساير گزينهصحيح است» ينِمسرور«و يا » مسروراً«مثني است؛ لذا حال يا به شكل » صديقَين«مفرد و  »التّلميذ«در اين گزينه ـ » 1«گزينه  - 48
  )متوسط( قواعد)ـ  2ـ درس  دوازدهم(طاهري) (پايه  صحيح هستند.

: ةالنظّـار «همگي صـفت هسـتند؛ امـا    » ستّار: بسيار پوشاننده«، »كننده زوار: بسيار زيارت«، »سيار آگاهعلّام: ب«ها  ـ در ساير گزينه» 3«گزينه  - 49
  )آسان( )قواعدـ  8ـ درس  دهم(طاهري) (پايه  صفت نيست.» عينك

  ند.ا همگي اسم فاعل مفرد الجهالء »الجاهل«ار و مفرد حضّ» الحاضر«، »ةعدا«مفرد » عادي«ترتيب  ها به ـ در ساير گزينه» 3«گزينه  -50
 )دشوار( قواعد)ـ  8ـ درس  دهم(طاهري) (پايه 

  دين و زندگي
توحيـد در ربوبيـت   » هايم و زندگي و مرگم فقط براي خداست كه پروردگار جهانيـان اسـت.   بگو همانا نماز و عبادت«مطابق با آيه ـ » 3«گزينه  - 51

  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (متوسط)اصرين( (پروردگار جهانيان است) علت و توحيد عملي (اخالص)، معلول است (فقط براي خداست).
به بندگانم) بگو شما را فقط يك : (ان تقوموا للّه مثني و فرادي ةقل انّما اعظكم بواحد«فرمايد:  خداوند در كالمي به پيامبر (ص) ميـ » 3«گزينه  - 52

ـ    بر اين اساس، يگانه و مهم». صورت گروهي و فردي براي خدا قيام كنيد كه به اين ]و آن[كنم،  موعظه مي ام بـراي  ترين موعظه قـرآن كـريم، قي
  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (قاصالحآ( ».مثني و فرادي«صورت گروهي و فردي انجام بگيرد  كه بايد به خداست (ان تقوموا لله)

(كلمـه   طور كه از ظاهر روايت همان» دهنده كار بد از آن كار بدتر است فاعل الشر شر منه: انجام«فرمايند:  كه امام علي (ع) مي اينـ » 3«گزينه  -53
 ،يعني در آن نيت الهي نيست ؛كه عملي حسن فاعلي نداشته و فقط حسن فعلي دارد اشاره دارد و هنگامي فاعل) مشخص است به حسن فاعلي

  .شود اين عمل به ريا آلوده مي
امـا حسـن فعلـي     ،شـد در انجام جاهالنه عمل، براساس عدم شناخت كافي است، ممكن است حسن فاعلي يعني نيت خير وجود داشته با: نكته

  )آسان) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (اصرين( اما حسن فاعلي ندارد. ،وجود ندارد. برعكس ريا كه ممكن است حسن فعلي وجود داشته باشد
يـات و  كـه تفكـر در آ   جـايي  لهي را نخواهد يافت و از آناگر كسي گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به روي جهان بست، آيات اـ » 3«گزينه  - 54

هاي تقويت اخـالص   هاي الهي، سبب افزايش معرفت به خداوند است، پس غفلت، مانع افزايش معرفت و شناخت نسبت به خدا (يكي از راه نشانه
  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (متوسط)قاصالحآ( كند. خواستن از او غفلت از خداوند را كم مي شود) راز و نياز با خداوند و كمك مي

و لئن لم يفعل ما «دليل عدم اجابت او به زندان بيندازد:  كرد و قصد كرد كه يوسف (ع) را بهاستفاده كه زليخا از قدرت خود سوء اينـ  »2«گزينه  -55
ا همراه ان و تقوكند كه اگر قدرت با ايم ، بر اين مفهوم تأكيد مي»شود چه را كه به او امر كردم، قطعاً زنداني مي آمره ليسجننّ: اگر انجام ندهد آن

  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم) (اصرين( گيرد. هواي نفس قرار مي هاستفادنباشد، مورد سوء
هاي حكمت از قلبش به زبـانش   كس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمههر«فرمايد:  رسول خدا (ص) ميـ » 3«گزينه  - 56

  )آساندرس چهارم) () (پايه دوازدهم ـ قاصالحآ( ».جاري خواهد شد
و شتم  كه تفكر جبرگرايي و انكار اختيار را در ذهن دزد از بين ببرد، او را با چوب مورد ضرب  ـ در تمثيل مولوي، صاحب باغ براي اين» 4«گزينه  -57

  قرار داد:
  )آسان) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس اصرين(» زدش بر پشت و پهلو چوب سخت  پس ببستش سخت آن دم بر درخت / مي«
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ها نيز بـر   پذيريم. عهد و پيمان همين جهت آثار و عواقب عمل خود را مي دانيم. به ا مسئول كارهاي خود ميـ هر كدام از ما خودمان ر» 1«گزينه  -58
، ]عقوبـت [ ذلك بما قدمت ايديكم: اين«پذيري و عقوبت ناشي از اعمال ناپسند را از مفهوم آيه مباركه:  مسئوليت ههمين اساس استوارند. مسئل

  )متوسط) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس قاصالحآ( كنيم. برداشت مي» به خاطر كردار پيشين شماست
خداوند متعال با فرستادن داليل روشن (بصائر) اسباب بينايي بندگانش را فراهم كرده است و اگر  »...كم بصائرقد جاء«يه  ـ مطابق با آ »3«گزينه  - 59

  )متوسط) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس اصرين(». فلنفسه«ست: ها بپذيرند به سود خودشان ا آن
نقصي در نقشه جهان بـا توجـه بـه     ، مقضي به قضاي الهي است و بي»كردن اجرا«واژه  بودن اجراي جهان، با توجه به كليد نقص ـ بي »3«ينه گز - 60

  )متوسط() پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس قاصالحآ( مقدر به قدر الهي است.» نقشه جهان«واژه  كليد
  ـ »1«ه گزين -61

  »نريختن ديوار سست«يا » ريختن ديوار كج«قضاي الهي
  )دشوار) (پنجم) (پايه دوازدهم ـ درس اصرين(ديوار كج » سست بودن«ديوار استوار يا » محكم بودن«قدر الهي

  ـ »1«ه گزين - 62
  علل عرضيالف) مشاركت چند عامل

  علل عرضيب) استقالل از عوامل ديگر
  علل طوليپ) نسبت دادن كل كار به هريك از عوامل

  )آسان) (پنجمهم ـ درس ) (پايه دوازدقاصالحآ(علل طولي هاي مختلف ت) قرارداشتن عوامل در مرتبه
اند كه لجام را پاره  هاي چموش و سركشي شده داند كه سوار بر اسب تقوا را مانند سواركاراني مي هاي بي مؤمنان علي (ع) انسانـ امير» 3«گزينه  - 63

انـد و لجـام اسـب را در     رام سوار شدههاي  داند كه بر اسب هاي باتقوا را مانند سواركاراني مي اند و آدم كرده و اختيار را از دست سواركار گرفته
  )متوسط) (دهمـ درس  دهم) (پايه اصرين( كه وارد بهشت شوند. پيمايند تا اين اختيار دارند و راه مي

ا راه را گـم  ها خشم گرفته ي را با توجه بگوييم، خود را در زمره كساني كه خدا بر آن» غَيرِ المغضوبِ علَيهِم و اللضّالّينَ«ـ اگر عبارت » 3«گزينه  -64
  )دشوار) (دهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( اند، قرار نخواهيم داد. كرده

  )آسان) (دهمـ درس  دهم) (پايه اصرين(ت. ـ زنده و مرده سگ و خوك، نجس است. مردار هر حيواني كه خون جهنده دارد نيز نجس اس» 2«گزينه  - 65
ايـد،   علَيكُم الصيام كَما كُتب علَي الَّذينَ من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقونَ: اي كساني كه ايمـان آورده  يا ايها الَّذينَ آمنوا كُتب«براساس آيه ـ » 3«گزينه  - 66

اند، بايـد   كساني كه ايمان آورده» گونه كه بر كساني كه پيش از شما بودند، مقرر شده بود كه تقوا پيشه كنيد. روزه بر شما مقرر شده است، همان
  )دشوار) (دهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( نيان روزه بگيرند.همانند پيشي

 يـد با يعني. شود يروزه كفاره جمع بر او واجب م يروزه خود را باطل كند؛ مثالً شراب بنوشد، عالوه بر قضا يحرام يزبه چ يكس اگرـ » 1«گزينه  - 67
  )متوسط) (دهمس ـ در دهم) (پايه اصرين( را بدهد. يرهر دو كفاره دو ماه روزه و طعام به شصت فق

دادن در كالم امام صادق (ع)، بيانگر تفريط در آراستگي است. همچنين ايشـان بـه ايـن     ـ نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان »3«گزينه  - 68
 »وي خوش است.دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون ب«كنند كه:  دليل به استفاده از بوي خوش توصيه مي

نمودن  روي نمودن (افراط) و چه از طريق كوتاهي افراط و تفريط يعني از حد تعادل، يا معقول، درگذشتن در انجام امور، چه از طريق زياده: نكته
  )دشوار) (يازدهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( (تفريط).

ها تبـديل   ترين ملت ترين و پاكيزه مدتي به آراستهلمانان در اندك ر ما سبب شد كه مسـ آراستگي رسول خدا (ص) و پيشوايان ديگ »1«گزينه  - 69
كند و زندگي را پـاك   روز، آراستگي و پاكي را در طول روز حفظ مي هاي ديگر قرار گيرند. تكرار دائمي نماز در شبانه شوند و الگو و سرمشق ملت

  )متوسط) (يازدهمـ درس  دهم) (پايه اصرين( سازد. و باصفا مي
هاي دروني وي است كه با زيبايي ظاهر او عجين شده است و براي حفظ همين نعمت اسـت كـه    ـ احساسات لطيف زن بيانگر زيبايي» 2«گزينه  - 70

  )متوسط) (يازدهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( اي را براي زن قرار داده است. خداوند احكام ويژه
اما در دوره جـواني و نوجـواني نمـود     ،سؤال) هوران زندگي است (نادرستي جملد هـ نياز به مقبوليت، يكي از نيازهاي انسان در هم »3«گزينه  -71

خواهنـد وجـود خـود را بـراي      دهند و مثالً با گذاشتن سيگاري بر لب، مي هاي درستي نمي تري دارد. بعضي افراد به اين نياز طبيعي، پاسخ بيش
 . ر اثبات خود از راه درست و سازنده استديگران اثبات كنند. اين قبيل اعمال نشانه ضعف روحي و ناتواني د

  )آسان) (يازدهمـ درس  دهم) (پايه اصرين(
ن    «اي باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب كنـد. براسـاس آيـه:     ـ استفاده از زينت و زيورآالت نبايد به گونه »4«گزينه  - 72 لَهِـنَّ مـدنين ع يـ

كه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قـرار   تر كنند، اين براي آن هاي خود را به خود نزديك : پوششجالبيبِهِنَّ ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذينَ
  )متوسط) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( »نگيرند، بهتر است.
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بـاس مخصـوص خـود را    ـ امت اسالمي از اقوام و ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلفي تشكيل شده است كه هر كدام پوشش و ل »3«گزينه  - 73
ها و اقوام و در نتيجه متفاوت است. اسالم، اين تنوع و گوناگوني را  دارند و چگونگي (نحوه) و نوع پوشش، تا حدود زيادي تابع آداب و رسوم ملت

  )آسان) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه اصرين( پذيرفته است.
زند تا بيان دارد  دادن به گوسفندان در جمع مردان، مثال مي ال چوپاني و آبـ قرآن كريم، عفت دختران حضرت شعيب (ع) را در ح »3«گزينه  - 74

كردن زنان و سلب آزادي آنان با نگاه قرآن و سيره پيشوايان دين ناسازگار است و حجاب زنان، موجب سلب آزادي و كـاهش   نشين  ادعاي خانه
  )متوسط) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه قاصالحآ( شود. حضور آنان در جامعه نمي

كوشند مانند حضرت مريم مـوي خـود را    ـ در آيين مسيحيت پوشش اهميت زيادي داشته است و زنان معتقد به حضرت مسيح مي» 4«گزينه  -75
حجـابي   اند. بي ها را انتخاب كرده ترين حجاب بپوشانند و با حجاب وارد جامعه شوند و از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قديس يكي از كامل

  شود. هاي مشركانه قبل از حضرت مسيح محسوب مي تنها جايگاهي در انديشه مسيحيت حقيقي ندارد؛ بلكه بازگشتي به سنت نان غرب نهز
  )متوسط) (دوازدهمـ درس  دهم) (پايه اصرين(

  زبان انگليسي
  خواستم مطمئن شوم شما آن را دريافت كرديد. ط ميـ من روز جمعه يك ايميل براي شما فرستادم، اما پاسخي دريافت نكردم، بنابراين فق» 2«گزينه  - 76

مناسب اسـت، چـون    butگيري است. با توجه به مفهوم اين تست براي جاي خالي اول  نشانه نتيجه soنشانه تضاد بين دو جمله و  butتوضيح: 
  بياوريم. soقبل از آن  بينيم، پس بايد بين جمله اول و دوم تضاد كلي وجود دارد و نتيجه اين تضاد را در جمله سوم مي

  ـ گرامر ـ جمالت مركب) (متوسط) 1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 
  تر ارتباط برقرار كنند. ـ او تأكيد كرد كه مديران بايد با كاركنانشان بيش» 1«گزينه  - 77

  را انتخاب كنيم.» 1«زينه )، بنابراين بايد گhad to beجا  آيد يا بعد از افعال ربطي (در اين توضيح: صفت يا قبل از اسم مي
  ) ارتباط4  ) ارتباط برقرار كردن3  ) به لحاظ ارتباطي2  صحبت، ارتباطي ) خوش1

 ـ گرامر ـ نوع كلمه) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  توانم تاكسي بگيرم. ـ تو مجبور نيستي در ايستگاه مرا سوار كني. من مي» 1«گزينه  -78
بـه زمـان   » 2«باشد. گزينه  مي» مجبور به انجام كاري نبودن«كنيم، چون به معني  را انتخاب مي» 1«جمله دوم، گزينه  توضيح: با توجه به مفهوم

كند كه نبايد در حال يـا آينـده    به كاري اشاره مي» 4«هاي حال يا آينده داللت دارد و گزينه  به احتمال در زمان» 3«گذشته اشاره دارد. گزينه 
 ) (متوسط)افعال ناقصـ گرامر ـ  4ـ درس دهم ي) (پايه (معتمدانجام شود. 

  توانيم در آن موقع به تعطيالت برويم. شوند، بنابراين ما مي تمام مي 2022ها در چهارم جوالي  ـ كالس» 2«گزينه  - 79
  باشد. مي onنيز  holidayو حرف اضافه قبل از  onتوضيح: حرف اضافه مناسب براي روزها (چهارم جوالي) 

 ـ گرامر ـ حروف اضافه) (متوسط) 4ي) (پايه دهم ـ درس (معتمد

  افتد. دهند، يك تغيير شيميايي اتفاق مي را مي تركيبآميزند و تشكيل يك  كه دو يا بيش از دو عنصر با هم مي ـ هنگامي» 3«گزينه  -80
  ) ارتباط، اتصال4  ) تركيب3  يندآ ) تركيب، هم2  طلبي ) چالش، مبارزه1

 ـ واژگان) (متوسط) 1هم ـ درس (معتمدي) (پايه دوازد

  باشد. بخش لذتـ كاركنان هتل از هيچ تالشي دريغ نكردند تا مطمئن شوند كه اقامت ما تا حد امكان » 4«گزينه  - 81
  بخش ) لذت4  ) سپاسگزار3  ) غيرمنتظره2  ) اصلي، اوليه1

 ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  باشد. كه چطور بايد همان قدم اول را برداشت مي اين تشخيص دادنيد موفقيت ـ گاهي اوقات، كل» 4«گزينه  - 82
  ) تشخيص دادن، شناختن4  ) توصيه كردن3  ) سزاوار بودن2  ) تأييد كردن1

 ـ واژگان) (دشوار) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  جا نبوده است. كه هرگز قبالً آندانست  رسيد، اگرچه او مي به نظر مي آشناـ آن خانه به طرز عجيبي » 3«گزينه  -83
  ) غيرقابل تغيير4  ) آشنا3  ) پيشرفته2  ) پيچيده1

 ـ واژگان) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  .گسترش دهيمكنم ما بايد كسب و كارمان را در وضعيت اقتصادي فعلي  ـ من تصور نمي» 2«گزينه  - 84
  ) مطلع كردن4  صب كردن) ن3  ) گسترش دادن / يافتن2  ) بزرگنمايي كردن1

 ـ واژگان) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  ايد. باشيد كاري را انجام دهيد كه هرگز انجام نداده مايلايد، بايد  خواهيد كه هرگز نداشته ـ اگر چيزي را مي» 3«گزينه  -85
  ) اخالقي4  مند ) مايل، عالقه3  ) كنجكاو2  ) ضروري1

   ـ واژگان) (متوسط) 1درس  (معتمدي) (پايه دوازدهم ـ

  شد. دارش اداره مي دانست، خانه او توسط فرد خانه نمي خانگيـ چون آن مرد ثروتمند چيزي درباره امور » 1«گزينه  - 86
  ) سنتي4  ) جذاب3  پسند ) مشهور، عامه2  ) خانگي، اهلي، داخلي1

 ـ واژگان) (متوسط) 4(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 
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  باشد. طور همزمان مي به سرگرم كردنتلويزيوني كودكان آموزش دادن و  يها رنامهـ هدف اكثر ب» 3«گزينه  -87
  ) سازماندهي كردن4  ) سرگرم كردن3  ) معرفي كردن2  ) تجربه كردن1

  ـ واژگان) (متوسط) 4(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 
  ترجمه كلوز تست:
وابسته به سازمان ملل كه  آژانس)، WHOرفت. سازمان بهداشت جهاني (عنوان وضعيت متناسب و سرحال بودن در نظر گ توان به سالمتي را مي

گويد كه تندرستي وضعيت سالمتي كامل  دهد. سازمان مذكور مي تري ارائه مي دقيق تعريفپردازد،  هاي بهداشتي در سراسر جهان مي به مراقبت
دسـت   به معني بـه  صرفاًدر يك كشور فقير، تندرستي ممكن است جسماني، رواني و اجتماعي است و نه فقط فقدان بيماري و ضعف. با اين حال 

هاي واقعاً خطرناك مانند تيفوئيد و وبا باشد. همچنـان كـه كشـورها ثروتمنـدتر      از بيماري اجتناب كردنآوردن غذاي كافي براي زنده ماندن و 
 پزشـكي توانند غذا و مراقبت  ورند، چون مردمشان ميآ دست مي در خصوص سالمتي به WHOتري از سازمان  ها معيار مثبت بيش شوند، آن مي

  با تغيير) 91(سراسري زبان ـ بهتري در اختيار داشته باشند. 
  ـ» 1«گزينه  -88

  ) سفارتخانه4  ) وزارت3  ) دانشكده2  ) آژانس1
 ـ كلوز تست ـ واژگان) (آسان) 4، پايه دهم ـ درس 2و  1(پايه دوازدهم ـ درس 

  ـ» 4«گزينه  - 89
  ) تعريف، معني4  ) مقصد3  الزام، تعهد) 2  ) تحصيالت1

 (دشوار) (كلوزتست)

  ـ» 1«گزينه  - 90
  ) صادقانه4  طور مشابه ) به3  ) به لحاظ فرهنگي2  ) به سادگي، صرفا1ً

 (متوسط) (كلوزتست)

  ـ» 3«گزينه  -91
  ) آماده كردن / شدن4  ) اجتناب كردن (از)3  وجو كردن ) جست2  ) مقايسه كردن1

 (متوسط) (كلوزتست)

  ـ» 2«گزينه  - 92
  ) قديمي، باستاني4  ) راحت3  ) پزشكي2  ) محلي1
 (متوسط) (كلوزتست) 

  ترجمه متن:
هـا   واقع شده است. در اين تپه» خاسي«هاي  در هندوستان و در ارتفاعات تپه» چراپونجي«ترين نقاط زمين است.  يكي از مرطوب» چراپونجي«

متر باران در چراپونجي باريد. اين باالترين ميـزان بارنـدگي    سانتي 2455، 1974سال بارد. در  تر آن در تابستان مي بارش باران زياد است و بيش
  ساالنه است كه تاكنون در يك مكان به ثبت رسيده است.

ـ   هاي زيادي وجود دارند، بنابراين براي راه ها و دره جا تپه اي است. در آن العاده چراپونجي براي ديدن جاي فوق ت. پيمايي مكان بسيار خـوبي اس
روي كنيد  هاي سرسبز و جذاب پياده توانيد در جنگل خورند. شما مي ها به چشم مي ها و پرتگاه انگيز از تپه آبشارهاي بلند و زيبا و مناظري حيرت

  هاي آبي و عميق به ماهيگيري بپردازيد. كه در رودخانه انگيز گردش كنيد يا اين در تعدادي غار قديمي و حيرت و
بارد. در طول روز، هوا اغلب گرم و آفتابي است، اما يادتان باشد كه يك چتر همراه خود ببريد. هوا هميشه  ها مي ي معموالً شبران در چراپونجبا

 )91(سراسري هنر ـ . متغير است

  در چراپونجي از جهتي غيرعادي بود. 1974سال ـ طبق متن، » 1«گزينه  - 93
  دگي را در جهان داراستميزان بارن) چراپونجي هميشه و هر سال باالترين 2
  ني بودباورنكرد 1974اي از چراپونجي در سال  ) ميزان بارندگي در نقطه3
  شوند جا غافلگير مي ي هر ساله آنكنند اغلب از بارندگ هايي كه از چراپونجي ديدار مي ) توريست4
 (درك مطلب) (دشوار) 

  .تماشاي حيوانات در طبيعتكند به جز  توانند در چراپونجي انجام دهند اشاره مي ه مردم ميهايي ك عنوان فعاليت ـ متن به تمامي موارد زير به» 3«گزينه  - 94
  ) ماهيگيري1
  ) تماشاي مناظر طبيعي2
  روي در جنگل ) لذت بردن از پياده4

  (درك مطلب) (متوسط)
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  رد.با تر از هر زمان ديگري از سال مي باران در تابستان بيشـ طبق متن، در چراپونجي » 4«گزينه  - 95
  بارد ) باران هميشه در طول شب مي1
  توانند از آفتاب لذت ببرند روز مي) مردم هر 2
  گونه جانوري را بكشند ندارند هيچ) مردم اجازه 3

 (درك مطلب) (متوسط)

  دهد. مي رنوعي هشدارسد كه نويسنده در جمله آخر متن  ـ به نظر مي» 2«گزينه  - 96
    كند ) چيزي را تبليغ مي1

  كند ه ميي منفي چراپونجي اشار) به يك ويژگ3
  كند را درباره چراپونجي معرفي مي) چيز جالب ديگري 4
 (درك مطلب) (متوسط) 

  ترجمه متن:
. هنري«كه با اسم » ويليام سيدني پورتر« هاي كوتاه بود كه بيش از هر چيـزي بـه خـاطر     كرد، يك نويسنده آمريكايي داستان نويسندگي مي» اُ

هـاي   قصـه نوشـت و مجموعـه    600شناخت، معروف گرديد. او حـدود   كرد و مي هايي كه در نيويورك مشاهده مي واع آدمتوصيفاتش راجع به ان
  اش طي نخستين دهه قرن بيستم بسيار پرطرفدار بودند. داستاني

اش در آن تـدريس   سـتادند كـه عمـه   اي فر مادرش از دنيا رفت و او را به مدرسـه  ،او در ايالت كاروليناي شمالي به دنيا آمد. وقتي سه ساله بود
سالگي، ترك تحصيل كرد و در مغازه عمويش مشغول به كار شد، اما طولي نكشيد كه به تگزاس نقل مكان كرد. او عاشق زنـدگي   15كرد. در  مي

تي در يك مزرعه بـزرگ كـار   غرب بود و تكلم به زبان اسپانيايي را فرا گرفت. در تگزاس، حسابدار و كارمند بانك بود. همچنين مد مردم جنوب
  كرد. مي

مند شد كـه دفتـر    ها كرد. او چنان به نوشتن عالقه شروع به نوشتن مقاالت فكاهي در روزنامه 1887در سال » آتول استس«پس از ازدواجش با 
نوشـت و   لي اكثر مقاالت را خودش مـي بدل نمود. و» رولينگ استون«نامه فكاهي به نام  اي را خريداري كرد و آن روزنامه را به يك هفته روزنامه

نگار به كار نوشـتن   عنوان گزارشگر و روزنامه كه روزنامه او به قدر كافي سودآور نبود، به جايي كرد. از آن حتي خودش هم آن مقاالت را مصور مي
  مشغول گرديد.» هيوستن ديلي پست«براي نشريه 

به آستين در تگزاش برگردد و در مقابل اتهام دزدي از بانكي كـه در آن كـار كـرده بـود،      اداره پليس از او خواست تا از هيوستن 1896در سال 
ي و گو باشد. اگر به تگزاس بازگشته بود، امكان داشت از وي رفع اتهام شود، اما در عوض، به نيواورلينز لوئيزيانا و سپس به آمريكاي مركـز  پاسخ

 )85(سراسري هنر ـ  سرانجام به مكزيك گريخت.

. هنري عمدتاً به خاطر نوشتن درباره » 4«گزينه  - 97   معروف بود. شناخت افرادي كه در نيويورك ميـ طبق متن، اُ
  ها هاي خبري در روزنامه ) گزارش1
  ها كار كرده بود ) افرادي كه با آن2
  ) مردم ايالت كاروليناي شمالي3

 (درك مطلب) (متوسط)

. هنري در همه مشاغل زير كار» 2«گزينه  - 98   .معلم مدرسهعنوان يك  كرد به جز به ـ اُ
  ) كشاورز1

  ) حسابدار3
  ) كارمند بانك4

 (درك مطلب) (آسان)

  اشاره دارد. روزنامهبه  10در سطر  itـ كلمه » 1«گزينه  - 99
  ) قطعه2
  ) نوشته3
  نامه رولينگ استون ) هفته4
 (درك مطلب) (آسان) 

. هنري نتوانست از روزنامه» 3«گزينه  - 100   به شغل خبرنگاري پرداخت.كافي به دست بياورد، اش پول  ـ وقتي اُ
  ) آن را فروخت1
  ) به نيواورلينز رفت2
  مكاري با اداره پليس را آغاز كرد) ه4
 (درك مطلب) (متوسط) 
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  شناسي زمين
هاي مترو و ذخيره نفت و  ها، ايستگاه تري هستند كه براي ايجاد تأسيسات زيرزميني مانند نيروگاه مغارها فضاهاي زيرزميني بزرگـ » 1«گزينه  -101

  )آسان( )مكان مناسب براي ساخت تونل و فضاي زيرزمينيفصل چهارم ـ ( )زاده افضل( شوند د ديگر استفاده ميريا موا
  باشد. ها براي ساخت سدهاي خاكي مناسب است و نفوذناپذير مي ـ به علت وارد شدن فشار و جذب كمي آب در رس» 1«گزينه  -102

  )متوسط( )فصل چهارم ـ مصالح موردنياز براي احداث سازه( )زاده افضل(
 ها، عمل زهكشي. چرخ رها، توزيع با ـ نقش باالست عبارت است از: نگهداري ريل» 2«گزينه  - 103

  )متوسط( )سنگ فصل چهارم ـ مصالح خاك و خرده( )زاده افضل(
  )آسان( )فصل چهارم ـ تنش( )زاده افضل(شود.  ها مي ها باعث تغيير شكل آن ها و خاك هاي وارده بر سنگ ـ تنش» 4«گزينه  -104
  باشد. و رس مي هبه همراه ماسكنند. اين افق معموالً حاوي گياخاك  باالترين اليه خاك است و ريشه گياهان در آن رشد مي Aـ افق » 4«گزينه  - 105

  )آسان( )فصل سوم ـ افق خاك( )زاده افضل(
هـا را   كوبي دامنـه  ـ امروزه با اقداماتي مانند ايجاد ديوار حائل (گابيون)، زهكشي براي تخليه آب اضافي، ايجاد پوشش گياهي و ميخ» 2«گزينه  -106

  )متوسط( )ها فصل چهارم ـ پايداري سازه( )زاده افضل(كنند.  پايدار مي
بندي باشد،  ها بستگي دارد. اگر محور تونل موازي با اليه ريز به ميزان رطوبت آن هاي دانه هاي نادرست: پايداري خاك ـ بررسي گزاره» 4«گزينه  - 107

ناسبي براي گاه م توانند تكيه تري دارند مي هاي دگرگوني مانند كوارتزيت و هورنفلس كه مقاومت بيش احداث تونل مناسب است. برخي از سنگ
  )دشوار( )فصل چهارم ـ تركيبي( )زاده افضل(هاي سنگين باشند.  سازه

  ها و فضاهاي زيرزميني است. ـ جريان و فشار آب زيرزميني از عوامل مهم ناپايداري تونل» 3«گزينه  - 108
  )آسان( )فصل چهارم ـ مكان مناسب براي ساخت تونل و فضاهاي زيرزميني( )زاده افضل(

  ث سازه است.خوبي براي احداگاه  گ آهك ضخيم اليه كه فاقد حفرات انحاللي باشد، پي و تكيهـ سن» 2«گزينه  -109
  )متوسط( )فصل چهارم ـ نفوذپذيري( )زاده افضل(

هـا   هاي محل احداث سازه و مقاومت زمـين پـي آن   ها در برابر ريزش و وضعيت پستي و بلندي ها پايداري دامنه يابي سازه ـ در مكان» 1«گزينه  -110
  )متوسط( )يابي سازه فصل چهارم ـ مكان( )99سراسري ـ (باشد.  ورد اهميت ميم

سنگ استحكام الزم براي ساخت سازه را دارند. سنگ آهك ضخيم اليه كـه فاقـد حفـرات     هاي رسوبي مانند ماسه ـ برخي از سنگ» 3«گزينه  -111
  )دشوار( )فصل چهارم ـ تركيبي( )98 سراسري ـ(باشد.  گاه خوبي براي احداث سازه مي انحاللي باشد، پي و تكيه

  )آسان( )فصل چهارم ـ انواع تنش( )زاده افضل(شود.  صورت گسستگي نمايان مي ـ در تنش از نوع كششي، اثر روي سنگ به» 4«گزينه  - 112
  و دولوميت) باشد.هاي كربناتي (كلسيت  ها كاني درصد آن 50شود كه بيش از  هاي رسوبي گفته مي هاي كربناتي به سنگ ـ سنگ» 2«گزينه  -113

  )متوسط( )فصل چهارم ـ نفوذپذيري( )زاده افضل(
هـاي   طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. افزون بر آن توجـه بـه جريـان    شناسي به هاي دريايي بايد مطالعات زمين يابي سازه ـ در مكان» 4«گزينه  - 114

  )متوسط( )فصل چهارم ـ مكان مناسب براي ساخت سازه دريايي( )دهزا افضل(هاي فيزيكي و شيميايي آب دريا نيز ضروري است.  دريايي و ويژگي
 ـ مصالح زيرسازي زهكشي بااليي دارند و مصالح روسازي مقاومت بااليي دارند.» 1«گزينه  -115

  )دشوار( )سازي فصل چهارم ـ كاربرد مصالح خاك و خرده سنگ در راه( )زاده افضل(
گاه مناسبي براي سازه باشند، مانند پـي   توانند تكيه هاي آذرين مي نش وارده متفاوت است. سنگها در برابر ت مقاومت انواع سنگـ » 4«گزينه  - 116

  )متوسط( )فصل چهارم ـ رفتار مواد در برابر تنش( )99سراسري ـ (سنگ سد اميركبير كه از جنس گابرو است. 
  )آسان( )ـ آب جاري فصل سوم( )زاده افضل(شود.  ـ دبي برحسب مترمكعب بر ثانيه بيان مي» 3«گزينه  - 117
  ـ مقدار برگاب به عواملي چون مقدار بارش، مقدار تبخير در منطقه، پوشش گياهي بستگي دارد.» 2«گزينه  -118

  )آسان( )فصل سوم ـ مقدمه( )زاده افضل(
كننده آب شـرب   تأمين هاي متر است. حريم كيفي چاه 500شود كه حدود  ـ حريم كمي، براساس شعاع تأثير دو چاه در نظر گرفته مي» 1«گزينه  - 119

  )متوسط( )فصل سوم ـ حريم منابع آب( )زاده افضل(شود.  هاي حفاظتي تعريف مي صورت پهنه به
ها و مخازن  نشيني مواد در آبراهه شود. همچنين با ته ها مي سطح زير كشت و كاهش حاصلخيزي زمينكاهش ـ فرسايش خاك باعث » 4«گزينه  -120

  )دشوار( )فصل سوم ـ فرسايش آبي( )زاده افضل(كند.  ا خسارات فراواني را ايجاد ميه گيري آن سدها و كاهش ظرفيت آب

  رياضي تجربي
  ـ» 4«گزينه  - 121

x x x x x             3 1 2 1 8 9 81 19 100 

xهاي دوم عدد ريشه    (نصيري) (پايه دهم ـ ريشه و توان) (آسان)است.  - 10و  10برابر  19

naـ عبارت» 3«گزينه  -122
1

aو nNبراي  ο شود. تعريف مي  
x

x
x


    


1 1 11 ο  

  ريشه و توان) (متوسط)پايه دهم ـ (نصيري) (
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  ـ به كمك اتحاد مزدوج داريم:» 4«گزينه  -123
( x x)( x x) ( x) ( x) ( x x) x x                    2 12 2 12 2 12 5 2 12 10 12 2 2 

x
x x

A ( ) /
x x x

             
      



322 12 5 3 72 2 1 13 57 2 212 2 2 12 2

  

  اتحادها) (متوسط)پايه دهم ـ (نصيري) (
  كنيم: ـ از اتحادهاي چاق و الغر و مزدوج استفاده مي» 1«گزينه  -124

A
( )( )( )( )

  
    

   

3 3
3 3

3 3 3
4 2 1 3 2 2 4 3

3 2 3 22 1 4 2 1
 

A          3 3 3 34 2 1 3 2 2 4 3 1  
  ها ـ گويا كردن) (متوسط)راديكالپايه دهم ـ (نصيري) (

fـ تابع» 3«گزينه  - 125 (x) درx  حد ندارد (حد چپ و راست دارد، اما با هم برابر نيستند)، پس بايد يك ضريب صفركننده داشته باشد تا حـد   1
  داشته باشد.

x x

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

x 


 



2

1 1
1
1 ο  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ حد ـ قضاياي حد) (آسان)
ـ با فرض» 4«گزينه  -126

x
lim f(x) L




2
  اريم:د 

x x

[x] f (x) L
lim L L L L lim f(x)

[x] f (x) L  

 
            

 2 2

23 3 6 3 2 4 4 1 12 

x
lim [ x]f (x) [ ( )]


     

2
2 1 3  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ حد ـ قضاياي حد) (آسان)
  ـ» 3«گزينه  -127

x x x x
lim( f (x) f (x) ) lim( f (x) ) lim f(x) lim[f (x)] [ ]
   

             2 2
1 1 1 1

1 14 4 1 2 1 12 2ο ο 

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ حد ـ قضاياي حد ـ حد براكت) (متوسط)
  ـ» 2«گزينه  - 128

x /
A lim (sin [x] [sin x]) sin ( ) [sin / ]


     

1 2
1 1 2 

sinراديان در ناحيه اول مثلثاتي قرار دارد و 2/1باشيد كه  توجه داشته / 1 2 1ο :خواهد بود، پس جواب حد برابر است با  
A sin [ ]     ο ο ο ο  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ حد) (دشوار)
 ـ» 1«گزينه  -129

x ( )
g( ) a , lim g(x) b b

 
     

2
2 1 2 2  

x ( )
lim g(x) [( ) ] ( )

 
        

2
2 1 3 1 4 

  پيوسته است، پس: -2در  g(x)چون
ba a

a
b b

     
        

1 4 5 4 9 32 4 2  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ پيوستگي) (متوسط)
)ر بازهد [x]ـ تابع» 2«گزينه  - 130 , )3ο در دو نقطهx  xو 1  نيز در اين دو نقطـه ناپيوسـته باشـد، در     g(x)ناپيوسته است، پس بايد تابع 2

xنتيجه  xو 1    هستند. g(x)هاي مخرج تابع ريشه 2
a

x ax b (x )(x ) (x x ) x x a b
b

 
                

2 2 2 62 2 1 2 2 3 2 2 6 4 24  

 م ـ پيوستگي) (متوسط)(نصيري) (پايه يازده
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  شود، صعودي اكيد است. اي كه تعريف مي الف) تابع تانژانت در هر بازه ـ» 4«گزينه  -131

xب) دوره تناوب تابع
sin

3
  برابر است با: 2

T
 

 
2 4
3 3
2

  

sinترين مقدار تابع پ) بيش x 23   برابر است با: 1
max y    3 1 1 2  

  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ تناوب و تانژانت) (متوسط)ها صحيح است.  پس همه جمله

tanصورت ـ معادله را به» 1«گزينه  -132 x x   كنيم و دو تابع تبديل مي 24
f (x) tan x

g(x) x




  
24

  كنيم: را رسم مي 

  
  )دشوار) (پايه دوازدهم ـ تابع تانژانت(نصيري) (كند.  يكديگر را در يك نقطه قطع مي gو  fكنيد كه دو تابع  مالحظه مي

  ـ» 2«گزينه  - 133

f (x) mcosm(x ) mcos(mx ) msinmx
m

 
    

9 9
2 2  

mعالمت هستند، پس كافي است كه و هم m ضريب كمان هر دوو  xچون ضريب  ο .باشد تا نمودار صحيح باشد  
  م ـ تناوب) (دشوار)(نصيري) (پايه دوازده

  كنيم: ـ عبارت داده شده را ساده مي» 3«گزينه  -134
(sin x cos x) sin xcos x sin xcos x

f (x)
sin xcos x sin xcos x

  
 

 

2 2 2 2 2 2 22 1 2
1 2 1 2

 

( sin xcos x)( sin xcos x)
f (x) sin xcos x sin x T

sin xcos x

  
        



1 2 1 2 2 21 2 1 22 21 2
 

  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ تناوب) (متوسط)
  ـ» 4«گزينه  - 135

sin( ) cos cos

          

7 1 1 1
2 3 3 3 

cos cos ( )          2 21 2 72 2 1 2 1 13 9 9 

cos cos ( )


         2 27 2 49 174 2 2 1 2 1 19 81 81  
  ) (متوسط)2هاي صيري) (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ نسبت(ن

  ـ» 4«گزينه  -136
sin x

tan x cos x sin x
sin x( tan x) (sinx)

cos x

    
 

2
2 2

2
2

1 1 111
  

sinدقت كنيد كه وقتي x  tanاست، در اين صورت 1 x شود، پس معادله فاقد جواب است. تعريف نمي  
  ) (دشوار)معادله مثلثاتيه دوازدهم ـ مثلثات ـ (نصيري) (پاي

  ـ» 4«گزينه  - 137

f (x) cos(x ) maxf (x)      
1 1 133 1 34 4 4 

g(x) f (x) cos(x ) min g(x)        
1 1 151 4 1 44 4 4 

min g(x) maxf(x) /   
15 13 0 54 4 

  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ برد مثلثاتي) (آسان)
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)در فاصله ـ اگر» 1«گزينه  - 138 , )
 
4 tanتغيير كند، در اين صورت 2    خواهد بود. پس: 1

                          m
m  1 22  

  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ تابع تانژانت) (آسان)
  ـ» 3«گزينه  -139

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

x k x

                    


2 2
2 2 422 1 4 1 2 4 2 42 2 2 42

 

x k x k x k

k
x k x

                        


2 2 2 2 4
6 2 2 3 12

  

  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ مثلثات ـ معادله مثلثاتي) (متوسط)
  ـ» 3«گزينه  -140

p( ) 2 4 

g(x) xp (x) p(x) x  2 4 

g( ) p ( ) p( ) ( ) ( )             2 4 22 2 2 2 2 2 4 4 16 20  
  (نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ تقسيم) (آسان)

  ـ» 3«گزينه  - 141

x x x

x x
k lim lim lim k

(x )( x ) xx x  

 
     

   21 1 1
1 1 1 1 3 11 2 1 2 1 32 1

 

x

k
lim

| x | 
  

2
3 1

2 ο
  

  نهايت) (متوسط)(نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ حد بي
  ـ» 1«گزينه  -142

x xx x

x[ x] x x x x x (x )( x x x x ) ( x x x x )
A lim lim lim lim

x(x )(x ) x(x )x x x x x x x x
( )

( )

    

           
    

      
 

 


3 3 33 3 32 2 2 2 2 2

3 3 3 32 2 1 11 1

2 2 2 2 1 2
1 1 1

2 1 1 1 31 1 1

  

x x xx

x | x | x x x(x )
B lim lim lim lim( x) A B

[ x] x x x   

     
         

    

2 2

1 1 11

1 1 21 1  

0(نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ حد
  ) (متوسط)0

cosـ توجه كنيد كه عبارت» 1«گزينه  -143 1 همواره نامنفي است و همچنينsin   عددي منفي است. 4

x

sin x sin
lim

cos
x


  


4

4
41 ο

 

  نهايت) (دشوار)(نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ حد بي
  ـ» 4«گزينه  -144

p( ) m m       2 8 2 10ο ο 

x x x x

p(x ) (x ) (x ) (x )(x x ) x x
lim lim lim lim

p(x) x x (x )(x x ) x x   

           
   

      

3 2 2

3 2 22 2 2 2
1 8 1 1 10 8 2 2 2 4

1310 2 2 5 2 5
  

0(نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ حد
  ) (دشوار)0

ـ دقت كنيد كه» 1«گزينه  - 145  3 ο .است  

x
lim

x  

     
   

 23

3 3 3
9 9 9 ο

  

  نهايت) (آسان)(نصيري) (پايه دوازدهم ـ حد ـ حد بي
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  شناسي زيست
در دنـا   UAAو  UAG ،UGAهاي پايـان   ه رمزهاست. رمز مربوط ب TAC)، در دنا قرار داشته و AUGآغاز ( مزهربه ـ رمز مربوط » 2«گزينه  -146

كه در ابتداي هر سه رمز پايـان بـاز    در ابتداي خود باز پيريميديني دارد، درحالي TACباشد. رمز آغاز  مي ATTو  ATC ،ACTقرار داشته و 
  ها: پوريني آدنين قرار دارد. بررسي ساير گزينه

  يمين وجود دارد.در همه رمزهاي آغاز و پايان باز آلي ت»: 1«گزينه 
حلقـه آلـي    4رمز آغاز و هر سه رمز پايان هر كدام يك باز پورين و دو باز پيريميدين دارند، بنابراين هر كدام از ايـن رمزهـا داراي   »: 3«گزينه 

  دار هستند. نيتروژن
  (متوسط) )2ـ گفتار  دومـ فصل  دوازدهمايه راد) (پ (كبيري رمز آغاز يك باز پورين و هر سه رمز پايان نيز يك باز پورين دارند.»: 4«گزينه 

نيز  AUGبوده و رمزه  AUGشود. اين پادرمزه مكمل رمزه  متصل مي متيونينبه آمينواسيد  UACاي  ـ رناي ناقل با توالي پاد رمزه» 3«گزينه  -147
  ها: است . بررسي ساير گزينهمتيونين رمزه آغازگر و مربوط به آمينواسيد 

  است. tRNAبه تاخوردگي اوليه  شكل مربوط»: 1«گزينه 
  غيرفعال است، ولي تاخوردگي دارد. tRNAساختار اين »: 2«گزينه 
بعدي كه نتيجه تاخوردگي مجدد اين ساختار است،  گيرد. ساختار فعال و داراي شكل سه اين ساختار در جايگاه فعال آنزيم قرار نمي»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار ) (پايه ب همراه علويكتا(گيرد.  در جايگاه فعال آنزيم قرار مي
  ها: هاي پايان رناي ناقل وجود ندارد. بررسي ساير گزينه تر است. مثالً براي رمزه ها كم ها از رمزه ـ تعداد انواع پادرمزه» 2«گزينه  -148

  شوند. م شناسايي نمياي ه هاي پايان رناي ناقل وجود ندارد، پس توسط پادرمزه براي رمزه»: 1«گزينه 
نـوع آمينواسـيد را داشـته باشـند، پـس       20توانند رمز ساختن پلي پپتيـدهايي بـا    توالي سه نوكلئوتيدي در دنا داريم كه مي 64»: 3«گزينه 

  توانند بيش از يك نوع رمز داشته باشند. آمينواسيدها مي
  است كه فاقد رمزه آغاز هستند. سازي رناي ناقل و رناي رناتني نيز الزم جهت پروتئين»: 4«گزينه 

  ) (آسان)2با تغيير) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  94(سراسري ـ 
  هاي خاصي از دنا متصل شوند. توانند به توالي ـ موارد (الف)، (ب)، (پ) و (ت) مي» 2«گزينه  -149

  شود. الف) مهاركننده به اپراتور متصل مي
  شود. ننده در دنا متصل ميك كننده به جايگاه اتصال فعال ب) فعال

  شود. انداز متصل مي پ) رنابسپاراز به راه
  شود. ت) دنابسپاراز به رشته الگو در دنا متصل مي

  شود. كننده متصل مي ث) مالتوز به پروتئين فعال
  توسط)) (م3دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار ) (پايه كتاب همراه علوي(شود.  ج) الكتوز به پروتئين مهاركننده متصل مي

  كنند. انداز متصل شده و رونويسي را شروع مي كننده، رنابسپاراز به راه كننده به جايگاه اتصال فعال ـ به دنبال اتصال فعال» 4«گزينه  - 150
  ها: بررسي ساير گزينه

  عوامل رونويسي و توالي افزاينده مربوط به يوكاريوت است.»: 1«گزينه 
گيرد. (تغيير شكل مهاركننـده و جـدا    كننده قرار مي كننده روي جايگاه اتصال فعال مالتوز به هم، فعال كننده و به دنبال اتصال فعال»: 2«گزينه 

  شدن از اپراتور مربوط به تنظيم منفي رونويسي و حضور الكتوز است.)
  شوند. هاي مربوط به تجزيه مالتوز رونويسي مي باكتري قادر به سنتز مالتوز نيست. در حضور مالتوز ژن»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)3) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 98(سراسري ـ 
  ـ موارد (الف)، (ب) و (ت) درست هستند.» 1«گزينه  -151

  اند. انداز متصل شده طور قطع عوامل رونويسي و رنابسپاراز به راه اي به هسته هاي الف) در بيان ژن
  ها درون هسته است. شوند. محل فعاليت آن م توليد ميب) عوامل رونويسي از جنس پروتئين بوده و در سيتوپالس

انداز بوده و ممكن است در فاصله دوري از ژن قرار  پ) عوامل رونويسي ممكن است به توالي افزاينده متصل شوند، توالي افزاينده متفاوت از راه
  داشته باشد.

  متفاوت است. ،وكاريوت نيز متنوع است و با توجه به ژن رونويسي شدهت) عوامل رونويسي متعدد بوده و متنوع هستند. رنابسپاراز در ياخته ي
  ) (دشوار)3و  2راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: دارد كه نسبت به هم بارزيت ناقص دارند. بررسي ساير گزينه Wو  Rـ رنگ گل ميموني دو الل » 3«گزينه  - 152
  شود، پس بين دو دگره رابطه بارزيت ناقص وجود دارد. ديده مي فر دار و يا ، موجحالت موي انسان به شكل صاف»: 1«گزينه 
  بارزند. Oتوان و نسبت به  نسبت به هم، هم Bو  Aهاي  الل»: 2«گزينه 
  اي، سبز و يا آبي) را ايجاد كرد. هاي چشم (مشكي، قهوه توان انواع رنگ با دو الل نمي»: 4«گزينه 

  ) (آسان)1دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار (كتاب همراه علوي) (پايه 
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هاي  است. دختر خانواده ممكن است داراي ژنوتيپ AOاست، پس ژنوتيپ والدين  OOو ژنوتيپ  Oـ پسر خانواده داراي گروه خوني » 1«گزينه  - 153
AA ،AO  و ياOO  باشد، پس از نظر گروه خوني يا گروهA  (مانند والدين) و يا گروه خونيO (مانند برادرش) ها: است. بررسي ساير گزينه  

  غشا ديگري وجود دارد. به هاي متصل وجود ندارد. كربوهيدرات Bو  Aكربوهيدرات پسر، در غشا گلبول قرمز »: 2«گزينه 
  دارند. Oتن ديگر الل  و در فام Aتن الل  فام يك دارند؛ يعني در AOپدر و مادر ژنوتيپ »: 3«گزينه 
  داشته باشد. ABتواند فرزندي با گروه خوني  دارد، پس هرگز نمي OO پسر خانواده ژنوتيپ»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2و  1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

Hـ فرد با ژن نمود» 3«گزينه  - 154 hX X ار نيست.شود. اين فرد زني است كه يك ژن بيماري را دارد، ولي بيم كه سالم است ناقل ناميده مي  
  ها: بررسي ساير گزينه

  است. VIIIترين نوع هموفيلي مربوط به فقدان فاكتور  شايع»: 1«گزينه 
گويند. در صفات وابسته به جنس ژن موردنظر ممكـن اسـت روي    مي Xقرار دارد وابسته به  Xتن  ها بر روي فام به صفاتي كه ژن آن»: 2«گزينه 

  قرار داشته باشد. Yتن  فام
  ) (متوسط)2(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار رخ نمود وجود دارد.  2ژن نمود و  3: از نظر هموفيلي در زنان »4«گزينه 

  است. VIIIترين نوع هموفيلي مربوط به فقدان فاكتور  ـ همه موارد درست هستند. شايع» 4«گزينه  - 155
hژنوتيپ ،الف) مادر بيمار hX X دارد و همه پسران او با گرفتن يكhX .از مادر قطعاً بيمار خواهند بود  
hژنوتيپ ،ب) دختر بيمار hX X تن دارد و يك فامhX .خود را از پدر گرفته است، پس پدر قطعاً بيمار است  
HXژنوتيپ ،پ) پدر سالم y  دارد و اينHXدهد. دختر با داشتن يك را به دختر ميHX طور قطع سالم است. نيز به  

HXت) پدر بيمار يعني y و مادر ناقل يعنيH hX X دختر سالم و دختر بيمار را دارند. ،سالم، پسر بيمار امكان داشتن پسر  
  ) (دشوار)2راد) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

Hسالم از نظر هموفيلي دو ژن نمود دارد زنـ » 4«گزينه  - 156 h H H(X X , X X ـ BOو  BBدو حالت دارد ( B، گروه خوني (  (Rh حالت  بودن دو
  ها: ). بررسي ساير گزينهDdو  DDدارد (
  تواند داشته باشد. بودن دو ژن نمود مي Rh، يك ژن نمود وABمرد سالم از نظر هموفيلي يك ژن نمود، گروه خوني »: 1«گزينه 
  تواند داشته باشد. بودن يك ژن نمود مي Rh، يك ژن نمود وOزن سالم از نظر هموفيلي دو ژن نمود، گروه خوني »: 2«گزينه 
  تواند داشته باشد. بودن دو ژن نمود مي Rh، دو ژن نمود وAيك ژن نمود، گروه خوني  مرد هموفيل»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)2و  1(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار 
و  AAbbccهـايي بـا ژن نمـود     از آميـزش ذرت  .كننده ميزان قرمزي رنگ دانـه اسـت   تعيين ،هاي بارز ـ در نوعي ذرت تعداد دگره» 1«گزينه  - 157

aaBBCC هايي با ژن نمود  زادهAaBbCc شود. اين ژن نمود سه دگره بارز دارد و ژن نمود  ايجاد ميaaBbCC    نيز سه دگره بـارز دارد، پـس
  ) (متوسط)2دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار ) (پايه 98سراسري ـ (نگ شباهت دارند. اين دو ذرت از نظر ر

تواند تجزيه كند وجود ندارد. تجمع فنيل آالنين در بدن به ايجاد  ـ در بيماري فنيل كتونوري آنزيمي كه آمينواسيد فنيل آالنين را مي» 2«گزينه  - 158
  ها: بيند. بررسي ساير گزينه يب ميشود. در اين بيماري، مغز آس تركيبات خطرناك منجر مي

بيماري غيروابسته به جنس و نهفته است، بنابراين ممكن است هم مرد و هم زن داراي يك الل بيماري باشند، ولـي سـالم   »: 4«و » 1«هاي  گزينه
  باشند. اين افراد ناقل هستند.

  ) (آسان)2(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  شود. آالنين زياد ميكننده فنيل آالنين وجود ندارد، بنابراين فنيل  آنزيم تجزيه»: 3«گزينه 
  ـ فقط مورد (پ) درست است.» 3«گزينه  - 159

 توانند فرزند مبتال به فنيل كتونوري داشته باشند، ولي الزاماً والدين فرد بيمار ناقل نيستند. اگر يكي از والدين مبتال و الف) پدر و مادر ناقل مي
  ديگري ناقل باشد نيز ممكن است فرزند بيمار به دنيا بيايد.

  دهند. ب) در بدو تولد جهت تشخيص ابتالي احتمالي به اين بيماري خون نوزاد را مورد آزمايش قرار مي
قل بودن پدر فرزند سالم تواند فرزندي سالم داشته باشد، زيرا اين بيماري نهفته است در صورت سالم بودن پدر و يا حتي نا پ) مادر بيمار مي

  تواند متولد شود. مي
توان مانع بروز اثرات بيماري شد. به عبارتي با تغيير عوامل محيطي عوارض  هاي فاقد فنيل آالنين مي ت) در صورت تغذيه نكردن از خوراكي

  )دشوار) (2دوازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار راد) (پايه  (كبيريشود.  بيماري مهار مي
شـود. (والـين،    جا مـي  با تغيير در رمز ششمين آمينواسيد در زنجيره بتا، در اين زنجيره يك آمينواسيد با آمينواسيد ديگري جابهـ » 4«گزينه  -160

  تر از زنجيره بتاي طبيعي دارد. كم اسيد تر و يك گلوتاميك گردد)، پس زنجيره بتاي غيرطبيعي يك والين بيش اميك اسيد ميتجايگزين گلو
  ها: هبررسي ساير گزين

يك گلبول قرمز بيش از يك هموگلوبين دارد (گلبول قرمز از هموگلوبين پر شده است)، بنابراين در يـك گلبـول قرمـز بـيش از دو     »: 1«گزينه 
  آمينواسيد و بيش از دو زنجيره و بيش از يك هموگلوبين تغيير كرده است.

  قرار گرفته است. Tاي به ج Aهاي زنجيره بتاي هموگلوبين نوكلئوتيد  در ژن»: 2«گزينه 
  ها تغيير كرده است. اند، ولي توالي نوكلئوتيدي آن دو ژن از نظر تعداد نوكلئوتيد مشابه»: 3«گزينه 
  (تركيبي)) (دشوار) 3، پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 1راد) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري
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هاي اضـافه و   نامند. جهش شوند جهش تغيير چارچوب خواندن مي ه باعث تغيير در خواندن ميحذف را كاضافه و هاي از نوع  ـ جهش» 4«گزينه  - 161
  ها: هاي كوچك هستند. بررسي ساير گزينه حذف از نوع جهش

  جهش كوچك ممكن است از نوع اضافه و حذف باشد.»: 1«گزينه 
  معني تبديل كند. شي كه يك رمز را به رمز همگذارند مانند جه هاي كوچك بر بيان ژن تأثيري نمي بعضي از جهش»: 2«گزينه 
  شود، پس در مولكول حاصل از رونويسي آن نيز تأثير دارد. جهش جانشيني باعث تغيير در نوكلئوتيد ژن مي»: 3«گزينه 

  ) (آسان)1) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 92(سراسري ـ 
شود، پس تعداد نوكلئوتيدهاي ماده وراثتي تغيير نكرده و انـدازه   يد ديگري عوض ميـ در جهش جانشيني يك نوكلئوتيد با نوكلئوت» 3«گزينه  -162

  ها: كند. بررسي ساير گزينه آن نيز تغيير نمي
تر ادامه يابد، در اين صورت اندازه رونوشت اوليه ژن  ممكن است جهش جانشيني در جايگاه پايان رونويسي رخ دهد و رونويسي بيش»: 1«گزينه 

  ند.ك تغيير مي
  شكل. خوني داسي جهش جانشيني ممكن است باعث تغيير آمينواسيد و تغيير در پروتئين شود؛ مانند كم»: 2«گزينه 
  هاي تنظيمي شده و بر بيان ژن مؤثر باشد. جهش جانشيني ممكن است باعث تغيير در توالي»: 4«گزينه 

  ) (آسان)1) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 94(سراسري ـ 
شـوند و بـا مشـاهده كاريوتيـپ،      تني) به دو دسته ناهنجاري عددي و ساختاري تقسيم مـي  هاي فام هاي بزرگ (ناهنجاري ـ جهش» 2«ينه گز -163

  ها: ها آگاه شوند. بررسي ساير گزينه توانند از وجود اين ناهنجاري شناسان مي زيست
  جهش بزرگ ممكن است از نوع ناهنجاري عددي باشد.»: 1«گزينه 
افتد، ولي  شود؛ مثالً در بيماري نشانگان داون اين اتفاق مي ماندگي ذهني منجر نمي هر نوع ناهنجاري عددي به تولد افراد دچار عقب»: 3« گزينه

مانـدگي   عالمتي به جز عقـب  ،ممكن است با يك ناهنجاري عددي ياخته تخم از بين برود و تولدي صورت نگيرد و يا فرد دچار ناهنجاري عددي
  داشته باشد.ذهني 
تن منتقل شـود، در   تن جدا و به قسمت ديگري از همان فام جايي ممكن است قسمتي از يك فام در ناهنجاري ساختاري از نوع جابه»: 4«گزينه 

  )آسان) (1دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار ) (پايه كتاب همراه علوي(كند.  تن تغيير نمي اين صورت طول فام
  نادرست هستند.ـ همه موارد » 1«گزينه  -164

  شكند. استر مي تن باشد، فقط پيوند فسفودي تن از دست برود. اگر اين قسمت در ابتدا يا انتهاي فام الف) در جهش حذف ممكن است قسمتي از فام
ن ماده وراثتـي  شود، پس ميزا تن منتقل مي غيرهمتا و يا حتي بخش ديگري از همان فام تن تن به فام جايي قسمتي از يك فام ب) در جهش جابه

  كند. در هسته تغييري نمي
ها ممكن اسـت جهـش    دارد و بين آن 21تن  فام 2هاي جنسي خود  كه مرد موردنظر مبتال به نشانگان داون باشد در نيمي از سلول پ) درصورتي

  شدگي رخ دهد. مضاعف
اسـتر   اي بودن دنا، دو پيوند فسفودي به علت دو رشتهمحل شكست الزم است و در هر محل  دوتن باشد  ت) اگر قطعه واژگون شده در وسط فام

دهـد، پـس دو پيونـد     تن باشد، در يك محل شكست رخ مي شود، ولي اگر قطعه واژگون شده در انتهاي فام شكند و سپس پيوند تشكيل مي مي
  )دشوار(تركيبي)) ( 2ـ گفتار  ششمدهم ـ فصل ياز، پايه 1 ـ فصل چهارم ـ گفتاردوازدهم راد) (پايه  (كبيريشود.  شكسته شده و سپس دو پيوند نيز تشكيل مي

  ـ موارد (الف) و (ت) درست و موارد (ب) و (پ) نادرست هستند.» 2«گزينه  - 165
  دهد. الف) دناي راكيزه ژنگان سيتوپالسمي را در ژنگان انسان تشكيل مي

  اي و سيتوپالسمي. حتواي ماده وراثتي هستهشود و برابر است با مجموع م ب) ژنگان به كل محتواي ماده وراثتي گفته مي
  دهد. پ) دناي راكيزه، ژنگان سيتوپالسمي را در انسان تشكيل مي

  ) (آسان)1(كتاب همراه علوي) (پايه دوازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار اي و سيتوپالسمي است.  ت) ژنگان كل محتواي وراثتي هسته
  تري دارد. كت بدن نقش دارند. اسكلت جانبي نسبت به محوري نقش بيشـ اسكلت جانبي و محوري هر دو در حر» 4«گزينه  -166

  ها: بررسي ساير گزينه
  هاي اسكلت محوري و جانبي مغز قرمز وجود دارد. شوند. در بسياري از استخوان هاي خوني در مغز قرمز توليد مي ياخته»: 1«گزينه 
  وظيفه اسكلت محوري است. هاي حساس بدن مانند مغز و قلب محافظت از اندام»: 2«گزينه 
  ) (متوسط)1راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيريها بافت استخواني فشرده و متراكم را دارند.  همه استخوان»: 3«گزينه 

  ـ موارد (الف)، (ب) و (پ) نادرست هستند.» 3«گزينه  -167
  اند. الف) در طول استخوان ران، واحدهايي به نام سامانه هاورس قرار گرفته

  ها قرار ندارد.) هاي استخواني را احاطه كرده است. (درون ياخته مركز از ياخته هايي هم اي، استوانه ب) ماده زمينه
  گيرد. پ) در اطراف سامانه هاورس، ابتدا بافت استخواني فشرده قرار گرفته و سپس بافت پيوندي دو اليه قرار مي

  شود. مجراي هاورس در وسط سامانه هاورس قرار دارد. هاي عرضي برقرار ميت) ارتباط بين دو سامانه هاورس توسط مجرا
  ) (دشوار)1راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري
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  شوند. ـ موارد (الف)، (ب) و (پ) باعث كاهش تراكم توده استخواني و پوكي استخوان مي» 2«گزينه  - 168
  شود. نيز كم مي Caدچار اختالل شده و جذب  Dيابد. جذب ويتامين  حلول در چربي كاهش ميهاي م الف) در بيماري سنگ كيسه صفرا جذب ويتامين

  شود. ها باعث كاهش تراكم توده استخوان مي كند، پس پركاري آن هاي پاراتيروئيدي، كلسيم را از ماده زمينه استخوان جدا و آزاد مي ب) هورمون
  شود. كند، پس كمبود آن باعث افزايش برداشت كلسيم از استخوان مي وان جلوگيري ميتونين از برداشت كلسيم از استخ پ) هورمون كلسي
  .نداردتاثيري بر تراكم ها  شود، پس عدم مصرف آن هاي الكلي و گازدار باعث كاهش تراكم استخوان مي ت) مصرف نوشيدني

  (تركيبي)) (متوسط) 2 ، پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار1راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري
ها توسط بافت غضـروفي پوشـيده شـده     ها در محل اين مفصل ها قابليت حركت دارند. سر استخوان ها، استخوان تر مفصل ـ در بيش» 2«گزينه  -169

  ها: است. بررسي ساير گزينه
  لگن از نوع پهن است. در مفصل ران با نيم لگن، استخوان ران از نوع دراز و نيم»: 1«گزينه 

  در مفصل آرنج، سه استخوان بازو، زند زيرين و زند زبرين شركت دارند.»: 3«ينه گز
اند كه پر از مـايع   اي احاطه شده ها توسط يك كپسول از جنس بافت پيوندي رشته هاي زانو، انگشتان و لگن استخوان در محل مفصل»: 4«گزينه 

  نيست. هاي متحرك مفصلي لغزنده است. اين موضوع مربوط به همه مفصل
  ) (دشوار)1راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: شود. بررسي ساير گزينه ـ ماهيچه سريني فقط در سطح پشتي بدن ديده مي» 1«گزينه  - 170
  اي و دلتايي در هر دو سطح شكمي و پشتي قابل مشاهده هستند. هاي ذوزنقه ماهيچه»: 3«و » 2«هاي  گزينه

تواند جلوي بازو و يا پشت ران قرار داشته باشد، پس ماهيچه دو سر نيز در هر دو سطح پشـتي و شـكمي قابـل     سر ميماهيچه دو »: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2ـ گفتار سوم راد) (پايه يازدهم ـ فصل  (كبيريمشاهده است. 

بدن وجود دارند كه ماهيچه صاف دارند و بـا   هايي در هاي بدن نقش ندارند. مثالً دريچه هاي اسكلتي در كنترل همه دريچه ـ ماهيچه» 3«گزينه  - 171
  ها: هاي قلبي از جنس بافت پوششي هستند. بررسي ساير گزينه دريچه
  هاي اسكلتي با كمك به سخن گفتن در برقراري ارتباط نقش دارند. ماهيچه»: 1«گزينه 
  تواند در حفظ دماي مناسب بدن مؤثر باشد. شود و مي ي مياي باعث ايجاد گرماي زياد هاي ماهيچه وسازي در ياخته هاي سوخت فعاليت»: 2«گزينه 
  شوند. صورت قائم مي نگهداري بدن بهو ها به هم  ها و انقباض خود باعث اتصال استخوان با اتصال به استخوان»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: دهند. بررسي ساير گزينه اند كه به تارچه ظاهر مخطط مي به نام ساركومر تشكيل شده ها از واحدهاي تكراري ـ تارچه» 4«گزينه  -172
  هر واحد تكراري خود يك ساركومر است.»: 1«گزينه 
  باشد. ساركومر بخشي از تارچه است و فاقد هسته مي»: 2«گزينه 
  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيريصال است. قرار دارد، ولي فقط با اكتين در ات Zدر دو انتهاي ساركومر خط »: 3«گزينه 

  كند. ها تغييري نمي شوند؛ طول آن لغزند و باعث كوتاه شدن ساركومر و انقباض مي ـ اكتين و ميوزين روي هم مي» 2«گزينه  - 173
  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. از هم كم مي Zدر هنگام انقباض ساركومرها فاصله دو خط شناسي يازدهم،  فصل سوم زيست 15با توجه به شكل »: 1«گزينه 
  كنند. تري پيدا مي پوشاني بيش اكتين و ميوزين روي هم لغزيده و هم»: 3«گزينه 
 شـود،  پوشاني اكتين و ميوزين زياد مي بخش روشن، قسمتي از ساركومر است كه فقط اكتين در آن وجود دارد. در هنگام انقباض هم»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيريشود.  پس بخش روشن كوتاه مي
  اي بوده و از به هم پيوستن چند ياخته در دوران جنيني ايجاد شده است. ـ هر تار ماهيچه اسكلتي انسان چندهسته» 2«گزينه  -174

  ها: بررسي ساير گزينه
  آورند. دست مي هوازي به انرژي خود را به روش بي تر اي تند، بيش تارهاي ماهيچه»: 1«گزينه 
  آيد. دست مي اي از سوختن گلوكز به هاي ماهيچه تر انرژي ياخته بيش»: 3«گزينه 
  ) (متوسط)2) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 98(سراسري ـ اي سفيد (تند) كم است.  مقدار ميوگلوبين در تارهاي ماهيچه»: 4«گزينه 

  ها: اساس حركت در جانوران مشابه است. براي حركت در يك سو، جانور بايد نيرويي در خالف آن وارد كند. بررسي ساير گزينه ـ» 1«گزينه  - 175
  شود. بندي مي اسكلت دروني نيست. اسكلت در جانوران به سه گروه آب ايستايي، بيروني و دروني طبقه ياسكلت آب ايستايي نوع»: 2«گزينه 
  داران اسكلت استخواني دارند و در اسكلت استخواني خود داراي غضروف نيز هستند. ي اسكلت غضروفي دارد. ساير مهرهكوسه ماه»: 3«گزينه 
  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري. ندارد اسكلت آب ايستايي نقش حفاظتي»: 4«گزينه 

ممكن است ناقل عصبي و يا هورمون باشند. هر دو جهت رسيدن به ياخته هدف خـود  هاي شيميايي توليد شده توسط نورون  ـ پيك» 3«گزينه  -176
  ها: شوند. بررسي ساير گزينه اي مي ابتدا وارد فضاي بين ياخته

  هاي شيميايي از نوع هورمون، دور برد هستند. پيك»: 1«گزينه 
  تغيير دهند.توانند پتانسيل الكتريكي ياخته هدف را  هاي عصبي مي فقط ناقل»: 2«گزينه 
  كانال نيست و ممكن است درون ياخته هدف قرار داشته باشند. ،گيرنده هورمون»: 4«گزينه 
  (تركيبي)) (متوسط) 1، پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 1راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري
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شناسي يازدهم، ياخته سازنده ناقل عصبي داراي  صل چهارم زيستف 2شناسي يازدهم و شكل  فصل دوم زيست 10ـ با توجه به شكل » 1«گزينه  - 177
  ها: زنده هورمون نيز داراي چندين ريزكيسه حاوي هورمون است. بررسي ساير گزينهساچندين ريزكيسه حاوي ناقل عصبي و ياخته 

  ته باشد.اي اثر داش هاي ماهيچه هاي غيرعصبي مانند ياخته توانند روي ياخته ناقل عصبي مي»: 2«گزينه 
  شوند. شوند، بلكه به گيرنده خود متصل مي هاي عصبي وارد ياخته هدف نمي ناقل»: 3«گزينه 
كننـده   ها هر دو از طريق ريزكيسه ترشحي، ترشح شده و باعث افـزايش سـطح غشـاي ياختـه ترشـح      هاي عصبي و هورمون ناقل»: 4«گزينه 

  (تركيبي)) (متوسط) 1ـ گفتار دوم دهم ـ فصل ياز، پايه 1فتار راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گ (كبيريشوند.  مي
ريز را  صورت مجتمع، غدد درون ريز به هاي درون هايي مانند معده و روده پراكنده هستند. ياخته ريز موجود در اندام هاي درون ـ ياخته» 4«گزينه  - 178

  ها: دهند. بررسي ساير گزينه تشكيل مي
صـورت پراكنـده در    ريز ممكن است بـه  هاي درون ها است. ياخته هاي آن ريز و هورمون ها و غدد درون امل ياختهريز ش دستگاه درون»: 1«گزينه 
  صورت مجتمع يافت شوند. ها ديده شوند و يا به اندام

  دهند. دروني پاسخ ميهاي بيروني و  كنند و نسبت به محرك هاي بدن را تنظيم مي ريز به همراه دستگاه عصبي فعاليت دستگاه درون»: 2«گزينه 
  شوند. ريز به خون وارد مي درون دريز پراكنده و غد هاي درون ترشحات ياخته»: 3«گزينه 
  ) (متوسط)1راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

هـا،   شود. لـوزه  في محسوب ميهاي لن ها نقش دارد. اين غده جزء اندام ـ غده تيموس با ترشح هورمون تيموسين در تمايز لنفوسيت» 4«گزينه  -179
  ها: هاي لنفي هستند. بررسي ساير گزينه آپانديس، تيموس، طحال و مغز استخوان اندام

  كليه قرار دارد. تر از غده فوق گيرد. اين غده پايين غده لوزالمعده تحت تأثير هورمون سكرتين قرار مي»: 1«گزينه 
  شوند. هيپوتاالموس ساخته شده و در هيپوفيز پسين ذخيره و ترشح مي توسين و ضدادراري در دو هورمون اكسي»: 2«گزينه 
  كند. اين غده پشت جناغ و جلوي ناي قرار دارد. غده تيروئيد ميزان تجزيه گلوكز را تنظيم مي»: 3«گزينه 
  وسط)(تركيبي)) (مت 3، پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 2و  1راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

شـود كـه هيپـوفيز درون گـودي اسـتخوان قـرار داشـته و         شناسي يازدهم مشاهده مـي  فصل چهارم زيست 5ـ با توجه به شكل » 2«گزينه  - 180
  ها: هيپوتاالموس باالي آن قرار دارد. بررسي ساير گزينه

  در مجاورت استخوان كف جمجمه نيست. عمدتا هيپوفيز مياني در وسط قرار داشته و»: 1«گزينه 
  تر هيپوفيز، هيپوفيز پيشين بوده و با هيپوتاالموس ارتباط خوني و هورموني دارد. بخش بزرگ»: 3«زينه گ

شناسي يازدهم اين اسـتخوان   فصل چهارم زيست 5باشد، ولي با توجه به شكل  كننده، استخوان كف جمجمه مي استخوان محافظت»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2(پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  راد) (كبيريباشد.  عمدتاً از نوع اسفنجي مي

هاي هيپوتاالموسـي روي   هاي جنسي تأثيري ندارند. هورمون توليد و ترشح هورمون رطور مستقيم ب هاي هيپوتاالموسي به ـ هورمون» 2«گزينه  -181
  ها: د. بررسي ساير گزينهگذارن بر غدد جنسي اثر مي LHو  FSHهاي  ها با ترشح هورمون هيپوفيز پيشين اثر گذاشته و آن

  طور مستقيم بر ترشحات اين غده اثر دارد. كليه به هيپوفيز پيشين با ترشح هورمون محركه فوق»: 1«گزينه 
  اثر دارد. FSHطور مستقيم با تأثير بر هيپوفيز پيشين در ترشح  هيپوتاالموس با ترشح هورمون آزادكننده به»: 3«گزينه 
  كند. هاي جنسي را تنظيم مي طور مستقيم كار غده به FSHو  LHبا ترشح هيپوفيز پيشين »: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 89(سراسري خارج از كشور ـ 
تر  شد بيشتيروئيد، باعث ر محركه ـ غده موردنظر تيروئيد است. اگر يد در غذا به مقدار كافي نباشد، غده هيپوفيز با ترشح هورمون» 3«گزينه  - 182

  ها: شود. بررسي ساير گزينه غده تيروئيد مي
هاي تيروئيـدي دو هورمـون    ورمونتونين، ه يسهاي تيروئيدي و كل اند از هورمون شوند عبارت هايي كه از تيروئيد ترشح مي هورمون»: 1«گزينه 
  د.هستن T4و T3هاي به نام يددار

  شود، باالي حنجره قرار دارد. گلوت) كه مانع ورود غذا به ناي مي اكناي (اپيچكه بر غده تيروئيد زير حنجره قرار دارد، درحالي»: 2«گزينه 
شت غـده  هاي پاراتيروئيد، پ هاي پاراتيروئيد نيز در تنظيم ميزان كلسيم نقش دارند. غده عالوه بر غده تيروئيد در ناحيه گردن، غده»: 4«گزينه

  (تركيبي)) (متوسط) 1ـ گفتار دوم ، پايه دهم ـ فصل 2راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيريتيروئيد و در ناحيه گردن قرار دارند. 
  كند. باشد. اين بخش هورمون جنسي زنانه و مردانه را در هر دو جنس ترشح مي كليه مي ـ بخش موردنظر، بخش قشري فوق» 4«گزينه  - 183

  ها: رسي ساير گزينهبر
  شوند. شوند. اين دو هورمون از بخش مركزي ترشح مي ها مي نفرين باعث باز شدن نايژك نفرين و نوراپي اپي»: 1«گزينه 
  دهند. نفرين ضربان قلب را افزايش مي نفرين و نوراپي اپي»: 2«گزينه 
  كند. مدت آماده مي هاي كوتاه دن شده و بدن را براي پاسخهايي باعث بروز تغييراتي در ب بخش مركزي با ترشح هورمون»: 3«گزينه 
  ) (آسان)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

  ها: كند. بررسي ساير گزينه ـ افزايش مقدار هورمون كورتيزول، دستگاه ايمني را تضعيف مي» 1«گزينه  -184
  شود. ب و در نتيجه افزايش ميزان آب خون ميافزايش هورمون ضدادراري باعث افزايش بازجذب آ»: 2«گزينه 
  شود. افزايش فشارهاي روحي و جسمي باعث افزايش بازجذب سديم از كليه (كاهش دفع سديم) مي»: 3«گزينه 
  شوند.) شوند. (اعصاب سمپاتيك باعث اين عمل مي هاي اسكلتي نمي رساني به ماهيچه اعصاب پاراسمپاتيك باعث افزايش خون»: 4«گزينه 

  (تركيبي)) (متوسط) 2، پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 2) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 92سراسري ـ (
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است. اين بيماري خودايمني بوده و ارتباطي  )Iديابت نوع (كننده انسولين  ريز ترشح هاي درون ـ ديابت شيرين ناشي از تخريب ياخته» 3«گزينه  - 185
  ها: بررسي ساير گزينه با چاقي يا الغري فرد ندارد.

  ناشي از اختالل در دستگاه ايمني است. بروز اين بيماري ارتباطي به سن و وضعيت چاقي و الغري ندارد. Iديابت شيرين نوع »: 1«گزينه 
هـاي   امـا گيرنـده  شود. در اين بيماري انسولين به مقدار كافي وجـود دارد،   مي IIچاقي و عدم تحرك باعث بروز ديابت شيرين نوع »: 2«گزينه 

  دهند. انسولين به آن پاسخ نمي
  شود. مزه مي باعث بروز بيماري ديابت بي يكاهش ترشح هورمون ضدادرار»: 4«گزينه 
  (تركيبي)) (متوسط) 2، پايه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار 2راد) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيري

  فيزيك
  كنند، اندازه نيروها يكسان است؛ يعني: سم بر هم نيرو وارد ميكه دو ج دانيم هنگامي ـ مي» 1«گزينه  - 186

AB BA| F | | F |
ρ ρ

  
  اما جهت نيروها مخالف يكديگر است.

              AB BAF F 
ρ ρ

  
netFو از طرفي بنابر قانون دوم شتاب يك جسم نيز از رابطه ma

ρ ρ پس براي محاسبه شتاب قابل محاسبه است ،A بايد نيرويBAF
ρ

  را حساب كنيم: 

BA AB BAF F F ( i j) i j(N)        4 6 4 6
ρ ρ ρ ρρ ρ ρ

  

BA  توان نوشت: مي Aاكنون براي محاسبه شتاب 
A A

A

F i j
a a i j

m


    

4 6 2 32

ρ ρ ρ
ρ ρρ ρ  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
دانيم اگر يكي از نيروهاي وارد بـر جسـم در حـال     ل تعادل و برايند نيروهاي وارد بر آن صفر است. ميـ در حالت اول، جسم در حا» 3«گزينه  - 187

خواهد شد و اين نيرو سبب  N6مانده برابر قرينه نيروي حذف شده خواهد بود، پس نيروي خالص برابر تعادل، حذف شود، برايند نيروهاي باقي

netتوان از رابطه شود و مي مي تغيير سرعت جسم
V

F m
t





tسرعت جسم را در لحظه  s   حساب كرد. 2

V
net

V V m
F m V

t s
 

     
 

1 6 4 32
ο ο

ο
  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
دانيم ترازو  كنيم. مي ر است، نيروي وزن و جرم شخص را حساب ميـ گام اول: در حالت اول كه سرعت آسانسور ثابت و شتاب آن صف» 1«گزينه  - 188

  دهد، پس داريم: نيروي عمودي سطح را نشان مي
NF mg m N m kg     10 520 52ο  

  كنيم: گام دوم: در حالت دوم، شتاب آسانسور رو به پايين است (تندشونده به طرف پايين)، پس نيروي عمودي سطح را حساب مي
N Nmg F ma F m(g a) ( ) N       52 10 2 416 

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
 كنيم: ـ گام اول: با توجه به نيروهاي وارد بر جسم (وزن و مقاومت هوا) با استفاده از قانون دوم نيوتن، شتاب جسم را حساب مي» 3«گزينه  - 189

                                D
D

f m
mg f ma a g a

m s


            2

120 510 122ο  

  
م دوم: شتاب جسم به طرف پايين و سرعت اوليه جسم به طرف باالست و حركت جسم كندشونده است و در باالترين نقطه سرعت به صفر گا
Vرسد، بنابراين از رابطه سرعت ـ زمان يعني مي at V  ο كنيم تا مدت زمان موردنظر را حساب كنيم: استفاده مي  

m
a

s
m

V , V
s

V at V t t s


 
       

12 2

24
12 24 2ο

ο ο

ο  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
 ايم. ـ مطابق شكل، نيروهاي وارد بر كتاب را رسم كرده» 3«گزينه  -190

ا يعني نيروي ه برايند آن Rشوند و  (عمودي سطح) از ديوار بر كتاب وارد مي NF(اصطكاك ايستايي) و sfنيروي
  ديوار بر كتاب است.

  است كه در شكل نشان داده نشده است. Rكند، مخالف  پس نيرويي كه كتاب بر ديوار وارد مي
  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
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Fاز نيروي كشساني فنر يعنياگر فرض كنيم فنر ساكن است و جسم به آن آويخته و ساكن باشد، با استفاده  ـ» 4«گزينه  - 191 kx   تغييـر طـول ،
  كنيم: فنر را حساب مي

F mg kx mg x cm


      
2 10 54ο 

كنيم، چون طول فنر به  اكنون فنر و وزنه را در حال حركت در راستاي قائم بررسي مي
cmاندازه 33 30 كمتر است، پس بايد  cm2بودن فنرافزايش داشته و نسبت به حالت ساكن  3

تر از نيروي وزن جسم باشد، پس بايد فنر و جسم با حركت  در اين حالت نيروي كشساني فنر كم
  كنيم: دار و شتاب رو به پايين حركت كنند تا اين حالت پديد آيد. اكنون شتاب حركت را نيز حساب مي شتاب

emg F ma  

m
mg kx ma a a

s
        220 4 3 2 4  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (دشوار)
دانيم نيروي خالص متوسط وارد  دانيم در نمودار نيرو ـ زمان، مساحت محصور نمودار برابر تغيير تكانه جسم است و از طرفي مي  ـ مي» 2«گزينه  -192

avبر جسم از رابطه
P

F
t





ρ
ρ

  آيد، پس كافي است مساحت محصور را حساب كنيم و بر مدت زمان آن تقسيم كنيم: دست مي به 

aV aV

t
t

P S P , F F kN
t




        


10
10 102 52 2 

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)

aVـ با استفاده از رابطه» 1«گزينه  -193
V

F m
t






ρ
ρ

  كند را حساب كرد: بر توپ وارد مي توان نيروي خالص متوسطي كه ديوار مي 

  توجه كنيد كه بردار سرعت توپ هنگام برخورد به ديوار، مخالف جهت سرعت توپ هنگام جدا شدن از ديوار است.

aV
( )

F | / | N
/

 
  

8 60 5 700 1  
  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)

tكند، اندازه نيرو را در لحظه و موازي سطح افقي است و با زمان تغيير مي xر ـ گام اول: چون نيرو در راستاي محو» 2«گزينه  - 194 s   كنيم: حساب مي 3
t s F N    3 3 3 9  

sگام دوم: نيروي اصطكاك در آستانه حركت را از رابطه , max s Nf F  كنيم: حساب مي  
N s , maxF mg N f / N       3 10 30 0 4 30 12  

tچون در لحظه N 3،F N sتر از و كم 9 , maxf  Fبرابر نيروي اككت، پس نيروي اصطنيوتن است، جسم هنوز ساكن اس 12 N 9 
  ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)پايه دوازدهم (افاضل) (باشد.  مي

  كنيم: شود و شتاب جسم را از رابطه مسافت توقف حساب مي ـ گام اول: هنگام حركت جسم، فقط نيروي اصطكاك جنبشي بر جسم وارد مي» 2«نه گزي - 195

s
V m

d | | a /
a a s

    
2 2

2
1515 7 52 2

ο  

  كنيم: گام دوم: نيروي اصطكاك جنبشي را با استفاده از قانون دوم نيوتن حساب مي

kf ma / N   2 7 5 15  
  كنيم: كند را حساب مي ام سوم: اندازه نيروي سطح بر جسم كه برابر اندازه نيرويي است كه جسم بر سطح وارد ميگ

F mg NN
NR f F R N

      202 2 2 215 20 25 

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (دشوار)

eRـ وزن فضانورد در ارتفاع» 3«گزينه  -196

  انش زمين بر فضانورد است.برابر نيروي گر 2

e e e

eee e

mm R RF
F G ( ) ( )

RF R h(R h) R


   

 

2 2
2

2

 

F

F




4
9  

  )آسان(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (
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فقـي و  ايم. چون تخته ساكن است، بايد برايند نيروهاي وارد بر آن در راستاي ا ـ در شكل مقابل، نيروهاي وارد بر جسم را رسم كرده» 1«گزينه  -197
  راستاي قائم برابر صفر باشد:

      N NF mg F mg   ο 

           s N N sf F F f    ο  
sترين نيروي اصطكاك ايستايي از رابطه كه بيش با توجه به اين , max s Nf F  آوريم: دست مي شود، آن را به حساب مي  

s , maxf / N   0 5 16 10 80  
نيز برابر نيروي  NFنيوتن باشد، چون نيروي ديوار بر تخته يعني 80تر از  يا كم 80تواند برابر  جسم ساكن است، نيروي اصطكاك ميپس چون 

  )دشوار( ـ فصل دوم ـ ديناميك)پايه دوازدهم (افاضل) (تواند باشد.  نيوتن مي 80تر از  اصطكاك است، پس اين نيرو نيز مساوي يا كم

tدر بـازه  Fحذف نيروي  زبعد اـ گام اول: » 1«گزينه  - 198 s tتـا  4 s شـود، ايـن نيـرو را از     فقـط نيـروي اصـطكاك بـر جسـم وارد مـي       6

netرابطه
V

F m
t





  كنيم: حساب مي 

k kf f N


    


82 86 4
ο  

kfو ديگري نيروي Fشود: يكي نيروي  ثانيه دو نيرو بر جسم وارد مي 4ه صفر تا گام دوم: در باز N net، پس دوباره از رابطه8
V

F m
t





 

  كنيم: را حساب مي Fكنيم و نيروي  استفاده مي

k
V

F f m F F N
t

 
       

 
88 2 124
ο

ο
 

  ك) (متوسط)(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ دينامي
تـوان در نظـر گرفـت كـه سـرعت متحـرك اول نسـبت بـه متحـرك           ـ گام اول: با توجه بـه مفهـوم نسـبي بـودن حركـت مـي      » 4«گزينه  -199

Vدوم V V 1 نســـبي mيعني 2
V

s
  20 نســـبي 10 متر بايد سرعت متحرك اول برابر متحرك دوم شود  100است و طي تغيير فاصله  10

  كنيم: صورت زير حساب مي عت متحرك دوم ثابت است، حداقل شتاب متحرك اول را بهو چون سر
m m

V V ad a a / a /
s s

           2 2 2
2 نســـبي نســـبي نســـبي1 نســـبي 22 10 2 100 0 5 0 5ο ο  

  كنيم: صورت زير حساب مي شود حداقل اندازه آن را به گام دوم: هنگام ترمز فقط نيروي ترمز در خالف جهت حركت سبب اين شتاب مي
f ma / N   1000 0 5 500  

  ايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (دشوار)(افاضل) (پ

mكه نيروي گرانش بين دو جسم از رابطه ـ با توجه به اين» 2«گزينه  -200 m
F G

r
 1 2

آيد، بايد اندازه نيروي گرانش زمين بـر سـفينه    دست مي به 2

  زمين باشد، داريم:ترتيب فاصله سفينه تا ماه و  به erو mrبرابر اندازه نيروي گرانش ماه بر سفينه باشد. اگر
e e em

m e
m mm e

mm m rmm
F F G G ( )

m rr r
     2

2 2 

             e
e m e m m m m

m

r
( ) r r , d r r d r r r / d
r

         281 9 9 0 1  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ ديناميك) (متوسط)
  توان نوشت: مطابق شكل  مي، در اين حالت استحركت به طرف راست در آستانه  و ـ دقت كنيد كه ذكر شده كه جسم ساكن» 2«گزينه  - 201

                                smax e s NF f F F kx     

                                   F / N    0 4 20 4 5 28  
  )متوسطـ فصل دوم ـ ديناميك) (پايه دوازدهم (افاضل) ( 

Pي جنبشي با تكانه يعنيـ از رابطه انرژ» 4«گزينه  - 202
k

m


2

  كنيم: استفاده مي 2

k J , m / kg 10 0 2  
P kgm

P
/ s

  


2
10 22 0 2  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ كار و انرژي، ديناميك) (آسان)
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را برابر گرفت. مبدأ انـرژي پتانسـيل گرانشـي را     Bو  Aدو نقطه  توان انرژي مكانيكي ـ روش اول: با استفاده از پايستگي انرژي مي» 3«گزينه  -203
  گيريم: در نظر مي Cنقطه 

                      kA
A C A A C C A CuC

E E k u k u u k



      ο

ο
  

                                                           (AC) C C ACmgh mV V gh  2 21 22  

                  h ABsinAB
AC AB ACh h h m

       30 14 20 4 62 

C C
m

V V
s

     2 2 10 6 120 2 30  

Vتوان از رابطه طور كلي اگر بر جسم فقط نيروي وزن كار انجام دهد، مي روش دوم: به g h V  2 2
2 2 ομ استفاده كرد، عالمت( )  براي

  :باالتر از محل اوليه باشد hحالتي است كه

C C
m

V V
s

     2 2 10 6 2 30  
  )آسان(افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (

تر است، پس انرژي مكانيكي پايسته نيسـت و مقاومـت    اول: چون سرعت برگشت جسم به محل پرتاب از سرعت اوليه آن كم گام ـ» 3«گزينه  - 204
  كنيم تا كار مقاومت هوا را در كل مسير حساب كنيم: ت و برگشت جسم استفاده ميهوا هم وجود دارد. ابتدا از قضيه كار و انرژي براي مسير رف

  

                         Wmg
t fD

W k k W mV mV


    2 2
2 1 2 1

1 1
2 2

ο
 

              fD
W ( ) J    2 21 2 8 10 362  

  
  

يد كنيم. دقت كن گام دوم: دوباره از قضيه كار و انرژي جنبشي براي فقط باال رفتن جسم از محل پرتاب تا رسيدن به باالترين نقطه استفاده مي
  توان فرض كرد كار مقاومت هوا نصف كار اين نيرو در كل رفت و برگشت است. كار نيروي وزن در اين حالت منفي است و مي

mg fW W mV   2
1

1
2ο 

fW
mgh mV h h / m            2 2

1
1 120 18 2 10 4 12 2 2 

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (دشوار)
توان  دهد، مي باالتر از محل پرتاب است و چون فقط نيروي وزن بر جسم كار انجام مي m10متري  40ـ جسم هنگام عبور از ارتفاع » 3«گزينه  -205

  از رابطه زير استفاده كرد:
V g h V  2 2

2 2 ομ  
  باالتر از محل اوليه جسم باشد: h) براي حالتي است كه-عالمت (

V ( ) V V         2 2 2
2 2 22 10 40 35 20 300 10 3  

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (آسان)

mشود و با سرعت رها مي hكه جسم از ارتفاع  ـ گام اول: از اين» 3«گزينه  - 206

s
توان دريافت كه انرژي پتانسـيل گرانشـي    رسد، مي به زمين مي 10

  برابر است با: hجسم در ارتفاع 

mgh mV mgh J     2 21 1 100 10 50002 2  

  ژول است. 5000توان نتيجه گرفت كار مفيد جرثقيل برابر  و مي
Wصورت توان به كه كار موتور جرثقيل را مي كنيم و با توجه به اين گام دوم: از رابطه بازده استفاده مي pt كنيم: نوشت، بازده را حساب مي  

( ) mgh
Ra Ra Ra / Ra

( ) p t
       

 
5000 كــار مفيــد خروجي 0 8 ــل ورودي80% 625 كار ك 10  

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (متوسط)
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  ـ فشار در وسط لوله و در كف براي دو مايع يكسان است.» 1«گزينه  -207
P gh gh P P P gh gh             ز ا گ  1 2 2 ز   1 ا گ  ο ο 

P P ( ) / pa P P kpa             3
ز    ا گ ز     ا گ  800 1000 10 0 5 1000 1000 10 1ο ο  

  هاي فيزيكي ماده) (متوسط) (افاضل) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ ويژگي
را حسـاب   A فشار ناشـي از مـايع در نقطـه    و سپس CmHgابتدا فشار گاز محبوس را برحسب با يكديگر برابرند  Aو Aط ـ فشار نقا» 4«گزينه  - 208

  كنيم: مي

                          pa
P cmHg ــوس  گاز محب

27200 201360 

                   A AP P P P P    ــوس مايع     گاز محب  ο  
                    P P cmHg       يع ما يع      ما  70 20 50  

  )متوسطهاي فيزيكي ماده) ( (افاضل) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ ويژگي
  ها: ـ بررسي عبارت» 4«گزينه  - 209

 Cو  Aتر از فشار  كم Bاست و بنابر اصل برنولي، فشار در  Cو  Aتر از  كم Bاست، پس تندي مايع در  Cو  Aتر از  بيش Bالف) چون قطر مقطع 
  شود (درست). مي

  ب) بنابر رابطه پيوستگي داريم:

C(درست است.) CA
C C A A

A C A

V VA
V A V A ( )

V A V
     22 4

3 9  

  هاي فيزيكي ماده) (آسان) (افاضل) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ ويژگيهاي مسير آن يكسان است. (نادرست) پ) آهنگ جريان شاره در همه قسمت
بـاال   Bقدر نيز در شـاخه   پايين رود، همان Aدر شاخه  سطح مايعـ گام اول: چون سطح مقطع دو شاخه يكسان است، هر قدر كه » 2«گزينه  -210

  خواهد بود. gxبه اندازه Dرود، بنابراين افزايش فشار در نقطه  مي
  يكسان است، داريم: Cو Cگام دوم: چون فشار در نقاط 

                                         mg
P

A

mg mg
P P gx gx

A A 


      ظرف اســتوانه اي 

ايع     م  
2 2  

D D
mg /

P P pa
A 


     

 
3

4
0 2 10 102 2 10 10

  )D(افزايش فشار 

  هاي فيزيكي ماده) (متوسط) (افاضل) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ ويژگي
  شيمي

  »:ت«و » ب«هاي نادرست  ـ بررسي عبارت» 3« گزينه - 211
  تر از عناصر نافلزي است. يابد، پس شعاع اتمي شبه فلزها بزرگ در يك دوره تناوب، از چپ به راست شعاع اتمي كاهش مي»: ب«

  ع اتمي در يك دورهشعاع فلزها: مقايسه شعافلزها شعاع شبهشعاع نافلزها
  ، منظم كاهشي است.روند تغيير شعاع اتمي در يك دوره»: ت«

  ، منظم كاهشي است.د تغيير شعاع كاتيوني در يك دورهرون  
  ، منظم كاهشي است.ند تغيير شعاع آنيوني در يك دورهرو  

 ، نامنظم است.ند تغيير شعاع يوني در يك دورهرو، سازند را ميها  ها و هم آنيون هم كاتيوندر هر دوره،  عنصرها كه جايي ولي از آن

 
  ، شعاع)) (متوسط)اي دوره(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الگوها و روندها در رفتار عنصرها (جدول 

  »:ث«و » ب«هاي نادرست  ـ بررسي عبارت» 2« گزينه -212
  دهد. گاز كلر در دماي اتاق به آرامي با گاز هيدروژن واكنش مي»: ب«

Feاي رنگ در زنگ آهن يون قهوه»: ث« 3 (متوسط)اي هاي عناصر جدول دوره رفتار و ويژگي(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ . وجود دارد (  
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  ـ» 4« گزينه -213
  )آ V  بار يونdهاي تعداد الكترون6 :[Ar] d2 3

23 3  
  ب) Mn  بار يونdهاي تعداد الكترون10 :[Ar] d2 5

25 3  
  پ) Fe  بار يونdهاي تعداد الكترون12 :[Ar] d2 6

26 3  
  ت) Cu  بار يونdهاي تعداد الكترون10 :[Ar] d 10

29 3  
  ث) V  بار يونdهاي تعداد الكترون6 :[Ar] d3 2

23 3 

  هاي واسطه) (آسان) يون(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ آرايش الكتروني 

)پر d3عنصر داراي زيراليه 8ـ در عناصر دوره چهارم » 4« گزينه -214 d همگي  Kr36ها تا و شش عنصر بعد از آن Zn30و Cu29هستند. 103(
  پر در آرايش الكتروني خود هستند. عنصر داراي حداقل يك زيراليه نيمه 5باشد. در عناصر دوره چهارم  پر مي d3ايدار

K :[Ar] / s1
19 4 

Cr :[Ar] d / s5 1
24 3 4  

Cu :[Ar] d / s10 1
29 3 4 

Mn :[Ar] d / s5 2
25 3 4  

As :[Ar] d / s p10 2 3
33 3 4 4  

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ تركيبي جدول تناوبي با آرايش الكتروني) (متوسط)
تر باشد، به عبارت  دهنده بيش پذيري عنصر واكنش شود كه واكنش ـ در واكنش يك تركيب با يك عنصر، در صورتي واكنش انجام مي» 4«گزينه  - 215

  تر باشد. ها كم دهنده شها از واكن پذيري فراورده ديگر واكنش

  رفتار
  پذيري واكنش

  ناچيز  كم  زياد
  مس، نقره، طال  روي، آهن، تيتانيم  سديم، پتاسيم، منيزيم، آلومينيوم  نام فلز

Naپذير  انجام Fe O Fe Na O  2 3 Feناپذير  انجام        2 Na O (Na Fe O )  2 2 3  
Tiپذير انجام Fe O TiO Fe  2 3 TiOناپذير  انجام                  2 Fe 2   

  شود. توجه: براي استخراج آهن، از كربن استفاده مي
FeO C Fe CO   2  
Fe O C Fe CO  2 3 2  

  پذيري فلزها و انجام واكنش) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ واكنش
د كه ممكن است كاتيون فلز به آرايش نئون و آنيون نافلز تركيب يوني حاصل به آرايش آرگون رسيده باشد كه دو ـ توجه داشته باشي» 1« گزينه -216

  حالت زير خواهد بود:
  است.  5در يك دوره قرار دارند و اختالف عدد اتمي 

Na S Na , S MgCl Mg , Cl 2 11 16 2 12 17  
  شود: آرايش نئون رسيده باشد كه باز هم دو حالت ديگر ايجاد ميهمچنين ممكن است كاتيون فلز به آرايش آرگون و آنيون نافلز به 

  است 11در دو دوره جدول قرار دارند و اختالف عدد اتمي 
K O K , O CaF Ca , F 2 19 8 2 20 9 2  

  همواره درست است.» ث«صورت مولكول دو اتمي نيست، فقط عبارت  ) در دما و فشار اتاق بهSتوجه: گوگرد (
  نويسي) (متوسط) دهم ـ فصل اول ـ تركيبي جدول تناوبي و آرايش الكتروني و فرمول(دكتر نامور) (پايه ياز

هر چهار خاصيت رسانايي الكتريكـي، رسـانايي گرمـايي،     Pbو  Na ،Al ،Sn ،Mgكتاب درسي، عناصر  9ـ با توجه به جدول صفحه » 1« گزينه -217
  هر چهار خاصيت نام برده شده را ندارند. Clو  S ،Pداده نشده) و عناصر  Mgخواري را دارند (در تست  سطح صيقلي و چكش

  گازي) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ خواص عنصرهاي فلزي، نافلزي و شبه
  :صورت را نتيجه گرفت به Agو  Mg ،Ti ،Feپذيري چهار فلز  توان ترتيب واكنش ـ با توجه به انجام شدن سه واكنش داده شده، مي» 4« گزينه - 218

Mg Ti Fe Ag    
  است، پس: AgNO3تر است كه تركيب آن از ساير فلزهاي داده شده آسان Agاست و استخراج  Mgها  پذيرترين فلز در بين آن پس واكنش

AgNOAg

Mg Mg
  3170 جــرم مولــي تركيــب   24 جرم مولي 7

  توسط)پذيري فلزها) (م (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ واكنش
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  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 2« گزينه -219
تر، تر و صرفه اقتصادي بيش ترسي آساندليل دس هاي فوالد جهان، براي استخراج آهن از كربن به در فوالد مباركه مانند همه شركت»: ب«عبارت 

  شود (نه سديم). استفاده مي

Al(s)در واكنش ترميت»: ث«عبارت  Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32   تري از آهن است. ومينيوم فلز فعال، فلز آل2
  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ استخراج آهن) (آسان)

ـ توجه: اين مسأله چون واكنش ندارد و تنها شامل تبديل واحد و بازده درصدي است بهتر است آن را با كسرهاي ضريب تبديل حل » 2« گزينه - 220
  كنيم (به جاي تناسب):

/طال عملي kg 
عملي      90 22 100 نظـري 5

/ g kg

kg g


ــري 0 طال نظ 05 1 طال    
طال   ــاه  1 گي 1000

ton kg
xkg

ton
   

ــاه 25 گي ــار1000 طال  20 هكت  1 ــار1  هكت
 

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسأله پااليش طال به كمك گياهان تركيبي با بازده درصد) (متوسط)
CuSO)سولفات IIهاي مس  كنيم تعداد مول ـ فرض مي» 2« گزينه -221 )4 x هاي سديم هيدروكسيد مار مولمول و ش(NaOH) y    ،مـول باشـد

NaOHپس با توجه به جرم مولي  CuSOو 40 4   داريم: 160
yمول NaOH                        xمولCuSO4  
yنمونهجرم  NaOH40                  : x160جرم نمونهCuSO4  

:            NaOHجرم نمونه خالص x y 
100160   CuSO4جرم نمونه ناخالص4080

x
x y /

y
   

15 0 25  

  كتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسائل درصد خلوص) (متوسط)(د
  كنيم: درصد تجزيه شده و سپس مقدار خالص آن را محاسبه مي 50ـ ابتدا ميزان » 3« گزينه - 222

/ g / g 
5050 5 25 25100  

kNO3 خالص كه تجزيه شده / g / g 
8025 25 20 2100  

  حل با تناسب:
C

kNO (s) k O(s) N (g) O (g)
  

  

  

5004 2 2 53 2 2 2
4 101 2 28 5 32

  

y  xگرم  8 / 2 20/                                گرم8   گرم2
/ / / g  50 5 10 8 39 xگرم7 y / /   2 8 8 10 8  

KNOتوجه: مواد جامد بر جاي مانده، شامل (s)3 ،تجزيه نشدهK O(s)2 ها است كه بهتر است مجموع جرم  توليد شده و ناخالصي
 ها كم كنيم. دهنده هاي گازي شكل را حساب كرده و از مقدار اوليه واكنش فرآورده

  شوار)(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسأله تركيبي استوكيومتري با درصد خلوص) (د 
  كنيم: باشد، پس ابتدا مقدار نظري آن را به كمك بازده درصدي محاسبه مي ليتر گاز نيتروژن توليد شده، مقدار عملي مي 63ـ مقدار » 4« گزينه - 223

xمقدار نظري گاز نيتروژن L
x

  
90 63 70100  

ــري100 مقدار عملــي   بازده درصدي مقدار نظ

  كنيم: الي گاز، به جرم تبديل ميحال حجم گاز نيتروژن را به كمك چگ

mجرم گاز نيتروژن  m
d g L / m g

V
     11 2 8470 

NaN Na N

g x g

 
 



2 2 33 2
2 65 3 28

84 خالص    130 خالص       

   

/سديم آزيد ناخالص g   
1001 130 162  درصد خلوص 580

  جرم ناخالصجرم خالص

  درصد خلوص، بازده درصدي و شرايط غيراستاندارد گازها) (دشوار)(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسأله استوكيومتري تركيبي 
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  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 4« گزينه - 224
  گيرند و با مبادله هدفمند الكترون همراه است. هاي طبيعي همچون تندر و آذرخش از ماهيت الكتريكي ماده سرچشمه مي نادرست، پديده»: آ«
  هاي تأمين انرژي نيست. نهنادرست، فرايند برقكافت جزو نمو»: پ«
، سلول خورشيدي و باتري قابل شارژ تشكيل شده LEDنادرست، چراغ خورشيدي يك ابزار روشنايي الكتروشيميايي است كه از المپ »: ث«

  )آسان) (دوم ـ مقدمه الكتروشيميـ فصل  دوازدهم(دكتر نامور) (پايه است. 

كه با برخي فلزها ماننـد   كند، درحالي ها را به اكسيد فلز تبديل مي دهد و آن ب فلزها واكنش ميـ اكسيژن نافلزي فعال است كه با اغل» 1« گزينه - 225
دهد كه در آن  اي نشان مي هاي روي و اكسيژن را با ساختار اليه اي از واكنش بين اتم دهد. شكل داده شده الگوي ساده طال و پالتين واكنش نمي

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ واكنش اكسايش فلز روي) (آسان)اكسيژن كاهش يافته است. هاي  هاي روي، اكسايش يافته و اتم اتم

  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 4« گزينه - 226
Znنادرست»: آ« 2  

Zn Zn e  2 2  
  e4نادرست»: پ«

O e O   2
2 4 2  

  هاي اكسايش و كاهش) (آسان) واكنش (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نيم
  ـ» 3« گزينه - 227

Mg Mg e

O e O





  


 

2

2
2

ــايش  ــش اكس ــم واكن 22 ني
4 نيــم واكنــش كــاهش 2

  

Mgواكنش كلي اكسايش ـ كاهش (سوختن منيزيم)  O MgO 2
ــده اكســيده شــده  كاهيده ش

ــنده و كاهنده   و اكس

2 2  

Oگونه اكسنده است و O2توجه: 2 ) .گونه كاهش يافته استO2 شود، پس كاهيده ميO 2 باشد.) گونه كاهش يافته مي  
  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ مفهوم اكسنده و كاهنده) (آسان)

كاهش را  Eοترين ، كوچكDسازد و چون  ترين اكسنده را مي قوي Aكاهش را دارد، پس Eοترين ، بزرگAكه عنصر  جايي ـ از آن» 3« گزينه - 228
Dدارد، پس 3 سازد ( ترين اكسنده را مي ضعيفD ترين كاهنده است). قوي  

Cاي بتواند كه گونه براي آن 2 تر از را اكسيد كند، بايد اكسنده قويC 2 باشد وEο تري از بزرگC
E

C





 
  
 

3

2
ο هاي داشته باشد كه گونهB 2 

  ند.اين ويژگي را دار Aو

B , AB , A

C C 

 
  

ــر ــوي ت 2 اكسنده ق 3

2
ΛΛΛΛ ΛΛΛΛ14243 14243  

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ مقايسه قدرت اكسندگي) (متوسط)
تر)  تر (اكسنده توان نتيجه گرفت گونه اكسنده سمت چپ، قوي شود، مي طور طبيعي انجام مي ـ از هر واكنش اكسايش ـ كاهش كه به » 4« گزينه - 229

  است.از گونه اكسنده سمت راست واكنش 
  مقايسه اكسندگي:

 Cr (aq) Sn (aq) Cl (aq) Sn(s) Sn Cr        2 2 3 2 32   »آ: «2
  مقايسه اكسندگي:

 Fe(s) Sn (aq) Fe (aq) Sn(s) Sn Fe       2 2 2   »ب: «2
  مقايسه اكسندگي:

 Fe(s) Cr (aq) Fe (aq) Cr (aq) Cr Fe        3 2 2 3 22   »پ: «2
  نتيجه مقايسه كلي:

 Sn Cr Fe   2 3   : قدرت اكسندگي2
  ها) (متوسط) قايسه اكسندگي از روي واكنش(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ م

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


  »26«صفحه                                                                                  آزمون آزمايشي پيشروي ـ تجربي دفترچه نامه  پاسخ

  ـ» 3« گزينه -230
C H O x x     2 4 2 2 4 4 2ο οاستيك اسيد :  

C H OH C H O x x       2 5 2 6 2 6 4 2 2ο اتانول :  
C H O x x     6 12 6 6 12 12 6ο οگلوكز :  

C H x x     2 4 2 4 2 4ο اتن :  
C H O x x      2 6 2 2 6 2 2 4ο اتيلن گليكول :  

C H x x     6 6 6 6 6 6ο بنزن :  
  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ عدد اكسايش) (متوسط)

  ـ با توجه به واكنش موازنه شده:» 3« گزينه -231

  
  باشند. عدد اكسايش همراه نميبا تغيير  HNO3در Nهاي  با تغيير عدد اكسايش همراه هستند و نيمي از اتم HNO3در Nهاي  نيمي از اتم

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ عدد اكسايش در واكنش اكسايش ـ كاهش) (متوسط)
  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 3« گزينه - 232

Pt)نادرست، يون فلز پالتين»: ب« )2 باشد.) تين، كاهنده ميترين اكسنده است. (خود فلز پال در بين فلزات داده شده، قوي  
  نقش آند را دارد.» پالتين ـ نقره«نقش كاتد و در سلول » نقره ـ نيكل«نادرست، نقره در سلول »: ت«

  (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ سري الكتروشيميايي و سلول گالواني) (متوسط)
  كنيم: هاي مبادله شده را از فرمول زير محاسبه مي الكترون مول كنيم و سپس تعداد ها را موازنه مي ـ ابتدا واكنش» 3« گزينه -233

  الكترون مبادله شده مول تعدادضريبانديستغيير عدد اكسايش
: e

Cr Fe Cr Fe
: e

     
       

3 3 2 1 1 3 كروم    3  1 3 1 3 3 آهن 1 1 3  

  هاي داد و ستد شده ميان گونه اكسنده و كاهنده حتماً با هم برابر هستند. ه شده، تعداد الكترونتوجه: در يك واكنش اكسايش ـ كاهش موازن
FeCl SnCl FeCl SnCl e
   

      3 2 2 4
3 2 2 4

2 1 2 1 2 1 1 2ΕΦ ΕΦ ΕΦ ΕΦ 

| |Fe O C O Fe C O e
  

      3 22
3 2 4

1 3 2 3 1 2 3 6
ο

ΕΦ ΕΦ  

| | |Na S O S Na S O e
 

     2 3 2 32
4 2

1 1 1 1 1 2 2
ο

  

  كسايش ـ كاهش) (متوسط)هاي ا هاي مبادله شده در واكنش (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ تعداد الكترون
 ـ» 3« گزينه - 234

/مول الكترون مبادله شده
n / mol e

/


 



21

23
36 12 10 0 06
6 02 10

  

Al Al e
molmol

/ molx /

  



32 2 6
62

0 060  مول   02

  

Alمول  02/0در نتيجه  3 .توليد شده  

/ molmol Al
[Al ]

/ LL


  

3
3 0 02

0 محلول     5     

Cu e Cu
molmol
/x /

  



23 6 3
63
0 060  مول   03
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Cuمول 03/0در نتيجه 2 در كاتد مصرف شده.  

Cu 2اوليه در محلولmol
mol Cu / / L / mol

L
   2 0 2 0 5 0 1  

/مانده در محلول باقي mol Cu / mol Cu / mol Cu   2 2 20 1 0 03 0 07  
/

/mol Cu [Cu ] /[Cu ] /
// LL [Al ]
/

 



   

2 2
2

3

0 07
0 07 0 5 3 50 020 محلول     5  

0 5

  

  دشوار)(دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ مسأله تركيبي استوكيومتري با الكتروشيمي) (
  ـ» 4« گزينه -235

Al(s) Al (aq) e :

Cu (aq) e Cu(s) :

Al (aq)Al(s) Cu (aq) Cu(s) :

 

 



  
  

  

3

2

32
ــزايش  ــد اف  مصرف شده  تولي

ــد 32 نيــم واكنــش اكســايش در آن
3 2  نيــم واكنــش كــاهش در كاتــد

22 3 3 ــالواني   ــلول گ ــي س ــش كل  واكن
  

Alبا توجه به ضرايب در معادله موازنه شده، واكنش كلي سلول گالواني Cuدر يك زمان معين، نسبت افزايش غلظت ،Al 3  به كاهش
Cuغلظت 2 ،2  باشد. مي 3به  

  
  ها پرسلول گالواني) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ تغيير غلظت يون

تـر باشـد تـا بـا آن      پذيري فلز ظرف از فلز نمك محلول كم توان در ظرف فلزي نگهداري كرد كه واكنش ـ محلول نمك فلزي را مي» 2« گزينه - 236
E)ستاندارد كاهشيواكنش ندهد. به عبارت ديگر فلز ظرف پتانسيل الكترودي ا )ο تري داشته باشد. بزرگ 

  توان در ظرف آهني نگهداري كرد. را مي MgCl2و NaNO3،ZnSO4هاي جا محلول در اين

  قلع و مس و نقره است. Eοتر از آهن كوچك Eοتوان در ظرف آهني نگهداري كرد، زيرا را نمي AgNO3و SnCl2،CuSO4هاي و محلول
  ها در ظرف فلزي) (آسان) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ نگهداري محلول نمك

  هاي داده شده در صورت سؤال، واكنش موردنظر چنين است:Eοـ با توجه به اطالعات» 2« زينهگ - 237

  
Ceپس 3اكسيده شده و كاهنده است (آند) و ،Cr 3.(كاتد) كاهيده شده و اكسنده است ،  

emf E E / ( / ) /          آند ــد  0 كات 74 1 72 0 98οοياEســلول 
ο  

mol e   3 1 1   تعداد مول الكترون مبادله شدهضريبانديستغيير عدد اكسايش3
  ) (متوسط))emfگالواني (نيروي الكتروموتور ـ سلول  دوم) (پايه دوازدهم ـ فصل 99(سراسري داخل كشور رياضي ـ 

 ـ» 3« گزينه  -238

Eο:  Mمقايسه مقدار عددي Hg Hg M   2    انجــام پــذير
Eο:  Mمقايسه مقدار عددي Sn Sn M    2 ــذير ــام ناپ    انج
Eο:  Mمقايسه مقدار عددي Mg M Mg   2 ــذير ــام ناپ    انج
Eο:  Mمقايسه مقدار عددي Mn M Mn    2    انجــام پــذير

  :Eοنتيجه مقايسه مقدار عددي
// /

Hg H Sn M Mn Mg
 

    2
1 180 14 2 38
Ε5ΦΕΦ Ε5Φ

  

  ) (متوسط)دگيپايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ مقايسه قدرت اكسندگي و كاهن) (99(سراسري داخل كشور رياضي ـ 
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سـلول   سلول آندي و طـال نـيم   ، منيزيم نيم3كتاب درسي شيمي  49و واكنش موازنه شده صفحه  47صفحه  Eοـ با توجه به جدول» 2« گزينه - 239
  دهد: كاتدي را تشكيل مي

Mg(s))  واكنش اكسايش در آند: نيم Mg (aq) e )   23 2  
Au)  واكنش كاهش در كاتد: نيم (aq) e Au(s))   32 3  

  واكنش كلي سلول گالواني:
/ gx/

Mg(s) Au (aq) Mg (aq) Au(s) 

 


  3 2

3 24 2 197
9 رم   85 گ  1 8

3 2 3 2  

  هاي سلول گالواني) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ تركيبي استوكيومتري با جرم تيغه
 واكنش اكسايش: نيم ـ» 4« گزينه - 240

  
g mol e

x / g /

Al(s) Al (aq) e 




 3

1 27 3
4 5 0 5

3  

Alصورت يون تيغه اكسيده شده و به Alهاي  گرم از اتم 5/4 3 شود. شود و از جرم تيغه كاسته مي وارد محلول مي  
  واكنش كاهش: نيم

mol e g
/ x g

Cu (aq) e Cu(s) 




 2
2 1 640 5 16

2 

Cuهاي گرم از يون 16 2 شوند. روي تيغه كاهيده مي  

g  شود. كنند و به وزن تيغه اضافه مي ميهاي مس روي تيغه رسوب  گرم از اتم 2/11 / g 
7016 11 2100  

/  شود. گرم به جرم تيغه اضافه مي 7/6تغييرات جرم تيغه، در مجموع  g 6 /(كاهش وزن)7 g4 5/ g11   (اضافه وزن تيغه) 2
  زدهم ـ فصل دوم ـ مسأله تركيبي استوكيومتري با فرايند اكسايش ـ كاهش) (دشوار)(دكتر نامور) (پايه دوا
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