
گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
حسن وسگريبخش زمانی،  سیما کنفی، سعید گنج مرتضی کالشلو زبان و ادبیات فارسی 1
آریا ذوقیکاظم غالمیعربیزبان 2

محبوبه ابتسام، محمد رضایی بقا، محمدرضا فرهنگیان فرهنگ و معارف اسالمی 3
مرتضی محسنی کبیر، سید احسان هندي

ماژالن حاجی ملکیزبان انگلیسی4
 محمدمصطفی ابراهیمی، محمد پورسعید محمد امین نباخته ریاضی 5
فر، مهرداد محبی اعتمادزاده، امیرحسین بهروزيمازیار  علی کرامت شناسی زیست 6
رامین بدیعی، مرتضی توکلیان جواد قزوینیان فیزیک 7
کیش، محمد عظیمیان زواره مرتضی خوش مسعود جعفري شیمی 8

گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
، معصومه فرهاديعلیرضا فاطمی، سید محمد حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، مبین سیدمحمدي، زهرا پروین, 

آژنگ نظري پویاراد قنادزاده، محمدحسین قاسمی، 
گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

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

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

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



 . پاسخنامه تجربی 8دوازدهم . آزمون  ۀپای      

 
1 

 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه  
.2 صحیح است. 2گزینه  

 فرسا: غیرقابل تحمل   طاقت
.3 صحیح است. 2گزینه  

 الف) آهنگ: قصد کردن / پرده: نغمه و موسیقی  بررسی موارد:
 د) مطاع: اطاعت شده و فرمانروا

.4 صحیح است. 4گزینه  
سور به معنی جشن و عروسی است در بیت چهار شـکل امالیـی ایـن واژه    

 به معنی شیپور است.» صور«
.5 صحیح است. 3گزینه  

 است.نظم  مثل درخت در شب باران اثر شفیعی کدکنی و به
.6 صحیح است. 4گزینه  

 سفله صفله 
.7 صحیح است. 4گزینه  

 محمد بهمن بیگی یل من بخاراي من ا
.8 صحیح است. 3گزینه  

بین دو مصـراع ارتبـاط دسـتوري وجـود دارد و مصـداق و تمثیلـی بـراي        
 یکدیگر نیستند.  

 )6(فارسی دوازدهم، درس 
.9 صحیح است.   2گزینه  

بو شـنیدي ) ز مصرش بويِ پیراهن شنیدي: 1  ها: بررسی سایر گزینه
 آمیزي/ تضمین ندارد حس

 تشخیص و استعاره ) عارض نسرین و چشم نرگس 2
 تناسب نسرین و نرگس / عارض و چشم 

 جم تناقص ندارد. ) تخت جم. تلمیح به جمشید کیانی / جام3
 ) پرده برون افتادن (کنایه)4

 حجاب است. جناس همسان وجود ندارد. پرده در هر دو مصراع به معنی
 )9تا  1هاي  (فارسی دوازدهم، درس

.10 صحیح است. 1گزینه  
 بسیار اندك و ناچیز بهرةایهام دارد: سر زلف/ کنایه از » سرمویی«
هـم ایهـام دارد/ در دسـت گـرفتن سـر مـو/ در اختیـار        » در دست بودن«

 داشتن چیزي
جناس بین = است و دست/ سر مـویی از آن عمـر دراز در دسـتم نیسـت:     

 »س«آرایی صامت  اي اندك از چیزي داشتن/ واج بهره بودن و یا بهره ه از بیکنای
 )9تا  1هاي  (فارسی دوازدهم، درس

.11 صحیح است. 3گزینه  
) مصراع دوم مصداق و مثالی اسـت بـراي مصـراع اول و    1 ها: بررسی گزینه
 تناقض هوش نیست  هوش جز بیاین ارد / محرم ه داسلوب معادل

 کنایه از فراموش شدن تشبیه / نام از قلم افتادن  ) دفتر زمانه 2
 تضاد / استعاره ندارد زر  ) مس 3
 جناس مجاز از فکر / در ـ سر  ) سر 4
.12 صحیح است. 3گزینه  

در سرکشـی و  » ي«کار نرفتـه اسـت.    به» وندي ـ مرکب «واژة  3 گزینۀدر 
   کار نرفته است. به» ونديـ  مرکب« واژةخوشی مخفف فعل است.در این بیت 

 ها: بررسی سایر گزینه
 نظر/ وندي ـ مرکب: زیر و زبر   شهري/ مرکب: صاحب: ) وندي1
 مرکب: رومی رخی ـ) وندي: روزي/ مرکب: نوبرده/ وندي 2
 ) وندي: مهربانی/ مرکب: ماهروي/ وندي ـ مرکب: خوبرویی4
.13 صحیح است. 3گزینه  

  ها: بررسی گزینه
 گرداند          نیاز بیرا       تو     (او)) 1

 فعل            نهاد   مفعول      مسند    
 شمارد     عزیزرا        وطن       مرد) 2

 نهاد     مفعول         مسند      فعل     
 گشت  معتدلهوا   طبع) 3

 نهاد        مسند    فعل     
 کرد      بیگانهرا       م       او) 4

 نهاد   مفعول     مسند      فعل    

.14 صحیح است. 4گزینه  
 دربست          حیاط اجارةقدرت 
 الیه الیه      صفت مضاف الیه مضاف مضاف

 دلسوز بسیارزن 
 قید صفت    

 زن آننام 
 الیه صفت مضاف

.15 صحیح است. 1گزینه  
 هاي بیکران هاي مرتفع، شب هاي زالل، کوه وصفی: چشمه

 اضافی: انتظارشان
 .نقش مفعولی دارد شان  در آغوش» شان«نکته: 

.16 صحیح است. 4گزینه  
 ها: بررسی گزینه

 دماوندبر فلک نواخت، آن مشت تو هستی تو اي  مشت) از خشم 1
 منادا                                                   مفعول               

 بشنو پندمکن، از این سوخته جان یک  پنهان) آتش درون را 2
 مسند                                  مفعول                           

 ضربه بنواز چندبرو و بر وي  آسمان) اي مشت زمین بر 3
 متمم                صفت                                

 اي را به ابر بنهفته بند دل چهر را نبیند تو) تا چشم بشر روي 4
 مفعول       هالی مضاف                           

.17 صحیح است.  3گزینه  
 به ترتیب آمده است.   3 گزینۀصورت سؤال فقط در  مفاهیم مربوط به

 )7و  6هاي  (فارسی دوازدهم، درس
.18 صحیح است. 2گزینه  
 اشاره دارد.» ابدي بودن عشق«: به مفهوم 1گزینۀ ابیات  

 اشاره دارد.» حیات عاشق به عشق«به مفهوم  :3گزینۀ ابیات 
 اشاره دارد.» جان بازي در عشق«: به مفهوم مشترك 4گزینۀ ابیات 

تواند بـه   گوید: هر که درد عشق دارد می : صائب می2گزینۀ در بیت اول 
که در بیت دوم گفته شده است. هیچ کس بـه   حریم آن راه یابد، درحالی

 یابد. اسرار و حال عشق اطالعی ندارد و به آن راه نمی
 )57و  56، 53هاي  صفحه ،7  (فارسی دوازدهم، درس

.19 صحیح است. 1گزینه  
اشـاره بـه ایـن دارد کـه      1 گزینۀجز  ها و بیت سؤال به تمام ابیات گزینه

همه در برابر عشق یکسان هستند و تمایزي در این بین نیسـت؛ امـا در   
گفته شده است که درگاه من براي همگان باز بـود و مـن نیـاز     1گزینۀ 

ی اکنون خودم به گدایی افتـادم و روزگـار   ساختم؛ ول همه را برطرف می
 مرا به گدایی انداخته است.

 )49صفحۀ ، 6  (فارسی دوازدهم، درس
.20 صحیح است.  2گزینه  

کند کـه انسـانی کـه بـه نـاز و نعمـت زیسـته و در         بیت سؤال اشاره می
بلنداي عزت بوده است، اگر محتـاج شـود و خـوار شـود، بسـیار بـرایش       

نیـز   2گزینـۀ  دردناك و سخت خواهد بود و این مفهوم و معنا دقیقـاً در  
 موجود است.

 )36صفحۀ ، 5  (فارسی دوازدهم، درس
.21 صحیح است. 3گزینه  

بـازي عاشـقانه وجـود دارد و     همانند بیت سؤال مفهوم جـان  3گزینۀ در 
 گذارد، باید از جان بگذرد. این کسی که در راه عشق قدم می

.22 صحیح است. 1گزینه  
هـا   ترك وابستگی و بیت سؤال 4و  3، 2هاي  مفهوم مشترك گزینه

 و تعلقات در راه معشوق و عشق
 هاي راه عشق تحمل سختی  1 گزینۀمفهوم 

.23 صحیح است. 2گزینه  
 هاي راه عشق سختی  4و  3، 1هاي  مفهوم بیت سؤال و گزینه

 اعتباري نام و ننگ در راه عشق بی  2 گزینۀمفهوم 
.24 صحیح است. 3گزینه  

بازگشـت بـه سـوي ایـل و تبـار و        3 گزینۀ مفهوم عبارت سؤال و 
 ها: بررسی سایر گزینه           وطن اصلی خود

 ) تواضع و فروتنی در برابر معشوق1
 ) همنشینی با بیگانگان و محروم شدن از آشنایان2
 زبانان ) نکوهش الف و ادعا در مجلس عاشقان و آتش4
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.25 صحیح است. 2گزینه  
 صبر در بال  4و  3، 1هاي  ك عبارت سؤال و گزینهمفهوم مشتر

 صبر نکردن  2 گزینۀمفهوم 
 زبان عربی

.26 صحیح است.  2گزینه  
 ها: خطاهاي سایر گزینه

 جا شده و معناي عبارت تغییر کرده است. ) در این عبارت ارکان جمله جابه1
ـ برایشان (اضافی اسـت) ـ پیـامبرانی    ») بودند«یعنی » کان(«) شدند 3
 معرفه است نه نکره)» النبیین(«
 )3 گزینۀ) به سبب (اضافی است) ـ پیامبرانی (مانند 4

 )22صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس
.27 صحیح است.  2گزینه  

 ها: خطاهاي سایر گزینه
فقط (اضـافی اسـت)   نکره است) ـ  » مومناً حنیفاً(«پرست  ) مومن یگانه1

» تیـغ «(اضـافی اسـت) ـ    » باید«غایب است) ـ  » یتعبد(«ـ عبادت کنی 
 »)تبر«یعنی » فأس(«
مضـارع اسـت) ـ فقـط (اضـافی اسـت) ـ        » تریـد » («خواسته باشی) «3

نیسـت) ـ بـت    » تشـبه «صـحیحی بـراي    ترجمـۀ شـباهت پیـدا کنـی (   
 جمع است) ـ چون (اضافی است)» أصنام(«
ترجمـه  » ك«جمـه نشـده اسـت) ـ درون (ضـمیر      تر» تشبه«) باشی(4

 )1گزینۀ شمشیر (مانند  -نشده است)
 )1(عربی دوازدهم، درس

.28 صحیح است. 1گزینه  
 شدند أن ینقذ: نجات دهد/ تُسمی: نامیده می    کلمات مهم: ترجمۀ

 ها: بررسی سایر گزینه
 هایی) ترین پیامبران)/ تندیس (تندیس ) از پیامبران بزرگ (از بزرگ2
 شدند) نامیدند (نامیده می کرد)/ می ) تالش کرد ( تالش می3
 شدند) نامند (نامیده می ) می4

 )3صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 
.29 صحیح است.  1گزینه  

 ها:خطاهاي سایر گزینه
ماضـی بعیـد اسـت، همچنـین     » کانـت ازدادت («یافـت  ) گسترش می2

ضـافی اسـت) ـ    براي آن صحیح نیست) ـ حقیقتـاً (ا  » گسترش«معناي 
 ي نفی جنس ترجمه نشده است)» ال(«بالیی 

ـ عقیـده     » خرافات(«ها ) خرافه3 ـاد     » عقائـد («نکـره اسـت)  ـ زی جمـع اسـت) 
ـاخته    2 گزینۀشدند (مانند   می ـ روشـن س ـ بالیـی     » تُبـین («)  ـارع اسـت)  مض

 اسم تفضیل است)» أصعب(«)ـ  به سختی 2 گزینۀ(مانند 
ـان داده اسـت (ماننـد     جمع ا» مصارعات(«) کشمکش 4 ـ نش ـ  3 گزینـۀ ست)   (

 )3گزینۀ به سختی (مانند 
 )1(عربی دوازدهم، درس

.30 صحیح است. 4گزینه  
فعـل ماضـی اسـت)    » ما نسیت(«) فراموش نکنی 1   هاي دیگر: خطاهاي گزینه

 فعل مضارع است)» اُحس(«ـ احساس من ... 
ـ شـعرهاي  » لیت«درستی براي ترجمۀ ) امیدوارم (2 ترجمـه  » هـذه (« نیست) 

ـ می  ـ        » أنشـدت («سـرایم   نشده است)  ـافی اسـت)  ـ چـون (اض ماضـی اسـت) 
 نیست)» قد زالت«رنگ شده است (معناي درستی براي  کم
ما «، فعل »لیتک«در » ك«(با توجه با ضمیر » شدند فراموش نمی) «3

 نکره و مفعول نیست) » المودة(«محبتی  ـ تواند مجهول باشد) نمی» نسیت
 ، تمارین)1(عربی دوازدهم، درس

.31 صحیح است. 4گزینه  
 ها) (ماهی  ) ماهی1      ها: بررسی سایر گزینه

 آموزان خندان را) آموزان را خندان (دانش ) دانش3/   ) کاش (امید است که)2
 )28و  20، 11، 6هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

.32 صحیح است.   2گزینه  
ـاهدت) آمـده اسـت،    فعل مضارعی » تبحثُ« است که بعد از یک فعل ماضی (ش

 »  گشت می«شود:  صورت ماضی استمراري ترجمه می پس به
 )2(عربی دوازدهم، درس

.33 صحیح است. 3گزینه  
ـاً عکـس       مفهوم عبارت در سؤال عدم افتخار به اصالت اسـت و ایـن گزینـه دقیق

 کند. این مفهوم را بیان می
 )11صفحۀ ، 1(عربی دوازدهم، درس 

.34 صحیح است.   1گزینه  
 هاي دیگر: خطاهاي گزینه

ـاندن درخـت  «(این فعل براي » یجلس) «2 ـار نمـی   بـه » نش ـ   ک ـاس «رود!)  » النّ
 نیست)» دیگران«صحیحی براي  ترجمۀ(
ـ   » هاي دیگران قلب» («آخر«) قلوب 3 خواهـد  «(فعل » سیجلَس«جمع است) 

 مجهول نیست)» نشاند
ـ   » کهکسی«(معناي درستی براي » إن) «4  گزینـۀ (ماننـد  » یجلـس «نیسـت) 
 نیست)» کنار«صحیحی براي  ترجمۀ» (أمام«)ـ  2

 )1(عربی دوازدهم، درس
.35 صحیح است. 1گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
 کار برود)/ مصاعب (المصاعب) به» یترکنا«باید بر سر » قد(«) قد نلجأ 2
 ) یترکنا (قد یترکنا)/ قد یلجأ إلینا (نلجأ إلیه)3
ـاعب      گـردد، نمـی   برمـی » نا«وحیداً (چون به ضمیر ) 4 توانـد مفـرد باشـد)/ مص

 (المصاعب)
 )19صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 

.36 صحیح است.   4گزینه  
 صفتی که داللت بر وجود استحکام در اشیا دارد. ←مرصوص (استوار) 
 ها: بررسی سایر گزینه

ـا  اي که تنها براي کشاندن ماشین وسیله ←) تراکتور 1 ـاه ماشـین     ه بـه تعمیرگ
 رود.  کار می به
کنـد و معبـودي جـز     کسی که از روي میل نفسش عمل مـی  ←مند  ) عالقه2

 پرستد.  خدا را می
ـاد    اي که فقط براي پخش اخبار روزانـه و برنامـه   وسیله ←) تلویزیون 3 ـاي ش ه

    رود.  کار می کننده براي کودکان به
 )2(عربی دوازدهم، درس

.37 است. صحیح  4گزینه  
در این عبارت فعل نهی از نظر معنایی کاربردي ندارد و بایـد فعـل نفـی    

 ». التُدرك«کار برود:  به
 )1(عربی دوازدهم، درس 

.38 صحیح است. 2گزینه  
جمله (ماشینمان خراب است، پس تماس گـرفتیم ...)   ترجمۀبا توجه به 

 صورت ماضی باشد، نه امر (اتّصلنا) باید به» اتّصلنا«
 )23و  8هاي  صفحه، 2و  1هاي  (عربی دوازدهم، درس

.39 صحیح است. 3گزینه  
هاي طبیعی آسمانی براي بیشتر مـردم   پدیده«در این گزینه آمده است: 

این عبارت طبـق مـتن   ». ترسناك هستند زیرا براي آنان ناشناخته است
 ها: سایر گزینه ترجمۀ    صحیح است. 

سوي آسمان باال ببـریم تـا آنچـه را در     ) ما باید هر روز سرهایمان را به1
 دهد بشناسیم. آن رخ می

) در آسمان منافعی براي ما نیست براي همین دوسـت نـداریم بـه آن    2
 توجه کنیم.

 دانند.   مراقبت از آسمان را می نحوة) بسیاري از مردم 4
.40 صحیح است.  4گزینه  

که » کلیشود، جزئی و  در دو حالت دیده می«در این گزینه آمده است: 
 ها: سایر گزینه ترجمۀ     طبق متن کامال صحیح است. 

 دهد که آسمان صاف و خالی از ابر باشد. ) زمانی رخ می1
) همان پنهان شـدن خورشـید در پشـت مـاه در روز اسـت در نتیجـه       2

 بینیمش. نمی
 شود.  دهد خورشید از تمام ساکنان جهان پنهان می ) وقتی رخ می3
.41 صحیح است.  4گزینه  

دقت کنید که جمالت دیگر بـه دلیـل   » گاهی براي ما ترسناك هستند«
 کنند.     ) مردم را نگران می1 کلی بودن نادرستند:

 اند.   ) براي ما ناشناخته3       ) واقعا زیبا هستند. 2
.42 صحیح است.  4گزینه  

 هاي رخ دادن کسوف نشده است.   اي به نشانه در متن اشاره
.43 صحیح است. 1گزینه  

 ها: اي سایر گزینهخطاه
از » السـماء («) مذکّر 3اسم علم نیست)/ » الشمس(«) معرّف بالعلمیۀ 2

 خبر است)» صافیۀ(«) صفۀ 4شود) /  هاي مؤنث محسوب می اسم
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.44 صحیح است.  3گزینه  
 ها: خطاهاي سایر گزینه

 به تنهایی)  » هذا«خبر مقدم است نه » لهذا(«) خبر مقدم 1
 اسم فاعل است نه مفعول)  » مختلفۀ(«) اسم مفعول 2
معنـاي مصـدري دارد و اسـم مکـان نیسـت) ـ       » منفعۀ(«) اسم مکان 4

 باشد)  » السماء«تواند صفت  که نکره و جمع است، نمی» منافع(«صفۀ 
.45 صحیح است.  4گزینه  

تـوانیم ماضـی اسـتمراري     طبق مفاهیم کتاب درسی به سـه شـکل مـی   
 داشته باشیم:

 شود. دیده می 1 گزینۀکه در » کان...+ مضارع«) با ساختار 1
 آمده است. 2 گزینۀکه در » لیت ... + ماضی«) با ساختار 2
کار رفته اسـت. (لـم    به 3 گزینۀکه در » ماضی... + مضارع«) با ساختار 3

 یصدق .... یعلمونَ)
.46 صحیح است. 1گزینه  

 حال است.» مبتسماً«اهد و خو سؤال از ما حال مفرد (از نوع اسم) را می
 )22و  21، 20هاي  صفحه، 2  (عربی دوازدهم، درس

.47 صحیح است. 1گزینه  
 نفی جنس» ال) «4نفی جنس » ال) «3نفی جنس » ال) «2نهی  » ال) «1

 )8صفحۀ ، 1 (عربی دوازدهم، درس 
.48 صحیح است.  2گزینه  

از نوع نفی اسـت چـون فقـط معنـاي فعـل را منفـی       » الیذکر«در » ال«
 ها:بررسی سایر گزینه   شود.  یاد نمی ←» الیذکر«کند:  می
(اسـمیه)،  ...» کـل طعـامٍ   «جمله تشکیل شده است:  4) این عبارت از 1
(اسـمیه)  » ال برکـۀ فیـه  «(اسمیه) و » إنّما هو داء«(فعلیه)، ...» الیذکر «
 » طعام« نکرةوصفیه است براي اسم  جملۀ» کر...الیذ) «3
مبتـدا و  » هـو «کند، پـس  شروع یک جمله جدید را اعالم می» إنّما) «4
 خبر است.  » داء«

 )12، ص1(عربی دوازدهم، درس
.49 صحیح است.  1گزینه  

کـه جمـع اسـت    » مشـتاقون «مثنـی اسـت، لـذا    » همـا «در این گزینه 
 تواند صحیح باشد.   نمی

 )2دوازدهم، درس(عربی 
.50 صحیح است.  2گزینه  

گردد کـه فاعـل فعـلِ     برمی» السمکۀ«به » هی تسیر معها«جملۀ حالیۀ 
 ها: بررسی سایر گزینه      است. » تدافع«
 گردد که مفعول است.   برمی» قطرات«به » متتالیۀً) «1
 گردد که مفعول است.   برمی» یعطینا«در » نا«به » غافلین) «3
 کند که آن هم مفعول است.   را بیان می» الحجاج«لت حا» راکبین) «4

 )2(عربی دوازدهم، درس
 فرهنگ و معارف اسالمی

.51 صحیح است. 2گزینه  
ما رأیـت شـیئاً الّـا رأیـت اهللا قبلـه و بعـده و       «از دقت در حدیث شریف 

یابیم، هر چیزي در جهان نشانگر حکمـت،   درمی )(از امام علی » معه
الهی اسـت و هـر موجـود در حـد خـودش       قدرت، رحمت و سایر صفات

 بخش خداوند است. تجلی
 )12و  11هاي  صفحه، 1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.52 صحیح است. 4گزینه  
همه زندگی فرد تازه مسلمان را در رابطه بـا خـدا،    ﴾الاله الّا اللّه﴿التزام 

دهـد و عبـارت    خویشتن، خانواده، اجتماع و سایر مخلوقـات تغییـر مـی   
 مراتب توحید اشاره دارند. همۀبه  ﴾هو الواحد القّهار﴿شریف 

 )20و  19هاي  صفحه، 2(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.53 صحیح است. 2گزینه  

و لَو اَنَّ اَهـلَ القُـري آمنـوا و اتَّقَـوا لَفَتَحنـا علَـیهِم       ﴿ آیۀ شریفۀبراساس 
بونَ  برَکات منَ السماء و االَرضِ و لّکن کَذَّبوا  کسـم بِما کـانوا یفَاَخَذناه﴾: 

کردنـد، قطعـاً برایشـان     و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می«
گشودیم برکاتی از آسمان و زمین؛ ولی تکذیب کردند، پـس آنـان را    می

تکـذیب نمـودن،    روحیۀ» گرفتار ساختیم به (کیفر) آنچه مرتکب شدند.
راري است و ایمان و تقـواي مـردم،   موجب گرفتاري به کیفر اعمال استم

سبب باز شدن درهاي برکت و رحمت الهی به روي آنان است که بیـانگر  
 است.» تأثیر اعمال بر زندگی انسان«سنت 

)70صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم دوازدهم، درس 

.54 صحیح است. 3گزینه  
سنجیم. هر یـک از مـا خودمـان را     هایمان جوانب آن را می براي تصمیم

دانــیم، در نتیجـه عواقــب عمـل خــود را    مسـئول کارهـاي خــویش مـی   
 پذیري است. پذیریم. بیت سنگ در ارتباط با مسئولیت می

 )56صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 
.55 صحیح است. 4گزینه  

ـان حسـن       نحـوة  ، چگونگی و»کیفیت عمل«منظور از  ـام آن اسـت کـه هم انج
ـان    فعلی است و منظور از معرفت عملی، نیت الهی حسـن  «در آن است کـه هم

نیـۀ المـؤمن خَیـرٌ مـن     «که فرمود:  )است. براساس حدیث پیامبر (» فاعلی
، نیت بر خود عمل تقدم دارد. همچنین در اسالم، اخـالص (نیـت الهـی=    »عمله

 حسن فاعلی)، شرط قبولی تمامی اعمال است.
 )46و  45، 44هاي  صفحه، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.56 صحیح است. 4گزینه  
 هاي شیطان اشاره دارد. بیت حافظ به نفوذناپذیري در برابر وسوسه

 )49صفحۀ ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.57 صحیح است.   4گزینه  

شناسـی   شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فیزیک، شیمی، زیست
 شود. بیعت میهاي الهی و نیز بهره گرفتن از ط سبب آشنایی ما با نشانه

 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.58 صحیح است. 2گزینه  

ـادي و زنـدگی غیـر دینـی شـرك       باید دقت کنیم زندگی دینی عین توحید عب
گـردد و کلیـد    توحید عبادي نتیجـه مـی  » فاعبدوه«با توجه به  لذا استعبادي 

 نی است.پیروي از هواي نفس، شرك عبادي و زندگی غیردی» هواه«ها  واژه
 )36و  33و  31 هاي صفحه، 3و  2  (دین و زندگی دوازدهم، درس

.59 صحیح است. 4گزینه  
ـا جـز    : «﴾قُل اَغَیر اهللاِ اَبغی رباً و هو رب کُلّ شَـیء ﴿ آیۀ شریفۀبراساس  بگـو: آی

ـار همـه چیـز اسـت؟     خدا پروردگاري را بطلبم درحالی ، اسـتدالل  »که او پروردگ
خود را براي طلب نکردن پروردگاري جز خـدا، ربوبیـت خداونـد بـر همـه چیـز       

 ﴾و هؤَ رب کُلّ شَیء﴿نماید:  معرفی می
ــود کــه امــر خالقیــت    اگــر غیــر از خــدا کســی مخلــوقی داشــت، جــاي آن ب

ـارت      (آفریدگا ري) بر مردم مشتبه شود. این موضـوع حقیقتـی اسـت کـه در عب
ـابه الخَلـقُ علَـیهِم       ﴿قرآنی  ـا    :﴾اَم جعلوا للّـه شُـرَکاء خَلَقـوا کخَلَقّـه فَتَش ـا آنه ی
اند که (آن شریکان هم) مثـل خداونـد مخلـوقی     هایی براي خدا قرار داده شریک

اسـت (و از ایـن رو شـریکان را نیـز      ها بر آنها مشتبه شده اند و خلقت خلق کرده
 اند؟!) موردنظر است. مستحق عبادت دیده

 )22و  19هاي  صفحه، 2(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.60 صحیح است. 4گزینه  

 افزایش عبودیت و بندگی درك بیشتر فقر و نیاز افزایش خودشناسی
 )11صفحۀ ، 1(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.61 صحیح است. 1گزینه  
ـاي     مختار بودن انسان به اراده الهی است؛ یعنی به قضاي الهی (مقتضـی بـه قض

ـام مـی   دهـد کـه در    الهی) و نتیجه آن این است انسان به اختیار خود اعمالی انج
ا ذلـک بمـ  ﴿ آیـۀ شـریفۀ  قیامت آن را پیش فرستاده اسـت و ایـن موضـوع در    

این (عقوبت) به خاطر کردار پیشـین  : «﴾قدمت ایدیکم و انّ اهللا لیس بظّالم للعبید
 ».کند شماست (و نیز به خاطر آن است) خداوند هرگز به بندگان ستم نمی

 )61و  57هاي  ، صفحه5درس (دین و زندگی دوازدهم، 
.62 صحیح است. 4گزینه  

ـالی     تخلف مندي قدر و قضاي الهی و این قانون دربارة خداوند ناپـذیر و اسـتوار مث
ـاه برسـد و نـه شـب بـر روز        «فرماید:  زند و می می نه خورشید را سزد کـه بـه م

 »پیشی جوید و هر یک در مداري در گردشند.
 )60صفحۀ ، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.63 صحیح است. 2گزینه  
مردمی کـه بـه خـدا ایمـان دارنـد،       همۀبه مردم زمان خود و  )(امام علی 

تقواي الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خـدا، هـم در مـورد    «فرماید:  می
هـا و   هـا حتـی سـرزمین    ایـن  همـۀ ها، چرا که شـما در برابـر    شهرها و آبادي

 »چهارپایان مسئولید. خدا را اطاعت کنید و از عصیان او بپرهیزید.
ـان را مخلـوق خـدا      انسان موحـد (بعـد فـردي توحیـد عم      لـی) موجـودات جه

 داند که خداوند او را در برابرشان مسئول قرار داده است. بیند و می می
 )33صفحۀ ، 3(دین و زندگی دوازدهم، درس 
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.64 صحیح است. 4گزینه  
ـلمانان کفـر ورزیـده    پـذیر   انـد، حـق   آنان که به دین حق فرستاده شده براي مس

 آیـۀ دهـد. ایـن حقیقـت در     با آنان مینیستند و خداوند دستور به ترك دوستی 
ـالمودةِ و قَـد     ﴿ یا اَیها الذّینَ آمنوا التَتَّخذوا عدوي و عدوکُم اَولیاء تُلتـونَ الَـیهِم بِ

ـانی : «﴾کَفَروا بِما جاءکُم منَ الحقّ ـان آورده   اي کس ایـد، دشـمن مـن و     کـه ایم
ـال        اي گونه دشمن خودتان را دوست نگیرید. (به ـانی کنیـد. ح ـان مهرب ـا آن کـه) ب

 ترسیم شده است.» اند. آنکه به دین حقی که براي شما آمده است، کفر ورزیده
 )35صفحۀ ، 3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.65 صحیح است. 2گزینه  
انسان، همواره بر سر دو راهی بندگی خداوند و بنـدگی هـواي نفـس و شـیطان     

ـاب یکـی   صحنۀقرار دارد و زندگی  ـا لحـن       انتخ از ایـن دو راه اسـت. خداونـد ب
اَلَـم اَعهـد   «فرمایـد:   شـود و مـی   استفهام، عهد خود را به انسان غافل یادآور مـی 

ملَیکُم یا بنی آدـا معرفـی   » ا و در ادامه علت و سبب نادرستی بندگی شیطان را ب
 ﴾لَکُم عدو مبینٌانَّه  اَن التَعبدوا الشَّیطانَ﴿دارد:  دشمن آشکار بودن او بیان می

 )43صفحۀ ، 4(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.66 صحیح است. 4گزینه  

 تقدیرکیفیت و کلیه روابط بین موجودات 
 تقدیرهایش ها و قانون نقشه جهان با همه ویژگی
 )69و  59هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس   

.67 صحیح است. 1گزینه  
ـار خـود       اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند (مستغرق شـوند) کـه از ک

ـا فرصـتی          خرسند باشند و با حـق دشـمنی و لجاجـت ورزنـد، خداونـد بـه آنه
ـا قـرار مـی    ور شدن در تاریکی غوطه وسیلۀدهد و آنها این فرصت را  می دهنـد.   ه

ـام شـود، پنـداري اسـت کـه در           اینکه این فرصت ـا تم ـا بـه خیـر آنه و ﴿ آیـۀ ه
نادرست تلقی شـده اسـت.    ﴾الیحسبنَّ الّذین کَفَروا اَنَّما نُملی لَهم خَیرٌ لاَنفُسهِم

دن بـه عـذاب   آیه افزودن گناهان را به عنوان دلیلی اختیاري بر دچار ش ادامۀدر 
 ﴾اَنَّما نُملی لَهم لیزدادوا اثماً و لَهم عذاب مهینٌ﴿ کند: خوارکننده معرفی می

 )70، 69، 76هاي  صفحه، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.68 صحیح است. 3گزینه  

ـاي شـیطان نیازمنـد روي آوردن بـه پیشـگاه خداونـد و        مقاومت در برابـر دام  ه
 و﴿یوسف آمـده اسـت    سورةهاي اوست و در بخشی از  فرمان خالصانۀپذیریش 

ـازنگردانی از مـن    : «﴾إِلَّا تَصرِف عنّی کَیدهنَّ أَصب إِلَیهِنَّ ـان را  حیلـۀ  و اگـر ب آن
خواهـد کـه او    از خداوند مـی  )(حضرت یوسف » کنم به سوي آنان تمایل می

 را حفظ کند.
 )50 صفحۀ، 4 (دین و زندگی دوازدهم، درس 

.69 صحیح است. 2گزینه  
شناخت صفات خدا ممکن و چیستی ناممکن اسـت. تفکـر در خـدا و قـدرتش     

 ممکن است و مورد مستثنی آن است که در ذات خدا نباید تفکر کرد.
 )13و  2هاي   صفحه(دین و زندگی دوازدهم، 

.70 صحیح است. 3گزینه  
دیگـري   در آفرینش، یک موجود فقط در صـورتی در وجـود خـود نیازمنـد بـه     

یسـأَلُه مـن فـی السـماوات و     ﴿ آیۀنیست که خودش ذاتاً موجود باشد. براساس 
 ها و زمین اسـت، پیوسـته از   هر آنچه در آسمان: «﴾االَرضِ کُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍ

انـدرکار   ، علیت دسـت »اندرکار امري است.  ستکند، او همواره د او درخواست می
 ، درخواست دائمی موجودات از اوست.بودن خداوند در امور عالم

 )10و  7هاي  ، صفحه1(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.71 صحیح است. 4گزینه  

ـانی آسـمان     ـا و زمـین اسـت.     نابود نشدن جهان، هدف خـداي حکـیم از نگهب ه
ـان خلقـت      اعتقاد به خداي حکیم این اطمینان را به انسان مـی  بخشـد کـه جه

و اشتباه نیست و بـه موجـب علـم و قـدرت او،     حافظ و نگهبانی دارد که در کار ا
ـارت قرآنـی    هیچ یمسـک   انَّ اهللا﴿گاه غرق و نابود نخواهد شد. این هدف، در عب

ـا  ﴿نهفته است، اما عبارت  ﴾ن تَزوالالسماوات و االرض أَ شـرط و بـر    ﴾لَـئن زالَت
ـائرُ مـن ر  ﴿ آیۀ مبارکۀفرض نابودي جهان است. طبق  بکُـم فَمـن   قَد جاءکُم بص

ـار        نچشم گشود ،﴾فَلنَفسه اَبصرَ در برابـر دالیـل روشـن کـه از جانـب پروردگ
 آمده است، سود و نفع انسان را به دنبال دارد.

 )58و  57هاي  صفحه، 5(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.72 صحیح است. 1گزینه  
ماوات و االرض کـلَّ یـوم هـو       ﴿ آیۀ شریفۀبا توجه به  فـی   یسـأله مـن فـی السـ

کنـد، او   : هر آنچه در آسمان و زمین است، پیوسـته از او درخواسـت مـی   ﴾شأن
ـاندن خداونـد) و ایـن فـیض      همواره دست اندرکار امري است (استمرار فیض رس
 است.» توحید در ربوبیت«رساند مؤید 

 )22و  10هاي  صفحه، 2و  1هاي  (دین و زندگی دوازدهم، درس
.73 صحیح است. 1گزینه  

ـابه خیـر        ﴿ حج:سوره  11 آیۀ ـان اص و من الناس مـن یعبـد اهللا علـی حـرف ف
رِ الـدنیا و اآلخـرة ذلـک هـو         اطمأَنَّ به و ان اصابته فتنۀ انقلب علـی وجهـۀ خَسـ

 ﴾الخسرانُ المبین
 )34صفحۀ ، 3(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.74 صحیح است. 3گزینه  
 که تو پروردگار منی.تو باشم و این افتخار بس بندة خداي من! مرا این عزت بس که 

 )18صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 
.75 صحیح است. 4گزینه  

 و صورت سؤال هر دو به سنت امتحان یا ابتالء اشاره دارند. 4گزینۀ حدیث 
 )72صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 زبان انگلیسی
.76 صحیح است. 3گزینه  

 که آن را خریدي؟معنی جمله: چند بار این کفش تعمیر شده است از وقتی 
ـال     sinceربـط   کلمـۀ نکته: کاربرد فعل مجهول، با توجه به  ـان ح از مجهـول زم

 شود. کامل استفاده می
 )29 صفحۀ(زبان انگلیسی دوازدهم، 

.77 صحیح است. 2گزینه  
 طور نیست؟ تر خواهد بود، این معنی جمله: اگر با قطار برویم، ارزان

ـاه آخـر جملـه فقـط     نکته: در جمالت شرطی، مالك ما براي سا ختن سؤال کوت
 ندارد. ifاي که  جواب شرط است؛ یعنی جملهجملۀ 

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.78 صحیح است. 4گزینه  

شــما شخصــی را  مــاشــناختم؛ ا معنـی جملــه: فکــر کــردم پیتــر را خـوب مــی  
 شناسید تا اینکه با آن خانم یا آقا سفر کنید. نمی

ـاي      متوجه مـی  طورکه از دو جمله نکته: همان شـویم، دو جملـه در دو طـرف ج
ـانم در سـفر همـراه باشـد،       ـا خ خالی اول داراي تضاد هستند؛ اما بین اینکه آقا ی

 ایم. انتخاب کرده
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم،  

.79 صحیح است. 3گزینه  
ـابراین،      معنی جمله: اگر به یک گیاه سمی دست بزنید، مـریض خواهیـد شـد. بن

 را مالقات کنید. پزشکالزم است یک 
 ) فیزیکدان4) پزشک  3) میزبان   2) دانشمند   1

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.80 صحیح است. 4گزینه  

ـامطمئن هسـتند،     خواندن بچـه  تواناییمعنی جمله: اگر والدین در ارتباط با  ـا ن ه
 توانند با مدرسه براي مشاوره در ارتباط باشند. آنها همیشه می

 ) توانایی4حل   ) راه3) ترکیب  2 ) محصول 1
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.81 صحیح است. 1گزینه  
تر ایـن اسـت کـه     اي نیست و اما از آن سخت شدن کار ساده مؤلفمعنی جمله: 

 دیگران مشتاق باشند، اثر یا نسخه بعدي شما را بخرند.
 پزشک ) دندان4) دکتر  3) مخترع  2) مؤلف  1

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.82 صحیح است. 2گزینه  

ـا نتوانسـتند جسـد را        معنی جمله: پلیس گمان می ـا آنه ـام بـود؛ ام کرد قربانی ت
 ) شناسایی کردن   2     ) تأسیس کردن 1    کنند. شناسایی

 ) چشم پوشیدن از4         ) دریافت کردن3
 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.83 است.صحیح  3گزینه  
افـزایش  تان را  اي در آمریکا اگر شما بخواهید شادي معنی جمله: براساس مطالعه

اند از انتخاب خود  نوع از انواع مربا را تست کرده 6، باید بدانید که افرادي که دهید
 .پیشنهاد شده استمربا براي تست کردن  24که به آنها  شادترند تا کسانی

 )1درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
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.84 صحیح است. 3گزینه  
ـام دادنـش        به نظـر مـن  معنی جمله:  ، در وراي هـر چیـزي کـه مجبـور بـه انج

 هستیم، چیزي هست که مایل به انجام آن هستیم.
 ) فرض کردن3) ایجاد کردن  2) تعریف کردن  1
 ) دسترسی پیدا کردن4

 )47، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.85 صحیح است. 1گزینه  

فکـر  ر واقعاً به یک شغل نیاز داري، چرا به کار کردن بـراي پیتـر   معنی جمله: اگ
 ؟کنی نمی

 ) برگرداندن4) مقایسه کردن  3) ترکیب کردن  2) در نظر گرفتن  1
 )48، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.86 صحیح است. 4گزینه  
 هاي این فرهنگ به دقت معنی شده است. معنی جمله: هر یک از داده

 ها   ) خارجی3) فاکتورها              2ت                 ) موضوعا1
 هاـ  لغات وارد شده به دیکشنري ) داده4

 )49، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.87 صحیح است. 3گزینه  

 نسبت به مالکیت این جواهر دارید؟ ادعایی معنی جمله: آیا
 ها ) نظم4) ادعاها  3ها   ) ارزش2) محصوالت  1

 )54، صفحۀ 2درس (زبان انگلیسی دوازدهم، 
 :Clozeترجمۀ 

دریا نامیـده شـود.    یاتواند یک دریاچه  برخالف نامش، دریاي کاسپین (خزر) می
ـان   یاد مـی   رال از آن به عنوان یک دریاچهپروفسور مایکل کرک طورکـه   کنـد، هم

آب نمکـش،   کنند. از نظر تاریخی، به دلیل انـدازه و  خیلی از دانشوران چنین می
ـا آن خیلـی از ویژگـی      ـاي   آن به عنوان یک دریا در نظر گرفته شـده اسـت؛ ام ه

اي که وجود دارد به دلیل این اسـت کـه    از سردرگمی خیلیدریاچه را دربردارد. 
ـا   المللی که بر روي آن توافق شده باشد براي دریاها یا دریاچـه  بین تعریفهیچ  ه

ـاي دیگـر از طریـق آب نمـک      وجود ندارد. دریاها معموالً به اقیا نوس یا یـک دری
متصل هستند، اما دریاي کاسپین به هـیچ حجـم آبـی دیگـري وصـل نیسـت.       

ـا اسـتناد بـه    انـد  اي توسـط خشـکی دربرگرفتـه شـده     دریاها معموالً تا انـدازه  ، ب
ـاي کاسـپین در کـل اطـراف خـود       »مدیریت اقیانوسی و جوي ملـی « ـا دری ، ام

ن آب شـیرین نیسـت، آب شـور آن توسـط     خشکی دارد. اگرچه دریاي کاسـپی 
 در شمال، رقیق شده است. خصوص بهجریان آب شیرین، 

.88 صحیح است. 3گزینه  
.89 صحیح است. 3گزینه  

ترکیـب   4 گزینـۀ غیرقابـل شـمارش اسـت و     confusion واژةتوجه شـود کـه   
ـانی نادرسـت اسـت. اگـر ترکیـب کامـل بـود         a lot ofناقصِ  است که از نظر زب
ـامی قابـل          نیز می a lot ofگزینه  توانسـت درسـت باشـد، چـون هـم بـراي اس

 شمارش و هم غیرقابل شمارش کاربرد دارد.
.90 صحیح است. 2گزینه  

 ) ترکیب4) توصیه  3) تعریف  2) فریاد   1
.91 صحیح است. 3گزینه  

درسـتی   اي باشـیم کـه ترکیـب مجهـولی را بـه      از نظر گرامري باید دنبال گزینه
 کار برده است. به
.92 صحیح است. 4گزینه  

 طور تصادفی   ) به3طور سیستماتیک   ) به2طور غیرقابل انتظار    ) به1
 خصوص ) به4

 :1متن ترجمۀ 
ـان        اي زندگی می ما در جامعه ـان/ کودک ـالمندان و جوان کنـیم کـه مراقبـت از س

بیشتر و بیشتر جداسازي شده است، با فرصت خیلی محدودي براي اینکـه ایـن   
ـا فقـط کمـی بیشـتر بـه     هم تعام دو گروه سنی با طـور   ل داشته باشند. اما اگر م

ـاب   نسل«کردیم، این  اجتماعی فکر می ـاي کت توانسـتند   مـی » هاي (ابتدا و) انته
براي هم منابع خیلی خوبی بشوند؛ تنها کاري که باید بکنیم ایـن اسـت کـه آن    

 را در یک مکان قرار دهیم.
ـاده متمرکـز    ایدة ینحول ا» نسلی غیر خانوادگی تعامالت بینِ «مفهوم  ظاهراً س

تواننـد انـرژي، دانـش و اشـتیاق      شده است که سالمندان و جوانان/ کودکان مـی 
جدید به زندگی یکدیگر بدهند. در بیست سال اخیر یا همین حـدود، ایـن ایـده    

ـا (   به طرز قابل رشدي مورد استقبال قرار گرفته است؛ به ) USخصـوص در امریک
 هستند.  رك بیشتر و بیشتري در حال گشایشجایی که مراکز مراقبت مشت

ـادگی نیسـت کـه یـک مهـدکودك بچـه       اما تمایل بین نسل ـا    ها به این س ـا ی ه
ـامل تعامـل       خانۀخردساالن را در داخل  ـار ش ـالمندان بگـذاریم. ایـن ک ـاي   س ه

ـانی    ریزي شده بین سالمندان و دانشجویان دانشگاه برنامه هاي کارشناسـی، کودک
ـایر سـنین در محـیط    روند  که مدرسه می ـانِ س ـاگون    و جوانان/ کودک ـاي گون ه

ـاي زنـدگی بـه    یاد بگیرنـد، تجربـه  را ها  جوانب، این تعاملهمۀ است تا  دسـت   ه
 آورند و اوقاتی خوش داشته باشند.

.93 صحیح است. 3گزینه  
جدیدي را بـه خواننـده معرفـی کـرده و در مـورد آن       ایدةبه این دلیل که متن 

 رسانی کرده است. اطالع
 اول قصد دارد ......... درجۀمعنی جمله: این متن در 

 ) قیاس کند4رسانی کند   ) اطالع3) نصیحت کند   2) هشدار دهد   1
.94 صحیح است. 2گزینه  

ریزي شـده در ایـن    هاي برنامه زیرا آخرین پاراگراف متن در مورد اهمیت فعالیت
 کند. مراکز بحث می

ـاد      معنی جمله: پاراگرافی که بالفاصله بعد از ایـن مـتن مـی    ـال زی آیـد بـه احتم
 چیست؟دربارة 

 ) بحثی در مورد خطرهاي احتمالی مراکز مراقبتی مشترك1
 ریزي شده در مراکز مراقبتی مشترك هاي مفید و برنامه هایی از فعالیت ) نمونه2
ـان پـیش   ) دالیل اینکه چرا مراقبت از جوانان/ کودکان و سا3 لمندان در یک مک

 از این بررسی نشده است.
ـالمندان     ) بحثی در مورد اینکه که چگونه جوانان/ کودکان مـی 4 تواننـد بـراي س

 مفید باشند و برعکس.
.95 صحیح است. 2گزینه  

ـاراگراف   » جداسازي شـده « معنی جمله: واژة زیـر آن خـط کشـیده     1کـه در پ
 د.تواند با ......... جایگزین شو شده است می

 ) تقویت شده4) درك شده   3) جداسازي شده  2) تولید شده  1
.96 صحیح است. 2گزینه  

ـا دیـدمان کمـی بیشـتر        زیرا نویسنده در پاراگراف یکم اشاره می کند کـه اگـر م
 بردیم. جدید پی می ایدةاجتماعی بود، به این 

ـا     آید متن این مفهوم را می معنی جمله: به نظر می در رساند کـه دلیـل اینکـه م
 حال حاضر مراکز مراقبت مشترك زیادي نداریم این است که .........

 ایم. توانستند براي جامعه به ارمغان آورند، آگاه نبوده ها می ) ما از فوایدي که این مکان1
 ) ما دیدگاهی اجتماعی در مورد مراقبت از جوانان/ کودکان و سالمندان نداریم.2
ـامالت بـین نسـل     ایم  ) ما دانش این را نداشته3 ـاي مختلـف را    کـه چگونـه تع ه

 ریزي کنیم. برنامه
 ها، نگاه کردیم. انگارانه، بدون در نظر گرفتن سختی ) ما به این ایده ساده4

 :2متن ترجمۀ  
شـود، بمیـرد؟    کشد که کسی که به یک کولونی مورچه برده می چقدر طول می

ــه   ــتگی ب ــن بس ــۀای ــد  مورچ ــی مانن ــوردنظر دارد. برخ ــۀ  م ــتر مورچ هاروِس
ـا چنـد صـد      شما را با سم به سرعت می» ماریکوپا«کننده)  (برداشت کشـند. تنه

ـا   نـیش   1500نیش کافی است که این مورچه یک انسان را بکشد، در مقایسه ب
زنبور عسل، با فرض اینکه شما حساسیت (آلرژي) نداشته باشید. به محض اینکه 

ـا     آنها هم پیروي مـی  قیۀبماریکوپا شما را نیش بزند،  مورچۀیک  کننـد؛ زیـر آنه
 کشند، بنابراین مرگ سریع خواهد بود. هاي هشدار در نیش را بو می »فرومون«

آنقدر سمی نیستند؛ ولی اگر شـما را نـیش   » مورچه بولت (گلوله)«برخی، مانند 
شـوند؟ بـه ایـن     بولت نامیده مـی  مورچۀتر هستند. چرا آنها  بزنند، خیلی دردناك

درد سوراخ شـدن توسـط یـک گلولـه را      نظاهراً احساس نیش خوردخاطر که 
ـان از   کند. احتماالً شما پس از بدترین ساعت قابل تصور زنـدگی  سازي می شبیه ت

در خیلـی از   ایـن  شوید. و یا شوك تسلیم می آبی کم شوید و به هوش می درد بی
 شود. ها نیز دیده می سایر انواع مورچه

درایـورِ  مورچـۀ  اسـت،  » سـیافو «الً بتواند شما را بخـورد  اي که احتما تنها مورچه
ـا، ماننـد    فریقاییست. آنها به حـدي کـه در فـیلم   آ(راننده) یا سافارِي  اینـدیانا  «ه

ـایعه       » 4جونز  ـا حـداقل ایـن ش هستند بد نیستند؛ ولی آنها به ایـن مشـهورند ی
نـد شـما   توا اند. هرچند، حتی یک کولونی سیافو نمـی  که نوزادان را کشته هست

تبدیل به استخوان کند: شما بیش از انـدازه بـزرگ، مرطـوب    » پیراناس«را مانند 
کننـد شـما    و گرم هستید و آنها تمایل ندارند شما را زمین بزنند. آنها تصـور مـی  

یک خطر هستید، نه یک غذا، حتی اگر بمیرید آنها ممکن اسـت شـما را نادیـده    
شـوند،   د پستانداران بـزرگ جـذب نمـی   ها معموالً به جس بگیرند، چرا که مورچه

 هاي جسد. در مقایسه با مثالً مگس
.97 صحیح است. 2گزینه  

ها و چگـونگی محافظـت علیـه     اي به سایر حشرات، ترس از مورچه در متن اشاره
 اي نشده است. هاي مضر اشاره مورچه

 معنی جمله: هدف اصلی نویسنده چیست؟
 رو است، معرفی کند. حشرات با آنها روبهوسیلۀ  ) برخی از خطراتی را که انسان به1
ـان صـدمه بزننـد،      هایی که می) در مورد انواع متفاوتی از مورچه2 تواننـد بـه انس
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 بحث کند.
ـا        3 ) که خوانندگان را در مورد اینکـه چطـور از خـود محافظـت کننـد وقتـی ب

 شوند، آگاه کند. رو می هاي خطرناك روبه مورچه
 ها دارند. ها ترسی شدید از مورچه ه برخی از انسان) که دالیلی را ارائه دهد ک4
.98 صحیح است. 2گزینه  

ـا مـی   توصیف شده است، مدل رایجی از مـتن  1 گزینۀهر چند آنچه در  توانـد   ه
 باشد، اما در این متن چنین نیست.

 هاي متن را جدا کرده است؟ معنی جمله: چطور نویسنده پاراگراف
داده شده اسـت، پشـتیبانی (و    1در پاراگراف اطالعاتی را که  3و  2) پاراگراف 1

 کند. تأیید) می
 کند. هاي آن بحث می ) هر پاراگراف در مورد یک نوع مورچه و ویژگی2
در مــورد مــتن  3و  2کنــد و پــاراگراف  موضــوع را معرفــی مــی 1) پــاراگراف 3

 کند. گیري می نتیجه
ـاراگراف  است با انواع مورچه 2هایی که در پاراگراف  ) نوع مورچه4 ـاي   ها در پ  1ه
 مقایسه شده است. 3و 
.99 صحیح است. 1گزینه  

طعمـۀ  در پاراگراف یکم اشاره شده است اگـر یـک مورچـه (بـه عنـوان      
د و نکش ها فرومون هشدار را بو می بالقوه) شما را گاز بگیرد، سایر مورچه

 پیوندند. به آن مورچه می
تگر) چگونـه در  هاي هاروسـتر (برداشـ   معنی جمله: بر طبق متن مورچه

 کنند؟ هایشان با هم ارتباط برقرار می مورد طعمه
 شان است. اي که در نیش هاي ویژه ) با تولید و بو کردن فرومون1
 ) با حس کردن گرماي بدن طعمه2
 آبی در بدن طعمه ) با ایجاد کردن کم3
 هایشان و هشدار دادن به سایر اعضاي کولونی ) با برگشتن به النه4
.100 صحیح است. 2گزینه  

اي که ضمیر در ابتـداي آن آمـده اسـت، بایـد از خـود       با توجه به جمله
شـود؟ تنهـا    بپرسیم چه چیز در خیلی از انواع دیگر مورچه نیز دیده می

 است. 2 گزینۀمنطقی  گزینۀ
که در پاراگراف دوم زیر آن خط کشیده شده » این«معنی جمله: ضمیر 

 کند؟ است، به چه چیزي اشاره می
هـوش شـدن     ) بـی 3) داشتن نیش دردناك  2(گلوله)   ورچۀ بولتم) 1
 آبی ) بی4
 ریاضی 
.101 صحیح است. 2گزینه  

f(xوقتی  ) f(x)4
Tتناوب تابع دورة است یعنی  3 4

 شود. می 3

xبنابراین  44 xاست یعنی  3 1
 خواهد بود. 3

)خواهیم که برابر  را می ما مقدار  )13  است. 13

x x x x 
.102 صحیح است. 1گزینه  

yاســت کــه مقــدار تــابع  0قبــل از نقطــۀ دومــین  Aنقطــۀ  tan x  برابــر
3

yدانیم تابع  مثلثاتی میدایرة شود. با توجه به  می 3 tan x   ـاط در نق

x k 3برابر  6
 است. 3

xاولین نقطه قبل از صفر در  7و دومین نقطه  6
 خواهد بود. 6

7
6

6
 
 

.103 صحیح است. 1گزینه  
sinاگر  x sin2  باشد داریم: 6

 
x k x k

x k k x k

2 2 6 12
5 52 2 26 6 12

 

.104 صحیح است. 1گزینه  
xcosدهد که  ماکزیمم تابع وقتی رخ می و مینیمم هم وقتـی رخ   12

xcosدهد که  می  باشد. 12
xy cos Max , Min3 3 32 

T ( )2 4 3 3 4 10
2

عومجم

 
.105 صحیح است. 1گزینه  

 گوید که: کنیم، نمودار به ما می تابع را به کمک نمودار آن پیدا میضابطۀ اول 
Max , Min , T5 1 4 

Max Min Max Min| a | , c5 1 5 12 32 2 2 2 

T | b || b | | b |
2 2 14 2 

xy cos2 32 

xمقدار تابع را در  4
 خواهیم: می 3

y( ) cos cos( )4 2 2 12 3 2 3 2 3 23 3 3 2 

.106 صحیح است. 3گزینه  
sin(x )cos(x ) sin (x )1 24 4 2 4 

sin( x ) cos x cos x1 1 1 12 2 22 2 2 4 2 
x k x k22 2 3 3 

.107 صحیح است. 3گزینه  
4اگر  tanآنگاه  2  است. 1

ــر  3اگ
2 ـاه  4 tanآنگـ ــی 1 ـابع    م ــرد تـ ـابراین ب ــود، بنـ ش

y tan   3وقتـی
4 )برابـر   4 , )11   ( , )( اســت و هـیچ وقــت   ,,

1
 شود. نمی 2

.108 صحیح است. 2گزینه  
fنمودار تابع  (x) | x |2  کنیم.   را رسم می 1

1

11

y | x |2 1

 
fحاال  ( x)1 کنیم: را رسم می 

1 02

f ( x)1

1 20

f ( x)1

 
ـابع   fمطابق شکل نمودار ت ( x)1  ـله ـاي   در فاص )ه , ]و  0[ , ]1 اکیـداً   2

 نزولی است.  
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.109 صحیح است. 4گزینه  
x2دانیم اگر  می sinباشد آنگاه  4 x 21 شود، پـس   می 2

,برد این تابع  21 fوارون آن یعنـی  دامنـۀ  است که برابر  2 (x)   خواهـد

)xfدامنۀ بود، براي پیدا کردن  ) yدامنۀ باید  12 f (x)  برابر کنیم: 2را 

: ,2 :xدامنۀ2 , f ( )21 12 fدامنۀ2 (x) 

 است. -2، -1 ،0، 1دامنه شامل اعداد صحیح 
.110 صحیح است. 1گزینه  

yنمودار تابع  x3  و وارون آنy x3 بینید: را در شکل زیر می 
x3

x3

 
xبه عـالوه بـراي    ـابع    0 yنمـودار ت x2  و وارون آنy x  را

ـاي   کنیم. پس از بین گزینـه  هم رسم می ـاب کنـیم.      2و  1ه بایـد یکـی را انتخ
x1توجه کنید که اگـر   ـاه    0 xباشـد، آنگ x3    اسـت، پـس

 صحیح خواهد بود. 1گزینۀ 

x2
x 

.111 است.صحیح  1گزینه  
fبا توجه به شکل  (x) x2 g(x)و  2 x .است 

fog( ) f (g( )) f ( ) ( )3 3 3 32 2 52 2 2 2 

.112 صحیح است. 4گزینه  
ـابع       29صفحۀ  fکتاب درسـی تمـرین دوم گفتـه کـه وارون ت (x) x28 
ــراي  xب ــر  0 yبراب x ــر   مــی 8 ــراي اینکــه ایــن تــابع ب شــود. ب

y x  ـابع      واحـد بـه سـمت چـپ مـی      8منطبق شود، اول ـا بـه ت بـریم ت
y x    برسیم و در آخر نسبت بـه محـورx   ـا قرینـه مـی ـا بـه     ه کنـیم ت
y x .برسیم 

.113 صحیح است. 2گزینه  
xبا توجه به شکل مقدار تابع در  a  شود. پس: می -4برابر 

x ay (a x) b b b y (a x)3 34 4 4 
yتابع در   کند، یعنی: ها را قطع میyمحور  4

y( ) (a) a a3 30 4 4 4 8 2 
.114 صحیح است. 3گزینه  

f (x) f (x)y f(x) | f (x) | f (x)
2 0
0 0 

ثابت باشد، هم صعودي و هم نزولی است. نمودار  yاگر تابع 
y cos(x  کنیم. را رسم می 3(

3

6
5
6

4
3

7
3

 
fاي را انتخاب کنـیم کـه    بنابراین باید بازه (x) ثابـت باشـد،    yو در نتیجـه   0

fمطابق شکل نمـودار   (x)  ـلۀ  در 5,فاص 4
6 ـا و منفـی   xزیـر محـور    3 ه

 است.
ـابع    9صفحۀ کتاب درسی در  yاز شما خواسته یکنـوایی ت cos(x را  3(

 بررسی کنید.
.115 صحیح است. 1گزینه  

yتابع دامنۀ  f og(x)1 :برابر است با 

g f{x D | g(x) D }1 
fدامنۀ دانیم  از طرفی می f(x)است. نمودار  fبرابر برد  1 x ـا   1 به م

fگوید که برد  می (x)  برابر[ ,  است: 0(
y x 1

1
 

 پس داریم:
gf og fD {x D | g(x) D } {x | x }1 1 2 1 0| x| xxxxx 

{x | x } [ , )1 1
2 2| x| x 1
2 

.116 صحیح است. 4گزینه  
 ها: بررسی گزینه

x x (x )(x ) x2 2 8 0 2 4 0 2 4 
 است. -1این مجموعه یک همسایگی عدد 

| x | x x2 2 2 2 2 4 0 
 است. -1این مجموعه یک همسایگی عدد 

(x )x x x x x
x x

22 2 2
2 2

12 1 0 0 4 0 4 2 2
4 4

 

 است. -1این مجموعه هم یک همسایگی عدد 
(x )(x x ) (x )(x )(x x )3 21 2 0 1 1 2 0 

(x )(x ) (x x ) (x x )
22 2 21 01 2 0 2 0 

1 8 7 0 
 این نامعادله داراي مجموعه جواب تهی است.

.117 صحیح است. 1گزینه  

nx x
xlim f(x) lim

ax
63 3 

nباید صورت و مخرج هم درجه باشند پس   است 1
n

x
xlim aax a

1 6 63 3 2 

x x
x ( x )x x x xlim limx ( x )( )x x

2

1 1
12

36 5 316 5 31 6 5 31
2 2 2 2 126 5 31

lim

12
xxx

 

x
(x )( x )lim (x )( )1

1 36 31 67
2 1 12 24 
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.118 صحیح است. 3گزینه  

x x
cos x cos xlim lim
x x x ( x ) ( )2 4 2 21 1

1 1
1 1 0 0

 

x
cos x cos xlim lim
x x x ( x ) ( )2 4 2 21

1 1
1 1 0 0

 

.119 صحیح است. 3گزینه  

x
lim f (x)3

4 4 0 0 

x
lim [f (x)] [ ]2 1 

0پس حاصل نهایی  1  است. 1
.120 صحیح است. 4گزینه  

x

( ) a alim f(x) a a
3

2 3 6 6 0 6
0 0

 

x

( ) alim f(x) a a
3

2 2 4 0 4
0

 

a6اشتراك موارد باال  fاست، حال  4 (  کنیم: را محاسبه می 1(

f ( )

a af ( ) a a

1

2 21 6 4 4 2 2 1 22 2
f ( )

22 

fپس  (  است. 2و  1عددي بین  1(
.121 است.صحیح  2گزینه  

x x x
(x )(x )xlim f(x) lim lim (x )(x )x x

2
21 1 1

1 11 2 2
1 2 3 32

 

x x
xlim [f (x)] lim [ ]

x x

2
2

1 1 0
2

 

کنـد، ولـی از آن کمتـر     میـل مـی   1تذکر: دقت کنید که داخل جزء صحیح به 
)است. چون  x)  شـود مخـرج    عددي مثبت است و این باعـث مـی   در

2تر باشد. پس حاصل نهایی  کسر از صورت آن بزرگ 203  است. 3

.122 صحیح است. 4گزینه  
منظور همان 

x
lim .است 

    ها: بررسی گزینه

x x x
x x xlim lim lim xx x

2 24 1 4 22 3 2 

x
x xlim ( x x)
x x

15 115 1
15 1

 

x x
( x) ( x)lim lim

x x x x
15 1 14 14 0
15 1 15 1

 

x x
lim (x | x |) lim (x x) 0 

x x x
lim (x | x |) lim (x x) lim ( x)2 2 

.123 صحیح است. 2گزینه  
)نقطۀ تماس نقطۀ  , )4 f(x)است، چون  2 4 حال مشـتق (شـیب    2

xخط مماس بر تابع) را در   یابیم: می 4

x x
f (x) f ( ) xf ( ) lim limx x4 4

4 24 4 4 

x
xlim

4
2

( x )2 ( x )
1
42

 

 نویسیم: تماس روي آن مینقطۀ خط مماس را با شیب و معادلۀ حال 
yy (x ) (x ) x x01 12 4 2 4 8 4 44 4 

.124 صحیح است. 4گزینه  
ـابع داراي شـیب         درجـۀ  در تابع  ـارن ت ـارن نسـبت بـه محـور تق ـاط متق دوم نق
xاند، پس  قرینه xو  5 اند. یعنـی محـور    نسبت به محور تقارن قرینه 1

5تقــارن تــابع  1 تــابع هــم محــور تقــارن آن اســت: ضــابطۀ اســت. از  22
a a2 ـابع    می 42 دوم در رأس درجـۀ  دانیم شیب خط مماس بـر ت

)f، 2آن صفر است، پس:   برابر است با: (
xf( ) f( ) x x f( )2 22 4 2 4 8 4 

.125 صحیح است. 3گزینه  
f                   بررسی نقاط: (x)A : f (x) , f (x) f (x)0 0 0 

fتعریف نشده (x)B : f (x) ,f (x) f (x)0 0 

fتعریف نشده (x)C : f (x) ,f (x) f (x)0 0 

f (x)D : f (x) ,f (x) f (x)0 0 0 

f (x)E : f (x) ,f (x) f (x)0 0 0 

f (x)F : f (x) ,f (x) f (x)0 0 0 
 شرط مذکور برقرار است. Fو  Dپس در نقاط 

 شناسی زیست
.126 صحیح است. 4گزینه  

ـارچوب رمـزه   ـاي بعـد از وقـوع جهـش دسـتخوش تغییـر        در جهش تغییر چ ه
 مانند. شود و بخش قبل از جهش چه در روي ژن و چه بر روي رنا بدون تغییر می می

ـان    هاي دگر معنا و خاموش کـه در رمـزه   براي جهش 2و  1هاي  گزینه ـاي پای ه
 شود. پایان تبدیل میرمزة آمینواسید به  رمزة 3 گزینۀ دهد، صحیح نیست. در رخ می

 )50تا  48هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.127 صحیح است. 3گزینه  

 اکتسابی هستند.هاي  زا (فیزیک یا شیمیایی) جهش جهش حاصل از عوامل جهش
، 4گزینـۀ  تواند ناشی از جهش در همانندسازي باشـند و در   می 2و  1هاي  گزینه

 هاي کوچک باشد. تواند ناشی از جهش هاي ژنی می بسیاري از جهش
 )52تا  48هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.128 صحیح است. 1گزینه  
دهـد. در   هاي سازگار براساس فرایند انتخاب طبیعـی رخ مـی   افزایش فراوانی ژن

هاي بـین ژنـی را    ها توالی باید در نظر گرفت ژنگان عالوه بر ژن 4گزینۀ ارتباط با 
 شود. نیز شامل می

 )54و  53، 51هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.129 صحیح است. 2گزینه  

یش گوناگونی در میان افـراد جمعیـت اسـت    غنی شدن خزانه ژنی به معناي افزا
بـرد.   که این امر توان بقاي جمعیت را در شرایط محیطی جدید (متغیر) باال مـی 

شـود. افـزایش    جمعیـت نمـی   انـدازة ها لزوماً موجـب تغییـر    تغییر فراوانی دگره
ـاي فـردي مـی    هاي سازگار منجر به کاهش تفاوت فراوانی ژن ـاب    ه شـود و انتخ

 شود. تر) موجب سازش می شانس خوش ر (نههاي سازگارت ژن
 )55و  54هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.130 صحیح است. 1گزینه  
 بررسی موارد:         تنها مورد (د) صحیح است.

ـان رخ دهـد،     الف) اگر فرایند چلیپایی شدن بین الل ـاي یکس نوترکیـب   کامـۀ ه
 شود. تولید نمی

 شود. باشد، موجب کاهش افراد جمعیت می زا یا کشنده بارز بیماريدگرة ب) اگر 
شـود کـه جمعیـت را از     هاي غیرتصادفی می ج) انتخاب جفت، منجر به آمیزش

 کند. تعادل خارج می
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ها بـه حـداکثر فشـردگی     تن ) در تقسیم کاستمان فامIIو  Iمتافاز ( مرحلۀد) در 
 شود. می تن به کدام کامه منتقل شود، هر فام رسند. در این مرحله مشخص می می

 )56تا  54هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.131 صحیح است. 2گزینه  

ـادر فـرد     Dبراي وجود پروتئین   Rhمربوط به جایگاه ژن D دگرة است کـه از م
باشد کـه از پـدر فـرد     می Oمربوط به گروه خونی  iبه ارث رسیده است و دگره 

ـاه ایـن دگـره      ـا کـه جایگ ـا بـر    به ارث رسیده است. از آنج روي دو کرومـوزوم  ه
حاصـل نیـز طبیعـی    کامۀ ) و 9و  1مستقل از هم هستند (به ترتیب کروموزوم 

 گیري این کامه شده است. موجب شکل Iاست، تنها آرایش چهار تایه در متافاز 
 )56و  55، 41تا  39هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.132 صحیح است. 3گزینه  
 یک نیاي مشترك با هم دارند. Cو  Bهاي  دو نیاي مشترك و گونه Eو  Dهاي  گونه

 )59 صفحۀ شناسی دوازدهم، (زیست
.133 صحیح است. 3گزینه  

جـدا  پدیـدة  شناسی دوازدهم اگر  ، کتاب زیست61 صفحۀ، 15با توجه به شکل 
ـاح    باشد، هیچ یک از یاخته 1نشدن کروموزومی در آنافاز  هاي تخم حاصـل از لق

ـا    که یا یک فام طوري سالم طبیعی نخواهد بود، به کامۀها با  این کامه تن بیشـتر ی
 تن کمتر خواهند داشت. یک فام

 
 )61 صفحۀ شناسی دوازدهم، (زیست

.134 صحیح است. 3گزینه  
ـارش یکـی از عوامـل      زایی دگر میهنی شارش  در گونه ژن باید متوقـف شـود. ش

ژنی در یک نسل مربـوط بـه    خزانۀتعادل در جمعیت است. جدایی  تغییردهندة
زایـی   ها بروز رانش الزامی نیست. در گونـه  زایی میهنی است. در گونه زایی هم گونه

 خطاي کاستمانی وجود ندارد. واسطۀ به ژنی خزانۀ دگرمیهنی ضرورتی براي جدایی 
 )62تا  60 صفحۀ شناسی دوازدهم، ت(زیس

.135 صحیح است. 1گزینه  
شناسی دوازدهـم، در صـورتی دو    ، کتاب زیست62 صفحۀ، 17با توجه به شکل 

)رگه زیستا و زایاي  n )2 ـا     کامۀشود که  تولید می 10  غیـر طبیعـی دو رگـه ب
B )n2طبیعی گونه  کامۀ  یابد.) لقاح 6

 
 )62 صفحۀ شناسی دوازدهم، (زیست

.136 صحیح است. 4گزینه  
ـامل گـروه    توانند داشته باشند می هاي خونی که این پدر و مادر می گروه تواند ش

 ABخـونی    نمـود و گـروه   با هر دو ژن Bنمود، گروه خونی  با هر دو ژن Aخونی 
باشند، وجود ندارد.ABو Oباشد که در هیچ از این موارد، امکان داشتن فرزندانی که 

 )41و  40هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست 

.137 صحیح است. 1گزینه  
نمـود والـدین را بـراي گـروه      تـوان ژن  با توجه به جدول مقابل به قطعیـت نمـی  

 قرار دارند، مشخص نمود. 1هاي آن روي کروموزوم  که دگره Rhخونی 
 کروموزوم عامل صفت نمود والدین ژن

Dd  وdd  یاDd  وDd  گروه خونیRh 1 
BI iوAI i    گروه خونیABO 9 

A SHb Hb وA SHb Hb 11 خونی داسی شکل کم 
H hX X وHX Y 23 هموفیلی 

 )56و  43تا  38هاي  صفحه دوازدهم،شناسی  (زیست
.138 صحیح است. 1گزینه  

ــی در  ــۀبیشــترین فراوان ــه شــکل   دان ، کتــاب 45 صــفحۀ، 9ذرت بــا توجــه ب
نمـود   الل نهفتـه بـراي ژن   3الل بارز و  3شناسی دوازدهم زمانی است که  زیست

 دانه وجود داشته باشد.
 )45و  44هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست

.139 است.صحیح  1گزینه  
خــونی  و بخــش دوم مربــوط بــه کــمبخــش اول ســؤال مربــوط بــه همــوفیلی 

شکل است. براي بروز هموفیلی در انسان در جـنس نـر وجـود یـک دگـر       داسی
h(Xنهفته Y)  دار آن اسـت کـه    ضروري است. قسمت دوم سؤال بخـش نکتـه
sدانـیم افـراد   آموزان باید به آن توجه کنند. مـی  دانش sHb Hb  ـاري  ، افـراد بیم

شود؛ اما باید توجه داشته باشـید کـه    شکل می که گویچه قرمز آنها داسی هستند
sدر افراد AHb Hb کـه مقـدار اکسـیژن محـیط      که ناخالص هستند نیز زمانی

 نمـود  شـود. پـس بـراي بـروز هـر دو رخ      شکل مـی  قرمز داسی گویچۀکم باشد، 
 شکل) حداقل وجود یک دگره نهفته ضروري است. خونی داسی (هموفیلی و کم

 )54و  43هاي  صفحه شناسی دوازدهم، (زیست
.140 صحیح است. 1گزینه  

تنها زمانی احتمال تولد دختر و پسر هموفیل برابـر اسـت کـه پـدر     
h(Xبیمار  Y)و مادر ناقلH h(X X  باشد.(

 )43صفحۀ  شناسی دوازدهم، (زیست
.141 صحیح است. 2گزینه  

ـا کـه     Xهاي وابسته به جنس مربوط به کروموزوم  در زنان بیماري اسـت. از آنج
ها در مـردان نیـز    وجود دارد، پس این بیماري Xدر مردان نیز کروموزوم جنسی 

ـان دیـده نمـی    Yهاي وابسته به کرومـوزوم   قابل بروز است. بیماري شـود.   در زن
ـاري     3 گزینۀ ـاي   براي فنیل کتونوري صادق نیسـت. از طریـق کاریوتیـپ، بیم ه

تـوان   هاي ساختاري کرومـوزومی اسـت مـی    که در ارتباط با ناهنجاريرا وراثتی 
هاي وراثتـی کـه در تعـداد محـدودي از نوکلئوتیـد ژن       شناسایی کرد نه بیماري

 شکل. خونی داسی جهش رخ داده است، مثالً کم
 )48و  45، 43، 42هاي  صفحه دوازدهم،شناسی  (زیست

.142 صحیح است. 2گزینه  
شناسـی دوازدهـم پـروتئین     ، کتاب زیست40 صفحۀ، 6و  5با توجه به دو شکل 

D ـالی   مستقیماً بر روي غشا قرار می آنزیمـی   AIکـه محصـول ژن   گیـرد، درح
ـافه مـی   A) که کربوهیدرات Aاست (آنزیم  کنـد، نـه اینکـه خـود      را به غشا اض

 آنزیم بر روي غشا قرار بگیرد.
 )41و  40  هاي صفحه، 3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.143 صحیح است. 4گزینه  
 بررسی موارد:      موارد نادرست هستند.  همۀ

ـاقص دارنـد و       سازندة هاي  الف) در گل میمونی ژن رنـگ گـل، رابطـه بارزیـت ن
 نیستند. تحت تأثیر محیط

ـایی رخ     ب) گل ادریسی با یک ژن ـاي   نمـود در دو محـیط اسـیدي و قلی نموده
 دهد. متفاوت (آبی و صورتی) نشان می
شـکل نیـز تحـت     خونی داسـی  و نیز کم PKUج) صفات گسسته نظیر بیماري 

 تأثیر محیط هستند.
ـا، محـیط نیـز در بـروز آن      د) صفت قد، صفتی پیوسته است که عالوه بـر ژن  ه

 دارد.نقش 
 )56و  45، 44هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
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.144 صحیح است. 2گزینه  
را دارد، پـس   AaBbCcنمـود   ذرتی که براي سه جایگاه ژنی ناخالص اسـت ژن 

 بررسی موارد:        الل نهفته دارد. 3سه الل بارز و 
 نمود یکسان است. باشد، رخ aaBBCcیا  AAbbCcصورت   نمود به الف) اگر ژن
 نمود یکسان است. باشد، رخ aaBbCCیا  AABbccصورت  نمود به ب) اگر ژن

نمود یکسان باشـد؛ زیـرا در هـر دو     ج) در این گزینه به هیچ وجه امکان ندارد رخ
 الل بارز وجود دارد. 2و  4به ترتیب  AabbCcو  AaBBCcحالت ممکن یعنی 

ـاه دوم    ـاه اول و جایگ ـا     د) در این گزینه ذکر شده اسـت، جایگ ـالص؛ ام ژنـی ناخ
ـالص مـی    تـوانیم در نظـر بگیـریم و حالـت      براي جایگاه سوم فقط دو حالـت خ

نمـود ذرت   پذیر نیست؛ زیرا طبق صـورت سـؤال گفتـه شـده ژن     ناخالص امکان
ـابه مـی   شـود.   بعدي باید متفاوت باشد که در صورت ناخالص در نظر گرفتن مش

ا داریم کـه بـه ترتیـب    ر AaBbCCیا  AaBbccپس در این حالت دو ژن نمود 
 الل بارز دارند. 4و  2

 )45و  44هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.145 صحیح است. 3گزینه  

ـاه     ABOاز آنجا که گروه خون  ـا یـک جایگ صفتی تک جایگاهی است، پس تنه
ـام  بر روي فام ـانی      9تـن شـماره    تن دارد (ف ) و چـون هـر فـرد در جمعیـت انس

 تواند داشته باشد.   دگره موجود را می 3نوع از  2ر دیپلوئید است، پس حداکث
 )44و  41، 40هاي  ، صفحه3شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.146 صحیح است. 4گزینه  
ـاي ناقـل و     رناهایی که می ـاتنی، رن توانند به رناي پیک بالغ متصل شوند، رناي رن

ـا،  رناهاي کوچک مکمل در تنظیم بیان ژن هستند که در هیچ کدام از ایـن رنا  ه
 رونوشت بیانه (رونوشت رناي پیک) وجود ندارد.

 )36و  26، 25هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.147 صحیح است.   1گزینه  

جـایی   شود که بعد از آن قطعاً جابه ادامه، پیوند پپتیدي تشکیل می مرحلۀدر 
 شود. جا می یک رمزه (سه نوکلئوتید) جابه اندازة رناتن به

 )31و  30هاي  ، صفحه2ازدهم، فصل شناسی دو (زیست
.148 صحیح است. 3گزینه  

ــاید دي  ــالتوز و ش ــوز و م ــاکتري    الکت ــز توســط ب ــري نی ــاکاریدهاي دیگ س
هـا تنهـا یـک     اي هسته اشریشیاکالي مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که پیش

ــد، پــس   ــزیم رنابســپاراز دارن ــن   ژن همــۀآن ــا متابولیســم ای هــاي مــرتبط ب
 شود. ساکاریدها توسط یک نوع آنزیم رونویسی می دي

 )35تا  33هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.149 صحیح است. 4گزینه  

 تن صادق نیست. هاي وارد شده به کریچه و کافنده الف) براي پروتئین
کـه چـون فعالیـت     شـوند  رنـاتن وارد مـی   Aب) عوامل آزادکننده در جایگاه 

ــدامک  ــا ان ــاتن در سیتوپالســم ی ــز وجــود دارد، مســتقل از   رن شــبکۀ هــا نی
 شود. آندوپالسمی ساخته می

 کنند، صادق نیست. ها عبور می  هایی که از پالسمودسم ج) براي پروتئین
 شود. هاي آزاد سیتوپالسمی تولید می د) منظور هلیکاز است که توسط رناتن

 )31و  11هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست   )126 صفحۀشناسی دهم،  (زیست
.150 صحیح است. 1گزینه  

ها وجود دارد. عوامل رونویسـی بـه    عصبی است که در یوکاریوت یاختۀمنظور 
 گزینـۀ شوند که شبیه هم نیستند. در مورد  انداز و توالی افزاینده متصل می راه
 تن است.   ن فامتر شد فشردهواسطۀ تنی به  تنظیم بیان ژن در سطح فام 4

 )36و  35، 33، 23هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.151 صحیح است. 2گزینه  

، 2، فصـل  12و  9، 8هـاي   و شـکل  1، فصل 16 صفحۀ، 16با توجه به شکل 
بعدي وارد آنزیم شـده و بـا گـروه     با شکل سه tRNAشناسی دوازدهم  زیست

 کند.   کربوکسیل آمینواسید مناسب پیوند کوواالنسی برقرار می
 )30تا  28، 16هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست

.152 صحیح است. 1گزینه  
شـود. تـوالی رناهـاي     هر رناي ناقـل پـس از رونویسـی دچـار تغییراتـی مـی      

پایان، آخرین رنـاي ناقـل از   مرحلۀ در  یوکاریوتی و پروکاریوتی متفاوت است.
شناسـی   ، زیسـت 28 صـفحۀ ، 8شود و با توجه بـه شـکل    خارج می Pجایگاه 

دوازدهم آخرین نوکلئوتید جایگـاه اتصـال آمینواسـید، پیونـد هیـدورژنی بـا       
 نوکلئوتید دیگر ندارد.

 )31و  29، 28هاي  صفحه ،2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.153 صحیح است. 2گزینه  

 رناي بالغ است.  رشتۀ دناي الگو و (ب)  رشتۀ(الف) 
در (الف) میانه و بیانه وجود دارد و توسـط دنابسـپاراز در طـی همانندسـازي     

شود. در (ب) تنهـا رونوشـت بیانـه وجـود دارد و توسـط رنابسـپاراز        تولید می
 شود. تولید می

 )26و  25هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.154 صحیح است. 3گزینه  

شـود.   استر شکسته و هم تشکیل می پیرایش و ویرایش هم پیوند فسفودي در
هـا اسـت و    ها و اتصال رونوشت بیانـه  پیرایش، مربوط به حذف رونوشت میانه

ــه حــذف نوکلئوتیــد نادرســت در طــی همانندســازي و    ــرایش، مربــوط ب وی
 جایگزین کردن نوکلئوتید صحیح است.

 )26و  25، 12هاي  شناسی دوازدهم، صفحه (زیست
.155 صحیح است. 3گزینه  

هر ژن اگر پروکاریوتی باشد، توسط یک نوع رنابسپاراز و اگـر یوکـاریوتی   
شـود. در   نوع رنابسپاراز رونویسی مـی  3باشد، باز هم توسط فقط یکی از 

 هر ژن فقط یک رشته الگو وجود دارد.
 )26تا  23هاي  ، صفحه2شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.156 صحیح است. 3گزینه  
توانـد از   وراثتـی مـی   مـادة ز نتایج آزمایشات گریفیت مشخص شد کـه  ا

 اي به یاخته دیگر منتقل شود. یاخته
 )6و  3هاي  صفحه، 1شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.157 صحیح است. 4گزینه  
دقیقه: دو نوار یک در میانه (دنـاي بـا    40در آزمایش مزلسون و استال بعد از 

سنگین) و دیگـري در بـاالي   رشتۀ ک سبک و یرشتۀ چگالی متوسط با یک 
 سبک) تشکیل شدند. رشتۀلوله (حاوي دناي با چگالی سبک، هر دو 

 )10و  9هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.158 صحیح است. 1گزینه  

در دوران جنینی در مراحل مـوروال و بالسـتوال سـرعت تقسـیم زیـاد و      
هـاي ترفوبالسـت    تعداد نقاط آغاز مورد استفاده هم زیاد اسـت؛ (یاختـه  

 هستند)  بیرونی بالستوسیست الیۀهاي  یاخته
 )13صفحۀ  شناسی دوازدهم، (زیست      )109صفحۀ  شناسی یازدهم، (زیست

.159 صحیح است. 3گزینه  
 بررسی موارد:      صحیح هستند. موارد همۀ

هاي  ها است. در ساختار دوم بین بنیان الف) منظور ساختار دوم پروتئین
R شود. پیوند کوواالنسی تشکیل نمی 

ها اسـت کـه هماننـد سـاختار دوم بـین       ب) منظور ساختار اول پروتئین
 شود. پیوند کوواالنسی تشکیل نمی Rهاي  بنیان

که در آن با تـاخوردگی بیشـتر صـفحات و     ج) منظور ساختار سوم است
 آید. هاي ساختار دوم، پروتئین به شکل کروي درمی مارپیچ

د) منظور ساختار چهارم است که در این ساختار قطعـاً هـر زنجیـره بـه     
 ساختار نهایی خود رسیده است.

 )18تا  16هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.160 صحیح است. 1گزینه  

اي کنـد   میوگلـوبین (پروتئینـی کـه در تارهـاي ماهیچـه      ساختار نهایی
 شود. دیده می Fe2اکسیژن است)، ساختار سوم است که در آن ذخیرةمسئول 

 )18، صفحۀ 1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
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.161 صحیح است. 2گزینه  
هـاي زیسـتی از لحـاظ سـاختار      تـرین گـروه مولکـول    ها متنـوع  پروتئین

پپتیـدها   شیمیایی و عملکردي هستند که همگـی از تغییـر شـکل پلـی    
 ها هستند. هاي ژن ترین فراورده پپتیدها از مهم آیند. پلی پدید می

 )27و  18هاي  صفحهشناسی دوازدهم،  (زیست
.162 صحیح است. 4گزینه  

هاي فلزي مانند آهن، مس و یا مواد آلـی مثـل    ها به ترکیباتی نظیر یون کوآنزیم
ـاز دارنـد،       شود که بعضی از آنزیم ها گفته می نویتامی ـا نی ها براي فعالیـت بـه آنه

 ها مؤثر هستند. پس بر روي سرعت عمل آنزیم
 )19، صفحۀ 1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.163 صحیح است. 3گزینه  
ـا (چـه پروتئینـی، چـه          آنزیم ها، کاتالیزروهاي زیسـتی هسـتند کـه همگـی آنه

RNA شوند. خود، تولید میسازندة هاي  اي) در پی فعالیت آنزیم 
 )20و  19هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

.164 صحیح است. 1گزینه  
ـان       وجـود دارد. هـر    Rچه در آمینواسـیدهاي ضـروري و چـه غیرضـروري بنی

دهی پـروتئین مـؤثر باشـد و تـأثیر آن بـه ماهیـت        تواند در شکل آمینواسید می
 بستگی دارد. Rگروه شیمیایی 

 )16و  15هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست
.165 صحیح است. 4گزینه  

ـا در      صورت مکمل باعـث مـی   قرار گرفتن جفت بازها به شـود، قطـر مولکـول دن
ـا چـه در          سراسر طول آن یکسان باشد. پـس ایـن مـورد بـراي هـر مولکـول دن

 ها صادق است. اي ها و چه در هوهسته اي هسته پیش
 )13و  12، 7هاي  ، صفحه1فصل شناسی دوازدهم،  (زیست

 فیزیک
.166 صحیح است. 4گزینه  

 آوریم: را به دست می t1لحظۀ ابتدا 

20

40

t (s)

mv( )s
40

4 20
t1 12

t2
S1

S2

t st
t s

1
1

1

20 40 4 84 4
12

 
 آوریم: یعنی برخورد با محور را به دست می t2لحظۀ حال 

t t t t t t s2 2
2 2 2 2

12 20 12 20 2 32 1640 40 
tبیشترین فاصله در  s2  شود: ایجاد می 16

S m
x m

S m

1

2

4 20 402 240 40 20012 40 2402
 

x m200 
 )18تا  15هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.167 صحیح است. 4گزینه  
v v a x x x m2 2

0
12 0 225 2 2252 

d 225 100  قسمتی از قطار که از ایستگاه عبور کرده است: طول 125
L L m1 125 5004 

 )18تا  15هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.168 صحیح است. 3گزینه  

6

t (s)

mv( )s

10 15
S2S1

v /

/

/ /

vS ( ) v
vS v

vx mv vt s
v m ma

s s

1

2

2 2

6 10 30 52
5 2 52

30 7 58 1215
12 2 4 2 415 10 5

 )18تا  15هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.169 صحیح است. 2گزینه  
: v v ad ad ad2 2

0 2 100 25 2 2  2و1براي تیرهاي  75
 است. d16تیر اول و هفدهم برابر فاصلۀ باشد،  dهر دو تیر فاصلۀ اگر 

v a( d) ad2 25 2 16 16 2 16 75  2و1براي تیرهاي  1200
mv v s

2 1225 35 
 )37تا  34هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.170 صحیح است. 2گزینه  
vva v at

m mX at v t a a a v ss

0
0

2
0 02

0 44
1 1 48 72 482 3 3

 

X t t21 4
6 3 

 )18تا  15هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.171 صحیح است. 2گزینه  

 سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابترابطۀ طبق 
v v v v mt t v v s

0
1 1

2 20 6 6 102 2 2  
v v v mt t t v v v s1 2 2

1010 4 22 2 
ـا تغییـر جهـت     پس حرکت متحرك ابتدا تندشونده سپس کندشونده و سپس ب

ـایی در     اول، سـرعت  مرحلـۀ  دادن تندشونده بوده است. دقت کنیـد سـرعت نه
 بعد است.مرحلۀ اولیه در 

 )19تا  16هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.172 صحیح است. 3گزینه  

A Bx vt x x t , x t0 30 300 15 300 
A Bx x t t t s , t s30 300 15 300 40 40 20 60 
A Ax t x m30 300 30 60 300 1500 

 )27 صفحۀ(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.173 صحیح است. 2گزینه  

x mt ( ) : v t s1 1

5 10
20 5 55 

tt (t t ) : x S t2 1 2 2 2
30 152 

x vmv t s v
2 1

2
2 2

115 3 

 )20 صفحۀ، 14-1(فیزیک دوازدهم تجربی، تمرین 
.174 صحیح است. 1گزینه  

xv t
4 22 

x vt x t t s0 6 2 4 5 
 )14 و 13هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.175 صحیح است. 2گزینه  
ـان متحـرك را در     ـ زمان و سطح زیر منحنی آن مک با استفاده از نمودار سرعت 

t لحظۀ  یابیم. می 40

30
20
10 S1 S2 S3

mv( )s

10 30 40 t (s)
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v v(t )1 2 10 20 10 30 
v ( ) v(t )2 1 10 10 40 20 

S ( ) ( ) ( )30 10 30 2010 30 20 102 2 
m200 600 250 1050 

 )19تا  15هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.176 صحیح است. 1گزینه  

k در حالت اول:   k
k /

mgf F mg F N20 5004 

k در حالت دوم:  
| v | m| a | f mg mat s22 

k kf m(g a) ( ) F F F N42 10 2 24 6010 
F N60 50 10 

 )40تا  38هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.177 صحیح است. 4گزینه  

N1

mg

smf

N2

a
y

sm s

sm

F ma
N mg ma N m(g a) N
F N N
N f N

2 2
2

1

18
9

9

 
 )43 صفحۀ، 10-2(فیزیک دوازدهم تجربی، مثال  

.178 صحیح است. 2گزینه  
,m m2 1

1
Rزمین2 R2 1

1
 سیاره4

g M RMg G ( )g M RR

2
22 2 1

2 1 1 2
1 4 82 

 )49 صفحۀ ،16-2(فیزیک دوازدهم تجربی، مثال 
.179 صحیح است. 2گزینه  

ـا    F2و  F1جسم دوباره به مبدأ بازگشـته پـس    F1چون با قطع نیروي  بایـد ب
Fدرجه ساخته و  180زاویۀ هم  F1  باشد. 2

v v v: x ( ) t x ( )0
1 1

0 62  در حالت اول 2
v v v: x ( ) t x ( )0

2 2
10 42  در حالت دوم 2

mx x v ( v) v v v v s2 1 6 4 10 6 40 4 10 4 4

v: a t1
4 2
6  در قسمت اول 3

F F ma F F N1 2 1 2
212 83 

v m: a t s
2 2

10 4 14 7
4 4  در قسمت دوم 2

F ma F ( ) F F N2 2 2 2 1
712 42 502 

 )32تا  30هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.180 صحیح است. 4گزینه  

m v r kg3 9 64 41000 3 8 10 32 103 3 

: f mg v v7 2 5 22 10 32 10  در سرعت حدي 1600
mv s40 

 )35و  34هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.181 صحیح است. 3گزینه  
k k: F f ma a30 20  در حالت اول 2

k k: F f m( a) a3 4 90 20  در حالت دوم 8
k

k k k
k

30 20 1 120 80 90 20 60 3090 20 4 

k /0 5 
 )40تا  38هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.182 صحیح است. 4گزینه  
v0 20v0 20

v

)1( حطس )2( حطس

تکرح تهج

v 0kf

 
k k /

mf mg ma a
s1 1 1 1 20 4 10 4 

mv :2هنگام ورود به سطح سرعت در  a t v ( ) s1 0 4 3 20 8
 

v ):1جایی سطح ( جابه vx t m0
1 1

8 20 3 422 2 

k /
v ma gt s

t s

22 2

2

02 10 2

8 42

 

):  2جایی سطح ( جابه
 

vx t m2 2
0 162 

m42 کل مسافت طی شده:   16  xکل58
.183 است.صحیح  2گزینه  

ـان شـتاب حرکـت         می ـ زم دانیم شیب خط مماس بر منحنـی نمـودار سـرعت 
ـالص وارد     ـ زمان نیـروي خ متحرك و شیب خط مماس بر منحنی نمودار تکانه 
ـاي وارد بـر جسـم       بر جسم است، پس در رأس سهمی داده شـده براینـد نیروه

t/سهمی، رأس آن در معادلۀ شود، با استفاده از  صفر می s1  باشد. می 5
P

/1 5
1 2 t

 )45و  44هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی،  
.184 صحیح است. 2گزینه  

N در حالت اول:   m(g a) ( ) N1 3 10 2 36 

smax sF f F N N1
1 36 182 

N در حالت دوم:   m(g a) ( ) N2 3 10 2 24 

k k / /F f F N ( ) a2
418 24 18 9 6 8 4 310 

/
/

ma
s2

8 4 2 83 
 )36و  35هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.185 صحیح است. 2گزینه  
رود، نیرویی که شخص به طناب بـه سـمت    هنگامی که شخص به سمت باال می

 شود، بنابراین داریم: کند، واکنش آن به شخص به سمت باال وارد می پایین وارد می
f

W

f mg ma
f
f N

800 2 80
960

 

f
/

f k l L
L m cm

960 2000
0 48 48

 )8صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی،  



 . پاسخنامه تجربی 8دوازدهم . آزمون  ۀپای      

 
13

 شیمی

.186 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی گزینه

تواننـد بـا آب پیونـد هیـدروژنی      ) هر دو ترکیب اتیلن گلیکول و اوره می1
 برقرار کنند بنابراین، در آب محلول هستند.

زیـاد  ) شکل نشان داده شده، مربوط به مدل فضاپرکن استر با جرم مولی 2
 تر بودن بخش ناقطبی در آب نامحلول است. است که به دلیل بزرگ

هـاي قطبـی و نـاقطبی     ها همانند اسیدهاي چـرب داراي بخـش   ) صابون3
تر بودن بخـش نـاقطبی فقـط     باشند، اما اسیدهاي چرب به دلیل بزرگ می

هـا در آب و چربـی محلـول     شوند در حـالی کـه صـابون    میدر چربی حل 
 هستند.

آب نیـروي یـون ـ دو قطبـی و      هـا بـا   ها، بخش قطبی صابون ر صابون) د4
 دهد. دروالسی تشکیل می بخش ناقطبی با چربی نیروي وان

 )6و  4 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 
.187 صحیح است. 2گزینه  

کلـر) اضـافه   گـاز  کلـردار (نـه   شـیمیایی  مادة ها  براي این منظور به صابون
 کنند. می

 )12و  11هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.188 صحیح است. 3گزینه  

 ها: بررسی عبارت
د اولیـه در صـنعت پتروشـیمی    کننده از بنزن و دیگر مـوا  ین پاكالف) ا 

 شود. هاي پیچیده تولید می (مواد پتروشیمیایی) طی واکنش
 شود. محسوب می بنزنی نیز جزو بخش ناقطبی آنحلقۀ ب)  
 ج) درست 
و  18هاي کربن و هیـدروژن آن بـه ترتیـب برابـر      د) نادرست، شمار اتم 
 باشد. می 29

 )11و  10هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.189 صحیح است. 3گزینه  

هـایی   ها، فراورده هاي خورنده با انجام واکنش شیمیایی با آالینده کننده پاك
 شوند. میدهند که با آب شسته  تشکیل می

 )12 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.190 صحیح است. 2گزینه  

پتاسیم هیدروکسید خاصیت بازي دارد و در سطح پوست همانند صـابون،  
 رساند. به آن آسیب می وکند  احساس لیزي ایجاد می

 )14و  13هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.191 صحیح است. 4گزینه  

 الف) درست 

ب) درست، با توجه به ساختار لوویس آن :  
H O H

|
H

O HOO HO H
 

هـاي اسـیدي    باشـد و در محلـول   ج) نادرست، زیرا سرکه یک اسید مـی  
[H O ]
[OH ]

3 1 

) و اغلـب  S16باشد (گـوگرد   یک نافلز می 16شمارة د) نادرست، عنصر  
 شوند. اسید آرنیوس محسوب میاکسیدهاي نافلزي 

Hهـاي   اسید قوي است و شمار یـون  HClهـ) نادرست، زیرا   O3  آن
 بیشتر است. (HF)در شرایط یکسان نسبت به هیدروفلوئوریک اسید 

 )16و  15، 14هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.192 صحیح است. 1گزینه  
 1دار ضعیف است. بنـابراین   هیدروفلوئوریک اسید یک اسید تک پروتون

 )Hنماید (نه یک مول  میتولید  Hمول آن در آب مقدار کمی 
 ها: بررسی سایر گزینه

ور کامل در آب ط یک اسید قوي تک پروتونی بوده و به HNO3) زیرا 2
 شود. یونیده می

 ) درست، بر طبق تعریف:3

هدش لح ياه لوکلوم لک رامش
شنوی ۀجردهدش هدینوی ياه لوکلوم رامش

 
 باشد. ) زیرا آمونیاك یک باز ضعیف می4

 )18و  17هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.193 صحیح است. 3گزینه  

 تغییر غلظت بر ثابت یونش (ثابت تعادل) تأثیري ندارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

یک اسید ضعیف بوده و ثابـت یـونش آن از ثابـت یـونش      HA) اسید 1
HX .کمتر است 

 دار هستند. ) درست، زیرا هر دو تک پروتون2
4 (HX شود. اسید قوي است و عمدتاً به یون تبدیل می 

 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.194 صحیح است. 3گزینه  

/
molHA?molHA g HA molHAg HA

16 0 320 

/
HA HA /

/

molnM M mol.LV L
10 3 0 605 

/ // a
/

/ / / / /

HA(aq) H (aq) A (aq)

K mol.L
x x x

1 10 2 0 20 6 0 0 1 100 4
0 6 0 2 0 4 0 2 0 2

H (aq)( )

 
 )22و  21هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.195 صحیح است. 3گزینه  
هاي رفت و برگشـت، بـا یکـدیگر     در یک واکنش تعادلی، سرعت واکنش

 برابر است.
 )29و  28هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.196 صحیح است. 2گزینه  
 الف) درست.          ها: بررسی عبارت

 اصیت اسیدي است.ب) درست. آسپرین داراي خ
Cمولکولی آسپرین و استیرن به ترتیـب  فرمول درست. ناج)  H O9 8 و 4

C H8  د) درست        باشد. می 8
 کنند. شیرین اضافه می ها جوش هـ) نادرست. براي این منظور به شوینده

 )31و  30هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.197 است. صحیح 2گزینه  

NaHCO (aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO (g) H O(l)3 2 2 

/ /
/

molCO molHCl?molHCl LCO molHClLCO molCO
2

2
2 2

1 10224 00122 4 1 

/
HCl HCl /

/
nM M mol.L [H O ] pHV L

1
3

001 01 101HClHClMMHClHCl 

 )36 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
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.198 صحیح است. 2گزینه  
pH آوریم: دست می محلول نیتریک اسید را به 

/ / /[HNO ] [H ] mol.L pH log( )1
3 0 3 0 3 05 

/pH 2 0 5  HClمحلول نهایی  1
 توان گفت: لیتر است، بنابراین می میلی xفرض کنیم حجم محلول 
mol.L1 H]نهایی 110 ] [HCl]1 نهاییpH 

/ /mol.L xL ( x)mol101  محلول نهایی HClمقدار مول 01

/ /mol.L xL ( x)mol10 5  محلول اولیه HClمقدار مول  05
 NaOHشدة مقدار مول اضافه 

/ /
mol NaOH? mol NaOH g NaOH mol NaOHg NaOH

11 6 00440 

 محلول اولیه HClمقدار مول  – NaOHشدة = مقدار مول اضافه 
 HCl مقدار مول محلول نهایی 

/ / / /( x)mol mol ( x)mol x L mL0 5 004 01 01 100 
 )25 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.199 صحیح است. 1گزینه  
 ها: بررسی گزینه

Zn(s)) در واکــنش 1 Cu (aq) Cu(s) Zn (aq)2 ، اتــم روي 2
 کنند. اکسید شده است، بنابراین نقش کاهنده را ایفا می

 تواند با اغلب فلزات واکنش دهد. ) اکسیژن نافلزي فعال است که می2
تر شود، آن گونه اکسـید شـده    اي مثبت ) در هر واکنشی که بار الکتریکی گونه3

 است و نقش کاهنده دارد.
ـاه   ) در برخی از واکنش4 ـ ک ش افـزون بـر داد و سـتد الکتـرون،     هاي اکسایش 

 شود. انرژي نیز آزاد می
 )42و  41هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.200 صحیح است. 3گزینه  
 الکترون گرفته و کاهش یافته و نقش اکسنده را دارد. Aاز اتم  Bاتم 

 ها: بررسی سایر گزینه
 )Zn30باشد (عنصر  اي می جدول دوره 12عنصري از گروه  A) عنصر 1 
 شود. تشکیل می ABمول ترکیب  2مول الکترون  4مبادلۀ ) به ازاي 2 
 باشد. الکترون می 28داراي  A2) کاتیون 4 

 )40 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.201 صحیح است. 2گزینه  

ـلول       با توجه به شکل مقابل می توان گفت که بیشـترین پتانسـیل مربـوط بـه س
ـ نقره) است که کاتد و آند آن به ترتیـب نقـره و منیـزیم مـی      باشـند و   (منیزیم 

ـ مـس) بـوده کـه در آن الکتـرود روي       کمترین پتانسیل مربوط به سلول (روي 
 آند است.

 )48 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.202 صحیح است. 1گزینه  

Al(s)با توجه به واکنش Cu (aq) Al (aq) Cu(s)2 32 3 2 3 
3( Cuمول  3گرم) مقدار  Al )54مول  2به ازاي مصرف  گرم) مس بـر   64

ـا           سطح تیغه رسـوب مـی   ـابراین تغییـر جـرم تیغـه برابـر خواهـد بـود ب کنـد بن
g192 54  مول الکترون) 6مبادلۀ (به ازاي  138

/ /x mole g
gmole

1 2 27 6
1386

 

ـ روي به ازاي   مول الکتـرون افـزایش    6مبادلۀ براي واکنش کلی سلول آلومینیم 
g3جرم کاتد برابر   باشد: می 65

Al(s) Zn (aq) Al (aq) Zn(s)2 32 3 2 3 

/1 2
/

mole
02

6
y g

gmole
39

3 65 

 )47و  46، 45هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.203 صحیح است. 2گزینه  

 ها: بررسی گزینه
Zn(s)صورت  واکنش اکسایش به ) نیم1 Zn (aq) e2  است 2
ـابراین   ها در مدار بیرونی به سمت الکترود مس حرکت می ) چون الکترون2 کنند، بن

 یابد. الکترود مس کاتد بوده و با انجام نیم واکنش کاهش، جرم آن افزایش می
متخلخل عبور کـرده و بـه سـمت الکتـرود مـس (کاتـد)        دیوارةها از  ) کاتیون3

 کنند. حرکت می
ـا   ها از الکترود روي به سـمت الکتـرود مـس جابـه     ) با توجه به اینکه الکترون4 ج

تـوان گفـت کـه عنصـر روي      شوند، بنابراین عنصر روي اکسید شده پس می می
 تري است. قويکاهندة نسبت به مس، 

 )45 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.204 صحیح است. 2گزینه  

ـالی و قـدرت    در میان فلزات، عنصر لیتیم، به ترتیـب کمتـرین و ب   یشـترین، چگ
 شود. تر اکسید می کاهندگی را دارد، بنابراین نسبت به سایر فلزات راحت

 )49 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.205 صحیح است. 3گزینه  

 هاي (الف)، (ب) و (ج) نادرست هستند. عبارت
        ها: بررسی عبارت

الف) بر اساس واکنش زیر، در آند به ازاي تولیـد هـر مـول پروتـون، یـک مـول       
Hشود.  الکترون نیز تولید می (g) H (aq) e2 2 2 
H) کاهنـده صورت زیر است که به ازاي هر مـول گونـه    ب) واکنش کلی به )2 ،
H)یک مول فراورده  O)2 شود. تولید می 

H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2 
 شود. ج) عالوه بر برق، در کاتد آب نیز تولید می

ـان و از آنـد بـه کاتـد      د) جهت حرکت یون هاي مثبت (پروتون) و الکترون یکس
 باشد. می

 )51و  50هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.206 صحیح است. 4گزینه  

Hبا توجـه بـه واکـنش     O(l) H (g) O (g)2 2 22 نسـبت جرمـی    2
32اکسیژن به هیدروژن تولید شده برابر   باشد. می 84

 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.207 صحیح است. 1گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
 مذاب (نه محلول آن) استفاده کرد. NaCl) براي این منظور باید از 2
 دهد. میذوب را کاهش نقطۀ ) افزودن مقداري کلسیم کلرید 3
 شود. ) فلز سدیم در قطب منفی (کاتد) دستگاه تولید می4

 )55 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.208 صحیح است. 4گزینه  

Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 
 تبدیل شده است. Fe3به  Feهر اتم آهن از 

 )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
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.209 صحیح است. 3گزینه  
 هستند.ها نادرست  تمام عبارت

بـراي جلـوگیري کـردن از     Zبـرخالف فلـز    Xزمانی کـه بتـوان از فلـز    
تـوان گفـت در سـري الکتروشـیمیایی،      خوردگی آهن استفاده کرد، مـی 

انـد، پـس    به ترتیب در پایین و باالي فلز آهن قرار گرفتـه  Zو  Xعناصر 
Zترتیب پتانسیل آنهـا بـه صـورت     Fe X    براین خواهـد بـود، بنـا

 ها: بررسی عبارت          توان گفت: می
واکـنش   نـیم  Z، الکتـرود  Zو  X* در سلول گالوانی حاصل از دو گونـه  

 یابد. کاهش را انجام داده در نتیجه جرم آن افزایش می
 بیشتر است، بنابراین واکنش: Xگونۀ * قدرت کاهندگی 

X (aq) Z(s) X(s) Z (aq)2 2 
 پذیر نیست. انجام

به فلـز آهـن متصـل باشـد، در حضـور رطوبـت و        X* زمانی که عنصر 
 صورت: واکنش کاهش به اکسیژن، نیم

H O(l) O (g) e OH (aq)2 22 4  است. 4
شـود کـه پتانسـیل آن از     * در حلبی بر روي آهن، فلز قلع کشیده مـی 

تواند  نمی Xگونۀ آهن بیشتر است، بنابراین با توجه به نکات گفته شده، 
 ز قلع در حلبی باشد.همانند فل

 )59و  58هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.210 صحیح است. 4گزینه  

بـا توجــه بــه واکــنش کلــی مربـوط بــه فراینــد هــال، مجمــوع ضــرایب   
 باشد. می 12استوکیومتري مواد برابر 

Al O (s) C(s) Al(l) CO (g)2 3 22 3 4 3 
 )61 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.211 صحیح است. 3گزینه  
 توان گفت: است، بنابراین می Mاسید برابر اولیۀ اگر فرض کنیم مقدار 

HF(aq) H (aq) F (aq)
M x x x

H (aq)( )

 
1/تعداد ذرات قبل از یونش) (    تعداد ذرات تولید شده 5

/x M2 1 5 
/

/

M
x
M M

1 5
2 0 هیلوا ياه لوکلوم دادعت75

شنوی ۀجردهدش هدینوی ياه لوکلوم دادعت
 

 )18 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.212 صحیح است. 3گزینه  

هر دو محلول یکسان است. به عبـارتی در   pHیکسان موالریتۀ در دما و 
 ، به حجم محلول بستگی ندارد.pHشرایط یکسان مقدار عددي 

 ها: بررسی سایر گزینه
 باشد. ) درست، با توجه به ثابت یونش آب این گستره درست می1 
 2 (/pH

/pH [H O ] mol.l2 7 3 1
32 7 10 10 2 10 

آن  pHدر محلـولی بیشـتر باشـد     OHهـاي   ) هرچه غلظت یون4 
Hهاي  و غلظت یون pHتر است (بین  بزرگ O3  عکس وجود دارد.)رابطۀ 

 )26و  25هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.213 صحیح است. 3گزینه  

C) آسپرین با فرمول مولکولی 1    ها: بررسی گزینه H O9 8 4: 
 = ؟ اتم اکسیژن

AmolC H O NmolOgCaH O gC H O molC H O molO
9 8 4

8 4
9 8 4 9 8 4

1 436 180 1 1
متا

/ Oاتم  AN0 8 

ــاك    2 ــوعی پ ــی، ن ــا چرب ــن ب ــاز ک ــه ب ــنش لول ــده  ) محصــول واک  کنن
(RCOONa) باشد. است که در آب محلول می 

ــیر منیــزي   3 ــنش ش Mg(OH))) واک ــدروکلریک اســید    2( ــا هی ب
(HCl(aq)) 1مـول شـیر منیـزي،     1صورت زیر است که از واکنش  به 

MgCl)مول ترکیب یونی   شود. تشکیل می 2(
Mg(OH) (aq) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)2 2 22 

 توان گفت: ) اسید معده، هیدروکلریک اسید است، بنابراین می4

/ / /[HCl] [H O ] mol.L pH log( )1
3 003 003 1 5 

 )28 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.214 صحیح است. 3گزینه  

در هـر دو   Agدو سـلول و کاتـد قـرار گـرفتن      emfبا توجه به تفاوت 
Aسلول قدرت کاهندگی به صورت  B Ag :است. بنابراین 

 :رابطۀب) با توجه به                الف) درست 
 emfسلولE0کاتدE0آند

/ ولت / /(B /B) (B /B)E E2 2
0 0124 08 044 

A)ج)   /A)E 3
ــر  0 1/براب ــت مــی 66 ســلول  emfباشــد پــس  ول

Aگالوانی  B  1/برابر  ولت خواهد بود. 22
 Ag، با دریافت یک الکترون بـه اتـم   Agدر هر دو سلول، یون د)  

 شود. نشین می کاتد، تهتیغۀ تبدیل شده و روي 
 )47و  46هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.215 صحیح است. 3گزینه  
 واکنش ترمیت:معادلۀ با توجه به 

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)2 3 2 32 2 
2مول الکترون  6مبادلۀ به ازاي  2گرم فلز آهن تولید و  56 گرم فلـز   27

 شود. آلومینیم مصرف می

/ / / /x g Al g g Al y mole,g Al g Fe g Al mole
10 8 22 4 10 8 1 2

54 112 54 6
 

 واکنش کاتدي مربوط به آبکاري نقره: نیم
Ag (aq) e Ag(s) 

/ / /
/

mole z
g Agmole

1 2 129 6 129 6 12108 10 81
هدش دیلوت Ag مرج
هدش فرصم Al مرج

 
 )62و  61، 60هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه


