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2صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-1 ؟نیستاي صحیح  در کدام گزینه معنی واژه

 آواز خوش)) (معمر: سالخوره) (وخامت: خطرناك بودن) (ترنّم: 1
 ) (سجیه: عادت) (معوج: کج) (مایحتوي: آنچه بیرون چیزي است)2
 ) (استشاره: رایزنی) (صحیفه: کتاب) (هویدا: آشکار)3
 ) (آخته: برکشیده) (مقرّره: برقرار شده) (غایی: نهایی)4

-2 ؟نیستطور کامل صحیح  در کدام گزینه به» حیات، لطیفه متأثر، معهود، ذي«هاي  معنی واژه
 شده، داراي حیات، مطلب نیکو ) اثرپذیر، شناخته2 ) افسرده، عهدشده، جاندار، گفتار نغز1
 شده، جاندار، مطلب نیکو ) ناراحت، شناخته4 ) اندوهگین، معمول، زنده، مطالب نیکو3

-3 ؟نیامده استمعنی چند لغت صحیح 
رخور) (مطلق: آزاده) (همگنان: همه) (ورطه: خطـر و دشـواري)   انگاري) (فراخور: د (ابالغ: رساندن نامه) (حدت: تیزي) (مسامحه: ساده

 بهره) (مواالت: یاري کردن) (استخالص: رهایی دادن) (خایب: بی
 ) چهار4 ) دو3 ) سه2 ) یک1

-4 در کدام گزینه غلط امالیی بیشتر است؟
 ) اعتذار و گله کردن، غلیض و ناب، قلتیدن و به پهلو گشتن، ستبر و ضخیم1
 پشتیبانی، معاب و جاي بازگشت، غول اندامی، امارت و ساختمان) مظاهرت و 2
 ور، غرس و کاشتن ) استیصال و درماندگی، ساتور قصابی، محظوظ و بهره3
 ) غدقن و ممنوع، ادا و اطوار، مقهور و مقلوب، ثقط و اطمینان4

-5 در کدام گزینه غلط امالیی مشهود است؟
 در صیانت ذات خویش اهتمام نماید، به جهل منسوبش کنند.) هر که خود را در مقام حاجت فرو هلد و 1
 ) برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد.2
 ) قناعت از موجود ستوده است و از معدوم قانع بودن دلیل وفور دناعت و قصور همت باشد.3
 قریر صدق.زاده را چاره نباشد از گزارد حق و ت ) خردمند و حالل4

آمده است؟ نادرستچند اثر در مقابل آن نویسندة نام  6-
اي به نام آذرباد: سودابه پرتوي) (دیوان غربی ـ شرقی: گوتـه) (مـاه نـو و مرغـان آواره:       (پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران) (پرنده

 کوب) (داستان کباب غاز: جمال میرصادقی)  هاي دوشنبه: عبدالحسین زرین مهاتما گاندي) (قصه
 ) پنج4 ) چهار3 ) سه2 ) دو1

-7 آمده است؟ نادرست هاي کدام گزینه آرایه
اي ام عمري است زین گلشن به یـاد جلـوه   ) رفته1

 

 آمیزي) (مراعات نظیر، حس  ام گوش نه بر بوي گل تا بشنوي افسانه
 

 ) اي کشتی تندرو خیال من همین جا لنگر انداز؛ زیرا براي تو بیش از این اجازه سفر نیست. (تشبیه، کنایه)2
ــان   ) 3 ــه طوفـ ــه طعنـ ــن کـ ــاور مکـ ــاربـ روزگـ

 

 (مجاز، ایهام) جز در هواي زلف تو دارد مشوشم

ــت   ) 4 ــوده اسـ ــوا آسـ ــک هـ ــاه ز تحریـ دل آگـ
 

 (حسن تعلیل، اسلوب معادله)   نیست از باد، خطر تخت سلیمانی را 
 

گزینه ......... جز بهشود،  مجاز دیده میآرایۀ ها در هر دو بیت  گزینههمۀ در  8-
) خســـــروي کـــــار گـــــدایی کـــــی بـــــود1
ــابی    ــد آفتـ ــه برآیـ ــدارد امشـــب کـ ــر آن نـ سـ
ــرد  2 ــون کـ ــنگ آزمـ ــه او سـ ــن کـ ــدان آهـ ) بـ
گل در بر و می در کف و معشـوق بـه کـام اسـت      
ــم  3 ــون دلــ ــت خــ ــده اســ ــافی شــ ) آب صــ
ــروزي      ــذار برفـ ــو عـ ــوزي چـ ــالمی بسـ دل عـ
) گو همه شـهر بـه جـنگم بـه درآینـد و خـالف      4
ــه      ــی بـ ــا یکـ ــۀ تنهـ ــی قلـ ــاریخ مـ ــد تـ رسـ

 
 

مـــایی کـــی بـــود    ایـــن بـــه بـــازوي چـــو   
ــال ــه خی ــوابی   چ ــرد خ ــذر نک ــرد و گ ــذر ک ــا گ ه

ــرد توانـــــد بیســـــتون را بـــــی ســـــتون کـــ
ســـلطان جهـــانم بـــه چنـــین روز غـــالم اســـت
ــرم  خـــــون تیـــــره شـــــده اســـــت آب ســـ

کنــی مــدارا تــو از ایــن چــه ســود داري کــه نمــی
مــن کــه در خلــوت خاصــم، خبــر از عــامم نیســت
ــگ نیســت    ــور لن ــه تیم ــا شکســته ک ــرد پ ــر م ه

 
 

بی یب ن یی ر نص ر ري ی و بهر
) چهار4) دو3) سه2) یک1

در کدام گزینه غلط امالیی بیشتر است؟
) اعتذار و گله کردن، غلیض و ناب، قلتیدن و به پهلو گشتن، ستبر و ضخیم1
پشتیبانی، معاب و جاي بازگشت، غول اندامی، امارت و ساختمان) مظاهرت و2
ور، غرس و کاشتن) استیصال و درماندگی، ساتور قصابی، محظوظ و بهره3
) غدقن و ممنوع، ادا و اطوار، مقهور و مقلوب، ثقط و اطمینان4

در کدام گزینه غلط امالیی مشهود است؟
در صیانت ذات خویش اهتمام نماید، به جهل منسوبش کنند.) هر که خود را در مقام حاجت فرو هلد و 1
) برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد.2
) قناعت از موجود ستوده است و از معدوم قانع بودن دلیل وفور دناعت و قصور همت باشد.3
تتقریر صدق.زاده را چاره نباشد از گزارد حق و ت) خردمند و حالل4

آمده است؟نادرستچند اثر در مقابل آن نویسندةام 
اي به نام آذرباد: سودابه پرتوي) (دیوان غربی ـ شرقی: گوتـه) (مـاه نـو و مرغـانپیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران) (پرنده

کوب) (داستان کباب غاز: جمال میرصادقی) هاي دوشنبه: عبدالحسین زرینمهاتما گاندي) (قصه
) پنج4) چهار3) سه2) دو1

آمده است؟نادرستهاي کدام گزینهرایه
آمی(مراعات نظیر، حسامگوش نه بر بوي گل تا بشنوي افسانهايام عمري است زین گلشن به یـاد جلـوه  ) رفته1
) اي کشتی تندرو خیال من همین جا لنگر انداز؛ زیرا براي تو بیش از این اجازه سفر نیست. (تشبیه، کنایه)2
ــان)3 طوفـ ــه طعنـ ــه کـ ــن مکـ ــاور ــاربـ مشوشمروزگـ دارد تو زلف هواي در ایهام)جز (مجاز،



3صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-9 شود؟ ها در بیت زیر دیده می ه از آرایهگرو  کدام

رود بــا عقــل، آب عشــق بــه یــک جــو نمــی      
 

ــارة  ــاخته از آب و آتشـــم   بیچـ ــه سـ ــن کـ مـ
 

 ) کنایه، تشبیه، تضاد، استعاره2 نما، کنایه، ایهام، استعاره ) متناقض1
 ) تضاد، تشبیه، جناس، ایهام4 نما، جناس،کنایه ) تشبیه، متناقض3

-10 ؟در کدام بیت آمده است تماماً» تشخیص، استعاره و ایهامجناس، «هاي  آرایه
 

ــف) 1 ــر او زل ــان محش ــت ج ــع دال اس ــن یس ک
دینــی بــی یافتــه ره تلخــش ســخن هــر از) 2
گفتش که بگیر این می، این روي و ریا تـا کـی  ) 3
خردمنـــدي کـــه جـــا هـــر او عشـــقۀ دیوانـــ) 4

 

بـــاري شـــماري بـــه درآیـــی حلقـــه آن در کـــه
دینــداري  شــده  گمــره  زلفــش  شــکن  هــر  وز
بــاري برهــی خــود از مــی، یــک کنــی نــوش گــر

ــر  ــش درد او ه ــب   دردي ک ــه طل ــا ک ــاري ج ک
 

-11 ؟نیست هاي کدام گزینه در بیت زیر موجود آرایه
انــد کــام و ناکــامی دریــن گلشــن هــم آغــوش هــم

 

ــل   ــتر از فص ــد ز   بیش ــل باش ــل گ ــا در فص ــامه ک
 

 ) استعاره، تناسب   4 تشبیه) ایهام تناسب، 3 ) تشخیص، جناس2 ) مجاز، تضاد1
-12 شود. پیرو دیده میجملۀ ......... گزینۀ  به جزها  گزینههمۀ در 
ــی  1 ــاد مـ ــو بـ ــوت چـ ــا را   ) گیسـ ــر جـ وزد هـ
ــا مـــن اســـت  2 ــا منـــی، زمانـــه بـ ) تـــا تـــو بـ
) بگــذار بــا تــو عــالم خــود را عــوض کــنم      3
ــت   4 ــاکم مأواســ ــه خــ ــروز بــ ــه امــ ) گرچــ

 

کشـــــاند مـــــا را مـــــاه مـــــیخانـــــۀ تـــــا 
ــوق  ــور و شـ ــت  شـ ــن اسـ ــا مـ ــه بـ ــد جوانـ صـ

یک لحظـه تـو بـه جـاي مـن و مـن بـه جـاي تـو         
ــت   ــال شماســ ــه دنبــ ــاز بــ ــن بــ ــم مــ چشــ

 

-13 ؟ندارددر کدام گزینه نقشِ دستوري مسند وجود 
 بتافتند.) کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه 1
 ) او را مطوقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي.2
 تر از تخلّص خود شناختند. استخالص یاران را مهم) چنانکه همگنان 3
 ) در این نزدیکی موشی است از دوستانِ من او را بگویم تا این بندها ببرد.4

-14 ؟نیستدر کدام گزینه یکسان » ان«مفهوم پسوند 
 ) بابکان، کاویان، سیاوشان2  ) دیلمان، گیالن، سپاهان1
 جویان، خندان) گویان، 4 کنان ) عقدکنان، گلریزان، گریه3

-15 است؟ نادرستمشخص شده در کدام گزینه کلمۀ نقش دستوري 
) چـــه خـــوش فرمـــود آن پیـــر خردمنـــد    1
) اگـــــر خـــــونین دلـــــی از جـــــور ایـــــام2
) بــه پــیش اهــلِ دل گنجــی اســت شــادي     3
ــی  4 ــس م ــه آن کَ ــیار    ) ب ــنج بس ــن گ ــد زی رس

 

نباشــد در جهــان پنــد (مســند) تــر خــوشو زیــن 
ــون     ــدان بیــاور چ ــب خن ــام (مــتمم)  لــبِل ج

  ــتاورد ــه دس ــیک ــی ب ــت  رنج ــادياس ــاد) ش (نه
(مســــند) ســــزاوارکــــه باشــــد شــــادمانی را 

 

-16 تناسب مفهومی دارد؟» از ماست که بر ماست«......... با عبارت گزینۀ بیت ه استثناي ابیات بهمۀ 
 

مــــن مــــزار نخواهــــد چــــراغ دیگــــران از) 1
ــی   ) 2 ــد کس ــکایت کن ــه ش ــران چ ــت دیگ از دس
ترسـم  فزون از نفس کـافر کـیش مـی   از دشمن من ) 3
گنـاه  دل سـنگین  چـرخ  نـدارد  من شکست در) 4

 

کـــز ســـوز ســـینه شـــمع مـــزارم دل خودســـت
سـیلی بــه دسـت خــویش زنــد بـر قفــاي خــویش   

ترسـم  خویش میز دشمن دیگران ترسند و من از 
                                داشـت  زور پـر  مـی  از سـنگ  مـن  مینـاي  بغل در

-17 دارد؟ معنایی تناسب گزینه کدام با »ساخت توان ها سالح حوادث دفع براي تجارب از« جمله مفهوم
 

جهــان از گیــر تجربــه شــد عمــر ،خفتــه دلِ اي) 1
بـــود زیـــان دشـــمنیش و کـــرد نمـــی ســـود) 2
ــه راه ز) 3 ــرو رفتـ ــه مـ ــق در کـ ــواب طریـ صـ
خــاك  عــالم  ایــن  در کــردیم  تجربــه  بــس ) 4

 

نگــر زن و مــرد مــردن کــن دســت بــه اي زنــدگی
شــــد یقــــین بــــدیش تــــا کــــردیم تجربــــه
ــت ــه اســــت داللــ ــه نگــ ــا رد بــ ــردن پــ کــ
هــــالك وقــــت تــــا کننــــد نیکــــی نیکــــان،

 

ــل انــدکــام و ناکــامی دریــن گلشــن هــم آغــوش هــم ــتر از فص ــد زبیش ــل باش ــل گ ــا در فص ــامه   ک
) استعاره، تناسب   4تشبیه) ایهام تناسب، 3) تشخیص، جناس2) مجاز، تضاد1

شود.پیرو دیده میجملۀ .........گزینۀ به جزها گزینههمۀ در 
ــی  1 ــاد مـ ــو بـ ــوت چـ ــا را  ) گیسـ ــر جـ وزد هـ
ــا مـــن اســـت  2 ــا منـــی، زمانـــه بـ ) تـــا تـــو بـ
) بگــذار بــا تــو عــالم خــود را عــوض کــنم      3
ــت   4 ــاکم مأواســ ــه خــ ــروز بــ ــه امــ ) گرچــ

کشـــــاند مـــــا رامـــــاه مـــــیخانـــــۀ تـــــا 
ــوق  ــور و شـ ــت  شـ ــن اسـ ــا مـ ــه بـ ــد جوانـ صـ

یک لحظـه تـو بـه جـاي مـن و مـن بـه جـاي تـو         
ــت   ــال شماســ ــه دنبــ ــاز بــ ــن بــ ــم مــ چشــ

؟ندارددر کدام گزینه نقشِ دستوري مسند وجود 
بتافتند.) کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه 1
) او را مطوقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي.2
تر از تخلّص خود شناختند.استخالص یاران را مهم) چنانکه همگنان 3
) در این نزدیکی موشی است از دوستانِ من او را بگویم تا این بندها ببرد.4

؟نیستدر کدام گزینه یکسان » ان«مفهوم پسوند 
) بابکان، کاویان، سیاوشان2) دیلمان، گیالن، سپاهان1
جویان، خندان) گویان،4کنان ) عقدکنان، گلریزان، گریه3

است؟نادرستمشخص شده در کدام گزینه کلمۀقش دستوري 
) چـــه خـــوش فرمـــود آن پیـــر خردمنـــد    1
) اگـــــر خـــــونین دلـــــی از جـــــور ایـــــام2
) بــه پــیش اهــلِ دل گنجــی اســت شــادي     3
ک4َ آ ه ا) ن گ ز د

نباشــد در جهــان پنــد (مســند)تــرخــوشو زیــن 
ــون     ــدان بیــاور چ ــب خن ــام (مــتمم)     لــبِل ج

  ــتاورد ــه دس ــیک ــی  ب ــت رنج ــادياس ــاد)ش (نه
ا ان ا ش د اش ه اک ند)زا )



4صفحه  زبان و ادبیات فارسی 
-18 است؟ آمده گزینه کدام در »کرد می را شاهان کار التی در بود، دل دریا پدرم« عبارت مفهوم

مـــال نگیـــرد آزادگـــان کـــف بـــر قـــرارالـــف) 
اسـت  تهـی  مـی  و مـال  از من جام و جیب آنکه باب) 
دسـت    بـه  سـلطانی  گـنج  گـدایی  در دارم که منج) 

ــوي درد)  ــی کـ ــان مـ ــود کشـ ــل راه نبـ را بخـ
 

ــو  ــبر چـ ــق دل در صـ ــو عاشـ ــال در آب چـ غربـ
ــا ــی را م ــت فراغت ــه اس ــید ک ــم جمش ــت ج نداش

ــی ــع ک ــردش در طم ــردون گ ــرور دون گ ــنم پ ک
چکـــد مـــی آب ســـبو خشـــک دســـت ز اینجـــا

 

 الف ) د و4 ب ) ج و3 د) ج و 2 ب ) الف و1
-19 است؟ متفاوتابیات بقیۀ مفهوم کدام بیت با 

 

ــه   1 ــین نــ ــر جبــ ــقی بــ ــم را داغ عشــ ) دلــ
) آتشـــی از ســـوزِ عشـــق در دلِ داوود بـــود   2
ــوزِ عشــق  3 ــاطنِ ســعدي ز س ) آتشــکده اســت ب
گنجــد ) حــدیث عشــق بــه طومــار در نمــی    4

 

زبــــــــــانم را بیــــــــــانی آتشــــــــــین ده
ــی   ــک مـ ــه فلـ ــا بـ ــر او  تـ ــگ مزامیـ ــد بانـ رسـ

ــت   ــه در دل اسـ ــوزي کـ ــدسـ ــعار بنگریـ در اشـ
گنجـــد دوســـت بـــه گفتـــار درنمـــی    بیـــانِ 

 

-20 ؟نداردمفهوم دقیق عبارت زیر در کدام گزینه وجود 
 »از آسمان تاج بارد، اما بر سر آن کس که سر فرود آرد«

 

ــرازدت  1 ــت افــــ ــر رفعــــ ــع ســــ ) تواضــــ
) چــــو خــــواهی کــــه در قــــدر واال رســــی 2
ــت    3 ــوي اوسـ ــد خـ ــع کنـ ــر تواضـ ــدا گـ ) گـ
کــــاو پســــت شــــد ) بلنــــدي از آن یافــــت4

 

تکبـــــر بـــــه خـــــاك انـــــدر انـــــدازدت    
ز شـــــیب تواضـــــع بـــــه بـــــاال رســـــی    
ــرازان تواضــــــع نکوســــــت  ــردن فــــ ز گــــ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ

 

 
 
 

ی ر ر و ب ق  ی یِنج) ر ر و
؟نداردمفهوم دقیق عبارت زیر در کدام گزینه وجود 

»از آسمان تاج بارد، اما بر سر آن کس که سر فرود آرد«
ــرازدت  1 ــت افــــ ــر رفعــــ ــع ســــ ) تواضــــ
) چــــو خــــواهی کــــه در قــــدر واال رســــی 2
ــت    3 ــوي اوسـ ــد خـ ــع کنـ ــر تواضـ ــدا گـ ) گـ
کــــاو پســــت شــــد) بلنــــدي از آن یافــــت4

تکبـــــر بـــــه خـــــاك انـــــدر انـــــدازدت    
ز شـــــیب تواضـــــع بـــــه بـــــاال رســـــی    
ــرازان تواضــــــع نکوســــــت  ــردن فــــ ز گــــ
ــا هســـــت شـــــد  در نیســـــتی کوفـــــت تـــ
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 :)٢١ - ٣١( أو المفھوم بیالجواب للترجمة أو التعرعیّن األصّح و األدّق فی  ■■
 

-21 :م إِخوانًایكم إِذ كنتم أَعداًء فأَلَّف بین قلوبكم فأَصبحتلع نعمت هللا ذُكروااُ 
 هایتان الفت برقرار شد و برادران هم گشتید! میان دلکه دشمن شدید، پس  هاي الهی را به خویش تذکر دهید، هنگامی نعمت )1
 خود نعمت خداوند را ذکر کنید، وقتی دشمنان هم بودید، سپس میان قلبتان به هم پیوسته شد تا برادران همدیگر شوید! بر) 2
 پس برادر گشتید!هایتان همدلی ایجاد کرد،  که دشمن بودید، پس میان دل آنگاه ،ریدوآ نعمت خدا را بر خویش به یاد )3
سـپس پیونـد    ،هاي شما الفـت ایجـاد شـد    که دشمنانی شدید، پس میان قلب نعمت خداوند را زمانی ،کنید بر خودتان یاد) 4

 اخوت بستید!

ردات الدخیل« ّم  ةتلک المف م یض ی معج ردات ف ذه المف د ھ راب و نج د األع ت عن ا کان ی م ائع الّت بعض البض رتبط ب د ت ق 22-
 !»:ةالعربیّ  ةمفردات باللغ

اي کـه کلمـاتی    نامـه  ها را در لغت هاي وارد شده گاهی با برخی کاالها مرتبط بودند که اعراب نداشتند و ما این واژه ) آن واژه1
 یابیم! گیرد، می به زبان عربی را دربرمی

اي کـه   نامـه  این لغات را در واژه ) گاهی آن واژگان وارد شده، با بعضی از کاالهایی که اعراب نداشتند، در ارتباط هستند و ما2
 یابیم! گیرد، می لغاتی به زبان عربی را دربرمی

اي که لغات زبـان   نامه شوند و این کلمات در واژه ) آن واژگان که دخیل هستند، به برخی کاالها که اعراب ندارند، مربوط می3
 شوند! گیرد، یافت می عربی را دربرمی

یابیم که کلماتی  اي می نامه اند که اعراب نداشتند و ما آنها را در لغت ز کاالهایی ارتباط داشته) آن لغات وارد شده به بعضی ا4
 گیرد! را به زبان عربی دربرمی

!»  ھذا الّذی تعرف البطحاء وطأتھ/ و البیت یعرفھ و الحّل و الحرم« 23-
شناسند! احرام، او را میو محدودة بیرون خدا و خانۀ شناسد و همچنین  این همان کسی است که دشت مکه قدمگاهش را می )1
!شناسند احرام، او را میمحدودة و خدا و بیرون خانۀ شناسد و  هایش را می ه گاماین کسی است که دشت مک )2
!  شناسند احرام، او را میمحدودة و خدا و بیرون خانۀ شود و  این کسی است که قدمگاهش در دشت مکه شناخته می )3
!شناسند احرام، او را میمحدودة و خدا و بیرون خانۀ شناسد و  این کسی است که دشت مکه جاي پایش را می )4

-24 :!»ُشکراً  الذّي أنعََم علینا نِعماً کثیرةً «
 هایی زیاد را به ما داده است! که نعمت خداوندي برايسپاس ) 1
 فراوان به ما داد! هاي ) شکر براي خدایی که نعمت2
 دهد! است؛ کسی که نعمت زیادي به ما میاز آن اهللا  شکر )3
 تشکر از خداوندي که به فراوانی، نعمت داده است! )4

-25 :الخطأعیّن 
 شود! مشک عطري است که از نوعی از آهوان گرفته می :المسُك ِعطٌر یُتََّخذُ ِمن نَوعٍ ِمَن الِغزالنِ  )1
 شود! تخت گذاشته می براي است که  ملحفه تکه پارچه الّشرَشُف قِطعَةُ قُماٍش تََضُع علی الّسریر: )2
بَة: ألََّف الدُّکتور التّونجي کتاباً یَضمُّ  )3  گیرد! کرد که واژگان عربی را در برمی  لیفدکتر تونجی کتابی تأ الکلماِت الُمعَرَّ
 هاي فارسی است! هعربی داراي ریشواژة صدها  :ِمئاُت الَکلماِت العربیّة ذاُت األصوِل الفاِرسیَّةِ  )4

-26   عیّن الصحیح:
 ترسند، شجاع نیست! تنها کسی که مردم از زبانش می :إّن الشجاع لیس من یخاف الناس من لسانھ) 1
2 ( ً  خدا را از بخشش او سؤال کردند، قطعاً خدا به هر چیزي داناست! :واسألوا هللا من فضلھ إّن هللا کان بکّل شیء علیما
ً  ةبعض الظواھر الطبیعیّ یُخبرنا القرآن عن ) 3 هاي طبیعـی   برخی از پدیدهدربارة انگیزي  قرآن به طرز شگفت :إخباراً عجیبا

 دهد! به ما خبر می
وع، ألنّنا ال ةاکتین و ما قُلنا کلمس کنّا) 4 ن الموض را اي نگفتـیم، زیـرا مـا موضـوع      سـاکت مانـدیم و کلمـه    :نعرف شیئاً ع

 دانستیم! نمی

یابیم! گیرد، می به زبان عربی را دربرمی
ا نامـه  این لغات را در واژه) گاهی آن واژگان وارد شده، با بعضی از کاالهایی که اعراب نداشتند، در ارتباط هستند و ما2

یابیم! گیرد، می لغاتی به زبان عربی را دربرمی
اي که لغاتنامه شوند و این کلمات در واژه) آن واژگان که دخیل هستند، به برخی کاالها که اعراب ندارند، مربوط می3

شوند! گیرد، یافت می عربی را دربرمی
کاالهایی ارتباط داشته) آن لغات وارد شده به بعضی ا4 ک اي می نامه اند که اعراب نداشتند و ما آنها را در لغتز یابیم که

گیرد! را به زبان عربی دربرمی

ّذی تعرف البطحاء وطأتھ/ و البیت یعرفھ و الحل و الحرم« !»  ّذذھذا الّ
شناس احرام، او را میو محدودةبیرون خدا و خانۀشناسد و همچنین  این همان کسی است که دشت مکه قدمگاهش را می)1
شناسد و هایش را می ه گاماین کسی است که دشت مک )2 !شناسند احرام، او را میمحدودة وخدا و بیرون خانۀ کک
شناسند احرام، او را میمحدودة وخدا و بیرون خانۀ شود و این کسی است که قدمگاهش در دشت مکه شناخته می )3
!شناسند احرام، او را میمحدودة وخدا و بیرون خانۀ شناسد و  این کسی است که دشت مکه جاي پایش را می )4

ًکثیرةً« ً ِعع علینا نِعما َممي أنعَم ّ  الذّ :!»ُککُشکراً
هایی زیاد را به ما داده است! که نعمت خداوندي برايسپاس ) 1
فراوان به ما داد! هاي ) شکر براي خدایی که نعمت2
دهد! است؛ کسی که نعمت زیادي به ما میاز آن اهللا  شکر )3
تشکر از خداوندي که به فراوانی، نعمت داده است! )4

:الخطأننعیّن 
ال1 ال َ َ ذُ َ َّ ُ ٌط ُك فُال گ ا آ ا ا ک ا ط !ک
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-27 :الخطأعیّن 
 ها چقدر زیادند و پند گرفتن چقدر اندك! عبرت أکثَر الِعبََر و أقلَّ االعتباَر:ما ) 1
 با موسی سخن گفت! فقط خداوند کلَّم هللاُ موسی تَکلیماً: )2
 کند! ن میهمان خودش را بسیار اکرام میمسلما الُمسلُم یُکِرُم ضیفَھ إکراماً بالغاً: )3
 تر است! خرس پاندا زمان تولد، از موش کوچک من الفأر:دُّب الباندا عندَ الوالدةِ أصغَُر ) 4

-28 :ةعیّن الصحیح عن مفھوم ھذه العبار» تشتَھی السُّفُنُ  ما کّل ما یتمنّی المرء یدرکھ تَجری الّریاُح بما ال
 تَنتَھي!کالبحر ال  تکونُ  اإلنسانِ  تمنیّات )1
 یریده!ما إلی  الوصولِ  علی بالّسعی و المحاولة یقدُر المرءُ  )2
 الّرکوُب علی الّسفینة خِطٌر لکّن ھذا الخطُر ال یسبُّب االستغناَء عنھ! )3
 دائما!ال تتحقُّق أمنیّاُت اإلنساِن دائما، ألّن األوضاَع ال تجري لصالِحھ  )4
-29 »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیر داروها را از داروخانه«
 أستَلُم الدّواء من ھذا المستوصف في آَخر ھذه الممّر! )2 نھایِة ھذا الممّر!َسلِِّم األدویِة ِمن صیدلیّة في  )1
 اِستَِلِم األدویة من الّصیدلیة التي في نِھایة الممّر! )4 في آَخر ھذا الَممّر تجدُ صیدلیّة َسلِّم الدّواء منھ! )3

-30 :ةضع فی الفراغات مفردات مناسب
دری و « ی ص ألم ف عرت ب ی ش وم الماض ی الی دیدف دی ......... و ......... ش ان عن د ةک ف و بع ی المستوص ذھبت إل . ف

 »......... یقول الطبیب: أنت ......... بزکام.
 ـ قطن ةصراع ـ حّمی ـ الوصف) 2 صداع ـ حّمی ـ الفحص ـ مصاب) 1
 صراع ـ محرار ـ الفضح ـ قطن )4 صداع ـ محرار ـ الفحص ـ مصاب )3

-31 الکلمات:فی ضبط حرکات  الخطا عیّن
 ُمنذُ العصِر الجاھلّی! ةَ العربیّ  ةَ دََخْلِت اللغ ةُ الُمفَرداُت الفارسی) 1
 تَجری الریاُح بِما ال تَشتَھی السُّفُُن!) 2
بُھا أحقُّ بِاإلجالِل ِمْن ُمعلِّم الناِس و ُمؤدّبِھم! )3  ُمعلِّم نفِسِھ َو ُمَؤدِّ
 د الّشدائِِد؟علینا أْن نَعلَم أّن اإلخواَن یُعَرفوَن ِعن )4
 

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

ف النَّْقد لغ ی  ةً یُعرَّ ھ إل بمعنی فَْحص الشیء و َکْشف عیوبھ. قسَّم أھل العلم النَّْقد إلی نَْقد بَنَّاء، و ھو الذی یسعی الناقد فی
ار ةأُُسس علمیّ تصحیح الخطأ و إصالحھ بناًء علی  د بإظھ ھ النَّْق ون فی ذی یک و ال دَّام، و ھ ، مبتعداً عن التعصُّب و نَْقد َھ

ر ُحجَّ ن غی ائھم م الیب علمیّ ةأخط ی أس اً عل اً قائم داً ُمتخِصص ّدم نَْق اء یُِق د البَنّ ی النَّْق د ف ان. الناق ال  ةو ال برھ ی مج ف
ام ینتقد بھ لفکر تخصُّصھ، بینما الناقد فی النَّْقد الَھدَّ ھ ةمن غیر إنصاف و بسبب تعصُّ اء أنَّ رأی د البَنَّ ی النَّْق . یری الناقد ف

ام یری أنَّ رأیھ ھو الحقیق ی  ةغیر القابل ةالمطلق ةقد یُقبَل أو قد یُرفَض، لکنَّ الناقد الھدَّ للنَّْقض. ھناک شروط واجب عل
ل  التی یستطیع الناقد من خاللھا ةالنقدیّ  ةالناقد منھا الموھب ن العم ِد م أن یُقّدر األشیاء تقدیراً صحیحاً؛ فیمیِّز العمل الجیّ

س علمیّ ةالقبیح. الثانی ھو العدال ی أُُس اًء عل ھ بن د رأی ر الناق ب و یُفّس وی و التعصُّ ن الھ داً ع ی  ةو األنصاف بعی ال عل
ب أن یکون أحد. و اآلخر ھو ا ة؛ فال یصدر حکمھ من أجل أن یُقلّل من قیمةأساس میولھ الشخصی لتزام األدب حیث یج
 عن األدب فی کّل األحوال! ةلآلخرین باأللفاظ الخارج ةالنَّْقد بعیداً عن اإلساء

-32 :عیّن الصحیح علی حسب النّصّ 
 فی النقد الھدّام یسعی النّاقد لتقلیل شأن األخرین!) 1
 یحسب الناقد فی النقد البنّاء أّن نظره یُقبَل أکثر األوقات!) 2
 التزام األدب فی النقد یجوز أحیاناً!عدم ) 3
 علی کّل ناقد أن ینتقد انتقاداً ال یستطیع أحد أن یرفض نظره و یکون مقبوالً دائماً!) 4

-33 فی النّّص: لم یذکرعیّن ما 
فرٌق بین الناقد البنّاء و الناقد الھدّام!)2الفرق بین النقد الھدّام و النقد البنّاء!) 1
   !ةالنقدیّ  ةمراحل العملیّ  )4  !فی النقد ةالشروط الثالث )3

ّصصب عن األسئلة بما یناسب النّّص ببِج اَ َّة، ثم ةة التالی بدقّ ّصصقرأ النّّص

داروخانه« »:!اي که در آخر این راهرو است، تحویل بگیرداروها را از
ّةةن صیدلیة في )1 نن ِم ِ ِاألدویة ِم مملِّ ّھذا الممر!للَس ّر ھذه الممر)2ِنھایِة ررواء من ھذا المستوصف في آخ َ ّالدّ ُلم َللأست
ّم الدّواء منھ!)3 مملِّ لِلة س َ ّةة صیدلی ُ تجدُ ممر ھذا الممّر َ ررفي آخ ّھایة الممر!)4َ ِھھیدلیة التي في ن یی األدویة من الص ّ ممِلِم للستَ اِ

:ببةضع فی الفراغات مفردات مناسب
دری و « ی ص ألم ف عرت ب ی ش وم الماض ی الی دیدف دی ......... و ......... ش ان عن فةک ی المستوص ذھبت إل . ف

»........ یقول الطبیب: أنت ......... بزکام.
ـ قطن ةّییصراع ـ حمی ـ الوصف)2ّییصداع ـ حمی ـ الفحص ـ مصاب)1 فف
صراع ـ محرار ـ الفضح ـ قطن)4صداع ـ محرار ـ الفحص ـ مصاب)3

الکلمات:فی ضبط حرکات الخطاننعیّن
الفارسی) 1 ُداُت َفر ففالم ِیی اللغ ةُُ ْ ّالجاھلی!ی یةَ   العربیغغغ ةَ اللغَ ِِالعصِر ننُمنذُ
ننفُُن!) 2 ُّففھی السُّ َھھشتَ َششما ال تَ مم بِ ُجری الریاح ججتَ
ھھبِھم!)3 ؤؤ و ُمؤدّ ِِالناِس ممعلِّم عع ُم نن ِمْن ِ ِاإلجالِل اا بِ ُّھا أحقُّ ھھبُ ؤؤ ُمَؤدِّ ھھم نفسِھ َو ِ ممعلِّ ععُم
نن ِعن)4 ِ َفوَن عع یُعَر َ اإلخواَن ّ أن َ نَعلم دددائِِد؟ْعلینا أن ّددنند الّش

):٣٣و ٣٢(

لغ دْقد النَّ قف َّ ددقد لغیع ققف الن اانَّاء، و ھو الذی یسعی الناقد فیغغغةًععر نند بَ ددْق ققد إلی نَ ددْق َّققم أھل العلم النَّ َّممف عیوبھ. قسَّ ْففْش َششص الشیء و َک صصْح ححبمعنی فَ
یًتصحیح الخطأ و إصالحھ بناء علی  س  علمیّةأُ ّیس سسُس د بُُ ھ النَّْق ون فی ذی یک و ال ام، و ھ َّققدَّ ددْقد َھ ققب و نَ ُّبب عن التعصُّ ، مبتعداً

ر حجَّ ن غی ائھم م ججخط الیب علمیةُ ی أس ّ عل ً ا ً قائم ً ا صصتخِصص تت ُم داً َققّدم نَْق ُققاء یُِق َنند البنّ ی النَّْق د ف ان. الناق ی ةَّققو ال برھ ف
ام ینتقد َددد الھدَّ ددْق َّققصھ، بینما الناقد فی النَّ بھ لفکرُّصصتخصُّ ببمن غیر إنصاف و بسبب تعصُّ اء أنةُّ َنند البنَّ ی النَّْق َّقق. یری الناقد ف

ام یری أنَّ رأیھ ھو الحقیق َّ الناقد الھدَّ َّض، لکنَّ ضضرفَ ُررل أو قد ی َللقب ةغیر القابل ةالمطلق ةُقققد ی بقق ضضْقض. ھناک شروط واج ققللنَّ
ًةة ً ًأل أ



7صفحه  زبان عربی

 :)٣۵ و ٣۴عیّن الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی ( ■■
 

ة!  أنزل هللا من السّماء ماء و أصبحتِ «الکلمات و محلّھا اإلعرابّی:  ةعن نوعیّ  الخطاعیّن  -34 »األرض مخضرَّ
 »األرض«ـ فعل و فاعلھ  ةـ ماٍض ـ للمخاطب ةفعل من األفعال الناقص: أصبحت) 1
 ـ مفرد ـ مذکر/ فاعل و مرفوع ةـ اسم ـ معّرف بالعلمیّ  ةهللا: لفظ الجالل) 2
 ةفعلی ةو الجمل» هللا«ـ متعٍد/ فاعلھ » إفعال«أنزل: فِعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مصدره علی وزن ) 3
 »أصبحت«: اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ اسم مفعول ـ نکره/ خبر لـِ ةمخضرَّ ) 4

ّی:  ةعیّن الصحیح عن نوعیّ  ا اإلعراب ت الکلمات و محلّھ ی کن ا لیتن افر ی ول الک داه و یق ّدمت ی ا ق رء م ر الم وم ینظ ی 35-
 ً  ترابا

 ةفعلی ةو الجمل» المرء«ـ معلوم/ فعل و فاعلھ » نظر«ینظر: فعل ـ مضارع ـ فیھ حرف زائد واحد ـ من مصدر  )1
 ثی من باب تفعیل ـ متعٍد/ فعل و فاعلھ ضمیر بارزقدّمت: فعل ـ ماٍض ـ للغائب ـ مزید ثال )2
 / مفعول و منصوبةما: اسم ـ من الکلمات الشرطیّ  )3
 الکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معّرف بأل/ فاعل و مرفوع )4
 
 

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

-36 بمعنی المضارع:عیّن الفعل الماضی 
  !لّما وصلنا إلی المطار أصبحنا فرحین) 1
2 ( ً  التقتلوا أنفسکم إّن هللا کان بکم رحیما
 !ةالعقّاد الّذی کان صحفیّاً و مفّکراً اعتقد أّن الجمال ھو الحّریّ ) 3
 کان بعض المستشرقین یدعون العالم المسیحّی لفھم حقائق الدّین اإلسالمّی!) 4

-37 في صیغة المخاطِب:» کانَ «فعُل  ما جاءفي أی عبارٍة 
 تَعرُف شیئاً َعِن الموضوع! کنت ساکتا و لم تقل کلمة، ألنك كنت ال )1
 ما قدَّمت یداهُ و یقوُل الکافُر یا لَیتَني کنت ترابا! یوم ینظُر المرءُ ) 2
 تَجتھدَ!یا طالَب العلم! ُکن عالي الھّمِة ألنّك ال تَحتاُج في بلوغك إّال أن  )3
 علیك أن تکوَن مجتھداً في اکتساِب العلوِم لکی تصَل إلی أھدافك الّسامیة!  )4

-38 فیھ المفعول المطلق: لیسعیّن ما 
ً یواِن ألنّھ کان یَعَمل عمالً عجیبنُظر إلی ذلک الحاُ ) 1  !ا
 وقَف الّالعبوَن وقوفاً بعد اللّعب حتی یستریحوا!) 2
 إلی هللا توبةً خالصة!یا أیّھا الذین آمنوا، توبوا ) 3
 نربّی أوالدَنا في المجتمع تربیةً صالحة!) 4

-39 لمن .........:  ةتُقال ھذه العبار» علی قلبی ةمؤثر ةً قرأَت القرآن قراء«
 !القراءةالفاعل حین  ةیسأل عن حال) 2  یشّک علی وقوع الفعل!) 1
 !ءةالقراتأثیر  ةیشک علی کیفیّ ) 4 وقوع الفعل! ةیسأل عن کیفیّ ) 3

-40 :للتأکید علی فعل لم یستخدممصدراً عیّن 
  إّنما یریدُ هللا لیُذھب عنکم الّرجس و یطّھرکم تطھیرا! )1
 َمن ذا الذي یُقرُض هللا قرضاً حسناً فیضاعفھ! )2
 لنساِعِد الفقراء مساعدةً لیستغنوا عن الّظالمین!) 3
 الحنون!الوالد کالجامعِة مواجھةً  واَجھنا اُستاذُ ) 4

ٍ
ةة/ مفعول و منصوبییةّما: اسم ـ من الکلمات الشرطی)3
ّار) ـ مذکر ـ اسم فاعل ـ معرف بأل/ فاعل و مرفوع)4 ّااالکافر: اسم ـ مفرد (جمعھ: الکفّ

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

بمعنی المضارع:ننعیّن الفعل الماضی 
االما وصلنا إلی المطار أصبحنا فرحین) 1 ّ!
2 (ً ً هللا کان بکم رحیما ّالتقتلوا أنفسکم إن
ّ الجمال ھو الحریّ) 3 ّ اعتقد أن ّّرر و مفّکراً ً ّااذی کان صحفیا ذذاد الّ !ةّااالعقّ یی
ّین اإلسالمی!) 4 ّ لفھم حقائق الدّ ّکان بعض المستشرقین یدعون العالم المسیحی

ِفي صیغة المخاطب:»َکاَن«ُفعُلما جاءٍفي أی عبارة
نن َعِن الموضوع!کنت ساکتا و لم تقل کلمة، ألنك كنت ال )1 ُعرُف شیئاً ععتَ
ُالمرء) 2 ننیتَني کنت ترابا!ُیوم ینظر یی یا لَ ُ الکافر ُ و یقوُل ُت یداهُ تتَم ّما قدّ
أن  )3 ّفي بلوغك إّال ُحتاُج َححك ال تَ ّكك ألن ةةن عالي الھمِة ّ ُُنن العلم! ُک َجتھدَ!َیا طالب ججتَ
ّاا إلی أھدافك السامیة!  )4 َلکی تصل ِ العلوم اکتساب ِفي َعلیك أن تکون مجتھداً

فیھ المفعول المطلق:لیسننعیّن ما
1 (ُ ًل عمالً عجیبررُنُظر إلی ذلک الحا للعَم َععھ کان ی ّھھ ألن !اًححیواِن بب
عع بعد اللّعب حتی یستریحوا!) 2 ّالّالعبوَن وقوفاً َوقف
ا)3 ت ا ن آ ن الذ ا أ ة!ّا خال ةً ت هللا ًإل



8صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
آیـۀ  سوي زندگی مبتنی بر تفکر سوق دهد، بـا پیـام کـدام     جاهلیت را متحول کند و مردم را بهجامعۀ آمد تا  )اینکه پیامبر اکرم ( 41-

 شریفه ارتباط معنایی دارد؟ 
1 (﴿... ّ ً  ا  ر ٓ و   م ا ّ و ا    ﴾ ا 
ل و او﴿) 2 ا ا ا ا ا و ا ّ ا ا    ﴾ا   ا
3 (﴿... س  م ا ان  ب و ا ت و ا  ا ّ    ﴾ ار ر 
ب﴿) 4 ا ا ّ او  ّ ن ا   ّ ن وا ی ا    ﴾ 
یـک از معیارهـاي    به ترتیب بـا کـدام  » گرایی سد جاهلیت و خرافه شکستن«و » ها در انحصار گروهی محدود نباشد ها و ثروت نعمت« 42-

 اسالمی مرتبط است؟   جامعۀ
 گرایی مداري ـ عقل والیت) 2  طلبی مداري ـ عدالت ) والیت1
 گرایی طلبی ـ عقل ) عدالت4  طلبی طلبی ـ عدالت ) عدالت3
یـک از معیارهـاي جامعـه و تمـدن      به ترتیب به کدام» مانع اصلی فساد و تباهی«و » تشکیل حکومت اسالمی و پذیرش والیت الهی« 43-

 اسالمی اشاره دارد؟  
 ) اطاعت از خدا، رسول و امام ـ ارتقاي جایگاه خانواده 2 ارزه با خرافاتگرایی و مب ـ عقل ) اطاعت از خدا، رسول و امام1
 گرایی و مبارزه با خرافات طلبی ـ عقل عدالت) 4 طلبی ـ ارتقاي جایگاه خانواده عدالت) 3

ـ سالۀ  23نزول  رد و بـر آن  آیات قرآن کریم و دعوت مکرر آن به خردورزي و دانش به همراه کدام عامل در برابر جاهلیت سدشکنی ک 44-
 جامعه چه اثري نهاد؟

 به وجوب کسب دانش ـ آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمود  )هاي دائمی پیامبر ( ) تشویق1
 به وجوب کسب دانش ـ آنان را مشتاق علم ساخت )هاي دائمی پیامبر ( ) تشویق2
 هاي حاکم بر نظام جاهلی ـ آنان را مشتاق علم ساخت ) تالش براي رفع تبعیض3
 آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمودهاي حاکم بر نظام جاهلی ـ  ) تالش براي رفع تبعیض4

-45 عباس، چه وضعیتی براي جایگاه زن پدید آمد؟ امیه و بنی ) با روي کار آمدن حاکمان بنیتمدن اسالمی پس از رسول خدا ( دورةدر 
 گرفت. اختیار همسر یا پدرشان قرار می ) زنان از حق مالکیت برخوردار نبودند و دسترنج کارشان در1
 شد، کما اینکه در گذشته نیز سابقه نداشت. ) حق تحصیل علم و دانش براي زنان بد شمرده می2
 کند؛ اما این نگاه دوباره در دربار و مسلمانان شایع گردید. ) گرچه قرآن کریم تلقی درجه دوم بودن زن را نفی می3
 شد. گرفت و حقوق الهی آنان نادیده گرفته می زنان در دربار و حرمسرا صورت می ) رفتارهاي نادرستی نسبت به4

-46 اقتدار ملی چیست و دست نیافتن مردم یک کشور به حقوق خود معلول چیست؟مایۀ با توجه به سخنان مقام معظم رهبري 
 ) علم ـ منزوي شدن مردم آن کشور2 ) عزت ـ منزوي شدن مردم آن کشور 1
 بهره بودن مردم آن کشور از علم ) علم ـ بی4 هره بودن مردم آن کشور از علم ب ) عزت ـ بی3

ّـ﴿شریفۀ آیۀ با توجه به  رود، کـدام   کار می سومین روش تبلیغی که براي گفتگو با مردم و رساندن پیام الهی به ﴾ادع ا  ر 47-
 روش است؟

 مهربان و نرم رفتار کردن) 4 نیکوشیوة ) جدال به 3 ) اندرز نیکو2 ) دانش استوار1
-48 یک از آثار مثبت حوزه عدل و قسط است؟ العمل در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی مربوط به کدام عکس

  مندي بیشتر از طبیعت ) توانایی بهره2  زدگی ) جلوگیري از مصرف1
 ) توجه به قانون4 ) مشارکت مردم در تشکیل حکومت3

-49 ها به استعمار نو، کدام رفتار از سوي کشور استعمارگر است و این پیامد در کدام حوزه در تمدن جدید ظهور پیدا کرد؟ مقصود از گرفتاري ملت
  علم و فناوريحوزة ) به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها ـ 1
 عدل و قسطحوزة ) به تاراج بردن ذخایر و منابع کشورها ـ 2
 عدل و قسطحوزة ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ 3
 علم و فناوريحوزة  ) استقرار افراد وابسته در مسند قدرت ـ4

-50 و استحکام نظام حکومتی یک کشور، به ترتیب چه موقعیتی در جهان براي آن پدید خواهد آورد؟ ضعف
 ن یوغ اسارت بر آنها) انزوا و همراه و همدل نیافتن ـ تابع کردن دیگران و افکند1
 ) انزوا و همراه و همدل نیافتن ـ حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان2
 حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان هاي نادرست ـ ) تبلیغ حق با روش3
 هاي نادرست ـ تابع کردن دیگران و افکندن یوغ اسارت بر آنها ) تبلیغ حق با روش4

سالمی اشاره دارد؟  
) اطاعت از خدا، رسول و امام ـ ارتقاي جایگاه خانواده 2ببارزه با خرافاتگرایی و مب ـ عقل ) اطاعت از خدا، رسول و امام1
 گرایی و مبارزه با خرافاتطلبی ـ عقل عدالت)4طلبی ـ ارتقاي جایگاه خانواده عدالت) 3

ـ سالۀ 23زول  ــ رد وآیات قرآن کریم و دعوت مکرر آن به خردورزي و دانش به همراه کدام عامل در برابر جاهلیت سدشکنی ک
جامعه چه اثري نهاد؟

به وجوب کسب دانش ـ آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمود )هاي دائمی پیامبر ( ) تشویق1
به وجوب کسب دانش ـ آنان را مشتاق علم ساخت)هاي دائمی پیامبر ( ) تشویق2
هاي حاکم بر نظام جاهلی ـ آنان را مشتاق علم ساخت) تالش براي رفع تبعیض3
آنان را جویاي عدالت اجتماعی نمودهاي حاکم بر نظام جاهلی ـ ) تالش براي رفع تبعیض4
عباس، چه وضعیتی براي جایگاه زن پدید آامیه و بنی) با روي کار آمدن حاکمان بنیتمدن اسالمی پس از رسول خدا (دورةدر
گرفت. اختیار همسر یا پدرشان قرار می) زنان از حق مالکیت برخوردار نبودند و دسترنج کارشان در1
شد، کما اینکه در گذشته نیز سابقه نداشت.) حق تحصیل علم و دانش براي زنان بد شمرده می2
کند؛ اما این نگاه دوباره در دربار و مسلمانان شایع گردید.) گرچه قرآن کریم تلقی درجه دوم بودن زن را نفی می3
شد. گرفت و حقوق الهی آنان نادیده گرفته میزنان در دربار و حرمسرا صورت می) رفتارهاي نادرستی نسبت به4

اقتدار ملی چیست و دست نیافتن مردم یک کشور به حقوق خود معلول چیست؟مایۀ ا توجه به سخنان مقام معظم رهبري 
) علم ـ منزوي شدن مردم آن کشور2) عزت ـ منزوي شدن مردم آن کشور 1
بهره بودن مردم آن کشور از علم ) علم ـ بی4ببهره بودن مردم آن کشور از علم ب ) عزت ـ بی3

ـّـــ﴿شریفۀ آیۀ ا توجه به  ررر ا رودکار میسومین روش تبلیغی که براي گفتگو با مردم و رساندن پیام الهی به﴾ادع
روش است؟

به3) اندرز نیکو2) دانش استوار1 مهربان و نرم رفتار کر) 4نیکوشیوة) جدال
یک از آثار مثبت حوزه عدل و قسط است؟العمل در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی مربوط به کدامعکس



9صفحه  فرهنگ و معارف اسالمی
-51 اند؟ کار برده فقها و خود چه تعابیري را بهدربارة به اسحاق بن یعقوب به ترتیب  امام عصر (عج) در پاسخ

 ) حجت امام زمان بر مردم ـ حجت امام زمان بر مردم 2 ) حجت خدا بر فقها ـ حجت امام زمان بر مردم1
 ) حجت امام زمان بر مردم ـ حجت خدا بر فقها4 ) حجت خدا بر فقها ـ حجت خدا بر فقها3

-52 یر در آیات قرآن کریم هدف و روایات معصومین (س) از فرستادن گروهی از مردم براي تفقّه در دین چیست؟با تدب
1 (﴿... رون﴿) 2 ﴾وا           ّ ا ا   ﴾روا  اذا ر
ا  ا رواة ) 3 ون  ﴿) 4 ر  ً﴾  و  

هاي امامت در عصر غیبـت اسـت و بـه فـرض      یک از مسئولیت استمرار کدامنتیجۀ پاسخگویی به مسائل جدید مطابق با احکام دینی،  53-
 گردد؟ خالف آن، چه مشکالتی حادث می

 توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی ) مرجعیت دینی ـ مردم با وظایف خود آشنا نمی1
 توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت است، به اجرا درآورد. نمی) مرجعیت دینی ـ 2
 توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت است، به اجرا درآورد. ) والیت ظاهري ـ نمی3
 توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی ) والیت ظاهري ـ مردم با وظایف خود آشنا نمی4
یک از شـرایط ولـی فقیـه     ترتیب مرتبط با کدام  به» جهانیپیچیدة رهبري جامعه در شرایط «و » درت در مقابل تهدیدهاایستادن با ق« 54-

 باشد؟ می
 ) شجاعت و قدرت روحی ـ شجاعت و قدرت روحی2 ) مدیر و مدبر بودن ـ شجاعت و قدرت روحی1
 مدیر و مدبر بودن ) شجاعت و قدرت روحی ـ4 ) مدیر و مدبر بودن ـ مدیر و مدبر بودن3

-55 دارد؟ کند و به پذیرش بندگی او وامی ایمان انسان به مضمون کدام روایت شریفه، طبیعتاً انسان را تسلیم خدا می
 بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس (خود را) به کمتر از آن نفروشید. ا) همان1
 ي خودم.) اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را برا2
 ) خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان کوچک است.3
 کسی مثل خودت نباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.بندة ) 4

-56 دنبال دارد؟ اي به عزت نفس معلول چیست و چه ثمره
 ) باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ احساس حضور در پیشگاه خدا1
 ماندن بر عزم و تصمیم ـ حفظ پیمان با خدا) باقی 2
 تسلیم و بندگی خدا ـ احساس حضور در پیشگاه خدا) 3
 حفظ پیمان با خدا تسلیم و بندگی خدا ـ) 4

ّة﴿عبارت شریفه  ن  ا -57 مقدمه چیست؟ ﴾ 
دةٌ ﴿) 1 ا ا و ز ّ﴿) 2 ﴾ّ ا   ﴾  و  و  ذ
ّا ﴿) 3 ً ﴿) 4  ﴾ ا ة     ﴾ّ ا

مبارکه مورد توجه واقع شده است و غایت خداوند از بیان نعمت همسـران  آیۀ ارتباط رزق و روزي حالل با تربیت فرزند و نسل در کدام  58-
 آرامش آفرین، کدام است؟

1 (﴿ ُ َ َ ِ و   ا ا ُ َ ِ  ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ونَ ﴿ـ  ﴾...اَن  َ َ َ ٍم  ِ ٍت  ٓ َ  َ ِ  ﴾اِن  ذ
2( ﴿... ُ َ َ ِ و   ا ا ُ َ ِ  ً ُ اَزوا ِ ُ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ ونَ ﴿ـ  ﴾اَن  ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن َو  ِ ُ﴾ 
3( ﴿ ِ  ُ َ  َ َ َ ً َو  ُ اَزوا ِ ْ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ...َو ا َ ِ َ  ُ ِ ونَ ﴿ـ  ﴾اَزوا ُ َ  ُ  ِ ِ ا َ ِ ِ َن َو  ِ ُ﴾ 
4( ﴿... َ ِ َ  ُ ِ ِ اَزوا  ُ َ  َ َ َ ً َو  ُ اَزوا ِ ْ ِ اَ  ُ َ  َ َ َ  ُ ونَ ﴿ـ  ﴾َو ا َ َ َ ٍم  ِ ٍت  ٓ َ  َ ِ  ﴾اِن  ذ
-59 یک از اهداف ازدواج اشاره دارد؟   کدامبه به ترتیب » بخش وحدت روحی زن و مرد تحکیم«و » اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد«
 ) انس با همسر ـ رشد اخالقی و معنوي2 ) پاسخ به نیاز جنسی ـ رشد اخالقی و معنوي1
 پرورش فرزندان ) پاسخ به نیاز جنسی ـ رشد و4 ) انس با همسر ـ رشد و پرورش فرزندان3

-60 گردد؟ ضرورت مشورت با والدین در انتخاب همسر از دقت در پیام کدام حدیث استنباط می
 تر از ازدواج نیست.  ) هیچ بنایی نزد خدا محبوب1
 ) کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است، پس باید براي نصف دیگر از خدا پروا داشته باشد.2
 خواند. ص متأهل برتر از هفتاد رکعت نمازي است که شخص مجرد می) دو رکعت نماز شخ3
کند. ) عالقه شدید به چیزي آدمی را کور و کر می4

توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی ) والیت ظاهري ـ مردم با وظایف خود آشنا نمی4
یک از شـرایط ولـیترتیب مرتبط با کدامبه» جهانیپیچیدةرهبري جامعه در شرایط «و » ققدرت در مقابل تهدیدهاایستادن با ق«

باشد؟می
) شجاعت و قدرت روحی ـ شجاعت و قدرت روحی2) مدیر و مدبر بودن ـ شجاعت و قدرت روحی1
مدیر و مدبر بودن) شجاعت و قدرت روحی ـ4) مدیر و مدبر بودن ـ مدیر و مدبر بودن3

دارد؟کند و به پذیرش بندگی او وامییمان انسان به مضمون کدام روایت شریفه، طبیعتاً انسان را تسلیم خدا می
بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس (خود را) به کمتر از آن نفروشید. ا) همان1
ي خودم.) اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را برا2
) خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیرخدا در چشم آنان کوچک است.3
کسی مثل خودت نباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.بندة) 4

دنبال دارد؟اي بهعزت نفس معلول چیست و چه ثمره
) باقی ماندن بر عزم و تصمیم ـ احساس حضور در پیشگاه خدا1
ماندن بر عزم و تصمیم ـ حفظ پیمان با خدا) باقی2
تسلیم و بندگی خدا ـ احساس حضور در پیشگاه خدا) 3
حفظ پیمان با خداتسلیم و بندگی خدا ـ) 4

ةّة﴿عبارت شریفه  ا مقدمه چیست؟﴾ن
دةٌ ﴿) 1 ا ا و ز ّ﴿) 2﴾ّ ا ﴾  و  و  ذ
ّا ﴿) 3 ً﴿) 4﴾ ا ة   ا ﴾ّ ا

مبارکه مورد توجه واقع شده است و غایت خداوند از بیان نعمت همآیۀ رتباط رزق و روزي حالل با تربیت فرزند و نسل در کدام 
رامش آفرین، کدام است؟

1(﴿ُ َ َو ا ا ُ ََ ً اَزوا ُ ُ اَ ُ َ َ َ َ وَن﴿﴾اَن َ َ َ م ت ٓ َٓ َ ذ ﴾ان
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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. 

If you have a mobile phone, ……… that it is turned off. 61-
1) you will be checked  2) you can be checked  
3) you will check  4) check 
Emil and Loura ……… shouting at each other next door the other day. 62-
1)  could be heard 2) can be  heard 3) must hear 4) must be heard 
The professional boxer ……… his opponent out last week. 63-
1) had knocked 2) knocks 3) knocked 4) knock 
Which sentence is grammatically wrong? 64-
1)  I was sitting at the back of the theater and could not hear very well. 
2) Although the fire spread quickly, everybody was able to escape. 
3) We had a lovely room in the hotel. The lake could see through the window. 
4) There can't be many people in the world who have not watched television. 
In Iran, there are the climatic ……… which result in the creation of different plants.65-
1)  customs 2) discounts 3) crafts 4) diversities 
If people practice art, they will ……… with their stress and enjoy the pleasure of making 66-
artwork. 
1)  consist of 2) jump into 3) get along 4) look back 
London underground managers employed a man with an artificial leg to ride up and down on 67-
the escalators all day to indicate the passengers they are safe. 

       The underlined word means ……… . 
1)  recognize 2) place 3) show 4) reflect 
An increase in some cancers may reflect over using plastics as a/an ……… material.68-
1)  useful 2) harmful 3) polluted 4) accessible 

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. 

The report shows a way in which sea water can be (69) …….. to drinking water using a 
simple (70) ……… called a (71) ……… solar still. This device consists of a plastic 
container with a clear plastic dome, a rubber tube and a smaller container called a distilled 
water (72) ……….. .

69-
1) collected  2) consumed 3) described 4) converted 

70-
1) description 2) goods 3) device 4) component

71-
1) floating 2) absorbing  3) rising 4) requiring 

72-
1) cooperation 2) collector 3) conductor 4) pollutant 

Which sentence is grammatically wrong? 
1)  I was sitting at the back of the theater and could not hear very well. 
2) Although the fire spread quickly, everybody was able to escape. 
3) We had a lovely room in the hotel. The lake could see through the window. 
4) There can't be many people in the world who have not watched television. 
In Iran, there are the climatic ……… which result in the creation of different plants.
1)  customs 2) discounts 3) crafts 4) diversities 
If people practice art, they will ……… with their stress and enjoy the pleasure of ma
artwork. 
1)  consist of 2) jump into 3) get along 4) look back 
London underground managers employed a man with an artificial leg to ride up and dow
the escalators all day to indicate the passengers they are safe. 

The underlined word means ……… .
1)  recognize 2) place 3) show 4) reflect 
An increase in some cancers may reflect over using plastics as a/an ……… material.
1)  useful 2) harmful 3) polluted 4) accessible 

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. 

The report shows a way in which sea water can be (69) …….. to drinking water us
imple (70) ……… called a (71) ……… solar still. This device consists of a p
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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: 

Sometimes, two or more planets may appear to be quite close together in the sky. If they get 
very close, there is said to be a conjunction. Planets can often be recognized in the night sky 
because they shine with a steadier light than the twinkling stars. Twinkling is caused by the 
movements is the Earth's atmosphere. Planets twinkle less because their apparent sizes as 
seen from the Earth are greater than those of the stars. Stars are only points of light, even in 
the largest telescopes. 

The Sun rises and sets each day because the Earth is turning on its axis of rotation. It does 
this once every 24 hours while at the same time traveling round the Sun on its yearly 
journey. All the plants rotate, but at different rates. The Earth has seasons because the 
rotation axis, which runs between the north and south poles, is titled at an angle to our path 
round the Sun. Similarly, the rotation axes of most of the planets are titled, too. Mar's tilt is 
similar to Earth's and Mars experiences seasons in the same way. Uranus, axis is practically 
at right angles to its path; it seems to lie on its side. 
According to the passage, a conjunction happens when ……… .73-
1) planets get very close in the sky 
2) planets get very far in the sky 
3) none of the planets get very close together 
4) the rotation axis of most of the planets are tilted 
Which statement about the passage is NOT true? 74-
1) Stars are only points of light, even in the largest telescopes. 
2) Twinkling is caused by the movements in the Earth's atmosphere. 
3) Planets twinkle less because their sizes from the Earth are smaller than the stars.  
4) Planets can often be recognized in the night sky because they shine with a fixed light. 
The word "rate" in the 2nd paragraph is closet in meaning to ……… .75-
1) sort 2) level 3) effect 4) speed 
The word "its" in the last line of the passage refers to ……… .76-
1) axis 2) Mars 3) the Earth  4) Uranus 

he largest telescopes.
The Sun rises and sets each day because the Earth is turning on its axis of rotation. It

his once every 24 hours while at the same time traveling round the Sun on its y
ourney. All the plants rotate, but at different rates. The Earth has seasons becaus
otation axis, which runs between the north and south poles, is titled at an angle to our
ound the Sun. Similarly, the rotation axes of most of the planets are titled, too. Mar's 
imilar to Earth's and Mars experiences seasons in the same way. Uranus, axis is practi
t right angles to its path; it seems to lie on its side. 
According to the passage, a conjunction happens when ……… .
1) planets get very close in the sky 
2) planets get very far in the sky 
3) none of the planets get very close together 
4) the rotation axis of most of the planets are tilted 
Which statement about the passage is NOT true? 
1) Stars are only points of light, even in the largest telescopes. 
2) Twinkling is caused by the movements in the Earth's atmosphere. 
3) Planets twinkle less because their sizes from the Earth are smaller than the stars.  
4) Planets can often be recognized in the night sky because they shine with a fixed light
The word "rate" in the 2nd paragraph is closet in meaning to ……… .
1) sort 2) level 3) effect 4) speed 
The word "its" in the last line of the passage refers to ……… .
1) axis 2) Mars 3) the Earth  4) Uranus



12صفحه  زبان انگلیسی

 

Passage 2: 

Archaeology is the name given to one of the sciences through which people can find out 
about their past. It derives from two Greek words which mean "the study of old things" 
Through archaeology it possible to learn about human beings who lived before any history 
was written to tell us about them. An archaeologist looks at the things people made and left 
behind them, and tries to understand from them what the people were like and how they 
lived. 

Many archaeological discoveries are made by digging up the ground in places where 
people are believed to have lived. The remains of their cities are nearly always below 
ground, because when one city was destroyed a new one was often built on top of it, burying 
the old one underneath. Gradually layers of soil and rubbish were piled up over the old 
remains. 

Prehistoric archaeology is the study of human being before history began to be written. It
is carried out by very careful excavation (digging). There may also be traces of the activities 
of prehistoric people visible on the ground, such as earthworks and marks of filled – in holes. 
Something may also be learned from objects such as flint tools picked up from the surface.  
According to the text. "the study of old buildings is the real meaning of ……… .77-
1) astronomy 2) Geography 3) history 4) archaeology  
How does an archaeologist understand what the people were like? 78-
1) they try to live like them 
2) they try to think like them 
3) they look carefully the things they made and left   
4) by digging ground 
The underlined pronoun it in the 3rd paragraph refers to ……… . 79-
1) archaeology 2) excavation 3) trace  4) study 
Which one is correct according to the passage? 80-
1) Archaeology derives from two Greek words.   
2) Few archaeological discoveries are made by digging up the ground. 
3) Excavation doesn't mean digging. 
4) Flint tools don't help the archaeologist. 

Prehistoric archaeology is the study of human being before history began to be writt
s carried out by very careful excavation (digging). There may also be traces of the activ
f prehistoric people visible on the ground, such as earthworks and marks of filled – in h

Something may also be learned from objects such as flint tools picked up from the surfac
According to the text. "the study of old buildings is the real meaning of ……… .
1) astronomy 2) Geography 3) history 4) archaeology  
How does an archaeologist understand what the people were like?
1) they try to live like them 
2) they try to think like them 
3) they look carefully the things they made and left   
4) by digging ground 
The underlined pronoun it in the 3rd paragraph refers to ……… . 
1) archaeology 2) excavation 3) trace  4) study 
Which one is correct according to the passage? 
1) Archaeology derives from two Greek words.   
2) Few archaeological discoveries are made by digging up the ground. 
3) Excavation doesn't mean digging.
4) Flint tools don't help the archaeologist. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 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   

f(x)اگر  ax ( a)x2 -81 کدام است؟ aحدود  اکیداً صعودي باشد، 2,در بازه  8

1 (( , ]80 5 2 ([ , )8
5 3 (( , ]85 4 (( , ]0 8   

xتابع  x ay x
2

-82 کدام است؟ aصعودي اکید است. حدود  1, بازةدر  1

1 (a 2 2 (a 2 3 (a 0 4 (a 0 
)A نقطۀ ,b)3 مینیمم نسبی تابع  نقطۀx af(x) x aاست. مقدار 1 b 83 کدام است؟-

1 (6 2 (7 3 (8   4 (9 
2, نقطۀ f(x)اکسترمم نسبی تابع  نقطۀیک  2 x ax bx3 2 -84 ماکزیمم نسبی این تابع کدام است؟ نقطۀاست، طول  6

1 (1
3 2 (2

3 3 (2
3 4 (1

3 

yاکسترمم نسبی تابع  نقطۀ x ax23 yبر روي خط  5 x5  واقع است. مقدارa  کدام است؟a 0  85-
1 (1 2 (2 3 (2- 4 (1- 

yتابع  x mx x3 2 -86 باشد؟ تواند نمیفاقد اکسترمم نسبی است. طول نقطه عطف آن کدام  3
 ) صفر4 -1) 3 2) 2 1) 1

f(x)تقعر تابع  ax (a )x x4 3 26 -87 کدام است؟ aهمواره رو به باالست. حدود  3
1 (a ,0 2   2 (a ,0 18 3 (a ,2 18 4 (a ,0 36 

yتقعر تابع  x x x23 1
bرو به باالست. حداکثر  a,bدر بازه  18 a 88 کدام است؟-

1 (2 2 (4 3 (8 4 (16 
-89 نزولی با تقعر رو به باالست؟ fدر کدام بازه شکل مقابل است.  fنمودار مشتق تابع 

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

xتابع  ax b xf(x)
x x x

2 1
-90 کدام است؟ abعطف دارد. حاصل  نقطۀدو  1

1 (3 2 (4   3 (6   4 (8 
yعطف تابع  نقطۀطول اولین  x sin x2 -91 با طول مثبت کدام است؟ 22

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

6   

f(x)عطف تابع  نقطۀدو  فاصلۀ (x )2 -92 چه عددي است؟ 23
1 (2 2 (4   3 (6   4 (2 2   

1 3
4 5 6

بع بی م yر روي5 رyبر ع مaو
1 (12 (23 (2-4 (1-

yابع  x mx x3 2m باشد؟ تواند نمیفاقد اکسترمم نسبی است. طول نقطه عطف آن کدام 3
) صفر1-4) 23) 12) 1

f(x)قعر تابع  ax (a )x x4 3 2(a )(a )x)x)x))x همواره رو به باالست. حدودaکدام است؟
1 (a 2 (a3 (a4 (a

yقعر تابع  x x x23 1
bرو به باالست. حداکثر a,bدر بازه 18 a کدام است؟

1 (22 (43 (84 (16
نزولی با تقعر رو به باالست؟fدر کدام بازه شکل مقابل است. fمودار مشتق تابع 

1 (
2 (
3 (
4 (

xابع  ax b xf(x)
x x x

2 1
کدام است؟ abعطف دارد. حاصل نقطۀدو 1

1 (32 (4 3 (6 4 (8
yعطف تابع نقطۀطول اولین  x sin x2 2sinsiبا طول مثبت کدام است؟

1(62(33(2
34 (5

6 

1 3
4 5 6
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-93 تواند باشد؟ کدام می fاست. نمودار تابع  fشکل مقابل نمودار تابع 

1 ( 2 ( 

3 ( 4 (

-94 است؟ نادرستصورت مقابل است. در این صورت کدام  پیوسته و نمودار مشتق آن به Rدر  fتابع 
1 (x   است. fعطف  نقطۀطول  1
2 (x   است. fماکزیمم نسبی  نقطۀطول  2
3 (x   است. fعطف  نقطۀطول  3
4 (x  است. fماکزیمم نسبی  نقطۀطول  4
 

f(x)نمودار 
x2
1
3

-95 عطف به کدام صورت است؟ نقطۀعطف با طول مثبت دارد. نمودار تابع در مجاورت این  نقطۀ 

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

xمعادله  mبه ازاي چند مقدار صحیح  x m x3 22 3 -96 متمایز دارد؟ ریشۀسه  12
1 (27   2 (26      3 (25   4 (24   

cxf(x)هاي تابع هموگرافیک  مجانب ax x b
2 )در نقطۀ  1 , )2 fمقدار   اند، متقاطع 2 ( c)2 97 چقدر است؟-

1 (3   2 (4   3 (5   4 (6     
f(x)نمودار تابع  (x )(x ax b)21  98 عطف این تابع کدام است؟ نقطۀبه صورت مقابل است. طول-

1 (1  
2 (1

2  

3 (1
3  

4 (2
3 

  

1
2 3

4

f

3

2 (x است.fماکزیمم نسبی  نقطۀطول  2
3 (x است.fعطف نقطۀطول  3
4 (x است.fماکزیمم نسبی  نقطۀطول  4

f(x)مودار 
x2
1
3

عطف به کدام صورت است؟نقطۀعطف با طول مثبت دارد. نمودار تابع در مجاورت این نقطۀ

1 (2 (3 (4 (

x3معادله mه ازاي چند مقدار صحیح 22 3 12x x mx m3 متمایز دارد؟ ریشۀسه 2
1 (27 2 (26    3 (25 4 (24 

cxf(x)هاي تابع هموگرافیک مجانب ax x b
2 )در نقطۀ  1 , fمقدار   اند، متقاطع ,( ( c) چقدر است؟

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6   
f(x)مودار تابع  (x )(x ax b)2 عطف این تابع کدام است؟نقطۀبه صورت مقابل است. طول

1(1

2 (1
2

3 (1
3

4(2

1
2 3

4

3
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f(x)نمودار تابع  x ax bx cx4 3 -99 عطف آن کدام است؟ نقطۀشکل مقابل است. طول  2
1 (1  
2 (2  
3 (5/1  
4 (5/2 

xf(x)اگر 
x
2 1

-100 ها به کدام صورت است؟ نمودار تابع در سمت چپ محور عرض 1

1 (
21 2 (2

1
 

3( 
2

1 1
 4 (

2
1 1

 

-101 گذرد، چه عددي است؟ در یک دوازده ضلعی محدب، تعداد قطرهایی که از شش رأس متوالی می
1 (54 2 (48 3 (44 4 (38 

-102 توان رسم کرد؟ ، چند صفحه موازي با آن دو میLو  Lخارج دو خط متنافر  A  نقطۀاز 
 شمار ) بی4 ) صفر3 2) 2 1) 1

-103 حجم شکل حادث چقدر است؟  دهیم، واحد را حول یکی از اضالع دوران می 2االضالعی به ضلع  مثلث متساوي

1 ( 2 (2 3 (2 4 (4   

اگر 
a

a
1
2
1

 ،b i k2  وa.b -104 چه عددي است؟ a1باشند؛ آنگاه  3

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

3

222

3( 
2

1 1
4 (

2
1 1

گذرد، چه عددي است؟در یک دوازده ضلعی محدب، تعداد قطرهایی که از شش رأس متوالی می
1 (542 (483 (444 (38

توان رسم کرد؟، چند صفحه موازي با آن دو میLو Lخارج دو خط متنافر Aنقطۀز 
شمار ) بی4) صفر23) 12) 1

حجم شکل حادث چقدر است؟دهیم،واحد را حول یکی از اضالع دوران می2االضالعی به ضلع مثلث متساوي
1 (2 (23 (24 (4 

aگر  2
1

a
a

1
2 ،b i k2b i ki وa.b 3a.b 3b چه عددي است؟a1باشند؛ آنگاه 3
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ABکه  طوري اند، به روي این دایره مفروض Mو نقطه  ABاي به قطر  دایره 1AB AM.ABو  1 8AM AB باشند؛ چند نقطـه ماننـد    واحد می 8 105-
M شوند؟ روي این دایره تعریف می 
 ) صفر4 شمار ) بی3 2) 2 1) 1

aاگر  i2a i  وb j2b j آنگاه ضرب خارجی دو بردار  ،باشندaa  وbb 106 چه برداري است؟-
1 (k4 2 (k2 3 (k 4صفر ( 

aاگر  1a 1 ،b 2b aو  2 b 1a b 1b -107 چقدر است؟ bbو  aaبین دو بردار  زاویۀباشند، آنگاه  1
   150یا   30) 4   150) 3 60) 2 30) 1

ABداشته باشیم  ABCBCاگر در مثلث  AC CA.CBAB AC CA CB108 ......... :، آنگاه در این مثلث داریم-

1 (Â 90 2 (AB BC CA 3 (AB AC 4 (Ĉ 45   
aاگر  ( , , )2 1 bو  )1 ( , , )1 4 0b aباشند، حجم متوازي السطوحی که روي سه بردار ) bbb  وa bbb  وa bbb   شـود   سـاخته مـی 109-

 کدام است؟
1 (12 2 (17 3 (18 4 (30 

aواحد در رابطه  7و  4و  3هاي  با اندازه  cو  bو  aاگر سه بردار  b c a، حاصل  صدق کنند 0 b 110 کدام است؟-
1 (2 2 (7 3 (1 4 (2 5 

aدو بردار با تصاویر  i j k  وb ( ,m, )2 )بردار  اندازة mمفروضند. به ازاي کدام مقادیر  1 a b).(a b)2 111 برابر صفر است؟-
 شمار ) بی4 2 )3 1) 2 ) صفر1

گیریم که اضالع هر کدام به سـه قسـمت مسـاوي     متر مربع دو نقطه چنان در نظر می سانتی 18به مساحت  ABCروي هر ضلع مثلث  112-
 شود کدام است؟ درپی این نقاط حاصل می ضلعی ساخته شده داخل مثلث که از به هم وصل کردن پی 6تقسیم شوند. مساحت 

1 (10 2 (12 3 (14 4 (15 
-113 کدام است؟ ABHD ذوزنقۀدر شکل مقابل مساحت 

1 (15/18  
2 (7/21  
3 (15/30  
4 (64/32 
 

-114 ضلعی کدام است؟ nتر است؛ مجموع تعداد قطرهاي این  بیرونی بزرگ زاویۀاز هر  36داخلی  زاویۀدر یک چندضلعی منتظم، هر 
1 (4 2 (5 3 (9 4 (10 

-115 چه تعداد از موارد زیر همواره صحیح است؟  عمود بر هم عمود باشد، صفحۀاگر خطی بر فصل مشترك دو 
 الف) بر یکی از صفحات عمود و بر دیگري منطبق است.

 ب) حداقل بر یکی از صفحات عمود است.
 ج) لزوماً داخل یکی از دو صفحه واقع است.

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

5

6

A

D

B

C

8

15

H

aگر  ( , , ), ,, ,a ( , bو ,, ( , , ), ,, ,b aباشند، حجم متوازي السطوحی که روي سه بردار) ba bb وa ba bb وa ba bb سـاخته مـی
کدام است؟

1 (122 (173 (184 (30
aواحد در رابطه 7و  4و  3هاي  با اندازه  ccو bbو aaگر سه بردار  b c a، حاصل  صدق کنند 0 b کدام است؟

1 (22 (73 (14 (2 5
aو بردار با تصاویر  i j ka i j k وb ( ,m, ),m, ),m, )b ( mm مفروضند. به ازاي کدام مقادیرmبردار اندازة( a b).(a b)a b).(a b)b) (a b)برابر صفر است

شمار ) بی24 )13) 2) صفر1
گیریم که اضالع هر کدام به سـه قسـمت ممتر مربع دو نقطه چنان در نظر میسانتی18به مساحت ABCروي هر ضلع مثلث 

شود کدام است؟درپی این نقاط حاصل میضلعی ساخته شده داخل مثلث که از به هم وصل کردن پی6قسیم شوند. مساحت 
1 (102 (123 (144 (15

کدام است؟ABHDذوزنقۀدر شکل مقابل مساحت 
1 (15/18
2 (7/21
3 (15/30
4 (64/32

ضلعی کدام استnتر است؛ مجموع تعداد قطرهاي این  بیرونی بزرگ زاویۀاز هر 36داخلی زاویۀدر یک چندضلعی منتظم، هر 
1(42(53(94(10

چه تعداد از موارد زیر همواره صحیح است؟عمود بر هم عمود باشد، صفحۀگر خطی بر فصل مشترك دو 
است ق نط ي دیگ ب و د ع صفحات از یک ب لف)

5

6

A

D

B

C

8

15

H
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ایم و در هر مدرسه تمام افراد را  مدرسه را انتخاب کرده 5آموزان شهر اصفهان  سنجی دانش گیري براي بررسی وضعیت بینایی در نمونه 116-
 مورد معاینه قرار دادیم، از کدام روش استفاده شده است؟

 گیري تصادفی ) نمونه4 اي ) طبقه3 تیک) سیستما2 اي ) خوشه1
)ایستگاه هواشناسی شهر تهران بازه 15گیري غلظت آالیندگی در  با اندازه , )70 بـراي میـزان آالینـدگی کـل      95%را با اطمینان 100 117-
 هاي شهر تهران کدام است؟ یندگی هواي کل ایستگاهایم. ضریب تغییرات آال هاي هواشناسی شهر تهران برآورد کرده ایستگاه

1(3 15
17  2(3 15

34  3(5 15
17  4(5 15

24  
دوتـایی  نمونـۀ  صورت زیر است. چقدر احتمال دارد، میـانگین   کننده به دفتر معاون انضباطی یک مدرسه به آموزان مراجعه تعداد دانش 118-

 باشد؟ 3انتخاب شده برابر 
زنگ54321
 نفر45132

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

-119 درصد باشد؟ 2کمتر یا مساوي  95%حداقل تعداد اعضاي نمونه چقدر باشد تا طول بازه برآورد نسبت به اطمینان بیش از
1 (100 2 (200 3 (4000 4 (10000 
 

-120 کند؟ یک از مطالب زیر را توجیه می نمودار مقابل کدام
 عضوي داریم که داراي احتمال یکسان هستند. 5اي  ) نمونه1
 ایم. عضو انتخاب کرده 5عضوي داریم که از بین  4اي  ) نمونه2
 ایم. ب کردههاي مساوي انتخا عضوي از جامعه با احتمال 5اي  ) نمونه3
 ایم و مقادیر مختلف میانگین   عضوي از جامعه انتخاب کرده 4اي  ) نمونه4

 ها داراي احتمال یکسان هستند. در این نمونه
و Aهـاي  نفر مجله B ،30و Aهاي نفر مجله 20و  Cنفر مجله 40و  Bنفر مجله 40و  Aنفر مجله 50نفر،  100در یک نظرسنجی از  121-

C ،20 هاي نفر مجلهB وC ،10 خوانند؟ مجله را می 2خوانند، چند نفر حداقل  له را مینفر هر سه مج 
1 (60 2 (50 3 (40 4 (30 

-122 اند و نه مکعب کامل؟ چند عدد دو رقمی وجود دارد که نه مربع کامل
1 (81 2 (82 3 (83 4 (84 

-123 ؟نماندکه هیچ اتاقی خالی  طوري به ،توانند در یک هتل به سه اتاق مختلف بروند پنج مسافر به چند طریق می
1 (243 2 (81 3 (151 4 (150 

Aاز مجموعه { , , , }1 2 3 Bبه مجموعه 4 {a ,b ,c} 124 توان ساخت؟ چند تابع پوشا می-
1 (24 2 (36 3 (45 4 (81 

Aمجموعۀاز  { , , , }1 2 3 Bمجموعۀبه  4 { , , , , }1 2 3 4 یـک شـامل زوج    کـه هـیچ   طوري نوشت، بهتوان  یک می به چند تابع یک 5 125-
)مرتب , )1  نباشد؟ 2

1 (81 2 (120 3 (24 4 (96 

/02

5 10 15 20

n 4

1(/0 2/2(/0 3/3(/0 4/4(/0 5/
درصد باشد؟ 2کمتر یا مساوي 95%حداقل تعداد اعضاي نمونه چقدر باشد تا طول بازه برآورد نسبت به اطمینان بیش از

1 (1002 (2003 (40004 (10000

کند؟یک از مطالب زیر را توجیه میمودار مقابل کدام
عضوي داریم که داراي احتمال یکسان هستند.5اي  ) نمونه1
ایم. عضو انتخاب کرده5عضوي داریم که از بین 4اي  ) نمونه2
ایم. ب کردههاي مساوي انتخاعضوي از جامعه با احتمال5اي  ) نمونه3
ایم و مقادیر مختلف میانگین  عضوي از جامعه انتخاب کرده4اي  ) نمونه4

ها داراي احتمال یکسان هستند. در این نمونه
هـا نفر مجله B ،30و Aهاي نفر مجله 20و Cنفر مجله 40و Bنفر مجله 40و Aنفر مجله50نفر، 100در یک نظرسنجی از 

C ،20 هاي نفر مجلهB وC ،10 خوانند؟ مجله را می 2 خوانند، چند نفر حداقل جج له را مینفر هر سه مج
1 (602 (503 (404 (30

اند و نه مکعب کامل؟چند عدد دو رقمی وجود دارد که نه مربع کامل
1 (812 (823 (834 (84

؟نماندکه هیچ اتاقی خالی طوريبه،توانند در یک هتل به سه اتاق مختلف بروندنج مسافر به چند طریق می
1 (2432 (813 (1514 (150

Aز مجموعه { , , , }, , ,, Bبه مجموعه , {a ,b ,c}توان ساخت؟ چند تابع پوشا می
1(242(363(454(81

5 10 15 20

n 4
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شنبه و جمعه شرکت کنند.  علی و رضا و احمد قرار گذاشتند، در سه کالس ورزشی فوتبال و والیبال و شنا در روزهاي چهارشنبه و پنج 126-
شنبه در کالس  بار حضور یابد و علی در روز چهارشنبه در کالس فوتبال و رضا در روز پنج اگر هر نفر در هر روز در یک کالس دقیقاً یک

 نفر وجود دارد؟ 3ریزي این  والیبال بتواند شرکت کند، چند روش براي برنامه
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

5سطر چهارم مربع التین چرخشی -127 کدام است؟ 5
1 (5 1 2 3 4 2 (5 4 3 2 1 3 (4 5 1 2 3 4 (3 4 5 1 2 

کـم   گوي زرد موجود است. حداقل چند گوي خارج کنیم تا مطمئن شویم دست 9گوي آبی و  7گوي سفید،  5گوي قرمز،  3اي  در جعبه 128-
 گوي خارج شده همرنگ باشند؟ 6
1 (17 2 (18 3 (19 4 (20 

نفر از آنها روزِ هفته و ماه تولدشان یکسـان   7آموز مشغول تحصیل باشند تا مطمئن باشیم، الاقل  در یک دبیرستان حداقل چند دانش 129-
 است؟

1 (504 2 (588 3 (505 4 (589 
انـده یکسـانی در   م چهار عدد وجود دارد کـه بـاقی   Aن شویم دراز اعداد صحیح حداقل چند عضو داشته باشد تا مطمئ Aمجموعه 130-

 ؟دارند 7تقسیم بر 
1 (20 2 (21 3 (22 4 (23 

 
 
 
 
 

1 (5042 (5883 (5054 (589
ممانـده یکسـم چهار عدد وجود دارد کـه بـاقی  Aئئن شویم دراز اعداد صحیح حداقل چند عضو داشته باشد تا مطمئAمجموعه

؟دارند7قسیم بر 
1 (202 (213 (224 (23
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-131 است؟ درستفوتوالکتریک  پدیدةیک از جمالت زیر در  کدام
 شوند. ها با انرژي جنبشی بیشتري از فلز خارج می به ازاي یک بسامد معین نور فرودي، اگر شدت نور افزایش یابد الکترون )1
 فوتوالکتریک گویند. پدیدة) جدا کردن هر نوع بار الکتریکی از سطح فلز توسط تاباندن نور را 2
 ترك فلز است. آستانۀدر  ) در بسامد آستانه، الکترون بدون هیچ انرژي جنبشی3
 تواند انرژي جنبشی خود را به چند الکترون تحویل بدهد. ) هر فوتون می4

-132 است؟  نادرستیک از جمالت زیر  کدام
 طیف گسیلی توسط جامدات، پیوسته است. )1
 شود. فشار رقیق تابش می طیف گسیل خطی توسط گازهاي کم )2
 تشکیل طیف به نوع گاز درون آن ربطی ندارد.ها براي  رنگ نور گسیل شده در المپ )3
 هاي ایجاد شده در طیف خطی براي هر عنصري منحصر به فرد است. ) طول موج4

-133 است؟ نادرستیک  کدام در مدل اتمی رادرفورد
فیزیک کالسیک کاهش انرژي در اثر تابش مـوج الکترومغناطیسـی باعـث کـاهش تـدریجی شـعاع و کـاهش         نظریۀطبق  )1

  شود. امد نور تابش شده، میتدریجی بس
 کند. ها را توجیه نمی ) الگوي رادرفورد طیف خطی گسیل شده از اتم2
 ) بر طبق الگوي رادرفورد هسته از بار مثبت تشکیل شده است و بسیار چگال است.3
 کند. ها را توجیه نمی در نتیجه پایداري اتم ها در مدار و الکترون) الگوي رادرفورد پایداري 4

-134 هاي زیر در مورد طیف تابشی اتم هیدروژن درست است؟ گزاره از گزاره چند
n)لیمان  رشتۀفرابنفش مخصوص  ناحیۀالف)   است. 1(

n)بالمر رشتۀ هاي  ب) طول موج  مرئی قرار دارد.ناحیۀ در  2(
 لیمان هم بلندتر است. رشتۀبالمر از بلندترین طول موج  رشتۀترین طول موج  ج) کوتاه

 د) طول موج سري براکت، فروسرخ است.
1( 1 2 (2 3 (3 4 (4 

-135 باشد؟ چه تعداد از جمالت زیر صحیح می
 مانند. معمولی باقی می برانگیختۀها در وارونی جمعیت زمان کمتري نسبت به حالت  الف) در ترازهاي شبه پایدار الکترون

 هاي طیف گسیلی آنها موفق است. هاي هیدروژن گونه و شدت خط مدل اتمی بور در مورد اتمب) 
 شود. یابد؛ اما سطح انرژي ترازها به هم نزدیک می مدارها از یکدیگر افزایش می فاصلۀج) با افزایش عدد کوانتومی مدارها، 

 آن است. سازندةهاي  ین اتمهاي قوي ب د) تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد، ناشی از بر هم کنش
 کنند. ها با مقدار انرژي جنبشی بیشتري فلز را ترك می فرودي، الکترون يکند که در فوتوالکتریک با افزایش شدت پرتو و) تجربه تأیید می

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

ور ر ر ی ل ریمر
فیزیک کالسیک کاهش انرژي در اثر تابش مـوج الکترومغناطیسـی باعـث کـاهش تـدریجی شـعاع و کنظریۀطبق )1

شود. سسامد نور تابش شده، میتدریجی بس
کند. ها را توجیه نمی) الگوي رادرفورد طیف خطی گسیل شده از اتم2
) بر طبق الگوي رادرفورد هسته از بار مثبت تشکیل شده است و بسیار چگال است.3
کند. ها را توجیه نمیدر نتیجه پایداري اتم ها در مدار و الکترون) الگوي رادرفورد پایداري 4

هاي زیر در مورد طیف تابشی اتم هیدروژن درست است؟گزاره از گزارهچند
n)لیمان  رشتۀفرابنفش مخصوص ناحیۀلف)  است.(

n)بالمر رشتۀ هاي ب) طول موج مرئی قرار دارد.ناحیۀ در  (
لیمان هم بلندتر است.رشتۀبالمر از بلندترین طول موج رشتۀترین طول موج  ج) کوتاه

د) طول موج سري براکت، فروسرخ است.
1(12 (23 (34 (4

باشد؟چه تعداد از جمالت زیر صحیح می
مانند. معمولی باقی میبرانگیختۀها در وارونی جمعیت زمان کمتري نسبت به حالت لف) در ترازهاي شبه پایدار الکترون

هاي طیف گسیلی آنها موفق است.هاي هیدروژن گونه و شدت خطمدل اتمی بور در مورد اتمب) 
شود. یابد؛ اما سطح انرژي ترازها به هم نزدیک میمدارها از یکدیگر افزایش میفاصلۀج) با افزایش عدد کوانتومی مدارها، 

هاي ین اتمهاي قوي ب د) تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد، ناشی از بر هم کنش آن است. سازندةبب
کنها با مقدار انرژي جنبشی بیشتري فلز را ترك میفرودي، الکترونيکند که در فوتوالکتریک با افزایش شدت پرتوو) تجربه تأیید می

1(12 (23 (34 (4
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راست به چپ، شعاع و انرژي الکترون نسبت به  ترتیب از الکترون در اتم هیدروژن در حالت پایه قرار دارد. اگر تراز آن دو برابر شود، به 136-
 شعاع مدار اول است.) a0کند؟ ( حالت پایه چگونه تغییر می

1( a03  ،3زیاد
3کم،  a03) 2   ریدبرگ کم 4

   ریدبرگ کم 2

3( a03  ،3زیاد
3کم،  a03) 4  ریدبرگ زیاد 4

  ریدبرگ زیاد 2

n) براکت رشتۀدر  )R رابطۀ، براي اتم هیدروژن در 4( )
m n2 2

1 1 nبه ازاي  1 m طول موج گسیلی چنـد میکرومتـر    2 137-

R)/است؟  nm )10 01  
1 (/1 20   2 (/1 40 3 (/2 88 4 (/5 10 

-138 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟
 کند. بینی می اتمی بور طیف گسیلی بخار عناصر را به خوبی پیش) مدل 1
 بر اساس مدل اتمی رادرفورد پایداري اتم به خوبی توجیه گردید. )2
 بینی گردید. ها پیش اتم گسستۀبر اساس مدل اتمی رادرفورد طیف  )3
هـا در ترازهـاي شـبه پایـدار      لکتـرون ها در یک محیط لیزري مربوط به وضعیتی است که تعـداد ا  ) وارونی جمعیت الکترون4

 تر بسیار بیشتر باشند. نسبت به ترازهاي پایین
n)پفوند  رشتۀترین طول موج به بلندترین طول موج در  نسبت کوتاه -139 هیدروژن اتمی کدام است؟ 5(

1( 1
4  2 (3

4 3 (11
36   4 (11

25 
-140 5نـورانی المـپ    بازدةکند. اگر  در فضاي اطراف نور را پخش می nm550هایی با طول موج  طور یکنواخت فوتون به w100المپی با توان 

شود، چقدر  هایی که در هر ثانیه وارد چشم می بزرگی تعداد فوتون مرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 
/ است؟

m(c , h J.s)s
8 343 10 6 63 10  

1 (1410   2 (1810 3 (2210 4 (2610 
هـا در   انرژي جنبشی فوتوالکترون بیشینۀتابانیم. اگر  می f2و  f1به سطح یک فلز دو نور با بسامدهاي   در یک آزمایش فوتوالکتریک، 141-

 زیر الزاماً صحیح است؟ رابطۀبرابر آزمایش دوم باشد، کدام  8آزمایش اول 
1( f f1 28   2 (f f1 28  
3 (f f1  تواند درست باشد. ) هر سه گزینه می4  28

فوتوالکتریک، نسبت مقدار عرض از مبدأ به شیب نمـودار  پدیدة ها برحسب بسامد نور فرودي در  انرژي فوتوالکترونبیشینۀ در نمودار  142-
 کدام است؟

 ) ثابت پالنک4 ) تابع کار فلز3 ) طول موج آستانه2 ) بسامد آستانه1

بر اساس مدل اتمی رادرفورد پایداري اتم به خوبی توجیه گردید.)2
بینی گردید. ها پیش اتم گسستۀبر اساس مدل اتمی رادرفورد طیف )3
 هـا در ترازهـاي شـبهلکتـرونها در یک محیط لیزري مربوط به وضعیتی است که تعـداد ا ) وارونی جمعیت الکترون4

تر بسیار بیشتر باشند.نسبت به ترازهاي پایین
n)پفوند رشتۀترین طول موج به بلندترین طول موج در سبت کوتاه هیدروژن اتمی کدام است؟(

1(1
42 (3

43 (11
36 4 (11

25
نـورانی البازدةکند. اگر در فضاي اطراف نور را پخش میnm550هایی با طول موج طور یکنواخت فوتونبهw100المپی با توان 

شودهایی که در هر ثانیه وارد چشم میبزرگی تعداد فوتونمرتبۀدرصد و یک درصد از نور آن وارد مردمک چشم شود، تخمین 
/ست؟

m(c , hm J.s)s
8 346 63 10/, hm

1 (1410 2 (18103 (22104 (2610
انرژي جنبشی فوتوالکترونبیشینۀتابانیم. اگر میf2ffو f1به سطح یک فلز دو نور با بسامدهاي در یک آزمایش فوتوالکتریک،

زیر الزاماً صحیح است؟رابطۀبرابر آزمایش دوم باشد، کدام 8زمایش اول 
1(f f1 2f ff f2 (f f1 2f ff f
3 (f f1 2f ff f4تواند درست باشد.) هر سه گزینه می

فوتوالکتریک، نسبت مقدار عرض از مبدأ به شیبپدیدة ها برحسب بسامد نور فرودي در انرژي فوتوالکترونبیشینۀ در نمودار 
کدام است؟

) ثابت پالنک4) تابع کار فلز3) طول موج آستانه2) بسامد آستانه1
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شـود و انـرژي جنبشـی     بریم، جریان برقرار مـی  کار می بر سطح فلزي به nm620در آزمایش فوتوالکتریک، وقتی نوري با طول موج  143-
/ها  حداکثر فوتوالکترون ev0 /ها  بریم، انرژي حداکثر فوتوالکترون کار می ي بهشود، وقتی منبع نور دیگر می 6 ev1 شود، تابع کـار   می 1

hc)ترتیب از راست به چپ کدام است؟  و طول موج منبع نور تکفام دوم برحسب نانومتر به evبرحسب  ev.nm)1240  
1( /1 1/) 2  250و  5 1/) 3 350و  4 1/) 4 496و  4  250و  6

-144 باتري چند ولت است؟ محرکۀ، نیروي وات باشد R ،12اگر توان مصرفی در مقاومت 
1( 10  
2 (15  
3 (20  
4 (25 

-145 دهیم. توان مصرفی آن: تغییر می R2تا  Rرا از  R1در مدار شکل مقابل مقاومت 
 یابد. اول کاهش بعد افزایش می )1
 یابد. ) اول افزایش بعد کاهش می2
 یابد. پیوسته کاهش می) 3
 یابد. ) پیوسته افزایش می4
 

که به هم اتصال دارند، کدام  نمایند به وقتیها از روي هم عبور  سیم C نقطۀوقتی در  Bو  Aمقاومت معادل بین نسبت در شکل مقابل،  146-
 ها یکسان هستند.) است؟ (مقاومت

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

-147 وات باشد، اختالف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟ 8اهمی برابر  2در شکل زیر، اگر توان مصرفی مقاومت 
 1 (12  
2 (9  
3 (8  
4 (6 
 
 
 

C

B

A

R 3

, r 2

R1

/r R1 5

4

/0 83

r
V12

/0 84

4

7

2

یابد. ) اول افزایش بعد کاهش می2
یابد. پیوسته کاهش می) 3
یابد. ) پیوسته افزایش می4

اتصال دارندنمایند به وقتیها از روي هم عبور سیمCنقطۀوقتی در Bو Aمقاومت معادل بین نسبت در شکل مقابل،  که به هم
ها یکسان هستند.)ست؟ (مقاومت

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

وات باشد، اختالف پتانسیل دو سر مولد چند ولت است؟8اهمی برابر 2در شکل زیر، اگر توان مصرفی مقاومت 
1 (12
2 (9
3 (8
4 (6

C

B

A

/r R1 5//

4

/0 8/3

r
V12

/0 8/4

7

2
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در دو حالت یکسان است. جریانی که به ازاي آن توان خروجـی   Rرسانیم. توان مصرفی  می 8به  2را از  Rدر مدار زیر مقاومت  148-
 باشد؟ مولد بیشینه است، چند آمپر می

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

3 
-149 دهند؟ آل چه اعدادي را نشان می سنج ایده آل و ولت در شکل زیر آمپرسنج ایده

1( v A2 2   
2( v A10 16  
3 (v A8 8  
4 (A2ـ صفر 
 
 

Iصورت  به SIبرحسب زمان در  20جریان گذرنده از یک مقاومت  معادلۀ t t2 4 داده شده است. حداقل اختالف پتانسـیل   5 150-
 بین دو سر این مقاومت چند ولت است؟

 40) 4 20) 3 10) 2 صفر )1
1به آن  Rدر اتصال مقاومت  افت پتانسیل در یک مولد

درصد زیـاد   50نیروي محرکه است. اگر در اثر فرسودگی مقاومت درونی آن   3 151-
 شود؟ چند برابر نیروي محرکه می Rافت پتانسیل در این مولد در اتصال به همان مقاومت   شود،

1( 5
7  2 (3

7 3 (2
7 4 (1

7 
باشد. اگر آنهـا   می Bدو برابر جرم  Aکنیم که جرم  اي انتخاب می گونه هاي مساوي به و طول 2و  با چگالی  Bو  Aطول  دو سیم هم 152-

Aرا به ولتاژهاي یکسان وصل کنیم، 
B

I
I  چقدر است؟B A( .m , .m)8 83 10 10  

1( 1
12  2 (12 3 (4

3 4 (3
4 

12اهمی،  3در مدار زیر توان مصرفی در مقاومت  
-153 باشد؟  باشد، افت پتانسیل در مولد چند ولت می Rتوان مصرفی مقاومت  9

1( 2   
2 (4  
3 (6  
4 (8 
 

2

V21

V122

12

4

8

16 V
A

V12

r

R

36

r 2
V10

R

4 (A2ـ صفر

Iصورت بهSIبرحسب زمان در 20جریان گذرنده از یک مقاومت معادلۀ t t2 4 5tداده شده است. حداقل اختالف پتا
ین دو سر این مقاومت چند ولت است؟

40) 204) 103) 2صفر)1
1به آن Rدر اتصال مقاومت فت پتانسیل در یک مولد

درصد 50نیروي محرکه است. اگر در اثر فرسودگی مقاومت درونی آن   3
شود؟چند برابر نیروي محرکه میRافت پتانسیل در این مولد در اتصال به همان مقاومت شود،

1(5
72 (3

73 (2
74 (1

7
باشد. اگمیBدو برابر جرم Aکنیم که جرم اي انتخاب می گونه هاي مساوي به و طول 2و با چگالی Bو Aطول دو سیم هم

Aرا به ولتاژهاي یکسان وصل کنیم، 
B

I
I چقدر است؟B A( m .m)8 83 10 10

1(1
122 (123 (4

34 (3
4

12اهمی، 3در مدار زیر توان مصرفی در مقاومت 
باشد؟ باشد، افت پتانسیل در مولد چند ولت میRتوان مصرفی مقاومت 9

1(2
2 (4
3 (6
4 (8

V1224

36

r

R
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-154 )5، طالیی: 6، آبی: 2، قرمز: 5تواند باشد؟ (سبز:  در شکل مقابل بیشترین مقدار مقاومت شکل چند اهم می
1( 560  
2 (5600  
3 (5320  
4 (5880 

-155 است؟هاي زیر صحیح  چند جمله از گزاره
 است. Bبیشتر از  Aاست، یعنی الزاماً عمر باتري  Bبیشتر از باتري  Aالف) وقتی آمپر ساعت باتري 

 شود. (دما ثابت است) ب) با افزایش ولتاژ دو سر یک مقاومت اهمی، مقاومت آن زیاد می
دهد، بیشتر از حداکثر باري است که باتري  به مدار می Aاست، یعنی حداکثر باري که باتري  Bبیشتر از  Aج) وقتی آمپر ساعت باتري 

B دهد. به همان مدار می 
 یابد. ) با افزایش روشنایی مقاومت الکتریکی کاهش میLDRد) در مقاومت نوري (

 3) 4 2) 3 1) 2 صفر )1
 
 
 

زبس یبآ زمرق ییالط

3) 24) 13) 2صفر)1
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شود. منفجر شونده به حالت ......... حجم زیادي از گازهاي داغ تولید میمادة انفجار، یک واکنش شیمیایی ......... است که در آن از مقدار کمی  156-
) بسیار سریع ـ مایع یا جامد4 ) بسیار سریع ـ جامد3 ) سریع ـ مایع یا جامد2 ) سریع ـ جامد1

-157 هاي زیر عامل مؤثر بر سرعت واکنش به درستی ذکر شده است؟ در چه تعداد از عبارت
 و سرخ شده در ارلن پر از اکسیژن (اثر دما)الف) سوختن الیاف آهن داغ 

 هیدروژن پراکسید در مجاورت محلول پتاسیم یدید (اثر کاتالیزگر)تجزیۀ ب) واکنش سریع 
 تر فلز پتاسیم با آب نسبت به فلز سدیم (اثر سطح تماس) ج) واکنش سریع

 دن (اثر غلظت)رنگ شدن محلول بنفش رنگ پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی بر اثر گرم ش د) بی
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

KNOدر واکنش  (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 molسرعت واکنش برحسب یکاي موازنۀ واکنش، پس از  2 .L .s1 بـراي   1 158-
 یک از مواد کمترین مقدار است؟ کدام

1 (K O2 2 (N2 3 (O2 4 (KNO3 
Alدر واکنش  (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 هـاي اول و دوم و   در دقیقه SO3در ظرف یک لیتري تغییرات غلظت گاز  33 159-

2/، 3سوم و چهارم پس از شروع واکنش به ترتیب برابر  4 ،/1 1/و  9 زمانی بازة باشد. سرعت متوسط واکنش در این  مول بر لیتر می 7
molچند  .L .min1  است؟ 1

1 (/011 2 (/0 325 3 (/0 65 4 (/0 75 
/1 1/و  Aمادة مول  2 Aایم تا طبق واکـنش   را وارد ظرف واکنش نموده Bمادة مول  6 (g) B(s) C(g)3 2 تولیـد   Cفـراوردة   4 160-

 شود.) به طور کامل مصرف می Aمادة یک از نمودارهاي زیر براي این واکنش پس از پایان درست است؟ ( شود. کدام

1( 

B

A
C

تظلغ

نامز
 2 (

B
A

C
تظلغ

نامز
 

3( 

تظلغ

نامز

C
B

A 4 (

B
A

C
تظلغ

نامز
 

  

Alدر واکنش  (SO ) (s) Al O (s) SO (g)2 4 3 2 3 3(SO ) (s) Al O (s) SO(SO ) (s) Al O (s) S در ظرف یک لیتري تغییرات غلظت گازSO3 هـاي اولدر دقیقه
2/، 3سوم و چهارم پس از شروع واکنش به ترتیب برابر  4/ ،/1 1/و /9 بازباشد. سرعت متوسط واکنش در این مول بر لیتر می/7

molچند  .L .min1 1min است؟
1 (/011/2 (/0 325/3 (/0 65/4 (/0 75/

/1 1/و Aمادةمول  /2 Aایم تا طبق واکـنش  را وارد ظرف واکنش نمودهBمادةمول /6 (g) B(s) C(g)3A (g) B(s)B(s)  فـراوردةC
شود.)به طور کامل مصرف میAمادة یک از نمودارهاي زیر براي این واکنش پس از پایان درست است؟ (شود. کدام

1( 

B

A
C

تظلغ

نامز
2 (

B
AA

C
تظلغ

نامز

3( 

تظلغ

نامز

C
B

AA4 (

B
A

C
تظلغ

نامز
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-161 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 شده هستند.هاي آلی سیر ن هاي موجود در مواد غذایی ترکیب ) ریزمغذي1
 هاي پرانرژي و ناپایدار بوده که داراي الکترون جفت نشده هستند. ها، گونه ) رادیکال2
 اندازد. هاي بدن را به دام می ها رادیکال هاي محتوي بازدارنده ) استفاده از خوراکی3
 شوند. هاي ناخواسته می ها در بدن سبب متوقف کردن واکنش ) بازدارنده4

الگو براي کاهش ردپاي غذا نشان داده شده است. کدام مورد از اصول شیمی سبز با الگـوي ذکـر شـده همخـوانی     در جدول زیر چهار  162-
 دارد؟

 بیانی از اصول شیمی سبز الگوي کاهش ردپاي غذا
 الف) کاهش مصرف گوشت و لبنیات

 ب) کاهش مصرف غذاهاي فرآوري شده
 ج) استفاده از غذاهاي بومی و فصلی

 نیازاندازة د) خرید به 

aکاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسته به محیط زیست ( 
bکاهش تولید زباله و پسماند ( 
cکاهش مصرف انرژي ( 
dتر هاي شیمیایی سالم ) طراحی مواد و فراورده 

 b) ب با c 4) ج با d 3) الف با a 2) د با 1
-163 چند مورد از مطالب زیر درست است؟

 دهد. اي از زمان رخ می دهد هر تغییر شیمیایی در چه گستره آهنگ واکنش، کمیتی است که نشان می الف)
 باشد. دلیل بیشتر بودن سرعت سوختن پودر آهن نسبت به ذرات آهن، بیشتر بودن سطح تماس می ب)
 ست.سال، بیشتر ا 10زمانی گسترة سلولز در تجزیۀ آهنگ واکنش زنگ زدن آهن نسبت به آهنگ  ج)
 شود. زمانی معین بیشتر میبازة در واکنش فلزات قلیایی با آب، با افزایش شعاع اتمی، همواره آهنگ تولید نور و گرما در  د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

-164 :به جزآهنگ واکنش درست هستند، دربارة هاي زیر  تمام گزینه
 ) معیاري براي زمان ماندگاري مواد است.1
 دهد. تغییر شیمیایی سریع یا کند رخ میدهد که هر  ) نشان می2
 شود. تر انجام می ) هرچه آهنگ انجام واکنش تندتر باشد، واکنش سریع3
 ) همان سرعت واکنش است.4

-165 است؟ نادرستهاي کاتالیستی موجود در مسیر گازهاي خروجی اگزوز خودروها کدام گزینه  در مورد مبدل
 شوند. تشکیل می Ptو  Rb ،Pdزهاي هاي سرامیکی پوشیده شده از فل ) از توري1
 شود. تبدیل می O2و  N2پس از عبور از مبدل کاتالیستی به  NO) گاز خروجی 2
 آورند. هاي ریز) در می صورت مش (دانه تالیزگرها، آنها را به) جهت افزایش سطح تماس گازها با کا3
 اند. نانومتر قرار گرفته 10تا  2هاي فلزي با قطر  ها توده ) درون مبدل4

ی و ی بو ي ز ج)
نیازاندازة د) خرید به 

رژي ر ش (
dترهاي شیمیایی سالم) طراحی مواد و فراورده

b) ب باc4) ج باd3) الف با a2) د با1
چند مورد از مطالب زیر درست است؟

دهد. اي از زمان رخ میدهد هر تغییر شیمیایی در چه گسترهآهنگ واکنش، کمیتی است که نشان می لف)
باشد. دلیل بیشتر بودن سرعت سوختن پودر آهن نسبت به ذرات آهن، بیشتر بودن سطح تماس میب)
ست.سال، بیشتر ا 10زمانی گسترة سلولز درتجزیۀ آهنگ واکنش زنگ زدن آهن نسبت به آهنگ ج)
شود. زمانی معین بیشتر میبازة در واکنش فلزات قلیایی با آب، با افزایش شعاع اتمی، همواره آهنگ تولید نور و گرما در د)
1 (12 (23 (34 (4

:به جزآهنگ واکنش درست هستند، دربارة هاي زیر مام گزینه
) معیاري براي زمان ماندگاري مواد است.1
دهد. تغییر شیمیایی سریع یا کند رخ میدهد که هر  ) نشان می2
شود. تر انجام می ) هرچه آهنگ انجام واکنش تندتر باشد، واکنش سریع3
) همان سرعت واکنش است.4

است؟نادرستهاي کاتالیستی موجود در مسیر گازهاي خروجی اگزوز خودروها کدام گزینه در مورد مبدل
شوند. تشکیل می Ptو Rb ،Pdللزهاي هاي سرامیکی پوشیده شده از فل ) از توري1
شود. تبدیل می O2و N2پس از عبور از مبدل کاتالیستی به NO) گاز خروجی2
آورند. هاي ریز) در میصورت مش (دانهتالیزگرها، آنها را به) جهت افزایش سطح تماس گازها با کا3
اند. نانومتر قرار گرفته10تا  2هاي فلزي با قطر  ها توده ) درون مبدل4
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-166 هاي خروجی از اگزوز خودرو وجود دارد؟ چند مورد از گازهاي زیر در آالینده
O NO CO SO3 2 3 

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
-167 :به جزهاي زیر درست هستند،  تمام گزینه

هـا   هـا و فـراورده   دهنده ) در واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن در حضور و عدم حضور پودر روي، اختالف سطح انرژي واکنش1
 برابر است.

باالتر ها  دهنده ) سرعت واکنش سوختن فسفر سفید نسبت به سوختن هیدروژن بیشتر بوده و در هر دو سطح انرژي واکنش2
 هاست. از فراورده

 تر از یک است. آنتالپی بزرگاندازة سازي به  انرژي فعالاندازة ) در واکنش سوختن متان، نسبت 3
 سازي بیشتر باشد، شرایط انجام واکنش دشوارتر و در نتیجه در دماهاي باالتري انجام پذیر است. ) هرچه انرژي فعال4

-168 است؟ نادرستشود،  رنگ شدن هواي آلوده می اي قهوهگازي که سبب دربارة کدام گزینه 
 الکترون ناپیوندي وجود دارد. 11) در ساختار لوویس آن، 1
 ها بیشتر است. صبح، از سایر آالینده 10تا  8زمانی بازة ) غلظت آن در طول روز در 2
 شود. ) به عنوان آالینده در گازهاي خروجی از اگزوز خودرو دیده می3
NOاکنش ) بر اساس و4 (g) O (g) O (g) NO(g)2 2 توان گفت با کاهش غلظـت آن، غلظـت گـاز اوزون     می 3

 یابد. افزایش می
-169 کند؟ جاهاي خالی با کلمات کدام گزینه مفهوم عبارت را کامل می

تعادل در جهت تعداد مول ......... گاز پیش رود تا تعادل جدیـدي برقـرار    ،شود در دماي ثابت ......... فشار بر یک تعادل گازي سبب می«
 ..........»شود، در این عمل مقدار عددي ثابت تعادل 

 ماند. ) کاهش ـ بیشتر ـ ثابت می2 شود. تر می ) افزایش ـ بیشتر ـ کوچک1
 ماند. ) کاهش ـ کمتر ـ ثابت می4 شود. تر می ) افزایش ـ کمتر ـ بزرگ3
-170 یابد؟ تعادلی تولید آمونیاك، چند مورد از پارامترهاي زیر افزایش میسامانۀ ضافه کردن مقداري گاز هیدروژن به با ا

 نسبت غلظت آمونیاك به غلظت نیتروژن در تعادل جدید ب) سرعت واکنش رفت در ابتداي تغییر غلظت الف)
 فشار سامانه د)   غلظت هیدروژن در تعادل جدید ج)
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

-171 است؟ نادرستکدام گزینه 
 تهیه کرد.باشد،  که حالل چسب میتوان اتیل استات را  ) از واکنش سرکه و اتانول می1
2(C H Cl2  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة  حس بیافشانۀ را به عنوان  5
Cتوان از واکنش  ) می3 H2  با گاز هیدروژن یک آلکان سیرشده تهیه کرد. 4
 باشد. ها در صنایع پتروشیمی می ) گاز اتان یکی از مهمترین خوراك4

زی رم ببرب یيهوزي و ي و ن رور
الکترون ناپیوندي وجود دارد.11) در ساختار لوویس آن، 1
ها بیشتر است. صبح، از سایر آالینده10تا  8زمانی بازة ) غلظت آن در طول روز در 2
شود. ) به عنوان آالینده در گازهاي خروجی از اگزوز خودرو دیده می3
NOاکنش ) بر اساس و4 (g) O (g) O (g) NO(g)O (g) O (g)O O2 2 3(g) O (g) O(g) O (g) OO (g) OO (g)(g) Oتوان گفت با کاهش غلظـت آن، غلظـت گـازمی

یابد. افزایش می
کند؟جاهاي خالی با کلمات کدام گزینه مفهوم عبارت را کامل می

تعادل در جهت تعداد مول ......... گاز پیش رود تا تعادل جدیـدي،شوددر دماي ثابت ......... فشار بر یک تعادل گازي سبب می«
..........»شود، در این عمل مقدار عددي ثابت تعادل 

ماند. ) کاهش ـ بیشتر ـ ثابت می2شود. تر می ) افزایش ـ بیشتر ـ کوچک1
ماند. ) کاهش ـ کمتر ـ ثابت می4شود. تر می ) افزایش ـ کمتر ـ بزرگ3
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نسبت غلظت آمونیاك به غلظت نیتروژن در تعادل جدیدب)سرعت واکنش رفت در ابتداي تغییر غلظت لف)
فشار سامانه د)غلظت هیدروژن در تعادل جدیدج)
1 (42 (33 (24 (1

است؟نادرستکدام گزینه 
تهیه کرد.باشد،  که حالل چسب میتوان اتیل استات را ) از واکنش سرکه و اتانول می1
2(C H Cl2 5HH  دهند. موضعی مورد استفاده قرار میکنندة حسبیافشانۀ را به عنوان
Cتوان از واکنش  ) می3 H2 4H.با گاز هیدروژن یک آلکان سیرشده تهیه کرد
باشد. ها در صنایع پتروشیمی می) گاز اتان یکی از مهمترین خوراك4
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-172 است؟ نادرستبطري آب کدام گزینه سازندة در مورد پلیمر 
 است. استر آروماتیک و سیر نشده ) یک پلی1
   الکل هستند. اسید و یک دي آن یک ديسازندة ) مونومرهاي 2
 آن توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند.سازندة ) مونومرهاي 3
 رو است. صورت روبه ) ساختار این پلیمر به4

-173 است؟ نادرستکدام گزینه 
 هایی براي شناسایی دقیق ساختار مواد دستگاهتوان گفت، فناوري شیمیایی یعنی یافتن روش، طراحی و ساخت  ) می1
 توان مواد خام را به صورت مستقیم به فراورده هدف تبدیل کرد. ) با استفاده از فناوري شیمیایی، می2
 رود. فروشی منابع، عالوه بر معادنی مانند مس و آهن، براي صنایع کشاورزي نیز به کار می ) اصطالح خام3
 شوند. اتیلن چند ترکیب شیمیایی هستند که از فناوري شیمیایی نفت خام حاصل می و پلی ) اتانول، اتیلن گلیکول4

-174 :به جزگیرد،  هاي زیر در فرایند تولید بطري آب مورد استفاده قرار می تمام واکنش
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2 (CH3 CH3  تانگنمرپ میساتپ
3 (OH CH CH OH2 2  دیسکا )IV( زنگنم
4 (CH CH2 2  هدنسکا

-175 :به جزهاي زیر درباره متانول درست است،  تمام گزینه
 اتیلن ترفتاالت واکنش دهد. تواند با پلی ) در شرایط مناسب می1
 توان آن را از واکنش گاز متان با آب در شرایط مناسب و در حضور کاتالیزگر تهیه کرد. ) در مقیاس صنعتی می2
 باشند. تمام پیوندها به صورت یگانه می) در ساختار آن 3
 توان آن را از چوب تهیه کرد. ها است که می ترین عضو خانواده الکل رنگ، بسیار سمی و ساده ) مایعی بی4
 
 
 

 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.
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4 (CH CHCH2 2CHCH HHHHHدکا
:به جزهاي زیر درباره متانول درست است، مام گزینه

اتیلن ترفتاالت واکنش دهد.تواند با پلی ) در شرایط مناسب می1
توان آن را از واکنش گاز متان با آب در شرایط مناسب و در حضور کاتالیزگر تهیه کرد.) در مقیاس صنعتی می2
باشند. تمام پیوندها به صورت یگانه می) در ساختار آن 3
توان آن را از چوب تهیه کرد. ها است که می ترین عضو خانواده الکلرنگ، بسیار سمی و ساده ) مایعی بی4

آموز گرامی!دانشد
QRافزار نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت ج Code Readerاز)

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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)

 جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، علیرضا فاطمی، آژنگ نظري پویا، امیررضا وظیفهسید محمد حسین 
 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 طاهره میرصفیسمیه قدرتی، بهاره احدي، علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 . پاسخنامۀ ریاضی فیزیک 10آزمون  پیشدوازدهم .  ۀپای      

1

 زبان و ادبیات فارسی

 صحیح است. 2گزینه .1
 »مایحتوي: آنچه درون چیزي است.«

 صحیح است. 3گزینه .2
 اي باریک و ظریف، گفتار نغز، مطلب نیکو لطیفه: نکته

 صحیح است. 1گزینه .3
 مطلق: آزاد

 صحیح است. 4گزینه .4
 ) مآب، عمارت  2) غلیظ، غلتیدن    1
 ) قدغن، مغلوب، ثقت4) ساطور    3

 )145صفحۀ (فارسی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .5
 صحیح است.» دنائت«

 صحیح است. 3گزینه .6
اي به نام آذرباد: ریچارد باخ) (ماه نـو و مرغـان آواره: رابینـدرانات     (پرنده

(داستان کباب غاز: محمـدعلی  هاي دوشنبه: آلفونس دوده)  تاگور) (قصه
 زاده) جمال

 )152و  144،  142، 139هاي  صفحه(فارسی یازدهم، 
 )162و  151، 139هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .7
 ، حسن تعلیل وجود ندارد.4گزینۀ در 

 ها: بررسی سایر گزینه
 آمیزي) ) گلشن و گل (مراعات نظیر)، گوش نه بر بوي گل (حس1
 کشتی خیال (تشبیه)، لنگر انداختن (کنایه)) 2
 ) روزگار (مجاز از مردمِ روزگار)، هوا (ایهام: فضا/ آرزو و عشق)3

 صحیح است. 4گزینه .8
چهار: شـهر مجـاز از مـردم شـهر؛ ولـی در بیـت دوم       گزینۀ در بیت اول 

 تاریخ: اضافه استعاري)قلۀ مجاز وجود ندارد. (
 ها: بررسی مجاز در سایر گزینه

 بازو: مجاز از قدرت/ سر: مجاز از تصمیم و قصد )1
 فرهاد/ می: مجاز از جام میتیشۀ ) آهن: مجاز از 2
 ) آب سر: مجاز از چشم/ عالم: مجاز از مردم عالم3

)145 صفحۀ(فارسی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .9
 آب به یک جو نرفتن (با هم سازگار نبودن) = کنایه

 هتشبیهی= تشبیاضافۀ آبِ عشق: 
 آب و آتش: تضاد

 آب: استعاره از عشق در مصراع دوم
 )18تا  15هاي  صفحه(فارسی یازدهم، 
 )18تا  16هاي  صفحه(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .10
هـا  اسـتعاره    جناس: جان، آن/ تشخیص: دال= اي دل/ استعاره: تمام تشخیص

اسـت،  انسـان  بـه آن   ؛ چـون تشـخیص تشـبیهی اسـت کـه مشـبه      هم دارند
هر دو معنـی ایـن واژه    داراي دو معنی است که» باري: «محذوف است/ ایهام

 ـ یک باري  2ـ خالصه 1با بیت موردنظر سازگاري دارند: 
رسـند   نظـر مـی   نکته: گاهی اوقات سؤاالتی که به ظاهر بسیار سخت بـه 

اي  ؛ مثالًَ در این سـؤال چهـار گزینـه   باشند گویی می راحتی قابل پاسخ به
؛ اما اینکه از بـین چهـار گزینـه    ایهام کار دشواري باشدیدا کردن شاید پ
 .رساند راحتی به پاسخ می ، ما را به تشخیص دارد 1گزینۀ فقط 

صحیح است.   3گزینه .11
 کار نرفته است. به» ایهام تناسب و تشبیه«در این بیت 

ها: بررسی سایر گزینه
 : کام و ناکامی  مجاز: فصل گل (بهار)/ تضاد )1
 و زکام  در آغوش هم بودن کام و ناکامی/ جناس: کام : تشخیص) 2
 گل و گلشن :(دنیا)/ تناسب و مراعات نظیر گلشن) استعاره: 4

 صحیح است. 1گزینه .12
ـاده هسـتند     در این بیت پیوند وابسته ساز وجود ندارد و هر دو جمله مسـتقل س

 کشاند). میماه خانۀ وزد و ما را تا  (گیسوت چو باد به هر جا می
 ها: بررسی سایر گزینه

 وابسته یا پیرو)جملۀ ساز)، تو با منی ( ) تا (پیوند وابسته2
حـذف شـده اسـت و    » که«ساز  ) در مصراع اول بعد از فعل بگذار، پیوند وابسته3

ـا     جملۀ ، »با تو عالم خود را عوض کنم«جملۀ  پیرو یا وابسته اسـت (بگـذار کـه ب
 تو...)

 ساز)، امروز به خاکم مأواست (جمله وابسته یا پیرو)   سته) گرچه (پیوند واب4
 )140ۀ صفح(فارسی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .13
 است.» وجود داشتن«اول فعل اسنادي نیست و به معنی جملۀ در 

 ها: بررسی سایر گزینه
 مسند: فعل ساختند به معنی گردانیدند مسندساز است. ) امام 1
 مسند: گفتندي به معنی نامیدن مسندساز است. ) مطوقه 2
 مسند: فعل شناختند به معنی پنداشتن است. تر  ) مهم3

 صحیح است. 3گزینه .14
کنـان   ي دارد؛ ولـی در گریـه  در عقدکنان و گلریزان مفهوم مصـدر » ان«

 مفهوم صفت فاعلی
 ها: در سایر گزینه» ان«نقش 

 ساز است ) صفت4) مفهوم نسبت دارد  2) مفهوم مکان دارد   1

 صحیح است. 1گزینه .15
 .در جهان نباشد (وجود ندارد) تر خوشاز این 

 قید             

 .است صحیح 1 گزینه.16
ریشـۀ  ابیات و عبارت صـورت سـؤال تأکیـد بـر ایـن نکتـه دارنـد،        همۀ 

هاي انسان را باید در وجود خود او جستجو کرد و دیگران الزاماً  گرفتاري
ها مقصر نیستند؛ اما در بیت نخست شاعر از چشـم نیـاز    در این بدبختی

 به دیگران داشتن بیزار است.
 )136 ، صفحۀ16درس یازدهم،  (فارسی

) قدغن، مغلوب، ثقت4ساطور   
)145 صفحۀ (فارسی یازدهم، 

صحیح است.3نه 
صحیح است.»ئت

صحیح است.3نه 
اي به نام آذرباد: ریچارد باخ) (ماه نـو و مرغـان آواره: رابینـدرانات     ده

(داستان کباب غاز: محمـدعلی  هاي دوشنبه: آلفونس دوده) ر) (قصه
زاده) ل

هاي  صفحه(فارسی یازدهم،  )152و144،  142، 139 
هاي  صفحه(فارسی دوازدهم،  )162و 151، 139 

صحیح است.4نه 
، حسن تعلیل وجود ندارد.4گزینۀ 

ها: سی سایر گزینه
آمیزي) گلشن و گل (مراعات نظیر)، گوش نه بر بوي گل (حس

کشتی خیال (تشبیه)، لنگر انداختن (کنایه)
وزگار (مجاز از مردمِ روزگار)، هوا (ایهام: فضا/ آرزو و عشق)

صحیح است.4نه 
چهار: شـهر مجـاز از مـردم شـهر؛ ولـی در بیـت دوم       گزینۀ یت اول

تاریخ: اضافه استعاري)قلۀ ز وجود ندارد. (
ها: سی مجاز در سایر گزینه

ها: بررسی سایر گزینه
: کام و ناکامی  مجاز: فصل گل (بهار)/ تضاد )1
ودر آغوش هم بودن کام و ناکامی/ جناس: کام : تشخیص) 2
گل و گلشن :(دنیا)/ تناسب و مراعات نظیر گلشن) استعاره: 4

صحیح است.1گزینه .12
ـادر این بیت پیوند وابسته ساز وجود ندارد و هر دو جمله مسـتقل س

کشاند). میماه خانۀ وزد و ما را تا  (گیسوت چو باد به هر جا می
ها: بررسی سایر گزینه

وابسته یا پیرو)جملۀساز)، تو با منی ( ) تا (پیوند وابسته2
حـذف شـ»«که«ساز  33) در مصراع اول بعد از فعل بگذار، پیوند وابسته3

پیرو یا وابسته اسـت (بگجملۀ،»««با تو عالم خود را عوض کنم«جملۀ 
تو...)

ساز)، امروز به خاکم مأواست (جمله وابستهببسته) گرچه (پیوند واب4
 صف(فارسی دوازدهم، 

صحیح است.4گزینه .13
»وجود داشتن«اول فعل اسنادي نیست و به معنی  جملۀ در 

ها: بررسی سایر گزینه
مسند: فعل ساختند به معنی گردانیدند مسندسا) امام1
مسند: گفتندي به معنی نامیدن مسندساز اس) مطوقه 2
مسند: فعل شناختند به معنی پنداشتن است.تر  ) مهم3

صحیح است.3گزینه .14
فا ا گل ا ک گق ل ا
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صحیح است. 3گزینه .17
 مواجهـه  در گذشـتگان  تجربیات از استفاده مورد در السؤ عبارت مفهوم

 رفتـه  راه ز«. شـود  می دیده 3 گزینۀ در مفهوم این که است مشکالت با
 حرکـت  اصلی شرط که چرا ،کن استفاده دیگران تجربیات از یعنی »مرو
 است.) گذشته تجربیات( کردن پاها رد به توجه راست راه در

 ها: سایر گزینهبررسی 
 .کند می توصیه جهان از اندوختن تجربه و گرفتن عبرت به) 1
 .اسـت  آمـده  کـردن  آزمـایش  معنـی  بـه  بیـت  ایـن  در کردن تجربه) 2

 .شد مسلم ما بر او بدي و کردیم آزمایش
 نیکـی  فقـط  مـردن  وقـت  تـا  نام نیک مردم که فهمیدیم تجربه راه از) 4

 .کند می
 )118صفحۀ ، 15درس یازدهم،  (فارسی

صحیح است. 4گزینه .18
هاي (الف و د) به بخشش و عدم دلبستگی به  و بیت السؤ عبارت مفهوم

 مال دنیایی اشاره دارد. 
 آرامـش  و آسـایش  موجـب  دنیـایی  تعلقـات  از رهـایی مفهوم بیت (ب)  

 دارم آسایشـی  امـا  ؛ندارم اي دلخوشی و ثروت دنیا این در اینکه با. (است
 .نداشت جمشید که

 در داشـتن  طبـع  مناعـت  و بـودن  قـانع  به هم بیت این )جمفهوم بیت (
 .دارد اشاره نداري عین

 125، صفحۀ 16درس یازدهم،  (فارسی

 صحیح است. 4گزینه .19
 ناشدنی است. عشق و معشوق توصیف

 ها: زبان و شعر ابراز بیان درد عشق و شور عاشقانه است. در سایر گزینه

 صحیح است. 3گزینه .20
 جانب بزرگان و قدرتمندان زیباتر است.تواضع از 

: تواضـع و فروتنـی موجـب کمـال و     4و  2، 1هاي  مفهوم سؤال و گزینه
 رفعت است.

 
 

 عربیزبان 

صحیح است. 3گزینه .21
ـ إذا کنتم: وقتی بودید ـ ألَّف: همدلی ایجاد    اُذکروا: ذکر کنید، یاد کنید

 کرد
 :ها  رد سایر گزینه

صفت نیست) ـ تذکر دهیـد   » اهللا(«د) ـ الهی  ها (باید مفرد باش ) نعمت1
متعـدي  » ألف(«ـ برقرار شد ـ   (اُذکروا: یاد کنید) ـ شدید (کنتم: بودید) 

 است ـ برقرار کرد)
جمع است) ـ بـه هـم پیوسـته     » قلوب(«) هم (اضافی است) ـ قلبتان  2

 ماضی است)» أصبحتم(«) شوید 1گزینۀ شد (مانند 
) ـ ایجـاد شـد    1گزینۀ ت) ـ شدید (مانند  ) دشمنانی (أعداء، معرفه اس4

 ) پیوند... (در عبارت عربی چنین چیزي نداریم.)1گزینۀ (مانند 
 )76صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .22
 کلمات:ترجمۀ 

شـود/   تلک المفردات الدخیلۀ: آن واژگان وارد شده/ قد ترتبط: گاهی مربوط مـی 
که .../ ما کانـت عنـد األعـراب: اعـراب نداشـتند/ نجـد:       البضائع الّتی...: کاالهایی 

 گیرد. اي که دربرمی نامه یابیم/ هذه المفردات: این واژگان/ معجم یضم: لغت می
 ها: اشتباهات سایر گزینه

صـورت   یـک فعـل مضـارع اسـت و بایـد بـه      » ترتبط(«) مرتبط بودند 1
 باشد.)» مرتبط هستند«
وارد «صـورت   اسـت و بایـد بـه   صـفت  » الدخیل(«) که دخیل هستند 3

» نداشـتند «بـه معنـاي   » ما کانـت عنـد...  («ترجمه شود)/ ندارند » شده
»)/ لغـاتی بـه زبـان عربـی باشـد     «صورت  است)/ لغات زبان عربی (باید به

 است.)» یابیم می«به معناي » نجد(«شود  یافت می
معنـاي  بـه  » هذة المفـردات («)/ آنها 1گزینۀ اند (مانند   ) ارتباط داشته4
 است.)» این واژگان«

 )72 صفحۀ، 7(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .23

 کلمات:ترجمۀ 
شناسد/ البطحـاء: دشـت مکـه/     هذا الذّي: این کسی است که/ تعرف: می

 احراممحدودة وطأته: جاي پایش، قدمگاهش/ الحلّ و الحرم: بیرون و 
 ها: اشتباهات سایر گزینه

 نیست.)» هذا الّذي«(معادل مناسبی براي ) این همان کسی است 1
 مفرد است، نه جمع)» وطأة(«هایش  ) گام2
یک فعل معلوم است؛ اما به شکل مجهول » تَعرِف(«شود  ) شناخته می3

 ترجمه شده است.)
 )43 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 1 هگزین.24
: عطـا کـرد، نعمـت داد     3گزینۀ (رد  خدایی که » هللا الّذي« ـمأنْع /(

 )3گزینۀ (رد 
 )4و  2هاي  (رد گزینه هاي فراوانی (نکره)  نعمت»: نعماً کثیرةً«

 )4گزینۀ علینا: به ما (رد 
 )49 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 2گزینه .25
: قرار می«  مجهول ترجمه شده است.به اشتباه به شکل » دهی تَضَع 

 )78صفحۀ ،  7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .26

قطعـاً شـجاع   «اضافی است: » تنها«کلمۀ جا ترجمه شده است و  ) جابه1
 »ترسند. کسی نیست که مردم از زبانش می

 »)سؤال کنید«یک فعل امر است به معناي » اسألوا(«) سؤال کردند 2
هـم  » شـیئاً «اسـت.) ـ   » بـودیم «معنـاي   بـه » کنّـا («) ساکت ماندیم 4

 ترجمه نشده است.
 )48 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است. 2گزینه .27
» تکلیمـاً «  شک با موسـی سـخن گفـت.    ترجمه صحیح: خداوند بی

 مفعول مطلق تأکیدي است.
 )44 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 

)118صفحۀ ، 15درسیازدهم،  (فارسی

صحیح است.4نه 
هاي (الف و د) به بخشش و عدم دلبستگی به  و بیت السؤ عبارتوم

 دنیایی اشاره دارد. 
آرامـش  و آسـایش  موجـب  دنیـایی  تعلقـات  ازرهـایی وم بیت (ب) 

دارم آسایشـی  امـا  ؛ندارم اي دلخوشی و ثروت دنیا این در اینکه با. (
.نداشت جمشید

در داشـتن  طبـع  مناعـت  و بـودن  قـانع  بههمبیت این )جوم بیت (
.دارد اشاره نداري

125، صفحۀ 16درس یازدهم،  (فارسی

صحیح است.4نه 
ناشدنی است. ق و معشوق توصیف

ها: زبان و شعر ابراز بیان درد عشق و شور عاشقانه است.سایر گزینه

صحیح است.3نه 
جانب بزرگان و قدرتمندان زیباتر است.ع از 

: تواضـع و فروتنـی موجـب کمـال و     4و 2، 1هاي  وم سؤال و گزینه
ت است.

ی

است.)»یابیم می«به معناي »نجد(«شود  یافت می
ب»هذة المفـردات(«)/ آنها 1گزینۀ اند (مانند  ) ارتباط داشته4
است.)»این واژگان«

ص،7(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.4گزینه .23

کلمات:ترجمۀ 
شناسد/ البطحـاء: دشهذا الذّي: این کسی است که/ تعرف: می

محدودوطأته: جاي پایش، قدمگاهش/ الحلّ و الحرم: بیرون و 
ها: اشتباهات سایر گزینه

نی»هذا الّذي«(معادل مناسبی براي ) این همان کسی است 1
مفرد است، نه جمع)» وطأة(«هایش ) گام2
یک فعل معلوم است؛ اما به شک» تَعرِف(«شود ) شناخته می3

ترجمه شده است.)
ص،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.1ننهگزین.24
: عطـا کـرد،3گزینۀ (رد خدایی که »هللا الّذي« ـمأنْع /(

)3گزینۀ (رد
هاي  (رد گزینه هاي فراوانی (نکره)  نعمت»: نعماً کثیرةً«

)4گزینۀ علینا: به ما (رد
ص،4(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.2گزینه .25
م« ا ق : شکل»دهتَضَع به اه اشت شدهبه جمه ت مجهول
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صحیح است. 4گزینه .28
ه دائمـا  شـود، زیـرا کـ    آرزوهاي انسان همیشه محقق نمیمفهوم عبارت: 

 رود. اوضاع به نفع او پیش نمی
 :ها سایر گزینه ۀترجم

 ارتباط است) (بی !دریا است، هیچ نهایتی ندارد آرزوهاي انسان مثل )1
 ارتباط) (بی تواند به آرزوهایش برسد! با تالش و کوشش انسان می )2
زي از نیـا  اما این خطر سبب بـی  ؛است ناكتی خطرکشبر سوار شدن  )3

 ارتباط) (بی !شود آن نمی
 )78 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 4گزینه .29
 نه مضارع.   ،فعل امر است» استلم«تحویل بگیر: 
 ها: رد سایر گزینه

 )3و  2هاي  (رد گزینه» آخر«) ـ آخر 3و  2هاي  (رد گزینه» أدویۀ«داروها: 
 )77صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .30
سـردرد  ام احساس درد کردم و  در روز گذشته در سینه«ترجمه عبارت: 
پزشـک   معاینـه داشتم. پس به درمانگـاه رفـتم و بعـد از     و تب شدیدي

 »سرماخوردگی هستی. دچارگفت: تو 
 )77 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .31
» دخَلْـت «فعـلِ  » المفردات الفارسـیۀ «کلمۀ ه معناي عبارت و با توجه ب
 باشد.» دخَلَت«صورت  باید به

 )72 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .32

کنـد کـه از    پنـدارد، تـالش مـی    کننده می با توجه به متن منتقد تخریب
 شأن دیگران کم کند.

 ها: سایر گزینهترجمۀ 
پندارد که نظرش بیشتر اوقات مـورد قبـول    سازنده می) منتقد در نقد 2

در مـتن بـه   » قد یقبـل و قـد یـرفض   «شود! (با توجه به عبارت  واقع می
توان دریافـت کـه    می» شود شود و گاهی رد می گاهی قبول می«معناي 

 )این گزینه نادرست است.
فـی  «رعایت نکردن ادب، گاهی در نقد مجاز است! (با توجه به عبـارت  ) 3

 ).یابیم که این گزینه نادرست است در پایان متن درمی» کلّ األحوال
طوري انتقاد کند کـه کسـی نتوانـد نظـرش را رد       ) هر منتقدي باید به4

کند و همـواره مـورد قبـول باشـد! (از مـتن چنـین مفهـومی برداشـت         
 شود.) نمی

 صحیح است. 4گزینه .33
 اي بیان نشده است. جملهدر هیچ » مراحل عملی نقد«متن ترجمۀ با توجه به 

 ها: سایر گزینهترجمۀ 
 ) تفاوت بین نقد مخرّب و نقد سازنده! (در متن ذکر شده است.)1
) یک فرق بین منتقد سازنده و منتقد مخرب! (فرق بـین آنهـا از نظـر    2

 نگرند، بیان شده است.) اینکه چطور به رأي و انتقادشان می
ــ الموهیـۀ النقدیـۀ:    1! () سه شرط از شرایط واجب بـر هـر منتقـدي   3

ــ التـزام األدب:   3ـ العدالۀ و األنصاف: عدالت و انصـاف  2استعداد نقّادي 
 لزوم رعایت ادب)  

 صحیح است. 1گزینه .34
 خواهد. دقت کنید که سؤال از ما پاسخ نادرست را می

» أصـبحت «(با توجه به معناي عبـارت،  » للمخاطبۀ«خطاي این گزینه: 
 ) ـ فعل و فاعله ... (افعال ناقصه فاعل ندارند.)است» للغائبۀ«صیغۀ در 

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

 ها: خطاهاي سایر گزینه
 ثالثی مجرد است و حرف زائد ندارد.)» ینظُر(«) فیه حرف واحد... 1
قـرار دارد و فـاعلش   » للغائبـۀ «صـیغۀ  در » قـدمت » («بـارز «فاعله ضمیر ) 2

 فاعل است.)» یدا«کلمۀ ضمیر بارز نیست. در اینجا با توجه به معناي عبارت 
در این عبارت از نـوع موصـول اسـت، نـه     » ما» («من ادوات الشرط) «3

 شرطی)
 )70 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس  

 صحیح است. 2گزینه .36
 دهد. می» است«معناي » کانَ«در این عبارت 

 )75 صفحۀ، 7بی یازدهم، درس (عر
صحیح است. 2گزینه .37

صیغه اول شـخص مفـرد   » کنت«در لیتنی، فعل » ي«با توجه به ضمیر 
، »کنـت، لـم تَقُـل، کنـت    «ها به ترتیب  (متکلم وحده) است. سایر گزینه

 مفرد مذکر مخاطب هستند.صیغۀ همگی در » أن تکون«و » کُن«
 )75 صفحۀ، 7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است. 1نه گزی.38
مفعول است. به آن حیوان نگاه کن؛ زیرا که کاري » عمالً«در این گزینه 

» وقوفا، توبۀ و تربیـۀ «ها به ترتیب  داد. در سایر گزینه عجیب را انجام می
 مفعول مطلق هستند. 

 )49و  48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .39

...» مـؤثّرة  «است و » قرأت«مصدر فعل » قراءةً«در عبارت صورت سؤال 
کـار رفتـه    صفت آن است، بنابراین مفعول مطلق نوعی در این عبارت بـه 

کـار   است. مفعول مطلق نوعی براي بیان چگونگی و کیفیت وقوع فعل به
 رود. می

رود و عبـارت   کـار مـی   به» مفعول مطلق تأکیدي«براي  1گزینۀ عبارت 
 است.» حال«بیانگر نقش  2گزینۀ 

 )47 صفحۀ، 4(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است. 2گزینه .40

هـا   مفعول مطلق نوعی است؛ ولی در سـایر گزینـه  » قرضاً« گزینهدر این 
 تأکیدي هستند.» تطهیراً، مساعدةً و مواجهۀً«به ترتیب 

 )49و  48هاي  هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
 

 فرهنگ و معارف اسالمی
 صحیح است. 4گزینه .41

قل هل یسـتوي الـذین یعلمـون و الـذین ال یعلمـون انّمـا       ﴿فۀ شریآیۀ 

 آموزي است. گرایی و علم بیانگر معیار ششم عقل ﴾یتذکّر اولو االلباب
 )119و  118هاي  هصفح، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

ها:سایر گزینه
)3و 2هاي  (رد گزینه»آخر«) ـ آخر 3و 2هاي  (رد گزینه»أدویۀ«ها: 

)77صفحۀ ،7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1نه 

سـردرد  ام احساس درد کردم و در روز گذشته در سینه«مه عبارت: 
پزشـک      معاینـه داشتم. پس به درمانگـاه رفـتم و بعـد از    ب شدیدي

»سرماخوردگی هستی.دچارت: تو 
)77 صفحۀ،7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
دخَلْـت «فعـلِ  »المفردات الفارسـیۀ «کلمۀ ببه معناي عبارت و جه ب   «
باشد.»دخَلَت«صورت به

)72 صفحۀ،7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1نه 

   کنـد کـه از    پنـدارد، تـالش مـی    کننده می جه به متن منتقد تخریب
کند.  دیگران کم

ها: سایر گزینهمۀ 
پندارد که نظرش بیشتر اوقات مـورد قبـول   سازنده میمنتقد در نقد 

در مـتن بـه   » قد یقبـل و قـد یـرفض   «شود! (با توجه به عبارت می
توان دریافـت کـه   می» شود شود و گاهی رد می گاهی قبول می«ي 

)گزینه نادرست است.
فـی  «عایت نکردن ادب، گاهی در نقد مجاز است! (با توجه به عبـارت  

أل

شرطی)
ص،7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.2گزینه .36
دهد. می» است«معناي » کانَ«در این عبارت 

ص،7بی یازدهم، درس (عر
صحیح است.2گزینه .37

صیغه اول شـخ» کنت«در لیتنی، فعل »ي«با توجه به ضمیر 
کنـت، لـم تَقُـل«ها به ترتیب  (متکلم وحده) است. سایر گزینه

مفرد مذکر مخاطب هسصیغۀ همگی در » أن تکون«و » کُن«
ص،7(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.1یینه گزی.38
مفعول است. به آن حیوان نگاه کن؛ زیر» عمًال«در این گزینه 

وقوفا، توبۀ«ها به ترتیب  داد. در سایر گزینهعجیب را انجام می
مفعول مطلق هستند. 

هاي هصفح، 4(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه .39

«است و » قرأت«مصدر فعل » قراءةً«در عبارت صورت سؤال 
صفت آن است، بنابراین مفعول مطلق نوعی در این عبارت بـه
است. مفعول مطلق نوعی براي بیان چگونگی و کیفیت وقوع

رود. می
رود کـار مـی   به» مفعول مطلق تأکیدي«براي  1گزینۀ عبارت
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 صحیح است. 4گزینه .42
 طلبی عدالت ها در انحصار گروهی محدود نباشد  ها و ثروت نعمت

گرایی و مبارزه با جهـل و   عقل گرایی  شکستن سد جاهلیت و خرافه
 خرافات

 )118و  114هاي  هصفح، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .43

اطاعـت از خـدا،    تشکیل حکومت اسـالمی و پـذیرش والیـت الهـی    
 امام   رسول و

 ارتقاي جایگاه خانواده مانع اصلی فساد و تباهی 
 )116و  114، 113هاي  هصفح، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .44
آیات قرآن کریم و دعوت مکـرر ایـن کتـاب بـه     سالۀ  23نزول تدریجی 

از  )ل خدا (هاي دائمی رسو خردورزي و دانش از یک طرف و تشویق
تـرین   گرایی را شکست و یکی از جاهل طرف دیگر، سد جاهلیت و خرافه

 جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.
 )118صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .45
هایی کـه پیـامبر و    گیري حکومت هاي اسالمی و شکل سرزمینتوسعۀ با 

دادنـد، بـار دیگـر برخـی از      نمـی یارانش را اسوه و سرمشـق خـود قـرار    
عباس  امیه و بنی رفتارهاي جاهلی نسبت به زن پدیدار شد. حاکمان بنی

هـاي اسـالمی بودنـد، حرمسـرا      و بسیاري از حاکمـانی کـه در سـرزمین   
تشکیل دادند و زنان زیادي را به دربار خود آوردند و حقوق الهی آنان را 

و خـانواده در تمـدن اسـالمی    نادیده گرفتند. با وجود این، موقعیـت زن  
بسیار برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بـود. زنـان حـق    
مالکیت و کار و تحصیل داشتند و آیات قرآن با تلقـی درجـه دوم بـودن    

 ها) زن مبارزه کرد. (رد سایر گزینه
 )117صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .46
اقتـدار ملـی اسـت،    مایۀ باید علم را که «فرمایند:  ي میمقام معظم رهبر

بهـره   همه جدي بگیرند و دنبال کنند، کشوري که مردم آن از علـم بـی  
شـود علـم را از    باشند، هرگز به حقوق خود دسـت نخواهـد یافـت، نمـی    

زاسـت. بایـد اسـتعدادهاي     جـوش و درون  دیگران گدایی کرد. علم درون
 »معناي حقیقی کلمه، عالم شود.  ملت بهکار افتد تا یک  یک ملت به

 )138ۀ صفح، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .47

ادع الی سبیل ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و ﴿نحل  ةسور 125آیۀ 

 ﴾جادلهم بالتی هی احسن
 )139ۀ صفح، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .48
اي  جدید، توجه گسـترده دورة گیري  پس از گذر از قرون وسطی و شکل

در کشورهاي اروپایی به حقوق، قانون سـاختار حکومـت و دولـت پدیـد     
العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسـا در قـرون    آمد که عموماً عکس

 وسطی بود.
 )140ۀ صفح، 10(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .49
جدید استعمار نو کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظـامی،  ة شیودر 

جاسوسی، تبلیغی و فرهنگی خود، افراد وابسـته بـه خـود را بـه قـدرت      
کنـد. ظهـور ظلـم     هاي گوناگون از آنها حمایت مـی  صورت رساند و به می

عـدل و  حـوزة  استعمار، از آثار منفـی تمـدن جدیـد در    پدیدة فراگیر و 
 باشد. قسط می

 )10دهم، درس زندگی دواز (دین و 
 صحیح است. 2گزینه .50

تـرین عامـل بـراي     استحکام و اقتدار نظامی حکومتی یـک کشـور مهـم   
حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهـان اسـت. یـک کشـور ضـعیف،      

 یابد. شود و همراه همدلی در دنیا نمی طور طبیعی منزوي می به
 )142صفحۀ ، 10دهم، درس زندگی دواز (دین و

 صحیح است. 4گزینه .51
عج) در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب کـه  امام عصر (

رویدادهاي جدید عصر غیبت سـؤال کـرد و راه چـاره را پرسـید،     دربارة 
در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجـوع کنیـد کـه    «فرمود: 

 »باشم. آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می
 )143صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .52
و ما کان المؤمنـون لینفـروا   ﴿فرماید:  توبه میسورة  122آیۀ خداوند در 

کافّۀ فلو ال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فـی الـدین و لینـذروا    
 ﴾قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون

 )141صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .53

والیـت و  «و » مرجعیـت دینـی  «عقالً ضروري اسـت کـه دو مسـئولیت    
ادامـه  » مرجعیـت دینـی  «در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیـرا اگـر   » رهبري

نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و براي مـردم بیـان   
جدید مطابق با احکـام دیـن نباشـد، مـردم بـا      کند و پاسخگوي مسائل 

 توانند به آن وظایف عمل کنند. شوند و نمی وظایف خود آشنا نمی
 )141ۀ صفح، 10دهم، درس زندگی یاز (دین و

 صحیح است. 4گزینه .54
 شجاعت و قدرت روحی ایستادن با قدرت در مقابل تهدیدها

 مدیر و مدبر بودن جهانی پیچیدة رهبري جامعه در شرایط 
 )145صفحۀ ، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .55
هایی که عزت خود را در بندگی  در وصف انسان )(امیرالمومنین علی 

خـالق جهـان در نظـر آنـان عظـیم اسـت. در       «فرماید:  اند، می خدا یافته
وقتی که انسـان بـه چنـین    » م آنان کوچک است.نتیجه غیرخدا در چش

شود. بنـدگی او را   طور طبیعی تسلیم خدا می شناخت و ایمانی رسید، به
مانـد. دقـت    ناپذیر بـاقی مـی   ز و تسلیمپذیرد و در مقابل غیرخدا عزی می

بر شناخت ارزش انسان و نفروختن خویش به  2و  1هاي  شود که گزینه
کنـد،   به خود تسلیم نشدن اشاره مـی  4ینۀ گزبهاي اندك اشاره دارند و 

 آن.مقدمۀ نه 
 )159ۀ صفح، 11هم، درس زندگی یازد (دین و

یح
آیات قرآن کریم و دعوت مکـرر ایـن کتـاب بـه     سالۀ 23ل تدریجی 

از )ل خدا (هاي دائمی رسو ورزي و دانش از یک طرف و تشویق
تـرین  گرایی را شکست و یکی از جاهلف دیگر، سد جاهلیت و خرافه

مع آن روز را مشتاق علم ساخت.
)118صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
هایی کـه پیـامبر و    گیري حکومت هاي اسالمی و شکل سرزمینسعۀ 

دادنـد، بـار دیگـر برخـی از         نمـی ش را اسوه و سرمشـق خـود قـرار    
عباس  امیه و بنی رهاي جاهلی نسبت به زن پدیدار شد. حاکمان بنی

هـاي اسـالمی بودنـد، حرمسـرا     سیاري از حاکمـانی کـه در سـرزمین   
یل دادند و زنان زیادي را به دربار خود آوردند و حقوق الهی آنان را 

و خـانواده در تمـدن اسـالمی    ده گرفتند. با وجود این، موقعیـت زن  
ر برتر از موقعیت زن در اروپا و سایر مناطق جهان بـود. زنـان حـق    
یت و کار و تحصیل داشتند و آیات قرآن با تلقـی درجـه دوم بـودن    

ها)مبارزه کرد. (رد سایر گزینه
)117صفحۀ ، 9(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
اقتـدار ملـی اسـت،    مایۀ باید علم را که «فرمایند:  ي می معظم رهبر

بهـره    جدي بگیرند و دنبال کنند، کشوري که مردم آن از علـم بـی  
شـود علـم را از   د، هرگز به حقوق خود دسـت نخواهـد یافـت، نمـی    

زاسـت. بایـد اسـتعدادهاي     جـوش و درون  ران گدایی کرد. علم درون

صف، 10دهم، درس زندگی دواز (دین و
صحیح است.4گزینه .51

عج) در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یامام عصر (
رویدادهاي جدید عصر غیبت سـؤال کـرد و راه چـارهدربارة 
در مورد رویدادهاي زمان به راویان حدیث ما رجـوع«فرمود: 

»باشم. آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنها می
صف، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.2گزینه .52
و ما کان المؤمنـو﴿فرماید:  توبه میسورة 122آیۀ خداوند در 

کافّۀ فلو ال نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فـی الـدین
﴾قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون

صف، 10(دین و زندگی یازدهم، درس 
صحیح است.1گزینه .53

و»مرجعیـت دینـی  «عقالً ضروري اسـت کـه دو مسـئولیت    
مرجعیـت دینـ«در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیـرا اگـر   » رهبري

نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و براي م
جدید مطابق با احکـام دیـن نباشـدکند و پاسخگوي مسائل 

توانند به آن وظایف عمل کشوند و نمی وظایف خود آشنا نمی
صف، 10دهم، درس زندگی یاز (دین و

صحیح است.4گزینه .54
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 صحیح است. 4گزینه .56
 عزت نفستسلیم و بندگی خدا

 حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیمعزت نفس
 )62صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .57
...     ﴿فاطر:  سورة 10آیۀ  و : «﴾من کان... یریـد العـزّة فللّـه العـزّة جمیعـاً

 »خواهد (بداند) که هر چه عزت است، از آن خداست. کس عزت می
 )157صفحۀ ، 11(دین و زندگی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .58
کُم اَزواجـاً و   ﴿خداوند در عبارت قرآنی  ـن اَنفُسـلَ لَکُم معاهللاُ ج لَ    و عـج

ن الطَّیِباتقَکُم مزر ةً وفَدح ینَ ونن اَزواجِکُم برابطـۀ به  ﴾لَکُم م »ی ب نَ نـ

 ةوفَدبـا  » فرزندان و نوادگان :ح﴿   بـاتـنَ الطَّیقَکُـم مزبـه شـما از   : «﴾ر

و مـن آیاتـه اَن   ﴿آیـۀ  اشاره شده اسـت. در  » ق و روزي دادها رز پاکیزه
خَلَقَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً لتَسکُنوا الَیها و جعلَ بینَکُم مـودةً و رحمـۀً   

رونَ    هـدف و غایـت از بیـان آفـرینش      ﴾انّ فی ذلک لَآیـات لقـومٍ یتَفَکـَّ
 هاي الهی بیان شده است. همسران آرامش آفرین، تفکر در نشانه

 )169ۀ صفح، 12 دهم، درسزندگی دواز (دین و
 صحیح است. 4گزینه .59

 پاسخ به نیاز جنسی اولین کشش و جاذبه میان زن و مرد
رشـد و   بخـش وحـدت روي آنهـا     پیوند زن و مـرد و تحکـیم  ثمرة 

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

 صحیح است. 4گزینه .60
: عالقـه شـدید بـه     «فرماید:  می )(امام علی  الشیء یعمی و یصـم حب

رو پیشـوایان دیـن از مـا     از ایـن » کنـد.  چیزي آدمـی را کـور و کـر مـی    
اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تـا   خواسته

 به انتخاب درست برسیم.  
 )176صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس  

 

 زبان انگلیسی
 است. صحیح 4گزینه .61

هرگاه پیشنهادي داده شود یا یک دسـتورالعمل داده شـود و یـا پنـد و     
 شود. امري استفاده می جملۀاز  main clauseاندرز داده شود، در 

جمله: اگر یک تلفن همراه دارید، چک کنید (بررسی کنیـد) کـه    ترجمۀ
 آن خاموش است.

 )3درس ، زبان انگلیسی یازدهم(
 است.صحیح  1گزینه .62

 the other dayبـریم کـه مجهـول اسـت و      پی می contextبا توجه به 
 داللت بر زمان گذشته دارد.

 داللت بر زمان حال و آینده دارند. 4و  3، 2هاي  گزینه
بغلـی   خانـۀ جملـه: روز قبـل شـنیده شـد کـه امیـل و لـورا در         ترجمۀ

 زنند. (همسایگی) سر هم فریاد می
)3 درس ،ازدهمدوزبان انگلیسی (

 صحیح است. 3گزینه .63
Last week  سـاده اسـت    گذشتۀبه عنوان قید زمان گذشته فقط بیانگر

و چون این عمل در مقابل عملی دیگر در گذشته براي ساختن بعیـد در  
 درست نیست. 1 گزینۀنظر قرار نگرفته، 

 )3درس  ،ازدهم(زبان انگلیسی دو
 صحیح است. 3گزینه .64

 سؤال: کدام گزینه از نظر گرامري غلط است؟ جملۀمعنی 
) مفعـول  lakeجمله داللت به کاربرد مجهـول دارد. دریاچـه (   contextمعنی و 

 کار رود. صورت مجهول به بنابراین باید جمله به  ) است،seeفعل دیدن (
The lake could be seen through the window.

: ما اتاق زیبایی در هتل داشتیم از میان پنجره، دریاچه 3 گزینۀ ترجمۀ
 شد. دیده می

 )3درس  ،ازدهمدوزبان انگلیسی (
 صحیح است. 4گزینه .65

هـاي آب و هـوایی وجـود دارد کـه موجـب       معنی جمله: در ایران تفاوت
 شود. وجود آمدن گیاهان مختلف می به
 ونی) تنوع ـ گوناگ4) صنایع   3ها   ) تخفیف2) رسوم  1

 )88 صفحۀ، 3درس  ،زبان انگلیسی یازدهم(
 صحیح است. 3گزینه .66

معنی جمله: اگر مردم هنر را تمرین کنند، آنها استرسشـان را مـدیریت   
 برند. کنند و از ساخت آثار هنري لذت می می
 ادامه دادن     ) مدیریت کردن،3) پریدن  2) شامل شدن  1
 ) به عقب نگاه کردن4 

 )107 صفحۀ، 3درس  ،همزبان انگلیسی یازد(
 صحیح است. 3گزینه .67

مدیران مترو لندن فردي را با پاي مصنوعی استخدام کردند تا تمـام روز  
هاي برقی باال و پایین برود؛ زیرا به مـردم نشـان دهـد کـه آنهـا       را از پله

 کامالً در امنیت هستند.
 ) منعکس کردن4) نشان دادن   3) قرار دادن  2) تشخیص دادن  1

 )3درس  ،زبان انگلیسی یازدهم(
 صحیح است. 2گزینه .68

بـیش از حـد از    اسـتفادة ها ممکن است بازتابی از  افزایش برخی سرطان
 مضر باشد. مادةعنوان یک  مواد پالستیکی به

 ) در دسترس4) آلوده   3) مضر  2) مفید  1
 )86 صفحۀ، 3درس  ،ازدهم(زبان انگلیسی دو

 :Clozeترجمۀ 
تواند بـه   آن آب دریا می واسطۀ بهدهد که  اي را نشان می این گزاره شیوه

یـک دسـتگاه سـاده بـه نـام       وسـیلۀ  بهآب نوشیدنی تبدیل شود، آن هم 
 تقطیر شناور خورشیدي.

این دستگاه شامل یک مخزن پالستیکی با یک گنبد پالسـتیکی شـفاف   
نـام  تـر بـه    پالسـتیکی و یـک مخـزن کوچـک     لولـۀ است. همچنین یک 

 آب مقطر. کنندة جمع

 صحیح است. 4گزینه .69
 ) توصیف کردن   3) مصرف کردن  2آوري کردن   ) جمع1
 ) تبدیل کردن4 

ن الطَّیِباتقَکُم مزر ةً وفَدح ینَ ونن اَزواجِکُم برابطـۀ به ﴾م »ی ب نَنـ »»

بـه شـما از   : «﴾رزقَکُـم مـنَ الطَّیبـات   ﴿بـا  »فرزندان و نوادگان:فَدة

ه اَن   ﴿  آیـۀ  اشاره شده اسـت. در  » ق و روزي دادها رز زه ـن آیاتـم و
َ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً لتَسکُنوا الَیها و جعلَ بینَکُم مـودةً و رحمـۀً   

رونَ    هـدف و غایـت از بیـان آفـرینش      ﴾ی ذلک لَآیـات لقـومٍ یتَفَکـَّ
آفرین، تفکر در نشانه آرامش شده است.سران هاي الهی بیان

)169ححۀ صفح، 12 دهم، درسزندگی دواز (دین و
صحیح است.4نه 

پاسخ به نیاز جنسین کشش و جاذبه میان زن و مرد
رشـد و   بخـش وحـدت روي آنهـا    پیوند زن و مـرد و تحکـیم   

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

است.4نه  صحیح
: عالقـه شـدید بـه     «فرماید: می)(علی  الشیء یعمی و یصـم حب

رو پیشـوایان دیـن از مـا    از ایـن »    کنـد. ي آدمـی را کـور و کـر مـی    
اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تـا  سته

تخاب درست برسیم.  
)176صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس  

سسیسسییسی
ت4نه ا

شد. دیده می
ازدهمدوزبان انگلیسی (

صحیح است.4گزینه .65
هـاي آب و هـوایی وجـود دارد کمعنی جمله: در ایران تفاوت

شود. وجود آمدن گیاهان مختلف میبه
گگونی) تنوع ـ گوناگ4) صنایع   3ها   ) تخفیف2) رسوم  1

ص،3درس  ،زبان انگلیسی یازدهم(
صحیح است.3گزینه .66

معنی جمله: اگر مردم هنر را تمرین کنند، آنها استرسشـان ر
برند. کنند و از ساخت آثار هنري لذت میمی
ادامه دادن     ) مدیریت کردن،3) پریدن  2) شامل شدن  1
) به عقب نگاه کردن4 

صف، 3درس  ،همزبان انگلیسی یازد(
صحیح است.3گزینه .67

مدیران مترو لندن فردي را با پاي مصنوعی استخدام کردند تا
هاي برقی باال و پایین برود؛ زیرا به مـردم نشـان دهـدرا از پله

کامالً در امنیت هستند.
) منعکس4) نشان دادن   3) قرار دادن  2) تشخیص دادن  1

زبان انگلیسی یازدهم(
صحیح است.2گزینه .68

بـیشاسـتفادة ها ممکن است بازتابی از افزایش برخی سرطان
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 صحیح است. 3گزینه .70
 جزء  ) ترکیب،4) وسیله   3) کاال    2) توصیف   1

 صحیح است. 1گزینه .71
 کننده ) درخواست4) افزاینده   3کننده     ) جذب2) شناور   1

 صحیح است. 2گزینه .72
 ) آالینده4) راهنما   3     آوري کننده ) جمع2) همکاري   1

 )3درس  ،ازدهمدوزبان انگلیسی (
 :1 متن ترجمۀ

دو یا چند سیاره ممکن است در آسمان بسیار نزدیـک بـه     گاهی اوقات،
شـود در   هم به نظر برسند. اگر خیلی (به هم) نزدیک شـوند، گفتـه مـی   

تـوان   د. سیارات را اغلب در آسـمان شـب مـی   آنجا یک مقارنه وجود دار
تري نسبت به سـتارگانی کـه سوسـو     شناسایی کرد چون آنها با نور ثابت

دلیل حرکت اتمسـفر زمـین ایجـاد     درخشند. سوسو زدن به زنند، می می
ظـاهري   انـدازة زننـد کـه    شود. سیارات به این دلیل کمتر سوسو می می

تر است. حتـی از   از ستارگان بزرگشود  طور که از زمین دیده می آنها آن
 هایی نورانی هستند. ها نیز ستارگان فقط نقطه ترین تلسکوپ دید بزرگ

کند. چون زمین روي محـور گـردش    خورشید هر روز طلوع و غروب می
سـاعت یـک بـار     24خود در حال چرخیدن است. (زمین) این کار را هر 

خـود بـه دور    سـاالنۀ زمـان طـی سـفر     دهد در حـالی کـه هـم    انجام می
هـاي متفـاوت.    اما با سرعت  چرخند، گردد. تمام سیارات می خورشید می

دلیل اینکه زمین چند فصل دارد این است که محـل گـردش آن کـه از    
گذرد، در مسیر حرکت ما به دور خورشـید   هاي شمال و جنوب می قطب

دار است. به همین ترتیـب محـور گـردش بیشـتر      شیب زاویۀداراي یک 
دار است. شـیب (محـور) مـریخ شـبیه شـیب (محـور)        نیز شیب سیارات

کنـد. محـور    هایی مشابه (زمین) را تجربـه مـی   زمین است و مریخ فصل
رسـد بـه    درجه دارد که به نظر مـی  90 زاویۀاورانوس تقریباً با مسیر آن 

 پهلو خوابیده است.

 صحیح است. 1گزینه .73
 ..... .افتد که ..... طبق متن، مقارنه زمانی اتفاق می

 ) سیارات در آسمان خیلی (به هم) نزدیک شوند.              1
 شوند. ) سیارات در آسمان خیلی (از هم) دور می2
 شوند. کدام از سیارات به هم زیاد نزدیک نمی ) هیچ3
 دار است. ) محور گردش بیشتر سیارات شیب4

 صحیح است. 3گزینه .74
 ؟نیستکدام گفته در مورد متن صحیح 

هـایی   ها نیـز سـتارگان فقـط نقطـه     ترین تلسکوپ دید بزرگ) حتی از 1
 نورانی هستند.

 شود. دلیل حرکت اتمسفر زمین ایجاد می ) سوسو زدن به2
از   آنهـا از زمـین،   اندازةزنند که  ) سیارات به این دلیل کمتر سوسو می3

 تر است. ستارگان کوچک
چون آنهـا بـا   توان شناسایی کرد،  ) سیارات را اغلب در آسمان شب می4

 درخشند. نور ثابتی می

 صحیح است. 4گزینه .75
 ترین معنی را به ......... دارد. (سرعت) در پاراگراف دوم نزدیک rateکلمۀ 

 ) سرعت4) تأثیر   3) سطح  2) نوع  1

 صحیح است. 4گزینه .76
 در خط آخر متن به ......... اشاره دارد. itsکلمۀ 

 رانوس) او4) زمین   3) مریخ  2) محور  1
 )3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 :2 متن ترجمۀ
شـود کـه از آن طریـق     شناسی نامی است که به علمی اطالق می باستان

شان اطالعاتی پیدا کنند. ایـن کلمـه از دو    گذشته دربارةتوانند  مردم می
شـود. از طریـق    اشیاي قدیمی گرفته مـی  مطالعۀیونانی به معناي  کلمۀ

هایی که قبل از اینکـه تـاریخ    انسان دربارةشناسی ممکن است تا  باستان
در مورد آنها چیزي نوشته باشد مطالبی را یاد بگیریم و همچنین کمـک  

انـد و چگونـه زنـدگی     کند تا بفهمیم مردم در آن زمان چگونـه بـوده   می
شناسی بـا حفـر کـردن و کنـدن      باستانهاي  کردند. بسیاري از یافته  می

شـد آنهـا در آنجـا زنـدگی      زمین در جاهایی اتفاق افتاده که تصـور مـی  
هاي شهرهایشان تقریباً همیشه زیر زمـین هسـتند؛    مانده کردند. باقی می

شـد،   شـد شـهر دیگـري بـر روي آن بنـا مـی       زیرا وقتی شهري نابود می
هـاي خـاك و    تدریج الیـه  هشد. ب طوري که قبلی در زیر آن مدفون می به

هـاي قـدیمی قـرار     مانـده  زباله بر روي هم متراکم شـده و بـر روي بـاقی   
 گیرد. می

انسان اسـت، قبـل از اینکـه تـاریخی      مطالعۀشناسی ماقبل تاریخ  باستان
شـود.   هـاي دقیـق انجـام مـی     حفـاري  وسـیلۀ  بهنوشته شود. این مطالعه 

اد ماقبل تـاریخ اسـت کـه بـر     هاي افر همچنین آنها رد پاهایی از فعالیت
روي زمین قابل مشاهده است مانند کارهایی که بـر روي زمـین اسـت و    

چیزهـایی نیـز ممکـن اسـت از       اند، هایی که پر شده هایی از گودال نشانه
اشیایی مانند سنگ چخمـاق از سـطح زمـین گرفتـه شـده یـاد گرفتـه        

 شود. می

 صحیح است. 4گزینه .77
 صحیح است. 3گزینه .78

 فهمند که مردم چه چیزي را دوست داشتند؟ شناسان چگونه می باستان
 کنند که مانند آنها زندگی کنند. ) آنها سعی می1
 کنند که مانند آنها فکر کنند. ) آنها سعی می2
ساختند و به جـا گذاشـتند نگـاه     ) آنها به دقت چیزهایی را که آنها می3

 کنند. می
 هاي زمین ) حفاري4

 صحیح است. 4گزینه .79
 صحیح است. 1ینه گز.80

 با توجه به متن کدام گزینه صحیح است؟
 شناسی از دو کلمه یونانی مشتق شده است. ) باستان1

 )3درس  ازدهم،دو انگلیسیزبان (
 حسابان 

 صحیح است. 1گزینه .81
اکیداً صعودي است، پـس نمـودار بایـد شـبیه      2,چون در بازه 

 شکل مقابل باشد.   

2 

تـوان   د. سیارات را اغلب در آسـمان شـب مـی   یک مقارنه وجود دار
تري نسبت به سـتارگانی کـه سوسـو    سایی کرد چون آنها با نور ثابت

دلیل حرکت اتمسـفر زمـین ایجـاد    درخشند. سوسو زدن به نند، می
ظـاهري    انـدازة زننـد کـه شود. سیارات به این دلیل کمتر سوسو می

تر است. حتـی از  از ستارگان بزرگشود طور که از زمین دیده میآن
هایی نورانی هستند.ها نیز ستارگان فقط نقطه ترین تلسکوپ بزرگ

کند. چون زمین روي محـور گـردش   شید هر روز طلوع و غروب می
سـاعت یـک بـار    24در حال چرخیدن است. (زمین) این کار را هر 

خـود بـه دور        سـاالنۀ زمـان طـی سـفر    دهد در حـالی کـه هـم    م می
هـاي متفـاوت.   اما با سرعت چرخند، گردد. تمام سیارات میشید می

ل اینکه زمین چند فصل دارد این است که محـل گـردش آن کـه از    
گذرد، در مسیر حرکت ما به دور خورشـید  هاي شمال و جنوب میب

دار است. به همین ترتیـب محـور گـردش بیشـتر      شیب زاویۀي یک 
دار است. شـیب (محـور) مـریخ شـبیه شـیب (محـور)        نیز شیب رات

  کنـد. محـور    هایی مشابه (زمین) را تجربـه مـی  ن است و مریخ فصل
رسـد بـه    درجه دارد که به نظر مـی 90زاویۀوس تقریباً با مسیر آن 

خوابیده است.

صحیح است.1نه 
..... .افتد که ..... ق متن، مقارنه زمانی اتفاق می

سیارات در آسمان خیلی (به هم) نزدیک شوند.              
شوند. سیارات در آسمان خیلی (از هم) دور می

شوند.  کدام از سیارات به هم زیاد نزدیک نمیهیچ
شیب سیارات بیشتر گردش استمحور دار

شناسی بـا حفـر کـردنباستانهاي   کردند. بسیاري از یافته می
شـد آنهـا در آنجزمین در جاهایی اتفاق افتاده که تصـور مـی  

هاي شهرهایشان تقریباً همیشه زیر زمـین مانده کردند. باقی می
شـد شـهر دیگـري بـر روي آن بنـزیرا وقتی شهري نابود می

هـاي تدریج الیـه  هشد. ب طوري که قبلی در زیر آن مدفون میبه
هـاي قـد    مانـده  زباله بر روي هم متراکم شـده و بـر روي بـاقی   

گیرد. می
انسان اسـت، قبـل از اینکـمطالعۀشناسی ماقبل تاریخ  باستان

هـاي دقیـق انجـام حفـاري  وسـیلۀ  بهنوشته شود. این مطالعه 
اد ماقبل تـاریخ اسـهاي افر همچنین آنها رد پاهایی از فعالیت

روي زمین قابل مشاهده است مانند کارهایی که بـر روي زمـی
چیزهـایی نیـز ممکـن  اند، هایی که پر شدههایی از گودال نشانه

مانند سنگ چخمـاق از سـطح زمـین گرفتـه شـده ی اشیایی
شود. می

صحیح است.4گزینه .77
صحیح است.3گزینه .78

فهمند که مردم چه چیزي را دوستشناسان چگونه می باستان
 کنند که مانند آنها زندگی کنند. ) آنها سعی می1
 کنند که مانند آنها فکر کنند. ) آنها سعی می2
ساختند و به جـا گذاش) آنها به دقت چیزهایی را که آنها می3

کنند. می
هاي زمین ) حفاري4
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aپس   . از طرفی:0
( a)b a aa a
82 2 8 42 2  

a a a ( , ]8 85 8 05 5  

 صحیح است. 2گزینه .82
( x )(x ) (x x a) x x ay

(x ) (x )

2 2
2 2

2 1 1 2 1
1 1

  

y a a0 0 4 4 4 0 2  
 صحیح است. 4گزینه .83

x ax
x x af (x) x (x ) x

1 2 1 2
1 2 1 1  

f ( ) a3 0 5  
f ( ) bxf (x) b b

x
35 8 421  

aپس   b 9  
 صحیح است. 2گزینه .84

f (x) x ax b23 2  
f ( ) a b a
f ( ) a b b
2 2 14 4 2 2 2
2 0 12 4 0 4  

  f (x) x x f (x) x ,2 23 4 4 0 2 3  

 صحیح است. 3گزینه .85
a a a ay x a x y ( ) a( )

226 0 3 5 56 6 6 12  

a ay x a
2

5 5 5 212 6  

 صحیح است. 2گزینه .86
y x mx23 2 3  

m m20 4 36 0 3 
y my x m x06 2 3  

mm 3 13   

 صحیح است. 3گزینه .87
xباید  R : f (x)  پس:  0

f (x) ax (a )x x3 24 3 6 6  
f (x) ax (a )x ( ax (a )x )2 212 6 6 6 6 2 6 1 

a a
f (x)

(a ) a2
12 0 0

0
0 6 8 0

 

a a a2 20 36 0 2 18  
a aa

0 2 182 18    

 صحیح است. 4گزینه .88
 گیریم: دو بار از تابع مشتق می

 xy x x y
x x

23
3

2 23 3
44 1 4 1

3 9 99 9
  

x
y

8 0 8
y x0 8 8

 

 صحیح است. 3گزینه .89
fاي است که  جواب بازه اکیداً صعودي باشد. گزینـه مـورد    fاما  0
5,نظر بازه  است.6

 صحیح است. 4گزینه .90
xنقطه  xیک نقطه عطف است. باید  0  نیز نقطه عطف باشد. 1

xدر  fپذیري  شرط پیوستگی و مشتق کنـیم. در   را بررسـی مـی   1
xهمسایگی   داریم: 1

x a x xf (x) f (x)x x x
2 1 2 1
2 1 2 1  

a b af ( ) f ( ) aba bf ( ) f ( )
1 1 41 1 82 2 21 1

  

 صحیح است. 1گزینه .91
y x sin x cos x x sin x y cos x2 4 2 2 2 2 4 2 

y cos x x x10 2 22 3 6  

 صحیح است. 1گزینه .92
 کنیم: را محاسبه می fابتدا 

f (x) (x ) x x x2 32 3 2 4 12  
f ( x ) x212 12 0 1  

fهاي ساده  ریشه  عطف تابع هستند. نقطۀطول  0

A B AB1 1 24 4  

 صحیح است. 3گزینه .93
رو به باال و سپس رو به پـایین اسـت، پـس     fاز چپ به راست ابتدا تقعر 

عطـف منفـی    نقطـۀ هستند. در ضـمن طـول     نادرست 2و  1هاي  گزینه
 صحیح است. 3 ۀگزینپس فقط  ،است

 )136صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .94

xدر نقطه  دهـد،   از منفی به مثبت تغییر عالمـت مـی   fعالمت  4
 مینیمم نسبی است. نقطۀیک  fپس این نقطه براي 

 صحیح است. 4گزینه .95
(x ) x (x )xf (x) f (x)

(x ) (x ) (x )

2 2 2

2 2 2 3 2 3
2 3 8 6 12

3 3 3
 

xf x
10 1

تبثم لوط اب فطع هطقن لوط

 

f
f
f

1

1

 
 صحیح است. 2گزینه .96

y x x x3 22 3 12 
y x x26 6 12 

xمقدار  26 yy mx y
1 70 20 72 20 

f ( ) a 5) aa
f ( ) bxf (x) b b

x
( )x b b5 8f ( ) bf ( ) b 421

aپس   bb 9
صحیح است.2نه 

f (x) x ax bx axx ax2xxxx

b
b b

f( )
b

( )
f ( )
f ( )
f ( )f ( )

14 4 2 2 2a b ab aa bbb))
4bb12 4 0a ba bb))

 f (x) x x f (x) x ,( ) f( ) f ,f (x)( ) 2 2x x f (x) xx x f (x) xffx x f (x) xx f (x) xx x f (x) xffx x 3
است.3نه  صحیح

a a a ay x a x y ( ) a( )a a aa a( ) a( )) a(a aa ax yx a 2x ax aax a 5 aa
6 6 6y ( ) ( )y ( ) (

a ay x a ax a
2

5 5 5 212 6
صحیح است.2نه 

y x mx23 2 3x mxxx mxx2

20 4 36 0 3m m
y my x m xym xy 06 2x mx 3

mm m3 1m
3 

صحیح است.3نه 
x R : f (x)x R : f (x) پس:  0

3 2

صحیح است.1گزینه .91
sin x cos x x sin x y cos xsin x cos x x sin x y cossin x cos x x sin x y cossin x cos x x sin x yx sin x ysin x cos x x sin x y

x xx12 2cos xos xx 1
2 3 6

صحیح است.1گزینه .92
کنیم: را محاسبه می fابتدا 

(x ) x x x2 3))(x ) x x)(x ) x x))))

x ) x)2 1)x ) x))
fهاي ساده ریشه عطف تابع هستند.نقطۀطول  0

B ABAB1B 24

صحیح است.3گزینه .93
رو به باال و سپس رو به پـایین اسfاز چپ به راست ابتدا تقعر 

عط  نقطـۀ هستند. در ضـمن طـول   نادرست2و 1هاي گزینه
صحیح است.3ننۀگزینپس فقط ،است

صف(حسابان دوازدهم، 
صحیح است.4گزینه .94

xدر نقطه  از منفی به مثبت تغییر عالمـتfعالمت  4
مینیمم نسبی است.نقطۀیک fپس این نقطه براي 

صحیح است.4گزینه .95
(x ) x (x )x f ( )x f (x)

2 2 2) () (2(x ) x (x) x (x(x ) x (x) x (x) x) () ()) ()) ()2
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 صحیح است. 3گزینه .97

  (a c)x abxf(x) x b

2 1  
aنیست، پس  2درجۀ در تابع هموگرافیک صورت کسر  c .است 

: x babxf (x) : y abx b
1 مئاق بناجم

یقفا بناجم
 

b b cab a
2 2 12 1  

xf(x) f( )x
2 1 3 52  
 )        144صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .98
xها مماس است، پس xنمودار تابع بر محور   معادلـۀ ریشه مضاعف 1

f (x) xاست. یعنی  0 ax b2  به ازايx برابـر صـفر اسـت     1
aپس  b 1. 

f ( ) b a0 3 3 2  

f(x) (x )(x x ) f (x) x x2 11 2 3 6 2 0 3 
  )139صفحۀ (حسابان دوازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .99
x  طول یکی از نقاط عطف است. 0

f ( ) f ( ) f ( )0 0 3 0 0 0  
f ( ) cf (x) x ax bx c f ( ) a a

3 2 0 0 04 3 2 3 0 108 27 0 4

 f (x) x ax b f ( ) b212 6 2 0 0 0  
f (x) x x f x x4 3 24 12 24  

xf x
00 2  

 صحیح است. 3گزینه .100

xx y x
2 11 1

y 2
1

 

xx y x
2 11 1 1

y 2

 

هـا را در نظـر بگیـریم، آنگـاه نمـودار       اگر فقط سمت چپ محـور عـرض  
 صورت زیر است: به

1
y 21

 
 
 

 هندسه 
 صحیح است. 3گزینه .101

 رو داریم: هاي روبه با توجه به شکل
3 3

43

3

4

 و كرتشم
كرتشمان

كرتشمان

2 3

41

 
12از هر رأس دوازده ضلعی  -1 3  گذرد. قطر می 9
6ظاهر از شش رأس متوالی  به -2 9  توان رسم کرد. قطر می 54
قطـر مشـترك    10اما با توجه به شکل باال شش رأس متـوالی داراي   -3

)هستند  )20 10  اند. که هرکدام دو بار به حساب آمده 10
پس تعداد واقعی قطرها که از شش رأس متوالی یـک دوازده ضـلعی    -4

54گذرد؛ برابر  محدب می 10  قطر است. 44

 است.صحیح  1گزینه .102
کنـیم   رسم می Lو دیگري موازي  Lدو خط یکی موازي  A نقطۀاز 

گـذرد   مـی  Pاز این دو خط فقط یک صفحه مانند  L1و  L1هاي  به نام
 که همان جواب مسئله است.

L

L

P
A

L1

L1

 
 صحیح است. 3گزینه .103

شـود کـه    در این دوران دو مخروط از قاعده به هم چسـبیده ایجـاد مـی   
 براي حجم آن داریم:

 

R R2 24 1 3 3R
1

12

2

 
V R .h

V V V V
V R .h

2
1

1 22
2

1 1 3 13 3 21 1 3 13 3
  

ح
xها مماس است، پس xار تابع بر محور  معادلـۀ ریشه مضاعف 1

f (x)  است. یعنیx ax baxax2  به ازايx برابـر صـفر اسـت    1
a bb 1.

f ( ) b a 2) b ab abb

f(x) (x )(x x ) f (x) x xf(x) (x )(x x ) f (x) x x(x )(x x ) f (x) x2)(x x ) f (x) x)(x x ) f (x) x)(x x ) f (x) xx ) f (x) x)(x x ) f (x) x

 )139صفحۀ (حسابان دوازدهم، 
صحیح است.2نه 
x.طول یکی از نقاط عطف است

f ( ) f ( ) f ( )( ) f ( ) f 0) f ( ) f ( )) f ( ) f( ) ff ( ) f ( )f ( )f ( ) f (f ( ) f( ) ff ( )

f ( ) cf (x) x ax bx c f ( )
cx ax bx cx ax bx3 2 0) cx axx ax axax a 0 108 27 0) a

f (x) x ax b f ( ) b2 0x ax b f ( ) bx ax bx ax b f ( ) bax bx ax b )

f(x) x x f x xxx4 3 2x f xx f xx f xf xx f

xf x
0
2

صحیح است.3نه 

x y xy 2 1x1 1

y 2
1

صحیح است.3گزینه .101
رو داریم: هاي روبه با توجه به شکل

3

4

4

ككرتشم رت رتشم
ككرتشمان تش كمان

كرتشمان

2 3

41

12از هر رأس دوازده ضلعی -1 3 گذرد. قطر می 9
6ظاهر از شش رأس متوالی به-2 9 توان رسم قطر می 54
قطـر 10اما با توجه به شکل باال شش رأس متـوالی داراي  -3

)هستند  اند. که هرکدام دو بار به حساب آمده(
پس تعداد واقعی قطرها که از شش رأس متوالی یـک دواز-4

54گذرد؛ برابر  محدب می 10 قطر است. 44

است.صحیح 1گزینه .102
رسمLو دیگري موازي Lدو خط یکی موازي Aنقطۀاز 

Pاز این دو خط فقط یک صفحه مانند L1و L1هاي به نام

که همان جواب مسئله است.
L

A
L1

L1
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 صحیح است. 4گزینه .104
a (a , , )

a.b a a a
b ( , , ) 1 1 1

2 1 2 0 1 3 2 3 1 1
2 0 1

a (
ba b abb a

a (a , ,
b (

(a ,a (a(a  

 صحیح است. 4گزینه .105

 

AB.AM AB AM cosABAM AB AM cosABAM
O H BA

M

 
AMو    cos AM cos1 8 8AM cos AM cos  

AHˆ ˆcos AM cos AH AH
AM

8AH AH 8 

AH(غیرممکن)   AB   
 صحیح است. 1گزینه .106

0
2

0
0

2
0

2
0

0
2

0 00 0 4 0

a b ( )i ( ) j ( )k k0 0 0 0 4 0 4

 
 صحیح است. 4گزینه .107

ˆa b | a || b | sin sin sin 11 1 2 2  

 ˆ )Arcsinیا   150 )1 302  

OH 1
2

30 6
5
6

H

O

150

 
 صحیح است. 4گزینه .108

A

B C 
S(ABC) AB AC BA BC CA CB1 1 1

2 2 2

 
AB AC

BA

AB AC

BCBA CA CB CA CB
ˆ ˆtan C C

CA.CBAB AC CA.CB
1 1 45

BC CCA CB CCACACA CA CBCCA CB

CACB
1

BA BC CA CB

AB AC CACB

CA

ACAC

  

 صحیح است. 3گزینه .109
a b ( , , ) a
a b ( , , ) b

1 3 1
3 5 1  

i j k
a b ( , , ) c2 1 1 4 1 7

1 4 0
  

V a .(b c )
1 3 1
3 5 1
4 1 7

  

( ) ( ) ( )1 35 1 3 21 4 1 3 20 34 75 23 18 
 )83صفحۀ (هندسه دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .110
a b c a b c a b c a b a.b c2 2 20 2

 a.b a.b 19 16 2 49 24 122  

a b a b a.b2 2 2 2 9 16 ( )
25

2 12
24

 

a b a b2 1 1 
 )80تا  77هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .111
aبردار  b  بر هر دو بردارa  وb     عمود است؛ همچنین بـر هـر ترکیـب

aمانند  bو  aخطی از  b2    نیز عمود اسـت (چـونa b    بـر صـفحه
عمود است، بنابراین بر همـه بردارهـاي داخلـی آن صـفحه      bو  aشامل 

aعمود است مانند  b2  پـس (( a b).(a b)2     همـواره صـفر اسـت
 قابل قبول است. mوابسته نیست، پس هر مقدار  mیعنی به مقدار 

 )82و  81هاي  (هندسه دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .112
A

G

I

B F E
C

D

H
AGH

ABC

AG AH sin AS
S AB AC sin A

1
2 1
1 9
2

1
3

1
3

 
DEC BIF ABCS S S19

بیترت نیمه هب
 

ABCS23 6 ضلعیABC ABCS S S1 13 9    Sهاشورخورده 3

cm22 18 123 

 )68تا  66هاي  (هندسه دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .113
قطع کنـد   Eذوزنقه را در  ةقاعدرسم کنیم تا  ADموازي  Bاگر از رأس 

الزاویـه   قـائم  BECتوان دریافت مثلث  با توجه به اندازه اضالع مثلث می
 است. پس:

5

6

A

D

B

C

86

5 E 10

H /

BH EC BE BC
BH
BH

10 6 8
4 8

 
/BE EH EC EH EH2 36 10 3 6  

ABHD / / / / /S ( )1 15 8 6 4 8 13 6 4 8 32 642 2  

 )63و  62هاي  (هندسه دهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .114
(n ) n nn n

2 180 360 36 180 360 360 36  
n(n )3 5 2 52 nتعداد قطرها  2 720 5144  

 )56و  55هاي  صفحه  (هندسه دهم،

AM
AH(غیرممکن)   ABAH 

صحیح است.1نه 
0
2

0
0

2
0

2
0

0
2

0 00 0 4 0

a b ( )i ( ) j ( )ka b (b )i ( ) j ( )k)i ( ) j ( )k)i ( ) j ()i ( ) j ()i)i)iba b (bb (b (

صحیح است.4نه 
ˆa b | a || b | sinb | a || b | sinb sin sin 11 1 2 2a bb | a || b | sinb | a || b | sin

ˆ )یا   15 )Arcsin( )1 32

OHOH 1
2

303 6
5
6

H

O

150

صحیح است.4نه 
A

B C

S(ABC) AB AC BA BC CA CBAB AC BA BC CAAB AC BA BC CA2 2 2ABC) 1 AB AC BA BC CA CBAB AC BA BC CAAC BA BC CA1 1

عمود است، بنابراین بر همـه بردارهـاي داخلـیbو aشامل 
aعمود است مانند  b2  پـس (( a b).(a b)b).(aa b) (a b)b) (ab) (b) (a b)b) (aهمـواره ص

قابل قبولmوابسته نیست، پس هر مقدار mیعنی به مقدار 
هاي (هندسه دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه .112
A

F E
C

D

H
AGH

ABC

AG AH sin AAHAHAGAGS
S AC sin AACACABAB

AHAHAHAH

ACACACAC

1
2 1
1 9AC sin AACACAB ACACACAC2

1
3

1
3

DEC BIF ABCS S SDEC BIFBIFS SSDEC BIFBIF
1
9

نیمه هب

ABCS236 ضلعیABC ABCS SS SSABC ABC
1 1SS3 9 3ABCهاشورخ

cm212

هاي (هندسه دهم، صفحه

صحیح است.4گزینه .113
Eذوزنقه را در ةقاعدرسم کنیم تا ADموازي Bاگر از رأس 

قـ BECECتوان دریافت مثلث با توجه به اندازه اضالع مثلث می
است. پس:

5 B
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 صحیح است. 1گزینه .115
شـود   مطابق شکل مقابل، خطی که بر فصل مشترك دو صفحه عمود می

 هاي (الف)، (ب) و (ج) را نداشته باشد. یک از حالت ممکن است هیچ

P
d

P

 
 )86تا  77هاي  (هندسه دهم، صفحه

 
 

 ریاضیات گسسته

 صحیح است. 1گزینه .116
اي از تمـام طبقـات    اي استفاده شده است. در روش طبقه از روش خوشه

هـاي انتخـابی    اي فقـط از خوشـه   شود، ولی در خوشه عضوي انتخاب می
مـه واحـدهاي آمـاري    اي ه گیري خوشه شود. در نمونه عضو برداشته می

 گیریم. عنوان نمونه در نظر می هاي انتخاب شده را به خوشه
 )106تا  104 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .117
(a ,b) ( , )

(x ,x )
n n

70 100
2  نانیمطا ةزاب2

 نتفرگ رارق يارب
%95

 
a bx 70 100 852 2  

b a
n

2 100 70 215 152 2 15  

152 15 15 152  

CV x

15 15 15 15 3 152
85 2 85 34  

 )122تا  121 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .118

5تعداد }هـاي  شـود. در نمونـه   نمونه دوتایی انتخاب می 102 , }2 و 4

{ , }1 /شود، پـس احتمـال   می 3(دو حالت مطلوب) میانگین  5
2 0210 

 است.

 صحیح است. 4گزینه .119
با توجه به اینکه نسبت را نداریم و از حدود بازه اطالع نداریم، از فرمـول  

صورت زیـر اسـت اسـتفاده     که به 95%اي با اطمینان بیش از برآورد بازه
 کنیم. می

p p
n n n
1 1 p)طول بازه 2 ,p )

n n
1  : بازه 1

n n
n
2 2 100 10000100

 زا رتمک لوط
دصرد 2

 
 صحیح است. 4گزینه .120

 )120تا  118 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .121
 کنیم. با نمودار ون مسئله را حل می

A
10 10

0

B

C

10
102010

S 100

10 20 10 10 روشاه50

 
 صحیح است. 3گزینه .122

: | A B | | (A B) | S A BB | | (A B) | S A BB | | (A B)| | (A B)| (A B) | S| (A B) | Sلماک بعکم هن و لماک عبرم هن
AB   اه یمقر 2 لک

| S | 90  
| A | k k | A |2:10 99 4 9 6  
| B | k k | B |33:10 99 3 4 2  

( )90 6 2 1 83  
| A B | k | A B |66: 10 99 1B|  

 صحیح است. 4گزینه .123
کـه   طـوري  هاي قرار گرفتن پنج نفر در سه اتاق مختلـف بـه   تعداد حالت

اي پـنج   برابر تعداد پوشایی است که از مجموعـه  ،هیچ اتاقی خالی نماند
 شود. عضوي متناظر می 3عضوي به یک مجموعه 

| A B C | | s | | A B C | ( )5 5 53 3 2 3 1 0B  
243 96 3 150  

 )79تا  78 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .124

A
1
2
3
4

B
a
b
c

 
حساب کـرده، سـپس از کـل    مطابق اصل شمول تعداد توابع غیرپوشا را 

 کنیم. تعداد توابع کم می
| A B C | | S | | A B C |B  
| A B C | ( )4 4 43 3 2 3 1 0B

عباوت لک دادعت  یعباوت دادعت
 زا یکی هک
 ار B ياضعا
دناشوپ یمن

 یعباوت دادعت
 B وضع ود هک
دناشوپ یمن ار

 
81 48 3 36  

 )79تا  78 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .125

!: ( ) ( )!
!: ( ) ( )!

4

3

55 1205 4 120 24 9644 244 3

کی هب کی عباوت لک
 لکش کی هب کی عباوت
 )1و2( بترم جوز

 صحیح است. 1گزینه .126
  شنا والیبال فوتبال
 چهارشنبه رضا احمد علی
 شنبه پنج علی رضا احمد
 جمعه احمد علی رضا

صحیح است.1نه 
اي از تمـام طبقـات   اي استفاده شده است. در روش طبقهش خوشه

هـاي انتخـابی    اي فقـط از خوشـه  شود، ولی در خوشهي انتخاب می
ههمـه واحـدهاي آمـاري    اي ه گیري خوشه شود. در نمونه  برداشته می

گیریم. عنوان نمونه در نظر میهاي انتخاب شده را به شه
)106تا 104صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است.2نه 
(a ,b) ( , )

(x ,x )(
n n

(x ,x
,,

2 2xxxxxنانیمطا ةزاب 
نتفرگ رارق يارب

%95

a bx b 70 100 852 2
b

n
2 100 70 2b ab ab a 1515 2

2 2 15
15 152 15 15 15
2

CV x

15 15 15 15 3 152
85 2 85 34

)122تا 121 صفحۀ(آمار و احتمال یازدهم، 

صحیح است.1نه 

}هـاي  شـود. در نمونـه  نمونه دوتایی انتخاب می10د , و ,{

k k | A |k k | A |2 99 4 9 6| |k k | A |

k k | B |k k | B |33 99 3 4 2| |k k | B |
) 83))

k | A B |k | A B |66 99kk 1

صحیح است.4گزینه .123
هاي قرار گرفتن پنج نفر در سه اتاق مختلـف بـه تعداد حالت

برابر تعداد پوشایی است که از مجموع،هیچ اتاقی خالی نماند
شود. عضوي متناظر می3عضوي به یک مجموعه 

( )5 5(3 2 3 1 0(( 5 55((C | | s | | A B C | (| s | | A B C | 5 (((((

96 3 150
صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.2گزینه .124
B
a
b
c

حساب کـرده، سـپمطابق اصل شمول تعداد توابع غیرپوشا را 
کنیم. تعداد توابع کم می

C | | S | | A B C || S || S |
4 4 4C | ( )4 4 43 3 2 3 1 0((4 4 4

عباوت لک دادعت لکات اتات یعباوت دادعت
 زا یکی هک

اا یعباوت دادعت
B وضع ود هک
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کنیم، سـپس تعـداد    ابتدا مطابق جدول مقابل اطالعات سؤال را وارد می
کـه  کنیم واضح است  توانیم بسازیم را حساب می هاي التین که می مربع
ل و ستون دوم و همچنین سطر دوم و ستون سوم باید هاي سطر او خانه

صورت یکتا توسط بقیه بازیکنان پـر   ها نیز به شوند، بقیه خانهبا احمد پر 
ریزي براي این سـه   شوند، پس کالً یک مربع التین و یک مدل برنامه می

 نفر وجود دارد.
 )64تا  62 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .127
5مربع التین چرخشی  صورت زیر است: به 5

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

 

 )63 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .128

گـوي آبـی    5گوي سفید و  5گوي قرمز و  3بدترین حالت این است که 
گوي زرد خارج شده باشد کـه اگـر گـوي نـوزدهم را خـارج کنـیم        5و 

شود. نظر حاصل میمورد نتیجۀ

 صحیح است. 3گزینه .129
7 12  ها روزِ هفته : تعداد النهماه و  84

 النه داریم: 84کبوتر و  mپس
m

m r
r

84
6 6 1 7 84 6 

rm r m1504 505  
 )84 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .130
شـود.  مـی دسـته افـراز    7بـر   مجموعـه  7در تقسیم اعداد صحیح بر 

( r )0 7بیشـتر از  Aاگر تعـداد اعضـاي مجموعـه    6 انتخـاب   3
یکسـانی در  ماندة  باقی Aعضو از 4شود بنابر اصل النه کبوتري حداقل 

 عضو داشته باشد. 22باید حداقل  Aدارند. پس مجموعه 7تقسیم بر 
 )83تا  80 صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

 
 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .131
نادرست است. این انتظار دانشمندان بود که با تجربه سـازگاري   1 گزینۀ

 نداشت.
نادرست است. زیرا جدا کردن الکتـرون (نـه بـار الکتریکـی کـه       2 گزینۀ
توانــد مثبــت یــا منفــی باشــد) از ســطح فلــز، توســط تابانــدن نــور  مــی

 فوتوالکتریک است.
 صحیح است. 3 گزینۀ
 پدیــدةنادرســت اســت. زیــرا فــرض اینشــتین بــراي توجیــه   4 گزینــۀ

توانـد   یفوتوالکتریک این بود که هر فوتون فقط توسط یـک الکتـرون مـ   
 جذب شود.

 )117و  116هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .132
 )122و  121هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .133
 نظریـۀ نادرست است. زیرا کاهش انرژي و کاهش شـعاع طبـق    1 گزینۀ

 شود. کالسیک باعث افزایش بسامد می
 )126و  125ي ها (فیزیک دوازهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .134
 شود. بالمر نیز فرابنفش تابش می رشتۀنادرست است: زیرا در  1 گزارة
 مرئی و فرابنفش است.ناحیۀ ها در  نادرست است: این طول موج 2گزارة 
درست است: زیرا      3 گزارة

max
R( )2 2

1 1 1
1 2

 
لیمان

max R43 

min
min

min max
R( ) R2 2

1 1 1 36 152 بالمر3
 

 درست است. 4 گزارة
 )124و  122هاي  ریاضی، صفحه دوازهم (فیزیک

 صحیح است. 2گزینه .135
 غلط زمان بیشتر» الف« جملۀ
 ها ناموفق بود. غلط در مورد شدت خط» ب« جملۀ
 درست» ج« جملۀ
 درست» د« جملۀ
هـا بـه شـدت نـور تابشـی       غلط انرژي جنبشـی فوتـوالکترون  » و« جملۀ

 بستگی ندارد.
 صحیح است. 3گزینه .136

nrدانیم  می a.n2  پسr a2 rپس  04 a a a0 0 04 3   

Rدانـــیم  همچنـــین مـــی 
n

EE
n2

REE2پـــس   پـــس  4

R
R R

EE E E34 4. 
 )127صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .137
m , n4 6  

/( ) ( ) nm m1 1 1 1 1 1 20 2880 2 882100 16 36 100 576  

 صحیح است. 4گزینه .138
 کند. بینی می خوبی پیش ) این طیف فقط طیف هیدروژن را به1گزینۀ 
 صحیح است. 4غلط و مورد  3و  2هاي  گزینه

 )133صفحۀ (فیزیک دوازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 3گزینه .139

max minmin
min max

max

R( )
,

R( )

1 1 1 1
25 25 900 36 11

1 1 1 11 11 25 11 36
90025 36

min
max

11
36  

 هاي پایان فصل) (فیزیک دوازدهم ریاضی، تمرین

3 4 5 1 2
2 3 4 5 1

)63صفحۀ(گسسته دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

گـوي آبـی    5گوي سفید و  5گوي قرمز و  3ین حالت این است که 
گوي زرد خارج شده باشد کـه اگـر گـوي نـوزدهم را خـارج کنـیم       

شود. نظر حاصل میموردجۀ

صحیح است.3نه 
7 12 هاروزِ هفته : تعداد النهماه و  84

m  النه داریم: 84کبوتر و
m

r
r

84
6 6 1 7 84 6m

rm rr mr r 1504 505
)84صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
شـود.  مـی دسـته افـراز    7بـر    مجموعـه  7قسیم اعداد صحیح بر 

( rrrr   تعـداد اعضـاي مجموعـه از  Aاگر 7بیشـتر انتخـاب  3
یکسـانی در  ماندة  باقیAعضو از 4 بنابر اصل النه کبوتري حداقل 

عضو داشته باشد.22باید حداقل Aدارند. پس مجموعه 7یم بر 
)83تا80صفحۀ(گسسته دوازدهم، 

R43

min
max
min

minR( ) Rmin( ) minR( ) R1 1 36R( ) 152 3
درست است. 4 گزارة

22هاي  ریاضی، صفحه دوازهم (فیزیک
صحیح است.2گزینه .135

غلط زمان بیشتر» الف« جملۀ
ها ناموفق بود. غلط در مورد شدت خط» ب« جملۀ
درست» ج« جملۀ
درست» د« جملۀ
هـا بـه شـدت نـغلط انرژي جنبشـی فوتـوالکترون  » و« جملۀ

بستگی ندارد.
صحیح است.3گزینه .136

nrدانیم  می a.nn
rپس 2 a2 0r ar rپس 4 a a ar 0 0 0a4 3a aa aa aa0 0aa

Rدانـــیم همچنـــین مـــی 
n

EE
n2

REپـــس 
2 4

R
R R

E EREE EER
R

E 3
4 4R.

 صف(فیزیک دوازدهم ریاضی، 
صحیح است.3گزینه .137

6nn
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 صحیح است. 2گزینه .140
E Pt J J25 1100 100 5 10100 100  

/E nhf n
82 34
9

3 105 10 6 63 10
550 10

  

n
81 33
6

1010 10
10

  

n n1 19 1810 10 10 
 صحیح است. 1گزینه .141

maxhf W nK1 0  
maxhf W K2 0 
max

max

f W nK nf W K
1 0
2 0

  

 صحیح است. 1گزینه .142

Wاست. پس این نسـبت   hو شیب نمودار  W0مقدار عرض از مبدأ 
h
0 

 یعنی بسامد آستانه است. f0است که همان 

 صحیح است. 3گزینه .143

max /
cK hf W h W W0 0 0

124006 620  

/ /W W ev0 00 6 2 1 4  

max / /
cK hf W h W0 0

124011 14  

/ nm1240 2 5 496  
 )118و  117هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .144
P RI I I A2 212 3 2  
I vR r 2 103 2  

 )67صفحۀ (فیزیک یادهم ریاضی، 
 صحیح است. 2گزینه .145

با توجه به نمودار توان بر حسب مقاومت خارجی در مـدار اگـر مقاومـت از    
R  بهR2 یابد. برسد، مطابق شکل توان ابتدا افزایش و سپس کاهش می   

R

P

P2

/r R1 5R

P1

R2
 

 )69صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 1گزینه .146

شـکل زیـر اسـت،     ها به هم اتصال ندارند، مقاومت معـادل بـه   وقتی سیم
 یعنی:

R R

RRRRRR

A B

 
   eq eqR R R R R R6 32 6 4 2eR ReR Re6 

صـورت زیـر    بـه ها به هم اتصال دارند، شکل مقاومـت معـادل    وقتی سیم
 است، یعنی:

R

RRR

C B

R

RRR

 
 eq eqR ( R R) ( R R) R R R R R3 3 6 33 3 4 4 4 2eq) ( ) eqR) ( R R) RR R) ReqR R) R) (R) (R) (R) (  

eq

eq

RR
R R

3
2 13
2

 پس 

 )70صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 
 صحیح است. 4گزینه .147

r V12

/0 8

4

24
I

I

I

/

/

I I A
I A
I A

22 8 2
4 0 58
2 5

a b

/0 8 تمواقم ژاتلو / /V RI V2 5 0 8 2
ab / /V V0 8 2 5 2 2 6

/0 8/3 5

 
 صحیح است. 1گزینه .148

rرابطۀ وقتی توان در دو حالت یکسان است،  R R1  برقرار است. 2
R .R r r r2 2
1 2 16 4  

Rاگر  r :باشد توان خروجی مولد بیشینه است 

/I A12 158  

 صحیح است. 4گزینه .149
 حلقـۀ هـاي   آل همانند اتصال کوتاه بوده و تمـام مقاومـت   آمپرسنج ایده

 دهد. سنج عدد صفر را نشان می گردد و ولت سمت چپ حذف می

2

V21

V122

VA I A12 2 25

 
 صحیح است. 3گزینه .150

b ac2 4 16 20 0  
 ریشه ندارد. 2درجه  معادلۀاین 

 در رأس سهمی جریان عبوري حداقل است.
bt I V RI Va

4 2 4 8 5 1 20 1 202 2  

 صحیح است. 2گزینه .151
R r rV rI r R r R r2

31
3  در حالت اول2

/r r r r1 5  در حالت دوم3

r /
/

V r I r rR r r r1 5 2 15  

/
r

/
V 1 5 15 3

3 5 35 7  

max
nf W KW K2 0f Wf W

صحیح است.1نه 

Wاست. پس این نسـبت  hو شیب نمودار  W0WWر عرض از مبدأ 
h
0W

یعنی بسامد آستانه است.f0 که همان 

صحیح است.3نه 

max /
cK hf W h Wmax
c Whf W h Whf W h c

0 0WWWW 0WW12406/6/ 620
/ /W W evW WW0 6 2/ 4//

max /
cK hf W h Wmax
chf W h Wh c

/W0WW WW 124011 14////
1240

/ nm124 2 5 496//

)118و 117هاي  (فیزیک دوازدهم ریاضی، صفحه
صحیح است.1نه 

P RI I I ARIRI2 2II12 3 2II II III

I vR rR r 2 13 2
)67 صفحۀ (فیزیک یادهم ریاضی، 

صحیح است.2نه 
جه به نمودار توان بر حسب مقاومت خارجی در مـدار اگـر مقاومـت از    

 R2یابد. برسد، مطابق شکل توان ابتدا افزایش و سپس کاهش می 
P

ح

r V12

/0 8/

4

2 I

I

I

/

/

I I A
I A
I A

II22 8 2I IIIIII
4 5//8
2 5//

b

/0 8/ تمواقم ژاتلو / /V RI VRI 2 5 0 8 2/ // /

ab / /V Vab 5 2 2 6/ // // //

/0 8/5

صحیح است.1گزینه .148
Rرابطۀ وقتی توان در دو حالت یکسان است،  Rr 1 2Rبر

r r r2 216 4r rr

Rاگر  r:باشد توان خروجی مولد بیشینه است

/ A15//

صحیح است.4گزینه .149
ه آل همانند اتصال کوتاه بوده و تمـام مقاومـت   آمپرسنج ایده

دسنج عدد صفر را نشان می گردد و ولت سمت چپ حذف می

2

V21

V122

I A12 2 25

است.3گزینه.150 صحیح
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 صحیح است. 2گزینه .152
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 صحیح است. 2گزینه .153
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 صحیح است. 4گزینه .154
آیـد.   دست مـی  به 10و با قرمز توان عدد  56هاي سبز و آبی عدد  با رنگ
 داریم:

R 256 10 5600  
 بیشترین مقاومت باشد:براي آنکه  (5%) تلرانسو با اعمال 

R 1055600 5880100  
 )57صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

 صحیح است. 3گزینه .155
 صحیح است. (د)و  (ج)هاي  گزاره

 الف) عمر باتري ارتباط مستقیمی با آمپر ساعت آن ندارد.
 ماند. ب) چون دما ثابت است، با افزایش ولتاژ، مقاومت ثابت می

 حداکثر بار مولد است و این گزینه صحیح است.ج) آمپر ساعت 
 شود. رسانا است و با افزایش شدت نور، مقاومت آن کم می هم نیم LDRد) 

 )62تا  56هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی، 
 

شیمی
 صحیح است. 4گزینه .156

انفجار، واکنش شیمیایی بسیار سریعی اسـت کـه در آن از مقـدار کمـی     
مایع یا جامد، حجـم زیـادي از گازهـاي داغ    منفجرشونده به حالت مادة 

 شود. تولید می
 )78صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .157
 درست است.» ب«تنها عبارت 

 ها: بررسی سایر عبارت
الف) سوختن الیاف آهن داغ و سرخ شـده در ارلـن پـر از اکسـیژن (اثـر      

 غلظت)
(اثـر طبیعـت    تر فلز پتاسیم با آب نسبت به فلز سـدیم  ج) واکنش سریع

 دهنده) واکنش
رنگ پتاسیم پرمنگنات با اسید آلی بر اثر  رنگ شدن محلول بنفش د) بی

 گرم شدن (اثر دما)
 )82و  81هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .158
 صورت مقابل است: واکنش موازنه شده به

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)3 2 2 24 2 2 5 
با توجه به اینکه حجم ظرف بر روي سرعت واکنش مواد جامـد تـأثیري   

ترین ضریب اسـتوکیومتري را دارد،   گازي که کوچکمادة ندارد، بنابراین 
 )N2داراي کمترین مقدار سرعت واکنش است. (گاز 

 )85صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .159

داده شـده   SO3رت سؤال تغییرات غلظت گـاز  با توجه به اینکه در صو
تعداد مـول گـاز تولیـد شـده بایسـتی تمـامی ایـن        محاسبۀ است. براي 

 تغییرات را با یکدیگر جمع کنیم:

/ / / SO
[SO ]mol RL t3

3 93 2 4 19 1 7 9 4 

SO
/

R mol
SO L.min

3

3

9
4 3 0 753  Rواکنشبیرض4

 )86صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .160

جامـد اسـت، نمـودار غلظـت آن بـدون تغییـر        Bمادة با توجه به اینکه 
 باشد. می

مقدار تولیـدي آن   Aنسبت به  Cمادة تر  دلیل ضریب بزرگ همچنین به
 بوده و  Aبیشتر از مقدار مصرفی 

/تولید شده /
molCmolA molCmolA

41 2 1 63 

 )87صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 است.صحیح  4گزینه .161

ها (مانند لیکـوپن) بـا بـه دام انـداختن      هاي موجود در خوراکی بازدارنده
موجـود در  ناخواستۀ هاي  ها و کاهش مقدار آنها، سرعت واکنش رادیکال

 کنند. دهند، ولی آنها را متوقف نمی بدن را کاهش می
 )89صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .162
 زباله و پسماند نیاز = کاهش تولیداندازة خرید به 

کاهش مصرف گوشت و لبنیات = کاهش ورود مواد شیمیایی ناخواسـته  
 به محیط زیست

 استفاده از غذاهاي بومی و فصلی = کاهش مصرف انرژي
هـاي   کاهش مصرف غـذاهاي فـراوري شـده = طراحـی مـواد و فـراورده      

 تر شیمیایی سالم
 )93صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .163
دهـد، هـر تغییـر شـیمیایی در      کمیتی است که نشان می واکنش،آهنگ 

 دهد. اي از زمان رخ می چه گستره
با پودر کردن ذرات آهن، سطح تماس و در نتیجه سرعت سوختن آهـن  

 یابد. افزایش می
سـال) را سـرعت    10آهنگ واکنش در گسـتره معینـی از زمـان (مـثالً     

نسـبت بـه سـرعت    گویند که سرعت واکنش زنگ زدن آهن  واکنش می
 سلولز بیشتر است. ۀتجزی
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صحیح است.4نه 
آیـد.   دست مـی  به10و با قرمز توان عدد 56هاي سبز و آبی عدد  گ
م:

R 256 1 56
بیشترین مقاومت باشد:براي آنکه  (5%) تلرانسعمال 

R 10556 588100
)57 صفحۀ (فیزیک یازدهم ریاضی، 

صحیح است.3نه 
صحیح است. (د)و(ج)هاي ه

 عمر باتري ارتباط مستقیمی با آمپر ساعت آن ندارد.
ماند. چون دما ثابت است، با افزایش ولتاژ، مقاومت ثابت می

حداکثر بار مولد است و این گزینه صحیح است.مپر ساعت 
LDRشود.رسانا است و با افزایش شدت نور، مقاومت آن کم میهم نیم

هاي  صفحه(فیزیک یازدهم ریاضی،  )62تا 56 

صحیح است.4نه 
ار، واکنش شیمیایی بسیار سریعی اسـت کـه در آن از مقـدار کمـی     

/ / SO
[SO ]mol RL tSOR 3 919 1 7 9/ /// // 4

SO
/

R mol
SO L.min

3

3

9
4 3 0 75/3 بیرض4

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.4گزینه .160

جامـد اسـت، نمـودار غلظـت آن بـدBمادة با توجه به اینکه 
باشد.می

مقدار توAنسبت به Cمادة تر  دلیل ضریب بزرگ همچنین به
بوده و Aبیشتر از مقدار مصرفی 

/تولید شده
molC molCmolA

4 1 6/3
ص(شیمی یازدهم،

است.صحیح 4گزینه .161
ها (مانند لیکـوپن) بـا بـه دامهاي موجود در خوراکیبازدارنده
ناخواستۀهاي ها و کاهش مقدار آنها، سرعت واکنش رادیکال

کنند. دهند، ولی آنها را متوقف نمیبدن را کاهش می
ص(شیمی یازدهم،

صحیح است.3گزینه .162
زباله و پسماند نیاز = کاهش تولیداندازة خرید به 

کاهش مصرف گوشت و لبنیات = کاهش ورود مواد شیمیایی
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پـذیري آنهـا بـا آب     در گروه فلزات قلیایی با افزایش شعاع اتمی، واکنش
افزایش یافته و در نتیجه آهنگ تولید نور و گرما در بـازه زمـانی معـین    

 شود. (سرعت) بیشتر می
 )80و 78، 77هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .164
 نامند. گستره معینی از زمان را سرعت واکنش میآهنگ واکنش در 

 )77صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .165

 هاي کاتالیستی فلزهاي هاي سرامیکی موجود در مبدل بر روي توري
 ند.ا نشانده (Pt)، پالتین (Pd)، پاالدیم (Rh)رودیم 

 )98صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .166

و   SO2 ،CO ،NOهاي خروجی از اگـزوز خـودرو، گازهـاي     آالینده
x yC H باشد. می 

 )92صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .167

ها همان آنتالپی است که  وردهاها و فر دهنده اختالف سطح انرژي واکنش
در واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن در حضور و عـدم حضـور پـودر روي    

 عنوان کاتالیزگر یکسان است. به
سـازي واکـنش سـوختن فسـفر سـفید       دلیل کمتر بودن انـرژي فعـال   به

هیـدروژن  نسبت به سوختن هیدروژن، سـرعت واکـنش آن از سـوختن    
دلیل گرماده بودن هـر دو واکـنش، سـطح انـرژي      بیشتر خواهد بود و به

 هاست. ها بیشتر از فرآورده دهنده واکنش
با توجه بـه نمـودار داده شـده کـه مربـوط بـه واکـنش سـوختن متـان          

بنـابراین    سـازي اسـت،   تـر از انـرژي فعـال    باشد، اندازه آنتالپی بـزرگ  می
تـر از یـک    به اندازه آنتالپی عددي کوچک سازي نسبت اندازه انرژي فعال

 است.

CH (g) O (g)4 22 aE

شنکاو تفرشیپ

يژرنا

CO (g) H O(g)2 22
H

 
سازي واکنشی بیشتر باشـد، سـرعت آن کمتـر اسـت،      هرچه انرژي فعال

 شود. بنابراین واکنش در شرایط دشوارتر و دماي باالتري انجام می
 )96و  95، 94هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .168
شـود، گـاز نیتـروژن     رنگ شدن هواي آلـوده مـی   اي گازي که سبب قهوه

NO)اکسید  دي صورت  است که با توجه به ساختار لوویس آن که به 2(
 الکترون ناپیوندي است. 11رو است، داراي  روبه

O
N

O

.

: : : : :
 

 8کتاب درسی، در طول روز در بازه زمـانی   92با توجه به نمودار صفحه 
باشـد. بـا توجـه بـه      ها بیشـتر مـی   صبح، مقدار آن از سایر آالینده 10تا 

ــنش  NOواک (g) O (g) O (g) NO(g)2 2 ــی 3 ــه  م ــوان نتیج ت
گرفت که هرچه پیشرفت واکنش بیشتر باشد، یعنی اوزون بیشتر تولیـد  

اسـت و ایـن گـاز در     NO2ناي مصرف بیشتر گاز شود که این به مع می
 شود، وجود ندارد. میان گازهایی که از اگزوز خودرو تولید می

 )92صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .169

جـا   با افزایش فشار تعادل در جهت تعداد مول کمتر گـاز و بـرعکس جابـه   
کند و تغییر عوامـل   قط با دما تغییر میشود. مقدار عددي ثابت تعادل ف می

 دیگر مانند (غلظت، فشار و...) تأثیري بر مقدار عددي ثابت تعادل ندارد.
 )105صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .170
بـــــر اســـــاس واکـــــنش تعـــــادلی تولیـــــد گـــــاز آمونیـــــاك 

N (g) H (g) NH (g)2 2 33 اگر مقداري گـاز هیـدروژن وارد    2
 سیستم شود:

دلیـل افـزایش غلظـت آن،     دهنـده اسـت، بنـابراین بـه     هیدروژن واکنش
 یابد. سرعت واکنش رفت در ابتدا افزایش می

ترتیـب   جا شده، بنابراین غلظت آمونیاك و نیتروژن بـه  تعادل به راست جابه
یابد، در نتیجـه، نسـبت غلظـت آمونیـاك بـه غلظـت        افزایش و کاهش می

 عادل قدیم افزایش خواهد یافت.نیتروژن در تعادل جدید نسبت به ت
شـده   جا شدن تعادل به راست، مقـدار اضـافه   طبق اصل لوشاتلیه، با جابه

شود، اما این امر کامالً انجام نشـده   گاز هیدروژن تا حد امکان مصرف می
و در نتیجه، مقدار گاز هیدروژن در تعادل جدید نسبت بـه تعـادل قبـل    

 ار سامانه خواهد شد.بیشتر شده که این امر سبب افزایش فش
 )103صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .171
C)گاز اتن  H )2 هـا در صـنایع پتروشـیمی     تـرین خـوراك   یکی از مهم 4

 باشد. می
 )112صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .172
 صورت زیر دارد: ساختاري به (PET)اتیلن ترفتاالت  پلی

O
||

[ C n

O
||
C O CH CH O ]2 2 

 )113صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .173

 اولیـۀ اول، مواد خام را به مواد  مرحلۀبا استفاده از فناوري شیمیایی، در 
ورده ابعـد فـر   مرحلـۀ مهم و پرکاربرد در صنایع دیگر تبدیل کـرده و در  

 شود. هدف حاصل می
 )111و  110هاي  دوازدهم، صفحه(شیمی 

 صحیح است. 3گزینه .174
 گیرد. یند تولید بطري مورد استفاده قرار نمیادر فر 3واکنش گزینه 

 )116و  115، 114هاي   (شیمی دوازدهم، صفحه

م ی
صحیح است.1نه 
و  SO2 ،CO ،NOهاي خروجی از اگـزوز خـودرو، گازهـاي     ده
xC Hxباشد. می

)92 صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

ها همان آنتالپی است که  وردهاها و فر دهنده الف سطح انرژي واکنش
اکنش گاز هیدروژن با اکسیژن در حضور و عـدم حضـور پـودر روي    

وان کاتالیزگر یکسان است.
سـازي واکـنش سـوختن فسـفر سـفید      یل کمتر بودن انـرژي فعـال  

هیـدروژن  ت به سوختن هیدروژن، سـرعت واکـنش آن از سـوختن    
دلیل گرماده بودن هـر دو واکـنش، سـطح انـرژي     تر خواهد بود و به

هاست. ها بیشتر از فرآوردهدهندهش
جه بـه نمـودار داده شـده کـه مربـوط بـه واکـنش سـوختن متـان          

بنـابراین    سـازي اسـت،   تـر از انـرژي فعـال   شد، اندازه آنتالپی بـزرگ     
تـر از یـک    به اندازه آنتالپی عددي کوچکسازي ت اندازه انرژي فعال

.

CH (g) O (g)4 2(g) O(g) O aE

يژرنا

( ) (

 صف(شیمی دوازدهم، 
صحیح است.1گزینه .170

بـــــر اســـــاس واکـــــنش تعـــــادلی تولیـــــد گـــــاز آم

N (g) H (g) NH (g)2 2(g) 3H (g)Hاگر مقداري گـاز هیـد
سیستم شود:

دلیـل افـزایش غدهنـده اسـت، بنـابراین بـه    هیدروژن واکنش
یابد. سرعت واکنش رفت در ابتدا افزایش می

جا شده، بنابراین غلظت آمونیاك و نیتروژنتعادل به راست جابه
یابد، در نتیجـه، نسـبت غلظـت آمونیـاكافزایش و کاهش می

تتعادل قدیم افزایش خواهد یانیتروژن در تعادل جدید نسبت به ت
جا شدن تعادل به راست، مقـدار اضطبق اصل لوشاتلیه، با جابه

شود، اما این امر کامالً انگاز هیدروژن تا حد امکان مصرف می
و در نتیجه، مقدار گاز هیدروژن در تعادل جدید نسبت بـه تع

ششار سامانه خواهد شد.بیشتر شده که این امر سبب افزایش فش
 صف(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.4گزینه .171
C)گاز اتن  H )2 4HH هـا در صـنایع پ تـرین خـوراك   یکی از مهم

باشد. می
 صف(شیمی دوازدهم، 

صحیح است.4گزینه .172
صورت زیر دارد:ساختاري به (PET)اتیلن ترفتاالت  پلی
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 صحیح است. 2گزینه .175
CH)متانول  OH)3 تـرین عضـو    رنـگ، بسـیار سـمی و سـاده     مایعی بی

تـوان آن را از چـوب تهیـه کـرد. در ایـن       ها اسـت کـه مـی    خانواده الکل
تـوان آن را   باشند. در مقیاس صنعتی مـی  ترکیب، تمام پیوندها یگانه می

از واکنش گاز کربن مونواکسـید بـا هیـدروژن در شـرایط مناسـب و در      
اتـیلن ترفتـاالت    تواند بـا پلـی   رکیب میحضور کاتالیزگر تهیه کرد. این ت

واکنش داده و به موادي تبدیل شود که بـراي تولیـد پلیمرهـا اسـتفاده     
 شوند. می

 )118صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
 


