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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
است؟  نادرست آن معنی چند واژه در مقابل 1-

واالت: پیروي کردن) (عیار: سنجه) (ممـد: مددکننـده)   تن: به سرعت رفتن) (مفتا(امام: پیشوا) (شکاري: نخجیر) (اهمال: سست) (راه 
 طور) (قفا: پشت) (سو: دید) (کذا: همان

 ) چهار4 ) سه3 ) دو2 ) یک1
-2 در کدام گزینه آمده است؟» آخته، مخیله، آزگار، ترفیع«هاي  معنی واژه

  طور حتم، رتبه گرفتن به) بیرون کشیده، خیال، 2 ) برکشیده، ذهن، تمام، رتبه دادن1
 تخیل، زمانی دراز، ارتقا یافتن قوة) برهنه، 4 ذهنیت، کامل، باال رفتن  ) از غالف درآمده،3

-3 است؟ نادرستدر کدام گزینه معنی یک واژه 
1بهره / شماتت: مالمت ) لطیفه: مطلب نیکو / خایب: بی2 ر: پیر) جل: پوشش / شش دانگ: تمام / معم 
) ماسیدن: به ثمر رسیدن / عقده: گره / اثر: رد پا4 ر / شعف: شادمان / گشن: انبوه) هویدا: آشکا3

-4 است؟ نادرستدر متن زیر امالي کدام واژه 
ام و ایشان را از آن روي بر من حقی واجب شده است و چون ایشـان   مرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفّل کرده

لوازم ریاست بیرون باید  عهدةمرا نیز از  ،بجستمناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد حقوق مرا به طاعت و م
 آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.

 ) سیادت4 ) مظاهرت3 ) معونت2 ) بگذاردند1
-5 در کدام گزینه غلط امالیی بیشتر است؟

 پهلو گشتن، ستبر و ضخیم ) اعتذار و گله کردن، غلیض و ناب، قلتیدن و به1
 ) مظاهرت و پشتیبانی، معاب و جاي بازگشت، غول اندامی، امارت و ساختمان2
 ور، غرس و کاشتن ) استیصال و درماندگی، ساتور قصابی، محظوظ و بهره3
 ) قدقن و ممنوع، ادا و اطوار، مقهور و مقلوب، صقت و اطمینان4

-6 است؟مشخص شده در کدام گزینه صحیح واژة امالي 
ــی   1 ــاغ م ــواش در دم ــوي ت ــه ب ــی ک ــد ) کس افت
ــافران   2 ــر مســ ــبا و ز بهــ ــراغ) رو، اي صــ فــ
دل فـراغ ) به پیري گشـته حاصـل از بـراي مـن     3
) کنون چـه چـاره کـه در بحـر غـم بـه گردابـی       4

 

ــدگانی خویشـــش ــریم زنـ ــراق حـ ــد مـــی فـ افتـ
ــاري پـــرس  ــد یادگـ از آن دو لـــب ســـخنی چنـ
ســحر شــد روغــن دیگــر نمــی خواهــد چــراغ دل 

ــان  ــبرم ز بادبــــ ــاد زورق صــــ ــراغفتــــ فــــ
 

-7 مؤلف کدام گزینه صحیح آمده است؟
 ریچارد باخ ات را نه  ) هوا را از من بگیر، خنده2 یوهان فریدریش شیللر ) دیوان غربی شرقی1
 جبران خلیل جبران ) پیامبر 4 کوب عبدالحسین زرین هاي دوشنبه  ) قصه3

-8 استعاره وجود دارد.آرایۀ ......... گزینۀ  جز بهها  گزینههمۀ در 
ــات 1 ــت نشــکند از ســنگ مکاف ــه دل ) خــواهی ک
ــی    2 ــاك م ــه در خ ــه ک ــش نهفت ــن آت ــرم ) زی ب
) گــو شــمع میاریــد در ایــن جمــع کــه امشــب 3
ــا کــر4 ــا نکــرد ) آنچــه م ــا خــود هــیچ نابین دیم ب

 

مشکن دل کس را که در ایـن خانـه کسـی هسـت    
اي کـــه دمـــد داغـــدار ماســـت تـــا حشـــر اللـــه

در مجلـــس مـــا مـــاه رخ دوســـت، تمـــام اســـت
خانـــه را در میـــان خانـــه گـــم کـــردیم صـــاحب

 

-9 ......... جز بهابیات درست است، همۀ هاي مقابل  آرایه
 

ــن  1 ــغ مکـ ــان دریـ ــد جـ ــه او نقـ ــاي بوسـ ) بهـ
ــوانم کــرد  ) 2 ــدر ت ــو از ســر ب چــه ســان هــواي ت
ــر دارد ) 3 جهـــان عشـــق نـــدانم چـــه زیـــر سـ
گـــدا چگونــــه کنــــد ســــجده آســــتانی را ) 4

 

که این معامله نفع از پـی ضـرر دارد (تشـبیه، اسـتعاره)    
، جنـاس) تو هر سر مویم سر دگر دارد (مجازکه با 

 ، اغراق)(تشخیص که زیر هر قدمی یک جهان خطر دارد
نما، استعاره) زمین سر شاهان تاجور دارد (متناقضکه بر 

 

کدام است؟  آمیزي، تشبیه ، اسلوب معادله، حسجناس، ایهام تناسبهاي  یر از لحاظ دارا بودن آرایهترتیب ابیات ز  10-
الف) ترك مسـت تـو بـه دسـت از مـژه خنجـر دارد      

روي خوبــت آیتــی از لطــف بــر مــا کشــف کــردب) 
به همـه یـک رنـگ بـاش    ج) سربلندي گر تو خواهی 

ــرون   د)  ــک بی ــد خش ــحراي زه ــالم از ص ــدمآس م
ـــ) ــد روزه را   هـ ــال باشـ ــار در دنبـ ــذت افطـ لـ

 

بــاز ایــن فتنــه نــدانم کــه چــه در ســر دارد       
زان زمان جـز لطـف و خـوبی نیسـت در تفسـیر مـا      

ــد ر ــالی از ص ــاده اســت  ق ــا افت ــر پ ــودن زی ــگ ب ن
ــی  ــش مـ ــه    آتـ ــاروان توبـ ــل کـ ــد دلیـ ام شـ

ــز  ــدد دري ای ــر بن ــبح اگ ــام ص ــت ش ــاید وق د گش
 

 ) هـ، ب، د، ج، الف4 ) الف، هـ، ج، د، ب3 ) الف، ج، د، هـ، ب2 ) هـ، ب، ج، د، الف1
-11 است؟ نادرست هاي ذکرشده، یک از آرایه کدام

 

) آفـــــــرین بـــــــر زبـــــــان شـــــــیرینت1
ــا شــجر مــرغ ســحر گویــد کلــیم آســا کــالم ) 2 ب
خفتــه بیــدار گیــر، گرچــه ندیــدي، ببــین     ) 3
شـــورش دوران دارد دل عاشـــق چـــه غـــم از) 4

)آمیزي ـ مجـاز   کاین همه شور در جهان انداخت (حس
ـ تشـخیص)   چون ید بیضاي صبح از جیب (گریبان) شب پیدا شود (تشبیه 

ـاس)   دیدةچشم پر از خواب خویش،  ـ جن بیدار من (تناقض 
ـ تلمیح)  کشتی نوح چه اندیشه ز طوفان دارد (اسلوب معادله 

 

ی ر ب ر ی جب و و
) سیادت4) مظاهرت3) معونت2) بگذاردند1

در کدام گزینه غلط امالیی بیشتر است؟
پهلو گشتن، ستبر و ضخیم) اعتذار و گله کردن، غلیض و ناب، قلتیدن و به1
) مظاهرت و پشتیبانی، معاب و جاي بازگشت، غول اندامی، امارت و ساختمان2
ور، غرس و کاشتن) استیصال و درماندگی، ساتور قصابی، محظوظ و بهره3
) قدقن و ممنوع، ادا و اطوار، مقهور و مقلوب، صقت و اطمینان4

است؟مشخص شده در کدام گزینه صحیح واژة مالي 
ــی   1 ــاغ م ــواش در دم ــوي ت ــه ب ــی ک ــد) کس افت
ــافران   2 ــر مســ ــبا و ز بهــ ــراغ) رو، اي صــ     فــ
دل    فـراغ ) به پیري گشـته حاصـل از بـراي مـن     3
) کنون چـه چـاره کـه در بحـر غـم بـه گردابـی       4

ــدگانی خویشـــش ــریم زنـ ــراقحـ ــیفـ ــدمـ افتـ
ــاري پـــرس  ــد یادگـ از آن دو لـــب ســـخنی چنـ
ســحر شــد روغــن دیگــر نمــی خواهــد چــراغ دل 

ــان  ــبرم ز بادبــــ ــاد زورق صــــ ــراغفتــــ فــــ
مؤلف کدام گزینه صحیح آمده است؟

ریچارد باخ ات را نه  ) هوا را از من بگیر، خنده2یوهان فریدریش شیللر) دیوان غربی شرقی1
جبران خلیل جبران) پیامبر4کوب عبدالحسین زرینهاي دوشنبه ) قصه3

استعاره وجود دارد.آرایۀ ......... گزینۀ جزبهها گزینههمۀ در 
ــات 1 ــت نشــکند از ســنگ مکاف ــه دل ) خــواهی ک
ــی    2 ــاك م ــه در خ ــه ک ــش نهفت ــن آت ــرم) زی     ب
) گــو شــمع میاریــد در ایــن جمــع کــه امشــب 3
ــا کــر4 ــا نکــرد ) آنچــه م ــا خــود هــیچ نابین دیم ب

مشکن دل کس را که در ایـن خانـه کسـی هسـت    
اي کـــه دمـــد داغـــدار ماســـتتـــا حشـــر اللـــه

در مجلـــس مـــا مـــاه رخ دوســـت، تمـــام اســـت
خانـــه رادر میـــان خانـــه گـــم کـــردیم صـــاحب

.........جزبهابیات درست است، همۀ هاي مقابل آرایه
ــن  1 ــغ مکـ ــان دریـ ــد جـ ــه او نقـ ــاي بوسـ ) بهـ
ــوانم کــرد  ) 2 ــدر ت ــو از ســر ب چــه ســان هــواي ت
ــر دارد ) 3 جهـــان عشـــق نـــدانم چـــه زیـــر سـ
ا)4 ا آ ک گ ا گ

که این معامله نفع از پـی ضـرر دارد (تشـبیه، اسـتعاره)    
، جنـاس) تو هر سر مویم سر دگر دارد (مجازکه با 

، اغراق)(تشخیصکه زیر هر قدمی یک جهان خطر دارد
اقضکه ت ) ا تا ا )شا ا ت ا ا ن



3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-12 شود؟ دیده می» وصفی و اضافی«چند ترکیب در عبارات زیر به ترتیب 

ها را بـراي مسـخره    بازيهمۀ براي او توهم شد که  ،آنان کالس و مدرسه را تکان داد. این کار معلم را عصبانی کردخندة صدايِ مهیبِ «
 »زدنِ بسیار تصمیم به اخراجم گرفتند.  ام. بعد از چانه کردنش راه انداخته

 سه ـسه ) 4 چهار ـچهار ) 3 رچها ـسه ) 2 دو ـچهار ) 1
هاي مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ نقش واژه 13-

نبینـــــد مـــــدعی جـــــز خویشـــــتن را   
خـــــدابینی ببخشـــــد   چشـــــم تگـــــر

 

پنــــــدار در پــــــیش پــــــردةکـــــه دارد  
از خــــویش عـــاجزتر ، هـــیچ کـــس  نبینـــی  

 

 مسند) مفعول، متمم، مفعول، مفعول، 2 ) مفعول، متمم، مفعول، مفعول، قید1
 ) مفعول، مفعول، نهاد، مفعول، قید4 ) مفعول، متمم، نهاد، مفعول، مسند3

-14 ت دارد؟کار رفته مفهوم نسب به» ان«سوند در کدام گزینه پ
 

) بامــــدادان کــــه ز خلوتگــــه کــــاخ ابــــداع1
ســــــپاهی بیامــــــد ز هــــــر کشــــــوري) 2
ــ ) 3 ــن م ــت  ای ــل ده روز اس ــو گ ــا چ ــر م دت عم
ــان  ) 4 ــران میــــ ــردان ایــــ ــتند گــــ ببســــ

 

ــمع ــعاع   شـ ــراف شـ ــه اطـ ــر همـ ــد بـ ــاور فکنـ خـ
ـکري   ـان لشــــــــــــ ـیالن و ز دیلمــــــــــــ ز گــــــــــــ

ــی ـازه روي ـم ــ ــب و ـت ــ ــ ــدان ل ـن ــود خ ــ ــد ـب ـاـی ــ  ـب
ـان    ــر کاویـــــ ــدرون اختــــ ــه پــــــیش انــــ بــــ

 

-15 ؟ندارد مرکب وجود جملۀدر کدام گزینه 
 

ــادي   1 ــو بــ ــل همچــ ــد و عقــ ــق آمــ ) عشــ
ــ از روان) 2 نــــزنم دم هرگــــز یبخشــــی عیســ
ــه   ) 3 ــواهی کـ ــو خـ ــان چـ ــت رود در جهـ نامـ
گــــــرد دو جهــــــان بگشــــــته عاشــــــق) 4

 

رفــــــت از بــــــر مــــــن هــــــزار فرســــــنگ 
ــ   ــت مــ ـو لبــ ــی چـــ ــتازان کــــه در روح فزایــ هر نیســ

 هانــــزرگان نـــیک بـــام نــــکن نــــــم
زاهــــــــد بنگــــــــر نشســــــــته دل تنــــــــگ

 

-16 ......... وجود دارد.گزینۀ  جز بهها  گزینههمۀ در  و ما رمیت اذا رمیت ولکن اهللا رمیآیۀ مفهوم 
 

ــاه داد  1 ــدادي شـــ ــو نـــ ــه دادي تـــ ) آنچـــ
زنـــی ) مـــا چـــو چنگیـــنم و تـــو زخمـــه مـــی2
) حســــرت و زاري گَــــه بیمــــاري اســــت   3
ــت   4 ــه ز ماســ ــر آن نــ ــرانیم تیــ ـ ــر بپـ ) گــ

 

ــــــس اهللا اَعلــــــم بالرّشـــــــاد   اوســــــت پـ
کنـــــی زاري از مـــــا نـــــی تـــــو زاري مـــــی

وقـــــت بیمـــــاري همـــــه بیـــــداري اســـــت
ــان و تیرانــــــدازش  ــا کمــــ خداســــــتمــــ

 

-17 در کدام گزینه وجود دارد؟» شنوم نامکرر است عشق وین عجب/ کز هر زبان که می  یک قصه بیش نیست غمِ«مفهوم بیت 
 

ــمه1 ــتانِ  ) ش ــت  اي از داس ــورانگیز ماس عشــق ش
تکرارعشق چیزي نیست جز تکرار یک  ) جهان بی2
ــم د   3 ــه دل ــان ب ــد آنچن ــق آم ــی) عش ر زد آتش
تــو، دل ز آتــش عشــق د ز) یــا رب اَر صــبر نیابــ4

 

انـد  هـا کـه از فرهـاد و شـیرین کـرده      این حکایـت 
اگر جایی به حالِ خویش باید گریه کرد اینجاسـت 
ــرا در جگـــر افتـــاد      ــز وي هـــزار ســـوز مـ کـ
ــد قصـــه مکـــرر نکنـــد       ــا ابـــد قصـــه کنـ تـ

 

-18 ؟دارد کمتري معنایی تناسب» ایم شده نزدیک بزرگ آن به همه از بیش ،باشیم بزرگ فروتنی در که هنگامی« عبارتکدام گزینه با 
 

ــع) 1 ــردن ز تواضـــ ــرازان گـــ ــت فـــ نکوســـ
ــع) 2 ــر تواضــــ ــت ســــ ــرازدت رفعــــ افــــ
ــه) 3 ــردن بــ ــد گــ ــرکش فتــ ــدخوي ســ تنــ
ــادگی) 4 ــوز افتــ ــر آمــ ــب اگــ ــی طالــ فیضــ

 

ــدا ــر گــ ــع گــ ــد تواضــ ــوي کنــ اوســــت خــ
ــر ــه تکبـــ ــاك بـــ ــدر خـــ انـــــدازدت انـــ

مجـــــــوي بلنـــــــدي بایـــــــد بلنـــــــدیت
ــز ــورد هرگـ ــه زمینـــی آب نخـ اســـت بلنـــد کـ

 

-19 ؟ندارد معنایی تناسب گزینه کدام با »است گسترده همگان بر را عدل خوان و است مطلق عادل که اوست« عبارت
 

تمـام  انصـاف  و حکمـت  همه و است عدل همه) 1
کرامـــت تـــو جفـــاي و عدلســـت تـــو بیـــداد) 2
نیست حیـف و میـل در میـزان عـدل کردگـار     ) 3
امیـر  همچـو  چشـم  و گـوش  و دل و داد زبانت) 4

 

 کنــد تــو خــداي تــو بــا کــرم و فضــل از چــه هــر
دعـــایی بیگانـــه ز کـــه تـــر خـــوش تـــو دشــنام 

هر چه زین سر بر تـو افزودنـد زان سـر کـم نهنـد     
اســت نعــم ایــن در پســر اي خــداي عــدل نشــان

 

-20 ؟کمتري داردشعر زیر از پابلو نرودا با کدام گزینه قرابت معنایی 
 »گشاید تمامی درهاي زندگی را به رویم میجوید/  پروازکُنان در آسمان مرا میشود/  ات که رها می خنده«

 

زنـد  ) آنکه نـاوك بـر دل مـن زیـر چشـمی مـی      1
ــی 2 ــه م ــابِ بنفش ــد  ) ت ــرةده ــو  ط ــاي ت مشکس
ــدایت 3 ــورِ هــ ــابی  ) دال ز نــ ــی یــ ــر آگهــ گــ
تــو خنــده زده بــر حــدیث قنــد    پســتۀ ) اي 4

 

ــان حــافظش در   ــوت ج ــدة ق ــب اســت خن ــر ل زی
ــردة  ــیپـ ــه مـ ــدة د در غنچـ ــوخنـ ــاي تـ دلگشـ

ــده  ــمع خن ــو ش ــرد   چ ــوانی ک ــر ت ــرك س ــان ت زن
ــد    ــکر بخنـ ــک شـ ــدا یـ ــراي خـ ــتاقم از بـ مشـ

 

ــ) 3 ــن م ــت  ای ــل ده روز اس ــو گ ــا چ ــر م ـ دت عم
ــان  ) 4 ــران میــــ ــردان ایــــ ــتند گــــ ببســــ

ــی ـازه روي ـم ــ ــب و ـت ــ ــ ــدان ل ـن ــودخ ــ ــد ـب ـاـی ــ ـب
ـان    ــر کاویـــــ ــدرون اختــــ ــه پــــــیش انــــ بــــ

؟نداردمرکب وجودجملۀدر کدام گزینه 
ــادي   1 ــو بــ ــل همچــ ــد و عقــ ــق آمــ ) عشــ
ــزــــیبخشــــی عیســــاز روان) 2 نــــزنم دم هرگــ
ــه   ) 3 ــواهی کـ ــو خـ ــان چـ ــت رود در جهـ   نامـ
گــــــرد دو جهــــــان بگشــــــته عاشــــــق)4

رفــــــت از بــــــر مــــــن هــــــزار فرســــــنگ 
ــ   ــت مــ ـو لبــ ــی چـــ ــتـ  ـ  ازان کــــه در روح فزایــ هر نیســ

هانــــزرگان نـــیک بـــام نــــکن نــــــم
زاهــــــــد بنگــــــــر نشســــــــته دل تنــــــــگ

......... وجود دارد.گزینۀ جزبهها گزینههمۀ در و ما رمیت اذا رمیت ولکن اهللا رمیآیۀ مفهوم 
ــاه داد  1 ــدادي شـــ ــو نـــ ــه دادي تـــ ) آنچـــ
زنـــی) مـــا چـــو چنگیـــنم و تـــو زخمـــه مـــی2
) حســــرت و زاري گَــــه بیمــــاري اســــت   3
ــت   4 ــه ز ماســ ــر آن نــ ــرانیم تیــ ـ ــر بپـ ) گــ

ــــــس اهللا اَعلــــــم بالرّشـــــــاد   اوســــــت پـ
کنـــــیزاري از مـــــا نـــــی تـــــو زاري مـــــی

وقـــــت بیمـــــاري همـــــه بیـــــداري اســـــت
ــان و تیرانــــــدازش  ــا کمــــ خداســــــتمــــ

در کدام گزینه وجود دارد؟» شنوم نامکرر استعشق وین عجب/ کز هر زبان که مییک قصه بیش نیست غمِ«مفهوم بیت 
ــمه1 ــتانِ ) ش ــت اي از داس ــورانگیز ماس عشــق ش
تکرارعشق چیزي نیست جز تکرار یک ) جهان بی2
ــم د   3 ــه دل ــان ب ــد آنچن ــق آم ــی) عش ر زد آتش
تــو، دل ز آتــش عشــقــد ز) یــا رب اَر صــبر نیابــ4

انـد هـا کـه از فرهـاد و شـیرین کـرده     این حکایـت 
اگر جایی به حالِ خویش باید گریه کرد اینجاسـت 
ــرا در جگـــر افتـــاد      ــز وي هـــزار ســـوز مـ کـ
ــد قصـــه مکـــرر نکنـــد       ــا ابـــد قصـــه کنـ تـ

داردکمتريمعناییتناسب» ایمشدهنزدیکبزرگآنبههمهازبیش،باشیمبزرگفروتنیدرکههنگامی«عبارتکدام گزینه با 
ــع)1 ــردنزتواضـــ ــرازانگـــ ــتفـــ نکوســـ
ــع)2 ــرتواضــــ ــتســــ ــرازدترفعــــ افــــ
ــه) 3 ــردنبــ ــدگــ ــرکشفتــ ــدخويســ تنــ

ــدا ــرگــ ــعگــ ــدتواضــ ــويکنــ ــتخــ اوســ
ــر ــهتکبـــ ــاكبـــ ــدرخـــ انـــــدازدتانـــ

مجـــــــويبلنـــــــديبایـــــــدبلنـــــــدیت



4صفحه  زبان عربی

 :)٢١ - ٣١( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

-21 :یقولون بأفواھھم ما لیس فی قلوبھم و هللا أعلم بما یکتمون
 آگاه است!کنند،  هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می گویند که در دل هایشان چیزي را می با زبان) 1
 داند! کنند را می هایشان نبوده است و خدا آنچه کتمان می گویند که در دل هایشان چیزي را می ) با دهان2
 کنند، داناتر است! گویند که در دلشان نیست و خدا به آنچه پنهان می هایشان چیزي را می ) با زبان3
 تر است! کنند، آگاه و خدا به آنچه پنهان می هایشان نیست گویند که در دل هایشان چیزي را می ) با دهان4

-22 !»:قبل أن یفھم ةحولھ إدراکاً تاّماً ثّم یعارضھا ألّن من أخالق الجاھل المعارض مختلفةالعلی اإلنسان أن یدرک األمور «
دان، مخالفت است ) انسان باید امور مختلف پیرامون خود را کامالً درك کند، سپس با آنها مخالفت نماید؛ چراکه از اخالق نا1

 قبل از اینکه بفهمد!
) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـدن، از       2

 اخالق نادان است!
ز اخـالق  ) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آنها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه ا    3

 نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!
طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت بـدون         ) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4

 فهمیدن، از اخالق نادان است!

-23 :»؟َمن یَعرُف ھذا الّرجل الذّی قد َسِمَح النّاُس لھ باستالِم الَحَجرِ «
 دهند، کیست؟! به او اجازه لمس کردن سنگ را می که مردم مرديداند، این  کسی می) 1
 شناسد! اند، می اجازه دست کشیدن بر سنگ را داده را که مردم به او مردهر کس این ) 2
 ؟چه کسی استرا دادند  ها که مردم به او اجازه دست کشیدن بر سنگ مرديداند، این  ) چه کسی می3
 شناسد؟ اند، می او اجازه دست کشیدن بر سنگ داده را که مردم به مردچه کسی این ) 4

-24 :!»ھذا التّقي النّقي الّطاھُر العلم ،ھذا ابُن خیِر عباِد هللاِ کلِِّھم«
 پاك و بزرگ است!و او پرهیزگار ، این است فرزند خوب تمام بندگان خداوند )1
 باشد! ، این پاکیزه و پاك و بزرگ قوم میهی استکنندگان ال ) این پسر بهترین همه عبادت2
 است! و بزرگ قوم پاکیزه ، این پرهیزگارِ پاك وکنندگان خوب خداوند ) این است پسر همه عبادت3
 بزرگ قوم است!و پاکیزه و پاك و این پرهیزگار  همه بندگان خداوند است،این فرزند بهترین  )4

ً ر ببو التّأثّ  أبعاد التّأثیر الفارسیّة لماء اللّغتین العربیّة وقد بیََّن ع« -25 .........» دانشمندان« :!»عضھما بعضا
 اند! این دو زبان را بیان کردهدو زبان عربی و فارسی، بعدهاي اثرگذاري و اثرپذیري  )1
 !بودند  یري به همدیگر را آشکار ساختهابعاد دو زبان عربی و فارسی و تأثیرگذاري و تأثیرپذ )2
 کنند که هر دو زبان عربی و فارسی بعدهایی دارند که اثرگذار و اثرپذیر است! گاهی بیان می )3
 اند! دو زبان عربی و فارسی، ابعاد تأثیرگذاري و تأثیرپذیري از یکدیگر را آشکار کرده) 4

-26 :الخطأ عیّن
کننـد،   هاي دیگران را آشکار می دم عیببرخی از مر :بعض الناس یجھرون بعیوب اآلخرین بینما الیھتّموا بعیوب أنفسھم) 1

 کنند! هاي خودشان توجه نمی که به عیب درحالی
هـاي   دانشـمندان مسـلمان در زمینـه    :ةتقدّماً تعترف بھ الجوامع الغربیّ  ةقد تقدّم العلماء المسلمون فی المجاالت المختلف) 2

 کنند! اند که جوامع غربی به آن اعتراف می اي پیشرفت کرده مختلف به گونه
 !آمد )(: در روزي از روزها پدرش با او نزد امیرمؤمنان )( فی یوم من األیّام جاء بھ أبوه إلی أمیرالمؤمنین) 3
نهنگ براي استخراج روغن از کبدش براي ساخت مـواد   :التجمیل موادّ  ةیُصاد الحوت الستخراج الزیت من کبده لصناع) 4

 شود! آرایشی شکار می

) مخالفت کردن باید پس از درك کامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشـد؛ زیـرا کـه مخالفـت قبـل از فهمیـ2
اخالق نادان است!

ز) بر انسان واجب است که امور مختلف در اطراف خود را درك کند، سپس با آنها به مخالفـت بپـردازد، زیـرا کـه ا    3
نادان، مخالفت است قبل از اینکه بفهمد!

طـور کامـل درك کنـد؛ چـرا کـه مخالفـت) مخالفت کردن انسان باید بعد از این باشد که امور گوناگون اطراف را به4
فهمیدن، از اخالق نادان است!

رَجِر« ججالح َ ِِ لھ باستالم ُاُس ا النّ ححِمَح َمی قد س ّ ھذا الرجل الذّ ُعرُف عن یَ :»؟ننَم
دهند، کیست؟! به او اجازه لمس کردن سنگ را میکه مردم مرديداند، این  کسی می)1
شناسد! اند، می اجازه دست کشیدن بر سنگ را داده را که مردم به او مردهر کس این )2
؟چه کسی استرا دادند  هاکه مردم به او اجازه دست کشیدن بر سنگمرديداند، این  ) چه کسی می3
شناسد؟ اند، می او اجازه دست کشیدن بر سنگ دادهرا که مردم به مردچه کسی این ) 4

مِھم« ھ کلِّ هللاِ ِ عباِد ُاھُر العلم،ُھذا ابُن خیِر ااقي الّط ققي النّ :!»ّققھذا التّ
پاك و بزرگ است!و او پرهیزگار ، این است فرزند خوب تمام بندگان خداوند )1
باشد! ، این پاکیزه و پاك و بزرگ قوم میللهی استکنندگان ال ) این پسر بهترین همه عبادت2
است! و بزرگ قوم پاکیزه ، این پرهیزگارِ پاك وکنندگان خوب خداوند) این است پسر همه عبادت3
بزرگ قوم است!و پاکیزه و پاك و این پرهیزگار همه بندگان خداوند است،این فرزند بهترین  )4

ّةغتین العربیّة وَّننقد بیََّن ع« ّأثّّأأبعاد التّأثیرّةالفارسیّةغععلماء اللّ ًثثر ببّأأو التّ .........»دانشمندان«:!»بعضھما بعضا
اند! این دو زبان را بیان کردهدو زبان عربی و فارسی، بعدهاي اثرگذاري و اثرپذیري  )1

أ آأ
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-27   عیّن الصحیح:
وادّ مخرج) 1 ن م ھ ةھناک نوع من سمک یستر نفسھ فی غالف م ن فم نـوعی از مـاهی وجـود دارد کـه خـودش را در       :م

 کند! پوششی از مواد خارج شده از دهانش، پنهان می
ر ةفی مک قد ال یقدر الحّجاج) 2 ر لکث ام ةعلی أن یستلموا الحج گـاهی حجـاج در مکـه بـه خـاطر جمعیـت زیـاد         :االزدح

 دست بیاورند! توانند سنگ را به نمی
داشت و  شناسم که اهل بیت را دوست می کسی را می :أعرف الّذی کان محبّاً ألھل البیت و کان یستر حبّھ عند اآلخرین) 3

 کرد! نزد دیگران، این محبت را مخفی می
 کند! باید بدانیم که مادر براي تربیت فرزندانش قطعاً تالش می أوالدھا اجتھاداً بالغاً: ةلنعلم أّن األّم تجتھد لتربی) 4

-28 مفھوم:ال من األقرب عیّنو أوفوا بالعھد إِّن العھد کان مسؤوالً 
) عهــد مــا بــا تــو نــه عهــدي کــه تغیــر بپــذیرد 1
ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
) کجــا شــد عهــد و پیمــان را چــه کــردي؟     3
پاینـد  رویان به عهـد خـود نمـی    ) ندانستم که مه4

 
 

بوستانیســـت کـــه هرگـــز نزنـــد بـــاد خـــزانش! 
 

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟    امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!  از  ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم آن عه
 

-29 »:کردند و بعد از بازي خسته شدند! ها در ساحل با توپ بازي می بچه«
 !علی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبین ةکان األطفال یلعبون بالکر) 1
ً  ةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2  !علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
 !تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا  ةبالکر کان األطفال یلعبون) 3
 علی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً! ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4
را.« ُت کثی ا و تَعب اکِل ُھن ن المش َر م ُت الکثی ل د تَحمَّ ي ق الدي، ألنّن ی ب ودِة إل ي الع ل  »......... ف ب لتکمی و المناس ا ھ م 30-

 الفراغ:
 أنُصبُ ) 4  أرَغب) 3 أمدَح) 2 أطوف) 1

-31 عیّن الّصحیح في ضبِط حرکات الکلمات:
   یَْعِرُف الُمجِرموَن بِسیماُھم!) 2 اِْستَْغفَروا َربَّكم أنَّھ کاَن غفّاراً!) 1
 !إنَّ تَبادََل المفرداِت بیَن اللُّغات أمٌر طبیعیّ ) 4 إّن أحَسَن الَحَسِن الُخلُق الحسُن!) 3
 
 

 ):٣٣و  ٣٢( اَِجب عن األسئلة بما یناسب النّصّ  إقرأ النّّص التالی بدقّة، ثمَّ  ■■
 

ةٍ ابـِ  االلتزام ر حاج ي غی راً ف وا کثی ا أّال یتکلّم ّف؛ منھ ي الص و ال  ألخالِق و اآلداِب واجب علی الطّالِب عندما یجلسوَن ف
ألدبِ  یقولوا اءةٌ ل ھ إس ا فی بَھکالم إن َغلَ مٌ  م. ف م تَبَسُّ ِمع واتَبَسَّ ا َس وٍت و إذا م ر ص تاِذھ وابغی ن أس ألةً مَ  مم ة  س أو حکای

 :ن و الیسار إال لضرورةٍ یإلی الیم واال یلتفتبھا من قبل و  والم یسَمع مإلیھ کأنھ وااستمع ونھایعرفُ 
 

 

-32 النّص یتکلّم عن موضوع .........:
 الکالم الجیّد )4 االستماع و االنتباه )3 التبّسم و الضحك )2 التّربیة و التعلیم )1

-33 إلی الیمین و الیسار؟ واأّال یلتفت علی الطّالبِ لماذا یجُب 
ً تع )1  ًاحتراما )4 ًاحتیاجا )3 إساءةً  )2 نّتا
 
 
 
 

َّة، ثم ةة التالی بدقّ ّصقرأ النّّص

ــدر کردنــــد 2 ــا غــ ــا مــ ــردیم و بــ ــا کــ ) وفــ
) کجــا شــد عهــد و پیمــان را چــه کــردي؟     3
پاینـد رویان به عهـد خـود نمـی   ) ندانستم که مه4

ــت!     ــاداش آن اسـ ــن پـ ــه ایـ ــعدي کـ ــرو سـ بـ
ــت ــردي؟   امانـ ــه کـ ــان را چـ ــون جـ ــاي چـ هـ

ــیمانی!  از ــیمانی، پش ــان پش ــد و از آن پیم آن عه

»:کردند و بعد از بازي خسته شدند!ها در ساحل با توپ بازي میبچه«
!عععلی الشاطئ و بعد اللّعب صاروا تعبینةکان األطفال یلعبون بالکر) 1
ًةاألطفال کان یلعبون بالکر) 2 ً!علی الشاطئ و بعد اللعب أصبح تعبا
!تعبینعلی شاطئ و بعد اللعب کانوا ةبالکر کان األطفال یلعبون)3
ًًعلی شاطئ و بعد اللعب أصبحوا تعباً!ةکانوا األطفال یلعبون بکر) 4

را.« ُت کثی ا و تَعب َععن نُھ اکِل ن المش ر م َ الکثی ُت ُل للحمَّ د ت ي ق َحن الدي، ألنّ ی ب ّنن إل ودة ي الع ب ل»ِ......... ف و المناس ا ھ م
لفراغ:

ُبأنصُب) 4َبأرغب) 3َأمدَح) 2أطوف) 1
ِحیح في ضبط حرکات الکلمات: ّحن الّص نعیّ

اا غفّاراً!) 1 َھ کاَن ََّّھھكم أنَّ كبَّ َروا ر رفَ ففْغ غتَ تْس ُممسیماُھم!) 2اِ سس بِ ِجِرموَن جالم ُُ رْعِِرُُف ععیَ
ُالحسُن!) 3 ُلُق لالُخ ُ ننَسِن سالح َ َننأحسَن ّ طبیعی) 4ّإّن ٌغات أمر غغاللُّ ِ المفردات بیَن َبادََل ب تَ !َّإنَّ

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص بِج ):٣٣و ٣٢(اَ

حاجااللتزا غی ف اً کثی ًًا یتکلّ أّال ا نھ ّّ؛ ف الص ّف َن یجل ا َعند الطّال عل ّّاج اآلدا ألخالق
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 :)٣۵ و ٣۴عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

-34 »:تبسَّموا« ةکلمعیّن الّصحیح عن تعیین نوعیّة 
 جملة فعلیةفعل أمٍر ـ مزید ثالثي من باب تفعّل/ فعل و مع فاعلھ ) 1
 »غلب«فعٌل ماٍض ـ من باب تفعّل/ جواب الشرّط و فعل الّشرط ) 2
 »الواو«فعل أمر ـ من باب تفعیل/ فعل و فاعلھ ) 3
 فعٌل ماٍض ـ من باب تفعیل/ فعل الّشرط و مع فاعلھ جملة فعلیّة) 4

-35 بخّط: اعن تعیین نوعیّة الکلمات المشار إلیھ الخطأعیّن 
 و الجملة إسمیّة!» واجب«/ مبتدا و خبره ةباب افتعال ـ مذّکر ـ معرفااللتزام: مصدر من ) 1
 »َسِمعوا«نکرة/ مفعول لفعل  ـ مؤنّث ـ مفرد ـ مسألة: اسم) 2
 مجرد ثالثي/ جملة فعلیة و ھي قد وقعت بعد اإلسم النّکرة ـ یَعرفوَن: فعل مضارع) 3
 جمع مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة ـ للمضارع ـ یلتفتوا: فعل نفيال) 4
 
 

 )٣۶-۴٠عیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة ( ■■
 

-36 :فی المعنیعن البقیّة  یَختلفُ » کان«عیّن 
 !تّوابا ره انّھ كانَ غفِ ربّك و استَ  ح بحمدِ بِّ سَ  )2 إّن هللاَ کاَن غفوراً رحیما!) 1
َ كاَن  )3 َّ  !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ )4  اً!َعلیًما َحكیمإِنَّ 

اجحین «......... فی الفراغات:  ةضع الکلمات المناسب لنا زمالء مشاغبون فی صفّنا و یقول المعلّم أنـ.........، ......... ن 37-
 »فی حیاتکم!

 لیس ـ کم ـ ستصبحون )2  یکون ـ ھم ـ لن یصبحون) 1
 لیس ـ نا ـ سنصبح )4  یکون ـ کم ـ ستصبح )3

-38 »:والدی یعبد ربّھ کالمرء المتواضع« عبارةَ  تُعادل ةعیّن عبار
 أبي َمن یتواضُع عند عبادة ربّھ!) 2 والدي یعبد ربّھ َمَع التّواِضعِ! )1
 والدي یعبد هللا تواضعا! )4 أبی یعبد ربّھ عبادة المتواضع! )3

-39 .........!»:علینا أن نجاھد فی حیاتنا « :للمفعول المطلق غیر المناسبعیّن 
 ِجھاداً  )4 ةً مجاِھد )3 الصالحین! ةمجاَھد )2 ِجھاد المتوّکلین!) 1

-40 عیّن المفعول المطلق:
  یحفظک و یبعد عنک الشّر! فکر ةک فی الحیافکرُ ) 1
 !و التّقدیر ةکتّاب لتکتب کتاباً جدیراً بالعنای ةعلیک أن تقرأ آراء عدّ  )2
 یجب علینا أن نتفّکر فی انتخاب أصدقائنا تفّکراً عمیقاً!) 3
ً  ةکان الطالب یبتسم و یقوم بواجباتھ الدّراسیّ ) 4  !مبتسما
 
 

جمع مذکر غائب/ فعل و مع فاعلھ جملة فعلیة ـ للمضارع ـ یلتفتوا: فعل نفيال) 4

)٣۶-۴٠نعیّن المناسب فی الجواب عن األسئلة التالیة (

ُختلُف» کان«نعیّن :فی المعنیّةةعن البقیّة خخیَ
َ کاَن غفوراً رحیما!) 1 َ هللا ََك و استَِبح بحمدسسبَِّس )2ّإّن َھ كاَنتتغِفككربّ !ّتواباّّھففره انّ
َ كاَن )3 َّ  َ َّ ككا حكیمِِإِنَّ َ االیم ً !ما کانَ اللَّه معذّبهم و هم یستَغْفرُونَ)4مماً!لَع

ممنا و یقول المعلّم أنـ.........، ......... ن«......... فی الفراغات: ببةضع الکلمات المناسب ّننلنا زمالء مشاغبون فی صفّ
»فی حیاتکم!

لیس ـ کم ـ ستصبحون)2یکون ـ ھم ـ لن یصبحون) 1
لیس ـ نا ـ سنصبح)4یکون ـ کم ـ ستصبح)3

عبار »:ّھھوالدی یعبد ربّھ کالمرء المتواضع«عبارةَععتُعادلةنعیّن
ععواِضعِ! )1 ِ ّّوالتّ ععھ َمَع َ ّھھ عند عبادة ربّھ!) 2ّھھوالدي یعبد رب ُن یتواضع ننأبي م َ
والدي یعبد هللا تواضعا! )4ّھأبی یعبد ربھ عبادة المتواضع! )3

.........!»:علینا أن نجاھد فی حیاتنا «:للمفعول المطلقغیر المناسبنعیّن
ّّللھاد المتوّکلین!) 1 الصالحین! ةمجاھ)2ھھِج د  مجاِھ)3َد  ھھ ِجھاداً)4ًِ

نعیّن المفعول المطلق:
ّ یحفظک و یبعد عنک الشر!ُ فکر ةک فی الحیافکر) 1
عدّ)2 آراء تقرأ أن بالعنایّةعلیک جدیراً کتاباً لتکتب ًًاب التّیةّّاکتّ قّقدیر!و
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کسانی افتد که از آتش دوزخ در امان هستند، باید به چهرة دارد، نگاهش به  کسی که دوست می )فرمایش رسول اکرم (با توجه به  41-

 شریفه ارتباط مفهومی دارد؟آیۀ کدام گروه بنگرد و این فرمایش پیامبر با پیام کدام 
ً  ا  ﴿) نمازگزاران ـ 1 ٓ و   م ا ّ ا  و ا  ﴾ر
ّ﴿) جویندگان علم ـ 2 ً  ا  ر ٓ و   م ا  ﴾ ا  و ا
ن﴿ ـ) نمازگزاران 3 ن و ا  ی ا    ﴾ 
ن﴿ جویندگان علم ـ) 4 ن و ا  ی ا    ﴾ 

جایگـاه چـه   براي تبیین جایگاه خانواده است و ارتقـاي ایـن    )( پیامبر گرامی اسالم ۀبرنامکدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی  42-
 ؟پی داردثمراتی را در 

 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان هاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش1
 بندوباري یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـ بندوباري و بی ) حفظ محیط جامعه از فساد2
 بندوباري   یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بی ـهاي اصیل او  ) احیاي منزلت زن و ارزش3
 فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي با ـ رشد انسان بندوباري ) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

از » مطابقـت نداشـته باشـد    )(و ائمه اطهـار    )اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  ( نیست باد آن فلسفه«عبارت  43-
 گوید؟ ین دین بر حق الهی با کدام مورد سخن میکدام فیلسوف و دانشمند اسالمی است و این دانشمند بر عدم مخالفت قوان

 ) ابن سینا ـ دانش استدالل یقینی  2 )) ابن سینا ـ قرآن و سنت رسول خدا (1
 ) مالصدرا ـ دانش استداللی یقینی 4 )) مالصدرا ـ قرآن و سنت رسول خدا (3

-44 اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته است؟ عبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
َ ﴿ـ زندگی فردي و اجتماعی  ةشیو) 1 ا ا ُ ِ ا وَ  ا ُ ِ لَ ا  ا ُ﴾ 
ِ وَ ﴿ ـ فردي و اجتماعیزندگی  ةشیو) 2 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ﴾ا
ِ وَ ﴿ ـ ها ) نگرش انسان3 ِ  َ َ ْ آ َ  ِ ِ ٓ ْ ِم ا ْ َ ْ  ﴾ا
َ ﴿ ـ ها نگرش انسان )4 ا ا ُ ِ ا وَ  ا ُ ِ لَ ا  ا ُ﴾ 

هـا   ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـوبی   انجامد و ر ، به کدام فرجام نیکو میایمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود 45-
؟چیست در گرو گفتن )(
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1
.اهللا نیست جز يمعبود ـ بر تفکر و علم یمبتن یزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي است ـ اهللا بزرگوردگار و نداشتن ترس و اندوه پاداش نزد پر) 4
-46 ها قرار داد؟ توان در کارکردهاي منفی کدام حوزه را می» ابزاري از زناناستفاده «و » استعمارپدیدة «
 ) عدل و قسط ـ خانواده4 زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3 ) علم ـ خانواده  2 زدگی ) علم ـ مصرف1

ما براي تشکیل تمدن بـزرگ جهـانی امـام     ۀوظیف، این عبارت بیانگر کدام »ها است ام اسالم، پیامی براي فطرت انسانپی«یم: اگر بگوی 47-
 شود؟ دقت در پیام کدام آیه استنباط میکید بر عقالنی بودن محتواي دین، از أ(عج) است و ت عصر

د   ا  او ا ادع ا  ر ﴿ـ تالش براي پیشگام شدن در علم  )1  ﴾و 
وا ان ﴿ ـ  تالش براي پیشگام شدن در علم )2 ا  و ا ده   ٔرضال   ا ـ ـ  ء  ـ ر  

 ﴾ و ا
د   ا  او ا ادع ا  ر ﴿ـ  جهانی ۀجامعثر و فعال در ؤحضور م )3  ﴾و 
وا ان ﴿ـ   جهانی ۀجامعثر و فعال در ؤحضور م )4  ـ ا  و ا ٔرضال   ا ـ ـ  ـ ء  ـ ـ  ـ  ر

 ﴾ ده و ا
-48 اي با استحکام نظام اسالمی دارد؟ به ترتیب چه رابطه» مقدس امر به معروف و نهی از منکرعمل به وظیفه «و » ابعادهمۀ توسعه عدالت در «
 ) عامل ـ عامل4 ) عامل ـ معلول3 ) معلول ـ عامل  2 ) معلول ـ معلول  1

بندوباري  یکسانی حقوق زن و مرد و محافظت از فساد و بیـهاي اصیل او ) احیاي منزلت زن و ارزش3
فضیلت و مانع اصلی فساد و تباهیهاي باـ رشد انسانبندوباري) حفظ محیط جامعه از فساد و بی4

مطابقـت نداشـته باش))    (و ائمه اطهـار    )اي که قوانینش با کتاب قرآن و سنت رسول خدا  (نیست باد آن فلسفه«عبارت 
گوید؟نین دین بر حق الهی با کدام مورد سخن میکدام فیلسوف و دانشمند اسالمی است و این دانشمند بر عدم مخالفت قوان

) ابن سینا ـ دانش استدالل یقینی  2)) ابن سینا ـ قرآن و سنت رسول خدا (1
) مالصدرا ـ دانش استداللی یقینی 4)) مالصدرا ـ قرآن و سنت رسول خدا (3

اي از آن در کدام عبارت شریفه تجلی یافته اسعبور از عصر جاهلیت به عصر اسالم نیازمند تغییر بنیادین در چه چیزي است و نمونه
َ ﴿ـ زندگی فردي و اجتماعی  ةشیو) 1 ا ا ُ ا َ   ا ا ا وُ   ُ ََلا   ُ﴾
ِ   وَ ﴿ ـ فردي و اجتماعیزندگی  ةشیو) 2 َ َ آ ْ ِ و  َ ٓ ْ ٓا ممِم ْ ِ    ﴾ا م ا ممْ َ
ِ   وَ ﴿ ـ ها ) نگرش انسان3 َ َ آ ْ ِ و  َ ٓ ْٓ ممِم ْ ِ   ﴾ا م ا ممْ َ
َ ﴿ ـ هانگرش انسان )4 ا ا ُ ا َ   ا ا ا وُ ََلاُ   ُ﴾

ستگاري مردم از نگـاه پیـامبر خـانجامد و ر، به کدام فرجام نیکو مییمان به خداوند و روز واپسین اگر با کار نیکو ممزوج شود
؟چیستدر گرو گفتن)

ـ اهللا بزرگ بر تفکر و علم یمبتنیزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 1 .تر از هر چیزي استنن
.اهللا نیست جزنن يمعبود ـ بر تفکر و علمیمبتنیزندگشکستن سد جاهلیت و سوق دادن مردم به ) 2
.اهللا نیست جز يمعبود ـپاداش نزد پروردگار و نداشتن ترس و اندوه ) 3
.تر از هر چیزي استـ اهللا بزرگوردگار و نداشتن ترس و اندوه پاداش نزد پر) 4
ها قرار داد؟توان در کارکردهاي منفی کدام حوزهرا می» ابزاري از زناناستفاده «و »استعمارپدیدة «
) عدل و قسط ـ خانوا4زدگی   ) عدل و قسط ـ مصرف3) علم ـ خانواده  2زدگی ) علم ـ مصرف1
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هر یک به ترتیب از ثمرات کدام تحول در  »هایی در اخالق، معنویت و فرهنگ نگارش یافتن کتاب« و »حاکم شدن اتحاد و یکپارچگی« 49-

 تمدن اروپا بود؟
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ گسترش مسیحیت در اروپا) 1
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ـ اروپاگسترش مسیحیت در ) 2
آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 3
آشنایی اندك اندیشمندان اروپا با تمدن مسلمانان ـ شروع نقادي رهبري کلیسا) 4
بـا   زیدسـت از مقاتلـه و سـت   چه زمانی  دشمنانها در پی دارد و ، کدام فرجام نامیمون را براي آنبهره بودن مردم یک کشور از علم بی 50-

؟ددارن یبرم مسلمانان
.ها را از دینشان برگردانندـ آنگرفتاري در استعمار نو ) 1
سست شدن اقتدار نظام اسالمی   ـگرفتاري در استعمار نو ) 2
سست شدن اقتدار نظام اسالمی ـیابی به حقوق خود  عدم دست) 3
.ها را از دینشان برگردانندـ آنیابی به حقوق خود  عدم دست) 4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـارجی را     51-
 کند؟   براي رهبر فراهم می

 ) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2 بستگی اجتماعی ) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
 ) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4 گی اجتماعیبست ) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

ِ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ـ َ روا  ِ ـ ُ ِ ِ َو  ّ ا  ا َ َ َ ِ  ٌ َ ِ  ُ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث شـریف     ﴾ِ 52-
 مرتبط است؟

 باشم. شمایند و من حجت خدا بر آنها می ) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر1
اي برادر دینـی   اند: دسته ) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته2

 اي همانند تو. تو و دسته
ا که بـه احکـام مـا آشـنا نیسـتند،      ) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران ر3

 راهنمایی کند.
دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی، خشـم      ) در به4

 رساند. خواص به تو آسیبی نمی
تحقیـق  شایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه   به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب )(موال علی نامۀ با توجه به  53-

 طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 
 ) زیرا مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان1
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
 ) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
 ) زیرا مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ جویاي عدالت4

تواننـد   اسالمی با کدام اقدام میجامعۀ چه کسانی است و مردم در برعهدة احراز صالحیت فقیه نسبت به داشتن شرایط الهی  تشخیص 54-
 تر به حکومت و رهبرشان ارائه دهند؟ موفقجامعۀ ادارة کمک خوبی در 

 ن به اهداف اجتماعی) تأیید از سوي خبرگان ـ اولویت داد2 ) پذیرش از سوي مردم ـ مشارکت در نظارت همگانی  1
 ) پذیرش از سوي مردم ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی4 ) تأیید از سوي خبرگان ـ مشارکت در نظارت همگانی  3

ّ ا«حدیث شریف  ٌ ا -55 مربوط به چیست و با کدام حدیث قدسی مطابقت معنایی دارد؟»  ا أ   
 در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم ) توجه به عظمت خداوند ـ1
 ) توجه به عظمت خداوند ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم2
 ) شناخت ارزش انسان ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم3
 ) شناخت ارزش انسان ـ در واقعه عاشورا جز زیبایی ندیدم4

ییم م
.ننها را از دینشان برگردانندـ آنیابی به حقوق خود  عدم دست) 4

در نظام و حکومت اسالمی پایه و اساس پیشرفت چیست و مردم با کدام مورد فرصت و توان مقابله با مشـکالت داخلـی و خـا
کند؟  راي رهبر فراهم می

) مشارکت در نظارت همگانی ـ وحدت 2بستگی اجتماعی) مشارکت در نظارت همگانی ـ هم1
) مشارکت و همراهی مردم ـ استقامت4گی اجتماعیبست ) مشارکت و همراهی مردم ـ وحدت و هم3

ِ﴿دستور قرآنی ذکر شده در عبارت  َ ــ ــَ ررووروروووا ِ ــــ ُ ُِِِ َو ِ ّ ا اا َ َ َ َِِِ ٌ َ ِ ُ با مفهوم نهفته در کـدام حـدیث ش﴾ِ
مرتبط است؟

شمایند و من حجت خدا بر آنها می) در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر1
اي برادر اند: دسته ) دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته2

اي همانند تو. تو و دسته
ا که بـه احکـام مـا آشـنا نیس) اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران ر3

راهنمایی کند.
دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن، نه در جلب رضایت خواص که با وجـود رضـایت عمـومی، ) در به4

رساند. خواص به تو آسیبی نمی
توجه به  تشایسـتۀ  جو را از خود دور کند و افرادي کـه  به مالک اشتر چرا رهبر جامعه اسالمی باید عیب))(موال علی نامۀ ا

طبقات محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟دربارة 
) زیرا مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد ـ مورد اطمینان1
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ مورد اطمینان2
) زیرا در نهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند ـ جویاي عدالت3
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تواند در برابر تمایالت منفی،  پذیرد و علت اینکه نوجوان، بهتر از هر آدمی می کدام اقدام صورت مینتیجۀ عزت نفس آدمی در  تضعیف 56-

 ایستادگی را تمرین کند، چیست؟
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ خواسته1
 دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ریشه ـ خواسته هاي نامشروع ) پذیرش خواسته2
 هاي نامشروع ـ هنوز آلوده به گناه نشده است. ) پذیرش خواسته3
 ) احاطه شدن با خواري و ذلت ـ هنوز آلوده به گناه نشده است.4

آنـان بـه کـدام وصـف     چهرة د و شود که آراسته به ویژگی اشاره شده در کدام عبارت شریفه هستن فزونی در پاداش نصیب کسانی می 57-
 تعبیر شده است؟

ةَ ﴿) 1 ِ ُ ا ُ ن  ِ ﴿ـ  ﴾َ  ِ َ َو  َ َ َ ُ ﴿ )2 ﴾ا ُ ن  ةَ  َ  ِ ٌ ﴿ـ  ﴾ا َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ  ﴾ 
ا﴿ )3 َ َ اَ ٌ ﴿ـ  ﴾ِ َ َ  ُ َ ُ ُو َ َ ا﴿ )4 ﴾  َ َ اَ ّ َ ﴿ـ  ﴾ِ  َ َ َ ِ ا ِ  ﴾َو

سازد، براي موفقیت در انتخاب همسر کدام روحیه الزم است و کـدام   از آنجا که محبت شدید به یک شخص، عقل انسان را منحرف می 58-
 باشد؟ حدیث شریف مؤید این مطلب می

ِ) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 1  ّ ِ   َ  ا
ِ  ُ ا ) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 2 ُ ُ َو    ء 
ِ) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 3  ّ ِ   َ  ا
ِ  ُ ا) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 4 ُ ُ َو   ء 

-59 گردد؟ شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش  تنها اهل فکر می«پیام 
1 ( ّ ّ ً...﴿) 2  ا  و     ﴾و  آ ان    ا ازوا
3 (﴿...ً ّ    ا ازوا ّ ا) 4 ﴾و ا ٌ ا    ّ  ا

سـبب  روح انسان خواهد بود و کدام عمـل  آزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل  آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه 60-
 شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

 قراري و ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنوي ) بی2 قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
 ) تحمیل و پشیمانی ـ تربیت بندگان خدا4 ) تحمیل و پشیمانی ـ رشد اخالقی و معنوي3
 
 
 

 
 

ی ر را ن ا ل ص ی ب ی ب ج آ وز ا الزم ی رو ام ر ب ا ر ی و براي ز
باشد؟حدیث شریف مؤید این مطلب می

ـ 1 ِ) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی  ّ ِ ِ  ا َ
ا) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 2 ُ   ا  ُ َ ُ
ِ) تسلط بر شور و احساس جوانی ـ 3  ّ ِ ِ  ا َ
ِ  ا  ُ ا) حفظ عفاف و پاکدامنی در جوانی ـ 4 ُ ُ َو  ء 

گردد؟شریفه مفهوم میآیۀ از دقت در پیام کدام » ازدواج پی ببرندسازندة توانند به نقش تنها اهل فکر می«پیام 
1 (ّ ّ و ً...﴿) 2ّا ً ان    ا ازوا ﴾و  آ
3 (﴿...ً ً    ا ازوا ّ ّ ا) 4﴾و ا ٌ    ا ّ ا

روح انسان خواهد بود و کدام عمـلآزاردهندة هاي غیرمشروع اطفا شود، کدام عامل آنگاه که آتش شهوت جنسی انسان از راه
شده است که در قرآن، احترام و اطاعت از والدین، هم ردیف طاعت و عبودیت خداوند قرار گیرد؟

قراري و ناآرامی ـ رشد اخالقی و معنوي ) بی2قراري و ناآرامی ـ تربیت بندگان خدا  ) بی1
) تحمیل و پشیمانی ـ تربیت بندگان خدا4) تحمیل و پشیمانی ـ رشد اخالقی و معنوي3
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases, marked (1), (2), (3), or (4). Choose the one word or phrase that best 
completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Follow the guide book if you ……… to have a suitable result. 61-
1) wanted 2) would want 3) will want 4) want 
She is a real fan of animals, so the snake ……… by her.62-
1) couldn’t kill 2) might not kill 3) might not be killed 4) couldn’t be killed
It was my first in an airplane. I was very afraid because I ……… by plane before. 63-
1) didn't fly 2) hadn't flown 3) haven't flown 4) wasn't flying 
It got me completely confused because when I looked at the window shop I found a beautiful 64-
picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen is a
collection of words. 
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price than the 65-
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.66-
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 
The flowers which are raised in a greenhouse don't ……… the same fragrance as the natural.67-
1) consist of 2) give off 3) end with 4) die out 
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change a bit.68-
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and decide 
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Running is now very popular with teenagers in many countries both as a sport and as a way 
of keeping fit. Even if you only run twice a week, you (69) …….. to wear good shoes. There 
is a lot of choice in running shoes, so decide how much you can afford to pay for your shoes, 
then find a pair that fits you best. Be prepared to (70) ……… different sizes in different 
shoes. If you wear adult shoes, remember that women's are made narrower than men's and, 
although most girls and women will find a woman's shoe which suits them, there is no 
reason (71) ……… they shouldn't wear a man's shoe. The same is true for men and boys if a 
woman's shoe fits you better, then wear it. If you (72) ……… a mistake and buy the wrong 
shoes, you may do serious damage to your feet. 

69-
1) would  2) should 3) need 4) must 

70-
1) look 2) ask 3) try 4) experiment 

71-
1) why 2) as  3) since 4) for 

72-
1) do 2) make 3) cause 4) decide 

picture, but now I have just faced with a ……… work because the only thing seen
collection of words.
1) painting 2) handicraft 3) calligraphy 4) tile 
Most of the times, ……… items which has been made by craftsmen have more price tha
ones made in factory.  
1) skillful 2) cultural 3) economical 4) decorative 
In this new company, I have been asked to ……… with some new ideas.
1) give back 2) work out 3) put back 4) come up 
The flowers which are raised in a greenhouse don't ……… the same fragrance as the natu
1) consist of 2) give off 3) end with 4) die out
All this will happen eventually, I believe, even if ……… hunger policy were not to change 
1) global 2) kinetic 3) environmental 4) practical 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 69-72 are related to the following passage. Read the passage and d
which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Running is now very popular with teenagers in many countries both as a sport and as a
f keeping fit. Even if you only run twice a week, you (69) …….. to wear good shoes. T
s a lot of choice in running shoes, so decide how much you can afford to pay for your sh
hen find a pair that fits you best. Be prepared to (70) ……… different sizes in diff
hoes. If you wear adult shoes, remember that women's are made narrower than men's
lthough most girls and women will find a woman's shoe which suits them, there i
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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: 

Besides providing such useful information in orbit close to Earth, spacecraft have also been 
sent to explore the depths of space to view the Moon and the planets. By 1990, all the planets 
in the solar system as far out as Neptune had been visited by unmanned probes, which during 
their flybys or landings had sent pictures back to Earth of these remote other worlds.  

The spacecraft's instruments measure temperature, magnetic fields, radiation, and other 
features of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for probes 
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like panels. 
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going further 
ahead, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in deep 
space is not strong enough to work solar cells. 

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from 9000 
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the planet and 
photographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10 was 
launched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sending 
back the first detailed views of the Mercurian surface. 

Which sentence is NOT true according to the passage? 73-
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells. 
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .74-
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries because 75-
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .76-
1) great 2) many 3) far  4) near 

eatures of the planets, sending back the results to Earth by radio. Electric power for pr
going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar cells mounted on wing-like pa
These change sunlight into electricity, using little panels of silicon. Probes going fu
head, to Jupiter and beyond, are powered by unclear batteries because the sunlight in
pace is not strong enough to work solar cells.

In 1965, the US Mariner 4 probe sent back television pictures of Mars from
kilometers (5,600 miles) above the planet's surface. In 1969, Mariner 9 orbited the plane
hotographed the surface in greater detail than ever before. In 1973, Mariner 10
aunched and during 1974-75 it made three close approaches to the planet Mercury, sen
ack the first detailed views of the Mercurian surface. 

Which sentence is NOT true according to the passage? 
1) The probes had sent pictures back to Earth of the remote worlds.  
2) Most of the planets in the solar system had been visited by probes by 1990. 
3) Spacecraft have been sent to explore the space and provide useful information. 
4) Electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury is produced by solar ce
The spacecraft's instruments measure all of the following EXCEPT ……… .
1) radiation 2) results 3) magnetic fields  4) temperature 
Probe that go further ahead, to Jupiter and beyond, are powered by nuclear batteries bec
……… .
1) solar cells do not get enough sunlight in deep space 
2) the spacecraft sends back the results to Earth by radio 
3) changes of sunlight into electricity use little panels of silicon 
4) solar cells produce electric power for probes going to Mars, Venus, and Mercury 
The word "remote" in the first paragraph is closest in meaning to ……… .
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Passage 2: 

High-rise apartment blocks are a common feature of most major cities around the world. 
They are practical because they mean that a small area of land can accommodate lots of 
people. They are also much cheaper to buy or rent than houses, which means that more 
people can afford to have a home. 

Unfortunately, high - rise living has its disadvantages. One criticism is that people who 
live in high-rise apartments have on sense of community. This is because there are often no 
common spaces where people can meet and talk. People who live in houses meet their 
neighbours on the street outside when, for example, they are cleaning their cars or cutting 
their lawns. Residents of high-rise apartments do not have this opportunity. In some cases, 
they do not even know who their neighbours are. 

However, this is not always the case. In my city, most people live in high-rise apartments, 
and they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that people in 
my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they do is 
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them with 
a small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places where 
people can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gardens 
where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet more 
people. 

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experience. 
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities that are 
available. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. 

What’s the best title for this passage?77-
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages 
Which one is a criticism to a  high - rise living?  78-
1) sense of appreciation 2) sense of community 
3) sense of confidence  4) sense of unity 
Governments use high - rise apartments because ……… . 79-
1) they are modern  2) they are sociable 
3) they are cheaper  4) they are practical 
What does this sentence mean? 80-

“high-rise living is just as rewarding socially as living in a house” 
1) living in a high-rises can be sociable like living in a house   
2) you can’t be social by living in a high-rise  
3) the only way of being social is living in a house 
4) Gardens make houses sociable 

nd they all know their neighbours. There are two reasons for this. The first is that peop
my country are very sociable. When they move into an apartment, the first thing they
go to the other apartments and introduce themselves. The other residents welcome them

small gift, or invite them in for a meal. Secondly, the ground floors contain places w
eople can go to meet others. There are shops, cafés and social clubs. There are also gar

where they can go to relax, or take their children to play. This means that they meet 
eople. 

In conclusion, therefore, living in a high-rise apartment can be a lonely experi
However, this depends on the type of people who live in them, and the local facilities tha
vailable. In my opinion high-rise living is just as rewarding socially as living in a house. n

What’s the best title for this passage?
1) Gardens in high-rise blocks 
2) Sense of community the only problem 
3) High-rise apartment blocks against houses 
4) High-rise apartment blocks' advantages and disadvantages
Which one is a criticism to a  high - rise living? 
1) sense of appreciation 2) sense of community 
3) sense of confidence  4) sense of unity 
Governments use high - rise apartments because ……… . 
1) they are modern  2) they are sociable 
3) they are cheaper  4) they are practical 
What does this sentence mean?

“high-rise living is just as rewarding socially as living in a house”
1) living in a high-rises can be sociable like living in a house



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف
 دقیقه 75 130 81 50 ریاضیات 1
 دقیقه 35 155 131 25 فیزیک 2
 دقیقه 20 175 156 20 شیمی 3

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 : کاربردهاي مشتق5فصل  - - حسابان 
 تا انتهاي کتاب) 120(صفحه 

(صفحه (ضرب داخلی و خارجی)  درس دوم 3فصل  - 4و  3فصل  هندسه
 تا انتها) 77

(از مربع التین تا انتهاي اصل النه کبوتري) ترکیبیات  )128تا  104(از صفحه آمار استنباطی  - ریاضیات گسسته
 )85تا  62(صفحه 

(جریان الکتریکی و مدارهاي  2فصل  - فیزیک
 )83تا  45(صفحه جریان مستقیم) 

 (آشنایی با فیزیک اتمی)  5فصل 
 )136تا  115(صفحه  

 )121تا   89(صفحه  4فصل  )96تا   78(صفحه  2فصل  - شیمی
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_______________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

yتابع  x x a  تعریف شده و اکیداً صعودي است. حدود   2,در بازهa 81 کدام است؟-
1 (a 3 2 (a 2 3 (a 3 4 (a 2   

f(x)تابع  cos x acosx2 2 -82 کدام است؟ aاکیداً صعودي است. حدود  0, بازةدر  3

1 (a 50 3 2 (a R 3 (a 80 3 4 (a 8
3 

f(x)اختالف مقادیر ماکزیمم و مینیمم نسبی تابع  cos x cosx2  بازةدر ( , -83 چقدر است؟ 0(

1 (1 3
2 2 (3

4 3 (1
4   4 (3 2 3

4 

)A نقطۀ , )1 byاکسترمم نسبی تابع  نقطۀیک  4 ax
x3  است. مقدارb 84 و نوع اکسترمم کدام  است؟-

1 (min , 3 2 (max , 1 3 (min , 1 4 (max , 3 
f(x)با فرض  x | x |2 4 -85 اند؟ اي از یکدیگر قرار گرفته نسبی تابع با چه فاصله مینیممدو  2

1 (4 10 2 (12 3 (2 10 4 (4 
f(x)هاي  اگر اکسترمم x ax bx3 2 -86 کدام است؟ aبر روي محورهاي مختصات واقع باشند، مقدار  4

1 (2 2 (3- 3 (3 4 (2- 
f(x)اگر  x x

2 -87 عطف چه عددي است؟ نقطۀشیب خط مماس در  1
1 (3 2 (1 3 (3 4 (1 

xتابع  x xf(x)
ax b x

2
2

4 1
1

-88 چه عددي است؟ bعطف است،  نقطۀداراي یک  

1 (2 2 (2 3 (1 4 (1 
yدر تابع  x(x )3 -89 عطف کدام است؟ نقطۀطول مجموعۀ  2

1 (1 2 (,1 0 3 (,0 1 4 (0 
yکدام خط زیر از تمام نقاط عطف تابع  x cos x2 90 کند؟ عبور می-

1 (y x 1
2 2(y x  3(y x 1

2  4 (y x   

f(x)در کدام بازه تابع  x x2 -91 صعودي و تقعر آن رو به پایین است؟ 3
1(( , )1 2  2(( , )2 3  3(( , )1 3  4 (( , )0 2   

f(x)تقعر تابع  x cos x21
)در بازه  2 , )0 -92 کند؟ در کدام گزینه صدق می 2

  پایین است. ) همواره رو به2  ) همواره رو به باالست.1
 ) ابتدا رو به پایین سپس رو به باالست.4 ) ابتدا رو به باال سپس رو به پایین است.   3

)رض ) | مو| ی چی ب بع ربی ر ر ر ی ی ز ي
1((11004442 (123 (1024 (4

f(x)هايگر اکسکسترترمممم x ax bbx3 2ax کدام است؟aبر روي محورهاي مختصات واقع باشند، مقدار 44
1 (22 (3-3 (34 (2-

f(f(x)x)گر  x x
2 مممااس در 1 اساست؟نقطۀششیب خطط ع عدديي هچه عطف 

1 (322(1133((344((1

xf(f(x)x)ابع 
ax b x

2
2

4 1x xx
1

ع عددي است؟bbعطف است،  نقنقطۀطۀداراي یکیک  چهچه

1 (222 (23 (14 (1
yدر تابع  xy (x )3 است؟نقطۀطوطول مجموعۀۀ( ک کددامم عطف

1 (2 (3 (44((
نقاطط ععططف تابع  yکدام خط زیر ازاز تتممامم x cos xxx2 کند؟ عبور می

1 (yy xx 1
22(yy xx3(y xxx 1

224 (y x 

(f(x)xدر کداام بابازهزه تابع  x xx22x ااست؟3 پاپایییینن رورو بهه تقعر آنن وو صععودوديي
1((( , ), )2(2((( , ))(( ,3(( , ),4 (( , ), 

f(fقعر تابع  x) xx cos x221
ببازه 22 )ددرر ,( , ممی2( صدصدقق زگزینینهه ککنند؟ ردر کدامم

ه2) همواره رو به باالست.1 ب به2 رورو ه هموموارارهه اساستت.)) پاپایییینن
باباالسالست.ت.44) ابتدا رو به باال سپس رو به پایین است.   3 رورو ب بهه سپسپسس پاپایییینن رورو ب بهه ابابتدتداا ((
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-93 تواند باشد؟ کدام می fاست. نمودار  fنمودار مشتق دوم تابع   سهمی مقابل،

1 ( 2 ( 

3(  4 (

f تابعی پیوسته است و نمودارf در مجاورتx صورت مقابل است. نمودار  بهf  94 به کدام صورت است؟ در مجاورت-

1 ( 2 (  

3 ( 4 ( 

xyنمودار تابع 
x

2
3

1
1

xدر مجاورت   -95 چگونه است؟ 0

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

yنمودار تابع  x x a3 -96 کدام است؟ aکند. حدود  چهارم عبور نمی ناحیۀاز  12
1(a 16  2(a 12  3(a 8  4(a 20  

yخط  m  نمودار تابعy x x x3 22 9 12 -97 کدام است؟ mحدود  کند، را در سه نقطه قطع می 1
1 (m4 6   2 (m5 7   3 (m4 5   4 (m5 6    

f(x)سوم است. کدام عدد ریشه  ۀدرجاي  رو نمودار یک چندجمله شکل روبه -98 است؟  0
1 (/2 5  
2 (3  
3 (9

4  

4 (11
4 

11

4

2

1((2 (

3 (4 (

xyمودار تابع 
x

2
3

1
1

xددر ممجاورتت   هنه ااسست؟ 0 چچگوگو

1 (22 (3 (4 (

yمودارر ت تابع  x x ax33 1212xx ن نمیناحیۀیۀاز عبعبورور کدام است؟ت؟aکند. حدود  چهچهارارمم
1(a 162(a 123(aa 84(a 20

yخط  m ننمومودار تاتابععy x xx x3 222 9 12 11x x xx x3 میمی22 قطعع کدام است؟mحدود ککندند، را در سه ن نقطقطهه
1 (44 6mm 22((55 77m 33((4 55m 4 (5 6mm 

یک چنددجمجملههشکل رروبه f(x)سوموم ااست. کدکدامام عدد ریشه ججۀددررجااييرو ننمومودادارر است؟ 0
1 (/2 5/
2 (3
3 (9

4

4

22
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axنمودار تابع  bf(x) x b
1

-99 کند؟ اي با کدام طول قطع می را در ناحیه اول در نقطه fصورت مقابل است. نیمساز ناحیه اول نمودار  به 2

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

xنمودار تابع  bx af(x)
x ax

2
2 1

aمقدار   شکل مقابل است،  b  100 کدام است؟-

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

-101 آید؟ زوایاي داخلی آن چه نوع چهارضلعی پدید میالساقین باشد، آنگاه از تالقی نیمسازهاي  متساوي ABCD ذوزنقۀاگر 
 ) محاطی و محیطی4 ) محیطی3 ) محاطی2 ) محدب1

-102 واحد باشد، مساحت این مثلث چقدر است؟ 4و  3، 2ترتیب  از سه ضلع آن به ABCاالضالع  درون مثلث متساوي O نقطۀ فاصلۀاگر 
1 (27 3 2 (81 3 3 (9 3 4 (18 3 

Aدرونی است؛ کمترین مقدار  نقطۀ Bمرزي و  نقطۀ Aاي داراي  ضلعی شبکه 20یک  B 103 چقدر است؟-
1 (14 2 (16 3 (18 4 (20 

-104 همواره ......... بین دو بردار یعنی  زاویۀفی شود، آنگاه ضرب داخلی دو بردار عددي من اگر حاصل
1 (ˆ 90 2 (ˆ0 90 3 (ˆ 180 4 (ˆ90 180   

aاگر  i j k2 2 ،b a.bو  2 /3 -105 چقدر است؟  شود، ساخته می bو  aباشند؛ آنگاه مساحت مثلثی که روي دو بردار  6
1 (8/4 2 (6/3 3 (4/2 4 (2/7 

aاگر  i j k2 bو  3 i j k2 a ،aالسطوحی که بر روي سه بردار  متوازيباشند، حجم  4 b  وb چه مقـداري    شود، بنا می 106-
 است؟

1 (225 2 (230 3 (245 4 (250 
-107 حداکثر تعداد نقاط درونی چقدر است؟  باشد، 5/4اي  اگر مساحت شکل شبکه

1 (5/3 2 (4 3 (5/4 4 (5 
aکه  طوري در فضا مفروض باشند به bو  aاگر دو بردار مخالف صفر  b  آنگاه حاصل بردارa (a b c) 108 چه برداري است؟-

1 (a ba bb 2 (b cb cc 3 (c ac a   4 (b ab aaa   

y x

3((33--
4((55--

زازهايمتسااويويABBCDCDذوزنقۀگر  آید؟زوایاي داخلی آن چه نوع چهارضلعی پدید میالالسساقین باشد، آنگاه از تالقی نیمس
ی2) محدب1 ی3) محاط2 ) محاطی و محیطی4) محیططی3

بهبهABABCCABABCاالضالع درونن مثثلث متساساوييOنقطۀفاصلۀگر  سسه ضضلعلع آ آنن باباششد، مسسااحت این مثلث چقدر ا4و  3، 2ترتیب  اازز واحاحدد
1 (27 32 (3388133((9 34 (318

ونقطۀAAاي داراي ضلعی شبکه20ک  اساست؛ کمترین مقدار نقطۀBمرززيي Aدرونونیی B چقدردر استت؟
1 (1422 (163 (184 (20

منگر حاصل رار ع عدددديي ددو برد . ..........بین دو بردار یعنی زاویۀننفی شود، آنگگاههضرب داخلخلیی مهموواره
1 (ˆ 92 (ˆ0 903 (ˆ 1844((ˆ90 180 

aگر  i j kiia ii jii ،b 2b a.bو 22 3 6/a.b 6/b / بردار /6 د دوو ر رويوي ککه چقدر اس  شوشودد، ساخته می bbو aaباشند؛ آنگاه مساحت مثلثیی
1 (8/42 (6/6/3333 (4//224 (2/7

aaگر  i j kjiia ia jjii jjjjووb ib i j kkjb ib i jj  االسلسطوطوحیحی که بر روي سه بردار  متوازيزيباباشند، حجمaa ،a ba bbووbbbb چه مق  شود، بننا می
ست؟

1 (2252 (2323033((24245544((25500
ر است؟باششدد،5/4ااييگر مساحت شکل شبکهکه نقنقاطاط ددرورونین چقدق ححدداکثر تعدادادد

1 (5/322((4433((5/5/4444((55
بهبهbbو aaگر دو بردار مخالف صفر  باباشنشندد aaaککههططورورييدر فضا مفروضض bbbbبربردادارر aآآنگنگاهاه ححاصاصلل (a (a ba b c)c)a (a b c)b c)اساستت؟ چهچه ببردرداراريي
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aاگر  i j k2a i ji  وb i kb i k مساحت مثلثی که روي دو بردار ،a ba bb  وa ba bb2 109 کدام است؟ ،شود ساخته می-

1 (11 2 (11
2 3 (2 11 4 (3 112 

i.(j، حاصل عبارت  بردارهاي واحد مختصات باشند kو jو  iاگر  k) j.(k i) k.(j i)3 2 -110 کدام است؟ 5
1 (3- 2 (4- 3 (5- 4 (3 

aبا شرط  cو  bو  aاگر سه بردار b c2 a.bو  0 b.c a.c و  aهاي دو بـردار   مفروض باشند، مجموع مربعات اندازه 4 111-
b کدام است؟ 
1 (6 2 (8 3 (12 4 (18 

aاگر بردار  ( ,m, )2 bو  1 19b aو دو بردار  19 b  وa b ،مقدار مثبت   بر هم عمود باشندm 112 کدام است؟-

1 (7 2 (5 3 (14 4 (17 
ADلوزي داده شده مطابق شکل اگر  در 3AD ACو  3 3AC AB.ACباشد، حاصل  3 AB.AD AB.ABAB AC AB AD AB AB 113 کدام است؟-
  ) صفر1
2 (3  
3 (6  
4 (9 

aحاده باشد و  bو  aبین دو بردار  زاویۀاگر  bو  6 aو  5 ( a b)2 3 a.(aآنگاه حاصل   باشد، 54 b)2 -114 کدام است؟ 2
1 (12- 2 (12 3 (24- 4 (28- 

-115 کدام است؟ dقسمت هاشورخورده حول خط  180حجم شکل حاصل از دوران 
1(12   
2 (18  
3 (58

3  

4 (74
3 

 
-116 که آماره ......... است. که پارامتر براي ......... و پارامتر ......... است، درحالی شود، درحالی براي ......... تعریف میآماره 

 ) نمونه ـ جامعه ـ متغیر ـ ثابت2 ) نمونه ـ جامعه ـ ثابت ـ متغیر1
 ) جامعه ـ نمونه ـ متغیر ـ ثابت4 ) جامعه ـ نمونه ـ ثابت ـ متغیر3

0/ار نمرات افراد کالسی در درس ریاضیانحراف معی -117 10، 20، 16صورت  است. اگر چهار نمونه از نمرات درس ریاضی افراد آن کالس به 5
 در کدام فاصله است؟ 95%اي میانگین نمرات ریاضی با اطمینان بیشتر از باشد، برآورد بازه 14و 
1(/[ , ]13 5 16  2(/ /[ , ]14 75 15 25  3(/ /[ , ]14 5 15 5  4(/ /[ , ]13 5 16 5  

A

C

D B

d

3
1

ر صفصفر1 ((
2 (33
3 (6
4 (9

aحادهده باشاشد و bووaaبین دو برداداررزاویۀگر  bbو 6 aوو55 (a ( ba b) 5454(( aa b)( b ،آآنگنگاهاه ح حاصاصل   باشدa.(a b)2a.(a bbکدام ا
1 (12-2((11233((244-4 (288-

لول خخطط1800حجم شکل حاصل از دوران  هاهاشوشورخورده ح ککدام است؟ddقسممتت
1(12
2 (18
3 (585

3
4 (774

33

میمیماره  ......... تعتعریریفف پ پاراراامترتر ......... است، درحالیشود، دردرحاحالیلیببرارايي که آماره ......... اساستت.که پاراامتمتر برااي ......... و و
ـ ثابت ـ م متغغیریر1 ثاثابت2) نموونه ـ جاجامعمعهه ـ ) نمونه ـ جامعه ـ متغیغیرر
ـ ـ م متغیر3 تبت متمتغیغیر ـ ثابتت44) جامعه ـ نمنمونونه ـ ثا ـ ننمونه ــ جاجامعمعهه ((

د درسرس ریاضینحراف معی 0/ییار نمرات افراداد ک کالالسی در 50 16صوصورت  اساست.ت ااگرگ چهاار نمونه از نمرات درس ریاضی افراد آن کالس بهبه//5
ازازباشد، برآورد بازه14و  بیبیشتشترر اطاطمیمینانانن ب باا اساست؟ت؟955%9%اي میانگین ننمرمرات ریاضی فافاصلصلهه ک کدادامم دردر
1(/[ , ]/ , ],/2(/ /[[ , ]// /,,// ///3(3(/ /[[ ]]/ // /,,/ //4(4(/ /[[ ]]/ // /[ , ],/ /

A

C

D B

d

3
1
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nاندازةگیري تصادفی ساده به  در نمونه }از جامعه 4 , , , , , }0 1 2 3 4 کـدام  برآورد کنـد،   3اي که میانگین را  احتمال انتخاب نمونه 5 118-
 است؟

1(1
3  2(1

2  3(4
15  4(2

15  
ایـم و از آنهـا    نفر را بررسـی کـرده   1000سواري توسط شهرداري تهران با هدف کم کردن آلودگی هوا عضویت  در طرح جدید دوچرخه 119-

هـاي زیـر    کنیم. کدام مـورد از عبـارت   ایم و نسبت افراد عضو این طرح را در نمونه محاسبه می نفر انتخاب کرده 250اي به حجم  نمونه
 ؟نیستصحیح 

 نفر است. 1000) پارامتر جامعه برابر نسبت افراد عضو در 2 نفر است. 250ونه برابر نماندازة ) 1
 نفر است. 1000نمونه برابر نسبت افراد عضو در  آمارة) 4 نفر است. 250نمونه برابر نسبت افراد عضو در آمارة ) 3

0/تایی برابر 400اگر انحراف معیار برآورد میانگین یک نمونه  تـایی چقـدر    900اي شـامل   باشد، انحراف معیار برآورد میانگین نمونه 3 120-
 است؟

1(/01  2(/0 2  3(/025  4(/0 3  
نفر هـم در امتحـان    8اند، چنانچه  نفر در درس شیمی نمره عالی دریافت کرده 17نفر در امتحان فیزیک و  14نفري،  28در یک کالس  121-

 اند؟ گرفته باشند، چند نفر نه در امتحان فیزیک و نه در امتحان شیمی موفق بودهعالی  نمرةفیزیک و هم در امتحان شیمی 
1 (4 2 (5 3 (6 4 (7 

-122 ل باشد؟او 120وجود دارد که نسبت به  121تر از  طبیعی کوچکچند عدد 
1 (48 2 (42 3 (33 4 (32 

-123 که هر داور حداقل یک فیلم را داوري کند؟ طوري داور تقسیم کرد، به 3فیلم سینمایی مختلف را بین  6توان  به چند طریق می
1 (540 2 (640 3 (720 4 (729 

Aاز مجموعه { , , , , , }1 2 3 4 5 Bبه مجموعه 6 { , }7 fRچند تابع با شرط 8 B که شـامل زوج مرتـب   طوري توان نوشت، به می 124-
( , )1  نیز باشد؟ 8

1 (32 2 (31 3 (62 4 (61 
}به {a,b,c,d}یک از مجموعه به چند تابع یک , , , , }1 2 3 4 f(b)که طوري به ،توان ساخت می 5 ,f(a)2 -125 باشد؟ 1

1 (12 2 (18 3 (32 4 (36 
-126 ساخت؟ Bتوان براي مربع میمطابق شکل مقابل مفروضند، چند  Bو Aهاي التین متعامد مربع

  ) صفر1
2 (1  
3 (2  
4 (3 
 

A

B

3 1 2
1 2 3
2 3 1

1
2

1(//1/2(/2/3(/25/4(/3/
کالکالسس نفر هـم در ام8اند، چنانچه نفر در درس شیمی نمره عالی دریافت کرده17نفر در امتحان فیزیک و 14نفنفرري، 2828درر یکک

همهم در امتحتحانان ش شیمی  و اند؟گرفته باشند، چند نفر نه در امتحان فیزیک و نه در امتحان شیمی موفق بودهعالینمرةفیزییکک
1 (42 (53 (64 (7

کوکوچچکچند عدد  ل باششد؟د؟او121200وجود دارد که نسبت به 1221تر ااززطبیعیی
1 (4822((423 (33334 (32

بیبینن66توان ه چند طریق می ر را فیلم را داوري کند؟طوريداداور تقسیمم ککردرد، به33فییلملم سینمامایییی مختلف که هر داور ححداداقلقل یکک
1 (5402 (64640033((7204 (7299

Aز مجموعه {A , , , , , }, , , , , Bبه مجمموعوعه {{ {B , }, fRچچنند تابع با شرط{{ Bfنوشتشت، بهمی  که شـامل زوج طوري توانن
( , نیز باشد؟ ,,(

1 (3222 (313 (624 (61
مجموعهبهچند تاابع یک }بهa{a,b,b,c,c,d}}یکیک اازز , , ,, , },, , ,, , f(b)کهکهططورييبه،توان ساخت می,,{ f,f(a) 1f,f(a) باشد؟

1 (122 (183 (324 (36
متعاعامدمدمربع یمیمطاطابقبق شکل مقابل مفروضند، چند BBوو AAهاي ال التیتینن بربرايممرربع ساخت؟ Bتتواوانن

) صفر1
2 (1
3 (2
4 (3

A

B

3 13 2
1 2 33
2 3 1

1
22
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3مربع التین 3 A
2 3 1
3 1 2
1 2 3

-127 وجود دارد؟ Aبراي Bمفروض است. چند مربع التین متعامد 

1 (6 2 (8 3 (12 4 (7 
-128 جایزه را حداکثر به چند نفر هدیه بدهیم تا اطمینان داشته باشیم به یکی از افراد حداقل چهار جایزه رسیده باشد؟ 25
1 (6 2 (7 3 (8 4 (9 

Aاعداد مجموعۀ { , , , , , }1 5 9 81 85, , }, عـدد در ایـن    2گیریم، زیرمجموعه چند عضوي از آن انتخاب کنیم که حداقل  را در نظر می ,, 129-
 است؟ 90زیرمجموعه وجود دارد که مجموعشان برابر با 

1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 
طور یقین دسـت کـم دو عـدد بـا      اي قرار دهیم، حداقل چند کارت بیرون آوریم تا به را داخل کیسه 20تا  1هاي  کارت با شماره 20اگر  130-

 داشته باشیم؟ 1تر از  علیه مشترك بزرگ مقسوم
1 (8 2 (9 3 (10 4 (11 
 
 

((((
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-131 یک از موارد زیر توسط الگوي رادرفورد در مورد اتم هیدروژن قابل توجیه است؟ کدام
  گردش الکترون به دور هسته در مدارهایی با شعاع معین )1
 اتمی گسستۀ) طیف 2
 ن به دور هسته) پایداري حرکت الکترو3
 ) افزایش بسامد موج الکترومغناطیسی تابش شده با نزدیک شدن الکترون به هسته4

4رنگی در آب با ضریب شکست  انرژي فوتون نور تک
3است. انرژي این فوتون در شیشه بـا ضـریب شکسـت     eV36برابر 3

کـدام   2 132-
 است؟

1( 36 2 (32 3 (/40 5   4 (24 
n)پاشن  رشتۀترین فوتون  انرژي پرانرژي Rاتم هیدروژن چند الکترون ولت است؟  3( /(E eV)13 6  133-

1( /13 6  2 (/3 4 3 (/0 81 4 (/1 51 
n)ترین طول موج سري بالمر  کوتاه n)ترین طول موج سري لیمان  اتم هیدروژن چند برابر بزرگ 2( -134 آن است؟ 1(

1( 4
3  2 (3 3 (1

3 4 (3
4 

4در اثر حرکت الکترون بین دو تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت 
این صورت فوتـون گسـیل شـده در    برابر شده است، در  9 135-

 گیرد؟ هاي زیر قرار می یک از رشته کدام
n)بالمر  رشتۀ )1 n) لیمان رشتۀ) 2  2( )1 
n)براکت  رشتۀ) 3  تواند درست باشد می 3و  1هاي  ) گزینه4  4(

گسـیل   2طـول مـوج    3بـه   4تـراز   و هنگام گذار از 1طول موج  4به  5در یک اتم هیدروژن به هنگام گذار یک الکترون از تراز  136-

شود: اگر  می
3 1 2
1 1  یک از گذارهاي زیر است؟ طول موج گسیل شده در کدام 3باشد،  1

 2به  4) 4 3به  5) 3 1به  3) 2 1به  2 )1
n)خطوط بالمر  رشتۀالکترونی در اتم هیدروژن دومین خط از  کند. در این گذار نیروي ربایش وارد بـر   را در یک گذار گسیل می 2( 137-

 الکترون از طرف هسته، چند برابر شده است؟

1( 4 2 (1
4   3 (16 4 (1

16 
تواند باعث گسیل القایی در آن شود، چنـد نـانومتر    در اتم هیدروژن الکترون در اولین حالت برانگیخته است. طول موج فوتونی که می 138-

R)/است؟  nm )10 01  

1 (400
3   2 (100

3 3 (400 4 (720 

موج سري بالمر کووتاهاه طوطولل n)تتریرینن n)ترین طول موج سري لیمان اتم هیدروژن چند برابر بزرگ( آن است؟ ((

(1(44
332 (33 (1

34 (3
4

تراز الکترون در اتم هیدروژن شعاع حرکت  4در اثر حرکتکت االکترون ببینین د دو
این صورت فوتـون گسـیل شبرابر شده است، در 9

میمییک از رششتهتهکدام گیرد؟ههاياي زیر قرارارر
nn)بالمر  رشتۀ)1 nn))لیلیمماننرششتۀتۀ) 2( ))
nn))براکت  رشتۀ) 3 ه4( گگزین4 باشدمی3 و  1هاي  )) توااندند د دررستت

از تراز  اللکتکترورونن گذار یکک مموج 44به 5در یک اتم هیدروژن به هننگگام 3بــه   4تـرارازز  و هنگام گذار از1طوطولل گ 2طـول مـوج    ب

شود: اگر می
3 1 2
1 1 ش شدده در کدام3باششد، 1 یک از گذارهاي زیر اسست؟ططول موج گسیلیل

2به  4) 34به  5) 13به 3))12به  2)1
دومین خطخط اازز یهیدردروژوژنن وروننی در اتم  بابالمر رشرشتۀلکت وطوطط n)خ )nمیمی کندد. دردر این گذار نیروي ربایش ورا در یک گذارار گسیسیلل

چچند برابر شده است؟ت؟ طرطرف هستهته، لکترون اازز

1(422((1
44 33((1664 (1

16
فوفوتوتوننی که می وموجج حاحالتلت برانگگیخیختهته ا استست. ططول  نن آنآن شود، چنـد نـدر اتم هییدروروژنژن الککترترونون در اولیل تواند باعث گسیل القایی درر

R)//ست؟  nmnm )//
1

///

1 (400
3 2 (1000

333((40400044((727200
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-139 است؟ نادرستکدام گزینه 
  شود. گسیل القایی نور تقویت میدر  )1
 شود. اي گسیل می خودي فوتون در جهت کاتوره ) در گسیل خودبه2
 تر یا مساوي اختالف انرژي دو تراز باشد. ) در گسیل القایی انرژي فوتون ورودي باید بزرگ3
 باشد. وجود داشته ها انرژي خارجی مناسب براي برانگیخته کردن الکترون چشمۀ) در گسیل القایی باید یک 4

-140 فوتوالکتریک قابل توجیه است؟ پدیدةیک از موارد زیر توسط فیزیک کالسیک در  کدام
  ها با کاهش طول موج نور تابشی افزایش انرژي جنبشی فوتوالکترون )1
 ) وجود طول موج آستانه2
 ها با افزایش شدت نور تابشی ) ثابت ماندن انرژي جنبشی فوتوالکترون3
 ی بودن انرژي نور تابشی به سطح فلز) کوانتوم4

/در اتم هیدروژن اگر شعاع مدار دوم  nm0 -141 اختالف شعاع مدارهاي سوم و پنجم چند نانومتر است؟  باشد، 2
1( /0 4  2 (/0 6 3 (/0 8 4 (1 

ولـت اسـت؟    تـابع کـار ایـن فلـز چنـد الکتـرون        باشد، می nm207طول موج آستانه براي اثر فوتوالکتریک در یک فلز معین برابر  142-

/
m(c , h evs)s

8 153 10 4 14 10   

1 (/0 6   2 (6 3 (60 4 (600 
بـه   nm150ب بسامد پرتو فرودي مطابق شکل زیر است، اگر نوري با طول مـوج  ها بر حس انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀنمودار  143-

m(cشود؟  هاي گسیل شده چند ژول می انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀفلز بتابد،  , h J.s)s
8 343 10 6 10  

1( 1810   

2 (/
1911 5 10  

3 (/
1910 5 10  

4 (1911 10 
-144 )است.ناچیز هاي رابط  (مقاومت سیم کند؟ ، نور المپ چگونه تغییر میکنددر شکل مقابل اگر لغزنده به سمت راست حرکت 

  کند. نور المپ تغییر نمی )1
  یابد. ) نور المپ افزایش می2
  یابد. نور المپ کاهش می )3
 کند. افزایش پیدا می ) نور المپ اول کاهش بعد4

f ( Hz)1510
/0 5

2
maxK ( J)1910

پمال

( , r)

وم ر ع ر روژن ی م رب/ر و چ جم پ و وم ي ر ع
(1(//0 44/2 (/0 6/3 (/0 8//4 (1

ولـت تـابع کـار ایـن فلـز چنـد الکتـرون        باشد، میnm207طولل م موجوج آ آستانه برراياي ااثرثر فوتوالکتریک در یک فلز معین برابر 

//
mm(c , hmm evs)ss

8 154 1414 1010//, hmm 

1 (/0 6/ 22 (63((604 (600
بسامد پرپرتوتو ف فرورودي مطابق ششکلکل ز زیریر است، اگگر نونوري با طول مـوج  ها بر حسانرژي ج جنببششی فوتتواوالککتترونبیشینۀمودار  nm0بب

نونبیشینۀفلز بتابد،  میانرژي ججننبششی فوتواوالککترتر ژژولل mm(cشود؟ ههاياي گگسیل شده چندد , hh J.s)mm
s

8 34, hhmm

1(1810

2 (/
1911 5 10//

3 (/
1910 5 10//

4 (191111 10
سمت راراسست حرکت  اگر لغلغزنزندهده ببهه مقمقابابلل میمیکنددر شکل یییرر تغ )استت.ناچیز هاي رابط (مقاومت سیمکنکند؟، نور المپ چگچگونونهه

یغییریر ننمیمی)1 پمپ ت کند. نور ال
ا افزفزایش می2 یایابدبد. ) نورر المپپ
یایابدبد. نور الالمپپ کاهش می)3
ب بعد4 پیپیدا می ) نور المپ اول کاهشهش کنکند.د. افزاایشش

ff (( HHzz))15(
/0 50 5//

2

( J)19(

مالال

(( , r)
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سنج نشـان   دهد. اگر کلید بسته شود، مقداري که ولت را نشان می V30آل عدد  سنج ایده ولت  در مدار شکل مقابل اگر کلید باز باشد، 145-
 شود؟ دهد، چند ولت می می
1( 30   
2 (20  
3 (15  
4 (10 
 

0/بوده و از آن جریان  km10و طول mm4یک کابل انتقال برق داراي قطر مقطع  گذرد. افت پتانسیل در این کابل انتقـال   آمپر می 5 146-
)/برق چند ولت است؟  , .m)73 1 8 10  

1( /37 5  2 (75 3 (150 4 (300 
-147 یابد. مقاومت درونی مولد چند اهم است؟ درصد کاهش می 20آل  جریان عبوري از آمپرسنج ایده Kدر مدار شکل مقابل با بستن کلید 

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

-148 چند آمپر است؟  دهد، آل نشان می در شکل مقابل عددي که آمپرسنج ایده
  صفر )1
2(/3 2  
3(/2 8  
4(/2 4  
 

-149 چند اهم است؟  Bو  A نقطۀمعادل بین دو  مقاومتدر شکل مقابل، 
 
1( 10  
2 (16  
3 (11  
4 (8

A
6

6 K

( , r)

V
3

3 K

( , r )3

3

63

/2 520

/2 5
A

B
12

/4 5

/1 5

3 6 3 6 2

A

10

36r 1

ی ن ب ب بل م ل ار م ایر ج آمپر از بوري ن شمی2آلجری مر ا چ مو ی رو ومت م ب ی
(1(11   
2 (22
3 (3
4 (4

آمآمپپرسنج ایایدهه یمیدر شکل مقابل عددي ککهه چند آمپر اساستت؟دهدهد،آآل نشانن
صفر)1
2(/3 2/
3(/2 8/
4(/22 4/

لکل مقاقابلبل،  چند اهم است؟ Bو Aنقطۀمعادلل ببینین دو مقمقاواومتمتدر ش

1(101
2 (116
3 (11
4 (8

AA
6

6 K

( , r)(

33

63

/2 5/0

B
12

/4 5/

///1 5//

3 6 3 66 2

AA

100

366r 1
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که قطر مقطع آن  اي نارساناي دیگري استوانه لولۀیک را در  تمام جیوهاگر قرار دارد.  نارسانا اي شکل استوانه لولۀمقداري جیوه در یک  150-
 شود؟ . مقاومت الکتریکی آن چند برابر میبریزیم ،قبلی است لولۀنصف 

1( 1 2 (4 3 (16 4 (64 
-151 کدام است؟ P نقطۀاهمی به سمت راست باشد، پتانسیل  10در مدار شکل مقابل اگر جریان مدار در مقاومت 

 
1( 12  
2 (15  
3 (17  
4 (20 
 

-152 کند؟ رو با بستن کلید، توان مصرفی مدار چگونه تغییر می در مدار روبه
1( w3 شود. کم می  
2 (w6 شود. کم می  
3 (w3 شود. زیاد می  
4 (w6 شود. زیاد می 
 

Iنمودار  V  براي دو مقاومتR1  وR2 153 نمـودار  چـین  یکدیگر وصل کنیم کدام خـط صورت متوالی به  رسم شده است. اگر آنها را به-
 دهد؟ درستی نشان می جریان عبوري از آنها را بر حسب اختالف پتانسیل کل مجموعه به

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

/و  v12ترتیـب   سنج و آمپرسنج بـه  است. اگر ولت 5و مقاومت آمپرسنج  k10سنج  در شکل زیر، مقاومت ولت A0 را نشـان   1 154-
 چند وات است؟ Rتوان مصرفی مقاومت  ،دهند

1( /115   
2 (/1 5  
3 (/11 5  
4 (15 

R
A

V

( )4
R2

( )3
( )2R1( )1I

V

24 24

V24 12
r 0

105

30

V20

I
V10P

V 0
ی ی

(1(ww33ششوود. کمکم می
2 (ww66 ششودود. کم می
3 (w3 شود. زیزیاداد می
4 (w6ششوود. زیاد م میی

Iمودار  V براي دو ممققاومومتRR1ووR22هاها ر را بهبه مسم ش شده ااستست. اگر آنآ وصوصل ککنیم کدام خـط صورت متوالی به ر   چـین  یکدیگگر
بهبه کل مجموعهه پتپتانانسیسیلل اختالالفف دهد؟درسرستتی نشان میجریان عبوري از آنها را بر حسحسبب

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

واومت وولتلت ولولتت55وو مقاومت آمپرسنج kkkk1010سنسنججدر شکل زیر، مقمق /ووv12ترتیـب   سنج و آمپرسنج بـه ااست. اگاگرر AA0 را //1
است؟؟Rتوتوانان م مصرصرفیفی مقاقاومومت،دهند واواتت چنچندد

1(/115/
2 (/1 5/
3 (/11 5/
4 (15

R
AA

VV

)( ))
R2

( ))( )(
( )R1( )I

V

24

V24 12
r 0
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-155 کند؟ ترتیب چگونه تغییر می به Iو  Iببریم،  Bبه سمت  Aرئوستا را از  لغزندةدر شکل زیر اگر 
  کاهش ـ کاهش )1
  ) افزایش ـ کاهش2
  ) کاهش ـ افزایش3
 ) افزایش ـ افزایش  4
 

I1

R
B
A

I

r
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-156 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 گیرد. را در بر می سدهها از چند ثانیه تا چند  زمانی انجام واکنشگسترة الف) 

 دهد. شود، بسیار کند رخ می سلولز کاغذ که سبب زرد و پوسیده شدن آن میتجزیۀ ب) واکنش 
 کنند. اي تولید می ج) اشیاي آهنی در هواي مرطوب به سرعت زنگ زده و زنگار ترد و شکننده

 شود. ه محلول نقره نیترات به کندي باعث تشکیل رسوب سفید رنگ مید) افزودن محلول سدیم کلرید ب
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-157 :به جزهاي زیر درست هستند،  تمام گزینه
 توانند در شرایط مناسب با گاز هیدروژن واکنش دهند. هاي آلی هستند که می ها ترکیب ) ریزمغذي1
 یابد. تولید یک فراورده، کاهش می» مول ـ زمان«دار ) با افزودن بازدارنده برخالف کاتالیزگر، شیب نمو2
 دهد. هاي ناخواسته را افزایش می ) لیکوپن هیدروکربن سیر نشده است که سرعت واکنش3
 باشد. هایی که داراي الکترون جفت نشده هستند، به ترتیب زیاد، زیاد و کم می ) فعالیت شیمیایی، سطح انرژي و پایداري مولکول4

-158 باشد؟ از موارد زیر، عوامل مؤثر بر سرعت، در دو مورد بیان شده، یکسان می  در چند مورد
 تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم ـ سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن سریع 
  KI هیدروژن پراکسید در حضورتجزیۀ دچار نفخ نشدن بعضی افراد با مصرف کلم ـ افزایش سرعت تولید اکسیژن از  
 رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما رنگ شدن محلول بنفش تر بی تر سوختن قند آغشته شده به خاك باغچه ـ سریع سریع 
 آتششعلۀ تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت به قرص کامل ـ سوختن گرد آهن پخش شده بر روي  سریع 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

واکـنش مربوطـه را بـه درسـتی     معادلۀ زیر که براي سرعت مواد موجود در یک واکنش ارائه شده است، کدام گزینه معادلۀ با توجه به  159-
 دهد؟ (واکنش در ظرف یک لیتري انجام شده است.) نشان می

H O HnFe O nFe
t t t t

2 22 3
3 3  Rواکنش 2

1 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 23 2 3 
2 (Fe O (s) H (g) Fe(s) H O(g)2 3 2 2

1 1 1
3 2 3 

3 (Fe(s) H O(g) Fe O (s) H (g)2 2 3 22 3 4 
4 (Fe(s) H O(g) Fe O (g) H (g)2 2 3 2

1 1 1
2 3 4 
Cبا توجه به جدول زیر که غلظت یکی از مواد موجود در واکـنش   H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 را بـا گذشـت    62 160-

Cدهد، اگر سرعت متوسط تولید  زمان نشان می H O6 12 /ثانیه برابر  3تا  0زمانی بازة در  6 mol.s 10 باشد، سرعت متوسط واکـنش   8
 لیتر در نظر بگیرید.) 2باشد؟ (حجم ظرف واکنش را برابر  تا پایان واکنش چند مول بر لیتر بر ساعت می 3ثانیۀ زمانی بازة در 

/ / / / /

(s)
... (mol.L )1

5 4 3 2 1 0
0 55 0 55 0 7 09 1 2

نامز
تظلغ

 
1 (110 2 (140 3 (160 4 (180 

وموردد چنچند  موارد زیر، عوامل مؤثر بر سرعت، در دو مورد بیان شده، یکسان می  درر باشد؟اازز
قرص جوشان در آب گرم ـ سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژنسرسریعیع تر واکنشش دادادنن

افافرراد با مصرف کلم ـ افزایش سرعت تولید اکسیژن از  نشنشدن بعضضیی KIهیدروژن پراکسید در حضورتجزیۀ دچار نفنفخخ

رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرماررنگ شدن محلول بنفشتر بیبیتر سسوخوختنتن قند آغشغشتهته شده به خاك باغچه ـ سریعسریع
پ پخش شده بر روي سریع لمل ـ سوختن گگردد آآهنهن ککا دادادندن پودر قرقرصصجوشان نسبت به قرصص آتششعلۀ تر واکنشش

1 (122(2233((344((4
ششده است، کدام گزینه معادلۀ ا توجه به  واکنش ارائائهه دردر یکک سرعتت مواواد موجوجودد ب برارايي واکــنش مربوطـه را بـه دمعادللۀۀزیر که
).)شان می جنجامام شده است ا ا یک لیتتريري دهد؟ (واکنش در ظرظرفف

H OH O HnFe O nFe
t t tt t

22 2O H2 3OO
3 3 2t tt tواک

1 (Fe OO (s) H ((g)) Fe((s)) HH O(g)2 3 2OO (s) H(s) H 2OOH ((g)) Fe((s)) HHH Fe s HH ((gg)) Fe(s))Fe sH FH

2 (Fe O (ss)) (g) Fe(s)) H OO((gg)H ((gg) Fe(s)) Fe(s)2 3O (s)) HHO (s HH 22OO1 1 11HH ( ) Fe(s)) Fe(s)HH ((gg) Fe(s)Fe(s))33 2 3(g) ( ))(2

3 (Fe(s) H O(g) FFe O ((s)) HH ((g)H O(g) FFe O ((s))e2 22 3 2O(g)) Fe OO ((ss)) HO(g FeO(g) Fe OO (ss))2Fe(s)Fe(s) HHHHH

4 (Fe(s)) HH OO( ) FF O ( )) H ((gg)O(gg)) eHH OO(g)) FFe O ((gg))( O2 2 3 2O (g)) HO HO ((g)O1 1Fe((ss)) 1
22 3( ) 4
واواکـکـنشنش   مواد مموجوجودود درر ز زیر که غلغلظتظت یکیکی از دجدولول Cا توجهه به  H O (aq) HH O(O l) C H O (aq)12 22 11 2H O (aq) HHC H O (aq 6 12 6H OC H Oرا بـا گ

توتولیلید زمان نشان می متوسطط Cدهدهد، اگر سرعرعتت H O6 16 12 62 6H OOH  3تاا 0زمزمانانی ببازازةةدردر /ثثانیه ب برارابربر 3ت mol.s 110 بباشاشد، سرعت متوسط و//8
می 3ثانیۀ زمانی بازة در  ومول بر للیتتر بر ساعاعتت واکنش چنچندد لیتر در نظر بگبگیریریید.)2باشد؟ (حجم ظرف واکنش را برابر تا پاپایایانن

((s))
((mmoollLL ))1

55 44 33 22 11 0
0 5555 0 5555 0 77 099 11 22/ / / / // / / /

نامز
تظلغ
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A(g)صورت  در ظرف چهارلیتري به Aرکیب مول ت 2 B(g) C(g)2 ثانیه پس از شروع واکنش، غلظت  30شود، اگر  تجزیه می 4 161-
0/برابر  Cماده   چند مول بر دقیقه است؟ Aمادة زمانی، سرعت متوسط مصرف بازة موالر باشد، در این  125

1 (1 2 (/2 5 3 (/1 5 4 (2 
موجـود در هـواي   آالینـدة  هاي زیر به ترتیب رسیدن به حداکثر مقدار خود را در ساعات قبل از ظهر در بین گازهاي  یک از گزینه کدام 162-

 دهد؟ (به ترتیب از راست به چپ) یک شهر بزرگ به درستی نشان می
1 (NO NO O2 3 2 (NO O NO2 3 3 (O NO NO3 2 4 (O NO NO3 2 

-163 هاي زیر درست هستند؟ چه تعداد از عبارت
Nو  NOتوان به اکسیدهاي نیتروژن مانند  هاي موجود در هواکره می الف) از جمله آالینده O2 .اشاره کرد 

Nهاي موجود در سوخت با  دلیل انجام واکنش هیدروکربن ب) به (g)2 شوند. ها به هواکره وارد می در موتور خودروها برخی هیدروکربن 
 شود. اي دیده می اکسید، هواي آلوده به رنگ قهوه دلیل برخورد نور خورشید به گاز نیتروژن دي ج) به

xو  CO ،SO3 ،NO2موجود در خروجی اگزوز خودروها، آالیندة د) گازهاي  yC H .هستند 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-164 است؟ نادرستکدام گزینه 
 تر است. آن بزرگ Hسازي واکنش از  هاي گرماگیر مقدار عددي انرژي فعال ) در واکنش1
 شود. ) استفاده از کاتالیزگرها در صنعت، سبب کاهش آلودگی محیط زیست می2
 سوزد. ) فسفر سفید مانند گاز هیدروژن در دماي اتاق و هوا به شدت می3
 سازي واکنشی بیشتر باشد، سرعت انجام آن کمتر است. ) هرچه انرژي فعال4

-165 :به جزهاي زیر درست هستند،  تمام گزینه
Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده ) واکنش1 H6  هر دو گرماده هستند. COو  14
تجزیـه نیتـروژن مونوکسـید از اگـزوز خـودروي داراي مبـدل       ترین گاز هواکره به همـراه گـاز اکسـیژن از واکـنش      ) فراوان2

 شود. کاتالیستی خارج می
 آورند. هاي) ریز درمی هاي کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه ) براي افزایش کارایی مبدل3
، دو مـول گـاز نیتـروژن    NO2و  NOهاي کاتالیستی خودرو دیزلی، به ازاي مصرف دو مول از هریک از گازهاي  ) در مبدل4

 شود. تولید می
-166 ایم، کدام عبارت درست است؟ در یک واکنش گرماده به منظور سرعت بخشیدن به واکنش از کاتالیزگر استفاده کرده

 تر بیاید. ها پایین شود سطح انرژي فراورده ) کاتالیزگر سبب می1
 و سرعت واکنش افزایش یابد.سازي  شود انرژي فعال ) کاتالیزگر سبب می2
 دهد. واکنش و مقدار فراورده را تغییري نمی H) مقدار عددي 3
 شود. ها می ) با مواد اولیه وارد واکنش شده و سبب تغییر در نوع فراورده4

  

1((112 (23 (34 (4
گزگزینه  اساست؟نادرستستکدادامم

تر است. آن بزرگ Hسازي واکنش از هاي گگرمرماگگیریر مقدار عددي انرژي فعال ) در واواکنکنشش1
ز زیست می2 محمحیطیط صنعت، سبب کاهش آلودگیی شود. ) استفاده ازاز ککاتاتاالیزگرهاها درر
میمی3 شدشدتت در دماي اتاق و ه هوا بهه گاز هیدردروژوژنن وسوزد. ) فسفر سفید ماماننندد
آنآن کمتر است.) هرچه انرژي فعالل4 انانجاجامم ،د، سرعرعتت واکنشیشی بیشتر باش سسازازيي

جزجزهاي زیر درستت هسستند، مام گزینه ::بهه
آالیندهه ) واکنش1 Cههاياي  هاي مربوط به حذحذفف H6 14HHووCCOO.هر دو گرماده هستند
از اگـزوز خـودروي دارايترین گاز هواکره به هممــراه گـاز اکسـیژن ازاز و واکاکـنش      ) فراوان2 یـیدد ونوکسکس تجزیـه نیتـروژن مو

میمی رارجج ششود. کاتالیستی خ
شیش ککارارایایی مبدل3 افزا سرامیک را به شکل مشش (دانهنه) برايي گ گااهیی آورند. هايي) ریز ددرمرمییهاي ککاتاتالیلیسستیی،

ل گ گازازههاي  ) در مبدل4 ازاز ه هرریکک ، دو مـمـولول گـاز نیتNO2و NOههاياي کاتاللیسستیتی خودرو دیزلی، به اازاي مصرف دو مول از
ششوود. تولید میمی

اساستفاده کرده اتالیلیزگزگرر بهبه و واکاکنشنش از کا ب بخشیددنن منظور سرسرعتعت رگرماادهده ب بهه اساست؟در یک وواکنشش ایم، کدام عبارت درستت
می1 سبسببب یییننششودود سطحطح انرژي ففراراوروردهده) کاتتالیزگزگر پاا بیااید.ههاا تترر
سبب می2 و سرعت واکنش افززایشیش ی یابابد.د.ساسازيزي  شوشود انرژي فعفعالال) کاتالیزگزگرر
تغتغییییريري ننمیمیHH) مقدار عددي3 م مقدقدارار فراوردهده رراا ددهدهد. وواکنش و
ف فراراوروردهده4 ن نوعوع دردر یییرر غتغ سبب  وو م میی) با مواد اولیه وارد واکنش شددهه ششودود..هاها
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CNبا توجه به شکل زیر که مربوط به واکنش تعادلی  (g) H (g) NH (g)200
2 2 33 2C2 NHC NHC200 C 0/، با افـزودن ( باشد می مـول) گـاز    05 167-

 ؟  افتد نمینیتروژن در دماي ثابت به این مخلوط کدام گزینه اتفاق 
 جا شدن واکنش در جهت رفت بر طبق اصل لوشاتلیه ) جابه1
 تر شدن مقدار عددي ثابت تعادل ) بزرگ2
 ) افزایش فشار گازهاي موجود در ظرف3
 در ظرف در تعادل ثانویه N2) افزایش غلظت گاز 4
 
 
 

0/لیتر،  2در ظرفی به حجم  C30در دماي  NHگرم آمونیاك بر اساس واکنش  51 (g) H (g) N (g)3 2 22 3H (g2 (g شود و  تجزیه می 168-
mol% است. در این صورت، ثابت تعادل واکنش به تقریب چند 80پیشرفت واکنش تا رسیدن به تعادل،  .L2  باشد؟ می 2

 (H ,N : g.mol )11 14 

1 (/
53 9 10 2 (/

33 9 10 3 (/
37 7 10 4 (/

57 7 10 
SOدر تعادل  (g) O (g) SO (g)2 2 32 اکسـید و اکسـیژن بـه     تري با افزایش فشار در دماي ثابت، تعداد مول گازهاي گوگرد  2 169-

 یابد و در تعادل جدید نسبت به تعادل اولیه، ثابت تعادل ......... ترتیب ......... و ......... می
 ماند. ) افزایش ـ کاهش ـ ثابت باقی می2 ماند. می ثابت باقی ) افزایش ـ افزایش ـ 1
 یابد. ) کاهش ـ افزایش ـ کاهش می4 یابد. ) کاهش ـ افزایش ـ افزایش می3

SOرو، کدام تغییر بر روي تعادل  با توجه به نمودار روبه (g) O (g) SO (g)2 2 32 مربوط به کـدام   Aایجاد شده است و نمودار  2 170-
 ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید.) تواند باشد؟ (گزینه گونه موجود در واکنش می

 SO2) کاهش فشار ـ 1
 SO2) افزایش دما ـ 2
 O2) کاهش فشار ـ 3
 O2) کاهش دما ـ 4
 
 

-171 است؟ نادرستدر مورد روش هابر براي تولید آمونیاك کدام گزینه 
 یابد. ) با افزایش فشار، درصد مولی آمونیاك در سامانه افزایش می1
 شود. ) افزایش دما سبب افزایش میزان تولید آمونیاك در تعادل می2
 دهد. % مولی مخلوط را آمونیاك تشکیل می28ولید آمونیاك، تنها ) در شرایط بهینه براي ت3
جوش باالتري داشته و در دماي باالتري نسبت به دو گاز دیگـر مـایع   نقطۀ هاي قطبی،  دلیل دارا بودن مولکول ) آمونیاك به4

 شود. شده و جدا می

شنکاو تفرشیپ

تظلغ
(A)

 لداعت
هیلوا

 هظحل
رییغت

 لداعت
دیدج

mol% است. در این صورت، ثابت تعادل واکنش به تقریب چند 80پیشرشرفتفت واکاکنشنش تا رسیدن به تعادل،  .L2 2Lباشد؟ می
,N : g.mol )1,N,

1 (//
53 99 110/2 (/

33 9 10/3 (/
37 7 10//4 (/

57 7 10/
SOدر تعادل  (g) O (g(g)) ((g)2 22(g)O (g) O2SO (g) O (g(g))(g) OO (g) O SSO (O (33OO دمدماياي ثابت، تعداد مول گازهاي گوگرد اکسـید و اکسـی تري با افزایش فشفشارار ددر

ت تعادلدل ااوللیهه، ثاثابتبت تعادل .........رتیب ......... و .......... میمی تعتعادل جدید نسبت بهبه یابد و د در
ب باقی میی22ماند.  میی ثاثابتبت باقی ) افزایش ـ افزایش ــ1 ـ ثاثابتبت افزایش ـ کاهشش ماند. ))
می3 ک کاهش ـ افزایش ـ کاهش ممی44یاابدبد. ) کاهش ـ افزایش ـ افزفزایایشش یابدبد. )

تعتعادل ا توجه به نمودار روبه SOرو، کدامام تتغغییر بر روويي (g) O (g) (g)2 2(g)O (g) O2SO (g) O (g)(g) OO (g) O SSO (O3O ش شده ااست و نمودار داد مربوط بهAایج
بااششد؟ (گزینهگونه موجود در واکنش می ها را به ترترتیبب از راست به چپ بخوانید.)تواندد

SSOO22) کاهش فشار ـ 1
زفزاایش دما ــ2 SSOO22) ا
ـ 3 OO2) کاهش ففشاشارر
OO2) کاهشش ددماما ـ 4

ت تولولیدید آمونیاكك ک کدام گزگزینینه  است؟نادرستدر مورد روشوش ه هابر براي
ممی1 ومونینیااك در ساسامامانهنه اافزفزایایشش آ آ مولی یایابدبد. ) با افزایش فشار، درصصدد
میمی2 تعتعادادلل د درر ششودود. ) افزایش دما سبب افزایش میززانان توولید آآمونینیاكاك
میمی2828تولید آمونیاك، تنهنهاا) در شرایط بهینه براي ت3 مومولیلی مخلوطوط ر را آمونونیایاك تشکیکیلل دهد. %%

شنکاو فتفشرشیپیپ

تظلغ
(A))

 لداعت
هیلوا

 هظحل
رییغت

للداعت
دیدجدج
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-172 هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت
 فراوري نشده هستند.اولیۀ الف) نمک، سنگ معدن، نفت خام و هوا مواد خام و 

 ب) فناوري، به کاربردن دانش براي حل یک مسئله در صنعت یا زندگی براي هدفی خاص است.
 کنند. فروشی می ج) بسیاري از کشورها منابع معدنی خود را خام

 شوند. ها از فراوري نفت خام تهیه می پالستیکها و انواع  الکلخانوادة د) اولین و دومین عضو 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-173 عبارت کدام گزینه درست است؟
 شود. ) از واکنش حالل ضدعفونی کننده با اتیل استات، یک اسید آلی سنتز می1
 آلی جدید همواره با تغییر ساختار یا ایجاد یک یا چند گروه عاملی همراه است.مادة ) تولید یک 2
Hطور مستقیم به  توان در شرایط مناسب به ول را میان) مت3 C H

||
O

 تبدیل کرد. 

 شود. موضعی، ترکیب آلی است که از واکنش گاز کلر با اتیلن تهیه می کنندة حس بی افشانۀ) 4
-174 است؟ نادرستکدام گزینه 

 کنند. ز پتاسیم پرمنگنات تهیه میاسید را از واکنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی ا تالیک) ترف1
 است. -3اسید برابر  تالیک) عدد اکسایش اتم کربن گروه عاملی در ترف2
 کنند. تر می ترفتالیک اسید را آسانتهیۀ ) اکسیژن هوا و کاتالیزگرهاي مناسب، شرایط دشوار 3
C)) اتیلن گلیکول را از اکسایش 4 H )2  کنند. رقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه میدر مجاورت محلول  4

-175 است؟ نادرستها کدام گزینه  در مورد بازیافت پالستیک
 تر است. ) تولید مستقیم متانول از متان به دلیل مصرف انرژي کمتر اقتصادي1
 گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاز متان، گاز مشعل، گاز طبیعی و زیست2
 توان آن را از چوب تهیه کرد. هاست و می الکلخانوادة ترین عضو  ) متانول ساده3
 ناپذیر و قابل بازیافت هستند. اتیلن ترفتاالت زیست تخریب ها از جمله پلی پالستیکهمۀ ) 4
 
 
 
 
 
 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)

پاسـخنامه را دانلـود   دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نمـوده و  
 نمایید.

O
شود. موضعی، ترکیب آلی است که از واکنش گاز کلر با اتیلن تهیه میککنندة حسحسبیاففششانۀ))4

اساستت؟نادرستکدام گزگزیننهه
کنند. ز پتاسیم پرمنگنات تهیه میاساسیید را ازز و واککنشنش پارازایلن در مجاورت محلول غلیظی اتالیکیک) ترف1
عاملی در ترف2 کربن گ گروروهه اتاتمم بابرر تالیک) عدد اکسایشش 3سسید بربر ا ااستت. -فف
نانتتهیۀۀ) اکسیژن هوا و کاکاتتالیلیززگرهايي مناناسب، شرایط دششوار 3 آسآس یدد راا کنکنندند.تر می تترفرفتتالیک اسا
C)) اتیلن گلیکول را از ااکسکسایایش 4 HH ))2 42 4HHCم مجاجاورت محلولل کنکنند. ررقیقیق پتاسیم پرمنگنات تهیه ممیدردر

است؟نادردرستستهاها ککددام گزینههدر مورد بازیافت پالستیک
ککمتر اقتصادي1 ژرژيي لیل مصرف ان تر است. ) تولید مستقیم متانول از ممتانان به دل
متاان، گگاز مشعل، گاز طبطبیعیعی و زیست2 گاز هستند. ) منابع طبیعی تولید گاگازز

ه نانولول ساداده3 تتوان آن را از چوب تهیه کرکردد. هاست و م مییالالکلکلخاخانواددةةترین عضوضو  ) مت
ازاز جمله پلی پالپالستیککهمۀۀ) 4 ززیست تخریبههاا ترترفتاالتت هستند.اتیلن بازیزیافافتت ناپذیر و قابابلل

گرامی!دانشدد آآموموزز
مون، تصویر داده شده را به پاسخخناناممهجهت دریافت جج اتمام آزآ QRQRافزار نرموسیلۀۀ، پس ازز CCodde RRe daderازز)

و ـوده نمن ااسککن خخود همراها تلتلفنف در ککنید)) دریاافتف برتتر مدارس آموزش سنجش رچـۀۀمرکز ددفتف راا ـخخناامهه پاسا



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 حسن وسگريحمید شفیعی، سیما کنفی، سلیمان شاوله،  مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
 ، محمدمهدي طاهريآریا ذوقی کاظم غالمی زبان عربی 2
 بقا، سید احسان هندي محمد رضایی محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
 رضا شایانی فرد، رضا علیزاده متین  ماژالن حاجی ملکی زبان انگلیسی 4
 مهرداد کیوان زاده حسین شفیع حسابان  5
 خطیبی، حمید گروسی علیرضا شریف بیگی محمدحسن  هندسه تحلیلی و جبر خطی 6

 خطیبی، کامبیز محسنی علیرضا شریف رضا توکلی  ریاضیات گسسته 7
 مصطفی حسینی، مهدي مظلوم جواد قزوینیان فیزیک 8
 کیش، کامران کیومرثی مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 9

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 محمدحسین قاسمی،سید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، علیرضا فاطمی، 
 آژنگ نظري پویا، امیررضا وظیفهمبین محمدي، 

 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)
 طاهره میرصفیسمیه قدرتی، بهاره احدي، علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی، 

 
 

 

هایی که این عالمت در کنار آنها قـرار دارد، حـل کامـل آن بـه صـورت تصـویري در        آموز گرامی! پاسخ دانش
 قرار داده شده است. taraaznet@کانال مرکز سنجش آموزش مدارس برتر به آدرس 

 
 

 مراجعه نمایید. taraaznet@براي اطالع از اخبار مرکز سنجش آموزش مدارس برتر، به کانال تلگرام 
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1

 زبان و ادبیات فارسی
 صحیح است. 3گزینه .1

 اند: هایی که غلط معنا شده واژه
تغییر مسـیر دادن / کـذا: چنـین،      تن: راه را کج کردن،اهمال: سستی / راه تاف

 چنین   این
 صحیح است. 4گزینه .2

 از غالف درآمده، برهنه  آخته: برکشیده، بیرون کشیده،
 تخیل، ذهن قوةمخیله: خیال، 

 تمام و کامل  م،طور مداو آزگار: زمانی دراز، به
 ترفیع: ارتقا یافتن، رتبه گرفتن

 صحیح است. 3گزینه .3
 شادمانی  شعف: خوشی،

 صحیح است. 1گزینه .4
 بگزاردند بگذاردند 

 گزاردن: انجام دادن ـ ادا کردن ـ تعبیر کردن ـ بیان کردن
 کردنگذاردن: قرار دادن ـ رها کردن ـ اجازه دادن ـ تأسیس 

 صحیح است. 4گزینه .5
 صحیح است.» قدغن، مغلوب و ثقت«به ترتیب 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) غلیظ و غلتیدن صحیح است.1
 ) مآب و عمارت صحیح است.2
 ) ساطور صحیح است.3

 صحیح است. 3گزینه .6
 ) کسی که تو را طلب کند در آسایش خواهد بود (فراغ)1
 ) سخنانی از جدایی بپرس (فراق)2
 صبر هستم (فراق) در جدایی تو بی) 4

 صحیح است. 4گزینه .7
هـوا را از مـن بگیـر،    «گانگ گوته اسـت.  از یوهان ولف» دیوان غربی ـ شرقی «

از آلفـونس دوده اسـت و   » هـاي دوشـنبه   قصه«از پابلوا نرودا. » ات را نه خنده
 دکتر زرین کوب آن را ترجمه کرده است.

 صحیح است. 3گزینه .8
 تشبیهی است.اضافۀ در این گزینه ماه رخ دوست، 

 ها:   استعاره در سایر گزینهآرایۀ بررسی 
 ) خانه: استعاره از دل1
اي که دمد داغدار ماسـت:   ) آتش: استعاره از عشق و در مصراع دوم نیز، الله2

 شود. محسوب میاستعارة مکینۀ تشخیص و 
 از خداوند) خانه: استعاره از دل و صاحب خانه استعاره 4

 )140صفحۀ (فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .9

کار نرفتـه اسـت/ پـارادوکس: سـجده کـردن سـر        به» استعاره«در این گزینه 
 شاهان در برابر گدا
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) تشبیه: نقد جان/ استعاره: این معامله (خرید بوسه)1
(جنـاس گـرفتن یـک    ) مجاز: سر (دوم) قصـد و اندیشـه/ جنـاس: در، سـر     2

 حرف با یک اسم ایرادي ندارد).
اي است که تشخیص هـم دارد/ اغـراق: در    ) تشخیص: زیر سر داشتن کنایه3

 زیر هر قدم یک جهان خطر است.

 صحیح است. 1گزینه .10
تأثیر اسـت.   بیواژة نکره در جناس دو » ي«جناس: (هـ) در، دري. نکته 

قرآن با تفسیر  ۀآیکه در معناي قرآن  آیۀ ،نشانه یت:آایهام تناسب: (ب) 
 تناسب دارد.

 اسلوب معادله: (ج) مصراع دوم مثالی براي مصراع اول است. 
 آمیزي: (د) زهد خشک   حس

 خنجر تشبیه شده است. هاي یار به تشبیه: (الف) مژه

 صحیح است. 3گزینه .11
 آمیزي مجازاً سخن / زبان شیرین: حس زبان  )1
مـرغ و   نتشبیه / بـا شـجر سـخن گفـت     سخن گفتن  کلیم آسا )2

 تشخیص جیب شب 
 تناقض / جناس ندارد. بیدار  خفتۀ )3
اسـلوب معادلـه دارد /    مصداقی براي مصراع اول اسـت و  ) مصراع دوم4

 دارد. )(ضرت نوح تلمیح به داستان ح

 صحیح است. 3گزینه .12
 ها، چانه زدن بسیار بازيهمۀ هاي وصفی: صداي مهیب، این کار،  ترکیب
 آنان، مسخره کردنش، اخراجمخندة هاي اضافی: صداي خنده،  ترکیب

 صحیح است. 2گزینه .13
 پندار را دارد. پردهپرده (مفعول)

 خدا بینی ببخشد   چشمو ـتاگر به (مفعول)چشم )، ت (متمم
 از خویش نبینی عاجزتررا  هیچ کس ، عاجزتر (مسند))مفعول( هیچ کس

چهار جزئی با مفعول و مسـند  جملۀ هایی است که  از گروه فعل ،نبینی 
 و...)سازد (دیدن، دانستن، یافتن، تصور کردن  می

 )140صفحۀ (فارسی یازدهم، 
 )140صفحۀ (فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .14
 مکان   گیالن و دیلمان  )2  زمان  بامدادان  )1
نسبت کاویان  )4  صفت فاعلی  خندان  )3

 صحیح است. 1گزینه .15
...و هک نوچ ،اریز ،رگا  ،ات ،هک :دراد زاس هتسباو طبر فرح

.دراد زاس هتسباو ۀلمج کی لقادح
.دراد لعف کی زا شیب

بکرم ۀلمج

 بخشی عیسی هرگز دم نزنم   از روان )2
 پایهجملۀ                   

 فزایی چو لبت ماهر نیست در روح زان که
 پیروجملۀ حرف ربط          

  نامت در جهان رودکه   یــواهــخ  وـــــچ )3
 پیروجملۀ            پیروجملۀ  حرف ربط     

 نام نیک بزرگان را نهان مکن
 پایهجملۀ          

 عاشق گرد دو جهان بگشته (است)) 4
 تنگ نشسته است دلکه  زاهد را بنگر

 پیروجملۀ پایه            جملۀ   
 پایه دارد.  جمالت هم 1 گزینۀنکته: 

 شود. مرکب حذف می جملۀساز از  نکته: گاهی حرف ربط وابسته

شادمانی  ف: خوشی،
صحیح است.1نه 

بگزاردند ردند 
دن: انجام دادن ـ ادا کردن ـ تعبیر کردن ـ بیان کردن

کردندن: قرار دادن ـ رها کردن ـ اجازه دادن ـ تأسیس 
صحیح است.4نه 

صحیح است.»قدغن، مغلوب و ثقت«رتیب 
سایر گزینه ها: سی

است. غلیظ و غلتیدن صحیح
مآب و عمارت صحیح است.

ساطور صحیح است.
صحیح است.3نه 

کسی که تو را طلب کند در آسایش خواهد بود (فراغ)
سخنانی از جدایی بپرس (فراق)

 صبر هستم (فراق) ر جدایی تو بی
صحیح است.4نه 

هـوا را از مـن بگیـر،    «ففگانگ گوته اسـت.  از یوهان ولف»وان غربی ـ شرقی 
از آلفـونس دوده اسـت و   »هـاي دوشـنبه   قصه«از پابلوا نرودا. »ات را نه ه

زرین کوب آن را ترجمه کرده است. ر
صحیح است.3نه 

تشبیهی است.اضافۀ ن گزینه ماه رخ دوست، 
ها:   استعاره در سایر گزینهآرایۀ سی

تناقض / جناس ندارد.بیدار  خفتۀ )3
اسـلوب معامصداقی براي مصراع اول اسـت و  ) مصراع دوم4

(ضرت نوح تلمیح به داستان ح دارد.)حح

صحیح است.3گزینه .12
ها، چانه بازيهمۀهاي وصفی: صداي مهیب، این کار، ترکیب
آنان، مسخره کردنش،خندةهاي اضافی: صداي خنده، ترکیب

صحیح است.2گزینه .13
پندار را دارد. پردهپرده (مفعول)

خدا بینی ببخچشمـوـتاگر به (مفعول)چشم )، ت (متمم
از خو عاجزتررا  هیچ کس ، عاجزتر (مسند))مفعول( هیچ کس

چهار جزئی با مفعولجملۀ هایی است که  از گروه فعل ،نبینی 
و...)سازد (دیدن، دانستن، یافتن، تصور کردن می

  صف(فارسی یازدهم، 
 صف(فارسی دوازدهم، 

صحیح است.4گزینه .14
مکان    گیالن و دیلمان )2 زمان  بامدادان  )1
نسبت کاویان  )4 صفت فاعلی  خندان  )3

صحیح است.1گزینه .15
چ ،اریز ،رگا  ،ات ،هک:دراد زاس هتسباو طبر فرح

ۀلمج کی لقادح دراد زاس هتسباو   .
.دراد لعف کی زا شیب

بکرم ۀلمج   
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 صحیح است. 3گزینه .16
 آگاهی و تجربه محصول رنج و بیماري است.مفهوم بیت: 

 ها به عاملیت و فاعلیت خداوند و جبر اشاره دارد. در سایر گزینه
 )16(فارسی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .17
 عشق همیشه تازه است و تکراري نیست.قصۀ 

 است. صحیح 1 گزینه.18
صورت سؤال و ابیات مرتبط به این معنـا و مفهـوم اشـاره دارنـد کـه تواضـع       

 بخشـد. مفهـوم بیـت     کنـد و بـه او رفعـت و مقـام مـی      انسان را بلندمرتبه می
این است که اگر قدرتمنـد باشـی و تواضـع کنـی، ارزشـمند اسـت،        1گزینۀ 

 هاي عاجز و ناتوان اعتباري ندارد. تواضع از انسان
 )139، صفحۀ 17درس (فارسی یازدهم، 

 است. صحیح 2 گزینه.19
ابیات و عبارت صورت سؤال تأکید بر این نکته دارند کـه خداونـد عـادل    همۀ 

خطاب به معشوق زمینی است که حتی اگـر بیـدادگر    2گزینۀ است؛ اما بیت 
 داشتنی و زیباست. پیشه، دوست هم باشد، به چشم شخص عاشق

 )147، صفحۀ 17درس (فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3نه گزی.20

 فشانی و شادي خواهد بود. جان  نور معرفت موجبِ
تـأثیر  خنـدة  معشـوق اسـت و از   خندة شاعر مشتاق  4و  2، 1هاي  در گزینه
 گیرد.   مثبت می

 )15(فارسی دوازدهم، درس 
 

 عربیزبان 
 صحیح است. 4گزینه .21

 کلمات:ترجمۀ 
 هایشـــان/  هایشـــان/ قلـــوبهم: دل گوینـــد/ أفـــواهم: دهـــان یقولـــون: مـــی
 کنند کنند، کتمان می تر/ یکتمون: پنهان می أعلم: داناتر، آگاه

 ها: گزینهاشتباهات 
 اســـت)/ » هایشـــان دهـــان«بـــه معنـــاي » أفـــواهم(«هایشـــان  ) زبـــان1

 باشد) می» تر آگاه«اسم تفضیل و به معناي » أعلم(«آگاه: 
اسـم  » اعلـم («داند  باشد)/ می می» نیست«به معناي » لیس(«است ) نبوده 2

 باشد) می» تر آگاه«تفضیل و به معناي 
و بـه  » قلـب «جمع مکسـر  » قلوب(«)/ دلشان 1گزینۀ هایشان (مانند  ) زبان3

 )است.» هایشان دل«معناي 
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .22
 کلمات:ترجمۀ 

انسان باید...، بر انسان واجب است.../ أن یدرك... إدراکاً تامـاً: کـه    علی األنسان:
کامالً درك کند/ األمور المختلفۀ حوله: امور گوناگون پیرامون خـود/ یعارضـها:   

 با آنها مخالفت کند/ المعارضۀ: مخالفت کردن/ أن یفهم: که بفهمد
 ها: گزینه اشتباهات

صـورت مصـدر ترجمـه شـده      اما بـه فعل است؛ » یعارض(«) مخالفت کردن 2
صـورت مصـدر ترجمـه شـده      فعل است؛ اما بـه » یدرك(«است)/ درك کامل 

 است).
مفعول مطلق نوعی است که در ترجمه لحـاظ نشـده اسـت./    » إدراکاً تاماً) «3

 نیست.)» یعارض«به مخالفت بپردازد (معادل مناسبی براي 
ترجمـه نشـده   » حوله«در )/ اطراف (ضمیر 2گزینۀ ) مخالفت کردن (مانند 4

 عربی وجود ندارد.)جملۀ است)/ بعد از این باشد که (معادلش در 
 )47صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .23
 2و  1 هـاي  پرسشی اسـت، بنـابراین گزینـه   » چه کسی«به معناي » من«

 نادرست هستند. 
 )3و  1هاي  (رد گزینه» شناسد این را یعرف هذا: می«
 )3گزینۀ سنگ (رد »: الحجر«

 )43 صفحۀ، 3(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .24

 ها: گزینه اشتباهات
در اینجـا یعنـی   » خیـر («) است (در انتهاي جمله بایـد بیایـد) ـ خـوب     1
 »)بهترین«
 باشد (اضافی است) صفت نیست) ـ می» اهللا(«) الهی 2
 )1گزینۀ ) ـ خوب (مانند 1گزینۀ ) است (مانند 3

 )43 صفحۀ، 3(عربی دوازدهم، درس  
 صحیح است.   4گزینه .25

 کلمات مهم:
 )3و  2هاي  قدبینَ: آشکار ساخته است (رد گزینه

 )3و  1هاي  بعضهما بعضاً: یکدیگر، همدیگر (رد گزینه
 )74و  73هاي  ، صفحه7(عربی یازدهم، درس  

 صحیح است. 3گزینه .26
 است)» آورد«به معناي » جاء بـ(«آمد 

 )44صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .27

 ها: گزینه اشتباهات
دسـت   ) ـ به نیست» کثرة االزدحام«ناسبی براي ) جمعیت زیاد (معادل م2

 بیاورند. (أن یستلموا: لمس کنند)
زیـرا  » کـان محبـاً  «به این معناست نـه  » کان یحب(«داشت  ) دوست می3
 ه: محبت خود)فعل نیست.) این محبت (حب» محب«
مفعول مطلق نوعی است؛ چـون صـفت دارد، بنـابراین    » اجتهاداً(«) قطعاً 4

 صورت تأکیدي ترجمه شود.) نباید به
 )55صفحۀ ، 4(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .28
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیامـت، عهـد   «مفهوم عبارت صورت سؤال: 
دیـده   3گزینـۀ  مفهـوم مـوردنظر در    »گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

 شود. می
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .29
 کلمات:ترجمۀ 

 کردنـد: األطفـال کـانوا یلعبـون، کـان األطفـال یلعبـون/         ها بـازي مـی   بچه
 توپ: الکرة/ ساحل: الشاطئ/ خسته شدند: صاروا تعبین، أصبحوا تعبین

 ها: گزینهاشتباهات 
کـار رفتـه اسـت،     بـه » األطفـال «بعد از » کان» («ال کان یلعبوناألطف) «2

 کار برود.) ـ أصبح تعباً (باید جمع باشد) به» کانوا«صورت  پس باید به
کـانوا  «باشد)/ » الشاطی«صورت  (ساحل معرفه است و باید به» شاطئ) «3

 »)خسته شدند«است، نه » خسته بودند«(به معناي » تعبین
کـار بـرود./    بـه » الکـرة «صـورت   ه اسـت و بایـد بـه   (تـوپ معرفـ  » کرة) «4
 ) ـ تعباً (باید جمع باشد.)3گزینۀ (مانند » شاطئ«

 )70صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

است.صحیح2نه
ابیات و عبارت صورت سؤال تأکید بر این نکته دارند کـه خداونـد عـادل    

اما بیت اگـر بیـدادگر  2گزینۀ ؛ خطاب به معشوق زمینی است که حتی
داشتنی و زیباست.پیشه، دوست اشد، به چشم شخص عاشق

)147، صفحۀ 17درس (فارسی یازدهم، 
صحیح است.3نه 

فشانی و شادي خواهد بود.جان  معرفت موجبِ
  تـأثیر    خنـدةمعشـوق اسـت و از   خندةشاعر مشتاق  4و 2، 1هاي  زینه
می گیرد.  ت

)15(فارسی دوازدهم، درس 

ی
صحیح است.4نه 
کلمات:مۀ 

هایشـــان/  هایشـــان/ قلـــوبهم: دل گوینـــد/ أفـــواهم: دهـــانـــون: مـــی
داناتر، آگاه کنند کنند، کتمان می  تر/ یکتمون: پنهان می :

ها: گزینهاهات 
  اســـت)/ »هایشـــان دهـــان«بـــه معنـــاي »«أفـــواهم(«هایشـــان بـــان

باشد) می» ترآگاه«اسم تفضیل و به معناي »«أعلم(«
اسـم  »اعلـم («داند  باشد)/ می می» نیست«به معناي »««لیس(«استبوده

باشد) می» ترآگاه«یل و به معناي 
و بـه  » قلـب «جمع مکسـر  »««قلوب(«)/ دلشان 1گزینۀ هایشان (مانند بان
)است.»هایشان دل«ي

)76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

)1گزینۀ ) ـ خوب (مانند1گزینۀ ) است (مانند3
ص،3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .25
کلمات مهم:

)3 و  2هايقدبینَ: آشکار ساخته است (رد گزینه
)3 و  1هاي  بعضهما بعضاً: یکدیگر، همدیگر (رد گزینه

هاي ، صفحه7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه .26

است)»آورد«به معناي »جاء بـ(«آمد 
ص،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.1گزینه .27
ها: گزینه اشتباهات

کثرة االزدحام«ناسبی براي ) جمعیت زیاد (معادل م2 )نیست»مم
بیاورند. (أن یستلموا: لمس کنند)

کـان مح«به این معناست نـه  »««کان یحب(«داشت ) دوست می3
ببه: محبت خود)فعل نیست.) این محبت (حب»محب«
مفعول مطلق نوعی است؛ چـون صـفت دار»اجتهاداً(«) قطعاً 4

  صورت تأکیدي ترجمه شود.)نباید به
ص،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.3گزینه .28
دعوت به وفاي عهد و اینکه در قیا«مفهوم عبارت صورت سؤال: 
  گزینـمفهـوم مـوردنظر در    »گیـرد.  و پیمان مورد سؤال قرار می

شودم
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صحیح است.   3گزینه .30
ـا تحمـل      ـادي را اینج مشتاق به بازگشت به کشورم هستم، زیرا که مشـکالت زی

 ام. ام و بسیار خسته شده کرده
 ها: سایر گزینهترجمۀ 

 کنم کنم، نصب می ) برپا می4ستایم      ) می2کنم         ) طواف می1
 )44 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

 صحیح است.   3گزینه .31
 ها: گزینه اشتباهات

 استغفروا (باید مخاطب باشد)/ أنّ: إنّ (در شروع عبارت آمده)) استغفَروا1
 یعرَف (باید مجهول باشد)) یعرِف2
 آید) فعل نمی» إنَّ«تَبادلَ (بعد از  ) تَبادلَ 4

 )78صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس  
 ترجمه متن:  

نشـینند؛   شند، وقتـی در کـالس مـی   پایبند با آموزان باید به اخالق و آداب شدان
ادبـی   غیرضروري صحبت نکنند و سخنی نگویند کـه بـی  جمله اینکه در موارد از

ـا         باشد. اگر خنده بر آنها غلبه کـرد، بـدون صـدا و آرام بخندنـد و اگـر مسـئله ی
دانستند، بـه آن گـوش دهنـد، گـویی از      حکایتی را از استاد خود شنیدند که می

 اند و به راست و چپ نگاه نکنند، مگر براي ضرورتی. قبل آن را نشنیده
صحیح است. 1گزینه .32

 است.» و آموزش بیتتر«کند درباره موضوع  متن صحبت می
 )7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .33
ـاه کننـد؟ بـه    آموزان چرا دانش ـاطر   نباید به سمت راست و چپ نگ  »احتـرام «خ

(دقـت کنیـد    چون الزمه حفظ احترام استاد، عدم توجه به چپ و راست اسـت. 
 و احترام استاد و کالس درس است.) آدابدربارة که متن کالً 

 صحیح است. 2گزینه .34
 در این عبارت ماضی و جواب شرط و در باب تفعل است.» تبسموا«

 )7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است. 4گزینه .35

 ها صحیح هستند. فعل نهی است، نه نفی و سایر گزینه» ال یلتفتوا: توجه نکنند«
 )7(عربی یازدهم، درس 

است. صحیح 4گزینه .36
ـاي  » کان«ها  در سایر گزینه ـا در     » اسـت «به معن ـال دارد؛ ام ـاي ح بـوده و معن

 باشد. می» بود«به معناي  4گزینۀ 
 )75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .37
 باشد. با توجه به معناي عبارت این گزینه صحیح می

د کـه شـما در   گویـ  هاي اخالگر نداریم و معلممان مـی  در کالسمان همکالسی«
 »تان موفق خواهید شد! زندگی

 ها: بررسی سایر گزینه
 باشد.» لن تصبحوا«نادرست است و باید » صبحونلن ی« 1گزینۀ در 

نادرسـت خواهـد بـود و    » إنّکم ستصـبح «نیز عبارت  3گزینۀ در صورت انتخاب 
 باشد.  » إنّکم ستصبحون«باید 

ـارت و بـه خصـ         4گزینۀ  ـاي کامـل عب ـا توجـه بـه معن در » کـم «وص ضـمیر  ب
 نادرست خواهد بود.» حیاتکم«

 )75صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 3گزینه .38
پـدرم پروردگـار خـود را    «منظور از سؤال عبارت، مفعول مطلق نوعی اسـت.  

در ایـن عبـارت بـه جـاي     » کند همچون شخص فروتن و متواضع، عبادت می
 کرد. شود از مفعول مطلق نوعی استفاد می» ك«حرف 

 )51و  49هاي  صفحه، 4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .39

اسـم  » مجاهـدة «باشـد.   کار رفتـه در جملـه مـی    مفعول مطلق، مصدر فعل به
 تواند مفعول مطلق باشد! است، نه مصدر! پس نمی» مفاعلۀ«فاعل از باب 

 )47 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .40

 .»فعل همان مصدر...+  فعل: «از است عبارت مطلق مفعول ساختار
 .است آن مصدر »تفکّراً« و فعل »نتفکّر« نهیگز نیا در

 :ها نهیگز ریسا یبررس
 توانـد  ینمـ (دومی) خبر اسـت و   »فکر« مبتدا است و »فکرك« در »فکر«  )1

 .باشد مطلق مفعول
 .مطلق مفعول نه ،دارد را »مفعول« نقش عبارت نیا در »کتاباً«  )2
 مطلـق  مفعـول  توانـد  ینمـ  نیبنـابرا ! مصدر نه ،است فاعل اسم »مبتسماً«  )4

 .است »حال« جمله نیا در آن نقش. باشد
 )47 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس  

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

 صحیح است. 4گزینه .41
هـر   ﴾قل هل یستوي الـذین یعلمـون و...  ﴿آیۀ شریفۀ و  )سخن پیامبر (

   گرایی و مبارزه با جهل و خرافات اشاره دارند. معیار عقلدو به 
 )119و  118هاي   صفحه، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .42
پیامبر براي سـاختن  برنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامهیکی

اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـد و تربیـت     جامعۀ 
هاي  احیاي منزلت زن و ارزشها و مانع اصلی فساد و تباهی بود و سانان

 اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفت.

 صحیح است. 4گزینه .43
هماهنگی میـان دیـن و تفکـر عقلـی     دربارة مالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 

ن درخشـا دین بر حق الهـی کـه ماننـد خورشـید      شود قوانین نمی«گوید:  می
اي  است با دانش استداللی یقینی مخالفت داشته باشد، نیست بـاد آن فلسـفه  

 )(و ائمـه اطهـار    )که قوانینش با کتاب قـرآن و سـنت رسـول خـدا (    
 »مطابقت نداشته باشد.

 )120صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .44

هـا و  نگرش انسانگذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم، نیازمند تغییر در 
زندگی فردي و اجتماعی مردم بود. پس تغییـر  شیوة تحولی بنیادین در 

است. عمل براساس دستورات الهـی کـه در   » زندگیشیوة «بنیادین، در 
زنـدگی را بـراي مـا    شـیوة  مطـرح شـده اسـت،     ﴾ اَطیعوا اهللا و...﴿آیۀ 

رِ  مـن آمـنَ بِـاهللاِ و    ﴿سازد. دقت کنید: عبارت متحول می ـومِ اآلخـالی﴾ ،
هاسـت، توجـه داشـته    فقط به ایمان که مصداق تغییر در نگـرش انسـان  

 است.

ن:  
      نشـینند؛   شند، وقتـی در کـالس مـی   پایبند با  آموزان باید به اخالق و آدابش

    ادبـی     غیرضروري صحبت نکنند و سخنی نگویند کـه بـی  مله اینکه در موارد
ـا         . اگر خنده بر آنها غلبه کـرد، بـدون صـدا و آرام بخندنـد و اگـر مسـئله ی

دانستند، بـه آن گـوش دهنـد، گـویی از     یتی را از استاد خود شنیدند که می
ه اند و به راست و چپ نگاه نکنند، مگر براي ضرورتی. آن را نشنیده

صحیح است.1نه
و آموزش بیت««تر«کند درباره موضوع  صحبت می است.»رر

)7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.4نه

ـاه کننـد؟ بـه    آموزان دانش ـاطر   نباید به سمت راست و چپ نگ ه       »احتـرام «خ
(دقـت کنیـد     الزمه حفظ احترام استاد، عدم توجه به چپ و راست اسـت. 

 و احترام استاد و کالس درس است.) آدابدربارة تن کالً 
صحیح است.2نه

در این عبارت ماضی و جواب شرط و در باب تفعل است.»سموا
)7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.4نه
ها صحیح هستند. فعل نهی است، نه نفی و سایر گزینه»لتفتوا: توجه نکنند

)7(عربی یازدهم، درس 
است.صحیح4نه

ـاي  »کان«ها سایر گزینه ـا در      »اسـت «به معن ـال دارد؛ ام ـاي ح   بـوده و معن
باشد. می» بود«به معناي  4ۀ

.است  آنمصدر »تفکرا« و فعل »نتفکر« یینهی گز نیا در
:هایینهی گزریساسس یبررس

(دومی) خبر اسـت و »فکر« مبتدا است و »فکرك« در »فکر«  )1
.باشد مطلق مفعول

مطلق مفعول   نه ،دارد  را »مفعول« نقش عبارت نیا   در »کتاباً«  )2
مفعـ توانـد  ینمـ  نیبنـابرا !مصدر نه،است فاعل اسم »مبتسماً«  )4

.است »حال« جمله نیا درآننقش.باشد
،4(عربی دوازدهم، درس 

اسالسسالالسالممییممییمممی ممعممعمممععااععااعارف ففرففررفرههنههنهههننگگننگگنگو
صحیح است.4گزینه .41

﴿﴿قل هل یستوي الـذین یعلمـون﴿ آیۀ شریفۀ و)سخن پیامبر (
 گرایی و مبارزه با جهل و خرافات اشاره دارند.معیار عقلدو به

18هاي   صفحه،9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .42

پیامبر برايبرنامۀ هاي مهم و از عناصر اصلی دیگر از برنامهیکی
اسالمی، ارتقاي جایگاه خانواده به عنـوان کـانون رشـدجامعۀ 

احیاي منزلت زن وها و مانع اصلی فساد و تباهی بود وننسانان
اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفت.

صحیح است.4گزینه .43
هماهنگی میـان دیـن و تفدربارةمالصدرا، فیلسوف بزرگ اسالمی 

  دین بر حق الهـی کـه ماننـد خورشـید شود قوانین نمی«گوید:  می
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 صحیح است. 3گزینه .45
رُهم    ﴿ ۀآیبر اساس  أَجـ ـمحاً فَلَهـاللَ صمع رِ ومِ اآلخوالْی و نَ بِاللَّهن آمم

ایمـان بـه خداونـد و روز     ﴾عند ربِّهِم و الَ خَوف علَیهِم و الَ هم یحزَنُـونَ 
تن ، پـاداش نـزد پروردگـار و نداشـ    اپسین اگر با کار نیکو ممزوج شـود و

 .ترس و اندوه را به دنبال دارد
دعـوت   یکتاپرسـت یدعوت مـردم را بـه    ياز همان ابتدا )(رسول اکرم 
 .یدتا رستگار شو» ستیناهللا  جز يمعبود«د ییمردم بگو يا: کرد و فرمود

 صحیح است. 4گزینه .46
 عدل و قسطحوزة  استعمارپدیدة 

 خانواده حوزة استفاده ابزاري از زنان
 )143و  140هاي  صفحه، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .47
هـاي   هاسـت و انسـان   سالم، پیامی مطابق با فطـرت انسـان  این که پیام ا

کننـد،   باشند را جذب می ضمیر که جویاي حقیقت نطلب و روش حقیقت
اسـت و در  جهـانی   ۀجامعـ در فعـال  ت حضور مـوثر و  مربوط به مسئولی

منطقـی   عقالنی و ةچهرهایی استفاده نمود که  راستاي آن، باید از روش
ۀ و بالحکمـ  سبیلِ ربِّـک  یإِل ادع﴿ ۀآیکه در  دین اسالم را ترسیم نماید

هاي دعـوت، تبیـین    روش ﴾نجادلهم بالتی هی احسو  ۀۀ الحسنالموعظ
 شده است.

 صحیح است. 4گزینه .48
 همـۀ عـدالت در  توسعۀ هاي اقتصادي و تالش براي کاهش فقر،  استحکام پایه

ابعاد، تقویت اتحاد ملـی، انسـجام اسـالمی و مشـارکت عمـومی و عمـل بـه        
تـرین عوامـل اسـتحکام     وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکـر از مهـم  

 نظام اسالمی است.
 )142صفحۀ ، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .49
شـهور اسـت،   قرون وسـطی م  ةدورر تمدن دوم اروپا که به تمدن با ظهو

هـا از   بتخانهو ها  ا به یک دین الهی معتقد شدند، بتپرست اروپ مردم بت
م بین رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظـی 

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ    و باشکوه مذهبی ساخته شد، کتاب
 نگارش یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد.

 صحیح است. 4گزینه .50
:يمقام معظم رهبر

بهره باشند، هرگـز بـه حقـوق خـود      یکه مردم آن از علم ب يکشور ....« 
».دست نخواهد یافت

فرمایند: یمعلیه  رحمت اللّه یامام خمین
و  يمعنـو  يها ها و ارزش هویت ۀهمجز عدول از  يبه یقین، آنان مرز ...« 
هرگـز دسـت از   ] دشـمنان [قـرآن کـریم    ۀگفتـ . بـه  شناسند یمان نم یاله

»تان برگردانند. دارند مگر اینکه شما را از دین یمقاتله و ستیز با شما برنم

 صحیح است.  4گزینه .51
، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشـرفت  در نظام و حکومت اسالمی

است. مردم با استقامت خـود فرصـت و تـوان مقابلـه بـا مشـکالت داخلـی و        
 کنند. خارجی را براي رهبر فراهم می

 )147صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه  .52
جمعی از آنها دانش دین «عبارت شریفه از آیه: ترجمۀ با توجه به 

برداشـت  » طور عمیق) بیاموزند و قوم خود را هشدار دهنـد  را (به
همگـان   وظیفـۀ شود که شناخت عمیق دیدن واجب است؛ اما  می

نیست و یکی از پیروان پیامبر براي تفقه یک قوم، کافی است که 
حـدیث پیـامبر   دیگران را راهنمایی و هشدار دهد. این مفهوم در 

اگر یکـی از پیـروان مـا کـه بـه علـوم و دانـش مـا         «نهفته است: 
آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشـنا  

 »نیستند، راهنمایی کند.
 )143و  142، 141هاي  صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .53
خطاب بـه مالـک اشـتر     )(امیرالمومنین  عهدنامۀ در بخشی از
کنند، از خود  جویی می را که از دیگران عیب  کسانی«آمده است: 

هایی دارند و مدیر جامعه بایـد   دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب
اي افـراد مـورد    بیش از همه در پنهان کـردن آنهـا بکوشـد. عـده    

وضع طبقات محروم تحقیق کنند دربارة اطمینان را انتخاب کن تا 
تو گزارش دهند. سپس براي رفع مشکالت آنها عمـل کـن...   و به 

زیرا این گروه (افراد محروم) بیش از دیگران بـه عـدالت نیازمنـد    
 هستند.

 )150صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .54

فقیهی که شرایط ذکر شـده در ایـن را داشـته باشـد، مشـروعیت      
س خبرگـان اسـت. یکـی از    مجلـ برعهـدة  دارد. تشخیص این امـر  

جامعـۀ  مصادیق اولویت دادن به اهداف اجتماعی توسط مـردم در  
طـور غیرمسـتقیم سـبب     اسالمی، خرید کاالي ایرانی است که بـه 

کاهش بیکاري شده و کمک خوبی به حکومت و رهبري است کـه  
 تر باشند. جامعه موفقادارة بتوانند در 

 )148و  146 هاي صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .55

مربوط بـه شـناخت    )(حدیث شریف صورت سؤال از امام علی 
هـاي تقویـت    ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي انـدك از راه 

اي فرزند آدم این مخلوقات را براي «عزت است و با حدیث قدسی 
 ارتباط مفهومی دارد. » تو آفریدم و تو را براي خودم

 )159و  158هاي   صفحه، 11ازدهم، درس (دین و زندگی ی
 صحیح است. 2گزینه .56

هایی  گاه با تمایالت و خواسته در درون خود، گاه و بی هر انسانی،
شود که پاسخ مثبت دادن به آنها، عزت نفس را ضعیف  رو می روبه
دهـد، پـس    کند و انسان را به سوي خواري و ذلـت سـوق مـی    می

ــس،   ــزت نف ــعیف ع ــۀ تض ــت نتیج ــخ مثب ــذیرفتن  پاس دادن و پ
 هاي نامشروع است. خواسته

نوجوانی و جوانی بهترین زمان براي پاسخ منفی دادن به تمایالت 
بـرد،   سنی بـه سـر مـی   دورة گاه است. انسانی که در این  گاه و بی

هـاي   هنوز به گناه عادت نکرده (نه اینکه آلوده نشده!) و خواسـته 
 دار نشده است. نامشروع در وجود او ریشه

 )161صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

)143و14هاي  صفحه،1(دین و زندگی دوازدهم، درس 
صحیح است.3نه 

هـاي  هاسـت و انسـان  سالم، پیامی مطابق با فطـرت انسـان  که پیام ا
کننـد،  باشند را جذب میضمیر که جویاي حقیقتششنطلب و روشقت

  اسـت و در  جهـانی  ــ ۀجامعـ در   فعـال  ییت حضور مـوثر و  ط به مسئولی
منطقـی  عقالنی وةچهرهایی استفاده نمود که تاي آن، باید از روش

ۀ و بالحکمـ  سبیلِ ربِّـک یإِلادع﴿ییۀآآیکه در  اسالم را ترسیم نماید
هاي دعـوت، تبیـین   روش﴾﴾سسنجادلهم بالتی هی احسو ننۀظظۀ الحسنعظ

است.

صحیح است.4نه 
     همـۀ   عـدالت در  توسعۀ  هاي اقتصادي و تالش براي کاهش فقر،  حکام پایه

تقویت اتحاد ملـی، انسـجام اسـالمی و مشـارکت عمـومی و عمـل بـه         ،
  تـرین عوامـل اسـتحکام    فه مقدس امر به معروف و نهی از منکـر از مهـم  

اسالمی است.
)142صفحۀ ، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
م م شـهور اسـت،   قرون وسـطی م ةدورر تمدن دوم اروپا که به تمدن هو

بت هـا از  بتخانهو ها پپا به یک دین الهی معتقد شدند، بتپرست اروپم
ی ی م  رفت، اتحاد و یکپارچگی در سرزمین اروپا حاکم شد، بناهاي عظـی 

هایی در اخالق، معنویـت و فرهنـگ   شکوه مذهبی ساخته شد، کتاب
یافت و آثار هنري بزرگی پدید آمد. ش

است.4نه صحیح

خطاب بـه مال)(امیرالمومنین عهدنامۀ در بخشی از
کننجویی میرا که از دیگران عیبکسانی«آمده است: 

هایی دارند و مدیر جدور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب
اي افـبیش از همه در پنهان کـردن آنهـا بکوشـد. عـده    

وضع طبقات محروم تحدربارة اطمینان را انتخاب کن تا 
تو گزارش دهند. سپس براي رفع مشکالت آنها عمو به 

زیرا این گروه (افراد محروم) بیش از دیگران بـه عـدالت
هستند.

صف، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.2گزینه .54

فقیهی که شرایط ذکر شـده در ایـن را داشـته باشـد، م
س خبرگـان اسـتمجلـ برعهـدة  دارد. تشخیص این امـر  

مصادیق اولویت دادن به اهداف اجتماعی توسط مـردم د
طـور غیرمسـتقاسالمی، خرید کاالي ایرانی است که بـه 

کاهش بیکاري شده و کمک خوبی به حکومت و رهبري
تر باشند. جامعه موفقادارة بتوانند در 

46 هاي صفحه، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه .55

مربوط بـه)(حدیث شریف صورت سؤال از امام علی 
هـايارزش خود و نفروختن خویش به بهاي انـدك از راه 

اي فرزند آدم این مخلوقا«عزت است و با حدیث قدسی 
خودم اي ب ا تو و یدم آف د»تو دا مفهوم اط ت ا
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 صحیح است. 3گزینه .57
قُ وجـوههم     ﴿آیۀ شریفۀ مبتنی بر  رهـال ی ةٌ وزیـاد سـنی ونُوا الحلَّذینَ اَحسل

کـه نیکوکـاري پیشـه کردنـد، پاداشـی نیـک و        براي کسانی: «﴾قَتَرٌ و ال ذلَّۀٌ
» نشـیند.  ذلـت نمـی   آنـان غبـار خـواري و    چهـرة تر است و بـر   چیزي فزون

آفریند و عـزت انسـان    آراستگی به نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش می
 کند. را حفظ می

 )157صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .58

براي موفـق شـدن در مسـئولیت انتخـاب همسـر شایسـته، بایـد بـر شـور و          
ایـم   عمل کرد. همواره دیـده احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز 

بنـدد و عقـل را بـه     که عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گـوش را مـی  
مربوط به مـواردي از همـین    )(راند. این سخن زیباي امام علی  حاشیه می

شـدید بـه چیـزي، آدم را    عالقـۀ  : «﴾ء یعمی و یصم حب الشَّی﴿قبیل است: 
 »کند. کور و کر می

 )176و  175هاي  صفحه، 12(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .59

و مـن آیاتـه ان خلـق لکـم مـن      ﴿آیـۀ شـریفۀ   پیام صورت سؤال از انتهـاي  

 ﴾ذلـک آلیـات لقـومٍ یتفکّـرون    ﴿فرمایـد:   که خداوند مـی  ﴾انفسکم ازواجاً...
 گردد. مفهوم می

 )169صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس  
 صحیح است.   1ه گزین.60

هـاي نامشـروع نیـاز     اي است که اگر فـردي از راه  گونه نیاز به انس با همسر به
قـراري و   جنسی خود را برطرف کند؛ اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بـی 

 شود.   دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می ناآرامی او را آزار می
ربیت و پرورش چند تن از بنـدگان خـود را   کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند ت

به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیـف طاعـت و   
 عبودیت خود قرار داده است.

  )175صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس 
 

 زبان انگلیسی
 صحیح است. 4گزینه .61

 راهنما پیروي کن.  دفترچۀمناسبی داشته باشی، از  نتیجۀخواهی  اگر میترجمه: 
شـرطی نـوع اول اسـت،     دهنـدة  نشـان اي امري داریم که  در طرف اول جمله
 از حال ساده استفاده کرد. ifبنابراین باید بعد از 

 )96 ، صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم
 صحیح است. 3گزینه .62

او طرفدار و حامی واقعـی حیوانـات اسـت، بنـابراین آن مـار احتمـاالً       ترجمه: 
 وسیله او کشته نشده است.   به

 mightکنیم، پـس بایـد بحـث     چون در مورد احتمال انجام عمل صحبت می
 مطرح باشد و چون مار کشته شده، بنابراین جمله مجهول است.

 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 صحیح است. 2گزینه .63

جمه: اولین پرواز من با هواپیمـا بـود. خیلـی ترسـیده بـودم، زیـرا قـبالً بـا         تر
 هواپیما پرواز نکرده بودم.

 .becauseکامل بعد از  گذشتۀنکته: کاربرد 
 )3(زبان انگلیسی دوازدهم، گرامر درس 

 صحیح است. 3گزینه .64
آن کامالً مرا گیج کرده بود؛ زیرا وقتـی بـه ویتـرین مغـازه نگـاه کـردم، یـک        

ام؛ زیـرا   رو شـده  روبـه  خطـاطی تصویر زیبا دیدم؛ اما حاال من فقط با یک اثـر  
 اي از کلمات است. شود، مجموعه می  تنها چیزي که دیده

 کاري ) کاشی4) خطاطی  3) صنایع دستی   2) نقاشی  1
 )83 ، صفحۀهم(زبان انگلیسی یازد

 صحیح است. 4گزینه .65
وسیله صنعتگران ساخته شده است، از نظـر   که به تزئینیبیشتر اوقات وسایل 

 شود. ها ساخته می قیمت باالتر از آنهایی هستند که در کارخانه
 ) تزئینی4) اقتصادي   3) فرهنگی  2) ماهر  1

 )90 ، صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم
 صحیح است. 4گزینه .66

ارائـه  جدیـد   ایـدة : در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  ترجمه
 کنم.

 ) ارائه کردن4) سر جاي خود گذاشتن   3) بهتر شدن  2) پس دادن  1
 )84 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 صحیح است. 2گزینه .67
 ۀرایحـ طبیعـی آن   نمونۀمانند   شوند، هایی که در گلخانه پرورش داده می گل

 کنند. پخش نمییکسانی را 
 ) منقرض شدن4) پایان دادن به   3) پخش کردن  2) شامل شدن  1

 )86 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 صحیح است. 1گزینه .68

این موضوعات و مشکالت باالخره اتفاق خواهند افتاد، حتـی   همۀدانم  من می
(گرسنه نگه داشـتن دیگـران) یـک ذره هـم      جهاناگر سیاست گرسنگی در 

 تغییر نکند.
 ) عملی4) زیست محیطی   3) جنبشی  2) جهانی  1

 )87 ، صفحۀ3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم
 :Clozeترجمۀ 

صـورت ورزش   امروزه دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم به
دوید شما نیـاز داریـد تـا     هفته میو هم براي تناسب اندام. حتی اگر دو بار در 

ــراي کفــش  ــد. ب ــدن   از کفــش مناســب اســتفاده کنی هــاي مخصــوص دوی
تصـمیم بگیریـد کـه چـه مبلغـی را       هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب

خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـه بـراي پـاي     می
ســایزهاي مختلــف  شــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آمــاده شــوید تــا

هاي مخصوص بزرگسـاالن   هاي مختلف را امتحان کنید. اگر شما کفش کفش
هـاي   تـر از کفـش   هـاي زنانـه باریـک    در جریان باشید که کفش ،پوشید را می

اي کـه   هـاي زنانـه   شوند. با این وجود دختران و زنان کفـش  مردانه ساخته می
وجـود نـدارد کـه آنهـا از      مناسب آنها است را انتخاب خواهند کرد، اما دلیلـی 

هاي مردانه استفاده نکنند. این موضوع در مردان و پسران هـم درسـت    کفش
آید و مناسب شماست آن را بپوشـید. اگـر    اي به شما می است. اگر کفش زنانه

زیـادي بـه    صـدمۀ اشتباه کردید و کفش نامناسبی خریدید، شما ممکن است 
 سالمتی پایتان برسانید.

 ست.صحیح ا 3گزینه .69
need to عنوان فعل کمکی در معنی الزم بودن استفاده شود. تواند به می 

 صحیح است. 3گزینه .70
try  توان در معنی امتحان کردن یا پرو کردن نیز استفاده کرد. را می 

مربوط به مـواردي از همـین   )(  راند. این سخن زیباي امام علی یه می
    شـدید بـه چیـزي، آدم را    عالقـۀ: «﴾ء یعمی و یصمحب الشَّی﴿ل است:

»کند.و کر می
)176و 175هاي  صفحه،12(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.2نه 
و مـن آیاتـه ان خلـق لکـم مـن        ﴿  آیـۀ شـریفۀ   صورت سؤال از انتهـاي  

﴾ذلـک آلیـات لقـومٍ یتفکّـرون      ﴿فرمایـد: که خداوند مـی  ﴾کم ازواجاً...
می گردد. وم

)169صفحۀ ،12(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است. 1ننه ن

انس با همسر به ه هـاي نامشـروع نیـاز    اي است که اگر فـردي از راه گونه به
خود را برطرف کند؛ اما بدون همسر زندگی کند، باز هم بـی  ی  قـراري و   سی

شود.   دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف میمی او را آزار می
تربیت و پرورش چند تن از بنـدگان خـود را    افتخار باالتر از آنکه خداوند ت

در و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیـف طاعـت و   
دیت خود قرار داده است.

175صفحۀ ،12(دین و زندگی یازدهم، درس   ( 

یسییسیسییسسییسی
صحیح است.4نه 
راهنما پیروي کن. دفترچۀمناسبی داشته باشی، از نتیجۀخواهی  اگر میمه: 

شـرطی نـوع اول اسـت،    دهنـدة نشـان اي امري داریم که طرف اول جمله

صحیح است.4گزینه .66
ج   ایـدة : در این شرکت جدید، از من خواسته شده تا چنـد  ترجمه

کنم.
) ارائه4) سر جاي خود گذاشتن   3) بهتر شدن  2) پس دادن  1

،3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم
صحیح است.2گزینه .67

طبیعـی نمونۀمانند   شوند، هایی که در گلخانه پرورش داده میگل
کنند. پخش نمییکسانی را 

) منقرض4) پایان دادن به   3) پخش کردن  2) شامل شدن  1
،3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

صحیح است.1گزینه .68
این موضوعات و مشکالت باالخره اتفاق خواهند اهمۀدانم  من می

  (گرسنه نگه داشـتن دیگـران) یـکجهاناگر سیاست گرسنگی در 
تغییر نکند.

) عملی4) زیست محیطی   3) جنبشی  2) جهانی  1
،3، لغات درس (زبان انگلیسی دوازدهم

:Clozeترجمۀ 
صـو امروزه دویدن در بسیاري از کشورها بسیار متداول است هم به

دوید شما نیـاهفته میو هم براي تناسب اندام. حتی اگر دو بار در 
ــراي کفــش  ــد. ب  هــاي مخصــوصاز کفــش مناســب اســتفاده کنی

تصـمیم بگیریـد کـه چـه هاي زیادي وجود دارد. بنـابراین  انتخاب
خواهید براي کفشتان بپردازید. سپس کفشی که بهتر از همـهمی

ســایزهاشــما مناســب اســت را انتخــاب کنیــد. آمــاده شــوید تــا
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 صحیح است. 1گزینه .71
بـراي بیـان علـت اسـتفاده      whyهمـواره از موصـول    reason کلمۀبعد از 

 کنیم. می
 ت.صحیح اس 2گزینه .72

 آیند. با هم می make mistakeنشین هم کلمۀهمواره 
 )3، درس (زبان انگلیسی دوازدهم

 :1ترجمه متن 
عالوه بر فراهم کردن این اطالعات مفید در یـک مـدار نزدیـک بـه زمـین،      
فضاپیماها براي اکتشاف کردن در عمق فضا و دیدن مـاه و دیگـر سـیارات    

شمسـی تـا    منظومـۀ ، تمام سیارات در 1990اند. تا سال  نیز فرستاده شده
هـا)   هاي بدون سرنشین بازدید شدند که (ایـن سـفینه   نپتون توسط سفینه

هـاي دوردسـت    پروازهاي تجسـمی و فرودهـاي خـود از ایـن جهـان     طی 
 هایی به زمین فرستادند.   عکس

هـاي   تابش و دیگر ویژگـی   هاي مغناطیسی، ابزارهاي فضاپیماها دما، میدان
کنند و نتایج را توسط امـواج رادیـویی بـه زمـین      گیري می سیارات را اندازه

سرنشـینی کـه بـه مـریخ،     هاي بـدون   فرستند. نیروي الکتریکی سفینه می
هاي خورشیدي که روي صـفحات بـه    روند، توسط سلول زهره و عطارد می

هـا) بـا اسـتفاده از     شود. ایـن (سـلول   شکل بال نصب شده است، تولید می
کننـد.   نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می  صفحات کوچک سیلیکون،

به مشـتري و دورتـر    (مثالً)  روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر می سفینه
گیرند، چون نور خورشـید در فضـاي    اي نیرو می هاي هسته از آن، از باطري

کـار   هاي خورشیدي را به کافی قدرتمند نیست که سلول اندازةدوردست به 
 اندازد.

 9000 فاصـلۀ از  4بدون سرنشین آمریکایی مارینر  سفینۀ  ،1965در سال 
تصاویر تلویزیونی از این سـیاره   مایل) باالي سطح مریخ 5600کیلومتري (

دور این سیاره چرخید و از سـطح آن بـا    9، مارینر 1973فرستاد. در سال 
پرتـاب   10مـارینر    ،1973جزئیاتی بیش از گذشته عکس گرفت. در سـال  

عطارد بسیار نزدیـک شـد    سیارةسه بار به  1974-75هاي  شد و طی سال
 طح عطاردي (به زمین) فرستاد.و اولین مناظر پر از جزئیات را از این س

 صحیح است. 2گزینه .73
 کدام جمله طبق متن صحیح نیست؟

هاي دوردست به زمـین   هایی از جهان هاي بدون سرنشین عکس ) سفینه1
 فرستادند.

هـاي   شمسـی توسـط سـفینه    منظومـۀ ، اکثر سیارات در 1990) تا سال 2
 بدون سرنشین بازدید شدند.

فضا و فراهم کردن اطالعات مفید فرسـتاده   ) فضاپیماها براي اکتشاف در3
 اند. شده

هـاي بـدون سرنشـینی کـه بـه مـریخ، زهـره و         ) نیروي الکتریکی سفینه4
 شود. هاي خورشیدي تولید می روند، توسط سلول عطارد می

 صحیح است. 2گزینه .74
 ......... . جز بهکنند،  گیري می ابزارهاي فضاپیماها تمام موارد زیر را اندازه

 ) دما4هاي مغناطیسی   ) میدان3) نتایج   2تابش  ) 1
 صحیح است. 1گزینه .75

(مثالً) به مشـتري و دورتـر     روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر می سفینه
 گیرند، چون ......... . اي نیرو می هاي هسته از باطري  از آن،

دسـت   هاي خورشیدي در فضاي دوردست نور خورشید کـافی بـه   ) سلول1
 رند.آو نمی

 فرستد. ) فضاپیما توسط امواج رادیویی نتایج را به زمین می2

) تبــدیل نــور خورشــید بــه الکتریســیته از صــفحات کوچــک ســیلیکون 3
 کند. استفاده می

هاي بدون سرنشینی کـه بـه مـریخ،     هاي خورشیدي براي سفینه ) سلول4
 کنند. روند، نیروي الکتریکی تولید می زهره و عطارد می

 صحیح است. 3گزینه .76
ترین معنـی را بـه .........    (دورافتاده) در پاراگراف اول نزدیک remoteکلمۀ 
 دارد.

 ) نزدیک4) دور   3) بسیار   2) بزرگ   1
 )3(زبان انگلیسی دوازدهم، درك مطلب درس 

 
 

 :2ترجمه متن 
هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشتر شـهرهاي بـزرگ    هاي آپارتمان بلوك

آنها با این هـدف سـاخته    ااست. آنها کاربردي هستند؛ زیردر اطراف جهان 
در خـود سـاکن    تواننـد افـراد زیـادي را    هاي کوچک می شوند که زمین می

آنها را بخرند یـا اجـاره کننـد     تر هستند که بخواهند انکنند. آنها بسیار ارز
 به این معنی که افراد زیادي توانایی خرید آنها را دارند.

هاي بلندمرتبه مضـرات و مشـکالت خـود را     ر ساختمانمتأسفانه زندگی د
هـاي بلندمرتبـه    دارد. یکی از انتقادات این اسـت کـه افـرادي کـه در بـرج     

زیستی ندارند و آن به این علت است کـه محـل    کنند، حس هم زندگی می
مشترکی وجود ندارد که افراد دور هم جمـع شـده و بـا یکـدیگر صـحبت      

ـ  تواننـد   کننـد مـی   هـاي ویالیـی زنـدگی مـی     هکنند. اما افرادي که در خان
هـاي   هاي خود را وقتی بیرون در خیابان هستند یا وقتـی ماشـین   همسایه

کننـد، مالقـات کننـد.     هاي حیاط را کوتاه می کنند یا علف خود را تمیز می
هاي بلندمرتبه این فرصت را ندارند. در بعضی مـوارد آنهـا    ساکنین آپارتمان

 شناسند. یخود را نم همسایۀ حتی
وجود این موضوع همیشه مورد مهم نیست. در شهر من بیشتر افـراد  این با 

هاي خـود   آنها همسایههمۀ کنند و  هاي بلندمرتبه زندگی می در ساختمان
شناسند که دو دلیل براي این مطلـب وجـود دارد. اول اینکـه مـردم      را می

کشور من بسیار اجتماعی هستند. وقتی آنها به یک آپارتمـان نقـل مکـان    
هـاي دیگـر    کنند، این است کـه بـه آپارتمـان    کنند، اولین کاري که می می
کـوچکی بـه آنهـا     هدیۀا کنند و ساکنین نیز ب روند و خود را معرفی می می

کننـد. دوم اینکـه    گویند یا آنها را به یک وعده غذا دعوت می آمد می خوش
هایی است که ساکنین در آنجا جمـع شـده بـا     طبقات همکف داراي مکان

هـاي اجتمـاعی و    تریـا، باشـگاه   کننـد. در آنجـا کافـه    یکدیگر صـحبت مـی  
هـایی دارد کـه    غهـاي سـبز و بـا    هایی وجود دارد. همچنین محوطـه  مغازه
ها براي بازي بروند یا افراد براي اسـتراحت بـه آنجـا برونـد. ایـن بـدان        بچه

کننـد. در پایـان نتیجـه     معنی است که آنها افراد بیشـتري را مالقـات مـی   
 هاي گیریم که زندگی در ساختمان می

تنها زندگی کردن باشد. اگرچه ایـن امـر بـه     تجربۀتواند یک  بلندمرتبه می
کنند، بستگی دارد و امکانات بومی کـه در آن   ه در آن زندگی میافرادي ک

تواننـد   هاي بلندمرتبه نیز می من زندگی در ساختمان عقیدةوجود دارد. به 
  ها یک زندگی اجتماعی را به شما هدیه بدهد. مانند خانه

 صحیح است. 4گزینه .77
 صحیح است. 2گزینه .78
 صحیح است. 4گزینه .79
 صحیح است. 1گزینه .80

 

هـاي دوردسـت   پروازهاي تجسـمی و فرودهـاي خـود از ایـن جهـان     
هایی به زمین فرستادند.  س

هـاي    تابش و دیگر ویژگـی  هاي مغناطیسی،هاي فضاپیماها دما، میدان
 کنند و نتایج را توسط امـواج رادیـویی بـه زمـین      گیري می رات را اندازه

سرنشـینی کـه بـه مـریخ،     هاي بـدون  رستند. نیروي الکتریکی سفینه
و عطارد می هاي خورشیدي که روي صـفحات بـه   روند، توسط سلوله

هـا) بـا اسـتفاده از    شود. ایـن (سـلول  ل بال نصب شده است، تولید می
کننـد.   نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می حات کوچک سیلیکون،

  به مشـتري و دورتـر    (مثالً)  روند، هاي بدون سرنشینی که دورتر مینه
گیرند، چون نور خورشـید در فضـاي    اي نیرو می هاي هستهن، از باطري

کـار   هاي خورشیدي را بهکافی قدرتمند نیست که سلولاندازةدست به
د.

9000فاصـلۀ از  4بدون سرنشین آمریکایی مارینر  سفینۀ  ،1965سال 
تصاویر تلویزیونی از این سـیاره   مایل) باالي سطح مریخ5600متري (

 دور این سیاره چرخید و از سـطح آن بـا   9، مارینر 1973تاد. در سال 
پرتـاب   10مـارینر   ،1973یاتی بیش از گذشته عکس گرفت. در سـال  

طی سال عطارد بسیار نزدیـک شـد   سیارةسه بار به  1974-75هاي و
سسطح عطاردي (به زمین) فرستاد.ین مناظر پر از جزئیات را از این س

صحیح است.2نه 
م جمله طبق متن صحیح نیست؟

هاي دوردست به زمـین  هایی از جهان  هاي بدون سرنشین عکسسفینه
تادند.
   هـاي   شمسـی توسـط سـفینه   منظومـۀ ، اکثر سیارات در 1990ا سال

شدند. بازدید سرنشین ن

هاي بلندمرتبه ویژگی مشترك بیشتر شـهرههاي آپارتمان بلوك
آنها با این هـدااست. آنها کاربردي هستند؛ زیردر اطراف جهان 

در خـتواننـد افـراد زیـادي را   هاي کوچک می شوند که زمین می
هستند که بخواهندانکنند. آنها بسیار ارز آنها را بخرند یـا اجتر

به این معنی که افراد زیادي توانایی خرید آنها را دارند.
هاي بلندمرتبه مضـرات و مشـکالر ساختمانمتأسفانه زندگی د

     هـايدارد. یکی از انتقادات این اسـت کـه افـرادي کـه در بـرج     
  زیستی ندارند و آن به این علت است کنند، حس هم زندگی می

مشترکی وجود ندارد که افراد دور هم جمـع شـده و بـا یکـدیگ
ـ  ی    کننـد  هـاي ویالیـی زنـدگی مـی    ـ ـ هکنند. اما افرادي که در خان

هاي خود را وقتی بیرون در خیابان هستند یا وقتـی ماش همسایه
کننـد، مالقـ هاي حیاط را کوتاه می کنند یا علف خود را تمیز می
هاي بلندمرتبه این فرصت را ندارند. در بعضی مساکنین آپارتمان

شناسند. یخود را نم همسایۀ حتی
وجود این موضوع همیشه مورد مهم نیست. در شهر من بیاین با 

آنها همسایههمۀکنند و   هاي بلندمرتبه زندگی میدر ساختمان
شناسند که دو دلیل براي این مطلـب وجـود دارد. اول اینرا می

کشور من بسیار اجتماعی هستند. وقتی آنها به یک آپارتمـان نق
ه کنند، این است کـه بـه آپارتمـان   کنند، اولین کاري که میمی
کـوچکهدیۀببا کنند و ساکنین نیز بروند و خود را معرفی میمی

کننـد. گویند یا آنها را به یک وعده غذا دعوت می آمد می خوش
هایی است که ساکنین در آنجا جمـطبقات همکف داراي مکان

 هـاي اتریـا، باشـگاه     کننـد. در آنجـا کافـه   یکدیگر صـحبت مـی  
محوطـهمغازه همچنین دارد. وجود بـاهایی و سـبز هـاییغهـاي   ا
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 حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .81

x axy x a
x a x a

3 2
2 2  

ay x a x 20 3 2 0 3  
a a ( )2 2 3 13  

aاست. پس بایـد   ,a بازةتابع  دامنۀاز طرفی  باشـد، لـذا    2
a ]) جواب به صورت 1است. بنابراین طبق رابطه ( 2 ,  است. 3(

 )121صفحۀ ، دوازدهم (حسابان
 صحیح است. 4گزینه .82

f f (x) sin x a sin x f (x) sin x( a cos x)0 4 2 3 3 8  
sinنابرابري  0, بازةبا توجه به آنکه در  x  کافی است: ،برقرار است 0

a aa cosx cosx a3 3 83 8 0 18 8 3 
 )121صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 

 صحیح است. 3گزینه .83
f (x) sin xcos x sin x sin x( cos x )2 2 1 0  

x y
f (x) y y

x y
1 1

1 2
2 2

0 10 2 1 43 4
  

 )123صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .84

by a
x4
3  

y( ) a b a
y ( ) a b b

1 4 4 3
1 0 3 0 1  

  

(x )
y

x x

4

4 4
3 133

x

y

1 0 1

 
xپس   مینیمم نسبی است. نقطۀطول  1

 )123صفحۀ ، دوازدهم (حسابان
 صحیح است. 4گزینه .85

x : f(x) x x f (x) x x20 4 2 0 2 4 0 2  

A
2

 نسبی است. مینیمم 6

x : f(x) x x f (x) x20 4 2 0 2  

Bپس 
2
ABپس  6 4   

 )123صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .86

fپس  ،ستا ها ها روي محور عرض چون یکی از اکسترمم ( )0 0   
f (x) x ax b f ( ) b23 2 0 0 0  

طول اکسترمم نسبی    
x

f (x) x( x a) ax

0
3 2 0 2

3
  

)af :پس ،ها است اکسترمم دیگر روي محور طول  )2 03  

a aa
3 28 4 4 027 9  

a a a a
3 3 38 12 44 4 327 27  

 )123صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 

 صحیح است. 1گزینه .87
 آوریم. دست می عطف را به نقطۀابتدا طول  f محاسبۀبا 

f (x) x f f x
x x2 3
1 22 2 0 1  

m f ( )1 Aعطف  نقطۀ شیب مماس  3
1

0  

 )132و  131هاي  صفحه، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .88

 را در ابتدا تعیین عالمت کنیم. fباید 
xاوالً تابع باید در   پس ،پیوسته باشد 1

 a b a b1 4 3  
xدر  fثانیاً باید  fداراي خط مماس باشد، پس  1 ( ) f ( )1 1   

x x a
f (x) a

ax x b
2 4 1 12 22 1 2  

xدر  fاما با کمی دقت معلوم است که   دهد. تغییر عالمت می 1

11 2
4

3

x2 2

x x2 4

 
 داریم: ،اگر دو منحنی را در یک دستگاه رسم کنیم

1

 
xشود  مشخص می  عطف تابع است. نقطۀطول  1

 )131صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .89

 آوریم. را به دست می fابتدا 

y x (x ) x x y x x
1 4 1 1 2
3 3 3 3 34 22 2 3 3  

y x x x (x )
2 5 5
3 3 34 4 4 19 9 9  

 کنیم. را تعیین عالمت می fحال 
x

f

1 0

f 
1,عطف نقطۀ 2پس تابع داراي   است. 0

 )131صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 1گزینه .90

y sin xcos x sin x y cos x21 2 1 2 2 2  

y x x 10 2 2 4  

y x cos x
y x

x

2
1

1 2
4

  

 )131صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 

sinنابرابري    بازةجه به آنکه در  x کافی است: ،برقرار است 0

cosx a3 3 8a aa a a3 8 0a cosxcosxcosx 18 8 3
دوازدهم(حسابان  )121 صفحۀ ، ن

صحیح است.3نه 
f (x) sin xcos x sin x sin x( cos x )sin xcos x sin x sin x(sin xcos x sin x sin x( 0cos x )cos xcos x )cos x

x
f (x) y

x

y
( y y

y
1 1yy

1 2yyyy
2 2yy

0 12 1y 43 42y

دوازدهم(حسابان  )123 صفحۀ، ن ۀۀ
صحیح است.3نه 

by a
x

y a 4
3

a
b

y( ) a by( ) a by( )
( ) b

y( ) a b
y ( ) a by ( ) a byy

3aa) a b) a ba ba ba b) a b) a ba b
1bb) a b) a( ) a b) a ba ba ba b

 

(x )
y

x x

4

4 4
3(x33

x

y

1 0 1

x مینیمم نسبی است.نقطۀطول  1
)123 صفحۀ، دوازدهم (حسابان ۀۀ

است.4نه  صحیح
x : f(x) x x f (x) x x2: f (x) x x f (x) x xx f (x) x: f (x) x x f (x) x xx x f (x) x: f (x) x x f (x) x

A نسبی است. مینیمم

x : f(x) x x f (x) x2 2: f (x) x x f (x) xx: f(x) x x f (x) xx x f (x): f(x) x x f (x)

a
b

x xx x 1
aaa

ax xax x 2
xدر  fاما با کمی دقت معلوم است که  دتغییر عالمت می 1

11 2
4

3

xxx2 2

x x2 4x

داریم:،اگر دو منحنی را در یک دستگاه رسم کنیم

1

xشود  مشخص می عطف تابع است. نقطۀطول  1
ص،  دوازدهم(حسابان 

صحیح است.3گزینه .89
آوریم. را به دست می fابتدا 

x ) x x y x xx ) x x y x) x
4 1 1 2
3 3x 3x4 2x 3) x x) x) x xx) x x 3 3

x x (x )x x (xx x (x
2 5 5

3x xxx x4 43 33xxxxx )9 9
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 صحیح است. 1گزینه .91
x x x x x x

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

3 2 2

2 3 2
3 3 3 6 3

3 3 6 3 3
 

x x
f (x)

x x
6 6 3
6 6 3  

x

f

0
f

1 2 3

 
1,در بازه   صعودي و تقعر آن رو به پایین است. fتابع  2

 )131و  121هاي  صفحه، دوازدهم (حسابان
 صحیح است. 4گزینه .92

 را تعیین عالمت کنیم. fباید 
x

f

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

f cos x x

1 1

10
 

 )129صفحۀ ، دوازدهم (حسابان
 صحیح است. 2گزینه .93

 صورت زیر است:به fتعیین عالمت 
x

f

1
f

1

رعقت
 

 صحیح است. 2، فقط گزینه fبا توجه به جهت تقعر 
 )136صفحۀ ، دوازدهم (حسابان

 صحیح است. 4گزینه .94
 با توجه به شکل داده شده جدول مقابل را داریم:

f
f

 
fپس به کمک عالمت  ( fو  ( (  تـوانیم جهـت یکنـوایی و جهـت     می (

 تقعر را معلوم کنیم.

 
 )129و  123هاي  صفحه، دوازدهم(حسابان 

 صحیح است. 1گزینه .95
x( x ) x ( x ) x(x x )x x xy

( x ) ( x ) ( x )

3 2 2 34 2
3 2 3 2 3 2

2 1 3 1 3 23 2
1 1 1

  

xدر همسایگی  yجدول تعیین عالمت   صورت مقابل است: به 0
x

y

0

 
xپس   مینیمم است. نقطۀطول  0

   صحیح است. 1گزینه .96
f(x)ابتدا نمودار تابع  x x3  کنیم: را رسم می 12

f x y
f (x) x

x y
2 0 2 163 12 2 16  

fنمـودار    واحد به سمت باال انتقـال دهـیم،   16را  fحال اگر نمودار  (x) a 
aکند، پس کافی است  از ناحیه چهارم عبور نمی  باشد. 16

16

16
f (x)

 )144صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 4گزینه .97

 باید این خط بین نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی تابع باشد.

  

y x x
(x )(x )

26 18 12
6 1 2

   
x y

m
x y

1 6 5 62 5  

 )144صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .98

f(x)فــرض کنــیم  ax bx cx d3 چــون نمــودار تــابع از مبــدأ  2
dپس  ،مختصات گذشته  از طرفی 0

f ( ) c
f (x) ax bx c

f ( ) a b b a
2 0 0 03 2 2 0 12 4 0 3

fاز طرفی    ( )2 fپس  4 ( ) a b a b2 8 4 4 2 1   
a b a

f(x) x x
b a b

3 22 1 1 33 3  

x
f x (x )

x
2 00 3 0 3  

 )139صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 2گزینه .99

fاوالً:  ( ) b0 0 1   
 ها روي نیمساز قرار دارد. مجانب برخورد نقطۀثانیاً: 

x b xa b a f(x)
xy a

2 22 2 2  

xf(x) x x x
x x
2 2 1 42 2  

 )141صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 صحیح است. 3گزینه .100

 مضاعف دارد. ریشۀاوالً تابع فقط یک مجانب قائم دارد، پس مخرج 
a

a
a a

2 24 0 2 0
ق.ق.غ

سپ تسا تبثم يددع جرخم هشیر

باشـد. پـس    صـورت هـم مـی    ریشـۀ هـاي مخـرج    ثانیاً از طرفی یکی از ریشه
xصورت به ازاي   برابر صفر است. 1

b a b b1 0 1 2 0 1 
(x )(x ) (x )

y
(x )(x ) (x )

1 2 2
1 1 1 

 )141صفحۀ ، دوازدهم(حسابان 
 
 
 

f.را تعیین عالمت کنیم
x

f

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

f cos x x

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

cos x xcos x

1 1i f ( )x sin x f (x)x sin x f (x)x sin x f (x)

1

)129  صفحۀ ، دوازدهم (حسابان
صحیح است.2نه 

صورت زیر است:بهfن عالمت 
x

f

1
f

1

رعقت

صحیح است.2، فقط گزینه  fجه به جهت تقعر 
)136 صفحۀ ، دوازدهم (حسابان

صحیح است.4نه 
جه به شکل داده شده جدول مقابل را داریم:

f
f

fبه کمک عالمت  ( )f fو (( ( )ff تـوانیم جهـت یکنـوایی و جهـت    می((
را معلوم کنیم.

)129  و 123هاي  صفحه،  دوازدهم(حسابان 

y
y

6yy 5 6m5yy

ص،  دوازدهم(حسابان 
صحیح است.2گزینه .98

f(x)فــرض کنــیم  ax bx cx dax bx cxax bx cx3 2bbbbچــون نمــودار تــا
dپس  ،مختصات گذشته از طرفی 0

f ( ) c
x bx c

f ( ) a b b a
( c

bx c
(

2 0)) c
x bx b

) a b b) a b b a) a b b) a b b) a b

f از طرفی  ( )(( aپس  ((4 b a b 1a b a bba b a ba b aa b

f(x) x x
b

b
f(x) xx

b
3 21aa

3bb

x
x (x )

x
2 00x (x )x (x ) 3

ص،  دوازدهم(حسابان 
صحیح است.2گزینه .99

fاوالً:  ( ) b 1) b) b 
بها روي نیمساز قرار دارد.مجانب برخورد نقطۀثانیاً: 

xa b a f(x)
x

a b a f(x)b a 2b abb ab 2

x
x

x2 2xx xx 1 4x2 2xx
ص،  دوازدهم(حسابان 

است3گزینه100 صحیح
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 هندسه 
 صحیح است. 4گزینه .101

 بنامیم، به شرح زیر داریم: EFGHاگر چهارضلعی حادث را 
A B

CD
y

y y
y

xxxx

H F
E

G

ˆ(I) x y F (x y)2 2 180 180 180 90 90  
EFGH  محاطیˆˆ ˆ ˆ ˆH H F E G90 180  

ED EC
(II) ED HD EC FC EH EF

HD FC
  

inGH GF EFGH : EF HG EH FG
 روط هب
 هباشم

(I)محاطی  محیطی ,(II) EFGH محیطی  
 

 صحیح است. 1گزینه .102
االضـالع از سـه    هاي هر نقطه درون مثلـث متسـاوي   مجموع فاصلهچون 

 باشد، اکنون داریم: ضلع آن برابر ارتفاع آن مثلث می

h 2 3 4 9 aa

a
2

a
2

h

 
a h a S a ( )2 23 32 2 18 189 4 43 3 3 3 

S ( )2 33 18
4 3 4

2 9 2 9
3

381 27 33 33  

  صحیح است. 4گزینه .103
اي  ضــلعی شــبکه 20رأس اســت؛ پــس یــک  20ضــلعی داراي  20هــر 

A)نقطـه مـرزي دارد    20حداقل  ضـلعی   20و همچنـین یـک    20(
B)تواند فاقد نقطه درونی باشد،  اي می شبکه  پس: 0(

Min(A)
Min(A B)

Min(B)
20 200  

 صحیح است. 4گزینه .104
cos ........ a.b | a || b |cos

0 0
  

cosدر ناحیه دوم مثلثاتی است.   یعنی  0 
ˆ ˆcos1 0 90 180  

 صحیح است. 3گزینه .105

a a

b

2
2 4 4 1 3

1
2

a 4 4 1a

b 2

  

a.b / /ˆ ˆ ˆcos cos cos /
| a || b |

3 6 3 6 0 62 3 6
bb cosba

a || b |
a.ba ba bb

b |
b cbbb  

sin / / sin / S a b sin2 11 0 36 0 64 0 8 2S a2  

S ( )( ) / / /1 3 2 0 8 3 0 8 2 42S ( )S ( )( )(2  

 صحیح است. 2گزینه .106

a b t V t.(a b) ... V (a b).(a b) a b ...
2

a bb t V t.(a b) . V (a b).(a b) a bV (a b) (a b) a bb V (a b) (a b) a bV (a b) (a b) ab
2

t V t (a b)V t (a b)t V t ( b)t V t (a b)V t (a

 
( )

a b ( ) a b
( )

212 2 102 3 1 8 1 9 100 81 491 2 4 4 3 7

( )
a bba b (( ))) 49

( )
b ( ) b

(
b ( ) a ba

210( )(( )(2 3 1
)))) 1 81 49  

a b 100 80 50 2308ba bbb 1  

 صحیح است. 2گزینه .107
 در حالتی که کمترین نقاط مرزي را داشته باشیم حداکثر نقاط درونی را داریم:

S 12
يزرم

لقادح

ینورد

 رثکادح
/

Max

3 1 4 52
4

ینورد
ینورد

 
 )71تا  69هاي  (هندسه دهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .108
a kb a b a b o
a a a a a a o
a kbba
a

kb
aa

a kbkbkbb  

a (a b c) a a a b a c o o a c(aa (a  
a (a b c) a c c a(a (a 

 صحیح است. 4گزینه .109

S (a b) ( a b) a a1 12 22 2 a b b a b b
0

2
0

  

S a b a b1 3 3 33 1 9 1 112 2 2 2
* هطبار

 
i j k

a b ( , , ) (*)2 1 1 1 3 1
1 0 1

  

 )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .110

i.( j k3
i

) j.(k i2
j

) k.( j i5
k

)
i

jk
 

i j k
2 2 23 2 5 3 2 5 4  

 )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .111

a b c a b c c a b c c

a b c c
2 2

2 0 c
 

a b c (a.b a.c b.c) c
2 2 2 22 

a b (a.b a.c b.c) a b
2 2 2 2

4
2 8)

4
b b ))b b )(a.b a.c b.c) a  

 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 3گزینه .112

(a b).(a b) a a.b b.a
20 b

0 2 0  
m m m2 24 1 19 0 19 5 14 14  

 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

( )
HD FC

iGH GF EFGH : EF HG EH FGinGH GF EFGH : EF HG EHGF EFGH : EF HG Eininروط هب 
هباشم

(I)محاطی  محیطی ,(II)(I) ,(II)EFGHمحیطی

صحیح است.1نه 
االضـالع از سـه   هاي هر نقطه درون مثلـث متسـاوي   مجموع فاصلهن

باشد، اکنون داریم:آن برابر ارتفاع آن مثلث می

h 2 3 4 9 aa

a
2

a
2

h

S a (S (a h ah S aa (3 3a22 2 18hh a 9 4 43 3 3

S ( ))( )2 33 18
4 3 4

2 9 2 9
3

381 27 3333

صحیح است.4نه 
اي  ضــلعی شــبکه 20رأس اســت؛ پــس یــک 20ضــلعی داراي  20
A)نقطـه مـرزي دارد   20قل  ضـلعی   20و همچنـین یـک   (
B)تواند فاقد نقطه درونی باشد،  اي می که پس: (

Min(A)
Min(A B)

Min(B)
Min(A B)

20 200

صحیح است.4نه 
cos aa b | a || b |cos........ a.ba b | a || b |cosb | a || b |cos

/

MaxMax

3 1 4 5/2
4

ینورد
ینورد

هاي (هندسه دهم، صفحه
صحیح است.3گزینه .108

oa a a aa a a a
b bb o

o
a b a ba b a b

a a a aa a a a
obaa b a b oa b a bb aab aab ab aa

a aaa aa

b c) a a a b a c o o a cb c) a a a b a c o o ab c) a a a b a c o o ab c) a a a b a c o o a cb c) a a a b a c o o ab c) a a a b a c o ob ) bb c) a a a b a c o oa a b a c o

b c) a c c ab c) a c cb a c cb c) a c c ab c) a c cb c) a c cb )b c) a

صحیح است.4گزینه .109

b) ( a b) a ab) ( a b ab a b 1b) ( b)b) (b) aa b)a b) aba bb)a b)b 2) ( ) a b b a b bb a ba ba bb
0

2
0

ba b a bb a3ba b 3 33 1 9 1 113
2 2 2

* هطبار

j k
( , , ) (*)1 1 ( , , )( ,

0 1
هاي (هندسه دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه .110

) j.(k ij.(kj.(k
j

) k.( j ik.( jk.( j
k

)
i

jk

2 2
k 3 2 5 4kk

2
k
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 صحیح است. 4گزینه .113
ACدر لوزي هر چهار ضلع مساویند چون  AD   بنـابراین انـدازه .DC 

االضـالع   متسـاوي   ABCBCو ADCDCهـاي   نیز با آنها برابر است یعنی مثلـث 
 هستند.

A

C

D B

3

3

6060

60

3

3

AB.AC AB AC cos60
1 93 3 2 2

 
AB.AD AB AD cos ( )1 9120 3 3 2 2  

AB.AB AB
2 9  

9 9 9 92    مجموع  2
 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .114

a a2 a b | a || b |
0

3 54 3 sin
30

54  

sin cos

4
18 3 5

430 5
5

ق ق غ
 

a.(a b) a a.b a b cos
22 2 2 4 2 36 4  
472 4 6 5 72 96 245  

  )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .115

کـره حاصـل    دو نـیم  180بـه انـدازه    dاز دوران شکل مورد نظر حول خط 
شود که حجم قسمت هاشورخورده در آنها برابر است با تفاضـل حجـم دو    می
 کره: نیم

d

3
( R R )3 31 4 4

2 3 هدروخروشاه تمسق مجح3
 (R R ) ( )3 3 3 31 4 1 4 4 32 3 2 3

 1 4 2 7437 372 3 3 3
 

 )96و  95هاي  (هندسه دهم، صفحه
 ریاضیات گسسته

 صحیح است. 1گزینه .116
اي خـاص از نمونـه    ، جنبـه کنندة شود که توصیف آماره براي نمونه تعریف می

آیـد و وابسـته بـه نمونـه اسـت و تغییـر        دست می هاي نمونه به ز دادهاست و ا
کننـدة   توصـیف شود کـه   که پارامتر براي جامعه تعریف می کند. در صورتی می

 اي خاص از جامعه است و ثابت است. جنبه
 )115 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .117
x 14 10 20 16 154  

x
n

xهعماج نیگنایم2
n

2

 
/ /

/ /
2 0 5 2 0 515 15 14 5 15 54 4  

 )122تا  121 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .118
a}اگر نمونه چهار عضوي ,b ,c,d}   بـرآورد کنـد، یعنـی    3میـانگین را

a b c d a پس: 34 b c d 12  
 اند از: است عبارت 12شان عضوي که مجموع 4هاي  زیرمجموعه

{ , , , },{ , , , }0 3 4 5 1 2 4 5  

6 عضو برابر است با: 6عضو از  4هاي  کل انتخاب 154  

2 برابر است با: 3پس احتمال برآورد میانگین 
15  

 )121تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .119

 )116و  115 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .120

x /n
0 3 6400  

x /n
6 6 0230900  

 )121تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .121

| A B | 14 17 8 23B |  
| (A B) | 28 23 5B)  

 )76تا  74 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .122

 120اول هستند که نسـبت بـه عوامـل سـازنده      120اعدادي نسبت به 
 کمک اصل شمول داریم:  به 5و  3و  2اول باشند، یعنی نسبت به 

| (A B C) | | S | | A B C |B  

(
60 40 24 20 12 8

120 120 120 120 120 120120 2 3 5 6 10 15  

)
4

120 3230  

 )76تا  74 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .123

 6تعداد این حاالت برابر اسـت بـا تعـداد توابـع پوشـا از یـک مجموعـه        
 عضوي است. 3عضوي به یک مجموعه 

| S | | A B C | ( ( ) ( ) ( ))6 6 63 3 2 3 1 3 0B C |B C | 6

 موس رواد
دشابن

 مود رواد
دشابن

 لوا رواد
 دشابن

729 192 3 540  
 )83 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .124
f A B f {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}: 1 8 2 3 4 5 6  

حالـت وجـود    52) پـس 8یـا   7حالت دارد ( 2هر جاي خالی  fدر تابع
که تمام جاهاي خالی عـدد   دارد که یک حالت آن نامطلوب است. حالتی

52 باشند. پس داریم: 8 1  : جواب 31

9 9 9 92   مجموع  2
)80تا 77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

است.3نه  صحیح

a a2 a b | a || b |
0

3a ba bb sin
30

54

sin cos

4
18 3 5

430 5
5

ق ق غ

a.(a b) a a.b a b cosa.b a b cosb)
22a.(a b) a a.ba a.bb) a a.ba a.bb a a.b

472 4 6 5 72 96 244
5

 )82و 81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه
صحیح است.4نه 

کـره حاصـل    دو نـیم  180بـه انـدازه   dوران شکل مورد نظر حول خط 
شود که حجم قسمت هاشورخورده در آنها برابر است با تفاضـل حجـم دو   

کره:
d

3
( R( RR1 4 4( RR( RRR3

2 3 هدروخروشاه تمسق مجح)3
(R R ) ( )R(R R ) ((R R )R3 3RRR 3 31 4 1 4

2 3 2 3
1 4 2 7437 3722
2 3 3 3

)96و 95هاي  (هندسه دهم، صفحه
گگسسگگسسگسسسسسسسسستسستستتهتتههته

15صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
صحیح است.2گزینه .120

/n
3// 6400

/n
6 6 02/30900

18  صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 
صحیح است.2گزینه .121

17 8 2314

8 23 5| 28
هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.4گزینه .122
اول هستند که نسـبت بـه عوامـل سـ120اعدادي نسبت به 

کمک اصل شمول د به5و 3و 2اول باشند، یعنی نسبت به 
C) | | S | | A B C || S || S |

60 40 24 20 12 8

32

صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
صحیح است.1گزینه .123

تعداد این حاالت برابر اسـت بـا تعـداد توابـع پوشـا از یـک م
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 صحیح است. 2گزینه .125
حـذف   2و  1دو انتخاب  aسپس براي .فقط یک انتخاب داریم bابتدا براي

   عضو دارد. 3حق انتخاب  aپس ،شود می
a

3
b
1

c

3
d
2 18

f (a)
f (a)

1
2

f (b) 2

 
یـک انتخـاب کـم     dو cبـراي یک بودن تابع  به دلیل یک همین ترتیب به به

 شوند. می
 )79و  78 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .126

B
2 1 3
3 2 1
1 3 2

 

اسـت.   3مربع التین است، پس درایه سطر سوم و ستون دوم لزومـاً   Bچون
دقیقاً ماننـد هـم    Bو Aمتعامد باشند و ستون دوم Bو Aچون قرار است

سـاخته نشـود الزم    Bو Aترکیب هاي مشابه در است، پس براي آنکه درایه
 Bعوض شوند و در جـدول  Aهاي طرفین ستون وسط در است جاي درایه

 فرد است. به شکل منحصر به Bنوشته شوند، پس
 )65و  62 هاي صفحهدوازدهم،  (گسسته

   صحیح است. 1گزینه .127
 داریم: Bبا بررسی و نوشتن مربع التین

2 1 3
3 2 1
1 3 2

و  
3 1 2
2 3 1
1 2 3

و  
2 3 1
1 2 3
3 1 2

و  
1 3 2
2 1 3
3 2 1

  

1 2 2
3 1 2
2 3 1

و  
3 2 1
1 3 2
2 1 3

 

 تا. 6که تعداد آنها عبارتند از 
 )65و  64هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .128
n25کنـیم اگـر   نفر تقسیم مـی  nجایزه را بین 25فرض کنیم  ، آنگـاه  3

 جایزه به او برسد. 4ل طبق تقسیم اصل النه کبوتري شخصی است که حداق

n توجه کنید که: zn n n2525 3 83   
nپس 8. 

 )83تا  80 هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 
   صحیح است. 4گزینه .129

 گیریم. شود را در نظر می می 90که مجموعشان  Aعضوي 2تمام افرازهاي 
A { , },A { , },A { , },A { , }1 2 3 45 85 9 81 13 77 17 73  
A { , },A { , },A { , },A { , }5 6 7 821 69 25 65 29 61 33 57  
A { , },A { , }9 1037 53 41 49  

Aو دو مجموعه {}11 Aو 1 { }12 گیـریم. از هـر    را نیـز در نظـر مـی    45
داریم و براي اینکه مجمـوع حـداقل دو عضـو     عضو بر می 1تا  12کدام از این 

 افراز است، نیز اضافه شود. 10باید عضو سیزدهم که جفت یکی از شود.  90
 )85 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .130
دو  آنهـا دوبـه  همـۀ  اعداد اول را از مجموعـه خـارج کنـیم،     همۀو  1اگر عدد 

نسبت به هم اولند؛ یعنی ب.م.م آنها یک است. چنانچه غیر از آنها هر عـددي  
شود، دیگر نسبت به حداقل یکی از اعداد اول نیستبه مجموعه اضافه 

{ , , , , , , , , }1 2 3 5 7 11 13 17 ؛ یعنی بـا برداشـتن حـداقل ده عضـو ب.م.م     19
 حداقل دوتاي آنها بزرگتر از یک است.

 )83تا  80 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 

 فیزیک
 صحیح است. 4گزینه .131

حرکـت الکتـرون   در الگوي رادرفورد با نزدیک شدن الکترون به هسته سرعت 
و سایر موارد توسـط   شود یجه بسامد موج تابشی زیاد میافزایش یافته و در نت

 این الگو قابل توجیه نیست.
 صحیح است. 1گزینه .132

E رابطۀطبق  hf      انرژي فوتون فقط بستگی بـه بسـامد دارد و بـا تغییـر
 د.مان محیط بسامد و در نتیجه انرژي فوتون ثابت می

 صحیح است. 4گزینه .133
nتا  nپاشن مربوط به گذار  رشتۀترین فوتون  پرانرژي  است. 3

/R
R /

E
E E E ( ) E eV3

13 610 1 519 9 9  

 صحیح است. 2گزینه .134
تـرین طـول مـوج یعنـی      و کوتـاه  2دانیم سري بالمر یعنی تراز فـرود بـه    می

 پس داریم: ،باشد می nبیشترین انرژي آزاد شده که از 
  min

min
R( )

R2
1 1 1 4

2
 

nو از  1بلندترین طول موج سري لیمان یعنی فرود به   پس: 2

max
max

R( )
R2 2

1 1 1 4
31 2

 

min

max

4
R
4
R

3
3

رملاب

نامیل
 

 )129و  124، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .135

nr رابطۀتراز  شمارةدانیم شعاع با  می a.n2   4را دارد. پس وقتی شـعاع
9 

nبه تراز  nشده یعنی از تراز  x پس: ،رفته است 
n x n x( ) n n x

n n
2 4 2 2 3 39 3

لوبق لباق
 

x n1 nاگر  3 x3 
3بـه تـراز    3تواند تراز  یعنی می 1 بـالمر قـرار    رشـتۀ پـس در   ،بـرود  2

   گیرد. می
x n2  اگر 6

6به تراز  6تواند از تراز  یعنی می 2 براکـت قـرار    رشـتۀ پـس در   ،برود 4
 گیرد. می

 )127صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .136

R( )
2

1 1 1
9 )Rو   16 )

1
1 1 1

16 25  

)Rاست.  3به  5گذار از  )
3 1 2

1 1 1 1 1
9 25 

صحیح است.2نه 

B
2 1 3
3 2 1
1 3 2

B  ًاسـت.   3مربع التین است، پس درایه سطر سوم و ستون دوم لزومـا
قرار است دقیقاً ماننـد هـم   Bو Aمتعامد باشند و ستون دومBو Aن

پس براي آنکه درایه سـاخته نشـود الزم   Bو Aترکیب هاي مشابه در ،
Bعوض شوند و در جـدول Aهاي طرفین ستون وسط در جاي درایه

شوند، پس فرد است. به شکل منحصر بهBته
)65و 62هاي صفحهدوازدهم،  (گسسته

صحیح است.1نه 
داریم: Bرسی و نوشتن مربع التین

2 1 3
3 2 1
1 3 2

و 
3 1 2
2 3 1
1 2 3

و 
2 3 1
1 2 3
3 1 2

و 
1 3 2
2 1 3
3 2 1

1 2 2
3 1 2
2 3 1

و 
3 2 1
1 3 2
2 1 3

تا. 6عداد آنها عبارتند از 
)65و 64هاي صفحه(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
n25کنـیم اگـر   نفر تقسیم مـی  nجایزه را بین 25ض کنیم  ، آنگـاه  3

جایزه به او برسد.4قل ق تقسیم اصل النه کبوتري شخصی است که حداق

که: کنید nه zn zn zn n nz2525 8

این الگو قابل توجیه نیست.
صحیح است.1گزینه .132

Eرابطۀطبق  hfانرژي فوتون فقط بستگی بـه بسـامد دارد
نند.مان محیط بسامد و در نتیجه انرژي فوتون ثابت می

صحیح است.4گزینه .133
3تا  nپاشن مربوط به گذار رشتۀترین فوتون  پرانرژي

R
R /

E
E ( ) ERE

eV/
RE ( ) EE ( )RE

3
13 6//1 1 51/9 9 9R))

صحیح است.2گزینه .134
ه  تـرین طـول مو کوتـاه 2دانیم سري بالمر یعنی تراز فـرود بـه   می

پس داریم: ،باشد میnبیشترین انرژي آزاد شده که از 
  min)

RminR( )(R( 1 1 4R( )
2

nو از  1بلندترین طول موج سري لیمان یعنی فرود به  پس2

max( )
RmaxR( )2 2

1 1R( 4
31 22

min

max

4
R
4
R

3
3

24، 123هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است.4گزینه .135

nrرابطۀتراز  شمارةدانیم شعاع با  می a.nn
را دارد. پس وقتی2

nبه تراز nشده یعنی از تراز  x پس: ،رفته است
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  صحیح است. 3گزینه .137
 باشد: می 2به  4گذار الکترون از مدار 

F r rKq
F ( ) ( )

F r rr

2 2 22 4 0
2 4 2 0

16 164  

 صحیح است. 1گزینه .138
nچون الکترون در تراز  قرار دارد. انرژي فوتون کـه باعـث گسـیل     2

و طـول مـوج آن نیـز     1و  2شود برابر اختالف انرژي ترازهاي  القایی می
 طول این فوتون است. برابر

n
nR( ) ( ) nm

n n
1
22 2

1 1 1 1 1 1 1 400
100 1 4 3  

 صحیح است. 3گزینه .139
 انرژي فوتون ورودي باید دقیقاً برابر اختالف انرژي دو تراز باشد.

 )132صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .140

شـود. بـر طبـق     توسط فیزیـک کالسـیک توجیـه نمـی     4و  3 ،2موارد 
ــیش ــوج     پ ــرژي م ــوج ان ــول م ــاهش ط ــا ک ــی فیزیــک کالســیک ب بین

ها با انرژي جنبشـی   الکترومغناطیس تابش شده زیاد شده و فوتوالکترون
 شوند. بیشتري خارج می

 صحیح است. 3گزینه .141
nr n a2 0  

/ /n r a a nm2 0 02 4 02 005  
/ /r r r a a a nm5 3 0 0 025 9 16 16 005 0 8  

 صحیح است. 2گزینه .142

/W hf eV
8 715

0 0 9 9
3 10 3 10414 10 6

207 10 50 10
  

  صحیح است. 4گزینه .143
max /hf W K W34 15 19

0 06 10 05 10 2 10  
W J19

0 10  

max max
ch W K K

34 8 19
0 9

6 10 3 10 10
150 10

  

max maxK K J19 19 1912 10 10 11 10  

 صحیح است. 3گزینه .144
   شکل زیر خواهد بود. در واقع مدار به

پمال

B

C
D

A

 
اتصـال کوتـاه خواهـد     DCمقاومـت    ،B نقطۀبا حرکت لغزنده به سمت 

تـأثیري در   C نقطۀدر نتیجه اتصال سیم  )B(توسط سیم متصل به  شد
 B نقطـۀ مدار رئوستا ندارد و رئوستا ماننـد حالـت عـادي کـه سـیم بـه       

مقاومـت   Bپس با حرکـت لغزنـده بـه سـمت      ،کند متصل است کار می
 یابد. یابد. پس نور المپ کاهش می ) افزایش میRABموجود در مولد (

 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .145
 دهد. سنج نیروي محرکه را نشان می در حالتی که کلید باز است، ولت

V30  
سـنج متـوالی اسـت، حـذف      که با ولـت  3وقتی کلید بسته شود، مقاومت

 دهد. باال را نشان می 3سنج ولتاژ دو سر مقاومت  شود و ولت می
I A

R r
30 56  

V RI V3 5 15  
 صحیح است. 2گزینه .146

A R ( ) m2 3 2 6 23 2 10 12 10  
LR

A

8 4 2
6

18 10 10 3 10 150212 10
  

/V RI V150 0 5 75  
 صحیح است. 2گزینه .147

eq AR I
r

6  حالت کلید باز6

eq T AR I I
r r

13 3 2  حالت کلید بسته3

A AI I r r
r r

8 8 60 10 48 1610 6 2 10 6  
r r6 12 2  

 صحیح است. 2گزینه .148
 صورت زیر است: مدار معادل شکل داده شده به

3
/ A3 6

/ A1 2 / A0 4 6 10

/ A0 8 3

6/ A2 4

2

 
aRموازي هستند:                 6و  3مقاومت  6 3 29  

aR  موازي است:                            10باbR 10 2 12   
bRمقاومت  cRموازي هستند:       6و  12 6 12 418   

eqR 3 4 2 9  
/

T /
/

I A
I A

I AR r
3
6

3 636 3 6 0 49 1  

اهمـی در قسـمت    6اهمی و  3هاي  جریان آمپرسنج اختالف جریان مقاومت
 سمت چپ مدار است.

A / / /I A3 6 0 4 3 2  
 صحیح است. 3گزینه .149

 کافی است شکل مدار را ساده نماییم.
12

/4 5/1 5

B

6

33

/2 5/2 5

20

A

4
/2 5//2 5/

4 3
6
3 4

/4 5//1 5/
4 

 پس خواهیم داشت:
eqR 4 3 4 11  

 )70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

ي فوتون ورودي باید دقیقا برابر اختالف انرژي دو تراز باشد.
)132  صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

است.1نه  صحیح
شـود. بـر طبـق    توسط فیزیـک کالسـیک توجیـه نمـی     4و  3 ،2د
ــوج    ش ــرژي م ــوج ان ــول م ــاهش ط ــا ک ــی فیزیــک کالســیک ب بین

شده زیاد شده و فوتوالکترون ها با انرژي جنبشـی  رومغناطیس تابش
شوند. تري خارج می

صحیح است.3نه 
nr n an

2
0

/n r a a nm2 0 0/2 4 02 005//r a ar a ar a /2 0 //r aar a /

/ /r r nmr r rr r5 3 0 0 0r rr rr rr r 16 005 0 8/ //a a aaa a0 0 0a a aaa aa a aa a

صحیح است.2نه 

/W hf eVhf
8 715

0 0WW hf 9 9
3 10 3 108

414 10// 6
207 10 50 109

صحیح است.4نه 
max /hf W K WmaxW KW 34 15 19

0 0max /maxW 6 10 05 10 2 10W/ W34 15
0// W

W JW 19
0WW 1

max max
ch W Kc KmaxW KW

34 8 19
0W 9

6 10 3 1034
10

150 10
max maxK K Jmax maxK Kmax mm

19 19 1912 10 1019 11 10

صحیح است.3نه 
به مدار بود.اقع خواهد زیر شکل

/ V150 0 5 75//

صحیح است.2گزینه .147

eq AR I
req AR Ieq حال6

eq T A req T AR I IIeq TT I 1
3 2 3Ar Ar Aحالت

A r
rAI

8 8II 60 10 48 16rrr10 6 2 10 6A rrr
2 2r

صحیح است.2گزینه .148
صورت زیر است: مدار معادل شکل داده شده به

/ A3 6/

/ A1 2// / A0 4/ 6 10

/ A0 8// 3

6/ A2 4/

2

6موازي هستند:                6و 3مقاومت  3 29
aR  1موازي است:                           10با 2 12

bRمقاومت  6موازي هستند:      6و 12 12 418
4 2 9

/
/

/

I A
A

I A
A

r
3
6

3 6//36 6// A/ 4/ A/9 1
اهمـی 6اهمی و  3هاي  جریان آمپرسنج اختالف جریان مقاومت

سمت چپ مدار است.
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 صحیح است. 3گزینه .150
V رابطـۀ با توجه به آنکه حجم جیوه ثابـت اسـت و حجـم اسـتوانه از      AL 

اول اسـت و   لولـۀ جدیـد نصـف قطـر     لولـۀ آید، از آنجایی کـه قطـر    دست می به
A r2 

A A
L L

V V
2 1

2 1
2 1

1
4 4  

LR
A

  
R L A R R

( )
R L A R R

2 2 1 2 2
1 1 2 1 1

4 4 16  
 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 است.صحیح  2گزینه .151
 توانیم بنویسیم: با توجه به جهت جریان داده شده در مدار می

10
5

30

V20

I

V10

I1

I2

P P P

P

I I I
V V V

V v

1 2
20 0 10

5 30 10
15

V 0

PV

 
 )64صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 4گزینه .152
VP w
R

2 2
1

24 24 1248  : در حالت اول 2

VP w
R

2
2

24 24  دوم: در حالت  1832
p W6  

 شود. وات زیاد می 6مصرفی مدار  پس توان
 صحیح است. 4گزینه .153

پـس   ،بیشـتر خواهـد بـود    R2بـه   R1با اتصال متوالی مقاومت معادل آنها از 
 یابد. شیب نمودار کاهش می

 صحیح است. 1گزینه .154
/ (R ) R12 01 5 115  

R /P RI W2 1115 115100  

 صحیح است. 3گزینه .155
ـان کـل        با افزایش مقاومت رئوستا، مقاومت کـل مجموعـه افـزایش یافتـه و جری

ـاژ خروجـی مولـد افـزایش مـی       کاهش می Iپس  ،یابد کاهش می یابـد،   یابـد. ولت
افـزایش   I1پـس   ،ثابت و اختالف پتانسیل آن افـزایش یافتـه اسـت    Rمقاومت 

 یابد. می
میشی

 صحیح است. 1گزینه .156
 درست است.» ب«تنها عبارت 

 ها: بررسی سایر عبارت
هـا از چنـد صـدم ثانیـه تـا چنـد سـده را         زمانی انجـام واکـنش  گسترة الف) 

 گیرد. دربرمی
ج) اشــیاي آهنــی در هــواي مرطــوب بــه کنــدي زنــگ زده و زنگــار تــرد و  

 کنند. اي تولید می شکننده
محلول نقره نیترات باعـث تشـکیل سـریع    د) افزودن محلول سدیم کلرید به 
 شود. رسوب سفید رنگ نقره کلرید می

 )78صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .157
دلیل وجـود داشـتن پیونـد     ها ترکیبات آلی سیرنشده هستند که به ریزمغذي

تواننـد بــا گــاز هیـدروژن واکــنش دهنـد. لیکــوپن هیــدروکربن     دوگانـه مــی 
هاي ناخواسـته را کـاهش    سرعت واکنش بازدارندةن عنوا سیرنشده است که به

دهد، بنابراین با افزودن بازدارنده برخالف کاتـالیزگر شـیب نمـودار مـول ـ       می
نشـده هسـتند کـه     هـا داراي الکتـرون جفـت    یابـد. رادیکـال   زمان کاهش می

 باشد. فعالیت شیمیایی و سطح انرژي آنها زیاد، اما پایداري آنها کم می
 )89صفحۀ ، (شیمی یازدهم

 صحیح است. 2گزینه .158
شده به خاك باغچـه، دچـار نفـخ نشـدن بعضـی       تر سوختن قند آغشته سریع

افراد با مصرف کلـم و افـزایش سـرعت تولیـد اکسـیژن از تجزیـه هیـدروژن        
 تأثیر کاتالیزگر KIپراکسید در حضور 

کامـل و سـوختن    تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت بـه قـرص   سریع
 تأثیر افزایش سطح تماس شده بر روي شعله آتش  گرد آهن پخش

رنـگ شـدن    تـر بـی   تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم و سـریع  سریع
 تأثیر افزایش دما رنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما  محلول بنفش

 تأثیر افزایش غلظت سوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن 
 )81و  80، 79هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .159
n Feچون  O2 شند، پـس  با در معادله داراي مقداري منفی می H2و  3
شوند و از طرف دیگر سرعت هر واکـنش تقسـیم    اولیه بوده و مصرف میمادة 

 آن ماده با سرعت متوسط واکنش برابر است.موازنۀ بر ضریب 
 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .160
شـده در جـدول مربـوط     هاي بیان توان گفت که غلظت با توجه به واکنش می

Cبه ترکیب  H O12 22  شود. باشد، زیرا این ترکیب مصرف می می 11

RC H O C H O C H O
molR R /

s6 12 6 12 22 11 6 12 62 0  ینامز ةزاب رد8
 هیناث 3 ات رفص

LC H O
mol molR / /

s L.s12 22 11
20 4 0 2  

Cاگر غلظت  H O12 22 tدر  11 s3  راx :بنامیم 

(C H O )
[ (x / )]mol.Lmol molR / x /

L.s s L
( )s

12 22 11

11 20 2 0 63
0 3

tواکنش در    s4 :به پایان رسیده است، بنابراین 

/ /
C H O

[ ( )]mol.L
R mol.L .h

( )h
12 22 11

1
1 10 55 0 6 1801

3600
)واکنش  )s

R
3 4

  

 )91صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .161

A B C
mol

t s / mol.L
L

t s / x x x [C] x / mol.L

1

1

2 4
20 0 5 0 04

30 0 5 2 4 0 125

 

x /x [A] / / mol.L 101252 2 0 125 0  شده مصرف Aمقدار  25

A
( / mol.L L)moln(A)

R mol.min
T ( )min

1
10 25 4 230

60
  

 )83صفحۀ (شیمی یازدهم، 

توانیم بنویسیم: جه به جهت جریان داده شده در مدار می

10
5

30

V20

I

V10

I1

I2

P P P

P

I I I
V V VP PP

V v

II
V VP PP PP

VPP

1 2I
20 10PVPPPVPP

5 30 10
15

V 0

PVPP

)64  صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
صحیح است.4نه

VP wV
R
V2 2

1PP 24 242
1248 : در حالت اول 2

VP wV
R
V2

2PP 24 24 دوم: در حالت  1832
p Wpp

شود. وات زیاد می 6مصرفی مدار توان
صحیح است.4نه

پـس   ،بیشـتر خواهـد بـود   R2بـه   R1صال متوالی مقاومت معادل آنها از        
نمودار کاهش می یابد. ب

صحیح است.1نه
/ (R ) R(R ) R12 01 5 115/ ( )/ (R ) R)

R /P RIRR WRI2 1115 115//
1

100
صحیح است.3نه

ل ک ان ج ه افت ش زا اف ه ع ج ل ک ت قا تا ئ ت قا یش

کامـل  تر واکنش دادن پودر قرص جوشان نسبت بـه قـرص   سریع
تأثیر افزایش سطحشده بر روي شعله آتش گرد آهن پخش

ر تـر بـی     تر واکنش دادن قرص جوشان در آب گرم و سـریع سریع  
تأثیر افز شرنگ پتاسیم پرمنگنات در حضور گرما محلول بنفش

تأثیر افزایش غلظتسوختن الیاف آهن در ارلن پر از اکسیژن 
79هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.1گزینه .159
nnFeچون  O2 3O وH2بادر معادله داراي مقداري منفی می
شوند و از طرف دیگر سرعت هر واکـنشاولیه بوده و مصرف میمادة

آن ماده با سرعت متوسط واکنش برابر است.موازنۀبر ضریب
(شیمی یازدهم،

صحیح است.4گزینه .160
شـده در جـد هاي بیان توان گفت که غلظتبا توجه به واکنش می

Cبه ترکیب  H O12 22 11H OHشوباشد، زیرا این ترکیب مصرف میمی

RC
molR /

s
RC H O C H OR6 12 22 11C H OC H OC H OC H O 6 12 6H OHH OHRR 0 8/

ینامز ةزاب رد
هیناث3 ات رفص

Lmol mol/ /
s L.s

Lmol
H O22 11H OH OH OH OH OH O 20 4// 0 2/

Cاگر غلظت  H O12 22 11H OH O  درt s3s  راx:بنامیم

)
[ (x / )]mol.Lmol mol/) x /

L.s s L
(x(xmol x11

1//0 2// 0 6/3s

t   واکنش در  s4:به پایان رسیده است، بنابراین

C H O
[ ( )]mol.L/ /R molL h

([ 1
1 1hh

)/ // 18
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 صحیح است. 4گزینه .162

 
 )92صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .163
 درست است.» ج«تنها عبارت 

 ها: بررسی سایر عبارت
 هستند.NO2و  NOالف) اکسیدهاي نیتروژن موجود در هواي آلوده 

COها در موتور خودروهـا   ب) بر اثر سوختن ناقص سوخت (g)   تولیـد
 اند. هاي خروجی اگزوز خودروها، نسوخته شود. هیدروکربن می

، CO ،SO2موجود در خروجـی اگـزوز خودروهـا؛    آالیندة د) گازهاي 
NO  وx yC H .هستند 

 )92و  91هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .164

سـوزد، انـرژي    فسفر سفید برخالف گاز هیدروژن در هوا و دماي اتاق می
سازي سوختن گاز هیـدروژن بسـیار زیـاد اسـت و در دمـاي اتـاق        فعال

 شود. تأمین نمی
 )95صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .165
 ها: بررسی گزینه

Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده واکنش )1 H6 صـورت   بـه COو  14
 باشند که هر دو گرماده هستند: زیر می

C H O CO H O6 14 2 2 22 19 12 14  
CO O CO2 22 2  

ترین گاز هواکره، نیتروژن است که بـر اسـاس واکـنش زیـر، از      فراوان )2
دسـت   صـورت زیـر بـه    جزیه نیتروژن مونو اکسید به همراه اکسـیژن بـه  ت

 آید: می
NO N O2 22  

شـکل   براي افزایش کارایی مبدل کاتالیسـتی، گـاهی سـرامیک را بـه     )3
 آورند. مش ریز درمی

صـورت زیـر    هاي کاتالیستی خودرو دیزلی به واکنش مربوط به مبدل )4
 NO2 ،4و  NOو مول از هریک از گازهاي است که به ازاي مصرف د
 شود: مول گاز نیتروژن تولید می

NO(g) NO (g) NH (g) N (g) H O(g)2 3 2 22 2 3   
 )99و  98، 97هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .166
و  سـازي آن را کـاهش داده   کاتالیزگرها وارد واکنش شده، انـرژي فعـال  

کنند و در آخـر خـود دسـت نخـورده بـاقی       سرعت واکنش را بیشتر می
 مانند. می

واکـنش، سـطح انـرژي مـواد اولیــه و      Hکاتالیزگرهـا مقـدار عـددي    
حاصـل از یـک واکـنش مشـخص را تغییـر      فـراوردة  ها و مقـدار   فراورده

 دهند.   نمی
 )96و  95هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .167
 کند. عادل فقط با تغییر دما، تغییر میمقدار عددي ثابت ت

بـه مخلـوط گازهـاي داخـل ظـرف تعـادل اول سـبب         N2افزودن گاز 
افزایش فشار گازهاي درون ظرف گردیده، تعادل بر طبق اصل لوشـاتلیه  

جـا شـده، غلظـت گازهـاي      در جهت رفت و تولید آمونیاك بیشتر جابـه 
N2  وNH3  افزایش یافته و غلظت گازH2 یابد. کاهش می 

 )102صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .168

/ /
molNH

?molNH g NH molNH
g NH

3
3 3 3

3

1051 00317  

NH H N3 2 22 3  
 / mol003 0  در ابتدا 0

/ x x x003 2  در تعادل 3

 
لداعت تفرشیپ  هدش فرصم كاینومآ رادقم100

 كاینومآ ۀیلوا رادقم
/

/

( x)mol
x

mol
280 100 0012003  

/ /( ( ))mol mol[NH ]
L L

3
3

003 2 0012 3 102  

/
/

( )mol mol[H ]
L L

2
2

3 0012 1 8 102  

/( )mol mol[N ]
L L

3
2

0012 6 102  

/
/

[H ] [N ] ( ) ( )
K mol .L

[NH ] ( )

3 2 3 3
3 2 22 2

2 3 2
3

1 8 10 6 10 3 9 10
3 10

  

 )102صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .169

SOدر تعادل  (g) O (g) SO (g)2 2 32 2SO (g3S  با افزایش فشار، تعادل به
شود تا فشار سامانه تا حد امکان کاهش یابد، بنـابراین   جا می راست جابه

اکسـید   جا شدن تعادل به راست، تعـداد مـول گـاز گـوگرد تـري      با جابه
 کند. یابد، اما مقدار ثابت تعادل تغییر نمی افزایش و اکسیژن کاهش می

 )104صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 است. صحیح 1گزینه .170

هـا کـاهش یافتـه،     تغییر، غلظت تمـام گونـه   لحظۀ با توجه به نمودار در
توان نتیجه گرفت که حجم ظرف افـزایش یافتـه اسـت کـه      بنابراین می

باشـد. بـا کـاهش فشـار، طبـق اصـل        دلیل کـاهش فشـار تعـادل مـی     به
جـا   تعادل به سمت تعداد مول گازي بیشتر (سمت چپ) جابـه   لوشاتلیه،

افـزایش و غلظـت گـاز     SO2و  O2یجه، غلظت گازهـاي  شده و در نت

)92صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.1نه 

درست است.» ج«عبارت 
ها: سی سایر عبارت

هستند.NO2و NO اکسیدهاي نیتروژن موجود در هواي آلوده 
COها در موتور خودروهـا  بر اثر سوختن ناقص سوخت (g)   تولیـد

اند. هاي خروجی اگزوز خودروها، نسوختهشود. هیدروکربن
، CO ،SO2موجود در خروجـی اگـزوز خودروهـا؛    آالیندة گازهاي 

N وx yC Hx y .هستند
)92و 91هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
سفید برخالف گاز هیدروژن در هوا و دماي اتاق می سـوزد، انـرژي    ر

سازي سوختن گاز هیـدروژن بسـیار زیـاد اسـت و در دمـاي اتـاق        ل
شود.ن نمی

)95صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.4نه 

ها:سی گزینه
Cهاي  هاي مربوط به حذف آالینده واکنش H6 14H وCO صـورت   بـه

باشند که هر دو گرماده هستند: می
C H O CO H O6 14 2 2 2H OO2C H O COO COO COO COO C6 14 2 22H O COH O COO COO COO COCOO

CO O CO2 2CO2CO OOO2

ا ا اف ش اک ا ا ک ا ژ ن اک گا

افزایش فشار گازهاي درون ظرف گردیده، تعادل بر طبق اصل
جـا شـده، غلظـتدر جهت رفت و تولید آمونیاك بیشتر جابـه 

N2 وNH3 افزایش یافته و غلظت گازH2 یابدکاهش می
 صف(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.2گزینه .168
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SO3 یابد، اما غلظت گازهاي  کاهش میSO2  وO2    به مقـدار اولیـه
اسـت، بنـابراین    O2دوبرابـر   SO2رسد. با توجه به اینکه ضـریب   نمی

مربـوط بـه    A بـوده، پـس نمـودار     O2برابر  نیز دو SO2شیب نمودار 
 است. SO2ترکیب 

 )105صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 است. صحیح 2گزینه .171

با توجه به اینکه واکنش تولید آمونیاك از دو گـاز نیتـروژن و هیـدروژن    
افزایش دما سبب کاهش درصد مولی آمونیاك در مخلـوط    گرماده است،

شود. ولی هابر با استفاده از کاتالیزگر توانست واکـنش را در دماهـاي    می
 تر با سرعت مناسب انجام دهد. پایین

 )107صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .172

 هاي ذکرشده درست هستند. عبارت همۀ
 )111تا  109هاي  صفحه  (شیمی دوازدهم،

 صحیح است. 3گزینه .173
 ها: بررسی گزینه

کننده) بـا اتانوییـک اسـید (اسـید      از واکنش اتانول (حالل ضدعفونی )1
 شود. باشد، سنتز می آلی) اتیل استات که حالل چسب می

تواند با تغییر ساختار یا ایجـاد یـک یـا     جدید می تولید یک ماده آلی )2
 چند گروه عاملی همراه باشد.

طـور   توان آن را در شـرایط مناسـب بـه    متانول یک الکل است که می) 3
 مستقیم به متانال که یک آلدهید است، تبدیل کرد.

ــان  )4 C)کلروات H Cl)2 ــه  5 ــی اســت کــه ب ــوان  ترکیــب آل  افشــانۀعن
گیـرد، ایـن ترکیـب، از     موضعی، مورد اسـتفاده قـرار مـی    کنندة سح بی

 شود. واکنش گاز هیدروژن کلرید با اتیلن تهیه می
 )113و  112، 111هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .174
+ 3در ترفتالیک اسید عدد اکسـایش اتـم کـربن گـروه عـاملی برابـر بـا        
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 )116و  115هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .175
ناپـذیر نبـوده و قابـل بازیافـت نیسـتند.       ها زیست تخریب همه پالستیک

 هاي قابل بازیافت است. ترفتاالت از جمله پالستیک ناتیل پلی
 )119تا  117هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.4نه 
هاي ذکرشده درست هستند. عبارت 

)111تا 109هاي  صفحه  (شیمی دوازدهم،
صحیح است.3نه 

ها:سی گزینه
کننده) بـا اتانوییـک اسـید (اسـید     ز واکنش اتانول (حالل ضدعفونی
شود. باشد، سنتز می اتیل استات که حالل چسب می

تواند با تغییر ساختار یا ایجـاد یـک یـا     جدید می ولید یک ماده آلی
گروه عاملی همراه باشد.

طـور   توان آن را در شـرایط مناسـب بـه   متانول یک الکل است که می
قیم به متانال که یک آلدهید است، تبدیل کرد.

ــان C)کلروات H Cl)2 5HH ــه ــی اســت کــه ب ــوان  ترکیــب آل افشــانۀعن
گیـرد، ایـن ترکیـب، از    موضعی، مورد اسـتفاده قـرار مـی   کنندةسح

گاز هیدروژن کلرید با اتیلن تهیه می شود. ش
)113و 112، 111هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.2نه 
+ 3رفتالیک اسید عدد اکسـایش اتـم کـربن گـروه عـاملی برابـر بـا        
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