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 2صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

  زبان و ادبيات فارسي
-1  ها درست است؟  واژه همة در كدام گزينه معني نوشته شده در برابر 

  ) (مائده: نعمت)، (اختالف: رفت و آمد)، (غايت: نهايي)1
  بند) ) (جافي: ستمكار)، (آوري: نبرد)، (عقد: گردن2
  ) (منكَر: ناپسند)، (رايت: خردمندي)، (غَنا: توانگري)3
 چيز)، (عيار: خالص)، (جلّت: بزرگ است)) (سنان: تيزي هر 4

-2 معني چند واژه درست است؟  
(دها: هوشمندي)، (هنر: استعداد)، (هژبر: پسنديده)، (كام: نيت)، (رفتن: زدودن)، (دوده: طايفه)، (صبا: باد بهاري)، (شـكاري: صـيد)،   

  (صباحت: بامداد)، (توش: توانايي تحمل سنگيني يا فشار)
 ) هفت4  شت) ه3  ) نه2  ) ده1

-3  به ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارد؟» اجازه، حاكم، شيدايي، افشاندن«هاي  معني واژه 
 الف) ز بازار خـرد سـودي نخـواهي ديـد جـز سـودا      
 ب) صــد هــزار امضــاي دســتور خــرد را محــو كــرد 

ــام پيچيــدم و داغ گفــت ــان در ك  وگــو كــردم ج) زب
 د) همچــو اشــكم حســرت انــديش نثــار راه توســت

  

ــ   ــرايي زن  ب ــت س ــو، در عزل ــقي در ش ــوي عاش  ه ك
 هاسـت يـا خـوان شكسـت     زلف تـو، گـر عامـل دل   

ــخن را  ــردةس ــب  پ ــر بســتن ل ــود ب ــا  رخصــت ب  ه
ــي    ــوهر م ــامان گ ــرو س ــز آب ــدف ك ــر ص ــد ه  كن

  

 ) ج، ب، د، الف4    ) ب، الف، د، ج3  ) ج، ب، الف، د2  ) ب، د، ج، الف1
-4  اماليي وجود دارد؟نادرستي  در كدام گزينه 

 عمــل را اجــر ســنجيدند در ميــزان حشــر) هــر 1
 كنـي سـهل اسـت    ) جفا كه با من دل خسته مي2
 رو گـر بـه غيـر حضـرتت    ) چون شبه بـادم سـيه  3
ــردان  4 ــرور مـ ــاني و سـ ــتم دل و جـ ــو رسـ  ) تـ

  

ــم   ــر آب ــم پ ــت چش ــمة قيم ــت  چش ــوثر نداش  ك
 غـــرض وفاســـت كـــه بـــا مـــردم دگـــر نكنـــي 

ــته ــا   بسـ ــي در ثنـ ــاحب دولتـ ــيچ صـ ــر هـ  ام بـ
ــه نفـــس لئي  ــر بـ ــرد اگـ ــواني كـ ــا تـ ــت قضـ  مـ

  

-5 شود؟  هاي زير، مجموعاً چند غلط اماليي يافت مي در عبارت 
  الف) از اين كه در حكم روايي از خويشاوندانت ياري خواهي بر حذر باش. 

  ب) پرواي سرعت عمل مكن، بل طالب درستي كار باش. خداوند تعالي فرصت دهد اما مهمل ننهد. 
  در روح و راحت است.  جويندة حقآن جهان در عز طاعت و  جويندة جهان هميشه در ظلّ معصيت است و جويندة اينج) 

  آن غالب باشد ستوده نيست. مقابلة اند، لكن تحرز به وجهي كه مرگ در د) هر چند علما از محاربت احتراز فرموده
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

-6 در ميان تركيبات زير چند غلط اماليي وجود دارد؟  
  غليظ)، (صفير مهيب)، (صدر و معركه)، (هضم و حيلت)، (ضمايم و تعليقات)،  لهجة(الطاف و مرحمت)، (وقار و طمأنينه)، (

  (ذلت و خذالن)، (خوار و درد)، (ضايع و محال)
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

-7  نوشته شده است؟ رستنادنام شاعر در برابر كدام بيت  
 گمـــــان برســـــد ) رزق هــــر چنـــــد بــــي  1
 ) حســاب خــود اينجــا كــن آســوده دل شــو     2
ــه را 3 ــوك زمانـــــ ــه ملـــــ  ) اي داور زمانـــــ
ــاد    4 ــه ي ــد ب ــوام آم ــاي ت ــدم روي زيب ــه دي  ) الل

  

 شــــرط عقــــل اســــت جســــتن از درهــــا    
ــود را  ــار خـــ ــزا كـــ ــه روز جـــ ــيفكن بـــ  مـــ
ــت     ــدار نيسـ ــير و مـ ــو مسـ ــر ارادت تـ ــز بـ  جـ

ــدم سركشــي ــاد  هــاي شــعله  دي ــه ي ــد ب ــوام آم  ت
  

  (سعدي)
  (صائب تبريزي)
  (سيف فرغاني)
  (رهي معيري)

-8  است؟ نرفته ها در بيت زير به كار كدام آرايه 
ــي    ــب مـ ــت شـ ــر قامـ ــان بـ ــد قابيليـ  تنيدنـ

  

ــي    ــت مــ ــوي قيامــ ــان بــ ــنيدند هابيليــ  شــ
  

  ايهام تناسب -تعليل  حسن -) تشبيه 2    تضاد -جناس  -) استعاره 1
 نماد -استعاره  -) ايهام 4  تشخيص -كنايه  -آميزي  ) حس3
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 3صفحه   زبان و ادبيات فارسي

  

-9  هاي نوشته شده در برابر كدام بيت كامالً درست است؟ آرايه 
ــان1 ــخ كام ــرواي تل ــت پ ــور را نيس ــن غي  ) حس
 هـاي محجـوب داغنـد خيـره چشـمان      ) از حسن2
ــالم امــــان نيابــــد 3  ) از تيــــر آه مظلــــوم ظــ
 ) نخلي كه از ثمر نيسـت جـز سـنگ در كنـارش    4

  

ــاد   ــويش فره ــون خ ــان را از خ ــد ده ــيرين كن  ش
ــتان را    ــوار گلسـ ــد ديـ ــاده خواهنـ ــالن فتـ  طفـ
 پـــيش از نشـــانه خيـــزد از دل فغـــان كمـــان را 
 بـــــاد مـــــراد دانـــــد دمســـــردي خـــــزان را

  

  (ايهام، تلميح)
  (اسلوب معادله، كنايه)

  آميزي) (استعاره، حس
  (تشبيه، اسلوب معادله)

-10  ترتيب در ابيات كدام گزينه وجود دارد؟به » كنايه، تشبيه، ارسال المثل، استعاره، تضاد«هاي  آرايه 
 الف) ز فـوت مطلـب جزئـي مشـو غمـين كـه فلـك
ــن تماشــاگاه   ب) كســي اســت صــاحب خــرمن دري

ــه   ــون ز رگ و ريش ــاي خ ــه ج ــرآرد دود ج) ب  اش ب
 د) تـــو بـــرخالف بـــدان تخـــم نيكنـــامي كـــار 
 هـــ) چــو دور عقــده گشــايي بــه مــن رســد صــائب

  

ــي   ــتاره مــ ــي   ســ ــاب مــ ــرد و آفتــ  آرد بــ
 كـــارد اي نمـــي اشـــك دگـــر دانـــهكـــه غيـــر 

 بـــه دســـت درد، دلـــي را كـــه عشـــق بفشـــارد
 كــارد كــه هــركس آن درود از جهــان كــه مــي    

 بــه نــاخن مــه نــو چــرخ پشــت ســر خــارد      
  

 ) ج، هـ، د، ب، الف4  ) ج، د، الف، هـ، ب3  ) الف، د، هـ، ب، ج2  ) الف، د، ب، هـ، ج1
-11  هاي كدام گزينه در ابيات زير وجود دارد؟ آرايه 

ــا « ــدهرج ــان آي ــر و كم ــا تي ــي ب ــين ترك ــه چن  ك
ــن     ــش ك ــه روي ــيم ب ــويش تعظ ــم گيس  دور از خ

  

ــان   ــه پيكــ ــانآماجگــ ــادة قربــ ــاش آمــ  بــ
 »بــاش جوينــدة ايمــان از كفــر چــو برگشــتي   

  

  ) استعاره، تناقض، ايهام تناسب، تلميح2    ) تشبيه، ايهام، تناقض، كنايه1
 سب، تضاد، كنايه) تشبيه، ايهام تنا4  ) استعاره، ايهام، حسن تعليل، تضاد3

-12  هاي مشخص شده در كدام گزينه درست ذكر شده است؟ نقش دستوري كلمه 
ــرت« ــه حي ــوت انديش ــةخل ــتخان ــدار توس  دي

 رنگ و بـو جمـع اسـت در هـر جـا چمـن دارد بهـار       
  

ــد   ــددر  دلاي كليــ ــا  اميــ ــا بيــ ــا بگشــ  مــ
ــا   ــه  همــهم ــوايم اي جمل ــاپــيش ت ــا م ــا بي ــا م  »ب

  

  ) مضاف اليه، متمم، صفت، مسند2  منادا) مفعول، مضاف اليه، بدل، 1
 ) مضاف اليه، مضاف اليه، بدل، مسند4  ) مضاف اليه، متمم، صفت، منادا3

-13  است؟ متفاوتنوع حذف فعل در كدام بيت  
 ) بيا اي جـام و مينـاي طـرب نقـش كـف پايـت1
ــاره 2 ــي پ ــان را  ) اله ــي نگاه ــين رم وحش  اي تمك
ــن  3 ــه م ــرم لطــف خــداداد ب ــرد و ك  ) مردمــي ك
 گــر قصــد جفــا داري اينــك مــن و اينــك ســر) 4

  

ــد     ــرز آم ــور ط ــي، مخم ــوج م ــرام م ــت نخ  هاي
 كالهـــان را بـــه قـــدر آرزوي مـــا شكســـتي كـــج

ــاه ــاز آمــــد كــــان بــــت مــ ــا بــ  رخ از راه وفــ
 داري جــــان در قــــدمت ريــــزم   ور راه وفــــا

  

-14  ؟نداردمركب وجود  جملة در كدام بيت 
ــين زار و حــزين چــون روي1  زردان) منشــين چن
 ان عهــدم كــه بــا زلــف تــو بســتم) مــن بــر همــ2
ــرد آري عجــب نيســت  3 ــا بفش ــد دوزخ اينج  ) ص
 ) آن كــو بــه دل دردي نــدارد آدمــي نيســت    4

  

 شــعري بخــوان، ســازي بــزن، جــامي بگــردان     
ــردان    ــين مـ ــت در آيـ ــتن نيسـ ــان شكسـ  پيمـ
ــردان     ــينه سـ ــا سـ ــت بـ ــرد آتشـ ــر در نگيـ  گـ

ــن بــــي    ــزارم از بــــازار ايــ  هــــيچ دردان بيــ
  

-15  ؟شود نميفت در كدام گزينه نقش تبعي يا 
 ) فكر صيد عشرت از قد دو تا جهل اسـت، جهـل1
 ) ز در شكســـتن و خـــم گشـــتنم نيايـــد عـــار2
ــن اســت  3 ــه رازم وط ــن و خلوتگ ــقم م  ) درد عش
ــي  4 ــاز ولـ ــد و نظربـ ــه حريفنـ ــوفيان جملـ  ) صـ

  

 هــا  مــوج چــون مــاهي نيفتــد در خــم قــالب     
ــاختن اســت    ــه س ــا زمان ــن، ب ــادت م ــه ع ــرا ك  چ

ــته ــدر از  گشــ ــة ام اينقــ ــونالــ ــوارســ  ا، رســ
ــاد     ــام افت ــد ن ــه ب ــاره ك ــافظ بيچ ــان ح ــن مي  زي

  

-16  ؟نيستدر كدام گزينه نقش ضماير مشخص شده درست  
ــر1 ــن از ب ــارم امشــب م) مك ــرو از كن ــدايي، م  ج
 را تــو هــم وثــاقيمــ) ز طــرب نمانــد بــاقي، كــه 2
 چـه سـوزي؟   موصال روزي، بـه تـوقع   مد) چو ش3
ــت   4 ــوار و پس ــند خ ــتم، بكش ــزار دس ــر از ه  م) اگ

  

ــه ــيك ــي  نم ــو دل ب ــكيبد از ت ــرار ش ــب مق  امش
 امشــب مچــو لــب تــو گشــت ســاقي نكنــد خمــار

 چــه شــود كــه بــر فــروزي دل ســوگوارم امشــب؟ 
 امشـب  مچو يكي همـي پرسـتم، چـه غـم از هـزار     

  

  اليه) اليه، مضاف (مضاف
  (متمم، مفعول)

  اليه، مفعول) (مضاف
  (مفعول، متمم)
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-17  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  
ــر1 ــوزد بــ ــا نســ ــود) تــ ــوي عــ ــد بــ  نيايــ
ــاني   2 ــوز نهـ ــن سـ ــيم در ايـ ــه بپختـ  ) دردا كـ
ــم     3 ــه ه ــد ب ــو بمان ــا ت ــو ب ــويي ز ت ــر م  ) ور س
ــر  4 ــر از آتــش مه ــداري خب ــك ذره ن ــه ي ــو ك  ) ت

  

 پختـــه دانـــد كـــاين ســـخن بـــا خـــام نيســـت 
ــا نيســت كــه خــام اســت   ــر از آتــش م  وان را خب
ــام بــود از تــو خــام پخــتن ســوداي عشــق        خ

ــي ذرة ــذا   بــ ــاز گــ ــوا بــ ــه هــ ــروپا را بــ  رســ
  

-18  .......... به جزشود،  مفهوم بيت زير درك مي همة ابياتدر  
 دانســــــــت كــــــــه دل اســــــــير دارد«

  

ــذير دارد    ــه دواپــــــــــ  »دردي نــــــــــ
  

 درديچـارةتـابي همـي جـويم ز هـركس ) ز بي1
 ) مـــزاج عاشـــق و آســـودگي بـــدان مانـــد     2
ــت  3 ــط اس ــالمت غل ــر س  ) در ره عشــق ز دل فك
ــود درمــان چيســت 4 ــو ب ــار اگــر طالــب درد ت  ) ي

  

 مانــد افالطــون ز درمــانش دانــم فــرو مــيكــه مــي
ــرد    ــدل گيـ ــاي معتـ ــگ هواهـ ــعله رنـ ــه شـ  كـ
 گر همه سنگ بود شيشـه بـه چنـگ اسـت اينجـا     
 از دوا روي بتـــــاب و الـــــم از دســـــت مـــــده

  

-19  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  
 ) در ســر كــوي تــو چنــدان كــه نظــر كــار كنــد1
 ) چــون ز حــال دل صــاحب نظرانــي غافــل؟    2
 ر ايـن بـاغ بـه رعنـايي تـو     ) نيست يـك سـرو د  3
 پـــردازي ) تـــو كـــه از نـــاز بـــه عشـــاق نمـــي4

  

 اي دل و ديــن اســت كــه بــر يكــدگر انداختــه     
 اي تـــو كـــه در آينـــه بـــا خـــويش نظـــر باختـــه
ــه    ــود افراخت ــاي خ ــه تماش ــردن ب ــه گ ــس ك  اي ب
ــه     ــه پرداخت ــوي چ ــر س ــه ه ــزار آين ــد ه  اي؟ ص

  

-20  دارد؟ متفاوتكدام بيت مفهومي  
ــر1 ــر يكس ــعاع مه ــي) از ش ــاري م ــدخاكس  چك
ــتيم  2 ــاري نيس ــيچ كــس از خاكس  ) ســنگ راه ه
ــه ذوق ســربلندي3  هــا تــالش خاكســاري كــن  ) ب
 ) نيست صـائب دسـت بـر مـا خاكمـال چـرخ را      4

  

ــادگي   ــا افت ــر جبــين چــرخ هــم خطــي اســت ب  ب
ــا    ــواريم مــ ــوردان راه همــ ــاي رهنــ ــر پــ  زيــ
 نهــال ايــن چمــن گــر ريشــه دارد در زمــين دارد 

ــار خاكســـاري بـــر جبـــين  ــا غبـ ــا تـ  داريـــم مـ
  

-21  ؟ندارندابيات كدام گزينه با هم مفهوم مشترك  
 ) مگـــو ســـوخت جـــان مـــن از فـــرط عشـــق1

ــور      ــيم غـــم مخـ ــان خلـــوت انسـ ــا محرمـ  مـ
ــت    2 ــق اسـ ــرهم عاشـ ــن مـ ــم ايـ ــزن زخـ  ) بـ

 اي از نقـش بـي دردي تبـرا كـن     محبت پيشـه     
 انـــد ) از آنهـــا كـــه خـــونين ســـفر كـــرده    3

ــد         ــاك برآي ــه از خ ــت ك ــق اس ــي عش  يكرنگ
ــا هــالك شــود دوســت در محبــت دوســت  4  ) بت

 بـر مـرگ دل خـوش اسـت در ايـن واقعـه مــرا          
  

ــان، اولـــين شـــرط عشـــق   خموشـــي اســـت هـ
 بـــــا يـــــار آشـــــنا ســـــخن آشـــــنا بگـــــو 

ــي  ــه بـ ــت    كـ ــق اسـ ــم عاشـ ــردن غـ ــم مـ  زخـ
 همين داغ اسـت، اگـر زيبنـده باشـد دلنشـيني را     

 انـــــد ســـــفر بـــــر مـــــدار خطـــــر كـــــرده
ــا  ــةبـ ــل   جامـ ــهدا گـ ــق شـ ــه طريـ ــونين بـ  خـ

 دگاني او در هـــالك بـــودن اوســـت  كـــه زنـــ 
ــت    ــام اوسـ ــاقوت فـ ــب يـ ــات در لـ ــĤب حيـ  كـ

  

-22  كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟ 
ــي  « ــدم م ــه پن ــداز اي ك ــر ان ــاني ديگ ــا زم ــي ب  ده

  

 »كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست  
  

ــا1 ــردم دان ــد م ــه گوي ــق را چ ــوي عاش  ) مالمتگ
ــن  2 ــن در ره ايـ ــم مـ ــة راه) چشـ ــد قافلـ  بمانـ
ــوخته 3 ــق س ــد خل ــوخته از پن ــي ) س ــر م ــود ت  ش
 اي ) دارم نويــــد مقــــدم ســــيماب جلــــوه   4

  

 كــه حــال غرقــه در دريــا ندانــد خفتــه بــر ســاحل
ــد   ــاز آمــ ــم آواز درا بــ ــوش دلــ ــه گــ ــا بــ  تــ
ــد    ــت پن ــاد وزان اس ــز ب ــت تي ــق اس ــĤتش عش  ك
ــت   ــاك رسـ ــم از آواز پـ ــوش! گوشـ ــح خمـ  ناصـ

  

-23  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  
ــر 1 ــه ب ــد ســتمرعيــت خــود مــي) شــاهي ك  كن
 كشد از ظلم دست خويش هم ظالم ) ز پيري مي2
 ) مكافات عمل از هيچ كـس رشـوت نمـي گيـرد    3
ــتم    4 ــاد س ــيالب بني ــود س ــان ب ــك مظلوم  ) اش

  

ــي   ــه م ــود ك ــتي ب ــاب  مس ــود كب ــد از ران خ  كن
ــرون   ــدگي بيـ ــر از برنـ ــغ را آرد گـ ــدن تيـ  خميـ
 گرفتم شـد بـه فـرض از ظلـم ظـالم پادشـا غافـل       

ــة ــالم  خانــ ــترظــ ــرزد بيشــ ــاحبخانه لــ  ز صــ
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-24  ؟شود نميدرك » و من يتوكّل علي اللّه فهو حسبه«آية از كدام گزينه مفهوم  
 ) نگشـــود صـــائب از مـــدد خلـــق هـــيچ كـــار1
ــت  2 ــل اسـ ــت توكـ ــان عزيمـ ــه بادبـ  ) آن را كـ
 ام روز ازل ) دســــت بيعــــت بــــا توكــــل داده3
ــي 4 ــل م ــار    ) از توك ــر كن ــالمت ب ــد س ــوان آم  ت

  

ــدا ــه خـ ــق روي دل بـ ــي از خلـ ــا  مـ ــيم مـ  كنـ
 شـــــود مـــــي ســـــفينة آراممـــــوج خطـــــر 

 آيــــد ز مــــن از بــــراي رزق كوشــــيدن نمــــي
ــاه  ــدا دارد نگــ ــدا از ناخــ ــا را خــ ــتي مــ  كشــ

  

-25  است؟ نادرستمفهوم نوشته شده در برابر كدام گزينه  
 ام از وادي مجنــــوناي آورده ) ســــر شــــوريده1

  

 هــا   تهــي ســازيد از ســنگ مالمــت جيــب و دامــان
  

  ت و زخم نيست)(عاشق را پرواي مالم
ــر2 ــون در جگ ــد خ ــالم را كن ــوان ع ــت ال  ) نعم

  

 هر فقيري كـز قناعـت چشـم و دل سـيرش كننـد     
  

  بهاست) هاي دنيا بي نعمت پيشه را (قناعت
 ) بـــه بـــاغ خلـــد نياســـود جـــان علـــوي مـــا3

  

 به حيرتم كه در ايـن خاكـدان چـه خواهـد كـرد؟     
  

  (روح متعالي را اين دنيا شايسته نيست)
 راسـت قضـا هرچـه جهـان راسـت بـال) عاشقان 4

  

ــازم ايـــن قـــوم بالكـــش كـــه بـــال گرداننـــد   نـ
  

  (عاشق حقيقي را بالي عشق گواراست)
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  زبان عربي
  

  ):٢۶-٣۵المفهوم (عيّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمة أو التعريب أو ■■
  

-26  :﴾أنصارٍ ربَّنا إنّک َمن تُدِخِل الناَر فقد أخَزيتَه و ما ِللّظاِلميَن ِمن ﴿ 
  اي و ستمكاران هيچ ياوري ندارند! گمان تو هر كه را به آتش افكني، او را خوار ساخته ) اي پروردگار ما، بي1
  اي و ظالمان هيچ ياوري ندارند! را خوار ساختهگار ما، قطعاً تو هر كه را در آتش داخل كردي، او د) اي پرور2
  اي نيست! اي و براي ستمكاران ياري كننده گمان هركس در آتش وارد شود او را خوار كرده ) اي خداي ما، بي3
  كند!  كس به ستمگران ياري نمي اي و هيچ ) اي پروردگار ما، همانا هركس را كه تو به آتش افكني پس خوارش ساخته4

-27  »:جميعاً ألّن البرکة مع الجماعة ثنين يَکفی الثالثة و األربعة فَلنأکلم الواحد يَکفی االثنين و طعام االإّن طعا« 
  گمان يك غذا براي دو نفر و دو غذا براي يك نفر كافي است تا باهم بخوريم براي اينكه بركت همراه جماعت است! ) بي1
  چهار نفر بس است پس بايد باهم بخوريم زيرا بركت همراه جماعت است! ) همانا يك غذا براي دو نفر و دو غذا براي سه و2
) قطعاً غذاي يك نفر براي دو نفر و غذاي دو نفر براي سه و چهار نفر كافي است پس بايد باهم بخوريم براي اينكه بركت با 3

  جماعت است!
  خورند! س است زيرا بركت با جماعتي است كه باهم مي) همانا براي دو نفر غذاي يك نفر و براي سه و چهار نفر غذاي دو نفر ب4

-28 »: د المرَء من َروح هللالطّالب الصادقون ال يُحاولوا لَکشف أسرار زميلهم ليَفضحوه فإنّه من کبائر ذُنوب تُبعِ « 
  »............ آموزان صادق دانش«
زيرا آن از گناهان بزرگي است كه انسـان را از  كنند  شاگردي خود به قصد رسوا كردنش تالش نمي ) براي كشف رازهاي هم1

  ازد!س رحمت خداوند دور مي
ترين گناهاني است كـه بـه وسـيله آن     شان بكوشند تا او را رسوا كنند زيرا آن از بزرگ شاگردي ) نبايد براي كشف اسرار هم2

  شود! انسان از رحمت خداوند دور مي
نند تا او را رسوا كنند چرا كه آن از گناهاني بزرگ است كـه انسـان را از   ك شان تالش نمي شاگردي ) براي كشف رازهاي هم3

  سازد! رحمت خدا دور مي
شاگردي خود نبايد بكوشند تا رسوايش كنند زيرا آن از گناهان بزرگي است كـه انسـان را از رحمـت     ) براي كشف اسرار هم4

  خداوند دور مي كند! 
-29 :»و بَدأ بِالکالم و لکنّهم لَم يَهتّموا بهَوقف رُجل يَفتخر بِمالبسه أمام الناس « 

  كند مقابل مردم ايستاد و شروع به صحبت كرد اما مردم به او اهميت ندادند! هايش افتخار مي ) مردي كه به لباس1
  باليد در برابر مردم ايستاد و شروع به صحبت كرد اما آنها به او اهميت ندادند! هاي خود مي مردي كه به لباس) 2
  هايش اهميت نداد! كرد ايستاد و سخن خود را شروع كرد اما كسي به حرف هايش افتخار مي در مقابل مردم، مردي كه به لباس) 3
  بالد شروع كرد اما آنها به او اهميت ندادند! هايش مي كه به لباس در حالي ) مرد ايستاد و سخن خود را در مقابل مردم4

-30  »:شاکل ماليّة فی حياتهميُساَعد َمساکين قد واَجهوا مَ يُعجبنی عيٌد يَتراحم فيه الناس و « 
انـد   آيد كه مردم به يكديگر مهرباني كنند و نيازمنداني كه در زندگي خود با مشكالت مالي روبرو شده ) از عيدي خوشم مي1

  مورد كمك واقع شوند!
نيازمنداني كه با مشكالت مالي در زندگي خود مواجه آورد كه مردم با همديگر مهرباني كنند و به  شگفت مي به) عيدي مرا 2

  اند كمك كنند! شده
انـد   كنند و نيازمنداني كه با مشكالت مـالي مواجـه شـده    مهرباني ميشان باهم  كند كه مردم در زندگي ) عيدي مرا شاد مي3

  شوند! ياري مي
انـد مهربـاني    ي خود با مشكالت مالي روبـرو شـده  آورد كه در آن مردم به نيازمنداني كه در زندگ شگفت مي به) عيدي مرا 4

  كنند و آنها را ياري نمايند! 
   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 7صفحه   زبان عربي

  

-31  »:ذی کاد يَغرق فی البحرذ اإلنسان الّ ما کنت اُصّدق أن أَری يوماً ُدلفيناً يُنقِ « 
  داد! كردم كه يك روز دلفيني را ببينم كه انسان را از غرق شدن در دريا نجات مي ) باور نمي1
  بودم يك روز دلفيني را ببينم كه انساني را نجات دهد كه نزديك بود در دريا غرق شود!) باور نكرده 2
  كردم كه روزي يك دلفين را ببينم كه انساني را كه نزديك بود در دريا غرق شود نجات بدهد! ) باور نمي3
 شد! ق ميدريا غر كردم كه در آن روز يك دلفين را ديده باشم كه انساني را نجات بدهد كه در ) باور نمي4

راً ليَلعق ُجروحه عّدة مّرات إللتئامها السريع«  -32  »:ِمن العجائب أّن للقّط لساناً مملوءاً بغُدد تُفرز سائالً مطّهِ
هايش  زخم كند تا اي ترشح مي كننده هايي است كه مايع پاك انگيز است كه گربه زباني داشته باشد كه لبريز از غده ) شگفت1

  ريع آنها چند بار بليسد!را براي بهبودي س
هاي خود را چند بـار   شود تا زخم اي از آن ترشح مي كننده هايي دارد كه مايع پاك ) از عجايب است كه گربه زباني پر از غده2

  بليسد براي اينكه به سرعت بهبود يابد!
هـايش را بـراي بهبـودي     كند تا زخـم  رشح مياي ت كننده هايي دارد كه مايع پاك هاست كه گربه زباني پر از غده ) از شگفتي3

  سريعشان چند بار بليسد!
دي سريع كند براي بهبو كننده ترشح مي هايي است كه مايعي پاك ) از عجايب است كه گربه با زباني كه دارد و آن پر از غده4

  ليسد! هايش آن را بارها مي زخم
-33  عيّن الصحيح: 

  آيد! هاي بزرگ در جهان به شمار مي اين قبرستاني است كه از قبرستان لَم:هذه َمقبرة تُعَدّ ِمن أکبَر المقابر فی العا) 1
  دندان و لباسم نبود!در چمدانم چيزي جز خمير إّال فُرشاة األسنان و َمالبسی: ءٌ ما کان فی حقيبتی شی) 2
  سازد! ما را پراكنده ميكنيد كه  هاي اختالفي پافشاري مي براي چه بر نقطه لم تُِصّرون علَی نِقاط خالٍف تُفّرقنا:) 3
  شود! گر مي وحدت مسلمانان گاهي در اين اجتماع بزرگ جلوهجتماع العظيم: ی اتّحادُ المسلميَن فی هذا االقد تَجلَّ ) 4

-34  :الخطأعيّن  
لَمناقالَِت األعراُب آ﴿) 1 وا أس ايـد بلكـه    ردهنشينان گفتند ايمان آورديم بگو: ايمـان نيـاو   باديه :﴾َمنّا قُل لم تُؤِمنوا ولکن قول

  بگوييد: اسالم آورديم!
يّة:) 2 هـايي   اين بانو همان كسي است كه به زبان فارسي سخنراني هذه الَسيّدة هی التی کانَت تُلقی ُمحاَضرات بِاللُّغة الفارس

  !كرد را مي
افّی:» شيمل«حاَولَت ) 3 دينی و الثق  گفتگوي ديني و فرهنگي تيمشيمل بسيار كوشيد تا  کثيراً لَکی يُشکَّل فريٌق ِللحوار ال

  تشكيل دهد! را
ة:) 4 هاي فارسي بـه عربـي    ابن مقفع در منتقل كردن كتاب کان ِالبن الُمقفّع دوٌر عظيم فی نَقل الکتب الفارسية إلی العربيّ

  نقش بزرگي داشت! 
-35   ».دانش آموزان به سخن معلم شيمي گوش مي دادند« 

س الکيمياء!ستََمعوا إلی الطالُب کانوا قد اِ ) 1     کالِم ُمدّرِ
سة الکيمياء!) 2   کانَت الطالباُت تَستَِمعَن إلی کالِم ُمدّرِ
س الکيمياء!) 3     کان الطّالُب يَستَِمعوَن إلی کالِم مدّرِ
سة الکيمياء!) 4   الطالباُت کانوا يَستَِمعَن إلی کالِم ُمدّرِ
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  ):٣۶-٣٩( يناسب النّّصإقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ اَِجب عن األسئلة بما ■■
  

ة  ن الفّض إذا کان الکالُم ِمن فّضة فالّسکوت ِمن ذَهب. و الذّهب ليس کالفّضة. الفّضة معدٌن ثميٌن و الذّهب َمعدن أثَمن م
ذه  وده). ه وچ و بيه ارغ (پ الم الف ن الک ر ِم مت َخي ن الکالم و الّص کوت أفضُل م بِکثير. الهدف ِمن هذا الکالم أّن الّس

ی  إختيارٍ ّسکوت دائماً فإّن الکالم أحسُن العبارات ال تَقصد أن تدفعنا بال لإلنسان للّدفاع عن عقيدته أو نَشر ِعلمه کما عل
الم،  ار الک ب أن نَخت دما يج ادةً إّال عن اإلنسان أن ال يَقبل الّسکوَت أمام الّظلم و التبعيض. إّن الصمت أثمُن من الکالم ع

ب علَی ا تَدلّ فاختيار الّسکوت أمام الّظلم خطيئة فاحشة  دما يَج مت عن لُجبن و الخوف فال شّک أّن النّاس يَذُّمون َمن يَص
ه. رفيعو يُظهر ما هو واجٌب عليه بصوت  يُکلّمعليه أن  ی محلّ يس ف رين و ل ع اآلخ ذی ال يَنف و الّ ارغ ه . إّن الکالم الف

  أبلُغ من الکالم. کذلک قد يُمکن لإلنسان العاقل الذّکّی أن يختار الّصمت ليُبلغ ما فی ضميره فُرّب سکوتٍ 
 

-36  عيّن الّصحيح: 
 قيمةُ الّسکوت أکثر ِمن الکالم عادة!) 2   الّصمت عادةً أرَخص من الکالم!) 1
  الّسکوت ثميٌن و الکالم أکثر منه ثَمناً!) 4     الّصمت رخيٌص و الکالم أرخص!) 3
-37  ............  إذا رأينا الّظلم 

 فعلينا نَسُکت و نَلتزم بِالّصمت! )2    فعلينا أن نَختار الّصمت و ال نُکلّم!) 1
  فعلينا أن نُبلغ ما فی ضميرنا صامتيَن!) 4  فعلينا أّال نَصُمت بل نُکلّم!  ) 3

-38  ............  الکالُم الفارغ هو الّذی 
 يُستخدم للدّفاع عن المظلوم!) 2  يختاره المتکلُّم العاقل ِليُبلغ به ما فی ضميره!) 1
  يختاره المرء لکی ال يَظّن النّاُس أنّه يخاف!) 4    ال نفع له لآلخرين!) 3

-39  فی النص: لم يأتِ ما هو  
  کثيٌر مّما فی ضميرنا يُبلَغ بِالسکوت!) 2  علينا أن نَنشر بالکالم مّما تَعلَّمناه!) 1
  الظلم َمذموم و الناس يَذّمون الظالم!) 4  من يَصمت أمام الظالمين فهو خائف!) 3
  

  :)۴٠ - ۴٢(فی اإلعراب و التحليل الّصرفی الخطأعيّن  ■■
  
-40  »:ختيارا« 

  »أحسن«اسم ـ مفرد ـ مذکر / مضاف للمضاف إليه ) 1
  مضاف إليه» / فتِعالعلَی وزن ا«مفرد ـ مذکر ـ مصدر ) 2
  »أحسن«مضاف إليه للمضاف » / فتعالعلَی وزن ا«اسم ـ نکرة ـ مصدر ) 3
  األفعال المزيدةاسم ـ مفرد مذکر ـ نکرة ـ من مصادر ) 4
-41  »:لُّ تَدُ « 

  فعل مضارع ـ للمفرد للمؤنث ـ معلوم / فعل و مع فاعله الجملة الفعليّة) 1
  مضارع ـ مزيد ثالثی له حرٌف زائد ـ معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلية) 2
  و ليس له حرف زائد» د ل ل«فعل ـ مضارع ـ مفرد مونث غائب ـ حروفه األصليّة ) 3
  فعل يَصف اسم نکرة (= الجملة الوصفية)» / داللة«رع و مصدره فعل ـ مضا) 4
-42  »:يُکلِّم« 

  فعل مضارع ـ للمفرد المذکر الغائب ـ معلوم / فعل و مع فاعله الجملة الفعليّة) 1
  مستتر فيهللمفرد المذکر ـ له ثالثة حروف أصلية و حرٌف زائد / فعل و فاعله ) 2
  ـ معلوم / فعل و فاعل، و الجملة فعلية» لَ فَعَّ «فعل مضارع ـ ماضيه علَی وزن ) 3
  ـ للمفرد المذکر» تَکلُّم«لتزامی) ـ مزيد ثالثی من مصدر مضارع (يُعادل المضارع اال) 4
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  :)۴٣-۵٠عيّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالية ( ■■
  

-43 عيّن الصحيح فی ضبط حرکات الحروف: 
َم بِاستِخدام أصواٍت ُمعيِّنَة!) 2  البِحار و الُمحيطات!الشاِطئ َمنَطقَةٌ بِّريّةٌ بِِجوار ) 1   تَستَطيُع الدَّالفيُن أْن تَتَکلِّ
  َولَدُک شابٌّ عاقٌِل لَن يُجالَس الَّذيَن يَکِذبوَن دائماً!) 4  کانَِت الغُرفَة األُولَی ُمنظَّفَة لکنَّ ُمَکيِّفها ما کاَن يَعَمُل!) 3

-44  عن المفردات: الخطأعيّن  
  (مترادف): العَداوة، َمسموح←. جائزٌ فی اإلسالم  العُدوانِ اإلصرار علَی نِقاط الخالف و هِل ) 1
  (مفرد): العُشب، الَمَرض←الُمختلفة.  األمراضتُستعمل للِوقاية ِمن  األعشابتلک ) 2
  ُعَمالء، الُمشکالت←لکم. (جمع):  الُمشِکلةالتنظيف ليَحّل هذه  عاِملسيأتی ) 3
  أکَره، أَضّر  ←هم لعباده. (متضاد):أنفَععباد هللا إلی هللا  أَحبُّ  )4

-45 عيّن األصّح للفراغيِن:» ............  عندما............  ِمن األفضل أن تَشکروا« 
     نََصروکم –الُمساَعديَن ) 2     نُِصرتم –الُمساِعديَن ) 1
  نََصروکم –الُمساَعد ) 4      نُِصروا –الُمساِعد ) 3
-46  أن يُقَرأ مجهوالً: يُمکنعيّن فعالً  

  رأيُت دَالفين کثيرة تَُؤدّی حرکات جماعيةً فی البحر!) 1
  يُفّرق المسلميَن کالٌم يُصّر علَی نِقاط الِخالف!) 2
   إّن اسم ذی القرنَين ذکر فی القرآن و هو کان رجالً يُحاِرب الظلم!) 3
  الحقيقة! بعد سنوات طويلة ِمن أبحاث العلماء انَکشفَت) 4

-47  فيه اسم تفضيل: ليسعيّن ما  
  أنا أقَرأ قِصصاً کثيرة بِالفَرنسية و ال اُراجع ترجمتها!) 2  أتقَی الناِس َمن قال الحّق فی ما له و عليه!) 1
  !کانَت األسعار غالية و کنت أبَحُث عن قميص أرَخص) 4  ! األکابِرإنّی لم أقَرأ فی مجال الفلسفة إّال ُکتُب ُکتّابنا ) 3
-48  لألمر:» الم«ميِّز  

  ختياٍر أحَسن فی أمرک!اِستَِشر أخاک الکبير ليُرشدک إلی اِ ) 1
  متحان فعليه أن يجتهد ليالً و نهاراً!ليَنجَح َولدك في اال) 2
  نتصار في العالَم!عبون في َرفع أعالم االهؤالء الّال ليجتهد ) 3
فيع  وموا لمعلّمكم عندما يَدخل الصفَّ ق) 4   يّها الطّالب!ألتكريم شأنه الرَّ
-49  فيه اُسلوب الشرط: ليسعيّن ما  

    ﴾َعفا و أصلَح فَأجُره علَی هللا فَمن﴿) 1
  !»من قال أنا عاِلم فهو جاِهل«) أّن جاء ِمن رسول هللا () 2
  إن تَطلبوا التخلُّص ِمن هذه المشاکل فعليکم ُمساَعدتی!) 3
   اُّمه هو زميلنا الجديد!َمن شاَهدناه فی السوق مع ) 4
-50  عيّن اسم فاعل فی محّل خبر: 

  إرضاء جميع النّاس غاية عظيمة ال تُدَرک!) 2  أصنام الَمعبد ُمکسَّرة و النّاس يَتبعون الفاعل!) 1
  ولدک طفل صاِدق لَم أسمع کذباً منه!) 4  !کيف يُمکن أن أعتمد عليک و أنت کاذب) 3
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  فرهنگ و معارف اسالمي
 

» دهيم طلبد آن مقدار از آن را كه بخواهيم به او مي آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي«موالنا در كدام كالم خود با عبارت قرآني   51-
  شود؟ آوا مي هم
  فراموش كردني نيست.) در عالم يك چيز است كه آن 1
  ) آدمي در اين عالم براي كاري آمده است و مقصود آن است.2
  ) اگر جمله كارها را به جا آري و آن كار اصلي را فراموش كني، هيچ نكرده باشي.3
  ) حق تعالي تو را ارزش بسيار داده است، پس ببين كه براي چه تو را خلق كرده است.4

هاي شيطاني زير مخصوص چه كساني است و بـازخورد كـدام مـورد انسـان را از يـاد خـدا و نمـاز         دام با تدبر در آيات الهي هريك از  52-
  دارد؟ بازمي

  ـ ايجاد عداوت و كينه
  ـ زينت دادن اعمال زشت

  اولي - آنان كه پس از روشن شدن هدايت، به حق پشت كردند - ) اهل شراب و قمار1
  دومي - دن هدايت، به حق پشت كردندآنان كه پس از روشن ش - ) اهل شراب و قمار2
  اولي - اهل شراب و قمار - ) آنان كه پس از روشن شدن هدايت، به حق پشت كردند3
  دومي - اهل شراب و قمار - ) آنان كه پس از روشن شدن هدايت، به حق پشت كردند4

-53  چه كساني هستند و كدام عبارت شريفه مؤيد اين ديدگاه است؟ حیاتنا الدنیالا ما هی امخاطب عبارت قرآني  
  »لو كانوا يعلمون« ـ ) منكرين معاد2  »ان هم اال يظنون« ـ ) منكرين معاد1
  »ان هم اال يظنون« ـ ) معتقدين معاد4  »لو كانوا يعلمون« ـ ) معتقدين معاد3

-54  كنند؟ ندارند، به چه علت آن را انكار ميهايي كه در وجود معاد شك  قيامت انسانسورة  آية شريفةبراساس  
  ) مست و مغرور نعمت الهي بودند.1
  ) همراه بدكاران غرق در معصيت خدا بودند.2
  ) بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كند.3
  ) چيره شدن شقاوت بر آنان و وارد وادي ضاللت و گمراهي شدن.4

-55  مقابل آن به درستي ذكر شده است؟مفهوم مستنبط از كدام عبارت قرآني در  
  وجود شعور و آگاهي در برزخ  قاَل َربِّ ارِجعونِ الف) 
  سستي در عزم نيكوكاري  لََعلّی اَعَمُل صالِحاً ب) 
  غيرعقالني كافرانكالم   اِنَّها َکلَِمًة ُهَو قائِلُهاج) 
  مرگ فرشتةدريافت تمام و كمال روح توسط   ی َیوِم ُیبَعثونَ إلد) 
  ) ب ـ د4  ) ب ـ ج3  ) الف ـ ج2  ) الف ـ ب1

-56  افتد و واكنش بدكاران نسبت به آن چيست؟ قيامت اتفاق مي حادثةدر كدام » حاضر شدن تمام اعمال انسان« 
  هايشان از ترس به زير افكنده است. هاي آنان سخت هراسان و چشم ها ـ دل انسان همة) زنده شدن 1
  خورند. ها ـ براي نجات خود از مهلكه به دروغ سوگند مي انسان همة) زنده شدن 2
  هايشان از ترس به زير افكنده است. هاي آنان سخت هراسان و چشم اعمال ـ دل نامة) دادن 3
  خورند. راي نجات جان خود از مهلكه به دروغ سوگند مياعمال ـ ب نامة) دادن 4

-57  شود؟ طبق آيات قرآن كريم، عذاب دردناك الهي مشمول چه افرادي مي 
  ورزيدند. فروشند ـ مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي ) پيمان الهي را به بهاي ناچيزي مي1
  گويد: االن توبه كردم. دهند و هنگام مرگ مي كارهاي زشت انجام مي فروشند ـ ) پيمان الهي را به بهاي ناچيزي مي2
  گويد: االن توبه كردم. دهند و هنگام مرگ مي شدند ـ كارهاي زشت انجام مي ) همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي3
  ورزيدند. ار ميشدند ـ مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصر ) همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي4
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-58  كند؟ نمايد و چه موضوعي را مقدم بر آن مطرح مي قوي را كدام مورد معرفي مي ارادةهاي  لقمان حكيم، يكي از ويژگي 
1 ( ِإنَّ ذلَِک ِمن َعزِم الاُمور نمايد. ـ نتايج سستي در عزم را معرفي مي  
2 ( ِإنَّ ذلَِک ِمن َعزِم الاُمور آموزد. زندش ميـ راه و رسم زندگي را به فر  
3 ( ََو اصبِر َعلی ما اَصاَبک آموزد. ـ راه و رسم زندگي را به فرزندش مي  
4 ( ََو اصبِر َعلی ما اَصاَبک نمايد. ـ نتايج سستي در عزم را معرفي مي  

-59  دينداري مطرح است و اين عامل تابع چيست؟ پاية كدام و من یتخذ من دون الله ... آية با توجه به 
  اطاعت از خدا ـ) تبري 4 ايمان به خدا ـ) تبري 3 اطاعت از خدا ـ) تولي 2 ايمان به خدا ـ) تولي 1

شود و  مي شريفه برداشت آيةاز كدام » هاست. امت همة هاي تبليغ، بيان زيبا و آسان جلوه دادن يك امر و تعميم آن به هاز شيو« عبارت  60-
  آن كدام است؟ ثمرة ترين مهم
1 ( الذین آمنوا کتب علیکم ....یا ایها 2  تقوا ـ (...و اقم الصلاة ان الصلاة ياد خدا ـ  
3 (.... یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم 4  ياد خدا ـ (...و اقم الصلاة ان الصلاة تقوا ـ  

-61  با خدا است؟ الموحدين جنگ دارد و چه كاري از ديدگاه موليدر پي اي  هاي عفاف در انسان چه نتيجه ضعيف شدن رشته 
  آراستن خود براي ديگران ـ) غفلت از خدا و حركت به سوي شخصيتي متفاوت 1
  پوشيدن لباس تنگ و بدن نما ـ) تغيير در آراستگي و حركت به سمت خودنمايي 2
  آراستن خود براي ديگران ـ) تغيير در آراستگي و حركت به سمت خودنمايي 3
  نما پوشيدن لباس تنگ و بدن ـ) غفلت از خدا و حركت به سوي شخصيتي متفاوت 4

َْٔزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء الُْمْؤِمِنينَ ی آيةكدام قسمت از   به نقش حفاظتي پوشش اشاره دارد و مطابق اين آيه  ...ا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل لِا 62-
  بدن را بپوشاند؟ يها قسمت زيك ا اي باشد تا كدام پوشش بايد به گونه

1 (فلایوذین 2  گريبان و گردن  ـ (ذلک ادنی ان یعرفن گريبان و گردن ـ  
3 (فلایوذین 4  ها و صورت دست ـ (ذلک ادنی ان یعرفن ها و صورت دست ـ  

-63  آيات شريفه قابل درك است؟بخشي در دو بعد جسماني و روحاني انسان، به ترتيب با اعمال نظر در كدام  مفاهيم مربوط به حيات 
1 ( ًلله و للّرسول ااِستجیبو -لُِنحیی به َبْلدًة میتا  
2 ( لله و للّرسول ااِستجیبو -رسلاً مبّشرین و منذرین  
3 ( رسلاً مبّشرین و منذرین -و جعلنا من الماء کّل شیء حی  
4 ( لُنحیی بلدة میتاً  -رسلاً مبشرین و منذرین  

-64  داند؟ كند و دليل آن را چه چيزي مي در تعاليم انبياء توسط اهل كتاب را چگونه معرفي مي قرآن كريم انحراف 
  ) ناآگاهانه و از روي جهل ـ رشك و حسدي كه در ميان آنان وجود داشت.1
  ) آگاهانه و از روي علم ـ رشك و حسدي كه در ميان آنان وجود داشت.2
  نسبت به حقانيت پيامبر جديد) آگاهانه و از روي علم ـ عدم آگاهي و جهل 3
  ) ناآگاهانه و از روي جهل ـ عدم آگاهي و جهل نسبت به حقانيت پيامبر جديد4

-65 معجـزة  موضوعي از الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیـراً  غیر افلا یتدبّرون القرآن و لو کان من عند آية شريفةاگر بخواهيم براي  
  آوايي دارد؟ محتوايي قرآن كريم بيان كنيم به ترتيب كدام موضوعات با آن هم

  ) انسجام دروني در عين نزول تدريجي قرآن ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي قرآن1
  ) انسجام دروني در عين نزول تدريجي قرآن ـ تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت2
  ان جاهليت ـ انسجام دروني در عين نزول تدريجي قرآن) تأثيرناپذيري از عقايد دور3
  جانبه بودن قرآن كريم ) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت ـ جامعيت و همه4
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-66  ترتيب در كدام عبارات قرآني متجلي است؟ پيامد بردن داوري به نزد طاغوت و هدف غايي از ارسال رسوالن به 
1 (ان یکفروا ـ  ًلن تضلّوا ابدا  2 (ان یکفروا ـ لیقوم النّاس بالقسط  
3 ( ًضلالاً بعیدا ـ لیقوم النّاس بالقسط  4 ( ًضلالاً بعیدا ـ  ًلن تضلّوا ابدا  

-67  شريفه آورده شده است؟ آية، در كدام »خداوند پس از رحلت رسول خدا چيست؟ برنامة طرح و«پاسخ مناسب به اين پرسش كه  
1 ( عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریةان الّذین آمنوا و  
2( یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا  
3 (انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة  
4( یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم  

اگر كافري در «فرمودند  ) و يارانشان چه بود و اين كه ايشان به ياران خود ميهاي برخي سران قبائل عليه پيامبر ( افروزي جنگعلت   68-
  ، بيانگر كدام ويژگي رسول خداست؟»جنگ كشته شد او را مثله نكنيد

  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) تعصب نسبت به آداب و رسوم جاهلي ـ سخت1
  سبت به آداب و رسوم جاهلي ـ محبت و مدارا با مردم) تعصب ن2
  ) مضر پنداشتن تعاليم اسالم ـ محبت و مدارا با مردم3
  كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) مضر پنداشتن تعاليم اسالم ـ سخت4

-69  ت؟اي داش به ترتيب چه نتيجه» تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت«و » تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث« 
  اميه هاي بزرگ و مجلل توسط حاكمان بني ) تفسير آيات قرآن موافق نظر قدرتمندان ـ ساخته شدن كاخ1
  هاي اصيل اسالمي ) فراهم آمدن شرايط مناسب براي جاعالن حديث ـ منزوي شدن شخصيت2
  هاي اصيل اسالمي ) تفسير آيات قرآن موافق نظر قدرتمندان ـ منزوي شدن شخصيت3
  اميه هاي بزرگ و مجلل توسط حاكمان بني آمدن شرايط مناسب براي جاعالن حديث ـ ساخته شدن كاخ) فراهم 4

) و حضـرت  عدم توجه به حضرت علـي ( «و » گيري با تكيه بر علم الهي حضور سازنده و فعال امامان به دور از انزوا و گوشه«مفهوم   70-
  ه ترتيب در كدام اقدامات ائمه آمده است؟) ب) به ممنوعيت خلفا در نشر احاديث پيامبر (فاطمه (

  هاي درست مبارزه ـ تعليم و تفسير قرآن كريم ) انتخاب شيوه1
  پيامبر ةهاي درست مبارزه ـ حفظ سخنان و سير ) انتخاب شيوه2
  ) تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو ـ تعليم و تفسير قرآن كريم3
  پيامبر ةنيازهاي نو ـ حفظ سخنان و سير) تبيين معارف اسالمي متناسب با 4

-71  آيد؟ دست مي  شريفه به آية، اين مفهوم از دقت در پيام كدام »در دوران مهدويت از دزدي اموال و ثروت ديگران خبري نيست« 
1 (... و نرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی الاَرض   
2 (لفنّهم فی الارضوعد الله الّذین امنو منکم و عملو الصالحات لیستخ ...  
3 (و لقد کتبنا فی الّزبور من بعد الّذکر ان الاَرض یرثها عبادی الصالحون  
4 (ذلک باّن الله لم یک مغیراً نعمة انعمها علی قوٍم حتّی یغیّروا ما بانفسهم  

-72  ترتيب چيست؟ به» تر جامعه موفق ادارةعامل «و » تر شدن هدايت جامعه عامل آسان« 
  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ و پايداري در برابر مشكالت ) استقامت1
  وحدت و همبستگي اجتماعي ـ ) نظارت همگاني2
  وحدت و همبستگي اجتماعي ـ ) استقامت و پايداري در برابر مشكالت3
  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ـ ) نظارت همگاني4

اگر اينان خورشيد را در دست راسـتم و مـاه را در دسـت چـپم بگذارنـد از راه حـق دسـت        «فرمايند  ) كه ميسخن پيامبر اكرم (  73-
  فهم عميق ايشان از كدام مسأله است؟ دهندة نشان» شوم دارم و تسليم نمي برنمي

1 ( ًفلن یضر الله شیئا    2 (لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلّة  
3 ( ًذلک بأّن الله لم یک مغیّرا  4 (ه جمیعاً لعزمن کان یرید العّزة فلله ا  
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-74  گردد؟ ، از دقت در كدام عبارت شريفه مفهوم مي»ازدواج پي ببرند سازندة توانند به نقش تنها اهل فكر مي«عبارت  
1 (یصمّ  حّب الشیء یعمی و  2 (... ًو من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا  
3 ( ًو الله جعل لکم من انفسکم ازواجا  4 (... و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدة و  

-75  غسل نكرده است چه تكليفي دارد؟ كسي كه در ماه مبارك رمضان، غسل بر او واجب بوده اما سهواً 
امـا در مـورد غسـل نكـردن،      تواند روزه بگيرد مي ،، و انجام ندادهاست مميت اش فهياگر وظ اي نكردهتا اذان صبح غسل ) اگر 1

  .كرده است تيمعص
  تواند روزه بگيرد. نمي ،، و انجام ندادهاست مميت اش فهياگر وظ اي نكردهتا اذان صبح غسل اگر  )2
  .كرده است تياست؛ اما در مورد غسل نكردن، معص حياش صح و روزه رديروزه بگ مميبا ت تواند يم )3
  اش صحيح است و گناهي نكرده است. و روزه با تيمم روزه بگيرد تواند اگر غسل نكند تا وقت تنگ شود، مي )4

  

  زبان انگليسي
 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 

 A: “Can I help you?” 76-
B: “Yes, I’m looking for a ---------- dress for my daughter.” 
1)small red cotton  2) red small cotton 3) small cotton red 4) cotton small red 

 My brother fell off the tree and hurt ---------- at the little bird’s nest. 77-
1) him when he looked 2) him when  he was looking 
3) himself when he looked 4) himself when he was looking 

 Jack left his job because he was so tired of ---------- the same job, day after day. 78-
1) do  2) doing 3) to do 4) doing of 

 Your photos will be printed and ready within ---------- extra now. 79-
1) a hour if you’ll pay  2) a hour if you pay  
3) an hour if you’ll pay 4) an hour if you pay 

 If you’re going to watch TV, please be carful ---------- up the children. 80-
1) to not wake  2) that don’t wake 
3) not to wake  4) not waking 

 If you can’t give up smoking completely, at least try to ---------- for your baby’s sake.  81-
1) cut down 2) put out 3) pair up 4) save up 

 In an age where vaccines can give protection against such ---------- it is alarming to see 82-
outbreaks continue to occur. 
1) opinions  2) donations 3) drops 4) diseases 

 These years will be ---------- as some of the finest pages in our country’s history. 83-
1) sought 2) remembered 3) fought 4) interested 

 You reach a ---------- in any project where you just want to get the thing finished. 84-
1) range 2) point 3) journey 4) destination 

 You should have carried the box with more care. It was clearly ---------- “Handle with care”. 85-
1) imagined  2) labeled 3) exchanged  4) picked 

 Every culture has its own traditions and ---------- when it comes to weddings. 86-
1) elements 2) attempts 3) charities 4) customs 

 Today’s game will be shown live; ---------- has a tennis match attracted so much media 87-
attention. 
1) fully 2) seriously 3) rarely 4) simply 
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Some people seem to learn languages (88) ----------, while others find it very difficult. 
Teachers and the conditions in which the language is learned also (89) ---------- an 
important role, as well as each learner’s goal for learning. If people learn a language 
because they need to use it as part of their work, they often learn it faster than 
people studying a language that has no (90) ---------- use in their day to day life. 

No language is easy to learn well, though 'languages- which are related to our first 
language are easier. Learning a (91) ---------- needs hard work, but that does not necessarily 
make a language more difficult than another. In the end, it is impossible to say that there is 
one language that is the most difficult language in (92) ---------- world. 

  88-
1) quite simple  2) in a simple manner 
3) very simple  4) simply 

  89-
1) play 2) exercise 3) do 4) make 

  90-
1) confident 2) spoken 3) written 4) direct 

  91-
1) complete differently writing system 2) completely differently written system 
3) completely different writing system 4) differently completely system in writing 

  92-
1) a 2) some 3) - 4) the 
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 

Passage 1: 

Amr Ibn Othman Ibn Ghanbar al-Bashri known as Sibawayh was born in Hamedan, Iran, in 
660 AD. As a newly born baby, he had the beautiful scent of apple thus he was named 
Sibawayh, literally the scent of an apple. 
 

Sibawayh grew up in his town and started the traditional schooling there. During his 
school years, he displayed great intelligence and curiosity. That is why his parents decided to 
send him to Basra, which was a big city in Iraq, to continue his studies. He was a teenager 
when he started his studies at a school in Basra. One of his most famous teachers was Al-
Farahidi who taught him Arabic. Sibawayh loved him and his teaching style very much. 

Later on, his teachers in Basra encouraged him to further his higher studies at a 
prestigious institute in Baghdad where he could have more opportunities for learning and 
development. 

In Baghdad Academy, he flourished and became successful and illustrated his extreme 
knowledge and qualifications in different subjects, specially in Arabic language. He was 
studying Arabic and trying to write a comprehensive grammar book for it. In order to 
achieve this, he had to study hard, analyze Arabic sentences, and have many debates with 
other famous scholars in order to prove his points. Sibawayh who is referred to as the 
greatest linguist of Arabic language died at the age of 33 in Shiraz. 

Nowadays, his grammar book is considered the first Arabic grammar source ever written. 
If you ask Arabic native speakers who Sibawayh was, they probably would say that he was a 
great linguist and grammarian, but if you ask them about his nationality, they may say he 
was an Egyptian or a Lebanese. The fact that he was an Iranian, surprises most Arabs. 

 
 The most appropriate title for this passage is “----------” 93-

1) The Persian Imam of Arabic Grammar 2) Baghdad Academy 
3) Arabic Grammar  4) An Arab Linguist in Baghdad 

 The word “him” in paragraph 2, line 5, refers to ---------- 94-
1) Sibawayh 2) AL-Farahidi 3) a teenager 4) baby 

 According to the passage, most Arab people think that Sibawayh was 95-
1) a Persian 2) not a Persian 3) an Arab 4) from Shiraz 

 According to this passage, it can be implicitly understood that ---------- 96-
1) AL-Farahidi wrote the first Arabic grammar book. 
2) an Egyptian writer had written Arabic grammar in Baghdad Academy. 
3) Sibawayh went to Baghdad in order to teach Arabic grammar. 
4) no one had written an Arabic grammar book before Sibawayh. 
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Passage 2: 

Have you ever heard of dying of overwork? It may sound odd but the fact is that 
many people drop dead in Japan each year simply because of excessive work. The 
phenomenon called Karoshi takes the lives of almost 2000 Japanese employees 
every year by exposing them to extreme work-related stress. While dozens of 
others also die from heart attacks, strokes and other conditions brought on by 
spending too much time at work. The employees in 23 percent of Japanese 
companies put in more than 80 hours of overtime each month- the level at which 
working hours start to pose a serious risk to health. It is believed that one in five 
employees is at risk of death from overwork. 

Striking a balance between work and life is not that much hard but the problem arises 
when you put one of them before the other. Quite unfortunately, in Japan they tend to 
put work before life or wealth before health. Most worryingly, this is creating terrible 
work conditions and workplace atmosphere where the employees are under great 
pressure to put in as much as overwork they can. In Japan, some companies put 
business performance before the welfare of their employees. And sadly speaking, this 
leads to death from work which is a critical social problem in Japan. 

Previous attempts to encourage Japanese employees to avoid excessive working 
hours have had little success. Recently, the problem has prompted serious national 
debate over Japan's attitude towards work-life balance and has led to calls to limit and 
cap monthly overtime. 

While working hard is a matter of honor in Japan, Karoshi seems to be a 
mismatch for Japanese society. For one thing, Japan has the third largest national 
economy in the world following the US and China, and accordingly its citizens do 
not have to work so hard in the first place. For another, experts believe that 
working for many hours a day is not necessarily a guarantee for productivity. But the 
employees seem to be forced to put in long hours to demonstrate their dedication 
and secure their position. 

 
 There is NOT enough information in the passage to answer the question “----------”. 97-

1) why do employees put in overtime? 
2) which countries are top three largest national economies in the world? 
3) what medical conditions can be caused by overwork? 
4) what companies do have the highest number of Karoshi cases? 

 The author of the passage has used the phrases “for one thing” and “for another” in the forth 98-
paragraph in order to ---------- . 
1) present two reasons for his argumentation 
2) clarify his point-in a simple language 
3) summarize his ideas in two sentences 
4) give two clear examples related to the topic of the argumentation 

 The word “its” in paragraph 4, line 3, refers to ---------- . 99-
1) the US 2) the world 3) Japan 4) China 

 Based on the passage, it can be implicitly understood that ---------- . 100-
1) Karoshi victims receive no attention from the government and the public 
2) job-related stress is under control and can never lead to employees' death 
3) working up to 80 hours overtime per month may not have negative health effects 
4) the time spent by the employees in their work place has positive relationship with 

productivity 
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  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
  

  گويي مدت پاسخ  تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحاني رديف
  دقيقه 50  130 101 30 رياضي  1
  دقيقه 40  180 131 50 شناسيزيست  2

  
  

 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهم سرفصل دهم  مواد امتحاني

  -   كل كتاب  كل كتاب  رياضي

 -  كل كتاب كل كتاب  شناسي زيست
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 2صفحه   رياضي

  

    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   
    

 

  رياضي
  

Mمرجع مجموعةاگر   {x | x ,x }   120 شد وباA { k | k }  2 1  ،B { k | k A} 3   مجموعـة باشند، آنگـاه B   چنـد 101-
 عضو دارد؟

1 (21  2 (22  3 (20  4 (23  
واحد بيشتر است. قدرنسبت  3سوم  جملةبرابر  2چهارم از  جملةدوم است. و  جملةواحد بيشتر از  2سوم  جملةهندسي  دنبالةدر يك   102-

 تواند باشد؟ دنباله كدام مي

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

2   

CAدانيم  مي ABCدر مثلث   Bsin sin   1
2 2 Cاست. حاصل  3 Ctan cot2 -103 كدام است؟ 2

1 (3
5   2 ( 9

4   3 ( 8
3   4 ( 5

3   

xاگر    5 2 xباشد حاصل  6 x -104 كدام است؟ 210

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

   4 (1  

حاصل  
/

/
( )( )




0 251
3 160 125 -105 كدام است؟ 2

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

2  

xx مجموعه جواب نامعادلة 
x

 


22
2

12 3
3

-106 شامل چند عدد صحيح است؟ 

  ) بيشمار4  3)3  2)2  1)1
| معادلة  x | x k  16 -107 كدام است؟ kتمام مقادير  مجموعةفقط يك ريشه دارد.  2

1 (k  3   2 (k  3   3 (k  3   4 (k  0   
yتابع هماني و بدانيم رأس سهمي  g(x)تابعي خطي باشد و  f(x)اگر   (fg)(x)  نقطةروي ( , )3 9

4 )fباشد،  8 -108 كدام است؟ 3(

1 (3  2 ( 1
2   3 (9

4   4 (4
17   

-109 فرد خاص بخواهند با هم در يك گروه باشند؟ 2طوري كه  تيم تقسيم كنيم به 2نفر را در  5توان  به چند طريق مي 
  حالت 21) 4  حالت 15) 3  حالت 9) 2  حالت 7) 1

-110 رقم تشكيل شده باشد؟ 2سازيم. چقدر احتمال دارد عدد حاصل از  رقمي مي 4رقمي عددي  عدد طبيعي تك 3با  

1 (16
81   2 (16

27   3 (14
27   4 (32

81   
)A قرينة نقطهفاصلة   , )2 xنسبت به مبدأ مختصات از خط  3 y 2 3 -111 كدام است؟ 0

1(3  2(5  3(2 13
13  4(13  

f(x)برخورد نمودار توابع  نقطة فاصلة  x  g(x)و  1 x  1 2 -112 از مبدأ مختصات كدام است؟ 5
1 (13   2 (2 5   3 (2 7   4 (4 2   
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 3صفحه   رياضي

  

    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   
    

 

x معادلةهاي  ريشه و  اگر   x  2 3 2 باشند حاصل  0     2 22
-113 كدام است؟ 

1 (2  2 (5
2   3 (19

8   4 (9
4   

زاويه بـا   3هاي مثلث وصل كنيم  به رأس Oاي است كه بر هر سه ضلع مثلث مماس است. اگر از  مركز دايره ABCدرون مثلث  O نقطة  114-
 ترين زاويه كدام است؟ كوچك اندازةشود،  ايجاد مي Oحول  18و  17، 13نسبت 

1 (12   2 (15   3 (/
22 5   4 (25   

MNدر شكل زير   BC  ذوزنقةاست. محيط MNCB 115 كدام است؟-
1 (31  
2 (32  
3 (33  
4 (34  
1برابر  OCDو  OABهاي  هاي ذوزنقه است. اگر نسبت مساحت مثلث موازي قاعده OMزير  ذوزنقةدر  

باشد، نسبت مساحت مثلث  4 116-
OBM  بهOAB كدام است؟ 

1 (1
2   2 (2

3   

3 (3
4   4 (3

5   
) فاصلةكدام تابع در   , )0 -117 ؟نيستيك  به يك 3

1 (y cos x   2 (y log x   3 (y x [x]    4 (y x 1   

]حاصل   ] [log ] 
 3

1 300
4 15

-118 كدام است؟ 

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5   
f(x)اگر   x 3 ]با برد  1 , ]1 g(x) ضابطةباشد آنگاه  2 f(x) f (x)  -119 كدام است؟ 1

1 (g(x) x x   10 2 0 13 3   2 (g(x) x x    10 2 1 23 3   

3 (g(x) x x   2 5 0 13 3   4 (g(x) x x    2 5 1 23 3   
xمثلثاتي زير حاصل  ةدر داير  y 120 كدام است؟-

1 (1
5     

2 (7
5   

3 ( 1
5     

4 ( 7
5   
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 4صفحه   رياضي

  

    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   
    

 

yخطي كه تابع  ترين پاره طول بزرگ  sinx 2 -121 كند كدام است؟ جدا ميها xروي محور  1

1 (2
3   2 (

2   3 (7
6   4 (4

3   

logتابع  دامنة  xf(x)
| x | x


 -122 برابر كدام گزينه است؟ 2

1(( , )1 1  2(( , )1  3(( , )0 1  4(( , )0  
f(x)تابع  برد  log(x x )     123 برابر كدام گزينه است؟-

1( , 0  2(( , ) 0  3(( , ) 1  4( ,0 1  
-124 باكتري داريم؟ 1200شود. پس از چند دقيقه  برابر مي 2دقيقه تعداد آنها  20عدد داريم و هر  200از نوعي باكتري  

 / /(log ,log )3 0 45 2 0 3   
  دقيقه 60) 4  دقيقه 50) 3  دقيقه 45) 2  دقيقه 30) 1

به شكل زير باشد، حاصل  f(x)اگر نمودار تابع  
x x
lim f(| x |) lim f( )x  

 
0 1

-125 كدام است؟ 11

1 (1  
  ) صفر2
3 (1    
4 (2   

yشكل زير نمودار تابع   f(x) دهد.  را نشان مي[f(x)] 126 روي كدام فاصله پيوسته است؟-
1 ([ , ]0 1   
2 ([ , )1 0   
3 (( , ] 2 1   
4 ([ , ) 2 1   

 f( |را چند در نظر بگيريم تا تابع  0( x | xf(x)
| x x |


2

xدر  2  -127 از چپ پيوسته باشد؟ 0

1 (3   2 (3  3 (2   4 (2  
گراد بوده است. آب  سانتي درجة 19، 15، 11هاي شهر ژنو  درجه و ميانگين 17و  12، 10ماه گذشته  3ميانگين دماي هواي شهر لندن در   128-

 و هواي كدام شهر ثبات بيشتري دارد؟
  توان تعيين كرد. ) نمي4  كنند ) فرقي نمي3  ) ژنو2  ) لندن 1

-129 ظاهر شود، كدام است؟ 3كنيم. احتمال آنكه دقيقاً يكي از آنها مضرب  دو تاس را پرتاب مي 

1 (2
3   2 (1

2   3 (1
3   4 (4

9   
0/دست آورد، احتمال آنكه تُرك شيرازي دل حافظ را به  0/و احتمال اينكه حافظ بدون تالش وي عاشق ترك شيرازي شود  5 است.  3 130-

 اگر حافظ عاشق شده باشد چقدر احتمال دارد كار ترك شيرازي بوده باشد؟

1(1
2  2(3

8  3(5
8  4(1

4  
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 5صفحه   شناسي زيست

 

  شناسي زيست
-131  كدام گزينه صحيح است؟ 

  داشته است. شناسي تاثير بسياري در فناوري اطالعات و ارتباطات ) پيشرفت علم زيست1
  هاي زيستي هستند. ) محرمانه بودن اطالعات ژني و نيز اطالعات پزشكي افراد و حقوق جانداران از موضوع اخالق2
  شناسي در خدمت انسان است. اي از زيست يابي حيات، ترميم و بازسازي آنها نمونه ) حفاظت از هشتمين سطح سازمان3
  شود. هاي درماني و داروي خاص طراحي مي در دناي عامل بيماري است، روش) در پزشكي شخصي با بررسي اطالعاتي كه 4

-132  شود. شكستن پيوند ميان دو مولكول گلوكز و شكستن پيوندهاي موجود در يك مولكول گلوكز به ترتيب در ................ يك فرد سالم انجام مي 
  ي داراي راكيزهها ) روده و منحصراً در ياخته2    هاي زنده ) روده و تمام ياخته1
  هاي داراي راكيزه ها و منحصراً در ياخته ) تمام ياخته4    ) كبد و منحصراً در روده3

-133  چند مورد صحيح است؟ 
  الف) در بدن انسان بالغ امكان تغيير يك نوع بافت به بافت ديگر وجود دارد.

  اط است.اي رب اي عامل استحكام دريچه دولختي قلب بيشتر از ماده زمينه ب) ماده زمينه
  اند. رنگ اي شفاف و بي گليسريد در تماس با ماده زمينه هاي ذخيره كننده تري ج) غشاي ياخته

  آيند. اي و پيوندي سست زودتر از بافت پوششي سنگ فرشي چنداليه پديد مي هاي پوششي استوانه د) بافت
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

-134 ه يكسان است؟هاي كدام گزين تنوع عناصر شركت كننده در بين مولكول 
  ) فروكتوز، پوستك، كلسترول2  ) اينترفرون، سوبرين، يوراسيل1
  ) هيستون، ليگنين، اگزون4  ) اوره، اينترون، دئوكسي ريبوز3

-135  روش انتقال عبور مواد از غشا در كدام فرآيندتفاوت اساسي با بقيه دارد؟ 
  توسط ياخته كشنده طبيعيريزي شده ياخته سرطاني  مرگ برنامه) 1
  هاي ترشحي عصبي با ياخته تنظيم هيپوتاالموس براي تنظيم آب) 2
  (نفرون)گرديزه بافت پوششي خون توسط  PHتنظيم ) 3
  در انعكاس عقب كشيدن دست توسط نورون رابط مهار نورون حركتي) 4
-136 كدام گزينه براي تكميل جمله زير مناسب است؟ 

  »است كه ................ اندامي در بدن انسان  بخش ................ معادل«
  در تنظيم ترشح غده پانكراس نقش دارد.» 1) «1
  كنند. كربنات ترشح مي هاي آن بي غده» 2) «2
  در نيمه راست بدن و در زير كبد قرار دارد.» 3) «3
  شود. گوارش پاياني مواد غذايي در آن انجام مي» 4) «4
-137  كند؟ زير را به درستي كامل مي جملة كدام گزينه 

  »در ظرفيت ................ هر حجم هوايي كه ................ «
  شود، در تبادل گازها با خون نقش دارد. ها خارج نمي اي داخلي از شش هاي بين دنده حتي پس از انقباض ماهيچه - ) حياتي 1
  گردد. حياتي محسوب مي شود، بيشترين حجم هواي ظرفيت ها خارج مي هاي شكمي از شش با كمك انقباض ماهيچه - ) تام 2
  شود، نيمي از ظرفيت تام است. هاي گردن، وارد شش مي پس از مسطح شدن ديافراگم و به كمك انقباض ماهيچه - ) حياتي 3
  شود. رسد، جزو ظرفيت حياتي محسوب نمي اي نمي ماند و به بخش مبادله دمي كه در بخش هادي دستگاه تنفس مي - ) تام 4
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-138 كند؟ را به درستي كامل ميكدام گزينه جمله زير  
  »شود ................ عامل اول ................  عامل دومي كه باعث افزايش حجم قفسه سينه انسان در حالت دم مي«
  در راندن جناغ به سمت جلو نقش دارد. -) برخالف 2  در جابجايي هواي باقيمانده نقش دارد. –) همانند 1
  جنب در تماس است. پردة هاي با يكي از اليه -) برخالف 4  آيد. ويه هوا به انقباض در ميدر هر فرآيند ته -) همانند 3
-139 چند مورد در ارتباط با قلب يك انسان سالم صحيح است؟  

  انرژي نقش دارد. ذخيرة تواند در تماس با بافتي باشد كه در الف) اليه خارجي سرخرگ اكليلي مي
  شود. و توسط بافت پوششي سنگ فرشي پوشيده ميهاي قلب صاف بوده  ب) سطح دروني حفره

  هاي االستيك (كشسان) است. خارجي سرخرگ آئورت همانند اليه مياني آن داراي رشته اليةج) 
  قلب، مستقيماً در تماس با اليه داراي صفحات بينابيني است. سازندة پيراشامة  د) اليه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-140 كند؟ درستي كامل ميكدام گزينه جمله زير را به  

 »ها همانند شروع ................ دهليزها ................  در قلب يك انسان سالم، با شروع ................ بطن«
  شوند. هاي قلبي بسته مي نيمي از دريچه -استراحت  -) استراحت 1
  فشار خون درون سرخرگ آئورت روبه افزايش است. -انقباض  -) انقباض 2
  شود. خون از سياهرگ كرونري وارد دهليز چپ مي -انقباض  -استراحت  )3
  هاي ششي وجود دارد. مانعي براي خروج خون از سياهرگ -استراحت  -) انقباض 4

-141 چند مورد درارتباط با فشار خون انسان صحيح است؟ 
  گويند. الف) در ابتداي سرخرگي مويرگ، به آن فشار تراوشي مي

  شود. رگ يا بطن وارد ميديوارة  سوي خون براز ب) نيروي است كه 
  متر جيوه است. ميلي 40ج) معموالً اختالف فشار بيشينه و كمينه آن، 

) به مربع قد (kg)د) نسبت جرم  m   باشد، روي آن موثر است. 30بيشتر از  22(
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-142 است؟ نادرستهاي دستگاه گردش خون يك انسان سالم  رگكدام گزينه در مورد  
  هاي خوني در تماس است، تك اليه و چسبيده به غشاي پايه است. آنها بافتي كه با ياخته همة) در 1
  تواند روي حفظ فشار سرخرگي موثر باشد. انيدراز، مي كربنيك فرآوردة ) مواد حاصل از تجزيه2
  فشار خون سرخرگي بيشتر است. باقيماندة زي ازها، ميزان فشار اسم ) در سياهرگ3
  آنها جريان دارد. همة ) نوعي بافت پيوندي به طور منظم و يك طرفه در4

-143  چند مورد در ارتباط با اسفنج همواره صحيح است؟ 
 اند. حركتي وسيلة گوارشي هيدر، داراي حفرة هاي در تماس با الف) برخي ياخته در تماس با حفره مياني همانند برخي ياخته

  ب) برخالف هيدر داراي چندين محل ورود آب به حفرهاي مياني خود است.
  ج) همانند هيدر داراي يك محل خروج آب در پيكر خود است.

 كند. د) حركات بدن به جابجايي مواد كمك مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-144 است؟ نادرستكدام گزينه در مورد شكل مقابل  
  است.» ب«تر از بخش  بيش »الف«) فشار خون در بخش 1
  هاي عمومي  از مويرگ» ب«) خون قبل از ورود به بخش 2

  بدن عبور كرده است.
   كنندةبه سرخرگ خارج » ج«نسبت به بخش » الف«) بخش 3

  تر است. خون از آبشش ماهي نزديك
  ند.ك حداقل از دو شبكه مويرگي عبور مي» د«براي رسيدن به بخش » ج«) خون خارج شده از بخش 4
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-145 كند؟ كدام مورد جمله زير را به درستي كامل مي 
  ................ » حاوي ادرار، لولةدر دستگاه ادراري انسان، هر «
 شود.  ) مستقيماً به ساختاري متصل است كه باعث فعال شدن سازوكار تخليه ادرار مي1

 اي شكل با چند مركز كنترل ژنتيكي است. هاي استوانه خود داراي ياخته ديوارة ) در2

 شود. اي مي باشد، باعث تيره شدن خون شبكه مويرگي دورلوله U) اگر به شكل 3

 گيرد. ) اگر در تماس با گرديزه باشد، در بخش هرمي لپ كليه قرار مي4
-146  غ صحيح است؟ چند مورد، در ارتباط با بخش دوم خون يك انسان سالم و بال 

  الف) همگي در تشكيل لخته شركت دارند.
 دار آن، داراي هسته دو يا چند قسمتي است. ب) هر اجزاي دانه

  شود. ج) در اثر كمبود فوليك اسيد، تعداد همة اجزاي تشكيل دهندة آن كم مي
  اند. د) اگر قابليت تقسيم شدن داشته باشند از ياخته بنيادي لنفوئيدي منشأ گرفته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-147 است؟ نادرستدر ارتباط با انسان بالغ كدام عبارت  

  شود. ، كاركرد فوليك اسيد متوقف ميB12) در غياب ويتامين 1
2 (PLT ها نسبت بهRBCخون نقش اصلي را دارند. لختة تراند و در تشكيل ها كوچك  
  اند. شوند، در ارتباط با سياهرگ باب هاي خوني آسيب ديده يا مرده در آن تخريب مي هر اندامي كه ياخته) 3
  كنند. خوني قبل از ورود به خون، هسته خود را در نوعي اندام لنفي رها مي هاي درصد ياخته 99) بيش از 4

-148  صحيح است؟ چند مورد در ارتباط با كار قلب انسان 
0/ مرحلة ها، قبل از شروع الف) شروع ثبت هر موج فعاليت الكتريكي بطن   ثانيه كار قلب است.3

  شود. هاي قلب خارج مي قلبي، خون از نيمي از حفره دورة ب) در هر مرحله از
0/ مرحلةج) پايان ثبت هر موج فعاليت الكتريكي دهليزها، در    ثانيه كار قلب است. 1

  قلبي پايان يافته است.  دورةد) با شنيدن صداي دوم قلب، يك 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-149  كدام گزينه در مورد هر فردي كه به دليل احساس تشنگي، تمايل به نوشيدن آب دارد، صحيح است؟  
  شود. ) حجم ادرار كم ولي غلظت آن زياد مي1 

  ها، بازجذب آب زياد است. هورمون بر كليه) با اثر نوعي 2
  ) غلظت مواد حل شده در خوناب از حد مشخصي فراتر رفته است.3 
  شود. ) با فعال شدن مركز تشنگي، نوعي هورمون در اين مركز ترشح مي4 
-150 د، صحيح است؟ بافت پوششي خرزهره، كه در كاهش تبخير آب از سطح برگ نقش دار سامانة چند مورد در ارتباط با هرياخته 

 تمايز يافته روپوستي است. ياختةالف) نوعي 

  ب) در سطح خارجي خود داراي اليه از جنس ليپيد است. 
  ج) دور پروتوپالست خود داراي عاملي براي كنترل مواد است. 
  هاي آن نيازي به كيسه چه (وزيكول) نيست. د) براي ورود پروتئين به كلروپالست 

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
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-151 كند؟ طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به 
  » هر جانوري با ................ قطعاً، ................ « 
  سامانه گردش خون بسته و ساده دارد. -اي  ) غدد راست روده1
  كند. بخشي از مواد دفعي خود را با كليه دفع مي -) تنفس آبششي 2
  كند. پستانداران انرژي بيشتري مصرف مينسبت به  -) غدد نمكي 3
  كند. بيشتر مسائل تنظيم اسمزي خود را از طريق كليه حل مي -) تنفس ششي 4

-152 كند؟  كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به 
 »كنند، ................  قلبي ................ خون وارد مي حفرةهايي كه به  رگ همةدر انسان سالم، «

  اند.  گردش خون عمومي بدن تيرة حاوي خون -داراي گره پيشاهنگ ) 1
  اليه دروني دارندكه بافت پوششي است. -) فاقد گره دهليزي بطني 2
  اند. لنف از مجراهاي لنفي كنندةدريافت  -) داراي گره پيشاهنگ 3
  اند. مرتبط با گردش خون ششي -) فاقد گره دهليزي بطني 4

-153  كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي 
  »در كليه انسان ................ « 

  هاي كالفك احاطه كرده است.  ) اطراف كپسول بومن را مويرگ1
  تر از مقدار آن در ادرار وارد شده به لگنچه است. ) مقدار تراوش يك ماده همواره كم2
  .اند شوند، در بيشتر موارد به روش فعال ادرار ميفرآيندهايي كه سبب تعيين تركيب ) 3
  ترين سرخرگ، سرخرگي است كه در دو سوي خود به شبكه مويرگي متصل است. ) باريك4

-154 است؟ نادرست يرزكدام عبارت، در ارتباط با شكل  
  شود. ) موجب كاهش فعاليت نوعي كاتاليزور زيستي بدن مي1
  شود. ريز بدن مي نكرد دستگاه درول) موجب اختالل در عم2
  ) خوردن گروهي از غذاهاي پرانرژي در ايجاد آن نقش دارد.3
  شود. گوارش به آن وارد مي لولةآيد كه خون بخشي از  ) در اندامي پديد مي4

-155 چند مورد، در ارتباط با انسان درست است؟  
  يابد. انيدراز خون كاهش مي الف) در گازگرفتگي، فعاليت آنزيم كربنيك

  ها وجود دارد. بال اختالل در دستگاه عصبي احتمال اختالل در عملكرد بعضي ويتامينب) به دن
  دار كم محلول در آب، احتمال التهاب بخشي از اسكلت بدن وجود دارد. ج) به دنبال رسوب بلورهاي نوعي ماده دفعي نيتروژن
  هاي زيستي باشد. ترين گروه مولكول از نوعي متنوع تواند ناشي از تغذيه د) عدم جذب بسياري از مواد مغذي مورد نياز بدن، مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-156 كند؟ كدام مورد جمله زير را به درستي كامل مي 

  »اي در برچه كدو، ................  در هر نوع تقسيم ياخته«
  شود. ها تشكيل مي هاي دوك تقسيم، در بين جفت سانتريول ) رشته1
  شوند. تنها در اولين فرآيند تقسيم ياخته پديدار ميهاي پروتئيني  ) ريزلوله2
  شوند. هاي دوك، از هم جدا مي هاي خواهري در پي كوتاه شدن بعضي رشته ) فامينك3
  شوند. هاي حاوي مواد تيغه مياني در وسط ياخته جمع مي پس از تشكيل پوشش هسته، ريز كيسه) 4
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-157 ؟دهد نميه دوم و نقطه وارسي متافازي رخ اي، كدام مورد بين نقطه وارسي وقف ياخته چرخة در 
  هاي دوك  ) اتصال سانترومرها به رشته2  اي شكل هاي استوانه مضاعف شدن اندامك )1
  هاي دختري  تن ) پيدايش فام4    تجزيه شبكه آندوپالسمي ) 3

-158 صحيح است؟ يرزكدام گزينه در مورد جانوري با ويژگي شكل  
  شود. به روده وارد مي هايي ) مواد دفعي از طريق لوله1
  شوند. ها در بدن يك فرد توليد مي ها و زامه ) تخمك2
  كند. هاي خود را از يك والد دريافت مي ژن ةهم  ) هر زاده3
 شود. تخم دناي هسته دو برابر ميياختة ) در حين تقسيم 4

-159  است؟ ادرستهاي خارجي ن كدام عبارت در ارتباط با پاسخ گياهان به محرك 
  گاه، كم است. هاي محل تماس ساقه گياه علفي سس به تكيه ياختهرشد ) 1
  شود. گرايي مي با كج شدن گلدان حاوي گل، ريشه همانند ساقه، دچار زمين) 2
  دهد. مي  و زودتر گل  ) در نوعي گندم اگر بذر گياه مرطوب و در سرما قرار گيرد، دوره رويشي آن كوتاه3
  هاي آن خواهد شد. ساس، باعث تغيير فشار تورژسانس در هر يك از ياختههاي گياه ح ) ضربه زدن به برگچه4

-160  يابد؟ با بودن و نبودن جوانه راسي توليدشان در جوانه جانبي افزايش مي ،هايي اشاره دارد كه به ترتيب كدام موارد به نقش هورمون 
  اي تقسيم ياختهتحريك  -جداكننده  ةاليبرگ با تشكيل  ) ريزش1
  ها  رشد طولي ياخته -ايي وهاي ه اندام نپير شدخير در أ) ت2
  هاي هوايي در شرايط خشكي  روزنه نبست -اي  ) تحريك تقسيم ياخته 3
   جديدهاي  ياخته ايجاد -تحريك ريشه زايي ) 4
-161  د از مطالب زير، درست است؟رچند مو 
  . شوند ميمدان ايجاد ختيك هاي حقيقي، از رشد  ميوه ةهم) الف 

  خارجي خود منفذ دارند. ديوارة هاي گرده، در دانه ةهم )ب
  كنند. هاي روياني تغذيه مي ها، از مواد اندوخته برگ دانه رست همة) ج 
  آيند. هاي اصلي و ضميمه كيسه روياني پديد مي اجزاي يك دانه، از تقسيم تخم همة) د 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-162  باشد؟ دناف به آن متصل است، صحيح ميكدام گزينه در ارتباط با اندامي در رحم كه بن 

  آيند. شود، كه سه اليه زاينده جنيني پديد مي ) تمايز آن زماني كامل مي1
  داخلي رحم ندارند. ديوارة) پرزهاي كوريوني در اين محل، هيچ اتصالي به 2
  كند. ها، خارج و به پرزهاي كوريوني برخورد مي ) خون مادر از انتهاي سرخرگ3
  شود. هاي جنسي مادر مي توليد شده در آن، مانع از تداوم ترشح هورمون HCG) هورمون 4

-163  است؟ نادرستكدام مورد در ارتباط با دستگاه توليدمثلي مرد  
  شود. اسپرم بر مي لولةهاي سرتولي مستقيماً وارد  ) ترشحات ياخته1
  مايع غني از فروكتوز است. كنندة دريافت) مجراي اسپرم بر در پشت مثانه، 2
  شوند. هاي اسپرم بر، به ميزراه متصل مي برون ريز، لوله غدة) در درون نوعي 3
  ي است.يهاي پيازي ميزراهي قليا ) مايع ترشح شده از غده پروستات، همانند مايع ترشح شده از غده4

-164  نوري گل ................ جرقةهاي پاييزي از طريق  ................ است كه با شكستن شب گياهي گوجه فرنگيبرخالف  داوودي 
  دهد. نمي -) شب بلند 4  دهد. نمي -) روز بلند 3  دهد. مي -) روز كوتاه 2  دهد. مي -) شب كوتاه 1
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-165  كند؟ كدام مورد جمله زير را به درستي كامل مي 
  » خواهند بود.................  پديد آمده باشند، قطعاً............  اگر دوقلويي از بيش از يك«
  همسان -) مام ياخته ثانويه 4  ناهمسان -) فرآيند لقاح 3  همسان -) موروال 2  ناهمسان -) بالستوسيست 1

-166  چند مورد صحيح است؟ 
  ها طناب عصبي شكمي دارند. الف) بسياري از گرده افشان
  كند. هاي يك گل را به گلي ديگر منتقل مي ردهب) در هر گرده افشاني، گ

  هاي نوري خود قادر به ديدن آنهاست. ج) گل قاصد الگوهايي دارد كه زنبور عسل، تنها به كمك گيرنده
  ماند. هاي گوارشي جانوران، سالم مي  هشيرها چنان سخت و محكم است كه حتي در برابر  دانه همة پوستةد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-167  گزينه در ارتباط با نهاندانگان، صحيح است؟كدام  
  شود. رويشي، گل و ميوه توليد مي ةدورگياهان چندساله پس از هر  همة) در 1
 رود. ) هر گياه دوساله همانند هر گياه يكساله پس از يك بار رشد زايشي، از بين مي2
 اند. يت كامبيوم وابستههاي خود به فعال ) گياهان چند ساله براي استوار ماندن هريك از اندام3
  شود. گاه ريشه محلي براي باربرداري آبكشي است، ساقه گل دهنده ايجاد مي) در چغندر هر4

-168 كدام گزينه در مورد سومين خط دفاعي انسان صحيح است؟ 
  ) هر لنفوسيت عمل كننده، حاصلِ تكثير لنفوسيتي است كه پادگني را شناسايي كرده است.1
  ريزي شده را دارند. مرگ برنامه يانداز راههاي شركت كننده در اين خط، توانايي  پروتئين همة) 2
  ، فقط يك نوع گيرنده پادگني براي اتصال به دو پادگن يكسان دارد.ها ) هر يك از لنفوسيت3
  شكل دارند. Yكنند، گيرنده  هايي كه، در محل توليد خود، عامل بيگانه را شناسايي مي لنفوسيت همة) 4

-169 چند مورد در ارتباط با واحدهاي تكراري در يك تارچه ماهيچه اسكلتي انسان، صحيح است؟  
  شود. هاي اتصال ميوزين و اكتين، در نوار تيره تشكيل مي الف) پل

  اي مولكول ميوزين، از دو رشته مارپيچ تشكيل شده است. ب) بخش ميله
  هاي كروي، تشكيل شده است. ، از دو زنجيره به هم تابيده مولكولZل به خط ج) هر رشته متص

  باشد. د) هر بخشي از مولكول ميوزين، كه در حين انقباض ماهيچه، تغيير شكل دهد، كروي شكل مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-170 استخوان ران انسان، صحيح است؟ تنةكدام گزينه در مورد  
  هاورس، در تماس با مغزي قرار دارند كه بيشتر از چربي تشكيل شده است. سامانة هاي استخواني هر ترين ياخته دروني) 1
  هاي هم مركز بيشتري دارند. هاي هاورس، تيغه ترين سامانه هاي هاورس، نسبت به دروني ترين سامانه ) خارجي2
  باشند. اي مي اي و صفحه اس با ساختارهاي ميلههاي استخواني بافت فشرده، در تم ترين ياخته ) دروني3
  هاي اليه بيروني بافت پيوندي قرار دارد. ترين اليه بافت فشرده استخوان، در تماس با رشته ) خارجي4

-171  چند مورد براي تكميل جمله زير، مناسب است؟ 
هايي اين غـده، احتمـال    بالغ، با كاهش توليد ديگر هورمون شود و در يك دختر در يك پسربالغ، به دنبال افزايش ترشح .............. بيشتر مي«

  ».............. وجود دارد.
  عدم تشكيل فيبرين - از تيروئيد، فعاليت نوعي آنزيم در خون  T4الف) 

  هاي دوكي شكل اختالل در كوتاه شده ياخته - از هيپوفيز، غلظت ادرار  يب) هورمون ضدادرار
  دگي عنظمي در قا بي - كورتيزول از غده فوق كليه، احتمال ايجاد تومور ج) 

  ها هاي هيدروژن در گرديزه افزايش ترشح يون - د) گلوكاگون از لوزالمعده، مصرف آب در كبد 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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-172  كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به  
  »در دستگاه ايمني انسان، .............. «
  كند. خوارها را فعال مي پرفورين و آنزيم، با ترشح نوعي پروتئين، درشت كنندة) هر ياخته ترشح 1
 اي كه سبب فعال شدن ياخته ايمني غيرفعال در گره لنفي شود، انشعابات دارينه مانند دارد. ) هر ياخته2
 بلي شكل دارد.ته دوقسمتي دمريزد، هس هاي خود را به روي انگل مي ) هر گويچه سفيدي كه محتويات دانه3
  تر انجام شود، محلول در خوناب است. خواري آن آسان ) هر پروتئين دفاعي روي ميكروب، كه باعث شود بيگانه4

-173 چند مورد درارتباط با انقباض ماهيچه صحيح است؟ 
  شود. تر مي هاي بافت پيوندي كوچك ها، اندازه بعضي از ياخته الف) در انقباض طوالني ماهيچه

  يابد. اي، مقدار كلسيم شبكه آندوپالسمي كاهش مي ب) به دنبال ورود سديم به درون تار ماهيچه
  شود. درد توليد ميگيرندة اي، محرك  در غياب اكسيژن در تارماهيچه ATPج) به دنبال ساخت هر مولكول 

  شوند. ها نزديك مي به ميوزينZهاي اكتين به يكديگر در يك ساركومر، خطوط  د) با نزديك شدن سرهاي آزاد رشته
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-174 كدام گزينه در مورد شكل زير، صحيح است؟ 
  راهاي پيوندي انتهاي ماهيچه اسكلتي، دو استخوان  برخالف غالف» ب) «1

  دارد. ار هم نگه ميدر كن
  كند. هايي است كه پيام را به پشت ساقه مغز ارسال مي داراي گيرنده» الف) «2
  شود. كربنات خوناب مي تحت تاثير هيپوتاالموس، موجب افزايش بي» د) «3
  هاي كشسان و كالژن است. داراي رشته» ج) «4

-175  كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي كامل مي 
 »شود. هاي دوكي شكل در ................، عدسي ................ مي كنيم، به دنبال ................ طول ياخته اشياي دور نگاه ميوقتي به «

  تر ضخيم -ه و عنبيه اي بين مشيمي حلقه -) كاهش 2  تر باريك -ه و عنبيه اي بين مشيمي حلقه -) افزايش 1
  تر ضخيم - بخش رنگين چشم - كاهش) 4  تر كباري -بخش رنگين چشم  -) افزايش 3

-176 كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي كامل مي 
 ............... »گيرندة در گروه حواس ............... انسان، هر «

  هاي خوني وجود دارند. غير مكانيكي، در رگ -) پيكري 1
  غير مكانيكي، نوعي ياخته عصبي تمايز يافته است. -) ويژه 2
  كند. مكانيكي، پيام عصبي را به پشت ساقه مغز ارسال مي -) ويژه 3
  هاي كشسان و كالژن وجود دارد. اي از پوست با رشته مكانيكي، در اليه -) پيكري 4
-177  كند؟ كامل مي نادرستيچند مورد جمله زير را به  

 »در دستگاه عصبي انسان، هر ياخته عصبي كه ............... «

  ريز شود، جزو دستگاه عصبي خودمختار است. برون غدةبب تحريك ترشح الف) مستقيماً س
  ب) با ترشح پيك شيميايي، سبب انقباض ماهيچه صاف شود، جزو دستگاه عصبي خودمختار است.

  كند. ج) فعاليت عصبي ندارد، انواعي يون با بار مثبت را توسط نوعي آنزيم غشايي از سيتوپالسم خارج مي
  دار دارد. هاي دريچه هاي خود كانال هاي پشتيبان پيچيده شده است، در فواصل بين گره د) دورِش با ياخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 12صفحه   شناسي زيست

 

-178 غذا نقش دارند؟ مزةهاي شيميايي بدن انسان صحيح است كه در درك درست  كدام گزينه فقط براي بعضي از گيرنده 
  اند. ميكروبي) داراي زوائد سيتوپالسمي در درون ترشحات حاوي ماده ضد 1
  اند. عصبي براي انتقال پيام به دستگاه عصبي مركزي رشتة) داراي 2
  اند. هاي نوري يكسان ) از نظر ماهيت پيام عصبي با گيرنده3
  ) در گروه حواس ويژه قرار دارند.4

-179 است؟كند، صحيح  را از گوش دروني خارج ميحواس ويژه عصبي كه پيام عصبي  شاخةچند مورد در ارتباط با هر  
  كنند. الف) پيام عصبي را به باالترين بخش ساقه مغز ارسال مي

  اند. هاي پروتئيني با ضخامت متفاوت ب) داراي انواعي از رشته
  هاي آنها درون ماده ژالتيني قرار دارد. اند، كه مژك هايي در ارتباط با گيرندهج) 

  كند. بي آنها تغيير ميهاي عص د) پس از حركت مايع درون گوش، پتانسيل الكتريكي رشته
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-180 كند؟ كامل مي نادرستيكدام مورد جمله زير را به  
  ............... » همةدر دستگاه حركتي انسان بالغ و سالم، «
  هاي اسكلتي، تحت كنترل ارادي هستند. ) ماهيچه1
  اند. هاي بخش محوري، محل ذخيره مواد معدني ) استخوان2
  اند. هاي استخواني ها و صفحه هاي بخش جانبي، داراي ميله استخوان) 3
 هاي اسكلتي، مستقل از بخش دستگاه عصبي خودمختاراند. ارادي ماهيچههاي سريع و غير ) پاسخ4
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  گويي عنوان مواد امتحاني آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربي، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ
  گويي پاسخمدت   تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 37  210  181  30  فيزيك  1
  دقيقه 37  245  211  35  شيمي  2
  دقيقه 16  265  246  20  شناسي زمين  3

  
 سرفصل دوازدهم سرفصل يازدهم سرفصل دهم مواد امتحاني

 -  كل كتاب كل كتاب  فيزيك

  -   كل كتاب  كل كتاب  شيمي

  -   كل كتاب  كل كتاب  شناسيزمين
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 2صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

  فيزيك
  
  

-181 متر است. سانتي...........  است و دقت آن...........  گيري اندازه ةوسيلدر شكل زير نام  
   210) كوليس ـ 1
   310) كوليس ـ 2
   210) ريزسنج ـ 3
   310) ريزسنج ـ 4
  

kgگرم و چگالي  300آب وجود دارد. جسمي به جرم  cm3200حجم دارد،  cm3250در ظرفي كه  
m35000  كه درون آن حفره وجود 182-

داخـل   حفـرة ريزد. حجـم   متر مكعب آب از ظرف بيرون مي سانتي 50دهيم. جسم كامالً در آب فرو رفته و  دارد را درون ظرف قرار مي
 متر مكعب است؟ جسم چند سانتي

1 (10  2 (20  3 (40  4 (60  
N(P  شود، چند نيوتون است؟  مخزن گاز وارد مي ةاز جدار cm22در شكل زير نيروي خالصي كه بر سطح  Pa , g )kg 5

0 10 10  183-

1 (27  
2 (21  
3 (/2 7   
4 (/2 1   
  
  

و مايع در حال تعادل است. اگر پيستون را  cm22و سطح مقطع لوله در همه جا g500سمت چپ  لولةزير، جرم پيستون در در شكل   184-

¶ÍÄIرود؟  متر باال مي سمت چپ چند سانتي لولةاز روي مايع برداريم، مايع در 
g m( , g )

cm s
  3 25 10 

1 (/12 5     
2 (25  
3 (50  
4 (100  
-185  است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير  

  الف) فاصله ذرات سازنده مايع و جامد تقريباً يكسان و در حدود آنگستروم است. 
  پذيري مايع و گاز تقريباً يكسان است. ب) تراكم

  دهد. ها رخ مي تر از مايع پخش در گازها سريع پديدةج) 
 هاي جامد بلورين، نظم و تقارن بيشتري نسبت به مولكول مايع دارند.  د) مولكول

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
mتنـدي را باز كنيم. آب به طور متوسـط بـا    cm22ليتر آب وجود دارد. اگر شير ته مخزن به مساحت 480در يك مخزن  

s2   از كـف 186-
  كشد تا مخزن به طور كامل خالي شود؟ شود. چند دقيقه طول مي مخزن خارج مي

1 (5  
2 (10  
3 (15  
4 (20  

ش�ر
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 3صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

q C
1

4� � q C
2

1� � � q
3

cm20

درآورده و آن را به آرامي درون ظرف ديگـري   1ور است. اگر آن را از مايع غوطه 1جسمي مطابق شكل در يك ظرف محتوي مايع  187-
محتوي مايع  2   كند؟ بيندازيم، نيروي شناوري وارد بر آن چگونه تغيير مي 12

  ماند. ) ثابت مي1
  يابد. ) كاهش مي2
  يابد. ) افزايش مي3
 تواند درست باشد. مي 3يا  1 گزينة) بسته به شرايط هر دو 4
mVبا سرعت  A ةنقطرا از  kg2سمي به جرم در شكل زير، ج  s متر  10كنيم. جسم پس از طي مسافت  به طرف پايين پرتاب مي 4 188-

m(gجايي كار نيروي اصطكاك چند برابر كار نيروي وزن است؟ شود. در اين جابه روي سطح افقي متوقف مي )
s

 210 

1(/1 8  
2(/1 8  
3(/0 2   
4(/0 2  

كند.  متري سطح زمين قرار دارد، منتقل مي 4زمين به مخزني كه در ارتفاع  m8آب را از چاهي به عمق  m36پمپ آبي در هر دقيقه   189-

gدرصد باشد، توان ورودي پمپ چند كيلووات است؟  80اگر بازده پمپ  N( , g )kgcm
  31 10JA  

1 (6   2 (9   3 (12   4 (15  
-190 25درصـد كـاهش و تنـدي آن     20بيرون جرم بـالن  بالني در حال حركت در راستاي قائم به سمت باال است. با پرتاب كردن اجسام به  

 يابد.  مي... ............... درصد........ ......... يابد. با اين عمل، انرژي جنبشي بالن درصد افزايش مي
32/) 3  ـ افزايش  25) 2  ـ كاهش  25) 1 32/) 4  ـ كاهش  5   ـ افزايش   5

Kانبساط طولي يك صفحه فلزي ضريب  
 6 12 0/است. دماي اين صفحه را چند درجه فارنهايت باال ببريم تا مساحت آن  10 درصد  2 191-

 افزايش يابد؟ 
1 (900  2 (500  3 (932  4 (532  

توان مخلوط كرد تا پس از تعادل گرمايي دماي مجموعه برابر صفر درجه سلسـيوس   مي C10گرم يخ  20را با  C50چند گرم آب   192-
باشد؟ 

gÄJA gÄ JAf(c c , L c ) 2 80  

1 (40  2 (36  3 (18  4 (/1 5   
اندازيم. پـس از برقـراري    گرم يخ صفر درجه سلسيوس مي 200، مقدار C20گرم آب  320در ظرفي با ظرفيت گرمايي ناچيز محتوي   193-

gÄ  نظر شود)  شود؟ (از اتالف انرژي صرف مانده چند گرم مي تعادل، جرم يخ باقي JAF /
kJ kJ(L , c )kg kg. C

 336 4 2   

  ) صفر4  200) 3  120) 2  80) 1
qاندازه بارهاي الكتريكي  دو گلوله فلزي كوچك و هم  C 1 qو  10 C  2 ديگر هستند. دو گلوله را  از يك rدارند و در فاصله  2 194-

rدهيم.   ديگر قرار مي از يك rدهيم و در فاصله  به هم تماس مي
r
 ها در حالت دوم برابـر   چقدر باشد تا اندازه نيروي الكتريكي گلوله

 حالت اول باشد؟ 

1 (5
2   2 (5

4   3 (4
5   4 (2 5

5   
نيروي  اندازةرا با هم عوض كنيم،  q3و  q2اي صفر است. اگر جاي  در شكل زير نيروي الكتريكي خالص وارد بر هر يك از بارهاي نقطه  195-

 شد؟   از طرف دو بار ديگر چند نيوتون خواهد q1الكتريكي خالص وارد بر بار 

1 (153
40   2 (75

8   

3 (27
8   4 (17

4   

m2

30
�

mv
s0

4�

A
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 4صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

mكنيم. ذره با شتاب  را بين دو صفحه فلزي از حالت سكون رها مي qي و بار الكتريك mg2اي به جرم  در شكل زير ذره 
s25   به طـرف 196-

m(gچند ميكروكولن است؟  qكند. بار  پايين شروع به حركت مي )
s

 210  

1 ( 810   2 ( 210   
3 (210   4 (810   

Vدهيم و آن را در ميدان الكتريكي الكترون مي 1510اي خنثي تعداد  در شكل زير به ذره 
m100  ةنقطاز A  بهB  و سپس بهC بريم مي . 197-

e)/كند؟  ژول تغيير مي جايي چند ميلي انرژي پتانسيل الكتريكي ذره در اين جابه C)  191 6 10 
1 (/3 2   
2 (/3 2   
3 (/3 2 2   
4 (/3 2 2   
  

  

qرسم شده است. اگـر بـار الكتريكـي     q2و  q1اي  در شكل زير يكي از خطوط ميدان الكتريكي دو بار نقطه   ـ را از  0 در  M ةنقط 198-
 يابد. مي............  qحركت دهيم، انرژي پتانسيل الكتريكي بار  q2به طرف  q1نزديكي بار

  ) همواره كاهش 1
  ) همواره افزايش  2
  ) ابتدا افزايش سپس كاهش 3
  ) ابتدا كاهش سپس افزايش 4

E، بردارM نقطةدر شكل زير، ميدان الكتريكي حاصل از دو بار در  


Eبـردار  Mدو برابـر شـود، ميـدان در     q1بار اندازةاست. اگر  


 199-

qشود. مي
q

2
1

 كدام است؟ 

1 (6   2 (6   
3 (3

8   4 ( 3
8   

Nپيكوكولن افزايش يابد، ميدان الكتريكي ميان صفحات خازن 18الكتريك هوا،  بار الكتريكي روي صفحات يك خازن با دياگر  
C500 200-

)Cمتر مربع است؟ يابد. مساحت هريك از صفحات خازن چند سانتي افزايش مي )
N .m

  
212

0 29 10  

1 (10  2 (20  3 (40  4 (80  
-201 چند ولت است؟ ABولت است. اختالف پتانسيل دو سر  6ر ولتاژ مقاومتي كه كمترين توان مصرفي را دارد در شكل زي 

1 (36  
2 (48  
3 (60  
4 (72  
  
  

  

-202 ؟ است Pباشد، توان مصرفي كل مدار چند  Pبرابر  R3در شكل زير، اگر توان مصرفي مقاومت  
1 (/6 75   2 (6  
3 (36  4 (18  

45
�

q
A

B

C

VE
m

2
10�

20cm
20

cm
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 5صفحه   فيزيك

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

به ترتيب از راست به چـپ چگونـه    L2و  L1هاي  حركت كند، نور المپ Aچه لغزنده رئوستا به سمت نقطه  در مدار شكل زير، چنان  203-
 كند؟  تغيير مي

  ) افزايش ـ افزايش 1
  ) كاهش ـ افزايش 2
  ) افزايش ـ كاهش 3
  كاهش ـ كاهش ) 4
  
  
  

-204 دهد؟  در مدار شكل زير، آمپرسنج چند آمپر را نشان مي 
1 (9  
2 (6  
3 (4  
4 (2  
  
  
  

Bدر شكل زير ميدان مغناطيسي   G qاي با بار  به طور يكنواخت برقرار است. ذره 210 C  20  را با سرعتmV s عمود  310 205-
 پرتاب كدام است؟  لحظةكنيم. اندازه و جهت نيروي مغناطيسي وارد بر ذره در  بر صفحه به طور درونسو پرتاب مي

1 (N 42    و  10
2 (N 42    و  10
3 (N 42    و  10
4 (N 42    و  10
  

است. ميدان مغناطيسي درون سيملوله چنـد گـاوس اسـت؟     A100و جريان گذرنده از آن  mm1آرماني قطر سيم  سيملولةدر يك   206-
T.mگيرند و هاي سيملوله كامالً به هم چسبيده و روي هم قرار نمي (سيم

A
   7

0 4 10(  

1 ( 54 10   2 (/ 0 4   3 (400   4 ( 24 10   
دهيم. نيروي وارد بر سيم در شـكل   را به دو صورت زير در ميدان مغناطيسي يكنواخت و درونسو قرار مي Iبا جريان  Lسيمي به طول   207-

  ) است؟1) چند برابر نيروي وارد بر سيم در شكل (2(
1(5  

2(5
2  

3(10  

4(10
2

  
  

45
�

V

B

L
2

L3

4

L
4

I I
( )1 ( )2

L
2
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 6صفحه   شيمي

  
    ________________________ ________________________________ ________________________________    محل انجام محاسبه   

   

I(A)

1

20

10�

t(s)

/آن حلقةحلقه بوده و مقاومت هر  500داراي  cm2200اي با مساحت پيچه  0 است. سطح اين پيچه با خطوط ميـدان مغناطيسـي    01 208-
0/درجه ساخته است. ميدان مغناطيسي در مدت 30 زاويةيكنواخت،  ثانيه چند گاوس تغيير كنـد تـا جريـان الكتريكـي متوسـط      2

mA5 در آن القا شود؟ 

1 (2 3
3   2 (2  3(10 3

3  4 (10   
يابد. جهت جريان القايي  رسد و سپس در جهت رو به پايين افزايش مي يابد و به صفر مي در شكل زير جريان گذرنده از سيم كاهش مي  209-

 در حلقه رسانا كدام است؟ 
  ) همواره ساعتگرد 1
  ) همواره پادساعتگرد 2
  ) ابتدا ساعتگرد و سپس پادساعتگرد 3
  ) ابتدا پادساعتگرد و سپس ساعتگرد 4

tباشد، در لحظه  5نمودار جريان متناوبي برحسب زمان به صورت سينوسي شكل زير است. اگر مقاومت مدار   s 5
اخـتالف   1000 210-

 پتانسيل مدار چند ولت است؟
1 (5 2     
2 (25 2   
3 (5 3     
4 (25 3   
  

 

  شيمي
  
  

-211 ... جز بهاند،  هاي زير درست عبارت همة 
  اي هستند. جدول دوره دورة اولجهان گذاشتند همان دو عنصر موجود در  عرصة) نخستين عناصري كه پا به 1
  باشد. اتم هيدروژن مي الية) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن، رنگ بنفش ناشي از بازگشت الكترون از آخرين اليه به دومين 2
  ، قرمز است.Mهاي  يكسان باشد، رنگ شعله نمك Heبا آرايش الكتروني  M) اگر آرايش الكتروني كاتيون3
1آن هستةهاي  ترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن يك راديوايزوتوپ بوده و شمار نوترون ) سنگين4

هاي دومـين   شمار الكترون 5
  گاز نجيب است.

)تر هاي سنگين ايزوتوپآزمايشگاهي از عنصر كلر، شمار   نمونةدر يك   Cl)37
)تر هاي سبك سه برابر شمار ايزوتوپ 17 Cl)35

است. در اثر واكنش  17 212-
H)شود؟ گرم گاز هيدروژن كلريد توليد مي ميلي 9375چند گرم گاز كلر در شرايط مناسب با مقدار كافي از گاز هيدروژن،  : g.mol ) 11 

1 (9  2(/9 25   3(/9 125  4(/9 5   
 

-213 چند مورد از مطالب زير با توجه به شكل زير درست است؟ 
هـاي متـوالي بيشـتر     آ) با نزديك شدن به هسته اختالف سطح انـرژي اليـه  

  شود. مي
كمترين شكست را هنگام عبـور   ب) نور با بيشترين طول موج در اين نمودار، 

  يد از منشور دارد.نور خورش
نانومتر داشته  656تواند طول موجي نزديك به  پ) نوار نيلي در اين نمودار مي

  باشد.
nاليةت) نوار آبي حاصل بازگشت الكترون از   nبه 4  در اتم بيشتر  2

  اي است. عناصر جدول دوره
1 (3  2 (1  3 (4  4 (2  

p1

1
2
3
4
5

6
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-214 هاي زير درست است؟ مطالب از عبارتكدام  
lالكترون با 5كند، داراي  آفبا پيروي نمي قاعدةآ) نخستين عنصر از جدول تناوبي كه از   nو 2    است. 3

  جدول قرار دارند. 2و  1هاي  جدول تناوبي، در گروه s دستةعناصر موجود در  همةب) 
nالكترون با 11دوره و گروه براي عنصري كه تنها  شمارةوع پ) مجم l    است. 17دارد، برابر  5

  يابند. تايي پايدار دست مي فلزهاي موجود در نخستين گروه از جدول تناوبي با از دست دادن تنها يك الكترون به آرايش هشت همةت) 
  آ و پ) 4  ) آ، ب و ت3  ) ب، پ و ت2  ) آ و ت1

-215 است؟ نادرستكدام مطلب  
lهاي با برابر شمار الكترون 3اي،  جدول دوره 3و  2، 1هاي  ) مجموع شمار عناصر دوره1 2 در اتمFe26 .است  
  پرتوهاي فرابنفش كمتر است.) نسبت طول موج پرتوهاي گاما به پرتوهاي فرابنفش از نسبت طول موج پرتوهاي ايكس به 2
lهايي با عنصر افزون بر الكترون 16اي تنها  عنصر جدول دوره 118) در بين 3 0 هاي با فقط داراي الكترونl 1 باشند. نيز مي  
Mاي اتمي به صورت ) اگر آرايش الكترون ـ نقطه4   باشد. مي MCl2باشد، فرمول كلريد آن به صورت :

-216 چند مورد از مطالب داده شده درست هستند؟ 
  اي كاربرد دارد. هاي رشته شود، در ساخت المپ آ) دومين گازي كه با افزايش دماي هواي مايع از آن خارج مي

  .هستندب مولكولي شوند كه به صورت تركي گاز يافت ميوسفر حداقل دو تروپ  اليةدر ، هواكره سازندةب) در يك نمونه از گازهاي 
اي در ژرفاي زمين نيـز   هاي هسته بو است و از واكنش رنگ و بي ترين گاز نجيب موجود در هواكره، بي ترين و فراوان پ) هليم به عنوان سبك

  شود. توليد مي
  دو گاز نجيب يافت. توان ، ميK73هواي مايع در دماي  سازندةت) درميان اجزاي 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
SO3،COگونةبا توجه به سه   2

NOو 3 Cl2 217 كدام مطلب زير درست است؟-
  شود. آنها پيوند دوگانه يافت مي همة) ساختار لوويس هر سه گونه مشابه يكديگر بوده و در ساختار 1
NOهاي ناپيوندي به پيوندي در ) نسبت شمار جفت الكترون2 Cl2 مشابه اين نسبت درNO2 .است  
COهاي ناپيوندي در ساختار لوويس ) شمار الكترون3 2

گونـة هاي ناپيوندي در ساختار لوويس  مشابه شمار جفت الكترون 3
NO

  است. 3
  ، اتم مركزي فاقد جفت الكترون ناپيوندي است.SiBr4  و PCl3برخالف ساختار لوويس SO3) در ساختار لوويس4

-218 است؟ نادرستكدام موارد از مطالب زير  
  شود. ها يافت مي دهنده اي روشن در واكنش تروپوسفري، گازي به رنگ قهوهآ) در واكنش توليد اوزون 

  شود. جوش باالتري داشته و به رنگ آبي روشن در حالت مايع يافت مي نقطةتر اكسيژن،  ب) آلوتروپ سبك
  شود. ميتعلق دارد كه گاز اوزون بيشتري در آنجا يافت  تروپوسفر اليةاوزون به منطقه مشخصي از  اليةپ) اصطالح 

  اند. اكسيدهاي نيتروژن موجود در هواكره از طريق واكنش گازهاي اكسيژن و نيتروژن درون موتور خودروها و در دماي باال به وجود آمده  همةت) 
  ) آ و پ4  ) ب و ت3  ) ب، پ و ت2  ) آ، ب و پ1

-219 اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست 
CHبرابر با وارون اين نسبت در SO2ناپيوندي درهاي پيوندي به  الكترون  آ) نسبت شمار جفت O2 باشد. مي  

  باشد. بو و بسيار سمي است و چگالي آن كمتر از هوا مي رنگ، بي ب) كربن مونوكسيد، گازي بي
كنند، زيرا مقدار و نوع مواد معدني در دسترس گيـاه   ده ميوري در كشاورزي استفا پ) برخي كشاورزان از كلسيم كربنات براي افزايش بهره

  كند. تغيير مي
  كند. بوده و در واكنش با آب بازتوليد مي MOبه صورت  M19ت) فرمول شيميايي اكسيد عنصر

  شود. خوردگي پوست بدن مي ث) گاهي خاصيت اسيدي باران باعث خشكي و ترك
  ) پ، ت و ث4  ) آ، ب و ث3  پ و ث) ب، 2  ) آ، ب و ت1

16/گرم فلز روي با مقدار كافي اكسيژن مقدار aاز واكنش   گرم روي اكسيد تشكيل شده است. از واكنش اين مقدار فلز روي با مقدار  2 220-
Zn)شود؟ توليد مي STPكافي هيدروكلريك اسيد چند ليتر گاز هيدروژن در شرايط  , O : g.mol )  165 16 

Zn(s)ها موازنه شوند.) (معادله O (g) ZnO(s) 2  
HCl(aq) Zn(s) ZnCl (aq) H (g)  2 2  

1(/11 2   2(/2 24  3(/4 48  4(/8 96   
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-221 چند مورد از مطالب زير درست است؟ 
  كنند. ها نقش اساسي ايفا مي مولكول هاي آنها درشت است و در واكنش زمين كرةكره شامل جانداران روي  آ) زيست

1/باشد، نسبت شمار كاتيون به آنيون در فسفات آن برابر MSO4به صورت Mب) اگر فرمول سولفات فلز    باشد. مي 5
  اند. ها به آرايش هشتايي نرسيده كدام از اتم يوندهاي اشتراكي در يون آمونيوم با هيدروژن سيانيد يكسان بوده و در يون آمونيوم هيچپ) شمار پ

  اكسيد مشابه است. هاي كربنات و نيترات با ساختار لوويس گوگرد تري ت) ساختار لوويس يون
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

H)... جز بههاي زير درست است،  گزينه همة  , C , O : g.mol )   11 12 16  222-
Hباالتر از HFجوش  نقطة) 1 O2  است زيرا پيوند هيدروژني موجود درHF تر از قويH O2 .است  
  ) با اينكه جرم مولي استون بيشتر از اتانول است اما نقطه جوش كمتري نسبت به اتانول دارد.2
PHجدول تناوبي به صورت 15دار عناصر گروه  هاي هيدروژن مقايسه نقطه جوش تركيب) 3 AsH NH 3 3   است. 3
H) با اينكه هر دو مولكول4 O2 وH S2خميده بوده و جرم موليH S2بيشتر است اما نقطه جوشH O2.بسيار باالتر است  

-223 هاي زير درست است؟ يك از عبارت با توجه به شكل زير، كدام 
هـا و مـواد آلـي     توان ميكروب ) به كمك اين دستگاه نمي1

  فرار موجود در آب را جدا كرد.
توان گفت غلظت مواد حل  ، ميBو  Aهاي  ) بين محلول2

  بيشتر است. Bشده در محلول 
هاي تقطير و صافي كربن، از جمله  روش برخالف روش) اين 3

  شود. آب شيرين محسوب مي تهيةهاي فيزيكي  روش
  توان از شدت فشار وارد شده توسط پمپ ايجاد فشار كاست. ) با گذشت زمان، مي4

 /89 75/درصد جرمي در اختيار داريم. اگر اين محلول را به 20كلريد  گرم محلول پتاسيم 4 ليتر آب اضافه كنيم، غلظـت يـون    ميلي 5 224-
/رسد؟ (چگالي محلول اوليه را پتاسيم به چند مول بر ليتر مي g.mL11 Cl)/در نظر بگيريد.) 2 , K : g.mol )  135 5 39 

1(/1 4   2(/1 2  3(/1 6  4(/1 8   
گرم آب است. اگر يك نمونه سيرشده  100گرم در  24گرم و  30به ترتيب برابر  C75و C50پذيري ليتيم سولفات در دماهاي انحالل  225-

162/از محلول ليتيم سولفات به جرم مانـد و   گرم كنيم، چند گرم رسوب در ته ظرف باقي مي C75را تا دماي C50گرم در دماي 5
  براي اينكه اين مقدار رسوب نيز از بين برود، چند گرم آب بايد به محلول اضافه كنيم؟

1(/ /31 25 7 5   2(/30 7 5  3(/ 31 25 9  4(30 9   
-226 عناصر موجود در گروه چهاردهم جدول تناوبي درست است؟ دربارةهاي زير  از عبارتچند مورد  

  شود. آ) با افزايش شعاع اتمي در ميان اين عناصر، به صورت كلي، تمايل عنصرها به از دست دادن الكترون بيشتر مي
تفاوت شعاع اتمي ميان هر دو عنصر متـوالي ديگـر در    فلز موجود در اين گروه با فلز آلومينيم، بيشتر از ب) تفاوت شعاع اتمي نخستين شبه

  اي است. دوره سوم جدول دوره
  پ) عنصري از اين گروه كه در دوره چهارم جدول قرار دارد، در اثر ضربه خرد شده و رسانايي الكتريكي كمي دارد.

  است. اتمي و چنداتمي يافت نشده ت) از نخستين عنصر موجود در اين گروه تاكنون هيچ يون تك
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

-227 كند؟ هاي زير عبارت داده شده را به درستي تكميل مي يك از گزينه كدام 
  »ها ............ باشد، ميزان ............ آنها ............ است. هرچه ............ آلكان«
  روي ـ بيشتر ) نقطه جوش ـ كمتر ـ گران2  ) نقطه جوش ـ بيشتر ـ فراريت ـ بيشتر1
  ) فراريت ـ كمتر ـ چسبندگي ـ بيشتر4  پذيري در آب ـ كمتر روي ـ كمتر ـ انحالل ) گران3

-228 هستند؟ نادرستهاي داده شده  كدام مطالب از عبارت 
  هاي كربن موجود در ساختار بنزن است. ترين سيكلوآلكان مشابه تعداد اتم هاي هيدروژن موجود در ساختار ساده آ) تعداد اتم
Cهيدروكربني سيرنشده با فرمولب) نفتالن  H10   ها به نام آروماتيك است. مهمي از هيدروكربن خانوادةاست كه سرگروه  8

  تواند توسط گاز بوتان در دماي باال و تحت فشار كم پر شود. پ) سوخت فندك مي
  توانند حالت فيزيكي گاز داشته باشند. مي C22نفت سفيد در دماي ندةدههاي تشكيل ت) برخي از آلكان

  ) ب و پ4  ) آ، پ و ت3  ) آ، ب و پ2  ) ب، پ و ت1

دستگاه ولايرودي فشالاير ا�جاد پمچپ

A محلول

Bمحلول
هن�مچهتراوا غشاي
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1/ليتر محلول ميلي 400از واكنش   بـا چگـالي   H2ليتر گـاز  6مول بر ليتر هيدروكلريك اسيد با مقدار كافي آلومينيم خالص مقدار  5 229-

/ g.L10 H)توليد شده است. بازده درصدي واكنش كدام است؟ 08 : g.mol ) 11 
Al(s))(معادله موازنه شود. HCl (aq) AlCl (aq) H (g)  3 2  

1 (75  2 (80  3 (50  4 (65  
Alواكنش نشدهموازنه  معادلةآلومينيم سولفات براساس   (SO ) (s) Al O (s) SO (g) 2 4 3 2 3 شـود. اگـر    % تجزيه مي57با بازده  3 230-

SOنشده% مطابق واكنش موازنه 70اكسيد توليد شده در اين واكنش با بازده  گاز گوگرد تري (g) SO (g) O (g) 3 2 تجزيه شده  2
9/و در نهايت الص اوليه چند كيلوگرم بوده اسـت؟  ليتر گاز اكسيژن در شرايط استاندارد توليد شود، مقدار آلومينيم سولفات ناخ 408

Al)بگيريد.)% در نظر 24(درصد خلوص آلومينيم سولفات را  , S , O : g.mol )   127 32 16  
1 (1  2(/1 5   3(/1 25  4(/1 75   

-231 چند مورد از مطالب زير درست است؟ 
  پذير نيست. آب اكسيژنه از واكنش مستقيم ميان گازهاي هيدروژن و اكسيژن امكان تهيةآ) 

  شود. شكل توليد مي مول فراورده گازي 6ب) با اكسايش هر مول گلوكز در بدن، تنها 
يي هر دو يكسان گرم روغن زيتون بدهيم، تغيير انرژي گرما 200گرم آب و ظرفي محتوي  200پ) اگر مقدار گرماي يكساني به ظرفي محتوي 

  خواهد بود.
  هاي آلي هستند كه رفتارهاي فيزيكي و شيميايي متفاوتي نسبت به يكديگر دارند. ت) روغن و چربي از جمله تركيب

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
-232 هاي زير درست است؟ كدام موارد از عبارت 

  است.آ) ارزش سوختي يك نمونه حاوي گاز اتان بيشتر از ارزش سوختي گاز مرداب 
  گيري كند. شوند را اندازه هايي كه در حجم ثابت انجام مي فرايندهاي انحالل و ساير واكنش Hتواند ب) گرماسنج ليواني مي

  يابد. پ) در ميان سه آلكان هگزان، هپتان و اوكتان، هرچه ميزان فراريت بيشتر شود، قدرمطلق آنتالپي سوختن كاهش مي
  مواد پيرامون ما در دما و فشار اتاق، آنتالپي معيني دارند. همةت) 

  ) پ و ت4  ) آ و ب3  ) آ و پ2  ) ب، پ و ت1
H)است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه هاي داده شده، كدام با توجه به ساختار تركيب  , C , O : g.mol )   11 12 16 233-

دارچين و اتانول نيز تواند در ساختار  ) ميII) گروه عاملي موجود در مولكول (1
  يافت شود.

) تفاوت جرم مولي دو ساختار داده شده مشابه عدد اتمي يكـي از عنصـرهاي   2
  موجود در اين دو ساختار است.

تواند در ساختار گشنيز و رازيانـه   ) ميIهاي عاملي موجود در مولكول ( ) گروه3
  نيز يافت شود.

عاملي و سير شده  زنجير يك هاي هيدروژن در ساختار الكل راست اتم  ه تعداد) مشابIIهاي هيدروژن در مولكول ( ) تعداد اتم4
  اتم كربن در ساختار خود است. 9با 

40/كامل تجزيةاز   هيـدروژن   تجزيـة توليـد شـده اسـت. هرگـاه در     درصد مقداري گاز اكسيژن  75گرم پتاسيم نيترات با خلوص  4 234-
Oپراكسيد همين مقدار گاز توليد شده باشد، گرماي آزاد شده برحسب كيلوژول كدام است؟ (آنتالپي پيونـدهاي  O وO O   بـه

N)باشد.) كيلوژول بر مول مي 146و  495ترتيب برابر  , K , O : g.mol )   114 39 16  
KNOنه شود.)ها مواز معادله واكنش( (s) KNO (s) O (g) 3 2 2  

H O (g) H O(g) O (g) 2 2 2 2 
1(/30 45   2(/60 90  3(/121 80  4(/182 70   

HO
C

(I) (II)
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-235 هاي زير را در نظر بگيريد: واكنش 
I) H (g) O (g) H O (l) , H kJ    2 2 2

1 2862  
II) NH (g) O (g) N (g) H O(l) , H kJ     3 2 2 24 3 2 6 1596  
III)N O(g) H (g) N (g) H O(l) , H kJ     2 2 2 2 370  

NHشده، اگر مطابق واكنش هاي داده واكنش معادلةبا توجه به  (g) N O(g) N (g) H O(l)  3 2 2 22 3 4 ثانيه،  240زمان   ، در مدت3
H)زماني چند مول بر دقيقه است؟ بازةكيلوژول انرژي آزاد شود، سرعت واكنش در اين  210 , N , O : g.mol )   11 14 16  

1(/0075   2(/0005  3(/0025  4(/005   
H)است؟ نادرستكدام گزينه   , C , O : g.mol )   11 12 16 236-

  ترين استر يكسان است. با تفاوت جرم مولي متان و ساده) بنزوييك اسيد يك نگهدارنده بوده و تفاوت جرم مولي آن با بنزن، 1
  سوزد. سوزد، در حالي كه همان مقدار الياف آهن در يك ارلن پر از اكسيژن مي ) الياف آهن در هوا نمي2
  فعال و ناپايداري است كه در ساختار خود، الكترون جفت نشده دارد. گونة،  ) راديكال3
  ها و ... است. ها در خودروها، كارخانه در ردپاي غذا به مراتب بيش از سوختن سوخت CO2) سهم توليد گاز4

-237 هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت 
  آ) پليمر به كار رفته در ساختار ظروف يكبار مصرف سير نشده است.

  ند.تواند پليمر تفلون را در خود حل ك ب) هگزان برخالف آب مي
  هاي ناپيوندي است. هاي پيوندي دو برابر شمار جفت الكترون وينيل كلريد، شمار جفت الكترون پلي سازندةپ) در مونومر 

  هاي شفاف استفاده كرد. توان در ساخت پالستيك اتن سنگين مي ت) از پلي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

H)است؟ نادرستيك از مطالب زير  كدام  , C , O : g.mol )   11 12 16 238-
  تر است. برابر مقاوم 5جرم خود،  آميدهاي ساختگي است كه از فوالد هم ترين پلي ) كوالر يكي از معروف1
جفـت الكتـرون    4تـوان   فقـط مـي    شـوند،  استرها استفاده مي كربوكسيليك اسيدهايي كه براي توليد پلي همة) در ساختار 2

  هاي اكسيژن قرار دارند. ناپيوندي يافت كه بر روي اتم
هـاي كـربن در    هاي هيدروژن در فرمول مولكـولي آن بـا تعـداد اتـم     بوتانول تركيبي محلول در آب است كه تعداد اتم -1) 3

  فرمول مولكولي نفتالن يكسان است.
  ها است. پنتانول، برابر جرم مولي نخستين عضو خانواده آلكن -1) اختالف جرم مولي استر موجود در آناناس و 4

استفاده از آنها  و همچنين ............ به انجام واكنش تمايلي ندارند زيرا اين پليمرها ساختاري شبيه به ............ دارندپليمرهاي حاصل از   239-
  صرفه اقتصادي دارد.

  ها سيكلوآلكان  هاي سير نشده ـ ) هيدروكربن2  ها آميدها ـ آلكان استرها و پلي ) پلي1
  ها آميدها ـ سيكلوآلكان استرها و پلي ) پلي4  ها آلكان  هاي سير نشده ـ ) هيدروكربن3

گرم از اين پليمر در مدت  240 است.  نوعي پليمر به صورت  تكرارشوندةواحد   240-
الكل توليد شده در ايـن   اسيد و دي شود. اختالف جرم دي خود تجزيه مي سازندة% به اسيد و الكل 30ثانيه با بازده درصدي  260زمان 

H)زمان چند گرم است؟ , C , O : g.mol )   11 12 16  
1 (37  2 (38  3 (39  4 (40  

2/به جرم مولي متان برابر Mنسبت جرم مولي عنصر   0/باشد. به ترتيب از راست به چپ، جرم مي 5 برابـر ............    Mمول از عنصر  8 241-
ــم ــا در   گــرم و شــمار ات ــا شــمار مولكــول  16ه ــرم ايــن عنصــر ب ــري گ ــوگرد ت ــا در ............ گــرم گ اكســيد يكســان اســت. ه

(H , C , O , S : g.mol )    11 12 16 32 
25/ـ 32) 3  32ـ  40) 2  32ـ  32) 1 25/ـ 40) 4  6 6  
  

C[
O

C O CH CH
2 2

� O [n

O
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100/بر اثر تجزيه  XCOمطابق واكنش XCO3مادةگرم از  8 (s) XO(s) CO (g) 3 26/در شرايط اسـتاندارد،  2 ليتـر گـاز    88 242-
به تقريب چقدر است و با فرض كامل  XCO3شود. در اين صورت به ترتيب از راست به چپ درصد جرمي عنصر اكسيژن در توليد مي

C)شود؟ بودن اين واكنش، چند گرم از جرم مواد جامد داخل ظرف كاسته مي , O : g.mol )  112 16 
1(/ /57 1 54 3   2(/ /56 4 57 1  3(/ /52 8 54 3  4(/ /52 8 57 1   

-243 چند مورد از موارد زير در ارتباط با هگزان، اتانول و استون درست است؟ 
Cها كاربرد دارد، داراي فرمول ها و رنگ اي كه به عنوان حالل چربي آ) ماده H O3   هاي آن قطبي هستند. بوده و مولكول 6

  توانند حل شوند. هاي آلي هستند و در آب نيز مي ب) هر سه جزء حالل
  پ) در ميان مولكول هاي استون برخالف اتانول، پيوندهاي هيدروژني وجود ندارد.

  توان جهت حالل در تهيه مواد دارويي، بهداشتي و آرايشي استفاده كرد. ت) از هگزان مي
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

-244  است؟ نادرستهاي ساختاري و پيوند ـ خط زير كدام گزينه  با توجه به فرمول 
   

                                            (CH ) CCH(CH )CH C H3 3 3 2 2 5 )II                     )I  
 

                                                                                 
)IV                                            )III  

  

  دهد. ) با سيكلوهگزان همپار بوده و با برم مايع يا هيدروژن كلريد واكنش ميIII) هيدروكربن (1
  ممكن است در نفت سفيد وجود داشته باشند. (II)برخالف آلكان (IV)و(I)هاي ) آلكان2
  باشد. متيل هپتان مي دي -4، 2اتيل  دي -3 ،5، (IV)) نام آيوپاك آلكان 3
Cبه صورت (II)) فرمول مولكولي آلكان4 H9   متفاوت است. (IV)و (I)هاي در آلكان CH2بوده و شمار واحدهاي 20

-CO2 245ليتر گـاز  Vگرما و  كيلوژول xگرم اتين مقدار  mباشد. هرگاه از سوختن كامل  كيلوژول بر گرم مي 50ارزش سوختي اتين برابر  
/را yكيلوگرم فلز  4توليد شده باشد و اين مقدار گرما دماي  STPدر شرايط  C62 5    افزايش دهد كه نسبت مقـدار عـدديx   بـهm 

/برابر yفلز  ويژةكدام است؟ (گرماي  J.g C 1 11 3  (.است(H , C : g.mol )  11 12 
C)(معادله موازنه شود. H (g) O (g) CO (g) H O(l)  2 2 2 2 2  

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

  
  
  
  

  شناسي زمين
  
  

 
-246 ؟باشد نمييك از رويدادهاي شكل زير صحيح  كدام 

1 (A  
2 (B 
3 (C  
4 (D  
  
 
-247 زمين تا خورشيد است. زمان گردش اين سياره به دور خورشيد چند سال است؟ ةفاصلبرابر  4اي با خورشيد  سياره ةفاصل 

1 (2  2 (4  3 (8  4 (16  
-248 شناسي كدام است؟  زمين ةگذاري اوليه، نخستين پديد در شكل زير بعد از رسوب 

  گذاري مجدد ) رسوب2  ) فرسايش1
  خوردگي ) چين4  ) شكستگي3

  
-249 دهد؟  هنجاري منفي را نشان مي يك از عناصر زير بي درصد وزني كدام 

1 (Si  37   2 (Fe  5   3 (O  46   4 (Al 18   
-250 باشند؟  هاي زير مي يك از تنش هاي نفتي ايران اغلب حاصل كدام تله 

  ) افقي4  ) برشي3  ) فشاري2  كششي) 1
متر بر ثانيه از آن عبور كند، دبـي آب كانـال    2باشد. اگر آب با سرعت  متر مي 3متر است و عمق آن  6عرض كانال آبي در يك مزرعه   251-

 چند متر مكعب بر ثانيه است؟ 
1 (36  2 (16  3 (24  4 (8  
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-252 ري دارد؟ ت ها نقش مهم يك از عوامل زير در هوازدگي شيميايي سنگ كدام 
  ) آبCO2   4) 3  ) گرما 2  ) اكسيژن 1

-253  ؟نيستندهاي زير، مناسب براي پي سازه  يك از سنگ كدام 
  

F E DCB A 
  گابرو  شيل گرانيت كوارتزيت سنگ گچ سنگ ماسه

 

1 (A  وB   2 (E  وF   3 (B  وE  4 (B  وF 
-254 است؟ نادرست» كادميم«يك از موارد زير در مورد عنصر  كدام 

  شود. ) از طريق گياهان خوراكي و آب منتقل مي2  هاي سولفيدي است. ) منشأ آن كانسنگ1
  شود. ) باعث بيماري ايتاي ايتاي مي4  باشد. سنگ مي ) منشأ آن زغال3

-255 شود؟  يك از اعضاي بدن مي بيماري سيليكوسيس باعث آسيب به كدام 
  ) ريه4  ) كبد3  ) كليه2  ) پوست1

-256 باشد؟ يك از موارد زير صحيح مي كدام 
  باشد. زا نمي ) سلنيم سرطان2  شوند. ) سوپراكسيدها مانع وقوع سرطان مي1
  باشد. تاي ايتاي حاصل مسموميت با جيوه مي) بيماري اي4  هنجاري مثبت كادميم است. ) بيماري ميناماتا حاصل بي3

-257 باشد؟ يك از موارد زير مي شده در گسل زير كدام اشاره ةمنطق 
  ) سطح گسل1
  ) فراديواره2
  ) فروديواره3
  ) شيب گسل4

  

-258 باشد؟ ذخاير عظيم گازي كشور در كدام پهنه مي 
  ) ايران مركزي4  داغ ) پهنه كپه3  ) پهنه سهند بزمان2  ) پهنه البرز1

-259 ؟شود نميهاي جغرافيايي زير ديده  يك از موقعيت ذخاير نفت و گاز ايران در كدام 
  شرق ) جنوب و جنوب4  غرب ) شمال و شمال3  شرق  ) شمال و شمال2  ) جنوب و غرب  1

-260 قرار دارند. ...........  در ايران و در امتداد پهنه...........  هاي آتشفشاني جوان در دوره تر فعاليت بيش 
  ) كواترنري ـ زاگرس 2  دختر   اترنري ـ اروميه، پل) كو1
  ) كرتاسه ـ زاگرس4    دختر ) كرتاسه ـ اروميه، پل3

-261 ترين پديده در شكل زير چيست و منطقه تحت چه تنشي قرار دارد؟  جديد 
  ) گسل ـ كششي 1
  ) گسل ـ فشاري 2
  ) نفوذي ـ كششي3
  ) نفوذي ـ فشاري 4
  

-262 ايم؟ پالئوزوئيك چند بار خروج از آب داشتهدر شكل زير، در دوران  
1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  

-263 شوند؟ ها كمياب محسوب مي زمين كدام كاني ةپوستبا توجه به فراواني عناصر در  
1 (SiO2   2 (PbS  3 (Al O2 3   4 (Fe O2 3   

-264 شود؟  ترين ميزان اصطكاك در كجاي آن ديده مي باشد. بيش شكل زير برش عرضي يك رودخانه مي 
1 (A  
2 (B   
3 (C   
4 (D  

-265 شود؟ در شكل زير چند گسل مشاهده مي 
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
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  ويراستاران گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف

  ثمين سادات اميني ـ پرستو رهاب  فاطمه اصل سليماني ـ سليمان شاوله  مرتضي كالشلو  زبان و ادبيات فارسي 1

  مانه ريحاني ـ محمدمهدي صديقيس  ولي برجي ـ كاظم غالمي كاظم غالمي  زبان عربي 2

  بقا  محسن بياتي ـ وحيد دولتي ـ محمد رضايي محمدرضا فرهنگيان  فرهنگ و معارف اسالمي 3
ـ سيداحسان هندي  ـ احمد منصوري    زاده ـ مجيد فرهنگيان الدين تقي معين  مرتضي محسني كبير 

  فاطمه پروين ـ نفيسه سميع   ماژالن حاجي ملكي  زبان انگليسي 4

  محمد پورسعيد ـ محمدمصطفي ابراهيمي   محمدامين نباخته  رياضي تجربي  5
  سجاد داوطلب ـ ميترا كريمي   محمدامين نباخته

  فاطمه سادات طباطبايي ـ معصومه فرهادي علي كرامت  علي كرامت شناسي زيست  6

  يزكار ـ مهديار شريفسينا پره  نصراهللا افاضل ـ مجتبي دانايي ـ جواد قزوينيان  جواد قزوينيان  فيزيك 7

  محمدي ـ كارو محمدي محبوبه بيك  محمد عظيميان زواره ـ عليرضا ميرزائيان تفتي  مسعود جعفري  شيمي 8

  -  رضا ملكانپور  زمين شناسي 9
  
  
 

 گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
 زهرا خرميزاده ـ  الدين تقيمعينزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ اميرعلي الماسي ـ

  
  
 

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

  ها:  معني درست كلمه
  غايت: پايان، فرجام، نهايت )1
  گمان، بي ترديد، به طور قطع آوري: بي )2
  شرايت: بيرق، پرچم، درف )3

  )161تا  151هاي  (فارسي دهم، صفحه
  )168تا  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .2
  ها:  معني درست واژه
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  )161تا  151هاي  (فارسي دهم، صفحه
  )168تا  159هاي  (فارسي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .4
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  صحيح است. 3گزينه  .7

  از مسعود سعد سلمان است.» 3«گزينة بيت 
  )48(فارسي دهم، صفحة 

  )94و  23، 15هاي  (فارسي يازدهم، صفحه
  صحيح است. 2گزينه  .8

  استعاره از مظلومان هابيليان 
  استعاره از ظالمان قابيليان 

  تضاد و جناس هابيل و قابيل 
  جناس قيامت  -قامت 
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  آميزي حس شنيدن بو 

  نماد ظلم شب 
  اضافه استعاري و تشخيص قامت شب 

  كنايه از ظلم كردن بر قامت شب تنيدن 
  صحيح است. 2ينه گز .9

  تلميح به داستان شيرين و فرهاد/ ايهام ندارد.) 1
  شرم. بيت اسلوب معادله دارد. / خيره چشم كنايه از لجوج و بي) 2
  آميزي ندارد. از دلِ كمان فغان خيزد: استعاره (تشخيص)/ حس) 3
  باد مراد: تشبيه/ اسلوب معادله ندارد. )4

  )6و  5هاي  (فارسي دهم، درس
  صحيح است. 4گزينه  .10

  تضاد آرد  برد و مي الف) مي
  استعاره از دنيا ب) تماشاگاه 

  كنايه از نابود كردن ج) دود برآوردن 
  المثل است. د) مصراع دوم ضرب

  يهتشب هـ) ناخنِ مه نو 
  )14و  6، 5هاي  (فارسي دهم، درس

  صحيح است. 4گزينه  .11
  استعاره از ابر و مژگان يار تير و كمان 

  ايهام تناسب (در معني تيردان با آماجگه و پيكان ... تناسب دارد.) قربان 
  تشبيه گيسوي يار به كمر و روي او به ايمان

  ظيم كردن: كنايه از اداي احترام كردنتع
  بيت، تناقض، تلميح، ايهام و حسن تعليل ندارد.

  )6و  5هاي  (فارسي دهم، درس
  صحيح است. 4گزينه  .12

  كليد دل و درِ اميد: تركيب اضافي
  ما، همه، پيش توايم: همه، بدل از ما

اي (كسي كه: مناداي محذوف)، (تو: نهاد محـذوف)، جملـه (قيـد)، مـا     
  ند)، هستي(مس

  )10(فارسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .13

حذف  اي (كسي كه) جام و ميناي طرب نقش كف پايت (است)  )1
  معنايي قرينةبه 
اي تمكين (ده)  گويم) رم وحشي نگاهان را پاره الهي (با تو سخن مي )2

  ييمعنا قرينةحذف به  
  لفظي قرينةحذف به  مردمي كرد و كرم (كرد)  )3
 اينك من (در اختيار تو هستم) و اينك سر (در اختيار توسـت)   )4

  قرينة معناييحذف به 
  )2(فارسي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .14
  حرف اضافه است.» چون« » 1«گزينة در 
  ساز است. پسوند وابسته» كه«  4و  2 گزينةدر 
  ساز پيوند وابسته اگر 3گزينة در 

  )10(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .15

  تكرار (جهل) )1
  معطوف (خم گشتن) )2
  ل)) جمله (بد4

ة واژ، ربط اسـت و نقـش دسـتوري دو    »واو«، انواع »3«گزينة توجه: در 
  متفاوت است.» رسوا«

  )8(فارسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .16

  هستي منتو هم وثاقِ  تو هم وثاقي  رام»: 2«گزينة 
  اليه فك اضافه                           مضاف            

  )48فارسي دهم، صفحة (
  صحيح است. 3گزينه  .17

: هركسي محرم اسرار عشق نيست، 4و  2، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه
  داند. هركسي سخن عشق نمي

  شرط عشق ورزي، گذشتن از خود است.»: 3«مفهوم بيت 
  )18(فارسي دهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .18
  ق درمان ندارد.: درد عش3و  2و  1هاي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه

  معشوق خواستة): لزوم پذيرفتن 4( گزينةمفهوم بيت 
  )6(فارسي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .19
  : خودبيني معشوق.4و  3، 2هاي  مفهوم مشترك گزينه

  برد. : زيبايي معشوق دل و دين از همه مي1 گزينةمفهوم 
  )1(فارسي دهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .20
  : بلندي از آن يافت كه او پست شد.4و  3، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه

  فروتني و تواضع به دور از تملق و چاپلوسي» 2«گزينة مفهوم بيت 
  )1(فارسي دهم، درس 

  )17(فارسي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 3گزينه  .21
  كند. عاشق حقيقي اسرار عشق را فاش نمي )1
  هاي عشق براي عاشق حقيقي گواراست. سختي) 2
  هراسد. : عاشق حقيقي از راه پرخطر عشق نميبيت اول) 3

  بيت دوم: دو رنگي در عشق حقيقي جاي ندارد.   
  مردن در راه معشوق عين زندگاني است. )4

  )11(فارسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .22

پند نصيحت گو بر عاشق اثري »: 4«گزينة مفهوم مشترك بيت سؤال و 
  ندارد.

  قف نيست.هر كسي بر اسرار عشق وا )1
  انتظار عاشق براي وصال )2
  كنند. پند و اندرز، عشق را افزون مي) 3

  )1(فارسي يازدهم، درس 
  صحيح است. 2زينه گ .23

  رسد. : ظالم به سزاي اعمالش مي4و  3، 1هاي  مفهوم مشترك گزينه
  ظلم ظالم هميشگي است.»: 2«گزينة مفهوم 

  )5(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .24

: هركس بر خداوند توكل 4و  2، 1هاي  و ابيات گزينه شريفه آيةمفهوم 
  كند، او برايش كافي است.

  كند. توكل انسان را از تالش بي نياز مي»: 3«گزينة مفهوم 
  )6(فارسي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .25
 كند. در اين بيت، عاشق، ديگران را از زخم و مالمت منع مي

  )7(فارسي يازدهم، درس 
  يزبان عرب

 صحيح است. 1گزينه  .26
و  2هـاي   افكني، هر كه را داخل كني (رد گزينه من تُدخل: هر كه را بي

  )4و  3هاي  ) / ما.... من أنصارٍ: هيچ ياوري ندارند (رد گزينه3
  )5(عربي دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .27
طعام الواحد (تركيب وصفي نيست بلكه اضافي است): غـذاي يـك نفـر    

و  1هـاي   ) / طعام االثنين: غذاي دو نفر (رد گزينه2و  1هاي  (رد گزينه
) / الجماعة: جماعت 4و  1هاي  ) / فَلنأكل: پس بايد بخوريم (رد گزينه2

  ) 4(رد گزينه 
  )2(عربي دهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .28
 1هاي  ال يحاوِلوا (الي نهي): نبايد تالش كنند، نبايد بكوشند (رد گزينه

) / 1تا او را رسوا كنند، تا رسـوايش كننـد (رد گزينـه     ) / ليفضحوه:3و 
د المـرء:   2كبائر ذنوب: گناهان بزرگي، گناهاني بزرگ (رد گزينه  تُبعـ / (

  )2سازد انسان را (رد گزينه  دور مي
  )2(عربي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .29
و بـه   بـوده ) / يفتخـر (جملـه وصـفيه    4رجل(نكره): مردي (رد گزينـه  

قبلـي ماضـي    شود چون فعل عبارت رت ماضي استمراري ترجمه ميصو
) / بدأ بِالكالم: شروع به 4و  1باليد (رد گزينه  كرد، مي است): افتخار مي

و  1هـاي   ) / لكنّهم: اما آنها (رد گزينه4و  3 هاي صحبت كرد (رد گزينه
  )3) / بِه: به او(رد گزينه 3

  )4(عربي يازدهم، درس 
  ست.صحيح ا 1گزينه  .30

) / يتـراحم  3آورد (رد گزينـه   آيد، مرا به شگفت مي يعجبني: خوشم مي
) / يسـاعد (مضـارع   4كننـد (رد گزينـه    الناس: مردم باهم مهرباني مـي 

) / 4و  2هـاي   مجهول): مورد كمك واقع شوند، ياري شـوند (رد گزينـه  
ــدگي خــود، در    ــارت): در زن ــه بخــش دوم عب ــق ب ــاتهم (متعل فــي حي

جمله وصفيه و مضـارع اسـت   » يتراحم«). نكته: 3رد گزينه زندگيشان (
كه فعل عبارت قبلي نيز مضارع است و در اين حالت، جمله وصفيه بنـا  

  تواند به صورت مضارع التزامي و اخباري ترجمه شود. به نياز جمله مي
  )4(عربي يازدهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .31
) / 2كردم (رد گزينـه   اور نميما كنت اُصدقُ (ماضي منفي استمراري): ب

) / 4) / يوماً: روزي، يـك روز (رد گزينـه   4أن أري: كه ببينم (رد گزينه 
ينقذُ (مضارع + مضارع = مضارع التزامي يا اخباري): نجات بدهد، نجات 

هاي  ) / كاد يغرق: نزديك بود غرق بشود (رد گزينه1دهد (رد گزينه  مي
  )4و  1

  )7(عربي دهم، درس 
  صحيح است. 3ينه گز .32

) / للقـطّ:  1هاست، از عجايب اسـت (رد گزينـه    من العجائب: از شگفتي
) / لساناً مملـوءاً (موصـوف و صـفت): زبـاني پـر،      1گربه دارد (رد گزينه 
) / 2كند (رد گزينـه   ) / تُفرز: ترشح مي4و  1هاي  زباني لبريز (رد گزينه

لسريع: بـراي بهبـودي سـريع    ) / لالتئامها ا4ليلعق: تا بليسد (رد گزينه 
  )4و  2هاي  آنها (رد گزينه

  )3(عربي دهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .33

تركيب اضافي است نه وصفي، پس بايـد بـه   » أكبر المقابر« 1در گزينه 
» فُرشاة األسنان« 2صورت (بزرگترين قبرستانها) ترجمه شود. در گزينه 

يعنـي  » مالبسـي «به معناي (مسواك) اسـت نـه خميـر دنـدان، ضـمناً      
است و مضـارع  » تَفَعل«ماضي از باب » تَجلَّي« 4در گزينه ». لباسهايم«

  باشد. گر شده است) مي نيست بنابراين؛ ترجمه درست آن (جلوه
  )4(عربي دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .34
مضارع مجهول است كه به صـورت معلـوم ترجمـه شـده     » يشكَّل«اوالً 

به صورت (تشكيل شود) ترجمه شود، ثانيـاً   است و نادرست است و بايد
» لــِ «نكره بوده و حرف » فريق«غلط است زيرا » تيم گفتگوي ديني...«

  نيز ترجمه نشده است.
  )7و  6هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است. 3گزينه  .35
ماضـي اسـت و همـراه فعـل كـان، ماضـي بعيـد        » إسـتمعوا « 1در گزينه 

جمع مونث مخاطـب  » تَستمعنَ« 2زينه شود (گوش داده بودند). در گ مي
كـان همـراه    3كه فعل عبارت فارسي غايب است. در گزينه  است در حالي

شود و فعل ناقص نيـز در   مضارع به كار رفته و معادل ماضي استمراري مي
اول جمله و قبل از اسم خود مفرد به كار رفته است و درست است و فعل 

جمـع مـذكر   » كانوا« 4دارد. در گزينه نيز با اسم و جمله فارسي مطابقت 
  كه جمع مونث است مطابقت ندارد.» الطالبات«است و با 

  )7و  2هاي  (عربي يازدهم، درس
 متن: ترجمة

اگر سخن گفتن از جنس نقره باشد پـس سـكوت از طالسـت. و طـال     «
گرانبهاسـت امـا طـال بسـيار     اي  مانند نقره نيست. نقره معدن و گنجينه

قره است. هدف از اين سخن اين است كه سكوت از سخن تر از نگرانبها
بيهوده بهتر است. قصد گفتن بهتر است و خاموش بودن از سخن پوچ و 

كـه  اره ما را بـه سـكوت وادار كنـد چرا   ها اين نيست كه همو اين عبارت
سخن گفتن براي انسان در جهـت دفـاع از اعتقـاد او يـا نشـر علمـش       

ر انسان واجب است كـه سـكوت را در   بهترين انتخاب است. همينطور ب
از حـرف زدن و   برابر ستم و نابرابري نپذيرد. سكوت و خاموشي معموالً

سخن گفتن گرانبهاتر است جز هنگامي كه الزم و واجب باشد كه سخن 
گفتن را انتخاب كنيم. بنابراين، انتخاب سـكوت در برابـر سـتم اشـتباه     

شك مردم سـرزنش   و بيفاحشي است كه داللت بر ترس و هراس دارد 
كنند كسي را كه سكوت كند هنگامي كه بر او واجـب اسـت سـخن     مي

گمـان؛   بگويد و آنچه را كه الزم است با صـداي بلنـد، آشـكار كنـد. بـي     
سخن پوچ همان است كه سودي براي ديگران نـدارد و در جـاي خـود    
نيست. همينطور امكان دارد كه انسان عاقل و باهوش گـاهي سـكوت را   

خاب كند تا آنچه را كه درون اوست برساند، پس چه بسـيار سـكوتي   انت
  ».كه گوياتر از سخن گفتن است
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  صحيح است. 2گزينه  .36
  مطابق متن، ارزش سكوت معموالً بيشتر از حرف زدن است.

  صحيح است. 3گزينه  .37
  مطابق متن، وقتي ستم را ببينيم بايد سكوت نكنيم بلكه سخن بگوييم.

  صحيح است. 3گزينه  .38
طابق متن، سخن پوچ و بيهوده همان سخني اسـت كـه هـيچ سـودي     م

  براي ديگران ندارد.
  صحيح است. 4گزينه  .39

  در متن، نكوهيده بودن ظلم و نكوهش كردن آن به وسيله مردم نيامده است.
  صحيح است. 1گزينه  .40

» إختيار«نادرست است چون » أحسن«مضاف للمضاف إليه  1در گزينه 
  ف است.مضا» أحسن«مضاف اليه و 

  صحيح است. 2گزينه  .41
مزيد ثالثي و داراي يك حرف زايد نادرست است. اين فعـل   2در گزينه 

  ثالثي مجرد است و حرف زايدي ندارد.
  صحيح است. 4گزينه  .42

  ». تكلُّم«شود نه  مي» تَكليم«كه از باب تفعيل است » يكلِّم«مصدر فعل 
  صحيح است. 3گزينه  .43

ة «و » منطَقَـة «بايد به صورت » ةبِرّي«و » منطَقَة« 1در گزينه  رّيـبـه  » ب
انـد و   به درستي به كار نرفته» معينَة« و » تَتكَلِّم« 2كار روند. در گزينه 
نيـز   4باشـد. در گزينـه    مـي » معينَـة «و » تَـتكَلَّم «شكل صـحيح آنهـا   

  به كار رود.» يجالس«بايد به صورت » يجالَس«
  )7(عربي دهم، درس 

  يح است.صح 3گزينه  .44
ال «به معناي (كارگر است) و جمع مكسر آن » عامل« 3در گزينه  مـع «

  به معناي (مزدور) است.» عميل«جمع مكسر براي » عمالء«باشد و  مي
  )7و  5، 4هاي  درس  (عربي دهم،

  صحيح است. 1گزينه  .45
 4و  2هـاي   در جاي خالي اول به اسم فاعل نياز داريم بنـابراين؛ گزينـه  

توان  ستند (المساعد، المساعدين). در جاي خالي دوم هم مينادرست ه
كـه جمـع مـذكر مخاطـب اسـت يكـي از       » تَشـكروا «با توجه به فعـل  

را قرار داد. (ترجمه عبارت: بهتر اسـت  » نُصرتم«يا » نَصروكم«هاي  فعل
  كنندگان، هنگامي كه ياري شديد). كه تشكر كنيد از ياري

  )8و  6هاي  (عربي دهم، درس
  صحيح است. 3گزينه  .46

نيـز مفعـول آن   » حركـات «مضارع معلوم اسـت و  » تُؤدي« 1در گزينه 
هاي زيادي را ديدم كه حركات گروهـي در دريـا انجـام    باشد (دلفين مي
كنـد) مضـارع    به معناي (پراكنـده مـي  » يفرِّق« 2دادند.). در گزينه مي

باشـد. در   ينيز فاعل آن مـ « كالم«مفعول و » المسلمين«معلوم است و 
ماضي مجهـول  » ذُكرَ«ها  با توجه به معناي جمله و ساير نشانه 3گزينه 

و او  ذكر شده اسـت است (ترجمه عبارت: همانا نام ذو القرنين در قرآن 
ماضـي  » انكَشَـفت « 4كـرد). در گزينـه    مردي بود كه با ستم مبارزه مي

  شوند.باب انفعال است و فعل هاي اين باب مجهول نمي
  )6ي دهم، درس (عرب

  صحيح است. 2گزينه  .47
اسم تفضيلي وجود ندارد  2اسم تفضيل است، در گزينه » أتقَي« 1در گزينه 

اسـم تفضـيل و مفـرد آن    » األكابِر« 3فعل مضارع است. در گزينه » أقرَأ«و 
  اسم تفضيل است.» أرخَص« 4بر وزن أفعل است. در گزينه » أكبر«

  )1(عربي يازدهم، درس 
  حيح است.ص 3گزينه  .48

از بـرادر بزرگـت   «الم به معنـاي (بـراي اينكـه، تـا) اسـت:       1در گزينه 
نيـز الم همـين    2در گزينـه  ...». مشورت بگير تا تو را راهنمـايي كنـد   

فرزندت موفـق شـود پـس او     براي اينكهكاربرد را دارد. (ترجمه عبارت: 
) به كار الم امر به معناي (بايد 3بايد شب و روز تالش بكند). در گزينه 

هر دو الم بر سـر   4در گزينه ...». اين بازيكنان بايد تالش كنند « رفته: 
  باشد. اسم وارد شده و حرف جر مي

  )6و  5هاي  (عربي يازدهم، درس

  صحيح است. 4گزينه  .49
شرطي نيست بلكه موصولي و به معناي (كسي كـه)  » من« 4در گزينه 

رجمه عبارت: كسي را كه است زيرا جمله ساختار كلي شرط را ندارد. (ت
 1همراه مادرش در بازار ديديم هم شاگردي جديد ماسـت.). در گزينـه   

جواب شرط از نوع جملـه اسـميه   » فأجره علَي اهللا«فعل شرط و » عفا«
جواب شرط از نـوع  » فهو جاهل«فعل شرط و » قال« 2است. در گزينه 

 فعلــيكم«فعــل شــرط و » تطلبــوا« 3جملــه اســميه اســت. در گزينــه 
  جواب شرط از نوع جمله اسميه است.» مساعدتي

  )2درس   (عربي يازدهم،
  صحيح است. 3گزينه  .50

رة « 1در گزينه  كسـخبـر امـا؛ اسـم مفعـول اسـت. در ايـن گزينـه        » م
اسـم   2نيز اسم فاعل است اما؛ نقش مفعولي دارد. در گزينـه  » الفاعل«

اه بگيـريم. در  را نبايد بـا اسـم فاعـل اشـتب    » غاية«فاعلي وجود ندارد و 
كه اسم فاعل است، خبر محسوب مي » كاذب«مبتدا و » أنت« 3گزينه 

اسم فاعل و صفت است. در ايـن گزينـه   » صادق«نيز  4شود. در گزينه 
  باشد.  خبر مي» طفل«نيز 

  )8و  6هاي  (عربي دهم، درس
  فرهنگ و معارف اسالمي

 صحيح است. 3گزينه  .51
، »طلبـد  ندگي زودگذر دنيا را مـي آن كس كه تنها ز«قرآني  شريفةعبارت 
هاي فرعي و دنيوي اشاره دارد كه دنياطلبان خواهان آن هسـتند   به هدف

هاي فرعي دل ببنديم كه مانع مـا در رسـيدن بـه     و نبايد آن قدر به هدف
هاي اصلي باشد و عبارت اگر جمله كارها را به جـاي آري و آن كـار    هدف

  مؤيد آن است.اصلي را فراموش كني هيچ نكرده باشي 
  ها: دليل نادرستي ساير گزينه

به اهميت و تقدم هدف اصلي بر هدف فرعي اشـاره دارد و   4و  1گزينه 
  به هدفمند بودن جهان آفرينش اشاره دارد. 2گزينه 

  )14و  17هاي  ، صفحه1(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .52

شما دشمني و كينه  خواد به وسيله شراب و قمار، در ميان ـ شيطان مي
  ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد.

ها پشت به حق كردنـد   ـ كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن
شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را بـا آرزوهـاي   

  طوالني فريفته است.
  )34، صفحة 2(دين و زندگي دهم، درس 

  .صحيح است 1گزينه  .53
  و قالوا ما هي اال حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما يهلكنا اال الدهر و مـا

كافران، (منكـران معـاد) گفتنـد:     لهم بذلك من علم ان هم اال يظنون
كنـد البتـه    شويم و ما را فقط گذشت روزگار نابود مي گروهي زنده مي«

  »ست.گويند بلكه فقط ظن و خيال آنان ا اين سخن را از روي علم نمي
  )44، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .54
: انسان در وجود معاد شك ندارد بلكه علت انكارش اين 5 آيةقيامت  ةسور

  خواهد بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كند. است كه او مي
  )58، صفحة 4(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .55
وگوي انسان با خدا، به  با اشاره به گفت عونِ ... كلّاقال ارجِعبارت 

لُ   وجود شـعور و آگـاهي در بـرزخ اشـاره دارد. عبـارت       لّـي اَعمـلَع
به سسـتي در عـزم شـخص در    » شايد»: «لَعلَّ«با استفاده از  صالحاً

  كند. نيكوكاري اشاره مي
و قائلُهـا   عبارت  ةٌ هـ مـإنَّها كَل     ـ ه درخواسـت  پاسـخ منفـي خداونـد ب

  بازگشت كافران به دنياست.
به برانگيختگي در قيامت پس از طي كـردن   الي يومِ يبعثونَعبارت 

  كند. عالم برزخ اشاره مي
  )65، صفحة 5(دين و زندگي دهم، درس 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  . پاسخنامه تجربي 11دوازدهم . آزمون  ةپاي     

 
5

  صحيح است. 4گزينه  .56
شوند و انسان  اعمال، تمام اعمال انسان در قيامت حاضر مي نامةبا دادن 

  بينند. د را ميعين اعمال خو
اعمال، برخي بدكاران به انكار اعمال ناشايسـت خـود روي    نامةبا ديدن 

آورند تا جـايي كـه بـراي نجـات خـود از مهلكـه بـه دروغ سـوگند          مي
  اند. خورند كه چنين اعمالي را انجام نداده مي

  )76، صفحة 6(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .57

كساني كه پيمان الهي و «فرمايد:  عمران مي آل ةسور 77 آيةخداوند در 
اي در آخرت  ها بهره فروشند، آن سوگندهاي خود را به بهاي ناچيزي مي

همچنـين در  » هاسـت.  نخواهند داشت ... و عذاب دردناكي كه بـراي آن 
براي كساني كـه كارهـاي زشـت انجـام     «فرمايد:  نساء مي ةسور 18 آية

هـا   توبـه كـردم، توبـه نيسـت و ايـن     گويد: االن  دهند و هنگام مرگ مي
  كساني هستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم.

  )100و  89هاي  ، صفحه7(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .58

كنـد و راه و رسـم    هايي كه لقمان حكيم به فرزندش مـي  بعد از سفارش
اصبِر علي مـا  و گويد:  دهد (مقدم)، به وي مي زندگي را به او نشان مي

رسد  بر آنچه (در اين مسير) به تو مي: «اَصابك انَّ ذلك من عزمِ االُمورِ
  (مؤخر)» در كارهاست. ةصبر كن كه اين از عزم و اراد

  قوي، صبر كردن در برابر مشكالت است. ةهاي عزم و اراد پس يكي از ويژگي
  )99، صفحة 8(دين و زندگي دهم، درس 

  ست.صحيح ا 1گزينه  .59
كه در انتهاي آيه آمده است، به محبت خدا اشاره دارد » حبا هللا«عبارت 

و بيانگر تولي است. طبق اين آيه ايمان به خدا علـت، محبـت بـه خـدا     
  معلول و ثمره است.

  )112، صفحة 9(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .60

ده شود. هاي تبليغ آن است كه دستورات مشكل، آسان جلوه دا از شيوه
فرمايـد: فرمـان روزه مخـتص شـما مسـلمانان نيسـت، در        اين آيه مـي 

هاي پيشين نيز اين قانون بوده است. و عمل به دستوري كـه بـراي    امت
تر از دستوري است كه تنها براي يك گروه باشد.  ها بوده، آسان همه امت

كُملنْ قَبينَ ملَي الَّذع بكَما كُت  
  روزه نيز عبارت است از: تقوا.ترين فايده  مهم

  )129، صفحة 10(دين و زندگي دهم، درس 
 صحيح است. 3گزينه  .61

هـاي عفـاف در روح انسـان قـوي و مسـتحكم       به همان ميزان كه رشته
شود و به همان ميزان نيز  شود، نوع آراستگي و پوشش او باوقارتر مي مي

ي و شـود، آراسـتگ   كه رشته هاي عفاف انسـان ضـعيف و گسسـته مـي    
  گيرد. تر و جنبه خودنمايي به خود مي پوشش او سبك

  :) ميفرمايدامام علي (
مبادا خود را براي جلب توجه ديگران بيارايي كه در اين صورت ناچـار  «

  ».شوي با انجام گناه به جنگ خدا بروي مي
  )140، صفحة 11(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .62
دنينَ   يا أَيّها ا آيةمطابق  ينَ يـنؤْم الْمـ اءسنو كنَاتبو اجِكوأَزقُلْ ل ّلنَّبِي

علَيهِنَّ منْ جلَابِيبِهِنَّ ذَلك أَدنَي أَنْ يعرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا    
اي پيـامبر! بـه همسـران و دخترانـت و زنـان مؤمنـان بگـو:        : «رحيما
تـر اسـت، تـا (بـه      ند بر خود بيفكنند، اين (عمل) مناسبهاي بل روسري

عفّت و پاكدامني) شناخته شـوند و مـورد آزار قـرار نگيرنـد، و خداونـد      
بـه  » فاليوذين: مورد آزار قرار نگيرنـد «  ، قسمت»آمرزنده مهربان است.

  نقش حفاظتي پوشش اشاره دارد.
  بطور كامل بپوشاند. اي باشد كه گردن و گريبان زنان را پوشش بايد به گونه

  )148و  147هاي  ، صفحه12(دين و زندگي دهم، درس 

 صحيح است. 1گزينه  .63
و بخش در جهان مادي اسـت:   و اساس زندگي و حيات ماية حياتآب 

و اجابت خدا و  لنحيي به بلدة ميتاًو  جعلنا من الماء كلّ شيء حي
وا استجيبوا هللا و يا ايها الذين آمنبخش بعد روحاني است:  رسول حيات

ايد، دعوت  اي كساني كه ايمان آورده: «للرسول، اذا دعاكم لما يحييكم
خواند كه بـه   گاه كه شما را به چيزي فرامي خدا و پيامبر را بپذيريد، آن

  »بخشد شما زندگي حقيقي مي
  )9، صفحة 1(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .64
قطعاً دين نزد خداوند، اسالم است و «خوانيم:  يآل عمران م ةسور 19 آيةدر 

اهل كتاب در آن، راه مخالفت نپيمودند مگر پس از اينكـه بـه حقانيـت آن    
  آگاه شدند، آن هم به دليل رشك و حسدي كه ميان آنان وجود داشت.

  )23، صفحة 2(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .65

تشويق به تفكر و آموختن علم  قرآنافال يتدبرون الدر بخش اول آيه 
مؤيد اعجاز محتوايي و تأثيرناپـذيري از عقايـد دوران جاهليـت اسـت و     

مؤيد  لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراًبخش دوم آيه 
عدم تعارض و ناسازگاري است كـه بـه انسـجام درونـي در عـين نـزول       

  تدريجي آيات اشاره دارد.
  )41، صفحة 3يازدهم، درس  (دين و زندگي

  صحيح است. 3گزينه  .66
الم تر الي الذين يزعمون فرمايد:  نساء مي ةسور 60 آيةقرآن كريم در 

انّهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحـاكموا الـي   
الطاغوت و قد اُمروا ان يكفـروا بـه و يريـد الشـيطان ان يضـلّهم ضـالالً       

كنند به آنچه بر تو نازل شده  اي كساني كه گمان مي ديدهآيا ن: «بعيداً
خواهند داوري به نـزد   و به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارد اما مي

طاغوت برند حال آنكه به آنان دستور داده شـده كـه آن كفـر بورزنـد و     
پيامـد و  » خواهد آنان را بـه گمراهـي دور و درازي بكشـاند    شيطان مي

ضـالالً  وري به نزد طـاغوت گمراهـي دور و دراز اسـت    عاقبت بردن دا
حديد، غايت و هدف ارسال رسوالن اين  ةسور 25 آيةو براساس  بعيداً

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات عدل و داد برخيزند:  اقامةاست كه مردم به 
  .و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

  )55، صفحة  4(دين و زندگي يازدهم، درس
  صحيح است. 4گزينه  .67

نساء  ةسور 59 آيةتوان در  پس از رحلت رسول خدا را مي برنامة خداوند
شود كه پس از اطاعت  يافت زيرا در اين آيه تكليف مؤمنان مشخص مي

خداوند و رسول او، بايد پيرو چه كساني باشـند (اي مؤمنـان از خـدا و    
  رسول و ولي امرتان اطاعت كنيد.)

  )66، صفحة 5زندگي يازدهم، درس (دين و 
  صحيح است. 4گزينه  .68

كوشي و دلسوزي ايشان در امر  هاي رهبري پيامبر سخت يكي از ويژگي
كرد تا حتي كسـاني را كـه بـا ايشـان      هدايت بود. آن حضرت تالش مي

جنگيدند هدايت و به سوي حق دعوت نمايد. برخي از بزرگان قبايل  مي
هـايي را عليـه آن    ديدنـد، جنـگ   خـود مـي  كه تعاليم اسالم را به ضـرر  

انداختند؛ ولي پيامبر به ناچار مسلمانان را براي مقابله  حضرت به راه مي
اگـر كـافري در جنـگ    «كردند. همچنين ايشان فرمود  با آنان بسيج مي

  ...»كشته شد او را مثله نكنيد 
  )78و  77هاي  ، صفحه6(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .69
پيامـد تحريـف در    تفسير آيات قرآن موافق بـا منـافع قدرتمنـدان    

  معارف اسالمي و جعل احاديث 
 اميـه   هاي بزرگ و مجلـل توسـط حاكمـان بنـي     ساخته شدن كاخ

  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت
  )93و  92هاي  ، صفحه7(دين و زندگي يازدهم، درس 
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  صحيح است. 4گزينه  .70
 همـة  ةاطهار با حضور فعال و سازنده و با تكيه بر علم الهـي دربـار   ائمة

منـد   كردنـد و مسـلمانان را از معـارف خـود بهـره      مسائل اظهارنظر مـي 
ساختند (تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نـو)، آنهـا بـدون     مي

) سـخنان آن  ر (توجه بـه ممنوعيـت خلفـا در نشـر احاديـث پيـامب      
هـا را بـه    آموختند و اين آموختـه  حضرت را به فرزندان و ياران خود مي

  كردند. نسل بعد منتقل مي
  )101و  100هاي  ، صفحه8(دين و زندگي يازدهم، درس 

 صحيح است. 2گزينه  .71
 وعد اهللا الّذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ... شريفة آيةدر انتهاي 

منيت اشاره شده است كه به امنيت كامل از اهـداف  به تبديل ترس به ا
  مهدوي اشاره دارد. جامعة

  )120و  114هاي  ، صفحه9(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .72

امر به معـروف و نهـي از منكـر     تر شدن هدايت جامعه  عامل آسان
  (نظارت همگاني)

  اولويت دادن به اهداف اجتماعي ه تر جامع موفق ةعامل ادار
  )131، صفحة 10(دين و زندگي يازدهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .73
من كان  آية) به اين معناست كه ايشان مفهوم اين سخن پيامبر اكرم (

  را دريافته و رسيدن به عزت را در گرو بندگي خدا دانسته است. يريد العزّة
  )141و  139هاي  ، صفحه11و زندگي يازدهم، درس (دين 

  صحيح است. 2گزينه  .74
و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً  شريفة آيةپيام صورت سؤال از 

 لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة انّ في ذلك آليات لقوم يتفكّرون
  .شود كه در انتهاي آيه به اهل فكر اشاره شده است برداشت مي

  )149، صفحة 12(دين و زندگي يازدهم، درس 
  صحيح است. 3گزينه  .75

كسي كه غسل بر او واجب است، اگر عمدا تا اذان صـبح غسـل نكنـد يـا اگـر      
توانـد روزه بگيـرد. البتـه اگـر      اش تيمم است، عمداً تـيمم نكنـد، نمـي    وظيفه
گيرد و تواند با تيمم روزه ب انگاري كند و غسل نكند تا وقت تنگ شود، مي سهل

  روزهاش صحيح است؛ اما در مورد غسل نكردن، معصيت كرده است.
  )130، صفحة 10(دين و زندگي دهم، درس 

  زبان انگليسي
  صحيح است. 1گزينه  .76

توانم كمكتان كنم؟ بله، من دنبال يك لباس كوچك قرمز  معني: آيا مي
  رنگ كتان براي دخترم هستم.

  اندازهنكته: ترتيب صفات: نوع يا جنس + رنگ + 
  صحيح است. 4گزينه  .77

كـرد از روي   كوچك را نگاه مي ةآن پرند النةمعني: وقتي برادرم داشت 
  درخت افتاد و به خودش آسيب رساند.

يك نفر است پس ضمير انعكاسي را بـه   hurtنكته: فاعل و مفعول فعل 
اسـتمراري،   گذشـتة دهيم. با استفاده از فعـل   ضمير مفعولي ترجيح مي

پرنده در مقايسه با افتادن از  النةكه عمل نگاه كردن به  دهيم نشان مي
 تر است. درخت طوالني

  صحيح است. 2گزينه  .78
معني: جك كارش را ترك كرد چون از انجام دادن يك كار تكراري، هر 

  روز و هر روز، خيلي خسته شده بود.
كنيم و  چون فعـل   دار استفاده ميingنكته: بعد از حروف اضافه از فعل 

do ك فعل متعدي است براي اتصال به مفعول نيازي به يof   .ندارد  
  صحيح است. 4گزينه  .79

هايت ظرف يك ساعت چـاپ و   معني: اگر االن پول اضافي بدهي، عكس
  آماده خواهد شد.

  نكته: كاربرد شرطي نوع اول

  صحيح است. 3گزينه  .80
دار ها را بيـ  خواهي تلويزيون نگاه كني، لطفاً مواظب باش كه بچه اگر مي
  نكني.

شود و براي منفي كردن  ) استفاده ميtoنكته: بعد از صفت از مصدر (با 
  شود. استفاده مي toقبل از  notآن از 

  صحيح است. 1گزينه  .81
تواني سيگار كشيدن را ترك كني، حداقل سعي كـن آن   معني: اگر نمي

  را كم كني، به خاطر كودكت.
  قطع كردن - ) كم كردن 1
  ) خاموش كردن2
  گروه دوتايي تقسيم كردن ) به3
  انداز كردن ) پس4

  صحيح است. 4گزينه  .82
 هـا  بيماريتوانند در مقابل اين گونه  ها مي اي كه واكسن معني: در زمانه

هـا بـاز هـم رخ     محافظت ايجاد كنند، ديدن اينكه شـيوع ايـن بيمـاري   
  كننده است. دهد نگران مي
  ) اهدا2  ) نظر1
  ) بيماري4  ) قطره3

  است.صحيح  2گزينه  .83
ها به عنوان برخي از بهترين صفحات در تاريخ كشورمان  معني: اين سال

  .در يادها خواهد ماند
  ) به ياد آوردن2  وجو كردن ) جست1
  مند كردن ) عالقه4  ) جنگيدن3

  صحيح است. 2گزينه  .84
خواهد آن كار  رسد كه فقط مي اي مي نقطهاي آدم به  معني: در هر پروژه

  را تمام كند.
  مطلب -) نقطه 2  حوزه -) طيف 1
  ) مقصد4  ) سفر3

  صحيح است. 2گزينه  .85
كرديـد روي آن بـه وضـوح     شما بايد با دقت بيشتري جعبه را حمل مي

  ».با احتياط حمل كنيد«زده شده بود  برچسب
  ) برچسب زدن2  ) تصور كردن1
  ) برداشتن4  ) مبادله كردن3

  صحيح است. 4گزينه  .86
هـا و   آيد، هر فرهنگي سـنت  معني: وقتي بحث مراسم عروسي پيش مي

  خود را دارد. رسوم
  ها ) تالش2  ) عنصرها1
  ) رسوم4  ها ) خيريه3

  صحيح است. 3گزينه  .87
يـك   بـه نـدرت  شـود؛   معني: بازي امروز به صورت زنده نشان داده مـي 

  ها را جلب كرده است. مسابقه تنيس اين همه توجه رسانه
  ) به شكل جدي2  طور كامل ) به1
  سادگي ) به4  ) به ندرت3
  
  :cloze testترجمه 

گيرند، درحالي  ها را به آساني ياد مي رسد كه بعضي افراد زبان ظر ميبه ن
هـا و شـرايطي كـه در آن زبـان      كه براي برخي بسيار دشوار است. معلم

آمـوز بـراي يـادگيري نقـش      هدف هر زبان ةشود نيز به انداز آموخته مي
گيرنـد كـه بـه     ل زبان را ياد مـي كند. اگر افراد به اين دلي مهمي ايفا مي

تـر از افـرادي يـاد     عنوان بخشي از كارشان به آن نياز دارند، اغلب سريع
  شان ندارد. گيرند كه زبان هيچ كاربرد مستقيمي در زندگي روزانه مي

هـايي كـه بـه     هيچ زباني براي يادگيري خوب آسان نيست، اگرچه زبان
دگيري يك سيسـتم نوشـتاري   تر هستند يا زبان اول ما ربط دارند آسان
كوشي دارد، اما اين امر ضرورتاً يك زبـان را   كامالً متفاوت نياز به سخت

كند. در پايان گفتن اين كه زباني وجود دارد كه  تر از ديگري نمي سخت
  ترين زبان در جهان است، غيرممكن است. سخت
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  صحيح است. 4گزينه  .88
  شود. ت همراه مييك فعل غيراسنادي است، با قيد حال learnچون 

  صحيح است. 1گزينه  .89
play a role  است.» ايفا كردن نقش«به معني  

  صحيح است. 4گزينه  .90
  ) گفتاري2  ) مطمئن1
  ) مستقيم4  ) نوشتاري3

  صحيح است. 3گزينه  .91
  كنيم. اگر بخواهيم يك صفت را توصيف كنيم از قيد حالت استفاده مي

  صحيح است. 4گزينه  .92
فرد است، از حـرف تعريـف    سم منحصربه(جهان) كه يك ا worldبراي 

the كنيم. استفاده مي  
  :1ترجمه متن 

بعـد از   660ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر معروف به سيبويه در سال 
ميالد مسيح در شهر همدان، ايران به دنيا آمد. به عنوان يك نوزاد تـازه  

طـور   خوش سيب داشت بنابراين نام او را سيبويه (به رايحةمتولد شده، 
  سيب نهادند. رايحةالفظي)  تحت

جا شـروع بـه تحصـيالت سـنتي      سيبويه در شهرش بزرگ شد و در آن
اش، هوش و كنجكـاوي زيـادي از خـود     هاي مدرسه كرد. در طول سال

نشان داد. به همين خاطر والدينش تصميم گرفتنـد او را بـه بصـره كـه     
ه دهد. در سـن  شهر بزرگي در عراق بود بفرستند تا به تحصيالتش ادام

اي در بصره آغاز كرد. يكـي از   نوجواني بود كه تحصيالتش را در مدرسه
كـرد.   ترين استادهايش الفراهيدي بود كه به او عربي تدريس مي معروف

  تدريسش بود.  ةسيبويه بسيار زياد عاشق او و شيو
اش را در  بعداً استادهايش در بصره او را تشويق كردند تا تحصيالت عالي

هـاي بيشـتري    توانست فرصت معتبري در بغداد جايي كه او مي سةمؤس
  براي يادگيري و پيشرفت داشته باشد، ادامه دهد.

هاي  در دانشگاه بغداد، او پيشرفت كرد و موفق شد و دانش و شايستگي
باالي خود را در موضوعات گوناگون به ويـژه زبـان عربـي نشـان داد. او     

كوشيد يـك كتـاب جـامع دسـتور      ميمشغول خواندن زبان عربي بود و 
زبان براي آن بنويسد. براي رسيدن به اين (هدف)، بايد سـخت مطالعـه   

هـايش   كـرد و بـراي اثبـات ايـده     كرد، جمالت عربـي را تحليـل مـي    مي
داد. سيبويه كه بـه   مناظرات زيادي با دانشمندان معروف ديگر انجام مي

 33سـت در سـن   شـناس زبـان عربـي معـروف ا     ترين زبان عنوان بزرگ
  سالگي در شيراز درگذشت.

امروزه، كتاب دستور زبان او اولين منبع قواعد عربي كه تاكنون نوشـته  
زبانان بومي بپرسيد كه سيبويه  شود. اگر از عربي شده است محسوب مي

شناس و متخصص دستور زبان  گويند كه زبان چه كسي بود، احتماالً مي
گويند كه  ها بپرسيد، احتماالً مي از آن مليتش ةبزرگي بود، اما اگر دربار

او يك مصري يا لبناني بود. اين حقيقت كه او يك ايرانـي بـود، بيشـتر    
  كند. زده مي اعراب را شگفت

  صحيح است. 1گزينه  .93
  است.«...............» ترين عنوان براي اين متن  مناسب

  ) پيشواي ايراني دستور زبان عربي1
  ) دانشگاه بغداد2
  ر زبان عربي) دستو3
  شناس عرب در بغداد ) يك زبان4

  صحيح است. 1گزينه  .94
  ، خط پنج، به ................. اشاره دارد.2در پاراگراف » him« ةواژ
  ) الفراهيدي2  ) سيبويه1
  ) نوزاد4  ) يك نوجوان3

  صحيح است. 2گزينه  .95
  ..... .كنند كه سيبويه ............... ها فكر مي زبان براساس متن، بيشتر عرب

  ) ايراني نبود2  ) يك ايراني بود1
  ) شيرازي بود4  ) عرب نبود3

  صحيح است. 4گزينه  .96
  فهميم كه ................ طور غيرمستقيم مي براساس متن، به

  ) الفراهيدي اولين كتاب دستور زبان عربي را نوشت.1
  مصري دستور زبان عربي را در دانشگاه بغداد نوشت. ة) يك نويسند2
  يبويه براي تدريس دستور زبان عربي به بغداد رفت.) س3
  ) هيچ كس پيش از سيبويه كتاب دستور زبان عربي را ننوشته بود.4

  :2ترجمه متن 
ايـد؟ ممكـن اسـت     آيا تا به حال راجع به مرگ ناشي از كار زياد شنيده

عجيب به نظر برسد اما حقيقت اين است كه افراد زيادي هـر سـاله بـه    
دهند. اين پديـده كـه    ط در ژاپن جان خود را از دست ميدليل كار مفر

كارگر ژاپني را با قرار دادن  2000كاروشي نام دارد هر ساله جان تقريباً 
ها تن ديگر بر اثر  گيرد. در حالي كه ده ها تحت فشار شديد كاري مي آن

قلبي، سكته و ديگر شرايطي كه به علت سپري كردن زمان زيـاد   حملة
دهنـد. در   دهد، جان خود را از دست مي ها رخ مي براي آندر محل كار 

كـاري   ساعت اضـافه  80هاي ژاپني، كارمندان بيش از  درصد شركت 23
كنند كه اين تعداد سـاعات كـاري در حـدي اسـت كـه       در ماه را پر مي

شود. اين باور وجود دارد كه از  تهديدي جدي براي سالمت محسوب مي
  گ ناشي از كار زياد قرار دارد.كارمند يكي در خطر مر 5هر 

ايجاد تعادل مؤثر بين كار و زندگي خيلي سـخت نيسـت ولـي مشـكل     
دهد كه به يك بيشتر از ديگري اهميت بدهيـد. در كمـال    زماني رخ مي

تأسف، در ژاپن مردم تمايل دارند كه كار را مقدم بر زندگي يا ثـروت را  
تر اين است كـه ايـن    دهكنن مقدم بر سالمتي قرار دهند. و موضوع نگران

امر باعـث ايجـاد شـرايط و فضـاي كـاري ناخوشـايند شـده اسـت كـه          
كارمندان را تحت فشار زيادي قـرار داده و باعـث شـده بـا تمـام تـوان       

ها عملكرد كاري (كاركنـان) را   كاري كنند. در ژاپن، برخي شركت اضافه
رگ   دانند. و متأسفانه اين امر تر مي از رفاه حال كارمندان مهم موجب ـم

  اجتماعي بحراني است. مسئلةشود كه در ژاپن يك  ناشي از كار مي
هاي پيشين براي تشويق كارمندان ژاپنـي بـه منظـور اجتنـاب از      تالش
هاي كاري بيش از حد زياد موفقيت كمي داشته است. اخيراً اين  ساعت

ها نسـبت بـه تعـادل     نگرش ژاپني ةهاي ملي جدي را دربار مسئله بحث
هـايي جهـت    زندگي برانگيختـه اسـت كـه منجـر بـه درخواسـت       كار و

  كاري ماهانه شده است. محدودكردن و كاهش اضافه
غرورآميز و پرافتخار در ژاپـن   مسئلةدر حالي كه سخت كار كردن يك 

ژاپـن يـك عـدم انطبـاق      جامعـة رسد كاروشـي بـراي    است، به نظر مي
زرگ دنيـا   شود. از طرفي ژاپن داراي سومين اقتصاد  محسوب مي ملي ـب

اول شهروندان آن نبايـد   درجةبعد از آمريكا و چين است، و بنابراين در 
قدر سخت كار كنند و به عالوه متخصصان معتقدنـد سـاعات كـاري     آن

رسـد   كند. امـا بـه نظـر مـي     زياد در روز ضرورتاً بازدهي را تضمين نمي
ري خـود را  اند تا ساعات زيادي كار كنند تـا فـداكا   كارمندان وادار شده

  نشان دهند و موقعيت خود را محكم كنند.
  صحيح است. 4گزينه  .97

  وجود ندارد.«....................» اطالعات كافي در متن براي پاسخ دادن به سؤال 
  كنند؟ كاري مي ) چرا كارمندان اضافه1
ترين اقتصاد ملي در جهان هستند،  ) سه كشور برتري كه داراي بزرگ2

  اند؟ كدام
  شود؟ ر زياد باعث ايجاد چه مشكالت پزشكي مي) كا3
  ها بيشترين موارد كاروشي را دارا هستند؟ ) كدام شركت4

  صحيح است. 1گزينه  .98
و  (for one thing)هـاي   متن در پـاراگراف چهـارم از عبـارت    ةنويسند

(for another) .براي ........................ استفاده كرده است  
  موضوع بحثش ) آوردن دو دليل براي1
  سازي منظور خود به زبان ساده ) شفاف2
  ) خالصه كردن نظراتش در دو جمله3
  ) ارائه كردن دو مثال واضح مرتبط با موضوع بحث4

  صحيح است. 3گزينه  .99
  كند. در پاراگراف چهارم، خط سوم به ....................... اشاره مي ”its“ ةواژ
  ) جهان2  ) آمريكا1
  ) چين4  ) ژاپن3

  صحيح است. 3زينه گ .100
  شود كه ....................... . طور برداشت مي با توجه به متن تلويحاً اين

  شود. ) به قربانيان كاروشي از طرف دولت و مردم توجهي نمي1
) اســترس ناشــي از كــار، تحــت كنتــرل اســت و هرگــز باعــث مــرگ 2

  شود. كارمندان نمي
ن است تـأثير منفـي روي   ساعت در ماه ممك 80كاري بيش از  ) اضافه3

  سالمتي نداشته باشد.
گذرانند ارتباط مسـتقيم   ) زماني را كه كارمندان در محل كار خود مي4

  ها دارد. با بازدهي آن
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  تجربي رياضي
  صحيح است. 3گزينه  .101

M { , , , } 1 2 120    
A { , , , , } 1 3 5 119     

B { , , , , } B :ÁIÀ¼ñø jHk÷U      117 33 9 15 117 1 19 1 206      

  )8م، صفحة (رياضي تجربي ده

  صحيح است. 3گزينه  .102
aq aq aq aq aq(q )       2 22 2 1 2   
aq aq aq aq aq(q q)       3 2 3 2 22 3 2 3 2 3   

  كنيم: هاي باال را به هم تقسيم مي عبارت

aq(q q) q q q q qaq(q ) q
        

2 2
22 23 3 2 4 3 31 2 1 2   

q
q q (q )( q ) q

          

2 3
2 7 3 0 3 2 1 0 1

2
   

  )25(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .103
A B C CA B     90 902 2 2

   

C CA Bsin sin( ) cos   902 2 2  

C C CA Bsin sin cos sin      1 1
2 2 3 2 2 3

2·H¼U    

C C C C C Ccos sin sin cos sin cos     2 2 1 12 1 22 2 2 2 9 2 2 9
C Csin cos   4
2 2 9   

C Ctan cot C Csin cos
    


1 1 9

2 2 4 4
2 2 9

   

  )43(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .104
x ( )    25 2 6 3 2   

x ( )     210 5 2 6 3 2   

x x x( x) ( ) ( )     2 2 210 10 3 2 3 2   

( ) 23 2 1   
  )63(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .105

/

/

( )
( )


   

1
3

1 33

1 1 100125 25125
0125 1000

   

/ /( ) ( )  
025 0254 116 2 2 12 2 2   

/

/
( )( )


   

0251
3 160125 2 1 12   

  )59(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .106
x xx x
x x

x x x x
x

      
 

      


2 22 2
2 2

2 4 2 2
2

1 12 3 2 3 0
3 3

1 2 6 3 9 0
3

   

(x x )x x
x x
(x )(x )

(x )(x )

      
 

    
 

4 24 2
2 2

2 2

2 5 42 10 8 0
3 3

2 1 4 0
3 3

   

(x )(x )(x )(x )
(x )(x )

      
 

2 1 1 2 2 0
3 3

   

  
x ( , ) ( , ) ( , )   2 3 1 1 3 2    

x    فوق است. بازة تنها عدد صحيح در 0
  )85(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .107

  
yبا توجه بـه شـكل نمـودار توابـع      | x | 6   وy x k 1

را رسـم   2
kكنيم. اگر   مي  3  كنند. نقطه همديگر را قطع مي 2نمودار در  2باشد  
kاگر   3  است. 6اي با طول  برخورد نقطه نقطةباشد تنها  
kاگر   3 كنند. باشد دو نمودار يكديگر را قطع نمي  

| معادلةپس  x | x k  16 kفقط به ازاي   2  3 .يك ريشه دارد  
  )114(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .108
f (x) ax b g(x) x (fg)(x) x(ax b) ax bx       2         

b: a ba    3 3 22 4
âtHn Ï¼ö   

x
: a b a b

 
       

3 16
4 39 3 9 3 4 616 4 8

ât n ÆoøH     
b b ,a     2 6 3 2    

f (x) ax b x f ( )     2 3 3 3   
  )110(رياضي تجربي دهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .109
a,b,c,d,e   

  تيمي باشند: بخواهند هم bو  aفرض كنيد 
( ) a,b c,d,e 1 S²Ie 1       

( ) a,b,    
 

32 1 S²Ie 3          

( ) a,b, , S²Ie   
 

33 31          
  )133(رياضي تجربي دهم، صفحة 

x 2 3 1 1 3 2� � �

� � � � � � �سر�

| x |�6

x k ,k� � �1
3

2

x �1
3

2

x k ,k� � �1
3

2

6

y

x
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  صحيح است. 2گزينه  .110
n(S) n(A)P(A) n(S)n(A)

     
         

 

43 3 3 3 3 81
3 2 2 2 2 3 162

   

 
3 16 16
3 27 27  

  )146(رياضي تجربي دهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .111

)A قرينة نقطة , )2 Aنسبت بـه مبـدأ مختصـات     3 ( , )  2  اسـت.  3
  كنيم. اين نقطه از خط را پيدا ميفاصلة 

| ( ) ( ) |h     
2 2

2 2 3 3 13 13
132 3

   

  )8ربي يازدهم، صفحة (رياضي تج
  صحيح است. 1گزينه  .112

x x x x x          21 1 2 5 1 1 2 5 2 2 5·H¼U    
x x x x x         225 2 2 5 10 25 8 20·H¼U    

x x (x )(x )       2 18 45 0 15 3 0   
x
x A( , )
   

15
3 3 2jn¼ioM â¾õ£º

  
   



  

:  9 4 13âRI~Th¶ HkL¶ pH ¾±ÅIÎ   
  )22(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .113
b cS Pa a          3 2   

 معادلة ريشة x x  2 3 2   كند. است، پس در آن صدق مي 0
           2 23 2 0 2 2   

( )
                         

2 2

2
2 2

2 2 2 2 42
   

( ) S P S
( ) P S

                    

2 2 22 2 2 9 4 6 19
2 4 2 4 2 6 4 8   

  )13(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .114

اي كه بر هر سـه   مركز دايره
ممــاس اســت،  ضــلع مثلــث

محل همرسـي نيمسـازهاي   
  باشد. مثلث مي

/      36013 17 18 360 7 548
   

/ /
ˆ ˆˆ ˆA B A BAOB :

        13 180 180 97 5 82 52 2 2
   

ˆ ˆ ˆˆ ˆA B C (A B)         165 180 180 165 15       
  )30(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 1گزينه  .115
x x: x x xx
      

22 6 6 8 3 183 4u²IU   
xx x (x )(x ) x
           

2 53 10 0 5 2 0 2
 

  



   

MNAM BCAB BC BC    4 8 147   
:    3 8 6 14 31ôÃd¶   

  )34(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .116
  
  
  

  

هـاي   متشابه هستند. وقتي نسـبت مسـاحت   OCDو  OABهاي  مثلث

1آنها 
1است يعني نسبت تشابه آنها  4

باشد. اگر ارتفاع آنهـا را بـه    مي 2

h                          در نظر بگيريم داريم: h2و  h1ب ترتي
h 1

2
1
2   

هستند. پـس   h1هاي يكسان  داراي ارتفاع OBMو  OABهاي  مثلث

OMهايشان يعني  سبت قاعدهنسبت مساحت آنها برابر ن
AB .است  

hOM
AB h h 

2
1 2

2
3   

  )42(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .117

  
  

  يك هستند. به هايشان يك در دامنه 4و  2هاي  گزينه
) فاصلةدر  1 گزينة , )0   يك است. به يك 3
  نيست! يك به يك 3 گزينة

  
  

  )59(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .118

log log log log    5 6
3 3 3 33 300 3 5 300 6   

[log ] 3 300 5  
( ) ( )       
4 154 151 4 1516 154 15 4 15

    

( )          7 4 15 8 8 4 15 7   
[ ( )] :        4 15 8 5 8 3JH¼]   

  )109(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .119

y xf (x) x y x x f (x)         11 13 1 1 3 3 3 3   
xf(x) f (x) x x      1 1 10 23 1 3 3 3 3   

f دامنةهمان  fبرد تابع  1  دامنةاست. بايد f :را هم پيدا كنيم  
fR [ , ] x x x            1 2 1 3 1 2 0 3 3 0 1   
fD [ , ] 01   
g f fD D D [ , ] [ , ] [ , ]   1 0 1 1 2 0 1       

  )57(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  است. صحيح 1گزينه  .120

x cos( ) sin        390 5


y sin( ) cos     490 5
   

x y   4 3 1
5 5 5   

  )77(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

( , )4 3

5 5

(x, y)

� �90

�

y

x
y cos x�

3
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  صحيح است. 4گزينه  .121
yاول نمودار تابع  sin x 2   كنيم. را رسم مي 1

  
yنقــاط برخــورد تــابع  sin x 2 هــاي  ن ريشــههــا همــاxبــا محــور  1

sin x  1
  مثلثاتي آنها را پيدا كنيم. ةتوانيم به كمك داير است كه مي 2

  

  
  )88(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .122
بهتر است اين تست را با عددگذاري حل كنيـد. راه حـل تشـريحي بـه     

  صورت زير است:
  
  
  
  
  
  

log x x 0 رت كسر:صو  
| x | x | x | x | x | x     2 2   :مخرج كسر 20

)مطابق شكل در فاصله , ) {} 1 1 |نمودار0 x   است.x2باالتر از نمودار|
) فاصلةاشتراك مقادير صورت و مخرج  , )0   است. 1

  )105 (رياضي تجربي يازدهم، صفحة
  صحيح است. 2گزينه  .123

A دانيم اگر مي x x      باشد آنگاهA 0   است. 1
logما برد  A خواهيم با  را مي
Aشرط  ( , ) 0 Aچون  1  0 
  است.

ــر  ــابق شــــكل اگــ مطــ
A 0 ــاه   1 ــد، آنگ باش

log A    است. 0
  

  )105(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .124
t t t

f (t) f (t)        20 20 20200 2 1200 200 2 1200 2 6   
t logtlog log log log t log    20 20 62 6 2 620 2   

/ / /
/ /

( )(log log )
log

     200 3 0 45 20 0 7520 2 3 20 75
2 0 3 0 3 30

    

  2 25 50  
  )111(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  حيح است.ص 4گزينه  .125

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






  

0
1 0 1   

f(| ( ) |) f ( )     1 1 2  

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




    
1

1 1 1 0
1   

:    2 0 2®ÅIe   
  )125(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .126
x: تابع در 1 گزينة 1 .پيوستگي چپ ندارد  

[f ( )] [ ] [f ( )] [ ]    1 1 1 1 1 0   
x: تابع در 2 گزينة  1 :پيوستگي راست ندارد  

[f ( )] [ ] [f ( )] [( ) ]        1 0 0 1 1 1   
x: تابع در 4 گزينة  2 .پيوستگي راست ندارد  

[f ( )] [ ] [f ( )] [ ]      2 1 1 2 1 0   
) فاصلةدر تمام  , ] 2 1  ،f (x) 0 f]باشد و  مي 1 (x)] 0   اسـت

  پس تابع پيوسته است.
  )140(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .127
fوقتي تابع  (x)  درx 0   از چپ پيوسته است كـهf ( برابـر حـد    0(

xچپ تابع در  0 :باشد  

x x x x

| x | x x x xlim lim lim lim| x(x ) | x(x ) x| x x |   


   

        20 0 0 0
0

2 2 3 3
1 1 1

   

 
3 31   
  )139(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .128
  بايد ضريب تغييرات شهرها را حساب كنيم:

x    1
10 12 17 39 133 3   

( ) ( ) ( )         
2 2 2

2
1

10 13 12 13 17 13 9 1 16 26
3 3 3   

CV 1

26
3

13   

x    2
11 15 19 45 153 3   

( ) ( ) ( )         
2 2 2

2
2

11 15 15 15 19 15 16 0 16 32
3 3 3   

CV 2

32
3

15   

sin x2
2�

y

x

1

sin x
� 2� 3� 4�

2

y

x

1

sin x �2 1

2

��
6

�7

6

�11

6

2

�3

2�
5

2

�
3�2

�
�

� � �2 7

6

پالايرهخط بزلايرگتر�ن طول

( )� � � �� � � �7 8 4

6 6 6 3

x

y

1� 1

| x |
y x2�

x

y

y logA�

A0 1� �
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  رسانيم: مي 2ها را مقايسه كنيم، آنها را به توان  براي اينكه ضريب تغييرات
CV CV

CV CV

  
  



2 21 2 1

2 2
2 22

26 2633 13 169
32 323 2253 15

SwH oU ï¦a¼¨ 
   

  تر است و ثبات بيشتري دارد. ضريب تغييرات دماي هواي شهر ژنو كوچك
  )160دهم، صفحة (رياضي تجربي ياز

  صحيح است. 4گزينه  .129
P( P( )  2 1 2

6 3 33 Joñ¶) k{ILº 3 Joñ¶    

P
 

    1 2 2 1 4
3 3 3 3 9

k{IM 3 Joñ¶ Â¶»jk{IM 3 Joñ¶ Â²»H

                  

    
   

  )147(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .130

P( | )ÁpHoÃ{ ¥oU ÁoL²j ÉÎIe ·k{ ¢{Iø  
/

/ /

P ( )
P( )

ÁpHoÃ{ ¥oU ÁoL²j » ÉÎIe ·k{ ¢{Iø
ÉÎIe ·k{ ¢{Iø  

0 5 5
0 5 0 3 8  

  )145(رياضي تجربي يازدهم، صفحة 
  شناسي زيست

  صحيح است. 3گزينه  .131
تـرميم و   كـه  ،يعنـي بـوم سـازگان    يابي حيـات  ين سطح سازمانهشتم

  شناسي در خدمت انسان است. اي از زيست بازسازي آنها نمونه
  ها: تشريح ساير گزينه

علـم  ، تـاثير بسـياري در   پيشرفت در فناوري اطالعـات و ارتباطـات  ) 1
 شناسي داشته است. زيست

  ) حقوق جانوران صحيح است نه جانداران!2
هـر فـرد وجـود    شكي شخصي با بررسي اطالعاتي كه در دناي در پز) 4

 شود. هاي درماني و داروي خاص طراحي مي ، روشدارد

  صحيح است. 1گزينه  .132
ساكاريد كه در  يعني گوارش دي شكستن پيوند ميان دو مولكول گلوكز

و شكسـتن پيونـدهاي موجـود در يـك مولكـول       پذير است روده امكان
  دهد. رخ مي هاي زنده تمام ياختهوليز) كه در يعني قندكافت (گليك گلوكز

  صحيح است. 4گزينه  .133
  نادرست است.» ج«فقط مورد 

  الف) مثالً تبديل مغز زرد استخوان به مغز قرمز
  اند اين مقايسه نادرست است. ب) هر دو بافت پيوندي متراكم
  اند: هاي چربي در تماس بافت پيوندي سست ج) با توجه به شكل زير براي ياخته

  
هـا هسـتند لـذا ايـن      ها روده و رگ در رشد و نمو جنين، اولين اندامد) 

  آيند. ها زودتر از سنگ فرشي چنداليه پديد مي بافت

  صحيح است. 2گزينه  .134
فروكتــوز (كربوهيــدرات)، پوســتك و كلســترول (ليپيــد) داراي عناصــر 

  اند.  كربن، اكسيژن و هيدروژن
دار)،  يوراسيل (باز آلـي نيتـروژن   اينترفرون (پروتئين)، سوبرين (ليپيد)،

دار)، اينترون و اگزون (بخشي از نوكلئيك اسيد)،  اوره (ماده آلي نيتروژن
  هيستون (پروتئين) وليگنين (چوب) است.

  صحيح است. 3گزينه  .135
گيـرد در حـالي كـه در سـاير      فرآيند ترشح با انتقال فعـال صـورت مـي   

  دهد. يراني (اگزوسيتوز) رخ م ها فرآيند برون گزينه
  صحيح است. 1گزينه  .136

  اند از: هاي مشخص شده عبارت اندام
  معده پيش -4هاي معده،  كيسه -3معده،  -2ـ روده، 1

كنـد كـه روي غـده پـانكراس تـاثير       كربنات ترشـح مـي   روده انسان، بي
كند  كربنات ترشح نمي دقت شود غده معده بي 2گذارد. براي گزينه  مي

  كنند. كربنات ترشح مي بي هاي پوششي سطحي آن بلكه ياخته
  صحيح است. 3گزينه  .137

ليتـر   ميلي 3000باشد كه معادل  ، حجم ذخيره دمي مي3منظور گزينه 
  بوده و نيمي از حجم ظرفيت تام است.

  
  : هواي باقيمانده جزو ظرفيت حياتي نيست.1 گزينة
: بيشترين حجم ظرفيت حياتي، حجم ذخيـره دمـي اسـت نـه     2 گزينة

  ذخيره بازدمي!
  باشد. : هواي مرده جزو هر دو ظرفيت مي4 زينةگ

  صحيح است. 2گزينه  .138
بــراي افــزايش حجــم قفســه ســينه، عامــل اول ديــافراگم و عامــل دوم 

اي بـا   هاي بين دنـده  باشد. ماهيچه اي خارجي مي هاي بين دنده ماهيچه
  ها در جلو بردن جناغ نقش دارند. باال و بيرون راندن دنده

  شود. نده جابجا نمي: هواي باقيما1 گزينة
: در بازدم كه جزو يكي از فرآيندهاي تهويه هوا است، منقـبض  2 گزينة
  شوند. نمي

  : ديافراگم با پرده خارجي جنب تماس دارد. 4 گزينة
 صحيح است. 3گزينه  .139

  موارد الف و ج و د صحيح است.
هاي اكليلي با بافت چربـي   الف) رگ

  تماس دارند.
  ت.ب) سطح دروني قلب ناصاف اس

اي بـا   ج) اليه مياني بافـت ماهيچـه  
هاي كشسـان فـراوان اسـت و     رشته

اليه خارجي هم بافـت پيونـدي بـا    
  باشد. هاي كشسان مي رشته

ــابيني   ــفحات بين ــه داراي ص د) الي
اي قلب است كه  همان اليه ماهيچه

ــامه در تمــاس اســت.   ــرون ش ــا ب ب
  سازد. شامه، پيراشامه را مي برون

زم�نهاي مادة

�الژن لايرشتۀ

�شسان لايرشتۀ

پ�وهندي بافت �اختههاي

خوهن% لايرگ

زمان

تام ظرف�ت
ظرف�ت

جالايري حجم

ذخ�رة حجم

ذخ�رة حجم

باق�ماهنده حجم

دم حدا!ثر

بازدم حدا!ثر

�دم�ح�ات

�بازدم

mL1000

mL2000

mL3000

mL4000

mL5000

mL6000

�ا!ل�ل س�اهرگ و سرخرگ
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  صحيح است. 1گزينه  .140
ها (شـروع اسـتراحت دهليزهـا) و     اول قلب با شروع انقباض بطن صداي

ها (شـروع اسـتراحت عمـومي)     صداي دوم قلب با شروع استراحت بطن
  شود. شنيده مي

  ها: تشريح ساير گزينه
اند و لذا فشار خون  هاي سيني بسته ) با شروع انقباض دهليزها، دريچه2

  شود. آئورت زياد نمي
  شود! راست ميوارد دهليز  ي) خون از سياهرگ كرونر3
  ) براي ورود خون از سياهرگ ششي به دهليز چپ مانعي وجود ندارد.4

  صحيح است. 3گزينه  .141
  موارد الف، ج و د صحيح است.

  هاست. الف) فشار تراوشي همان فشار خون در مويرگ
شود  وارد ميرگ  ديوارةسوي خون بر از نيروي است كه ب) فشار خون 

  نه بطن!
  است. 80و كمينه  120ون بيشينه ج) فشار خ

  د) چاقي روي فشار خون موثر است.

  صحيح است. 4گزينه  .142
ها با داشتن بنداره در ابتـداي خـود، مـانعي از جريـان      بعضي از مويرگ

  شوند. خون مي
  هاست. : منظور بافت پوششي سنگفرشي تك اليه درون مويرگ1گزينه 
كه با اثر بر روي گيرنـده شـيميايي    : منظور يون هيدروژن است2گزينه

  ها روي فشار خون موثر است. سرخرگ
  : با توجه به شكل زير درست است:3گزينه 

  
  صحيح است. 1گزينه  .143

  فقط مورد الف صحيح است.
  الف) منظور ياخته تاژكدار است.

  هاي مياني ندارد، شايد تك حفره باشد. ب) اسفنج همواره حفره
  خروج آب ندارد.ج) اسفنج همواره يك محل 

  د) اين ويژگي جانوران داراي حفره گوارشي است.

  صحيح است. 1گزينه  .144
  الف (دهليز)، ب (مخروط سرخرگي)، ج (بطن) و د (سينوس سياهرگي) است.

  فشار خون در مخروط سرخرگي بيشتر از دهليز است.

  

  صحيح است. 1گزينه  .145
اند كه وقتـي   ا مثانهميزراه و ميزناي است كه در ارتباط ب لولةمنظور سوال 

  شود. ادرار از حد مشخصي بيشتر شود، ساز و كار تخليه آن فعال مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) ميزناي ماهيچه اسكلتي ندارد.2
ريزد ادرار است و قبـل از   ) طبق متن كتاب مايعي كه وارد لگنچه مي4و3

  تواند تغيير كند. آن مايعي است كه تركيبات آن مي
 ح است.صحي 3گزينه  .146

  ها بخش دوم خون يعني گلبول قرمز، گلبول سفيد و گرده
  الف) با توجه به شكل كتاب صحيح است:

 
  ها صحيح نيست. ب) براي پالكت

  هاي بنيادي به فوليك اسيد صحيح است. ج) با توجه به نياز ياخته
ها قابليت تقسـيم دارنـد لـذا     هاي خوني تنها لنفوسيت د) در بين ياخته

  م صحيح است.اين مورد ه
  صحيح است. 1گزينه  .147

وابسته است نـه ايـن كـه     B12ويتامين كاركرد صحيح فوليك اسيد به
  كاركردش كامالً وابسته باشد.

  ها: تشريح ساير گزينه
هــاي قرمــز  هاســت كــه نســبت بــه گلبــول ، پالكــتPLT) منظــور از 2
)RBC(لي را دارندخون نقش اص لختةتراند و در تشكيل  كوچك.  
  اند. ) طحال و كبد در ارتباط با سياهرگ باب3
قبـل از  هاي قرمـز،   يعني گلبولهايي خوني  درصد ياخته 99بيش از  )4

مغز استخوان، نـوعي انـدام لنفـي     ورود به خون، هسته خود را در نوعي
  كنند. رها مي

  صحيح است. 4گزينه  .148
  هر چهار مورد صحيح است:

است كه كمي قبـل از شـروع    QRSها  كي بطنموج فعاليت الكتري الف)
  شود. انقباض، ثبت آن شروع مي

زها، خون فقط از دهليزها در دوره استراحت عمومي و انقباض دهلي )ب
  رود. ها بيرون مي ها، خون فقط از بطن شود و در انقباض بطن خارج مي

ثانيـه ولـي پايـان     04/موج فعاليت الكتريكي دهليزها در شروع ثبت ج)
ثانيـه كـار قلـب     01/مرحلةثبت هر موج فعاليت الكتريكي دهليزها، در 

  است.
 -2اسـتراحت قلـب،    -1هـاي يـك دوره،    ) با توجه به ترتيـب شـماره  د

  انقباض بطن اين گزينه صحيح است. -3انقباض دهليز و 
  صحيح است. 3گزينه  .149

ود فـرد  در خوناب از حد مشخصـي فراتـر ر   غلظت مواد حل شدهوقتي 
  كند. احساس تشنگي مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  مزه صادق نيستند. ) براي ديابت بي2و  1
  شود. ) هورمون ضدادراري در هيپوتاالموس ترشح نمي4

خون فشالاير

داخل به جر,ان

اسمچزي فشالاير
خالايرج به جر,ان

آبشش

�آبشش مو,رگهاي

�سرخرگ بطنمخروط

بدندهل�ز �عمچوم مو,رگهاي
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  صحيح است. 1گزينه  .150
پوستك، كرك و نگهبان روزنه را در نظـر   سازندةهاي روپوستي  بايد ياخته
هـاي   در اين حالت مورد د نادرست است، چون در بـين ياختـه   بگيريم كه

روپوستي فقط نگهبـان روزنـه كلروپالسـت دارد، همچنـين بـا توجـه بـه        
  اي بودن روپوست خرزهره، موارد الف و ب هم نادرست است. چنداليه

  صحيح است. 1گزينه  .151
  ماهي گردش خون بسته و ساده دارند. ماهي و سفره كوسه

  ها: تشريح ساير گزينه
  پوستان و ستاره دريايي صادق نيست. براي سخت )2
  براي خزندگان صادق نيست. )3
  ها صادق نيست. براي حلزون )4

  صحيح است. 3گزينه  .152
گ زيرين كـه بـه دهليـز راسـت     براي سياهرگ كرونري و بزرگ سياهر

  ريزند صادق نيست. خون مي
  

  
  
  
  
  

  صحيح است. 4گزينه  .153
ان اسـت كـه در دو سـوي خـود بـه      ترين سرخرگ، سرخرگ وابر باريك

  شبكه مويرگي متصل است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  كند نه برعكس! ) كپسول بومن كالفك را احاطه مي1
  ) اگر آن ماده ترشح شود صادق نيست!2
) فرآيندهايي نهايي (ترشح و بازجذب) كه سبب تعيـين تركيـب ادرار   3

  ي تراوش صادق نيست.اند، برا شوند، در بيشتر موارد به روش فعال مي
  صحيح است. 4گزينه  .154

  شود! سنگ كيسه صفرا در كبد تشكيل نمي
  :ها تشريح ساير گزينه

  شود. ليپاز لوزالمعده اختالل ايجاد مي) در كار 1
  شوند صادق است. هايي كه از كلسترول ساخته مي ) براي هورمون2
  ) منطبق با خط كتاب است.3

  صحيح است. 4گزينه  .155
  حيح است.هر چهار مورد ص

اي و توليـد   الف) چون به دليل نرسيدن اكسـيژن كـافي تـنفس ياختـه    
  يابد. اكسيد كاهش مي كربن دي

هاي عصبي درست كار نكنند و فاكتور داخلـي   هاي ياخته ب) اگر شبكه
ملكـرد فوليـك   دچار مشكل و ع B12معده ترشح نشود، جذب ويتامين

  ود.ش اسيد دچار اختالل مي
  منظور بيماري نقرس است. )ج
  منظور بيماري سيلياك است. د)

  صحيح است. 3گزينه  .156
  شوند. از هم جدا مي 2هاي خواهري در آنافاز ميتوز يا آنافاز  فامينك

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) نهاندانگان سانتريول ندارند.1
  شوند. ) در تقسيم سيتوپالسم (دومين فرايند تقسيم) هم ظاهر مي2
هاي حاوي مواد تيغه ميـاني   قبل از تشكيل پوشش هسته ريز كيسه) 4

  شوند. در وسط ياخته جمع مي
  هاي دختري  تن ) پيدايش فام4

  صحيح است. 4گزينه  .157
متافاز يعنـي در مرحلـه   هاي دختري بعد از نقطه وارسي  تن پيدايش فام
  آنافاز است.

  صحيح است. 2گزينه  .158
 د بنابراين با توجـه بـه نـر و   تواند گردش خون كرم خاكي باش شكل مي

  صحيح است. 2ماده بودن كرم خاكي گزينه 
  ها: تشريح ساير گزينه

  ) براي حشرات صادق است.1
  ) كرم خاكي دگرباروري دارد.3
  شود. تخم دناي هسته دو برابر مي ياختة) قبل از تقسيم 4

  صحيح است. 4گزينه  .159
تورژسـانس در   هاي گياه حساس، باعث تغيير فشار ضربه زدن به برگچه

  هاي قاعده آن خواهد شد. ياخته
  صحيح است. 1گزينه  .160

شود. اتيلن  با بودن جوانه راسي، اتيلن و در نبود آن سيتوكينين زياد مي
  اي نقش دارد. در ريزش برگ و سيتوكينين در تحريك تقسيم ياخته

  صحيح است. 1گزينه  .161
  فقط مورد ب صحيح است.

  رچه پديد آمده، الزاماً صحيح نيست.هايي كه از چند ب الف) براي ميوه
  ب) براي دانه رست ذرت صحيح نيست.

  د) براي پوسته دانه صحيح نيست.
  صحيح است. 3گزينه  .162

مورد  زيست يازدهم، 7فصل  17منظور جفت است كه با توجه به شكل 
  .باشد صحيح مي 3

  صحيح است. 1گزينه  .163
شـود نـه    ساز مـي  اسپرم لولةهاي سرتولي مستقيماً وارد  ترشحات ياخته

  بر! اسپرم
  ها: تشريح ساير گزينه

  هاي وزيكول سمينال صادق است. ) براي غده2
  ) منظور پروستات است.3
  ) هر دو نوع غده ترشحات قليايي دارند.4

  صحيح است. 4گزينه  .164
دهـد امـا    كوتاه است كه در پاييز گل مـي بلند يا روز داوودي گياهي شب

  باشد. طول دوره روشنايي مي تفاوت به فرنگي يك گياه بي گوجه

  
  صحيح است. 3گزينه  .165

  اند. دو قلوهاي ناهمسان حاصل لقاح دو زامه با دو مام ياخته ثانويه
  صحيح است. 2گزينه  .166

  و ج صحيح است.موارد الف 
ها حشره هستند و طناب  افشان كتاب بسياري از گردهطبق فعاليت ) الف

  عصبي شكمي دارند.
ر گرفتن دانه گرده روي كالله، و اگر يك گـل  افشاني يعني قرا گردهب) 

  افشاني داشته باشد. تواند خود گرده دوجنسي باشد مي
منظور الگوي پرتوهاي فرابنفش است كه زنبور با گيرنده نوري خود  ج)
  تواند ببيند. مي
و محكـم اسـت كـه حتـي در     ها چنان سخت  دانه همةبعضي  پوستة د)

  ماند. سالم ميهاي گوارشي جانوران،  برابر شيره

0 ساعت24
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  صحيح است. 2گزينه  .167
دهند و چرخه زندگي خـود   ر گل ميگياهان يكساله و دوساله فقط يكبا

  كنند. را كامل مي
  ها: تشريح ساير گزينه

 براي بعضي گياهان چندساله اين موضوع صادق است. )1
  هاي غيرچوبي به تورژسانس واكوئول وابسته است. ها و بخش ) براي برگ3
(باربرداري آبكشي) و سـال دوم    ر سال اول محل مصرف) ريشه چغند4

  ) است.(بارگيري آبكشي محل منبع
  صحيح است. 1گزينه  .168

كننده، حاصلِ تكثير لنفوسيتي است  طبق متن كتاب هر لنفوسيت عمل
  كه پادگني را شناسايي كرده است.

  ها: تشريح ساير گزينه
  براي پادتن صادق نيست. )2
  نيست.صادق  T) براي لنفوسيت 3
  ها صادق نيست. صادق است ولي ساير لنفوسيت B) فقط براي لنفوسيت 4

  صحيح است. 3گزينه  .169
  موارد الف، ب و ج صحيح است.

  كند. مورد د: نادرست است چون بخش دم مولكول ميوزين نيز تغيير مي
  صحيح است. 3گزينه  .170

هـاي اسـتخواني بافـت فشـرده، در تمـاس بـا بافـت         ترين ياختـه  دروني
  دارد.اي  اي و صفحه اند كه ساختارهاي ميله ي استخواناسفنج

  ها: تشريح ساير گزينه
 هاي هاورس با هيچ يك از مغزها تماس ندارند. ) سامانه1
 تونه برعكس آن صادق باشد. ) طبق شكل كتاب مي2
هاي اليـه   ترين اليه بافت فشرده استخوان، در تماس با رشته خارجي )4

  دارد.بيروني بافت پيوندي قرار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  صحيح است. 3گزينه  .171
  موارد ب، ج و د صحيح است.

اي و آنزيم كربنيك انيدراز  ) بخش اول اشاره به فعاليت تنفس ياختهالف
دارد (درست) ـ بخش دوم نادرست چون اگر كلسـي تـونين كـم شـود      

  تواند مانع از تشكيل فيبرين شود. شود و اين نمي كلسيم خون زياد مي
يش هورمون ضدادراري، حجم آب ادرار كم و غلظت آن زيـاد  ) با افزاب
شود ـ با كاهش توليد هورمون محرك تيروئيـد در هيپـوفيز، سـطح      مي

  شود. هاي بدن كم مي انرژي ماهيچه
شود كه احتمال ايجاد  ج) افزايش كورتيزول باعث تضعيف سيستم ايمني مي

  ن وجود دارد.هاي جنسي اين امكا تومور است ـ به دليل كاهش هورمون
شـود ـ بـه دليـل      ) به دليل تجزيه گليكوژن در كبـد آب مصـرف مـي   د

  خون اين امكان وجود دارد. PHاحتمال بيماري ديابت و كاهش 
  صحيح است. 2گزينه  .172

  اگر ميكروب باشد اين جمله درست نيست!
  ها: تشريح ساير گزينه

پرفــورين و  كننــدة ترشــح، Tياختــه كشــنده طبيعــي و لنفوســيت  )1
  كند. خوارها را فعال مي اند، كه با ترشحي اينترفرون دو، درشت نزيمآ
  ها است. ) منظور ائوزينوفيل3
  اند. ) منظور پروتئين مكمل است كه در خوناب محلول4

  صحيح است. 3گزينه  .173
  موارد الف، ب و د صحيح است.

هـاي چربـي كوچـك     بـه دليـل مصـرف اسـيدهاي چـرب، ياختـه       )الف
  شوند. مي
لسـيم از شـبكه آندوپالسـمي آزاد    اي، ك ك ياختـه ماهيچـه  با تحري )ب
  شود. مي
حاصل از واكنش كراتين فسـفات صـادق نيسـت چـون      ATPبراي  ج)

  شود. الكتيك اسيد توليد نمي
  با توجه به شكل كتاب صحيح است: د)

  صحيح است. 3گزينه  .174
هـاي تيروئيـدي، سـطح انـرژي      با تنظيم غيرمستقيم در ترشح هورمون

كنـد كـه نتيجـه آن انجـام تـنفس       غضـروفي را تنظـيم مـي   هاي  ياخته
  كربنات خون است. اكسيد و افزايش بي اي و توليد كربن دي ياخته

  ها: تشريح ساير گزينه
هاي پيوندي انتهاي ماهيچـه اسـكلتي    همانند غالف) كپسول مفصلي 1

  دارد. يعني زردپي، دو استخوان در كنار هم نگه مي
  »الف«اند نه  كپسول مفصلي» ب«رون هاي حس وضعيت د ) گيرنده2
  هاي كشسان و كالژن است. مايع مفصلي بوده و فاقد رشته» ج) «4

  صحيح است. 1گزينه  .175
در تطابق براي ديدن اشيا دور ماهيچه مژكي بايد به استراحت درايد تـا  

  عدسي باريك تر شود:

  
  صحيح است. 1گزينه  .176

هـاي دمـايي و    رنـده هاي غيرمكانيكي شـامل گي  در حواس پيكر، گيرنده
  ها وجود دارند. درد هستند كه در رگ

  ها: تشريح ساير گزينه
  ) براي گيرنده شيميايي زبان صادق نيست.2
  ) براي گيرنده شنوايي صادق نيست.3
  ) براي گيرنده حس وضعيت صادق نيست.4

  صحيح است. 4گزينه  .177
  هر چهار مورد نادرست است:
  شوند. بي روده رد ميهاي عص موارد الف و ب با شبكه ياخته

پتاسيم تنها يك نوع يون مثبت (سديم) را خارج  ج، پمپ سديم ـ  مورد
  كند. كند ولي پتاسيم را وارد مي مي

  مورد د، طبق فعاليت كتاب درسي در محل غالف ميلين، كانال وجود ندارد.
  صحيح است. 2گزينه  .178

انـد   ركمشت 4و  3و  1هاي شيميايي بويايي و چشايي در موارد  گيرنده
  ، فقط براي گيرنده بويايي صادق است.2ولي در مورد گزينه 

  صحيح است. 3گزينه  .179
  ب و د صحيح است. موارد الف،

  مغز مياني در مسير شنوايي و حركت پيام عصبي قرار دارند. )الف
  به دليل داشتن بافت پيوندي صحيح است. ب)
  هاي شنوايي صادق نيست. براي گيرنده ج)

هـاي شـنوايي و تعـادلي، حركـت مـايع درون       يرنـده د) براي تحريك گ
  حلزون و بخش دهليزي ضروري است.

  صحيح است. 4گزينه  .180
ي هـا  رساني به ماهيچه دستگاه عصبي خودمختار با افزايش جريان خون

 گذارند. اسكلتي روي انعكاس آن تاثير مي

�مژگاهن جسم
�عدس

آو,زي تالايرهاي
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 فيزيك 
  صحيح است. 2گزينه  .181

اسـت و   210ت آن متـر و دقـ   گيري طول دستگاه برحسب ميلي اندازه
  باشد.  مي 310متر برابر  برحسب سانتي

  )21صفحة  16، تمرين 1(فيزيك دهم، فصل 
  صحيح است. 3گزينه  .182

بــوده اســت و چــون  cm350گــام اول: حجــم خــالي ظــرف در ابتــدا 
cm350 تـوان نتيجـه گرفـت حجـم      يرون ريخته شده است، مـي آب ب

cmظاهري جسم   350 50   است.  100
  كنيم: گام دوم: حجم واقعي جسم را حساب مي

m V cmV V
Â÷¤H»      33005 60   

  كنيم: گام سوم: حجم حفره درون جسم را حساب مي
V cm   3100 60 40½oÿ e   

  )1(فيزيك دهم، فصل 
  ح است.صحي 4گزينه  .183

اي گـاز اسـت. بـراي     نيروي خالص وارد بر جداره ناشي از فشـار پيمانـه  
  توان نوشت: اي مي محاسبه فشار پيمانه

gP P P   0   
gP gh P gh    1 1 0 2 2  

g / /P P P P Pa           0 4000 10 0 3 1000 015 10 10500   
  كنيم:  ساب مياز جداره مخزن گاز را ح cm22نيروي خالص وارد بر 

net net /F PA F N      410500 2 10 21   
  )آخر فصل 13، مشابه تمرين 2(فيزيك دهم، فصل 

  صحيح است. 2گزينه  .184
  كنيم: ابتدا اختالف سطح مايع را در دو طرف لوله محاسبه مي

mg mgP P gh ghA A0 0        

/
/h h4 4

4
0 5 10 5000 10 2 5 10 5 10
2 10

       


  

/h m cm0 5 50     
شود، پـس   سطح مي پيستون، مايع در دو طرف لوله هم بعد از برداشتن
  رود. باال مي cm25سمت چپ لولةسطح مايع در 

  صحيح است. 1گزينه  .185
پـذيري   پذيري گازها بسيار بيشـتر از تـراكم   بررسي مورد نادرست: تراكم

  ها است.  مايع
  )23، صفحة 2(فيزيك دهم، فصل 

  صحيح است. 4گزينه  .186
V AV t t         3 4480 10 2 10 2  

t s min



     


2 2
4

48 10 120012 10 20604 10
  

  صحيح است. 1گزينه  .187
ور است، پس نيروي شناوري بـا   در حالت اول چون جسم در مايع غوطه

وزن برابر است. در حالت دوم چون  2 اسـت، پـس قطعـاً جسـم      1
شود.  ن ميروي سطح مايع شناور شده و باز هم نيروي شناوري برابر وز

  پس نيروي شناوري در دو حالت يكسان و برابر وزن مايع است.

  صحيح است. 1گزينه  .188
TW K m(v v ) ( ) J        2 2

0
1 1 2 0 16 162 2  

mgW mgh J    2 10 1 20  
k kT mg f fW W W W J       16 20 36  

kf
/

mg

W
W    36 1 820  

  )، تمرينات آخر فصل3(فيزيك دهم، فصل 
  صحيح است. 4گزينه  .189

كنيم. توجه داريم كه كار خروجي برابر تغييـر   زده استفاده مياز رابطه با
  انرژي پتانسيل آب است. 

m V kg    1000 6 6000   
mghRa Pt P

    
8 6000 10 12

10 60   

P W kW  3120 10 158  
  )22، مشابه تمرين 3(فيزيك دهم، فصل 

  صحيح است. 2گزينه  .190
m m m m  2 1 1 1

20 4
100 5   

K m VV V V V ( ) ( )K m V        2 22 2 2
2 1 1 1

1 1 1
25 5 4 5 5
100 4 5 4 4   

/
K
K  2

1
5 1 254  

/K K K K
K K %     2 1 1 1

1 1

1 25100 100   درصد تغيير 25
  يابد.  درصد افزايش مي 25بنابراين 

  )46، صفحة 3(فيزيك دهم، فصل 
  صحيح است. 1گزينه  .191

  كنيم: گام اول افزايش دما برحسب سلسيوس را حساب مي
 2   درصد تغيير سطح  100

/ C      60 2 2 2 10 500100
   

  كنيم: گام دوم: تغيير دما را برحسب فارنهايت حساب مي
F F F      9 9 500 9005 5

   
  )2ـ4، مشابه مثال 4(فيزيك دهم، فصل 

  صحيح است. 3گزينه  .192
  آب و يخ هر دو به يخ صفر درجه تبديل شوند:گام اول: فرض كنيم 

fm c m c m LgÄ JA  1 2 2   

c m c m c mJA        2 2 2
120 10 50 80 100 1302  

mحداقل جرم:  g2
10
13  

  يخ به آب صفر درجه تبديل شود: ةهمگام دوم: فرض كنيم 
Fm c m h m c   1 1 1 2 2gÄ JA   

c c m c      220 10 20 160 2 50gÄ gÄ gÄ   
mحداكثر جرم آب:  g 2 34   

g10ترين مقداري آب  گام سوم: پس كم
 34تـرين مقـدار آن    و بـيش  13

تواند باشد و اگر هر مقدار بين اين دو عدد باشد نيز مخلوط يخ  گرم مي
و آب خواهيم داشت كه دما برابـر صـفر درجـه سلسـيوس اسـت. پـس       

  تواند درست باشد.  مي 3 ةگزين
  )4(فيزيك دهم، فصل 
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  صحيح است. 2گزينه  .193
FQگرماي الزم براي ذوب كامل يخ:  mL J   200 336 67200   

 گرماي الزم براي تبديل آب به آب صفر درجه:
/Q mc J     320 4 2 20 26880   

پس اين مقدار گرمـا بـراي ذوب يـخ كـافي نيسـت و مقـداري يـخ بـاقي         
  شود.   گيرد و به آب تبديل مي ژول گرما مي 26880ماند. يخ به اندازه  مي

m m g    3336 10 26880 80   
m g   200 80   مانده  يخ باقي 120

  )76، صفحة 4(فيزيك دهم، فصل 
  صحيح است. 4گزينه  .194

  در حالت دوم اندازه بار هر گلوله برابر است با:
q q C     1 2

2 10 42   

qتوان نوشت: اكنون مي qF r| | ( )F q q r
    

21 2
1 2

   

r
r

2 5
5

 F F r r( ) ( )r r
      

2 24 4 16 41 2 10 20 5   
  )آخر فصل 4، تمرين 1، فصل (فيزيك يازدهم

  صحيح است. 3گزينه  .195
را  q3تـا   q2گيـريم و فاصـله    را در حال تعـادل مـي   q3گام اول: بار 
  كنيم:  حساب مي

| q | x x( ) x cmq x x
     21

2
20 202 20   

  كنيم: را حساب مي q3گيريم و  را در حال تعادل مي q2گام دوم: بار 
q| | ( ) | q | | q | Cq     21

3 1
3

20 420   

  گام سوم: 

  
netF F F N       3 2 2 2

4 4 4 1 2790 90 820 40
   

  )6، تمرين 1(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 2گزينه  .196

كند و جهت نيـروي   گام اول: بر ذره نيروهاي الكتريكي و گرانش اثر مي
گيـريم و   در نظـر مـي   گرانش به طرف پايين است. آن را با عالمـت  

  توان نوشت: مي

E EF mg ma F          6 62 10 10 2 10 5   

EF N  510   
منفي است پـس   EFگام دوم: چون عالمت 

توان نتيجـه گرفـت جهـت آن رو بـه بـاال       مي
  ون جهت ميدان الكتريكي رو به است. چ

توان نتيجه گرفـت بـار منفـي     پايين است مي
  است. 

EFگام سوم: اكنون از رابطه  E | q |  وVE d
 توان مقدار  ميx  را

  حساب كرد. 

/
| q | | q | C q C         5 8 210010 10 1001   

  )19، تمرين 1(فيزيك يازدهم، فصل 

  است.صحيح  2گزينه  .197
  دهد و برابر است با:  رخ مي ABتغيير انرژي پتانسيل ذره فقط در مسير 

|q| | ne|U | q | Edcos 
    180   

/ /U ( )        15 19 210 1 6 10 10 0 2 1   

/ /U J mJ   33 2 10 3 2   
  )16، تمرين 1(فيزيك يازدهم، فصل 

  صحيح است. 3گزينه  .198
qمثبت و  q2مثبت و  q1گام اول بار  q1   است. 2

ميـدان الكتريكـي خـالص صـفر اسـت و       Oاي ماننـد   گام دوم: در نقطه
  شود.  جهت ميدان در اين نقطه عوض مي

  
Uپس با توجه به رابطه  q V    چونq 0  است. انرژي پتانسيل

  يابد. كاهش مي q2تا بار Oافزايش و از  Oتا  Mاز  q بار
  )17و  16، 14هاي  ، تمرين1(فيزيك يازدهم، فصل 

  صحيح است. 1گزينه  .199
( ): E E E E E

: E E E
Ï»H S²Ie nj
³»j S²Ie nj

    
   

1 2
1 2

1 2
3 2 0

2

    
    

EE E E   1
1 2

2
23 2 3

   

| q | q qd( ) | | | || q | d q q     21 1 2
2 2 1

2 2 1 63 6  

نكه ميدان حاصل از دو بار در خالف جهت هم است، پـس  با توجه به اي

q  بارها همنام هستند، پس:
q 2

1
6  

  )16، صفحة 1(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 3گزينه  .200

رابطـة تـوان نشـان داد ميـدان الكتريكـي ميـان صـفحات خـازن از         مي
qE K A 0

  آيد. به دست مي 

q
q q qV CE d d Cd K A K A.dd

     0 0
  

qE A mK A A




        

12 2
120

18 10 2500 5009 10
  

A m cm  3 2 24 10 40  
  صحيح است. 4گزينه  .201

ــده از    ــان گذرن ــام اول: جري ــي  Iرا  R2گ ــر م ــون   در نظ ــريم چ گي
,R 3 4  اســت، پــس جريــان گذرنــده از ايــن R2اهــم و نصــف  12
  است.  I3برابر  R5و  R1و جريان گذرنده از  I2ها  مقاومت

q C
1

4� 	 q C
2

1� � 	| q | C
3

4� 	

cm20 cm20F
2

F
3
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Pگــام دوم: اكنــون از رابطــه  RI مقــاومتي را كــه كمتــرين تــوان  2
  .كنيم مصرفي را دارد مشخص مي

P I  2
3 8 4   

P I  2
4 4 4   

P I  2
5 3 Pو  9 I  2

1 1 Pو  9 I 2
2 24   

Rگيريم مقاومت  پس نتيجه مي  1   كمترين توان مصرفي را دارد.  1
,گام سوم: چون  ,R   2 3 4

12 24 812   اهم است.  24
  

  
  
  
  

  نوشت:  ABتوان براي ولتاژ  مي
VI AR

AB eqV I R
®¨

®¨
  

  
1
1

6 61   
eq ABR V V       1 8 3 12 6 12 72   

  )81هاي صفحة  ، تمرين15- 2، مثال 2(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 3گزينه  .202

  
  
  
  
  

  فرض كنيم، داريم: Iرا  R3اگر جريان
R , R3 46 12     

PP I P I2 2
3 6 6     

T
PP I I ( I) ( I) I W2 2 2 2 26 12 6 3 9 4 216 216 366         

  )83، صفحة 2(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 3گزينه  .203

مقدار مقاومت رئوستا افـزايش يافتـه در    Aبا حركت لغزنده به سمت نقطه 
شود، پس جريان عبوري از مولد كاهش  نتيجه مقاومت معادل مدار زياد مي

كاهش يافته و براساس رابطه  L2ت، لذا جريان عبوري از المپ خواهد ياف
P R I 2

2   نيز كاهش خواهد يافت.  L2توان مصرفي و نور المپ  2

  

V)با توجه به كاهش جريان عبوري از مدار، طبق رابطـه   rI)k ²¼ ¶    
يابد و با توجه به كاهش اخـتالف   تالف پتانسيل دو سر مولد افزايش مياخ

Lطبـق رابطـه    L2پتانسيل دو سـر المـپ    LV V Vk²¼¶  
1 2

LVو  
1

 

LVحتماً افزايش خواهد يافت و در نتيجه طبق رابطه 
P R 1

2

1
1

ـ   ور توان و ن
  تر خواهد شد.   بيش L1المپ 

  )44، صفحة 2(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 2گزينه  .204

  
ها موازي هستند و مقاومت معادل آنها برابر است  گام اول: همه مقاومت

eq  با: 
eq

RR        1 1 1 1 1 1 112 6 4 6 3   

I  گام دوم: جريان مدار برابر است با:  A 12 121   
اهمـي را حسـاب    3اهمي و  6هاي  گام سوم: جريان گذرنده از مقاومت

I  كنيم:  مي A  3
12 Iو  43 A  6

12 26   
  توان نوشت:  مي b ةگام چهارم در گر

I   2 4 12   
I A 6   

  )75و  74، 72 هاي ، صفحه2(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 4گزينه  .205

  درجه است. 90و سرعت  مغناطيسيبين ميدان  زاوية
Fاز رابطه  | q | VBsin  توان نوشت: مي  

F F N           6 3 2 4 420 10 10 10 10 1 2 10   
دست راست براي بار منفي جهت نيـروي مغناطيسـي    ةبا توجه به قاعد

  است.  4 ةگزينمطابق 
  )9و  7، 6تمرينات ، 3(فيزيك يازدهم، فصل 

  صحيح است. 3گزينه  .206
IBاز رابطه  dاي با قطر سيم  ميدان مغناطيسي در سيملوله d 0  به

  آيد. دست مي

B B T B G 
        



27 2
3

104 10 4 10 400
1 10

   

  )21و  20، تمرين 3(فيزيك يازدهم، فصل 
  صحيح است. 2گزينه  .207

  ):1شكل (

T

T

LF BI
F F F BILLF BI

F BIL

      


  

1 2 2
1 2

2

2 1 1
4 4

2
2

2

  

  ):2شكل (

� A

� B

R
5

3� 


R
1

1� 


I3

I

I3

R
2

24� 
 ,R
3 4

1 2� 


I2

� A

� B

R
5

3� 


R
1

1� 


, ,R
2 3 4

8� 
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LF BI
F F F BILLF BI

F BIL

         
 

  

1 2 2
1 2

2

3
4 9 1

16 16
4

10
4

  

F
F
  

10
54

22
2

  

  صحيح است. 4گزينه  .208
/R    500 001 5  

I .R V       3 35 10 5 25 10  
B| N | NAcost t

          
B 


      


3 460
1

125 10 500 200 10 2 2 10
  

B B T G       3 310025 10 10 104  

  صحيح است. 1گزينه  .209
سو اسـت و چـون در حـال كـاهش و      ميدان مغناطيسي در حلقه درون

توان گفت جهت تغيير  سپس در جهت مخالف در حال افزايش است مي
لنـز   ةميدان مغناطيسي به طرف بيرون است پـس بـا اسـتفاده از قاعـد    

اي باشد كه ميدان مغناطيسي  توان دريافت جريان حلقه بايد به گونه مي
  سو باشد.  ناشي از اين جريان درون

  )8، تمرين 4فصل (فيزيك يازدهم، 
  صحيح است. 2گزينه  .210

/  كنيم: جريان را حساب مي ةگام اول: دور
T T s  5 1 0044 20   

mI  نويسيم:  گام دوم: معادله جريان را مي I sin( t)T
 2   

/
I sin t I sin( t)   210 10 50004   

t ةلحظگام سوم: در  s 5
  داريم: 1000

I sin( ) sin( ) A   510 50 10 5 21000 4   
  كنيم: : ولتاژ مدار را حساب ميچهارمگام 

V IR V   5 2 5 25 2   
 )4ـ7و مثال  19، تمرين 4(فيزيك يازدهم، فصل 

  شيمي
  صحيح است. 2گزينه  .211

اليه وجود دارد و در طيف نشـري خطـي    7اتم حداكثر   هستةپيرامون 
ششـم بـه     اليـة اتم هيدروژن، رنگ بنفش ناشي از بازگشت الكتـرون از  

  باشد. دوم مي  الية
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) درست ـ يعني همان دو عنصر هيدروژن و هليم.1
يكسـان   He2بـا آرايـش الكترونـي    Li3) درست ـ آرايش الكتروني 3

  باشد. هاي آن قرمز مي ليتيم و تركيب شعلةبوده و رنگ 
H3ـ  ) درست4

آن  هسـتة هاي  يك راديو ايزوتوپ بوده و شمار نوترون 1
1
  باشد. مي Ne10ها در شمار الكترون 5

 )27و  22، 6، 4هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .212
  كنيم: ابتدا بايد جرم اتمي ميانگين گاز كلر را محاسبه

F , MÂºH»HoÎ kÅnj ÂμUH ³o]   

/
FM F M ( ) ( ) amu¸Ã«ºIÃ¶ ÂμUH ³o]      1 1 2 2 25 35 75 37 36 5100 100  

  واكنش انجام شده به صورت زير است:
Cl (g) H (g) HCl(g) 2 2 2  

  جرم كلر مصرف شده به صورت زير است:

/

molClg HCl molHCl?g Cl mg HCl mg HCl g HCl molHCl    2
2

11 19375 1000 37 5 2  

/
g Cl g ClmolCl 2

2
2

73 9 1251  
 )15و  14هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .213
  درست هستند.» ب«و » آ«هاي  عبارت

طيـف نشـري    مرئـي  ناحيـة اين نمودار، چگونگي ايجاد چهار نوار رنگـي  
  دهد.  هاي هيدروژن را نشان مي خطي اتم

مطابق اين نمودار نوار قرمز كه كمترين انرژي و بيشترين طول موج را دارد، 
nاليةحاصل بازگشت الكترون از   nبه 3  دانـيم كـه نـور     است. مي 2

  قرمز كمترين شكست را پس از عبور نور خورشيد از منشور دارد.
  هاي نادرست: بررسي عبارت

نـانومتر   656الـي   410نوار رنگي در اين نمودار طول موجي بين  4پ) 
دارند كه نوار نيلي طول موج كمي داشته و طـول مـوج آن نزديـك بـه     

  است. nm434ومتر بوده و طول موج آننان 410
nاليـة ت) نوار آبي در اين نمودار حاصل بازگشت الكتـرون از    بـه  4

n    در اتم هيدروژن است. 2
 )27و  26هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .214
  ستند.درست ه» پ«و » آ«هاي  عبارت

  ها: بررسي عبارت
كنـد.   آفبـا پيـروي نمـي    قاعـدة نخستين عنصري است كـه از   Cr24آ)

]آرايش الكتروني اين عنصر به صورت Ar] d s5 1
18 3  5است و بنابراين  4

  قرار دارد. d3زيراليةالكترون در 
قـرار   2و  1هاي  اي، در گروه جدول دوره s ةدستعناصر موجود در  همةب) 
  جدول تناوبي قرار دارد. 18در گروه  Heگيرند. براي نمونه عنصر  نمي

ــه ــاي پ) زيرالي nداراي d3و s5،p4ه l  ــابراين   5 ــتند. بن هس
nالكترون در 11ه عنصري ك l  اسـت كـه در    Ga31دارد، عنصر 5

  اي قرار دارد:  جدول دوره 4 دورةو  13گروه 
/ / /s s p s p d s p2 2 6 2 6 10 2 11 2 2 3 3 3 4 4  

توانند با از دست دادن يك الكترون،  جدول مي 1فلزهاي گروه  همةت) 
بـا از دسـت    Li3رسند. عنصـر قبل از خود ب دورةبه آرايش گاز نجيب 

دانـيم هلـيم    رسـيده و مـي   Heدادن يك الكترون، به آرايش گاز نجيب 
  تايي نيست.  خود دارد و هشت ظرفيتالية تنها دو الكترون در 

 )32تا  29هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .215
Heاي هليم به صـورت  آرايش الكترون ـ نقطه  باشـد و ايـن گـاز     مـي  :

  ناپذير است.  نجيب واكنش
  ها: بررسي ساير گزينه

باشد و در اتم مي 18دوره برابر  3) درست ـ مجموع شمار عناصر اين  1
Fe26  الكترون با 6تعدادl    وجود دارد. 2

  ) درست ـ زيرا:2
:Z¼¶ Ï¼ö  I¶I¬ ¼UoQ  u§ÄH ¼UoQ  yÿ¹MHoÎ   

  .Ca20تا عنصر B5) درست ـ شامل عناصر3
 )31تا  28و  20هاي  (شيمي دهم، صفحه
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  صحيح است. 3گزينه  .216
  درست هستند.» ب«و » آ«هاي  عبارت

  ها: بررسي عبارت
ن خارج آ) آرگون دومين گازي است كه با افزايش دماي هواي مايع از آ

اثـر در جوشـكاري، بـرش فلزهـا و      شود. اين گاز به عنوان محيط بي مي
  اي كاربرد دارد. هاي رشته همچنين در ساخت المپ
و بخار آب CO2تروپوسفر، حداقل دو گاز اليةب) در يك نمونه هوا از 

(H O)2 اند. ولكوليشوند كه به صورت تركيب م يافت مي  
رنـگ   ترين گاز نجيب موجود در جدول تناوبي است كه بي پ) هليم سبك

توانـد   اي مـي  هاي هسـته  بو است و در ژرفاي زمين نيز در اثر واكنش و بي
  ترين گاز نجيب موجود در هواكره، آرگون است. توليد شود. اما فراوان
يا همـان دمـاي   K73هواي مايع در دماي سازندةت) در ميان اجزاي 

C200شود. ، آرگون، اكسيژن و نيتروژن يافت مي  
 )51تا  49هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .217
  هاي داده شده به صورت زير است: ساختار لوويس گونه

  
كنيد، ساختار لـوويس هـر سـه گونـه مشـابه       طور كه مشاهده مي همان

  شود. ست و در ساختار آنها يك پيوند دوگانه نيز يافت مييكديگر ا
  ها: بررسي ساير گزينه

به صورت  NO2) ساختار2
  

است و نسبت شمار جفت  

5هاي ناپيوندي به پيونـدي، در آن  الكترون
اسـت امـا ايـن نسـبت در     3

NO Cl2 ربراب( )8   است. 24
CO) در ساختار3 2

الكترون ناپيوندي يافت شده اما شمار جفت  16، 3

NOهاي ناپيوندي در ساختار الكترون
3 

  
 8برابر  

  است.
الكتـرون   نيـز اتـم مركـزي فاقـد جفـت      SiBr4) در ساختار لـوويس 4

  ناپيوندي است.

 )56و  55هاي  (شيمي دهم، صفحه  

  صحيح است. 2گزينه  .218
  ها: بررسي عبارت

ــورت  ــه صــــ ــفري بــــ ــد اوزون تروپوســــ ــنش توليــــ آ) واكــــ
NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2 NOاست كـه گـاز   3 (g)2  در

  شود. اي روشن يافت مي تروپوسفر، به صورت قهوه الية
O)ب) گاز اكسيژن O)نسبت به اوزون 2(   تري دارد. نقطه جوش پايين 3(

گويند كـه   اوزون به منطقه مشخصي از استراتوسفر مي اليةپ) اصطالح 
  شود. بيشترين مقدار اوزون در آن محدوده يافت مي

كسيژن پذيري بسيار كمي دارد و به طور معمول با ا ت) نيتروژن واكنش
دهد اما هنگام رعد و برق اين دو گاز در هوا تركيب شـده و   واكنش نمي

  شوند. به اكسيدهاي نيتروژن تبديل مي
 )76تا  74هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .219
  ها: بررسي عبارت

  آ) درست ـ با توجه به ساختار لوييس آنها:

  
  ب) درست

) اسـتفاده  CaOكسـيد ( پ) نادرسـت ـ بـراي ايـن منظـور از كلسـيم ا      
  شود. مي

)ت) نادرست ـ فرمول اكسيد K) M19 Mبه صورت 19 O2 باشد. مي  
  ث) درست

 )60تا  56هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .220
Zn (s) O (g) ZnO(s) 22 2  
HCl(aq) Zn (s) ZnCl (aq) H (g)  2 22  

/ /
mol ZnO mol Zn?molZn g ZnO mol Zng ZnO mol ZnO   1 216 2 0 281 2  

/
/ /

molH LH?LH molZn LHmolZn molH   2 2
2 2

2

1 22 40 2 4 481 1  

 )81و  80هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .221
  ها: بررسي عبارت

  آ) درست
Mبه صورت Mب) درست ـ فرمول فسفات فلز  (PO )3 4   است. 2

هـاي هيـدروژن بـه آرايـش       پ) نادرست ـ در يـون آمونيـوم، تنهـا اتـم     
  اند. هشتايي نرسيده

  ت) درست

  
 )92تا  90، 86هاي  يمي دهم، صفحه(ش

  صحيح است. 1گزينه  .222
Hنقطه جوش O2  باالتر ازHF    است. با اين كـه پيونـدهاي هيـدروژني

H O2  ازHF تر است اما در ضعيفH O2  ،پيوند  4به ازاي هر مولكول
بـه ازاي هـر مولكـول، دو پيونـد      HFامـا در  شـود   هيدروژني يافت مـي 

  هيدروژني وجود دارد.
  ها: بررسي ساير گزينه

شـود و   هاي اتـانول، پيونـدهاي هيـدروژني ديـده مـي      ) ميان مولكول2
  بنابراين نقطه جوش اتانول باالتر از استون است.

داراي  NH3اي، جـدول دوره  15دار گـروه   هاي هيدروژن ) در تركيب3
پيوند هيدروژني بـوده و بنـابراين نقطـه جـوش بـاالتري دارد. از ميـان      

AsH3 وPH3تركيبي كه جرم و حجم بيشتري دارد (يعني ،AsH3 (
  نقطه جوش باالتري دارد.

Hهاي ) ميان مولكول4 O2  پيوند هيدروژني وجود دارد و بنابراين نقطه
Hجوش آن بسيار بيشتر از S2 .است  

 )107و  106هاي  (شيمي دهم، صفحه
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  صحيح است. 2گزينه  .223
تقريبـاً يكسـان اسـت امـا      Bو  Aمقدار امالح حل شده در دو محلـول  

از دسـت داده  پس از ورود به دستگاه، مقداري از آب خود را  Aمحلول 
تراوا به قسمت پاييني دسـتگاه برسـد. بنـابراين     تا به وسيله غشاي نيمه

  است. Aبيشتر از محلول  Bغلظت مواد حل شده در محلول 
  ها: بررسي ساير گزينه

هاي موجود در آب باقي  تنها ميكروب ) به كمك روش اسمز معكوس، 1
  شوند. هاي آلي فرار از آن جدا مي ماند و تركيب مي
هاي فيزيكي  ) هر سه روش اسمز معكوس، تقطير و صافي كربن، روش3

  شوند. آب شيرين محسوب مي تهيةبراي 
) هرچه زمان بيشتري بگذرد، غلظت مواد موجود در باالي ظرف بيشـتر  4

  شده و براي ايجاد فرايند اسمز معكوس به فشار بيشتري نياز است.
 )119و  118هاي  (شيمي دهم، صفحه

  يح است.صح 3گزينه  .224
هـاي  ، ابتدا بايد شمار مـول Kبراي به دست آوردن غلظت موالر يون

K :را به دست آوريم  

/

x g KClKÃ¨oU ³o]Â¶o] kÅnj Ï¼±d¶ ³o]    100 20 10089 4  

/x g KCl 17 88  

/
/

molKCl molK?molK g KCl g KCl molKCl


   1 117 88 74 5 1  

/ molK0 24  
ــد حجــم   ــا حجــم آب  ســپس باي ــرده و ب ــه را حســاب ك ــول اولي محل

/( mL)75   جمع كرده تا حجم محلول جديد به دست آيد. 5

/ /
/

mL: g mLg
 Ï¼±d¶¾Ã²»H Ï¼±d¶ ´\e  Ï¼±d¶  Ï¼±d¶ Ï¼±d¶ 189 4 74 51 2  

/ / mLkÄk] Ï¼±d¶ ´\e ¾Ã²»H Ï¼±d¶ ´\e  JA ´\e    74 5 75 5 150  
  را به دست آوريم: Kتوانيم غلظت موالر يون در نهايت مي

/
/

/

molKM mol.LL
 ÁIÀïÏ¼¶ nIμ{

Ï¼±d¶ ´\e


   10 24 1 6015  

 )99و  98هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .225
Liگرم C50 ،30در دماي SO2 گرم آب حل شود  100تواند در  مي 4

شـود. بنـابراين در   گـرم ايجـاد مـي    130اي به جـرم   و محلول سيرشده
/162 37/گرم محلول سير شده، 5   گرم حل شونده وجود دارد: 5

/ /
gg gg

½kº¼{ ®eÏ¼±d¶  ½kº¼{ ®eÏ¼±d¶ 30162 5 37 5130  

/ / gJA ³o] JA  162 5 37 5 125  
Liپـذيري  ، انحـالل C75همچنين در دماي SO2 گـرم در   24برابـر   4

گرم محلـول سـير شـده بـه دسـت       124گرم آب است و بنابراين  100
گـرم حـل    30گـرم آب داشـته باشـيم، حـداكثر      125آيد. پس اگر  مي

  تواند در آب حل شود. شونده مي
gg ggJA ½kº¼{ ®eJA 24125 30100  

37/بنابراين از آن در آب  g30شـونده در محلـول ابتـدايي،    گرم حـل  5
7/باقي مانده و تنها كند. پس مقدار آبي كـه بايـد    گرم آن رسوب مي 5

/به اين g7 بيافزاييم تا بـه حالـت محلـول در     C75رسوب در دماي 5
  بيايد، برابر است با:

/ /
gg Li SO gg Li SO

JA JA 2 4
2 4

1007 5 31 2524  

 )103تا  101هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .226
  نادرست است. »ت«تنها عبارت 

  ها: بررسي عبارت
آ) در اين گروه، از باال به پـايين، شـعاع اتمـي عنصـرها بيشـتر شـده و       

  شود. خصلت فلزي و تمايل به از دست دادن الكترون نيز بيشتر مي
سوم جـدول تنـاوبي، تفـاوت شـعاع اتمـي       دورةب) در ميان عنصرهاي 

  گري است.آلومينيم و سيليسيم بيشتر از هر دو عنصر متوالي دي
اي قـرار دارد. ايـن    جـدول دوره  14و گروه  4 دورةدر  Ge32پ) عنصر

  فلز در اثر ضربه خرد شده و رسانايي الكتريكي كمي دارد. شبه
اتمي يافت نشده است اما اين عنصـر   تاكنون هيچ يون تك C6ت) از عنصر

COيرهايي نظ در ساختار يون 2
  شود. كه چنداتمي هستند، يافت مي 3

 )13و  7هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .227
هاي كـربن بيشـتر باشـد،     ها هرچه شمار اتم دقت داشته باشيد كه در آلكان

تر است و بنابراين قدرت نيروي جاذبه  آن بزرگ اندازةجرم مولكول بيشتر و 
روي و  شود. در اين صورت نقطه جـوش، گـران   ا نيز بيشتر ميه بين مولكول

يابـد.   ها بيشتر بوده امـا ميـزان فراريـت آنهـا كـاهش مـي       چسبندگي آلكان
  اند. ها همگي ناقطبي هستند. بنابراين در آب نامحلول همچنين آلكان

 )34و  33هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .228
  ادرست هستند.ن» ت«و » پ«، »ب«هاي  عبارت

  ها: بررسي عبارت
Cكربنه بـوده و فرمـول مولكـولي آن    3ترين سيكلوآلكان  آ) ساده H3 6 

 است. همچنين بنزن با ساختار 
 

نيـز داراي فرمـول مولكـولي     

C H6   است. 6
ولآروماتيك، بنـزن بـا فرمـ    خانوادةب) دقت داشته باشيد كه سرگروه 

C H6   است. 6
  تواند توسط گاز بوتان و تحت فشار باال پر شود. پ) سوخت فندك مي
هايي با ده تا پانزده اتم كربن است. اما دقت داشته  ت) نفت سفيد آلكان
 17الـي   5هاي كربن  هايي با شمار اتم آلكان C22باشيد كه در دماي

  لت فيزيكي مايع قرار دارند.كربن در حا
 )46و  42، 35هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .229
Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2 3  

/ /
/

n nM n molHClV L    1 5 0 60 4  

/ /
/

molH g H LH?LH molHCl LmolHCl molH g H    2 2 2
2

2 2

3 2 10 6 7 56 1 008  

Â±μø nHk£¶ÁkÅnj ½jpIM ÁoÊº nHk£¶ 100  

/

L
LÁkÅnj ½jpIM   6 100 807 5 %  

 )25و  24هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  صحيح است. 1گزينه  .230
وارد شـده بـراي    SO3، مقـدار SO3ابتدا بايد به كمك واكنش تجزيه
  واكنش تجزيه را به دست آوريم:

SO (g) SO (g) O (g) 3 2 22 2  
  روش اول (كسر تبديل):

/
/

molO molSO?molSO LO LO molO
ÁkÅnj ½jpIM

   2 3
3 2

2 2

1 2 1009 408 22 4 1 70  

/ molSO 31 2  
  سب):روش دوم (تنا

/
/ /

xOSO  pI¬ ´\e Ï¼¶ ½jpIM
KÄoò  KÄoò

    
23

70 9 408100
22 4 2 22 4 1  

/x molSO  31 2  
توليـد شـده در واكـنش تجزيـه      SO3پس با اسـتفاده از مقـدار مـول   

Alآلــومينيم ســولفات، مقــدار ناخــالص (SO )2 4 اوليــه را بــه دســت  3
Al آوريم: مي (SO ) (s) Al O (s) SO (g) 2 4 3 2 3 33  

  سر تبديل):روش اول (ك

/
molAl (SO )?g Al (SO ) molSO molSO}²IiIº   2 4 3

2 4 3 3
3

11 2 3  


g Al (SO ) g Al (SO ) g kgmolAl (SO ) g Al (SO )

ÁkÅnj ½jpIM t¼§÷¶

 }²IiIº
 }²Ii   2 4 3 2 4 3

2 4 3 2 4 3

342 100 100 1000 11 24 57  

  روش دوم (تناسب):
Al (SO ) SO³o] |¼±i kÅnj ÁkÅnj ½jpIM  Ï¼¶

Â²¼¶ ³o]  KÄoò KÄoò
  

2 4 3 3  

/
x

x kg
 

   

24 57
1 2100 100 1342 1 3  

 )24تا  22هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .231
توجه داشته باشيد كه به دليـل آنكـه مقـدار گرمـاي     » پ«براي عبارت 

به هر دو ظرف برابر است، تغيير انرژي گرمايي هـر دو ظـرف   داده شده 
يكسان است، اما ظرفيت گرمايي ويژه آب بيشتر از روغن زيتون است و 

  شود. تغيير دماي آب كمتر از روغن زيتون مي
 )74و  60، 57، 56هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .232
  هاي نادرست: بررسي عبارت

اي محتـوي گـاز اتـان     متان (گاز مرداب) از نمونـه آ) ارزش سوختي گاز 
  بيشتر خواهد بود.

هـايي اسـتفاده    واكـنش  Hگيـري  ب) از گرماسنج ليواني جهت اندازه
تـوان بـه    ها مـي  شوند؛ از اين واكنش شود كه در فشار ثابت انجام مي مي

  فرايندهاي انحالل اشاره كرد.
 )72تا  71، 64اي ه (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .233
Cبه صورت Iفرمول مولكولي تركيب  H O12 16 هـاي   بوده و داراي گـروه  3

بـه   IIعاملي اتر، كتون و هيدروكسيل است. اما فرمـول مولكـولي تركيـب    
Cصورت H O15   بوده و داراي گروه عاملي كتوني در ساختار خود است. 20

  ها: بررسي گزينه
نشان داده شده همان ساختار تركيب موجود در زردچوبه  II) مولكول 1

است و داراي گروه عاملي كتوني است. اما اتانول در ساختار خود داراي 
  گروه عاملي الكلي است.

گرم بر مول است كه مشابه  8) تفاوت جرم مولي اين دو تركيب برابر 2
  باشد. عدد اتمي اكسيژن مي

در ساختار گشنيز گـروه عـاملي هيدروكسـيل و در سـاختار رازيانـه      ) 3
 Iشود كه هر دوي آنها در سـاختار مولكـول    گروه عاملي اتري يافت مي

  نيز وجود دارند.
اسـت. همچنـين    20) برابـر  IIهاي هيدروژن در تركيـب (  ) تعداد اتم4

اتم كربن بـه صـورت   9فرمول مولكولي الكلي سير شده و يك عاملي با 
C H O9   است. 20

 )70تا  68هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .234
KNO (s) KNO (s) O (g) 3 2 22 2  
H O (g) H O(g) O (g) 2 2 2 22 2  

/
g KNO molKNO?molO g KNO g KNO g KNO

}²Ii}²IiIº }²IiIº  3 3
2 3

3 3

75 140 4 100 101  

/
molO molOmolKNO 2

2
3

1 0152  

H
|

O O O H O O
| |

H H

    2 2  

Oبا حذف H توان نوشت: ين محاسبه مياز طرف  
H ( ) kJ     2 146 495 203  

/ /
kJ?kJ molO kJmolO  2

2

203015 30 451  

 )68تا  66هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .235
واكــــنش Hابتــــدا بايــــد بــــه كمــــك قــــانون هــــس،     

NH (g) N O(g) N (g) H O(l)  3 2 2 22 3 4 را به دسـت آوريـم.    3
ضـرب كنـيم.    3را معكـوس كـرده و در    I به همين منظور بايد واكنش

و IIIكـرده و در نهايـت واكـنش     2آن را تقسيم بـر   Hو IIواكنش 
H  كنيم: ضرب مي 3آن را در  

H ( ) ( ) ( ) kJy¹¨H»            3 286 1596 2 370 3 1050  
كيلوژول انرژي آزاد شده، مقدار مول آمونياك  210سپس بايد به كمك 

  صرف شده را به دست آوريم:م

/
mol NH?mol NH kJ mol NHkJ  3

3 3
2210 0 41050  

NH /
NH

/

n
R tR mol.miny¹¨H»




   

3
3 1

0 4
4 0052 2 2  

 )74تا  72هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .236
سوزد، در حالي كه همان مقـدار   الياف آهن داغ و سرخ شده در هوا نمي

  سوزد. الياف آهن داغ و سرخ شده در يك ارلن پر از اكسيژن مي
  ها: ساير گزينهبررسي 

C)) با توجه به فرمول مولكولي بنزن1 H )6 C)و بنزوييك اسـيد  6 H O )7 6 2 
CH)گـرم اسـت. تفـاوت جـرم مـولي متـان       44تفاوت جرم مولي آنها  و  4(

HCOOCH)ترين استر ساده   باشد. مول ميگرم بر  44نيز برابر  3(
  كنند. هشتايي پيروي نمي قاعدةهايي است كه از  ) درواقع راديكال محتوي اتم3
اي به ويژه  هاي پنهان ردپاي غذا، توليد گازهاي گلخانه ) يكي از چهره4

اكسيد است. آنچنان كه سهم توليد اين گاز در ردپاي غذا بـه   كربن دي
  ها و ... است. رخانهها در خودروها، كا مراتب بيش از سوختن سوخت

 )92و  89، 82، 81هاي  (شيمي يازدهم، صفحه
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  صحيح است. 2گزينه  .237
  درست هستند.» پ«و » آ«هاي  عبارت

  ها: بررسي عبارت
اسـتيرن پيونــدهاي دوگانـه يافـت شـده و بنــابراين      آ) در سـاختار پلـي  

  سيرنشده است.
  شود. هاي آلي مانند هگزان حل نمي ب) تفلون در حالل

وينيل كلريد داراي سـاختار (  ر سازنده پليپ) مونوم

 

( 

جفـت الكتـرون ناپيونـدي     3جفت الكترون پيوندي و  6است كه داراي 
  است.

  هاي كدر استفاده كرد. توان در ساخت پالستيك اتن سنگين مي ت) از پلي
 )107تا  104هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 2گزينه  .238
فت الكتـرون ناپيونـدي وجـود    ج 4عاملي،  يك اسيدهايدر ساختار 

) اما در ساختار اسيدهايي كـه بـيش    ( دارد.
هـاي ناپيونـدي    از يك گروه عاملي استري دارند، تعداد جفـت الكتـرون  

  شود. بيشتر مي
  ها: بررسي ساير گزينه

آميـدهاي سـاختگي اسـت كـه از فـوالد       تـرين پلـي   ) كوالر از معروف1
  تر است. برابر مقاوم 5جرم خود  هم
بوتانول بخش قطبي بر ناقطبي غلبه دارد و بنابراين مولكولي  - 1در ساختار ) 3

شود. همچنين فرمـول مولكـولي ايـن الكـل بـه       قطبي است و در آب حل مي
Cصورت H O4 Cبوده و فرمول مولكولي نفتالن به صورت 10 H10   است. 8

Cاتيـل بوتـانوات بـا فرمـول     ) استر موجود در آناناس همان4 H O6 12 2 
Cپنتـانول نيـز بـه صـورت     -1بوده و فرمـول   H O5 اسـت. بنـابراين    12

  است. g.mol128اختالف جرم مولي اين دو مولكول برابر
C)دانيم كه اتن مي H )2 هاست كـه جـرم    كننخستين عضو خانواده آل 4

  است. g.mol128مولي آن
 )115تا  113، 110هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .239
هاي سير نشده به انجام واكنش تمـايلي   پليمرهاي حاصل از هيدروكربن

ندارند و در واقع پليمرهاي ماندگارند. علت اين است كـه ايـن پليمرهـا    
ها دارند و سير شده هستند. هرچند استفاده از  كانساختاري شبيه به آل

اين پليمرها صرفه اقتصادي دارد اما از نگـاه پيشـرفت پايـدار، توليـد و     
  استفاده از اين پليمرها الگوي مصرف مطلوبي نيست.

 )118(شيمي يازدهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .240
  واكنش انجام شده به صورت زير است:

  

  

الكل توليـد شـده را بـه دسـت آوريـم و       اسيد و دي يابتدا بايد مقدار د
  سپس مقدار آن دو را از هم كم كنيم:

  روش اول (كسر تبديل):
mol n mol?g g ng mol

 oμÃ±Q kÃwHïÁjkÃwHïÁj  oμÃ±Q  oμÃ±Q  oμÃ±Q  1240 192 1  

 /
g gmol

½jpIM

kÃwHïÁj kÃwHïÁjkÃwHïÁj  166 30 62 251 100  

mol n mol?g g ng mol
 oμÃ±Q ®§²HïÁj®§²HïÁj  oμÃ±Q  oμÃ±Q  oμÃ±Q  1240 192 1  

 /
g gmol

½jpIM

®§²HÁj ®§²HÁj®§²HÁj  62 30 23 251 100  

  روش دوم (تناسب):

x
n n

½jpIM  oμÃ±Q ³o] kÃwHïÁj ³o]
Â²¼¶ ³o] KÄoò Â²¼¶ ³o] KÄoò

      

30240 100
192 1 166  

/x g  62 25  

y
n n

½jpIM  oμÃ±Q ³o] ®§²H Áj ³o]
Â²¼¶ ³o] KÄoò Â²¼¶ ³o] KÄoò

      

30240 100
192 1 62  

/y g  23 25  
/ /³o] ý°TiH   62 25 23 25 39  

 )117و  116هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 1گزينه  .241
g.mol·IT¶ Â²¼¶ ³o]  116  

/
M M g.mol   12 5 4016  

/
g M?g M molM g MmolM  400 8 321  

A
/ A

N atomMmolM?atom g M Ng M molM   116 0 440 1  

A
/ A

molSO NN x gSO x gSOgSO molSO
Ï¼§²¼¶    3

3 3
3 3

10 4 3280 1  

 )19و  18، 17هاي  (شيمي دهم، صفحه

  صحيح است. 4گزينه  .242
  را به دست بياوريم: xابتدا با روش تناسب بايد جرم مولي عنصر 

/ /
/ /

COX CO
( x)

 pI¬ ´\e ³o]
KÄoò  Â²¼¶ ³o] KÄoò       

23 100 8 26 88
22 4 1 60 1 22 4  

( x) X g.mol     160 84 24  
  به دست آوريم: XCO3سپس بايد درصد جرمي اكسيژن را در

/
·sÃv¨H ³o]·sÃv¨H Â¶o] kÅnj KÃ¨oU ³o]

   16 3100 100 57 184  %  

توليد شده را به دست آوريـم زيـرا جـرم    CO2در نهايت بايد جرم گاز
CO2         توليد شده معادل اسـت بـا جـرم جامـد كاسـته شـده از ظـرف

  واكنش:

/ /
/

molCO g CO?g CO LCO g COLCO molCO   2 2
2 2 2

2 2

1 4426 88 52 822 4 1  

 XO(s)توانيد جرم جامد كاسته شده، مي جرم محاسبةهمچنين براي 
XCOتوليد شده را حسـاب كـرده و از جـرم    (s)3    اوليـه (كـه معـادل

/100   گرم است) كم كنيد. 8
 )81و  80هاي  (شيمي دهم، صفحه

C C�

Cl

HH

H ..
..

..

R C O H� � � �

O

..
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O

C O CH CH
2 2
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n OH� C
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  صحيح است. 3گزينه  .243
  درست هستند.» پ«و » آ«هاي  عبارت

  ها: رسي عبارتبر
C)آ) استون H O)3 ها،  مولكولي قطبي است كه به عنوان حالل چربي 6

  ها كاربرد دارد. ها و انواع الك رنگ
شـود امـا اسـتون و     ب) هگزان ناقطبي است و بنابراين در آب حل نمـي 

  شوند. اتانول به هر نسبتي در آب حل مي
وجود نـدارد   Nو  F ،Oهاي  اتم متصل به Hهاي استون  پ) در مولكول

  و بنابراين ميان آنها پيوند هيدروژني وجود ندارد.
C)ت) اتانول H O)2 مواد دارويي، آرايشـي و بهداشـتي    تهيةحالل در  6

  است.
 )109(شيمي دهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .244
باشــد. (در  يكســان مــي IVو  Iهــاي  در آلكــان CH2شــمار واحــدهاي

  وجود دارد.)  CH2واحد 3هركدام 
  ها: بررسي ساير گزينه

C) درست ـ فرمول مولكولي آن 1 H6 و با سيكلوهگزان همپار اسـت.   12
كـنش  وا HClيـا   Br2به دليل وجود پيوند دوگانه سير نشده بوده و بـا 

  دهد. مي
هايي با ده تا پانزده اتم كربن است.  ) درست ـ نفت سفيد شامل آلكان 2

Cبــه ترتيــب IVو  Iهــاي  فرمــول مولكــولي آلكــان H11 Cو 24 H13 28 
  باشد. مي
  متيل هپتان دي -4، 2اتيل.  دي -5، 3) درست ـ 3

  
 )46و  40تا  37هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  صحيح است. 3گزينه  .245
C H (g) O (g) CO (g) H O(l)  2 2 2 2 22 5 4 2  

  حل اول: راه
| H | | H | H kJ.molÂTi¼w xpnH Â²¼¶ ³o] 26

        150 1300  

  باشد. كيلوژول مي 2600واكنش باال برابر Hبنابراين
/ /x Q mC Q Q kJ        4 1 3 62 5 325  

/
molC H gC H?gC H kJ gC H mkJ molC H    2 2 2 2

2 2 2 2
2 2

2 26325 6 52600 1  

/
x
m  325 506 5  

حل دوم: اين سؤال حل الزم ندارد. همواره نسبت گرمـاي آزاد شـده    راه
به جرم اتين مصرف شده در سوختن كامل آن برابر ارزش سوختي اتين 

  باشد. مي
 )71و  58، 57هاي  (شيمي يازدهم، صفحه

  
  

  شناسي زمين
  صحيح است. 4گزينه  .246

ايش دايناسـورها را  تريـاس پيـد   ةدر ابتداي دوران مزوزوئيك يعني دور
  اند. داريم. خزندگان در كربونيفر پيدايش يافته

  )1شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 3گزينه  .247

  كنيم. براي محاسبه از قانون سوم كپلر استفاده مي
P d P ( ) P P      2 3 2 3 24 64 8  

  )1شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 4گزينه  .248

انـد مـا    ها از حالت افقي خارج شـده  يهگذاري اوليه چون ال بعد از رسوب
شـود و   خوردگي هسـتيم و بعـد از آن فرسـايش ديـده مـي      شاهد چين

شود. (ايـن پديـده را ناپيوسـتگي     گذاري ثانويه ديده مي درنهايت رسوب
  گويند)  دار مي زاويه

  )1شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .249

باشد. بـا توجـه بـه نمـودار      يدرصد ميانگين عناصر سوال به شرح زير م
  هنجاري منفي دارد. كالرك آهن بي

/ /
/

Si Fe
O Al

 
 

27 2 5 8
45 2 8  

  )2شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .250

دانـيم   هاي نفتي ايران اغلـب تاقديسـي هسـتند. همـانطور كـه مـي       تله
  شوند. هايي هستند كه در اثر تنش فشاري ايجاد مي ها، چين تاقديس

  )2ناسي يازدهم، فصل ش (زمين
  صحيح است. 1گزينه  .251

mQ A.V Q ( ) s     
3

6 3 2 36  
  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 4گزينه  .252
شود و واكنش شيميايي نيازمند حضور آب  تر مي آب باعث انحالل بيش

  باشد.  مي
  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .253

موارد مناسب 




  گابرو و گرانيت آذرين 
  كوارتزيت و هورنفلس دگرگوني 

  سنگ ماسه هاي رسوبي  سنگ
  

موارد نامناسب 



  شيست دگرگوني
  سنگ گچ، سنگ نمك، شيل  رسوبي

  )4شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 3گزينه  .254

  باشد. هاي سولفيدي، معادن سرب و روي مي منشأ كادميم از كانسنگ
  )5شناسي يازدهم، فصل  (زمين
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  صحيح است. 4گزينه  .255
ب بـه  باشد كه باعث آسـي  زاد مي بيماري سيليكوسيس از غبارهاي زمين

  شود. هاي مزمن دستگاه تنفسي را موجب مي گردد و بيماري ريه مي
  )5شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 2گزينه  .256
  باشد. عنصر سلنيم ضدسرطان مي

زا هسـتند. ميناماتـا حاصـل مسـموميت جيـوه و       سوپراكسيدها سرطان
  باشد. هنجاري مثبت كادميم مي ايتاي ايتاي حاصل بي

  )5زدهم، فصل شناسي يا (زمين
  صحيح است. 1گزينه  .257

  
  )6شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .258
باشد كه ذخـاير   هاي رسوبي با توالي منظم مي داغ داراي سنگ پهنه كپه

  شود.  عظيم گاز كشور در آن ديده مي
  )7شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 4گزينه  .259

ذخاير نفت و گاز ايران 




 جنوب و غرب (زاگرس و خليج فارس)
 شمال (درياي خزر)

 شمال شرق (خانگيران ـ سرخس)
  )7شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 1گزينه  .260
هـاي آتشفشـاني جـوان در دوره كـواترنري در ايـران در       تر فعاليت بيش

  دختر قرار دارند.  امتداد نوار اروميه، پل
  )7دهم، فصل شناسي ياز (زمين

  صحيح است. 4گزينه  .261
باشد، منطقه تحت تنش فشاري اسـت و چـون    چون گسل معكوس مي

  باشد.  نفوذي گسل را قطع كرده، آخرين و جديدترين پديده مي ةتود
  )6شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 2گزينه  .262
مادر پالئوزوئيك، دونين و پرمين را نـداريم و در مزوزوئيـك ژوراسـيك    

  شود.  ده نميمشاه
  )1شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 2گزينه  .263
باشد در جدول كـالرك درصـد    كه حاوي سرب مي PbSكاني با فرمول 

تـرين كـاني    دهد كه كمياب زمين نشان مي ةپوسترا در  00016/وزني 
  باشد. هاي آمده مي در گزينه

  )2شناسي يازدهم، فصل  (زمين

  صحيح است. 3گزينه  .264
A ترين اصطكاك در زير سطح آب كم  
B .اصطكاك كمي در سطح با هوا وجود دارد  
C .اصطكاك زيادي با بستر در محل فرسايش وجود دارد  
D گذاري وجود دارد. باصطكاك كمي در بستر محل رسو  

  )3شناسي يازدهم، فصل  (زمين
  صحيح است. 2گزينه  .265

  در شكل زير دو گسل وجود دارد:

  
باعـث   2قبل از گسـل   1شده و گسل  1باعث جدا شدن گسل  2گسل 

  ها شده است.  جابجايي اليه
  )6شناسي يازدهم، فصل  (زمين
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