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

 ٌٛیی ٔصت پبسر تب شٕبظٜ اغ شٕبظٜ تؼصاش سؤاَ یٔٛاش أتدب٘ ظشیف

 شلیمٝ 15 20 1 20 غثبٖ ٚ اشثیبت فبظسی 1
 شلیمٝ 17 40 21 20 غثبٖ ػعثی 2
 شلیمٝ 15 60 41 20 عًٞٙ ٚ ٔؼبظف اسالٔیف 3
 شلیمٝ 18 80 61 20 غثبٖ اٍّ٘یسی 4

 

 سرفصل دوازدهن سرفصل یازدهن سرفصل دهن هواد اهتحانی

 21تا  21های  درس 21تا  9های  درس - زبان و ادبیات فارسی

  3درس  6و  5های  درس - یزبان عرب

 8و  7های  درس 8تا  6های  درس - یفرهنگ و معارف اسالم

 (18تا  18صفحه ) 3درس  (49تا  18)صفحه  3درس  ـــ زبان انگلیسی
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 2طفدٝ  غثبٖ ٚ اشثیبت فبظسی

  

 غثبٖ ٚ اشثیبت فبظسی
 

-1 آٔصٜ است؟ ٘بشظستشظ وصاْ ٌػیٙٝ ٔؼٙی ٞع شٚ ٚاؼٜ  

 ( رشح٠: ثبراٙ، ٗسرٝر: شبدٗب2٦ٛ ( ػٜد٨ٓت: ١ساردستبٙ، ثرٍ: تٞش1٠

 رغ: ثس٨بر( ٗٓشي: اٛجبٙ، ك4  ( پب٨ٓس: رب٨ٓس، ررس: ًبرٝا3ٙ
-2 ............ جػ  ثٝاست  ٘بشظستای  ٞب ٔؼٙی ٚاؼٜ ٌػیٙٝ همۀشظ  

 ( رٔكت: زدٝدٙ، آٗبس: ٗتٞرٕ٘، رٞالٙ: تبخت ٝ تبز، كرض: ظرٝر1٥

 ( ٗش٨٘ت: خٞاست، تحل٠: ١د٠٧، تٌّ٘ٚ: تٞاِٛر، ٨ٗخبم: ػ٢د2

 ( زٝاّ: ٛبثٞد٥، خَستٚ: زخ٦٘ ًردٙ، ؿٞ: كر٧بد، دستٞر: ٝز٧ر3

 ُبٟ سر: ٓزٞد، ػ٘بد: ت٠٨ٌ ٘ٞدٙ، ٌٗب٧د: ح٠ٔ٨، خ٨رٟ( سپٓردٙ: پ4٨
-3 تعتیت شظ وصاْ ٌػیٙٝ آٔصٜ است؟ ثٝ« ٞیٖٛ، ٔعتؼش، ػجّٝ ٚ ٘بٚظش»ٔؼب٘ی شظست ٚاؼٌبٖ  

 ٨١ٌْ، ٓرزٛدٟ، ٛب٠ٓ ٝ كر٧بد ثٜٔد، ثدشبٛس ( شتر ه2٥ٞ ثٜٔد، ٛجرد نالۀ( است ثبرًش، ٓرزٛدٟ، 1

 اٛدإ، ٓرزٛدٟ، ش٨ٞٙ، ٛجرد شتر درشت (4 ( است تٜٜٞٗد، ٓرزٛدٟ، ش٨ٞٙ، ثداهجب3ّ
-4 شٛش؟ أالیی شیصٜ ٔی ؿّؾشظ ٔیبٖ ٌعٜٚ ٚاؼٌبٖ غیع چٙص  

 آلٛغ، آغاشتعیٗ ٌشت ٚ ٌطاظ، ػٛاظع ٔعي، فبلص آظأش ٚ آظی اغ آسبیش، ؿٛظ سیٙیٗ، سّتِ ػاللٝ،  یعفعػٛ٘یبٖ ٚ لجـیبٖ، ش»

 «ػجؾ ایّبْ جٛا٘ی ضٚق ٚ لعیدٝ،

 ( ٧ي4 ( د3ٝ ( س2٠ ( چ٢بر1
-5 شٛش. أالیی شیصٜ ٔی ؿّؾ..........  جػ ثٝٞب  ٌػیٙٝ همۀشظ  

 ( ٝكااااب ًاااارد٧ٖ ٝ ثااااب ٗااااب هاااادر ًردٛااااد  1
2  ٕ  ( ُركت٘ااات ًاااا٠ ٨ٛبٗاااد ز ر٥ٝ خٔاااان آ ر
 ( چشٖ رؿجات ًا٠ ثا٠ د٧ادار ًسا٦ ًارد٥ ثابز       3
 ( ٛاااا٠ رسااااتٖ چااااٞ پب٧اااابٙ رٝز٥ ث ااااٞرد 4

 

 ثااارٝ ساااؼد٥ ًااا٠ ا٧اااٚ پااابدا  آٙ اسااات     
 ُٜااا٠ ثٌشااا٦ از خااادا ٛترسااا٨د٥    ًااا٠ ثااا٦ 

 آ٧اااد ثااار ١ااٖ ٜٗااا٠ ار ت٨اار ٝ  اااٜبٙ ٗاا٦   ثاابز  
 شاااااااـبد از ٢ٛااااااابد  ثااااااارآٝرد ُااااااارد

 

-6 أالیی شاظ٘ص؟ ٘بشظستیٞب  شظ شٚ ثیت غیع وصاْ ٚاؼٜ 

 سرررع ٔی ررربق آیرررص  عاٌرررع آٖ ػٟصشرررىٗ ثررر 

     ٓ  ٌررع فعالررت ٘ىشررص جرربٖ ثررٝ ٚطرربِت ثررصٞ
 

  ٝ  سررت وررٝ ثررب ؿبِررت ٔشررتبق آیررص    جرربٖ ظفترر

 تررٛ ٌررعٚ ثررعشی اٌررع جفررت ٚ اٌررع ترربق آیررص     
 

 ( ٨ٗخبم ٝ كرام4 ( ؿبٓت ٝ تبم3 ( كرام ٝ تبم2 ( ٨ٗخبم ٝ ؿبٓت1
-7 آٔصٜ است؟ ٘بشظستٞبی غیع  ٘بْ شبػع وصاْ یه اغ ٌػیٙٝ 

 رِٛاا٦ ( ثااب ا١ااْ كٜااب دارد ١اارًس ساار ٧ااي    1

 ( پااارٝاز شااادٛد ٝ پااار ُشاااٞدٛد ثااا٠ ػااار   2

 ( اُر ٗستٖ، اُر ١شا٨بر، اُار خاٞاثٖ، اُار ث٨ادار     3

 ُشااب٧د ( ٛب٢ُاابٙ هلااْ ثااسرٍ ت٨رُاا٦ را ٗاا٦   4
 

 ٠ رٛااَ شاا٘غ از ركااتٚ ساار خٜاادد  ثب٧ااد ًاا٠ ثاا  

 ١رچٜاااد ًاااا٠ دسااات ثساااات٠ ثٞدٛاااد آ٢ٛااااب   

 ث٠ سا٥ٞ تاٞ ثاٞد ر٥ٝ سازٞدٕ ٗا٢٨ٚ ا٥ ٗا٢٨ٚ       

 آٙ ًااا٠ در دساااتش ٨ًٔاااد شااا٢ر پرآ٨٧ٜااا٠ دارد
 

 )ا٨ٗرخسرٝ د٥ٞٔ١(
 

 )ٗصؽل٦ ٗحدح٦ خراسب٦ٛ(
 

 )اثٞآوبسٖ ال١ٞت٦(
 

 پٞر( )ه٨صر ا٨ٗٚ

-8 ٞبی وصاْ ٌػیٙٝ شظ اثیبت غیع ٚجٛش شاظش؟ آظایٝ 

ٝ  ٞرررع»  ٌرررعشاٖ شرررص ورررٝ چرررٖٛ سِرررٝ وبسررر

   ٗ  ثررره ورررٝ شظ پرررعشٜ چٙرررً ٌفرررت سرررس
 

 غیرررٗ جفرررب ظذ ثرررٝ زرررٖٛ ثشرررٛیص ثررربغ      

 «ثجرررررع  ٔرررررٛی ترررررب ٕ٘ٛیرررررص ثررررربغ  
 

 ( تشج٠٨، ًٜب٠٧، ا٢٧بٕ، رٜبس ١٘سب2ٙ ( استؼبرٟ، تعبد، ًٜب٠٧، حسٚ تؼ1ْ٨ٔ

 آ٨ٗس٥، اؿرام، تشج٠٨ ( حسٚ تؼ٨ْٔ، حس4 ( تش ٨ص، ا٢٧بٕ تٜبست، تٜبهط، رٜبس3
-9 ؟٘یستٞبی ٘ٛشتٝ شصٜ شظ ثعاثع وصاْ ثیت وبٔالً شظست  آظایٝ 

 ٛبزًااااد٦ٓ دارٕ ٨٢ٗااااب٥ شٌساااات شیشۀۀۀۀۀ( 1

 ( ١ٞاخااٞاٟ تااٞ اًساا٨ر سااؼبد  در ثـااْ دارد    2

 ( آٙ هاادر ثاار ٧اایس پ٨ه٨اادٕ ًاا٠ ا٨٘ٗااد٥ ٛ٘بٛااد3

 اٛااد ( شاا٘غ كاابٛٞس حجاابة از ٗااب ٜٗااٞر ًااردٟ  4
 

 دستبٙ، دّ چٞٙ سَٜ خبرا٦٧ ًزبست؟ ا٥ سجي 

 ًاردٕ از كا٨ط دػب١ب٧ات   ُاْ   ٛلس ثاٞدٕ، ساحر  

 ١ااب إ از تاابة پااب٥ تااب ساار، ٧ااي ُاارٟ شااد رشاات٠ 

 رٝشااا٦ٜ دار٧اااٖ چٜااادا٦ٛ ًااا٠ خبٗٞشااا٨ٖ ٗاااب 
 

 (استؼبرٟ)تشج٠٨، 
 

 )ًٜب٠٧، تشج٠٨(

 ، تعبد(اسٔٞة ٗؼبد٠ٓ)
 

 )ٗراػب  ٛظ٨ر، پبرادًٝس(
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 3طفدٝ  غثبٖ ٚ اشثیبت فبظسی

  

-10 شٛش؟ ٙٝ شیصٜ ٔیثٝ تعتیت شظ اثیبت وصاْ ٌػی« ٔعاػبت ٘ظیع، تّٕیح، جٙبس، وٙبیٝ، ایٟبْ تٙبست»ٞبی  آظایٝ 

 اِررفچ چررٖٛ سررع غِررف پعیشرربٖ ٔررٗ سررٛشایی ظا  

 ةچ زّؼرت ٚطررُ چررٛ ثررع لبٔررت ٔررٗ ظاسررت ٘صیررص 

 جچ ٞصٞص ٔرب شٌرع أرعٚغ ٘رٝ ثرع جربی زرٛش اسرت        

ٓ      شچ ٔررب  ٘ررٝ آ٘رریٓ وررٝ اغ وررٛی ٚفرربیش ثررعٚی

 چ چررٖٛ ٔررعا شیررص وررٝ ثٍررصازتٓ اغ آتررش ٟٔررع   ٞ
 

 شاش ثررع ثرربش ٚ فررعٚ ٞشررت ٚ ظٞررب وررعش ٚ ثعفررت     

 لجرررب ورررعش ٚ ثعفرررت ثرررع ترررٙٓ پیرررعٞٗ طرررجع

 ثررربغٌٛیی ٍٔرررع آٞٙرررً سرررجب ورررعش ٚ ثعفرررت 

 ٌعچررٝ آٖ تررعن زتررب تررعن ٚفررب وررعش ٚ ثعفررت   

 ٕٞچررٛ ٔرربٜ ٘ررٛاشْ اٍ٘شررت ٕ٘ررب وررعش ٚ ثعفررت     
 

 ( ة، د، آق، ١ا، د4 ( آق، د، ١ا، د، ة3 ( ة، د، د، آق، ١ا2 ( د، د، آق، ة، ١ا1

-11 وبظ ظفتٝ است؟ ػبشی ٚ ثالؿی شظ ثیبٖ جٕالت ثٝ شیوةشظ وصاْ ٌػیٙٝ ٞع شٚ  

 ( ٌٜٗااااار آ٨٧ٜااااا٠ ثبشاااااد چشاااااٖ ًاااااٞر1
 ثتبخاااات ٥( ساااا٨بٝ  ساااا٠٨ را ثاااا٠ تٜااااد2
 ١اااب٦٧ ًااا٠ در ثااابؽ ٗبسااات   ( ثجااا٨ٚ الٓااا٠ 3
 زٜٛاااد ( چااا٠ ربٛبٛااا٠ چااار  رٜاااٞٙ ٗااا٦    4

 

 دشاااااااا٘ٚ آ٨٧ٜاااااااا٠ ثبشااااااااد ر٥ٝ زرد   
 َ  دّ رٜااااَٙ آتااااش ثساااابخت  ٛشااااد تٜاااا

 خ٘ٞشاااااٜد ٝ كر٧بدشااااابٙ تاااااب خداسااااات  
 زٜٛااااد دف ػشاااان ثااااب دساااات خااااٞٙ ٗاااا٦

 

-12 است؟ ٔتفبٚت «٘ٛازتٗ» یٔؼٙ تیشظ وصاْ ث 

 زٛد از دٖٓ رٝد آٙ زٗبٙ ب٨ٙث٠ ١سار خٜزرٕ ار ػ( 1

 ٛساابزد چاا٠ ًااٜٖ؟  بر٧ااثااب ٗااٚ دٓشاادٟ ُاار   ( 2
 ثااااا٠ ه٢ااااار دّ ١اااااب را  زدُااااابٟ ساااااٞ( 3
 كاااراز ُاااْ د٨ّاااٗؽااارة ث سااابٙ ثٔجاااْ ثااا٠( 4

 

 ٨ِٖٛاابٟ ٢ٛاابٛ ٦ٌاا٧ٛااٞازد آٙ ٗاا٠ ٢ٗرثاابٙ ثاا٠  ًاا٠ 

 ٗااارا ُااار ٜٛاااٞازد چااا٠ ًاااٜٖ؟    ٨ٚؿِ٘ااا دّ
 ق ٝ ثٜااااااٞازدساااااابزد ثاااااا٠ ٓؽاااااا ُاااااابٟ
 ٥زٛااااد در ٦ٛااااٞازد ٝ ُااااب١  ٦پبرساااا ُاااا٠

 

-13 ثٝ وبظ ظفتٝ است؟ یٚ اػبف یٚطف تیچٙص تعو تیثٝ تعت عیغ بتیاث شظ 

 ٌررع غ زررؾ ٚ زرربَ تررٛ فعٔرربٖ آظ٘ررص       طررٕٙب

 ثررٝ زررٛاة ٙٙررصیتررٛ چررٛ ث بَیرر٘مررش ز ػبشررمبٖ
 

 شَ زسرررتٝ ٔجرررعٚج ٔرررعا جررربٖ آظ٘رررص  ٗیرررا 

 آظ٘رررص بٖیرررٌع صٜیرررورررٝ اغ ش ُیثسرررب سررر یا
 

 ( چ٢بر ا پٜذ4 ( س٠ ا چ٢بر3 چ٢بر ا چ٢بر  (2 ( س٠ ا پٜذ1

-14 ٞب آٔصٜ است؟ ثٝ تعتیت شظ وصاْ ٔظعاع« ٘سجی، ِیبلت، ٔفؼِٛی ٚ فبػّی»ٞبی  طفت 

 اِفچ شِی ٘یّٛفعی شاظْ، پعی ثبِیص٘ی أشت

 ةچ ػمُ ٔٗ آٖ ثجعش وٝ طٛظت ٍ٘بظ اٚست

 غشٜ ای تٛ شظ آؿٛ  ثست زٛاة جچ وٝ زفتٝ

 ٘یشچ ثعآٔصی ٚ سعآٔص شجبٖ ظّٕب

 ( آق، د، د، ة4 ( ة، د، آق، د3 ( د، د، آق، ة2 ( د، آق، د، ة1

-15 ٚجٛش شاظش؟« زٕٛشی است ٞبٖ اِٚیٗ شعؽ ػشك»شظ چٙص ثیت، ٔفْٟٛ ٔظعاع  

    ٖ  اِفچ ٟٔع ثع ِت غٖ وٝ چٖٛ ٔٙظرٛظ ثرب ایرٗ ثربؿال

 ةچ ٘یسررت ثیررصَ ٚػررغ زبٔٛشرری ٘مرربة ظاغ ػشررك

 ٞررب ٔررصٜ جچ فرریغ زبٔٛشرری ثررٝ یرربش ِررت ٌشررٛشٖ

 شررٛش اغ ٟٔررع زبٔٛشرری غیرربش  ؽ ٔجٙررٖٛ ٔرریشچ شا

 لظرررٝ پیصاسرررت غ زبوسرررتع زبٔٛشررری ٔرررب ٞچ 
 

 پرعشٜ، شاظ  ٔٙجعسرت   ٞع وٝ ٌٛیرص خرعف خرك ثری     

 شرٛش  سعٔٝ ٞرٓ چرٖٛ شٚش شرٕغ ایٙجرب غثرب٘ی ٔری      

ُ    ای غ  زررٛش ؿبفررُ ٕٞرریٗ شظ ؿٙچررٝ شاظش آة ٌرر

 شظ ٔیرربٖ ایررٗ ؿررػاسٖ چشررٓ ٌٛیرربیی وجبسررت؟  

 زررعٔٗ سررٛزتٍبٖ ظا ثررٝ سررسٗ خبجررت ٘یسررت   
 

 ( چ٢بر4 ( س3٠ ( د2ٝ ( ٧ي1

-16 ؟٘صاظشوصاْ ٌػیٙٝ ثب ثیت غیع لعاثت ٔؼٙبیی  

 ػررعثت ٌررعشٖٚ شٖٚ آغاشٌرربٖ ظا زسررتٝ وررعش    »
 

 «ای وررػ تیررؾ اٚ ٔجررعٚج ٘یسررت؟    وررٛ شَ آغاشٜ 
 

 ثااابز ٗ سااات  ( درٝٙ ُٜجاااد ُاااردٝٙ كتٜااا٠ 1
 ( كٔي ز ًب١ٌشابٙ ت٨اؾ ثار ًاق اساتبدٟ اسات      2
 ثااابرد ( ز چااابر ؼااابم ػٜب ااار شٌسااات ٗااا٦ 3
 رب٧ٝااااد شااااد ز ث٨اااادار٥ زنۀۀۀۀ  رٟ ( سااااتب4

 

 پاااْ ٗٞساااٖ ث٢ااابر ٗ سااات  سۀۀۀا ۀثااا٠ ز٧ااار  
 ش٘شااا٨ر آثااادار ٗ سااات   سۀۀۀا ۀثااا٠ ز٧ااار  

 ٨ٗااابٙ چااابر ٗ ااابٓق ثااا٠ اخت٨ااابر ٗ سااات    
 تاااٞ ٨ٛاااس در دّ شااات ا٥ سااا٨ب١ٌبر ٗ سااات  
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 4طفدٝ  غثبٖ ػعثی

  

-17 است؟ ٔتفبٚت ٔفْٟٛ وصاْ ثیت 

 ( ١ر ٠ً در ًشت٦ ػشن آٗاد از ا٧اٚ هٔاسٕ د١ار    1
 ٝٙ( شااب  ٝ ثاارُش ثااٞد از ػاابٖٓ اٌٗاابٙ ث٨اار    2
 ( پبى ١ُٞر را ز درد ٝ داؽ ػشن اٛد٧شا٠ ٨ٛسات  3
 ش٘شاا٨ر١ب موجۀۀۀ( اٛد٧شاا٠ ٛجااٞد ػشاان را از   4

 

 تٞكااابٙ ُااا رد ان  شۀۀۀۀًااا٦ دُااار در دٓاااش   
 ٗاااب دارد ػشااان  ان  شۀۀۀۀر٧شااا٠ ١رچٜاااد در  

 ًشااد در دّ آتااش دٕ خااٞ  ػااٞد ٝ ػٜجاار ٗاا٦  
 ًٜااد ٗزٜااٞٙ ز چشااٖ شاا٨ر١ب ساا٨ر چراؿاابٙ ٗاا٦

 

-18 شٛش؟ ٔی ٘مغ شظ وصاْ ٌػیٙٝ« ٞب ٕٞٝ ظا شىستٝ ثٛش٘ص آٟ٘ب ٛش٘ص آٟ٘ب / ثتاغ چٙجع ٘فه ظستٝ ث» ٔفْٟٛ ٟ٘بیی: 

 ( ا٥ ٗٔر٧اااااد ١اااااٞا٥ ٛلاااااس حااااار٧ص   1
 ث٨اٜٖ ًا٠ ًابكر ثشا٦ٌٜ     ( در تٞ آٙ ٗارد٥ ٛ٘ا٦  2
 خاارد ( دشاا٘ٚ ثاا٠ دشاا٘ٚ آٙ ٛپسااٜدد ًاا٠ ثاا3٦
 ( رااس ػ٢ااد ٝ ٝكااب٥ تااٞ ًاا٠ ٗحٔااّٞ ِٛااردد    4

 

 تشااااا٠ٜ ثااااار ز١ااااار ١٘هاااااٞ ر ثااااا٦     
 ر٨ًش راثشاااٌٚ ار ٗااارد٥ ١اااٞا٥ ٛلاااس ًااابك 

 ثااب ٛلااس خااٞد ًٜااد ثاا٠ ٗااراد ٝ ١ااٞا٥ خاا٧ٞش  
 ١ااار ػ٢اااد ًااا٠ ثساااتٖ ١ٞسااا٦ ثاااٞد ٝ ١اااٞا٦٧

 

-19 شظ وصاْ ٌػیٙٝ آٔصٜ است؟« ٔظعاع شْٚ ثیت غیع»ٔفْٟٛ وٙبیی  

 ٌٚررٛی  چررٛ زررٛاٞی وررٝ پیررصا وٙرری ٌفررت     »
 

 «ثجبیرررررص غشٖ سرررررًٙ ظا ثرررررع سرررررجٛی   
 

 ( ًااا٠ ُااار ساااِٜش زٛااا٦ رٜاااَ آزٗب٧اااد   1
 ٜااد( ُاار در ػاارام ٛوااد تااٞ را ثاار ٗحااي زٛ    2
 ( ثااااارادراٙ ؼر٧وااااات ٛصااااا٨حتٖ ٨ٌٜٗاااااد3

 ( ثاااار ا٧ٜاااات ثِاااا٧ٖٞ ٧ٌاااا٦ سرُ شاااات  4
 

 ٝر  ت٨٘ااااااااابر دار٥ ُٔااااااااا٠ پب٧اااااااااد  
   ٙ  ثسااا٨بر زر ًااا٠ ٗاااس ثااا٠ درآ٧اااد ز اٗتحاااب
 ًاا٠ تٞثاا٠ در رٟ ػشاان آث٨ِٜاا٠ ثاار سااَٜ اساات  

 ًااا٠ سٔسااات٦ ثاااٞد ز٧اااٚ سااا ٚ در ُ شااات  
 

-20 ...جػ ثٝٞب ثب ثیت غیع لعاثت ٔؼٙبیی شاظ٘ص،  ثیت همۀ 

 ٓ افىٙررررصپبششرررربٞی وررررٝ ؿررررعج ظّرررر  »
 

 «پرررربی شیررررٛاظ ّٔرررره زررررٛیش ثىٙررررص    
 

 ( از آٙ شاارار ًاا٠ رٝشااٚ شااٞد ز سااٞز دٓاا٦    1
ٖ  بنۀۀۀۀ( آتاااش اٛااادر  2  خااا٧ٞش زد٥ ا٥ مااابٓ
3 ّ  ( دٝٓتااا٦ را ًااا٠ ٛجبشاااد ؿاااٖ از آسااا٨ت زٝا
4    ٖ  ( اشااي ٗظٔٞٗاابٙ ثااٞد ساا٨ ة ث٨ٜاابد ساات

 

 ثاا٠ ٧ااي اشاابرٟ دٝ  ااد ًااٟٞ را چااٟٞ ًاابٟ ًٜٜااد   
 ًااا٠ ثااا٠ مٔاااٖ از دّ در٧ٝاااش ثااارآٝرد٥ دٝد  

 ٌٔاااق ثشاااٜٞ دٝٓااات در٧ٝشااابٙ اسااات   ت ثااا٦
 خبٛااا٠ ٓااارزد ث٨شاااتر  مااابٖٓ ز  ااابحت  خانۀۀۀۀ

 

 

 

 غثبٖ ػعثی
 

 (:92-92عیّي األصّح ّ األدّق فی الجْاة للزشجوخ أّ الزعشیت أّ الوفِْم ) ■■
 

-21 :﴾ثأًفسِن هب یُغیِّّشّا حزّی ثقْم هب یُغیّش ال هللا إىّ ﴿ 

 !د١ٜد تـ٨٨ر است، خٞدشبٙ در ٠ً را چ٨س٥ آ٢ٛب تب د١د ٦٘ٛ تـ٨٨ر ه٦ٗٞ در را چ٨س٥ خداٝٛد شي  ث٦  (1

 !ٌٜٜٛد دُرُٞٙ را خٞدشبٙ آٛبٙ ٝهت٦ تب ًرد ٛ ٞا١د دُرُٞٙ هٕٞ ٧ي در را چ٨س٥ خداٝٛد هؽؼبً  (2

 !د١ٜد تـ٨٨ر را خٞدشبٙ آٛبٙ تب داد ٛ ٞا١د تـ٨٨ر را ه٦ٗٞ اهلل ٠ً راست٦ ث٠  (3

 !ًٜٜد تـ٨٨ر خٞدشبٙ ا٠ٌٜ٧ تب دد١ ٦٘ٛ تـ٨٨ر هٕٞ ٧ي در را چ٨س٥ خداٝٛد ١٘بٛب  (4

ض هب إاّل  الفشل احزوبل خّطخ لکلّ »  ِِّّ -22 !«:القبسیخ الظشّف ّ الکثیشح الصعْثبد لیْاجَ ُج

ٞار٠ ثرا٥ ٠ً آٛه٠ رس دارد ٝرٞد شٌست احت٘بّ ١ب ٛوش٠ ت٘بٕ در  (1 ٝٙا ١ب٥ س ت٦ ثب شدٙ  ٗ  !است شدٟ ٗز٢٘س س ت شرا٧ػ ٝ كرا

 !شٞد رٝ رٝث٠ دشٞار شرا٧ػ ٝ كراٝاٙ ١ب٥ س ت٦ ثب تب شدٟ ٗز٢س ٠ً آٛه٠ ِٗر دارد ٞردٙخ شٌست احت٘بّ ا٥ ٛوش٠ ١ر  (2

 !شٞد ٗٞار٠ شرا٧ػ ١ب٥ دشٞار٥ ٝ ثس٨بر ١ب٥ س ت٦ ثب تب شدٟ ٗز٢٘س ٠ً است آٙ ٛدارد شٌست احت٘بّ ٠ً ا٥ ٛوش٠ ت٢ٜب  (3

د ًردٟ ٗز٢٘س  دشٞار شرا٧ػ ٝ كراٝاٙ ١ب٥ س ت٦ ثب شدٙ رٝ رٝث٠ ثرا٥ ٠ً آٛه٠ از ؿ٨ر است شٌست احت٘بّ ا٥ ٛوش٠ ١ر ثرا٥  (4  !ٛا

-23 ... شیول دکزش :!«الفبسسیّخ ثبللّغخ هحبضشاد رُلقي کبًذ ّ العشثیّخ هٌِب کثیشح لغبد رعلّوذ «شیول» الذکزْسح إىّ » 

 !داد ٦ٗ اٛزبٕ كبرس٦ زثبٙ ث٠ را ١ب٦٧ ٗصبحج٠ ٝ ًرد تدر٧س را ػرث٦ ٗبٜٛد ثس٨بر٥ ١ب٥ زثبٙ  (1

 !داد ٦ٗ اٛزبٕ كبرس٦ زثبٙ ث٠ را ١ب٦٧ ٗصبحج٠ ٝ ُركت ٧بد را ػرث٦ از ثس٨بر٥ ١ب٥ٟ ٝاش  (2

 !ًرد ٦ٗ كبرس٦ زثبٙ ث٠ ١ب٦٧ س ٜرا٦ٛ ٝ داد ٦ٗ ٧بد را ػرث٦ ١٘هٞٙ ز٧بد٥ ١ب٥  ٝاشٟ  (3

 !داد ٦ٗ اٛزبٕ ١ب٦٧ س ٜرا٦ٛ كبرس٦ زثبٙ ث٠ ٝ ُركت ٧بد را ػرث٦ ر٠ٔ٘ از كراٝا٦ٛ ١ب٥ زثبٙ  (4
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-24 :  «فبرکن هب علی رحضًْا فال جویل شيء یزُت أجول شيء لیأري  » 

 !ٛش٧ٞد ٛبراحت داد٧د دست از ٠ً چ٨س٥ ثرا٥ پس ث٨ب٧د ز٧جبتر٥ چ٨س ثب٧د رٝد ٦ٗ ز٧جب٦٧ چ٨س ٝهت٦  (1

 !ش٧ٞد ؿ٨ِ٘ٚ ا٧د دادٟ دست از ٠ً چ٨س١ب٦٧ ثرا٥ ٛجب٧د پس ثرٝد ز٧جب٦٧ چ٨س ثب٧د ث٨ب٧د ز٧جبتر٥ چ٨س ا٠ٌٜ٧ ثرا٥  (2

 !ٛش٧ٞد ٗحسٝٙ است ركت٠ دستتبٙ از آٛه٠ ثر پس رٝد ٦ٗ ز٧جب٦٧ چ٨س ث٨ب٧د ز٧جبتر٥ چ٨س ا٠ٌٜ٧ را٥ث  (3

 !ش٧ٞد ٗحسٝٙ ٛجب٧د است ركت٠ دست از آٛه٠ ثرا٥ پس ثرٝد ز٧جب٦٧ چ٨س ٝ ث٨ب٧د ز٧جبتر٥ چ٨س ثب٧د  (4

-25 !«:الُحشیّخ في إاّل  الجوبل شیً   ال ّ الظلن علی أعیٌٌب غضّ ً   أاّل  علیٌب أعزقذ ثأىّ  إًّي» 

 !ٛج٨ٜ٨ٖ آزاد٦ُ در چ٨س٥ ز٧جب٦٧ رس ٝ ٨ًٜٖ پٞش٦ چشٖ مٖٔ از ٛجب٧د ٗب ٠ً اػتوبد داشتٖ ٗٚ  (1

 !ٛج٨ٜ٨ٖ را ز٧جب٦٧ كوػ آزاد٥ در ٝ ٛجٜد٧ٖ ستٖ ٝ مٖٔ ثر را چش٘بٛ٘بٙ ثب٧د ٗب ٠ً ٗؼتود ثٞدٕ ٗٚ  (2

 !ثج٨ٜ٨ٖ آزاد٦ُ در را ز٧جب٦٧ كوػ ٝ ٛججٜد٧ٖ مٖٔ ثر را چش٘٘بٙ است ٝارت ٗب ثر ٠ً ١ستٖ ٗؼتودٕ ٗٚ  (3

 !ثج٨ٜ٨ٖ آزاد٥ در ت٢ٜب را ز٧جب٦٧ ٝ ثجٜد٧ٖ مٖٔ ثر را خٞد چش٘بٙ ٛجب٧د ٗب ٠ً اػتوبد دارٕ ٗٚ  (4

-26 !«:العشثیّخ کزبة إاّل  ُکزجي االهزحبى لیلخ في طبلعذُ  هب» 

 !ًردٕ ٗؽبٓؼ٠ را ػرث٦ ًتبة كوػ اٗتحبٙ شت در  (1

 !ٛ ٞاٛدٕ ػرث٦ ًتبة رس ًتبث٦ اٗتحبٙ شت در  (2

 !ثٞد ػرث٦ ًتبة خٞاٛدٕ اٗتحبٙ شت در ٠ً ًتبث٦ ت٢ٜب  (3

 !را ػرث٦ ًتبة ِٗر ٛ ٞاٛدٕ را ١ب٧ٖ ًتبة اٗتحبٙ شت در  (4

-27 :الصحیح عیّي 

 !ًرد ٛ ٞا٨١ٖ كراٗٞشش ١رُس ٠ً است دادٟ ٗب ث٠ درس٦ ٗب ٗؼّٖٔ :أثذا   ًٌغبٍ لي دسعب   الوؼلّن یؼلّوٌب قذ  (1

 !ًردٛد ػؽب اكت بر٥ دًترا٥ خبٝرشٜبس ا٧ٚ ث٠ :الوغزششقخ لِزٍ الفخشیّخ الذکزْساٍ اُػِطیذ  (2

 !شٞد ٛٞشت٠ حد٧خ٦ هجر  ر٥ٝ ٠ً ثٞد ا٧ٚ زٙ ا٧ٚ ٝ ٨ت :دذیث قجشُب ػلی یُکزَت أى الوشأح ُزٍ أّصذ  (3

 ثا٠  تحص٨ٔش ت٨ٌْ٘ ثرا٥ را اٝ ٠ً دٛتٞاٛستٜ ا  خبٛٞادٟ: دساعلزَ لزکویل  الثبًْیّخ إلی الوذسعخ رشعلَ أى اُعشرَ رقذس لن  (4

 ثلرستٜد! دث٨رستبٙ

-28 :الخطأ عیّي 

 !شٞٛد ٦ٗ ٛبا٨ٗد خداٝٛد رح٘ت از ًبكر هٕٞ كوػ :﴾ىالکبفشّ القْم إاّل  هللا َسّح هي ییؤط ال﴿  (1

ْلَ االهزذبى في ًذعش لي  (2 تحبٙ در :ّادذ اُعجْع لوذّح فؤّجِ  !ث٨ٜداز تیخ٨ر ث٠ ١لت٠ ٧ي ٗد  ث٠ را آٙ پس ش٧ٖٞحبظر ٦٘ٛ ٗا

 !در رب٥ ٗش ص٦ ثٜش٨ٜ٨ٖ ٠ً خٞاست ٗب از ٧ي ١ر از استبد :في هکبى هذذّد جلظًَ أى هٌّب ّادذ ک ّ  هي األعزبر غلت  (3

ٞا١د آشٌبر د٧ِرٙا ثرا٥ درٝؿت ٠ً ثدٙا :دیبرل في فزفش  لآلخشیي عیزجیّي کزثل أىّ  إػلن  (4  !خٞر٥ ٦ٗ شٌست زٛد٨ُت در ٝ شد خ

-29 !«:وٙٙص ستٓ تٛ ثٝ ٘صاظی شٚست وٝ ظٕٞب٘ـٛ ٔىٗ ستٓ» 

 !رُظلَویي أى رُذجّیي ال کوب رظلوي ال  (1

 !رُظلَن أى رُذتّ  ال کوب رظلنْ  ال  (2

 !یظلوْك أى رُذتّ  ال کوب رظلنُ  ال  (3

 !یظلوْك أى رُذتّ  ال کوب رظلن ال  (4

 

ت عي األسئلخ ثوب یٌبست الٌّّص ) يقشأ الٌّّص الزبلا■■   (:33-39ثذقّخ، ثنَّ ا جِّ
 

یالّح( حسییٌخ ّ أحیبًیب  هیشحفیی الحییبح أحیْال ال رخإلیید  سادح ا ًسیبى، فِیی ثعیض األحیییبى ُحلیْح )» هکشُّییخ!  فیِیب ح 

َ  لنًسیبى، إرا اسیزطبل الویشء أى یقیبّم أهبهِیب یقیذس علیی  إسادریَ علیی األیّیبم، فیئّى هید العسیش  رحکیینفبلوصبعت هحی

ٍ علیی یسیبعذّي ثِب؛ ففی رلَ ُالکَ! ّ خیش الٌّبط هي عول فی یْم ًعیوَ هب یُسشا ! ّ لیحزس الوشء أى یسزسلن ّ یطوئ

 «العیش فی یْم ثؤسَ، ألّى الذُش یْهبى یْم لَ ّ یْم علیَ!

 
-30 «…أفإلل الٌبط هي » 

 ال یخعغ عشیؼب  إلسادح الٌبط!( 2  !رغلّت ػلی الوصیجخ( 1

 فیزؤّه !ال یشی أّظبع الؼبلَن ثبثزخ  ( 4  یقبّم أهبم الؼصْثبد!( 3
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ي »  -31 «…یُخذل ّ یُِلَ فی ُزٍ الذًیب ه 

 أساد دالّح الذًیب ّ یجغط هشاسرِب!( 2 ْثبد!ؼصیقذس ػلی هْاجِخ ال( 1

 ال یجبُذ فی عجی  الؼیش ّ الغؼبدح!( 4 ظّي أّى الذًیب ػلی دبلخ ّادذح!( 3

-32 :الٌصّ  هفِْمهي  األقشة عیّي 

 را ش٘ب كردٝس ٛؼ٘ت ٠٘١ ٝ را ٗب تدٝس/  خٞا٦١ چ٠ ٠ً ه٨بٗت ث٠ ثٌٜٜدٕ ٗ ٨٘ر ُر  (1

 ١ٖ ٨ٛس، ُرداٙ ُردٝٙ ثر ث٠ٌٔ/  ر٢بٙ ًبر ثر ٨ٛست اػت٘بد٥  (2

 دا٦ٛ تب است دٕ ا٧ٚ ربٙ، ا٥ ح٨ب  از حب ْ/  ثتٞا٦ٛ ٠ً هدر آٙ داٙ، ؿ٨ٜ٘ت را ٝهت  (3

 داد ا٧ٚ ُدا٧بٙ ث٠ شب١بٙ، ث٠ داد آٙ آ٠ٌٛ/  است ثبه٦ هٜبػت ًُٜذ ٛجٞد، ُر زر ُٜذ  (4
 

 (:33ّ  33عیّي الّصحیح فی ا عشاة ّ الزحلیل الّصشفی )■ ■
 

-33 :«یسبعذ» 

 فؼلیّخ جولخ فبػلَ هغ فؼ /  «د ع ط» األصلیّخ دشّفَ ثذشفیي، ثالثي هضیذ هعبسع، فؼ   (1

 «ٍ» ظویش هفؼْلَ/  هؼلْم ،«هفبػلخ»أصلیّخ، هصذسٍ ػلی ّصى  دشّف ثالثخ لَ هعبسع،  (2

 فبػ  لَ لیظ/  هجِْل ،(فبَػ َ  ّصى هي) ثالثي هضیذ للوفشد الوزکش الغبئت،  (3

 فؼلیّخ الجولخ/  «ا» الضائذ دشفَ ،(«رَغبُػذ» هصذس هي) ثالثي هضیذ فؼ  هعبسع،  (4
-34 :«رحکین» 

 هجشّس ثذشف الجشّ /  «ی ک ح» األصلیّخ دشّفَ ثالثي، هضیذ هصذس اعن، هفشد،  (1

 الوعبف ّ «ػلی» ثذشف هجشّس/  ادذّ صائذ دشف لَ ،(«دکَّن» الوبظي فؼلَ) هصذس  (2

 إلیَ هعبف «إسادح» ّ هعبف/  )اعن فبػلَ: دبکن(« رفؼی »ػلی ّصى  هزّکش، هفشد اعن،  (3

 جشّ  ثذشف هجشّس/  «أدکن»، اعن الزفعی  هٌَ: (رفؼَّ َ  ّصى هي) هصذس هضیذ ثالثی اعن،  (4

 

 :(33-33عیّي الوٌبست فی الجْاة عي األسئلخ الزبلیخ )■■ 

 
-35 :الحشّف حشکبد ضجط في الخطأ عیّي 

 !َػویقب   رَؤثیشا   ًفغَ في فیَُؤثِّش قبِسئَُ یزََصفَّذَ کزبة   ُسةَّ   (1

 !ُهْظْع   ک ّ  في فکشیّب   ِغزاء   یَجذَ  أىْ  یَغزطیغ الؼبقَ  اإلًغبىُ   (2

ة فئًَّ الَکزّاة رَغزَششِ  ال  (3  !الجَؼیذ ػلیلَ  یُقّشِ

 !الٌبط ِهي َجوبػخ   ثیي شزَشَمخالوُ  الِقیَن ُي الثَّقبفخ  (4
-36 :الوفشداد عي الخطأ عیّي 

 ًَْم(: هفشد) !اًزَجَِْا هبرْا فئرا ًیبم   الٌبط  (1

2)  ُخلّخ ال ّ فیَ ثیغ ال یْم یؤري! (هشادف :)صذاقخ 

 یغلْ(: هعبدّ )! األدة إاّل  کثش إرا یشخص شيء ک ّ   (3

 عبئخ(: هفشد) !هصش إلی یؤرْى کبًْا الّزیي الُغیّبح هي اإلًجلیضیّخ رؼلّن  (4

-37 :الزشجوخ في صهٌَ یزغیّش لن الوإلبسل الفعل عیّي 

 !ُبّهخ أػوبال   یؼو  لي غیشٍ ػلی إرا اػزوذ اإلًغبى  (1

 !الوذبصی  جوغ في ًيّلیُغبػذ صهالئي هي غلجذُ   (2

 !الفشیق ُزا هشهی دبسط یُؼججِن لن  (3

 !ًفغل یْةػ إلی کبى ًظشک إى اآلخشیي ػیْة عزٌََغی  (4

-38 :الجبقي عي یخزلف «الاّلم» عیّي 

 !اُدجَّ هب ػلی دص أ ّ االهزذبًبد في ألًجخ  (2 !کالهَ یذسکْا دزی إلی هؼلّوِن الزالهیز لیغزوغ  (1

 !الٌجبح غشیق إلی ٌبًّیششذ فئًِّن الؼقالء لٌغزشش  (4 !هللا کزبةآیبد  الوغزقین ًقشأ الصشاغ لٌجذ  (3
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-39 :ب  جوع هٌَ الوسزثٌی عیّي 

 !الوْد إاّل  دّاء   هشض لک ّ : للوشیعخ الطجیجخ قبلذ  (1

 !الخجض إاّل  غؼبهب   الطفلخ ُزٍ رٌبّلذ هب  (2

 !الوذبصی  إاّل  الوضسػخ في شیئب   الُوضاسػْى یذصذ ال  (3

 !هٌِب ّادذح إاّل  الشیبظیّبد هغبئ  الطبلت د ّ   (4
-40  :هحزّفب   هٌَ الوسزثٌی عیّي 

 !هللا إاّل  دیبرکن في رؼجذّا ال  (1

 !الوفّکشیي إاّل  هللا ثآیبد أدذ یفّکش هب  (2

 !الذقیقیّیي األصذقبء إاّل  صذیق   أيّ  األیّبم أصؼت في یغبػذًب ال  (3

 !هٌِن الوزکبعلیي إاّل  االهزذبًبد في الزالهیز یٌجخ  (4
 

 فعًٞٙ ٚ ٔؼبظف اسالٔی
 

-41 شٛش ؟ا٘بیی ا٘مالة ػّیٝ زٛش چٍٛ٘ٝ فعاٞٓ ٔیچ شعؽ وبفی ثعای تٛثٝ چیست ٚ تٛاغ ٍ٘بٜ خؼعت ثبلعاِؼّْٛ ) 

اٛو ة خٞد ػب٦ٓ ػ٠٨ٔ خٞد دا٦ٛ ثب پ٨ر٥ٝ از ػوْـ  ( اهرار زثب1٦ٛ

اٛو ة خٞد ػب٦ٓ ػ٠٨ٔ خٞد دا٦ٛ ثب پ٨ر٥ٝ از ػوْ ـ ( پش٨٘ب٦ٛ هٔج2٦

اٛو ة خٞد دا٦ٛ ػ٠٨ٔ خٞد ػب٦ٓ ثب پ٨ر٥ٝ از اخت٨بر ـ ( اهرار زثب3٦ٛ

و ة خٞد دا٦ٛ ػ٠٨ٔ خٞد ػب٦ٓ ثب پ٨ر٥ٝ از اخت٨براٛ ـ ( پش٨٘ب٦ٛ هٔج4٦

ای وٝ ثٝ شظٔبٖ ایرٗ  ٔستّػْ چیست ٚ اٌع ٔعشْ شظ ا٘جبْ ٚظیفٝ «اظتشبء»ٚ  «ءظثب»ٞبیی ٔب٘ٙص ٌستع  ٘یبفتٗ ٚ ػصْ ٔب٘صٌبظی ا٘دعاف  42-

 ا٘جبٔص وٛتبٞی وٙٙص، چٝ فعجبْ شٛٔی ثٝ ش٘جبَ زٛاٞص شاشت؟ٞب ٔیٌٛ٘ٝ ثیٕبظی

 ُركتبر٥ ارت٘بع در ػ اة د٥ٞ٨ٛ ا١ب٥ اسبس٦ ٝ ز٧رثٜب٦٧  ٍ ٝ كؼب٨ٓت١ب٥ ثسر ت  ( 1

 تو٧ٞت ٝ استحٌبٕ ا٧ٚ ُٜب١بٙ ٝ ٛلٞ  آ٢ٛب در ت٘بٕ سؽٞح ربٗؼ٠ ـ ( ا  ح در ٗراحْ اثتدا2٦٧

 ُركتبر٥ ارت٘بع در ػ اة د٥ٞ٨ٛ ـ ا  ح در ٗراحْ اثتدا٦٧ (3

  و٧ٞت ٝ استحٌبٕ ا٧ٚ ُٜب١بٙ ٝ ٛلٞ  آ٢ٛب در ت٘بٕ سؽٞح ربٗؼ٠ت ا١ب٥ اسبس٦ ٝ ز٧رثٜب٦٧  ١ب٥ ثسرٍ ٝ كؼب٨ٓت ت  ( 4

وٙٙصٜ ثرٝ طربخجبٖ   اٌع ظفتبظ ٘بپسٙص ثعزی افعاش سجت ثصثیٙی شیٍعاٖ ثٝ شیٗ شٛش، وصاْ یه اغ خمٛق افعاش ػبیغ شصٜ ٚ اٌع فعش تٛثٝ  43-

 خك شستعسی ٘صاظش چٝ ثبیص وٙص؟

را  ٝ ا٧ٚ حوٞمخداٝٛد ٛسجت ث٠ ثٜدُبٙ خٞد ٢ٗرثبٙ است  ا ٙ استحوٞم ٗبد٥ آٛب ثب س٠ًَٜ ١ٖ١ب  حوٞم ٗؼ٥ٜٞ اٛسبٙ( 1

 ًٜد. خٞد رجراٙ ٛ٘ٞدٟ ٝ اٝ را ػلٞ ٦ٗ

ٝ ا٧اٚ  خداٝٛد ٛسجت ثا٠ ثٜادُبٙ خاٞد ٢ٗرثابٙ اسات       ـ تر از حوٞم ٗبد٥ آٛبٙ است ثس٨بر ٢ٖٗ ٠ً ١ب حوٞم ٗؼ٥ٜٞ اٛسبٙ( 2

 ًٜد. را خٞد رجراٙ ٛ٘ٞدٟ ٝ اٝ را ػلٞ ٦ٗ حوٞم

ث٠ ٨ٛبثت از آٛبٙ  ده٠ د١د ٝ ثرا٧شبٙ دػب٥ خ٨ار ٝ ؼٔات    ا حوٞم ٗبد٥ آٛبٙ است ثب س٠ًَٜ ١ٖ١ب  ٥ٞ اٛسبٙحوٞم ٗؼٜ (3

 آٗرز  ٛ٘ب٧د.

ث٠ ٨ٛبثت از آٛبٙ  ده٠ د١اد ٝ ثرا٧شابٙ دػاب٥ خ٨ار ٝ      ا تر از حوٞم ٗبد٥ آٛبٙ است ثس٨بر ٠ًٖ٢ٗ ١ب  حوٞم ٗؼ٥ٜٞ اٛسبٙ( 4

   ؼٔت آٗرز  ٛ٘ب٧د.

شٞص  ثٝ ایشبٖ ٔی ای چٝ ٚػصٜ ِعَبادی الَّذیَن اَْسَرفُوا َعَلى اَنُْفِسِهمْ  قُْل یاآیۀ وبظ شظ  ٌٙبٜزصاٚ٘ص په اغ ٔسبؿت لعاظ شاشٖ ثٙصٌبٖ   44-

 ٚ وصاْ لؼبٚت شظ ایٗ ثبة طدیح است؟

1 )ًُٞةٓ ر٨٘ٓؼب  شٞد. ٦ا ت٢ٜب شرى ث٠ خداست ٠ً ثب تٞث٠ ث ش٨دٟ ٛ٘ إَِّٙ ا٠َّٔٓٓ ٧ـْلٙرُ آ ُّٛ

2 )َٚإَِّٙ ا٠َّٔٓٓ ٧حٙتٜ آتَّٞٛاث٨ شٞد. ا ت٢ٜب شرى ث٠ خداست ٠ً ثب تٞث٠ ث ش٨دٟ ٦٘ٛ 

3 )ًُٞةٓ ر٨٘ٓؼب  شٞد. ا حت٦ شرى ث٠ خدا ١ٖ ثب تٞث٠ ث ش٨دٟ ٦ٗ إَِّٙ ا٠َّٔٓٓ ٧ـْلٙرُ آ ُّٛ

4 )َٚإَِّٙ ا٠َّٔٓٓ ٧حٙتٜ آتَّٞٛاث٨ شٞد. ٟ ٦ٗا حت٦ شرى ث٠ خدا ١ٖ ثب تٞث٠ ث ش٨د 
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-45 ثبشص؟ ٔی« آة وٝ اغ سعٌطشت چٝ یه ٚجت ٚ چٝ طص ٚجت»ٌٛیص  وٝ ٔی حیلۀ شیطانوصْ ػجبظت ٘بفی  

1) ِٖاُسرَكٞا ػ٦ٔ اُٛلس٢  2) ال توٜؽٞا ٗٚ رح٤٘ اهلل 
3) آتبئٙتٔ ٗٚ آ ٛت ًَ٘ٓٚ ال  ٛتٓ ٠ٓ 4) ٓٞة  آتٞث٤ تُؽ٢َِّر آؤٞةٓ ٝ تَـسْٙ آ ُّٛ

-46 زٛا٘یٓ؟ شٛش، چٝ ثٛش ٚ شظ ٔٛظش ایٗ ٌٙبٜ ثػظي چٝ ٔی شظ ثعاثع آ٘چٝ وٝ اغ آٖ ثٝ ػُٕ ثسیبظ غشت تّمی ٔی ظٚیىعش لعآٖ وعیٓ 

 ك٢٨ِٙ٘ب إِحْٖٗ ًَج٨ِرٌ ١ب٥ آسبٙ ٝ ثدٝٙ ُٜبٟ پ٨ش٢ٜبد داد. ا ( را1ٟ
 ك٢٨ِٙ٘ب إِحْٖٗ ًَج٨ِرٌ ( ثب اهرار ث٠ ٜٗلؼت آٙ، حرٗت آٙ را اػ ٕ ًرد. ا2
 سٓبءٓ سٓج٨ ًٝ ثدٝٙ ُٜبٟ پ٨ش٢ٜبد داد. ا  ١ب٥ آسبٙ ( را3ٟ
 سٓبءٓ سٓج٨ ً ( ثب اهرار ث٠ ٜٗلؼت آٙ، حرٗت آٙ را اػ ٕ ًرد. ا4

ٌعی ٔسئِٛیٗ ٚ فسربش اشاظی ٚ ٔربِی چرٝ     وصاْ است ٚ اشعافی« یب َٔؼششعش اِتُجبظِ، اشِفِمُٝ ثَٓ إَِتجَع»ظٕٞٙٛش اظائٝ شصٜ شظ خصیث شعیف   47-
 ٞص شاشت؟پیبٔصی ظا شظ پی زٛا

 ١ب٥ اهتصبد٥ ٝارت است ا ُستر  كر٧جٌبر٥ در ٗؼب٠ٔٗ همۀ مردم( ٧بد٨ُر٥ ٗسبئْ شرػ٦ تزبر  ثر 1
 ١ب٥ اهتصبد٥  ( هجْ از كؼب٨ٓت تزبر٥ ثب٧د ثب احٌبٕ آٙ آشٜب شد ا ُستر  كر٧جٌبر٥ در ٗؼب2٠ٔٗ
 ٨بٙ ٗردُٕرا٦٧ در ٗ ٝارت است ا رٝاد ٗصرف همۀ مردم( ٧بد٨ُر٥ ٗسبئْ شرػ٦ تزبر  ثر 3
 ُرا٦٧ در ٨ٗبٙ ٗردٕ ( هجْ از كؼب٨ٓت تزبر٥ ثب٧د ثب احٌبٕ آٙ آشٜب شد ا رٝاد ٗصرف4

-48 ثیبٖ شصٜ است؟  آیۀ شریفهتٛجٟی ثٝ اخىبْ زصاٚ٘ص ٚ ػبلجت آٖ، شظ وصاْ  اٍ٘بظی شظ ػُٕ ٚ ثی سُٟ 

1 )َٖٜٓٓأسٓسٓ ث٨ٜٔٓب٠َٛٔ ػ٦َٔٓ شَلَب رٔرُفٚ ١ٓبرٍ كَب٢ٛٓبرٓ ث٠ِٙ ك٦ٙ َٛبرِ ر٢ٓ 
2 )ك٦ األرضإ َٛزؼُْٓ آَ ٧َٚ آٌٜٗٓٞ ٝٓ ػٌٓ٘ٓٔٞ آصبٓٙحب ٙ ًَبٓ٘ٗلسٙد٧ٙ ٚ 
3 )ْٖ٘بَٝٓٓب ٧ٓحٕسٓجَّٓٚ آَّ ٧َٙٚ ًَلَرُٝا أََّٛ٘ٓب ٦ُٕٙٔ٘ٛ ٢َٖٕٓٔ خ٨َٕرٌ ٓٙیَْٛلُس٢ِٖٕٙ إَِّٛ٘ٓب ٦ُٕٙٔ٘ٛ ٢َٖٕٓٔ ٨ٙٓٓسْدٓادٔٝا إِح 
4 )ٓٝ ٙٔهَبُٓٞا أََٖٕٓ تٌَُْٚ أَرٕضٔ ا٠َّٔٓ  اسٙؼ٤ًٓ كَت٢ُٓبرِرُٝا ك٢٨ٙٓب كَیَُٝٓئٙيٓ ٗٓیْٝٓا١ٖٕٔ ر٢َّٜٖٓٓ

-49 ثبشٙص؟ ٔٛاظش ضوعشصٜ شظ وصاْ ٌػیٙٝ ٔدىْٛ ثٝ استدجبة ٔی 

 ١ب٥ س٨ٜ٘ب٦٧ ث٠ ٜٗظٞر اػت ٥ كر١َٜ اس ٦ٗ ا شرًت در ػرٝس٦ ٠ً احٌبٕ د٧ٚ رػب٧ت شٞد. ( ت٨ٓٞد ك1ٖٔ٨
 ُرا٦٧ دٝر٥ ًٜٜد. ر١َٜ اس ٦ٗ ا ٗردٕ از تز١ْ٘ب٥ س٨ٜ٘ب٦٧ ث٠ ٜٗظٞر اػت ٥ ك ( ت٨ٓٞد ك2ٖٔ٨
 ١ب٥ ارت٘بػ٦ ث٠ ٜٗظٞر اشبػ٠ ٗؼبرف اس ٦ٗ ا شرًت در ػرٝس٦ ٠ً احٌبٕ د٧ٚ رػب٧ت شٞد. ( ا٧زبد شج3٠ٌ
 ُرا٦٧ دٝر٥ ًٜٜد ١ب٥ ارت٘بػ٦ ث٠ ٜٗظٞر اشبػ٠ ٗؼبرف اس ٦ٗ ا ٗردٕ از تزْ٘ ( ا٧زبد شج4٠ٌ

-50 ٙبفغ ٚ ٔؼعات یه ػُٕ، ثب ٞصف اػالْ خعٔت یب خّیت آٖ، شظ وصاْ ٔٛظش ثٝ وبظ ٌعفتٝ شصٜ است؟ثب تٛجٝ ثٝ لعآٖ وعیٓ، لیبس ٔیبٖ ٔ 

 شٞد. ًبر٥ ث٢٨ٞدٟ ٠ً ٗٞرت تسٓسّ خبٛٞادٟ ٦ٗ (1
 شٞد. دش٦ٜ٘ ٨ٗبٙ ٗردٕ ٦ٗ ًبر٥ ث٢٨ٞدٟ ٠ً ػبْٗ ا٧زبد ٠ٜ٨ً ٝ (2
 شٞد. آٝر رٝح٦ ٝ ارت٘بػ٦ ٠ً ٗٞرت تسٓسّ خبٛٞادٟ ٦ٗ اٗر ز٧بٙ (3
 شٞد. آٝر رٝح٦ ٝ ارت٘بػ٦ ٠ً ػبْٗ ا٧زبد ٠ٜ٨ً ٝ دش٦ٜ٘ ٨ٗبٙ ٗردٕ ٦ٗ ٗر ز٧بٙا (4
ٜ  «ظ٘ج شٕب ثعای اٚ سست ٚ ششٛاظ است»فعٔبیص  زـبة زصاٚ٘ص ثٝ ٔسّٕب٘بٖ وٝ ٔی  شاظی  ٞربی خىٛٔرت   ، شظ ظاستبی ورصأیه اغ سریع 51-

 است؟ کنندة آن ترسیمپیبٔجع ثیبٖ شصٜ است ٚ وصاْ ػجبظت شعیفٝ 

 َٓؼَّٓٔيٓ ثٓبخٙغٗ َٛلْسٓيٓ أَالَّ ٧ٌُٞٛٞا ٗٔؤَٚ٨ْٜٙٗرا ثب ٗردٕ ا ( ٗحجت ٝ ٗدا1
 َٓوَدٕ أَرٕسَْٜٓٔب رٔسََٜٔٔب ثِبْٓج٨َٜٓب ٙ ٝٓأَْٛسََْٜٓب ٗٓؼ٢ٖٕٓٔ آٌْٙتَبةٓ( ٗحجت ٝ ٗدارا ثب ٗردٕ ا 2
 ؼ٢ٖٕٓٔ آٌْٙتَبةَٓٓوَدٕ أَرٕسَْٜٓٔب رٔسََٜٔٔب ثِبْٓج٨َٜٓب ٙ ٝٓأَْٛسََْٜٓب ًٓٗٞش٦ در ١دا٧ت ا  ( س ت3
 َٓؼَّٓٔيٓ ثٓبخٙغٗ َٛلْسٓيٓ أَالَّ ٧ٌُٞٛٞا ٗٔؤَٚ٨ًْٜٙٗٞش٦ در ١دا٧ت ا  ( س ت4

؟ا٘صشص٘ص ٚ وصاْ ٌعٜٚ ثٝ ایشبٖ ایٕبٖ ٘یبٚظشٜچٚالغ ٔی)اوعْ  بٔجعیپوصاْ ٌعٜٚ ٔٛظش سعغ٘ش   52-

 ؼٔجاد  ٦ٗا  ٥بر٧ا را ٠ً از ٗسأ٘بٛبٙ   ٦ظٔٞٗٗ ٦دادخٞا١ بد٧كر ١رًس ا ًردٛد ٦ٝ ًبر ٛ٘ ًردٛد ٠ً٦ كوػ ػجبد  ٗ ٦ًسبٛ( 1
.سد٨ثرٛ  آٙ ٗظٕٔٞ ٥بر٧ثشٜٞد، اٗب ث٠ 

 ٥بر٧ا را ًا٠ از ٗسأ٘بٛبٙ    ٦ٗظٔاٞٗ  ٦دادخٞا١ بد٧كر ١رًسا    زد ٦ٗبٜٛد ؿ٨جت ًردٙ از آٛبٙ سر ٗ ٦ًبر حراٗ( ًسب٦ٛ ٠ً 2
.سد٨ثرٛ  آٙ ٗظٕٔٞ ٥بر٧ثشٜٞد، اٗب ث٠  ؼٔجد ٦ٗ
.ُرس٠ٜ ثبشد ا  ٠ً٧٠ شت را ثب شٌٖ س٨ر ث ٞاثد ٝ ١٘سب ٦ًسا   ًردٛد ٦ٝ ًبر ٛ٘ ًردٛد ٠ً٦ كوػ ػجبد  ٗ ٦ًسبٛ( 3
.ُرس٠ٜ ثبشد ا  ٠ً٧٠ شت را ثب شٌٖ س٨ر ث ٞاثد ٝ ١٘سب ٦ًسا  زد ٦ٗبٜٛد ؿ٨جت ًردٙ از آٛبٙ سر ٗ ٦ًبر حراٗ( ًسب٦ٛ ٠ً 4

www.konkur.in

forum.konkur.in



 9طفدٝ  فعًٞٙ ٚ ٔؼبظف اسالٔی

  

، ثرٝ تعتیرت شظ   «٘جبت اثرصی اغ ٌٕعاٞری  »ٚ « ٙصٜتىّیف ٔسّٕب٘بٖ شظ ازتالفبت آی»چ شظزظٛص ٍ٘عی ظسَٛ ٌعأی اسالْ ) آیٙصٜ  53-

 یه اغ سسٙبٖ ایشبٖ تجییٗ شصٜ  است؟ وصاْ

 «ٗٚ ًٜت ٗٞالٟ ك٢ ا ػ٦ٔ ٗٞالٟ»ا « ػ٦ٔ ٗغ آحن ٝ آحن ٗغ ػ٦ٔ»( 1
 «ػ٦ٔ ٗغ آحن ٝ آحن ٗغ ػ٦ٔ»ا « ػ٦ٔ ٗغ آورآٙ ٝآورآٙ ٗغ ػ٦ٔ( »2
 «ٟ ك٢ ا ػ٦ٔ ٗٞالٟٗٚ ًٜت ٗٞال»ا « ػ٦ٔ ٗغ آورآٙ ٝآورآٙ ٗغ ػ٦ٔ( »3
 «ػ٦ٔ ٗغ آورآٙ ٝآورآٙ ٗغ ػ٦ٔ»ا « ػ٦ٔ ٗغ آحن ٝ آحن ٗغ ػ٦ٔ( »4

ثعجسرتٝ شرصٖ افرعاشی ثرٝ شٚظ اغ      »ٚ « اسخجربظ  وؼرت »ٞبیی ٕٞچٖٛ  ثعػٟصٜ ٌعفتٗ غػبٔت فىعی ٚ فعٍٞٙی جبٔؼٝ تٛسؾ شسظیت  54-

 بٖ ثٛشٜ است؟ٞبی ٘بٔیٕٖٛ ػظع أبٔ یه اغ چبِش ثٕعٜ وصاْ« ٔؼیبظٞبی اسالٔی شظ جبٔؼٝ

 ( ارائ٠ ا١ِٞٓب٥ ٛبٜٗبست ا تجد٧ْ حٌٞٗت ػدّ ٛج٥ٞ ث٠ سٔؽٜت1
 ( ارائ٠ ا١ِٞٓب٥ ٛبٜٗبست ا ارائ٠ ا١ِٞٓب٥ ٛبٜٗبست2
 ( تحر٧ق در ٗؼبرف اس ٦ٗ ٝ رؼْ حد٧ج ا ارائ٠ ا١ِٞٓب٥ ٛبٜٗبست3
 ( تحر٧ق در ٗؼبرف اس ٦ٗ ٝ رؼْ حد٧ج ا تجد٧ْ حٌٞٗت ػدّ ٛج٥ٞ ث٠ سٔؽٜت4

شٛش؟وصاْ پیبْ ثعشاشت ٔی ٔب ُٔدََّٕصٌ اِِّب ظَسٌَٛ لشص زشّشت ِٔٗ لشجِِّٝ اِعُّسُُُ  ... َٚآیۀ اغ   55-

 ١ب ٨ٛستٜد.١ب٥ ا٦٢ٓ در زٛد٦ُ پ٨بٗجراٙ ا٦٢ٓ تیح٨ر ٛدارد ٝ ا٧شبٙ تبثغ آٙ سٜت( سٜت1

 ًٜد.( ثبزُشت ٗسٔ٘بٛبٙ از د٧ٚ ا٦٢ٓ خسبرت٦ ثسرٍ را ث٠ آٙ ٝارد 2٦ٗ

 دارٛد ٗتسٓسّ ٛ ٞا١د ًرد.٧٘بٙ آٛبٙ را ٠ً ثب حجب  هدٕ در ٗس٨ر راٟ حن هدٕ ثر٦ٗ( حٞادث تبر٧خ، ا3

 د٨ٛب٦٧ را در زٛد٦ُ اكراد ث٠ دٛجبّ دارد.است ٠ً پبدا   اػتوبد٥ ٝ زثب٦ٛٗوبٝٗت در راٟ حن، ث٢تر٧ٚ ٛٞع شٌر ( 4

-56 ؟ٔب٘ص ٕ٘ییه، چیػی اغ اسالْ ثبلی  ت ٘جٛش وصاْثب تٛجٝ ثٝ آیبت لعآٖ، ٘ظبْ خىٛٔت اسالٔی ثع چٝ اسبسی ؿعاخی شصٜ ثٛش ٚ شظ طٛظ 

 ١ب٥ د٧ِر ٝ ٝرٞد ًتبة ٝ ػتر  در ث٨ٚ اٗت ( اٗبٗت ا ُستر  اس ٕ ث٠ سرز1ٚ٨ٗ
 ٝ ٝرٞد حو٨ٔٚ ()( ٝال٧ت ا تحّٞ ٗؼ٥ٜٞ ٝ كر٦ِٜ١ ا٧زبدشدٟ در ػصر پ٨بٗجر 2
 اٗت١ب٥ د٧ِر ٝ ٝرٞد ًتبة ٝ ػتر  در ث٨ٚ  ( ٝال٧ت ا ُستر  اس ٕ ث٠ سرز3ٚ٨ٗ
 ٝ ٝرٞد حو٨ٔٚ ()( اٗبٗت ا تحّٞ ٗؼ٥ٜٞ ٝ كر٦ِٜ١ ا٧زبدشدٟ در ػصر پ٨بٗجر 4

-57 ثب تٛجٝ ثٝ اطَٛ وّی أبٔبٖ، شعؽ ٟٔٓ شظ ا٘تسبة ظٚ  ٔجبظغٜ ثب خبوٕبٖ ؿبطت، وصاْ است؟ 

 آٛبٙ ٗ ل٦ ث٘بٛد. همۀ اق امات( 2  ( ثٜب٥ حٌٞٗت سست ِٛردد.1
 ٧ي از اػ٘بّ حبً٘بٙ تب٨٧د ٛشٞد. ( ٨١چ4 ( تلٌر اس ٕ راست٨ٚ ثبه٦ ث٘بٛد.3

-58 ای است؟ آیص ٚ ایٗ ػجبظت ثیبٍ٘ع چٝ ٘ىتٝ ٞت ثٝ شست ٔیاِطّ ة٘جٛشٖ تٛخیص ثٝ ِفظ ٚ شؼبظ اغ وصاْ لسٕت اغ خصیث سّسّ ٔٙدظع 

 ا تٞا٦ٓ اسب٦ٗ پ٨شٞا٧بٙ ٗؼصٕٞ« ك٘ٚ دخْ حص٦ٜ اٗٚ ٗٚ ػ اث٦»( 1

 ٙ ٗؼصٕٞا تٞا٦ٓ اسب٦ٗ پ٨شٞا٧ب« ثشرٝؼ٢ب ٝ اٛب ٗٚ شرٝؼ٢ب»( 2

 ا تز٦ٔ تٞح٨د در زٛد٦ُ ارت٘بػ٦ ثب ٝال٧ت اٗبٕ «ك٘ٚ دخْ حص٦ٜ اٗٚ ٗٚ ػ اث٦»( 3

 تٞح٨د در زٛد٦ُ ارت٘بػ٦ ثب ٝال٧ت اٗبٕ ا تز٦ٔ «ثشرٝؼ٢ب ٝ اٛب ٗٚ شرٝؼ٢ب»( 4

ٝ  چ چٝ الصأی شظ پیش ٌعفتٙصخؼعت فبؿٕٝ ) چ ٚػّی )چ، أبْ شظٔمبثُ چبِش ٕٔٙٛػیت اغ ٘ٛشت اخبشیث پیبٔجع)  ای  ٚ ٕ٘ٛ٘ر 59-

 تٛاٖ یبفت؟ اغ آٖ ظا شظوصاْ خصیث ٔی

 حو٨ٔٚ -١ب٥ ثؼد  ( ث٠ كرزٛداٙ ٝ ٧براٙ خٞد ثرا٥ اٛتوبّ ث٠ ٛسْ( آٗٞختٚ احبد٧ج پ٨بٗجر )1
 سٔس٠ٔ آ ١ت -١ب٥ ثؼد  ( ث٠ كرزٛداٙ ٝ ٧براٙ خٞد ثرا٥ اٛتوبّ ث٠ ٛسْ( آٗٞختٚ احبد٧ج پ٨بٗجر )2
 سٔس٠ٔ آ ١ت -( ًردٙ ػ٦ٜٔ احبد٧ج رسّٞ خدا )تٞر٦٢ ث٠ ٜٗ٘ٞػ٨ت ٝ ٌٗتٞة  ( ث3٦
 حو٨ٔٚ -( تٞر٦٢ ث٠ ٜٗ٘ٞػ٨ت ٝ ٌٗتٞة ًردٙ ػ٦ٜٔ احبد٧ج رسّٞ خد ا) ( ث4٦

تعیٗ شسض شظ شاٚظی ٔیبٖ ٔعشْ تٛسؾ پیبٔجع ثرب ٘رػَٚ    تعیٗ ا٘سبٖ شظ ا٘جبْ فعٔبٖ زصاٚ طبشق ٔؼعفی ٚفبشاظتعیٗ فعش شظ پیبْ، ظاسر  60-

 ؟ٕٞػٔبٖ شص آیۀ شریفهوصاْ 

1 )ٓإَِّٛ٘ٓب ٧ر٧دٔ ا٠َّٔٓٔ ٨ٓ ١ْٙتٓ ػٌْٜٖٕٓ آرِّرٕس 2) ٓٝ ػُٓ٘ٙٔٞا آصٛبٓٙحٓب ٙ إَُٔٝٓئٙيٓ ١ٖٕٔ خ٨َرُ آْجٓر٤٧ِ إَِّٙ آَّ ٧َٚ آُٜٗٓٞا 

3) ٌَٓوَدٕ ًَبَٙ ٌَٖٕٓ ك٦ رٓسِّٔٞ ا٠َّٔٓٙ أُس٣ٌٕٓٞ حٓس٤َٜٓ 4) ٓٝ ٔآُٜٗٓٞا َٚرٓس٠ُٓٞٔٔ ٝٓآَّ ٧ إَِّٛ٘ٓب ٨ٌٖٕٓٓٝ ا٠َّٔٓ 
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 10طفدٝ  غثبٖ اٍّ٘یسی

  

 غثبٖ اٍّ٘یسی
 

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 61-68 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 

words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 

completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 

 Many people avoid buying their favorite clothes and wait for Black Friday to buy them at a 61-

considerable ---------- . 

1) process 2) discount 3) generation 4) collection 

 The rising prices of goods can ---------- the demand, so when many people tend to buy cars, car 62-

prices will increase. 

1) cycle 2) compare 3) introduce 4) increase 

 Installing small and cheap ---------- panels on the rooftops in areas which have lots of sunshine 63-

during the year can help both economy and nature. 

1) solar 2) hydro 3) lunar 4) wind 

 Kish Island has beautiful beaches which are usually washed clean by the ---------- . 64-

1) ship 2) tide 3) fish 4) boat 

 Green project is the name of a project for constructing new villages that would obtain all the 65-

energy they need from ---------- sources. 

1) imaginary 2) changeable 3) visionary 4) renewable 

 The hijackers talked to the pilot, and threatened to ---------- up the plane if their demands were 66-

not met. 

1) take 2) raise 3) hold 4) blow 

 In a weak economy, even when there is no rising ---------- to push prices up, goods become 67-

more expensive due to some stupid reasons. 

1) record 2) reply 3) function 4) demand 

 A good leader does not tell his team how things should be done, he shows them; after all, ----------  68-

1) actions speak louder than words 2) two heads are better than one 

3) God helps those who help themselves 4) practice makes perfect 
 

PART B: Cloze Test 

Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

 

One of the disadvantages of (69)----------  in a diverse society is that it is hard to keep your own 

cultural identity. It makes it harder, but more important (70)---------- your own (71)---------- 

alive. Another disadvantage is that when you go back to your home country where you are 

from, you notice that you have been affected by living in a diverse society. For instance, if in 

Sweden, a Muslim woman walks by with a burqa around her head, everybody stares at her 

and maybe says something. I don’t even notice it. For me, having lived in the UAE for 11 

years now, I find it (72)---------- that women wear burqas. 
  69-

1) to live 2) live 3) living 4) have lived 
  70-

1) to make 2) make 3) keeping 4) to keep 
  71-

1) elements 2) addictions 3) incomes 4) traditions 
  72-

1) strange 2) normal 3) cheerful 4) promising 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 11طفدٝ  غثبٖ اٍّ٘یسی

  

PART C: Reading Comprehension 

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

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

mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Saving energy means saving money. Homeowners and renters know this basic fact, but they 

often don’t know what kinds of adjustments they can make in their homes and apartments 

that will result in savings. 

For those willing to spend some time and money to reap long term energy savings, an 

energy audit is the way to go. An energy auditor will come into your home and assess its 

energy efficiency. The auditor will pinpoint areas of your home that use the most energy and 

offer solutions to lower your energy use and costs. Trained energy auditors know what to 

look for and can locate a variety of flaws that may be resulting in energy inefficiency, 

including inadequate insulation, construction flaws, and uneven heat distribution. 

There are quicker and less costly measures that can be taken as well. One way to save money 

is to replace incandescent lights with fluorescents. This can result in a savings of more than 

50% on your monthly lighting costs. 

When it’s time to replace old appliances, it’s wise to spend a bit more for an energy-

efficient model, and be sure that you are taking advantage of energy-saving settings already 

on your current refrigerator, dishwasher, washing machine, or dryer. 

Windows provide another opportunity to cut your energy costs. Caulk old windows that 

might be leaky to prevent drafts, and choose double-paned windows if you’re building an 

addition or replacing old windows. 

Most areas of your home or apartment offer opportunities to save energy and money.  

The results are significant and are well worth the effort. 

 
 The information in the passage is mainly organized based on ---------- . 73-

1) analyzing the effects 2) order by topic and cause and effect 

3) order of happening  4) comparison and contrast 
 Which of the following ideas is NOT included in this passage? 74-

1) You can reduce your $130 monthly lighting costs to $65 by using fluorescent bulbs 

instead of incandescent. 

2) Double-paned windows can cut energy costs. 

3) Your local energy company will send an energy auditor at your request. 

4) Some appliances have energy-saving settings. 
 According to the passage, double-paned windows ---------- . 75-

1) are energy efficient   

2) should only be used as replacement windows 

3) should only be used in new additions-to homes 

4) will lower your heating costs by 50 % 
 Which of the following best expresses the main idea of this passage? 76-

1) There are many things a homeowner or renter can do to save energy and money. 

2) Hiring an energy auditor will save energy and money. 

3) Homeowners and renters don’t know what they can do to save energy and money. 

4) Replacing windows and light bulbs are well worth the effort and cost. 
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Passage 2: 

A kind of bird known as pigeons have been taught to recognize human facial expression, 

weakening long-held beliefs that only humans have the sophisticated nervous systems to 

perform such an act. In some recent experiments, eight trained pigeons were shown 

photographs of people displaying emotions of happiness, anger, surprise, and hatred. The 

birds learned to recognize the difference between these expressions. Not only that, but they 

were also able to correctly identify the same expressions on photographs of unfamiliar faces. 

Their achievement does not suggest, of course, that the pigeons had any idea what the human 

expressions meant. 

Some psychologists have theorized that because of the importance of facial expression to 

human communication, humans developed special nervous systems capable of recognizing 

subtle expressions. The pigeons cast doubt on that idea, however. In fact, the ability to 

recognize facial expressions of emotion is not necessarily inborn even in human babies, but 

may have to be learned in much the same way pigeons learn. In experiments conducted 

several years ago, it was found that pigeons organize images of things into the same logical 

categories that humans do. 

 
 What is the subject of the passage? 77-

1) Differences in communication between humans and pigeons 

2) Importance of body movement in human communication 

3) Recognition of facial expressions 

4) Emotions that our face can show 
 The passage suggests that the belief that animals may also be able to recognize facial 78-

expressions --------------- . 

1) proves that they understand what each facial expression means 

2) holds true in relation to trained, but not untrained, birds 

3) was supposed to be wrong 

4) is a long-held one 
 Which of the following describes the author’s attitude towards the idea that the ability to 79-

recognize facial expressions of emotion is inborn (paragraph 2)? 

1) Uncertain 2) Frightened 3) Shocked 4) Amused 
 The phrase “that idea” in paragraph 2 refers to the idea ---------------- . 80-

1) that pigeons can learn new things 

2) expressed by the psychologists mentioned in paragraph 2 

3) that recognizing facial expressions is important to human communication 

4) according to which to recognize facial expressions of emotion is not necessarily inborn 
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  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
  گويي پاسخمدت   تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 10  90  81  10  شناسي زمين  1
  دقيقه 35  110  91  20  رياضي  2
  دقيقه 25  140  111  30  شناسي زيست  3
  دقيقه 30  160  141  20  فيزيك  4
  دقيقه 25  185  161  25  شيمي  5

  
 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهم سرفصل دهم مواد امتحاني

  -   5و  4و  3فصل   -   شناسيزمين

  6و فصل 5 فصل  -   -   رياضي
  تا ابتداي دايره) 1(درس 

 5فصل  9و  8فصل  -   شناسي زيست

 2فصل -   فيزيك
 (الكتريسيته جاري)

   3فصل 
 ) بازتاب و شكست :8و  7درس (

 2فصل -   شيمي
)77تاصفحة(از ابتداي فصل

   3فصل 
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 2صفحه   شناسي زمين

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  شناسي زمين
-81 باشد؟ مي نادرستيك از موارد زير درباره رواناب كدام 

  گويند. يابد را رواناب مي ) مقدار آبي كه بعد از بارش در سطح زمين جريان مي1
  باشد. اي مي ماسههاي رس كمتر از  ) ميزان رواناب در خاك2
  يابد. ) با افزايش گياخاك، ميزان رواناب كاهش مي3
  باشد. اي كمتر از رسي مي هاي ماسه ) ميزان رواناب در خاك4

-82  كنيم؟ گذاري را در كدام مناطق مشاهده مي زير، بيشترين رسوب رودخانةدر  
1 (B  وC  
2 (D  وE  
3 (D  وC  
4 (D  وB 
-83  است؟ نادرستهاي زير در مورد سطح ايستابي  يك از گزينه كدام 

  ) فشار در سطح ايستابي برابر با فشار اتمسفر است.1
  شود. ) هرچه مقدار بارندگي بيشتر باشد، عمق سطح ايستابي از زمين بيشتر مي2
  كند. ) بر اثر برداشت بيش از حد آب، عمق بيشتري از سطح زمين پيدا مي3
  كند. ها) تبعيت مي ايستابي از عوارض زمين (و پستي و بلندي) عمق سطح 4

-84  شود؟ ها مي هاي زير، باعث ايجاد شكستگي در سنگ يك از تنش كدام 
  موارد همة) 4  ) تنش برشي3  ) تنش كششي2  ) تنش فشاري1

-85  باشند؟ هاي سنگين مي گاه سازه هاي دگرگون مناسب براي تكيه هاي زير سنگ يك از گزينه كدام 
  سنگ ) ماسه4  ) شيست3  ) هورنفلس2  گابرو) 1

-86  ؟باشد نميسازي صحيح  مصالح راه دربارةيك از موارد زير  كدام 
  ) زيرسازي از دو بخش زيراساس و اساس تشكيل شده است.1
  شود. ) روسازي از دو بخش آستر و رويه تشكيل مي2
  كند. زهكش عمل مي اليةعنوان  ) بخش آستر به3
  شود. شن و ماسه يا سنگ شكسته تشكيل مي زهكش از مخلوط الية) 4

-87  گيرند؟ اساسي قرار مي استفادةكدام مصالح در احداث سدهاي بتني و خاكي مورد  
  ) رس، شن و ميلگرد4  ) ماسه، شن و ميلگرد3  ) رس و ماسه2  ) شن و ماسه1

-88  كند؟ مي هاي بدن با از بين بردن سوپراكسيدها از وقوع سرطان پيشگيري كدام عنصر از طريق آنزيم 
  ) پتاسيم4  ) سلنيم3  ) ليتيم2  ) يد1

-89  شود؟ هاي زير در توليد خميردندان استفاده مي كدام يك از كاني 
  ) روي4  ) فلوئوريت3  ) رس2  ) تالك1

-90  باشد؟ يك از تركيبات شيميايي زير مربوط به رآلگار مي كدام 
1(AsS  2(As S2 2  3(CaF2  4(NaCl 
  
  

   

A B

C
D F

E
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 3صفحه   رياضي تجربي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  رياضي تجربي

f(x)هاي نقاط بحراني تابع  طول مجموعة  x x 
5 2
3 -91 كدام است؟ 3

1 ({ }0   2 ({ }2
5   3 ({ , }20 5   4 ({ , }40 5   

xتابع   xf(x)
ax b x
    

2 1
)fبحراني ندارد. در اين صورت  نقطة 1 )3 92 كدام است؟-

1 (6  2 (7  3 (5  4 (8  
a) بازةدر  fمشابه شكل زير است. اگر   دامنةبا  f پيوستةنمودار مشتق تابع   ,b) تـرين مقـدار    صعودي باشد، بزرگb a   كـدام 93-

 است؟
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  
  

f(x)تابع   x x  -94 اش چگونه است؟ در دامنه 29
  نزولي -) صعودي 2    صعودي -) نزولي 1
  نزولي -صعودي  -) نزولي 4    صعودي -نزولي  -) صعودي 3
f(x)ماكزيمم و مينيمم مطلق تابع   [x]x  ] بازةدر  1 , ]1 -95 اند؟ كدام 2

  1و  3) 2    و صفر 3) 1
  ) ماكزيمم و مينيمم مطلق ندارد.4    و مينيمم مطلق ندارد 3) 3

-96 كدام گزينه صحيح است؟ 
a) بازةدر  f) اگر تابع 1 , b) مينيمم مطلق دارد. پيوسته باشد، در اين صورت حتماً ماكزيمم و  
  ) هر نقطه اكسترمم نسبي، بحراني است.2
  ) هر نقطه اكسترمم مطلق، اكسترمم نسبي است.3
  ) در هر نقطه اكسترمم نسبي، مشتق تابع برابر با صفر است.4

f(x) ضابطة ماكسيمم نسبي تابع با فاصلة نقطة  x x x   -97 اول كدام است؟ ناحية، از نيمساز 24
1 (1  2 (2   3 (2  4 (2 2   

xf(x)اگر نمودار تابع  
x b


2 98 به شكل زير باشد، طول مينيمم نسبي اين تابع كدام است؟-

1 ( 1
6   2 ( 1

9   

3 ( 1
12   4 ( 1

3   
  
  

f(x) ضابطةدر تابع با   x | x | x 2 ،99 ماكسيمم نسبي و مينيمم نسبي آن كدام است؟ نقطةدو  فاصلة-
1 (2 2   2 (3  3 (3 2   4 (4  
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 4صفحه   رياضي تجربي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

f(x)اگر نمودار تابع   x ax x  -100 كدام است؟ bبه شكل زير باشد، مقدار  2

1 (9 3
16   2 (27 3

8   

3 (27 3
4   4 (27 3

16   
  

-101 دايره باشد، كدام است؟ نيمواحد و دو رأس ديگر آن روي اين  6دايره به شعاع  بيشترين مساحت مستطيلي كه يك ضلع آن بر قطر نيم 
1 (18  2 (24  3 (27  4 (36  

واحد، دو ضلع قائم با كدام نسبت انتخاب شود تا حجم حاصل از دوران ايـن مثلـث حـول     10وتر  اندازة الزاويه با هاي قائم از بين مثلث  102-
 ضلع قائم، بيشترين باشد؟

1 (2
1   2 (3

1   3 (3
2   4 (2

1   

f(x)دو ضلع يك مستطيل روي محورهاي مختصات و يك رأس آن روي تابع  x x   3 1 اول است. حـداكثر محـيط    ناحيةدر  54 103-

  اين مستطيل كدام است؟
 
1 (/8 5  
2 (/9 5  
3 (/11 5  
4 (/10 5  
  
  

-104 سازد؟ اي موازي با يال يك سطح مخروطي، چه سطح مقطعي با آن مي صفحه 
  ) سهمي2    ) هذلولي1
  ) سهمي يا يك خط4    ) هذلولي يا دو خط متقاطع3
10برابر  dاگر حجم ناشي از دوران مستطيل زير حول خط   -105 كدام است؟ xباشد،  5

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

  

قاعـدة  مركـز   فاصلة باشند، 4و  3سطح مقطع برش يك استوانه با يك صفحه مربع است. اگر شعاع قاعده و ارتفاع استوانه به ترتيب   106-
 است؟ استوانه از صفحه قاطع چقدر

1 (2  2 (2   3 (5   4 (3  
xيك بيضي بر محورهاي مختصات و خطوط    yو  4  -107 هاي آن كدام است؟ مماس است. مختصات يكي از كانون 6

1 (( , )3 2 5   2 (( , )2 3 5   3 (( , )2 5 3   4 (( , )2 5 3   
)Fها و يكي از رئوس به ترتيب نقاط  در يك بيضي افقي يكي از كانون  , )1 )Bو  2 , )1 -108 هستند. كدام نقطه خارج اين بيضي است؟ 3

1 (M( , )53 2   2 (N( , )2 2   3 (P( , )30 2   4 (Q( , )50 2   

y

x
3

b

y

x

xx3 1
5

4
� ��

3

5x

d
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 5صفحه   رياضي تجربي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

4، طول قطر كوچك برابرFو  Fهاي  در يك بيضي با كانون  1و خروج از مركز آن  2
روي بيضي باشـد، محـيط    M نقطةاست. اگر  3 109-

 كدام است؟ MFFمثلث 
1 (7  2 (6  3 (8  4 (9  

-110 خروج از مركز بيضي كدام است؟باشد،  BFنصف  FAخط  ، اگر طول پاره BBو قطر كوچك  Aو  Aدر بيضي مقابل با رئوس كانوني  

1 (1
4   

2 (1
3   

3(1
2   

4 (1
6   

 

   شناسي زيست
-111 است؟ صحيح، ها، در توليد آب در فضاي دروني راكيزه نقش دارد مورد هر پروتئيني كه در غشاي دروني راكيزه با عبور پروتون، درگزينهكدام  

  حامل الكترون قرار دارند.هاي دو نوع  در مسير الكترون) 1
  شوند. هاي اكسيد در فضاي دروني راكيزه مي ) باعث توليد يون2
  تواند زياد شود. مي ياخته ADPفزايش و ا ATP) فعاليت آنها با كاهش 3
  هاي هيدروژن از فضاي دروني به فضاي بيروني راكيزه نقش دارند. ) در پمپ شدن يون4

-112  صحيح است؟  هاي حاصل از تقسيم ياخته بنيادي لنفوئيدي در مغز قرمز استخوان، چند مورد در ارتباط با ياخته 
  تواند مستقل از ياخته زندگي كند. است، مي مخصوص هاي داراي رناتناندامكي دوغشايي آنها كه  الف)
  شود.با توليد و مصرف نوعي تركيب پنج كربنه، نوعي پيش ماده براي آنزيم كربنيك انيدراز توليد ميب) 
  دهد. دار واكنش مي وعي قند با نوعي باز آلي نيتروژنترين شكل انرژي در آنها، همواره ابتدا ن براي توليد رايج ج)
  شوند. اي سيتوپالسم مهار مي زمينه مادةاتاليزورهاي زيستي در هاي زياد باشد، بخشي از ك در اين ياخته ATPاگر  )د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

باعث  NADHاي، طي تبديل شدن هر قند فسفاته به بنيان نوعي اسيد كه مي تواند با گرفتن الكترون از  تنفس ياخته در اولين مرحله  113-
  شوند؟ هاي مصرف و توليد مي ه ترتيب چه مولكولشدن شير شود، بترش 

1(NAD1  ـATP2  2(NAD2  ـATP4  3(ATP2  ـNAD1  4(ATP2  ـNAD4  
-114 است؟ نادرست زيركدام گزينه در مورد شكل  

  ) بخش آنزيمي اين مجموعه در بخش بيروني راكيزه قرار دارد.1
  ) بخش كانالي اين مجموعه پروتئيني در غشا دروني راكيزه قرار دارد.2
  شود. هاي آب درون راكيزه مي ا فعاليت خود باعث افزايش مولكول) ب3
4 (ATP  هاي الكترون است. روش، حاصل اكسايش انواعي از حاملتوليد شده در اين  

-115 كند؟ چند مورد جمله زير را به درستي كامل مي 
 ».. كه راكيزه نقش ندارد، .......... ATPدر هر روش ساخت «

  شوند. هاي الكترون، توسط نوعي تركيب آلي اكسيد مي ) حاملالف
  نياز است. ATPدار و  به تركيب فسفات )ب
 شود. اكسيژن به يون اكسيد تبديل نمي )ج
  شود. اكسيد توليد نمي كربن دي )د
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
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 6صفحه   شناسي زيست

 

-116 كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به  
  »............  هاي زنجيره انتقال الكترون راكيزه كه هريك از مولكول«
  يابد، تنها با يك اليه فسفوليپيدي در تماس است.  ) فقط توسط پمپ كاهش و اكسايش مي1

  كند. صرف انرژي به بيرون راكيزه پمپ مي را با Hكند، ) به طور مستقيم يون اكسيد ايجاد مي2
   با هر دواليه فسفوليپيدي در تماس است. يابد توسط نوعي حامل الكترون، كاهش مي) به طور مستقيم 3

  شود. بخش داخلي راكيزه مي Hشود، از دو طريق باعث كاهش طور مستقيم توسط سيانيد مهار مي ) به4
-117  هاي آزاد از اكسيژن در راكيزه صحيح است؟  چند مورد در ارتباط با پيدايش راديكال 

  شوند. ها مي آمدن اين راديكاليد دود خارج شده از خودروها و سيگار از منابع نوعي گازاند كه مانع از پد )الف
  شود. كند و هم مانع از عملكرد راكيزه در جهت كاهش آنها مي ها هم سرعت تشكيل آنها را زياد مي الكل )ب
  شوند. ها، مانع از اثرات تخريبي آنها مي ها يا ساخته شده در ديسه تركيبات رنگي ذخيره شده در واكوئلبعضي  ج)
 هاي كبد شوند. ريزي شده، سبب مرگ ياخته يندهاي دقيقاً برنامهي يك سري فراانداز توانند بدون راه مي د)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

تواند از عوارض سوء تغذيه و فقر غذايي شديد و طوالني مدت در افرادي باشد كه رژيم غذايي نامناسب دارند يـا اينكـه بـه     كدام نمي  118-
 ؟ندارندداليل متفاوت غذاي كافي در اختيار 

  ساز در كليه ATPآنزيم  كنندة فعالهاي  ) افزايش ترشح يون1
  ) كاهش ليز خوردن، اتصال و جدا شدن سرهاي ميوزين روي اكتين2
  ) كاهش فاصله زماني پاسخ ايمني ثانويه پس از ورود مجدد يك آنتي ژن3
 كربس با آمونياك در كبد چرخة) افزايش واكنش بعضي محصوالت آزاد شده 4

آزاد شدن يك مولكول كـربن دي  يير محصول نهايي قند كافت (گليكوليز) و غت پيدر مطالب كتاب درسي از ماده به انرژي، با توجه به   119-
  .............  اكسيد، همواره

1(NAD بهNADH منزيآكو تركيب حاصل به) 2  شود. تبديل مي A ، شود. متصل مي  
  شود. آب توليد مييك مولكول  )4  دهد. واكنش كاهش و اكسايش رخ مييك  )3
-120  كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ 

 همةهايي براي تأمين انرژي، حيات خود را از دست بدهند، در  هاي گياهي ممكن است به سبب تجمع محصوالت نهايي حاصل از روش ياخته«
  »شود. مي............  آمدن زمان با به وجود ها، هم اين روش

1(NADتركيب نهايي، 2  اكسيد توليد ، كربن دي (NADH مصرف  

  مصرف ADPكربني،  ) نوعي قند سه4  توليد NADكربني،  ) تركيب سه3
-121  گزينه در مورد تكثير غيرجنسي گياهان صحيح است؟كدام  

  اند. كند، در سطح خود داراي ريشه افشان زيرزميني كه در اين توليدمثل شركت مي ساقة) هر 1
  گردند.  ها تكثير مي شود، پيوندك هايي از ساقه در خاك قرار داده مي در روشي كه قطعه) 2
  هاي مجزاي پارانشيمي، گياهاني با ژنگان يكسان پديد آورد. در محيطي كامالً سترون از ياخته توان ) مي3
  هاي انتهايي و جانبي است. داراي جوانه كند ولي برخالف آن ) ساقه رونده همانند زمين ساقه به طور افقي رشد مي4

-122  گل كامل، كدام ويژگي مشترك را دارند؟ حلقة همة 
  روي بخشي وسيع و صاف قرار دارند. )2   الد را دارند.  هاي تك توانايي توليد ياخته )1
  شوند. عالئمي دارند كه فقط در نور فرابنفش ديده مي )4  اند. ي) حاصل تقسيم مريستم زايش3

-123  صحيح است؟ زيركدام گزينه در مورد شكل  
  هاي نوتركيب توليد كند. تواند فامينك ، مي1 پروفاز مرحلةدر » الف) «1
  سازد كه منشا رويان آينده است. اي مي پس از لقاح، ياخته» ب) «2
  چهارم گل كامل تعلق دارد. حلقةبه جدار بخشي متصل است كه به » ج) «3
  آيد. اي است كه از تقسيم ياخته بزرگ دانه گرده پديد مي محل ورود لوله» د) «4

الف

ب

ج د
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-124  كدام گزينه در مورد دانه ذرت صحيح است؟ 
  ) همانند دانه پياز رويش زيرزميني دارد.1
  رويان به آندوسپرم نقش دارد. ساخته شده از مادة) لپه در انتقال نوعي 2
  اند. الد هاي آن سه تر حجم رويان را بافتي به خود اختصاص داده كه ياخته) بيش3
  كند. ) رويان بالفاصله بعد از تشكيل، با استفاده از ذخاير غذايي آندوسپرم رشد و نمو خود را آغاز مي4

-125  كند؟ كامل مي نادرستيزير را به  جملةچند مورد  
  »............ نيست ممكن،  ............ از گياهاني در هيچ يك«

  هايي از گل ايجاد شود. ميوه از رشد و نمو بخش آيد ـ رونده پديد مي ساقةكه پايه جديد از  )الف
  جانبي و انتهايي در زير خاك باقي بماند.  جوانةداراي  ساقة ـ اند كه غير درختي )ب
  دانه و ميوه توليد نشود. در هيچ سالي، گل، ـ مريستم پسين با )ج
  رويش دانه رو زميني باشد. ) با ساقه كوتاه و تكمه مانند ـد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-126  كند؟ كامل مينادرستي كدام گزينه جمله زير را به  
  »............ ها، دانه رست همةتوان گفت كه  در ارتباط با رويش دانه مي«
  اند. استفاده از ذخاير غذايي، رشد يافته ) با2    اند. بافتي سامانةداراي سه  )1
  شوند. وقف رشد رويان، ظاهر مي) پس از پايان ت4  كنند.  رويشي، گل توليد مي دورة) پس از يك 3
-127 اند؟  صحيح، كدام موارد زيربا توجه به شكل  

  ، محصول تقسيم تخم ضميمه است. Aالف) 
  تفاوت دارد. Dتني با  ، از نظر عدد فامCب) 
  اند.  نخستين نازك ديوارةهاي تشكيل شده كه داراي از ياخته ،B ج) 
  از نظر عدد فام تني همواره متفاوت ولي از نظر محتواي ژني يكسان است. Aبا  Bد) 
  ب الف ـ )2  ج ـالف  )1
   ب ـ د )4  ب  ج ـ )3
  

(فنوتيپي) مشـابه كـدام ذرت    نمودي رخ كند، در آينده تغذيه مي AaaBBBCCcنمود (ژنوتيپ)  ويان ذرتي كه از آندوسپرمي با ژنر  128-
  خواهد داشت؟

1( AABBcc    2( aaBBcc   3( AaBbCc  4(AaBBCC   
-129  كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي كامل مي 

 »............ گل قاصدك............  فته براي توليدمثل جنسي در بلوطساختار اختصاص يا«
  شود. بزرگ بوده و به تعداد فراواني توليد مي ف ـ) برخال1
  هاي درخشان، بوهاي قوي و شيره است. ف ـ فاقد رنگ) برخال2
  شود.  داراي عالئمي است كه در نور فرابنفش ديده مي ـ) همانند 3
  كند. اي روي آن رشد مي رويشي هر گرده ياختةالله است كه داراي ك ـ) همانند 4
-130  درست است؟چند مورد از مطالب زير،  

  هاي حقيقي، ميوه از رشد تخمدان ايجاد شده است. ميوه همةالف) در 
  هاي كاذب، ميوه از رشد نهنج به وجود آمده است. ميوه همةب) در 

  اند.  زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده تخم ياختةهاي بدون دانه، از لقاح  ج) بعضي ميوه
  ها به طور كامل تقسيم شده است. برچه ديوارةبا  دار، فضاي تخمدان هاي دانه د) در بعضي ميوه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
-131  كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  

  »............ و به تدريج............  ها كننده ابتدا ياخته جدا اليةدر هنگام ريزش برگ، در «
  شوند. ـ جدا مي روند از بين مي) 2  روند.  از بين مي از هم جدا ـ) 1
  شوند. اي شده ـ از هم جدا مي پنبه چوب) 4  شوند. اي مي پنبه هم جدا ـ چوب از) 3
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-132  ............  نوري گل جرقةهاي پاييزي از طريق  است كه با شكستن شب............  داوودي برخالف شبدر گياهي 
  دهد. نمي) شب بلند ـ 4  دهد. نمي د ـ) روز بلن3  دهد. ميه ـ ) روز كوتا2  دهد.  مي ) شب كوتاه ـ1

-133 هاي خارجي صحيح است؟ كدام عبارت در ارتباط با پاسخ گياهان به محرك 
  سيانيد نوعي الكالوئيد در گياهان است كه نقش دفاعي دارد.) 1
  است. زيادگاه،  هاي در تماس با تكيه ) در ساقه نوعي گياه انگل، رشد ياخته2
  شود. گياه و حشره به دنبال نوعي پاسخ دفاعي در برابر زخم ايجاد مي ) سنگواره تشكيل شده از ترشحات3
  شوند. هاي تله مانند گياه گوشتخوار توبره واش با برخورد با حشره به هم نزديك شده و بسته مي ) برگ4

-134  هاي خارجي صحيح است؟ كدام عبارت در ارتباط با پاسخ گياهان به محرك 
  گاه، به علت تفاوت رشد ساقه است. علت پيچش گياه علفي مو به تكيه) 1
  شود.گرايي مي) با كج شدن گلدان نوعي گياه علفي، ريشه برخالف ساقه، دچار زمين2
  دهد. مي  و زودترگل  ) در نوعي گندم اگر بذر گياه مرطوب و در سرما قرار گيرد، دوره رويشي آن كوتاه3
  هاي آن خواهد شد. فشار تورژسانس در هريك از ياخته هاي گياه حساس، باعث تغيير ) ضربه زدن به برگچه4

-135  يابد؟ با بودن و نبودن جوانه راسي توليدشان در جوانه جانبي افزايش مي ،هايي اشاره دارد كه به ترتيب كدام موارد به نقش هورمون 
   اي تقسيم ياختهتحريك  ه ـجداكنند ةاليبرگ با تشكيل  ) ريزش1
  ها  رشد طولي ياخته ـايي وهاي ه اندام نخير در پير شدأ) ت2
  هاي هوايي در شرايط خشكي  روزنه نبست ـاي  ) تحريك تقسيم ياخته 3
    جديدهاي  ياخته ايجاد زايي ـ تحريك ريشه) 4
-136 كدام عبارت صحيح است؟  

 شوند. ها با حمله به گياهان دارزي، مانع از رشد اين گياهان بر روي درخت آكاسيا مي ) مورچه1
  شود.  ها مي وحشي به مورچه حملة زنبورهاي) گياه آكاسيا پس از آزاد نمودن نوعي تركيب شيميايي، سبب 2
  كنند. افشان را به سمت گياه آكاسيا جلب مي ها با آزاد كردن نوعي تركيب شيميايي، توجه زنبورهاي گرده ) مورچه3
  دهد.  ها را از خود فراري مي عي تركيب شيميايي، مورچه) گياه آكاسيا قبل از بازشدن گل هاي خود، با آزاد كردن نو4

-137  است؟ نادرستها  كدام گزينه در مورد پاسخ گياهان به محرك 
  شوند. هاي بعضي گياهان بسته مي در پاسخ به شب گلبرگ) 1
  نياز است.  هاي طوالني ) در گياه روز كوتاه براي تبديل سرالد رويشي به سرالد زايشي به شب2
  كند. اي را القا مي رشد رها و مرگ ياخته كنندة تنظيمگياهي، نوعي  ياختة) به دنبال ورود ويروس به هر 3
  .شودشود باعث كاهش جمعيت نوعي حشره آفت ميبين نوعي زنبور وحشي با گياه تنباكو سبب مي رابطة) 4

-138  روند، صادق است؟ كار مي ها به كردن ميوه هاي بدون دانه و درشت چند مورد براي هر هورموني كه براي تشكيل ميوه 
  يابد. هاي جانبي افزايش مي تحت تأثير چيرگي راسي توليد آن در جوانه )الف
  شود. از طريق تحريك رشد طولي ياخته و تقسيم آن موجب افزايش طول ساقه مي )ب
  رود. مي كار اي كال به منظور توليد ريشه به ياخته تودةدر تكثير غيرجنسي براي تمايز  )ج
  روند. گندم به كار مي مزرعةاي در مزارعي مانند  به منظور از بين بردن گياهان خودرو دولپه )د
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-139  باشد؟» تالش براي جلوگيري از ورود«تواند از نوع  هاي دفاعي گياهي مي چند مورد از پاسخ 
  (چوب پنبه) سوبرينتوليد  )ب  توليد و رها شدن سالسليك اسيد الف)
  توليد آلكالوئيد )د    رتوليد تركيبات سيانيددا )ج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-140  كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ 
  »............ نوعي هورمون گياهي كه«
  شود. هاي فسيلي نيز رها مي شود، از سوخت كش استفاده مي عنوان علف ) در كشاورزي به1
  شود. درون دانه اثر بگذارد، در غلظتي معين باعث رشد ريشه مي اليةترينِ  تواند بر خارجي ) مي2
  رساند. هاي تكثير رويشي را در گياهان به انجام مي رود، يكي از روش هاي جانبي مي راسي به جوانه جوانة) از 3
  شود. هاي قابل ترميم گياهان نيز توليد مي در بافتهاي غالت شود،  تواند مانع توليد و رها شدن آميالز در جوانه ) مي4
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    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   
   

  فيزيك
  

مطابق شكل يك تپ در حال پيشروي به سمت ديوار در يك طناب است. شكل تپ بازتابيده از انتهاي طناب كدام است؟ (اتالف انرژي   141-
  شود.) مي ناچيز فرض

1 (    2 (  

3 (    4 (  
  

هـا   اول و پرتو خروجي از ميان آينه آينةبين پرتو تابش به  زاويةكند.  تخت متقاطع برخورد مي آينةمطابق شكل زير به دو  SIپرتو نور   142-
  چند درجه است؟

1(20  2(60  

3(160  4(180  
تابد، در مـدت  كند. موجي كه از روي سطح گلي بازمي هاي صوتي استفاده مي هاي كف اقيانوسي از ارسال موج قايقي براي بررسي اليه  143-

/0 0/در مدت  تابد، شود. موجي كه از روي سطح سنگي بازمي ثانيه پس از ارسال دريافت مي 1 شـود.   ثانيه پس از ارسال دريافت مي 12
mاگر تندي صوت در گل

s1875  گلي چند متر است؟ اليةباشد، ضخامت  
  

1(/9 375  
2(/18 75  
3(/37 5  
  معلوم باشد.) بايد سرعت انتشار صوت در آب 4
  
  

متر اسـت. اگـر پرتـو     سانتي 20دو آينه از يكديگر  فاصلةمتر به موازات هم قرار دارند.  سانتي 160تخت به طول  آينةمطابق شكل، دو   144-
شـود؟  تابيـده مـي  ها بتابد، پيش از خـارج شـدن از فضـاي بـين دو آينـه چنـد بـار باز        يكي از آينه لبةبه  37تابش زاويةنوري با 

/(sin )37 0 6  
1 (10    
2 (11    
3 (12    
4 (13  
kmاتومبيلي با سرعت 

h72 شود. حداقل در چند متري از ديوار صداي بوق اتومبيل به صدا درآيد كه  اي قائم نزديك مي به سمت صخره 145-

mپژواك صوت بوق از روي ديوار و صوت اصلي بوق توسط راننده قابل تشخيص باشد؟ (سرعت انتشار صوت در محيط
s330 (.است  

1(/15 5  2(/17 5  3(/19 5  4 (35  
شـود. سـرعت    درجه منحرف مـي  15يك پرتو موج صوتي مطابق شكل از هوا به يك مايع تابيده و در عبور از سطح جدايي دو محيط،   146-

  صوت در مايع چند برابر سرعت صوت در هوا است؟

1(6
2  2(6

3  

3(2  4(2
2  

گلِ�

37�

cm160

�45
هوا

جدا	� سطح
ما
ع
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كنـد. پرتـو بازتـابش از     تابد و پس از خروج از تيغه به آينه تخت قائم برخورد مي تخت مي تيغةيك  ABبه وجه  SIمطابق شكل، پرتو   147-
  شود؟ چند درجه منحرف مي SIآينه تخت نسبت به پرتو 

1(60  

2(120  

3(150  

4(90  
هاي موج رسـم   تابد، با توجه به جبهه ) مي2) به محيط (1رنگ عمود بر سطح جدايي دو محيط از محيط ( مطابق شكل، يك پرتو نور تك  148-

  زير درست است؟ گزينةشده در دو محيط، كدام 
  ) است.2) كمتر از محيط (1) سرعت انتشار موج در محيط (1
  ) است.2) كمتر از ضريب شكست محيط (1) ضريب شكست محيط (2
  ) است.2) برابر ضريب شكست محيط (1) ضريب شكست محيط (3
  پذير نيست. طور قطعي امكانبه  n2و n1دربارة) اظهار نظر 4
  

تابـد. در كـدام گزينـه     تابش يكسان به طور مايل از آب به سطح جدايي آب و هوا مي زاويةرنگ موازي سبز و قرمز با  دو پرتو نور تك  149-
  مسير پرتوهاي شكست اين دو پرتو به درستي نشان داده شده است؟

  

1 (  2 (  

  

3 (    4 (  

  
را در چنـد نانوثانيـه طـي     Bتـا   A اين پرتو فاصلةكند.  مطابق شكل پرتو نوري از هوا به محيط شفافي تابيده شده و شكست پيدا مي  150-

m(Cكند؟ مي )s  83 10  

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

4مرز جدايي دو محيط با ضريب شكستيك پرتو الكترومغناطيسي از خأل به  
تابد. اگر اختالف طول موج اين پرتـو در دو محـيط    مي 3 151-

  طول موج پرتو در خأل چند كيلومتر است؟  كيلومتر باشد، 300
1 (800  2 (900  3 (1200  4 (1500  

n 3�

هوا

هوا
30

�

cm15

A

B

n
1

n
2

مح�ط دو مشترك سطح

n 3�

هو�

هو�

S

60
�

I
A

B

D
C
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-152  چند اهم است؟ Rشود. مقدار مقاومت  برابر مي 2هد، د آل نشان مي سنج ايده بسته شود. عددي كه ولت Kدر شكل زير اگر كليد  
1 (2  
2 (4  
3 (6  
4 (8  
  

برحسب اختالف پتانسيل دو سر آنها مطابق شكل زير است. اگر مقاومـت   Bو  Aنمودار شدت جريان الكتريكي عبوري از دو مقاومت   153-
  چند اهم است؟ Bباشد، مقاومت الكتريكي  A،18الكتريكي 

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

دهد، به ترتيب از راست بـه چـپ    آل نشان مي سنج ايده آل و ولت ، اعدادي كه آمپرسنج ايدهR3در مدار شكل زير، با افزايش مقاومت  154-
  كند؟ چگونه تغيير مي

  ) ثابت ـ ثابت1
  ) ثابت ـ افزايش2
  ) كاهش ـ افزايش3
  ـ ثابت) كاهش 4

آمپر  4برابر  Aها بر روي شكل مشخص شده است. اگر جريان عبوري از مقاومت  در مدار شكل زير، توان مصرفي در هر يك از مقاومت  155-
  شده توسط مقاومت دروني مولد، چند وات است؟ باشد، توان تلف

1 (5  
2 (7  
3 (10  
4 (15  
  

-156  مولد چند ولت است؟ محركةدهد. نيروي  را نشان مي A4در شكل زير، آمپرسنج 
1 (9  
2 (16  
3 (21  
4 (124  
  

-157  است؟ Bو  A نقطةچند برابر مقاومت معادل بين دو  Cو  A نقطةدر مدار شكل زير، مقاومت معادل بين دو  

1(3
2  2(3

4  

3(2
3  4(4

3  
  

V

4�

r

V

1

20
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� �
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-158  كند؟ وصل شود، اختالف پتانسيل دو سر مولد چند ولت تغيير مي Kدر مدار شكل زير، اگر كليد  
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  
-159  اهمي چند وات است؟ 12در مدار شكل زير، توان مصرفي در مقاومت  

1(1
4  2(3

4  

3(1
2  4(3

2  

  
وات را مصرف كرده است. با تغيير اختالف پتانسيل دو سـر المـپ مالحظـه     100متصل است، توان  Vوقتي المپي به اختالف پتانسيل   160-

يافته است. (مقاومت ............  درصد............  كند. در اين صورت ولتاژ دو سر المپ انرژي مصرف مي kJ96دقيقه، 25شود در مدت  مي
  باشد.) المپ ثابت مي

  درصد ـ افزايش 44) 4  درصد ـ افزايش  25) 3  درصد ـ كاهش 36) 2  درصد ـ كاهش 20) 1

  
  شيمي
-161  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام 

  ) گوشت قرمز و ماهي افزون بر پروتئين، محتوي انواع مواد معدني نيز هستند.1
  كند. يبخش انرژي، تبديل ماده به انرژي را تأييد م ) كاهش جرم خورشيد به عنوان يكي از منابع حيات2
  شود. هاي مورد نياز بدن از طريق تغذيه تأمين مي ها و يون ها، مولكول ) بخش عمده اتم3
  شوند. هاي آن براي پيشگيري و ترميم پوكي استخوان تأكيد مي ) مصرف شير و فراورده4
-162  است؟ نادرستكدام مطلب  

  است. C1دازه ارز با گرماي الزم براي افزايش دماي آن به ان ) ظرفيت گرمايي ماده هم1
  ) روغن و چربي به دليل تفاوت در ساختار، رفتارهاي فيزيكي و شيميايي متفاوتي دارند.2
  هاي سازنده آن بيشتر است. ) هر چه دماي ماده باالتر باشد، ميانگين تندي و ميانگين انرژي جنبشي ذره3

  يكسان است. C25گرم آب  200با انرژي گرمايي  C25گرم آب  100) انرژي گرمايي 4
-163  هاي داده شده، چند مورد از موارد زير درست است؟ با توجه به شكل 

آ) در صورتي كه ميزان سردي و گرمي دو ظـرف برابـر باشـد، مجمـوع انـرژي      
  بيشتر است. Bها در ظرف  جنبشي ذره

منتقل كنيم، انرژي  Aرا به ظرف  Bب) در صورتي كه مقدار كمي از آب ظرف 
  شود. گرمايي دو ظرف برابر مي

برابر باشد، با مخلوط كـردن   Bو  Aپ) اگر انرژي گرمايي محتويات دو ظرف 
ميانگين انرژي جنبشي ذرات نسـبت  ، Bمحتويات دو ظرف با يكديگر، در ظرف 

  شود. به حالت اوليه بيشتر مي
  يكسان است. Bبرخالف ظرف  Aتوان گفت توزيع انرژي بين همه ذرات سازنده در ظرف  ت) مي

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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-164  كدام موارد از مطالب زير درست است؟ 
C)آ) ميانگين آنتالپي پيوند  C)  دو برابر ميانگين آنتالپي پيوند(C C) .است  

  د.كن هاي شيميايي تغيير مي ب) محتواي انرژي مواد يكي از خواصي است كه در واكنش
هـاي پيونـد بـا     آنتالپي واكنش به كمـك آنتـالپي  محاسبه تر باشد،  كننده ساده هاي مواد شركت هاي شيميايي هر چه مولكول پ) در واكنش

  هاي تجربي همخواني بيشتري دارد. داده
HF(aq))ت) انرژي الزم براي واكنش  H(g) F(g))   معادل آنتالپي پيوند(H F) .است  

  ) ب و ت4  ) آ و ت3  ) آ و پ2  ) ب و پ1
5/برابـر   C94به دماي  C34گرمي آلياژي از نيكل و مس از دماي  30اگر گرماي الزم براي افزايش دماي يك نمونه   كيلـوژول   76 165-

.Jباشد، ظرفيت گرمايي و گرماي ويژه اين آلياژ به ترتيب از راست به چپ چند  C1  و چندJ.g . C 1 1 است؟  
1 (96 - /3 2  2 (48 - /6 4  3 (96 - /6 4  4 (48 - /1 6  

-166  براي هر سه واكنش يكسان است؟ Qهاي داده شده عالمت  در چند مورد از عبارت 
  مول متان 1سوختن  –اكسايش گلوكز در بدن  –آ) تشكيل گاز اوزون از گاز اكسيژن 

Nتجزيه  –ب) فرازش يخ خشك  O2   هاي كربن سوختن آلوتروپ –اي رنگ  و تشكيل گاز قهوه 4
  سنتز آمونياك از هيدرازين –سوخت و ساز شير در بدن  –از گازهاي كلر و هيدروژن  HClپ) توليد گاز 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
Hبا توجه به واكنش گازي   kJ  572 ,H O H O 2 2 22 Hاگر آنتالپي پيوند  2 H  وO O  167 436به ترتيب برابر-

Oكيلوژول بر مول باشد، ميانگين آنتالپي پيوند  495و  H تقريباً چند كيلوژول بر مول است؟  
1 (350  2 (490  3 (420  4 (485  

5/هرگاه از واكنش   /با مقدار كـافي اكسـيژن مقـدار     STPليتر گاز هيدروژن در شرايط  6 kJ71 واكـنش   Hگرمـا آزاد شـود    5 168-
H (g) O (g) H O (l) 2 2 2   كدام است؟ 2

H (g) O (g) H O(l) H ?   2 2 2
1
  (آ 2

H O (l) H O(l) O (g) H kJ    2 2 2 22 2   (ب 196
1 (188  2 (384  3 (196  4 (90  

-169  است؟ نادرستكدام مطلب  
  هاي سبز در ساختار خود افزون بر هيدروژن و كربن، اكسيژن نيز دارند. ) سوخت1
  را در فشار ثابت، به روش تجربي تعيين كرد.توان گرماي واكنش  ) به كمك گرماسنج ليواني مي2
  گيري كرد. توان به روش تجربي اندازه هاي شيميايي را مي ) آنتالپي بسياري از واكنش3
  گويند. وابسته به آن بيان شود، به آن واكنش گرماشيميايي مي H) اگر واكنش شيميايي با 4

H)آلي زير كدام موارد از مطالب زير درست است؟  هاي با توجه به ساختار تركيب  ,C ,O : g.mol )   11 12 16  170-

 
  

  

(I) (II) (III)  
Cبه صورت  (I)آ) فرمول مولكولي تركيب  H O7   است. 6

  امكان تشكيل پيوند هيدروژني وجود دارد. (III)هاي تركيب  ب) بين مولكول
  بيشتر است. (III)يك واحد از تركيب  (II)هاي كربن در تركيب  پ) شمار اتم

  متفاوت است.ت) خواص فيزيكي و شيميايي هر كدام از اين سه تركيب با هم 
  تواند رنگ برم مايع را از بين ببرد. داراي گروه عاملي الكلي بوده و نمي (III)ث) تركيب 

  ) ب، پ و ت4  ) آ، پ و ث3  ) ب، ت و ث2  ) آ، ب و ت1

C
H

O
O

H
OH
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-171  كدام گزينه درست است؟ 
Si) از آنجا كه ميانگين آنتالپي پيوند 1 C  ازC C .بيشتر است، سختي سيليسيم كربيد از الماس بيشتر است  
  باشند. اند، داراي گشتاور دو قطبي صفر مي هاي مشابه تشكيل شده هايي كه از اتم ) همه مولكول2
  شده است.باشند كه تاكنون از آنها هيچ يوني شناخته ن ) عناصر اصلي جامدهاي كوواالنسي كربن و سيليسيم مي3
اتـم هيـدروژن متصـل     4پيوند هيدروژني بـه   2پيوند كوواالنسي و  2هاي يخ هر اتم اكسيژن از طريق  ) در ساختار مولكول4

  است.
-172 نادرسـت هاي زير با توجه به جدول داده شده كه درصد جرمي اجزاي سازنده خاك رس در آن آورده شده اسـت،   چند مورد از عبارت 

H)است؟ g .mol ) 11  
SiO2 Al  ماده O2 3 H O2 Na O2 Fe O2 3  MgO  Au و ديگر مواد  

46/  درصد جرمي 20  /37 74  /13 32  /1 24  /0 96  /0 44  /0 1  
  

  است.هاي مولكولي  برابر درصد جرمي تركيب 3هاي يوني در اين نوع خاك رس به تقريب  آ) درصد جرمي تركيب
هاي يوني خاك رس، به آرايش الكتروني گاز نجيب دوره قبل از خود رسـيده   هاي موجود در تركيب ب) آرايش الكتروني سه كاتيون از كاتيون

  است.
  ترين اكسيد موجود در كره زمين است. پ) جامد كوواالنسي موجود در خاك رس همان فراوان

  شود، بيشتر است. فام بودن مي اي كه سبب سرخ خاك رس از درصد جرمي مادهت) درصد جرمي عنصر هيدروژن در اين نمونه از 
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-173  است؟ نادرستعبارت بيان شده در كدام گزينه  
  باشد. هاي خالص سيليس است كه داراي خواص نوري ويژه مي ) كوارتز از جمله نمونه1
  تركيب در آنهاست كه حاوي پيوندهاي كوواالنسي است.هاي سنگي وجود نوعي  ) علت استحكام و ماندگاري سازه2
  جامد زمين است. پوستةدر  14ترين عنصر گروه  ) عنصر سيليسيم فراوان3
  شوند. دار يافت مي دوست هستند كه در طبيعت به شكل گازهاي اكسيژن ) سيليسيم، فسفر و گوگرد از جمله عنصرهاي اكسيژن4
-174  الكتروستاتيكي پروپان و دي متيل اتر، چه تعداد از مطالب زير درست است؟هاي پتانسيل  با توجه به نقشه 

  آ) تبديل پروپان به مايع، دشوارتر است.
  ب) در هر دو، اتم مركزي بار جزئي مثبت دارد.

  هاي پتانسيل الكتروستاتيكي مشابهي دارند. پ) نقشه
  كنند. گيري مي ت) هر دو در ميدان الكتريكي به يك سو جهت

  3) 4  2) 3  1) 2  ر) صف1
-175  كدام موارد از مطالب زير در مورد الماس و گرافيت درست است؟ 

  آ) به دليل وجود نيروهاي كوواالنسي قوي ميان صفحات گرافيت، اين جامد كوواالنسي رسانايي الكتريكي خوبي دارد.
  ب) آنتالپي پيوند در الماس بيشتر از آنتالپي پيوند در گرافيت است.

  به گرافيت نقطه ذوب و سختي باالتري دارد.پ) الماس نسبت 
  از هر دو نمونه، تعداد پيوندهاي كوواالنسي در الماس بيشتر خواهد شد. cm31ت) در 

  ) پ و ت4  ) ب و ت3  ) آ و ت2  ) ب و پ1
-176  م شده است؟هاي بلور به درستي انجا در چند مورد از موارد زير، مقايسه آنتالپي فروپاشي ميان شبكه 
 AlF MgO Na O 3 2  
  سديم كلريد  پتاسيم برميد ليتيم فلوئوريد  
 Al O CaCl LiF 2 3 2  
  ليتيم كلريد  سديم اكسيد كلسيم كلريد  
  3) 4  2) 3  1 )2  ) صفر1
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-177  كدام گزينه درست است؟ 
  ) درياي الكتروني در شبكه بلور فلز مس، سرمنشأ اعداد اكسايش متفاوت در اين اتم است.1
هاي مشخصـي بـه    ها در مكان شود كه هسته اتم قوي ميان هسته اتم فلز سديم و درياي الكتروني اين اتم سبب مي جاذبة) 2

  ندهند. طور ثابت جاي بگيرند و تغيير مكان
يوني يـك مـول    شبكةيوني يك مول منيزيم فلوئوريد، كمتر از انرژي الزم براي فروپاشي  شبكة) انرژي الزم براي فروپاشي 3

  سديم فلوئوريد است.
  با هم برابر است. CaS) عدد كوئورديناسيون كاتيون با آنيون در تركيب يوني4

)درباره فلز تيتانيم هاي زير  يك از گزينه كدام  Ti)22 178  است؟ نادرست-
  تري دارد. ) در مقايسه با فوالد زنگ نزن، چگالي و نقطه ذوب پايين1
  اي دارد. اي، ماندگاري و استحكام ويژه دوره چهارم جدول دوره d دستةعنوان يك عنصر از  ) به2
  شود. فلزي در ارتودنسي استفاده ميهاي  ) يك نمونه از آلياژهاي آن براي ساخت سازه3
  باشد. جدول تناوبي رساناي گرما و الكتريسيته مي S) همانند فلزهاي دسته 4

-179  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام 
مولكولي باعـث حركـت   ) در فناوري توليد انرژي الكتريكي از پرتوهاي خورشيدي، جامد يوني باعث توليد بخار داغ و جامد 1

  شود. توربين مي
2 (TiO2 دوده و ،Fe O2   كنند. هاي سفيد، سياه و قرمز ايجاد مي هاي آلي هستند كه به ترتيب رنگ از جمله رنگدانه 3
نند هم نقش كاهنده و هـم نقـش اكسـنده    توا هاي سبز، زرد و آبي، دو نمونه مي هاي حاوي نمك واناديم به رنگ ) از محلول3

هـاي زرد، آبـي، سـبز و     )، به ترتيب داراي رنگII) و V) ،(IV) ،(III)هاي اكسايش ( داشته باشند. (يون واناديم در حالت
  بنفش است.)

  برابر فوالد است. 100اي داشته و مقاومت كششي آن حدود  اي از گرافيت است كه استحكام ويژه ) گرافن تك اليه4
-180  هاي زير در مورد جامدهاي بلوري درست است؟ يك از عبارت كدام 

  تواند نوعي جامد كوواالنسي به حساب آيد. اي كه در حالت مايع رسانا و در حالت جامد سخت باشد مي ) ماده1
Alبا يخ يكسان، اما با SiO2) ساختار بلور و همچنين سختي بلور در2 O2   يكسان نيست. 3
  ) جامدهاي يوني برخالف جامدهاي مولكولي و كوواالنسي، دماي ذوب بااليي داشته و در حالت جامد شكننده است.3
  توانند از يك نوع عنصر تشكيل شوند. ) جامدهاي يوني برخالف ساير جامدهاي بلوري، نمي4

كمترين و بيشترين گرماي حاصل از واكنش سوختن يك مول بوتان در مقدار كافي از اكسيژن،  اندازةهاي داده شده،  با توجه به واكنش  181-
  به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟

  C H (l) O (g) CO (g) H O(g), H   4 10 2 2 2 12 13 8 10  
  C H (g) O (g) H O(l) CO (g), H   4 10 2 2 2 22 13 10 8  

  C H (l) O (g) CO (g) H O(l) , H   4 10 2 2 2 32 13 8 10  
  

1 (H 3 - H 2  2 (H 1 - H 3  3 (H 2 - H 3  4 (H 1 - H 2  
48/ارزش سوختي دومين آلكين برابر   گرم  800مول از اين آلكين به  xكيلوژول بر گرم است. هرگاه گرماي حاصل از سوختن كامل  5 182-

/برابـر   mكدام است؟ (گرماي ويژه فلـز   xخواهد بود. مقدار  C194داده شود تغيير دماي اين فلز برابر  mفلز  J.g .K 1 10 125 

H)باشد.)  مي , C : g.mol )  11 12  
1 (/01  2 (/0 4  3 (/001  4 (/0015  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 16صفحه   شيمي

  

    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   
   

13/كنيم. اگر در انتهاي اين فرايند در مجموع  از تجزيه نيتروگليسيرين را صرف توليد هيدرازين از آمونياك ميگرماي حاصل   گـرم   6 183-
2/فراورده در واكنش توليد هيدرازين توليد شده باشد و جرم اتم هيدروژن توليـد شـده برابـر     گـرم باشـد، در ابتـدا چنـد گـرم       4

ــيرين      ــه نيتروگليس ــنش تجزي ــدي واك ــازده درص ــد ب ــرض كني ــت؟ (ف ــده اس ــنش ش ــيرين وارد واك ــد.)  40%نيتروگليس باش

(C ,N ,O ,H : g.mol )    112 14 16 1  
  NH (g) N H (g) H (g), H kJ    3 2 4 22 180  

  C H N O (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g), H kJ      3 5 3 9 2 2 2 24 12 10 6 18000  
1 (/9 06  2 (/908  3 (/904  4 (/9 02  

H)توان به شكل زير نسبت داد؟      هاي مقابل را در دما و فشار اتاق مي چه تعداد از مولكول  O,CCl ,CH Cl ,NH )2 4 3 3  184-
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  

11/اگر از انرژي آزاد شده در واكنش سوختن   ليتر گاز اتان در شرايط استاندارد، براي فروپاشي شبكه بلـور تركيـب يـوني دوتـايي      2 185-

Aفرضي  B2 و آنتـالپي   kJ.mol11560آيـد؟ (آنتـالپي سـوختن اتـان      استفاده كنيم در پايان فرايند چند مول يون به دست مي 3

Aفروپاشي  B2   است.) kJ.mol12340برابر  3
1 (/1 66  2 (/1 5  3 (/0 6  4 (/015  
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  ويراستاران گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا)سرگروه نام درسرديف

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

 ثمين سادات اميني ـ پرستو رهاب

 سمانه ريحاني ـ محمدمهدي صديقي آريا ذوقي  كاظم غالمي  زبان عربي 2

 مريم كالتهمحمدحسين جمالي ـ  ابوالفضل احدزاده ـ وحيد دولتي ـ محمدرضا فرهنگيان محمدرضا فرهنگيان  فرهنگ و معارف اسالمي 3

  فاطمه پروين ـ نفيسه سميع   ملكيماژالن حاجي   زبان انگليسي 4

  -  رضا ملكانپور  زمين شناسي  5

  محمد پورسعيد ـ علي شهرابي  محمدامين نباخته  رياضي  6
  نيكا موسويـ ميترا كريمي   محمدمصطفي ابراهيمي

  فاطمه سادات طباطبايي ـ معصومه فرهادي علي كرامت  علي كرامت شناسي زيست 7

 ـ مهديار شريفزهرا پروين ـ سينا پرهيزكار  مرتضي ميرخانيـ  جواد قزوينيانمرتضي بياتي ـ  جواد قزوينيان  فيزيك 8

  محمد عظيميان زواره ـ علي مزيناني مسعود جعفري  شيمي 9
 نژاد ـ كارو محمدي اميرحسين حسن عليرضا ميرزائيان تفتي
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  زبان و ادبيات فارسي
  صحيح است. 2گزينه  .1

  رشحه: قطره، چكّه/ مسرور: شادمان
 گزينـة و در » زنـگ «، جـرس =  »3« گزينةهاي ديگر: در  بررسي گزينه

 درست است.» بسياري«، فرط= »4«
  )164و  163هاي  ، صفحه11تا 9(فارسي يازدهم، دروس 

  صحيح است. 3گزينه  .2
 ها آماس: تورم/ تمكّن: توانگري/ مكايد: حيله

  )13تا  12(فارسي دوازدهم، دروس 
  )12تا  9(فارسي يازدهم، دروس 

  صحيح است. 4گزينه  .3
  اندام/ مرتعش: لرزنده/ ضجه: شيون/ ناورد: نبرد شتر درشت هيون:

  )173، صفحة 13و  12(فارسي دوازدهم، دروس 
  صحيح است. 3گزينه  .4

 آغوز ـ عاري
  )88و  87، 85، 83، 81، 78، 75هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .5
  هاي ديگر: هاي اماليي گزينه غلط

  غدر قدر  -1
  آزرم آذرم  -2
 سنان صنان  -3

  )114و  112، 100هاي  (فارسي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .6

  »3« گزينةصورت درست واژگان 
 قالب و طاق

  )113(فارسي دوازدهم، صفحة 
  )95و  81هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  يح است.صح 1گزينه  .7
 است.» بيدل دهلوي«، »1« گزينةبيت  سرايندة

  )117و  115هاي  (فارسي دوازدهم، صفحه
  )97و  96هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .8
  شود. آميزي ديده نمي هاي تضاد، تناقض و حس در اين دو بيت آرايه

  عبارت كاسه گردان شدن: كنايه از گدايي كردن
  غراقرخ به خون شستن: ا

  دليل سرخ بودن گل الله، كاسه گردان شدن اوست: حسن تعليل
  چون الله: تشبيه

  ) پوشش2) نواهاي موسيقي    1پرده: ايهام 
  ) ناله كردن2) تارِ چنگ    1موي و نمويد: جناس همسان 

  رخ به خون شستن الله و سخن گفتن چنگ: استعاره
  )14تا  12هاي  (فارسي دوازدهم، دروس

  صحيح است. 3گزينه  .9
  ) نازكدليِ شيشه: استعاره مكنيه / دل چون سنگ خارا: تشبيه1
  ) هواخواه و گل كردن. كنايه / اكسير سعادت: تشبيه2
  ) يأس و اميد: تضاد/ اسلوب معادله ندارد.3
  ) شمع و فانوس و حباب و منور و روشني: مراعات نظير4

  روشني داشتن در عين خاموشي: پارادوكس
  است.صحيح  3گزينه  .10

 معناي موردنظر:
 هيكنا بر باد دادن:) الف
  ريمراعات نظ :راهنيخلعت قامت قبا پ) ب
 سيو بلق مانيبه داستان سل حيتلم) ج
 جناس (با فتحه ت): و ترك (با ضمه ت) ترك) د

  رد نظر است وم يمحبت كه معنا )1 تناسب: هاميا مهر:ه) 
  كه با ماه تناسب دارد ديخورش )2

  )14تا  12هاي  درس (فارسي دوازدهم،
  )80و  79هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  

  صحيح است. 2گزينه  .11
نشـد  «عـادي و   شـيوة مصراع دوم بـه   جملةجمله مصراع اول و آخرين 

 بالغي بيان شده است. شيوةبه » دل تنگ
  )105(فارسي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .12
بـه   4 گزينةكه در  ديفهم توان يو رابطه كلمات م تيب يبا توجه به معن

مورد لطـف  «ي به معنا گريد يها نهياست ودر گز »آواز خواندن« يمعنا
  است. به كار رفته »قرار دادن

  صحيح است. 4گزينه  .13
 )4( انيگر دهيدل خسته، دل مجروح،داين دل،  :يوصف بيترك
  )5( تو اليخ ال،ينقش خ دل من، خال تو، خط تو، :ياضاف بيترك

  صحيح است. 1گزينه  .14
  باليدني: صفت لياقت

  صورت نگار: صفت فاعلي
  زده: صفت مفعولي خواب

  ظلماني: صفت نسبي
  )95و  94هاي  ، صفحه11(فارسي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .15
  »:هـ«و » ج«، »الف«هاي  مفهوم مشترك مصراع سؤال و بيت

  دار و خاموش است. عاشق راز نگه
  كردني نيست. عشق، پنهان»: ب«مفهوم بيت 
  كند. سكوت و خاموشي، عشق عاشق را بيشتر مي»: د«مفهوم بيت 

  )93، صفحة 11(فارسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .16

رسـان بـودن    آسـيب »: 3«و » 2«و » 1«هاي  مفهوم بيت سؤال و گزينه
  زمانه و روزگار

  بيداري و آگاهي سبب جاودانگي است.»: 4«مفهوم بيت 
  )107ة ، صفح12(فارسي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .17
  پروايي عاشق بي»: 4«و » 3«و » 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

  برتري عشق بر عالم هستي»: 2« گزينةمفهوم بيت 
  )12(فارسي دوازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .18
  مفهوم بيت موردنظر: رهايي از هواي نفساني

 ): مريد هواي نفس، حريص بودن1مفهوم نقض آن در بيت (
  )96(فارسي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .19
امتحان و آزمـون و محـك   »: 2« گزينةمفهوم مشترك بيت مورد نظر و 

 زدن راه تشخيص سره از ناسره است.
  )100(فارسي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .20
آه مظلوم به »: «4«و » 2«، »1«هاي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه

  »گردد. ظالم برمي
  ناپذير است. درويشي و فقر و قناعت زوال»: 3«مفهوم بيت 

  )12(فارسي دوازدهم، درس 
  زبان عربي

  صحيح است. 1گزينه  .21
 دهـد  نمـي  تغيير را چيزي: »ما يغير ال/ « خداوند شك  بي: »اهللا إنّ: «مهم كلمات

)( قومي در: »بقوم) / «3و2 هاي گزينه ردروا حتّي) / «3گزينه ردغيبأنفسهم ما ي« :
 )4و3و2 هاي گزينه رد( دهند تغيير است، خودشان در كه را چيزي آنها تا

 )6درس يازدهم، عربي(
  صحيح است. 2گزينه  .22

 شكسـت  احتمال اي نقشه هر: »الفشل احتمال خطّة لكلّ: «مهم كلمات
 مجهـز  كه آنچه مگر: »جهز ما إلّا/ «) 3و  1هاي  گزينه رد( دارد خوردن

 مستثني منه ذكـر شـده اسـت    عبارتاين  در ؛4و3هاي گزينه رد( شده
ز « 4گزينـه  در! كرد ترجمه »تنها« شكل به را »إلّا« توان نمي پس هـج« 

 با تا: »الكثيرة الصعوبات ليواجه!) / «مجهول نه است شده ترجمه معلوم
 اسـت  فعل »يواجه« ؛4و1 هاي گزينه رد( شود رو روبه فراوان هاي سختي

  ) 3گزينه رد( دشوار شرايط: »القاسية الظروف« !) /مصدر نه
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  صحيح است. 4گزينه  .23
: »كثيـرة  لغات) / «3و 1 هاي گزينه رد( گرفت ياد: »تعلّمت: «مهم كلمات
!) / نيسـت  »واژه« معنـاي  بـه  »لغة« ؛3و2 هاي گزينه رد( فراواني هاي زبان

 محاضرات تُلقي كانت/ « ها) ساير گزينه رد( عربي جمله از: »العربية منها«
 رد( داد مــي انجــام هــايي ســخنراني فارســي زبــان بــه!»: الفارســية باللّغــة
 !)  نيست »ها مصاحبه« معناي به »محاضرات« ؛2و1 هاي گزينه

 )6درس يازدهم، عربي(

  صحيح است. 3گزينه  .24
 رد( بيايـد  زيبـاتري  چيـز  اينكه براي: »أجمل شيء ليأتي: «مهم كلمات
 رد( رود مـي  زيبـايي  چيـز : »جميـل  شـيء  يـذهب ) / «4و1 هـاي  گزينه
 هـاي  گزينـه  رد( نشويد محزون پس: »تحزنوا فال) / «4و2و1 هاي گزينه

 مـا  علـي !) / «كنـيم  نمـي  اسـتفاده  »نبايـد « از مخاطـب  نهي در ؛4و2
 دقـت  ؛4و2و1 هـاي  گزينـه  رد( اسـت  رفتـه  دستتان از آنچه بر: »فاتكم
 !) مخاطب نه است غايب »فات« كه كنيد

 )6درس يازدهم، عربي(

  صحيح است. 4گزينه  .25
 علينا بأنّ) / «2و1 هاي گزينه رد( اعتقاد دارم من: »أعتقد إنّي: «مهم كلمات

 ؛3و1 هـاي  گزينـه  رد( ببنـديم  را خود چشمان نبايد ما كه: »أعيننا نغض ألّا
 إلّا الجمال نري ال و/ « ظلم بر: »الظلم علي!) / «مفرد نه است جمع »أعين«

 )3و2و1 هاي گزينه رد( ببينيم آزادي در تنها را زيبايي و: »الحرية في
 )3درس دوازدهم، عربي(

  صحيح است. 4گزينه  .26
 شـب  در: »االمتحـان  ليلـة  فـي / « نخوانـدم : »طالعـت  ما: «مهم كلمات
 كتـاب  إلّـا ) / «3و2و1 هـاي  گزينـه  رد( هـايم  كتـاب : »كُتبي/ « امتحان
 عربي كتاب مگر: »العربية
 تـوان  نمـي  پس است منه مستثني »كتب« عبارت اين در كه كنيد دقت

  !كرد ترجمه »تنها فقط،« شكل به را »إلّا«
 )3درس دوازدهم، عربي(

  صحيح است. 4گزينه  .27
 :ها گزينه ساير خطاهاي

 مضارع »دهد مي ياد ما به گاهي: يعلّمنا قد(« است داده ما به درسي  )1
 ضمير ندارد.)» المعلّم(«ـ معلّم ما !) ماضي نه است

 !) معلوم نه است مجهول »شد عطا: اُعطيت(« كردند عطا  )2
 !) اسم نه است فعل »كرد وصيت: أوصت(« زن اين وصيت  )3

  صحيح است. 2گزينه  .28
 پيـدا  حضـور : نحضـر  لـن « معـادل ( شويمحاضر نمي: گزينه اين خطاي

 !) نيست »كرد نخواهيم
  صحيح است. 4گزينه  .29

 همـانطور ) / 3گزينـه  رد( »تظلمي ال تظلم، ال: «مكن ستم: مهم كلمات
 أن: «كنند ستم تو به/  »تُحبين ال كما تُحب، ال كما: «نداري دوست كه

 ) 2و1 هاي گزينه رد( »يظلموك
 )6درس يازدهم، عربي(

  ترجمه متن: 
شـوند آن   انسـان نمـي   خواستةدر زندگي حاالتي وجود دارد كه تسليم 

ها تلخ و بد. از  ها گاهي اوقات شيرين و خوب هستند و گاهي وقت حالت
اي براي آزمودن انسان اسـت، وقتـي كـه انسـان      ها وسيله اين رو سختي

اش در دوران  ها پايداري كند بر قوي كردن اراده بتواند در مقابل سختي
ي هـم هسـت! و   اي يـك آسـان   توانا خواهد شد لذا به همراه هر سـختي 

كه تسليم شود و به آن اطمينان كند بپرهيزد چون در  انسان بايد از اين
اين تسليم شدن نابودي وجود دارد و بهترين مردم كسي اسـت كـه در   
روز خوشي خود، كاري كند كه او را در روز ناچاري كمك كند، چرا كه 

  »تو.اي به زيان  اي به سود تو، و دوره روزگار دو دوره است: دوره
  صحيح است. 4گزينه  .30

  »…بهترين مردم كسي است كه«سؤال:  ترجمة
اوضاع و احوال جهان را ثابت نبيند از اين رو فكر و ): «4( ترجمة گزينة

  انديشه بنمايد.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) بر سختي غلبه كند و پيروز شود.1
  ها خضوع نكند. انسان ارادة) به سرعت براي 2
  ها پايداري كند. سختي) در مقابل 3

  صحيح است. 3گزينه  .31
  » …رود كسي كه  خورد و از بين مي در اين دنيا فريب مي« ترجمة

  ها: معني گزينه
  ها توانا باشد. ) در برخورد با سختي1
  ) شيريني دنيا را بخواهد و سختي آن را دشمن بدارد.2
  ماند. ) خيال كند كه دنيا بر يك حالت باقي مي3
  زندگي و خوشبختي تالش ننمايد.) در راه 4

  صحيح است. 2گزينه  .32
 چنـين  كـه  اسـت  شـرايط  هميشگي تغيير و دنيا ناپايداري متن مفهوم

 !شود مي ديده 2گزينه در مفهومي
  صحيح است. 2گزينه  .33

 :ها گزينه ساير خطاهاي
 دارد زائـد  حـرف  يك و است مفاعلة باب از( بحرفين ثالثي مزيد  )1
 !)  حرف دو نه
شود كه معلوم از معناي عبارت مشخص مي( و ليس له فاعل مجهول  )3

 !) هم نشان دهنده معلوم بودن آن است» ه«است ضمناً ضمير مفعولي 
 !) باشد مي »مساعدة« آن مصدر و است مفاعلة باب از( »تَساعد« مصدر من  )4

  صحيح است. 2گزينه  .34
 :ها گزينه ساير خطاهاي

 ) است.» ح ك م«حروف اصلي آن ( »ح ك ي«  )1
ـ «اسم فاعله: حاكم (مصدر ثالثي مزيد است و اسم فاعـل آن بـا     )3 مـ «

 شود.)شروع مي
 - !)است صحيح »فعلَ« وزن از و است تفعيل باب مصدر( تفعلَ وزن من  )4
 شوند.)ها و مصدرهاي مجرد ساخته ميها از فعل(اسم تفضيل» أحكم«

  صحيح است. 2گزينه  .35
 :گزينه اين خطاهاي

 اسم( موضوعٍ -!) است صحيح »العاقل« بنابراين است فاعل اسم( العاقَل
 !)است صحيح »موضوع« بنابراين است مفعول

  صحيح است. 1گزينه  .36
 !»خواب: نَوم« نه است »خوابيده: نائم« ،»نيام« كلمة مفرد

  صحيح است. 2گزينه  .37
 در و اسـت  مضارع فعل »دنكن كمك مرا تا: نيوساعدلي« عبارت، اين در

  !است نكرده تغيير زمانش همترج
 ها: بررسي ساير گزينه

   »داد نخواهد انجام: يعمل لن« )1
   »نيامد خوششان: يعجبهم لم« )3
 در كـه  هسـتند  مضـارعي  هاي فعل »كرد خواهي فراموش: ستنسي« )4

 !شوند نمي ترجمه مضارع شكل به ترجمه
 )6 و 5هاي  درس يازدهم، عربي(

  صحيح است. 3گزينه  .38
 از مـوارد  سـاير  در امـا  است ناصبه نوع از »بيابيم تا: لنجد« فعل در الم
 !است »بايد« معناي به و امر نوع

 :ها گزينه ترجمة
 .كنند درك راش كالم تا كنند گوش معلّمشانبه  بايد آموزان دانش  )1
 بياورم. دست به دوست دارم كه را چيزي و شوم موفق امتحانات در بايد  )2
 خوانيم.مي را خداوند كتابآيات بيابيم  را راست راه براي اينكه  )3
 موفقيـت  مسـير  بـه  را مـا  آنهـا  زيـرا  كنـيم  مشـورت  عـاقالن  با بايد  )4

 !كنندمي راهنمايي
  صحيح است. 4گزينه  .39

 !باشد مي جمع كه است منه مستثني »مسائل« عبارت اين در
ــه هــا گزينــه ســاير در ــاً« ،»مــرضٍ كــلّ« ترتيــب، ب  »شــيئاً« و »طعام

 ! باشند مي مفرد همگي كه هستند منه مستثني
 )3درس دوازدهم، عربي(

  صحيح است. 1گزينه  .40
 !است محذوف منه مستثني و منفي »إلّا« قبل جمله 1گزينه در

 :ها گزينه ساير بررسي
 !است مستثني »المفكّرين« و منه مستثني »أحد« كلمة  )2
 !است مستثني »األصدقاء« و منه مستثني »صديق أي« كلمة  )3
 !است مستثني »المتكاسلين« و منه مستثني »التالميذ« كلمة  )4

 )3درس دوازدهم، عربي(
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  فرهنگ و معارف اسالمي
  صحيح است. 2 هگزين .41

همين كه انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشـيماني كنـد و زبـان    
توجهي كـردم؟   خدا بيچقدر بد شد! چرا به فرمان «حالش اين باشد كه : 

شـود.   توبه انجام شده و گناه بخشيده مـي » دهم ديگر اين كار را انجام نمي
  »براي توبه كردن پشيماني كافي است.«فرمايد :  ) ميامام باقر (

انسان موجودي است كه عالوه بـر ايسـتادگي در برابـر مواقـع بيرونـي،      
و حتـي عليـه خـود     تواند در برابر موانع دروني نيز ايستادگي كـرده  مي

تواند بـا پيـروي از عقـل، عليـه تمـايالت       انقالب كند؛ بدين معنا كه مي
(انقالب خودعالي عليه خودداني) ناپسند خود قيام كند و انقالب نمايد.

  )82و  81هاي صفحه دوازدهم، دين و زندگي(
  صحيح است. 2 هگزين .42

هاي اجتماعي بايد در همان مراحل ابتدايي خود اصالح شوند تـا   انحراف
، رشوه گرفتن (ارتشـاء)،  ماندگار نشوند. رباخواري (ربا)گسترش نيابند و 

پـذيري و اطاعـت از    توجهي به عفاف و پاكدامني، ظلم كردن و ظلـم  بي
 هاست.  ها و انحراف غير خدا از جمله اين بيماري

 وظيفةها انجام دادن  جه جامعه از اين بيماريترين راه اصالح و معال مهم
امر به معروف و نهي از منكـر اسـت. اگـر مـردم در انجـام ايـن وظيفـه        

شـوند و در تمـام    تر مي تر و محكم كوتاهي كنند، گناهان اجتماعي، قوي
  كنند. سطوح جامعه نفوذ مي

  )88صفحة دوازدهم،  دين و زندگي(
  صحيح است. 4 هگزين .43

آن را جبـران   ،اگر ستمي بر مردم كرده اسـت  تا بكوشد كننده بايد توبه
نمايد و حقوق مادي يا معنوي آنها را در حـد تـوان ادا كنـد و رضـايت     
صاحبان حق را به دست آورد و اگر به آنان دسترسي ندارد، به نيابـت از  

 آنان صدقه دهد و برايشان دعاي خير و طلب آمرزش نمايد. 
تر از حقوق مادي آنان  ها بسيار مهم انتوجه كنيم كه حقوق معنوي انس

است. اگر با دروغ، غيبت و تهمت آبروي انساني ريخته شده، اگـر قلـب   
حرمتي فرزندي شكسته شده، اگر با توزيع كتاب  پدر يا مادري بر اثر بي

كننده در فضاي مجازي، فسـاد   با راه انداختن يك شبكه اجتماعي گمراه
اگر رفتار ناپسند برخـي افـراد سـبب     و تباهي در جامعه گسترش يافته،

بدبيني ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنـوي افـراد ضـايع شـده     
 كننده به جبران حقوق از دست رفته بپردازد. است و بايد فرد توبه

  )87صفحة ، دوازدهم (دين و زندگي
  صحيح است. 3گزينه  .44

  به صورت زير است: آية شريفه 3گزينه 
ادي الَّقُلْ يبإِنَّ    اع ه ةِ اللـَّ مـحنْ ر الَ تَقْنَطُوا مـ هِملَى أَنْفُسرَفُوا عذينَ أَس

شرك به خدا هم با توبه  عاً إِنَّه هو الْغَفُور الرَّحيمياللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جم
  شود. بخشيده مي

 )83(دين و زندگي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .45
به سـوي  » گناه كن و بعد توبه كن!«با اين وعده كه  شيطان ابتدا انسان را

سـازد   كشاند و وقتي كه او آلوده شد، از رحمت الهي مأيوسش مي گناه مي
در ايـن  » آب  كه از سر گذشت چه يك وجب،چه صد وجب!«گويد:  و مي

نـزد   پرونـدة عملـم  گويد كه كار از كار گذشـته و   حالت، انسان با خود مي
  ام پذيرفته نيست. قدر سياه است كه ديگر توبه خداوند آن

 )85(دين و زندگي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .46
تعبير قرآن در مورد عمل زنا و ارتباط  انّه كان فاحشةًعمل بسيار زشت 

جنسي خارج از چارچوب شرع است. قرآن در مقابـل ايـن عمـل ايسـتاد و     
ناه براي ارتباط جنسي پيشـنهاد داد. در مـورد ايـن    هاي آسان و بدون گ راه

  .و ال تقربوا الزّني انّه كان فاحشة و ساء سبيالًخوانيم:  عمل مي
  .در مورد شراب و قمار است، نه زنا فيهما اثم كبيرٌعبارت  :توجه

  )99و  98هاي  (دين و زندگي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .47

اي گـروه  »: يا معشر التٌجار، اَلفقه ثم المتجر« فرمايد: ) ميامام علي (
تاجران و بازرگانان؛ اول يادگيري مسائل شرعي تجارت، سـپس تجـارت   
كردن. پس براي آشنايي با حالل و حـرام در كسـب و تجـارت بايـد بـا      

  احكام تجارت آشنا شويم تا گرفتار كسب حرام نگرديم.
  )1400(كنكور سراسري هنر، داخل 

  صحيح است. 1 گزينه .48
زندگي ديني تنها شيوه مطمئن و قابل اعتمادي است كه پـيش روي هـر   
انسان خردمند و عاقبت انديشي قرار دارد، هركس كه نگـران عاقبـت كـار    

يابد كه تكيه بر خداوند و اعتماد به دسـتورات   خود است به روشني در مي
 برد. در غيـر ايـن صـورت،    او، هر گونه نگراني نسبت به آينده را از بين مي

اي غيرقابل اعتماد در انتظار اوست. خداوند در سورة توبه بـا هشـدار    آينده
افمن اسس بنيانه علـي تقـوي مـن اهللا و    فرمايد:  دادن به اين مطلب مي

رضوان خير ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار جهـنم  
خود را بـر پايـة   كس كه بنياد (كار)  : آيا آنو اهللا ال يهدي القوم الظالمين

تقواي الهي و خشنودي خدا نهاده، بهتر است؛ يا كسي كه بناي خود را بـر  
افتـد؟ و   لبه پرتگاهي در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو مي

  كند. خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي
  )1396(كنكور سراسري زبان، داخل 

 صحيح است. 4گزينه  .49
هاي اجتماعي در فضـاي مجـازي، بـه     نتي و شبكههاي اينتر ايجاد پايگاه

هاي كفرآميز و  منظور اشاعه فرهنگ و معارف اسالمي و مقابله با انديشه
  ابتذال اخالقي، مستحب است (در مواردي واجب است).

  بهتر (مستحب) است مردم از مدگرايي و تجمل در پوشش خودداري كنند.
 )104و  101هاي  (دين و زندگي دوازدهم، صفحه

 صحيح است. 2گزينه  .50
  »گويد قرآن كريم درباره شراب و قمار و براي بيان حرمت آنها مي

  »تر از منفعتشان است. اثمهما اكبر من نفعهما: اما گناهانشان بزرگ« 
اي خرج  فايده قمار يك كار بيهوده است كه ثروت جامعه را در مسير بي

  كند. مي كند و ميان برنده و بازنده كينه و دشمني ايجاد مي
 )98(دين و زندگي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .51
پيامبر چنان عالقمند به هدايت مردم و نجات انها از گمراهي بود كه خداوند 

و » رنج شما براي او سخت و دشوار اسـت... «فرمايد  خطاب به مسلمانان مي
  اشاره به آن دارد. ينَلَعلَّك باخع نَفْسك أَالَّ يكونُوا مؤْمنشريفة عبارت 

 )77و  76هاي  (دين و زندگي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3 هگزين .52
 يا جامعـه  يو به دنبـال بنـا   كرد يهم با فقر مبارزه م) (خدا  رسول

كوچك شمردن فقيران و بينوايان به  با آباد و دور از محروميت بود و هم
  . خاست يمخالفت برم

 آمـد  يبدش م ي، از بيكاركرد يم فعاليت تشويق، مردم را به كار و رو نياز ا
  .كرد ي، مذمت مكردند يو كار نم كردند يرا كه فقط عبادت م يو كسان

 :فرمود يم آن حضرت به ياران خود
كه شـب را بـا شـكم سـير بخوابـد و       يبه من ايمان نياورده است كس«

  .»گرسنه باشد اش هيهمسا
  )78صفحة  يازدهم، دين و زندگي(

  صحيح است. 4گزينه  .53
از آينده امت اسالمي به مردم خبر داده  )(در اين حديث رسول خدا 

و از اختالف آينده هشدار داده وفرموده كه در اين اختالفات حق با علي 
است و هر كس از او پيروي كند از حقيقت اسالم پيروي كـرده اسـت و   

و قرآن مبين پيـروي   )(ناپذير بودن امام علي  در قسمت دوم جدايي
  از عصمت ايشان برخوردار است. )(كامل از قرآن و امام علي 

 )81(دين و زندگي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .54
هـايي   بر عهده گرفتن زعامت فكري و فرهنگي جامعه توسط شخصـيت 

تحريـف در معـارف اسـالمي و جعـل حـديث       ←االحبار  همچون كعب
 ←برجسته شدن افرادي به دور از معيارهاي اسالمي در جامعه بودنـد  

  ارائه الگوهاي نامناسب.
 )93و  92هاي  (دين و زندگي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3 هگزين .55
ُاَو ق ن ماتلُ اَفَاالرُّس هن قَبلسولٌ قَد خَلَت ملّا را دمحما م لـي   ونقَلَبـتُم علَ ات

   اَعقابِكُم و من ينقَلب علي عقبيه فَلَن يضُرَّ اهللاَ شَيئًا و سيجزِي اهللاُ الشّاكرينَ
كه پيش از او رسوالن  محمد نيست، مگر رسولي (محمد رسولي است)«

پس اگر او بميرد يا كشته شود(بازگشت به  ديگري بودند. (تداوم نبوت)
بـه خـدا هـيچ گزنـد و زيـاني       هركس به گذشـته بـازگردد،  و  جاهليت)

 »دهد و خداوند به زودي سپاسگزاران را پاداش مي نرساند

www.konkur.in

forum.konkur.in



  . پاسخنامه تجربي 9آزمون  دوازدهم .  ةپاي     

 
5

  .وظيفه پيامبر، رسالت و ابالغ پيام خداستٌولسإِلَّا ر ّدمحما م و 
   !انبياى قبل، پيروانشان از دين برگشـتند؟ مگر با مرگ   خَلَـت قَـد

الرُّس هلنْ قَبلُ...م 
 بايد چنان تشكل و انسجامى داشته باشد كه حتّى مرگ  جامعة اسالمى

 أَعقابِكُم  أَ فَإِنْ مات أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علىاي نزند.  رهبر به آن ضربه
   پيامبر اسـالم)(    هـاى الهـى و قـوانين طبيعـى      نيـز تـابع سـنّت

 تلَأَ فَإِنْ مات أَو قُهمچون مرگ و حيات است. 
 دشمن است.  يها انتشار شايعه، از حربهَلقُت أَو مات  ه بهبا توج)

 شأن نزول)
  .عمر پيامبر محدود است، نه راه اوتُملَ انْقَلَبقُت أَو أَ فَإِنْ مات 
 ممنوع. راه خدا كه روشن شد، آمد و شد افراد نبايـد در   يفردپرست

 فَإِنْ مات أَو قُتلَأَ ضربه وارد كند.  يپيمودن خط اله
      ايمان خود را چنان ثابت و استوار سـازيد كـه حـوادث تـاريخ آن را

 أَ فَإِنْ مات أَو قُتلَ.نلرزاند
 گرد است.  دست برداشتن از خط انبيا، سقوط و عقب لـىع تُمانْقَلَب  

قابِكُمأَع 
    .كفر مردم، ابداً ضررى براى خداونـد نـدارد  َّضُـرفَلَـنْ ي  اللَّـه   بـه

 رسد. خودت ضرر مي
     مقاومت در راه حق، بهترين نوع شكر عملى است كـه پاداشـش بـا

 سيجزِي اللَّه الشَّاكرِينَ .خداست
 قدمان در ايمان پس از مرگ پيامبر به جاهليت بازنگشتند. ثابت  

  )89صفحة يازدهم،  ين و زندگي(د
  صحيح است. 4گزينه  .56

خـروج   -( 1(نتيجه وقوع حوادثي كه پـس از رحلـت رسـول خـدا     
تحقق نيـافتن   -2ريزي شده توسط پيامبر و  رهبري امت از مسير برنامه

  نظام حكومت اسالمي كه بر مبناي امامت طراحي شده بود.
اي كه اگر تحول معنوي و فرهنگي ايجاد شده در عصر  همچنين به گونه

آن حضرت (قرآن و ائمه اطهـار) نبـود جـز    پيامبر به دو ميراث گرانقدر 
  ماند. نامي از اسالم باقي نمي

 )89(دين و زندگي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .57
هـاي   يكي از اصول كلي امامان در مبـارزه بـا حاكمـان، انتخـاب شـيوه     

مبارزه با حاكمان را متناسب با شـرايط   شيوةدرست مبارزه بود. امامان، 
اي كه هم تفكر اسالم راسـتين بـاقي بمانـد،     گزيدند؛ به گونه مي بر زمان 

عباس سست شـود و هـم    اميه و بني هم به تدريج، بناي ظلم و جور بني
  هاي آينده معرفي گردد. ) به نسلروش زندگي امامان (

  )1400(كنكور سراسري زبان، داخل 
  يح است.صح 4گزينه  .58

الـذّهب در جمـع مـردم نيشـابور      پس از بيان حديث سلسلة )(امام رضا 
و در امان ماندن از عذاب  ال اله اهللامبني بر ورود به قلعه محكم خداوند 

هـاي آن و مـن از    : اما بـه شـرط  بشروطها و انا من شروطهاالهي فرمود: 
توحيد فقط يك لفظ مقصود ايشان اين بود كه » هاي آن هستم. جمله شرط

و شعار نيست، بلكه بايد در زندگي اجتماعي ظاهر شود و تجلي توحيـد در  
  زندگي اجتماعي با واليت امام كه همان واليت خداست، ميسر است.

 )101(دين و زندگي دوازدهم، صفحة 

 صحيح است. 2گزينه  .59
) بــه ممنوعيــت از نوشــتن و حضــرت فاطمــه ( )(اميرالمــومنين 

) را به فرزندان ) توجه نكردند و سخنان پيامبر (بر (احاديث پيام
هـا را بـه    و ياران خود آموختنـد و از آنـان خواسـتند كـه ايـن آموختـه      

در  )(اي از اينكـار را امـام رضـا     هاي بعدي منتقل كنند. نمونـه  نسل
  هاي طاليي) نشان دادند. حديث سلسله الذهب (زنجيره

  )101و  91هاي  (دين و زندگي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .60

حضرت علي وارد «گويد:  جابربن عبداهللا انصاري در كنار پيامبر بود و مي
شد و پيامبر فرمود سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست، اين مرد 

كنند رستگارند و سپس صفات حضرت علي  و كساني كه از او پيروي مي
)( را برشمرد كه آيه  َإِِنَّ الَّذين   م هـ ك لَئـأُو اتحاللُوا الصمعنُوا وآم

  بيانگر آن است. خَيرُ الْبريةِ
  )80و  79هاي  (دين و زندگي يازدهم، صفحه

  زبان انگليسي
  صحيح است. 2گزينه  .61

كنند و  شان اجتناب مي هاي مورد عالقه بسياري از مردم از خريدن لباس
  قابل توجهي بخرند. خفيفتمانند تا آنها را با  منتظر جمعه سياه مي

  ) تخفيف2پردازش                -) فرآيند 1
  ) مجموعه4) نسل                              3

  )85(زبان يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .62

، بنابراين وقتي افراد دهد افزايش ميهاي رو به رشد كاالها، تقاضا را  قيمت
  ماشين افزايش خواهد يافت. خواهند ماشين بخرند، قيمت زيادي مي

  ) مقايسه كردن2سواري كردن             ) دوچرخه1
  ) افزايش دادن4) معرفي كردن                       3

  )81(زبان يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .63

هـا در منـاطقي    بام روي پشت خورشيديهاي كوچك و ارزان  نصب پنل
تواند بـه اقتصـاد و    كه در طي سال تابش خورشيد در آنها زياد است مي

  طبيعت كمك كند.
  ) بادي4) قمري        3) آبي        2) خورشيدي        1

  )73(زبان دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .64

ميـزي  بـه ت  جـزر و مـد  جزيره كيش سواحل زيبايي دارد كه معموالً بـا  
  شود. شسته مي

  ) قايق4) ماهي         3) جزر و مد         2) كشتي         1
  )79(زبان دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .65
اي است براي ساخت روستاهايي كـه تمـام انـرژي     پروژه سبز، نام پروژه

  آورند. به دست مي تجديدپذيرموردنيازشان را از منابع 
  ) تجديدپذير4) رؤيايي       3پذير       ) تغيير2) خيالي       1

  )71(زبان دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .66

هواپيما در  منفجر كردنهواپيما ربايان با خلبان حرف زدند و تهديد به 
  هايشان كردند. صورت اجرا نشدن خواسته

  ) باالبردن2) گرفتن                           1
  )up) منفجر كردن (با 4          داشتن              ) نگه3

  )75(زبان دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .67

بـراي بـاال    تقاضاييدر يك اقتصاد ضعيف، حتي زماني كه هيچ افزايش 
  شوند. تر مي ها وجود ندارد، اجناس بنابر داليل احمقانه گران بردن قيمت

  ) تقاضا4  نقش      -) كاربرد 3) پاسخ       2ثبت        -) ضبط 1
  )79(زبان دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .68
گويد كارهـا چطـور بايـد انجـام شـود،       يك رهبر خوب به گروهش نمي

  .به عمل كار برآيد، به سخنراني نيستدهد. در هر حال،  شان مي نشان
  )84(زبان دوازدهم، صفحة 

  ترجمه متن
متنـوع ايـن اسـت كـه حفـظ       جامعةيكي از معايب زندگي كردن در يك 

هـاي خودتـان بـه     داشـتن سـنت   تان سخت است. زنده نگه هويت فرهنگي
شود. عيب ديگر اين است كه وقتي بـه   تر تبديل مي امري دشوارتر اما مهم

شـويد كـه    گرديـد، متوجـه مـي    وطن خود جايي كه اهل آن هستيد برمي
اي مثال: اگر در ايد. بر تحت تأثير زندگي در يك فرهنگ متنوع قرار گرفته

سوئد يك زن مسلمان با پوشش برقع دور سرش راه برود، همه به او خيره 
كنم.  شوند و ممكن است چيزي بگويند. من حتي به آن توجه هم نمي مي

عربـي زنـدگي    متحـدة سال در امـارات   11براي من، كه تا كنون به مدت 
  نم.دا پوشند را امري عادي مي ام، اين كه زنان برقع مي كرده

  صحيح است. 3گزينه  .69
  آيد. )، فعل به شكل اسم مصدر ميofبعد از حرف اضافه (

  صحيح است. 1گزينه  .70
  آيد. مي to)، فعل به شكل مصدر با importantبعد از صفت (
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 صحيح است. 4گزينه  .71
  ) سنت4) درآمد        3) اعتياد        2) عنصر        1

 صحيح است. 2گزينه  .72
  ) عادي2                   ) عجيب             1
  ) اميدبخش4آفرين         ) شاد، سرحال، شادي3

  :1ترجمه متن 
هـا و   خانـه  انـداز كـردن پـول اسـت. صـاحب      جـويي انـرژي، پـس    صرفه
داننـد   دانند، اما آنها اغلـب نمـي   ها اين حقيقت ابتدايي را مي نشين اجاره

هايشان انجـام   ارتمانها و آپ توانند در خانه چه نوع تغييرات جزئي را مي
  جويي شود. دهند كه منجر به صرفه

جويي  آنهايي كه مايلند پول و زماني را صرف كنند تا حاصل صرفه براي 
طوالني مدت را برداشت كنند، بازرسي مصرف انرژي بهترين كار اسـت.  

آيـد و رانـدمان انـرژي آن را     مـي  خانة شمايك بازرس مصرف انرژي به 
تان كه بيشترين مصرف  هايي از خانه ن بازرس قسمتكند، اي ارزيابي مي

هــايي بــراي كــاهش مصــرف و  حــل كنــد و راه انــرژي دارد را پيــدا مــي
دانند  مي ديدة انرژي آموزشدهد. بازرسان  هاي انرژي پيشنهاد مي هزينه

هايي كه ممكن است  توانند انواع عيب چيزي بگردند و مي  كه دنبال چه
كـاري   رژي بيانجامد را بيابند، از جملـه عـايق  به ناكار آمدي (مصرف) ان

  هاي ساختماني و توزيع نامتعادل گرما. ناقص، نقص
انداز پول،  تواند انجام شود. يك راه براي پس تري نيز مي تر و ارزان اقدامات سريع

هاي فلورسنت است؛ اين امر باعـث   اي با المپ هاي رشته جايگزين كردن المپ
  شود. مي ماهيانة شماهاي روشنايي  صد هزينهدر 50جويي بيش از  صرفه

رسـد عاقالنـه ايـن     هنگامي كه وقت تعويض وسايل خانگي قديمي مـي 
مصرف انرژي خرج كنيم و مطمـئن   است كه كمي بيشتر براي مدل كم

در يخچال، ماشـين   كنندة انرژي جويي صرفهشويد كه شما از تنظيمات 
  بريد. كن جديدتان بهره مي شويي يا خشك لباس شويي، ماشين ظرف
دهنـد،   هاي انرژي به شما مـي  ها فرصتي ديگر براي كاهش هزينه پنجره

هـايي بـراي ورود    هاي قديمي كه ممكن است داراي سوراخ منافذ پنجره
هـاي   ههواي سرد باشند را بگيريد و اگر در حال افزودن يا تعويض پنجر

  هاي دوجداره استفاده كنيد. قديمي هستيد، از پنجره
جويي انرژي و هزينـه،   هاي خانه يا آپارتمان شما براي صرفه بيشتر قسمت

  ارزد. جاي كار دارند، نتايج آن قابل توجه است و به زحمت آن مي
  صحيح است. 2گزينه  .73

  دهي شده است. اطالعات متن عمدتا بر اساس ............ سازمان
  ) تجزيه و تحليل اثرات1
  ) ترتيب عنوان متن و علت و معلول2
  ) ترتيب اتفاق افتادن3
  ) مقايسه و تضاد4

  )3(زبان دوازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .74

  است؟ نشدههاي زير در متن گنجانده  يك از ايده كدام
اي،  هاي فلورسنت بـه جـاي رشـته    توانيد با استفاده از المپ ) شما مي1

  دالر كاهش دهيد 65دالري ماهانه را تا  130اي روشنايي ه هزينه
  هاي انرژي را كاهش دهند. توانند هزينه هاي دوجداره مي ) پنجره2
) بنا به درخواست شما، شركت انرژي محلي شـما برايتـان بـازرس    3

  فرستد انرژي مي
  جويي در انرژي هستند. ) بعضي از وسايل خانگي داراي تنظيمات صرفه4

  )3ازدهم، درس (زبان دو
  صحيح است. 1گزينه  .75

  هاي دوجداره ............ بر اساس متن، پنجره
  كنند. جويي مي ) در مصرف انرژي صرفه1
  هاي جايگزين استفاده شوند. ) فقط بايد به عنوان پنجره2
  ها استفاده شوند به خانه شدة جديد) فقط به عنوان چيز اضافه 3
  درصد كاهش خواهند داد. 50هاي گرمايي شما را تا  ) هزينه4

  )3(زبان دوازدهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .76

  كند؟ اين متن را به خوبي بيان مي ايدة اصلييك از موارد زير  كدام
تواند  نشين مي خانه يا اجاره ) كارهاي زيادي وجود دارد كه يك صاحب1

  جويي در انرژي و پول انجام دهد.  براي صرفه
جـويي   بـازرس انـرژي، در انـرژي و پـول صـرفه     ) استخدام كردن يك 2

  خواهد كرد.
جويي در انرژي و  دانند براي صرفه ها نمي نشين ها و اجاره خانه ) صاحب3

  توانند انجام دهند پول چه كاري مي
  ارزد اش مي ها به زحمت و هزينه ها و المپ ) جايگزين كردن پنجره4

  )3(زبان دوازدهم، درس 

 :2ترجمه متن 
انسان را  چهرةرنده به نام كبوتر آموزش داده شده است تا حالت به نوعي پ

اي شـده كـه فقـط     تشخيص بدهد، كه باعث تضعيف آن باورهاي قـديمي 
الزم براي انجام چنين عملي را دارند. در  پيشرفتةها دستگاه عصبي  انسان

هـايي از   هاي اخير، به هشت كبـوتر آمـوزش ديـده عكـس     بعضي آزمايش
ده شد كه احساسات شادي، خشم، تعجب و نفرت را بـروز  افرادي نشان دا

ها ياد گرفتند تفاوت ايـن حـاالت چهـره را تشـخيص      دادند. اين پرنده مي
هـاي   بدهند. و عالوه بر آن، آنها توانستند همان حاالت را در عكس چهـره 

ناآشنا به درستي تشخيص بدهند. البته دستاورد آنها بيانگر اين نيست كـه  
  انسان چه معنايي دارد.  چهرةكنند كه اين حاالت  درك مي اين كبوترها

كنند كه به دليل اهميت حـاالت   بعضي از روانشناسان اين فرضيه را مطرح مي
اند كـه   ها دستگاه عصبي خاصي را شكل داده چهره در ارتباطات انساني، انسان

ر آن بـاو  قادر به تشخيص حاالت ظريف چهره است. با اين وجود كبوترهـا بـر  
شك مي اندازند. در حقيقت، توانايي تشخيص حاالت عاطفي چهره حتي  ساية

در نوزادان انسان لزوماً فطري نيست، بلكه احتماالً بايد بـه همـان روشـي كـه     
هايي كه چندين سـال   گيرند، ياد گرفته شود. در آزمايش كبوترها آن را ياد مي

تصـاوير چيزهـا را در   ها  پيش انجام شد، مشخص شد كبوترها هم مانند انسان
  كنند. دهي مي هايي منطقي سازمان قالب دسته

  صحيح است. 3گزينه  .77
  موضوع اين متن چيست؟

  ها و كبوترها در ارتباط هاي بين انسان ) تفاوت1
  ) اهميت حركات بدن در ارتباطات انساني2
  ) شناخت حاالت چهره3
  تواند نشان دهد ) احساساتي كه صورت ما مي4

  )99رياضي سال  (كنكور سراسري
  صحيح است. 3گزينه  .78

متن داللت بر اين دارد كه اين باور كه شايد حيوانات قادر باشند حاالت 
  چهره را تشخيص بدهند .............. .

  فهمند هر حالت چهره چه معنايي دارد كند كه آنها مي ) ثابت مي1
  وزش نديدههاي آم كند، نه پرنده هاي آموزش ديده صدق مي ) در مورد پرنده2
  شد كه نادرست باشد ) تصور مي3
  ) باوري قديمي است4

  )99(كنكور سراسري رياضي سال 
  صحيح است. 1گزينه  .79

توانـايي  «يك از موارد زير ديدگاه نويسـنده را نسـبت بـه ايـن نظـر كـه        كدام
  كند؟ ) توصيف مي2(پاراگراف » تشخيص حاالت احساسي چهره فطري است

  ) سرگرم شده4) بهت زده       3زده       ) وحشت 2) مردد      1
  )99(كنكور سراسري رياضي سال 

  صحيح است. 2گزينه  .80
  اشاره دارد به .............. . 2(آن باور) در پاراگراف » that idea«عبارت 

  توانند چيزهاي جديدي ياد بگيرند  ) اين باور كه كبوترها مي1
  ارائه شده است 2پاراگراف  ) باوري كه توسط روانشناسان نام برده در2
  ) اين باور كه تشخيص حاالت چهره در ارتباطات انساني مهم است3
  ) باوري كه براساس آن تشخيص حاالت احساسي چهره لزوماً فطري نيست4

  )99(كنكور سراسري رياضي سال 
  شناسي زمين

  صحيح است. 2گزينه  .81
، چـون  باشـد  اي مـي  هـاي رس بيشـتر از ماسـه    ميزان رواناب در خـاك 

  اي دارند. نفوذپذيري كمتري نسبت به ماسه
  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .82
رسد كه  هاي جلوآمده (محدب) سرعت آب به حداقل خود مي در ديواره

  گردد. باعث رسوبگذاري مي
  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 2گزينه  .83
ايستابي بيشتر و عمـق از   هرچه مقدار بارندگي بيشتر شود، عمق سطح

  شود. زمين كمتر مي
  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 4گزينه  .84
تواند باعث ايجاد شكستگي در  هر سه تنش فشاري، كششي و برشي مي

  ها شوند. سنگ
  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
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  صحيح است. 2گزينه  .85
  باشد. مي گاه سازه هورنفلس سنگ دگرگوني با مقاومت خوب براي تكيه

  باشد. گابرو سنگ آذرين مناسب مي
  باشد. سنگ سنگ رسوبي مناسب مي ماسه

  باشد. شيست سنگ دگرگوني نامناسب مي
  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .86
كند و از مخلوط شـن و   زهكش عمل مي اليةبخش زيراساس به عنوان 

  ماسه يا سنگ شكسته تشكيل شده است.
  )4يازدهم، فصل  شناسي (زمين

  صحيح است. 1گزينه  .87
شن و ماسه، مصالحي هستند كه در هر دو نوع سد خاكي و بتني مـورد  

  گيرد. استفاده قرار مي
  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .88
اي  هاي داراي عنصر سلنيم با از بين بردن سوپراكسيدها كـه مـاده   آنزيم

  كنند. ن در بدن جلوگيري ميباشد، از وقوع سرطا زا مي سرطان
  )5شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .89
  شود. فلوئوريت در خميردندان استفاده مي

  پودر بچه تالك
  بيوتيك آنتي رس
  در داروهاي مكمل روي

  )5فصل شناسي يازدهم،  (زمين
  صحيح است. 1گزينه  .90

        CaF
NaCl

SÄn¼G¼±ÎÂμwoÃü SÃ²IÀ


 
2        AsS

As S
nI«²AnÂμw ·IμÃQn»H


  2 2

  

  )5شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  رياضي

  صحيح است. 3گزينه  .91
x xf (x) x x

x x
      

2 1 3 2
3 3

3 3
55 2 2 5 2

3 3 3 3 3
   

f (x) x    20 5   
f xk { I L º  j ¼ ] ¼ ¶    0   

  تابع نيز قرار دارند. دامنةاست، پس هر دو نقطه در  تابع نيز  دامنة
  )106تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 2گزينه  .92
x نقطـة بحراني داشته باشند و ضمناً  نقطة ها نبايد تك ضابطه تك 1 

  نيز نبايد بحراني باشد:
xy x y x x       2 12 0 0   

  بحراني ندارد. نقطة پس اين ضابطه
y ax b y a       

aبايد     بحراني نداشته باشد. نقطةباشد تا اين ضابطه هم  0
xبراي اينكه  1 پذير باشد: بحراني نباشد بايد پيوسته و مشتق  

x x
lim f (x) lim f (x) f ( ) a b (*)

  
    

1 1
1 1     

  هاي چپ و راست: تساوي مشتق
x *(x ) (ax b) x a a b         2 12 2 1   

f ( ) a b         3 3 6 1 7   
  )106تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 3گزينه  .93
fهايي صعودي است كه  در بازه fتابع   0 هاي  باشد. بنابراين در بازه( , )1 2 

)و  , )2 پيوسـته اسـت، در اجتمـاع     در  f صعودي است. البته چون تابع  4
)ها نيز يعني در  آن , )ترين بازه  پيوسته است. پس بزرگ 4 1( , )1   است: 4

b a   4 1 3   
  )104دوازدهم، صفحة تجربي  (رياضي

  صحيح است. 4گزينه  .94
x x x xf (x) ( ) x x.
x x x

         
  

2 2 22
2 2 2

2 9 9 21 9
2 9 9 9

xهاي صورت  ريشه   3
2

xهاي مخرج  و ريشه   3 .هستند  

  تعيين عالمت مشتق:

  
عالمـت   كننـدة  تعيين دقت كنيد كه مخرج مشتق همواره مثبت است، پس

مشتق صورت آن است. صورت مشتق نيز بين دو ريشه مثبـت و خـارج آن   
  شود. منفي است. پس تابع ابتدا نزولي، سپس صعودي و دوباره نزولي مي

  )104تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي
  صحيح است. 2گزينه  .95

  كنيم. بندي رسم مي تابع را با بازه
x f (x) x      1 0 1  

x f (x)    0 1 1  
x f (x) x    1 2 1  

x f ( )  2 2 3  
  
  
  
  

  است. 3و ماكزيمم مطلق آن  1با توجه به نمودار تابع، مينيمم مطلق تابع 
  )109تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 2گزينه  .96

): 1( گزينةمثال نقض 
 

  و مينيمم مطلق ندارد. ماكزيمم
  

مينيمم مطلق اسـت و   A نقطة ): 3( گزينةمثال نقض 
  مينيمم نسبي نيست.

ناپذير و ماكزيمم  مشتق A نقطة   ): 4( گزينةمثال نقض 
  نسبي است.

  )109تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي
  صحيح است. 1گزينه  .97

x x xx xf (x)
x x x x x x

        
  

2

2 2 2
4 24 2 21 1

2 4 4 4
   

f x x x x x x x          2 2 20 4 2 4 4 4   
x x x x          2 22 8 4 0 4 2 0 8   

x     4 2 2 2 22   
2 xغلط است چون  2 2 كند. را منفي مي  

  تعيين عالمت مشتق:

  

x

y

y

3 3
3 3

2 2
� �

� � � �

� � �

x

f

f

max

2 2 4�

� � �

� �

0

x
1

1

2

-1

-1

y

3
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xماكزيمم نسبي  نقطةبنابراين طول   2   است. 2
f ( ) max( , )     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

yفاصله از  x :  | ( ) |y x      


2 2 2 2 20 1
1 1

   
  )99داخلي  ،(كنكور سراسري تجربي

  صحيح است. 1گزينه  .98
f معادلةبايد  (x) 3  مضاعف باشد: ريشةداراي  

x x b x x x b
x b

       


2 2
2 3 3 3 3 3 0   

x( )( b) b f (x)
x

         
2

10 1 4 3 3 0 36 1
36

   

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

(x ) (x )

  
  

 

2 2

2 2 2 2

1 11 236 36
1 1
36 36

   

f (x) x xÂLvº ´μÃ¹Ã¶ Ï¼ö       1 10 6 6   
  )108تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 1گزينه  .99
x x xf (x)

x x x
ÍMI U ´w n   

  

2

2
2 0

2 0
   

  
با رسم تابع واضح اسـت كـه نقـاط ماكسـيمم و مينـيمم نسـبي داراي       

  هستند. 1و  1هاي  طول
f ( ) max( , )      1 1 2 1 1 1   
f ( ) min( , )     1 1 2 1 1 1   

( ) ( ( ))´À  pH  óI £ º  â¾±Å I Î       2 21 1 1 1 8 2 2   
  )98(كنكور سراسري تجربي، خارج از كشور 

  صحيح است. 4گزينه  .100
]تابع  دامنةچون  , ]0 xاست، پس  3  xو  0  هـاي عبـارت    ريشه 3

  زير راديكال است:
x a a      3 3 9 0 3   

xf (x) x x x f (x) x x x.
x x
     


2 2
2

3 23 3
2 3

   

( x x ) x x x x x , x
x x x x

        
 

 
2 2 2

2 2
2 3 3 2 9 4 90 0 42 3 2 3

   

xماكزيمم نسبي  نقطةپس طول   9
  است. 4

f ( )    9 9 27 81 9 108 81 9 27
4 4 4 16 4 16 4 16   

  3 3 27 39
4 4 16  

  )108تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي
  صحيح است. 4گزينه  .101

Sحل اول: مساحت مستطيل برابر با  راه xy   است.  2
  
  
  
  

xاز طرفي داريم:                                                  y 2 2 36   
y x S x x , x ( , )      2 236 2 36 0 6 

( x ) xxS x x.
x x

      
 

2 2
2

2 2
2 36 222 36 2

2 36 36
   

maxS  36x S x x
x

      


2 2
2

72 4 0 18 3 2
36

   

  دوم: حل راه
ــا در نظــر گــرفتن و طــول آن  sin6، عــرض مســتطيل  زاويــة ب

cos12 .است  
  
  
  

  
  

S sin cos sin      6 2 6 36 2   
ــه      ــت ك ــاني اس ــارت زم ــن عب ــداكثر اي sinح  2 ــس   1 ــد، پ باش

maxS  36   
  )98(كنكور سراسري تجربي، خارج از كشور 

  صحيح است. 4گزينه  .102
V a b 2

3   
a         از طرفي داريم: b 2 2 100   

  پس:
V ( b )b ( b b ) V ( b )         2 3 2100 100 100 3 03 3 3   

ab b a b       2 10 2100 10 23 3 3
   

  )99داخل  (كنكور سراسري تجربي،
  صحيح است. 4گزينه  .103

در نظـر بگيـريم،    xرا  M نقطـة اگر طـول  
ــرض آن  xع x  3 1 ــس   54 ــت. پ اس

  محيط مستطيل برابر است با:
  
  
  

P (x x x )   3 12 54   

x x P x        3 23 32 10 6 02 2   
x

/x x P     2 01 1 10 54 2   
  )113تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 4گزينه  .104
  
  
  
  
  
  

  
  )127تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 1گزينه  .105
شكل حاصل از دوران، يك استوانه است كه يـك اسـتوانه از آن خـارج    

  شده است. حجم آن برابر است با:
V ( x) x (x x x )           2 2 2 25 3 3 3 25 10   

( x) x x        3 25 10 105 25 10 35 1   
  )123تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

y

x
2

1

-1

-2

xx2
2�

xx2
2��

x x
3 1

5
4

� � �

x
x

M

y
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  صحيح است. 3گزينه  .106
سطح مقطع استوانه با يـك صـفحه   
در حالتي كه صفحه عمود بر قاعده 
باشد، مستطيل است. در اين حالت 
ممكن است مستطيل مذكور مربـع  
باشد. با توجـه بـه اينكـه مسـتطيل     

ABمذكور مربع است،   است،  4
AHپــــــس   . در مثلــــــث  2

  داريم: OAHالزاويه  قائم
  

OH  5OA OH HA OH    2 2 2 29 4   
  )124تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 2گزينه  .107
)O نقطة مشخص است كه مركز بيضي , )2 3 

  است و بيضي قائم است.
a a  2 6 3   
b b  2 4 2   

a b c c
c
    

 

2 2 2 29 4
5

   

  
  

)Fها  پس مختصات كانون , )2 3 Fو  5 ( , ) 2 3   است. 5
  )129تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 1گزينه  .108
طول است. پس مختصات  هم Bعرض و با رأس  مركز بيضي با كانون هم

)Oآن  , )1 OFكانوني  فاصلةاست. در اين صورت  2  است و كانون  2
Fديگر  ( , ) 3 bاسـت. همچنـين    2 OB 1  وc OF  اسـت،   2
  پس:

a b c
a
    

 

2 2 2 1 4 5
5

   

  
  
  
  

اي خارج بيضي باشد، مجموع فواصل آن از دو كانون بيشـتر از   اگر نقطه
a2 .است 

/F( , ) ,F ( , ) , a   1 2 3 2 2 2 5 4 4   
: M( , ) MF MF(1 ) â¾¹ Äq¬      5 1 13 162 4 4   

/ a  65 65 11 4 53 22 2 2   
: N( , ) NF NF a(2)  â¾¹ Äq¬      2 2 3 1 4 2  

: P( , ) PF PF(3) â¾¹Äq¬        5 373 1 10 1 92 4 4 2 2

/ a 37 5 4 1 22   

: Q( , ) QF QF(4) â¾¹ Äq¬      5 1 10 1 92 4 4  

a 37 5 22   
  )128تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 3گزينه  .109
MF MF a  2   

a cW ±X ¶  ôÃ d ¶  2 2   
b b  2 4 2 2 2   

  

b b be
a a a

        
2 2 2
2 2 2

1 1 1 81 13 3 9 9   

b a a c a b
a

        2 2 22 2
2

8 8 9 39   

a c       9 8 1 2 2 6 2 8   
  )130تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  صحيح است. 3گزينه  .110
a cFA a c ,BF a a c a c e a          1 1

2 2 2    
  )131تجربي دوازدهم، صفحة  (رياضي

  شناسي زيست
 صحيح است. 3گزينه  .111

ساز و آخرين مولكول زنجيره انتقال الكتـرون   ATPمنظور سوال آنزيم 
هــاي  ، مهــار از آنــزيمياختــه ADPو افــزايش  ATPبــا كــاهش اســت. 

بيشـتر گلـوكز    شـود، و بـا تجزيـه    ليكوليز و چرخه كربس برداشته ميگ
  يابد. ها هم افزايش مي فعاليت اين پروتئين
  ها: تشريح ساير گزينه

  ساز صادق نيستند. ATPها براي آنزيم  ساير گزينه
  )72و  70هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 2گزينه  .112
كـربس بـا توليـد كـربن      چرخـة در » ب«اند. مورد  موارد ب و د صحيح

يــت آنــزيم كربنيــك انيــدراز زيــاد اكســيد و ورود آن بــه خــون فعال دي
 ATPهم اشاره به فعاليت اقتصادي ياخته دارد اگـر  » د«شود. مورد  مي

شـوند.   كربس مهار مي چرخةهاي درگير در قند كافت و  زياد شود آنزيم
  دهد. اي سيتوپالسم رخ مي زمينه ادةمقند كافت در 

  ها: تشريح ساير گزينه
د نـه زنـدگي! چـون    تواند تقسـيم شـو   قل از ياخته ميراكيزه مست الف)

هاي  هاي هسته و رناتن اي توسط ژن هاي تنفس ياخته بخشي از پروتئين
  شوند. سيتوپالسم ساخته مي

سـاخته   اجزاي آن از اول همةهميشه الزم نيست  ATPبراي توليد  ج)
  شوند: به روش زير ساخته مي معموالً ATPها  شوند در واكنش

  )72و  69، 67، 64هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست  
  صحيح است. 1گزينه  .113

  شود: توليد مي ATP2مصرف و  NAD1با توجه به واكنش زير

  )66شناسي دوازدهم، صفحة  (زيست  

1

y

x

O ( , )1 2
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  صحيح است. 1گزينه  .114
توجه به شكل زير بخـش كانـالي آنـزيم درون غشـا درونـي و بخـش       با 

  آنزيمي آن در بخش داخلي قرار دارد:

  
  شود. ، آب هم توليد ميATP: دقت داشته باشيد همراه با توليد  3تشريح گزينه 

  است. FADH2و  NADH: منظور حامل هاي الكترون  4گزينه 
  )71و  70، 64هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 4گزينه  .115
  اند: همه موارد نادرست

  شوند. مي NADHالف) در تخمير مواد آلي سبب اكسيد 
  صحيح نيست.  ATPب) براي ساخت نوري

آشنا خواهيد  1گفتار  6هاي هوازي (با نمونه آن در فصل  ج) در باكتري
  شود. شد) كه راكيزه وجود ندارد، يون اكسيد توليد مي

  ادق نيست.د) براي تخمير الكلي ص
  )65و  64هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 2گزينه  .116
شـود بلكـه    دقت داشته باشيد كه يون اكسيد به بيرون راكيزه پمپ نمي

  شود: به فضاي بيروني راكيزه (فضاي بين دو غشا) پمپ مي

  
  ها:  تشريح ساير گزينه

  ) به مولكول بين پمپ دوم و آخر اشاره دارد.1
  هاي اول و دوم زنجيره اشاره دارد. لكول) به مو3
هـاي   هـا را بـا يـون    ) به آخرين پمپ اشاره دارد كه در روش اول پروتـون 4

  كند. هاي هيدروژن را به بيرون پمپ مي اكسيد تركيب و در روش دوم يون
  )71و  70هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 4گزينه  .117
  ها: تشريح گزينه

انـد،   شده از خودروها و سيگار از منابع مونواكسيد كـربن  دود خارج )الف
شود لذا  مانع از توليد اكسيد مي الكتروناين گاز با توقف زنجيره انتقال 
  شوند. ها مي مانع از پديد آمدن اين راديكال

  ب) با توجه به متن كتاب صحيح است.
سـاخته شـده در    كاروتنوئيـد آنتوسيانين ذخيره شـده در واكوئـل و    ج)

كننـد لـذا مـانع از اثـرات تخريبـي       ديسه به صورت پاداكسنده عمل مي
  شوند. ميهاي آزاد  راديكال

شوند كه نوعي مرگ  هاي آزاد باعث بافت مردگي (نكروز) مي الراديك د)
  تصادفي است.

  )76و  75هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .118
قندي كبد براي تـأمين   ذخيرةز و هاي بدن ما به طور معمول از گلوك ياخته

كه اين منابع كـافي نباشـند، آنهـا بـراي      كنند. در صورتي انرژي استفاده مي
روند. بـه همـين علـت     ها مي ها و پروتئين چربي تجزيةبه سراغ  ATPتوليد 

هاي اسكلتي و سيستم ايمني از عوارض سوء  تحليل و ضعيف شدن ماهيچه
مدت در افرادي است كـه رژيـم غـذايي     يتغذيه و فقر غذايي شديد و طوالن

  نامناسب دارند يا اينكه به داليل متفاوت غذاي كافي در اختيار ندارند.
  :ها تشريح گزينه

شـوند لـذا    خون اسيدي مي PH) به دليل تجزيه چربي و توليد اسيد 1
  شود. هم زياد مي ATPفرآيند ترشح و مصرف 

  ) به دليل ضعيف شدن ماهيچه اسكلتي2
  يابد نه كاهش! دليل تضعيف سيستم ايمني اين فاصله زماني افزايش مي) به 3
يد و در كبد با واكنش با كـربن  ) به دليل تجزيه پروتئين، آمونياك تول4

  شود. اكسيد (محصوالت كربس) اوره توليد مي دي
  )72و  70، 69هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  )50شناسي يازدهم، صفحة  (زيست
  )75و  74هاي  دهم، صفحهشناسي  (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .119
توانـد وارد راكيـزه شـده بـه آزاد كـردن كـربن        پيرووات توليد شده مي

اكسيد به استيل تبديل شود يا در فرآيند تخمير الكلي با آزاد كردن  دي
اكسيد به اتانال تبديل شود در هر دو فرآيند بعد از آزاد شدن  كربن دي
  دهد: كاهش و اكسايش رخ مي اكسيد يك واكنش كربن دي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  )73و  68هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 2گزينه  .120

گياهان هم تخمير الكلي و هم تخمير الكتيكي دارند براي توليد اتـانول  
  شود. مصرف مي NADHيا الكتات، 

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) فقط براي تخمير الكلي صادق است.1
  تخمير الكتيكي صادق است. ) فقط براي3
  شود. مصرف مي ADP) در قند كافت همزمان با بوجود آمدن پيرووات، 4

  )1400(تست كنكور سراسري سال 
  )74و  73هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .121
توان از ياخته و بافت گياهي بـا تقسـيم ميتـوز     در فن كشت بافت مي

تواند به گياهاني تمـايز يابـد    د كرد. كال مياي (كال) ايجا ياخته تودة
  اند. كه از نظر ژني يكسان

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) براي غده سيب زميني صادق نيست.1
يعنـي   شـود  ايي از ساقه در خاك قرار داده مـي ه ) در روشي كه قطعه2

  قلمه زدن، پيوندك نداريم، پيوندك براي روش پيوند زدن است.
  اند.  هايي انتهايي و جانبي ) هم زمين ساقه و هم ساقه رونده داراي جوانه4

  )123تا  120هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 3گزينه  .122

  آيد. گل از مريستم گل يا زايشي پديد مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  هاي كاسبرگ و گلبرگ صادق نيست. ) براي حلقه1
  تواند صاف، گود يا برآمده باشد. مي ) نهنج بخشي وسيع است ولي2
  شود. افشاني مي هاي گلي صادق است كه توسط زنبور گرده ) براي گلبرگ4

  )146و  129، 124هاي  شناسي يازدهم، صفحه زيست

www.konkur.in

forum.konkur.in



  . پاسخنامه تجربي 9آزمون  دوازدهم .  ةپاي     

 
11

  صحيح است. 3گزينه  .123
شكل مربوط به تخمكي است كه مرحلـه كاسـتمان را انجـام داده ولـي     

ها در حلقـه چهـارم گـل     كهنوز كيسه روياني تشكيل نشده است. تخم
  شوند. كامل يعني مادگي توليد مي

  :ها تشريح ساير گزينه
تواند فامنيك نوتركيب داشته  الد) است مي ) الف، ياخته هاپلوئيد (تك1

  كند زيرا ميوز ندارد. باشد ولي توليد نمي
  ميرد. اي است كه مي ) ب، ياخته2
  آيد. مي ) لوله گرده از رشد نه تقسيم ياخته رويشي پديد4

  )127و  126هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 2گزينه  .124

  : لپه در انتقال جيبرليك اسيد از رويان به آندوسپرم نقش دارد: 2پاسخ 

  
  ها: تشريح ساير گزينه

  )پياز رويش رو زميني دارد.1
  ) رويان ديپلوئيد است، آندوسپرم جزو رويان نيست.3
  مدتي توقف رشد دارد.) رويان بعد از تشكيل، 4

  )143و  132تا  130هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 4گزينه  .125

  براي توت فرنگي صادق نيست. )مورد الف
  مورد ب) براي زنبق كه گياه علفي چندساله و داراي ريزوم است صادق نيست.

  دهند. بعضي گياهان چندساله فقط يك بار گل مي مورد ج)
  براي پياز صادق نيست. مورد د)

  )135و  132، 122، 121هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 3گزينه  .126

آيند، اگر دانه رست مثالً براي گياه  ها از رويش رويان پديد مي دانه رست
  دهي نياز به دو دوره رويشي است. دوساله شلغم و چغندر براي گل

  )135و  134 ،132، 131هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 1گزينه  .127

دار) دارد. آندوسپرم  اشاره به اليه خارجي آندوسپرم (اليه گلوتن Aالف) 
  شود. از تخم ضميمه تشكيل مي

  رويان هر دو ديپلوئيد (دوالد)اند. Dلپه و  Cب) 
 ديـوارة آندوسپرم است. بافـت آندوسـپرم پارانشـيمي اسـت لـذا       Bج) 

  نخستين نازك دارد.
  اند. از نظر عدد فام تني و محتواي ژني يكساند) هر دو 

  )143و  128، 127هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  )87شناسي دهم، صفحة  (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .128
نمـود   توان گفـت ژن  است، مي AaaBBBCCcنمود آندوسپرم  چون ژن

  باشد. مي ABcها  نمود زامه بوده و ژن aBCزا  تخم
 AaBBCcنمـود   هـاي رويـان و تخـم اصـلي ژن     در اين صـورت ياختـه  

 1 گزينـة هـاي وارث بـا    خواهند داشت (كه از نظر داشتن تعـداد دگـره  
  مطابقت دارد.)

  )45و  44هاي  شناسي دوازدهم، صفحه (زيست
  )128و  127هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 2گزينه  .129
به باد اسـت. ايـن گياهـان تعـداد     افشاني بعضي گياهان وابسته  گرده

هـاي درخشـان،    كنند و فاقد رنـگ  هاي كوچك توليد مي فراواني گل
  اند. بوهاي قوي و شيره

  
  

 )129و  127هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست  

  صحيح است. 3گزينه  .130
  به غير از مورد ج بقيه موارد صحيح است.

  آيند. هاي حقيقي از رشد تخمدان پديد مي ميوه همةالف) 
هاي ديگـر گـل از غيـر تخمـدان      توانند از بخش هاي كاذب مي ب) ميوه

  پديد آيند نه الزاماً از نهنج.
  ج) براي موز صادق است.

  كتاب مثل پرتقال صحيح است. 7د) با توجه به فعاليت 
  )1398(تست كنكور سراسري سال 

  )134تا  132هاي  هشناسي يازدهم، صفح (زيست
  صحيح است. 1گزينه  .131

دمبرگ در محـل   قاعدةدهد كه در  مشاهدات ميكروسكوپي نشان مي
هـا در ايـن    شـود. ياختـه   جداكننده تشكيل مـي  اليةاتصال به شاخه، 

شـوند و   كننده از هم جدا مي هاي تجزيه منطقه به علت فعاليت آنزيم
  روند. تدريج از بين مي به

  )144يازدهم، صفحة شناسي  (زيست
  صحيح است. 4گزينه  .132

هـاي   شب بلند است كه با شكستن شـب  داوودي برخالف شبدر گياهي
  دهد. نوري گل نمي جرقةپاييزي از طريق 

  )147و  146هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست  
  صحيح است. 3گزينه  .133

سنگواره تشكيل شده از ترشحات گياه و حشره به دنبـال نـوعي پاسـخ    
  شود. برابر زخم ايجاد مي دفاعي در

  
  ها: نهتشريح ساير گزي

  ) سيانيد الكالوئيد نيست.1
هـاي در تمـاس بـا     ) در ساقه نوعي گياه انگل مثل سس، رشد ياختـه 2

  گاه، كم است. تكيه
) برگ گياه گوشتخوار تـوبره واش كـوزه ماننـد اسـت و بـا مكـش       4

  كند. شكار مي
  )150و  148هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
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  صحيح است. 3گزينه  .134
سرما نيز دارند.  دورةبعضي گياهان براي گل دادن نياز به گذراندن يك 

مثالً براي نوعي گياه گندم مشاهده شده است كه اگر بذر آن را مرطوب 
شود و زودتر گـل   رويشي آن كوتاه مي دورةكنيم و در سرما قرار دهيم، 

هـايي   برداري از زمـين  هدهد. كشف اين ويژگي در گياهان، امكان بهر مي
  اند. را فراهم كرد كه اكثر سال با برف و يخ پوشيده شده

  ها: تشريح ساير گزينه
  گياه مو درختي است نه علفي! )1
گرايي دارند اولي خالف زمين و دومي بـه   هم ساقه و هم ريشه زمين )2

  كنند. سوي زمين رشد مي
ر فشار تورژسـانس  هاي گياه حساس، باعث تغيي ضربه زدن به برگچه )4

  برگ خواهد شد. قاعدةهاي  در ياخته
  )148و  147هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .135
شود،  هورموني كه با بودن جوانه راسي توليدش در جوانه جانبي زياد مي

  شود، سيتوكينين است. اتيلن و با نبودنش زياد مي
  ها: هورمونتشريح ساير گزينه با جايگزيني 

  ) سيتوكينين ـ اكسين2
  ) سيتوكينين ـ آبسيزيك اسيد3
  هاي محرك رشد  ) اكسين ـ هريك از هورمون4

  )144و  143، 141، 140هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست
  صحيح است. 1گزينه  .136

ها براي حفاظـت از   كنند و مورچه گياهان دارزي روي درختان رشد مي
  كنند. ميمحل زندگي خود به آنها حمله 

  ها: تشريح ساير گزينه
گياه آكاسيا پس از آزاد نمودن نوعي تركيب شـيميايي، سـبب فـرار     )2

  شود. ها مي مورچه
  شوند. ) زنبورها به دليل شهد و رنگ گل آكاسيا، جذب آن مي3
شـوند، تركيبـات شـيميايي توليـد و      هاي آكاسيا وقتي باز مي ) گل4

  كنند. ترشح مي
  )151صفحة  شناسي يازدهم، (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .137
هاي رشد در گياهان است در مرگ  كننده ساليسيليك اسيد كه از تنظيم

گياهي آلـوده، ايـن تركيـب را رهـا و مـرگ       ياختةاي نقش دارد.  ياخته
هاي مرده مثل  كند. دقت شود اگر ويروس وارد ياخته اي را القا مي ياخته

  شود! يآوند چوبي شود، ساليسيليك اسيد ترشح نم
  )152و  151، 146هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 1گزينه  .138
تشـكيل  هـايي كـه بـراي     هورمون
هــاي بــدون دانــه و درشــت  ميــوه

رونـد،   كـار مـي   هـا بـه   كردن ميـوه 
  شامل اكسين و جيبرلين است.

  
  
  

  )142و  140هاي  صفحهشناسي يازدهم،  (زيست
  صحيح است. 1گزينه  .139

  فقط مورد ب صحيح است:
هاي مسـن گياهـان، عـالوه بـر حفـظ آب،       بافت چوب پنبه نيز در اندام
  رسان است. مانعي در برابر عوامل آسيب

  هايي از جنس دفاع پاسخ
  اي  الف) مرگ ياخته

  ب) تالش براي جلوگيري از ورود
  ج و د) دفاع شيميايي 

 )151تا  149هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست

  صحيح است. 3گزينه  .140
رود ايـن هورمـون    اكسين در جوانه راسي توليد و به جوانه جـانبي مـي  

  شود. براي تمايز كال در فن كشت بافت استفاده مي
ها در قبـل و بعـد از توضـيح      ها با جايگزيني هورمون تشريح ساير گزينه

  نهويرگول مشخص شده در هر گزي
  ) اكسين، اتيلن1
  ) جيبرلين، اكسين و سيتوكينين2
  ) آبسزيك اسيد، اتيلن3

  )1400(تست كنكور سراسري سال 
  )145تا  140هاي  شناسي يازدهم، صفحه (زيست

  فيزيك 
  صحيح است. 2گزينه  .141

وارون  قرينةبراي پيدا كردن شكل تپ بازتابيده، نسبت به انتهاي ثابت، 
  كنيم. تپ را رسم مي

  )90(فيزيك دوازدهم، صفحة   
  صحيح است. 4گزينه  .142

وقتي مسير پرتوهـاي نـور را   
ــي ــه  رســم م ــيم، مالحظ كن

شود پرتو بازتـاب نهـايي    مي
ــه   ــابش اولي ــو ت ــر روي پرت ب

بـين   زاويـة گردد، پس  برمي
پرتــو تــابش اوليــه و بازتــاب 

  باشد. مي 180نهايي
  )94و  93هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .143

/
ht sv 1

1
2 01

JA
  

/
h ht sv vJA ®¬

  1 2
2

2 2 012

ht t v®¬
  2

2 1
2  

/ /
h h m  2

2
2002 18 751875

  

  )92و  91هاي  (فيزيك دوازدهم رياضي، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .144

iتابش:  زاوية  37  
  
  
  
  
  

/
/

sin itan i cosi  0 6 3
0 8 4  

dtan i d h tan i cmh     320 154  
dيعني در طول dهاي  تعداد قسمت

 :برابر است با  

/d  160 10 6715
  

  با در نظر گرفتن بازتاب پرتو آخري، تعـداد پرتوهـاي بازتابيـده برابـر    
n   10 1   خواهد شد. 11

  )94و  93هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

 جيبرلين اكسين موارد
 - + الف
 + - ب
 - + ج
 - + د
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  صحيح است. 2گزينه  .145
/بايد صداي پژواك صوت حداقل بعد از s01      به گـوش راننـده برسـد تـا

  صوت آن از صوت اصلي قابل تشخيص باشد.

  
/t t 1 2 01  

/
d d x
v v

 01  
/

/
dd   20 01 01330 330  

/d d d m     2 2 33 2 35 17 5  
  )93و  92هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .146
شود و  چون صوت از هوا وارد مايع شده، پس پرتو از خط عمود دور مي

  شود. تابش بيشتر مي زاويةشكست از  زاوية
        1 2 145 15 60  
sin v vsin
sin v sin v

    
2 2 2
1 1 1

60
45  

v v
v v   2 2

1 1

3
3 62

22 2
2

  

  صحيح است. 2گزينه  .147

  
r   90 60 30    
n sini n sinr1 2  

sin i sin  1 3 30  
sin i i  3 602

  
ــون nچ n1 ــي    3 ــت، يعن ــو ورودي اس ــوازي پرت ــي م ــو خروج پرت

i i  60 ،پرتو بازتابيده از آينه و امتداد  زاوية، بنابراين مطابق شكل
  خواهد شد. 120پرتو تابش

  )98و  97هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .148

  با توجه به شكل:
v, , f v vf ·Iv§Ä      1 2 1 2  

v n n nv n  2 1
1 2

1 2
  

  )95(فيزيك دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .149

nرابطةطبق  sin n sin  1 1 2 2،1    بـراي هـر دو يكسـان وn2   نيـز
 2براي سبز بيشتر اسـت، پـس   n1براي هر دو يكسان است. از طرفي

  گردد. ف ميهم براي سبز بيشتر خواهد بود و نور سبز، بيشتر منحر
  )99(فيزيك دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .150

  

sin
sin sin   2 2

3
3 360 2

1 1  

sin    2 2
1 302  

A BC cos AB AB


    2
315 15

2  

AB cm cm 30 10 33
  

nV V mVV n s
H¼ÀôÃd¶

H¼À ôÃd¶
     


8

8
1 3 1033 10

  

x V t t s ns


       


2
9

8
10 3 10 10 1

3 10
  

  )1400(كنكور خارج از كشور سال 
  صحيح است. 3گزينه  .151

v n
v n

         
2 2 1 2

2 1
1 1 2 1

1 3
4 4
3

  

      1 2300 300  
km         1 1 1 1

3 1300 300 12004 4  
  )98و  97هاي  (فيزيك دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .152
هـاي   وقتي كليد بسته شـود، مقاومـت  

سمت راست كليد اتصال كوتاه شده و 
حذف مي شوند و مدار به صورت زيـر  

  آيد: در مي
  
  

V RI R VR r
     

204 165  
  

سنج دو برابـر   چون در حالت دوم عدد ولت
سنج در حالت اول بايـد  شده پس عدد ولت

V8 .باشد  
V RI I I A    8 4 2  
I R r R

     
2024 5  

R R     2 10 20 5  
  

  باشد. 5پس مقاومت مدار سمت راست كليد بايد
R R     5 2 3  

RR R        1 1 1 1 1 1 3 43 12 3 12 12  
  )1400(كنكور خارج از كشور سال 

  صحيح است. 1گزينه  .153
VR I  

A B
A

A : I I AI      9018 5 5 10 15  

B: R   90 615  
  )44و  43هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه

t
1

t
2

d

x

mv
s

20�

I

A

B C

n 3�

هوا

هوا
30

�

cm15
2

�

60
�

V

4�

r

V

1

20

� �

� �

V

4�

r

V

1

20

� �

� �
R�
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  صحيح است. 2گزينه  .154

  
دهـد كـه چـون     را نشـان مـي   R5آمپرسنج جريان عبوري از مقاومـت 

مستقيماً به يك باتري آرماني متصل شده، پـس ولتـاژ دو    R5مقاومت
كند. از طرفي  سر آن ثابت است، بنابراين جريان عبوري از آن تغيير نمي

هم قرار دارنـد، مجمـوع ولتـاژ    R4و R3هاي ومتاي كه مقا در شاخه
R3 وR4      ثابت است. مقدار بيشـتري از ولتـاژ مولـد بـه مقاومـتR3 
  يابد. سنج افزايش مي رسد و عدد ولت مي

  )59تا  56و  51هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .155

  
  هاي خارجي است، پس: توان خروجي مولد، توان مصرفي در مقاومت

P WÂ]»oi    6 9 12 27  
  از طرفي توان توليدي مولد برابر است با:

P I   
A A A /P V V V    6 4 1 5  
A B B /V V V V  15  
B /P I I A    2 29 1 5 6  

I I I A    1 2 4 6 10  
/P WÁoUIM ÁkÃ²¼U   3 2 10 32


  

باشد، توان  W27و توان خروجي W32پس وقتي توان توليدي باتري
  د بود.خواه W5شده در باتري تلف

  )61تا  51هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .156

  تر كنيم، داريم: اگر شكل مدار را ساده
  
  
  
  
  

eq
I R r

   

/ /
V   8 161 5 0 5

  )61تا  55و  52، 51هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه  
  صحيح است. 4گزينه  .157

  كنيم. را محاسبه مي Cو  Aابتدا مقاومت معادل بين 

  
  

  
eqR  2  

  
  
  
  

  
  

  كنيم. را محاسبه مي Bو  Aسپس مقاومت معادل بين 

  
  
  
  

eqR     
6 2 12 3
6 2 8 2  

  
  

  
eq

eq

R
R  

2 4
3 3
2

  سوال خواستة

  )58تا  55هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .158

RVرابطةدانيم اختالف پتانسيل دو سر مولد از  مي R r
     بـه دسـت

  آيد. مي
eqR  در حالت اول:     6 1 42  

eqR  در حالت دوم:    6 1 33  

V V  1
30 4 120 204 2 6  

V V  2
30 3 90 183 2 5  

V | V V | V   2 1 2  
  )59يازدهم، صفحة (فيزيك 

  صحيح است. 2گزينه  .159
  شوند. اتصال كوتاه هستند و حذف مي 24دو مقاومت

  
  
  

  
eqR ( )       

4 123 4 3 3 4 104 12  

eq
I AR r

   
12 110 2  

R
6

R
5

R
4

, r 0� �

R
3 V

A

AP W6�I
1

4�

I CP W12�

/ V3 2� �

r

BP W9�I
2

12�

3�A

B D

D
C

V

r

12

2

� �

� �

4�

4�

2
4

2
4

3�

A

BB

C

4�

D

4�

12�

6�3�6� /

?

r 0 5
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به نسبت عكس مقاومت آنهـا   4و 12هاي در مقاومت A1جريان
  شود. تقسيم مي 3به  1يعني به نسبت 


1 1

3 1 4  

12   :Iجريان مقاومت A1
1
4  

4   :Iجريان مقاومت A2
3
4  

P RI W   2
1

1 312 16 4  
  )58تا  56و  54هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .160
UP P Wt

   
396 10 6425 60  

R
/

P V VVP ( ) ( ) V VR P V V
SMIY      

2 2 22 2 2
2 1

1 1 1
64 0 8100  

  درصد كاهش يافته است. 20پس ولتاژ دو سر المپ، 
  )55تا  53هاي  (فيزيك يازدهم، صفحه

  شيمي
  صحيح است. 2گزينه  .161

بخـش انـرژي، تبـديل     عنوان تنها منبع حيـات كاهش جرم خورشيد به 
  كند. ماده به انرژي را تأييد مي

  )57و  52، 50، 49هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .162

انرژي گرمايي به مقدار دماي ماده و جرم ماده بستگي دارد و انرژي گرمايي 
  بيشتر است. C25آب  g100از انرژي گرمايي  C25گرم آب  200

  )57تا  55هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .163

  درست هستند.» پ«و » آ«هاي  عبارت
ل برابـر باشـد، آنگـاه بـه دليـ      Aبا دماي ظرف  Bآ) اگر دماي ظرف 

، انرژي گرمـايي (مجمـوع   Bبيشتر بودن تعداد ذرات موجود در ظرف 
  بيشتر است. Bانرژي جنبشي) محتويات ظرف 

توان اظهارنظر دقيقـي   ب) با توجه به عدم اطالع از دماي دو ظرف، نمي
  در اين باره نمود.

بيشـتر  Aبرابر باشد، بنابراين دماي ظـرف  BوAپ) اگر انرژي گرمايي
است. پس بـا مخلـوط كـردن محتويـات دو ظـرف بـا        Bاز دماي ظرف 

  خواهد بود. Bاي ظرف و دم Aيكديگر، دماي نهايي بين دماي ظرف 
  ت) توزيع انرژي بين ذرات سازنده يك جسم قطعاً يكسان نخواهد بود.

  )55و  54هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .164

  هاي نادرست: بررسي عبارت
ت) آنتالپي پيوند مقـدار انـرژي الزم بـراي شكسـتن يـك مـول پيونـد        

هاي گازي اسـت. پـس آنتـالپي     ازي و تبديل به اتماشتراكي در حالت گ
ــد  H)پيونـــ F)     ــنش ــراي واكـــ ــرژي الزم بـــ ــادل انـــ معـــ

(HF(g) H(g) F(g))  .است  
  )67تا  65هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .165
/C ,Q kJ J     94 34 60 5 76 5760  

/Q mc c c J.g . C        1 15760 30 60 3 2   
/C m c J. C     130 3 2 96   

  )58تا  56هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .166

  درست است.» پ«نادرست و عبارت » ب«و » آ«هاي  عبارت
، فـرازش يـخ خشـك و تجزيـه     O2هاي تشـكيل اوزون از گـاز    واكنش
N O2 Q)گرماگير بوده  NO2به  4 )0   هـاي داده   اما سـاير واكـنش

Q)اند.  شده گرماده )0  
  )65تا  59هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .167
Hدهنده  آنتالپي پيوند واكنش آنتالپي پيوند فراورده    

H [ H(H H) H(O O) H(O H)]          2 4 572  
/( ) x x kJ.mol      12 436 495 4 572 484 75  

  )68تا  66هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 1گزينه  .168

  واكنش (آ): Hبراي محاسبه 

/ /
/

molH H (kJ)kJ L H L H molH
  2

2
2 2

171 5 5 6 22 4  
H kJ   286  

ــبه   ــراي محاس ــنش  Hب Hواك (g) O (g) H O (l) 2 2 2 ــد  2 باي
  شود. 2واكنش (ب) وارونه و تقسيم بر 

H  اين واكنش برابر است با: Hبنابراين  kJ     286 98 188  
  )74تا  72هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .169
تـوان بـه روش تجربـي     هاي شيميايي را نمـي  اكنشآنتالپي بسياري از و

اي از يـك واكـنش پيچيـده     گيري كرد. زيرا برخي از آنهـا مرحلـه   اندازه
  شوند. هستند و برخي به آساني انجام نمي

  )72(شيمي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .170

  آ) درست
Oب) درست. به دليل وجود پيوند  H  

همپارنـد. فرمـول مولكـولي آنهـا      IIIو  IIهـاي   پ) نادرست. تركيب
C H O6   باشد. مي 12

  هاي عاملي آنها متفاوت است. ت) درست. زيرا نوع پيوندها يا گروه
ركيب رنگ كربن اين ت -ث) نادرست. به دليل وجود پيوند دوگانه كربن 

  برد. قرمز برم مايع را از بين مي
  )70و  69هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .171
  ) سختي الماس از سيليسيم كربيد بيشتر است.1
2 (O3 .مولكولي قطبي است  
  ) از كربن و سيليسيم يون تك اتمي شناخته نشده است.3

  )75تا  69هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .172

  عبارت پ نادرست است.
S)سيليس  iO ترين اكسـيد موجـود در پوسـته جامـد كـره       ، فراوان2(

  زمين است.
  ها: بررسي ساير عبارت

/آ)   / / /
/

Âº¼Ä ÁIÀïKÃ¨oU Â¶o] kÅnj
Â²¼§²¼¶ ÁIÀïKÃ¨oU Â¶o] kÅnj

   37 74 1 24 0 96 0 44
13 32  

/
/

 40 38 313 32   

Alب) آرايش الكتروني يون  3 درAl O2 Naدر  Na، يـون 3 O2  و
Mgيون  2  درMgO رسند. به گاز نجيب دوره قبل از خود مي  

گـرم از ايـن خـاك رس در اختيـار داريـم،       100ت) اگر فـرض كنـيم   
/13 Hگرم آن حاوي  32 O2 :است  

/ /
molH g Hg H O g Hg H O molH  2

2

2 113 32 1 4818 1  

/
/

g HH gÂ¶o] kÅnj ¥Ii    %1 48 100 1 48100  
  )67(شيمي دوازدهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .173
از جملـــه عنصـــرهاي  (S)و گــوگرد   (P)، فســـفر (Si)سيليســيم  

دار  هـاي اكسـيژن   دوست هستند كه در طبيعت به شـكل نمـك   اكسيژن
  شوند. يافت مي

  )69تا  67هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
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  صحيح است. 2گزينه  .174
متيل اتر، نقطه جـوش بـاالتري دارد در     صحيح است زيرا دي» آ«مورد 

  شود. تر مايع مي نتيجه آسان
  متيل اتر اتم اكسيژن داراي بار منفي است. غلط است زيرا در دي» ب«د مور

متيل اتـر قطبـي    هاي مشابه ندارند زيرا دي غلط است. نقشه» پ«مورد 
  اما پروپان ناقطبي است.

متيل اتر در ميدان الكتريكي به دليل قطبـي   غلط است. دي» ت«مورد 
  كند. نميگيري  كند اما پروپان جهت گيري مي بودن جهت

  )88(شيمي دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .175

  درست هستند.» ت«و » پ«موارد 
  هاي نادرست: بررسي عبارت

  دروالسي وجود دارد. آ) ميان صفحات گرافيت، نيروهاي وان
  كربن) در گرافيت بيشتر از الماس است. -ب) آنتالپي پيوند (كربن 

  )70و  69هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .176

تـوان از   هاي يوني مـي  براي مقايسه آنتالپي فروپاشي شبكه بلور تركيب
  تعداد يون) استفاده كرد. بار آنيون  (بار كاتيون 

هاي يوني برابر باشد به مقايسه شـعاع يـوني    اگر اين نسبت براي تركيب
  پردازيم. مي

AlF  عبارت اول: MgO Na O
       

 3 2
2 2 2 84 3 1 12 3 2 1 6

  
LiF  عبارت دوم: NaCl KBr

    
 

2 1 1 2 1 12 1 1
  

هاي ديگـر   آنيون و كاتيون ليتيم فلوئوريد كمترين شعاع را ميان تركيب
  هاست. بيشتر از ساير تركيب LiFدارند. پس آنتالپي فروپاشي 

اســت.  Brكمتــر از  Clو  Kكمتــر از  Naهمچنــين شــعاع 
  است. KBrبيشتر از  NaClبنابراين انرژي شبكه 

Al  عبارت سوم: O CaCl LiF
    

 2 3 2 2 1 15 3 2 3 2 1
  

Na  عبارت چهارم: O CaCl LiCl
    

 2 2 2 1 13 2 1 3 2 1
  

Naهـاي   ها و كـاتيون  به دليل كمتر بودن شعاع آنيون O2    نسـبت بـه
C aC l2 انرژي شبكه ،Na O2 .بيشتر است  

  )81تا  79هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه
  صحيح است. 4گزينه  .177

  در توجيه برخي خواص فيزيكي كاربرد دارد. ) مدل درياي الكتروني1
كنـد و   هاي ظرفيتي اتم را به كاتيون تبـديل مـي   ) در فلزات، الكترون2

هـاي ظرفيتـي    ديگر اتم وجود ندارد و جاذبـه بـين كـاتيون و الكتـرون    
  باشد. مي
(منيزيم فلوئوريد)، بيشـتر   MgF2) آنتالپي فروپاشي شبكه يك مول 3

  از يك مول سديم فلوئوريد است.
Ca) در 4 S 2 ــدد        2 ــس ع ــت پ ــر اس ــون براب ــا آني ــاتيون ب ــار ك ب

  كوئورديناسيون كاتيون و آنيون برابر است.
  )82تا  80هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .178
چگالي تيتانيم نسبت به فوالد زنگ نزن كمتر است امـا نقطـه ذوب آن   

  باشد. بيشتر از فوالد زنگ نزن مي
  )86و  85هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .179
T iO2 دوده و ،Fe O2 هــاي معــدني بــه حســاب  از جملــه رنگدانــه 3

  آيند. مي
زرد رنگ اسـت و داراي بيشـترين    (V)) محلول حاوي نمك واناديم 3

تواند نقـش   عدد اكسايش است. بنابراين واناديم در اين محلول فقط مي
  اكسنده داشته باشد.

توانند هم نقش  مي (IV)و واناديم (III)هاي حاوي واناديم  اما محلول
  كاهنده و هم اكسنده داشته باشند.

  )84و  83، 76، 75هاي  دوازدهم، صفحه(شيمي 

  صحيح است. 4گزينه  .180
جامدهاي يوني متشكل از بيش از يك نوع عنصر هستند، اما جامدهاي 

)، جامدهاي فلزي و جامدهاي كوواالنسـي (ماننـد   Cl2مولكولي (مانند 
  گرافيت) ممكن است تنها از يك نوع عنصر تشكيل شده باشند.

  ها: ساير گزينه بررسي
  باشند. ) جامدهاي كوواالنسي در حالت مايع رسانا نمي1
2(SiO2    نوعي جامد كوواالنسي است و ساختار آن مشـابه جامـدهاي

  مولكولي مانند آب نيست.
) جامدهاي يوني بـرخالف جامـدهاي مولكـولي و هماننـد جامـدهاي      3

  .كوواالنسي نقطه ذوب بااليي دارند
  )82و  81، 78، 77، 72، 71، 69هاي  (شيمي دوازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .181
هاي گرماده (مانند سوختن بوتان)، هر چه اختالف سطح انرژي  در واكنش

دهنده با مواد فراورده بيشتر باشـد، مقـدار گرمـاي حاصـل از      مواد واكنش
  سوختن مقدار مشخصي از ماده سوختني نيز بيشتر خواهد بود.

  )62(شيمي يازدهم، صفحة   
  صحيح است. 3گزينه  .182

Cدومين آلكين  H3   باشد. (پروپين) مي 4
/ /Q mc Q J kJ      800 0125 194 19400 19 4  

/
/ /

g C H kJkJ x molC H x molmolC H g C H    3 4
3 4

3 4 3 4

40 48 519 4 0011 1  
  )71(شيمي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .183
و جـرم   yتوليـد شـده از واكـنش توليـد هيـدرازين را       H2جرم گـاز  
N)هيدرازين  H )2   گيريم: در نظر مي xتوليد شده را  4

mol N H molH g H?g H xg N H g N H mol N H molH   2 4
2 4

2 4 2 4

1 4 1
32 1 1  

/هيدروژن
x xg H y g    2 48 8  

Nو  H2دانيم مجموع  همچنين مي H2 13/توليد شده برابر  4   گرم است: 6
/

/ /
/

x y
x g N H , y g Hx y

      
2 4 2

13 6
12 8 0 82 48

  

سپس مقدار گرماي مورد نياز براي واكنش تجزيه آمونياك به هيدرازين 
0/به ازاي توليد    آوريم: را به دست مي H2گرم گاز  8

/
molH kJ?Q g H kJg H molH   2

2
2 2

1 1800 8 722 1  
Cدر نهايت مقدار  H N O3 5 3   آوريم: اوليه را به دست مي 9

molC H N O g C H N O?g C H N O kJ kJ molC H N O   3 5 3 9 3 5 3 9
3 5 3 9

3 5 3 9
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  )65تا  63هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .184

NH3 توانـد بـه ايـن شـكل      در دما و فشار اتاق گاز است بنابراين نمي
  نسبت داده شود زيرا شاره مايع است.

CH Cl3  وH O2 .هر دو مايع بوده و هر دو مولكول قطبي هستند  
CCl4 طبي است.يك مولكول ناق  

  )75(شيمي دوازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .185
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