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 زبان و ادبیات فارسی
.1 صحیح است. 3گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) شایق: آرزومند، مشتاق (فایق= برگزیده، برتر، چیره، مسلط)1
 ) سیماب = جیوه2
 ) محمل= کجاوه، مهد (مهمل= بیهوده)4

 نامه) ، واژه9تا  6هاي  (فارسی یازدهم، درس
.2 صحیح است. 4گزینه  

 شفق= سرخی افق پس از غروب آفتاب / ملکوت: جهان باال
 نامه) ، واژه9تا  6هاي  درس(فارسی یازدهم، 

.3 صحیح است. 1گزینه  
 نامه) ، واژه11و  10هاي   (فارسی دوازدهم، درس

.4 صحیح است. 2گزینه  
 ها: بررسی گزینه

همگی با شـکل درسـت   » ترجیح«و » ثنا«، »تفضیل«، »بصر«، »لقا«) واژگان 1
 اند. کار رفته به
ـ » غـرض « واژةکار رفته؛ ولی  درست به» فراق«واژة ) 2 طـور غلـط بـه شـکل      هب
 نوشته شده است و همین گزینه پاسخ ماست.» قَرض«
همگـی ارزش امالیـی دارنـد و درسـت     » بحر«و » غربت«، »طینت«) واژگان 3
 اند. کار رفته به
 ارزش امالیی دارند و درست هستند.» طبع«و » صفیر«) واژگان 4

 )9(فارسی یازدهم، درس 
.5 صحیح است. 1گزینه  

 ذلّه شدن خبر قابل عرض/ زلّه شدن  خبر قابل ارز 
 )11و  10هاي  (فارسی یازدهم، درس  

.6 صحیح است. 3گزینه  
 )11و  10هاي  (فارسی دوازدهم، درس

.7 صحیح است. 4گزینه  
 ها: بررسی گزینه

ـله   چهرة ) آفتاب: استعاره از 1 ـار/ سلس ـان ی ـاي جعـد پـر خـم:      درخش ـافۀ  ه اض
 تشبیهی است.

 ) لعل: استعاره از لبان سرخ یار/ چو یاقوت قدح خنده زدي: تشبیه دارد.2
 یار چهرة) گل: استعاره از 3
 قرص نان مثل خورشید عالم تاب است. :شود ) فقط تشبیه دیده می4

 )8(فارسی یازدهم، درس 
.8 صحیح است. 4گزینه  

 ) به بلندي و راست قامتی2) به درستی 1 :ایهام به راستی 
 اغراق در بلندي قد)/ جناس (تشبیه قامت به سرو  سر، سرو 

.9 صحیح است. 2گزینه  
 ها: بررسی سایر گزینه

 ها با چند نقش پا معادله برقرار است. ) بین جوانی با طاووس و داغ1
 ) مصراع دوم مصداق و مثالی براي مصراع اول است.4و  3

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

 بررسی موارد:
 سوره فتح 10د) یداهللا فوق ایدیهم تضمین به آیه 

 ب) درد سر کنایه از زحمت و گرفتاري
 هاي لیلی و مجنون اشاره به داستان لیلی و مجنون (تلمیح) هـ) واژه

 الف) دود استعاره از غم و اندوه
 ، ظالم و ستمگر2، خوردن خون 1م) خوارتر (ایها و) خون

 المثل است. ج) خرِ کسی از روي پل گُذشتن، یک تمثیل عامیانه و ضرب
.11 صحیح است. 1گزینه  

ـ  )4    نوایی ـ جایی )3هوایی   ـ شکستۀ  )2  دیدةروي 
 فرایند افزایش دارد.» هماي اوج«در » ي«

.12 صحیح است. 3گزینه  
 ها ، آن دستاز دست رفته کینۀهاي آهنی،  باز، این نور، میله پنجرةگروه وصفی: 

 اش هایش، کینه هایش، دلش، دست ایش، لبه گروه اضافی: چشم
.13 صحیح است.1گزینه  

 تپان نقش مسند دارد.
 ها: بررسی سایر گزینه

 کفر و غم ایمان ندارم سرندارم /  جان برگ) نگارا بی تو 2
 الیه   مفعول مفعول مضاف                 

 پذیر است. مفعول» دارد«نکته: فعل 
 »)شد«فعل خانوادة  هممشو ( بیگانههستیم /  تو) ما براي 3

 متمم          مسند            
 طفیل عشق برهانی خودخود را از دست  مگر) 4

 الیه قید                  مضاف     
 قید است.» شاید«و » است امید«مگر: به معناي 

.14 صحیح است. 2گزینه  
 رقص کنان: ونديـ  مرکب است و سه هجا (بخش) دارد.

.15 صحیح است. 3گزینه  
 مفهوم کلی بیت: (زندگی و مرگ من فرقی ندارند)

 به ناپایداري دنیا و فناي موجودات اشاره کرده است. 4و  2، 1هاي  در گزینه
.16 صحیح است. 3گزینه  

 حیرانی و ناتوانی عقل و عشق اشاره دارد.در این گزینه به 
 ها: بررسی سایر گزینه

ـام حسـین    بریدة) اشاره به شام غریبان کربال و سر 1 در غـروب عاشـورا    )(ام
 دارد.

 ) به اسارت حضرت زینب (س) و شام غریبان اشاره دارد.2
 ) اشاره به ماجراي مسلم بن عقیل و واقعه عاشورا دارد.4

 )97و  96هاي  صفحه، 11ازدهم، درس دو(فارسی 
.17 صحیح است. 2گزینه  

  به زخم اعتبار و ارزش داده است. 2 گزینۀدر بیت سؤال و بیت 
 )11(فارسی یازدهم، درس 

.18 صحیح است. 4گزینه  
 به عدم ظاهربینی اشاره کرده است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 ها ) توصیف طبیعت و زیبایی1
 ) عشق باعث جاودانگی است2
 کنند ) ناپختگان حال عاشق را درك نمی3
.19 صحیح است. 1گزینه  

ـا در   عکـس آن مطـرح    1گزینـۀ  در بیت سؤال هجران به پایان رسیده است، ام
 شده است.

 ها: بررسی سایر گزینه
 آورد نیکوست. ) هر آنچه را که یار بر سر عاشق می2
 ) اندوه و حسرت بر عمر گذشته.3
 پایدار است.) وفاداري در میان اهل ارادت 4
.20 صحیح است. 3گزینه  

 عاشق آرزو دارد عمرش به معشوق افزوده شود.
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) عاشق همواره به دنبال معشوق است.1
 بازي در راه معشوق ) جان4و2

 زبان عربی
.21 صحیح است. 3گزینه  

ـارت/ الحکمـۀ و الموعظـۀ        اُدع: فرا بخوان، دعوت کـن/ سـبیل ربـک: راه پروردگ
ـا راهـی کـه/        :الحسنۀ: حکمت و اندرز نیکو/ جادلهم ـالّتی: ب با آنان سـتیز کـن/ ب

 اَحسن: بهتر، بهترین
 )38صفحۀ (عربی یازدهم، 

.22 صحیح است. 2گزینه  
ـاهد:    کُلّ االشجار: همه درختان/ المعمرّة: کهنسال/ مواصفات: ویژگی ـایی/ النُش ه

 بینیم/ االُخري: دیگري نمی
 )27و  26اي ه صفحه(عربی یازدهم، 

.23 صحیح است. 3گزینه  
 کلمات مهم:   ترجمۀ

ـالی کـه     کان یجرّ: می کشید/ صدیقی المصلّح: دوست تعمیرکارم/ معطّلـۀ (در ح
 حال)/ الجرارة: تراکتور/ موقف تصلیح السیارات: تعمیرگاه خودرو خراب است 
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 ها: بررسی سایر گزینه
ـالی     1 ـا را درح ـا (ماشـین م بـرد   شـده بـود)/ مـی    کـه خـراب   ) ماشین خـراب م

 کشید) (می
ـا (ماننـد       2 ـارم) ماشـین خـراب م ) دوستم که تعمیرکار است (دوسـت تعمیرک

 )1 گزینۀ
 ) دوستم تعمیرکار بود (دوست تعمیرکارم)4

 )23 صفحۀ، 2(عربی دوازدهم، درس 
.24 صحیح است. 2گزینه  

ـانی کـه.../ قُتلـوا:       أتذّکر: به یاد می ـاج الـذین... : حاجی کشـته شـدند/   آورم/ الحج
 که آنان بودند... مظلومین: مظلومانه (حال)/ و هم کانوا: درحالی

 )16صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
.25 صحیح است. 1گزینه  

 کلمات مهم:  ترجمۀ 
 آورد/ مخرج: بیرون آورنده النّوي: هسته/ یخرج: بیرون می

 ها: بررسی سایر گزینه
 آورد (بیرون آورنده) آرود)/ بیرون می ) بیرون آورنده (بیرون می2
 ها (دانه و هسته) ها و هسته ) دانه3
 شکافد (شکافنده) ) می4

 )25صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
.26 صحیح است. 4گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) دوستان خوشحال (دوستان با خوشحالی)1
 کردند) کردند (رفتار می ) کار می2
 دیدم)) پسري را خوشحال دیدم (پسر خوشحالی را 3

 )27و  21و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس 
.27 صحیح است. 4گزینه  

 آید شود/ یعجبنی: خوشم می ینتَفع: سود برده می
 )42و  41هاي  صفحه(عربی یازدهم،

.28 صحیح است. 3گزینه  
شـود؛ ولـی در مفهـوم ذکـر شـده،       جمله: گوینده با سخنش شناخته می ترجمۀ

 توصیه به خاموش بودن و سکوت است.
 )39و  38هاي  صفحه(عربی یازدهم،

.29 صحیح است. 3گزینه  
 ها: بررسی سایر گزینه

 ) یذهب (یذهبون)      2) یذهبون (یذهب)/ المباراة (باید جمع باشد)  1
 ترجمه نشده (فرحین)) المباراة (المباریات)/ حال 4

 )31صفحۀ ، 3(عربی یازدهم، درس 
 )21و  20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس

.30 صحیح است. 2گزینه  
 موارد (الف)، (ب) و (د) اشتباه هستند.

 بررسی عبارات:
 کننده) متضاد نظیف (تمیز) نیست. الف) ملوثۀ (آلوده

 ست.ها) نی ب) الزّارع (کشاورز) مترادف المزارع (مزرعه
 د) مرمی (دروازه)

 )31و  27هاي  صفحه، 4و  3هاي  (عربی یازدهم، درس
.31 صحیح است. 3گزینه  

 است.)» خاطرات«به معناي » ذکْرَیات(«ذکریات 
 )17صفحۀ ، 2  (عربی دوازدهم، درس

.32 صحیح است. 2گزینه  
 ها: بررسی سایر گزینه

منفصـل (ضـمیر متّصـل)     ) ضمیر 3) فاعله ضمیر الهاء البارز (فاعله الفلّاحون)  1
 ) مفعول (مضاف الیه)4

 )41صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
.33   صحیح است. 4گزینه  

 جمله حالیه نیست.» و اُساعد ... «در این جمله 
 ترجمه متن:  

ـا  داد دسـتور  و کنـد  شهر خود بنا در مسجدي تا خواست پادشاهی  در کسـی  ت
نکنـد. ایـن مسـجد     کمکـی  هـیچ  ،دیگري چیز هر نه و مالی نه ،مسجد ساخت

ـاه در خـواب       ساخته شد و اسم پادشاه بر ورودي آن قـرار داده شـد. شـبی پادش
ـاه  اسـم  و آمـد  فـرود  آسـمان  از فرشـتگان  از اي که گویی فرشته دید را از  پادش

ـاه  نوشـت. چـون   را زنـی  اسـم  و کـرد  عوض مسجد بیـدار شـد    خـواب  از پادش
واقعی بوده یا خیر؟ پـس بـه او خبـر     این خواب آیا بفهمد تا فرستاد را سربازانش

ـا  داد است. سپس شاه دسـتور  بر مسجد همچنان شما که اسم دادند  را زن آن ت
ـان حاضـر    نزدش به ـاه   بیاورند. پـس زن، ترس ـا : پرسـید  وي از شـد. پادش  درآی

ـاه  اي: کردي؟ گفت ام کمکی مسجدي که ساخته ساخت  و پیـر  زنـی  مـن  پادش
 توانستم که در ساخت آن کمک کـنم؛ ولـی روزي مـن    نمیو  ام کهنسال و فقیر
ـایی را دیـدم کـه چـوب     اسب از گذشتم. یکی می مسجد کنار از ـایل    ه ـا و وس ه

ـالی  کـرد،  ساخت مسجد را حمل می ـاهی        درح کـه تشـنه بـود و بـه دلیـل کوت
ـا از آن بنوشـد پـس        طنابش این حیوان نمی توانست که بـه آب نزدیـک شـود ت

 مـن  ......آري :گفـت  بنوشد. پادشاه آب تا بردم تر نزدیک را سطل آب برخاستم و
 نکرد. قبول من از خداوند و گفته شود پادشاه مسجد تا ساختم مسجدي

.34 صحیح است. 3گزینه  
 پادشاه مسجد را براي خدا نساخت و اثرش را دید.

 ها: در سایر گزینه
 ) زن، شبانه اسمش را بر مسجد نوشته بود.1
 داد. ها آب می رفت و به اسب مسجد می) زن هر روز به سوي 2
 ) قصد همه مردم از ساخت مسجد، کسب ثواب است.4
.35 صحیح است. 1گزینه  

ت خیـري در آن      متن در مورد این بود که کار وقتی نزد خـدا ارزش دارد کـه نیـ
 ترین گزینه است. مناسب 1گزینۀ باشد. پس 

 ها: در سایر گزینه
 تر است، احترام بگذاریم.) ما باید به کسی که از ما باتقوا2
 گویید؟ دهید، می ) چرا آنچه را انجام نمی3
 ) اخالص در عبادت پسندیده است.4
.36   صحیح است. 4گزینه  

 در این گزینه واو حالیه به کار نرفته و صحیح است.
 آید. نکته: واو حالیه بر سر فعل نمی

 ها: بررسی سایر گزینه
 جود دارد (الکذب و الحسنی)تا معرفه به ال و 2 گزینه،) در این 1
ـاحک «کار رفتـه اسـت و نقـش     ) در این گزینه حال از نوع جمله اسمیه به2 » ض

 خبر است.
 تواند وصفیه باشد. آمده و نمی» و«بعد از » زرعی«) دقت کنید که 3

 )41و  29هاي  صفحه،  4و  3هاي  (عربی یازدهم، درس
 )22و  21، 20هاي  صفحه، 2(عربی دوازدهم، درس 

.37 صحیح است. 3گزینه  
ـازي نیسـت کـه بـه شـکل نکـره        خبر اگر یک اسم تنها و نکره باشد (صدیق) نی

 ترجمه شود.
 )30صفحۀ ،  3(عربی یازدهم، درس 

.38 صحیح است. 4گزینه  
ـال اسـت و   » باکیـۀً « 1گزینـۀ  در این عبارت صفت و نکره است. در » کثیرة« ح

 خبر هستند.» لطیفۀ«و » کبیرة« 3گزینۀ در 
 )30و  29هاي  صفحه، 3(عربی دوازدهم، درس 

.39 صحیح است. 1گزینه  
 خواهد. صورت سؤال حال مفرد (از نوع اسم) را می

 ها: بررسی سایر گزینه
 ) ضعیفاً حال است.4) خائفین حال است.  3) راکبین حال است.  2

 )20صفحۀ ، 2(عربی دوازدهم، درس 
.40 صحیح است. 3گزینه  

ـا جملـه حالیـه     جمله حالیه است، در سایر گزینه» نوهم یتأملو«در این جمله  ه
 وجود ندارد.

 )22 صفحۀ، 2(عربی دوازدهم، درس 
 فرهنگ و معارف اسالمی

.41 صحیح است. 4گزینه  
ـات قـرآن   یتعلیم و تبی وظیفۀ) عالوه بر رساندن وحی به مردم پیامبر ( ن آی

ـاب آسـمانی دسـت       را نیز برعهده داشت تا مردم بتوانند بر معارف بلنـد ایـن کت
 عمل کردن به آن را بیاموزند. شیوةیابند و جزئیات احکام و قوانین و 

 )48و  47هاي  ، صفحه4(دین و زندگی یازدهم، درس 
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.42 صحیح است. 2گزینه  
برند به  که گمان می اي کسانی   دهآیا ندی«فرماید:  نساء می سورة 60 آیۀخداوند در 

خواهنـد   آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شد، ایمان دارند؛ اما مـی 
ـاغوت   ان یریـدون  ﴿داوري به نزد طاغوت برند  ـاکموا الـی الط ... و شـیطان  ﴾یتح

 ».﴾ان یضلّهم ضالالً بعیدا﴿بکشاند  يخواهد آنان را به گمراهی دور و دراز می
 )50صفحۀ ، 4و زندگی یازدهم، درس (دین 

.43 صحیح است. 3گزینه  
ـام خمینـی (ره) در    ، ضـرورت پـذیرش والیـت    3گزینـۀ  موضوع سؤال و پیام ام

 الهی و نفی حاکمیت طاغوت است.
 )52تا  49هاي  صفحه، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 

.44 صحیح است. 4گزینه  
 ایمان و عمل آنان بستگی دارد. درجۀها از این هدایت به  مندي انسان میزان بهره

 کرد. )... به اذن الهی در عالم خلقت تصرف میـ رسول خدا (
 )53و  52، 51هاي  ، صفحه4(دین و زندگی یازدهم، درس 

.45 صحیح است. 3گزینه  
ـاد دادخـواهی مظلـومی را کـه از       «فرمایـد:   ) میرسول خدا ( هـر کـس فری

 »ي آن مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست.طلبد، بشنود؛ اما به یار مسلمانان یاري می
 )57صفحۀ ، 4(دین و زندگی یازدهم، درس 

.46 صحیح است. 2گزینه  
ـام      ـالت بـه انج اهمیت فرمان خداوند به آن میزان است که اگر انجام نگیـرد، رس

 ﴾و ان لم تفعل فّما بلّغت رسالته﴿نرسیده است: 
 )69و  68هاي  صفحه، 5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.47 صحیح است. 3گزینه  
ـام علـی   «تطهیـر، چـون اهـل بیـت      آیـۀ با توجه به  معصـوم  » )( ازجملـه ام

دسـتورات الهـی اسـت.     کننـدة  بیانهستند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و 
 تطهیر قابل برداشت است. آیۀپس علت، عصمت ایشان است و عصمت تنها از 

 )71و  70هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 
.48 صحیح است. 2گزینه  

 منزلـۀ تو بـراي مـن بـه    «فرمایند:  خطاب به امیرالمؤمنین می تدر حدیث منزل
 »هارون براي موسی هستی؛ جز اینکه بعد از من پیامبري نیست.

ـان شـما دو چیـز گـران     «فرمایـد:   و خداوند در حدیث ثقلین می ـا   مـن در می به
این دو تمسک جوییـد، هرگـز    گذارم؛ کتاب خدا و عترت، اهل بیتم را. اگر به می

 »  شوید... گمراه نمی
 )68و  67هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.49 صحیح است. 4گزینه  
از جانـب رسـول خـدا     )( والیت و اعالم والیت حضرت علی آیۀ شرایط نزول

ـان    ( ـا امک )، براي آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشـنوند ت
 مخفی کردن آن نباشد.  

ـا هـر روز    تطهیر، مـدت آیۀ ) براي آگاه شدن مردم از موضوع پیامبر اکرم ( ه
گذشـت و اهـل خانـه را     (س) می خانۀ فاطمۀصبح، هنگام رفتن به مسجد از در 

 خواند. یر را میتطهآیۀ زد و  صدا می» اهل بیت«
 )71و  70، 65هاي  صفحه ،5(دین و زندگی یازدهم، درس 

.50 صحیح است. 3گزینه  
ـاد و   کرد و هم به دنبال بناي جامعـه  ) هم با فقر مبارزه میرسول خدا ( اي آب

ـان بـه مخالفـت        کوچکبا دور از محرومیت بود و هم  شـمردن فقیـران و بینوای
 خاست. برمی

 )80صفحۀ ، 6رس (دین و زندگی یازدهم، د
.51 صحیح است. 4گزینه  

ـا        بدي«فرمایند:  می ـازگو نکنیـد، زیـرا دوسـت دارم ب هاي یکدیگر را پیش مـن ب
ـاورده     «و » دلی پاك و خالی از کدورت با شما معاشـرت کـنم   ـان نی بـه مـن ایم

 »اش گرسنه باشد. است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه
 )80و  77هاي  صفحه ،6(دین و زندگی یازدهم ، درس 

.52 صحیح است. 3گزینه  
) فرود آمد، آواي اندوهگین شـیطان را شـنیدم.   که وحی بر پیامبر ( هنگامی
اي پیامبر خدا، این فریاد انـدوهناك چیسـت؟ پاسـخ داد: ایـن شـیطان      «گفتم: 

 »است که از پرستش خود ناامید شده است...
 )83و  82هاي  صفحه، 6(دین و زندگی یازدهم، درس 

.53 صحیح است. 3گزینه  
کرد، مگـر اینکـه    ) در سخن گفتن با مردم و یارانش آنان را منع نمیپیامبر (

ـان را از    کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر می  زد، در این موارد بـود کـه آن
 داشت. بحث باز می ادامۀ

بردباري و مالیمتی که در برابر ضایع شـدن حـق شخصـی     همۀ) با پیامبر (
ـاه نمـی   خود داشت، در برابر ضایع شدن حقوق افراد جامعه می آمـد   ایستاد و کوت

 کرد. و متجاوزان حقوق مردم را مجازات می
 )79و  77هاي  صفحه ،6(دین و زندگی یازدهم ، درس 

.54 صحیح است. 4گزینه  
ـاري ازجملـه     ظلم به دیگران و افزایش گناه، اعم  ـار زیانب ـاعی، آث از فردي و اجتم

ـال دارد، ایـن موضـوع مربـوط اسـت بـه         نزول بال و عدم استجابت دعا را بـه دنب
ـان در زنـدگی او   «سنت  ـال انس ـادق    » تأثیر اعم ـام ص مـن  : «)(و حـدیث ام

 نیز در همین راستا است.» یموت بالذّنوب...
 )78صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.55 صحیح است. 4گزینه  
 امداد خاص به افراد پاك سنت توفیق است، نه امداد!

ـال تـالش و مجاهـدت     یکی از جلوه هاي این توفیق، نصرت و هدایت الهی به دنب
 است.

 )75صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.56 صحیح است. 3گزینه  

ـانه  ـاي الهـی و نیـز بهـره      ـ شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نش ه
 شود. گرفتن از طبیعت می

 ـ براساس تقدیر الهی جهان خلقت قانونمند است.
 )71صفحۀ ، 6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.57 صحیح است. 2گزینه  
ـانی        ـان الهـی از حتمـی و همگ ـان سـنت امتح خداوند در قرآن کریم قبل از بی

گوید و پس از آن (تأخر) از بازگشت به سـوي او (خداونـد)    بودن مرگ سخن می
کــلّ نفــسٍ ذائقــۀ المــوت و نَبلــوکُم بالشَّــرّ و الخَیــرِ فتنــۀً و الینــا ﴿گویــد:  مــی

 ﴾تُرجعون
نیز در مـورد سـنت    3گزینۀ بیان خود سنت امتحان در این آیه است و  1گزینۀ 

 اي دیگر. امتحان الهی است در آیه
 )69صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

.58 صحیح است. 3گزینه  
ـاطن افـراد اسـت، بایـد ایـن          در سنت امداد عام الهی که سـبب آشـکار شـدن ب

هــاي آن بــه برخــی  موضــوع را در نظــر بگیــریم کــه روي آوردن دنیــا و لــذت 
 لطف خداوند به آنان نیست. نشانۀگناهکاران 

 )74صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 
.59 صحیح است. 3گزینه  

 دهد. دن، عمر را افزایش میصله رحم، محبت به خویشان و صدقه دا
حالل، آب دادن به درخت تشنه، سیراب کردن  لقمۀـ احسان به والدین، امانتداري، 

 بخشد. دیگران زندگی را بهبود می غصۀ حیوانات، برطرف کردن غم و اندوه و
 )78صفحۀ (دین و زندگی دوازدهم، 

.60 صحیح است. 3گزینه  
ـان اسـت کـه خداونـد      «... فرماید:  حدیث می در ادامۀ )( امام صادق ایـن هم

 »﴾سنستدرجهم من حیث الیعلمون﴿فرموده؛ 
 )77صفحۀ  ،6(دین و زندگی دوازدهم، درس 

 زبان انگلیسی
.61   صحیح است. 1گزینه  

 ترجمه: براي تعطیالت به باغی رفتیم که استخر بزرگی داشت.
ـا اسـتفاده    gardenکلمۀ طور که در ترجمه مشخص است قصد داریم  همان را ب

ـابراین   ـان مالکیـت مـی     whoseاز یک شبه جمله توصیف کنیم، بن کنـد   کـه بی
ـار مـی       whomو  whoحذف شده و  ـان بـه ک ـابراین   نیز فقـط بـراي انس رود بن

 صحیح است. thatگزینۀ 
 )57صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.62 صحیح است. 2گزینه  
سوم شخص به کار رفتـه، پـس جملـه شـرطی بـه       sبدون  heبا نهاد  putچون 

 زمان گذشته است.
 )60صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
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.63 صحیح است. 2گزینه  
ـاده     readو  seeنکته: در قسمت اول جمله با توجـه بـه فعـل     ـال س ـان ح از زم

اي کـه در طـول دوران    شود و در قسمت دوم جمله براي بیان تجربه استفاده می
ـال      زندگی شخص اتفاق  ـان ح ـاقی اسـت، از زم افتاده است و هنوز هم اثـر آن ب

 شود. کامل استفاده می
ـاه مـی     ـاب زنـدگی    ترجمه: هنگامی که بـه عقـب نگ خـوانم،   ام را مـی  کـنم و کت

 ام. بینم که زندگی بسیار جالبی داشته می
 )2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 

.64 صحیح است. 3گزینه  
ـا را    ترجمه: وقتی که شما پسـوندها و پیشـو   ندها را تشـخیص داده و معنـی آنه

ـا را        دانید، به شما کمک می می ـاتی کـه آنه ـاي بسـیاري از کلم کند بـرروي معن
 خوانید تمرین کنید و یا معناي آنها را استخراج کنید. می
 ) تعریف کردن4) تشخیص دادن   3) ترکیب کردن   2) مرتب کردن   1

 )55صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 
.65 صحیح است. 4گزینه  

ـا، شـما اغلـب     ترجمه: در تابلوها و اعالمیـه  ـار شـکل    NOکلمـۀ  ه  ingرا در کن
 بینید که به معناي آن است که آن کار ممنوع است. می
 ها ) تابلوها، اعالمیه4) اخطارها   3ها    ) معرفی2) اسم مصدرها   1

 )73صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی یازدهم، درس 
.66 صحیح است. 3گزینه  

انـد)، ماننـد    اند (کنار گذاشـته  هاي خوب خود را ترك کرده از مردم عادتبعضی 
 هاي روزانه یا شرکت کردن در رویدادهاي اجتماعی. ورزش

 ) ترك کردن یا کنار گذاشتن  3) خاموش کردن   2) تربیت کردن   1
 ) بیدار شدن4

 )64صفحۀ (زبان انگلیسی یازدهم، 
.67 صحیح است. 1گزینه  

 وري نماییم.آهستیم تا لیستی از افراد مناسب این کار گرد ترجمه: ما در تالش
 )43صفحۀ (زبان انگلیسی دوازدهم، 

.68 صحیح است. 4گزینه  
خواهنـد در   اي) افرادي وجود دارند که فقط مـی  ترجمه: در هر اجتماعی (جامعه

ـ هر نوع خانـه   ـا بـی     یک خانه زندگی کنند  ـان هسـتند،    اي کـه بشـود. آنه خانم
 شهر.ساکنین نامرئی 

 ) نامرئی4نظام    ) بی3) غیرمنتظره   2) غیرقابل درك   1
 )69صفحۀ ، 2(زبان انگلیسی دوازدهم، درس 

 :Clozeترجمۀ 
ـاي        دیکشنري تک زبانه، نوعی دیکشنري اسـت کـه بـراي برطـرف کـردن نیازه

ـاد مـی       ـارجی ی ـان خ اسـت. ایـن    طراحـی شـده  گیرنـد   اساسی افـرادي کـه زب
ـاتی اسـت     دیکشنري ـامل اطالع ـارة  ها براي یادگیرندگان ش ـاربرد،   درب گرامـر، ک

ـا   نامـه  و به کارگیري لغات که عمدتاً از لغـت  ترکیب واژگاناشتباهات متعارف،  ه
حذف شده. چرا که متکلمان بومی یک زبان، این بخش از زبان را به طـور ذاتـی   

ـانی سـخت نوشـته     ه در دیکشنري تعاریفدانند. هر چند  می اي استاندارد بـه زب
ـاده زبانه هدف ایـن اسـت کـه     هاي تک نامه اند، اما در لغت شده و در دسـترس   س

 باشند.
.69 صحیح است. 4گزینه  
.70 صحیح است. 2گزینه  
.71 صحیح است. 1گزینه  
.72 صحیح است. 2گزینه  

 :1متن ترجمۀ 
1هاي مختلفی وجود دارند که حداقل  ترس

انـد.   معیت جهان را درگیر کردهج 4
ـا دارویـی    اما پزشکان معتقدند که به زودي امکان درمان وجود خواهد داشت. آنه

برنـد   اند که با دادن آن به بیمارانی که از بیماري تورم ریه رنـج مـی   را کشف کرده
 کند تا بر ترس خود نیز غلبه کنند. کمک می

ـاي قـوي    درمان عادي براي کسانی که از ترس برنـد قـرار گـرفتن و     رنـج مـی  ه
درمان در معرض بودن است. به ایـن معنـی کـه افـراد را بـه تـدریج در معـرض        
ـال اگـر    تماس با چیزي یا موقعیتی که از آن هراس دارند قرار دهیم. به عنوان مث

ـار مطـب         شما از دندانپزشکی می ـاق انتظ ترسید شـما ممکـن اسـت ابتـدا در ات
ـا دندانپزشـک صـحبت کـرده و بعـد روي      دندانپزشکی قـرار بگیریـد. سـپس     ب

ـاي   صندلی دندانپزشکی بنشینید. این قرار گرفتن در معرض به همراه تکنیـک  ه

همـۀ  باشد. اگر چه درمان قرار دادن در معرض موقعیت در مـورد   آرام کننده می
کنند که داروي جدیدي کـه باعـث    شود و پزشکان فکر می افراد میسر واقع نمی
شود و در یادگیري و حافظه تأثیرگـذار اسـت،    ایی از مغز میه تغییراتی در بخش

 شود. در آینده براي درمان ترس نیز استفاده می
ـا       ـا از ایالـت جورجی مایکل دیویس از دانشگاه اموري در دانشـگاه پزشـکی آتالنت

ـا را در       30اي را بر روي  مطالعه ـام داد و آنه ـاع داشـتند، انج نفر که تـرس از ارتف
ـانی      اي قرار داد که باال و پایین می آسانسوري شیشه رفـت. در ایـن تحقیـق کس

داشتند.سایرین که به آنها دارو داده شده بود، احساس ترس کمتري نسبت به 
.73 صحیح است.   2گزینه  

 مختلف قرار دارند. هاي ترجمه: چند نفر تحت تأثیر ترس
.74 صحیح است. 2گزینه  

ترسـد   یا مـوقعیتی کـه از آن مـی   ترجمه: به تدریج و مستقیماً کسی را با چیزي 
 درگیر کردن تعریف است براي .........

.75 صحیح است. 4گزینه  
 ترجمه: آکروفوبیا یعنی چه؟

.76 صحیح است. 4گزینه  
 ترجمه: براساس متن کدام جمله درست نیست؟

 :2متن ترجمۀ 
ـان انگلیسـی کمـی         ـاپ مقالـه بـه زب براي بسیاري از محققان و دانشـجویان، چ

ـا       میدشوار به نظر  رسد. در چنین مواردي دیکشـنري کمکـی بـراي تـالش آنه
هاي انگلیسی بسیار گسـترده اسـت و اگـر الزم اسـت      دیکشنريحوزة باشد.  می

که براي برطرف کردن نیاز خود یک دیکشنري انتخاب کنیـد، بایـد بدانیـد کـه     
ـا چـه مـی    دیکشنري خواهیـد   ها چگونه با هم متفاوت هستند و اینکه شما از آنه

مهم است. هر چند که دیکشنري عموماً براي جستجوي یک لغـت ناآشـنا و    نیز
ـا اغلـب دیکشـنري    پیدا کردن معنی آن استفاده می ـا را بـراي اهـداف     شود، م ه

کنیم. دیکشنري را بـه عنـوان ابـزاري چنـدمنظوره در نظـر       دیگري استفاده می
ـاقوي سو   ـاي مختلفـی را برطـرف مـی      ئبگیرید. ماننـد چ د، کنـ  یسـی کـه نیازه

 ها نیز چنین هستند.   دیکشنري
ـافی نیسـت. بـراي اینکـه لغـت         همیشه دانستن اینکه کلمه به چـه معناسـت ک

ـا شـود الزم اسـت بـدانیم یـک لغـت چگونـه        دامنۀ جزئی از  واژگانی کاربردي م
ـا     استفاده می شود. چگونه با لغت مشابه دیگر، متفاوت است. آیا بسـیار رسـمی ی

ود. ما ممکن است بدانیم کـه یـک لغـت بـه چـه      ش غیررسمی در نظر گرفته می
ـا مطمـئن نباشـیم کـه چگونـه هجـی         معناست و چگونه اسـتفاده مـی   شـود ام

ـا شـکل جمـع آن را         می ـاپ کنـیم ی شود. ممکن است الزم باشـد کـه آن را چ
ها و کامپیوترهایی که سخنگو دارنـد، تلفـظ لغـت را     CDها و  بدانیم. دیکشنري

ـاب       اند. شما حتی می آسان کرده ـایی انتخ ـایی و آمریک توانید بـین تلفـظ بریتانی
کنید. بدون چنین سهولتی الزم است که اصول آواشناسـی کـه بـه ویـژه بـراي      
ـاهی دانسـتن اصـل یـک کلمـه نیـز         نشان دادن تلفظ درست شده را بـدانیم. گ

ـانی بـه   کلمـۀ  (سمت الشـمس) از دو   perihelionکلمۀ کند. مثالً  کمک می یون
(خورشید) ساخته شـده اسـت. از    helios (sun)(اطراف) و  peri (around)نام 

ـاي دیکشـنري   آنجا که فضا همیشـه از محـدودیت   ـاپی اسـت برخـی      ه ـاي چ ه
 اندازند. ها این اطالعات را از قلم می دیکشنري

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

.81 است.صحیح  1گزینه  
دهد و طبق آن زمـین در   زمین در حضیض خورشیدي اول دي ماه را نشان می

 دهد. دي ماه را نشان می ، تیر ماه و در حالت حالت 

A
B

A
B

يد

نیدرورفدنفسانمهب
تشهبیدرا

دادرخ

ریت
دادرم

رویرهش رهم نابآ
رذآ
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.82 صحیح است. 2گزینه  
23/محور زمین، نسبت به خط عمود بر صـفحه مـدار آن بـه دور خورشـید      5 

چرخد، جهـت محـور    درجه انحراف دارد. در حالی که زمین به دور خورشید می
ـال، قطـب شـمال       آن تقریباً تغییري نمی کند. در نتیجه، در مواقـع معینـی از س

 گیرد.   روبه سوي خورشید و در مواقع دیگر دور از آن قرار می

يدجلا سأر

یبطق رادم

اوتسا ناطرسلا سأر
ر همیظع هریاد

ییانشو

دیشروخ هعشا
166 2
41

123 2
0

166 2S1232

47

90
1662

43

1252

0
N1232

 
.83 صحیح است. 1گزینه  

ـاهمواري      دوران مزوزوییک با دوره تریاس شـروع مـی   ـاالیی آن ن شـود، سـطح ب
ـارج شـده   ناشی از فرسایش را نشان می ـاره    دهد، یعنی رسوبات از آب خ انـد، دوب

ـا    رسوبات به زیر آب رفته ترشـیاري کـه دوران سـنوزوییک شـروع      دورةانـد و ت
 اند. شود از آب خارج نشده می

.84 صحیح است. 3گزینه  
4مر ع نیمۀ 4

1 1 1 1 11 2 4 8 16 2
 aعنصر 

2عمر  نیمۀ 2
1 1 11 2 4 2

 bعنصر 

گنس نس گنس نس
رمع ۀمین دادعترمع ۀمینرمع ۀمینرمع ۀمین دادعت

 

1
2

a رمع همین
b رمع همین

گنس نس
رمع همین دادعت 4

گنس نس
 رمع همین دادعت 2

.85 صحیح است. 4گزینه  
ـالن   UFeS)و کالکوپیریـت   (PbS)گ C)2     هـر دو داراي عنصـر مشـتركS 

 هستند.
.86 صحیح است. 3گزینه  

x
6

25100 100 2 10
لخلخت یلاخ ياهاضف مجح

گنس لک مجح
 

m5 35 450یا10 10 
.87 صحیح است. 1گزینه  

 باشد. زمرد کانی سیلیکات، بریل می
.88 صحیح است. 4گزینه  

 باشد. کالکوپیریت سولفید مس و آهن می
.89 صحیح است. 3گزینه  

نفوذناپذیر (آبخوان تحت فشار). فشار آبخـوان تحـت    الیۀآبخوان محصور بین دو 
 باشد. فشار بیشتر از فشار اتمسفر می

ـار     منطقـۀ تغذیـۀ  آبـدار و   الیـۀ اشـباع،   منطقۀسطح فوقانی  آبخـوان تحـت فش
 آبگیري) فشاري برابر با اتمسفر دارد. منطقۀ(
.90 صحیح است. 4گزینه  

ـال تبـدیل مـی   پس از تجمع مواد گیاهی این مواد طی مراحلی بـه   شـوند در   زغ
ـاهی تجزیـه مـی    اولین مرحله بر اثر فعالیت باکتري شـوند و   هاي مختلف مواد گی

خـود ماننـد اکسـیژن و هیـدروژن را از دسـت       دهنـدة  تشـکیل بعضی از عناصر 
 دهند. می

 ریاضی 
.91 صحیح است. 4گزینه  

xyنمودار   آوریم: را یک واحد پایین می 2

1

x2 x2 1

1
 

)و برد آن  این تابع  دامنۀ ,  است. 1(
 )99صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.92 صحیح است. 2گزینه  
x x x x

2
22 1 3 4 2 31 25 5 5 5 55 

x x x x x x
2 4 2 3 2 25 5 4 2 3 4 5 0 

a c b x ,x | x x | | |1 2 1 21 5 1 5  )99صفحۀ (ریاضی یازدهم،  6
.93 صحیح است. 4گزینه  

 تابع را در یک دستگاه ببینید: 5نمودار هر 

log x5

log x2
y xx2x4

 )107و  105هاي  صفحه(ریاضی یازدهم،  
.94 صحیح است. 2گزینه  

( ) ( ) log [log ]1 2
1 1
2 2

1 13 2 3 1 3 22 2 

log [log ]1 2
5 55 9 5 1 9 2 9 1 

2پس حاصل نهایی  1  است. 1
 )107صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.95 صحیح است. 3گزینه  
fاگر  (a) fباشد، آنگاه  2 ( ) a1  شود. می 2

f(a) log ( a ) a a2
4

13 1 2 3 1 4 316 

a1 17 17116 16  )109صفحۀ (ریاضی یازدهم،  48
.96 صحیح است. 1گزینه  

x x x (I)2 29 0 9 3 3 
x x (II)1 0 1 
x x (III)1 1 2 

I II III ( , ) ( , )12 2 3II III ( ,II III (( , ( , )( ,, 
 این مجموعه عدد صحیح ندارد.

 )107صفحۀ (ریاضی یازدهم، 
.97   صحیح است. 4گزینه  

log log log log log loglog log log log log log48
150 3 50 3 100 2150 48 3 16 3 4 2 

b a
b a

2
 )111صفحۀ (ریاضی یازدهم،  4
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.98   صحیح است. 1گزینه  
f ( )5 )fو  0 )11  است: 2

af( ) a log ( b) log ( b) a b2 25 5 0 5 5 2 
a b2 5 

f ( ) a log ( b) log ( b) a2 211 11 2 11 2 
a ab b211 2 4 2 11 

a
a

a
b ( )

b
4 2 11 4 1 2 6
2 5 

a a f ( ) log ( )
b 2
2 2 1 19 1 19 3 1 4 3

 )115صفحۀ (ریاضی یازدهم،  3
.99 صحیح است. 1گزینه  

tfها  تابع جمعیت باکتري (t) 2100 ـال   2 f معادلـۀ است. ح (t) را  600
 کنیم: حل می

t t t log log log2 2
2 2 2600 100 2 6 2 2 6 2 3 

/
/ /

/

log t t h (min)log
04531 2 1 2 5 125 752 0  )117صفحۀ (ریاضی یازدهم،  3

.100 صحیح است. 2گزینه  
log (x ) log (x ) log (x ) x2 2

5 5 51 1 1 1 1 1 5 
x x2 6 6 

xها  لگاریتم دامنۀبا توجه به   صحیح نیست. 6
 )114صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.101   صحیح است. 2گزینه  
x y x y x y x y y x2 2 32 2 2 1 3 0 3 

log (x ) log( y x) log(x )( y x)2 3 1 2 3 1 
(x )( y x)2 3 10 

 گذاریم: می x3مقدار  yبه جاي 
(x )( x) x x x x2 2102 10 10 10 20 10 2 1 
x x (x ) x , y2 22 1 0 1 0 1 3 

xyحاصل 
1 1

 است. 3
 )112صفحۀ (ریاضی یازدهم، 

.102 صحیح است. 4گزینه  

x

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

x x

23 2
3

1
3

3 52 4 5 4
2 5

5
 

( )
f ( )

2 52 2 34 2 51 4 4  )92صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  8
.103 صحیح است. 4گزینه  

 کنیم: تابع را ساده می ضابطۀاول 
x( x )x x x x x x

x x x

56 33 3 3 31
1 1 1

 

) گیریم: حاال مشتق می x)
x

3
23

1
3

 

xاگر  323 باشد، داریم: 8
1 1 1 1

3 4 123 643  )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  8
.104 صحیح است. 3گزینه  

نقاطی که در آنها مقدار مشتق صفر است، مشخص شده است، دقـت کنیـد کـه    
 مقدار مشتق تقریباً صفر است، چون تابع افقی شده است. xدر 

 )91صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  
.105 صحیح است. 2گزینه  

xباید شرط پیوستگی و تساوي مشتق چپ و راست در   را چک کنیم: 1
: a ( ) b( ) ( ) a b2 31 2 1 1 2  طرش1

یگتسویپ
رادقم و پچ دح تسار دح

: ax bx22 3 1
پچ قتشم تسار قتشم

تسار و پچ ياه قتشم يواست طرش

x a b b a
a b ab

1 2 3 1 3 2 1
8 135

a b 3

 )79صفحۀ (ریاضی دوازدهم،   
.106 صحیح است. 4گزینه  

fحد داده شده همان  ( xاست. چون تابع در  1( پیوستگی چپ نـدارد،   1
 مشتق چپ آن در آن نقطه موجود نیست.

 )80صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 
.107 صحیح است. 2گزینه  

fدوم اگر  درجۀدر تابع  (b) f (c)  ،باشدb  وc  نسبت به محور تقارن تابع
bدوم متقارن هستند. پس  درجۀ cx  محور تقارن تابع است، پس: 42

a a f( )4 8 1 1 8 3  )74صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  122
.108 صحیح است. 3گزینه  

x ( ) x ( )

(x )f (x) (f ( ))g(x) g( )g ( ) lim limx ( ) x

2

1 1

1 0 111 1 1 

x ( ) x ( )

(x )f (x) ( ) (x )(x )f (x)lim limx x

2

1 1

1 0 1 1 1
1 1 

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

1
1 2 1 2

 )80صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  
.109 صحیح است. 3گزینه  

xx f (x) f (x)(x ) f ( ) f ( )y y
f (x) f ( )

2
1

2 2
2 1 2 1 2 1

1
 

f (  یابیم. را از روي خط داده شده می 1(
xy x y f( )12 2 104 4 13 3  : معادله خط 3

f ( 2هم شیب خط داده شده یعنی  1(
 است، پس: 3

f ( ) f ( )
f ( )2

20 4
2 1 2 1 3 3 8 72

100 100 1001 9  )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  9
.110 صحیح است. 3گزینه  
 گیري از طرفین داریم: مشتق با

x( x )f (x x ) g ( x ) f ( ) g ( )2 12 4 4 1 2 2 1 6 4 2 3 
f ( )
g ( )

4 2 1
3 6  )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  3
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.111 صحیح است. 2گزینه  
xf ( )xf ( ) x

xf ( )
x xxx f ( )f ( )

12 3 31 2 3 2 2 3 3
22 33

 

f ( )f ( )
f ( )

f ( )

12 1 2 1
2 1 

fبا توجه به شکل  ( )1 fو  1 ( )1  است: 2

( )

22
2 2 2 02 1  )87صفحۀ (ریاضی دوازدهم،  2

.112   صحیح است. 3گزینه  
xy x x

x x
2 2 12 13 3 3 1 2

2
 

xاگر  yباشد  1  نویسیم: خط مماس را می معادلۀاست.  1
y y m(x x ) y ( ) (x ) y x0 0 1 2 1 1 2 2 

y x2 3 
 است. -3مبدأ خط مماس برابر عرض از 

 )69صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 
.113 صحیح است. 3گزینه  

ـابع       در شکل نیم yمماس سـمت چـپ بـر نمـودار ت | x |3 xدر  1 1 
xمماس چپ در  رسم شده است. شیب نیم fبرابر  1 (  شود. می 1(

x x x

| x | (x )f (x) f ( )f ( ) lim lim limx x x

3 3

1 1 1

1 0 111 1 1 1 

x x

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

2
2

1 1

1 1 1 31 
) نقطۀمماس سمت چپ از  پس نیم ,  است:   -3گذرد و داراي شیب  می 10(

y (x ) y x0 3 1 3 3 
a عرض از مبدأ خط مماس است، پس:   a 3 

 )79صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

.114 صحیح است. 3گزینه  
 هاي داخل قدر مطلق مشتق ناپذیرند: هاي ساده عبارت ریشه

xx x x (I)2 01 0 1 1 
x x (II)1 0 1 

کنیم. در این نقطه حـدود چـپ و راسـت و     انفصال دامنه را هم بررسی می نقطۀ
ـاي چـپ و راسـت     مقدار تابع با هم برابرند، پس پیوسـته اسـت؛ ولـی مشـتق     ه

 نابرابرند:
xf ( ) ( x ) x f ( )2 00 1 2 0 0 

f ( ) ( x )0 2 1 1 
xپس   هم مشتق ناپذیر است. 0

 )91و  89هاي  صفحهم، (ریاضی دوازده
.115   صحیح است. 3گزینه  

ـازة دوم باشد، آهنگ تغییر متوسـط آن در   درجۀاگر تابعی  ـا آهنـگ    [a,b] ب ب
aاي آن در  تغییـر لحظــه  bx برابــر اســت. پـس ســرعت متوســط ایــن   2

] بازةدر  متحرك , ]1 xاي آن در  با سرعت لحظه 5 1 5  برابر است. 32
 )94صفحۀ (ریاضی دوازدهم، 

 شناسی زیست
.116 صحیح است. 2گزینه  

ـادة  جهش باعث ایجاد تغییـر در  ـاد       وراثتـی مـی   م شـود. ایـن تغییـر باعـث ایج
ـاي جمعیـت     گوناگونی می ـایی بق ـاگونی توان ـا را در شـرایط متغیـر     شود و گون ه

 دهد. محیط افزایش می
تواننـد   زا مـی   طور محدود تغییرپذیر است. افزایش عوامـل جهـش   وراثتی به مادة

 سرعت جهش را افزایش دهند. بهتر بودن یک صفت همیشگی نیست.
 )53تا  51و  47هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.117 صحیح است. 4گزینه  
ـاب طبیعـی رخ مـی    واسـطۀ تغییر سازگاري افراد یک جمعیـت بـه    دهـد.   انتخ

 دهد. ژنی تغییر می خزانۀ ها را در انتخاب طبیعی فراوانی دگره
 )56تا  53هاي  صفحه، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.118 صحیح است. 3گزینه  
ـاي پیـک      کتاب زیست 48 صفحۀ ،1ه به شکل با توج شناسـی دوازدهـم، در رن

است که در رناي پیـک جهـش یافتـه ایـن      GAAصورت  طبیعی توالی رمزه به
 است. GUAتوالی 

 )48 صفحۀ، 4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.119 صحیح است. 3گزینه  

 موارد صحیح هستند.همۀ 
 بررسی  موارد:

شناسـی) درخـت گیسـو     اي از زیست (شاخهشناسی  الف) براساس شواهد دیرینه
 میلیون سال پیش وجود داشته است. 170از 

ـاب زیسـت   58صفحۀ  11ب) با توجه به شکل  شناسـی دوازدهـم، دلفـین و     کت
هاي حفـظ شـده مشـترك     طور قطع توالی شیرکوهی نیاي مشترك دارند که به

 نیز دارند.
م دارند اما با توجـه بـه   ج) شیر کوهی و کوسه نیز اگرچه خویشاوندي دوري با ه

ـا تـوالی     این که هر دو جزء مهره ـان آنه ـاي حفـظ شـده     داران هسـتند، در ژنگ ه
 وجود دارد.

ـاد    د) ساختارهاي وستیجیال ردپاي تغییر گونه ها هستند و شواهدي دال بـر ایج
 مارها از تغییر سوسمارها دارند.
 )59تا  57هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.120 صحیح است. 2گزینه  
nصـورت   تواند به ها می انواع آمیزش n2 2،n n2 nو4 n4 باشـد کـه در   4

 شود. تشکیل نمیn7هیچ کدام تخم
 ها: بررسی سایر گزینه

 حاصل لقاح گیاه دیپلوئید ماده با گیاه تتراپلوئید نر است. n4ضمیمۀ) تخم 1
 است.n4حاصل لقاح دو گیاهn6 ضمیمۀ) تخم 3
 حاصل لقاح گیاه دیپلوئید نر با گیاه تتراپلوئید ماده است.n5 ضمیمۀ) تخم 4

 )127و  126هاي  یازدهم، صفحهشناسی  (زیست
 )62و  61هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.121 صحیح است. 1گزینه  
ژنی دو جمعیت شـبیه هـم   خزانۀ زایی دگرمیهنی به دلیل قطع شارش،  در گونه

 دهد.   زایی نیز شارشی رخ نمی شود و بعد از گونه نمی
 ها: بررسی سایر گزینه

ـاگونی  واسـطۀ  ) بـه  4عملکرد انتخاب طبیعی به دلیل  )3) به دلیل جهش 2 گون
 پذیر هستند. ها و نوترکیبی امکان اي در کامه دگره

 )60و  56تا  54هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
.122 صحیح است. 3گزینه  

ـاد مـی        کامه ـا ایج واسـطۀ   بـه شـوند،   هاي نـوترکیبی کـه در پـی آرایـش تتراده
ـا آرایـش    تـن  که در این وضعیت فامها است  ها در کامه گوناگونی دگره ـا ب ـاي   ه ه

گیـري   ممکن است ایجاد کنند منجر به شـکل  1مختلفی که در متافاز کاستمان 
شوند. اما توجه داشته باشید فرد ناقل هموفیلی مؤنـث بـوده و در    ها می این کامه

 کند. هر بار کاستمان، تنها یک کامه تولید می
 )56و  55هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.123 صحیح است. 2گزینه  
ـار         ـاي آن دچ ـاعف شـدن یـک کرومـوزوم، کرومـوزوم همت قطعاً در جهش مض

ـا گزینـه     ـاط ب ـاي   جهش حذف شده اسـت. در ارتب بایـد گفـت جهـش     4و  1ه
ـایی باشـد و در مـورد     تواند بدون مضاعف شدگی و جابـه  حذفی می  3 گزینـۀ ج

 تن بدون حذف باشد. تواند انتقال بر روي همان فام جایی می جابه
 )51و  50هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.124   صحیح است. 4گزینه  
ـاي بـزرگ (نـه     توانند از وجود جهش شناسان با استفاده از کاریوتیپ می زیست ه
ـا    هاي کوچک) آگاه شوند. جهش در توالی جهش هاي تنظیمی و بین ژنـی در رن

ـان سیتوپالسـم     دیده نمی شـود.   ی در هسـته دیـده نمـی   شـود. جهـش در ژنگ
ـاهر     باشد که در جهـش  ترین محصول ژن پروتئین نیز می مهم ـاموش ظ ـاي خ ه
 شود. نمی

 )51تا  48هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست
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.125 صحیح است. 1گزینه  
کـه لیکـوپن    زا هستند، درحالی سدیم نیتریت و بنزوپیرن هر دو از عوامل سرطان

 پاد اکسنده و ضد سرطان هستند.و آنتوسیانین از ترکیبات 
 )52و  51هاي  ، صفحه4شناسی دوازدهم، فصل  (زیست

.126   صحیح است. 4گزینه  
ـاز قـرار دارد. ناپدیـد     مرحلـۀ است که بیشتر در  Bمنظور سؤال لنفوسیت  اینترف

 دهد، نه اینترفاز.   پروفاز میتوز رخ می مرحلۀ شدن هستک درون هسته در
Gمختلف اینترفاز ( در مراحل 3تا  1هاي  گزینه ,S,G2  شوند. ) دیده می1

 )85تا  82هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.127 صحیح است. 2گزینه  

ـاي    کتاب زیست 86 صفحۀ 9با توجه به شکل  ـات و غش شناسی یازدهم، محتوی
ـاخت    ریزکیسه اي و  یاختـه دیـوارة  هاي حاصل از دستگاه گلژي به ترتیـب در س

اي نقش دارند. اسـپرماتیدها میتـوز و تقسـیم سیتوپالسـم ندارنـد.       اي یاختهغش
ـا تشـکیل ریـز     هاي کوچک اي، حاصل ادغام ریزکیسه یاخته صفحۀ تر است که ب
ـا تشـکیل   هاي بزرگ کیسه  تر همراه است. تشکیل الن و پالسمودسم همزمان ب
 جدید است، نه پس از آن. دیوارة

 )86و  85هاي  صفحه ،6شناسی یازدهم، فصل  (زیست 
.128   صحیح است. 1گزینه  

ـاي اسـپرم   هاي دوالد داراي توانایی تقسیم موجـود در لولـه   یاخته ـامل    ه ـاز ش س
هاي اولیه هستند کـه همگـی    (اسپرماتوگونی) و اسپرماتوسیت زایندةهاي  یاخته

ـادق         سازندةهاي  ژن یا ژن ـایر مـوارد بـراي اسـپرماتوگونی ص ـاژك را دارنـد. س ت
 نیست.

 )99و  93، 92، 81هاي  ، صفحه7و  6شناسی یازدهم، فصل  ست(زی
.129 صحیح است. 2گزینه  

زیرمغـزي ترشـح و در فراینـدهاي    غدة از  FSHو  LHسه هورمون پروالکتین، 
ـاي   دستگاه تولیدمثلی در مردان نقش دارند. این سه هورمون توسـط هورمـون   ه

ـاي عصـبی    آزاده کننده (پیـک شـیمیایی) مترشـحه از یاختـه     ـاالموس  ه هیپوت
 یابند. (زیرنهنج) افزایش می

 )101و  57هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.130 صحیح است. 2گزینه  

ـایع منـی، ترشـحات خـود را سـرانجام بـه درون میـزراه (نـه          سازندةهاي  غده م
 ریزند. میزناي) می

 )100و  16 هاي صفحه، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.131 صحیح است. 4گزینه  

ـال تقسـیم،      گویچۀرت ممکن است اسپرم با ند به قطبی نیز لقاح یابد کـه بـه دنب
شـود.   شود که پس از مدتی از بـدن دفـع مـی    شکلی ایجاد می اي بی یاخته تودة

 گویچـۀ آینـد. هـر دو    جنسی) پدیـد مـی   ةغدهاي بالغ در خارج از بیضه ( اسپرم
ـاد   الد هسـتند. اووسـیت ثانویـه پـس از ب     قطبی نخستین و دومین تک لـوغ ایج

 شود. می
 )104تا  102و  100هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.132 صحیح است. 1گزینه  
ـاعف، اولـین گویچـه قطبـی اسـت کـه درون         تـن  قطبی با فام گویچۀ ـاي مض ه

 تخمدان ایجاد شده است.
 )106تا  104، 102هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.133 صحیح است. 2گزینه  
 موارد (ب) و (د) نادرست هستند.  

 بررسی موارد نادرست:
ـاي   ب) هماهنگ با رشد فولیکول و تمایز اووسـیت اخـتالف غلظـت هورمـون     ه

 جنسی روبه افزایش است.
ـاي جنسـی روبـه     د) در انتهاي تحلیل جسـم زرد، اخـتالف غلظـت هورمـون     ه

 افزایش است.
 )107تا  104هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.134 صحیح است. 1گزینه  
ـان یاختـه)       سازندة هاي حاوي مواد ریزکیسه ـاحی در سیتوپالسـم (می جـدار لق

ـاحی   الیۀاي (ژلهالیۀاووسیت ثانویه قرار دارند و بعد از ادغام با  داخلی)، جـدار لق
 شود. تشکیل می

 )108 صفحۀ، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.135 صحیح است. 2گزینه  
است. این هورمون سبب حفـظ جسـم زرد    HCGن اساس تست بارداري هورمو

ـا در   شـود. وجـود ایـن هورمـون     و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن مـی  ه
 کند. گذاري مجدد جلوگیري می خون از قاعدگی و تخمک

 )110 صفحۀ، 7شناسی یازدهم، فصل  (زیست
.136 صحیح است. 3گزینه  

ـا   هاي بند ناف خون جنین را بـه جفـت مـی    سرخرگ وي خـون تیـره   برنـد و ح
ـاند. در   هستند و سیاهرگ بند ناف خون روشـن را از جفـت بـه جنـین مـی      رس

ـاوي خـون       ماهی نیز سرخرگ شکمی حاوي خون تیـره و سـرخرگ پشـتی ح
 روشن است.

 )86و  85هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست
 )112و  111هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.137   صحیح است. 2گزینه  
 اکسی توسین است. موارد (الف) و (ج) صحیح هستند.منظور هورمون 

 بررسی موارد نادرست:
شـود،   ب) فشار وارد شده از سر جنین به کیسه آمنیون باعث پاره شدن آن مـی 

 نه اکسی توسین.
ج) تولید بیشتر شیر به واسطه افـزایش ترشـح هورمـون پـروالکتین اسـت، نـه       

 اکسی توسین.
 )113و  57هاي  صفحه ،7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.138 صحیح است. 3گزینه  
ـاح داخلـی      کرم خاکی داراي قلب لوله اي و ساختار دفعی متانفریـدي اسـت و لق

شـود کـه سـفره     ها دیده مـی  ها و سفره ماهی اي در کوسه دارد. غدد راست روده
پوستان (میگـو و خرچنـگ)    ها لقاح خارجی دارند. غدد شاخکی در سخت ماهی

 قاح داخلی دارند.شود که ل دیده می
 شود که لقاح داخلی دارند. غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می

 )98تا  96هاي  ، صفحه5شناسی دهم، فصل  (زیست
 )116و  115هاي  ، صفحه7شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.139 صحیح است. 1گزینه  
 دار پوست است. هاي رنگدانه مالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته

 )88  صفحۀ، 6شناسی یازدهم، فصل (زیست
.140 صحیح است. 2گزینه  

ـان    هاي حاصل از تقسیم میتوز (رشـتمان) همـواره از نظـر دگـره     یاخته ـا یکس ه
بــه دلیــل وقــوع  2و  1هــاي حاصــل از میــوز (کاســتمان)  هســتند؛ امــا یاختــه

 توانند متفاوت باشند. کراسینگ اور می
 )93و  92، 85، 84هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

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

 شوند. چهر ایجاد می آنافاز یا پسین مرحلۀهاي دختري در  کروموزوم
ـاز) و    ومتافاز، ناپدید شدن هستک در پـیش در پر  ناپدید شدن هسته چهـر (پروف
 دهد. چهر رخ می پیش مرحلۀهاي دوك در  ظاهر شدن رشته

 )85 صفحۀ، 6شناسی یازدهم، فصل  ست(زی
.142   صحیح است. 2گزینه  

ـاده  اي از ریزلوله دوك تقسیم مجموعه تـرین   هاي پروتئینی است. ساختار دوم س
ـاختار دوم پـروتئین     ها است. پس قطعاً ریزلوله سطح نهایی برخی پروتئین ـا س ه

 را دارند.
 )85و  84هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

 )17 ، صفحۀ1اسی دوازدهم، فصل شن (زیست
.143 صحیح است. 2گزینه  

 همـۀ کنـد، پـس بـر     هاي قرمز را تسـریع مـی   اریتروپویتین سرعت تولید گویچه
 وارسی متافازي تأثیرگذار است. نقطۀنقاط وارسی از جمله 

ـا یـک    مرحلۀدر   مرحلـۀ وارسـی قـرار دارد. در    نقطـۀ تقسیم یاخته (میتوز) تنه
که دنا آسـیب دیـده باشـد     درصورتی G1وارسی نقطۀمتافاز هسته وجود ندارد. 

 شود. ریزي را موجب می و اصالح نشود، مرگ برنامه
 )81 صفحۀ، 4شناسی  دهم، فصل  (زیست

 )88و  87هاي  ، صفحه6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
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.144 صحیح است. 3گزینه  
ـان سـرطان   هاي متعددي بـراي ت  روش ـاهی     شـخیص و درم ـا وجـود دارد و گ ه

 گیرد. ها مورد استفاده قرار می ترکیبی از این روش
 )89 صفحۀ ،6شناسی یازدهم، فصل  (زیست

.145 صحیح است. 1گزینه  
اسـت کـه    Iآنافاز میوز  مرحلۀ هاي همتا در شکل، مربوط به جدا شدن کروموزوم

فولیکـولی رخ  مرحلـۀ  یم در تواند مربوط به اووسیت اولیه باشـد و ایـن تقسـ    می
 دهد. می

 )107و  106، 104، 93هاي  ، صفحه7و  6شناسی یازدهم، فصل  (زیست
 
 فیزیک
.146 صحیح است. 2گزینه  

ـاري تولیـد نمـی    xB مؤلفۀعمود است،  yچون سطح حلقه بر محور  کنـد و   ش
 را حساب کنیم: yBکافی است شار مغناطیسی 

y yAB r B2 1 2 2 
.147   صحیح است. 4گزینه  

 شوند. موازي بوده و اتصال کوتاه و حذف می 6و  3هاي  مقاومت

eqR I AR r
354 75 

/ /U LI J21 1 02 49 4 92 2 
.148 صحیح است. 3گزینه  

wb Vt s wb J
J s CUV Vq C

1 1
11

 

.149 صحیح است. 1گزینه  
 آوریم: دست می شیب خط را به

/ /

/

( ) Vt
04 02 20003 

N V kVt 50 20 1000 1 
 همـۀ صورت خطی تغییر کرده اسـت، پـس شـیب آن در     دقت کنید که شار به

 لحظات داده شده ثابت است.
.150 صحیح است. 1گزینه  

RIN NRIt t 

q

NR( I t ) N Rq N q ( )R 1
q

I t ) Nt ) Nt 

( )t wb (wb) q (C)t wb
11

2

1 2 40 66 124 4 20 

.151 صحیح است. 1گزینه  
ـان     اگر حلقه به موازات سیم حرکت کند شار عبوري از حلقه ثابـت مانـده و جری

سـوي عبـوري    القایی صفر است و اگر حلقه از سیم راست دور شود میدان درون
ـانون دسـت راسـت     ـان بـه صـورت    از حلقه کاهش یافته و در حلقه طبق ق جری

 شود. ساعتگرد ایجاد می
.152   صحیح است. 4گزینه  

 آوریم: دست می سهمی را به معادلۀابتدا 
At Bt C2 

tچون در  Bشیب خط مماس صفر است  0  خواهد شد. 0
t A( ) A t2 25 52 8 2 3 34 4 

t (wb)
tt (wb)

1

2

171 4
2 8

 

/v (V)
15
4 15 3 752 1 4 

.153 صحیح است. 3گزینه  
 را رسم کنیم: Bباید منحنی  t2تا  t1تغییر میدان از  نحوةبراي تشخیص 

B t t B (t )(t )2 3 2 2 1 
tاز زمان  (s)1  تاt (s)2 ـال افـزایش اسـت     میدان به طور پیوسته در ح

tچون در  ـاه میـدان منفـی شـود یعنـی        میدان درون 0 سو است، پـس هرگ
tسو است. از  میدان برون tتا  1 یش و سو بوده و ابتـدا افـزا   میدان برون 2

سـو   سـو سـپس بـرون    یابد، پس حلقه باید ابتـدا میـدان درون   سپس کاهش می
 ایجاد کند و در نتیجه جریان القایی ابتدا ساعتگرد و نهایتاً پادساعتگرد است.

B(T)

s3
2

11
2

2
t (s)

 
.154 صحیح است. 4گزینه  

ـاره  Tدر مدت  ـابراین در    خـط مسـیر را مـی    نوسانگر دو مرتبه طول پ پیمایـد. بن
ـان   مرتبه طول پاره T 3 ،6مدت   اولیـۀ خط مسیر پیموده شده و متحرك به مک

 گردد. خود برمی
: d cm6 6  مسافت طی شده36

ـان آن یـک دوره        ـام دهـد، مـدت زم نکته: هرگاه نوسانگر یک نوسان کامـل انج
ـا       یک دوره جابهاست و در  ـافت طـی شـده برابـر ب جایی نوسانگر صفر بوده و مس

A4 باشد که  میA حرکت است. دامنۀ 
.155 صحیح است. 3گزینه  

/ /U L I I I I A2 2 2
3 3 3 3 3 3

1 9 1 5 036 0 62 100 2 10 
 ) با هم موازي هستند.3) و (2هاي ( سیملوله

/
/R I R I I I I A2 2 3 3 2 3 2

12 0 624 12 0 324 
/I I I A2 3 0 9 

U L I mJ2
1 1

1 1 2 81 812 2 10 100 

.156 صحیح است. 1گزینه  
lT رابطۀطبق  g2 آونگ ساده هیچ ارتباطی به جرم وزنه ندارد. دورة 

.157 صحیح است. 2گزینه  
ـا اسـتفاده از      ـان و ب ـ زم شـیب و تقعـر منحنـی     مفهـوم با توجه به نمودار مکان 

 داریم:

t (s)

x (cm)
5

/04

5

/055
/065/06 /08

b

a
 

/حرکت تندشونده 
vt a

00 55 0 

/حرکت کندشونده 
vt a

00 65 0 

.158   صحیح است. 4گزینه  

/ /
radT T ( )T s

20 5202 0 84 8 2 
kF kx ma kx a xm 

/
ma x a
s

22
2 10

2
25 4 2 54 100 
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.159 صحیح است. 1گزینه  
m
km mT k mm
k

2 2 22 3 113 2
 

/
m m m m kgm

4 9 4 4 0 89 1 

.160 صحیح است. 4گزینه  
ـان   دامنـۀ طـول فنـر،    کمینـۀ با توجـه بـه بیشـینه و     cm50نوس 30 102 

ـان وزنـه نسـبت بـه       مـی  cm44شود و هنگامی که طول فنر به  می رسـد، مک
cm44حالت تعادل  40  شود. می 4

/

/
F kx ma m m s2

40 004 404 

cm30 0

cm50 
.161 صحیح است. 2گزینه  

/ m /A cm m F A20 0 2 20 20 0 2 4 
m m /F m a m m kg4 10 0 4 

.162 صحیح است. 2گزینه  
mv A

max mk mv2 21 9 1 2 1
2 10 2 10 100 

T sT
2 32 1900 30 30 5 

tN ها:   تعداد نوسان T
60 3001
5

 

N شود: خط طی می در هر نوسان دوبار طول پاره N2 600 
.163 صحیح است. 4گزینه  

 با توجه به نمودار مکانـ  زمان داریم:
T s T s
t min s

2 4 2
1 60 

 زند. دور می 30نوسانگر  s60در 
 تعداد نوسانات کامل مسافت طی شده 
 A cm4 20 1 

d cm m600 6 d 30 
.164 صحیح است. 1گزینه  

/ n
/

T l T l l lT l T l
2 2 2

2 1
1 1 1 1

0 8 0 64 

/ /l l l l l2 1 1 1 118 18 0 64 0 36 18 

/
ll cm T (s)g1

18 150 2 2 20 36 2 

.165   صحیح است. 3گزینه  

/

A m
/x cos t \ rad

s

5
100

005 20
20

 
K U U K1 33 

E U K E K K K mA mv2 2 21 13 4 42 2 
mv A v A v s

2 2 21 1 1 5 204 2 2 100 2 
 

 شیمی
.166 صحیح است. 2گزینه  

 دهد. الف) نادرستـ  الکترود روي قطب منفی سلول را تشکیل می
ـ زیرا کاتیون  کنند و الکترود مـس کاتـد    ها به سمت کاتد حرکت می ب) درست 
 دهد. این سلول را تشکیل می

/ج) درستـ  ولت  / /E ( )0 0 34 0 76 11 
Znهاي  کار سلول غلظت یون ادامۀد) نادرستـ  با  (aq)2 یابد. افزایش می 

 )46 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.167   صحیح است. 1گزینه  

ـالوانی      ـلول گ با توجه به موقعیت روي در سري الکتروشیمیایی واکـنش کلـی س
 رويـ  هیدروژن:

Zn(s) H (aq) Zn (aq) H (g)2
22 

/ Zn /
/ A

Zn A

g x N
g N e

1 3 004 004
65 2

 

/ /

/

Zn ~ H
g y L mL
g L

2
1 3 0448 448
65 22 4

 

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

 را در بین فلزها (نه عناصر) دارد. E0لیتیم کمترین چگالی و 
 )50و  49هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

.169 صحیح است. 3گزینه  
ـاز   Xها گاز  با توجه به جهت حرکت الکترون ـلول وارد     Yبه کاتد و گ بـه آنـد س

ـاي    می ـابراین گازه ـاي اکسـیژن و هیـدروژن     بـه تر  Yو  Xشوند، بن تیـب گازه
Hکلی واکنش:  معادلۀباشند.  می O H O2 2 22 2 

ـاز   4 مبادلۀبدیهی است به ازاي  مصـرفی در شـرایط    H2مول الکترون حجم گ
STP  برابر/ L2 22 0/ مبادلۀخواهد بود، بنابراین با  4 مول الکترون ایـن   8

8/مقدار برابر   شود. لیتر می 96
 )51صفحۀ (شیمی دوازدهم، 

.170 صحیح است. 2گزینه  
ـاز          نیم ـلول سـوختی هیـدروژن مربـوط بـه گ ـام شـده در س واکنش کاهش انج

 صورت زیر است: اکسیژن و به
O (g) H (aq) e H O(l)2 24 4 2 

 )53و  52 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 
.171 صحیح است. 4گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
ـا توجــه بــه عـدد اکســایش   1 ) درســت -3(NH3در  N+) و 2( NOدر  N) ب

 باشد. می
 الکترون گرفته است. Cl2) درستـ  زیرا 2
ـ در این واکنش، عدد اکس 3 + 2، بـه  N2نیتروژن، از صـفر در   اتمایش ) درست 

 رسد. می NOدر 
 )63 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.172 صحیح است. 2گزینه  
 هاي نادرست: بررسی گزینه

 هاي انجام شده در این سلول به قرار زیر است: واکنش ) نیم1
Hواکنش کاهش  نیم O(l) e H (g) OH2 22 2 2 
Hواکنش اکسایش  نیم O(l) O (g) H e2 22 4 4 

 سمت کاتد است. ها در مدار خارجی همواره از آند به ) جهت جریان الکترون3
) در برقکافت آب در اطراف آند (قطب مثبت) گاز اکسـیژن و در اطـراف کاتـد    4

 شود. (قطب منفی) گاز هیدروژن آزاد می
 )54 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.173 صحیح است. 2گزینه  
 ج) درست   ب) درست   الف) درست

ـا توجـه بـه واکـنش       ـ ب Hد) نادرست  O H O2 2 22 نسـبت جرمـی    2
 باشد. می 8اکسیژن به هیدروژن برابر 

 )55و  54هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 
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.174 صحیح است. 2گزینه  
ـا اسـتفاده از برقکافـت      از سلول دانز براي تولید فلز سدیم و گاز کلر در صـنعت ب
 شود. سدیم کلرید مذاب استفاده می

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

 صورت: واکنش اکسایش به در خوردگی آهن نیم
Fe(s) Fe (aq) e2 2 

 صورت زیر است: واکنش اکسایش در آهن سفید (گالوانیزه) به درصورتی که نیم
Zn(s) Zn (aq) e2 2 

 )57و  59 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 
.176 صحیح است. 4گزینه  

 الف) درست
ـ زیرا فلز روي با اسید موجود در مواد غـذایی واکـنش داده و سـمی      ب) درست 

 بیشتر است.) Snاز  Znپذیري  باشد. (واکنش می
ـایین    ـ زیرا فلز روي در سري الکتروشـیمیایی پ هیـدروژن قـرار   تـر از   ج) درست 

 دارد.
 .یابد اکسایش می Znد) درستـ  به عبارتی فلز 

.177 صحیح است. 1گزینه  
ـاري، جســـم آبکـــاري شــونده (مـــثالً یـــک قاشــق فلـــزي) را بـــه      در آبکـ

 کنند. قطب منفی (کاتد) متصل می
 )62و  60هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

.178 صحیح است. 4گزینه  
ـاالیی دارد، بـه    هزینـۀ ي الکتریکـی  فرایند هال به دلیل مصرف مقدار زیاد انـرژ  ب

هاي تولیـد ایـن فلـز     توان برخی از هزینه میآلومینیم همین دلیل با بازیافت فلز 
 را کاهش داد.

 )62و  61 هاي صفحه(شیمی دوازدهم، 
.179 صحیح است. 2گزینه  

 هاي (نه تنها راه) آزاد شدن انرژي مواد، سوزاندن آنهاست. یکی از راه
 )54و  52هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

.180 صحیح است. 3گزینه  
 هاي نادرست: بررسی عبارت

غـذایی بـه    مادةمیانگین مصرف یک  دهندة نشانمصرف مواد غذایی  سرانۀالف) 
 باشد. زمانی معین می گسترةازاي هر فرد در یک 

ـان بیشـتر و    سرانۀج)  مصـرف گوشـت    سـرانۀ مصرف نان و شکر در ایران از جه
 قرمز کمتر از جهان است.

 )51و  50 هاي صفحه(شیمی یازدهم، 
.181 صحیح است. 1گزینه  

 انـدازة ظرفیت گرمایی ویژه، گرماي الزم براي افزایش دماي یک گرم از ماده بـه  
 گراد است و به مقدار ماده بستگی ندارد. سانتی درجۀیک 

 ها: بررسی سایر گزینه
ـابراین ظرفیـت    Aبیشـتر از ظـرف    B) مقدار آب موجود در ظـرف  2  اسـت، بن

 گرمایی آن بیشتر است.
هاي هـر دو   دلیل دماي یکسان آب موجود در دو ظرف میانگین تندي ذره ) به3

 ظرف با یکدیگر برابر است.
ـاي دو         ) به4 ـاال بـردن دم ـاوت آب موجـود در دو ظـرف بـراي ب دلیل مقدار متف

 انرژي گرمایی متفاوتی نیاز است. C20ظرف به میزان 
 )55 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.182 صحیح است. 2گزینه  
ـایی   .Jواحد ظرفیت گرم C ـا   1 J.Kی اسـت. واحـدهاي ذکـر شـده در      1

 ماده هستند. ویژةصورت سؤال مربوط به ظرفیت گرمایی 
 )57تا  55 هاي صفحه(شیمی یازدهم، 

.183 صحیح است. 2گزینه  

/

aM a c c cQ mc a cM a c c

40 50 2000 1 5
2 120 50 3000

 

 )58و  56هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 

.184 صحیح است. 2گزینه  
ـ ظرفیت گرمایی ماده هم   ـاي     الف) نادرست  ارز با گرماي الزم بـراي افـزایش دم

 است. C1 اندازةیک نمونه ماده به 
 ب) درست
 ج) درست

 آب بیشتر است. ویژةد) نادرستـ  ظرفیت گرمایی 
 زمینی بیشتر از نان است. هـ) درستـ  زیرا مقدار آب موجود در سیب

 )58و  56هاي  صفحه(شیمی یازدهم، 
.185 صحیح است. 1گزینه  

 ها: بررسی سایر گزینه
) بـه بـدن   2انرژي موجود در شیر در فرایند مربوط بـه نمـودار (   عمدة) بخش 2

 رسد. می
ـ قابل محاسبه نیست، زی 3 ـایی ویـژه شـیر مشـخص      ) نادرست  را ظرفیـت گرم

 شود. همچنین، در این فرایند، انرژي آزاد می نشده است.
 )2) نادرستـ  نمودار (4

 )59 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
.186 صحیح است. 3گزینه  

ـاز   Mپتانسیل کاهشی فلز  تولیـد   H2باید منفی باشد، زیرا با محلول اسیدها گ
 Aباشـد و فلـز    Alتواند فلز  می Mفلز  M3نموده است. با توجه به بار کاتیون

فلـز   Aقـرار داشـته باشـد، مـثالً      Mتر از فلز  باید در سري الکتروشیمیایی پایین
Mg تواند باشد. می 

 تشکیل دهد. 3تواند کاتیون + الف) نادرستـ  زیرا روي نمی
ـ    A2منفـی اسـت و اگـر     Mزیـرا پتانسـیل کاهشـی اسـتاندارد     ب) درست 

 پذیر بود. بود، واکنش انجام Pt2و  Cu2هاي  کاتیون
 دارد. Mو حتی  Agتري از  قدرت کاهندگی قوي Aج) درستـ  زیرا 

 کاهنده است.ترین  ، قويLiفلز د) نادرستـ  
 )48و  47هاي  صفحه(شیمی دوازدهم، 

.187 صحیح است. 2گزینه  
 هاي نمادي موازنه شده: معادله

Fe(s) H O(l) O (g) Fe(OH) (s)2 2 34 6 3 4 
H O(l) H (g) O (g)2 2 22 2 

/ /

H O ~ O
y g mol

g mol

2 22
43 2 12

2 18 1
 / /

O ~ Fe(OH)
x mol g

mol g

2 33 4
1 2 171 2

3 4 107
 

 )57 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 
.188 صحیح است. 2گزینه  

صـورت زیـر    تر آهن نسبت به نقره، واکنش انجام شده بـه  کوچک E0با توجه به
 است:

Fe(s) Ag (aq) Fe (aq) Ag(s)22 2 
ـاتیون  ـاي   با توجه به مصرف ک ـاتیون   Agه ـاي   و تولیـد ک نمـودار   Fe2ه

 صعودي است. Fe2زولی و ن Agمربوط به 
ـاي   از طرف دیگر چون ضریب کاتیون اسـت شـیب    Fe2دو برابـر   Agه

 است. Fe2بیشتر از شیب نمودار صعودي  Agنمودار نزولی 
 )63 صفحۀ(شیمی دوازدهم، 

.189 صحیح است. 2گزینه  
kgH OLH O kgH OLH O

2
2 2

2

15 51 
q/انرژي جذب شده  mc kJ1 5 4 2 10 210 

(ضدیخcضدیخ( (mآبcآبq (m2 
/

/ / / /
kgLH O kg L kgL2

112 5 2 5 2 5 2 خیدض751 خیدض خیدض
 

/ / / / /
/

kJ ( ) ( ) C210210 2 5 4 2 2 75 2 4 12 317 1 
 )58 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

.190 صحیح است. 2گزینه  
 )59و  58 هاي صفحه(شیمی یازدهم، 


