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 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 1گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 ) معنی همه واژگان نادرست آمده است.1
 ) معنی همه واژگان به ترتیب درست آمده است.2
 اند. ) کالف و صحن نادرست معنی شده3
 ) کالف نادرست معنی شده است.4

 )161و  160، 159هاي  صفحهواژگان ازدهم، ی(فارسی 
.2 صحیح است. 4گزینه 

 شوند. : تعدي در بیت (الف) دیده میعفاف: پارسایی در بیت (ج) و تطاول
 )174و  173، 172 هاي صفحهواژگان (فارسی دوازدهم، 

.3 صحیح است. 1گزینه 
 )161و  160، 159 هاي صفحهواژگان (فارسی یازدهم، 
 )174و  173، 172 هاي صفحه واژگان(فارسی دوازدهم، 

.4 صحیح است. 2گزینه 
 خوالگیرييریگلاخ                مرداس صادرم
 مهترزادگان ناگ هدازرتهم

 )96صفحۀ (فارسی یازدهم، 
.5 صحیح است. 4گزینه 
 :هاي دیگر هاي امالیی گزینه غلط

خاست (بلند شد) تساوخ)2                غزااضق)1
 هرَبَبرح)3

 )14واژگان درس (فارسی یازدهم، 
.6 صحیح است. 3گزینه 

سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّار، مولـوي و باباافضـل  «کتاب درسی در 
 اند. رباعی معرفی شده

.7 صحیح است. 3گزینه 
ترگ: متروك شده/ گناه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـاي سـابق و       

 پذیرش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی
 ها: بررسی سایر گزینه

شده، سپر: حفظ معنایی تغییر/ برگستوان: متروك  ) گوش و خنده: بی1
 سابق و پذیرش معناي جدید

تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق و پذیرش معناي  ) زندگی: بی2
 جدید/ دستار: متروك شده

 تغییر ) مزخرف: تحول معنایی/ آزفنداك: متروك شده/ ناله و سفیر: بی4
)101صفحۀ(فارسی یازدهم، 

.8 صحیح است. 2گزینه 
 اسم مرکب مضارع) بن هوا (اسم) + پیما (

 صفت وندي نا (وند) + شکر (اسم)
 اسم وندي ـ مرکب سوز (بن مضارع) + و (وند) + گداز (بن مضارع) 

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 صفت مرکب است.» خداجو) «1
بن ماضی + وند + بـن   شستشو«است و  صفت مرکب» نامعلوم) «3

 است.» مضارع
 دار: صفت مرکب است. ) مردم4

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

 ) سفید3) دنبال   2) لیکن   1ها:  بررسی سایر گزینه

.10 صحیح است. 3گزینه 
 ».هستی«معناي در آسمانی و آفتابی، اسنادي است به  3گزینۀ در 

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) شیرازي (نسبی)4) زرین (نسبی)   2) دیدنی (لیاقت)   1

.11 صحیح است. 2گزینه 
 کنایه: پا بر چیزي گذاشتن (نادیده گرفتن)

 ایهام: روي (چهره ـ روییدن)
 حسن تعلیل: مصراع دوم جواب ادبی است.

 » پا«، »تا«جناس: 
.12 صحیح است. 4گزینه 

ین ریختن در خـواب آن اسـت کـه خیـال آن زیبـاروي      علت اشک خون
 رود. ریز از چشمم بیرون نمی خون

.13 صحیح است. 2گزینه 
کنایه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: مورد لطف قرار  

 دادن و خرامان رفتن
 تشبیه شده است.» رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

 افکند تناقض: آفتابی که سایه می
 تضاد: خاك، افالك

.14 صحیح است. 1گزینه 
هاي بد و نابکار معروف شدند و خوبـان پنهـان    مفهوم بیت سؤال: انسان

 زیبارویان به تجلی آمدند و دیده شدند.» 1«شدند ولی در گزینه 
تقابـل عشـق و عقـل اسـت یعنـی هـیچ عاشـقی        » 2«) مفهوم بیـت  2

 تواند در راه عشق از عقل تبعیت کند. نمی
بینـد کـه    ما را هر چشمی قدرت دیدن ندارد و آن کس مـی  ) معشوق3

 قلبی پاك دارد.
رساند که شعر و لفظ ارزشمندم را بـراي ناکسـان   ) ارزش سخن را می4

نخواهم گفت.
صحیح است. 3گزینه  15.

مفهوم بیت سؤال و جواب این است که وقتی معشوق به وضـوح دیـده    
 شود، نباید به چیزهاي دیگر بپردازیم.می

 ها: بررسی سایر گزینه
) به زیبایی معشوق اشاره شده اسـت و حتـی خورشـید نیـز در برابـر      1

 معشوق زیبایی ندارد.
 ) همه چیز من از معشوق و نشانی از اوست.2
هـایش را   فهمد که خودش در این مسیر سختیآن کس عشق را می )4

 طی کرده باشد. 
 »هوش نیست محرم این هوش جز بی«

.16 ست.صحیح ا 4گزینه 
سایر ابیات به وحدت وجود اشاره دارد، یعنی تمام هستی پیدا و پنهـان  

 خداوند است. نشان دهندة
 به ترك تعلق اشاره دارد. 4 گزینۀ اما در

صحیح است. 3گزینه  17.
مفهوم مشترك صورت سؤال و ابیات مرتبط این است کـه انسـان بایـد    

به آشکار شدن  3 گزینۀهمه چیز را در خود و درون خود بیابد؛ اما بیت 
 راز عاشق اشاره دارد.

صحیح است. 2گزینه  18.
منکـر  در ایـن اسـت کـه     2 گزینـۀ مفهوم مشترك صورت سؤال و بیت 

ها براي عاشق  بیند و اما این زخمهاي راه عشق را زخم می سختی عشق
 مرهمی شفابخش است.

.19 صحیح است. 4گزینه 
بر این نکته اشاره دارد که اگـر جهـد و تـالش     3 گزینۀهاي  مفهوم بیت

ح
)161و 160، 159 هاي صفحهواژگان (فارسی یازدهم، 
)174و  173، 172هاي صفحه واژگان(فارسی دوازدهم، 

صحیح است.2نه 
خوالگیرييریگلاخ               مرداس صاد
مهترزادگان ناگ هدازر

)96صفحۀ (فارسی یازدهم، 
صحیح است.4نه 

:هاي دیگر هاي امالیی گزینه
خاست (بلند شد)تساوخ)2               غزااضق
هرَبَبرح

)14واژگان درس (فارسی یازدهم، 
صحیح است.3نه 

سـرایندگان نامـدار   » خیام، عطّار، مولـوي و باباافضـل«کتاب درسی
اند.ی معرفی شده

صحیح است.3نه 
گ: متروك شده/ گناه: بـدون تغییـر/ رکـاب: حفـظ معنـاي سـابق و       

ش معناي جدید/ دستور: تحول معنایی
ها:سی سایر گزینه

شده، سپر: حفظ معنایی تغییر/ برگستوان: متروك گوش و خنده: بی
ق و پذیرش معناي جدید

تغییر/ زین و یخچال: حفظ معناي سابق و پذیرش معناي  زندگی: بی
د/ دستار: متروك شده

ف ال / ك اك ف آ / ا ل ف خ

است.2گزینه  صحیح 13.
کنایه: سایه افکندن ـ دامن کشیدن به ترتیب به معناي: مورد

دادن و خرامان رفتن
تشبیه شده است.»رخ به آفتاب«تشبیه: آفتاب رخ 

افکند تناقض: آفتابی که سایه می
تضاد: خاك، افالك

صحیح است.1گزینه  14.
هاي بد و نابکار معروف شدند و خوبـمفهوم بیت سؤال: انسان

زیبارویان به تجلی آمدند و دیده شد»1«شدند ولی در گزینه 
تقابـل عشـق و عقـل اسـت یعنـی هـی» 2«) مفهوم بیـت  2

تواند در راه عشق از عقل تبعیت کند.نمی
ما را هر چشمی قدرت دیدن ندارد و آن کس مـی ) معشوق3

قلبی پاك دارد.
رساند که شعر و لفظ ارزشمندم را بـراي) ارزش سخن را می4

نخواهم گفت.
صحیح است.3گزینه  15.

مفهوم بیت سؤال و جواب این است که وقتی معشوق به وض
شود، نباید به چیزهاي دیگر بپردازیم.می

ها:بررسی سایر گزینه
) به زیبایی معشوق اشاره شده اسـت و حتـی خورشـید نیـ1

معشوق زیبایی ندارد.
) همه چیز من از معشوق و نشانی از اوست.2
فهمد که خودش در این مسیر سختی آن کس عشق را می)4

طی کرده باشد. 
»هوش نیست محرم این هوش جز بی«
ا4گ 1
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گردد. مفهوم  صورت گیرد و همت با انسان یار گردد، پیروزي نزدیک می
پیـدایش   دربـارة بیت (الف) ترجیح سکون بر حرکت و مفهوم بیـت (د)  

 انسان و عظمت آفرینش او است.
.20 صحیح است. 4گزینه 

 ناپـذیر اسـت.    گ تحملزندگی با نن :مفهوم ابیات مرتبط با صورت سؤال
ــت  ــوم بی ــوردمفه ــادي    :(ب) م ــدگی م ــدهاي زن ــد و بن ــایی از قی  ره

 فشانی در راه عشق جان :مفهوم بیت مورد (ج)
 

 زبان عربی
.21 صحیح است. 3گزینه 
 کلمات مهم: ترجمۀ

 سجد: سجده کردند (براي فاعل جمع)/ استکبر: تکبر ورزید/ کان: بود
 ها: بررسی سایر گزینه

تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیق» سجده کردند(«افتادند ) به سجده 1
 فعل است)» استکبر«(تکبر ورزید؛ 

 )، کافر شد (از کافران بود)1گزینۀ ) در حال سجده بودند (مانند 2
 )، گردید (بود)1 گزینۀ) ابلیسی (ابلیس)، مستکبر بود (مانند 4

 )35صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 
.22 صحیح است. 4گزینه 
شـود، تَبـین کذبـه:     ر کس، یضْطَرّ إلی الکذب: به دروغ ناگزیر میمن: ه

 شود. آشکار شدن دروغش، یفضح: رسوا می
 ها: بررسی سایر گزینه

فعـل  » یضـطَرّ «شـود؛   گویـد (ناچـار بـه دروغ مـی     وغ میر) به ناچار د1
کنـد (رسـوا    (ترجمـه نشـده اسـت)، رسـوا مـی     » تبین«مجهول است)، 

 فعل الزم است).» یفْضَح«شود؛  می
مفرد است)، ناگزیر دروغ خواهد گفـت  » الواقع«ها (واقعیت؛  ) واقعیت2

مصـدر اسـت)، بـین    » تَبیُن«)، آشکار شد (آشکار شدن؛ 1 گزینۀ(مانند 
مضـارع اسـت، نـه    »  یفضـح «شـود؛   (نزد)، رسوا خواهد شد (رسـوا مـی  

 مستقبل)
)، 2گزینۀ د (مانند شو )، آشکار می1 گزینۀگوید (مانند  ) اگر دروغ می3
 )2کنند (مانند گزینۀ  (ترجمه نشده است)، رسوا می» عند«

 )48صفحۀ ، 5(عربی یازدهم، درس 
.23 صحیح است. 1گزینه 
:ها گزینه سایر بررسی

)اي نویسنده هر( نویسندگان همۀ )2
)/ مختلفـی  هـاي  کتـاب ( مختلـف  هـاي  کتاب)/ عقاید، نظرات( عقیده )3

 ترجمـه  »نسـتطیع )/ «کنیم می مطالعه سریع زنیم، می ورق( خوانیم می
باشد.» بشناسیم را آنها توانیم می«صورت  باید به .است نشده

) زنیم می ورق( زدن ورق./ است نشده ترجمه »عندما« )4
 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 

.24 صحیح است. 2گزینه 
پرورش یافته لهذا المفکّر: این اندیشمند دارد/ نَشَأ:   کلمات مهم: ترجمۀ

کند نیاز می است/ تُغنیک: تو را بی
 ها: بررسی سایر گزینه

) دانشمند (اندیشمند)، زنـدگی کـرده اسـت (پـرورش یافتـه اسـت)،       1
 فعل مضارع است)» تُغنی«کند؛  نیاز می نیاز خواهد کرد. (بی بی
(ترجمـه نشـده اسـت)، بـا خواندنشـان      » الّذي«(اضافی است)، » و) «3
 فعل متعدي است)» تُغنی«کند؛  نیاز می (تو را از خواندن... بی شوي نیاز می بی
» و«)، 1 گزینـۀ )، زندگی کرده است (ماننـد  3گزینۀ (مانند » الذي) «4

)، نگاشته است (دارد)، اگر آنها را بخـوانی (از خوانـدن)،   3 گزینۀ(مانند 
 )3 گزینۀشوي (مانند  نیاز می بی

 )32و  31 ،30هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 

.25 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

ها)/ به تأخیر انداختن امتحـان (امتحـان بـه     ) یک چرخ (یکی از چرخ1
 تأخیر بیفتد)

توانند (نخواهند توانست)/ به تأخیر بیندازي (بـه تـأخیر بیفتـد)     ) نمی2
 مجهول است)» یؤجل«(فعل 

انسـت کـه در امتحـان    ) در امتحان حضور نخواهند یافت (نخواهـد تو 3
 حضور پیدا کنند)

 )49و  48هاي  صفحه، 5(عربی یازدهم، درس 
.26 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 اسم تفضیل است)» أمتع(«تر)،  بخش بخش (لذت ) لذت1
 آورید (ایمان نیاوردید) ) ایمان نمی3

 د.شو صورت ماضی ساده یا نقلی منفی ترجمه می به» لم«فعل مضارع با 
نیست!» تُعد«معادل صحیحی براي » است« رود) شمار می ) است (به4

 )65، 58، 53هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
 )31صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 

.27 صحیح است. 3گزینه 
 ها: صحیح سایر گزینه ترجمۀ

کـه   سفارش کرده بودو  ارث گذاشت) پدرم قرآن قدیمی براي من به 1
 از آن به دقت نگهداري نمایم.

 اشاره کرد. اقتصاديبه بهبود شرایط  اش مصاحبه) رئیس جمهور ایران در 2
که خیر دنیا و آخرت را براي من  آموخت) پدربزرگم به من اخالقی را 4

 افزاید) . (به من میکند جمع می
 )59و  58، 49، 48هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس

.28 صحیح است. 2گزینه 
دیگـر   گزینـۀ مفهوم این بیت نکوهش ریا و تزویر است؛ اما مفهوم سـه  

 باشد. دعوت به فروتنی و نکوهش تکبر می
 )39صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 

.29 صحیح است. 4گزینه 
 ها: الحضارات هایشان: محاضَراتهم/ تمدن سخنرانی

 ها: بررسی سایر گزینه
 اند! یب شدهجا تعر ) حضارات و محاضرات جابه1
 ) کان قد أوصی (ساختار کان + قد + ماضی بعید است، نه ماضی نقلی!)2
» تیمی«اند/ الفریق (فریق،  جا تعریب شده ) حضارات و محاضرات جابه3

 صورت نکره تعریب شود.) باید به
 )59و  58هاي  صفحه، 6(عربی یازدهم، درس 

.30 صحیح است. 3گزینه 
 ها: ترجمه و بررسی گزینه

توجـه و تقـدیر    مطمـئن مختلف،  هاي عرصهش دانشمندانمان در ) تال1
 است)» جدیر: شایسته«است. (واژه صحیح براي جاي خالی دوم 

شـان یکـی پـس از     خودشان را از النـه  پرند) جهند (می میها  ) جوجه2
آورد. (واژه را پدیـد مـی  ترسـناکی دیگري و این سقوط، صـحنه بسـیار   

: پرت میتَقْ«صحیح براي جاي خالی اول  فاست)» کنند ذ 
هـاي   است، جز چشمی که از حـرام  گریان) هر چشمی در روز قیامت 3

 .بر هم نهاده استخداوند دیده 
کننــد کــه کارهــاي  زنــدگی مــا را مجبــور مــی هــاي شــرط) گــاهی 4

را تحمــل کنــیم. (واژه صــحیح بــراي جــاي خــالی اول  فرســایی طاقــت
است)» الظُّروف: شرایط«

 )41و  35، 32هاي  صفحه، 3 (عربی دوازدهم، درس
 

ها:سی سایر گزینه
تـر اسـت)، مسـتکبر (بـود)      دقیق» سجده کردند(«افتادند ه سجده

فعل است)»استکبر«ر ورزید؛ 
)، کافر شد (از کافران بود)1گزینۀ در حال سجده بودند (مانند

)، گردید (بود)1 گزینۀبلیسی (ابلیس)، مستکبر بود (مانند 
)35 صفحۀ ، 3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
شـود، تَبـین کذبـه:    ههر کس، یضْطَرّ إلی الکذب: به دروغ ناگزیر می ه

شود. ار شدن دروغش، یفضح: رسوا می
ها:سی سایر گزینه

فعـل  »یضـطَرّ «شـود؛   گویـد (ناچـار بـه دروغ مـی    وغ میره ناچار د
    کنـد (رسـوا    (ترجمـه نشـده اسـت)، رسـوا مـی     » تبین«ول است)، 

فعل الزم است).»یفْضَح«شود؛
مفرد است)، ناگزیر دروغ خواهد گفـت  »الواقع«ها (واقعیت؛ واقعیت

مصـدر اسـت)، بـین    » تَبیُن«)، آشکار شد (آشکار شدن؛ 1 گزینۀند
مضـارع اسـت، نـه    »  یفضـح «شـود؛   )، رسوا خواهد شد (رسـوا مـی  

قبل)
)،2گزینۀ د (مانندشو)، آشکار می1 گزینۀگوید (مانند  گر دروغ می

)2کنند (مانند گزینۀ (ترجمه نشده است)، رسوا می» د
)48 صفحۀ ، 5(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
: ها گزینه سایرسی
)اي نویسنده هر( نویسندگان همۀ

)/ مختلفـی  هـاي  کتـاب ( مختلـف  هـاي  کتاب)/ عقاید، نظرات( عقیده
 ترجمـه  »نسـتطیع )/ «کنیم  می مطالعه سریع زنیم،  می ورق( خوانیم

اااا اااآ

ی ن ی (( ی ور ی ن ی ) وری
صورت ماضی ساده یا نقلی منفی ترجم به» لم«فعل مضارع با 

تُعد«معادل صحیحی براي » است« رود) شمار می ) است (به4
53 ههاي  صفحه، 6و  5هاي (عربی یازدهم، درس

ص،3(عربی دوازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه  27.
ها:صحیح سایر گزینهترجمۀ

سفارش کرو  ارث گذاشت) پدرم قرآن قدیمی براي من به 1
از آن به دقت نگهداري نمایم.

اقتصاديبه بهبود شرایط   اشمصاحبه) رئیس جمهور ایران در 2
که خیر دنیا و آخرت آموخت) پدربزرگم به من اخالقی را 4

افزاید). (به من میکندجمع می
،49، 48هاي  صفحه، 6و  5هاي (عربی یازدهم، درس

صحیح است.2گزینه  28.
  گزمفهوم این بیت نکوهش ریا و تزویر است؛ اما مفهوم سـه  

باشد. دعوت به فروتنی و نکوهش تکبر می
ص،3(عربی دوازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه  29.
ها: الحضارات هایشان: محاضَراتهم/ تمدنسخنرانی

ها:بررسی سایر گزینه
اند! یب شدهجا تعر ) حضارات و محاضرات جابه1
) کان قد أوصی (ساختار کان + قد + ماضی بعید است، نه ماضی2
محاضرات جابه3 اند/ الفریق (فریق جا تعریب شده ) حضارات و

صورت نکره تعریب شود.)باید به
هاي صفحه، 6(عربی یازدهم، درس 
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.31 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی سایر گزینه

) (باید بدانیم که وقتی حروفی مانند أن، لن، لکی 2 أن تُظلَم) أن تُظلَم (
دهد، مگـر در   آیند شکل آخر آنها را تغییر می و... بر سر فعل مضارع می

 ین تغییر اعمال نشده است.)هاي جمع مؤنث. در این گزینه ا صیغه
باشـد کـه   » لـتعلُّم «صورت  باید به» لتَعلَّم«جمله  ترجمۀ) با توجه به 3

 مصدر باب تفعل است، نه فعل!
) (حرف 4 لَک) کبر سر ضمیر » الم«) ل»رود.) کار می با فتحه به» ك 

 )62و  51هاي  صفحه، 6و  5هاي  (عربی یازدهم، درس
.32 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی سایر گزینه
 رود!) کار نمی گاه قبل از فعل به ) فاعل (دقت شود که فاعل هیچ1
 ) مصدر (اسم فاعل)3
 اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » کَفّار(«) جمع التکسیر (مفرد)، 4

 )47صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
.33 صحیح است. 3گزینه 

 موارد نادرست:
 فعل أمر فعل مضارع

است » تفعل«از باب » یتوکّل(«له حرفان زائدان  له حرف زائد واحد
 الفعل)  و تکرار عین» ت»: «تَوکَّلَ«و دو حرف زائد دارد. در ریشه اصل 

 )68و  63، 59، 58هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس
.34 .صحیح است 3گزینه 

با توجه به متن، هر کس چیزي را بخواهد (اراده) و بکوشد (ثبـات) بـه   
 رسد! آن می
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

شـان اسـت (کـه     ) علت اصلی براي موفقیـت افـراد موفـق فقـط اراده    1
 نادرست است و فقط اراده کافی نیست و صبر و ثبات نیز از علل اصلی هستند)

(از مـتن چنـین منظـوري     ها محکـی بـراي انسـان هسـتند.     ) سختی2
 شود) استنباط نمی

هاسـت.   ) دوري کردن از آرزوها بهترین راه براي ساده کـردن سـختی  4
(نادرست است)

.35 صحیح است. 1گزینه 
هـاي   ترین راه براي تقویت اراده ذکر شده است، نه راه در متن فقط مهم

 مختلفی براي تقویت اراده.
 ها: سایر گزینه ترجمۀ

 چیست؟» تسویف) «3             یست؟) نیروي اراده چ2
 براي نیروي اراده ی دیگر) نام4

.36 صحیح است. 2گزینه 
معادل مستقبل مثبت است. بـراي منفـی   » سـ/ سوف + مضارع«ترکیب 

بیاید. (درواقع » لن«کردن آن کافی است فقط قبل از فعل مضارع حرف 
» مضـارع لَـم +  «آید.) دقـت کنیـد کـه     می» سـ/ سوف«به جاي » لن«

 معادل ماضی (ساده یا نقلی) منفی است.
: پشیمان نخواهی شد پشیمان خواهی شد/ لَن تندم :  سوف تندمُِِ

 )51صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
.37 صحیح است. 3گزینه 

که اسم است آمده، بنـابراین حـرف   » تناول«در این گزینه بر سر » الم«
دیگر بر سر فعل مضـارع آمـده و بـه معنـاي      گزینۀجر است؛ اما در سه 

گزینـۀ  باشد در نتیجه حرف جرّ نیستند و بـا   می» براي اینکه...«یا » تا«
 متفاوت هستند. 3

 )63صفحۀ ، 6  (عربی یازدهم، درس
 

.38 صحیح است. 4گزینه 
قبل از إلّا در این گزینه منفی اسـت و مسـتثنی منـه نیـز در آن      جملۀ

 ها:بررسی سایر گزینه                وجود ندارد.
 منه است. در این گزینه مستثنی » أغلب« واژة) 1
 در این گزینه مستثنی منه است.» أحداً« واژة) 2
 در این گزینه مستثنی منه است.» طالب« واژة) 3

.39 صحیح است. 1گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 »قانون«) قوانین: مستثنی منه و جمع مکسر، مفرد 1
بوده): مستثنی منـه و جمـع مـذکر    » مرافقون«ه در اصل ) مرافقوا (ک2

 »مرافق«سالم؛ مفرد: 
 ) محافظات: مستثنی منه و جمع مؤنث سالم؛ مفرد محافظۀ3
 »جمع مؤنث سالم«) طالبات: مستثنی منه، مفرد: طالبۀ 4

 )34صفحۀ ، 3 (عربی دوازدهم، درس
.40 صحیح است. 2گزینه 

 ها: بررسی گزینه
هـم  » الـذنوب «مسـتثنی منـه   » إلّا«یم و قبل از دار» االّ«) در عبارت 1

گمان خداوند گناهان انسـان   بی«آمده، پس اسلوب استثنا صحیح است: 
 »بخشاید جز شرك به او را می

داراي معنـاي تعجبـی اسـت. در کـل     » ما أظلم: چـه سـتمگر اسـت   ) «2
ن در چه ستمگر است انسـا «رود:  کار می براي تعجب به» ما أفعل«ساختار 

 شرطیه نداریم.جملۀ پس » برابر طبیعت با برخی از کارهاي ناپسندش.
داریم؛ اما چون قبلش، مستثنی منه » إلّا«) درست است که در عبارت 3

در «نیامده، پس اسلوب حصر صحیح است: ») لم یشترك«(یعنی فاعل 
 »جشن تولدم فقط سه نفر از دوستانم شرکت کردند

، یکـی از کلمـات پرسشـی    آیـا  :»أ«است. » پرسش«) استفهام همان 4
آیا از تجربه کسی که این موضوع را پیش از شـما آزمـوده، پنـد    «است. 

 »نگرفتید؟!
 )36و  34هاي  صفحه، 3 (عربی دوازدهم، درس

 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.41 صحیح است. 1گزینه 
. انسان  خصلت انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود دانی

 واند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند.ت می
 )86 ، صفحۀ7درس  (دین و زندگی  دوازدهم،

.42 صحیح است. 1گزینه 
پذیري موجب سهولت توبه در جـوانی مـی شـود، بـه خاموشـی       انعطاف

 شود. گراییدن و زوال میل به توبه موجب تسویف و تأخیر می
)92و  89هاي  صفحه ،7(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.43 صحیح است. 2گزینه 
کشـم و   گردانان از من بدانند، چگونه انتظار آنهـا را مـی   اي داوود اگر روي

شوق بازگشتشـان را دارم... بنـابراین گسسـتن بندبنـد وجـود بنـدگان از       
 محبت الهی معلول آگاهی از اشتیاق الهی به ترك معصیت بندگان است.

 )84ۀ ، صفح7درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.44 صحیح است. 4گزینه 
ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفه امر بـه معـروف و نهـی از     مهم

منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شـود، گناهـان اجتمـاعی    
کنـد از طرفـی    و در تمام سطوح جامعه نفوذ میشده تر  تر و محکم قوي

ابتدایی خـود اصـالح   گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل 
شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

 )91، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

ل) م ) ر
اشتباه نگیرید)» کُفّار«را با » «کَفّار(«جمع التکسیر (مفرد)، 

)47 صفحۀ ، 5  (عربی یازدهم، درس
صحیح است.3نه 

د نادرست:
فعل أمر  مضارع

است » تفعل«از باب » یتوکّل(«له حرفان زائدان حرف زائد واحد
الفعل)  و تکرار عین» ت»: «تَوکَّلَ« حرف زائد دارد. در ریشه اصل 

هاي  صفحه، 6  (عربی یازدهم، درس )68و 63، 59، 58 
.صحیح است3نه 

جه به متن، هر کس چیزي را بخواهد (اراده) و بکوشد (ثبـات) بـه   
رسد!می
ها:سایر گزینه مۀ

فقـط اراده     براي موفقیـت افـراد موفـق شـان اسـت (کـه    علت اصلی
ست است و فقط اراده کافی نیست و صبر و ثبات نیز از علل اصلی هستند)

(از مـتن چنـین منظـوري    ها محکـی بـراي انسـان هسـتند.    سختی
شود)باط نمی

هاسـت.   دوري کردن از آرزوها بهترین راه براي ساده کـردن سـختی  
رست است)

صحیح است.1نه 
راه براي تقویت اراده ذکر شده است، نه راهمتن فقط مهم هـاي   ترین

لفی براي تقویت اراده.
ها:سایر گزینه مۀ

 چیست؟»تسویف) «3             چچیست؟یروي اراده چ
براي نیروي اراده ی دیگرام

ب ر ی مب ؤ ع ج
ص،3 (عربی دوازدهم، درس

صحیح است.2گزینه  40.
ها:بررسی گزینه

الـذ«مسـتثنی منـه   » إلّا«یم و قبل از دار» االّ«) در عبارت 1
گمان خداوند گناهبی«آمده، پس اسلوب استثنا صحیح است: 

»بخشاید جز شرك به او را می
داراي معنـاي تعجبـی اسـت»ما أظلم: چـه سـتمگر اسـت   ) «2

چه ستمگر است«رود:  کار می براي تعجب به»ما أفعل«ساختار 
شرطیهجملۀپس » برابر طبیعت با برخی از کارهاي ناپسندش.

داریم؛ اما چون قبلش، مس» إلّا«) درست است که در عبارت 3
نیامده، پس اسلوب حصر صحیح») لم یشترك«(یعنی فاعل 

»جشن تولدم فقط سه نفر از دوستانم شرکت کردند
، یکـی از کلمـاتآیـا  :»أ«است. » پرسش«) استفهام همان 4

شـما آزم«است.  را پیش از موضوع آیا از تجربه کسی که این
»نگرفتید؟!

 ههاي صفحه، 3 (عربی دوازدهم، درس

ممعممععمممععاععااعارفاسالسسالالسالممیممییمممی ففرففررفرههنههننهههننگننگگنگو
صحیح است.1گزینه  41.

خصلت انقالب علیه خود؛ یعنی انقالب خود عالی علیه خود د
تتواند با پیروي از عقل علیه تمایالت ناپسند خود قیام کندت می

ص7درس  (دین و زندگی  دوازدهم، ،
صحیح است.1گزینه  42.
پذیري موجب سهولت توبه در جـوانی مـی شـود، بـه انعطاف

أ
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.45 صحیح است. 4گزینه 
کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمات ممکـن  

رو اسـت، امـا مومنـان     هـاي روبـه   هر چند این مسیر بـا دشـواري   ،است
و : ﴾فامـا الـذین امنـوا باللّـه ...    ﴿یـه  پشتشان به خداوند گـرم بـوده و آ  

که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند به زودي خداوند آنان  کسانی
 را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش درآورد.
 )88، صفحۀ 7درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.46 صحیح است. 1گزینه 
که عمل زنا فراوان بود مقابل آن ایستاد و آن را گنـاهی کبیـره    از زمانی

بِیلًا  و ساء فَاحشَۀً کَانَ إِنَّهولَا تَقْرَبوا الزِّنَا ﴿شمرد و در سوره اسراء  سـ﴾ :
 به زنا نزدیک نشوید؛ قطعاً آن عملی بسیار زشت و راهی ناپسند است.

 )102صفحۀ  ،8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.47 صحیح است. 1گزینه 
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پاك شـود، ایـن کـار بـا      تزکیۀ

براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسـان  شود و  میتوبه از گناهان آغاز 
بایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شود  می
 دارد. اثر تزکیه نفس اشاره به ﴾قد افلح من زکاها﴿و 

 )98، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.48 صحیح است. 3گزینه 

پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در  لبۀکسی که بناي خود را بر 
 افتد... آتش دوزخ فرو می

 )99 صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.49 صحیح است. 1گزینه 

 )105و  104هاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
.50 صحیح است. 2زینه گ

دلیل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مادي آن اسـت کـه   
باشد و درواقع خداوند خیـر و مصـلحت    میآن بیشتر بودن ضرر و گناه 

 بندگان را در نظر گرفته است.
 )101، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

.51 صحیح است. 2گزینه 
خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهلیـت آن بـود کـه اجـر         وعدة

 سپاسگزاران را به زودي بدهد.
 )95 صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

.52 صحیح است. 3گزینه 
حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسـیري کـه    )پس از رحلت پیامبر (

کـرد و در نتیجـه    ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج ) برنامهپیامبر (
 نظام حکومت اسالمی که بر مبناي امامت طراحی شده بود، تحقق نیافت.

)95صفحۀ  ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 
.53 صحیح است. 3گزینه 

هاي شخصی مربوط به ممنوعیت نوشتن احادیـث و   دخالت دادن سلیقه
تبدیل حکومت عدل  بههمچنین منزوي شدن افراد مورد اعتماد پیامبر 

 اشاره دارد.به سلطنت نبوي 
 )98و  97هاي  صفحه (دین و زندگی یازدهم،

.54 صحیح است. 4گزینه 
کلمه «... علت تأکید بر آن عبارت معرفی خویش بود و در حدیث آمده: 

 »ال اله اال اهللا قلعه محکم من است
)109 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 

.55 صحیح است.  2گزینه 
تر از  تر از معروف و خیر و شناخته آن ایام در شهرها چیزي ناشناخته در

توانید راه رسـتگاري را   منکر و گناه نیست. در آن شرایط در صورتی می
 کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. تشخیص دهید که ابتدا پشت

 )107 صفحۀ ،8(دین و زندگی یازدهم، درس 
.56 صحیح است. 3گزینه 

) را تداوم بخشیدند. همچنین امام ) جهاد علمی امام باقر (( صادقامام 
) به تربیت شیعیان پرداختند و امـام زمـان (عـج) در زمـان غیبـت      کاظم (

 صغري از طریق چهار نائب با پیروانشان در ارتباط بودند.
 )116و  115، صفحۀ 8، درس (دین و زندگی یازدهم

.57 صحیح است. 1گزینه 
باشد؛  المی تفکر درباره ظهور امام عصر (عج) مردود میمطابق معارف اس

حجت خداوند «همچنین با توجه به حدیث  ،اند چون ایشان ظهور نکرده
 گردد. حضور ایشان در جامعه اثبات می» در میان مردم حضور دارد...

 )128و  127هاي  صفحه ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،
.58 صحیح است. 1گزینه 

ساز هالکت یـا   این موضوع اشاره دارد که زمینهبه  ﴾ذلک بان اهللا﴿آیه 
بدبختی یک جامعه مردم آن هستند که این آیه بـه علـت غیبـت امـام     

 عصر اشاره دارد.
 )126صفحۀ  ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

.59 صحیح است. 2گزینه 
موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) بـه سرنوشـت   

 دهد. دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرار میمستضعفان اشاره 
 )129صفحۀ  ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

.60 صحیح است. 4گزینه 
مراجعه به عالمان دین و عمل بـه احکـام فـردي و اجتمـاعی از جملـه      
دستورات امام زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضـور در جبهـه   

 .حق در ارتباط با ایجاد آمادگی است
 )133و  132 هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

 
 زبان انگلیسی

.61 صحیح است. 2گزینه 
در هنگـام بازدیـد از   را ترجمه: اولـین چیـزي کـه چشـم و قلـب شـما       

کند، کارهاي خیلـی زیبـاي    هاي تاریخی مذهبی به خود جلب می مکان
 روي دیوارها و گنبدهاست. کاري کاشی

 ) صنایع دستی4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1
 )83صفحۀ  ،3درس  ،(زبان انگلیسی یازدهم

.62 صحیح است. 3گزینه 
ترجمه: ما خوشحال هستیم تا یک خدماتی را مهیا کنیم که کامال براي 

 است. همتا و منحصر به فرد بیشما 
 ) بشاش، شادمان، خوشحال 2        ) تزیین    1
 ) مغرور4         همتا  ) منحصر به فرد، بی3

 صحیح است. unique گزینۀفقط  contextبا توجه به معنی و 
 )88صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.63 صحیح است. 3گزینه 
زیبـایی کـار   مغـازة  شانسـید کـه در چنـین     ترجمه: چقدر شـما خـوش  

 .کنم تقدیر میکنید. من واقعاً فرهنگ و هنر ایران را می
 ) بافتن4) تقدیر کردن   3بستگی داشتن   ) 2) تخفیف دادن   1

 )89و  86هاي  صفحه، 3(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.64 صحیح است. 2گزینه 

جنبشی معروف است که سرعت واکنش با افزایش دما نظریۀ ترجمه: در 

صحیح است.1نه 
نفس زمانی است که نفس ما از آلودگی پاك شـود، ایـن کـار بـا     ۀ

براي تداوم پاك ماندن جان و دل انسـان  شود و  می از گناهان آغاز 
ایست عالوه بر توبه به دستوراتی که خداوند فرمان داده، عمل شود 

دارد. اثر تزکیه نفس اشارهبه﴾قد افلح من زکاها
)98، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است.3نه 
پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در لبۀی که بناي خود را بر 

افتد... ش دوزخ فرو می
)99صفحۀ ،8(دین و زندگی دوازدهم، درس 

صحیح است.1نه 
)105و  104 ههاي  ، صفحه8درس  (دین و زندگی دوازدهم،

صحیح است.2نه 
ل مخالفت اسالم با شراب و قمار نه سود و زیان مادي آن اسـت کـه   

باشد و درواقع خداوند خیـر و مصـلحت   میآن تر بودن ضرر و گناه
گان را در نظر گرفته است.

)101، صفحۀ 8درس  (دین و زندگی دوازدهم،
صحیح است.2نه 
خداي رحمان براي مبـارزه بـا ارکـان جاهلیـت آن بـود کـه اجـر        ة

سگزاران را به زودي بدهد.
)95صفحۀ ،7(دین و زندگی یازدهم، درس 

صحیح است.3نه 
حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسـیري کـه   )از رحلت پیامبر (

کـرد و در نتیجـه   ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج) برنامهر (

27هاي  صفحه ،9درس (دین و زندگی یازدهم،
صحیح است.1گزینه  58.

اهللا﴿آیه  ساز این موضوع اشاره دارد که زمینهبه  ﴾ذلک بان
بدبختی یک جامعه مردم آن هستند که این آیه بـه علـت غی

عصر اشاره دارد.
صف ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.2گزینه  59.
موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) بـه

دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرارمستضعفان اشاره 
صف ،9درس  (دین و زندگی یازدهم،

صحیح است.4گزینه  60.
مراجعه به عالمان دین و عمل بـه احکـام فـردي و اجتمـاعی
دستورات امام زمان و وظیفه پیروي منتظران است و حضـور

.حق در ارتباط با ایجاد آمادگی است
32هاي صفحه ،9(دین و زندگی یازدهم، درس 

یسسییسی اننگننگگنگگلگگللگللیللییلییسییسسی زبابباابان
صحیح است.2گزینه  61.

در هنگـامرا ترجمه: اولـین چیـزي کـه چشـم و قلـب شـما       
کند، کارهاي خیلهاي تاریخی مذهبی به خود جلب می مکان
روي دیوارها و گنبدهاست. کاري کاشی

) صنایع دست4ها   ) سفالگري3ها   کاري ) کاشی2ها   ) فرش1
ص،3درس  ،(زبان انگلیسی یازدهم
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 یابد. فوراً افزایش می
 ) آفتاب4) انرژي   3) حرکتی ـ جنبشی   2) خورشیدي   1

 )73صفحۀ ، 3زدهم، درس (زبان انگلیسی دوا
.65 صحیح است. 2گزینه 

اي از حقوق است کـه بـه مالکیـت، کنتـرل و      ترجمه: حقوق آب، شاخه
 پردازد. برداري از آب به عنوان یک منبع می بهره

 ) درخواست، تقاضا4) تهویه   3) منبع   2) سوخت   1
 )77صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.66 صحیح است. 1گزینه 
درصـد بـرق    70تـر   شـویی پربـازده   هاي ظـرف  : بعضی از ماشینترجمه

 کنند. هاي قدیمی مصرف می کمتري از مدل
 ) جایگزین کردن4) تبدیل کردن  3) آلوده کردن   2) مصرف کردن  1

 )78صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
.67 صحیح است. 4گزینه 

امیدوار  چنین در حال ساخت مواد جدیدي است که ترجمه: شرکت هم
 هاي عقب را پر کند. هاي دندان خوردگی است آنقدر مستحکم باشد که کرم

 ) مواد4) احتماالت   3ها    ) نسل2ها    کننده آوري ) جمع1
 )80صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

.68 صحیح است. 4گزینه 
رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کنند، بـه   وقتی دو نفر با یکدیگر همکاري می

 باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب کدام
 ) با یک تیر دو نشان زدن1
 جنس پرواز جنس با هم ) کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم2
 نمک شود یا بی ) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می3
 ) دو فکر بهتر از یک فکر است.4

 )84صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس  
 :Clozeترجمۀ 

بهترین انرژي نور خورشید است. نور خورشـید، تجدیدپـذیر و رایگـان     
است؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نور خورشـید بـه زمـین را مـانع     

توانستند بدون مقداري نور و  شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی می
؛ اما اگر تمام نـور و گرمـاي خورشـید بـه     ندگی کنندزخورشید  گرماي
گــردد.  ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســید مــیزمــین 

شـود.   مـی  دمـا  خوشبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   
 تواند خطرناك باشد. چنین تغییراتی براي موجودات زنده می

.69 صحیح است. 3گزینه 
 ) کار کردن4   زندگی کردن) 3داشتن    ) نگه2) تنفس کردن   1

.70 صحیح است. 2گزینه 
 ) طوفان4) باران            3          گرما) 2) ابر              1

.71 صحیح است. 2گزینه 
 ) منعکس کردن3       رسیدن) 2) راهنمایی کردن        1
 ) تولید کردن4

.72 صحیح است. 3گزینه 
 ) ساختار4      دما) 3) ترکیب    2) عزیمت      1

 :1متن ترجمۀ 
هاي خود نیازمنـد و وابسـته بـه     کشورهاي صنعتی شده براي بیشتر انرژي

سـنگ) هسـتند. نفـت     هـاي فسـیلی (عمـدتاً نفـت، گـاز و زغـال       سوخت
باشد کـه بـراي حمـل آن     ترین منبع انرژي می شده ترین و شناخته متداول

ان است. نفت تقریباً نیمـی از  توان به سادگی اقدام کرد و فعالً نسبتاً ارز می
نیازهاي انرژي آمریکـا و اروپـاي غربـی را دربـردارد. اگـر اتحـاد جمـاهیر        

 60شـود، تقریبـاً    نفت جهان محسوب مـی کنندة  تولیدترین  شوروي بزرگ
درصد از ذخایر نفتی جهان در خاورمیانه واقع شده است که یـک منطقـه   

ات وابستگی به خاورمیانـه  چالش برانگیز از لحاظ سیاسی نیز هست. خطر
براي تأمین چنین کاالي مهمی که در شکوفایی غرب نیز اثرگذار است در 

واضح شد، وقتی که قطع و وقفه تولید نفت، با هدف انگیزشی  1973سال 
اعراب رخ داد موجب باال رفتن سریع قیمت نفـت و   وسیلۀ بهـ سیاسی که 

جهـان شـد. در نتیجـه    بحران نفت شده و تهدیدي براي ثبـات اقتصـادي   
سري از جلسات اجـالس   نفت، در یکواردکنندة  کشورهاي غیرکمونیستی

سران موافقت کردند تا ضمن تالش براي کمتر مصـرف کـردن سـوخت و    
 منابع جایگزین انرژي بپردازند. توسعۀنفت به 
.73 صحیح است. 2گزینه 
 د.شو یک از موارد زیر به عنوان سوخت فسیلی در نظر گرفته نمی کدام

 سنگ ) زغال4) گاز  3) باد  2) نفت  1
.74 صحیح است. 3گزینه 

باشـد؟ زیـرا نفـت     ترین صورت انرژي (منبع انرژي) می چرا نفت متداول
 ......... است.

 ) قابل حمل و ارزان 3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
) تهدید کننده و اقتصادي، با توجه به مطالب موجـود در خـط  دوم و   4

 cheapو  being easy to transportسـوم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      
 شود. مشخص می

.75 صحیح است. 4گزینه 
 بهترین عنوان براي متن چیست؟

) خاورمیانه و نفـت  3) کشورهاي صنعتی شده 2هاي فسیلی  ) سوخت1
 ) بحران انرژي 4

گونه سؤاالت آمده است عنوان باید کلـی و   گونه که در توضیح این همان
بخشی از متن و  3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینهدربرگیرندة

هاي اشـاره   بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران 2گزینۀ 
 شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن  شده در قسمت

.76 ح است.صحی 4گزینه 
 اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

 ها ) افزایش قیمت4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ داد؛ اما باید  توان به شکل گونه سؤاالت را می البته این

به این سؤاالت با توجه به متن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذهـن شـما.       
شـود   شـروع مـی   crisis کلمـۀ  مـتن کـه بـا   بنابراین با توجه به انتهاي 

 به عنوان پاسخ صحیح رسید. 4 گزینۀتوان به می
 :2متن ترجمۀ 

هزار زبان در دنیا وجود  7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده
اند که تـا سـال    دارد. بعضی از متخصصین زنگ خطر را به صدا درآورده

شـوند. بـا    ي همیشـه نـابود مـی   هـا بـرا   تا از زبان 3000، حداقل 2100
انقراض، تالش فعاالن اجتماعی، معلمان،  آستانۀهاي خیلی زیاد در  زبان

اند تـا   مقامات رسمی دولتی و افراد زیاد دیگري دست به دست هم داده
 این مسئله مهم را حل کنند. 

هاي آسان، سخت  آنها، واضح شده است که پاسخ شدة از تجربیات جمع
هر زبـان بایـد در نظـر     پیچیدةوضعیت منحصر به فرد و شوند.  پیدا می

 گرفته شود، اگر یک زبان بخواهد که طعم احیا را تجربه کند.
شود، آنها  ) توسط مردم جاپوکاي صحبت میTjapukaiکاي (زبان جاپو

هزار سـال در منطقـه کورانـدا در قسـمت شـمالی کوینزلنـد        10براي 
) westernاجرینِ مقـیم غربـی (  اند. وقتـی کـه مهـ    استرالیا، ساکن بوده

هایشان خط آهن بسازند تا نـواحی کـالن    تالش کردند تا در میان زمین
شهري کنزر و هربوتون را به هم وصل کنند. مـردم جاپوکـاي مقاومـت    

هایشان رانـده شـوند و    کردند. به این خاطر آنها مجبور شدند تا از زمین
بـار  و کارگري مشقتروش زندگی خودشان را ترك کردند و کار زراعت

تـا اینکـه فقـط     ؛انجام دهند. فرهنگ آنها نابود شد و در پی آن زبانشان
 تعداد کمی از سخنگویان زبان جاپوکاي باقی ماند.

)78صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 
صحیح است.4نه 

امیدوار  چنین در حال ساخت مواد جدیدي است کهمه: شرکت هم
هاي عقب را پر کند. هاي دندان خوردگی  آنقدر مستحکم باشد که کرم

) مواد4) احتماالت   3ها    ) نسل2ها    کننده آوري جمع
)80صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

صحیح است.4نه 
رسـند.   بهتـري مـی   ایـدة کنند، بـه   ی دو نفر با یکدیگر همکاري می

باال است؟ جملۀهاي زیر بهترین (گزینه) براي  المثل یک از ضرب م
ا یک تیر دو نشان زدن

جنس پرواز جنس با هم کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم
نمک شود یا بی شپز که دو تا شد، آش یا شور می

دو فکر بهتر از یک فکر است.
)84صفحۀ ، 3(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

:Clozeمۀ 
رین انرژي نور خورشید است. نور خورشـید، تجدیدپـذیر و رایگـان    
ت؛ اما جو (زمین) رسیدنِ بخشی از نور خورشـید بـه زمـین را مـانع     

توانستند بدون مقداري نور و شود. گیاهان و حیوانات روي زمین نمی
؛ اما اگر تمام نـور و گرمـاي خورشـید بـه     ندگی کنندزخورشید ي
گــردد. ، موجــب هــالك شــدن موجــودات زنــده مــیرســیدمــین 

شـود.  مـی دمـا شبختانه پوشش هواي زمین مـانع تغییـرات فـاحش   
تواند خطرناك باشد.ن تغییراتی براي موجودات زنده می

صحیح است.3نه 
) کار کردن4   زندگی کردن) 3داشتن    ) نگه2نفس کردن   

صحیح است.2نه 

باشـد؟ترین صورت انرژي (منبع انرژي) می چرا نفت متداول
......... است.

) قابل حمل و ارزان3) سیاسی و فرار 2) انگیزشی و سیاسی 1
) تهدید کننده و اقتصادي، با توجه به مطالب موجـود در خ4

being easy to transportسـوم ایـن مـتن بهتـرین جـواب      
شود.مشخص می

صحیح است.4گزینه  75.
بهترین عنوان براي متن چیست؟

) خاورمی3) کشورهاي صنعتی شده 2هاي فسیلی  ) سوخت1
) بحران انرژي4

گونه سؤاالت آمده است عنوان با گونه که در توضیح اینهمان
بخشی3و  1هاي  کل مطالب متن باشد؛ اما گزینهدربرگیرندة

ه بسیار فراتر از متن است، بنابراین با توجه به بحران2گزینۀ 
شود. انتخاب می 4گزینۀ هاي مختلف متن شده در قسمت

ییح است.صحی4گزینه  76.
اولین نتیجه بحران انرژي چیست؟

) افزایش4) واردات بیشتر 3) مصرف نفت 2) ثبات اقتصادي 1
هاي مختلف پاسخ د توان به شکل گونه سؤاالت را میالبته این

به این سؤاالت با توجه به متن پاسـخ داد نـه بـا اطالعـات ذ
شـروعcrisisکلمـۀ  مـتن کـه بـا   بنابراین با توجه به انتهاي 

به عنوان پاسخ صحیح رسید.4گزینۀتوان به می
:2متن ترجمۀ 

هزار زبان در 7تا  6اند که بین  اخیراً زبانشناسان تخمین زده
اند کهدارد. بعضی از متخصصین زنگ خطر را به صدا درآورده

ي همیشـه نـابود مـیهـا بـرا   تا از زبان 3000، حداقل 2100
اا ل خ انۀا اآ ا اال ف تالش اض انق
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.77 صحیح است. 2گزینه 
 تواند نابود شود. بر اساس متن در این قرن چند زبان می 

.78 صحیح است. 3گزینه 
 زبان وجود ندارد؟ احیايمسئلۀ اي براي  چرا هیچ پاسخ ساده

 هاي زیادي وجود دارد. ) ایده1
 ) به تعداد کافی معلم زبان وجود ندارد.2
 ) یک مشکل پیچیده است و براي هر زبان متفاوت است.3
 ) بیش از حد گران هست تا یک زبان را زنده کنیم.4

.79 صحیح است. 4گزینه 
 کند به ........ میه است، اشاره که در متن زیر آن خط کشیده شد» they«کلمه 

 ) نیروهایی که زبان را احیا کند3) نواحی شهري  2) ساکنین غربی   1
 ) مردم جاپوکاي 4

.80 صحیح است. 4گزینه 
 خواستند؟ چرا ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

 خواستند کار کشاورزي کنند. ) آنها می1
 مدرسه بسازند.آهن  خواستند تا براي کارگران راه ) آنها می2
 آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه ) آنها می3
 آهن بسازند. خواستند یک راه ) آنها می4
 
 شناسی زمین

.81 صحیح است. 2گزینه 
 باشد. که حاصل تنش کششی می استموردنظر گسل نرمال یا عادي پدیدة 

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.82 صحیح است. 1گزینه 

حد مقاومت سنگ بیشتر گردد، ما شاهد شکستگی هستیم؛ اگر تنش از 
این است که نشانۀ خوردگی را داریم که  ما هنوز چین 1پدیدة ولی در  

 تنش از حد مقاومت سنگ کمتر است.
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

.83 صحیح است. 2گزینه 
 ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند. شیست

 )4یازدهم، فصل شناسی  (زمین
.84 صحیح است. 2گزینه 
بندي، درجه خمیري بـودن   ها، بر مبناي دانه بندي مهندسی خاك طبقه

 شود. و مقدار مواد آلی آنها انجام می
 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

.85 صحیح است. 1گزینه 
 هاي ریز دانه به میزان رطوبت آنها بستگی دارد. پایداري خاك

 )4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.86 صحیح است. 4گزینه 

 
 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین 

.87 صحیح است. 3گزینه 
 باشند. هاي اساسی و فرعی می عناصر منگنز، تیتانیوم و فسفر از کانی

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.88 صحیح است. 3گزینه 

As آرسنیک Cd کادمیم 
Ag نقره Hg جیوه 

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.89 صحیح است. 1گزینه 

کف هاي پوستی و سخت شدن و شاخی شدن  آرسنیک باعث ایجاد لکه
 شود. دست و پا، دیابت و سرطان پوست می

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
.90 صحیح است. 2گزینه 

هــاي  باشــد کــه در کانســنگ زا مــی کــادمیم عنصــري ســمی و ســرطان
 شود. سولفیدي یافت می

 )5شناسی یازدهم، فصل  (زمین
 
 ریاضی 

.91 صحیح است. 1گزینه 
 ارقام است.آوري اعداد و  اولین مرحله در علم آمار جمع

 باشند. ها صحیح هستند و برگرفته از متن کتاب می سایر گزینه
.92 صحیح است. 3گزینه 

 ها کیفی ترتیبی هستند. گروه خونی کیفی اسمی است و سایر گزینه
.93 صحیح است. 1گزینه 

 کنیم: کنیم و میانه را پیدا می ها را مرتب می اول داده
/4 2 ،/3 2 ،/3 1 ،/2 2 ،/2 1/و  1 4 

 سوم و چهارم است:دادة میانه برابر میانگین 
/ / /

/Q2
2 2 3 1 5 3 2 652 2 

کنیم: حاال میانگین را پیدا می

/ / / / / /x 1 2 2 3 3 4 0 4 01 02 01 02 02
6

1 2
اه حیحص عمج اهراشعا عمج

 
/

/ / /
1 215 2 5 02 2 76 6 

/دست آمده برابر است با:  اختالف اعداد به / /2 7 2 65 005 
.94 صحیح است. 4گزینه 

 عبارتند از: 5اعداد سه رقمی مضرب 
, , ,..., 995 100100105 110 995 1 1805

دادعت
 

نی میانگین وسطی یعدادة داده داریم میانه برابر میانگین دو  180وقتی 
 اُم است. 91و  90دادة 

.95 صحیح است. 1گزینه 
x ... x x ... x1 20

1 2015 30020 
xفرض کنید نمرات  x x1 2 x4کنیم و  را حذف می 3 را هم  13

 تبدیل کنیم: 15به 
x x ... x x ... x x1 5 20 5 20 13 13 300 15 302 3 

 بوده است. 16میانگین جدید برابر 
x x x x1

1 1 1
302 3 16 302 3 272 3 30 1017 

 اند. بوده 10پس نمرات حذف شده برابر 
 

صحیح است.4نه 
خواستند؟  ساکنین غربی در ابتدا سرزمین جاپوکاي را می

خواستند کار کشاورزي کنند. نها می
مدرسه بسازند.آهن  خواستند تا براي کارگران راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک پارك ملی کنار راه نها می
آهن بسازند. خواستند یک راه نها می

سیسسییسی
صحیح است.2نه 
یا عادي ة  نرمال گسل باشد. که حاصل تنش کششی میاستموردنظر

)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین
صحیح است.1نه 

حد مقاومت سنگ بیشتر گردد، ما شاهد شکستگی هستیم؛ تنش از 
این است که نشانۀ خوردگی را داریم که  ما هنوز چین1پدیدة در  

ش از حد مقاومت سنگ کمتر است.
)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

صحیح است.2نه 
ها سست و ضعیف هستند و براي پی سازه مناسب نیستند. ست

)4یازدهم، فصل شناسی (زمین
صحیح است.2نه 
بندي، درجه خمیري بـودن  ها، بر مبناي دانهبندي مهندسی خاكه

شود. دار مواد آلی آنها انجام می
)4شناسی یازدهم، فصل  (زمین

ا1

ح
 باشــد کــه در کانس زا مــی کــادمیم عنصــري ســمی و ســرطان

شود. سولفیدي یافت می
شناسی یازدهم (زمین

ریاییاایاضضیضضییضی
صحیح است.1گزینه  91.

ارقام است.آوري اعداد و اولین مرحله در علم آمار جمع
باشندها صحیح هستند و برگرفته از متن کتاب می سایر گزینه

صحیح است.3گزینه  92.
ها کیفی ترتیبی هگروه خونی کیفی اسمی است و سایر گزینه

صحیح است.1گزینه  93.
کنیم:  کنیم و میانه را پیدا می ها را مرتب می اول داده

/4 2/ ،/3 2/ ،/3 1/،/2 2/،
سوم و چهارم است:دادة میانه برابر میانگین 

/ /
/

3 1 5 3/ // 2 65/2 2
کنیم: حاال میانگین را پیدا می

/ / / / / /2 3 3 4 0 4 01 02 01 02 02/ / / / / // / / // / / / // / / // / / /
6

2 3 3 4 4 1 2 1 2 2
ه حیحص عمج ااشا اهراشعاعمج

/ / /
2 2 5 02 2 7/ / /// ///6

/دست آمده برابر است با:  اختالف اعداد به / /2 7 2 65 005/ / /////

صحیح است.4گزینه  94.
عبارتند از: 5اعداد سه رقمی مضرب 
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.96 صحیح است. 4گزینه 
 ها همیشه صفر است. یعنی: مجموع اختالف از میانگین داده

x ( ) ( ) x x1 0 3 6 8 0 8 
 ترین داده است: ترین و بزرگ تغییرات برابر تفاضل کوچکدامنۀ 

R ( )6 8 14 
صحیح است.2گزینه  97.

هـا را   تـوانیم داده  هـا مـی   چـارك داده داشته باشـیم بـه کمـک     25اگر 
 بندي کنیم. صورت زیر تقسیم به

Q Q Q

x ...x x ...x x x ...x x ...x

1 2 3

1 6 7 12 13 14 19 20 25x . x x .x x x .x x . x1 6 7 12 13 14 19 20 25...x x ...x x x ...x x ...x. x x .x x x .x x
لوا هتسد مود هتسد موس هتسد  مراهچ هتسد

/
Q26 4 6 8 6 10 6 12 8  میانگین کل5425

/ /( ) Q Q2 26 34 25 8 54 204 213 5 
/ /Q2 213 5 204 9 5 

.98 صحیح است. 3گزینه 
بدهند، واریانس  dحسابی با قدرنسبت دنبالۀ آماري تشکیل دادة  nاگر 

nآنها برابر  d
22 21
 شود. می 12

/( )
22 26 1 35 1053 9 26 2512 12 4 

 باال استفاده کنید.رابطۀ البته براي حل سؤال لزوماً نباید از 
.99 صحیح است. 2گزینه 

ها میانگین  ادهبه د 16و  12، 11هاي  توجه کنید که با اضافه شدن داده
است. چون  13کند. چرا که میانگین این سه داده هم برابر  تغییري نمی

شـود.   می 9بود، یعنی واریانس آنها  3هاي اولیه برابر  انحراف معیار داده
 پس داریم:

(x ) ... (x ) (x ) ... (x )
2 2

2 21 8
1 8

13 139 13 13 728 
 جدید داریم:دادة  یازدهدر 

جدید
2 

(x ) ... (x ) ( ) ( ) ( )
72

2 2 2 2 2
1 813 13 11 13 12 13 16 13

11 

/~72 4 1 9 86 7 811 11 

.100 صحیح است. 4گزینه 
nxفرض کنید  ,..., x1 ها باشـد. در ایـن صـورت     طول اضالع این مربع

x  خواهد بود. 9
CV x

22 2 9 6 363 3 

ix (x)n

2
2 236 ( )n (x)

 اه تحاسم نیگنایم
(x) ( )2 236 36 9 36 81  ها میانگین مساحت117

.101 صحیح است. 2گزینه 
هـاي جدیـد    هـا دو واحـد کـم کنـیم، یعنـی داده      برابر هر یک از داده 2اگر از 

x2صورت  به  کنیم: خواهند بود. میانگین و واریانس جدید را حساب می 2
x ( )2 2 2 8 2  xجدید14

64 )جدید8 )24 416 جدید64
2 

CV : ~x
8 4 4 100 5714 7 7

دیدج
دیدج

دیدج دصرد

 

.102 صحیح است. 1گزینه 
: CV :امین        17 CV x

5 1
15  محمد3

وقتی دقت محمد از امین بیشـتر اسـت، یعنـی بایـد ضـریب تغییـرات       
 کمتري داشته باشد:

/~21 17 289 32117 3 3 9 
32/اي را انتخاب کنیم که از  پس باید گزینه  بیشتر باشد. 1

.103 صحیح است. 3گزینه 
f(x)تابع دامنۀ  x x x2  برابر[ , است. نقاطی از دامنه را  0(

 خواهیم که مشتق تابع در آن نقاط منفی یا صفر باشد.می

f (x) (x x ) x x x x x( x )
3 12 2 23 3 32 2 2 02 2 4 

x x x3 3 904 4 16 

]فاصلۀ بنابراین تابع در  ,  اکیداً نزولی است. 9016[
 راحت باشد.طور کل  این هم از نمودار تابع تا خیالتان به

A
/0 5

1 /1 5

9
16/0 5

1

 
.104 صحیح است. 3گزینه 
1ماکزیمم نسبی تابع برابر نقطۀ عرض 

گیـري از تـابع    است. با مشـتق  4
 کنیم: طول آن را پیدا می

(x a) x (x) a xxf (x) f (x)
x a (x a) (x a)

2 2
2 2 2 2 2

1 2 0 

x a 
xطول ماکزیمم نسبی تابع با توجه به نمودار آن برابر  a شود.  می

fحاال  ( a)  1را برابر
 دهیم: قرار می 4

a af( a) aa a a a
1 1 1 42 4 2 

.105 صحیح است. 3گزینه 
باید مشتق را تعیین عالمت کنیم.

x x( x ) ( x)
x x xf(x) f (x)x ( x ) ( x )

3
2 23 33

2 2

1 2 1 62 1 2
3 3

2 1 2 1 2 1
 

x
x ( x )2 23
1 4

3 2 1
 

 کنیم: حاال مشتق را تعیین عالمت می

max

x
f
f

1 102 4

max 
xتابع در  1

، ماکزیمم دارد.4
 نمودار این تابع این شکلی است:

/
Q26 4 6 8 6 1 6 12 8 میانگین کل54/25

/( ) Q Q2 2/6 34 25 8 54 204 213 5/( ) Q Q6 34( ) Q /( ) Q Q2 //

/ /QQ2 213 5 204 9 5/ //

صحیح است.3نه 
nحسابی با قدرنسبت دنبالۀ آماري تشکیل دادةd بدهند، واریانس

nبرابر  d
22 2n d
2 1
شود. می12

/( )(
22 6 1((6 1 35 1052 2( )
2

9 26 25/)) 35 105))2)12 12 4( )

باال استفاده کنید.رابطۀ  براي حل سؤال لزوماً نباید از 
صحیح است.2نه 

ها میانگین  ادهبه د 16و 12، 11هاي ه کنید که با اضافه شدن داده
است. چون  13 کند. چرا که میانگین این سه داده هم برابر ري نمی

شـود.   می9بود، یعنی واریانس آنها  3هاي اولیه برابر  اف معیار داده
داریم:

(x ) ... (x ) (x ) ... (x) ... (x) (x (x ) ... (x) (x
2 2( )( 2 ((1 8) ... (x) ... (x) ... (x...

1 8) () ... () ... (x....9 8
جدید داریم:دادة ازده

جدید
2

(x ) ... (x ) ( ) ( ) () ... (x) (x2 2 2 2
1 8) ... (x) ... (x) ... (x... ) ( ) ( ) () ( ) () ( ) ( ) (( ) ( ) () ( ) ( ) (

11

72
2 2

/~72 4 1 9 86 7 8/11 11
صحیح است.4نه 

کنید xض xمربع این اضالع ورتطول ص ن ای در د باش ها

x x ) x x x x x( x )x x ) x x x x x( x )x x x xx x x xx x x xx xx x x x 02 2 4
x xx3 3 9x xxx4 4 16

]فاصلۀبنابراین تابع در  , اکیداً نزولی است.916[
راحت باشد.طور کل  این هم از نمودار تابع تا خیالتان به

/0 5/
1 /1 5/

9
16

صحیح است.3گزینه  104.
1ماکزیمم نسبی تابع برابر نقطۀ عرض 

گیـر است. با مشـتق  4
کنیم: طول آن را پیدا می

(x a) x (x) a xx f (x)
a (x a) (x a)

x f (x)
2 2

2 2 2 2 2) ( )) (
1(x a)a)a) 0

a
xطول ماکزیمم نسبی تابع با توجه به نمودار آن برابر  a

fحاال  ( a)  1را برابر
دهیم: قرار می 4

aa
a a a

aa a1 1 1 42 4 2a a

نه ت3گز ا صح 1 5
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1
2

1
4

 
.106 صحیح است. 2گزینه 

x x xf(x) x | x |
x x x

4 3
3

4 3
11
1

 

x x xf (x)
x x x

3 2

3 2
4 3 1
4 3 1

 

 کنیم. حاال مشتق را تعیین عالمت می

x x3 2

30 14
4 3

x x3 24 3
f
f max min

x ( x )2 4 3

 
 نمودار تابع به شکل مقابل است:

3ماکزیمم برابر نقطۀ طول 
 شود: می 4

3
4

1

 
.107 صحیح است. 3گزینه 

پذیر نیسـت و نقـاط بحرانـی دارد.     هاي زیر رادیکال تابع مشتق در ریشه
xپس  xو  0  بحرانی هستند. 1

x ( x )x xf (x) x x f (x)
(x x ) (x x )

23 23
3 2 2 3 2 23 3

3 23 2
3 3

 

xدر  2
بحرانی است.نقطۀ شود و  هم که مشتق صفر می 3

xپس نقاط بحرانی تابع  0 ،x xو  1 2
 هستند. 3

 این  هم از نمودار این تابع:

2
30

1

 

.108 صحیح است. 1گزینه 

x1 0
x2

x3 x4 x5

 
 توان جدول زیر را رسم کرد: با توجه به نمودار می

x x x x x x
f
f min max min max

1 2 3 4 50

min max min max

 
مینیمم  x3و  x1ماکزیمم و در نقاط x2و  x5بنابراین تابع در نقاط 

 نسبی دارد.

.109 صحیح است. 4گزینه 
Aنقطۀ اول از همه  ( , )2  تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  1

bf(x) ax x
2 

bf( ) a ( ) a b2 1 4 1 8 22 
xبه عالوه مشتق تابع در   باید صفر باشد. 2

xb bf (x) ax a a b
x

2
22 4 0 164 

aجایگذاري  b16  اول داریم:رابطۀ در 
b ba b b b3 48 2 2 22 2 3 

.110 صحیح است. 1گزینه 
 صورت مقابل است. به 1گزینۀ نمودار تابع در 

 تابع در تمام نقاط صحیح ناپیوسته و مشتق ناپذیر است.
 پذیر است. پس این نقاط بحرانی هستند ولی در سایر نقاط مشتق

 
 ها: بررسی سایر گزینه

f(x)) در تابع 2 [x در نقاطی کـه عبـارت داخـل جـزء صـحیح،       2[
شود، تابع ناپیوسته و مشتق ناپذیر است. البته به جـز   عددي صحیح می

x ، به عالوه در سایر نقاط تابع ثابت خواهد بـود و مشـتق در آنهـا    0
 صفر است.

پس این نقاط هم بحرانی هستند. بنـابراین تمـام نقـاط دامنـه بحرانـی      
 شوند. حسوب میم
x) تابع در 3 بحرانی اسـت. در   ناپیوسته و مشتق ناپذیر است  0

 بحرانی است. شود  سایر نقاط ثابت است و مشتق صفر می
 کنیم: تابع را ساده میضابطۀ ) 4

cos x sin x ( sin x) sin x2 2 22 2 1 2 2 1 
 شوند. چون تابع ثابت است، پس تمام نقاط آن بحرانی محسوب می

صـفحۀ  آمـوز در   این تست را منطبق بر انتظارات کتاب درسی از دانـش 
 تألیف کردیم. 7شمارة تمرین  112

x x x 1

f (x)
3 2

3 2
4 3 1x x x3 2

4 3 1x x x3 2

کنیم.  مشتق را تعیین عالمت می

x3 2

30 13
4

4 3x3

x3 24 3x3

f
f max min

x (x (2

دار تابع به شکل مقابل است:

3ماکزیمم برابر نقطۀل 
شود: می4

3
4

1

صحیح است.3نه 
پذیر نیسـت و نقـاط بحرانـی دارد.    هاي زیر رادیکال تابع مشتقیشه

x xو 0 بحرانی هستند. 1

3وx1ماکزیمم و در نقاط x2و x5بنابراین تابع در نقاط 

نسبی دارد.

صحیح است.4گزینه  109.
Aنقطۀ اول از همه  ( , تابع صدق کند.ضابطۀ باید در  ,,(

bx xx2

ba( ) b1 8 2ba( ) bba( ) a b2
xبه عالوه مشتق تابع در  باشد. 2 باید صفر

b bxax a b
x

ab xax 2 4 0 16bba 4
aجایگذاري  b16اول داریم:رابطۀ در

b bb b 4b bb2 2 2b bb bb
2 2 3

صحیح است.1گزینه  110.
صورت مقابل است.به1گزینۀ نمودار تابع در 

تابع در تمام نقاط صحیح ناپیوسته و مشتق ناپذیر است.
پذیر اسپس این نقاط بحرانی هستند ولی در سایر نقاط مشتق

ها:بررسی سایر گزینه

www.Daneshjofa.ir
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.111 صحیح است. 1گزینه 
|اگر  x | tanx3باشد آنگاه  3  کند. تغییر می 3

3

3

tan

 
cosدانیم  از طرفی می x cos x22 1 |اسـت کـه وقتـی     2 x | 3 

]فاصلۀ باشد، در  , ]0 کند. با این حساب ماکزیمم مطلق تابع  تغییر می 2
 شود. می 3و مینیمم مطلق آن برابر  2برابر 

.112 صحیح است. 1گزینه 
ده شـ کتـاب دوازدهـم تـألیف     112صـفحۀ   5عیناً از تمرین  این تست

f(x)پیوستۀ . برد تابع است x x3 2 بـین مقـادیر مـاکزیمم و    5
 کنیم: گیرد. نقاط بحرانی را پیدا می مینیمم مطلق آن قرار می

f بحرانی ندارد و اکیداً صعودي است.نقطۀ تابع  (x) x23 2 0 
fکمترین مقدار تابع برابر  ( fو بیشترین مقدار آن برابر  2( (  شود. می 1(

f ( ) ( ) ( )32 2 2 2 5 8 4 5 17 

ff ( ) ( ) R [ , ]31 1 2 1 5 2 17 2 
.113 صحیح است. 3گزینه 

کتاب درسی رسم شده اسـت.   105صفحۀ نمودار مربوط به این تابع در 
xمطابق شکل تابع در   ماکزیمم نسبی دارد ولی ماکزیمم مطلق ندارد. 0

01234567 1 2 43

1
2
3
4

1

2

A

B

C

D
E

 
.114 صحیح است. 3گزینه 

y) چون برد تابع 1 log x   اسـت، پـس تـابع مـاکزیمم و      برابـر
 مینیمم مطلق ندارد.

xy) نمــودار 2 )ایــم. بــرد تــابع  را رســم کــرده 2 , اســت و  0(
 ماکزیمم و مینیمم مطلق ندارد.

1

xy 2
 

y) نمودار مربوط بـه تـابع   3 | x |1 گویـد کـه بـرد     بـه مـا مـی    1
( ,  است و تابع ماکزیمم مطلق دارد ولی مینیمم مطلق ندارد. 1[

xماکزیمم مطلق در   است. 1دهد و برابر  رخ می 1

1

1
2

y

x

 
4 ( y sin x cosx ( cos x) cosx2 22 1 2 

cos x cosx2 2 1 
cosxاگر  t   فرض کنید با توجه به اینکـهt1 اسـت، پـس    1

fتــابع  (t) t t2 2 حتمــاً مــاکزیمم و میــنمم مطلــق دارد. بــه  1
 توانید خودتان مقادیر آنها را پیدا کنید. عنوان تمرین می

.115 صحیح است. 1گزینه 
 کنیم: ت میمشتق تابع را تعیین عالم

x (x ) (x ) x ( x )x xxy yx (x ) (x ) (x )

2 3 23 23
2 2 2

3 1 1 2 32 3
1 1 1 1

 

xمشتق در   شود. حذف می 2گزینۀ برابر صفر است. پس  0
x

f
f

30 1 2

 
xثانیاً با توجه به جدول تابع اطراف  اکیداً نزولـی اسـت و در ایـن     0

شوند  ) هم حذف می4) و (3هاي ( نقطه اکسترمم نسبی نداریم و گزینه
 ) جواب خواهد بود.1(گزینۀ و 

 
 شناسی زیست

.116 صحیح است. 2گزینه 
دار بدون فسفات، پیرووات است کـه از   قندکافت ترکیب کربن مرحلۀدر 

 فسفاته ایجاد شده است. ودیک ترکیب 
 ها: نهبررسی سایر گزی

 ) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دو فسفاته صادق نیست.1
 گردد. تولید میNADHمصرف و NAD) در قندکافت4و  3

 )66 صفحۀ، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.117 صحیح است. 3گزینه 

 بنیـان دهـد و بـه    اکسید از دست مـی  دي  پیرووات در راکیزه یک کربن
آزاد شـده در طـی تـنفس     CO2شود. ایـن نخسـتین   استیل تبدیل می

آنزیمی که اکسـایش پیـرووات را انجـام     مجموعۀاي هوازي است.  یاخته
 دهد در غشاي درونی راکیزه قرار دارد. می

 )68 صفحۀ، 5م، فصل شناسی دوازده (زیست
.118 صحیح است. 4گزینه 
اي،  و نیز واکنش تنفس یاختـه  2اند. با توجه به شکل  موارد صحیحهمۀ 

 دهد. موارد ذکر شده رخ میهمۀ تولید آب در 
 )70تا  66هاي  هصفح، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.119 صحیح است. 3گزینه 
طور  منظور سؤال فرایند تخمیر الکتیکی است که در طی آن پیرووات به

را دریافـت کـرده و بـه     NADHهاي مولکول پرانرژي  مستقیم الکترون
هاي پر انـرژي سـه    شود. در این تنفس تولید مولکول الکتات تبدیل می

مربـوط بـه    1گزینۀ گیرد.  ) در غیاب اکسیژن صورت میATP(فسفاته
مربوط به  4گزینۀ مربوط به تخمیر الکلی و  2گزینۀ ت، اکسایش پیرووا

 کربس است.چرخۀ ورود پیرووات به راکیزه در تنفس هوازي و 
 )74و  73، 69، 68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

]فاصلۀ د، در  , کند. با این حساب ماکزیمم مطلق تابع تغییر می ,[
شود. می3و مینیمم مطلق آن برابر 2 

است.1نه  صحیح
ده شـ کتـاب دوازدهـم تـألیف    112 صـفحۀ   5عیناً از تمرین تست     

f(x)پیوستۀ . برد تابعت x xx3 5xx    بـین مقـادیر مـاکزیمم و
کنیم: گیرد. نقاط بحرانی را پیدا میمم مطلق آن قرار می

fبحرانی ندارد و اکیداً صعودي است.نقطۀ (x) x2 2 0xx2

fرین مقدار تابع برابر  ( fو بیشترین مقدار آن برابر ( ( شود. می(
f ( ) ( ) ( )3 5 8 4 5 17) ( ) ( )) ( ) () ( ) ( )( ) () ( ) (

ff ( ) ( ) R [ , ]f
3) ( ) R [ ,) ( ) R [ ,f( ) R [ ,( ) f

صحیح است.3نه 
کتاب درسی رسم شده اسـت.  105صفحۀ دار مربوط به این تابع در 

xق شکل تابع در  ماکزیمم نسبی دارد ولی ماکزیمم مطلق ندارد.0

01234567 1 2 4433

11
22
33
44

11

2

A

BB

C

DD
E

است.3نه صحیح

کنیم: ت میمشتق تابع را تعیین عالم مم
x (x ) (x ) x ( x )xy

(x ) (x ) (x )
y

2 3 23 2
2 2 2

3x (x )))) xx2 3x3

) (x) (x
xمشتق در  شودحذف می 2گزینۀ برابر صفر است. پس 0

30 1 2

xثانیاً با توجه به جدول تابع اطراف  اکیداً نزولـی اسـت0
) هم حذف4) و (3هاي ( نقطه اکسترمم نسبی نداریم و گزینه

) جواب خواهد بود.1(گزینۀ و

ششنششننشنناننااناسیسسییسیزیسییسسیستسستتست
صحیح است.2گزینه  116.

دار بدون فسفات، پیرووات اسقندکافت ترکیب کربنمرحلۀدر
فسفاته ایجاد شده است.ودیک ترکیب 

ها:یینهبررسی سایر گزی
) براي تبدیل قند فسفاته به ترکیب دو فسفاته صادق نیست1
گردتولید میNADHمصرف و NAD) در قندکافت4و 3

ص،5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
صحیح است.3گزینه  117.

دهـد و اکسید از دست مـی دي  پیرووات در راکیزه یک کربن
آزاد شـده در طـCO2شود. ایـن نخسـتین  استیل تبدیل می

آنزیمی که اکسـایش پیـروواتمجموعۀاي هوازي است. یاخته
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.120 صحیح است. 1گزینه 
هـاي بنیـادي    هـاي موجـود در خـون کـه از تقسـیم یاختـه       تمامی یاخته

هـاي سـفید    هـاي قرمـز، گویچـه    شوند شـامل گویچـه   میلوئیدي ایجاد می
باشند که همگـی   دار (ائوزینوفیل، بازوفیل و نوتروفیل) و مونوسیت می دانه

را در طـی قنـدکافت دارنـد؛ امـا تولیـد      NADHتوانایی تولید پیرووات و 
FADH2  و استیل کوآنزیمA  که مربوط به ورود پیرووات به میتوکندري
 شود، زیرا فاقد میتوکندري است. قرمز دیده نمیگویچۀ است در 

 )82و  80هاي  صفحه، 4شناسی دهم، فصل  (زیست
 )73و  68هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.121 صحیح است. 2گزینه 
در هنگام کاهش اکسـیژن و در طـی فراینـد تخمیـر     تولید الکتیک اسید 

 CO2دهـد. کـاهش اکسـیژن منجـر بـه کـاهش تولیـد        الکتیکی رخ می
کربنات در خون  خود منجر به کاهش تولید بینوبۀ گردد که این امر به  می
 ها:بررسی سایر گزینه             شود. می
کربنیــک اســید  A CO2اســتیل کــوآنزیم  )1

H 
3(CO2 ــوازي ــد   در مســیر ه ــرة در  ATPتولی ــال زنجی انتق

 الکترون  
یـون   کربنیک اسـید   CO2تولید O2مصرف)4
 کربنات بی

 )53صفحۀ ، 3شناسی دهم، فصل  (زیست
 )74و  73اي ه صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.122 صحیح است. 1گزینه 
شـود کـه بـا     گلیکولیز، گلوکز به قند دو فسفاته تبدیل میمرحلۀ در اولین 
هـاي   که در طی واکـنش  همراه است. درحالی ADPو تولید  ATPمصرف 
 ADPشـود. در اکسـایش پیـرووات نیـز      مصرف مـی  ADPکربس چرخۀ 

 گردد. تولید نمی
 )69تا  66هاي  صفحه، 5شناسی دوازدهم، فصل  (زیست 

.123 صحیح است. 2گزینه 
قنـد کافـت،   مرحلـۀ  هاي موجـود در   ها شامل آنزیم اي از پروتئین مجموعه
کــربس، چرخــۀ هــاي  وات، آنــزیموهــاي مربــوط بــه اکســایش پیــر آنــزیم

سـازندة  پروتئینـی آنـزیم   مجموعـۀ  انتقال الکترون و زنجیرة هاي  پروتئین
ATP ها حـداقل  این پروتئینهمۀ که در فرایند تنفس هوازي نقش دارند

در ساختار دوم خود داراي الگوهـایی از پیونـد هیـدورژنی هسـتند. سـایر      
 آنها صادق نیست.همۀ موارد براي 

 )72تا  66، 17هاي  صفحه، 5و  1هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.124 صحیح است. 2گزینه 
(بـا اسـتفاده از انـرژي     به فضاي بین دو غشـا  Hکنندة پمپهاي  پروتئین
ساز  ATP) و آنزیم FADH2و  NADHهاي پرانرژي  هاي مولکول الکترون

بـه بسـتره)،    از فضاي بین دو غشا Hهاي (با استفاده از انرژي انتشار یون
یزه براي فعالیت انرژي صـرف  هایی هستند که در غشاي درونی راک پروتئین

 ATPها به ساخته شدن اکسایشـی   کنند، فعالیت هر دوي این پروتئین می
بـراي   4 گزینـۀ سـاز و  ATPبـراي آنـزیم    3و  1هاي  شود. گزینه منجر می
 به فضاي بین دو غشا صادق نیست. Hکنندة پمپهاي  پروتئین

 )71و  70هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.125 صحیح است. 4گزینه 
ــکل   ــه ش ــه ب ــا توج ــاي  ب ــفحه 9و  8ه ــاي  در ص ــاب  71و  70ه کت

 سـه در فعال شدن  NADHو Hهاي شناسی دوازدهم، الکترون زیست
پمـپ پروتـونی    وددر فعال شدن  FADH2هاي پمپ پروتون و الکترون

 دخالت دارند.
 )71و  70هاي  هصفح، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.126 صحیح است. 1گزینه 
         نادرست است.» الف«تنها مورد 

 بررسی موارد:
هـا ترکیبـات پاداکسـنده هسـتند و احتمـال تشـکیل        الف) آنتوسـیانین 

 دهند. هاي آزاد را افزایش نمی رادیکال
شـود   یش یون اکسید همراه گردد، باعث مـی اگر با افزا Hب) کاهش

صـورت رادیکـال    هاي اکسید در تشکیل مولکول آب وارد نشده و به یون
 آزاد درآیند.

هاي معیوب  معنا جهشی است که به ساخته شدن پروتئین ج) جهش بی
کـه جهـش    انجامد، درحـالی  با ایجاد رمز پایان پیش از جایگاه اصلی می

هاي معیـوب   ن کامل همراه است. پروتئینگیري پروتئی خاموش با شکل
 هاي آزاد، عملکرد مناسبی ندارند. راکیزه در مبارزه با رادیکال

را مهـار و  O2هـا بـه   د) سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکتـرون 
شود، پس غیرمستقیم در فعالیت آنزیم  الکترون می  زنجیرةباعث توقف 

ATP  کند. اختالل ایجاد میساز 
 )76و  75، 49هاي  هصفح، 5و  4هاي  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.127 صحیح است. 2گزینه 
 صادق نیست. NADH) براي 1               ها: بررسی سایر گزینه

 ) براي بنیان استیل صادق نیست.4       صادق نیست. FAD) براي 3
 )70تا  66هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.128 صحیح است. 1گزینه 
هـاي   هاي موجود در مـواد غـذایی گـاو، بـاکتري     کربوهیدارتتجزیۀ در 

آنـزیم آمـیالز در بـدن جـانور      کنندة ترشحهاي  ساکن معده و نیز یاخته
 در سطح پیش ماده را دارند. ATPنقش دارند که همگی توانایی تولید 

 سلولز صادق نیست.کنندة  تجزیههاي  سایر موارد براي باکتري
 )46ۀ  صفح، 2  شناسی دهم، فصل (زیست

 )65و  64هاي  صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.129 صحیح است. 1گزینه 

 گیاهی است. یاختۀ شکل، مربوط به یک 
A ،هسته :B  ،میتوکندري یا راکیـزه :C    ،سیتوپالسـم یـا میـان یاختـه : 
 Dهـاي گیـاهی نیـز     اختـه ه است. از آنجا که یس: کلروپالست یا سبزدی

توانایی تخمیر دارنـد، ازجملـه تخمیـر الکلـی، پـس در میتوکنـدري و       
 را داشت.CO2توان انتظار تولید سیتوپالسم می

)74و 73، 69، 68، 31هاي  صفحه، 5و  2هاي شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.130 صحیح است. 4گزینه 

دقت کنید پاسخ به این سؤال براساس رد گزینه باید صـورت گیـرد. در   
کربنـی در   6کتاب درسی عنوان شده اسـت از اکسـایش هـر مولکـول     

در  ATPو NADH ،FADH2هـاي   کربس مولکولچرخۀ هاي  واکنش
 3و  1هـاي   شـوند. پـس گزینـه    میتشکیل چرخۀ هاي متفاوتی از  محل
نیـز   2گزینـۀ  ، 69صـفحۀ  ، 7پاسخ باشند و با توجه به شکل  توانند نمی

 است. 4گزینۀ مانده،  باقیگزینۀ قطعاً پاسخ نیست، پس تنها 
 )69صفحۀ ، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

CO2دهـد. کـاهش اکسـیژن منجـر بـه کـاهش تولیـد        یکی رخ می

کربنات در خون خود منجر به کاهش تولید بینوبۀگردد که این امر به 
ها: بررسی سایر گزینه            شود.

کربنیــک اســید ACO2اســتیل کــوآنزیم 
H

CO2ــوازي ــد در مســیر ه ــرة درATPتولی ــال زنجی انتق
رون  

یـون  کربنیک اسـید   CO2تولید O2مصرف
ربنات

)53صفحۀ ،3تتشناسی دهم، فصل  (زیست
ه صفحه،5تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست )74و 73ههاي  

است.1نه  صحیح
شـود کـه بـا     گلیکولیز، گلوکز به قند دو فسفاته تبدیل میمرحلۀولین 
تولید ATPف   هـاي  که در طی واکـنش همراه است. درحالیADPو
ADPشـود. در اکسـایش پیـرووات نیـز     مصرف مـی ADPکربس خۀ 

گردد.د نمی
هاي  صفحه،5ت تشناسی دوازدهم، فصل  (زیست  )69تا 66 

صحیح است.2نه 
  قنـد کافـت،     مرحلـۀ   هاي موجـود در ها شامل آنزیم اي از پروتئین موعه
کــربس، چرخــۀ هــاي  وات، آنــزیموهــاي مربــوط بــه اکســایش پیــرم

  سـازندة  پروتئینـی آنـزیم   مجموعـۀ  انتقال الکترون و زنجیرةهاي ئین
Aند دا نقش از ه تنف ند ا ف ۀکهد نه تئ ن داقلا ها

یش یون اکسید همراه گردد، باعثاگر با افزا Hب) کاهش
صـورتهاي اکسید در تشکیل مولکول آب وارد نشده و بهیون

آزاد درآیند.
ه معنا جهشی است که به ساخته شدن پروتئینج) جهش بی

ک انجامد، درحـالی با ایجاد رمز پایان پیش از جایگاه اصلی می
هاي یین کامل همراه است. پروتئینگیري پروتئی خاموش با شکل

هاي آزاد، عملکرد مناسبی ندارند.راکیزه در مبارزه با رادیکال
O2هـا بـه   د) سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکتـرون 

شود، پس غیرمستقیم در فعالکترون می  زنجیرةباعث توقف 
ATP کند.اختالل ایجاد میساز

،49 ههاي  هصفح، 5و  4هاي شناسی دوازدهم، فصل (زیست
صحیح است.2گزینه  127.

صادق نیسNADH) براي 1               ها:بررسی سایر گزینه
) براي بنیان استیل صادق4       صادق نیست.FAD) براي 3

 ههاي صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
صحیح است.1گزینه  128.

هاي موجود در مـواد غـذایی گـاو، بـاک کربوهیدارتتجزیۀدر
آنـزیم آمـیالز در بـ کنندة ترشحهاي ساکن معده و نیز یاخته

در سطح پیش مادهATPنقش دارند که همگی توانایی تولید 
سلولز صادق نیستکنندة  تجزیههاي  سایر موارد براي باکتري

ص، 2  شناسی دهم، فصل (زیست
 ههاي صفحه، 5  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

صحیح است.1گزینه  129.
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.131 صحیح است. 4گزینه 
طـور افقـی زیـر خـاك رشـد       اي است که بـه  تخصص یافتهساقۀ زمین ساقه، 

ها  جانبی و انتهایی دارد. از رشد این جوانهجوانۀ هوایی، ساقۀ کند و همانند  می
هـاي مـورد نیـاز بـراي      که داراي سرالدهاي نخستین هستند، مجموعه یاخته

خـام بـه کمـک    شـیرة  شوند. هدایت  هاي بافتی تولید می ساخته شدن سامانه
 هایی با نـوار  شود که فاقد پالسمودسم هستند. یاخته آوندهاي چوبی انجام می

 ریشه قرار دارند، نه در ساقه.کاسپاري در 
 )127و  111هاي  صفحه، 7و  6هاي   شناسی دهم، فصل (زیست

 )121صفحۀ ، 8  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.132 صحیح است. 1گزینه 

      کند. عبارت را به درستی کامل می» ب«تنها مورد 
 بررسی موارد:
 باشد. می فرنگی است که داراي پوستک رونده در توتساقۀ الف) منظور، 

هاي  شود. یاخته ب) منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب می
 معبر در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.

کند  طور افقی در زیر خاك رشد می ج) منظور، زمین ساقه در زنبق است که به
 کند. هاي جدید تولید می ها پایه و در محل جوانه

زمینـی اسـت کـه در ناحیـه      زیرزمینی در سیبۀ ساقد) منظور، غده یا همان 
اي  دارد کـه حـاوي هسـته    )مریسـتمی (هاي سـرالدي   هاي خود، یاخته جوانه

 باشند. درشت می
 )126و  111، 107هاي  صفحه، 7و  6 هاي  شناسی دهم، فصل (زیست

)125و  124هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.133 صحیح است. 1گزینه 

شناسی یازدهم، گیاه کدو گیاهی  کتاب زیست 125صفحۀ ، 6با توجه به شکل 
براي هر نوع گـل ایـن گیـاه صـادق     » د«و » ج«تک جنسی است، پس موارد 

هر نوع گل این گیاه دربارة با توجه به شکل » ب«و » الف«نیست و تنها موارد 
 باشد. منظور نهنج می» ب«کند. در قسمت  صدق می

 )122و  121هاي  صفحه، 8  زدهم، فصلشناسی یا (زیست
.134 صحیح است. 2گزینه 

نـوترکیبی در فراینـد چلیپـایی    پدیـدة  هاي نوترکیب مربوط بـه   ایجاد فامینک
هـاي سـوم و    باشد. در حلقه شدن (کراسینگ اور) در طی کاستمان (میوز) می

 دهد. ها و مادگی قرار دارند، فرایند کاستمان رخ می چهارم که پرچم
 ) 124صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست 

 )56صفحۀ ، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست
.135 صحیح است. 2گزینه 

تخم (تخم یاختۀ هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 
            ها است. خمک) را دارد. تخمدان محل تشکیل تn3ضمیمۀو تخم n2اصلی

 ها: بررسی سایر گزینه
دانـۀ گـردة   زایشی از تقسیم میتـوز   یاختۀرویشی همانند  یاختۀ) از آنجا که 1

n4شود و گل مغربی چهارالد نارس ایجاد می باشـد، هـر دوي ایـن     مـی 28
n2ها یاخته باشند. می14

) بخش سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی است که در آن تقسـیم سیتوپالسـم   3
هاي گیاهی مربوط بـه آندوسـپرم،    رخ داده است. در تقسیم سیتوپالسم یاخته

 ضمیمه نقش دارد.یاختۀ دستگاه گلژي 
هـا فاقـد    افشانی درختانی که وابسته به باد هستند مثل بلوط، گـل  ) در گرده4

 وي و شیره هستند.هاي درخشان، بوهاي ق رنگ
 )129تا  124و  86هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست 

 )62و  61هاي  صفحه، 4  شناسی دوازدهم، فصل (زیست

.136 صحیح است. 4گزینه 
 رویانی  پ) لپه  ت) آندوسپرمریشۀ رویانی ب) ساقۀ الف) 

در » پ«باشد که در آن لپـه   ذرت میلپۀ گیاه تک دانۀ شکل مربوط به 
الد دانه (آندوسـپرم) بـه رویـان     اي سه انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره

 رویانی)ریشۀ » (ب«نقش دارد، نه بخش 
 )132تا  130هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.137 صحیح است. 1گزینه 
جانورانی مانند خفاش براي انتقال گازهـاي تنفسـی خـود بـه دسـتگاه      

افشـان قطعـاً بـراي تقسـیم      نوران گـرده گردش خون نیاز دارند. این جـا 
هاي خود به دو جفت میانک نیاز دارند. یاخته

    ها: بررسی سایر گزینه
 ) براي زنبور عسل صادق نیست.2
) منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن (نه هر چشم مرکب 3

 آن) یک عدسی دارد.
افشـان دیگـر)    ست که بال آن بـا بـال زنبـور (گـرده    ) منظور، خفاش ا4

 آنالوگ است.
 )86و  60هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست

 )129و  128، 116، 87، 81، 34هاي  صفحه، 8و  7، 6، 2هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
 )58صفحۀ شناسی دوازدهم،  (زیست

.138 صحیح است. 4گزینه 
سـاله اسـت و    باشد. این گیـاه یـک   لپه می و تکn6گندم زراعی گیاهی 

زندگی خود را در طی یـک  چرخۀ برخالف گیاه شلغم که دوساله است، 
 کند. فصل رشد کامل می

 )135و  134، 95هاي  صفحه، 8و  6هاي  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.139 صحیح است 2گزینه 
درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگرچه نهـنج بخشـی از گـل    میوة 
شود؛ اما ایـن میـوه چـون حاصـل رشـد تخمـدان نیسـت،         ب میمحسو
شـود کـه    هلو از رشـد تخمـدان حاصـل مـی    میوة اي کاذب است.  میوه
 اي حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی از گل است. میوه

 )132و  124هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.140 صحیح است. 1گزینه 

 بررسی موارد:         صحیح است.» د«تنها مورد 
تـوانیم تشـخیص    ها نیز می مادگی (برچه) را در میوهسازندة الف) واحد 

 شناسی یازدهم) کتاب زیست 133صفحۀ  7دهیم. (فعالیت 
 هاي بدون دانه صادق نیست. ب) براي میوه

رویانی آن بدون دانه خواهد بود، در نتیجه میوة نازا است و  n3ج) گیاه
تشکیل نخواهد شد.

ها حشراتی نظیر زنبور عسل بوده که داراي اسـکلت   افشان د) اکثر گرده
 خارجی هستند.

 )136و  134، 133، 129، 128هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
.141 صحیح است. 2گزینه 

شـود   هاپلوئیدي ایجاد مـی   یاختۀخورش، چهار  پارانشیماز تقسیم میوز 
که در این زمـان امکـان لقـاح زامـه (اسـپرم) بـا آنهـا وجـود نـدارد. از          

رویـانی  کیسـۀ  مانده ساختاري به نام  باقییاختۀ تقسیمات میتوزي تنها 
زا و  تخـم یاختـۀ  هـا بـا    شود که در این حالت امکان لقاح زامـه  ایجاد می

 اي وجود دارد. دوهستهیاختۀ 
)127تا  125هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

باشد. می فرنگی است که داراي پوستکرونده در توتساقۀ  منظور، 
هاي  شود. یاخته منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب می

 در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.
کند  طور افقی در زیر خاك رشد مینظور، زمین ساقه در زنبق است که به

کند.  هاي جدید تولید می ها پایه  محل جوانه
زمینـی اسـت کـه در ناحیـه     زیرزمینی در سیبققۀ ساقنظور، غده یا همان 

      اي   دارد کـه حـاوي هسـته    )مریسـتمی (هاي سـرالدي   هاي خود، یاختهه
باشند.ت می

)126و 111، 107 ه ههاي صفحه، 7  و 6 هاي تتشناسی دهم، فصل (زیست
)125و 124 ه ههاي  صفحه، 8  تتشناسی یازدهم، فصل (زیست

صحیح است.1نه 
 شناسی یازدهم، گیاه کدو گیاهی کتاب زیست 125صفحۀ ،6جه به شکل

است، پس موارد  براي هر نوع گـل ایـن گیـاه صـادق     »د«و » ج«جنسی
هر نوع گل این گیاه دربارةبا توجه به شکل »ب«  و » الف«ت و تنها موارد 

باشد. منظور نهنج می»ب«کند. در قسمت  ق می
)122و 121 ه ههاي  صفحه، 8  زدهم، فصلشناسی یا (زیست

صحیح است.2نه 
  نـوترکیبی در فراینـد چلیپـایی      پدیـدة هاي نوترکیب مربوط بـه   د فامینک

هـاي سـوم و   باشد. در حلقه ن (کراسینگ اور) در طی کاستمان (میوز) می
دهد. ها و مادگی قرار دارند، فرایند کاستمان رخ میرم که پرچم

 )124صفحۀ ،8  ت تشناسی یازدهم، فصل (زیست 
)56صفحۀ ، 4  تتشناسی دوازدهم، فصل (زیست

است2نه صحیح

) براي زنبور عسل صادق نیست.2
) منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن (نه هر چ3

آن) یک عدسی دارد.
افشـ ست که بال آن بـا بـال زنبـور (گـرده    ) منظور، خفاش ا4

آنالوگ است.
هايتتشناسی دهم، صفحه (زیست

هاي  صفحه88،  8  و  667، 2،6هاي   تتشناسی یازدهم، فصل (زیست 3381،8887،88116،8، ي34 
تتشناسی دوازدهم، (زیست

صحیح است.4گزینه  138.
سـا باشد. این گیـاه یـک لپه می و تکn6گندم زراعی گیاهی 

زندگی خود را درچرخۀ برخالف گیاه شلغم که دوساله است، 
کند. فصل رشد کامل می

34، 95هاي  صفحه، 8و  6هاي شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است2گزینه  139.
درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگرچه نهـنج بخشمیوة 
شود؛ اما ایـن میـوه چـون حاصـل رشـد تخمـد ب میمحسو
هلو از رشـد تخمـدان حاصـل مـیمیوة اي کاذب است.  میوه
اي حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی از گل میوه

24 ههاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است.1گزینه  140.

بررسی موارد:         صحیح است.»د«تنها مورد 
 تـوانیمها نیز می مادگی (برچه) را در میوهسازندة الف) واحد 

ت (فعال ت133صفحۀ7ده زی )کتاب یازده شناس
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.142 صحیح است. 4گزینه 
 aaaBBbCCCتوانـد   باشد، تخم ضمیمه می aaBbCCاگر تخم اصلی 

 وجود ندارد. aaaBbbCCcباشد و امکان  aaaBbbCCCیا 
 )128تا  125هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.143 صحیح است. 4گزینه 
رویانی شکل گرفته است که در ایـن  کیسۀ یده، در درون هر تخمک رس

 23هاپلوئید وجود دارند کـه در درخـت زیتـون    یاختۀ  6کیسه حداکثر 
 تنی) هستند.  کروموزومی (فام

 )126و  92، 84، 81هاي  صفحه، 8و  6هاي   شناسی یازدهم، فصل (زیست
.144 صحیح است. 3گزینه 

وسـیلۀ  ر جـانوران  گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامـت نـر د  
هاي آب یا رطوبتی کـه سـطح گیـاه را     تواند در قطره حرکتی دارد و می

رویشـی  یاختۀ پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند، لذا به 
گرده دخالـت  لولۀ دار) براي ایجاد  نظیر آنچه در نهاندانگان (گیاهان گل

 دارد، نیاز ندارند.
 )125صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

.145 صحیح است. 3گزینه 
دانیـد در گیاهـان    شکل، در ارتباط با نوعی میوه در گیاهان اسـت. مـی  

بقیـۀ  شـوند و میـوه از رشـد و نمـو      ها به دانه تبدیل می دار، تخمک گل
 شود. هاي گل تشکیل می قسمت

 )134تا  132هاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
 
 فیزیک

.146 صحیح است. 2گزینه 
الکتریسیتۀ سري ف بار الکتروسکوپ باشد. در جدول بار جسم باید مخال

  کند. تر باشد، الکترون دریافت می اي که پایین مالشی، ماده
 )4 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

.147 صحیح است. 1گزینه 
گردد، پس بـار بـه   q3باشد، باید بار نهایی qباردار  ذرةاولیۀ اگر بار 
 کند، بنابراین: تغییر می q4اندازة 

/q 13 194 5 10 1 6 10 
q q C C6 64 8 10 2 10 2 

 )5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.148 صحیح است. 2گزینه 

| q |E K r AB ( ( )) ( ( ) ) cm
r

2 2
2 6 3 5 4 9 2 

NE C( )

99
2 2

9 109 10 5000
9 2 10

 

 )16تا  12 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.149 صحیح است. 1گزینه 

 ولت است. 50برابر  Bصفحۀ اختالف پتانسیل بین محل پرتاب و 

T K v q mv v2 6 6 2
0 0

1 10 50 4 10 102 2
mv v s

2 2
0 04 10 20 

 )27و  26 هاي صفحه، یازدهم (فیزیک

.150 صحیح است. 3گزینه 
q CV C20 10 200 

q: U JC

2
1

1 200 200 10002 2  در حالت اول 20

: K K C C F2 1 2 1
1 1 54  در حالت دوم 4

qU JC

2
2

1 1 200 200 40002 2 5 
U U U J mJ2 1 3000 3 

 تغییر انرژي خازن همان کار انجام شده است.
 )40و  39 هاي صفحه، (فیزیک یازدهم

.151 صحیح است. 1گزینه 
 چون خازن از مولد جدا شده، پس بار آن ثابت است.

q qU d U K dC A
2 2

0
1 1
2 2 2 

 بین دو صفحه است.فاصلۀ پس انرژي خازن متناسب با 
 )40و  39 هاي صفحه، (فیزیک یازدهم

.152 صحیح است. 2گزینه 
TW K K m(v v ) ( ) J2 2 4 4

2 1 0
1 1 2 10 4 0 9 102 2 

mgW mgh J4 2 42 10 10 5 10 10 

T mg E EW W W W J U4 4 39 10 10 10 
UV Vq

3
6

10 250
4 10

 
 )29و  28 هاي صفحه، زدهم(فیزیک یا

.153 صحیح است. 1گزینه 
A AC C K K .d d0 

/
/

A A A
d d A

10 1001 6 110 1 6 16 

a b
ab a a

a aa b
a b

2100
16 100 10 5

16 4 2

 اب ار ضرع و لوط رگا
a و b میهد ناشن

یفرط زا
 

 )37تا  34 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
.154 صحیح است. 3گزینه 

: E E E1  در حالت اول 2
: E E E1  در حالت دوم 23

E EE E E E
1

1
2

2 2 2EEE 

kq kqE E q q
d d
2 1

2 1 2 12 2
22 2 

 q1مخالف است، پس بارهاي  E2و  E1با توجه به اینکه جهت بردارهاي 
 همنام باشند. q2و 

 )30و  29هاي  صفحه، (فیزیک دوازدهم
.155 صحیح است. 2گزینه 

/ m770 70 0 42 4 4 

/vT T T s104 40 100 

t T T TT

3
80 15 331 4 4
100

 

شـود.   عوض مـی  Nذرة به ازاي هر دوره تنها دو بار جهت بردار سرعت 

Tپس به ازاي  T33  کند. تغییر می Nذرة هفت بار جهت بردار سرعت  4

هاي آب یا رطوبتی کـه سـطح گیـاه را     تواند در قطره تی دارد و می
رویشـی  یاختۀ انده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند، لذا به 

گرده دخالـت  لولۀدار) براي ایجاد ر آنچه در نهاندانگان (گیاهان گل
، نیاز ندارند.

)125صفحۀ ، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست
صحیح است.3نه 

دانیـد در گیاهـان   ل، در ارتباط با نوعی میوه در گیاهان اسـت. مـی  
    بقیـۀ  شـوند و میـوه از رشـد و نمـو     ها به دانه تبدیل می دار، تخمک

شود.  هاي گل تشکیل میمت
)134تا  132 ههاي  صفحه، 8  شناسی یازدهم، فصل (زیست

صحیح است.2نه 
الکتریسیتۀ سري للف بار الکتروسکوپ باشد. در جدول جسم باید مخال

 کند. تر باشد، الکترون دریافت میاي که پایینشی، ماده
)4 صفحۀ(فیزیک یازدهم، 

صحیح است.1نه 
گردد، پس بـار بـه   q3باشد، باید بار نهایی qباردار ذرةاولیۀ بار 
کند، بنابراین: تغییر می q4ة 

/q 13 194 5 10 1 6 10/q /
13

q C Cq C6 64 8 10q Cq C6

)5تا  3 هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 

q d U K dA d UUA
2qq
02 2

بین دو صفحه است.فاصلۀپس انرژي خازن متناسب با 
هاي صفحه،(فیزیک یازدهم

صحیح است.2گزینه  152.
K m(v v ) ( ) J( )K m(v v )K m(v v ) 4 4

2 1KKKK 1 1( )( )m(v v )m(v v )2 2 ( )( )( )( )( )2 2( )( )

mgh Jmgh 4 2 42 10 10 5 10 104 2

mg E E UJmg E EW W WWmg E EEE
4 4 39 1 1 1

VUUUU 3
6

10 25
4 10

هاي صفحه،زدهم(فیزیک یا
صحیح است.1گزینه  153.

A AK .A
d d.KK KK KA KK 0

/
A A
d A
A AA AA
d Ad

10 100
1 6 16/

a b
ab a

aa b
a b

bba b
b a

b

2100
16 10 5aaa

16 4 2a

رع و لوط رگا
a و b ناشن

یفرط زا

هاي صفحه(فیزیک یازدهم، 
صحیح است.3گزینه  154.

: E E EEE1 2EEEE E EEEدر
: E E EEE1 2EEE3E E EEEدر

E E
E EE 12EE
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.156 صحیح است. 1گزینه 

/ /
I I Ilog( ) log( ) log( ) log logI I I0 0 0

10 1 7 2 0 3 100 2 

wIlog( ) II m
12 11

20
50 50 50 10 5 10 

P EI A At 
/E IAt J nJ11 2 115 10 5 10 60 15 10 015 

 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 
.157 صحیح است. 4گزینه 

ت. پس در هنگام حرکـت  دانیم سرعت صوت در هوا کمتر از آب اس می
تـر شـده و بـا    دورخط عمود  ازهاي موج  جبهه آببه هوا موج صوتی از 

vرابطۀ توجه به 
f  بیشـتر سرعت موج، طول مـوج  افزایش به علت 

 شوند. می از هم دورترهاي موج  شده و جبهه
 )83و  82هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی،  

.158 صحیح است. 2گزینه 
دیدن ماه، گـرم شـدن مـواد     ،موسیقیپژواك صدا، تولید صدا در آالت 

 هاي خورشیدي از کاربردهاي بازتاب موج است. غذایی در اجاق
 )94و  90 هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

.159 صحیح است. 4گزینه 
/ / /90 15 62 5 180 90 77 5 12 5 

40
50

/
5590 62 52

15
55

75
40 15

 
 )91 صفحۀ، 19(فیزیک دوازدهم، مثال  

.160 صحیح است. 2گزینه 
درجه و  30تابش زاویۀ  ،در هنگام خروج ،به مسیر پرتوهاي نوربا توجه 

 درجه است. 60شکست زاویۀ 

15

30
60

30
60

151575

75

nsin n sin
sin n sin n

n

2 11 2
2 1 1

1

30 1
60

1
2 1
3
2

 بیرض
عیام تسکش n1 3

 
.161 صحیح است. 2گزینه 

db I I1 2 150 80 
شود، ولـی چـون    برابر می 80ماند، باید شدت صوت  اگر فاصله ثابت می

80برابر شده است، پس شـدت صـوت    4فاصله 
برابـر شـده    5یعنـی   16

 است.
I I2 15

/
Ilog( ) log (log log ) ( ) dbI
2

2 1
1

10 10 5 10 10 2 101 0 3 7

db2 250 7 57 
 )73و  72هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.162 صحیح است. 1گزینه 
Cn nmV

1
2

3 600400 

C f f f Hz THz8 9 143 10 600 10 5 10 500 
 )97 صفحۀ(فیزیک دوازدهم، 

.163 صحیح است. 1گزینه 
/

/cm cm vT T 0210 20 0012 20 
N ،yذرة مکان  مکان شود، باید  هم Nبا  Mاست. پس براي اینکه  0

1مکان آن صفر شود که این زمان معادل 
 دوره است. 4

Tt s
1
100 1

4 4 400 
 )65تا  63هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

.164 صحیح است. 2گزینه 
F mv s

2
3

24 4 10 20
60 10

 

d n A n n2 1204 12 4 1510 8 

/
nf t st t

1550 03 

/x v t m20 0 3  میزان پیشروي موج 6
)63صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی، 

.165 صحیح است. 3گزینه 

/

m /

v T T
v A AA T

0 3 3 1
2 2 6 02 12 4 

)62صفحۀ (فیزیک دوازدهم تجربی، 
 

شیمی
.166 صحیح است. 2گزینه 

 هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نه سیلیسیم. کوارتز و ماسه نمونه
 )69و  68هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.167 صحیح است. 2گزینه 
 (ب) و (د) صحیح هستند.

 سایر موارد: سیربر
 ) اکسید است.III( فام بودن خاك رس به دلیل وجود آهن : سرخ(الف)

 60: با توجه به جدول درصد جرمـی اکسـیدهاي نـافلزي کمتـر از     (ج)
 درصد است.

 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.168 صحیح است. 1گزینه 

/
/

g Na O molg mol Na Og g
2

2
1 24 11000 0 2100  سر كاخ62
/

/
g Fe O molg molFe Og g

2 3
2 3

096 11000 006100  سر كاخ160
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

vرابطۀ ه به 
f  بیشـتر سرعت موج، طول مـوج  افزایش به علت  

شوند. می از هم دورترهاي موج   و جبهه
)83و 82هاي  صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

صحیح است.2نه 
دیدن ماه، گـرم شـدن مـواد    ،موسیقیك صدا، تولید صدا در آالت 

است.ی در اجاق هاي خورشیدي از کاربردهاي بازتاب موج
)94و 90هاي صفحه(فیزیک دوازدهم، 

صحیح است.4نه 
/ / /90 15 62 5 180 90 77 5 12 5/ / // /

40
50

/
5590 62 5/55
2

15
555

75
40 1515

)91 صفحۀ، 19(فیزیک دوازدهم، مثال 
صحیح است.2نه 

درجه و  30تابش زاویۀ  ،در هنگام خروج ،به مسیر پرتوهاي نورجه 
درجه است. 60شکست ۀ 

30
60

30
60

15515175
nsin n sin

sin n sin n
sin
i

2 11 2n
2 1nn 1

30 1
6

s4 400
 ههاي صفحه(فیزیک دوازدهم تجربی، 

صحیح است.2گزینه  164.
m
s3 4 10 20

60 10

A n2 120n12 4AA nnn 1510 8

/t st
1550 03/t /5 t15

/x v t mx v tv 20 0 3 میزان پیش//6
ص(فیزیک دوازدهم تجربی،

صحیح است.3گزینه  165.

/

/
T T

AA TA

0 3/ 3 1
2 2 6 02 12 4/AA

ص(فیزیک دوازدهم تجربی،

ششیششییشییمییممیمیممییمممی
صحیح است.2گزینه  166.

هاي خالص و ناخالص سیلیس هستند نهکوارتز و ماسه نمونه
هاي(شیمی دوازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه  167.
(ب) و (د) صحیح هستند.
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.169 صحیح است. 3گزینه 
هـاي کـربن بـا     گرافیـت اسـت کـه اتـم    اي دو بعـدي از   گرافن تک الیه

انـد کـه انتظـار     هاي شش گوشه تشـکیل داده  پیوندهاي اشتراکی حلقه
 پذیر باشد. رود شفاف و انعطاف می

 )70صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.170 صحیح است. 3گزینه 

ها: بررسی گزینه
ــتراکی   1 ــدهاي اش ــت، پیون O) نادرس H  ــتراکی ــدهاي اش از پیون

Si O تر است، چون هیدروژن از شعاع اتمی کمتري برخـوردار   قوي
Oاست و طول پیوند  H  کمتر ازSi O .است 

 ) نادرست، یخ زودگداز و سیلیس دیرگداز است.2
 ) درست3
 نادرست است. مولکول براي سیلیسواژة ) نادرست، استفاده از 4

 )72و  71هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.171 صحیح است. 4گزینه 

 ها: بررسی گزینه
تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه      Cو  S) درست. زیرا خصلت نافلزي 1

 توزیع الکترون متقارن خواهد بود.
 ) درست                                  2
 ) درست3
ــرخالف  CHCl3و  SCO) نادرســت. مولکــول 4 در میــدان  SO3ب

 کند. گیري می الکتریکی جهت
 )74صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.172 صحیح است. 3گزینه 
مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شکل (ب) نشـان  دهندة  نشانشکل (الف) 
 قطبی است.

C: مایعات ناقطبی H Br CCl6 14 2 4 
H: مایعات قطبی O CH Cl CHCl CH Cl NH2 3 3 2 2 3 

 )75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
.173 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
) نادرست. انرژي گرمایی در ابتدا بـه انـرژي مکـانیکی و در ادامـه بـه      1

 شود. انرژي الکتریکی تبدیل می
یکـی  ) نادرست. بخار داغ با به حرکت در آوردن تـوربین، انـرژي الکتر  2

 کند.                                     تولید می
 ) درست3
انـرژي گرمـایی سـرازیر    ذخیـرة  بسیار داغ بـه منبـع   شارة ) نادرست. 4

 شود. می
 )76و  75هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه

.174 صحیح است. 4گزینه 
Xصورت  به Zو  X ،Yشبکۀ ترتیب انرژي  Y Z  است، پس پاسخ

 است. 4گزینۀ درست 

 
 )80صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.175 صحیح است. 2گزینه 
ذوب  نقطـۀ پذیري و تفـاوت   شکل ،هایی مانند رسانایی الکتریکی ویژگی

توان بر اساس مدل دریاي الکترونی توجیـه نمـود    فلزهاي مختلف را می
میـان   جاذبۀظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظر افـزایش   نقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
که بـر اسـاس    Alو  Na ،Mgنقطه ذوب فلزهاي مقایسۀ یابد، مانند  می

Alظرفیت قابل توجیه است. الیۀ تعداد الکترون در  Mg Na( 
 )82صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.176 صحیح است. 4گزینه 
 ها: سایر گزینهبررسی 

 ذوب بیشتري از فوالد دارد.نقطۀ ) 1
 ) در برابر خوردگی مقاوم است.2
 ) آلیاژ از تیتانیم و نیکل است.3

 )86و  85هاي  (شیمی دوازدهم، صفحه
.177 صحیح است. 4گزینه 

گرماي یک واکنش در دما و فشار ثابت (در شرایط یکسـان)، بـه نـوع و    
ــنش  ــواد واک ــدار م ــراور  مق ــوع ف ــده، ن ــواد  دهن ــت فیزیکــی م ده و حال

 کننده بستگی دارد. شرکت
 )63و  62، 61هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.178 صحیح است. 1گزینه 
molCO molC H OHkJgCO gCO molCO kJ

2 2 5
2

2 2

1 1312022 44 4 1248 

/
gC H OH gC H OHmolC H OH

2 5
2 5

2 5

46 14 3751 

 )70صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.179 صحیح است. 3گزینه 

 ها: بررسی گزینه
 دارند.) این دو ترکیب ایزومر هستند و خواص متفاوتی 1
C) ترکیب موجود در بادام بنز آلدهید با فرمول 2 H O7 باشد کـه   می 6

 یک کربن بیشتر از (الف) و (ب) دارد.
 ) این دو ترکیب متفاوت هستند، پس محتوي انرژي متفاوتی دارند.3
 است. اتر ) گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه4

 )67صفحۀ (شیمی یازدهم، 

درست
نادرست است. مولکول براي سیلیسواژة ادرست، استفاده از 

)72و 71هاي (شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.4نه 

ها:سی گزینه
تقریبـاً یکسـان اسـت. در نتیجـه     Cو Sدرست. زیرا خصلت نافلزي 

ع الکترون متقارن خواهد بود.
درست                                  

درست
ــرخالف CHCl3و SCOادرســت. مولکــول  در میــدان SO3ب

کند. گیري می ریکی جهت
)74صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

صحیح است.3نه 
مـایع  دهنـدة  مایع ناقطبی و شکل (ب) نشـان  دهندة  نشانل (الف) 
ی است.

C: ات ناقطبی H Br CClBrBr6 14 2 4H Br CClH Br

H: ات قطبی O CH Cl CHCl CH Cl NHCH Cl CHCl CH Cl2 3O CHO CH 3 2 2 3CH Cl NHCH Cl

)75صفحۀ (شیمی دوازدهم، 
صحیح است.3نه 

ها:سی گزینه
ادرست. انرژي گرمایی در ابتدا بـه انـرژي مکـانیکی و در ادامـه بـه      

صحیح است.2گزینه  175.
  نپذیري و تفـاوت   شکل ،هایی مانند رسانایی الکتریکی ویژگی

توان بر اساس مدل دریاي الکترونی توجفلزهاي مختلف را می
جظرفیت فلزها سبب افزایش الیۀ (افزایش تعداد الکترون در 

ذوب جامد فلزي مورد نظنقطۀها شده و  ها و الکترون کاتیون
کهAlو Na ،NNMgنقطه ذوب فلزهاي مقایسۀیابد، مانند  می

Mgظرفیت قابل توجیه است. الیۀ تعداد الکترون در  NaMg
ص(شیمی دوازدهم،

صحیح است.4گزینه  176.
ها: سایر گزینهبررسی 

ذوب بیشتري از فوالد دارد.نقطۀ ) 1
است.2 مقاوم ) در برابر خوردگی
) آلیاژ از تیتانیم و نیکل است.3

هاي(شیمی دوازدهم، صفحه
صحیح است.4گزینه  177.

گرماي یک واکنش در دما و فشار ثابت (در شرایط یکسـان)،
ــنش  ــواد واک ــدار م ــراور مق ــوع ف ــده، ن ــت فیزیکدهن ده و حال

 کننده بستگی دارد.شرکت
،61هاي (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.1گزینه  178.
lCO molC H OHkJ

gCO molCO kJll
2 2 5HH
2 2molCOmolCO

1 1molCO kJ2 312
44gCO
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.180 صحیح است. 4گزینه 
Nهاي (الف) و (ب)،  واکنشمقایسۀ در  H2 به دلیل ناپایـدارتر بـودن    4

شکل  به حالت گازي CH4کند و از سوي دیگر  گرماي بیشتري آزاد می
هـا   از سطح انرژي باالتري برخوردار اسـت و در اثـر تبـدیل بـه فـراورده     

 کند. گرماي بیشتري تولید می
 )63و  62هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.181 صحیح است. 2گزینه 
 نادرست هستند. )د(و  )ج(هاي  عبارت
شـوند، نـوعی کلوییـد     هایی که براي پوشـش سـطح اسـتفاده مـی     رنگ

 رود. کار می ، براي ایجاد رنگ سفید بهTiO2هستند. 

.182 صحیح است. 1گزینه 
 شود: 3تقسیم بر  1واکنش 

Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)2 3 3 4 2
1 2 1
3 3 3 

H kJ1
48 163 

 برابر شود: 2معکوس و  2واکنش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22 2 2 2 
H ( ) kJ2 11 2 22 

2معکوس و  3واکنش 
 برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)3 4 2
2 2 223 3 3 

H ( ) kJ3
2 21 143 

 واکنش اصلی برابر است با: Hپس 
H H H H kJ1 2 3 16 22 14 20 

 کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می 28اکنون، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJg Fe kJg Fe molFe

3 1 2028 10 500056  kJ?گرما2

.183 صحیح است. 3گزینه 
 ها: بررسی گزینه

در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     را ) نادرست. ارزش سوختی 1
 دهند. نمایش می

) نادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سـوختن  2
 اکسیژن خالص است. یک مول از یک ماده در مقدار کافی

 ) درست3
هـا انـدکی بیشـتر از دو برابـر ارزش      ) نادرست. ارزش سوختی چربـی 4

 هاست. ها و کربوهیدرات سوختی پروتئین
 )69و  68هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.184 صحیح است. 1گزینه 
H F
| |

H C H F F F C F H F
| |

H F

4 4 

H (C H) (F F) (C F) (H F)4 4 4 4 
H (C H) (C F) (F F) (H F)4 4 
H kJ4 100 4 150 200 

 )75و  74هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

.185 صحیح است. 3گزینه 
 بررسی موارد:

 موارد (الف) و (د) مطابق متن کتاب درسی درست هستند.
 شود. ها باعث افزایش زمان ماندگاري آنها می (ب) پوست میوه

شود، چون سـطح تمـاس    اش زودتر فاسد می (ج) قاووت از مواد سازنده
 بیشتري با اکسیژن هوا دارد.

 )77و  76هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.186 صحیح است. 4گزینه 

:20 12  مقدار آب کاهش یافته8
ها با توجه بـه درصـد جرمـی     این مقدار باید به اکسید فلزي و ناخالصی

 آنها اضافه شود.

22 %: 2020 820  ها درصد جرمی ناخالصی60

66 %: 6060 820  درصد جرمی اکسید فلزي60
 )67صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.187 صحیح است. 4گزینه 
Cپیوند  O گانه است. پس انـرژي بیشـتري از    سهC O  وC S 

 دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  O گانه است، پـس آنتـالپی پیونـد بیشـتري از     دوC O 
 دارد.

Cطول پیونـد   O  ازC S   بنـابراین آنتـالپی پیونـد     ،کمتـر اسـت
 بیشتري دارد.

 )66صفحۀ (شیمی یازدهم، 
.188 صحیح است. 4گزینه 

 موارد ذکر شده درست است.همۀ 
 )69صفحۀ (شیمی یازدهم، 

.189 صحیح است. 4گزینه 
 ها: بررسی گزینه

 ) درست3) درست                2) درست               1
هاي تک عاملی با تعداد کربن برابر نسبت  ) نادرست. آلدهیدها و کتون4
 م ایزومرند.ه به

 )68و  67هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
.190 ح است.صحی 2گزینه 

Cابتدا میانگین آنتالپی پیوند  H کنیم. را محاسبه می 

kJ.mol 11660 4154

H
|

H C H
|

H

 

H H H
| | |

H C C C H
| | |

H H H

 

(C H) (C C) ( ) (C C)8 2 4020 8 415 2 4020 
C C kJ.mol 1350 

 )65صفحۀ (شیمی یازدهم، 

شود: 3تقسیم بر  1ش 
Fe O (s) CO(g) Fe O (s) CO (g)CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)2 3O 2O (s) COO (s) CO (s)O1 2 1CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)CO(g) Fe O (s)Fe O (s)CO(g)3 3 3(g)(g) 3 4( )

kJHH1
48 163

برابر شود: 2معکوس و 2ش 
FeO(s) CO(g) Fe(s) CO (g)22FeO(s) CO(g) Fe(s)COCO(g) Fe(s)COCO

H ( ) kJH ( )(2 ))))

2معکوس و 3ش 
برابر شود: 3

Fe O (s) CO(g) FeO(s) CO (g)CO(g) FeO(s)CO eOO 2
2 2Fe O (s) 2
3 3( )3 4 3

H ( ) kJH ( )H (3
2 )))3

H:واکنش اصلی برابر است با
kJH H H H1 2 3H HH 16 22 14 20

کنیم: کیلوگرم آهن را محاسبه می28ن، گرماي الزم براي تولید 
molFe kJg Fe kJg Fe molFeg Fe l

3 1 20molFe28 10 500056g Feگرما?kJ

صحیح است.3نه 
ها:سی گزینه

در منابع معتبر علمـی بـا عالمـت مثبـت     را ادرست. ارزش سوختی 
دهند. ش می

ادرست. آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سـوختن  
اکسیژن خالص است.مول از یک ماده در مقدار کافی

ت د

22 %: 2020 820
20 درصد جرمی60

66 %: 6060 860
20 درصد جرمی اک60

ص(شیمی دوازدهم،
صحیح است.4گزینه  187.
Cپیوند  Oگانه است. پس انـرژي بیشـتري از   سهC O

دارد و بیشترین آنتالپی پیوند را دارد.
Oپیوند  Oگانه است، پـس آنتـالپی پیونـد بیشـتريدو
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