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

   محل انجام محاسبات

 

  (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب))فارسي 
  است؟ نادرستها در كدام گزينه  معني برخي واژه -1

  كارگي) ـ مسحور (مفتون) ـ خوان (سفره) ) مهملي (بي1
  ) حشر (رستاخيز) ـ قُال (كمين) ـ نزه (خرّم)2
  ن)انگاري كردن) ـ متصيد (شكار كرد ) مناصحت (اندرز دادن) ـ اهمال (سهل3
 بهره) ) دستوري (رخصت) ـ خدو (بزاق) ـ خايب (بي4

  از ميان مجموعه واژگان زير معناي چند واژه درست است؟ - 2
دار شدن) ـ فايق (چيره) ـ خـوالگير (آشـپز) ـ يكايـك (ناگهـاني) ـ          (خاطرجمع) ـ عقده (گره) ـ گشن (بزرگ و وسيع) ـ تكفّل (عهده    ثقت«

  »له (آواز)بدسگال (بدخواهي) ـ درع (ترگ) ـ وي
  ) چهار4  ) سه3  ) پنج2  ) شش1

  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ معناي درست واژه - 3
  »مائده ـ عنود ـ مخذول ـ طبيعت ـ سوداگر«
  ـ طبع ـ بازرگان ي) طعام ـ لجوج ـ پست2  كار ـ پذيرفته شده ـ عادت ـ خواجه ) نعمت ـ ستيزه1
  گرديده ـ استعداد ـ جولقي ـ بدخواه ـ زبون) غذا 4  ) سفره ـ دشمن ـ خوار ـ سرشت ـ تاجر3

  شود؟ اماليي ديده مي غلطدر كدام گزينه  - 4
  شرمي ـ مهيب و ترسناك ـ فراق و دوري ) وقاهت و بي2  ) سنان و سرنيزه ـ مزيح و شوخي ـ كوس و طبل1
  و زيبايي ) استسقا و بيماري ـ مسرّت و شادماني ـ صباحت4  ) مرهم و دارو ـ مرحمت و لطف ـ جرس و زنگ3

اند كه در انوار الهي افتادند، گاه در سراپرده اهللا هست، گاه از هالوت حي رحمان سرمست،  اين طايفه، سالكان طريقت و طالبان حقيقت«در متن  - 5
چنـد   »گاه از منّت رحيم پست، گاه هست جمال احديت و گاه نيست كمال صمديت گشتند و گاه در روزه الفت از شراب قربت سرمست شـدند 

  شود؟ غلط اماليي يافت مي
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  اماليي هست؟ نادرستيدر كدام بيت  - 6
ــه1 ــت مگـــر ) آن دانـ ــر رخـ ــال ســـيه بـ ــاي خـ ــود     هـ ــپند بـ ــش سـ ــر آتـ ــم بـ ــم زخـ ــر چشـ  از بهـ

ــت2 ــوب اســـ ــوق مغلـــ ــگ شـــ ــبر در چنـــ ــت     ) صـــ ــون اســـ ــق مفتـــ ــار عشـــ ــل در كـــ  عقـــ

ــزل  3 ــي غـــ ــا فروغـــ ــد ) تـــ ــو شـــ ــراي تـــ ــزار م   ســـ ــد هـــ ــاحب صـــ ــت صـــ ــمون اســـ  ضـــ

ــتم زر    اســــتاده و صــــليح بــــه چنــــگ بتكــــده) ميــــان 4 ــاف رســ ــان مصــ ــگ ميــ ــو روز جنــ  چــ

  آمده است؟ نادرستاز ميان آثار زير نوع چند اثر  - 7
صـدا بـا حلـق     دار (منثور) ـ جوامع الحكايات و لوامع الروايات (منثور) ـ كليله و دمنه (منثور) ـ حمله حيدري (منثور) ـ هـم      شلوارهاي وصله«
  »نامه (منظوم) ـ گوشواره عرش (منظوم) ماعيل (منظوم) ـ روزها (منظوم) ـ الهياس
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  است؟ نادرستهاي وصفي در كدام بيت  تعداد تركيب - 8
ــرد1 ــاال نكـ ــر بـ ــر، سـ ــام عمـ ــون در تمـ ــد مجنـ ــي ) بيـ ــل ب ــرمندگي (  حاص ــز ش ــه ج ــود ب ــلي نب  )1حاص

ــاروان گذ2 ــي كـ ــراي بسـ ــاروان سـ ــن كـ ــت) زيـ ــذرد (   شـ ــز بگـــ ــما نيـــ ــاروان شـــ ــار كـــ  )2ناچـــ

ــبحگاهي3 ــيم ص ــه نس ــدم ك ــن امي ــب در اي ــه ش  )3بـــــه پيـــــام آشـــــنايي بنـــــوازد آشـــــنا را (  ) هم

ــاري4 ــداي آن يـــ ــانم فـــ ــر و زر و دل و جـــ ــه دارد (    ) ســـ ــا نگـ ــر و وفـ ــحبت مهـ ــقّ صـ ــه حـ  )1كـ

 
 

@konkurbanks

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                                             بندي آزمون آزمايشي جمعـ عمومي (رياضي و تجربي) رچه دفت                                                »2«صفحه  

   محل انجام محاسبات

 

  ؟شود نميدر كدام بيت نقش تبعي ديده  - 9
ــتانم آر1 ــاغ و گلســ ــه بــ ــاي رخ كــ ــت) بنمــ  بگشــــاي لــــب كــــه قنــــد فــــراوانم آرزوســــت  زوســ

ــرد و است   ) به حرص ار شربتي خوردم مگير از مـن كـه بـد كـردم2 ــتان و آب سـ ــود و تابسـ ــان بـ ــبيابـ  قاسـ

ــي3 ــي نبــــــ ــنفر وصــــــ ــجاع غضــــــ ــي     ) شــــــ ــق علــــ ــدرت حــــ ــم قــــ ــگ يــــ  نهنــــ

ــي4 ــر روي علـــــ ــداخت بـــــ ــدو انـــــ  افتخـــــــار هـــــــر نبـــــــي و هـــــــر ولـــــــي ) او خـــــ

 
  شود؟ به ترتيب در كدام گزينه ديده ميص شده هاي مشخ نقش دستوري واژه -10

 »ام بخــــش بنمــــا و بــــر گمراهــــي مـرهــــ بخــــــش ام اي آگــــــاهي ذره الهــــــي«
  ) نهاد ـ متمم ـ مفعول ـ مسند2    ) نهاد ـ مسند ـ مفعول ـ متمم1
  ) منادا ـ متمم ـ مفعول ـ متمم4    ) منادا ـ متمم ـ مفعول ـ مفعول3

  شود؟ ديده مي »وابسته پسين«در ابيات زير چند  - 11
 رود ســتانم مــيلوان دل كــه بــا خــود داشــتم بــا د رود ان كـارام جـانم مـي   رالف) اي ساربان آهسـته  

ــوي ام مهجـور از او بيچـاره و رنجـور از او    ب) من مانده ــه ن يگ ــيشــيك ــتخوانم م  رود ي دور از او در اس
ــرو   پ) محمل بدار اي ساروان، تندي مكـن بـا كـاروان    ــق آن س ــز عش ــي ك ــم م ــويي روان  رود روان گ

  ) نه4  ) هفت3  ) پنج2  ) سه1
  نقش ضمير مشخص شده در كدام بيت متفاوت است؟ -12

ــير1 ــد ش) اســـــ ــايي ز بنـــــ ــد رهـــــ ــكارش ن نخواهـــــ ــد  شــــ ــالص از كمنــــ ــد خــــ  جويــــ

ــوار غيبــــــت2 ــيش ديــــ ــي) مكــــــن پــــ ــز پســـــ   بســــ ــود كـــ ــي  شبـــ ــوش دارد كســـ  گـــ

ــ   3 ــر و بال ــن پ ــري، م ــال و پ ــا ب ــه ب ــت ك ــدهمت) گف  كنــده شــدم پــر و پر ياال و پــرش بــ در هــوس بــ  ن

ــار4 ــتري زنهــ ــابم انگشــ ــر يــ ــو گــ ــل تــ  در زيـــر نگـــين باشـــد   مصـــد ملـــك ســـليمان   ) از لعــ

  با توجه به ابيات زير كدام موارد درست هستند؟ -13
ــده خــون فشــانم ز غمــت   هــا گــل بــاغ آشــنايي چــه كــنم كــه هســت ايــن جــدايي شــبز دو دي

 بــه چشــم مــن درآيــي تــوبــه اميــد آنكــه شــايد  ؟در گلستان چشـمم ز چـه رو هميشـه بـاز اسـت     
ــرگ  ــه گلشــن گــلســر ب ــدارم ز چــه رو روم ب ــنيده ن ــه ش ــل ك ــي  ام ز گ ــوي ب ــه ب ــا هم ــايي ه  وف

  شود. ب) در ابيات سه جمله گذرا به مسند ديده مي  جمله است. هشتابيات داراي الف) 
  مشخص شده همه داراي نقشي واحد هستند. هاي ت) واژه  پ) افعال ماضي نقلي و مضارع اخباري در ابيات هست.

  ) الف و پ4  ) ت و الف3  ) ب و پ2  ) الف و ب1
  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  آرايه -14

ــي1 ــت مــ ــيرين بيــ ــاد روي شــ ــه يــ ــت) بــ  جنـــاس) /ســـفت (مجـــاز زد، كـــوه مـــي چـــو آتـــش تيشـــه مـــي گفــ

ــم )2 ــن غـ ــي از مـ ــ   زده دل مـ ــزه دوسـ ــد غمـ  )تشـخيص  /بـه  با ذكر مشبهگويا دارد (استعارهدوستان دلبر ما نرگس  تطلبـ

ــم3 ــاه ) بيــــدل ايــــن كــ ــزّ و جــ ــر عــ ــان بــ  آميــزي) حــس /نمــا  فخرهــا دارنــد و عــاري بــيش نيســت (متنــاقض  همتــ

ــرا4 ــدازد مـ ــش انـ ــرا در آتـ ــازد مـ ــرا سـ ــوزد مـ  تضـاد)  /وز من رها سازد مرا، بيگانـه از خويشـم كنـد (ايهـام تناسـب       ) سـ
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  »3«صفحه                                         بندي آزمون آزمايشي جمعـ عمومي (رياضي و تجربي) دفترچه  
  

   محل انجام محاسبات

 

  شود؟ ترتيب در كدام گزينه ديده مي هاي زير به آرايه - 15
  »تشبيهتلميح ـ استعاره ـ ايهام ـ «

ــون دل   ــه خ ــت ب ــل لب ــف) اي لع ــنه  ال ــا تش ــنه       ه ــا تش ــون م ــو چ ــدار ت ــه دي ــو ب ــم ت  چش
 ريــزد نمــك از پســته شــورش كــه گــاه خنــده مــي ب) ز من بادام چشمي برده دل تـا ديـدم از دورش  

ــي  ــو م ــا دور از ت ــال م ــه چيســت پ) ح ــي ك ــي  دان ــم بــ ــال چشــ ــاب  حــ ــيب از آفتــ  نصــ
ــافتي     ــر نت ــق گ ــت ح ــن امان ــاك م ــر خ  ميلومـــن چـــون مـــزاج خـــاك ظلـــوم و جهـــ ت) ب

  ) الف ـ ب ـ پ ـ ت4  ) ب ـ پ ـ ت ـ الف3  ) ت ـ پ ـ الف ـ ب2  ) ت ـ الف ـ پ ـ ب1
  شود؟ هاي ادبي ديده مي در بيت زير كدام آرايه -16

ــو را   « ــت ت ــا نيس ــويي ز وف ــه ب ــازه ك ــل ت  »تـــو رار از ســـرزنش خـــار جفـــا نيســـت خبـــ اي گ
  ) جناس ناهمسان ـ تشبيه ـ حسن تعليل ـ مجاز2  آميزي ـ جناس ناهمسان ـ تشبيه ) استعاره ـ حس1
  ) حسن تعليل ـ اسلوب معادله ـ استعاره ـ كنايه4  آميزي ـ تشبيه ـ استعاره ) اسلوب معادله ـ حس3

  كار رفته است؟هر دو به » تشبيه و استعاره«در كدام ابيات  -17
ــود      وصـال بـود   الف) شـب وصـال تـو چـون بـاد بـي       ــال ب ــزار س ــويي ه ــو گ ــراق ت ــم ف  غ

 چشـــم فلـــك چـــون تـــو آفتـــاب نبينـــد تــر بــه خــواب نبينــد    ب) روح ز تــو خــوب 
ــي ــد روح م ــاد مشــك  ج) پيون ــن ب ــد اي ــز كن ــز    بي ــديم خي ــت اي ن ــحر اس ــت س ــام نوب  هنگ

 بــر آن غريــب مــا چــه گذشــت اي صــبا بگــو دفشـان  هـا ز دام زلـف چـو بـر خـاك مـي       د)  جان
  ) ج ـ د4  ) ب ـ د3  ) الف ـ ج2  ) الف ـ ب1

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  - 18
ــن1 ــه مـ ــدي كـ ــرون آمـ ــوه بـ ــزار جلـ ــد هـ ــا صـ ــود)       ) بـ ــدت وج ــو را (وح ــنم ت ــا ك ــده تماش ــزار دي ــد ه ــا ص  ب

 كه ميل بردن است (پاكبازي عاشـقانه)  در قمار عشق هركس را تـــر) نيســـت راهـــي از دل و ديـــن بـــاختن نزديـــك2

 قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام (گريزناپـذيري از تقـدير)   ) كبــــوتري كــــه دگــــر آشــــيان نخواهــــد ديــــد3

ــايي   ) دانســـــــــــت كـــــــــــه دل اســـــــــــير دارد4 ــذير دارد (رهــ ــه دواپــ ــق)  دردي نــ ــذيري از عشــ  پــ

  شود؟ ديده مي ابياتمفهوم بيت زير در كدام  -19
ــه  « ــازني ك ــر خ ــود    ه ــين نب ــت ام ــنج امان  »ايــن قرعــه را كشــيد مشــيت بــه نــام مــا       گ

ــيد     ــت كش ــت نتوانس ــار امان ــمان ب ــف) آس ــد   ال ــه زدنـ ــن ديوانـ ــام مـ ــه نـ ــار بـ ــه كـ  قرعـ
ــت    ــت بداش ــت از امان ــرف دو دس ــو مش  ايـــــد بـــــر او نـــــاظري برگماشـــــت   بب ب) چ
ــت  ــر برادرانــ ــت آخــ ــف امانــ  بفروختنـــدت ارزان و انـــدك بهـــات كردنـــد    پ) اي يوســ

ــذ    ــك نپ ــان را فل ــت ك ــال آن امان ــاري    رفتت) حم ــت ي ــف توس ــز لط ــادي ك ــه اعتم ــتم ب  گش
  ) پ و ت4  ) پ و ب3  ) الف و ب2  ) الف و ت1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 20
ــد آن1 ــته بودنـــ ــس رســـ ــر نفـــ ــا) از چنبـــ ــت هـــ ــد آن  بــ ــته بودنــ ــه را شكســ ــا همــ ــا هــ  هــ

ــ    ) شــــــير حقــــــم نيســــــتم شــــــير هــــــوا2 ــن باشــ ــن مــ ــر ديــ ــن بــ ــل مــ ــوافعــ  د گــ

 غمــــانم هوســــناك كــــن   نــــه چــــون بــــي   ) دلـــــــم را بـــــــده عـــــــزم بـــــــر بنـــــــدگي3

ــو باشــم اميــدبــدان ) در آن نفـــس كـــه بميـــرم در آرزوي تـــو باشـــم4  دهــم جــان كــه خــاك كــوي ت
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  ؟نيستمفهوم كدام بيت و عبارت يكسان  -21
ــرون مـــي  بــه طــرب حمــل مكــن ســرخي رويــم كــه چــو جــام)1 ــون دل عكـــس بـ ــارم خـ ــد از رخسـ  دهـ

  لُ اناء يترشح بما فيهكُ

ــد2 ــد بلنـــ ــه او خواهـــ ــر كـــ ــد آن ســـ ــدش   ش) بلنـــ ــد نژنــــ ــه او خواهــــ ــد آن دل كــــ  نژنــــ

   تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء

 مـــــيفكن بـــــه روز جـــــزا كـــــار خـــــود را     اينجــــا كــــن آســــوده دل شــــو) حســــاب خــــود 3

   حاسبوا قبل ان تحاسبوا

ــه شـــكر آن را كـــه تـــو در عشـــرتي اي مـــرغ چمـــن)4 ــژده گلــــزار بيــــار    بــ  اســــيران قفــــس مــ

   كل شيء يرجع الي اصله

  مفهوم چند بيت يكسان است؟ - 22
ــا زب  ــف) تـ ــاكيرالـ ــد   خـ ــت تنومنـ ــ اي درخـ ــد  لمگس ــه پيون ــاك و ريش ــن آب و خ  از اي

ــرگس ــر چــه ن ــا ز ســيم و زر ســازند دان ب) اگ  هــم خــاك نرگســتان بــه    بــراي نــرگس  ه
ــواه   شج) من كز وطـن سـفر نگزيـدم بـه عمـر خـوي       ــو هواخـ ــربدر عشـــق ديـــدن تـ  متغـ

ــدار   ــر از دلـ ــن پـ ــواهي وطـ ــو خـ ــر تـ  خانـــــه را رو تهـــــي كـــــن از اغيـــــار د)  گـ
 چشم از آن دو چشم خسته شده اسـت نـاتوان   هـ) حال دلم ز خـال تـو هسـت در آتشـش وطـن     

  ) پنج4  ) چهار 3  ) سه2  ) دو1
  شود؟ در كدام موارد ديده مي» ليد و از فضل و رحمت كردگار نااميد شد.به شدتي كه از روزگار پيش آيد، نبايد نا«مفهوم عبارت  - 23

  الف) نيست روشن گهر از سختي دوران دلتنگ
  ب) بيش از اين سختي مكن با كار دشوارم بساز

  فرستمت ج) با درد صبر كن كه دوا مي
  د) از شب بخت سياهم صبح اميدي نزاد

  هـ) بسا محنت كه دولت آخرِ اوست
  ) ج ـ هـ4  ) ب ـ الف3  ) د ـ ج2  ) د ـ ب1

  در كدام ابيات به ترتيب وجود دارد؟» پرستي داري، مذّمت نفس اغتنام فرصت، تالش، توصيه به خويشتن«مفاهيم  - 24
ــوا   الـــف) اگـــر بـــر خـــرد چيـــره گـــردد هـــوا  ــر گــ ــوانگي بــ ــه ديــ ــد بــ  نخواهــ

ــي    ــود ب ــان س ــدر جه ــه ان ــت  ب) ك ــج نيس ــت     رن ــنج نيس ــود گ ــل ب ــه كاه ــم آن را ك  ه
ــد  ج) ــرد تنــ ــرد در دل مــ ــا خــ ــر بــ ــد  هنــ ــار كنـ ــردد ز زنگـ ــه گـ ــو تيغـــي كـ  چـ

ــار   ــام كـ ــرد هنگـ ــود مـ ــل شـ ــو كاهـ ــار   د)  چـ ــان روزگــ ــد چنــ ــس نيايــ  از آن پــ
  ) د ـ الف ـ ج ـ ب4  ) الف ـ ب ـ ج ـ د3  ) ب ـ ج ـ د ـ الف2  ) د ـ ب ـ ج ـ الف1

  همه ابيات با بيت زير قرابت مفهومي دارد؛ به جز: - 25
ــا دا « ــل فن ــا اه ــك ب ــر ي ــس س ــر ك ــي رد ه  »دبايد كـه بـه رنـگ شـمع از رفـتن سـر خنـد        رنگ
ــت1 ــازي اسـ ــود آن بـ ــقش بـ ــه عشـ ــه نـ ــان كـ ــان   ) جـ ــه جـ ــت كـ ــازي اسـ ــه بـ ــق نـ ــت عشـ ــازي اسـ  بـ

 تــو زنــدان تــو بنــد اســت و حيــات بــيكــه خــالص بــي ) اگــــر از كمنــــد عشــــقت بــــروم كجــــا گريــــزم2

ــه اســـت3 ــوق شـــمع و پروانـ ــال عاشـــق و معشـ  الك نــــــداري مگــــــرد پيرامــــــونســــــر هــــــ ) مثـ

 تـــا نميـــري دســـت مهـــرش كوتـــه از دامـــن مكـــن تـر اســت) مـردن انــدر كـوي عشــق از زنـدگاني خــوش4
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  (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب)) زبان عربي
* *ع26ـ35( :ةأو المفهوم من أو إلي العربي ةن األنسب في الجواب للترجمي(  

26 - »و لَيطَرْنَا عأَمباقكَانَ ع فطَرًا فَانْظُرْ كَيم ينَ ةُهِمرِمجالْم«:  
  كه عاقبت جنايتكاران چگونه خواهد بود! بنگربارانيم،  باراني ميها  بر آن) و 1
  كه سرانجام، كار مجرمان به كجا كشيد! نگاه كنپس  ،ها باران فرستاديم ) براي آن2
  اقبت گنهكاران چگونه بوده است؟) باراني بر ايشان نازل كرديم تا ببيني ع3
  ها باريديم پس بنگر كه فرجام مجرمان چگونه بود! ) باراني بر آن4

  :!»اأن يقتربوا منه او يخاف أعداؤُه ةٌنانٌ حادأس ألسماك القرش« - 27
  ترساند! ها مي ها دارند دشمنان را از نزديك شدن به آن هاي تيزي كه كوسه ماهي ) دندان1
  ها نزديك شوند! كه به آن ترسند از اين كه دشمنانشان ميتيزي است   ها دندان اهي) براي كوسه م2
  ها نزديك گردند! ترسند كه به آن ها مي هاي تيزي دارند و دشمنان آن ها دندان ) كوسه ماهي3
  شوند!ب ها ترسند كه نزديك آن ت و دشمنان ميها تيز اس هاي كوسه ماهي ) دندان4

  »:لفضحهم، عسي ألّا نرتكبه! ةو الكشف عن أسرارهم الخفي شؤون غيرنافي التّجسس  العمل بئس« - 28
  را مرتكب نشويم! بدي است، اميد است كه آنكار ها براي رسواكردنشان،  ) جاسوسي كردن در كارهاي ديگران و پرده برداشتن از رازهاي مخفي آن1
  دهيم!نرا انجام  است، اميد است كه آن بد كاري ،براي رسواييها،  و فاش كردن رازهاي مخفي آن غيرخودمان ) جاسوسي در امور2
  هاست، اميد است كه مرتكب انجامش نشويم! ها براي رسوا كردن آن و كشف رازهاي مخفي آن غيرخويش، تجسس در امور كار) بدترين 3
  را انجام ندهيم! باشد، اميد است كه آن ميها براي رسوا كردنشان  تجسس در كارهاي ديگران و فاش كردن رازهاي مخفي آن كار ) بدترين4

  »:بالدنا!و ال تنبت إلّا في  اًمتر ة و خمسة عشرعلي مئالمرتفعة  ةيزيد ارتفاع هذه الشّجر« - 29
  تر است! متر بيش و پانزده رويد، از صد مي كشور ماكه تنها در  بلند ) ارتفاع اين درخت1
  كند! رشد ميشور ما متر است، و تنها در كو پانزده است، باالتر از صد بلند ) ارتفاع اين درخت كه 2
  كند! رشد نمي كشور ماتر است و جز در  متر بيشو پانزده ، از صد بلند) طول اين درخت 3
  رويد! ا ميكشور متر است و تنها در  متر بيشو پانزده ، از صد بلند) بلندي اين درخت 4

  »:اضطُرِرنا أن نتوقّف ساعات في الطّريق الستبدالها!إحدي إطارات سيارتنا ف تانفجر عندما كنّا نسوق« -30
  چندين ساعت در جاده توقف نمايم! كه ما را ناچار كردماشين ما در راه تركيد، و  هاي الستيكيكي از كرديم،  وقتي كه رانندگي مي) 1
  ها در راه براي تعويض آن توقف كنيم! ناچار شديم كه ساعت و يكي از تايرهاي اتومبيل ما تركيد كرديم، كه رانندگي مي زماني )2
  هاي ماشين، چندين ساعت ناچار به توقف در جاده شديم! با تركيدن يكي از الستيكهنگام رانندگي، ) 3
  ها در راه توقف نماييم! يك تاير اتومبيل ما در راه تركيد، و ناچار شديم ساعتكرديم  وقتي كه رانندگي مي) 4

  :»!ةيالقُرآنِ و األحاديث و األدع ةألنَّها لُغَ ةِالعربي ةكثيراً منَ اللّغَ د استفادواق الشُّعراء اإليرانيونَ« -31
 كه آن زبان قرآن، احاديث و دعاها است! اند، چون ) شاعران ايراني، از زبان عربي بسيار استفاده كرده1
  !باشد مييث و دعا برند، زيرا كه زبان قرآن و حد ) شعراء ايراني از زبان عربي زياد بهره مي2
  اند! جا كه زبان قرآن، حديث و دعاها به عربي است، شعراء ايراني بسياري از آن استفاده كرده ) از آن3
  اند، زيرا كه زبان قرآن، احاديث و دعاها بوده است! ) بسياري از شعراء ايراني تبار از زبان عربي سود برده4

  »:ألّا يتدخّل فيما يعرِّضُه للتّهم! د نفسه علييعوطوبي لإلنسانِ الّذي « - 32
  !دهد ميعادت دهد،  چه او را در معرض تهمت قرار مي ) چه خوب است انساني كه خودش را به عدم دخالت كردن در آن1
  كند! عادت ميدهد،  چه او را در معرض تهمت قرار مي ) خوش به حال انساني كه به دخالت نكردن در آن2
  دهد! ها قرار مي نسان خوش را عادت بدهد كه دخالت در چيزي نكند كه او را در معرض تهمت) چه خوب است كه يك ا3
  دهد! ها قرار مي كه او را در معرض تهمت چه در آن دهد كه دخالت نكند مي ) خوشا به حال انساني كه خودش را عادت4
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33- عالخطأن ي:  
  يد اين كتاب نوشته شده، واژگان دو زبان را در بربگيرد!) قد يشتمل هذا الكتاب المكتوب علي مفردات اللّغتين: شا1
2 (أجنبي فرداتلَ منا حينما ال ةًلَن نَستَعمنَعرِفي لُغَت  عفندانستيمها را  ناها: از واژگان بيگانه در زبان خود استفاده نخواهيم كرد، وقتي معناي آنم!  
3 (الطّالب دساعفيداً لعلّه يكتاباً م تر كمك كند! جويان در فهم قواعد نحو بيشفيد خواهم نوشت، شايد آن به دانشفي فهم قواعد النّحو أكثرَ: كتابي م سأكتُب  
ـ      ايم كه تعداد كتاب ونَ كان أكثرَ من األعراب: شنيدهبيد اإليراني ةالمكتوب ةقَد سمعنا أنّ عدد الكتبِ المولَّفَ) 4 هـا،   يهاي تأليف شده نوشـته شـده بـه دسـت ايران

  تر از اعراب بوده است! بيش
34 - عحيح:ين الص  

  ) كانَ اهللا أرسلَ األنبياء ليهتدي النّاس: خداوند پيامبران را فرستاده بود تا مردم را هدايت كنند!1
  تر بگيرد! اي بيش آموز توقع دارد كه نمره ةً أكثرَ: چرا اين دانشأن تأخذَ درج التّلميذةهذه  م تتوقّعلَ )2
  خواهيم پس بايد براي آن تالش كنيم! تري مي : ما موفقيت بيشلذلك لْنحاولْنُريد نجاحاً أكثر فَ ) نحن3ُ
  گويم! ، به تو نميمعلمم مرا بدان دستور دادچه را كه  : جز آنأمرني به معلّميإلّا ما  لم أقُل لك )4

35- عحيح: يدارند! ناپسند مي هايي زشت دهند كه آن را نبايد مسلمانان به ديگران لقب«ن الص«  
 ال يلقِّبِ المسلمونَ اآلخَرينَ بِألقابٍ قَبيحة يكرهونَها!) 2  علَي المسلمات أن ال يلَقِّبنَ السائرينَ باأللقاب القَبيحة يكرهونَها!) 1
  باأللقاب الكريهة ال يحبونَها! النّاسوا علي المسلمين ألّا يلقِّب) 4  ال تُلقّب المسلمات السائرينَ بألقاب كَريهةٍ ال يحبونَها!) 3

  )36ـ42( :بما يناسب النّص ةاقرأ النّص التّالي ثم أجب عن األسئل* *
. فكانت عمليات البيع و الشراء قبل ذلك بطريقة التّبادل بالمتاع، و هـذه الطّري  قـة ال تخلـو مـن    يرجع تأريخ التّعامل بالنّقود إلي العصر الرّوماني

  النّقود هي البديل! فأصحبتتضييع للوقت،  صعوبة و
ا قيمة النقود فكانت بالنّسبة إلي وزنها، و هناك في بالد الرّوم دينارة وزنها مثقـال،  و درهم و نقود أ و أمينار فهو قطعة ذهبيا الدتُضـرب خري؛ أم 

  !مختلفخري ثمنها أقلّ و جنسها ن قيراطاً، و لكنّ النّقود األريعليها صورةُ الملك؛ و الدرهم قطعة من فضّة تختلف أوزانها بين عشرة إلي عش
  قود اإلسالمية!بعد مدة أصبح التّعامل بالنّقود الرّومية غير رسمي في الدولة اإلسالمية، و بعد الخالف الشّديد بين هاتين الدولتين ضُربت النّ

  عين الصحيح: - 36
  ) كلّ الشّعوب يصنعون نقودهم بسهولة حسب رغبتهم و قدرتهم!2  كان بيد الدولة الرومانية! النّقود، ألنّ الضّرب ن) ما ضرب المسلمو1
 ) إذا يستفيد الشّعب من نقود شعب آخر ال تقلّ قدرته!4  ) إنّ الشّعب القوي هو الّذي يصنع كلّ ما يحتاج إليه!3

  عين الصحيح: - 37
  ن قيراطاً يساوي مثقاالً من الذّهب!) عشرو2  ) ال تُضرب صورة الملك إلّا علي الدينار!1
 ) كان ثمن النّقود الذّهبية و الفضية يرتبط بأوزانهما!4  ) ال نجد النّقود إلّا أن تكون ذهبية أو فضية!3

  »....................تبادل المتاع دون النّقود صعب ألنّه : «الخطأعين  -38
  نشتري األشياء غير مطلوبة و ال تفيد لنا! )2  ) يأخذ وقتاً طويالً منّا لتطبيق األشياء!1
 ) يطلب منّا اجتهاداً كثيراً بسبب حجم المتاع و وزنه!4  ) ال يمكن تعيينُ ثمن المتاع دقيقاً بواسطة التبادل!3

  ):الخطأ(عين  ....................لماذا ترك المسلمون تعاملَهم بالنّقود الرّومية؟ ألنّ  - 39
1عتبارها!) النّقود اإلسالمية بهم!2    ة فقدت االمسلمين ضربوا نقوداً خاص (  
  ) الخالف الشّديد قد وقع بين الدولتين اإلسالمية و الرومية!4  ) هذه النّقود أصبحت غير رسمية في الدولة اإلسالمية!3

 )40ـ42إلعراب و التحليل الصرفي (* عين الصحيح في ا*

  »:أصبحت« - 40
1ل (لمن وزن  ـ مزيد خاطبةم) النقود«/ من األفعال الناقصة، اسمه ») أفعل«ثالثي«  
  »البديل«و خبره » النقود«) ماضٍ ـ للغائبة ـ حروفه األصلية: ص ح ب / اسمه 2
  »النقود«/ فعل من األفعال الناقصة، اسمه ـ مزيد ثالثي (من باب إفعال)  ) فعل ماض3ٍ
  » النقود«ن األفعال الناقصة، اسمه / فعل ماطب ـ مزيد ثالثي من باب إفعال ) للمخ4
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  »:تُضرَب« -41
  »صورة«/ نائب فاعله ) للغائبة ـ مجرد ثالثي ـ معلوم 1
  و الجملة فعلية» صورة«/ نائب فاعله ) فعل مضارع ـ للمخاطبة 2
  »صورة«/ فعل و نائب فاعله للغائبة ـ مجرد ثالثي ـ مجهول  ) مضارع ـ3
 و الجملة فعلية» صورة« هل و نائب فاعلـ مجهول / فع) فعل مضارع ـ للمخاطب 4

  »:مختلف« - 42
  »جنس«األصلية: خ ف ل) / خبر للمبتدأ  ه) مفرد مذكّر ـ اسم فاعل (فعله: اختلف، و حروف1
  (فعله: اختلف، علي وزن افتعل) / خبر  ) اسم ـ مفرد مذكّر ـ اسم فاعل2
  ختالف، من باب افتعال) ـ معرفة / خبر ) اسم فاعل (مصدره ا3
  جملةخبر الر ـ اسم فاعل (مصدره: اختالف) / ) مفرد مذك4ّ

 )43ـ  50** عين المناسب في الجواب عن األسئلة التالية: (

43 - عفي ضَبط حركات الكَلمات: الخطأن ي  
  هو أحسن منّا فَعلَينا أن نَبتعد عن العجبِ! قَد يكونُ بينَ النّاسِ من) 2  إنَّ بعض الطُّيور و الحيوانات تَعرف بِغَريزَتها األعشاب الطّبية!) 1
  ي حملِ شَيء يفوقُ وزنُها خَمسينَ مرّةً!تَعلم أنَّ النّملةَ تَقدر عل هل) 4  ي كَالم مدرس الكيمياء!في الحصة األولي كانَ الطّلّاب يستَمعونَ إل) 3

44- عحيح:ين الص  
  الذَّنَب: معصيةٌ يجتَنبها المؤمن لكَسب رضا اهللا!) 2  شَيء و الرّضا به و الرّغبة فيه!الموافقَةَ علي : ستقبالاال )1
  نَباتات لَها أوراقٌ خَضراء و هي تَنبت من األرض!: عشاب) األ4  حديثٌ في موضوعٍ معين يلقَي أمام عدد من النّاس!: الحضارة )3

45 - عفيه فعلٌ له حروف زائدة ليسما ن ي:  
  أهدي أحد أصدقائي األوفياء إلَي عيوبي بِكالم طيب!) 2  يحب أخي اإلحسان إلي المحتاجين و الضّعفاء!) 1
  ) أدرك العلماء أنّ للسان القطّ غدد تُفرز سائالً مطَهراً!4  تَحدث تلك الظّاهرة العجيبة في الهندوراس سنوياً!) 3

46- عجمع التّكسير مفعوالً:ن ي  
  ن إلي المساعدة كثيراً!يحتاج المساكين المستحقّو) 2  أعرف النّاس العقَالء الّذين يتأملون قبلَ الكالم!) 1
  يحترم المسلمون الحقيقيونَ األديان اإللهية دائماً!) 4  سمعت أصوات مرعبةٌ من باطن الغابة الكبيرة!) 3

47 - يوصوفاً نععدود مالم: 

  أربعةُ أحبة محمود األوفياء ما هجروه في الصعوبات!) 2  يكتب ثالثة تالميذ الصف العاشر واجباتهم بدقّة بالغة!) 1
  يقرؤون آيات القُرآن!في المسجد  ينَؤمنم سبعة رأيت) 4  خُمس زمالئنا قادرونَ علي اإلجابة عن هذه األسئلة! )3

48 - يما  نعنون الوقاية«فيه  ليس«: 

  أعانَني زميلي الذّكي في حلّ مسائل الهندسة فَشَكرتُه!) 2  يا رب اهدني إلي سبيلٍ فيه سعادة الدنيا و اآلخرَةِ!) 1
  أحسني إلَي نساء هنّ محتاجات إلي مساعدتك كثيراً!) 4  إلهي ال تُخزِني عند المواطنينَ الّذين أعيش معهم! )3

49 - ععاًسم التّفضيل اعل و اما فيه اسم الفن يم:  
  صنَع خَير أصحابي بيتاً خَشبياً كĤَخر عمله! )2  من شرّ المعاصي! ص أخي المؤمنتَخلّقَد  )1
  أعطَي أحد أفاضل بلدنا معجم قيم لي أمسِ!) 4  أنا شاب مخترِع أنفَع النّاس بخَدماتي العلمية!) 3

50- عن أدوات الشّرطن يما فيه م:  
  ما سبب نجاح اللّاعب الممتاز في المسابقة الرّياضية! )2  ما أقنع المخاطبينَ متكلّم يرفع صوته فوقَ أصواتهم! )1
  من يقدر علي حلّ أسئلة عجز أخي عن اإلجابة عنها!) 4  ما تَسمع من مدرس الصف المشفق ينفَعك في المستقبل!) 3

  كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب)) (پايه دهم (كلدين و زندگي 
  ارزش معلول چيست؟ نظير و جامع همه فضائل اخالقي گردد؟ از نظر ايشان نهي كارهاي لغو و بي حضرت علي (ع) چگونه توانست شخصيتي بي - 51

  كس بيهوده آفريده نشده است. ) با پيروي از رسول گرامي اسالم (ص) ـ هيچ1
  اند. ) ـ او را به خود وانگذاشته) با پيروي از رسول گرامي اسالم (ص2
  اند. ) با تقرب و نزديكي به خدا ـ او را به خود وانگذاشته3
  كس بيهوده آفريده نشده است. هيچ ) با تقرب و نزديكي به خدا ـ4
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  گردد؟ فريب و خدعه شيطان در كدام عالم آشكار شد و از كدام جمله مستفاد مي - 52
  خالف آن عمل كردم. اي دادم و ) برزخ ـ من به شما وعده1
  ) برزخ ـ من بر شما تسلطي نداشتم فقط شما را به گناه دعوت كردم.2
  ) قيامت ـ من بر شما تسلطي نداشتم فقط شما را به گناه دعوت كردم.3
  اي دادم و خالف آن عمل كردم. ) قيامت ـ من به شما وعده4

  با كدام مورد ارتباط مفهومي دارد؟» هللا رب العالمين«عبارت قرآني ترتيب مؤيد چه كساني است؟  مشخص كنيد هريك از موارد زير به -53
  ترين مؤمنان ـ باهوش    ـ مؤمنان زيرك

  زنند ـ اولي كنند ـ با يك تير چند نشان مي ) آنان كه فراوان ياد مرگ مي1
  زنند ـ دومي با يك تير چند نشان مي كنند ـ ) آنان كه فراوان ياد مرگ مي2
  كنند ـ دومي آنان كه فراوان ياد مرگ مي زنند ـ شان مي) با يك تير چند ن3
  كنند ـ اولي آنان كه فراوان ياد مرگ مي زنند ـ ) با يك تير چند نشان مي4

  هاي قرآني درباره معاد است؟ ترتيب بيانگر كدام استدالل هاي قرآني زير به هريك از عبارت - 54
  ال ترجعون انيـ اَنكّم ال  گونه است. ـ زنده شدن قيامت نيز همين

  ) اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت ـ معاد الزمه عدل الهي2  ) اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت ـ معاد الزمه حكمت الهي1
  هايي از زنده شدن مردگان ـ معاد الزمه حكمت الهي ) بيان نمونه4  معاد الزمه عدل الهي هايي از زنده شدن مردگان ـ ) بيان نمونه3

  ترتيب به كدام ويژگي عالم برزخ اشاره دارد؟ ك از موارد زير بههري -55
  ـ انجام خيرات و طلب آمرزش براي گذشتگان    ـ تلقين ميت به هنگام دفن

  ) وجود حيات ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا2    ) وجود حيات ـ وجود حيات1
  آگاهي ـ وجود حيات) وجود شعور و 4  ) وجود شعور و آگاهي ـ وجود شعور و آگاهي3

  براي چه كساني است؟ اين عبارت با كدام واقعه قيامت ارتباط مفهومي دارد؟» علي افواههم نختم«اين واكنش قرآني  - 56
  ) بدكاران ـ حضور شاهدان و گواهان، فرشتگان الهي2  ) بدكاران ـ حضور شاهدان و گواهان، اعضاي بدن1
  ) گناهكاران ـ حضور شاهدان و گواهان، اعضاي بدن4  گان الهي) گناهكاران ـ حضور شاهدان و گواهان، فرشت3

  ترتيب پاداش چه كساني است؟ با تدبر در آيات الهي هريك از موارد زير به -57
  هاي بهشتي ـ تملك باغ    ـ تكريم در بهشت

  داران متعهد ـ راستگويان ) امانت2    داران متعهد ـ نيكوكاران ) امانت1
  ) فروبرندگان خشم خود ـ نيكوكاران4  تگويان) فروبرندگان خشم خود ـ راس3

  هاي خود ارتباط درستي دارند؟ كدام عناوين با عبارت -58
  تقرب الهيب) هدف از خلقت انسان  عدم موفقيتالف) گذشت ايام

  تسهيل در رسيدن به هدف) عزم قويد  گام در مسير قرب الهيدومين ) تصميم و عزم براي حركتج
  د) ب، 4  ج) ب، 3  د) الف، 2  ج) الف، 1

  هاي خود دارند؟ چند مورد از موارد زير تناسب و ارتباط درستي با عبارت - 59
  يحبونهم كحب اهللاخداوند ب) عاشق  ها و كارها منشأ تصميمالف) محبت و دوستي

  حرم خدا) قلب انساند  صداقت در دوستي به خدا) ايمان به خداج
  مورد 4) 4  مورد 3) 3  مورد 2) 2  مورد 1) 1

  چند مورد از موارد زير به درستي تبيين شده است؟ - 60
  كيلومتر 5/22فرسخ شرعي 4ب) حدود     گرم 750مد طعامالف) يك 

  رساندن غبار غليظ به حلق) از مبطالت روزهn  ابطال روزه با نسبت دروغ به خدا و پيامبر) كفاره جمع]
  ) چهار مورد4  ) سه مورد3  ) دو مورد2  ورد) يك م1
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  نتيجه كدام حالت روحي است؟ خروج از آن چه بازتابي دارد؟» اعتدال«حفظ  -61
  طور كامل و غفلت از نيازي ديگر ) عفاف ـ غرق شدن در يك نياز دروني به1
  ) عفاف ـ غفلت از هدف اصلي زندگي و دور شدن از خدا2
  و دور شدن از خدا) حيا ـ غفلت از هدف اصلي زندگي 3
  طور كامل و غفلت از نيازي ديگر ) حيا ـ غرق شدن در يك نياز دروني به4

  سخن امام كاظم (ع) به برادرش در مورد حجاب پيرامون كدام بخش از حجاب است؟ و با كدام عبارت قرآني ارتباط مفهومي دارد؟ - 62
  ذين) حدود حجاب ـ فاليو2  ) حدود حجاب ـ يدنين عليهن من جالبيبهن1
  يدنين عليهن من جالبيبهن ) فلسفه حجاب ـ4    ) فلسفه حجاب ـ فاليوذين3

كنـد؟ ايـن    كدام مصراع زير ارتباط درستي با آن را تبيين مـي » خدايا زندگي مرا به آن چيزي اختصاص بده...«با تدبر در سخن امام سجاد (ع)  - 63
  سخن مؤيد كدام نياز برتر زندگي است؟

  ام، آمدنم بهر چه بود ـ درك آينده خويش ) از كجا آمده2  بهر چه بود ـ شناخت هدف زندگي ام، آمدنم ) از كجا آمده1
  شناخت هدف زندگي روم آخر ننمايي وطنم ـ ) به كجا مي4  درك آينده خويش روم آخر ننمايي وطنم ـ ) به كجا مي3

  ؟وجه افتراق تعاليم انبياء با يكديگر در چه اموري است؟ خاستگاه اين امر چيست -64
  ) احكام اصلي ـ متناسب با زمان و سطح آگاهي و نياز مردم2    ) احكام اصلي ـ تفاوت در اصل دين1
    تفاوت در اصل دين ) احكام فرعي ـ4  متناسب با زمان و سطح آگاهي و نياز مردم ) احكام فرعي ـ3

  كند؟ را به درستي تبيين مي» رس شدآموز صد مد نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسأله«مورد بيت  مكدا - 65
  ) امي بودن پيامبر ـ و ما كنت تتلوا من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينك2  ) امي بودن پيامبر ـ ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله1
  قل فاتوا بسورة مثله ام يقولون افتراه ) اعجاز لفظي ـ4  و ما كنت تتلوا من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينك ) اعجاز لفظي ـ3

  تبلور يافته است؟» ممنوعيت بردن داوري نزد طاغوت«در كدام عبارت شريفه قرآني  - 66
  ) الم تر الي الذين يزعمون انهم امنوا ...2    ) لقد ارسلنا رسلنا بالبينات...1
  ) الذين امنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم ...4  ) رسالً مبشرين و منذرين لئلّا يكون ...3

  شود؟ كدام حديث نبوي با آن ارتباط دارد؟ استنباط مي» اهميت معرفي جانشين پيامبر (ص)«از كدام آيه شريفه  - 67
  ) آيه تطهير ـ حديث منزلت4  ) آيه ابالغ ـ حديث غدير3  ) آيه ابالغ ـ حديث جابر2  ) آيه اطاعت ـ حديث جابر1

  عنوان الگو و اسوه معرفي شده است؟ ايشان براي چه كساني اسوه و الگو است؟ پيامبر گرامي اسالم (ص) در كدام موارد از سوي خداوند به - 68
  هاي دنيوي و اخروي از جمله در جايگاه رهبري ـ مؤمنان ) در همه زمينه1
  هاي دنيوي و اخروي از جمله در جايگاه رهبري ـ مسلمانان ) در همه زمينه2
  اه رهبري ـ مسلمانانهاي فردي و اجتماعي از جمله در جايگ ) در همه زمينه3
  هاي فردي و اجتماعي از جمله در جايگاه رهبري ـ مؤمنان ) در همه زمينه4

  دانستند؟ بر مسلمانان را تابع چه امري مي» پيروزي شاميان«حضرت علي (ع) در سخنان خود  - 69
  ) اتحاد آنان در پيروي از زمامدارانشان2  ) فرمانبرداري شتابان از زمامدارانشان1
  ها تر به راه حق بودن آن ) نزديك4    و تفرقه مسلمانان ) اختالف3

اقدام مهم حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) در مورد ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر چه بود؟ و چه درخواستي از ديگـران در رفـع ايـن     - 70
  ممنوعيت داشتند؟

  ) آموختن احاديث نبوي به فرزندان ـ انتقال اين مكتوبات امامان معصوم1
  هاي بعد ها به نسل آموختن احاديث نبوي به فرزندان ـ انتقال اين آموخته )2
  هاي بعد ها به نسل ) نوشتن احاديث نبوي براي مردم ـ انتقال اين آموخته3
  انتقال اين مكتوبات امامان معصوم ) نوشتن احاديث نبوي براي مردم ـ4
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   محل انجام محاسبات

 

  كدام است؟ اين آينده براي چه كساني است؟» عد الذكر...و لقد كتبنا في الزبور من ب«آينده قطعي در عبارت شريفه  -71
  ) تبديل خوف به امنيت ـ بندگان صالح2  ) تبديل خوف به امنيت ـ مؤمنان صالح1
  ) به ارث بردن زمين ـ مؤمنان صالح4  ) به ارث بردن زمين ـ بندگان صالح3

  ترتيب مربوط به كدام وظايف رهبري است؟ هريك از موارد زير به - 72
  تشخيص مصلحت نظام ـ مجمع

  ـ عدم خروج مردم از مسير قوانين الهي
  ) حفظ استقالل كشور و جلوگيري از نفوذ بيگانگان ـ تالش براي اجراي احكام1
  گيري براساس مشورت ) حفظ استقالل كشور و جلوگيري از نفوذ بيگانگان ـ تصميم2
  نفوذ بيگانگان گيري براساس مشورت ـ حفظ استقالل كشور و جلوگيري از ) تصميم3
  گيري براساس مشورت ـ تالش براي اجراي احكام ) تصميم4

  ترتيب كدام رابطه عليت برقرار است؟ به» حفظ پيمان با خدا«و » عزت نفس«و » تسليم و بندگي خدا«بين  - 73
  علت) معلول ـ علت ـ 4  علتـ  معلول) معلول ـ 3  ) علت ـ معلول ـ معلول2  ) علت ـ علت ـ معلول1

  يابد؟ ترتيب چگونه تداوم مي به» واليت ظاهري«و » مرجعيت ديني«يبت در عصر غ - 74
  ) مرجعيت فقيه ـ مرجعيت فقيه2    ) واليت فقيه ـ واليت فقيه1
  ) مرجعيت تقليد ـ واليت فقيه4    ) مرجعيت فقيه ـ واليت فقيه3

  نافي كدام مورد است؟» حب الشيء يعمي و يصم«حديث علوي  -75
  مشاركت پدر و مادر همراه شود. ) شناخت همسر بهتر است با1
  هاي شناخت همسر است. هاي خود از راه طرح نظرات و ديدگاه باوگوي دختر و پسر با يكديگر در جلسات حضوري  ) گفت2
  هاي شناخت همسر است. هاي قبل از ازدواج به منظور شناخت روحيه همسر از راه ) معاشرت3
  هاي شناخت همسر است. اي خانواده در محل زندگي و محل كار از راهموقعيت اعض ،) تحقيق درباره خانواده همسر4

 (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب)) زبان انگليسي

Part A: Grammar & Vocabulary 
76- A: Your hands are dirty. 

B: Yes, I know. I ....................them. 
1) have washed 2) have been washing 3) was washing 4) am going to wash 
 

77- If I were you, I wouldn’t go to that hotel. It is .................... all the other hotels in the town. 
1) as expensive as 2) more expensive than 3) most expensive 4) the  most expensive of 
 

78- I’ll never forget .................... to your father for the first time. He was such a kind person. 
1) when to talk 2) talked 3) to talk 4) talking 
 

79- The bus service isn’t very good at night – there are ……….. buses after 9:00. 
1) few 2) a few 3) several 4) no 
 

80- An international study reports that while men work outside, women carry the major responsibility for 
.................... jobs. 
1) ancient 2) domestic 3) popular 4) familiar 
 

81- Because of the coronavirus pandemic, all the schools in red areas are closed until further.................... . 
1) emphasis 2) situation 3) notice 4) process 
 

82- By ………………, an epidemic is any disease that is increasing in size within a population. 
1) definition 2) observation 3) description 4) element 
 

83- You need a decoding device to.................... some of the signals sent out by satellite and cable TV. 
1) consider 2) schedule 3) unscramble 4) introduce 
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   محل انجام محاسبات

 

84- Your math exercises have been downloaded onto the internet, so you can ....................them at home and work 
on them over the weekend. 
1) mention 2) improve 3) access 4) arrange 
 

85- A complex engine has many separate components, each performing a different .................... . 
1) pressure 2) disorder 3) influence 4) function 
 

86- While age is clearly an important factor, it does not always .................... the ability to understand. 
1) appreciate 2) diversify 3) include 4) reflect 
 

87- It is generally quite difficult to raise a family on a single .................... in this country today, so very often both 
parents work full – time. 
1) income  2) artifact 3) attempt 4) instance 
 

 Part B: Cloze Test 
In ancient times, the Moon was sometimes worshipped, and even when people stopped …(88)... it, they still 
wanted to do it. It used to be thought that the old Moon had a bad …(89)..., while the new Moon and the full 
Moon were lucky. People therefore chose the times of new and full Moon for beginning important …(90)... . 
Even today some believe that the Moon influences the weather, but there are no major …(91)… . However, the 
Moon does affect the sea, whose rise and fall are caused mostly by the …(92)… gravitational pull of the Moon 
and the Sun. 

88- 1) for worshipping 2) worship 3) worshipping 4) to worship 
 

89- 1) experience 2) influence 3) guidance 4) confidence 
 

90- 1) earnings 2) activities 3) recreations 4) directions 
 

91- 1) effects 2) results 3) degrees 4) interests 
 

92- 1) necessary 2) regional 3) populated 4) combined 
 

Part C: Reading Comprehension 
Passage 1 

Socrates (c.470 -399 BC) was one of the greatest Greek philosophers. Little is known about Socrates early life 
except that he served several times as a soldier and showed great bravery. He was born in Athens when that 
city was the leader of the world in literature, art, and government. 
Socrates knew all the most famous writers and statesmen of his time, but he had no desire to be famous himself. 
He only wanted to show people how to live wisely and happily, and to convince them that wisdom and honesty 
are more important than riches or fame. His guiding rule was “know yourself”. 
The young men of Athens were eager to learn from him. Socrates did not write down his teachings or invent any 
system of philosophy. Instead he talked with the young men wherever he met them, and started them thinking for 
themselves about what is good in life. Some of these young men later became writers and wrote down Socrates’ ideas. 
The most important of his followers was Plato. Plato’s writings are Dialogues in which the main speaker is  Socrates, 
discussing some questions with his young friends. Socrates would ask one of them to give an opinion on a subject. 
Socrates would then ask him questions. Often the person questioned had not really thought very deeply and had no 
good reason for his opinion. Then by more questioning they all tried to find the true answer .This method of learning 
the truth by asking questions has been named “Socrates” or “dialectic”. 
 

93- According to the passage, for some time in his life Socrates .................... . 
1) was a soldier  2) served soldiers in Athens 
3) encouraged soldiers to be brave 4) taught philosophy to brave soldiers 
  

94- All of the following are true about Plato EXCEPT that he .................... . 
1) was an important student of Socrates 
2) helped a method of learning the truth develop 
3) learned things from Socrates when he was a young man 
4) wrote a book in which he used one of the speakers to attack the ideas of Socrates 
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   محل انجام محاسبات

 

95- The word “him” in line 12 refers to .................... . 
1) Socrates  2) Plato himself 
3) a speaker in Plato’s book    4) a student of Plato 
 

96-  It can be understood from the passage that Socrates was born at a time when .................... . 
1) Greece was under the control of soldiers 2) Athens was in its best days 
3) no one lived happily and wisely 4) his country needed more soldiers than artists 
 

Passage 2 
At the start of every new year, many of us promise ourselves that a certain number of times a week we will go 
to the gym, go jogging, attend an exercise class, etc. But many of us have a hard time including exercise in our 
lives, or we start off well and then stop. 
The key could be to find the right type of exercise for  you. After all, if we end up doing something we enjo  and 
can see the positive effects of, we are more likely to do it for longer than a few weeks.  Studies suggest that six 
weeks are all it takes to form a habit, so once we have managed to continue for that length of time, chances are 
that exercise has become a routine part of our lives that we do not question. So what exercise is right for you? 
First of all, you need to find out what your goal is. Are you mainly interested in destressing or in getting healthier? If 
your important goal is relaxation, then ask yourself if you want to do this energetically, in which case a type of 
exercise based on boxing may, for example, be right for you. If you have a calmer style, then you could choose some 
exercise you can do alone, such as walking,  doing some gardening, or selecting a brisk daily walk around the block. 
If you get more interested in working with others, than you could join a tennis, fitness or t’ai chi class, all designed to 
stretch and strengthen your muscles and with the added benefit of calming the mind. 

97- The passage claims that many of those who promise themselves at the beginning of each new year that they 
would start  doing some type of exercise .................... .   
1) never join a sports club  2) fail to keep their promise 
3) have not already done any exercise 4) can only exercise several times a week 
 

98- On the whole, the passage is intended to .................... .  
1) help people choose the right exercise for themselves 
2) introduce the positive effects of exercise on people’s health 
3) explain the reasons why people stop exercising after some time  
4) compare and contrast different types of exercise plans with one another 
 

99- The passage mentions all of the following about the effects of joining a t’ai chi class EXCEPT .................... . 
1) working with others 2) getting relaxation 3) strengthening your muscles 4) calming the mind 
 

100- According to the passage, doing exercise can become a habit if the person doing it l .................... .  
1) has made himself/herself a promise to do so 2) knows about his goal of exercising 
3) selects an easy type of exercise 4) goes on doing it for six weeks 
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مبحث آزمون آزمایشی جمع بندي 3 ـ پایه دوازدهم (1401/2/23)

دروس
مباحث ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی)

ادبیات عمومی (انسانی)

ادبیات عمومی (انسانی)

دین و زندگی

معارف اقلیت

زبان انگلیسی
ریاضی تجربی

فیزیک تجربیزیست شناسی

دیفرانسیلشیمی

هندسه / گسسته

فیزیک ریاضی

ریاضی اختصاصی (انسانی)

ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

زبان اختصاصی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

زبان عربی (عمومی)

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

مباحث
فارسی

دین و زندگی (انسانی)

زبان انگلیسی

ریاضیات (تجربی)

زیست شناسی

فیزیک (تجربی)

شیمی

حسابان

هندسه / ریاضیات گسسته

فیزیک (ریاضی)

ریاضی و آمار 

علوم و فنون ادبی

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

جامعه شناسی

فلسفه و منطق

اقتصاد

دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

زبان عربی (ریاضی و تجربی)

زبان عربی (عمومی انسانی)

تاریخ 

جغرافیا

روان شناسی

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (فصول 4 و 5)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

ریاضیات گسسته (کل کتاب)

ـــــــ

ـــــــ

مباحثدروس

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

ـــــــزمین شناسی

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)
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آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه شماره 2

مدت پاسخ گویی: 146 دقیقهتعداد سوال: 135

آزمون آزمایشی جمع بندي 2

جمعه 1401/01/26

کدآزمون: 
DOA12T11

دوره اي دوازدهم تجربی ـ جمع بندي (پایه)

مدت پاسخگوییتا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانیردیف

40 دقیقه2581105

22 دقیقه

32 دقیقه

30 دقیقه 30161190

25136160

30106135

مدت پاسخگوییتا شمارهاز شمارهتعداد سؤالمواد امتحانیردیف

40 دقیقه25121145

30 دقیقه

31 دقیقه

30 دقیقه 30211240

25186210

40146185

5

زمین شناسی

ریاضیات

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

15دقیقه 20101120
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طراحان، بازبینان و ناظران علمی:

گروه فنی و تولید:

  

فیزیک

فیزیک

شیمی

 

 

 

 

ریاضیات

زمین شناسی

فیزیک

شیمی

زیست شناسی

 

 

 

 

  

سیروس نصیري ـ آرش اعتمادي

نصراهللا افاضل ـ پریسا شکارسري ـ وحید توتونچی 

دکتر شاپور نامور ـ دکتر شهال ایمانی

آذین افضل زاده

امیر کبیري راد ـ پرسا کامکار

  
مسئول دفترچه

مهدیه کیمیایی پناه

حروف نگاران

صفحه آرایی

نکیسا رحمانیمدیر تولید

مهناز احراري 

مهدیه کیمیایی پناه
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  (كل كتاب)شناسي  زمين
  باشد؟ يابي سازه مي مربوط به كدام عامل مؤثر در مكان يهاي انحالل تشكيل حفره -101

  ) جنس سنگ4  ) تنش3  ) نفوذپذيري2  ) توپوگرافي1

  شوند؟ هاي آتشفشاني رؤيت مي كدام گروه از عناصر زير در سنگ -102
  ) آرسنيك ـ فلوئور ـ يد4  ـ سلنيم ) فلوئور ـ يد3  ) يد ـ سلنيم ـ كادميم2  ) جيوه ـ روي ـ آرسنيك1

  هاي پوسته زمين در چه مواردي حائز اهميت است؟ مطالعه شكستگي - 103
  سنگ ) ذخاير زغال4  ) تشكيل كانسنگ ماگمايي3  هاي قديمي ) سازه2  هاي زيرزميني ) تجمع آب1

  تري دارد؟ نفت در چه نوع سنگي و در چه مناطقي از ايران تمركز بيش -104
  داغ و ايران مركزي ) سنگ آهك ـ كپه2  فارس ـ سرخس و خليجسنگ آركوز  ) ماسه1

  فارس و زاگرس ) سنگ آهك ـ خليج4    داغ سنگ ـ زاگرس ـ كپه ) ماسه3

  به چه علت زاويه تابش خورشيد در يك عرض جغرافيايي در طول سال متفاوت است؟ - 105
  ) كروي بودن زمين2    ) انحراف محور زمين1

  ) حركت انتقالي زمين4    وا) نزديك بودن زمين به مدار است3

  شناسان در اكتشاف معدن چيست؟ وظيفه اصلي زمين -106
  هاي معدني هاي موجود در نمونه ) شناسايي كاني2  ) تعيين عيار فلز و كيفيت ماده معدني1

  هاي ژئوشيمي ) بررسي نقشه4  ) شناسايي مقدار ذخيره معدن و بررسي عيار ميانگين ماده معدني3

  شناختي معرفي كنيم، چه موردي فاقد اهميت است؟ عنوان ميراث زمين ه را بهاگر بخواهيم يك پديد - 107
  ) ارزش بااليي از نظر علمي و آموزشي داشته باشد.2    اي داشته باشد. ) زيبايي ويژه1

  اي داشته باشد. ) در رونق اقتصادي كشور جايگاه ويژه4    ) كمياب باشد.3

  تري دارند؟ مكدام دسته از امواج زير شدت تخريب و سرعت ك - 108
1 (R  وP  2 (P  وS  3 (S  وL  4 (L  وR  

  شوند؟ كدام دسته از عناصر زير از راه آب به بدن انسان وارد مي -109
  ) آرسنيك ـ جيوه ـ يد ـ سلنيم2    ) كادميم ـ سلنيم ـ روي ـ يد1

  ) جيوه ـ فلوئور ـ كادميم ـ آرسنيك4    ) جيوه ـ روي ـ سلنيم ـ آرسنيك3

  گيرد؟ ي صورت ميذخيره نفت در چه فضاي -110
  ) حفرات انحاللي4  ) مغار3  ) تونل2  ) ترانشه1

  كند؟ بيان مي» برخي از نواحي جهان«را با » هاي مناطق مختلف ايران سن سنگ«كدام رابطه مفهوم درستي از مقايسه  -111
  تر از آمريكاي شمالي تر از آفريقا و بيش ) جوان2    تر از هند تر از استراليا و جوان ) كم1

  تر از سيبري تر از آمريكاي جنوبي و بيش ) جوان4  تر از عربستان تر از سيبري و كم ) بيش3
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  تر است؟ هاي زير بيش يك از خاك ضخامت حاشيه مويينه كدام - 112
  ) خاك كشاورزي4  اي ) خاك ماسه3  ) خاك رسي2  ) خاك شني1

  گير در كدام گزينه به درستي مطرح شده است؟ هاي يك نفت ويژگي -113
  هاي بااليي ـ محيط عاري از اكسيژن باال ـ فشار مناسب اليه ) قابليت نفوذ1
  سنگ مخزن طبيعي ـ پوش سنگ نفوذناپذير ـ تخلخل باال) 2
  بندي ريز هايي با دانه حضور گنبد نمكي ـ نفوذپذيري باال ـ حضور سنگ) 3
  ذسنگ غيرقابل نفو ) شكل هندسي مناسب ـ سنگ مخزن با تخلخل و قابليت نفوذ باال ـ پوش4

  ؟شود مقدار دبي به چه صورت محاسبه مي - 114
  ) تعيين سرعت جريان آب برحسب متر بر ثانيه2  تعيين حجم آب عبوري از مقطع عرضي رودخانه در واحد دقيقه) 1
  ) تعيين مساحت سطح مقطع جريان آب برحسب متر4  گيري سطح مقطع آن ) تعيين سرعت آب در يك رود و اندازه3

  ؟هاي خاكي كدام استمصالح به كار رفته در سد -115
  شن، ميلگرد، سيمان) 4  ماسه، شن، شيمان، رس) 3  شن، ماسه، قلوه سنگ، خاك رس)2  قلوه سنگ، سيمان، ميلگرد) 1

  كنند؟ بزرگي يك زلزله را براساس كدام مورد تعيين مي - 116
  ) مقدار انرژي آزاد شده از مركز بيروني زلزله2  هاي وارد شده به ساخته بشر ) ميزان خسارت1
  نگار هاي لرزه دست آمده از دستگاه هاي به ) داده4  ها لرزه رسم شده در نقشه هاي هم هاي منحني ) فاصله3

  گردد؟ يك از دو مدار ديگر به دور زمين مي مطابق نظريه زمين مركزي، مدار گردش عطارد در ميان كدام - 117
  دار ماه و زهره) م4  ) مدار زهره و مريخ3  ) مدار خورشيد و مشتري2  ) مدار زحل و مريخ1

  شرايط تشكيل پگماتيت در كدام مورد به درستي مطرح شده است؟ -118
  شوند. ) با سرد شدن و تبلور يك ماگما عناصري كه چگالي بااليي دارند موجب تشكيل بلورهاي درشت مي1
  هاي بزرگ. نشيني عناصر به شكل كانسنگ در داخل شكستگي ) ته2
  دهنده سنگ مناسب باشد. اد فرار فراوان باشد و شرايط براي رشد بلورهاي تشكيل) پس از تبلور ماگما، مقدار آب و مو3
  شوند. صورت درشت بلور تشكيل مي ) همزمان با تبلور ماگما رسوباتي كه چگالي زيادتري دارند به4

  حركت آب در داخل آبخوان چقدر است؟ - 119
  تر از يك متر تا صدها متر ) كم2  ) حركت آب و سرعت آن ثابت است.1
  ) بين صد تا دويست متر در روز4  ) بستگي به ميزان آب ورودي به آبخوان دارد.3

  گيرند؟ دهنده يك كهكشان تحت تأثير كدام نيروها در كنار هم قرار مي اجرام مختلف تشكيل -120
 ) الكتروستاتيك كولني4  ) حاصل از انفجار اوليه3  ) گرانش هسته2  ) گرانش متقابل1

  اب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب))(پايه دهم (كل كترياضيات 

xاگر مجموعه جواب نامعادله - 121 x

| x |

 




2 5 4
2 ο  بازهI باشد، حاصل( , ] I1 1 Υ كدام است؟  

1(( , )1 4  2(( , )1 4  3(( , )1 5  4(( , )1 5  
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!nمجموع صد جمله اول دنباله -122
na ( )  1   چقدر است؟ 1

1( 198  2( 200  3 (199  4 (196  

cosحاصل عبارت -123
A ( )cos

cot cos


  

  

2
2

2 2   كدام است؟ در صورت بامعنا بودن1

1(cos 2  2(
cos 2

1  3 (1  4(sin 2  

Bدار عدديمق -124 ( ) ( )   3 33 32 1 2   كدام است؟ 1

1(36 2   2(310 2   3( 34 6 2  4(  36 4 2  

yنمودار سهمي nبه ازاي چند مقدار صحيح  - 125 (n )x x n    24 5   كند؟ عبور مي از هر چهار ناحيه مختصات 3
1( 6  2( 5   3( 8  4( 7   

  كنار هم قرار گيرند؟» ز«و » ر«كه دو حرف  طوري توان نوشت، به حرفي مي 6چند كلمه » مزرعتي«با حروف كلمه  -126
1 (250  2 (720  3( 240  4 (120  

xمعادله -127 x x

x x x

 
 

 

1 5
21

  چند ريشه حقيقي دارد؟ 

  يك) 4  ) سه3  ) دو2  هيچ )1
  ) چه نوع متغيري است؟BMIني (شاخص توده بد - 128

  كمي ـ پيوسته) 4  ) كيفي ـ اسمي3  ) كمي ـ گسسته2  كيفي ـ ترتيبي )1
  است؟ 30تر از  كنيم. با چه احتمالي مجموع مربعات اعداد رو شده كم دو تاس را با هم پرتاب مي -129

1(19
36

  2(1
3

  3(17
36

  4(1
2    

xفاصله دو خط - 130 y m 3 وx y 3   چقدر است؟ mاست، مجموع مقادير  40برابر 1
1 (21  2( 2  3 (19-  4 (2-  

)xهاي معادله ريشه و اگر -131 x) 1 باشند، مقدار عددي 7 2 چقدر است؟  
1 (5  2 (7  3 (6  4 (8  

fاگر -132 (x) x 1 f، ضابطه4 ( x)1   كدام است؟ 2

1(x 21
4

  2(x 21
4

  3(x 21
4

  4(x 21
4

  

sinمقدار عددي - 133 cos
A

sin cos

  


  
320 170
80   كدام است؟ 50

1)4  ) صفر3  -1) 2  1) 1
2
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اگر -134
x

f (x) x
lim

f(x) x






3

2
و 4

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


 
2

باشد، حاصل 3
x
lim(f (x) g(x))



2

  كدام است؟ 

1(16
3

  2(23
3

  3(
7
3

  4(25
3

  

حاصل - 135
x ( )

lim [ ]
x


21

4

1
4

  كدام است؟ 

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

yتابع -136
x




  بر روي كدام بازه پيوسته است؟ 1

1(( , ) ο  2(( , )1  3(( , )ο 4(( , )
1
2

  

log، -1اگر  - 137 (b )2 b، سه جمله متوالي دنباله حسابي و3و  1 a ،3  اشند، مقدار سه جمله متوالي دنباله هندسي ب -1وa كدام است؟  
1 (3  2 (3-  3 (12  4 (12-  

sinاگر - 138 x sin x  2 1
|باشد، مقدار 4 tan x   كدام است؟ |

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

2
  

xهاي واريانس داده -139 , x , x , x10 8 6   كدام است؟ 4
1(x23   2(x25  3(x24  4(x26   

  است؟ NPCچند برابر مساحت مثلث  ABCباشد، مساحت مثلث  ABوسط  Mاالضالع است. اگر  يك متوازي MNPBدر شكل زير،  -140
1 (4  
2( 3  
3 (2  
4 (6  

  كنيم. با چه احتمالي هر دو مهره قرمز است؟ اي سه مهره آبي و چهار مهره قرمز قرار دارد. دو مهره متوالي و بدون جايگذاري انتخاب مي درون كيسه - 141

1(3
7

  2(4
7

  3(2
7

  4(1
14

  

  كدام است؟ mبا توجه به نمودار سهمي مقابل، مقدار  -142

1(25
8

  

2(23
8

  

3(23
16

  

4(25
16
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  چقدر است؟ ABHدر مثلث  ABبا توجه به شكل مقابل، طول ميانه وارد بر  -143

1(17
8

  

2(15
8

  

3(17
4

  

4(15
4

  

fدامنه تابع -144 (x) log( x )  2 a)صورت به 6 , )   است، مقدارa كدام است؟  

1 (32  2( 36  3( 34  4 (38  

fاگر - 145 (x) x  g(x)و 1 x 5 باشد، برد تابعh(x) (fg)(x) كدام است؟  
1(( , ] 5  2(( , ] 3  3(( , ] 4  4(( , ) ο  

  كل كتاب))شناسي (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم ( زيست
  با توجه به انواع بافت پيوندي در جانوران، چند مورد از موارد زير به درستي بيان شده است؟ -146

  الف) بافت پيوندي سست در هر چهار اليه لوله گوارش وجود دارد.
  در ناحيه آرنج شوند. ا،به نام ليپوم توانند باعث ايجاد نوعي تومور بدخيم رويه خود مي بيهاي بافت پيوندي چربي با تكثير  ب) ياخته

  كند. اي را احاطه مي اي)، دسته تار ماهيچه پ) بافت پيوندي متراكم (رشته

  دار وجود دارد. هاي هسته ت) در بافت پيوندي خون، انواعي از ياخته
1 (1  2 (4  3 (3  4 (2  

  كند؟ اشاره مي نادرستيدر رابطه با گوارش مواد غذايي در دهان، چند مورد به مطلب  -147

  شود. ها و گوارش مكانيكي، غذا به ذرات قابل جذب تبديل مي به كمك دندان الف)

  شوند. هاي گوارشي غده بناگوشي، از طريق مجرايي در پايين دهان به حفره دهاني وارد مي ب) آنزيم
  كنند. با خاصيت آنزيمي خود به گوارش مواد غذايي كمك مي ،پ) همه ترشحات غدد گوارشي در دهان

  شود. در دهان شروع و در معده كامل مي ،يميايي همه مواد غذاييت) گوارش ش
1 (3  2 (4  3 (2  4 (1  

  ؟كنند نمييك را توليد  هاي ديواره روده انسان، كدام ياخته -148
  ) مايع مخاطي4  گاسترين )3  آنزيم )2  ) سكرتين1
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  راه دارند، مشخصه اين جانور كدام است؟خوار، تعدادي كيسه وجود دارد كه به درون معده  در اطراف معده نوعي جانور گياه -149
  بخش حجيم انتهاي مري آن، در ذخيره و نرم كردن غذا نقش دارد.) 1

  پاهاي جلويي آن، به مراتب طولي بلندتر از پاهاي عقبي دارند.) 2

  ) جايگاه اصلي جذب مواد غذايي در آن، نقشي در گوارش شيميايي ندارد.3

  شود. هاي بدن رانده مي قلب، ابتدا به سوي سر و ساير بخشدار  ) خون از طريق منافذ دريچه4

  ....................ياخته نوع دوم  ....................در ديواره حبابك، ياخته نوع اول  - 150
  ) همانند ـ مربوط به بافت پيوندي بوده و در تبادل گازهاي تنفسي نقش دارد.1

  ئيني و گليكوپروتئيني قرار دارد.هاي پروت اي از رشته همانند ـ بر روي شبكه) 2

  برخالف ـ ظاهر سنگفرشي داشته و ترشح عامل سطح فعال را بر عهده دارد.) 3

  كند. خواري خود به دومين خط دفاعي بدن كمك مي ) برخالف ـ فراواني زيادي داشته و با درشت4

  اند؟ ا به خود اختصاص دادهها ر تر حجم شش كدام ويژگي، مربوط به ساختارهايي در شش انسان است كه بيش -151
  ها قرار دارند. عنكبوت در فضاي درون ششتار همچون ) 1

  باشند. هايي از نايژه هستند كه فاقد غضروف مي ) انشعاب2

  شوند. اي قرار داشته و در هنگام دم و بازدم دچار تغيير حجم مي در بخش مبادله) 3

  هاي خوني فراواني وجود دارد. مويرگ ها دهند و درون آن گونه به شش مي ) ساختاري اسفنج4

  است؟ نادرستيك از موارد زير در رابطه با تشريح قلب گوسفند  كدام - 152
  شود كه خون روشن دارد. دهليز چپ، دو سياهرگ ششي وارد ميبه ) 2  .هاي اكليلي در هر دو طرف قلب حضور دارند رگ )1
  ) قطورترين ديواره قلب، ديواره بطن چپ است.4  دارد. هاي اكليلي وجود ) در ابتداي آئورت دو مدخل براي سرخرگ3

  كشد؟ ها، طول مي تري نسبت به ساير گزينه طور طبيعي كدام گزينه مدت زمان بيش در قلب يك انسان سالم، در يك چرخه ضربان قلب، به - 153
  هاي سيني بسته شدن دريچه ها، تا هنگام ) شروع ورود خون به سرخرگ2  ها ، تا توقف ورود خون به سرخرگT) شروع ثبت موج 1
  ، تا هنگام شنيدن صداي دومPشروع ثبت موج ) T  4هنگام شنيدن صداي اول، تا هنگام ثبت قله موج  )3

  اي دارند؟ كنند، چه مشخصه هاي مختلف بدن هدايت مي هايي كه خون قلب را به سمت بافت در انسان، همه رگ - 154
  ها وجود دارد. هاي بافت پوششي در ديواره آن ) يك اليه از ياخته2  اي قطور دارد. ه ماهيچههاي كشسان فراوان و الي ها، رشته ) ديواره آن1
  طور پيوسته جريان دارد. ها، همواره خون به ) در درون آن4  شود. هاي صاف حلقوي فراوان يافت مي ها، ماهيچه ) در ديواره آن3

  اند؟ ها به درستي بيان شده ارتدر رابطه با مراحل تشكيل ادرار، در يك انسان سالم كدام عب - 155
  شود. الف) در نخستين مرحله تشكيل ادرار، بخش عمده خون، از كالفك خارج و به كپسول بومن وارد مي

  شود. طور قطع وارد كپسول بومن نمي هاي كالفك عبور كند، به منافذ مويرگ از اي كه ب) هر ماده
  روند. تر مي تر به محلي با غلظت بيش كمپ) در بازجذب، همواره مواد مفيد از محلي با غلظت 

  د.نريز اي، به درون گرديزه مي هاي دور لوله مانده در مويرگ دهد و طي آن فقط مواد دفعي باقي ت) ترشح در جهت مخالف بازجذب رخ مي
  الف و ب) 4  ) ب و ت3  ) الف و پ2  فقط ب )1
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  اي دارد؟ سامانه دفعي در زنبور چه مشخصه - 156
  ) در دو انتها باز است.2  صورت مثانه درآمده است. نتها بهنزديك به ا )1
  ) در بخشي از طول با شبكه مويرگي ارتباط دارد.4    شود. به روده تخليه مي )3

  ؟نيستكدام گزينه، از وظايف پوستك (كوتيكول)  - 157
  هاي زميني جلوگيري از نفوذ آب در اندام) 2    ) محافظت از گياه در برابر سرما1
  محافظت در برابر نيش حشرات) 4    اه) حفظ آب گي3

  است؟ نادرستدانه است. كدام گزينه در رابطه با بخشي كه با عالمت سؤال مشخص شده است،  شكل زير مربوط به ساقه گياهي نهان - 158

  
  ها به جا مانده است. كنند كه ترابري مواد در گياه را بر عهده داشته و فقط ديواره آن هايي توليد مي به سمت درون و بيرون خود ياخته) 1
  كند. تر از مقدار بافتي است كه به سمت خارج توليد مي كند به مراتب بيش ) مقدار بافتي كه به سمت داخل توليد مي2
  دهد. تر حجم ياخته را هسته به خود اختصاص مي هايي به هم فشرده با هسته درشت در مركز است و بيش داراي ياخته) 3
  گيرد. هاي محيطي قرار مي رپوست قرار دارد و با كندن پوست درخت در برابر آسيب) در يك ساقه چوبي، زي4

  اي درست است؟ در رابطه با قارچ ريشه ،كدام عبارت - 159
  ) گياه بدون همزيستي با قارچ ريشه، قادر به رشد نيست.1
  كند. ميشود و بخش عمده آن به درون ريشه نفوذ  صورت غالفي روي ريشه تشكيل مي قارچ ريشه، به) 2
  كنند. گذرند و با آوندها مبادله مي هاي ريشه مي هاي ظريف قارچ ريشه از بين ياخته ) ريشه3
  شود. هاي ريشه، وارد نمي گيرد، ولي از همه قسمت غالف قارچ ريشه روي ريشه قرار مي) 4

  ند؟ك كننده عبور آب در غشا به مطلب درستي اشاره مي چند مورد، در رابطه با پروتئين تسهيل -160
  الف) نوعي كانال سراسري است كه با هر دو اليه غشا در تماس است.

  شود. ل متوقف ميوها، جريان آب در غشا واكوئ ب) بدون حضور اين پروتئين
  هاي گياهي و جانوري وجود دارد. ل اغلب ياختهوپ) در عرض غشاي ياخته و واكوئ

  كند. ميت) به انتقال آب در همه مسيرهاي عبور از عرض ريشه كمك 
1 (2  2 (1  3 (3  4 (4  

  .................... به جزاست  ATPدر محل انتقال پيام عصبي بين دو ياخته عصبي، انجام همه موارد زير همراه با تجزيه  - 161
  اي همايه ) جذب و ورود ناقل عصبي اضافي به ياخته پيش1
  اي همايه ورود ناقل عصبي به ياخته پس) 2
  پتاسيم در دو سوي غشا به حالت آرامش ـاي سديم ه بازگرداندن غلظت يون) 3
  اي همايه ) خروج ناقل عصبي از ياخته پيش4

ها، پستانداران هستند. كدام گزينه  تر است. يكي از اين گروه داران بيش داران، نسبت به وزن بدن، از بقيه مهره اندازه نسبي مغز دو گروه از مهره -162
  ؟تنيسدرباره همه اعضاي گروه ديگر درست 

  اند. طور كامل از هم جدا شده ها به ) گردش خون مضاعف داشته و بطن1

  تر است. ها نسبت به پستانداران بيش كليه دارند و كارايي تنفس آن) 2

  اي به نام سنگدان درآمده است. صورت ساختاري ماهيچه ها به داراي لوله گوارش بوده و بخش عقبي معده آن) 3

  دهد. بخش جلويي آن مغز را تشكيل مي ) طناب عصبي پشتي داشته و4
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  ترين اليه، در اين شكل درست است؟ شكل زير مربوط به عدسي چشم از مقابل است. كدام گزينه، در رابطه با بيروني -163
  اي بين مشيميه و عنبيه است. حلقه) 1

  اي شكل است. اي و استوانه اي چند هسته هاي ماهيچه ) داراي ياخته2

  شود. به عدسي، باعث تغيير در انعطاف آن مي) با اتصال مستقيم 3

  بخش رنگين چشم بوده و پشت قرنيه قرار دارد.) 4

  ترتيب از خارج و داخل با كدام ارتباط دارد؟ استخوان چكشي در گوش مياني به -164
  ) استخوان ركابي ـ دريچه بيضي2    ) پرده صماخ ـ استخوان ركابي1

  صماخ ـ استخوان سنداني پرده) 4    استخوان سنداني ـ دريچه بيضي )3

  هاي حسي جانوران چند عبارت به درستي بيان شده است؟ در رابطه با گيرنده - 165

  اندازه داشته و با دو رشته عصبي، ارتباط دارد. دار، چندين مژك هم الف) در ساختار خط جانبي در ماهي، هر ياخته مژك

مگـس،   ،سي يك گيرنده شيميايي وجود دارد كـه بـه كمـك آن گيرنـده    ب) در هر پاي مگس، تعدادي موي حسي وجود دارد و در هر موي ح

  دهد. ها را تشخيص مي مولكول

  آيد. پ) يك جيرجيرك در بدن خود دو محفظه هوا دارد. پرده صماخ روي محفظه هوا وجود دارد و در اثر امواج صوتي به لرزش درمي

  ست. هر گيرنده نوري، داراي يك عدسي و يك قرنيه است.ت) چشم مركب حشرات از تعداد زيادي گيرنده نوري تشكيل شده ا
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3  

  است؟ نادرستاستخوان ران  هكدام گزينه، در رابطه با تن -166
  هايي توخالي وجود دارد. هاي استخواني بافت اسفنجي، حفره ها و صفحه در سطح دروني، بافت اسفنجي دارد. در بين ميله) 1

  فت پيوندي احاطه شده است. بافت پيوندي آن دو اليه بوده و داراي سرخرگ و سياهرگ است.سطح خارجي آن توسط با) 2

  هاي استخواني است. مركز از تيغه بافت فشرده دارد. بافت فشرده داراي چندين واحد و هر واحد داراي چندين استوانه هم ،) در بخش بيروني3

  اي خوني وجود دارد.ه ) در هر دو بافت اسفنجي و فشرده موجود در آن رگ4

  كدام عبارت، درباره عضله سه سر بازوي انسان درست است؟ -167
  يابد. ) ميزان كلسيم سيتوپالسم در پي اتصال ناقل عصبي به شبكه آندوپالسمي افزايش مي1

  پذير است. ) در تارهاي آن، تجزيه كامل گلوكز در غياب اكسيژن نيز امكان2

  هاي ساعد متصل است. به استخوان  توسط يك زردپي محكم،) 3

  توسط بافت پيوندي بسيار مقاوم، به استخوان پهن اتصال دارد.) 4

  نمايد؟ ريز ارائه مي تري را براي دستگاه درون كدام گزينه، تعريف صحيح - 168
  ها و غدد ترشحي بدن ) مجموع ياخته2  ريز بدن ها و غدد درون ) مجموع ياخته1

  ها هاي آن ريز و هورمون ) مجموع غدد درون4  ها هاي آن ونريز و هورم ها، غدد درون ) مجموع ياخته3
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  كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -169
  »افزوده شود. ....................كاهش يابد و بر ميزان  ....................شود تا  سبب مي ....................هاي  در يك فرد، كاهش شديد هورمون«
  وجود در هيپوفيزپسين ـ ترشح هورمون آزادكننده ـ غلظت ادرار) م1
  هاي جنسي ) هيپوفيزي محرك تخمدان ـ ضخامت ديواره رحم ـ ترشح هورمون2
  ها بخش قشري غدد فوق كليه ـ پاسخ ديرپا به فشارهاي روحي و جسمي ـ دفع سديم توسط كليه) 3
  ده قلبي در بافت استخواني ـ برونكننده سوخت و ساز ـ رسوب كلسيم  تيروئيدي تنظيم) 4

  مانند دارد، كدام گزينه درست است؟ خوارها كه انشعابات دارينه در رابطه با نوعي از بيگانه - 170
  رسانند. هاي لنفاوي نزديك مي هايي از ميكروب را در سطح خود قرار داده و از طريق خون، خود را به گره قسمت) 1
  توانند به دفاع اختصاصي نيز كمك كنند. كنند، ولي مي اعي شركت ميخواري، در دومين خط دف با بيگانه) 2
  پردازند. هاي ميكروب مي خواري ساير قسمت هايي از ميكروب به ياخته ايمني غيرفعال، به بيگانه ) پس از ارائه قسمت3
  دهند. مي هاي ترشحي خود ميكروب را نابود كرده و سپس بخشي از آن را در سطح خود قرار ) به كمك آنزيم4

  ....................توان گفت  برند مي هايي كه به شكل زير ياخته بيگانه را از بين مي در رابطه با پروتئين - 171
  كنند. صورت گروهي عمل مي هاي سالم بدن توليد شده و به توسط ياخته) 1
  شوند. صورت غيرفعال در خون وجود دارند و فقط در صورت برخورد با ميكروب فعال مي به) 2
  شوند. خوارها مي شوند و از طريق قرارگيري روي ميكروب باعث تسهيل عمل بيگانه ) با ورود ميكروب به بدن توليد مي3
  شوند. ريزي شده مي ها به آن باعث بروز فرايند مرگ برنامه ) با ايجاد منافذ در غشاي ميكروب و وارد كردن آنزيم4

  كدام گزينه درست است؟ هاي جانداران مختلف، تن با توجه به فام -172
  هاي پيكري يك جاندار برابر است. تن در همه ياخته ) تعداد فام1
  اي افراد متعلق به يك گونه يكسان است. هاي پيكري يك هسته تن در همه ياخته ) تعداد فام2
  تن جنسي در تعيين جنسيت نقش ندارند. هاي روي فام تن جنسي دارند و همه ژن ) بعضي جانداران فام3
  هاي موجود در ياخته جنسي، در تعيين جنسيت نقش دارند. ) اغلب ژن4

اند. كدام گزينه  طور درست انجام شده ) بهII(ميوز  II) و كاستمان I(ميوز  Iهاي رشتمان (ميتوز)، كاستمان  در يك مرد سالم و بالغ همه تقسيم - 173
  كند؟ عبارت زير را به درستي تكميل مي ،ين مردادر رابطه با 

  ».................... ،هر سه نوع تقسيم ....................مرحله در «
  شود. طور موقت دو برابر مي آنافاز ـ تعداد سانترومر به) 1
  تن دو فامينكي اتصال وجود دارد. متافاز ـ بين رشته دوك و سانترومر فام) 2
  فامينكي هستند. صورت تك هاي موجود در هسته به تن ) تلوفاز ـ فام3
  شوند. هاي دوك تقسيم درون هسته تشكيل مي ها از هم و رفتن به دو طرف هسته، رشته ) پروفاز ـ با فاصله گرفتن ميانك4

  ....................تواند  هاي مترشحه از بخش پيشين زيرمغزي، مي در يك مرد بالغ، يكي از هورمون -174
  ها در محل توليد خود شود. ) باعث زنش تاژك زامه1
  ساز، توليد تستوسترون را افزايش دهد. هاي زامه أثير مستقيم بر لوله) با ت2
  ها نقش دارند. خواري باكتري هايي را تحريك كند كه در بيگانه ياخته) 3
  هاي جنسي نر شود. هاي درون كيسه موجود در سر ياخته باعث آزادسازي آنزيم) 4
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  دهد. چند مورد به درستي بيان شده است؟ ور درست انجام ميط در رابطه با يك زن سالم و بالغ كه مراحل تقسيم را به - 175

  شوند. ياخته ثانويه در تخمدان تشكيل مي الف) دومين جسم قطبي و مام

  جسم قطبي در بدن اين فرد ايجاد نشده است. ،ب) تا قبل از بلوغ

  الد است. فاقد ياخته تك ،پ) تا قبل از بلوغ

  تن برابر دارند. شود با جسم قطبي كه در تخمدان ايجاد شده، تعداد فام ت) جسم قطبي كه در لوله رحمي ايجاد مي
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  .................... به جزشامه جنين (پرده كوريون) همه موارد درست است،  در رابطه با برون -176
  ) در تغذيه و حفاظت جنين نقش دارد.1

  دهد. ) به همراه بخشي از ديواره رحم، جفت را تشكيل مي2

  هاي بارداري است. شود و اساس تست كند كه وارد خون مادر مي ) هورموني ترشح مي3

  شود. الستوسيست در رحم، تشكيل مي) بعد از جايگزيني ب4

  ؟نيستكدام عبارت، صحيح  - 177
  شود. صورت خودلقاحي يا دگرلقاحي ديده مي ) نر ماده (هرمافروديت) به1

  ديت) از نوع توليدمثل جنسي است.) بكرزايي همانند نر ماده (هرمافرو2

  شود. بكرزايي در زنبورعسل و برخي مارها مشاهده مي) 3

  گيرند. هاي خاكي، هنگام لقاح دو كرم، از دو سر كنار هم قرار مي در كرم) 4

  شود. انجام مي ....................درخت آلبالو توسط  ....................توليدمثل  - 178
  هاي روي ساقه جنسي ـ جوانه) 2    وي ريشههاي ر ) جنسي ـ جوانه1

  هاي روي ساقه ) غيرجنسي ـ جوانه4    هاي روي ريشه غيرجنسي ـ جوانه )3

  اي دارد؟ اي كه حاصل تقسيم كاستمان (ميوز) در سومين حلقه گل گياه آلبالو است، چه مشخصه هر ياخته -179
  گردد. پس از يك بار تقسيم، داراي ديواره خارجي و داخلي مي) 1

  شود. ) با تقسيم برابر سيتوپالسم خود، منجر به تشكيل دو نوع ياخته متفاوت مي2

  شود. هاي توليدكننده گامت تبديل مي ) پس از جدا شدن از گياه بالغ، به ياخته3

  وجود آمده است. هاي بافت خورش به هاي يكي از ياخته تن در اثر كاهش فام) 4

  است؟ نادرستبا توجه به فرايند لقاح مضاعف در گل گياه آلبالو كدام گزينه،  - 180
  گيرد. تشكيل تخم اصلي زودتر از تخم ضميمه صورت مي) 1

  كنند. روند، در لقاح شركت مي الدي كه به سمت تخمك مي هاي تك همه ياخته) 2

  گيرد. قه گل صورت ميترين حل هاي جنسي نر و ماده و انجام لقاح در دروني ) توليد ياخته3

  كنند. هاي موجود در كيسه روياني در لقاح شركت نمي تر ياخته ) بيش4
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  ؟كند نميكدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل  -181
  .» ....................ذرت  ....................دانه  ....................لوبيا  ....................در دانه «
  شود. تني مشاهده مي هايي با سه مجموعه فام همانند ـ نابالغ ـ ياخته ) نابالغ ـ1
  ترين حجم دانه مربوط به لپه است. ) بالغ ـ همانند ـ بالغ ـ بيش2
  شود. ) نابالغ ـ برخالف ـ نابالغ ـ دو لپه ديده مي3
  شود. تني مشاهده نمي هايي با سه مجموعه فام ) بالغ ـ برخالف ـ بالغ ـ ياخته4

  كاربرد دارند. ....................در  ....................ها همانند  لينجيبر - 182
  زايي ها ـ تحريك گل ) سيتوكينين2    ها دار كردن قلمه ـ ريشهها  ناكسي )1
  هاي بدون دانه ها ـ درشت كردن ميوه ) سيتوكينين4  هاي بدون دانه ها ـ درشت كردن ميوه اكسين )3

  كند؟ طور مناسب كامل مي به كدام گزينه، عبارت زير را - 183
  »شود. مي ....................كند، باعث  مي ....................كننده رشد گياهي كه  نوعي از تركيبات تنظيم«
  هاي تمايزنيافته ) فرايندهاي مربوط به انتهاي نمو گياه را كنترل ـ تشكيل ساقه از ياخته1
  هاي بدون دانه د ميوهها جلوگيري ـ تولي زني دانه از جوانه) 2
  ها اي را تحريك ـ كاهش مدت نگهداري ميوه ) تقسيم ياخته3
  ها ها و جوانه تعادل آب را در گياهان تحت تنش خشكي تنظيم ـ خفتگي دانه) 4

  كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي تكميل مي -184
  »....................شود  با يك جرقه نوري باعث مي ....................شكستن يك شب «
  ) كوتاه ـ گياه داوودي گل بدهد.2    كوتاه ـ گياه شبدر گل بدهد. )1
  بلند ـ گياه داوودي گل بدهد.) 4    ) بلند ـ گياه شبدر گل ندهد.3

  كند؟ در رابطه با گياهان گوشتخوار چند مورد به مطلب درستي اشاره مي - 185
  شوند. ها تحريك مي پوست دارند كه با برخورد حشره به آنهايي تمايزيافته از جنس رو الف) در گل خود، ياخته

  اند. ها جهت به دام انداختن و شكار تغيير كرده ب) همه برگ
  كنند. پ) اين گياهان فتوسنتزكننده بوده و از حشرات جهت تأمين نيتروژن موردنياز خود استفاده مي

  كنند. شرات تأمين ميصورت انگل بوده و همه مواد آلي موردنياز خود را از ح ت) به
1 (3  2 (2  3 (1  4 (4  

  (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب))فيزيك 

gگرم از يك مايع به چگالي 200ظرفي با  - 186

cm31 شود. اگر اين ظرف را با مايعي به چگالي پر ميkg

m3800  رم گ 240پر كنيم جرم ظرف و مايع آن

  شود. جرم ظرف چند گرم است؟ مي
1( 80  2 (200  3 (160  4 (220  

cmمتري آب دريا، نيرويي كه آب بر سطح پنجره يك زيردريايي با ابعاد 40در عمق  - 187 210   است؟ نيوتنكند چند  وارد مي 20

آب
g N

( , g , P Pa)
kgcm

    5
31 10 10ο   

1( 34 10  2( 44 10   3(410  4(310  
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 چقدر است؟ SIدر  2اند. ها در حال تعادل در شكل مقابل مايع - 188
1( 1500  

2(4
3

   

3(4000
3

  

4 (5/1  
  ها درباره اين شكل درست است؟ شكل آب از چپ به راست در جريان است. كدام عبارت اي مطابق در لوله - 189

  است. Cكمتر از نقطه  Aالف) فشار در نقطه 
   در حال كاهش است. Bب) تندي آب در نقطه 

  است. Aكمتر از  Cپ) آهنگ جريان حجمي شاره در 
  است. Aكمتر از  Bت) فشار در نقطه 

  فقط ت) 4  ف و ب و پ) ال3   فقط ب )2  ) پ و ت1

mرا با سرعت kg5جسمي به جرم -190

s
رود.  متري محل پرتاب باال مـي  4كنيم و جسم حداكثر تا ارتفاع  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي 10

mجايي چند نيوتن است؟ ( بزرگي نيروي متوسط مقاوم هوا در اين جابه
g

s
 210(  

1 (5/12  2 (25   3 (5/62   4 (75  

mمتري به سطح زمين و به سرعت 20ليتر آب را از عمق  100ثانيه  100يك پمپ آب در مدت  - 191

s
باشـد،   %80رساند. اگر بازده موتـور پمـپ   مي 2

kg( توان متوسط مصرفي پمپ چند وات است؟ N
, g

kgm
  31000 آب 10(  

1 (240  2( 5/252  3 (505  4 (480 

ضريب انبساط طولي يك مكعب -192
K

 5 12 هاي مكعب  درجه سلسيوس افزايش دهيم مساحت يكي از وجهه 100است. اگر دماي اين مكعب را  10
  كند؟ چند درصد تغيير مي

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

Jدرون ظرفي با ظرفيت گرمايي را  C60دمايو  kg1به جرم  يهمراه با فلز C10مايبا د گرم آب 750 -193

C
2100


ريـزيم.   مـي  C30و دماي 

kJشود؟ ( مي Cدماي تعادل اين مجموعه چند J
c / , c

kg C kg C
 

 ــز آب 4 فل 2 1050(  

1( 25  2( 20   3 (35   4 (40  
Cگرم يخ 100اگر به  -194 10  ،كيلوژول گرما دهيم چه خواهيم داشت؟ 34/32درجه  

f
kJ kJ kJ

L , c / , c
kg kg kg C

  
آب خ   ي  336 4 2 2100   

  ماند. گرم يخ باقي مي 10) 2  شد.خواهد  Cοشود و دما ) همه يخ ذوب مي1
  ماند. گرم يخ باقي مي 5) 4     ماند. گرم يخ باقي مي 90 )3
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ايم. اگر گرماي ويژه جسم در  واتي به آن گرما داده 200كن  نمودار شكل مقابل مربوط به دماي يك جسم جامد برحسب زمان است كه با يك گرم - 195

Jحالت جامد

kg C
  كدام است؟ SIشد. گرماي نهان ذوب جسم در با 2000

1(510   

2( 52 10  

3( 320 10   

4(310  

qو q1دو ذره با بارهاي الكتريكي -196 q 2 اضافه كنـيم و از فاصـله دو    q2را برداريم و به q1از يكديگرند. اگر نيمي از بار cm30در فاصله  12
  شود؟ نيروي الكتريكي بين آنها چند برابر مي ،كم كنيم cm20بار

1(9
8

  2(9
4

   3(3
8

  4( 27
8

  

qدر شكل مقابل اگر بار -197 C 1 را در مكانx i 30
ρ ρ

  كدام است؟  SIمتر قرار دهيم. نيروي الكتريكي خالص وارد بر آن در  سانتي 

)Nm
k

C
 

2
9

29 10 (  

1(i18
ρ

   

2(i9
ρ

   
  صفر) 3

4(/ i0 2
ρ

  

qسه بار الكتريكي - 198 q C  1 2 qو 20 C 3 Aدر نقاط به ترتيب 10
10
Bو 10

10
Cو 10

10
ο .ميدان خالص الكتريكـي در   اندازه قرار دارند

Nمبداء مكان چند

C
Nmمتر است. ( برحسب سانتي ها است؟ فاصله 

K
C

 
2

9
29 10(  

)2  ) صفر1 618 10   3(( )   62 1 9 10  4(( )   62 1 9 10  

qبار الكتريكي -199 mc 2 اي  با پتانسيل الكتريكي را با تندي ثابت از نقطهv20 اي با پتانسيل الكتريكـي  به نقطهv20  بـريم. در ايـن    مـي
  ايم. از نيروهاي غير از نيروي الكتريكي صرف نظر كنيد. جايي چند ژول كار انجام داده جابه

1(  28 10   2( 28 10   3(80   4 (80  

 v1000هاي آن هواست. اگر خازن را به اختالف پتانسيل صفحه و بين cm210و مساحت هر صفحه آن mm2فاصله دو صفحه يك خازن تخت -200

Fكولن بار خواهد داشت؟ ( وصل كنيم چند ميلي

m
  1110ο(  

1( 32 10   2( 65 10  3( 35 10   4( 62 10  
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 دهند. ولت را نشان مي ....................سنج  آمپر و ولت ....................در شكل مقابل آمپرسنج  -201

  
  12) صفر و 1
  ) صفر و صفر2
  12و  6) 3
  و صفر 6) 4
 

  كند؟ مي د چگونه تغييرلي موجدهيم. توان خرو از صفر تا مقدار بسيار زياد تغيير ميرا  Rدر شكل مقابل مقاومت  - 202
  
  همواره افزايش) 1
  ابتدا افزايش و سپس كاهش) 2
  ) همواره كاهش3
  ماند ) ثابت مي4
 

  است. توان خروجي مولد چند وات است؟ A1توان مصرفي را دارد بيشتريندر شكل مقابل جريان گذرنده از مقاومتي كه  -203
1 (45  

2(45
4

  

3 (5/22  
4( 5/32  

 دهد؟ سنج چند ولت را نشان مي دهد. ولت آمپر را نشان مي 1در شكل مقابل آمپرسنج  - 204

  
  ) صفر1
2 (6  
3 (9  
4 (5/7 

  
 اهمي در مدت يك دقيقه چند ژول است؟ 3وات است. انرژي مصرفي مقاومت  20اهمي،  5در شكل مقابل توان مصرفي مقاومت  -205

  
1 (3800  
2 (400  
3 (4500  
4 (3200 
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mرا با سرعت mc10اي با بار الكتريكي رو به شمال است. ذره G210ر مكاني كه ميدان مغناطيسيد - 206

s
كنـيم.   به طرف غرب پرتـاب مـي   210

  نيروي مغناطيسي وارد بر ذره چند نيوتن و در كدام جهت است؟
1(2102  ، پايين( 35 )4   ، باال210)3   ، پايين10 35   ، باال10

mرا با سرعت  mc10اي با بار الكتريكي برقرار است. ذره V20بين دو صفحه خازن تخت اختالف پتانسيل الكتريكي -207
V

s
 به طرف باالي  210

كنيم كه بار با همان سرعت ثابت در مسير مسـتقيم   اي در اين صفحه ايجاد مي گونه هرا ب Bكنيم. ميدان مغناطيسي يكنواخت  صفحه پرتاب مي
  چند تسال است؟ از نيروي گرانش و مقاوم صرف نظر كنيد. Bحركت كند. 

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

/مقاومت الكتريكي سيملولهبنديم. اگر  مي V10حلقه دارد به اختالف پتانسيل 100يك سيملوله را كه  -208 0 باشـد،   cm10و طـول سـيملوله   5

Tmاست؟ (سيملوله در مركز آن چند تسال  مغناطيسياندازه ميدان 

A
   74 10ο(  

1( 38 10  2(5   3(8   4( 35 10  

Bاست. ميدان مغناطيسي يكنواخت cm220و مساحت حلقه xاي عمود بر محور  سطح حلقه - 209 / i 0 5
υρ ρ

تسال در حلقه وجود دارد. اگر ميدان در  

/مدت s0 Bبه  2 / i  1 5
υυρ ρ

  تسال برسد. نيروي محركه القايي در حلقه چند ولت خواهد بود؟ 
1 (01/0  2( 03/0  3( 02/0  4 (04/0  

tرو و به صورت سينوسي است. جريان در لحظه طابق شكل روبهنمودار جريان گذرنده از يك رسانا برحسب زمان م -210 s
1
  چند آمپر است؟ 10

1( 10  

2 (5  

3(5 3   

4(5 2  

  (پايه دهم (كل كتاب) ـ پايه يازدهم (كل كتاب))شيمي 

[Kr]الكترونيبا آرايش  Xيك از عناصر زير با عنصر  كدام- 211 s p2 35 ترتيب از راست به چپ در يك گروه و در يـك دوره تنـاوب در جـدول     ، به5
  اي قرار دارد؟ دوره

F , E , D , C , B , A53 33 51 83 43 23  
1 (B  وC  ـA  2 (D  وE  ـF  3 (B  وE  ـC  وD  4 (C  وE  ـB  وF  
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2هاي اول به سوم، نسبت فراواني ايزوتوپ Aبراي عنصر  -212
2هاي اول به دوم، و نسبت فراواني ايزوتوپ 5

 است. اين عنصـر داراي سـه ايزوتـوپ    3

M A1
1،M A2 وM A2

  است. جرم اتمي ميانگين اين عنصر كدام است؟ 3
1(M /0 2  2(M /0 4  3(M /0 8  4(M /0 6  

Aهاي گونه -213 27 Bو 3 16   است؟ Bها در اتم  ر نوترونتر از شما چند واحد بيش Aها در اتم  هاي يكساني دارند. شمار نوترون شمار الكترون 2
1 (5  2 (6  3 (11  4 (12  

  است؟ 20ترين زيراليه كدام عنصر در حالت پايه، برابر  هاي موجود در بيروني مجموع عددهاي كوانتومي اصلي و فرعي الكترون -214
1(Ge32  2( Se34  3( As33  4(Br35  

COگرم 75/0ها در  تعداد الكترون - 215 2
)كدام است؟ 3 C , O g mol )   1

6 812 16  

1(/  2322 5 10  2(/  2324 08 10  3(/  2224 08 10  4(/  2222 5 10  

Lها با نسبت شمار الكترون -216  Lهاي ظرفيتي با به شمار الكترون 1    كدام است؟ X24در اتم 2
1 (2/1  2 (8/1  3( 4/2  4 (1/1  

  ....................هاي زير درباره نشر نور و طيف نشري درست هستند، به جز  همه عبارت -217
  تر از طيف نشري خطي ليتيم است. وط رنگي طيف نشري خطي هليم بيشآ) تعداد خط

  ترين شيوه براي از دست دادن انرژي است. ب) براي الكترون، نشر نور، مناسب
  هاي الكتروني و آرايش الكتروني اتم دست يافت. توان به تصوير دقيقي از انرژي اليه پ) حتي با تعيين دقيق طول موج نوارهاي رنگي، نمي

  تر از طول موج رنگ شعله ليتيم كلريد است. ) طول موج رنگ شعله سديم كلريد بيشت
  كند پس انرژي همانند ماده در نگاه ماكروسكوپي، كوانتومي است. اي جذب يا نشر مي صورت پيمانه ث) الكترون، انرژي را به

  پ، ت و ث) 4  ب، پ و ث )3  ) پ و ت2  ) آ و ت1

xستگي جرم، نسبتبا توجه به برقراري قانون پاي - 218

y
  در واكنش زير كدام است؟ 

S Cl xNH Cl S N yS HCl   2 2 4 3 2  

1 (1  2 (2  3( 2
3

  4( 1
2

  

  ؟نيستندچه تعداد از موارد زير درست  -219
  برابر است. SCOنيل سولفيد نيتروژن مونوكسيد و كربو هاي ناپيوندي در دي آ) شمار الكترون

CHو NOCl،SO3هاي ب) در ساختار لوويس تركيب O2 .تنها يك پيوند دوگانه وجود دارد  
  است.هاي ناپيوندي به پيوندي در آنيون نيترات و كربنات با هم برابر  پ) نسبت شمار جفت الكترون

  تايي دارند. ها آرايش هشت فقط در يك تركيب، همه اتم CH4و NO،NO2هاي ت) در بين تركيب
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
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هـاي پتاسـيم نيتـرات     سرد كنيم، شمار مـول  C40به  C50يگرم محلول سير شده پتاسيم نيترات را از دما 450با توجه به نمودار زير، اگر  - 220
N)رسوب كرده به تقريب كدام است؟ , O , K g mol )    114 16 39  

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

ليتـر محلـول نـيم مـوالر بـاريم       ميلـي  200مطابق واكنش موازنه نشده زير با  C20چند گرم محلول سير شده هيدروسيانيك اسيد در دماي -221
Hدهد؟( طور كامل واكنش مي هيدروكسيد به , Cl / g mol   11 35   گرم است.) 73برابر  C20در دماي HClپذيري  و انحالل5

HCl(aq) Ba(OH) (aq) BaCl (aq) H O(l)  2 2 2  
1 (3/7  2 (3/17  3 (3/107  4 (3/117  

  هستند؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 222
  شود. تر به مايع تبديل مي آسان CO، گازN2و COآ) از بين گازهاي

CH)ب) علت انحالل استون COCH )3   هاي استون و آب است. دروژني بين مولكولدر آب تشكيل پيوندهاي هي 3
Na)پ) وجود يون سديم ) هاي عصبي بدون وجود  كه انتقال پيام طوري براي تنظيم و عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري است، به

  پذير نيست. اين يون، امكان
  تر از نيروي جاذبه يون ـ دوقطبي در محلول است. و پيوندهاي هيدروژني در آب بيش BaSO4ت) ميانگين قدرت پيوند يوني در

CH)ث) جرم مولي استون COCH )3 C)تر از اتانول بيش 3 H OH)2   تر از اتانول است. ، ولي دماي جوش استون پايين5
1 (2  2 (4  3 (3  4 (1  

  ، چند مورد از مطالب زير درست است؟Sn50و C6،Na11،Mg12،Si14،P15،S16،Cl17،Ca20،Ge32با توجه به عنصرهاي - 223

  باشد. آ) نسبت شمار عناصر نافلزي به شبه فلزي برابر دو مي

  صورت دو اتمي و گازي است. ب) در بين اين عنصرها، تنها يك عنصر در دماي اتاق به

  گذارند. ميها الكترون به اشتراك  مورد از اين عنصرها در واكنش با ديگر اتم 6پ) اتم 

  درصد عنصرهاي داده شده در يك دوره تناوب جدول جاي دارند. 60ت) 

  باشند. عنصر از عنصرهاي داده شده فلز مي 4ث) 
1 (5  2 (3  3 (4  4 (2  

  كدام واكنش با سه واكنش ديگر متفاوت است؟ - 224
1((L)Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O  2 3 3 2  2(FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  2 2  

3(NaNO (aq) KCl(aq) NaCl(aq) KNO (aq)  3 3  4(Fe(NO ) (aq) KOH(aq) Fe(OH) (s) KNO (aq)  3 3 3 3  
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   محل انجام محاسبات

 

  هستند؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 225

  فلز وجود دارد. قرار دارد، دو شبه Y39آ) در دوره تناوبي كه عنصر

  ست.با هم برابر ا 6فلزها در دوره  اي با تعداد شبه جدول دوره 16فلزها در گروه  ب) تعداد شبه

  فلز و هم نافلز وجود دارد. اي هم فلز، هم شبه جدول دوره 15و  14، 13هاي  پ) در گروه

  اي با عدد اتمي يكي از گازهاي نجيب برابر است. جدول دوره 4و  3ت) اختالف تعداد عناصر دوره 

  ر با نماد دو حرفي در اين دوره برابر است.ث) شمار عناصر با حالت فيزيكي جامد در دماي اتاق در دوره سوم جدول تناوبي با شمار عناص
  ) پ4  ) آ و ث3  ) آ و ت2  ) ب و پ1

)ژرمانيم - 226 Ge)32 و در اثر ضربه خرد  ....................اي است كه رسانايي گرمايي  فلز از گروه چهاردهم جدول دوره عنصري شبه.................... .  

  شود دارد ـ نمي) 4  شود ) ندارد ـ مي3  شود دارد ـ نمين )2  شود ) دارد ـ مي1

Feهاي ايم تا يون ليتر از محلول هيدروكلريك اسيد انداخته ميلي 200گرمي از يك نمونه سنگ معدن آهن را در  80يك قطعه  - 227 3 صـورت   آن به

دست آيد، درصد جرمي آهن در اين نمونه سنگ معدن  گرم رسوب به 4/21به اين محلول،  NaOH(s)محلول درآيند. اگر با افزودن مقدار كافي

H) ها موازنه شود.) كدام است؟(معادله واكنش , O , Fe g mol )    11 16 56  

Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O(L)  2 3 3 2  

FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  3 3  

1 (4  2 (8  3( 14  4 (2/11  

xهيدروكربني با فرمول - 228 yC H سوزد. بر اين اساس اين هيدروكربن چند كربنه است؟ و در واكـنش بـا    مطابق معادله واكنش موازنه شده زير مي

  شود؟ چند مول هيدروژن در شرايط مناسب به يك تركيب سير شده تبديل مي

x yC H O XCO H O  2 2 219 10  

  3ـ  7) 4  3ـ  6) 3  2ـ  7 )2  2ـ  6) 1

كنيم و  گرم كلسيم كربنات ناخالص اضافه مي 50گرم وزن دارد،  100اي آزمايشگاهي با مقاومت گرمايي بسيار زياد) كه  وته چيني (وسيلهدر يك ب - 229

گرم را نشان دهد درصد خلوص اين نمونه كلسيم كربنات كدام  139دهيم. اگر پس از پايان واكنش، ترازو  آن را در كوره با دماي مناسب قرار مي

C)مانند.) صورت جامد در ظرف باقي مي كنند و به ها در واكنش شركت نمي (ناخالصياست؟ , O , Ca g mol )    112 16 40  

CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2  

1 (25  2 (50  3 (75  4 (80  

تقريب چند تن سـوخت   توان براي تهيه سوخت سبز استفاده كرد. حساب كنيد از تخمير هر تن گلوكز، به هوازي تخمير گلوكز مي از واكنش بي -230

  كند؟ كند يا توليد نمي درصد باشد، ضمناً اين فرايند آالينده گازي توليد مي 80شود. اگر بازده واكنش  سبز (اتانول) توليد مي

(H , C , O g mol )    11 12 16  
  د.كن ـ توليد مي 4/0) 4  كند. ـ توليد مي 5/0) 3  كند. ـ توليد نمي 4/0) 2  كند. ـ توليد نمي 5/0 )1
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   محل انجام محاسبات

 

اندازيم. حجم گاز هيدروژن توليد شده در شرايط  % را در مقدار كافي محلول هيدروكلريك اسيد مي80گرم با خلوص  200اي فوالدي به جرم  تيغه -231

STP  باشد.) درصد مي 90كدام است؟(بازده واكنش(H , Fe g mol )   11 56  
1 (4/22  2( 6/57  3( 8/44  4 (64 

232 -HواكنشNH (g) CH (g) O (g) HCN(g) H O(l)   3 4 2 22 2 3 2  برابر چند كيلوژول است؟ 2

O(آنتالپي پيوندهاي O،C C  و ميانگين آنتالپي پيونـدهايO H،C H وN H    ـ  390و  414، 463، 880، 495ر بـه ترتيـب براب

   كيلوژول است.)
1 (910-  2( 1007-  3( 916-  4 (1017-  

   كدام عامل در سرعت انجام واكنش سوختن مواد، نقش كمتري دارد؟-233
  دما) 4  حجم )3  ) سطح تماس2  ) ماهيت ماده سوختني1

/ليتر محلول ميلي 200با قرار دادن يك ميخ آهني تمييز درون  - 234 mol L 10   دهد؟ هاي زير رخ مي سولفات، چه تعداد از پديده IIمس  5
(Fe , Cu g mol )   156 64  

  شود. رنگ مي آ) محلول به تدريج بي
  ماند. كننده در واكنش ثابت مي ب) جرم مواد شركت

  يابد. پ) جرم مواد جامد موجود در ظرف افزايش مي
  ها در معادله موازنه شده واكنش با هم برابر است. دهنده كنشها با وا ت) مجموع ضرايب استوكيومتري فرآورده
  شود. ث) طي واكنش، گاز هيدروژن توليد مي

1 (1  2 (4  3 (2  4 (3  
Cوسيله آب تجزيه شده و به اتانول و يك كربوكسيليك اسيد به فرمول هاي زير در شرايط مناسب به يك از تركيب كدام - 235 H O3 6   شود؟ تبديل مي 2

1(  2(   3(   4(   
شود و اسيد سازنده استر كدام ميوه زيـر، آشـناترين كربوكسـيليك     الكل سازنده استر موجود در كدام ميوه زير به هر نسبتي در آب، حل نمي - 236

  اسيد است؟
  انگور ـ سيب) 4  موز ـ موز )3  ) سيب ـ انگور2  ) موز ـ آناناس1

  ساختار مولكولي مقابل درست است؟ چه تعداد از موارد زير درباره تركيبي با - 237
  هاي عاملي آميني و كربوكسيل است. آ) داراي گروه

  شود. مول هيدروژن واكنش داده و به تركيب سير شده تبديل مي 6ب) با 
 شود كه به هيچ اتم هيدروژني متصل نيستند. اتم كربن در آن يافت مي 5پ) 

  ها است. اتمجفت الكترون ناپيوندي در اليه ظرفيت  7ت) داراي 
  اتم هيدروژن است. 30ث) داراي 

1 (1  2 (3  3 (4  4 (2  
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   محل انجام محاسبات

 

  ترتيب در كدام گزينه به درستي آمده است؟ فرمول مولكولي بنز آلدهيد، وينيل كلريد و منتول به -238
1(C H O6 12،C H Cl2 2 2،C H O10 21  2(C H O7 6،C H Cl2 3،C H O10 21  
3( C H O7 6،C H Cl2 3،C H O10 20  4( C H O6 12،C H Cl2 2 2،C H O10 20  

  است؟ نادرستهاي زير درباره آن  ر ويتامين ث، چه تعداد از عبارتبا توجه به ساختا - 239
Cآ) يك ويتامين محلول در آب با فرمول مولكولي H O6 7   است. 6

  جفت الكترون اشتراكي است. 22جفت الكترون غيراشتراكي و  12ب) داراي 
  هاي عاملي الكلي، اتري و كتوني است. پ) داراي گروه

  تواند با دو مولكول هيدروژن واكنش دهد و به يك تركيب سير شده تبديل شود. ت) مي
  طعم آناناس، برابر است. و هاي كربن استر عامل بو هاي كربن آن با شمار اتم ث) شمار اتم

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

Hمقابل درست است؟ (» پيوند ـ خط«كدام موارد از مطالب زير، درباره آلكاني با فرمول - 240 , C : g mol   11 12(  
  ـ متيل نونان است. 7ـ اتيل ـ  2آ) نام آن 

  برابر جرم مولي پروپين است. 15/4ب) جرم مولي آن، 
  ـ اتيل دكان، يكسان است 3پ) فرمول مولكولي آن با فرمول مولكولي 

  است. CH3ايه برابر شمار گروه 5/1در مولكول آن،  CH2هاي ت) شمار گروه
  ) ب، پ، ت4  ) آ، ب، پ3  ) پ، ت2  ) آ، ت1
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مبحث آزمون آزمایشی جمع بندي 3 ـ پایه دوازدهم (1401/2/23)

دروس
مباحث ادبیات عمومی (ریاضی و تجربی)

ادبیات عمومی (انسانی)

ادبیات عمومی (انسانی)

دین و زندگی

معارف اقلیت

زبان انگلیسی
ریاضی تجربی

فیزیک تجربیزیست شناسی

دیفرانسیلشیمی

هندسه / گسسته

فیزیک ریاضی

ریاضی اختصاصی (انسانی)

ادبیات فارسی اختصاصی (انسانی)

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

زبان اختصاصی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

زبان عربی (عمومی)

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

مباحث
فارسی

دین و زندگی (انسانی)

زبان انگلیسی

ریاضیات (تجربی)

زیست شناسی

فیزیک (تجربی)

شیمی

حسابان

هندسه / ریاضیات گسسته

فیزیک (ریاضی)

ریاضی و آمار 

علوم و فنون ادبی

زبان عربی اختصاصی (انسانی)

جامعه شناسی

فلسفه و منطق

اقتصاد

دین و زندگی (ریاضی و تجربی)

زبان عربی (ریاضی و تجربی)

زبان عربی (عمومی انسانی)

تاریخ 

جغرافیا

روان شناسی

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (فصول 4 و 5)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

ریاضیات گسسته (کل کتاب)

ـــــــ

ـــــــ

مباحثدروس

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

ـــــــزمین شناسی

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)

پایه دوازدهم (کل کتاب)
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پاسخ نامه
آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

آزمون آزمایشی جمع بندي 2

جمعه 1401/01/26

کدآزمون: 
DOA12T11

تا شمارهمواد امتحانیردیف تا شمارهاز شماره

7

ادبیات فارسی

دین و زندگی

زیست شناسی

شیمی

1

21

41

61

40

20

60

80 زبان انگلیسی

ریاضی

زبان عربی

8

81

161

136

106

105

190

160

135

تا شمارهمواد امتحانیردیف تا شمارهاز شماره

7

فارسی

دین و زندگی

زیست شناسی

شیمی

1

26

51

76

50

25

75

100 زبان انگلیسی

ریاضیات

زبان عربی

8

101

186

146

121

120

210

185

145

9

زمین شناسی

211240

دوره اي دوازدهم تجربی ـ جمع بندي (پایه)
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     »1«صفحه                                                              بندي آزمون آزمايشي جمعـ  جربيتدفترچه نامه  پاسخ

  فارسي
  )متوسط) (ـ تركيبي ـ واژه يازدهمپايه (گزمه) (در معني واژگان به اسم، صفت يا مصدر بودن كلمات دقت كنيد.  :ـ متصيد (شكارگاه)» 3«گزينه  -1
  هاي نادرست: ـ معناي درست واژه» 2«گزينه  - 2

  رهزواه / درع: ثقت: خاطرجمعي / گشن: انبوه، پر شاخ و برگ / يكايك: ناگهان / بدسگال: بدانديش، بدخ
  )دشوار) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ واژه(گزمه) (

  )متوسط) (ـ تركيبي ـ واژه (گزمه) (پايه دهمشود.  ـ معناي درست واژگان در اين بيت ديده مي» 3«گزينه  - 3
  )آسان( )ـ تركيبي ـ امال (گزمه) (پايه دهم و يازدهمبه اين شكل درست است. » وقاحت«ـ امالي واژه » 2«گزينه  - 4
  ) (متوسط)ـ تركيبي ـ امال (گزمه) (پايه دهم و يازدهماي است كه غلط اماليي است.  شكل درست واژه» حالوت« ـ» 1«گزينه  - 5
  )متوسط) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ امال(گزمه) (است و با اين امال درست است. » سالح«ممال » سليح«ـ » 4«گزينه  - 6
 »بـاذل مشـهدي  «اي حماسي متعلّق به  منظومه »حمله حيدري«است.  »محمدعلي اسالمي ندوشن«ثور متعلّق به اثري من »روزها«ـ » 2«گزينه  - 7

  )دشوارتاريخ ادبيات) ( تركيبي ـ (گزمه) (پايه دهم و يازدهم ـ است.
  : ها بررسي ساير گزينه ]اين كاروان[شود. زين كاروان  ـ در اين بيت فقط يك تركيب وصفي ديده مي» 2«گزينه  - 8

  بيد مجنون»: 1«گزينه 
  همه شب، اين اميد / نسيم صبحگاهي»: 3«گزينه 
  )متوسط) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستور(گزمه) (آن يار »: 4«گزينه 

  ها: در مصراع دوم حذف به قرينه لفظي است؛ بررسي ساير گزينه» بود«هاي  در اين بيت واو ربط است و همه فعل» واو«ـ » 2«گزينه  - 9
  است. »باغ«معطوف  »گلستان«»: 1«زينه گ

  است. »شجاع غضنفر«وصي نبي و كل مصراع دوم بدل از »: 3«گزينه 
  )متوسط) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستور(گزمه) (است.  »علي (ع)«مصراع دوم بدل از »: 4«گزينه 

  : نهاد]تو[ـ الهي: منادا / » 4«گزينه  -10
  )دشوار) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستورگزمه) (( (متمم) بنما من(مفعول) را به  راه(متمم) ببخش /  ]من[فعول) به (م اي آگاهي ذره(منادا)  الهي

  جان / ـَ م / ـَ م در بيت (الف) ـ» 3«گزينه  - 11
  ـَ م در بيت (ب)

  )متوسط) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستور(گزمه) (سرو / روان / ـَ م در بيت (پ) 
  ها: متمم است؛ بررسي ساير گزينه» ـَ ت«ـ در اين گزينه ضمير » 3«نه گزي -12

  (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستور) (دشوار)(گزمه)  اليه هستند. مضاف» 4«در گزينه » ـَ م«و » 2«در گزينه » ـَ ش«، »1«در گزينه » ـَ ش«
  ام: هشت جمله م، روم، شنيدهفشانم، كنم، هست، است، درآيي، ندار»: الف«گزينه  ـ» 4«گزينه  -13

  ها گل باغ آشنايي است / در گلستان چشمم هميشه باز است. شود: اين در ابيات دو جمله گذرا به مسند ديده مي»: ب«گزينه 
  ام: ماضي نقلي  فشانم): مضارع اخباري، شنيده فشانم (مي»: ج«گزينه 
  پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ دستور) (دشوار)((گزمه) اليه  شب: قيد / تو: نهاد / گل: مضاف»: د«گزينه 

  ها: مفهومي است كه پارادوكس ساخته است؛ بررسي ساير گزينه »عار بودن فخر« شود / آميزي ديده نمي آرايه حس» 3«ـ در بيت گزينه » 3«گزينه  - 14
  سفت: جناس ناهمسان  گفت و مي مي »شعر«مجازاً  »بيت«»: 1«گزينه 
  تشخيص و استعاره است.» طلبيدن دل«/  »چشم«اره از استع »نرگس«»: 2«گزينه 
) فاميل (نادرست) 2) خود (درست)، 1در معناي خويش  :جناس و تضاد هست. / خويش: ايهام تناسب ساخته است »سازد«و  »سوزد«»: 4«گزينه 

  )متوسط) (هاي ادبي رايهپايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ آ(گزمه) (در معناي اقوام با بيگانه ايهام تناسب ساخته است. 
  استعاره دارد: پسته استعاره از دهان»: ب«بيت  ـ» 3«گزينه  - 15

  باد) از تو دور 2) دوري از تو 1 ايهام دارد.» دور از تو»: «پ«بيت 
  به آيه امانت تلميح دارد.»: ت«بيت 
  )آسان) (هاي ادبي م ـ تركيبي ـ آرايهپايه دهم و يازده(گزمه) (شود: لب به لعل تشبيه شده است.  تشبيه ديده مي»: الف«بيت 

   استعاره از معشوقگل تازه ـ» 1«گزينه  -16
  جناس ناهمسانوفا و جفا
  اضافه تشبيهي است.خار جفا
  )متوسط) (هاي ادبي دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ آرايهپايه (گزمه) (ي ساخته است. آميز تركيبي است كه حسبوي وفا

  شود هم استعاره. هم تشبيه ديده مي» د«و » ب«در ابيات  ـ» 3«گزينه  -17
  / استعاره: چشم فلك: استعاره و تشخيص است. توچون  چشمتشبيه: » ب«بيت 

  به مشبه      مشبه                           
  / استعاره: صبا مورد خطاب واقع شده، تشخيص و استعاره است. زلف دامتشبيه: » د«بيت 

  به مشبه مشبه                     
  )متوسط) (هاي ادبي پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ آرايه(گزمه) (
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  )متوسط) (قرابت مفهموميپايه دهم ـ درس ششم ـ (گزمه) (است. » ناپذيري از عشق رهايي«ـ مفهوم درست اين بيت » 4«گزينه  - 18

  )متوسط) (ابت مفهوميرپايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ ق(گزمه) (آيه امانت تلميح دارد. به (الف) و (ت)  وابيات ـ مفهوم بيت صورت سؤال» 1«گزينه  -19

ر راه رسـيدن بـه معشـوق    آرزومندي عاشق د» 4«كه مفهوم گزينه  ـ در ساير ابيات نكوهش هواي نفس تأكيد شده است، درصورتي» 4«گزينه  - 20
  )آسان) (پايه دهم و يازدهم ـ تركيبي ـ قرابت مفهومي(گزمه) (است. 

  ها: است. بررسي ساير گزينه اسارتنكوهش » 4«ـ مفهوم بيت گزينه » 4«گزينه  -21
  شاعر حاضر است براي ديدار معشوق غربت را به وطن ترجيح دهد.»: ج«
  ) (متوسط)ـ قرابت مفهومي (گزمه) (تركيبي پايه دهم و يازدهمعشوق وصف عشق عاشق در مواجهه با زيبايي م»: هـ«

  ) (متوسط)ـ قرابت مفهومي (گزمه) (تركيبي پايه دهم و يازدهمدوستي است.  همه وطن» د«و » ب«و » الف«مفهوم ابيات  ـ» 2«گزينه  - 22
كند. اين مفهوم  ا مطرح ميهاي روزگار و اميد داشتن به بهبودي اوضاع به لطف خداوند ر مفهوم سؤال، نااميد نشدن در برابر سختي ـ» 4«گزينه  - 23

  ها و نا اميد نشدن) ذكر شده است. (تحمل در برابر سختي» هـ«و » ج«در موارد 
  ) (متوسط)قرابت مفهوميـ تركيبي ـ  (پايه دهم و يازدهم) 92(سراسري هنر 

  شود. ديده مي» 1«مفاهيم مطرح شده در صورت سوال به ترتيب در ابيات گزينه  ـ» 1«گزينه  - 24
  ) (متوسط)قرابت مفهوميـ تركيبي ـ  ) (پايه دهم و يازدهم98سراسري (

  ) (تركيبي پايه دهم و يازدهم) (متوسط)98سراسري ( .در راه معشوق است يجان باز ياتاب يرصورت سوال و سا يتمفهوم ب ـ» 2«گزينه  - 25
 زبان عربي

  »)2«و » 1«هاي  (رد گزينه» كان: بود») / «3«(رد گزينه » پس نگاه كنفانظر: ») / «2«و » 1«هاي  (رد گزينه» أمطرنا: باراني باريديم«ـ » 4«گزينه  - 26
  )متوسط) (ـ ترجمه سومدرس دهم ـ پايه (طاهري) (

») / 2«(رد گزينه » ترسد و يخاف: و مي«ها) /  گزينهساير (رد » هاي تيزي دارند ها دندان ألسماك القرش أسنان حادة: كوسه ماهي«ـ » 3«گزينه  - 27
  (طاهري) (پايه دهم ـ درس هفتم) (متوسط)») 1«(رد گزينه » ه نزديك شوندأن يقتربوا: ك«

عسي ألّـا نرتكبـه:   «، »لفضحهم: براي رسوا كردنشان») / «4«و » 3«هاي  (رد گزينه» بئس العمل التجسس: تجسس بد كاري است«ـ » 1«گزينه  - 28
  )متوسط) (ـ ترجمه درس اولـ ه يازدهم پاي(طاهري) (») 4«و » 2«هاي  (رد گزينه» اميد است كه مرتكب آن نشويم

(رد » رويـد  رويد، جز در كشور ما نمي ال تنبت إلّا في بالدنا: تنها در كشور ما مي») / «2«(رد گزينه » الشّجرة المرتفعة: درخت بلند«ـ » 4«گزينه  - 29
  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس سوم) (متوسط)ها)  ساير گزينه

») / 4«و » 3«هاي  (رد گزينه» طارات سيارتنا: يكي از تايرهاي ماشين ماإإحدي ») / «3«(رد گزينه » كرديم دگي ميكنّا نسوق: رانن«ـ » 2«گزينه  -30
  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس پنجم) (متوسط)») 3«و » 1«هاي  (رد گزينه» اضطررنا: ناچار شديم«

  »)4«(رد گزينه » ألنّها لغة القرآن: زيرا آن زبان قرآن است») / «3«و » 2«هاي  (رد گزينه» اند قد استفادوا: استفاده كرده«ـ » 1«گزينه  -31
  (طاهري) (پايه دهم ـ درس هشتم) (آسان)

» 1«هاي  (رد گزينه» ها التّهم: تهمت») / «2«(رد گزينه » دهد يعود: عادت مي») / «3«و » 1«هاي  (رد گزينه» طوبي لـ: خوشا به حال«ـ » 4«گزينه  - 32
  (پايه يازدهم ـ درس اول) (دشوار)(طاهري) »). 2«و 

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم) (دشوار)». دانيم حنيما ال نعرف: وقتي نمي«ـ » 2«گزينه  -33

  ها: ـ ترجمه ساير گزينه» 3«گزينه  - 34
  دي: تا هدايت شوندتهلي»: 1«گزينه 
  لم تتوقع: توقع نداشت»: 2«گزينه 
  )متوسط) (ترجمهـ  درس ششمازدهم ـ پايه ي(طاهري) (لم أقل: نگفتم »: 4«گزينه 

و نـه  » ألقابٍ قبيحةٍ، ألقابٍ كَريهةٍ«صورت نكره بيايد  به يك تركيب وصفي نكره است و معادل عربي آن نيز بايد» هايي زشت لقب«ـ » 2«گزينه  -35
صورت فعل  به اشتباه و به» 3«در گزينه » قب ... دهندنبايد ل«معادل عربي ») / 4«و » 1«هاي  (رد گزينه» األلقابِ القبيحةِ، األلقابِ الكَريهةِ«معرفه 

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول، دوم، پنجم و ششم ـ تعريب) (متوسط)»). 3«(رد گزينه » ال تُلقِّب«مضارع منفي آمده است 

  ترجمه متن:
ز طريق مبادله كاال با كاال بود و اين روش خالي از سختي گردد. عمليات خريد و فروش قبل از آن ا تاريخ داد و ستد با پول به عصر روميان باز مي

  و از بين رفتن زمان نبود، پس پول جايگزين شد!
اي طاليي بود كه وزن آن يـك   هاي ديگري وجود داشت؛ دينار قطعه ها در قبال وزن آن بود، و در سرزمين روم دينار و درهم و پول اما ارزش پول

هـاي ديگـر    هاي آن بين ده تا بيست قيراط بـود، امـا پـول    اي از نقره بود كه وزن شد، و درهم قطعه ه ضرب ميمثقال بود، روي آن تصوير پادشا
  تر و جنسشان متفاوت بود! ارزششان كم

هاي اسالمي ضرب  هاي رومي در حكومت اسالمي غيررسمي شد، و بعد از اختالف شديد بين اين دو حكومت سكه بعد از مدتي داد و ستد با پول
  د!ش
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 ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 36

  مسلمانان سكه ضرب نكردند، زيرا ضرب سكه به دست حكومت روميان بود!»: 1«گزينه 
  سازند! هايشان را مي ها به راحتي برحسب عالقه و قدرتشان پول همه ملّت»: 2«گزينه 
  سازد! ملّت قوي همان است كه هرچه را احتياج دارد مي»: 3«گزينه 
  شود. هاي مردم ديگري استفاده كنند، قدرتشان كم نمي گر مردم از پولا»: 4«گزينه 

  )متوسط) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ 
  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 37

  شد! تصوير پادشاه فقط بر روي دينار ضرب مي»: 1«گزينه 
  بيست قيراط برابر است با يك مثقال طال!»: 2«گزينه 

  اي باشد! كه طاليي يا نقره يابيم مگر آن پولي را نمي»: 3«ينه گز
  )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ هايشان ارتباط داشت!  اي به وزن هاي طاليي و نقره بهاي پول»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه گزينه ؛...»تبادل كاال بدون پول سخت است، زيرا «ـ عبارت صورت سؤال: » 2«گزينه  -38
  گيرد! براي تطبيق دادن اشيا از ما زماني طوالني مي»: 1«گزينه 
  اي ندارد! خريم و برايمان فايده چيزهاي نامطلوبي مي»: 2«گزينه 
  پذير نيست! طور دقيق از طريق تبادل، امكان تعيين بهاي كاال به»: 3«گزينه 
  )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  و وزن آن! دليل حجم كاال خواهد به تالش بسياري مي»: 4«گزينه 

  ها: (خطا را تعيين كن)؛ بررسي گزينه...» هاي رومي رها كردند؟ زيرا  چرا مسلمانان داد و ستدشان را با پول«ـ عبارت صورت سؤال: » 1«گزينه  - 39
  هاي اسالمي اعتبارش را از دست داد! پول»: 1«گزينه 
  هاي خاص خودشان را ضرب كردند! مسلمانان پول»: 2«ه گزين

  ها در حكومت اسالمي غيررسمي شد! اين پول»: 3«گزينه 
  )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ اختالف شديد بين دو دولت اسالمي و رومي به وجود آمد! »: 4«گزينه 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 3«گزينه  - 40
  للمخاطبة (براي مفرد مؤنث است)»: 1«زينه گ

  باشد.) مي» ص ب ح«حروفه األصلية: ص ح ب (حروف اصلي اين فعل، »: 2«گزينه 
  )متوسط) (تجزيه تركيببا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  است.) » للغائبة«للمخاطب (با توجه به معناي جمله، اين فعل از صيغه »: 4«گزينه 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 3« گزينه -41
  معلوم (مجهول است).»: 1«گزينه 
  است).» للغائبة«للمخاطبة (با توجه به معناي جمله اين فعل از صيغه »: 2«گزينه 
  )دشوار) (تجزيه و تركيببا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ ») 2«للمخاطب (مانند گزينه »: 4«گزينه 

  ها: ساير گزينه ـ خطاهاي» 2«گزينه  - 42
  باشد.) مي» خ ل ف«األصلية: خ ف ل (حروف اصلي اين كلمه،  هحروف»: 1«گزينه 
  معرفة (نكره است نه معرفه).»: 3«گزينه 
  )متوسط) (تجزيه و تركيببا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  و جمله فعليه نيست. خبر از نوع اسم است»: 4«گزينه 

و فعل » اسم تفضيل«ترتيب  بيايند؛ زيرا به» أن نَبتعد«و » أحسن«صورت  غلط هستند و بايد به» أن نَبتعد«و » أحسن«اين گزينه  ـ در» 2«گزينه  - 43
  (طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس دوم و پنجم، پايه يازدهم ـ درس اول و دوم ـ ضبط حركات) (متوسط)هستند. » افتعال«مضارع ثالثي مزيد از باب 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -44
  است).» القَبول: پذيرفتن، قبول كردن«به پيشواز رفتن: موافقت كردن با چيزي و راضي شدن به آن و تمايل داشتن به آن است (تعريف »: 1«گزينه 
  است).» ب: گناهالذّنْ«كند (تعريف  دست آوردن خشنودي خدا از آن پرهيز مي دم: معصيتي است كه مؤمن براي به»: 2«گزينه 
  است).» المحاضرَة: سخنراني«شود (تعريف  مي» ارائه«تمدن: سخني در موضوع مشخّصي است كه مقابل تعدادي از مردم ايراد »: 3«گزينه 
  رويند. ها از زمين مي هايي سبز دارند و آن گياهاني است كه برگ»: ها علف«گياهان »: 4«گزينه 

  پنجم و ششم، پايه يازدهم ـ درس ششم ـ واژگان (توضيح واژه)) (متوسط) (طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس
يحب، أهـدي، أدرك،  «ها افعال  و بدون حرف زائد است. در ساير گزينه» فعل سه حرفي«فعل ثالثي مجرّد » تَحدث«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  - 45

هستند و يك حرف زائد دارند.» الإفع«از باب » بيش از سه حرفي«همگي افعال ثالثي مزيد » تُفرِز  
  (طاهري) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ قواعد ـ شناخت افعال ثالثي مزيد) (متوسط)
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گذارنـد). در   هاي الهي احتـرام مـي   اسم جمع مكسر است و نقش مفعول را دارد (مسلمانان حقيقي، به دين» أديان«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه  -46
را » صفت، فاعل، نايب فاعل براي فعـل مجهـول  «ترتيب نقش  اسم جمع مكسر هستند و به» عقَالء، المساكين، أصواتال«ترتيب  ها به ساير گزينه

  بندي اسامي از نظر جنس و عدد)) (متوسط) هاي تركيبي (جمله فعليه و تقسيم (طاهري) (پايه دهم ـ درس پنجم و ششم ـ قواعد ـ تستدارند. 

معدود است؛ اما موصوف نيست. » تالميذ«، »1«است. در گزينه » األوفياء«معدود و موصوف است و صفت آن » حبةأ«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  - 47
عدد اصلي يا ترتيبي وجود ندارد، لذا معدود هم وجود نـدارد. در  » 3«در گزينه ». تالميذ«است و نه » الصف«صفت براي » العاشر«در اين گزينه 

معدود اسـت؛ امـا موصـوف    » مؤمنينَ«، »4«نه عدد اصلي و نه عدد ترتيبي است؛ لذا معدود نيز ندارد. در گزينه  »خُمس: يك پنجم«اين گزينه 
  )دشوارهاي تركيبي (عدد و معدود ـ تركيب وصفي)) ( (طاهري) (پايه دهم ـ درس دوم ـ قواعد ـ تست نيست و صفت ندارد.

اهـدني: مـرا   «در » ن«، »3«و » 1«هاي  وقايه نيست. در گزينه» ن«ف اصلي فعل است و جزء حرو» أحسني«در » ن«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه  - 48
وقايه است. دقّـت كنـيم   » ن«، »أعانَني: به من كمك كرد«دوم در » ن«، »2«وقايه است. در گزينه » ن«، »ال تُخزِني: مرا رسوا نكن«، »هدايت كن

باشـد، بـه   » واي«ها يكي از حروف  از افعالي كه سومين حرف آن» : مفرد مذكّر مخاطبللمخاطب«كه به هنگام ساختن فعل امر و نهي در صيغه 
ال تَـدع:  » = «تَـدعو «، فعل نهي از »اهد: هدايت كن» = «تَهدي«شود (فعل امر از  جاي ساكن كردن آخر فعل، سومين حرف اصلي فعل، حذف مي

  )آسانوقايه) ( (طاهري) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد ـ نون») دعوت نكن

بـه معنـاي   » شَـرّ «، اسم تفضيل وجود نـدارد و  »1«اسم تفضيل است. در گزينه » خَير: بهترين«اسم فاعل و » آخر«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  - 49
در گزينـه   اسـت.  وحدهفعل مضارع از صيغه متكلّم » رسانم أنفَع: سود مي«اسم تفضيل وجود ندارد و » 3«اسم تفضيل نيست. در گزينه » بدي«
  اسم مفعول است.» معجم«اسم فاعل وجود ندارد و » 4«

 هاي تركيبي (اسم فاعل و اسم تفضيل)) (متوسط) (طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس هشتم، پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد ـ تست

هرچـه از معلّـم   «دو جمله آمده اسـت  » ما«ا بعد از باشد؛ زير ادات شرط است و جمله، اسلوب شرط مي» ما: هرچه«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  -50
كلمه پرسشي به معناي » ما«، »2«حرف نفي فعل ماضي است. در گزينه » ما«، »1«در گزينه ». رساند دلسوزِ كالس بشنوي به تو در آينده سود مي

  است.» چه كسي«كلمه پرسشي به معناي » من«، »4«است. در گزينه » چه چيزي«
 هاي تركيبي) (متوسط) يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد ـ تست (طاهري) (پايه

  دين و زندگي
  ـ ايشان با مقصود قرار دادن تقرب و نزديكي به خدا به چنين موهبتي دست يافت.» 3«گزينه  - 51

اند تا بـه كارهـاي    شتهكس بيهوده آفريده نشده است تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وا نگذا حضرت علي (ع): اي مردم ... هيچ
  درس اول: هدف زندگي ـ برترين هدف) (متوسط)پايه دهم ـ (بياتي) (ارزش بپردازد.  لغو و بي

  گويد: ـ شيطان در روز قيامت كه فرصتي براي توبه باقي نمانده است به اهل جهنم مي» 4«گزينه  - 52
  عمل كردم (اعتراف شيطان به فريب و خدعه خود). اي دادم و خالف آن خداوند به شما وعده حق داد، اما من به شما وعده«

  درس دوم: پر پرواز ـ موانع رسيدن به هدف) (متوسط)پايه دهم ـ (ناصري) (
ـ     زنند مؤمنان زيركي هستند كه با انتخاب خدا به آناني كه با يك تير چند نشان ميـ مؤمنان زيرك» 4«گزينه  -53 م از عنـوان برتـرين هـدف ه

دهند سراي  رب العالمين) انجام مي هللاجا كه تمام كارهاي دنيوي خود را در جهت رضاي خدا ( كنند و هم از آن هاي مادي زندگي استفاده مي بهره
  سازند. آخرت خويش را نيز آباد مي

كننـد و بهتـر از    ه كساني هستند؟ فرمود: آنان كه فراوان ياد مرگ مـي ترين مؤمنان چ از پيامبر اسالم پرسيدند: باهوشترين مؤمنان باهوش
  ) (متوسط)اي به روشنايي ـ برترين هدف ـ اعتقاد به معاد پنجره: سومدرس پايه دهم ـ (آقاصالح) (كنند.  ديگران خود را براي آن آماده مي

  اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعتـ زنده شدن قيامت نيز همين گونه است» 1«گزينه  - 54
  درس چهارم: آينده روشن ـ داليل اثبات معاد) (متوسط)پايه دهم ـ (ناصري) ( معاد الزمه حكمت الهيا ال ترجعوننيبتم انما خلقناكم عثبا و انكم الافحس

  مؤيد وجود حيات و وجود شعور و آگاهي است.ـ تلقين ميت به هنگام دفن» 2«گزينه  -55
فهمـد (همـه    دهد كه وي زنده است و با مرگ حيات وي تمام نشده و با شعور و آگاهي كه دارد، كلمات تلقين شده را مـي  تلقين ميت نشان مي

  بيانگر وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا است.موارد قسمت اول درست است.) انجام خيرات و طلب آمرزش براي گذشتگان
  درس پنجم: منزلگاه بعد ـ انديشه و تحقيق) (متوسط)پايه دهم ـ (بياتي) (

خورند تا شـايد خـود را از    بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ مي» علي افواههم نختماليوم «نهيم  ـ امروز بر دهان بدكاران مهر مي» 1«گزينه  - 56
زند و اعضاي بدن به اذن خداونـد شـروع بـه شـهادت و گـواهي دادن       ها مهر خاموشي مي نجات دهند، در اين حال خداوند بر دهان آن مهلكه

  ) (متوسط)ششم: واقعه بزرگ ـ حضور شاهدان و گواهاندرس پايه دهم ـ ) (آقاصالح(كنند.  مي

  هايي از بهشت است. ها باغ بخشد، براي آن ها سود ـ امروز روزي است كه راستي راستگويان به آن» 2«گزينه  -57
  شوند. هايي بهشتي گرامي داشته مي كنند... در باغ ها و عهد خود را رعايت مي ها كه امانت آن

  درس هفتم: فرجام كار ـ تدبر) (متوسط)پايه دهم ـ (ناصري) (
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  ) به درستي ارتباط دارند؛ بررسي نادرستي ساير موارد:دـ موارد (ب) و (» 4«گزينه  -58
  شود. موجب از هم گسيختگي تصميم و كارها ميالف) گذشت ايام

  ) (متوسط)سفر هشتم: آهنگ سفر ـ آهنگدرس پايه دهم ـ ) (ناصري(اولين گام در مسير قرب الهي ) تصميم و عزم براي حركتج
  ) به درستي ارتباط دارند؛ بررسي نادرستي ساير موارد:دـ موارد (الف) و (» 2«گزينه  - 59

  اشد حباهللاب) عاشق خداوند
  ) (متوسط)دا ـ آثار محبت به خدانهم: دوستي با خدرس پايه دهم ـ (بياتي) (صداقت در دوستي به خدا ) پيروي و اطاعت از خداج

  ) (متوسط)دهم: ياري از نماز و روزه ـ احكام روزهدرس پايه دهم ـ ) (آقاصالح(ـ هر چهار مورد به درستي بيان شده است. » 4«گزينه  - 60

طـور كامـل    آن خارج شود بهبرد و اگر از  روي پيش مي حالتي است كه به وسيله آن انسان خود را در مسير اعتدال و ميانه» عفاف«ـ » 1«گزينه  -61
  شود. شود و يا از ديگر نيازها غافل مي دربرآورده كردن عالئق و نيازهاي دروني غرق مي

  درس يازدهم: فضيلت آراستگي ـ عفاف) (متوسط)پايه دهم ـ (بياتي) (
اند، سخن امام  به رعايت عفاف دعوت كرده اند و ما را ـ در شرح و تفسير آيات قرآن كريم پيشوايان ما حدود پوشش را مشخص نموده» 1«گزينه  - 62

بيـانگر  » تـر كننـد   هاي خود را به خود نزديك يدنين عليهن من جال بيهن: پوشش«كاظم (ع) به برادرش در همين ارتباط است و عبارت شريفه 
  ) (متوسط)و پوشيدگي دستور خاصي وجود دارد؟دوازدهم: زيبايي پوشيدگي ـ آيا در قرآن كريم در راه عفاف درس پايه دهم ـ (بياتي) (حدود حجاب است. 

با آن سخن ارتبـاط مفهـومي   » ام، آمدنم بهر چه بود از كجا آمده«ـ سخن امام سجاد (ع) بيانگر شناخت هدف زندگي است و مصراع » 1«گزينه  - 63
  ) (متوسط)هدايت الهي ـ نيازهاي برتردرس اول: پايه يازدهم ـ ) (آقاصالح(دارد. 

هاي ديگر تفـاوت (وجـه    يم انبياء در برخي احكام فرعي متناسب با زمان و سطح آگاهي و نياز مردم و نيازهاي هر دوره با دورهـ تعال» 3«گزينه  -64
  ) (متوسط)دوم: تداوم هدايت ـ فطرت مشترك، منشأ دين واحددرس پايه يازدهم ـ (ناصري) (افتراق) داشته است. 

نوشـت (امـي    خواند و با دست خود آن را نمي اي را نمي از بعثت، هيچ نوشته  بر گرامي اسالم پيشـ اين بيت بيانگر اين است كه پيام» 2«گزينه  - 65
  ارتباط مفهومي دارد.» لوا من قبله من كتاب و ال تخطه بيمينكتو ما كنت ت«بودن پيامبر) اين معنا با آيه 

  (بياتي) (پايه يازدهم ـ درس سوم: معجزه جاويدان ـ تدبر در قرآن) (متوسط)
و ما انـزل مـن قبلـك     الم تر الي الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك«ـ ممنوعيت مراجعه به طاغوت در داوري از عبارت شريفه » 2«گزينه  - 66

چـه   آنچه به تـو و بـه    برند به آن اي كساني كه گمان مي آيا نديده«شود  استنباط مي» اكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا بهيريدون ان يتح
  »كه به آنان دستور داده شده كه به آن كفر ورزند. خواهند داوري به نزد طاغوت برند، حال آن پيش از تو نازل شده است ايمان دارند اما مي

  هاي پيامبر ـ تدبر در قرآن) (متوسط) (بياتي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم: مسئوليت
اگر چنـين نكنـي   » يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته...«ـ در آيه شريفه ابالغ بيان شده است: » 3«گزينه  - 67

اي كه اين عبارت مؤيد اهميت معرفي جانشين پيامبر است و سخن پيامبر گرامي اسالمي در محله غدير خم معـروف بـه    رسالتت را ابالغ نكرده
  ) (متوسط)نجم: امامت تداوم رسالت ـ حديث غديرپ) (درس آقاصالح(حديث غدير ارتباط با آن دارد. 

عنوان الگو و اسـوه   هاي فردي و اجتماعي از جمله در جايگاه رهبري از سوي خداوند به ـ پيامبر به گونه زندگي كرد كه در همه زمينه» 4«گزينه  - 68
  (متوسط)) هاي رهبري ششم: پيشوايان اسوه ـ اسوه(ناصري) (پايه يازدهم ـ درس مؤمنان معرفي شد. 

ترند، بلكه بـه ايـن    فرمايد: آن مردم (شاميان) بر شما پيروز خواهند شد، نه از آن جهت كه آنان به حق نزديك ـ حضرت علي (ع) مي» 1«گزينه  - 69
  برند. رود شتابان فرمان او را مي جهت كه آنان در راه باطلي كه زمامدارشان مي
  اي از رخدادهاي عصر امامان) (متوسط) اجتماعي و سياسي مسلمانان پس از رحلت رسول خدا ـ خالصه(بياتي) (درس يازدهم ـ درس هفتم: وضعيت فرهنگي، 

ـ بعد از رحلت رسول خدا (ص) نوشتن سخنان ايشان ممنوع شد البته اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه به اين ممنوعيت توجه نكردنـد  » 2«گزينه  - 70
  هاي بعد منتقل كنند. ها را به نسل تند و از آنان خواستند كه اين آموختهو سخنان پيامبر را به فرزندان و ياران خود آموخ

  هاي راستين ـ حفظ سخنان و سيره پيامبر) (متوسط) (ناصري) (پايه يازدهم ـ درس هشتم: احياي ارزش
ايم كه زمين را  س از ذكر (تورات) نوشتهو لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكران االرض يرثها عبادي الصالحون: به راستي در زبور، پ«ـ » 3«گزينه  -71

  ) (متوسط)پايه يازدهم ـ درس نهم: عصر غيبت ـ تدبر در قرآن(بياتي) (» برند. بندگان صالح به ارث مي

  گيري براساس مشورت تصميمـ مجمع تشخيص مصلحت» 4«گزينه  - 72
  تالش براي اجراي احكام و دستورات الهي در جامعهعدم خروج مردم از مسير قوانين الهي

  (آقاصالح) (پايه يازدهم ـ درس دهم: مرجعيت و واليت فقيه ـ وظايف رهبر (ولي فقيه)) (متوسط)
  عزت نفس را به دنبال دارد (معلول)ـ تسليم و بندگي خدا (علت)» 2«گزينه  - 73

  )دشوار) (يازدهم: عزت نفس ـ خودارزيابيدرس پايه يازدهم ـ (بياتي) (حفظ پيمان خدا را به دنبال دارد (معلول) عزت نفس (علت)
  يابد. صورت واليت فقيه استمرار مي يابد و واليت ظاهري امامان به ـ در عصر غيبت مرجعيت ديني در شكل مرجعيت فقيه ادامه مي» 3«گزينه  - 74

  (ناصري) (پايه يازدهم ـ درس دهم: مرجعيت و واليت فقيه ـ راهكار پيامبر و امامان براي عصر غيبت) (متوسط)
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هايي مانند شناخت روحيه همسر و امتحان او باشد اشتباه كرد. در  هايي كه با عنوان ـ تحقيق درباره همسر آينده را نبايد با معاشرت» 3«گزينه  -75
  كننده اين موضوع است. نفي» حب الشيء يعمي و يصم«شود و حديث علوي  حساسات بر هر دو نفر حاكم ميها معموالً ا اين معاشرت

  (بياتي) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم: پيوند مقدس ـ انتخاب همسر و مسئوليت آينده) (متوسط)
  زبان انگليسي

  ـ الف: دستانت كثيف هستند.» 4«گزينه   - 76
  را بشويم. دانم. قصد دارم آنها ب: بله مي

بيـانگر ايـن نكتـه    » 1«كنيم. گزينه  براي بيان قصد انجام كاري در آينده استفاده مي  ) am/is/are/ going toتوضيح: از ساختار (فعل ساده +
هـا كثيـف    خورد و چون در حـال حاضـر دسـت    ها) در زمان حال به چشم مي ها در گذشته شسته شدند و آثار آن (تميزي دست است كه دست

(حال كامل استمراري) به كارهايي اشاره دارد كه از گذشته شروع شده و تا االن ادامـه دارنـد. بـا    » 2«نادرست است. گزينه » 1«تند گزينه هس
(گذشته استمراري) به كارهايي اشاره دارد كه در گذشته مدتي ادامه داشتند.  »3«توجه به مفهوم اين تست اين گزينه هم نادرست است . گزينه 

  ها) (متوسط) ـ گرامر ـ زمان 1(معتمدي) (پايه دهم ـ درس  باشد. اين گزينه هم براي جمله داده شده مناسب نميپس 
  تر است. هاي اين شهر گران رفتم. آن نسبت به ساير هتل ـ اگر جاي تو بودم، به آن هتل نمي» 2«گزينه  - 77

از  otherصورت گرفته است و بنابراين بايد از درجه تفضيلي باشد. اگر كلمه   ها اي نابرابر بين يك هتل و ساير هتل مقايسه تستتوضيح: در اين 
بـود و بنـابراين    ها مي هتل گروه كرديم چون در آن صورت مقايسه بين يك هتل در داخل را انتخاب مي» 4«شد، بايد گزينه  جمله دوم حذف مي

  ـ گرامر ـ مقايسه صفات) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دهم ـ درس  كرديم. بايد صفت عالي را انتخاب مي
  .بودعجب فرد مهرباني  .ـ من هرگز اولين باري را كه با پدرت صحبت كردم فراموش نخواهم كرد» 4«گزينه  -78

چه كاري انجام گرفته باشد و انجام شدنش را  و چنان toچه كاري هنوز انجام نشده باشد از مصدر با  چنان rememberو  forgetتوضيح: بعد از 
نماييم. در اين تست صحبت كردن بـا پـدر در گذشـته (بـراي      فعل) استفاده مي (ingبه ياد داشته باشيم يا فراموش كرده باشيم از اسم مصدر  

فرد كاري كه در گذشته انجـام شـده را هرگـز فرامـوش      نآن اين نكته است بنابراي وم هم مؤيددر جمله د wasاولين بار) انجام شده بود. فعل 
بـه لحـاظ معنـايي    » 1«كند پس غلط است. گزينه  جمله را دو فعله مي .»2«گزينه  .را انتخاب كنيم» 4«كرد پس بايد اسم مصدر گزينه  نخواهد

  ) (دشوار)toـ اسم مصدر و مصدر با  3و  2ـ درس  يازدهم(معتمدي) (پايه (فراموش نخواهم كرد كي صحبت كنم).  صحيح نيست
  تعداد كمي اتوبوس وجود دارند. 9ها خيلي خوب نيست ـ بعد از ساعت  ي شبـ خدمات اتوبوسران» 1«گزينه  - 79

را انتخـاب   fewشب كم و ناكافي بوده است پـس بايـد    9شويم كه تعداد اتوبوسها بعد از ساعت  توضيح: با توجه به مفهوم جمله اول متوجه مي
باشد كـه بـا    به معني هيچ مي  noزياد داللت دارد و به تعداد نسبتاً» دينچن«به معني    several. به تعداد كم و كافي اشاره دارد a fewكنيم. 

  ـ اسامي قابل شمارش و غير شمارش ـ گرامر) (آسان) 1دهم ـ درس ياز(معتمدي) (پايه  ها نادرست هستند. توجه به مفهوم تست اين گزينه
 بهرا  خانگي، زنان مسئوليت اصلي كارهاي كنند يرون از منزل كار ميكه مردان ب يدهد كه در حال المللي گزارش مي ـ يك تحقيق بين» 2«گزينه  -80

  عهده دارند.
  ) آشنا4  ) محبوب3  ) اهلي، خانگي، خانوادگي2  ) باستاني1

  ـ واژگان) (متوسط) 4دهم ـ درس (معتمدي) (پايه 
  تعطيل مي باشند. ثانوي اطالع گير شدن ويروس كرونا، همه مدارس در مناطق قرمز تا ـ به دليل همه» 3«گزينه  - 81

    آيند) روند، فر4  توجه ) اطالع،3  ) موقعيت2  يد) تأك1
  ـ واژگان) (متوسط) 3دهم ـ درس (معتمدي) (پايه 

  يابد. گير هر نوع بيماري است كه در ميان يك جمعيت گسترش مي ، يك بيماري همهتعريفـ طبق » 1«گزينه  - 82
  ) عنصر4  ) توصيف3  ) مشاهده2  ) تعريف، معني1

  by definition                                  ، ذاتاًبق تعريف، اصوالًنكته: ط
 ـ واژگان) (متوسط) 2دهم ـ درس (معتمدي) (پايه 

  .بل درك نمايداقرا  يتلويزيون كابل و هاي ارسال شده به وسيله ماهواره ـ شما  به وسيله رمزگشا نياز داريد تا برخي از سيگنال» 3«گزينه  -83
    (براي) ريزي كردن ) برنامه2    رفتن) در نظر گ1

  ) معرفي كردن، عرضه كردن4  ) مرتب كردن، رمزگشايي كردن، قابل فهم كردن3
  ـ واژگان) (دشوار) 1(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 

و در مدت تعطيالت  ديباش دسترسي داشتهها در منزل  توانيد به آن اند، بنابراين شما مي تان در اينترنت دانلود شده ـ تمرينات رياضي» 3«گزينه  - 84
  ها كار كنيد. آخر هفته بر روي آن

  ) بهبود بخشيدن2    ) گفتن، ذكر كردن1
  ) مرتب كردن، (امور) ترتيب دادن4  ) دسترسي داشتن، دست يافتن به3

  ـ واژگان) (متوسط) 1دهم ـ درسياز(معتمدي) (پايه 
  متفاوتي را بر عهده دارد. عملكرد ر يكموتور پيچيده قطعات مجزاي زيادي دارد كه هيك ـ » 4«گزينه  -85

  ) عملكرد، نقش4  ثير، نفوذ) تأ3  ) اختالل2  ) فشار1
  ـ واژگان) (متوسط) 2زدهم ـ درس يا(معتمدي) (پايه 
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  دهد). (نشان نمي كند منعكس نميـ با اينكه سن به وضوح عامل مهمي است، هميشه توانايي درك كردن را » 4«گزينه  - 86
  مل كردن) منعكس كردن، تأ4  ل شدن، گنجاندن) شام3  ) تنوع بخشيدن، تنوع داشتن2  كردن ) قدرداني كردن، درك1

  ـ واژگان) (متوسط) 3دهم ـ درس ياز(معتمدي) (پايه 
بنابراين در اغلب موارد والدين هر دو به صـورت تمـام    در اين كشور نسبتاً دشوار است، ددرآم ـ امروزه تشكيل خانواده دادن با يك» 1«گزينه  -87

  كنند. وقت كار مي
  ) مورد، نمونه4  ) تالش3  ) كاالي دست ساخته2  ) درآمد1

  ـ واژگان) (متوسط) 3زدهم ـ درس (معتمدي) (پايه يا
  كلوز تست:

خواستند اين  آن برداشتند، باز هم مي پرستشگرفت و حتي هنگامي كه مردم دست از  در روزگار باستان، گاهي اوقات ماه مورد پرستش قرار مي
بدي دارد، در حالي كه ماه نو و ماه كامل خوش يمن هستند. بنابراين مـردم بـراي    ثيرتأ شد كه ماه كهن چنين تصور مي اًسابق .را انجام دهندكار 

عمـده   تثيراتأاي معتقدند كه ماه بر هوا تأثير مي گذارد اما  عده حتي امروزه هم.كردند  مهم اوقات ماه نو و كامل را انتخاب مي هاي فعاليتآغاز 
  آيد. ماه و خورشيد به وجود مي مشتركبه وسيله نيروي جاذبه  گذارد كه جزر و مد آن عمدتاً ثر ميماه روي دريا ا، با وجود اين  .اي وجود ندارند

  ـ با تغييرات) 87(خارج 
   (متوقف كردن) اسم مصدر به كار مي رود.  stopـ توضيح: بعد از» 3«گزينه  -88

  (كلوز تست) (متوسط)
  ـ» 2«نه گزي - 89

  ) اطمينان4  ) هدايت3  تأثير) 2  ) تجربه1
  (كلوز تست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  - 90
  دستورالعمل ،) مسيرها 4  ) تفريحات3  ها ) فعاليت2  ) درآمد1

  (كلوز تست) (متوسط)
  ـ» 1«گزينه  -91

  ) عالئق4  ) درجات3  ) نتايج2  ثيراتتأ) 1
  (كلوز تست) (آسان)

  ـ » 4«گزينه  - 92
  ) مشترك، مركب4  ) پرجمعيت3  ) محلي2  ) الزم، ضروري1

  )متوسط(كلوز تست) (
  ترجمه متن اول:

پيش از ميالد) يكي از بزرگترين فيلسوفان يوناني بود. درباره اوايل زندگي سقراط اطالعات كمي موجود است بـه جـز    470-399سقراط(حدود 
شهر در ادبيات، هنـر و   آن د كه ن متولد شت. او هنگامي در آاينكه او چندين بار به عنوان سرباز خدمت كرد و شجاعت زيادي از خود نشان داد

  بود. حكمت در جهان پيشرو
معـروف شـود. او فقـط     شناخت، اما هيچ آرزويي نداشت كـه خـودش   مداران زمان خود را مي سقراط تمامي مشهورترين نويسندگان و سياست

تر از ثروت يا  ها را متقاعد كند كه حكمت و صداقت مهم زندگي كنند و آنمندانه  و سعادت هخواست به مردم نشان دهد كه چگونه خردمندان مي
  بود.» خود را بشناس «گر او  شهرت است. اصل هدايت

در عوض او هر جا كه جوانـان را  اي ابداع نكرد. يا هيچ نظام فلسفيمردان جوان آتن مشتاق آموختن از وي بودند. سقراط تعاليم خود را ننوشت 
داشت كه خودشان درباره آنچه در زندگي نيك است تفكر كنند. بعدها برخي از اين مردان  ها را وا مي كرد و آن ها صحبت مي با آنكرد  مالقات مي

 »مكالمـات «هاي افالطـون در قالـب    ترين پيرو او افالطون بود. نوشته هاي سقراط را به رشته تحرير در آوردند. مهم جوان نويسنده شدند و ايده
خواهد كه  ها مي كند. سقراط از يكي از آن االت با دوستان جوانش بحث ميؤها گوينده اصلي سقراط است كه در خصوص برخي س آناست كه در 

خيلي انديشه نكرده بـود و   شد واقعاً مي سؤالاغلب شخصي كه از او . پرسد  االتي ميگاه سقراط از او سؤ را بگويد. آن درباره موضوعي نظر خود
مـوختن  ايـن روش آ  .كردند كه پاسخ صحيح را پيدا كنند ها همگي تالش مي بيشتر آن سؤاالت اي نظرش نداشت. سپس با طرح دليل موجهي بر

  )91ـ  هنر سراسري ( نامند. مي» ديالتيك«يا » روش سقراطي«را  حقيقت از طريق مطرح كردن سؤاالت
  .ديك سرباز بواش  طبق متن، سقراط براي مدتي در زندگيـ » 1«گزينه  - 93

  كرد ) به سربازان در آتن خدمت مي2
  كرد شجاع باشند ) سربازان را تشويق مي3
  كرد ) فلسفه را به سربازان شجاع تدريس مي4

  (درك مطلب) (متوسط)
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ايـد  كتابي نوشت كه در آن از يكي از گوينـدگان بـراي حملـه بـه عق    او  تمامي موارد زير درباره افالطون صحيح است به جز اينكهـ » 4«گزينه  - 94
  .سقراط استفاده كرد

  ) يكي از شاگردان مهم سقراط بود1
  گيري روشي براي آموختن حقيقت كمك كرد ) به شكل2
  ) زماني كه جوان بود چيزهايي از سقراط آموخت3

  )دشوار(درك مطلب) (
  اشاره دارد. اي در كتاب افالطون گوينده به 12در سطر   himـ كلمه » 3«گزينه  - 95

  ) سقراط1
  فالطون) خود ا2
  ) يكي از شاگردان افالطون4

  (درك مطلب) (متوسط)
  .آتن در بهترين روزهاي خود بودكه  توان دريافت كه سقراط در زماني متولد شد از متن ميـ » 2«گزينه  - 96

  ) يونان تحت كنترل سربازان بود1
  كرد نمي   كس شاد و خردمندانه زندگي ) هيچ3
  ان نياز داشت) كشورش به سربازان بيش از هنرمند4

  )(درك مطلب) (متوسط
  ترجمه متن دوم:

دهيم كه به دفعات معيني در هفته به باشگاه خواهيم رفت، آهسته خواهيم دويـد، در يـك    در آغاز هر سال نو، بسياري از ما به خودمان قول مي
ن كار دشواري است يا اينكه شروع خوبي داريم و ما اما براي بسياري از ما گنجاندن ورزش در زندگي .حضور خواهيم يافت و غيره يكالس ورزش

  كنيم. سپس رها مي
اثرات  ها گذشته، اگر ما از انجام كاري لذت ببريم و بتوانيم از اين حرف .ردن نوع مناسبي از ورزش براي شما باشدتواند پيدا ك كليد اين قضيه مي

ه شش هفته دهند ك مطالعات نشان ميشود.  مي از چند هفته انجام دهيم بيشتر مثبت آن را ببينيم ، احتمال اين كه آن كار را به مدت طوالني تر
بنابراين چنان چه ما موفق شويم به همين مدت ورزش را ادامه دهيم، اين امكان وجود  ،انجامد كل زماني است كه تشكيل يك عادت به طول مي

  براي شما مناسب است؟ يبنابراين چه ورزش .پرسيم تبديل شده است الي نميمان كه در مورد آن سؤ ميشگي زندگيدارد كه ورزش به بخش ه
آنگـاه از   تان آرامش اسـت  مند هستيد يا سالمتر شدن؟ اگر هدف مهم زدايي عالقه به تنش ريابيد كه هدفتان چيست. آيا عمدتاً، شما بايد داوالً

اي شـما  است بـر  ت نوعي ورزش براساس بوكس به عنوان مثال ممكندر هر صور خود بپرسيد آيا ميخواهيد اين كار را پر انرژي انجام دهيد،كه
روي،  باشيد آن را به تنهايي انجام دهيد، مانند پيادهرا انتخاب كنيد كه قادر  يتوانيد ورزش مي اگر شما سبك آرامتري داريد، پس. مناسب باشد

توانيد به يك كالس  اگر به كار كردن با ديگران بيشتر عالقه داريد، مي .نروي تند روزانه در اطراف بلوك منزلتا انجام باغباني يا انتخاب يك پياده
  ملحق شويد.  ،اند چي كه همگي براي كشش و تقويت عضالتتان به همراه مزيت اضافي آرام كردن ذهن طراحي شده تنيس، تناسب اندام يا تاي

  )98(خارج انساني ـ
 موفـق  خواهند كردشروع نوعي ورزش را   دهند ي كه در آغاز هر سال نو به خودشان قول ميكند كه بسياري از افراد ـ متن ادعا مي» 2«گزينه  - 97

 .شوند به قولشان عمل كنند نمي

  شوند ) هرگز به يك باشگاه ورزشي ملحق نمي1 
  اند هيچ ورزشي انجام نداده ) قبال3ً
  توانند چندين بار در هفته ورزش كنند ) فقط مي4
  )متوسط( (درك مطلب) 

  .به افراد در انتخاب ورزش مناسب براي خودشان كمك نمايدـ به طور كلي، متن در نظر دارد كه » 1«نه گزي - 98
  ) اثرات مثبت ورزش بر سالمتي افراد را معرفي نمايد2
  گذارند را شرح دهد ) داليلي كه چرا افراد پس از مدتي ورزش را كنار مي3
  يگر مقايسه كندورزشي را با يكد هاي ) انواع مختلفي از برنامه4

  )دشوار((درك مطلب)
  .كسب آرامشكند به جز  چي اشاره مي كالس تايـ متن به همه موارد زير درباره اثرات ملحق شدن به » 2«گزينه  - 99

  ) كار كردن با ديگران1
  ) تقويت عضالتتان3
  ) آرام كردن ذهن4

  )آسان((درك مطلب) 
   .هفته ادامه دهد 6به انجام آن به مدت  دهد ك عادت تبديل شود اگر فردي كه آن را انجام ميتواند به ي ـ طبق متن، انجام ورزش مي» 4«گزينه  - 100

  كار را انجام دهد  ) به خودش قول داده باشد كه اين1
    )هدفش از ورزش كردن را بداند2
  اي از ورزش را انتخاب كند ) نوع ساده3

  )متوسط((درك مطلب)  
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  شناسي زمين
ها، نفوذپذيري خاك و سنگ است. پيشرفت عمل انحالل ممكن است منجر به تشكيل  يابي سازه ـ يكي ديگر از عوامل مؤثر در مكان» 2« گزينه-101

  زاده) (فصل چهارم ـ نفوذپذيري) (متوسط) (افضلشود.  غارهاها و ايجاد  بزرگ در سنگ يهاي انحالل حفره

  زاده) (فصل پنجم ـ تركيبي) (دشوار) (افضلشوند.  هاي آتشفشاني ديده مي جيوه و روي در سنگـ عناصر آرسنيك و » 1«گزينه -102

هـا و سـاير    ها، سدها و تونـل  ها در هنگام ساخت جاده هاي پويايي زمين است. مطالعه آن هاي پوسته زمين يكي از نشانه ـ شكستگي» 1«گزينه - 103

هاي زيرزميني و ذخاير نفت و گاز و تشكيل كانسـنگ گرمـابي حـائز اهميـت      در تجمع آب نهاي مهندسي اهميت زيادي دارد. افزون بر آ سازه

  ها) (متوسط) زاده) (فصل ششم ـ شكستگي (افضلاست. 

طور عمده در جنوب و غـرب (منطقـه    هاي سنگ آهك قرار دارند و ذخاير نفت و گاز ايران به طور عمده در اليه ـ ذخاير نفت ايران به» 4«گزينه -104

  زاده) (فصل هفتم ـ ذخاير نفت و گاز ايران) (متوسط) (افضلفارس) و در شمال (درياي خزر) قرار دارند.  و خليج زاگرس

  ـ به علت انحراف محور زمين زواياي تابش خورشيد در يك عرض جغرافيايي در طول سال تفاوت دارد.» 1«گزينه - 105
  ها) (آسان) زاده) (فصل اول ـ پيدايش فصل (افضل

افزارها تحليـل و مقـدار    هاي تجزيه شيميايي را با نرم دست آمده از دستگاه هاي به شناسان يا مهندسان اكتشاف تمامي داده ـ زمين» 3«گزينه -106

  زاده) (فصل هفتم ـ اكتشاف معدن) (متوسط) (افضلكنند.  ذخيره معدن و عيار ميانگين ماده معدني را تعيين مي

ها، آبشارها و... كه ارزش بااليي از نظر علمي و آموزشي يا زيبـايي ويـژه    فشان ، گلغارهاناختي مانند ش هاي زمين ـ گروهي از پديده» 4«گزينه  - 107

  زاده) (فصل هفتم ـ زمين گردشگري) (متوسط) (افضلشوند.  شناختي معرفي مي عنوان ميراث زمين داشته و يا بسيار كمياب هستند، به

Pـ از نظر سرعت» 1«گزينه  - 108 S L R   و از نظر شدت تخريبR L S P   شوند. بندي مي اي تقسيم امواج لرزه  
  اي) (متوسط) زاده) (فصل ششم ـ امواج لرزه (افضل

  (متوسط)زاده) (فصل پنجم ـ تركيبي)  (افضلشوند.  ـ عناصر آرسنيك، كادميم، جيوه، فلوئور از راه آب آلوده به بدن انسان وارد مي» 4«گزينه  -109

هاي مترو و ذخيره نفـت يـا    ها، ايستگاه ـ مغارها فضاهاي زيرزميني بزرگي هستند كه براي ايجاد تأسيسات زيرزميني مانند نيروگاه» 3«گزينه -110

  زاده) (فصل چهارم ـ مكان مناسب براي ساخت تونل) (آسان) (افضلشوند.  موارد ديگر استفاده مي

هاي قديمي يافت شده در آمريكاي شمالي، آفريقـا،   ي بيش از ميلياردها سال دارند كه در مقايسه با سنگها، سن ترين سنگ ـ قديمي» 1«گزينه -111

  شناسي ايران) (متوسط) ) (فصل هفتم ـ تاريخچه زمين99(سراسري ـ تر هستند.  هند، سيبري، استراليا و عربستان جوان

تـري   تر خواهد بود و آب تا ارتفاع بيش تر است. پس ارتفاع مويينه بيش نه بيشتر باشد، فشار مويي ـ هرچه اندازه ذرات خاك كوچك» 2«گزينه  - 112

  زاده) (فصل دوم ـ سطح ايستابي) (دشوار) (افضلآيد.  باال مي

  ) شكل هندسي مناسب.3سنگ نفوذناپذير،  ) پوش2) سنگ مخزن نفوذپذير، 1گير سه اصل الزم است:  ـ در تشكيل يك نفت» 4«گزينه  -113
  فصل دوم ـ مهاجرت نفت) (متوسط)زاده) ( (افضل

 .توان مقدار آبدهي (دبي) را محاسبه كرد گيري سطح مقطع آن مي با تعيين سرعت آب در يك رود و اندازهـ » 3«گزينه  - 114

  )متوسط) (آبدهيزاده) (فصل سوم ـ  (افضل

بتي از سيمان، ماسه، ميلگرد و در سدهاي خـاكي   هاي مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در سدهاي مصالح به كار رفته در سازهـ » 2«گزينه  -115

  ) (متوسط)مصالح مورد نياز براي احداث سازه) (فصل چهارم ـ زاده افضل(شود.  از خاك رس، ماسه، شن و قلوه سنگ استفاده مي

لـرزه توسـط    از مركز زمين ترين دامنه موجي است كه در فاصله يك صد كيلومتري لرزه ريشتر است و آن بزرگ ـ واحد بزرگي زمين» 4«گزينه  - 116

لرزه است نه  لرزه انرژي آزاد شده از كانون زمين اين است كه بزرگي زمين» 2«نگار استاندارد ثبت شده باشد. (علت نادرستي گزينه  دستگاه لرزه

  لرزه) (متوسط) ) (فصل ششم ـ بزرگي زمين96(سراسري ـ مركز بيروني) 

  زاده) (فصل اول ـ منظومه شمسي) (متوسط) (افضلدار ماه و زهره قرار دارد. ـ مدار گردش عطارد در ميان م» 4«گزينه  - 117
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دهنـده سـنگ فـراهم و     ـ اگر پس از تبلور بخش اعظم ماگما مقدار آب و مواد فرار فراوان باشد، شرايط براي رشد بلورهاي تشكيل» 3«گزينه  -118

  زاده) (فصل دوم ـ كانسنگ ماگمايي) (متوسط) (افضلشود.  هايي با بلورهاي بسيار درشت به نام پگماتيت تشكيل مي سنگ

  زاده) (فصل سوم ـ آبخوان) (متوسط) (افضلكند.  تر از يك متر تا صدها متر در روز تغيير مي ـ حركت آب در داخل آبخوان از كم» 2«گزينه  - 119

ها  هها و سيار ها جرم آسماني شامل ستارهر و ميليارداي از گاز و غبا ها، توده ـ در كيهان صدها ميليارد كهكشان وجود دارد. كهكشان» 1«گزينه -120
اند. در هر كهكشان تعدادي از اجرام مختلف تحت تأثير نيروهـاي گـرانش    اي و... هستند كه طي انفجاري بزرگ تشكيل شده و فضاي بين ستاره

 شيري) (آسان)) (فصل اول ـ كهكشان راه 98(سراسري ـ اند.  متقابل كنار هم جمع شده و منظومه را ساخته

  رياضي
|ـ عبارت» 2«گزينه - 121 x | 2 :يك عبارت همواره مثبت است و تأثيري در تعيين عالمت ندارد، پس  

x x x ( , ) I ( , )      2 5 4 1 4 1 4ο 

( , ] I ( , ] ( , ) ( , )    1 1 1 1 1 4 1 4Υ Υ  
  (نصيري) (پايه دهم ـ نامعادله ـ بازه) (متوسط)

nبه ازاي !nـ دنباله» 1«گزينه -122  nو به ازاي 1برابر  1    عددي زوج است، پس: 2
n!

n
n

a ( )
n


     

11 1 2 2
ο

 

a a a          1 2 100
ا   ت  99

2 2 2 99 2 198Λ ο Λ14243 

  (نصيري) (پايه دهم ـ دنباله) (متوسط)
 توان ثابت كرد كه: ـ به راحتي مي» 3«گزينه  -123

cot cos cot cos     2 2 2 2  
  شود: صورت زير خالصه مي به Aپس عبارت 

cos
A ( )cos ( )cos (tan )cos cos

cot cos cot cos


             

   

2
2 2 2 2 2

2 2 2 2
1 11 1 1 1  

  (نصيري) (پايه دهم ـ مثلثات ـ روابط مثلثاتي) (متوسط)
  اي داريم: ـ به كمك اتحادهاي مكعب دوجمله» 3«گزينه  -124

(a b) (a b) (a a b ab b ) (a a b ab b ) a ab            3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 3 3 3 2 6 

( ) ( ) ( )         3 3 33 3 3 3 3 32 1 2 1 2 2 6 2 2 2 6 2 4 6 2  
  دهم ـ اتحاد و راديكال) (آسان)(نصيري) (پايه 

  العالمت باشند. العالمت باشند؛ يعني صفرهاي تابع مختلف مختلف cو  aـ مفهوم سؤال اين است كه » 1«گزينه  - 125
c n

n
a n


      


3 3 44ο ο  

}مقادير صحيح بازه , , , , , } 2 1 1 2 3ο متوسط)(نصيري) (پايه يازدهم ـ جبر و معادله ـ سهمي) (باشند.  مي  

  دهيم: را كنار هم قرار مي» ر«و » ز«ـ حروف » 3«گزينه  -126

  
! !    5 2 120 2   كل حاالت240

  ـ شمارش بدون شمارش) (ساده) دهم(نصيري) (پايه 

xـ با فرض» 1«گزينه  -127 x
u

x

 


  ، داريم:1

uu u u u u
u

u x x x x x x x x x ( )

x
u x x x x ( )

        

               
 

        


2 2 2

2 2

1 5 2 2 5 2 5 22
2 1 2 1 1 1 1
1 11 1 22 2 2

ο

ο 

  است، بنابراين معادله فوق ريشه حقيقي ندارد. ) هم دامنه2معادله () دلتا منفي است. در 1در معادله (
  (نصيري) (پايه يازدهم ـ جبر و معادله ـ معادله گنگ) (دشوار)
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  (نصيري) (پايه دهم ـ آمار ـ انواع متغيرها) (آسان)ـ شاخص توده بدني كمي ـ پيوسته است. » 4«گزينه  - 128
  ايم: اي مطلوب را در جدول زير عالمت زدهـ فض» 1«گزينه  -129

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

    

    

   

  

 

  

P(A) 
19
36  

  ـ احتمال) (متوسط) دهم(نصيري) (پايه 
  ـ» 2«گزينه  - 130

m m| m |
| m |

m m

   
           2 2

1 20 211 40 1 20 1 20 191 3
  

  تحليلي) (آسان)(نصيري) (پايه يازدهم ـ جبر معادله ـ هندسه است.  2دست آمده برابر  هاي بهmمجموع مقادير 

  ـ» 4«گزينه  -131
x( x) x x x x        2 21 7 7 7 ο  

 :ريشه معادله است، پس  
         2 27 7ο 

( ) s ( )                2 7 7 7 7 1 8  
  ها) (متوسط) (نصيري) (پايه يازدهم ـ معادله درجه سوم ـ روابط بين ريشه

  ـ» 1«گزينه  -132
y x ( x)

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

2 2 2
2 1 1 21 1 1 2 11 4 1 4 24 4 4 4  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ تابع ـ وارون تابع) (متوسط)
  ـ» 2«گزينه  - 133

sin sin( ) sin       320 360 40 40 

cos cos( ) cos       170 180 10 10 

sin cos (sin cos )
A

sin cos cos sin

       
   

     
40 10 40 10 180 50 10 40  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ مثلثات ـ تغيير زاويه) (آسان)
ـ با فرض» 2«گزينه  -134

x
lim f (x) L



2

و 
x
lim g(x) M



2

  باشد، داريم: 

L
L L L

L


      


8 164 4 8 82 3 

x
lim(f (x) g(x)) L M M


         
2

16 73 3 3 3 3 

x
lim(f (x) g(x)) L M


     
2

16 7 23
3 3 3  

  قضاياي حد) (ساده)ـ  (نصيري) (پايه يازدهم ـ حد
  ـ» 2«گزينه  - 135

x ( )

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



 

 
    


21

4

1 1 4 414 4 16

  

  )(نصيري) (پايه يازدهم ـ حد ـ حد براكتي) (دشوار
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  ـ بر روي دامنه خود پيوسته است.» 1«گزينه  -136
fx x D ( , )      ο ο ο  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ پيوستگي) (آسان)
  ـ» 4«گزينه  - 137

log (b ) log (b ) b b         2 22 1 2 1 1 1 2 3 

b( ) ( )(b a) a b a         323 1 9 12  
  معادله لگاريتمي) (ساده)ـ  (نصيري) (پايه يازدهم ـ لگاريتم

  ـ» 1«گزينه  - 138

sin x sin x (sin x ) sin x cos x          2 2 21 1 1 3
4 2 2 4ο ο 

tan x tan x tan x | tan x |
cos x

        2 2 2
2

1 4 1 31 1 3 3 3  

  (نصيري) (پايه دهم ـ مثلثات ـ روابط) (متوسط)
  اند، پس: ها، جمالت دنباله حسابي ـ چون داده» 2«گزينه  -139

d x x
(N ) ( ) x       

2 2 2
2 2 241 16 1 15 512 12 3  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ آمار ـ واريانس) (آسان)
  ـ» 1«گزينه  -140

      
h C

S(ABC)

h CS(NPC)





 
 

 

1 2 22 41
2

  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ هندسه ـ تالس) (آسان)
  ـ» 3«گزينه  - 141

)   
4 3 2
7 6 (دومي قرمز7 P(اولي قرمزP(A) P(  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ احتمال ـ پيشامدهاي مستقل) (آسان)
  ـ» 4«گزينه  -142

( , )y a(x )(x ) a( )( ) a y (x )(x )             1 1 11 4 1 1 4 1 44 4
ο  

yخط m  در رأس سهمي بر آن مماس است، پس عرض رأس سهمي برابرm .است  

Ax , m ( )( )


          
4 1 3 1 3 3 1 5 5 251 42 2 4 2 2 4 2 2 16  

  (نصيري) (پايه يازدهم ـ معادالت و جبر ـ سهمي) (دشوار)
  الزاويه داريم: ـ با توجه به خواص مثلث قائم» 2«گزينه  -143

AH BH HC BH BH      2 99 4 4 

ABH : AB BH AH ( ) AB
 

        2 2 2 81 9 9 25 159 9 116 16 16 4  

15) نصف وتر يعنيABميانه وارد بر وتر ( ABHالزاويه  در مثلث قائم
  الزاويه) (متوسط) (نصيري) (پايه يازدهم ـ هندسه ـ خواص مثلث قائماست.  8

  ـ» 3«گزينه  -144
x x x x          2 6 2 6 2 36 34ο  

aبنابراين    (نصيري) (پايه يازدهم ـ لگاريتم ـ دامنه) (آسان)است.  34

  ـ» 3«گزينه  - 145
h(x) (x )( x)  1 5  

xيك سهمي دهانه به پايين است و طول رأس آن h(x)تابع    است. 3
h(x)R ( , f ( )] ( , ]   3 4 

  اعمال دو تابع) (آسان) دهم ـ تابع ـياز(نصيري) (پايه 
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  شناسي زيست
  ـ موارد (الف) و (پ) درست هستند.» 4«گزينه -146

  ها، بافت پيوندي سست وجود دارد. الف) لوله گوارش چهار اليه دارد و در همه اليه

  خيم است. شود، نوعي تومور خوش ب) تومور ليپوما كه در ناحيه آرنج ايجاد مي

  اند. اي محكم احاطه شده از بافت پيوندي رشته اي با غالفي پ) دسته تارهاي ماهيچه

  هاي قرمز خون فاقد هسته هستند. ت) گويچه
  ) (متوسط)2، فصل ششم ـ گفتار 2، پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار 3، فصل چهارم ـ گفتار 3راد) (تركيبي پايه دهم ـ فصل اول ـ گفتار  (كبيري

  ـ همه موارد نادرست هستند.» 2«گزينه  -147

  شود. شود. طي گوارش شيميايي ذرات قابل جذب ايجاد مي مين، غذا به ذرات قابل جذب تبديل ها به كمك دندان ي گوارش مكانيكيالف) ط

  شوند. ب) ترشحات غده بناگوشي از طريق مجرايي در باالي دهان به حفره وارد مي

  كند و خاصيت آنزيمي ندارد. راوان، ماده مخاطي ايجاد ميپ) همه ترشحات غدد گوارشي خاصيت آنزيمي ندارند. مثالً موسين با جذب آب ف

  گيرد. شود. در ضمن تكميل گوارش همه مواد نيز در معده صورت نمي ت) گوارش شيميايي همه مواد از دهان شروع نمي
  ) (دشوار)1راد) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه شح ميهاي ديواره معده تر ـ گاسترين توسط ياخته» 3«گزينه  -148

  شود. سكرتين از دوازدهه به خون ترشح مي»: 1«گزينه 

  هاي روده توانايي توليد آنزيم دارند. ياخته»: 2«گزينه 

  هاي ديواره روده نيز توانايي توليد آن را دارند. شود، پس ياخته مايع مخاطي در سراسر لوله گوارش ترشح مي»: 4«گزينه 
  ) (آسان)2علوي) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كتاب همراه

دان است كه محل ذخيره موقتي و نرم شدن غـذا اسـت؛    ـ منظور از صورت سؤال ملخ است. در ملخ بخش حجيم انتهاي مري، چينه» 1«گزينه  -149

  ها: بررسي ساير گزينه

  پاهاي عقبي ملخ نسبت به پاهاي جلويي بلندتر است.»: 2«گزينه 

  .هاي آن در گوارش شيميايي نقش دارند آنزيميگاه اصلي جذب مواد غذايي معده بوده و جا»: 3«گزينه 

  شود. دار، وارد قلب مي ملخ خون ندارد. در ضمن همولنف از طريق منافذ دريچه»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2گفتار  ـ ، پايه يازدهم ـ فصل اول4، فصل چهارم ـ گفتار 3) (تركيبي پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار 97(سراسري ـ 

هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني است؛ بررسـي   اي از رشته ـ هر دو ياخته نوع اول و دوم روي غشاي پايه قرار دارند. غشا پايه شبكه» 2«گزينه  - 150

  ها: ساير گزينه

  هاي ديواره حبابك مربوط به بافت پوششي هستند. ياخته»: 1«گزينه 

  هاي نوع دوم است. فرشي دارد، ولي ترشح عامل سطح فعال بر عهده ياختهياخته نوع اول ظاهر سنگ»: 3«گزينه 

  شوند. بندي نمي هاي ديواره حبابك طبقه ها جزء ياخته خوار موجود در حبابك هاي درشت ياخته»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1راد) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

اي با حضور اجزاي كوچكي به نام حبابك مشخص  اند. بخش مبادله بكي به خود اختصاص دادههاي حبا ها را كيسه تر حجم شش ـ بيش» 3«گزينه  -151

  ها: كند؛ بررسي ساير گزينه هاي حبابكي تغيير مي شود. هنگام نفس كشيدن، حجم كيسه مي

هـا   ها ديگر جـزء فـراوان شـش    اند. مويرگ هاي حبابكي را همچون تار عنكبوت احاطه كرده هاي خوني فراوان، اطراف كيسه مويرگ»: 1«گزينه 

  ها نيست. ها مربوط به آن تر حجم شش بيش هستند ولي

  ها نيست. ه نايژكها مربوط ب تر حجم شش باشند. بيش هايي از نايژه هستند كه فاقد غضروف مي ها، انشعاب نايژك»: 2«گزينه 

  اند. هاي حبابكي را احاطه كرده هاي خوني اطراف كيسه گدهند، ولي موير گونه به شش مي هاي حبابكي ساختار اسفنج كيسه»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2راد) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري
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شوند، پس چهار سياهرگ ششي به دهليز چـپ وارد   ـ دو سياهرگ از شش راست و دو سياهرگ از شش چپ به دهليز چپ وارد مي» 2«گزينه  - 152

  ها: شوند؛ بررسي ساير گزينه مي

  شوند. ها و سياهرگ در دو طرف قلب ديده مي ، يعني سرخرگاكليليهاي  رگ»: 1«گزينه 

  شود. ديده مي اكليليهاي  در ابتداي سرخرگ آئورت، باالي دريچه سيني دو ورودي سرخرگ»: 3«گزينه 

  ديواره بطن از دهليز قطورتر است. ديواره بطن چپ نسبت به بطن راست قطورتر است.»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1ه علوي) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار (كتاب همرا

هـاي   ها به علت بسته شدن دريچـه  ، كمي قبل از مرحله انقباض دهليزها است. صداي دوم در پايان انقباض بطنPـ شروع ثبت موج » 4«گزينه  - 153

كشـد؛   طول مـي ثانيـه)  4/0( كمي بيشـتر از ثانيه  4/0 حدوداًگيرد و  شود. اين فاصله دو مرحله انقباض دهليز و بطن را دربرمي سيني شنيده مي

  ها: بررسي ساير گزينه

هاي سـيني بسـته شـده و خـون بـه       در اواسط مرحله انقباض بطني است. در پايان مرحله انقباض بطني، دريچه Tشروع ثبت موج »: 1«گزينه 

  تر است. ثانيه كم 3/0شود. اين فاصله زماني قطعاً از  ها وارد نمي سرخرگ

هاي سيني پايان اين مرحله است، اين فاصله  ها در ابتداي مرحله انقباض بطني است. بسته شدن دريچه شروع ورود خون به سرخرگ»: 2«ه گزين

  كشد. ثانيه طول مي 3/0زماني حدود 

در مرحلـه انقبـاض    Tهاي دهليزي بطني و در شروع مرحله انقباض بطني است و قله مـوج   صداي اول مربوط به بسته شدن دريچه»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)1راد) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار  (كبيريكشد.  ثانيه طول مي 3/0تر از  شود. اين فاصله زماني قطعاً كم بطني ثبت مي

  ها: رسي ساير گزينهاليه وجود دارد؛ بر هاي خوني، بافت پوششي سنگفرشي تك . در ديواره همه رگهستندها  ها، سرخرگ رگ اين ـ منظور از» 2«گزينه  - 154

  تر است. اي صاف بيش تر و اليه ماهيچه هاي كشسان كم هاي كوچك، رشته در سرخرگ»: 1«گزينه 

  شود. هاي كوچك ديده مي ماهيچه صاف حلقوي در ديواره سرخرگ»: 3«گزينه 

در ادامه مسـير باعـث پيوسـتگي    هاي آئورت و ششي پيوسته نيست. خاصيت كشساني ديواره سرخرگ،  خون در ابتداي سرخرگ»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 96(سراسري ـ شود.  مي نجريان خو

  نادرست هستند. )ت(و  )پ(، )الف(ـ موارد » 1«گزينه  - 155

  د.شو اي است كه در تراوش خارج نمي شود. تقريباً نيمي از خون شامل بخش ياخته الف) در مرحله تراوش بخشي از خوناب، خارج مي

هـاي عبـوري از    تواند مانع عبور برخي از مولكـول  هاي منفذدار كالفك داراي غشاي پايه پيوسته هستند. اين غشا پايه پيوسته مي ب) مويرگ

  شود. منافذ مي

و در صـورت غيرفعـال    گيرد. پس گاهي ممكن است بازجذب به صورت فعال و با صرف انرژي زيستي صورت مي بازجذب به ،تر موارد پ) در بيش

  جهت شيب غلظت صورت بگيرد.

  ريزند. هاي گرديزه به درون گرديزه مي اي يا خود ياخته هاي دور لوله موادي كه الزم است دفع شوند از مويرگ ،ت) در ترشح
  ) (متوسط)2راد) (پايه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار  (كبيري

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه روده تخليه مي هاي مالپيگي نام دارد و به ـ سامانه دفعي حشرات، لوله» 3«گزينه  - 156

  در يك انتها و به سمت روده باز است.»: 2«گزينه 

  زنبور مثانه ندارد.»: 3«گزينه 

  ) (آسان)3) (پايه دهم ـ فصل پنجم ـ گفتار 98(سراسري ـ  زنبور شبكه مويرگي ندارد.»: 4«گزينه 

  ها: زينهـ روپوست ريشه، پوستك ندارد؛ بررسي ساير گ» 2«گزينه  - 157

  پوستك در حفظ گياه در برابر سرما نقش دارد.»: 1«گزينه 

  كند. زا به گياه، جلوگيري مي پوستك از ورود نيش حشرات و عوامل بيماري»: 2«گزينه 

  شود. كند و باعث حفظ آب در گياه مي پوستك به كاهش تبخير آب از سطح برگ كمك مي»: 3«گزينه 
  ) (آسان)2فصل ششم ـ گفتار (كتاب همراه علوي) (پايه دهم ـ 
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سـازد. آونـد    ـ بخش مشخص شده كامبيوم چوب آبكش (آوندساز) است. اين كامبيوم به سمت بيرون آوندهاي آبكش پسين را مـي » 1«گزينه  - 158
  ها: شود كه ديواره نخستين سلولزي داشته و زنده هستند؛ بررسي ساير گزينه هايي ساخته مي آبكش از ياخته

  تر از بافت آوند آبكشي است. سازد به مراتب بيش اي كه اين مريستم مي مقدار بافت آوند چوبي»: 2«گزينه 
هـا در مركـز    اند و هسته درشـت آن  طور فشرده قرار گرفته هاي مريستمي به هاي مريستمي دارد. ياخته وم چوب آبكش ياختهكامبي»: 3«گزينه 

  ياخته قرار دارد.
شود، پس با كندن پوست درخت كـامبيوم   ست قرار دارد. پوست درخت از آوند آبكش پسين شروع ميكامبيوم چوب آبكش زير پو»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2راد) (پايه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار  (كبيريگيرد.  چوب آبكش در معرض آسيب قرار مي

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه نميـ در ناحيه كالهك ريشه، غالف قارچ ريشه قرار دارد، ولي از آن ناحيه وارد ريشه » 4«گزينه  - 159
هـا   ترين سازگاري تري خواهد داشت، در ضمن يكي از معمول كند، ولي رشد كم دتواند رش گياه بدون همزيستي با قارچ ريشه نيز مي»: 1«گزينه 

  اي است. همه گياهان اين همزيستي را ندارند. جهت جذب آب و مواد معدني، قارچ ريشه
ون ردبـه  گيرد و بخش كـوچكي از آن   شود. با سطح وسيعي از خاك در تماس قرار مي غالف قارچ ريشه، روي ريشه گياه تشكيل مي»: 2«گزينه 

  كند. ريشه نفوذ مي
  اي دارد. گذرند. قارچ ريشه ساختار رشته هاي ريشه مي يف قارچ ريشه از بين ياختههاي ظر رشته»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)2 راد) (پايه دهم ـ فصل هفتم ـ گفتار (كبيري 

  ـ فقط مورد الف درست است؛ بررسي موارد:» 2«گزينه  -160
  باشد. صورت كانالي سراسري است و با هر دو اليه غشا در تماس مي به ،كننده عبور آب الف) پروتئين تسهيل

  شوند. عبور آب مي دشود. در حقيقت باعث تشدي ها وجود دارد و باعث افزايش جريان آب مي لوب) اين پروتئين در غشا بعضي واكوئ
  هاي گياهي و جانوري وجود دارد. ض غشاي بعضي ياختهرهاي جانوري وجود ندارد. در ع ل ياختهوپ) در غشاي واكوئ

  كند. گيرد، پس اين پروتئين به عبور آب در مسير آپوپالستي كمك نمي ت) در مسير آپوپالستي، عبور از غشا صورت نمي
  ) (متوسط)3ـ گفتار  راد) (پايه دهم ـ فصل هفتم (كبيري

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه اي نمي همايه شود. ناقل عصبي وارد ياخته پس اي متصل مي همايه ـ ناقل عصبي به گيرنده ياخته پس» 2«گزينه  - 161
  است. ATPبري همراه با مصرف  بري است. درون صورت درون اي به همايه جذب دوباره ناقل به ياخته پيش»: 1«گزينه 
هاي سديم و پتاسيم به حالت آرامش بازگردند. فعاليت پمپ همراه بـا مصـرف    شود كه غلظت يون پتاسيم موجب ميـ  فعاليت پمپ سديم»: 3«گزينه 
ATP .است  
  است. ATPراني همراه با مصرف  شوند. برون فضاي همايه آزاد مي به راني هاي عصبي با برون ناقل»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1صل اول ـ گفتار راد) (پايه يازدهم ـ ف (كبيري

خـوار بخـش    تر است. در پرنـدگان دانـه   داران اندازه نسبي مغز پستانداران و پرندگان نسبت به وزن بدن از بقيه بيش ـ در بين مهره» 3«گزينه  -162
  ها: صورت سنگدان درآمده است. همه پرندگان سنگدان ندارند؛ بررسي ساير گزينه عقبي معده به

  اي و گردش خون مضاعف دارند. دهد. قلب چهار حفره ها در پرندگان و پستانداران رخ مي كامل بطنجدايي »: 1«گزينه 
هاي هوادار هستند كه كـارايي تـنفس    داران كليه دارند. پس همه پرندگان كليه دارند. پرندگان عالوه بر شش داراي كيسه همه مهره»: 2«گزينه 

  د.ده ها را نسبت به پستانداران افزايش مي آن
  دهد. داران طناب عصبي پشتي است و بخش جلويي آن برجسته شده و مغز را تشكيل مي در مهره»: 4«گزينه 
  ) (دشوار)2، پايه يازدهم ـ فصل اول ـ گفتار 3، فصل پنجم، گفتار 4، فصل چهارم ـ گفتار 3، فصل سوم ـ گفتار 3راد) (تركيبي پايه دهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: اي بين مشيميه و عنبيه است؛ بررسي ساير گزينه ـ قسمت بيروني شكل جسم مژگاني است. جسم مژگاني، حلقه» 1«گزينه  -163
  شكل دارند. اي و دوكي هسته هاي تك ها از نوع ماهيچه صاف بوده و ياخته هاي مژگاني است. اين ماهيچه جسم مژگاني، شامل ماهيچه»: 2«گزينه 
  هايي به نام تارهاي آويزي به عدسي متصل است. جسم مژگاني از طريق رشته»: 3«گزينه 
  عنبيه، بخش رنگين چشم در پشت قرنيه است.»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1، پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار 3راد) (تركيبي پايه دهم ـ فصل اول ـ گفتار  (كبيري

نداني و ركابي قرار دارند. پس قبل از استخوان چكشـي، پـرده   ترتيب شامل چكشي، س ـ پس از پرده صماخ سه استخوان كوچك به» 4«گزينه  -164
  ) (آسان)2لوي) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار كتاب همراه ع(صماخ و پس از آن استخوان سنداني قرار دارد. 
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  ـ فقط مورد (پ) درست است؛ بررسي موارد:» 2«گزينه  - 165
  ها با هم يكسان نيست. ندازه اين مژكدار، داراي چندين مژك هستند، ولي ا هاي مژك الف) ياخته

  ب) در هر موي حسي، تعدادي گيرنده شيميايي وجود دارد.
پاي جلويي دارد، پس دو محفظه هوا و دو پرده صـماخ بـر روي آن دارد. در اثـر     2پ) جيرجيرك روي پاهاي جلويي خود يك محفظه هوا دارد. 

  آيد. امواج صوتي پرده صماخ به لرزش درمي
  كب از تعداد زيادي واحد بينايي تشكيل شده است و هر واحد بينايي يك عدسي، يك قرنيه و تعدادي گيرنده نوري دارد.ت) چشم مر

  ) (دشوار)3راد) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ گفتار  (كبيري

ها و  ها توسط رگ ي وجود دارد. حفرههاي ها حفره هاي استخواني تشكيل شده كه بين آن ها و صفحه ـ بافت استخواني اسفنجي، از ميله» 1«گزينه  -166
  ها: اند؛ بررسي ساير گزينه مغز استخوان پر شده

  سطح خارجي تنه استخوان دراز، توسط بافت پيوندي دو اليه احاطه شده و در اين بافت پيوندي سرخرگ و سياهرگ وجود دارد.»: 2«گزينه 
ده دارد. در بافت استخواني فشرده واحدهايي به نام سامانه هاورس قـرار دارد.  بافت استخواني فشر ،بخش بيروني تنه استخوان ران»: 3«گزينه 

  هاي استخواني است. مركز از تيغه هايي هم صورت استوانه هر سامانه به
كننـد.   ها درون مجراي مركزي هر سامانه قرار داشته و ارتباط بافت زنـده را بـا بيـرون برقـرار مـي      رگ ،در بافت استخواني فشرده»: 4«گزينه 
  اند. پس هر دو بافت داراي رگ خوني هستند. ها و مغز استخوان پر شده هاي بافت استخواني اسفنجي توسط رگ حفره
  ) (متوسط)1راد) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار  (كبيري

  ها: نهـ عضله سه سر بازو به استخوان كتف وصل است و كتف نوعي استخوان پهن است؛ بررسي ساير گزي» 4«گزينه  -167
  شود نه به شبكه آندوپالسمي. ناقل عصبي به گيرنده ياخته متصل مي»: 1«گزينه 
  گيرد. در غياب اكسيژن تجزيه كامل گلوكز صورت نمي»: 2«گزينه 
  هاي ساعد متصل است. عضله سه سر توسط يك زردپي به يكي از استخوان»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)2و  1) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ گفتار 97(سراسري ـ 

  نامند. ريز مي ها را دستگاه درون هاي آن ريز و هورمون ها و غدد درون ـ مجموع ياخته» 3«گزينه  - 168
  ) (آسان)1(كتاب همراه علوي) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 

به فشارهاي روحي و جسمي كاهش كليه يعني كورتيزول و آلدوسترون پاسخ ديرپا  هاي بخش قشري فوق ـ با كاهش شديد هورمون» 3«گزينه  -169
  ها: يابد؛ بررسي ساير گزينه ها افزايش يافته و سديم خون كاهش مي يابد. با ميزان كاهش آلدوسترون دفع سديم توسط كليه مي

  هورمون آزادكننده ندارد. ههاي موجود در هيپوفيزپسين ارتباطي ب كاهش هورمون»: 1«گزينه 
  روند، ضخامت ديواره رحم در حال افزايش است. رو به كاهش مي FSHو  LHهاي  كه هورمون در هنگامي»: 2«گزينه 
  ، تأثيري بر ميزان كلسيم خون ندارد.T4و T3هاي تيروئيدي يعني كاهش هورمون»: 4«گزينه 

  )) (دشوار2) (پايه يازدهم ـ فصل چهارم ـ گفتار 95(سراسري ـ 

  ها: كنند؛ بررسي ساير گزينه اي با فعال كردن ياخته ايمني غيرفعال در گره لنفي به دفاع اختصاصي كمك مي هاي دارينه ـ ياخته» 2«گزينه  - 170
  رساند. هاي لنفاوي نزديك مي اي از طريق رگ لنفي خود را به گره ياخته دارينه»: 1«گزينه 
  دهند. قرار مي دهايي از ميكروب را در سطح خو قسمت كنند و سپس خواري مي ابتدا بيگانه»: 3«گزينه 
بري به درون ياخته خود وارد كـرده و   برند. ميكروب را با درون ها را از بين مي هاي دروني خود، ميكروب خوارها به كمك آنزيم بيگانه»: 4«گزينه 

  (متوسط)) 2راد) (پايه يازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار  (كبيريسازند.  سپس آن را نابود مي

شوند. به كمك يكـديگر   هاي سالم توليد مي وجود دارند. پس توسط ياخته به صورت غير فعال هاي مكمل در فرد غيرآلوده ـ پروتئين» 1«گزينه  - 171
  ها: كنند؛ بررسي ساير گزينه ساختار حلقه مانند ايجاد مي

 14شكل  3شوند. در گفتار  فقط در اثر برخورد با ميكروب فعال نمي كند. پس ها فعال شود، ديگري را فعال مي وقتي يكي از پروتئين»: 2«گزينه 
  فرماييد كه پادتن باعث فعال شدن پروتئين مكمل شده است. نيز مشاهده مي

  شوند. اند. با ورود ميكروب به بدن فعال مي اند و توليد شده هاي مكمل قبل از ورود ميكروب به بدن وجود داشته پروتئين»: 3«گزينه 
  برند. هاي مكمل با ايجاد منافذ در غشا، عملكرد غشا در كنترل ورود و خروج مواد را از بين مي پروتئين»: 4« گزينه
  ) (متوسط)3و  2راد) (پايه يازدهم ـ فصل پنجم ـ گفتار  (كبيري
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هـاي روي ايـن    شود. همه ژن تن جنسي گفته مي ها، فام تن هايي دارند كه در تعيين جنسيت نقش دارند. به اين فام تن ـ بعضي جانداران فام» 3«گزينه  - 172

  ها: ، ژن مربوط به توليد عامل انعقادي هشت قرار دارد؛ بررسي ساير گزينهXتن جنسي  ها مربوط به تعيين جنسيت نيست، مثالً بر روي فام تن فام

  تواند متفاوت باشد. هاي پيكري يك جاندار مي اختهتن در ي هاي پيكري تعداد هسته يكسان ندارند، پس تعداد فام همه ياخته»: 1«گزينه 

  تن دارد. گونه خود دارد و يا زنبورعسل نر نصف زنبورعسل ماده فام تني متفاوت با ساير افراد هم فرد مبتال به نشانگان داون عدد فام»: 2«گزينه 

  تن جنسي مربوط به تعيين جنسيت هستند. ود در فامهاي موج هاي غيرجنسي و جنسي است. اغلب ژن تن ياخته جنسي، شامل فام»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)3و  1راد) (پايه يازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار  (كبيري

وجود دارد و رشته دوك نيز بـه سـانترومر آن    دوفامينكيو شده صورت مضاعف  تن به در مرحله متافاز، فام ،ـ در هر سه نوع تقسيم» 2«گزينه  - 173

  ها: متصل است؛ بررسي ساير گزينه

  كند. هاي همتا از هم جدا شده و تعداد سانترومر تغيير نمي تن ، فامIدر آنافاز »: 1«گزينه 

  هاي مضاعف وجود دارند. تن ، در هر هسته فامIدر تلوفاز »: 3«گزينه 

شوند.  درون هسته تشكيل نميهاي دوك  روند، نه به دو طرف هسته. در ضمن رشته ها به دو طرف ياخته مي ، ميانكهادر همه پروفاز»: 4«گزينه 
  ) (دشوار)3و  2راد) (پايه يازدهم ـ فصل ششم ـ گفتار  (كبيري

  ها: ها نقش دارند؛ بررسي ساير گزينه خواري باكتري هاي سرتولي در بيگانه كند. ياخته تولي را تحريك ميهاي سر ياخته FSHـ هورمون » 3«گزينه  - 174

  كنند. (اپيديديم) توانايي حركت پيدا مي خاگايي حركت ندارند. پس از رفتن به برها در محل توليد خود توان زامه»: 1«گزينه 

  شود. هاي بينابيني توليد مي هورمون تستوسترون توسط ياخته»: 2«گزينه 

  شود. مي پاره شدن كيسه آنزيمي سر زامه ارتباطي با هورمون ندارد و در هنگام عبور از اليه خارجي مام ياخته ثانويه پاره»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1) (پايه يازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار 93(سراسري ـ 

  ـ موارد ب، پ و ت درست هستند.» 2«گزينه  - 175

  شود. بوده و در تخمدان تشكيل مي Iشود. مام ياخته ثانويه حاصل ميوز  درون لوله رحمي ايجاد مي، IIالف) دومين جسم قطبي در صورت انجام ميوز 

قبـل از   بنابراين، تاشود.  دومين جسم قطبي ايجاد مي ،II، نخستين جسم قطبي و در صورت لقاح و انجام ميوز Iميل ميوز ب) پس از بلوغ با تك

  اين فرد فاقد جسم قطبي است. ،بلوغ

  شوند. الد ايجاد مي هاي تك ، ياختهIپ) پس از بلوغ با تكميل ميوز 

قطبي است. جسم قطبي توليد شده در تخمدان، نخستين جسم قطبي است. هر  شود، دومين جسم ت) جسم قطبي كه در لوله رحمي ايجاد مي

  ) (دشوار)3، فصل ششم ـ گفتار 2راد) (پايه يازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار  (كبيريتن برابر دارند.  الد بوده و تعداد فام دو جسم قطبي تك

  ها: ظت و تغذيه جنين وظيفه درون شامه است؛ بررسي ساير گزينهشامه جنين در تشكيل جفت و بند ناف دخالت دارد. حفا ـ برون» 1«گزينه  -176

  دهد. شامه جنين به همراه بخشي از ديواره رحم، جفت را تشكيل مي برون»: 2«گزينه 

  هاي بارداري است. كند. اين هورمون اساس تست را ترشح مي HCGشامه جنين هورمون  برون»: 3«گزينه 

  ) (آسان)3راد) (پايه يازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار  (كبيريشوند.  از جايگزيني تشكيل مي هاي جنيني، بعد پرده»: 4«گزينه 

هاي ديگري را  هاي هر كدام، تخمك گيرند و زامه دهند و در هنگام لقاح در كنار هم قرار مي ـ دو كرم خاكي، لقاح دو طرفي انجام مي» 4«گزينه  - 177

  ها: صورت برعكس كنار هم قرار بگيرند؛ بررسي ساير گزينه بهرار نگرفته و بايد دو سر كنار هم ق از،بنابراين سازد.  بارور مي

  صورت دگرلقاحي است. هاي خاكي به صورت خودلقاحي و در كرم هاي كبد به هرمافروديت در كرم»: 1«گزينه 

  نوعي توليدمثل جنسي هستند. ،بكرزايي و هرمافروديت هر دو»: 2«گزينه 

  ) (متوسط)4(كتاب همراه علوي) (پايه يازدهم ـ فصل هفتم ـ گفتار شود.  و برخي مارها بكرزايي ديده ميدر زنبورعسل »: 3«گزينه 

شـود. ايـن توليـدمثل از نـوع      هاي آلبالو ايجاد مـي  ها درخت شوند كه از رشد آن هايي تشكيل مي ـ روي ريشه درخت آلبالو، جوانه» 3«گزينه  - 178

  ) (آسان)1وي) (پايه يازدهم ـ فصل هشتم ـ گفتار (كتاب همراه علغيرجنسي يا رويشي است. 
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كننـد.   هاي نارس را توليد مي دهند و گرده موجود در كيسه گرده تقسيم كاستمان مي n2هاي ـ سومين حلقه گل پرچم است. ياخته» 1«گزينه  -179

شود. دانه گرده رسيده يك ديواره داخلي و يـك ديـواره خـارجي دارد؛     يهر گرده نارس با يك بار تقسيم رشتمان به دانه گرده رسيده تبديل م

  ها: بررسي ساير گزينه

  تر از ياخته زايشي است.). آورد (ياخته رويشي بزرگ وجود مي گرده نارس با تقسيم نابرابر دو ياخته رويشي و زايشي را به»: 2«گزينه 

  كند.  شود و ياخته زايشي موجود در دانه گرده رسيده، گامت نر را توليد مي ه گرده رسيده تبديل ميگرده نارس ابتدا با تقسيم رشتمان به دان»: 3«گزينه 

  ترين حلقه است. بافت خورش مربوط به تخمك و داخلي»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2) (پايه يازدهم ـ فصل هشتم ـ گفتار 97(سراسري ـ 

كند. دو زامـه حاصـل    رود، ولي در لقاح شركت نمي تشكيل لوله گرده به سمت تخمك مي الد دارد و با هسته تك نيزـ ياخته رويشي » 2«گزينه  - 180

  ها: كنند؛ بررسي ساير گزينه تقسيم رشتمان ياخته زايشي فقط در لقاح شركت مي

  گيرد. ميتر است، بنابراين لقاح زامه با آن و تشكيل تخم اصلي كمي زودتر صورت  تخمك نزديك فذزا به من ياخته تخم»: 1«گزينه 

هـا درون   كند. پـس زامـه   درون كالله و خامه نفوذ مي نيزشوند و لوله گرده  جنسي نر (زامه) درون لوله گرده تشكيل مي هاي ياخته»: 3«گزينه 

  رد.شود و تخمك هم درون تخمدان مادگي قرار دا شوند.لقاح نيز درون تخمك انجام مي ترين حلقه گل تشكيل مي هاي مادگي يعني داخلي بخش

  كنند. اي در لقاح شركت مي زا و دو هسته ياخته وجود دارد كه فقط تخم 7در كيسه روياني »: 4«گزينه 
  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل هشتم ـ گفتار  (كبيري

  ها: تر حجم دانه مربوط به درون دانه (آندوسپرم) است؛ بررسي ساير گزينه ـ در دانه بالغ ذرت بيش» 2«گزينه  -181

  را دارند. n3هر دو دانه در حالت نابالغ درون دانه (آندوسپرم)»: 1«نه گزي

  دانه لوبيا داراي دو لپه و دانه ذرت داراي يك لپه است.»: 3«گزينه 

 n3دارد، پس دانه بالغ لوبيا فاقد بخش(آندوسپرم) را  ذرت درون دانه بالغ دانه بالغ لوبيا فاقد درون دانه (آندوسپرم) است، ولي دانه»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3راد) (پايه يازدهم ـ فصل هشتم ـ گفتار  (كبيريدارد.  n3است، ولي دانه بالغ ذرت بخش

هـاي بـدون دانـه و     ها را براي تشكيل ميوه روند. اكسين ها به كار مي هاي بدون دانه و درشت كردن ميوه ها در توليد ميوه ـ جيبرلين» 3«گزينه  - 182

  ها: برند؛ بررسي ساير گزينه ها به كار مي درشت كردن ميوه

  روند. ها به كار مي ها براي تكثير رويشي گياهان با استفاده از قلمه ها كاربرد ندارند. اكسين دار كردن قلمه ها براي ريشه جيبرلين»: 1«گزينه 
  دارند. ها را تازه نگه مي ها گل زايي كاربرد ندارند. سيتوكينين ها در تحريك گل لينجيبر»: 2«گزينه 

  ) (آسان)1(كتاب همراه علوي) (پايه يازدهم ـ فصل نهم ـ گفتار د. نهاي بدون دانه كاربرد ندار در درشت كردن ميوه ها سيتوكينين»: 4«گزينه 

هـا   نـه جواهـا و   گـي دانـه  تشود. اين هورمون باعـث خف  ر گياهان تحت تنش خشكي ميـ آبسيزيك اسيد باعث تنظيم تعادل آب د» 4«گزينه  - 183

  ها: شود؛ بررسي ساير گزينه مي

  هاي رشد است. هاي تمايز نيافته مربوط به محرك ها و تشكيل ساقه از ياخته تنظيم فرايندهاي انتهاي نمو مربوط به بازدارنده»: 1«گزينه 

  شود. ها مي است. اين هورمون باعث افزايش مدت نگهداري ميوه ها ي مربوط به سيتوكينينا ريك تقسيم ياختهحت»: 3«گزينه 

  است. ها و جيبرلين ها هاي بدون دانه بر عهده اكسين شود. توليد ميوه ها مي زني دانه آبسيزيك اسيد مانع از جوانه»: 4«گزينه 
  ) (متوسط)1) (پايه يازدهم ـ فصل نهم ـ گفتار 97(سراسري ـ 

  ها: دهد؛ بررسي ساير گزينه ـ گياه شبدر، روز بلند و شب كوتاه است. پس با شكستن شب كوتاه، گياه شبدر گل مي» 1«ينه گز -184

  دهد. گياه داوودي، گياه شب بلند است. پس چه شب كوتاه و چه شب بلند با جرقه نوري كوتاه شود، اين گياه گل نمي»:  4«و » 2«هاي  گزينه

  ) (متوسط)2راد) (پايه يازدهم ـ فصل نهم ـ گفتار  (كبيري دهد. شب بلند، گياه شب كوتاه گل ميبا شكستن »: 3«گزينه 
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  ـ فقط مورد (پ) درست است.» 3«گزينه  - 185
  هاي تمايزيافته كرك در برگ تله مانند گياه گوشتخوار قرار دارند. الف) ياخته

  اند. ها جهت به دام انداختن و شكار تغيير كرده ب) برخي برگ
  كنند. كنند و در مناطق فقير از نظر نيتروژن زندگي مي ) اين گياهان فتوسنتز ميپ

  كنند و توانايي توليد مواد آلي را دارند. فتوسنتز مي رت) گياهان گوشتخوا
  ) (متوسط)2، پايه يازدهم ـ فصل نهم ـ گفتار 2راد) (تركيبي پايه دهم ـ فصل ششم ـ گفتار  (كبيري

 فيزيك

  كنيم: رابطه چگالي استفاده مي ـ از» 1«گزينه - 186
m m

v
v

   


   

  جرم مايع دوم برابر است با:
m

v v v m g
/

     2
1 2  ظرف   2

200 1601 0 8   

  جرم ظرف برابر است با:
m m g      240 ظرف    ظرف 160 80   

 گيري) (متوسط) (افاضل) (پايه دهم ـ فصل اول ـ اندازه

  ـ» 3«گزينه - 187
P gh P P Pa         5 51000 10 40 10 5 10ο   
F PA / / N     5 45 10 0 1 0 2 10   

  ـ فصل دوم ـ فشار شاره) (متوسط) دهم(افاضل) (پايه 
  استفاده كنيم داريم: 1تراز در مايع ـ اگر از نقاط هم» 3«گزينه - 188

A B
g

P P gh gh
cm

            2 2 1 1 2 2 3
415 2 10 3   

kg

m
 2 3

4000
3   

  ) (آسان)(افاضل) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ فشار شاره
  شود. ـ با كم شدن سطح مقطع لوله تندي شاره زياد و فشار آن كم مي» 4«گزينه - 189

  ـ فصل دوم ـ شاره در حركت) (آسان) دهم(افاضل) (پايه 

mـ سرعت اوليه جسم» 1«گزينه -190

s
  هند.د و سرعت نهايي آن صفر است و نيروي وزن و نيروي مقاوم بر جسم كار انجام مي 10

mg fW W mV   2
1

1
2ο   

f f fmgh W mV W W J2
1

1 1 5 100 50 4 502 2
 

              

fW fh f f / N50 4 12 5           
  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (متوسط)

ـ توان مصرفي پمپ از رابطه  »2«گزينه - 191
P

Ra
P


ــد  مفي

ــرفي  مص
ــدPآيد و براي محاسبه به دست مي  Wاز رابطه  مفي

P
t

 كنيم توجه  استفاده مي

  كنيد كه كار پمپ را نيز از قضيه كار و انرژي جنبشي بايد حساب كنيم. مي

mgW W mv W ( ) W J           2 2
 پمـپ  پمـپ  پمـپ 

1 1 100 2 100 10 20 202002 2   

W
Ra P / W

Pt P
    


مپ    پ  80 20200 252 5100 100   

  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ كار و انرژي) (متوسط)
  توان نوشت: اط سطحي ميـ از رابطه انبس» 4«گزينه -192

A
A A

A


      1

1
2 100 2 100   

/     52 2 10 100 100 0   درصد تغيير مساحت 4%
  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) (متوسط)
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Qـ با استفاده از رابطه دماي تعادل يعني» 1«گزينه -193 Q Q  1 2 3 ο توان دماي تعادل را حساب كرد: مي  
Q Q Q

C C , C C , C C        1 2 310 60 ــز آب آب             30     ظرف    ظرف    فل
m c ( ) m c ( ) m c ( )     1 1 1 2 2 2 3 3 3

آب ــز  ظرف    فل
ο

   

/ ( ) ( ) ( ) C             0 750 4200 10 1 1050 60 2100 30 25ο   
  (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم ـ گرما) (متوسط)

Cـ ابتدا گرمايي كه دماي يخ» 2«گزينه -194 10  را به يخCο كنيم. رساند حساب مي مي  
Q mc / / / kJ     0 1 2 1 10 2 1   

  كنيم. كند حساب مي اكنون مقدار گرمايي كه همه يخ را ذوب مي
f fQ mL   
fQ / / kJ  0 1 336 33 6   

Qچون گرماي داده شده ( / kJ 32 fQ)كمتر از مجموع گرماي34 Q1 محاسبه جرم يخ بـاقي   ماند و براي است. پس مقداري يخ باقي مي
  مانده داريم:

fQ / / / J  32 34 2 1 30   گرمايي كه يخ را ذوب كرده 24
fجرم يخ ذوب شده  fQ mL / m m / kg     30 24 336 0 09  

mجرم يخ باقي مانده  g m g    90 100 90 10 

                                                                  ـ فصل چهارم ـ گرما) (دشوار) دهم(افاضل) (پايه 
Qـ در حالت جامد جسم به اندازه» 2«گزينه - 195 mc  گرما گرفته و چونQ Pt .است داريم 

Pt mc m m / kg        200 100 2000 100 0 1   
  توان نوشت: در حالت ذوب مي

f f f
J

Q mL / L L
kg

        5200 100 0 1 2 10   

  ـ گرما) (متوسط) (افاضل) (پايه دهم ـ فصل چهارم
  ـ» 4«گزينه -196

q
| q |q q | q q |F r F F

F k ( ) ( )
F | q q | r F | q q | Fr

   
        

 

1
11 2 1 2 2 2

2 1 2 1 1

3
30 272 2

2 10 8   

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن) (متوسط)
  كنيم. را حساب مي qـ اندازه و جهت هر يك از نيروهاي وارد بر بار » 4«گزينه -197

F / N F / i N
( / )

 
    

12
9

1 12
2 1 109 10 0 2 0 2

0 3
υυρ ρ

   

F / N F / i N F / N F / i
 

          2 2 3 3
4 1 1 190 0 9 0 9 90 0 9 0 9400 100

ρ υυρ ρ
   

  كنيم: را حساب مي qاي وارد بر بار برايند نيروه
F / i / i / i / i N   0 2 0 9 0 9 0 2
υρ ρ ρ ρ ρ

   
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن) (متوسط)

  كنيم: ميدان الكتريكي هر يك از بارها را در مبداء مكان حساب مي ـ» 3«گزينه - 198

  
,

N N
E E E E

C C( )

N
E

C


 








         




    

6
9 6 6

1 2 1 2 12 2

6
9 6

3 2

20 109 10 9 10 2 9 2 10
10 2 10

10 109 10 9 10
10

   

  آوريم: ست ميبا توجه به شكل ميدان خالص را به د

net
N

E E E ( )
C

    6
1 32 9 10 2 1  

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن) (متوسط)
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  ـ چون تندي بار ثابت است كار ما برابر تغيير انرژي پتانسيل بار است.» 1«گزينه -199
K

E W UE
W W K W U

U q V U ( ( )) U W J

 


  

     

                   

 ما   ما  
3 3 2

2 ما   10 20 20 80 10 8 10

ο

   

  متوسط)(افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن) (
  ـ » 2«گزينه -200

A
Q CV V Q

d






       


4
11 3

3
10 1010 10
2 10ο   

Q C Q mC         9 9 3 65 10 5 10 10 5 10   
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن) (متوسط)

  ـ آمپرسنج باتري را اتصال كوتاه كرده است.» 4«گزينه -201

I A
r


  

12 62   

V Ir       12 بــاتري 6 2 ο   
 ـ جريان الكتريكي) (متوسط) دومازدهم ـ فصل (افاضل) (پايه ي

eqـ با توجه به رابطه» 1«گزينه - 202

eq

R
P

(R r)






2

eqRو اينكه اگر 2 r توان دريافت: باشد توان خروجي بيشينه است مي  

eq

eq

R R

R R

  

   2
ο ο

;
   

  شود. خروجي مولد نيز به ماكزيمم نزديك مي گفت توان توان شود پس مي نزديك مي 2مقاومت معادل از صفر به Rپس با افزايش مقاومت 
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ جريان الكتريكي) (متوسط)

اهم نصف 6گيريم. چون  در نظر مي Iاهمي را  4ـ جريان گذرنده از » 2«گزينه -203 8 4 اهمي  1شود. پس جريان  مي I2. جريان آناهم است 12
Pشود. با توجه به رابطه مي I3برابر RI Pتوان دريافت توان مصرفي مي 2 I  2

6 6  6هاسـت. چـون جريـان    بيشتر از بقيـه مقاومـت   4
Iاست پس A1برابر A2   باشد. مي 1

                   I A
1
2   

  گيريم. اكنون مقاومت معادل مدار را در نظر مي

                                          ,


   


12 68 4 12 412 6   

eqR    4 1 5   
  كنيم. توان خروجي مولد را حساب مي

I

eqP R I P W
 

    
ل  13 ك  2 2

ل   ك  
9 455 4 4   

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ جريان الكتريكي) (دشوار)
دهد. چـون   اهمي را نشان مي 5سنج ولتاژ  توان آن را صفر در نظر گرفت پس ولت سنج متوالي است و مي ـ مقاومت يك اهمي با ولت» 4«گزينه - 204

باشد. پس  آمپر مي 5/0اهمي است)  6اهمي (كه موازي  12توان دريافت جريان مقاومت  است مي A1اهمي 6يعني  4و  2اومت معادل جريان مق
/كند برابر اهمي هم عبور مي 5جريان كل مدار كه از  / A 1 0 5 1 Vسنج مقدار است. و ولت 5 / / V  5 1 5 7   دهد. را نشان مي 5

  
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ جريان الكتريسته) (متوسط)
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  كنيم: اهمي را حساب مي 5كنيم و جريان  ـ از رابطه توان استفاده مي» 3«گزينه -205
                                                                                                           I I A  220 5 2   

1اهمي 20برابر آن است جريان  4اهمي و 5اهمي موازي با  20چون 
  است. A2برابر 4

                                                                                                                           I / A20 0 5   
/اهمي نيز برابر 2توان نتيجه گرفت جريان  مي / A 2 0 5 2   توان نوشت: است. و مي 5

                                                                          , ,R V / V2 4 2 46 6 2 5 15        
  كنيم: ولت است. اكنون انرژي مصرفي اين مقاومت را حساب مي 15نيز برابر  اهمي 3پس ولتاژ 

  

                                                                                 W Pt W J    
215 60 45003   

 (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ جريان الكتريسته) (دشوار)

  به طرف پايين است و داريم: Fتوان دريافت جهت نيروي  فاده از قاعده دست راست ميـ با است» 1«گزينه - 206

                                               
F qVBsin

F F N   

 

       3 2 2 4 210 10 10 10 10 1 10
   

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ مغناطيس) (آسان)
Eدانيم رابطه ـ در اين حالت مي» 2«گزينه -207 VB  .برقرار است  

V
E B B T

d /


     220 10 20 1   

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ مغناطيس) (متوسط)
  ـ جريان گذرنده از سيملوله برابر است با:» 1«گزينه -208

V
I A

R /
  

10 200 5   

  ميدان مغناطيسي سيملوله برابر است با:
N

B I B B T
/

          7 31004 10 20 8 100 1ολ
   

  يازدهم ـ فصل سوم ـ مغناطيس) (آسان) (افاضل) (پايه
  ـ » 3«گزينه - 209

N
cos

A cos B ( / i / i)
N | | / V

t t /





     
             

 

41
1

20 10 1 5 0 5 0 020 2

ρ ρ

   
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ القاي الكترومغناطيسي) (متوسط)

Tـ با توجه به اينكه» 4«گزينه -210
/ s

3 0 64  :است داريم                                 T / s T / s  3 2 4 0 8 

mI               نويسيم: كنون معادله جريان را ميا I sin t I sin t I sin / t
T /

 
     

2 210 10 2 50 8  

tاندازه جريان را در لحظه s
1
/                  كنيم: حساب مي 10

I sin sin I I
 

      
2 5 210 10 10 5 210 4 2  

  ـ القاي الكترومغناطيسي) (متوسط)فصل سوم  (افاضل) (پايه يازدهم ـ
  شيمي

  ـ »4«گزينه  - 211
15Xو گروه  5دوره تناوب  :[ kr] s p 2 3

36 5 5  
5Aو گروه  4دوره تناوب  :[ Ar] d / s 3 2

23 18 3 4  
7Bو گروه  5دوره تناوب  :[ kr] d / s 5 2

43 36 4 5  
15Cو گروه  6دوره تناوب  :[ Xe] f / d / s p 14 10 2 3

83 54 4 5 6 6 

15Dگروه  و 5شود، دوره تناوب  ها حذف مي است و از گزينه Xخود عنصر  :[ kr] d / s p 10 2 3
51 36 4 5 5  

15Eو گروه  4دوره تناوب  :[ Ar] d / s p 10 2 3
33 18 3 4 4  

17Fو گروه  5دوره تناوب  :[ kr] d / s p 10 2 5
53 36 4 5 5  

  ايش الكتروني) (دشوار)(دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل اول ـ تركيبي جدول تناوبي و آردوره است.  هم Fو  Bگروه و با عناصر  هم Eو  Cبا عنصر  Xپس عنصر 
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  ـ» 3«گزينه  -212
F

F F / F
F

   1
3 1 1

3

2 5 2 55 2 

F
F F / F

F
   1

2 1 1
2

2 3 1 53 2 

F F F  1 2 3 100 

F

F / F / F F F

F

 


      
 

1
1 1 1 1 2

3

20%
1 5 2 5 100 5 100 30%

50%
  

M M (M M ) F (M M ) F      1 2 1 2 3 1 3%   ميانگين%

M (M ) ( ) ( )     
30 501 1 3100  ميانگين100

M M / / M /     1 0 3 1 5 0 8  
  ر) (پايه دهم ـ فصل اول ـ جرم اتمي ميانگين) (متوسط)(دكتر نامو

  ـ» 2«گزينه  -213

Z A n Z Z n      27 3 27 27 

Z B n Z Z n
         16 2 16 16  

} }A Be e

Z Z


  3 2 

n n    27 3 16 2 

n n n n        27 3 16 2 6  
 ي) (متوسط)(دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل اول ـ عدد اتمي و عدد جرم

  ـ» 2«گزينه  -214

Se :[ Ar] d / s p (n ) ( )      10 2 4
34 18 3 4 4 4 1 4 4 1 20  

  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل اول ـ مدل كوانتوم اتم) (آسان)

  ـ» 3«گزينه  - 215
  ها تعداد الكترونها (با عالمت) بار ـ مجموع عدد اتمي

( ) ( ) ( ) e      1 6 3 8 2 COدر eتعداد 32 2
3  

( ) ( ) g mol      11 12 3 16 COجرم مولي60 2
3  

/ /  


230 75 6 02 10 32
molتعداد60 CO / CO e

/ gCO e
gCO molCO CO

  
 

  


    

2 23 2
3 32

3 2 2 2
3 3 3

1 6 02 10 320 75
60 1 1

 eتعداد

/
/ /

 
     

23
22 226 02 10 32 4 6 02 10 24 08   eتعداد1080

  ها) (دشوار) ـ تركيبي مول، عدد آووگادرو و شمار الكترون (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل اول

  ـ» 3«گزينه  -216

X :[ Ar] d / s5 1
24 18 3 4  

: p , p e6 62 3 Lهاي زيراليه12 P 1  

d e 53 Lظرفيتي5  2  

e (L )
/

e( L )

 
 


شمار      1 12 2 شمار    4  2 ــتي5  ظرفيـ

 

  نامور) (پايه دهم ـ فصل اول ـ مدل كوانتوم و آرايش الكتروني اتم) (متوسط)(دكتر 
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  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 4«گزينه  -217
  هاي الكتروني و آرايش الكتروني اتم دست يافت. توان به تصوير دقيقي از انرژي اليه پ) با تعيين دقيق طول موج نوارهاي رنگي، مي

  تر از رنگ سرخ است. و رنگ شعله ليتيم كلريد، سرخ است و طول موج رنگ زرد كمت) رنگ شعله سديم كلريد، زرد 
  ث) انرژي همانند ماده در نگاه ماكروسكوپي، پيوسته و در نگاه ميكروسكوپي، گسسته يا كوانتومي است.

  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل اول ـ نشر نور و طيف نشري) (متوسط)

شروع كنيم، چون در طـرف دوم واكـنش، در دو    Sتوانيم از  كنيم. (موازنه اين واكنش را نمي را موازنه مي Hو بعد  Nهاي  ـ ابتدا اتم» 3«گزينه  - 218
  وجود دارد.) Sماده 

S Cl NH Cl S N S HCl   2 2 4 3 23 2 1 3 8 

x

y


2
3  

  ها) (آسان) (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ موازنه واكنش

  ـ آ) درست» 2«گزينه  -219
Nدي نيتروژن مونوكسيد O2)   تعداد الكترون ناپيوندي)8
SCO )كربونيل سولفيد   تعداد الكترون ناپيوندي)8

  ب) درست

  CH O2        SO3        NOCl  
  پ) درست

NOنيترات
COكربنات       3 2

3   

اند. توجه داشته باشيد اتم  تايي نرسيده ها به آرايش هشت اتميك، به همه  در هيچ CH4و NO،NO2هاي ت) نادرست، در بين تركيب

He)تايي 2هيدروژن به آرايش  : s   (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل دوم ـ ساختار لوويس) (متوسط)رسد.  مي 21(

  ـ» 2«گزينه  - 220
g g

C g     
نمك    آب 

50 80 100  C50: محلول سير شده دماي180

g g
C g     

نمك    آب 
40 60 100   C40: محلول سير شده دماي160

g 180 160   : رسوب20
  گرم محلول 180       20گرم رسوب 

xكند. رسوب مي kNO3گرم نمك 50  50         450 گرم محلول  
m

n / mol (kNO g mol )
M

    1
3

50 0 5 101101 ;  

  پذيري) (متوسط) (دكتر نامور) (تركيبي پايه دهم ـ فصل سوم، پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ انحالل
  كنيم: ـ ابتدا واكنش را موازنه مي» 2«گزينه  -221

HCl Ba(OH) BaCl H O  2 2 22 1 1 2  
  آوريم: دست مي واكنش داده (مصرف شده) را به HClسپس جرم

/ mol Ba(OH) mol HCl / g HCl
x g HCl mol / g HCl

mol mol Ba(OH) mol HCl
    2

2

0 5 2 36 5200 7 31000 1 1  

)برابر با  HCl گرم است، پس در اين دما محلول سير شده 73برابر  C20در دماي HCl پذيري انحاللچون  g HCl g g) 73 آب 100 173 
  ، جرم محلول سير شده را محاسبه كرد.HClگرم 3/7توان براي  باشد و مي مي

gحلول سير شدهم HCl
/ g HCl / g (HCl)

g HCl
  

1737 محلول      3 17 xمحلول سير شده373 g HCl  

  پذيري و استوكيومتري) (دشوار) (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ تركيبي انحالل
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  هاي درست: (آ)، (ب)، (ت)، (ث) ـ عبارت» 4«گزينه  - 222
  هاي نادرست: فقط (پ) عبارت

K)پ) وجود يون پتاسيم ) .براي عملكرد دستگاه عصبي بسيار ضروري است و انتقال پيام عصبي بدون وجود اين يون ممكن نيست  
  (دكتر نامور) (پايه دهم ـ فصل سوم ـ تركيبي نيروهاي بين مولكولي و علت انحالل) (متوسط)

  باشند. ـ همه موارد درست مي» 1«گزينه  - 223
  دهند. عنصر) و پيوند يوني مي Sn50 )4و Na11،Mg12،Ca20فلزها:
  گذارند. عنصر)، الكترون به اشتراك مي Si14،Ge32 )2فلزها: شبه

در دماي اتاق، دو اتمي و گازي  Cl17گذارند. در بين عناصر داده شده، تنها عنصر) و الكترون به اشتراك مي Cl17 )4و C6،P15،S16نافلزها:
Cl)است )2.  

Na11،Mg12،Si14،P15،S16 وCl17 )6 .عنصر) در يك دوره تناوب قرار دارند                   
6 100 60%10  

  فلزي و نافلزي) (متوسط) يه يازدهم ـ فصل اول ـ جدول تناوبي و خواص عناصر فلزي، شبه(دكتر نامور) (پا
Hيـا آب  (s)ها رسـوب  چه در فرآورده ، چنان(aq)تركيب، در حالت محلول در آب 3ـ توجه: در واكنش » 3«گزينه  - 224 O(l)2   ده گـازي  يـا مـا

  شود؛ مانند: توليد شود، واكنش انجام مي (g)شكل
FeCl NaOH Fe(OH) (s) NaCl  2 2

ــبز  رسوب س
 

FeCl NaOH Fe(OH) (s) NaCl  3 3
 رسوب قهوه اي  

 

Fe O HCl FeCl H O(l)  2 3 3 2
 دو تركيـــبآب

1442443
 

» 3«اهد شد، بنابراين واكنش گزينه ها، ماده رسوب يا آب يا گاز توليد نخو ها، در فرآورده دهنده ، از واكنش دو تركيب واكنش»3«در گزينه 
 باشند. (فلزات قليايي) در آب محلول مي 1هاي گروه  نمك ي  هپذير نيست. توجه: كلي انجام

  ) (متوسط)IIIو آهن  II(دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ شناسايي يون آهن 
  ـ بررسي عبارت نادرست:» 4«گزينه  - 225

  فلز و بقيه فلز هستند و در اين گروه نافلز وجود ندارد. ، شبهB5اي جدول دوره 13پ) در گروه 
  فلز و هم نافلز وجود دارد. اي هم فلز، هم شبه جدول دوره 15و  14هاي  در گروه

  لز دارند.ف با هم برابر است و هريك، دو شبه 6و  5، 4هاي  و دوره 16و  15، 14هاي  فلز در گروه توجه: تعداد عناصر شبه
) وجـود  Sو  P) و شش عنصر با نماد دو حرفي (به جز Arو Clاي، شش عنصر به حالت فيزيكي جامد (به جز توجه: در دوره سوم جدول دوره

  اي عناصر) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ جدول دورهدارد. 

  شود. كتاب درسي پايه يازدهم، ژرمانيم رسانايي گرمايي دارد و در اثر ضربه خرد نمي 9و جدول صفحه  7ـ با توجه به شكل صفحه » 4« گزينه - 226
  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ خواص عنصرهاي گروه چهاردهم) (آسان)

Feص است به ازاي هر يك مولها را موازنه نكرد، زيرا مشخ توان واكنش جا مي ـ در اين» 3«گزينه  - 227 O2 مـول   2يا  Fe(OH)3مول رسوب 2، 3

Feيون 3 شود. توليد مي  
Fe O (s) HCl(aq) FeCl (aq) H O(l)  2 3 3 21 6 2 3 

( FeCl (aq) NaOH(s) Fe(OH) (s) NaCl(aq))   3 32 1 3 3 

رسوب
Fe O (s) ~ FeCl ~ Fe(OH) (s)

x g /

 


2 3 3 31 2 2
رم    گ  1 160 رم    گ  2 107

16 21 4
 

Fe O ~ Fe

x / g






3
2 31 2

رم    گ  2 رم   56 گ  1 160
16 11 2

 

/
Fe    3 11 2% 100 %1480  

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسأله تركيبي استوكيومتري با شناسايي يون آهن) (دشوار)
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  صورت زير است: ها در حالت كلي به ـ معادله عمومي موازنه شده سوختن هيدروكربن» 4«گزينه  - 228

X Y
Y Y

C H (X )O XCO H O   2 2 24 2 

  اده شده در معادله موازنه شده واكنش در صورت سؤال داريم:با توجه به ضرايب د

X Y
Y

C H (X )O XCO YH O   2 2 22 2 24 

Y
y (X ) X X       10 2 19 2 5 19 74  

Cپس فرمول اين هيدروكربن H7 Cاست كه اگر سير شده بود (آلكان) فرمول آن 10 H7 تر از  هيدروژن كم اتم 6بود، پس اين هيدروكربن،  16
H)مول هيدروژن 3پيوند دوگانه دارد و در شرايط مناسب در واكنش با  3حالت سير شده دارد و يعني  به يك تركيب سير شده (هپتان)  2(

  ها) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ سوختن هيدروكربنشود.  تبديل مي

گرم كاهش يافته  39گرم به  50گرم آن مربوط به خود ظرف است، پس جرم نمونه از  100دهد  گرمي كه ترازو نشان مي 139عدد ـ از » 2«گزينه  - 229
  باشد. مي CO2گرم مربوط به جرم فرآورده گازي 11يعني 

COگرم جرم (g)  250 39 11  

CaCO (s) CaO(s) CO (g)

x g

 
 



3 2
1 100 1 44

ــالص 25 گرم خ رم   11 گ  
  

    
100 جرم خالص 25 100  جرم ناخــالص%5050

  درصد خلوص

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ استوكيومتري تركيبي با درصد خلوص) (متوسط)

  شود. توليد مي CO2ها آالينده گازي صورت زير است و در فرآورده ـ واكنش تخمير گلوكز به» 4«گزينه  -230
C H O (aq) C H OH(aq) CO (g) 

 
6 12 6 2 5 22 2

1 180 2 46
 

tonتانول مقدار نظريتن ا x ton / ton1 0 51  

xتن اتانول مقدار عملي
x /

/
  

80 0 4100 0 5  

  هوازي گلوكز و بازده درصدي) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ تركيبي مسأله استوكيومتري با تخمير بي

  ـ» 2«گزينه  -231
  جرم ماده خالصده ناخالصجرم مادرصد خلوص

gخالصFeجرم 
80200 160100  

Fe HCl FeCl H (g)

/

  
 

2 22
1 56 1 22 4

  

xمقدار نظري L   گرم 160        ليتر 64

xمقدار عملي
x / L     

100 مقدار عملــي90 57 6100 ــري64  مقدار نظ
  بازده درصدي

  (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مسأله تركيبي درصد خلوص و بازده درصدي) (متوسط)(دكتر نامور) 

  ـ » 2«گزينه  - 232
H [( N H C H O) ( C H C N O J)]

H [( ) ( ) ( )] [( ) ( )]

H kJ

           
          
    

6 8 3 2 2 12
6 390 6 414 3 495 2 880 12 463

6309 7316 1007
   

  ) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ محاسبه آنتالپي واكنس با آنتالپي پيوندها) (متوسط)99(سراسري 
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ـ  يهـا  عوامل موثر بر سرعت واكنش از يزگرماس، دما؛ غلظت و كاتالها، سطح ت دهنده واكنش يتعامل ماه 5 يبه طور كلـ » 3«گزينه  -233  يمياييش
  ها) (آسان) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ عوامل مؤثر بر سرعت واكنش در سرعت سوختن مواد ندارد. يعامل حجم نقش وهستند 

  نويسيم: معادله موازنه شده واكنش را مي ـ ابتدا» 4«گزينه  - 234

(Cu ) (Fe )

Fe(s) CuSO (aq) Cu(s) FeSO (aq)
 

  4 4
ــبزرنگ محلول آبــي رنــگ2 جامد سرخ رنگ   جامد خاكســتري2 ــول س  محل

 

  هاي نادرست: بررسي عبارت
  شود. ، رنگ محلول به تدريج سبز ميFeSO4يابد و با توليد شده محلول ، رنگ آبي محلول كاهش ميCuSO4آ) با مصرف شدن محلول

  شود. ث) در اين واكنش گاز هيدروژن توليد نمي
  يابد. شود، پس جرم مواد جامد در ظرف افزايش مي گرم) توليد مي 64جامد ( Cuمول 1گرم)،  56جامد ( Feمول 1رف توجه: به ازاي مص

  پذيري فلز آهن با مس) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ مقايسه واكنش

  شوند. دهند و به كربوكسيليك اسيد و الكل، سازنده خود، تجزيه مي ايط مناسب با آب واكنش ميـ استرها در شر» 4«گزينه  -235
  شوند. رد مي» 2«و » 1«هاي  كربنه باشد و گزينه 5توجه: در اين تست، استر بايد 

H O CH CH COOH C H OH  2 3 2 2 5
ــانول ــيد ات ــك اسـ  پروپانوئيـ

 

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ استرها) (متوسط)

شـود و   باشد كـه بـه هـر نسـبت در آب حـل نمـي       استر موجود در ميوه موز، پنتيل استات است كه الكل سازنده آن، پنتانول ميـ » 3«گزينه  - 236
  باشد. كربوكسيليك اسيد سازنده آن، استيك اسيد است كه آشناترين كربوكسيليك اسيد مي

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ استرها) (آسان)

  هاي نادرست: ي گزينهـ بررس» 4«گزينه  - 237
  هاي عاملي هيدروكسيل، استري و آميني است. ) داراي گروهآ

  شود. مول هيدروژن واكنش داده و سير مي 5مول هيدروژن، مجموعاً با  3مول هيدروژن و حلقه بنزني با  2گانه با  ب) پيوند سه
  ث)

(ها حلقه(هاX Nها هالوژن ( 2گانه سه) ( 4دوگانه( n ) (   2 2   Hتعداد اتم 2
  اتم كربن دارد، پس: 22اين تركيب 

Hاتم هيدروژن ( ) ( ) ( ) ( )         44 2 2 4 4 1 2 2 1 31  
 هاي عاملي) (دشوار) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ تركيبي گروه

  ـ» 3«گزينه  -238

 
  هاي آلي) (متوسط) (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ معرفي تركيب

  هاي نادرست: ـ بررسي عبارت» 4«گزينه  - 239
Cصورت ) فرمول مولكولي ويتامين (ث) بهآ H O6 8   است. 6

هاي عاملي الكلي (هيدروكسيل) و استري پ) داراي گروه
||
O

(C O) .است  
H)ت) دو پيوند دوگانه دارد، ولي تنها با يك مولكول هيدروژن   تواند واكنش دهد و به تركيب سير شده تبديل شود. مي 2(

  (دكتر نامور) (پايه يازدهم ـ فصل سوم ـ ويتامين ث) (متوسط)
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  ـ بررسي موارد:» 2«گزينه  - 240
  دي متيل دكان است.ـ  8و  3آ) نادرست: نام تركيب، 

  كربنه است. 12ب) نادرست: تركيب، آلكان 

  
M N ( )

/
M n ( )

      
       

14 2 14 14 2 170 جرم مولــي آلكــان170 4 2514 2 14 3 2 40 ــن40 ــي آلكي  جرم مول
   

  پ) درست است.
  ها) (متوسط) ها ـ آلكن ) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ هيدروكربن1400(سراسري رياضي ت) درست است. 
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