
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سلیمان شاوله نیا اکرم صالحی فارسی 1
 خواه  الهه مسیح محمد جدیدي، محسن آهویی عربی، زبان قرآن 2
 کبیر ابوالفضل احدزاده، مرتضی محسنی محمدرضا فرهنگیان دین و زندگی 3
 رضا علیزاده متین  علی شکوهی، روزبه شهالیی مقدم زبان انگلیسی 4
 لیلی نظیف پور رضا ملکان شناسی زمین 5

 محمد مصطفی ابراهیمی، آرش عمید، امیر قربانی،  فر عباس نعمتی ریاضی 6
 ماهان متش

 فرد، مهرداد محبی مازیار اعتمادزاده، امیرحسین بهروزي علی کرامت شناسی زیست 7
 امیرعلی میري رضا خالو فیزیک 8
 سیدمحمد کاظم موسوي مراد مدقالچی شیمی 9

 
 

 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 محمدحسین قاسمی،  معصومه فرهادي، حسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي،سیدمحمد 

 آژنگ نظري پویا
 گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا)

 علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی، سمیه قدرتی، طاهره میرصفیرقیه اسدیان، بهاره احدي، 
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 فارسی
 صحیح است. 2گزینه .1

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 پهن و کوتاه شمشیرافزاري شبیه  ) قداره: جنگ1
 روحانی زرتشتی پیشوایان) موبدان: 3
 غش و ناپاکی مقابلِ) عیار: 4

 )168تا  164هاي  نامه، صفحه (فارسی یازدهم، واژه
 صحیح است. 3گزینه .2

 هاي دیگر: هاي امالیی در گزینه بررسی غلط
 دهاك                   اژي كاحد يژا)1
 غزااضق)2
 صفر رفس) ماه محرّم و4

 )127، 115، 100هاي  سی یازدهم،  صفحه(فار
 صحیح است. 2گزینه .3

 هاي امالیی و صحیح آنها: غلط
 بگزاردند                 دندراذگبمناصحت          تحسانم
 مظاهرت ترهاضم

 )122صفحۀ (فارسی یازدهم،  
 صحیح است. 4گزینه .4

 )دهر گر پیرزن عشوهمند شدن)، تشبیه: ( کنایه: (دل بستن: عالقه
 به         مشبه تناسب: عروس، داماد، عقد                     مشبه

 هاي دیگر:   بررسی گزینه
عمل بار درخـت علـم اسـت (تشـبیه)     بري و  ) درخت علم و تو شاخ بی1

 (استعاره ندارد)

مادم
بارش
هشیمه

:سانج  )درادن زاجم( تسم و تسپ 
 ماهیا )2

 
 تعلیل ندارد. بحر آتشین (تناقض)حسن ) 3

 صحیح است. 1گزینه .5
تضاد مفهومی (قابیلیان و هابیلیان)/ استعاره: قابیلیان اسـتعاره از ظالمـان   

 ـ هابیلیان استعاره از مردم مظلوم
 استعاري و تشخیص)قامت شب (اضافه 

 افزودند) تنیدند کنایه از بر ظلم و ستم خود می کنایه (بر قامت شب می
 کردند. شنیدند: کنایه از مرگ خود را احساس می بوي قیامت می

 بو قابل شنیدن نیست شنیدند آمیزي: بوي قیامت می حس
 تنیدند دند و میشنی جناس ناهمسان: قابیلیان و هابیلیان/ می

 تلمیح: داستان قابیل و هابیل
 شود. توضیح: در این بیت تشبیه و حسن تعلیل دیده نمی

 )18تا  10هاي  (فارسی یازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .6

 زیبا، گیرا: 1گزینۀ هاي فاعلی  صفت
 ) رسا، گویا4) خندان   3) خریدار، گریان  2

 )94ۀ صفح(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .7

 هاي دیگر: بررسی گزینه
 ) رنگین: مسند4) چهره: مفعول   3) خرامان: قید  1

 )144ۀ صفح(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .8

 ) اسیر، گرفتار  3) نیلگون، سیمینه  2) سیه چشم، رمیده   1
 ) دلکش، دل آشوب، خوش، آرمیده4

 )95و  94هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
 است.صحیح  1گزینه .9

خواسـتۀ   دلگزند و سختی از طرف دوست (یـار) ماننـد مـرهم و راحتـی     
 عاشق است.

بخشـی   مندي عاشق به معشوق که خواستار مرهم و التیام گله 1گزینۀ در 
 از جانب اوست.

 )93ۀ صفح(فارسی یازدهم،   
 صحیح است. 4گزینه .10

نـی  : تواضـع و فروت 3و  2، 1هاي  مفهوم مشترك عبارت موردنظر و گزینه
 سرافرازي است.مایۀ 

در بیت چهـارم شـاعر نهـاد مـوردنظرش را دشـمن آرامـش و فروتنـی و        
اي به فروتنی و تواضع براي رسیدن بـه   داند و توصیه سادگی و امنیت می

 سرافرازي ندارد.
 )145صفحۀ (فارسی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .11
 :4و  3، 1هاي  مفهوم مشترك بیت موردنظر و ابیات گزینه

 »توصیه به پیروي نکردن از هواي نفسانی«
مفهوم بیت دوم: شکست دادن روزگار (ما در ایـن راه روزگـار را شکسـت    

 ایم) داده
 )115صفحۀ (فارسی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .12
 اش ناگوار است. مفهوم عبارت: کار بدون عشق نتیجه

 هاي راه عشق براي وصال   مفهوم بیت: تحمل سختی
 هاي دیگر: گزینهمفهوم مشترك 

 ) ترجیح فکر و اندیشه بر جسم و تعلقات جسمانی1
 گویی ) پرهیز از ناپخته2
 ) اهمیت اتحاد3

 )156و  146، 138، 120هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .13

وطـن دوسـتی   «مفهوم مشـترك بیـت مـوردنظر و ابیـات (ج)، (د) و (و)     
 تر از جان دانستن) را مهم(دادن جان در راه وطن و وطن » افراطی

 نکته: توجه شود به تناسب معنایی بیشتر در متن سؤال
 بررسی ابیات دیگر:

ستیزي  هــ) بـه چشـم مجنـون در      الف) ارزشمند بودن وطن  ب) بیگانه
 لیلی نگریستن   ز) دیدن حال زار وطن  

 )116ۀ صفح(فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .14

: قناعت پیشه کـردن و راضـی   3گزینۀ و  مفهوم مشترك عبارت موردنظر
 بودن به آنچه خداوند به ما بخشیده است.

 هاي دیگر: مفاهیم گزینه
 ) توصیه به ایثار و از خود گذشتگی و سخاوت1
 ) فقیران توانایی بخشش ندارند و ثروتمندان دست بخشنده ندارند.2
 رسیم به فراق خرسندیم. ) چون به وصال نمی4

 )125صفحۀ (فارسی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .15

نگـري و   اندیشی و آینده مفهوم عبارت موردنظر درج شده در سؤال: عاقبت
»در فکر و غم آینده نباش«آمده است  2گزینۀ مفهوم مقابل آن در بیت 

 هاي دیگر: مفاهیم گزینه
 اوست.آیندة ) امروز هر کس نشانگر 1
 اندیشی ) عاقبت3
 آینده) تفکر در مورد گذشته و 4

 )122و  121هاي  هصفح(فارسی یازدهم، 
 عربی، زبان قرآن

 صحیح است. 4گزینه .16
 ها: بررسی سایر گزینه

 نادرست است.» اي که خداوند بخشاینده) «1
 نادرست است. »انسان خلق شد و از او سخن گفتن آموخت) «2
صـورت اي خـداي مهربـان!     اند و الرحمن به ) افعال مخاطب ترجمه شده3

 شده.ترجمه 
 )79صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 

م
صحیح است.2

امالیی و صحیح آنها: ي
بگزاردند                دندراذگبمناصحت         تح
مظاهرت تر

)122 صفحۀ (فارسی یازدهم،  
صحیح است.4

)دهر  گر پیرزن عشوهمند شدن)، تشبیه: ((دل بستن: عالقه
به         مشبه : عروس، داماد، عقد                     مشبه

هاي دیگر:   گزینه
عمل بار درخـت علـم اسـت (تشـبیه)     بري و  خت علم و تو شاخ بی

ره ندارد)

مادم
بارش
هشیمه

 )درادن زاجم( تسم و تسپ
 ماهی

تعلیل ندارد. بحر آتشین (تناقض)سن
صحیح است.1

مفهومی (قابیلیان و هابیلیان)/ استعاره: قابیلیان اسـتعاره از ظالمـان   
یان استعاره از مردم مظلوم

استعاري و تشخیص)شب (اضافه 
افزودند) تنیدند کنایه از بر ظلم و ستم خود می(بر قامت شب می

کردند. شنیدند: کنایه از مرگ خود را احساس می یامت می
بو قابل شنیدن نیستشنیدند میزي: بوي قیامت می

تنیدند دند و میشنیناهمسان: قابیلیان و هابیلیان/ می یی
داستان قابیل و هابیل

شود. : در این بیت تشبیه و حسن تعلیل دیده نمی
)18تا 10هاي  (فارسی یازدهم، درس

ایم) داده
 صف(فارسی یازدهم، 

صحیح است.4گزینه .12
اش ناگوار است. مفهوم عبارت: کار بدون عشق نتیجه

هاي راه عشق براي وصال  مفهوم بیت: تحمل سختی
هاي دیگر: گزینهمفهوم مشترك 

) ترجیح فکر و اندیشه بر جسم و تعلقات جسمانی1
گویی ) پرهیز از ناپخته2
) اهمیت اتحاد3

هاي  هصفح(فارسی یازدهم،    120 ،138 ،46
صحیح است.1گزینه .13

وطـن«مفهوم مشـترك بیـت مـوردنظر و ابیـات (ج)، (د) و (و)     
تر از جان دانست را مهم(دادن جان در راه وطن و وطن » افراطی

نکته: توجه شود به تناسب معنایی بیشتر در متن سؤال
بررسی ابیات دیگر:

ستیزي  هــ) بـه چشـم مالف) ارزشمند بودن وطن  ب) بیگانه
لیلی نگریستن   ز) دیدن حال زار وطن  

 صف(فارسی یازدهم، 
صحیح است.3گزینه .14

: قناعت پیشه کـردن3گزینۀ ومفهوم مشترك عبارت موردنظر
بودن به آنچه خداوند به ما بخشیده است.

هاي دیگر: مفاهیم گزینه
) توصیه به ایثار و از خود گذشتگی و سخاوت1
) فقیران توانایی بخشش ندارند و ثروتمندان دست بخشنده ند2
رسیم به فراق خرسندیم.) چون به وصال نمی4

  صف(فارسی یازدهم، 
صحیح است.2گزینه .15
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 صحیح است. 1گزینه .17
 ها: بررسی سایر گزینه

 بعض ترجمه نشده است.» بعض الکلمات«) در 2
 به صورت ماضی ترجمه شده است.» بعد أنْ تتغَّیرَ اصواتها) «3
انـد. ضـمنا    ، ترجمـه کـرده  »با زبانشان موافق است«را » وفقا للسانهم) «4
 شده است. مفرد ترجمه» اصوات«

 )81صفحۀ ، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .18

اسـت و چـون فعـل مضـارعی     » شـاب «جمله وصفیه براي » یفتخر«فعل 
 ، پس باید بـه صـورت ماضـی   است که بعد از فعل ماضی جمله آمده است

نیز در ترجمـه   1گزینۀ ) در 4 و 2 هاي (رد گزینه استمراري ترجمه شود.
 آمده است.» و«حرف ربط » که«جمله وصفیه به جاي 

 )39و  38هاي  هصفح، 4(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .19

از » لـن یـنجح  «ترجمه نشده است و فعـل  » أن یجیب«فعل  1گزینۀ در 
 نظر زمان به درستی ترجمه نشده است.

صـورت مضـارع    که فعل شرط است و بایـد بـه  » یضمن«فعل  2گزینۀ در 
 صورت مضارع اخباري ترجمه شده است. التزامی ترجمه شود، به

صـورت التزامـی ترجمـه نشـده اسـت.       بـه » أن یجیـب «فعل  3گزینۀ در 
ــمیر  ــین ض ــانش«همچن ــمیر  » امتح ــده و ض ــه ش ــافه ترجم در » ه«اض

 ترجمه نشده است.» اصدقائه«
 )49صفحۀ ، 5(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .20
 )1گزینۀ خواهیم (رد  : نمیال نرید

: ما باید عادت دهیم زبانمان را (رد   )3گزینۀ علینا أنْ نعود لساناَ
: سـخن نـرم و     4گزینۀ أنْ نعود: عادت دهیم (رد  ) الکالم اللـینَ و الصـدقَ

 )4و  3، 1هاي  گزینهراستی (رد 
 )44صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 3گزینه .21
در » مجتمـع «در فارسـی اسـت و   » دانشگاه«به معنی در عربی » جامعۀ«

 در فارسی است.» جامعه«عربی به معنی 
کـه در منطقـه    نیسـت. (کسـانی  » جامعـۀ «مناسـب   3گزینۀ پس تعریف 

 زیستی دارند.) کنند و با یکدیگر هم مشخصی زندگی می
 )60صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .22
 ها. نه واژهها،  یعنی زبان» اللّغات«

 )7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .23

اسـت. مـثالً    اولکلمۀ زیر مجموعه  ها دو کلمه دوم و سومدر تمام گزینه
داروها (ادویۀ) اسـت؛  مجموعۀ هاي مسکن زیر  شربت و قرص 2گزینۀ در 

به معناي گیاهان ارتبـاطی  » عشابأ«با  »زکام و تب«بین  1گزینۀ اما در 
 وجود ندارد.

 )77و  73هاي  صفحه، 7(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .24

 )3و  2هاي  داشت: کانت تحب (رد گزینه دوست می
: خاصۀً (رد گزینه  )4و  2هاي  مخصوصاً

 )4و  3هاي  ها: جسور (رد گزینه پل
 )66صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .25
انسان به دسـت خـود اوسـت و    به این معنا است که سرنوشت آیۀ شریفۀ 

 اگر تغییري در قومی صورت پذیرد، بازتاب اعمال اوست.
کـه   4گزینۀ جز  ها اشاره به بازگشت اعمال به خود ما دارد، به تمام گزینه

 داند. قضا و قدر را حاکم دانسته و سرنوشت انسان را به دست او نمی
 )63و  62هاي  صفحه، 6(عربی یازدهم، درس 

 ترجمه متن:
شود، شکل و معناي آن بعضی  که کلمات در زبانی جدید وارد می از زمانی

کند. کلمـات عربـی بـه دو شـکل در     اوقات براساس زبان جدید تغییر می
اسـت و آن  » معرّبـۀ یـا معربـۀ   «زبان عربی داخل شده است: اول کلمـات  

شـود و در شـکل آن بـا کـم یـا زیـاد        کلماتی هستند که در زبان وارد می
» فرجار«شود. یا در معناي آن. مانند:  ف در آن تغییر ایجاد میشدن حرو

تبـدیل شـده   » ج«بـه  » گ«و حرف » ف«به » پ«به جاي پرگار (حرف 
شـود و   یعنی کلماتی که در زبـان عربـی وارد مـی   » دخیل«است) و دوم: 

شکل و معناي آن تغییر نکرده است. مانند: خـاکی کـه بـه معنـاي رنـگ      
 رود. کار می خاکی به

 صحیح است. 2گزینه .26
در متن آمده اسـت کـه کلمـاتی هسـتند کـه       »معربۀ«در تعریف کلمات 

که گفته هیچ اختالفی  2گزینۀ کند. بنابراین  شکل و معناي آن تغییر می
 بین کلمات دخیل در دو زبان نیست، اشتباه است.

 )73صفحۀ (عربی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .27

داخـل شـدن کلمـه از زبـانی بـه عربـی       یکـی از دو راه  » معرّبـۀ «کلمات 
 باشد. بنابراین این گزینه صحیح است. می

 ها: اما اشتباهات سایر گزینه
اي که از زبان دیگر به عربی  ) معرّب اختصاص به فارسی ندارد، هر کلمه1

 گوییم. می» معرّبۀ«وارد شود، به آن 
ز بـا زبـان   عالوه بر شکل ممکن است، در معنـا نیـ  » الکلمات المعرّبۀ ) «2

 اصلی متفاوت باشد.
بدون تشدید یکی اسـت و  » معربۀ«به تشدید راء و » معرّبۀ«) مقصود از 4

 باشد. معناي آن متفاوت نمی
 )72 صفحۀ(عربی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .28
 لـ + تَعلّم (مصدر) جار و مجرور است. 1گزینۀ در 

 باشد. اي اینکه میالم حرف ناصبه است و به معنی بر 4و  3هاي  در گزینه
 لنعرف: براي اینکه بشناسیم.
 ألکتب: براي اینکه بنویسیم.

 )69صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .29

آمده است که بایـد  » لَم«فعل مضارع به همراه حرف  2و  1هاي  در گزینه
 به صورت ماضی منفی ترجمه شود.

+ م «فعل ترفعون به همـراه   3گزینۀ در  » لمـاذا «آمـده کـه مخفـف    » لــِ
 شود. صورت مضارع ترجمه می رود. بنابراین به کار می باشد و براي پرسش به می
هر دو ماضی هستند و به صـورت ماضـی   » غضب«و » تَکَلَّم« 4 گزینۀدر 

 شوند. نیز ترجمه می
 )69صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .30
اش را  دارم کـه تکـالیف درسـی    آمـوزي را دوسـت   دانش«تنها در عبارت 
 جمله یعمل کلمه طالباً را توصیف کرده است.» دهد خوب انجام می

 شود. استفاده می» که«جمله وصفیه غالباً از ترجمۀ نکته: در 
 )47صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 

 دین و زندگی
 صحیح است. 2گزینه .31

خـود  گذشـتۀ  بـه   )(زیر کسانی که بعد از رحلت پیـامبر آیۀ بر اساس 
 :اي دارند گردند زندگی جاهالنه بازمی

 رسولی مگر نیست، محمد و: و ما محمد إِالَّ رسولٌ
 بودند دیگري رسوالن او از پیش که: قَد خَلَت من قَبله الرُّسلُ

 شود کشته یا بمیرد او اگر پس: أَفَإِن مات أَو قُتلَ
ــى  ــتُم علَ انقَلَبــابِکُم   )خــود پیشــین آیــین و( گذشــته بــه شــما آیــا: أَعقَ

 گردید؟ بازمی
هیبقع لَىع بنقَلن یم بازگردد گذشته به هرکس و: و 

 نرساند زیانی و گزند هیچ خدا به: یضُرَّ اللّه شَیئًان فَلَ
ــاکرِینَ   ــه الشـَّ ــیجزِي اللّـ سـ ــد: و ــه و خداونـ   سپاســـگزاران زودي بـ

 دهد. می پاداش را
عاجزند بـه مـرگ   بر اساس حدیث زیر آنان که از شناخت امام زمان خود 

ح
از » لـن یـنجح  «ترجمه نشده است و فعـل  » أن یجیب«فعل  1نۀ 

مان به درستی ترجمه نشده است.
  صـورت مضـارع   که فعل شرط است و بایـد بـه  »یضمن«فعل  2نۀ 

صورت مضارع اخباري ترجمه شده است.ی ترجمه شود، به
صـورت التزامـی ترجمـه نشـده اسـت.       بـه » أن یجیـب«فعل  3نۀ 

ــمیر  ــانش«ــین ض ــمیر  » امتح ــده و ض ــه ش ــافه ترجم در » ه«اض
ترجمه نشده است.» ائه

)49صفحۀ ، 5(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.2

)1گزینۀ خواهیم (رد : نمی
: ما باید عادت دهیم زبانمان را (رد  )3گزینۀ ْن نعود لساناَ

: سـخن نـرم و     4گزینۀ د: عادت دهیم (رد  ) الکالم اللـینَ و الصـدقَ
)4و 3، 1هاي  گزینه(رد 

)44صفحۀ ، 4(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.3
در » مجتمـع «در فارسـی اسـت و   » دانشگاه«به معنی در عربی» ۀ

در فارسی است.» جامعه«ه معنی 
  کـه در منطقـه    نیسـت. (کسـانی  »جامعـۀ «مناسـب   3گزینۀ عریف 

زیستی دارند.) کنند و با یکدیگر همصی زندگی می
)60صفحۀ ، 6(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.2
ها. نه واژهها،  یعنی زبان»ت

)7(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.1

اسـت. مـثالً    اولکلمۀزیر مجموعه  ها دو کلمه دوم و سومم گزینه
داروها (ادویۀ) اسـت؛  مجموعۀ هاي مسکن زیر  شربت و قرص 2نۀ 

تب«بین1گزینۀ و ارتبـاطی»عشابأ«با»زکام گیاهان معناي  به

داخـل شـدن کلمـه از زبـانییکـی از دو راه  » معرّبـۀ «کلمات 
باشد. بنابراین این گزینه صحیح است.می

ها: اما اشتباهات سایر گزینه
اي که از زبان دیگ) معرّب اختصاص به فارسی ندارد، هر کلمه1

گوییم. می» معرّبۀ«وارد شود، به آن 
عالوه بر شکل ممکن است، در معنـا نیـ» الکلمات المعرّبۀ ) «2

اصلی متفاوت باشد.
بدون تشدید یک»معربۀ«به تشدید راء و » معرّبۀ«) مقصود از 4

باشد. معناي آن متفاوت نمی
ص(عربی یازدهم،

صحیح است.2گزینه .28
لـ + تَعلّم (مصدر) جار و مجرور است.1گزینۀ در

باي اینکه میالم حرف ناصبه است و به معنی بر4  و  3هاي  در گزینه
لنعرف: براي اینکه بشناسیم.
ألکتب: براي اینکه بنویسیم.

ص،6(عربی یازدهم، درس 
صحیح است.3گزینه .29

آمده است»لَم«فعل مضارع به همراه حرف 2و  1هاي  در گزینه
به صورت ماضی منفی ترجمه شود.

+ م «فعل ترفعون به همـراه   3گزینۀ در آمـده کـه مخفـف»لــِ
ه صورت مضارع ترجمه رود. بنابراین به کار می باشد و براي پرسش بهمی
هر دو ماضی هستند و به صـور» غضب«و » تَکَلَّم« 4 گزینۀدر

شوند. نیز ترجمه می
ص،6(عربی یازدهم، درس 

صحیح است.4گزینه .30
دارم کـه تکـالیف درآمـوزي را دوسـت  دانش«تنها در عبارت 
جمله یعمل کلمه طالباً را توصیف کرده ا» دهد خوب انجام می

اۀک اً غال ف فاکل شا
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 :میرند جاهلیت می
نشناسد.راخودزماناماموبمیردکسهرزمانه:امامیعرفلموماتمن
 .است مرده جاهلی مرگ به :جاهلیۀً میتۀً مات

 )117و  89هاي  هصفح ،9و  7 هاي    درس(دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .32

هاي متعدد، بارها مسلمانان را نسبت بـه   در سخنرانی )(امیرالمومنین 
فرمود:  داد و می امیه بیم می شان در مبارزه با حکومت بنی ضعف و سستی

سوگند به خداوندي که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم (شـامیان)  «
ترنـد،   نان بـه حـق نزدیـک   بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت که آ

رود شـتابان   بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشـان مـی  
 »برند... فرمان او را می

و در  )(اگر تحول معنـوي و فرهنگـی ایجـاد شـده در عصـر پیـامبر       
میراث گرانقدر آن حضرت ـ قرآن کریم و ائمه اطهار ـ نبود، جـز نـامی از     

 ها) حیح بودن بخش دوم همه گزینهماند (ص اسالم باقی نمی
 )91و  90هاي  صفحه، 7(دین و زندگی یازدهم،  درس 

 صحیح است. 4 گزینه.33
ظـاهر   یاجتماع یدر زندگ دیبلکه با ست،یلفظ و شعار ن کیتنها  دیتوح 

 تیـ امام کـه همـان وال   تیبا وال یاجتماع یدر زندگ دیتوح یشود و تجل
 شود. یم سریخداست، م

 هـاي  هـاي مختلفـی در زمینـه    ؤالهـاي اسـالمی، سـ    سرزمینگسترش با 
 پدید آمد. ام، اخالق، افکار و نظام کشوردارياحک

 )101صفحۀ  ،8 درس(دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .34

 يبه زود«ها، خطاب به مردم فرمود:  یاز سخنران یکیدر  )(علی امام 
تر از حـق و   دهیپوش يزیچرسد که در آن زمان،  یفرا م یپس از من، زمان

نباشد. نزد مـردم آن   امبرشیتر از دروغ بر خدا و پ جیآشکارتر از باطل و را
 انـده خو یکه بخواهد به درست یوقت ست،یبهاتر از قرآن ن کم ییزمان، کاال
صـورت   آنگاه که بخواهند به ست،یتر از آن ن تر و فراوان جیرا ییشود و کاال

 يزیـ در شـهرها، چ  ام،یـ کنند. در آن ا شیمعنا اطلبانیوارونه و به نفع دن
 .»ستیتر از منکر و گناه ن و شناخته شده ریتر از معروف و خ ناشناخته

اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مـردم و هشـدار    انیامام پس از ب
را  يراه رسـتگار  دیـ توان یمـ  یدر صـورت  ط،یدر آن شـرا «به آنهـا فرمـود:   

 ییرا شناسـا  میکنندگان بـه صـراط مسـتق    که ابتدا پشت دیده صیتشخ
کــه  دیــبــه عهــد خــود بــا قــرآن وفــادار بمان دیــتوان یمــ یو وقتــ دیــکن
کـه   دیقـرآن باشـ   رویـ پ دیتوان یگاه مو آن دیده صیتشخ راشکنان  مانیپ

 .»دیکنندگان قرآن را بشناس فراموش
 )99صفحۀ  ،8  درس(دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است. 2 گزینه.35
وعداللّه الَّذین آمنوا  :زیر به دست خواهد آمدآیۀ پاسخ سوال با دقت در 

منکُم و عملُوا الصالحات، لَیستَخلفَنَّهم فی االَرض، کَما استَخلف الَّذینَ من 
د خَوِفهِم قَبِلهِم، و لَیمکّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضی لَهم و لیبدّلَنَّهم من بع

خداوند به کسانی از شـما کـه ایمـان    : اَمنًا یعبدونَنی ال یشرکونَ بی شَیئًا
اند (مومنین صالح)، وعـده داده اسـت    ورده و کارهاي شایسته انجام دادهآ

 قـرار دهد،(اسـتخالف)   (خـود)  که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین
قـرار داد، و آن دینـی    (خود)که قبل از آنان کسانی را جانشین طور  همان

و را که براي آنان پسندیده است، به سودشان مستقر سازد (استقرار دین) 
 بیم و ترسشان را به امنیت مبدل کند تا مرا بپرستند و به چیزي شرك نورزند.

 )114ۀ صفح ،10  درس(دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 3 گزینه.36

شـیعه در طـول   جامعۀ پویایی اند، گفتهشناسان جامعهبرخیطورکه ن هما
تاریخ به دو عامل وابسته بوده است:  

 .شورا، آمادگی براي شهادت و ایثاراعتقاد به عا . گذشته سرخ:1
انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهـان،   سبز:آیندة . 2

 .عصر زیر پرچم امام
بـا توجـه و لطـف     هاي آدمیـان اسـت و   زمان کامل شدن عقلاین دوران 

 .شود عقل آنان کامل می کند ها می انسانهمۀ اي که امام زمان به  ویژه
 )120و  118هاي  هصفح ،9  درس(دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .37

قوانین و مقررات اجتمـاعی اسـالم اسـت،    کنندة  بیانجا که ولی فقیه از آن
شود کـه   ید باشد. یعنی نمیتواند مانند انتخاب مرجع تقل انتخاب وي نمی

 .طور جداگانه براي خود ولی فقیه انتخاب کند هر کس به
پـذیر   جامعه تنها با یک مجموعه قـوانین و یـک رهبـري امکـان    ادارة زیرا 
آیـد و   صورت هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی پیش مـی  در غیر این ،است

 هاي سیاسی دنیاست. این، یک امر روشن و بدیهی در تمام نظام
 )129ۀ صفح ،10  درس(دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .38
 و آورد درمــی پــاي از را حکومــت یــک ســرعت بــه پراکنــدگی، و تفرقــه
 قوي را کشور اجتماعی، همبستگی کند، می مسلط کشور بر را گران سلطه
 اجـرا  بـه  را اسـالمی  هـاي  برنامـه  کـه  دهد می امکان رهبري به و کند می

 .درآورد
 و مشــکالت شــدن انباشــته و افــزایش ســبب کــارگزاران، غلــط عملکــرد

 .شد خواهد حکومت مديناکارا
 )132و  130هاي  هصفح ،10  درس(دین و زندگی یازدهم، 

 است.صحیح  4گزینه .39
هاي ولی فقیه، مدیر و مدبر بودن است؛ یعنی بتواند جامعه  یکی از ویژگی

کنـد و تقلیـد بـه اصـول اعتقـادي       را در شرایط پیچیده جهـانی رهبـري   
شـود و   (اصول دین) یعنی توحید، معاد، نبوت، امامت و عدل مربوط نمـی 
برسـد،  در این اصول، هر کس باید با دلیلی که در حد خود دارد به یقـین  

شود، افرادي  تقلید به فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی مربوط می
 که در این زمینه تخصصی ندارند باید به فقیه واجد شرایط مراجعه کنند.

 )133و  128هاي  (دین و زندگی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .40

 بـه  تـن  زورگویـان  و مسـتکبران  برابـر  در کـه:  است کسی »ذلیل انسان«
 هـوس  و هـوي  تسلیم همچنین پذیرد؛ می را فرمانی هر و دهد می خواري
 انجـام  باشـد  او هـوس  و هـوي  موافـق  کـه  را کاري هر و شود می خویش

 .کند آلوده گناه به را روحش کار آن که چند هر دهد، می
 و زیـورآالت  لذیـذ،  غـذاهاي  شهرت، ثروت، به تمایل مانند دانی، تمایالت

 ایـن  بـه  وقتـی  و اسـت  انسان دنیایی و بعد حیوانیمربوط به  مادي، رفاه
 . شویم می و خوشحال بریم می لذت آنها از یابیم، می دست تمایالت
 نشـان  عالقـه  و دارنـد  میـل  امـور  قبیـل  ایـن  بـه  طبیعی طور به ها انسان
 تـوان  نمـی  یا آنها بدون و هستند دنیا در زندگیالزمۀ  زیرا اینهادهند؛  می

در دنیـا مسـتلزم    . (زنـدگی شود می مشکل و سخت زندگی یا کرد زندگی
 .)این تمایالت است

 )142و  139هاي  هصفح ،11 (دین و زندگی یازدهم، درس
 صحیح است. 3گزینه .41

پـذیرد و در   شود، بندگی او را مـی  طور طبیعی تسلیم خدا می کسی که به
مانـد، بـه همـین جهـت      ناپـذیر بـاقی مـی    مقابل غیر خدا عزیـز و تسـلیم  

کسی مثل خـودت نبـاش،   بندة «خواهد که:  از ما می )(مؤمنین امیرال
 »زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

 )141ۀ صفح ،11  درس(دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .42

یئَۀٍ بِمثْلهـا و       آیۀ شریفۀ از دقت در  ـزَاء سـج ئَاتی واْ السـب ینَ کَسـالَّـذ و
 مقُهلَّتَرْهو  يکـه بـه هـو    یانسانچهرة غبار خواري بر یابیم که  درمی ۀذ

 .نشیند میشود،  یم میدهد و تسل یهوس پاسخ مثبت م
 بـر  و بیننـد  مـی  خود اندازه عمل به بد ییجزا کردند، پیشه بدي که آنان

 نشیند. می ذلت غبار چهره آنان
 )143و  142هاي  هصفح ،11  درس(دین و زندگی یازدهم، 

 صحیح است. 3 گزینه.43
هاي  شود. به کلید واژه شریفه برداشت میآیۀ از این  3گزینۀ تنها موضوع 

هاي الهـی توجـه فرماییـد     تشکیل خانواده، فرزندآوري، ناسپاسی و نعمت
ینَ وحفَـدةً  هـاي   که در آیه بـا عبـارت   نــ  ب معۀ ن کْفُـرُونَ  اللَّـهی 

ایـن درس یعنـی در   دیگر ریفۀ آیۀ شهماهنگی دارد و موضوعات دیگر از 
 شود. برداشت می من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ....

 )149ۀ صفح ،12  درس(دین و زندگی یازدهم، 
 صحیح است. 1گزینه .44

)91و 90هاي  صفحه، 7(دین و زندگی یازدهم،  درس 
صحیح است.4
ظـاهر   یاجتماع یدر زندگ دیبلکه با ست،یلفظ و شعار ن کیتنها  د

     تیـ امام کـه همـان وال  حح تیبا وال یاجتماع یدر زندگ دیتوح ی تجل
شود. یم ییسریت، م
 هـاي  هـاي مختلفـی در زمینـه   ـ   ـ    ؤالهـاي اسـالمی، سـ    سرزمینرش

پدید آمد.  اخالق، افکار و نظام کشورداري
)101  صفحۀ  ،8 درس(دین و زندگی یازدهم، 

صحیح است.3
يبه زود«ها، خطاب به مردم فرمود: ننیاز سخنرانککیییکیدر )(لی

تر از حـق و  ییدهششیپوشيیزچچیچرسد که در آن زمان، ممیفرا مننیمن، زمان
از باطل و را نباشد. نزد مـردم آن  ییامبرشپپیتر از دروغ بر خدا و پییجیتر

انـده خوتتیکه بخواهد به درستتتیوقتییست،ننیبهاتر از قرآن نکمییکاال
فراوانییجیرایی کاال و آن نتر صـورت  آنگاه که بخواهند بهییست،ننیتر از

يـ زچ چ یـدر شـهرها، چ ـ ـ ام،یـکنند. در آن اییشیمعناییاطلبانننیو به نفع دن
.»ییستننیتر از منکر و گناه نو شناخته شدهیرخخیتر از معروف و خته

از ب اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مـردم و هشـدار   ییانیس
فرمـود:    را يراه رسـتگار  دیـ توان یمـ  یدر صـورت  ییط،یدر آن شـرا «ا

را شناسـا  میکنندگان بـه صـراط مسـتق   هه که ابتدا پشت دیدهص ییق   ق   
کــه  دیــبــه عهــد خــود بــا قــرآن وفــادار بماندیــتوان یمــ یو وقتــ  نن

یـ پ دیتوان یگاه مو آن دیده صیتشخ راشکنان  کـه   دیقـرآن باشـ   ـ روهه
.»دیش کنندگان قرآن را بشناسش سس

)99  صفحۀ  ،8  درس(دین و زندگی یازدهم، 
صحیح است.2

وعداللّه الَّذین آمنوا :زیر به دست خواهد آمدآیۀ سوال با دقت در 
و عملُوا الصالحات، لَیستَخلفَنَّهم فی االَرض، کَما استَخلف الَّذینَ من 

ععد خَوِفهِم  و لَیمکّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضی لَهم و لیبدّلَنَّهم من بع
شَیئًا بی یشرکونَ ال ایمـان:بدونَنی کـه شـما از کسانی به خداوند

30هاي  هصفح ،10  درس(دین و زندگی یازدهم، 
است.صحیح 4گزینه .39

هاي ولی فقیه، مدیر و مدبر بودن است؛ یعنی بت یکی از ویژگی
  کنـد و تقلیـد بـه اصـولرا در شرایط پیچیده جهـانی رهبـري   

(اصول دین) یعنی توحید، معاد، نبوت، امامت و عدل مربوط نم
در این اصول، هر کس باید با دلیلی که در حد خود دارد به یقـ
ش تقلید به فروع دین یعنی احکام و دستورات عملی مربوط می

که در این زمینه تخصصی ندارند باید به فقیه واجد شرایط مراج
28هاي  (دین و زندگی یازدهم، صفحه

صحیح است.2گزینه .40
زورگویـا و مسـتکبران  برابـر  در کـه:  است  کسی »ذلیل انسان«

هـوي تسلیم همچنین پذیرد؛ میرافرمانی هر و دهد می خواري
باش اوهـوس  و هـوي  موافـق  کـه  راکاري هر و شود می خویش

.کند آلوده گناه بهراروحشکارآن که چند هردهد، می
زی لذیـذ،  غـذاهاي  شهرت، ثروت،   به تمایل مانند دانی، تمایالت

وقتـی و اسـت  انسان دنیایی و بعد حیوانیمربوط به مادي، رفاه
شو  می و خوشحالبریم میلذت آنها از یابیم، می دست تمایالت
عال و دارنـد  میـل  امـور  قبیـل  ایـن  بـه  طبیعی طور بهها انسان
یاآنها بدون و هستند دنیا در زندگیالزمۀ  زیرا اینهادهند؛  می

در دنیـ . (زنـدگی شود می مشکل و  سخت زندگی یا کرد زندگی
.)این تمایالت است

هاي  هصفح ،11(دین و زندگی یازدهم، درس  39
صحیح است.3گزینه .41

پـشود، بندگی او را مـی طور طبیعی تسلیم خدا میکسی که به
مانـد، بـه همـم  ناپـذیر بـاقی مـی   مقابل غیر خدا عزیـز و تسـلیم  

کسی مثل خـودبندة«خواهد که: از ما می)(مؤمنین امیرال
»زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

یازدهم، زندگی و صف،11درس(دین
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با زمان ازدواج زیاد شود و تشـکیل   میان بلوغ جنسی و عقلیفاصلۀ  نباید
 خانواده به تأخیر افتد. 

همواره دختران و پسران را بـه ازدواج تشـویق   به همین علت پیشوایان ما 
گذاشـتن رسـوم    اند که با کنار و ترغیب کرده و از پدران و مادران خواسته

 پنـدارهاي  خـاطر  بـه  ازدواج آنان را فراهم کننـد و  غلط شرایط الزم براي
 گنـاه  بـه  را خود فرزندان زندگی، امکاناتهمۀ همچون فراهم شدن  باطل

 .نسازند آسیب گرفتار را جامعه و نکشانند
دختران و پسران خود امکـان ازدواج   براي«فرماید:  مى )(پیامبر اکرم 

هـا  را نیکـو کنـد و در رزق و روزي آن   فراهم کنید تـا خداونـد اخالقشـان   
 ».ها را زیاد گرداندغیرت آنتوسعه دهد و عفاف و 

 )156و  155هاي  هصفح ،12  درس(دین و زندگی یازدهم، 
 است. صحیح 3گزینه .45

پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب کـرده  
اند که با کنار گذاشتن رسوم غلـط شـرایط را    و از پدران و مادران خواسته

براي آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهاي باطل همچـون فـراهم شـدن    
ه را گرفتـار  امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعـ همۀ 

آسیب نسازند. تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشـارهاي روحـی و روانـی،    
 شود. هاي اجتماعی می روابط نامشروع و آسیب

 )156صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس 
 زبان انگلیسی

 صحیح است. 4گزینه .46
شــرطی را متوجــه  ifشــرطی نــوع اول اســت. بــا دیــدن جملــۀ توضــیح: 

متوجه خواهیم شد که شـرطی نـوع اول بـوده و     will feelشویم و با  می
 شرط از حال ساده استفاده کنیم. جملۀ باید در قسمت 

 )97صفحۀ (زبان انگلیسی یازدهم، 
 صحیح است.  2گزینه .47

خواهیم و قرار است آلن که انسان اسـت   صفت می isچون بعد از توضیح: 
طرفـی چـون حـرف     کنـیم، از  استفاده می boredگزینۀ توصیف شود، از 

 صحیح است. 2گزینۀ باشد،  می bored ،withاضافه 
 )98 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .48
 ترسیدم. جمله: اگر واقعیت را بگویم، من از مرگ میترجمۀ 

 است. “ ”tell the truthاصطالح گفتن واقعیت  
 )99 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .49
ما یک صنعتگر است. مـن عاشـق کارهـاي هنـري     همسایۀ جمله: ترجمۀ 

 زیبایش هستم.
 ) هنرپیشه4) صنعتگر  3) پزشک  2) دانشمند  1 ها: گزینهترجمۀ 

 )93 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
 است. صحیح 3گزینه .50

جمله: اگر همه چیز خوب پیش برود، نمایشگاه جدیدي را افتتـاح  ترجمۀ 
 خواهیم کرد.

) پـیش  3منـد بـودن بـه      ) عالقه2) متعجب شدن از  1 ها: گزینهمۀ ترج
 ) ادامه دادن4   رفتن 

 صحیح است. 2گزینه .51
جمله: ما باید سعی کنیم تا به اقتصـاد خـود تنـوع ببخشـیم، بـه      ترجمۀ 

 جاي اینکه فقط متکی به درآمد نفت باشیم.
اجتمـاعی  ) 3) تنـوع بخشـیدن    2) شناسـایی کـردن    1 ها: گزینهترجمۀ 
 ) تشخیص دادن4    کردن

 )88 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .52

افرادي که به توصیۀ ما گوش کردند، مقادیر هنگفتـی پـول   جمله: ترجمۀ 
 جویی کردند. براي خودشان صرفه

 ) اصلی4) تمیز  3) وسیع  2) نادرست  1 ها: گزینهترجمۀ 
 )87 صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 

 Cloze Test رجمهت
صنعتگران زن و مرد ایرانی به تولید آثار هنري منحصر به فردي از جنس 

اي کـه در اطـراف آنهاسـت، مشـهورند.      ساده اولیۀچوب، فلز و سایر مواد 
بســیاري از مــردم دنیــا هنــوز مهــارت دختــران جــوان ایرانــی در بــافتن 

را  هــاي ابریشــمی در روســتاهاي کوچــک آذربایجــان و کردســتان فــرش
 کنند. تحسین می

 صحیح است. 4گزینه .53
توجه کنید. ”be famous for“ به ترکیب

 صحیح است. 3گزینه .54
 ) تخیلی4فرد   ) منحصر به3) دوستانه   2) مشترك  1 ها: گزینهترجمۀ 

 درست است. 2گزینه .55
 خواهد. اسم مفرد می anotherتوان استفاده کرد؛ اما  اسم جمع می otherبعد از 

 صحیح است. 4گزینه .56
 ) بافتن4) دنبال کردن  3) تشخیص دادن  2) رها کردن  1 ها: گزینهترجمۀ 
 ترجمه متن

هاي مهم فرهنگ و هنـر ایرانـی اسـت.     فرش یا قالی ایرانی یکی از ویژگی
بافی هنـري اسـت کـه از دیربـاز در ایـران وجـود داشـته اسـت. در          فرش

رواج داشـته اسـت.   سال پیش تا حـال   25حداقل حقیقت این صنعت از 
ها از مخترعین و بافنـدگان اولیـه ایـن صـنعت بـه شـمار        بنابراین، ایرانی

هـاي ایرانـی همـواره بـه      بافت هاي متنوع این دست آیند. طرح و نقش می
فـرد   هاي منحصر بـه  طرح هاي هنري و آمیزي غنی، تنوع طرح خاطر رنگ

 آن مورد تحسین هستند.
هاي مختلف در تاریخ فرش ایرانی تغییراتی را در طراحـی و   در طول زمان

هـاي   بافتن داشته است و صـنعتگران خـالق ایرانـی همـواره شـیوه     شیوة 
وسـیعی از  گسترة توانید  اند. شما می قدیمی و جدید را باهم ترکیب کرده

تنـوع فرهنگـی و   دهنـدة   نشـان ها را در ایران ببینید که هـر کـدام    فرش
هـاي ایرانـی    طور کلی فرش هاي بومی این کشور پهناور است؛ اما به سنت

 ها. ها و فرش ها، قالی سه نوع هستند؛ کناره
کـار   هـا یـا راهروهـا بـه     خانه و اتـاق حاشیۀ ها عموماً براي پر کردن  کناره
تـر بـوده و معمـوالً تزیینـی هسـتند.       هـا کوچـک   ها از فرش رود. قالی می
تـرین   بافتن متفـاوت هسـتند. معـروف   نحوة و  هاي عشایري در طرح قالی

نوع قالی ایرانی گبه است که در مناطق جنـوبی ایـران در اطـراف شـیراز     
ها در شهرهاي مختلفی مانند اصفهان، نائین، کاشـان،   شود. فرش بافته می

هـاي مختلـف    ها و اندازه شوند. آنها در شکل تبریز، مشهد، کرمان و قم بافته می
 بافی هستند. فرشاولیۀ شوند. پشم، پنبه و ابریشم مواد  یبه بازار عرضه م

اي را راضـی کنـد،    داشتن تنوع سبک و طرح که بتواند هر ذائقه و سـلیقه 
هـاي   همان چیزي است که باعث شده، فرش ایرانی یکـی از بهتـرین سـوغاتی   

 کرده و بخرد.  مندي آن را انتخاب ایران باشد که هر گردشگر عالقه
 است.صحیح  2گزینه .57

 »بافی فرش«در پاراگراف اول به چه چیزي اشاره دارد؟  itکلمۀ 
 صحیح است. 4گزینه .58

 شود. بافته می» شیراز«ترین نوع قالی ایران در  معروف
 صحیح است. 1گزینه .59

 بر اساس متن کدام جمله درست نیست؟
 »رود. کار نمی چون کناره براي تزیین به«

 صحیح است. 3گزینه .60
 گردد. ایران به ......... برمی بافی در قدمت فرش

 سال است.   100صحیح است؛ زیرا هر قرن  3گزینۀ 
 25 100 2500  

 شناسی زمین
صحیح است. 4گزینه .61

هایی مانند تونل باید در مناطقی با کمترین خرد شـدگی، هـوازدگی    سازه
یا نشت آب احداث شوند.  

 )68 صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین 
صحیح است. 3گزینه .62

شناســی اســت کــه رفتــار و  اي از زمــین شناســی مهندســی شــاخه زمــین
هاي مواد سطحی زمین را از نظر مقاومت در برابر فشـارهاي وارده   ویژگی

 کند. و امکان ساخت سازه را در محلی خاص از زمین بررسی می
 )71شناسی یازدهم، صفحه  (زمین

ن م ر ون چ ل ب ي ر پ ر ب و م ر ن
ـ ـ ه را گرفتـار  مکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعـ 

 نسازند. تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشـارهاي روحـی و روانـی،    
شود. هاي اجتماعی مینامشروع و آسیب

)156صفحۀ ، 12(دین و زندگی یازدهم، درس 
ییسسییسی
صحیح است.4
شــرطی را متوجــه ifشــرطی نــوع اول اســت. بــا دیــدن جملــۀح: 

متوجه خواهیم شد که شـرطی نـوع اول بـوده و    will feelیم و با 
شرط از حال ساده استفاده کنیم. جملۀ ر قسمت 

)97  صفحۀ (زبان انگلیسی یازدهم، 
صحیح است. 2
خواهیم و قرار است آلن که انسان اسـت  صفت میisچون بعد از : 

شود، از طرفـی چـون حـرف    کنـیم، از استفاده میboredگزینۀ ف
bored ،withصحیح است.2گزینۀ باشد،می

)98  صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
صحیح است.2

ترسیدم. جمله: اگر واقعیت را بگویم، من از مرگ می
است.“”tell the truthالح گفتن واقعیت 

)99   صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
صحیح است.3

ما یک صنعتگر است. مـن عاشـق کارهـاي هنـري     همسایۀ جمله: 
ش هستم.
) هنرپیشه4) صنعتگر  3) پزشک  2) دانشمند  1 ها: گزینه

)93  صفحۀ(زبان انگلیسی یازدهم، 
است.صحیح3

جمله: اگر همه چیز خوب پیش برود، نمایشگاه جدیدي را افتتـاح  

هاي مهم فرهنگ و هنـر ایرافرش یا قالی ایرانی یکی از ویژگی
بافی هنـري اسـت کـه از دیربـاز در ایـران وجـود داشـتهفرش

رواج داشسال پیش تا حـال  25حداقل حقیقت این صنعت از 
ها از مخترعین و بافنـدگان اولیـه ایـن صـنعت بنابراین، ایرانی

هـاي ایرانـی هبافت هاي متنوع این دستآیند. طرح و نقشمی
هاي منحص طرح هاي هنري و آمیزي غنی، تنوع طرح خاطر رنگ

آن مورد تحسین هستند.
هاي مختلف در تاریخ فرش ایرانی تغییراتی را دردر طول زمان

بافتن داشته است و صـنعتگران خـالق ایرانـی همـواره ششیوة 
گسترةتوانید اند. شما می قدیمی و جدید را باهم ترکیب کرده

دهنـدة   نشـان ها را در ایران ببینید که هـر کـدام   فرش تنـوع ف  
هـ طور کلی فرش هاي بومی این کشور پهناور است؛ اما بهسنت

ها. ها و فرش ها، قالی سه نوع هستند؛ کناره
هـا یـا راهروه خانه و اتـاق حاشیۀ ها عموماً براي پر کردن کناره
تـر بـوده و معمـوالً تزیینـی هـا کوچـک   ها از فرش رود. قالی می
بافتن متفـاوت هسـتند. معـ نحوة وهاي عشایري در طرح قالی

نوع قالی ایرانی گبه است که در مناطق جنـوبی ایـران در اطـر
ها در شهرهاي مختلفی مانند اصفهان، نائینشود. فرش بافته می

هـا ها و اندازه شوند. آنها در شکلتبریز، مشهد، کرمان و قم بافته می
بافی هس فرشاولیۀ  شوند. پشم، پنبه و ابریشم مواد  یبه بازار عرضه م

اي را راضداشتن تنوع سبک و طرح که بتواند هر ذائقه و سـلیقه 
همان چیزي است که باعث شده، فرش ایرانی یکـی از بهتـرین سـ

کرده و بخرد.  مندي آن را انتخابایران باشد که هر گردشگر عالقه
است.صحیح 2گزینه .57

»بافیفرش«در پاراگراف اول به چه چیزي اشاره دارد؟ itکلمۀ 
صحیح است.4گزینه .58

شود. بافته می»شیراز«ترین نوع قالی ایران در معروف
صحیح است.1گزینه .59

نیست؟ درست جمله کدام متن اساس بر
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صحیح است. 1گزینه .63
 .خونی و حتی مرگ شود تواند باعث کم میزیادي مصرف روي 

 )83  صفحۀ ، شناسی یازدهم (زمین
صحیح است. 3گزینه .64

 تواند منشاء عناصري مانند فلوئور و آرسنیک باشد. سنگ می زغال
 )81و  79هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زمین

صحیح است. 2گزینه .65
کـه   باشند، در صـورتی  گسل می فرودیوارة Aفرادیواره و  Bدر این تصویر 

 گزینۀتر از فرودیواره باشد، گسل معکوس خواهد بود. در  فرادیواره قدیمی
 تر نسبت به ژوراسیک است. قدیمی دورة سیلورین 2

 )91 صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است 2گزینه .66

.شوند و تفرا نام دارند بندي می مواد آتشفشانی جامد بر اساس اندازه تقسیم
 )99  صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین 

صحیح است. 3گزینه .67
جایی ذرات است. د بر راستاي جابهراستاي انتشار موج عمو Sدر موج 

  )94  صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 1گزینه .68

تر از حد اولیه قـرار بگیـرد،    ها باالتر یا پایین در صورتی که یک سمت الیه
آید. میوجود  شیب به چین تک

  )98  صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 3گزینه .69

  -هاي متوالی سها و ناودی تاقدیس :زاگرس - کپه داغ: توالی رسوبی منظم
 .هایی به سن پرکامبرین تا سنوزوئیک سنگایران مرکزي 

 )107  صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است. 2گزینه .70

اهـواز اسـت و ایـن میـدان نفتـی رده      ن میدان نفتی ایران میدان بزرگتری
هاي نفتی جهان را دارد. سوم میدان

 )112  صفحۀشناسی یازدهم،  (زمین

 ریاضی

 صحیح است. 1گزینه .71
fبیشــترین مقــدار تــابع  (x) a bcoskx  برابــر| b | a  و کمتــرین

|مقدار آن  b | a :است 
| | a a2 نیرتشیب2

نیرتمک | | a a2 2 a (a ) a2 2 2 6
 

 )94تا  88هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .72

هـاي مثلثـاتی    مثلثاتی قرینه کنیم، نسبت دایرةاي را روي  اگر طول نقطه
شود، ولی نسبت مثلثاتی سینوس  کسینوس، تانژانت و کتانژانت قرینه می

 کند. مربوط به آن نقطه تغییري نمی
sin

P(x , y)

cos0o

3 2702
نایدار

نایدار180

P ( x , y)
a

 
 صحیح است. 1گزینه .73

 وریم:آ را به دست می nو  mابتدا مقادیر 

fD ( , ) x n x n n2 0 2 
) نقطۀاز طرفی تابع از  , )0  گذرد. پس: می 1

mlog ( ) m m1 11 0 2 2 2 
 عرض مستطیل رنگی باالیی برابر است با:

f(x) log (x ) x x1
2

0 2 0 2 1 1 

S1 1 2  عرض مستطیل2
 مستطیل رنگی پایینی برابر است با: ضعر

f (x) log (x ) x ( ) 3
1
2

13 2 3 2 82 

x S6 6 1 6 
2هاي رنگی برابر  بنابراین مجموع مساحت 6  است. 8

 )115صفحۀ (ریاضی یازدهم تجربی، فعالیت، 
 صحیح است. 3گزینه .74

log x log y log xy xy 6
3 3 36 6 3 729  

(x y) x y xy2 2 2 2 2638 1458 4096  
x y log (x y) log4 464 64 3  

 صحیح است. 1گزینه .75
xچون  کند، پس باید صورت را هم صفر کنـد تـا    مخرج را صفر می 3

 حد وجود داشته باشد:

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

3 3 3
5 0 5 25  

x

x x f (x)
lim

2

3

25
3 25

x x

x (x ) xlim lim
x (x )3 3

3 3
2 6 2 3 2 2

  

 )132تا  130هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .76

 به مراحل تغییر تابع توجه کنید:

f (x) f ( x) f ( x) f ( x)1  هب تبسن هنیرق1
اه   روحم y

 دحاو کی
الاب

 تبسن هنیرق
اه   هب x

( , )y f( x) f( ) f( )2 01 0 2 1 2 1  

x
xlim f( ) f( )

4
2 12  
 )132تا  128هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .77

a

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

a

3 3

0
2 

a

a

((x a) (x a)
lim

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

a

2 22 2 

(x x x ) x f(x) x2 2 2 2 23 3 
f ( ) f ( ) ( ) ( )5 7 15 21 36

 )132تا  130هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه  
 صحیح است. 4گزینه .78

kتوجه داشته باشید که اگر  پـایینی   ضـابطۀ ناپیوستگی  نقطۀباشد،  0
( )
x
xیعنی  1 fبراي  0 (x)  شـود.   ناپیوستگی محسوب مـی  نقطۀهم

xمرزي  نقطۀحال براي پیوسته بودن در  k :داریم 

ین م(ز ز ی )ی
صحیح است.3
جایی ذرات است.د بر راستاي جابهراستاي انتشار موج عموSج

)94  صفحۀننشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است.1

تر از حد اولیه قـرار بگیـرد،   ها باالتر یا پایینرتی که یک سمت الیه
آید. میوجود  شیب به ک

)98  صفحۀننشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است.3

 -هاي متوالی سها و ناودی تاقدیس :زاگرس -غ: توالی رسوبی منظم
.هایی به سن پرکامبرین تا سنوزوئیک سنگمرکزي 

)107  صفحۀننشناسی یازدهم،  (زمین
صحیح است.2
اهـواز اسـت و ایـن میـدان نفتـی رده      یین میدان نفتی ایران میدان ی

هاي نفتی جهان را دارد.یدان
)112  صفحۀننشناسی یازدهم،  (زمین

صحیح است.1
fرین مقــدار تــابع  (x) a bcoskxa برابــر| b | a  و کمتــرین

|آن b | a| b است: |
| | a a| 2| a a| a aaنیرتشیب

نیرتمک | | a a| 2| a a| a aa
a (a ) aa 6(a ) a( )(a ) a(a )(a )

)94تا 88هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
صحیح است.1

  صف(ریاضی یازدهم تجربی، فعالیت، 
صحیح است.3گزینه .74

log y log xy xylog y 6
3glog 3 3 729log xy xyloglog xy xylog xylog xy 6

x y xyx yx y2 2y 2638 1458 4096xyxy

log (x y) loglog (x y) loglo 4 4( y) gg (x y) logy)g 64 3

صحیح است.1گزینه .75
xچون  کند، پس باید صورت را هم صفمخرج را صفر می3

حد وجود داشته باشد:

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

3 3
25

x f (x)
25

xxx
x

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

lim
x 3

)) 3
2 6x 2 3 2 2(x ) 3(x ) x(x )

30هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
صحیح است.2گزینه .76

به مراحل تغییر تابع توجه کنید:

f ( x) f ( x) f ( x)f ( x) f ( x)x) f ( 1 1f ( x)f ( x)f ( x
تبسن هنیرق

ه  روحم yرر
دحاوکی

الاب
 تبسن هنیرق

اه   هب     
( )x) f( ) f( )x)x ( ,,1 0 2 1 2 1( , ) f( ) f( )) f( )( , ) f( ) f( )( ) f() f( ),,,

x) f( )x f(f( 1)))2
28هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

صحیح است.4گزینه .77
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x k x k
lim f(x) lim f(x) k k

k
2 1  

 گیریم: میبراي حل این معادله از روش هندسی کمک 

x
1

1

x x2

 
تـر از   بینید این دو تابع در یک نقطه که طول آن بـزرگ  طور که می همان

k0 فاصـلۀ کننـد؛ پـس در    است، یکدیگر را قطع می 1 برخـوردي   1
xندارنــد و در نتیجــه در ایــن حالــت  k ؛ قطعــاً بــرايf (x) نقطــۀ 

xناپیوستگی است و   شود دو نقطه. را هم که داشته باشیم، پس می 0
 )142تا  137هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .79

تــابع  دامنــۀ
log x

y
x x

2

2
)برابــر  2 , ) {}0 اســت. پــس اصــالً تــابع  1

xتواند در  نمی  حد داشته باشد. 0
xچراکه سمت چپ  تعریف شده نیسـت. البتـه حـد راسـت تـابع را       0

xتوانیم در  می  پیدا کنیم: 0
log x

x x x

xlim lim lim
x(x ) xx x

2

20 0 0
2 1 1 11 1 1  

 صحیح است. 3گزینه .80
 هر چیزي باید تکلیف جزء صحیح و قدر مطلق را مشخص کنیم:قبل از 

x x x x

x x[x] x x( ) x(x )
lim lim lim lim

| x | ( x) x

2 2

3 3 3 3

3 3 33 3 3  

 صحیح است. 2گزینه .81
x

f (x) x
f (x ) x

2
2

1 0
1

1 0
 

fاول  ضـابطۀ هاي مخـرج پیوسـته نیسـت. در     تابع در ریشه (x)   یعنـی

y
x2

1
1

xبا شرط   xو  0 وجود دارد که تابع در آن ناپیوسته  1

xشوند. اگر  حذف می 4و  1هاي  است و گزینه  باشد، داریم: 0
f(x) f(x )

(x ) x x x (x )

2
2 2 4 2 2 2

1 1 11
1 1 2 2

x )
(x

(x )2
2)  

xپس حد چپ در  موجود نیست. چراکـه مخـرج تـابع در آن صـفر      0
fعالوه  شود. به می ( )0 xشود و تابع در  می 1 از راسـت پیوسـته    0

] فاصلۀاست. در نتیجه در  , )0    پیوسته خواهد بود. 1

 صحیح است. 4گزینه .82
xاوالً  xتابع نیست. پس مخرج در  دامنۀدر  2  برابر صفر است. 2

b( sin x)bcos xy a y
a sin x sin x

22 122 2 2
 ار جرخم      

.دنک یم رفص
x 2

 
b( sin x)( sin x) b( sin x)

( sin x)
1 1 1

2 1 2   

xاز طرفی حد تابع در   است. 1برابر  2

x

b( sin x) b( )
lim b

2

1 1 11 1 12 2  

a b 2 1 3  
 صحیح است. 3 گزینه.83

صـورت   بیایـد بـه   2پیشامد اینکه در پرتاب دو تاس، براي اولین بار عـدد  
 زیر است:

A {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )} p(A) 6 12 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 36 6  
 کنیم: ها را بررسی می تک گزینه حال تک

B {( , ),( , ),( , )
( )

p(A B) p(B)

1 3 3 1 2 2
1 1 3

36 36B) 1
36

  

p(Aمستقل نیستند.  B) p(A)p(B)B) (AB) p(A 
B {( , ),( , ),( , ),( , )

( )
p(A B) p(B)

1 4 4 1 2 3 3 2
2 1 4

36 36
  

p(Aمستقل نیستند.  B) p(A)p(B)  
B {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )

( )
p(A B) p(B)

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

36 36
  

p(Aمستقل هستند.  B) p(A)p(B)  
 )148 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .84
pاحتمال رفتن آرش به ورزشگاه را بـا   (A)      و احتمـال رفـتن بابـک بـه

pورزشــگاه را بــا  (B) دهــیم. بــا توجــه بــه فرضــیات ســؤال  نشــان مــی
/p (A) 0 4 ،/p (B) 0 p/و  3 (B | A) 0 p(Bاست. باید  25 | A ) 

 دست آوریم: را به
p(B A ) p(A B)

p(B | A )
p(A ) p(A )

  

[p(A) p(B) p(A B)]
p(A)

1
1 

p(Aکافی است  B)  را به کمکp(B | A) دست آوریم: به 

/
/

p(A B) p(A B)
p(B | A)

p(A)
025 0 4  

/ / /p(A B) 04 025 01 

/             بنابراین داریم: / / /

/ /

[ ]
p(B | A )

1 0 4 0 3 01 0 4 2
1 0 4 0 6 3   

 )148 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
 صحیح است. 2گزینه .85

/
p(A B)

p(A | B) p(B) p(A B)
p(B)

4 504 10 2
B))

B)
4 B)  

/
p(A B)

p(B | A) p(A) p(A B)
p(A)

50 5 210
B))

A)
5 B)  

/ / /p (A B) p(A) p(B) p(A B)1 0 3 0 7 0 7/ / /B) p(A) p(B) p(A B)p(A) p(B) p(A B)p(B)1 0 3 0 7/ // // 0 7//  

/p(A B) p(A B) p(A B)52 072 /B) p(A B) p(A B)B) p(A B) p(A B)p(A B)5 07/2  

/
/

/

p(A)
p(A B)

p(B)
0402 05/B)B) 02///  

/ / /p (A B) 0 4 02 02  

xد و در نتیجــه در ایــن حالــت  k ؛ قطعــا بــرايf (x)نقطــۀ
xتگی است و  شود دو نقطه. را هم که داشته باشیم، پس می0

)142تا 137هاي  (ریاضی یازدهم، صفحه
صحیح است.4

تــابع  
log x

y
x x

2

2
)برابــر  2 , ) {}, ) {, ) اســت. پــس اصــالً تــابع (}

xند در  حد داشته باشد.0
x سمت چپ  تعریف شده نیسـت. البتـه حـد راسـت تـابع را      0

xیم در پیدا کنیم: 0
log x

x x x

xlim lim limx
x(x ) xx

lim
x x

lim
2g

20 0
2 1 1 11 1) xx) x

صحیح است.3
هر چیزي باید تکلیف جزء صحیح و قدر مطلق را مشخص کنیم:

x x x x

x x[x] x x( ) x(x )
lim lim lim lim

x(x )
| x | ( x) xx x

lim lim
x(

lim
x | (x | (

2 2

3 3 3 3

) x(x) x(xx(x) x(x
( 3

صحیح است.2
x

f (x) x
f (x ) x

2
2

1 0
1

0) x) x

ریشه fاول      ضـابطۀ هاي مخـرج پیوسـته نیسـت. در     ر (x)   یعنـی

y
x

xبا شرط   xو 0 وجود دارد که تابع در آن ناپیوسته 1

xشوند. اگر  حذف می 4و 1هاي  گزینه باشد، داریم: 0

)p(مستقل نیستند.  )A)p(B)) p(B) p(A

{( , ),( , ),( , ),( , )

A p( )p(B)

, ),( , ),( , ),( ,( , ),( , ),( , ),( ,
4(B)p(B)36 36B) 1

36
(A)p(B)A)p(B)مستقل نیستند.  p(B) (AB) p(A

{( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )

A p( )p(B)

, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( ,, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )
6(B)p(B)36 36B) 1

36
(A)p(B)A)p(B)مستقل هستند.  p(B) (AB) p(A

 صف(ریاضی یازدهم، 
صحیح است.3گزینه .84

pاحتمال رفتن آرش به ورزشگاه را بـا   (A)و احتمـال رفـتن
pورزشــگاه را بــا  (B) دهــیم. بــا توجــه بــه فرضــی نشــان مــی

/p (A) 0 4/ ،/p (B) 0 p/و /3 (B | A) 0 (است. باید  /25

دست آوریم: را به
p(B

)
p(A ) p(A )

p(
) p(AA
A ) p(A B)

A ) ( )
A )
) (A) (A

A) p(B) p(A
p(A)

A) p(B)p(B)
1

B)]

p(Aکافی است B)  را به کمکp(B | A)دست آوریم به

/
/

p(A
p(A)

p(
(A)

25// 0 4/
B) p(A B))

A) //

/ /025 01/ //////B)B) 04//

/             بنابراین داریم: / / /

/ /

[ ]/ / /A )A /1 0 4 0 3 01 0 4/[ ]/ / // /[ / /// / 2
1 0 4 0 6 3/ //
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 صحیح است. 2گزینه .86
p(A) , p(B)2 1 2 1

4 2 4 2  

p(A B) p(A).p(B)1
4B) 1
4  

 است.صحیح  3گزینه .87
هـاي   هایی را انتخاب کنیم کـه میـانگین آنهـا بـا میـانگین داده      باید داده

 صورت سؤال برابر باشد:

x 9 10 6 18 25 30 42
 هاي صورت سؤال میانگین داده 7

140 207  

( ) x 19 21 14 542 183 3    ( ) x 18 12 19 15 641 164 4 

( ) x 7 15 55 17 6 1003 205 5  

( ) x 2 21 53 44 1204 304 4  
  )162 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 

 صحیح است. 1گزینه .88
12مجموع نمرات:  25 300  

هاي قبل از چـارك   مجموع داده 6هاي قبل از چارك اول:  تعداد داده
6اول:  8 48  

هاي بعد از چـارك   مجموع داده 6از چارك سوم: هاي بعد  تعداد داده
6سوم:  16 96  

300هاي بین چارك اول و سوم:            مجموع داده 48 96 156  
156هاي بین چارك اول و سوم:                         میانگین داده 1213  

 صحیح است. 4گزینه .89
ها با میانگین سه عـدد   چون میانگین تغییر نکرده است، میانگین کل داده

7شده برابر است:                                   اضافه 8 15 103  
 هستند. 10اعداد برابر  همۀچون واریانس برابر صفر است، 

 را داریم: 7و  8، 15هاي  دادهو  10داده برابر  16بنابراین 
( ) ( ) ( ) ( )

x
2 2 2 22 7 10 8 10 15 10 16 10 1010 19  

38 2 219  

/
/CV

x
1 42 01410 10 /014/10  

 صحیح است. 2گزینه .90
 گراد:   میانگین دماي تهران برحسب سانتی

/
5 5 6 7 7 7 8 9 10 10 7 410 

 میانگین دماي تهران برحسب فارنهایت:

/ /
9 7 4 32 45 325 

 میانگین دماي قم برحسب فارنهایت:  
/ /45 32 1 46 32 

 شناسی زیست
 صحیح است. 2گزینه .91

هـاي بازدارنـده رشـد اسـت، در فراینـد       آبسیزیک اسید که جزء هورمـون 
هـا بـه تعـادل آب در     چنین با بستن روزنه ها نقش دارد و هم خفتگی دانه

 کند.   گیاهان تحت تنش خشکی کمک می
 ویژگی محل تولید رشدبازدارندة نام 

 مقابله با شرایط نامساعد  آبسیزیک اسید
هـا و   سبب بسته شـدن روزنـه  

در نتیجــه حفــظ آب گیــاه   
 شود. می

هـا در   مانع رویش دانه و جوانه
 شود. شرایط نامساعد می

   ها: بررسی سایر گزینه
) از هورمون سـیتوکینین در فـن کشـت بافـت بـراي تشـکیل سـاقه از        1

کـه اتـیلن در ریـزش     شود. در صـورتی  هاي تمایز نیافته استفاده می یاخته
 برگ درختان نقش دارد.

 اي یاختههاي سیتوکینین و جیبرلین باعث تحریک تقسیمات  ) هورمون3
شـود و یکـی از دالیـل     شده، ولی اتیلن سبب رسیدگی سـریع میـوه مـی   

گهـداري  (کـاهش مـدت ن   ها هنگـام ذخیـره یـا انتقـال     خراب شدن میوه
 ها) است. میوه

شـود   زنـی آنهـا مـی    هـا و مـانع جوانـه    ) هورمونی که باعث خفتگی دانه4
درشت هاي  آبسیزیک اسید است و هورمونی که باعث به وجود آمدن میوه

 اند. بدون دانه است، هورمون جیبرلین و اکسین است که با یکدیگر متفاوت
 )144تا  140هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 2نه گزی.92
دهنـد کـه    ) و بخش (د)، هر دو آندوسپرم گیاه را نشـان مـی  1) بخش (1

کروموزوم دارد. این بافت  مجموعۀدانه را دارد و بیشتر از دو ذخیرة نقش 
هایی دارد که براي رویـش   هایی است که درون خود نشادیسه داراي یاخته

 شوند.   رویان مصرف می
 ها: بررسی سایر گزینه

شود، بلکه درون خـاك   ذرت از خاك خارج نمی دانۀ کنید لپه در ) دقت2
 ماند.   باقی می

کنند و از تقسیم  هاي رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد می ) بخش3
 شوند. تخم اصلی تولید می یاخته

هاي رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسم و برخـورد   یاختههمۀ ) 4
 شوند. تولید میها درون یاخته  ریزکیسه

 )143و  132تا  130، 86هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست 
 صحیح است. 1گزینه .93

دهـی را   توان گل گیاه داوودي روز کوتاه است، پس با کاهش طول روز می
 القا کرد و سرالد رویشی را به سرالد زایشی تبدیل کرد.

 )147و  146هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 است.صحیح  3گزینه .94

مـوارد هـر    بقیۀشود. در  نوزاد کرمی شکل باعث آسیب به گیاه تنباکو می
 برند. دو طرف سود می

 )152و  151هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 4گزینه .95

در گیاهان عبارتند از: جلوگیري از نفوذ عوامـل   دفاعجنسازهایی پاسخ
) ـ مـرگ   4گزینـۀ  شیمیایی (اول) ـ عوامل   گزینۀزا به گیاه ( سه  بیماري
 اي یاخته

 )151تا  148هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 3گزینه .96

منظور سؤال آبسیزیک اسـید اسـت و ایـن هورمـون باعـث بسـته شـدن        
هاي هـوایی نیـاز بـه کـاهش      شود، براي بستن روزنه هاي هوایی می روزنه

 پتانسیل آب هست.
 )143و  142هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 2گزینه .97
 موارد (الف) و (ب) صحیح هستند.

تاشدن برگ گیـاه حسـاس و بسـته شـدن بـرگ گیـاه گوشـتخوار رشـد         
 شود. محسوب نمی

 )148و  147هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

( ) x 7 15 55 17 6 100 205 5
( ) x 2 21 53 44 120) 304 4

)162 صفحۀ(ریاضی یازدهم، 
صحیح است.1

12ع نمرات:  25 300
هاي قبل از چـارك   مجموع داده 6هاي قبل از چارك اول:  داده

6 8 48
هاي بعد از چـارك  مجموع داده 6از چارك سوم: هاي بعد  داده

6 16 96
داده 300هاي بین چارك اول و سوم:            ع 48 96 156

داده 156هاي بین چارك اول و سوم:                         ن 1213
صحیح است.4

ها با میانگین سه عـدد  میانگین تغییر نکرده است، میانگین کل داده
7شده برابر است:                                   8 15 103

هستند. 10اعداد برابر  همۀواریانس برابر صفر است، 
را داریم: 7و 8، 15هاي دادهو 10داده برابر  16ن

( ) ( ) ( ) ( )
x

2 2( )( ) 22 ) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) () ( ) ( ) () ( ) ( ) (( )( )( )( )10 19
38 2 219

CV
1 42 /1 4/ 014/

(کـاهش مـدتها هنگـام ذخیـره یـا انتقـال    خراب شدن میوه
ها) است. میوه

زنـی آنهـا هـا و مـانع جوانـه   ) هورمونی که باعث خفتگی دانه4
ه آبسیزیک اسید است و هورمونی که باعث به وجود آمدن میوه
بدون دانه است، هورمون جیبرلین و اکسین است که با یکدیگر متف

40هاي  تشناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است.2یینه گزی.92

) و بخش (د)، هر دو آندوسپرم گیاه را نشـان مـی1) بخش (1
کروموزوم داردمجموعۀدانه را دارد و بیشتر از دو ذخیرة نقش 

هایی دارد که برهایی است که درون خود نشادیسهداراي یاخته
شوند.   رویان مصرف می

ها: بررسی سایر گزینه
شود، بلکه دذرت از خاك خارج نمیدانۀ کنید لپه در ) دقت2

ماند.   باقی می
کنندهاي رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد می ) بخش3

شوند. تخم اصلی تولید می یاخته
هاي رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسمیاختههمۀ) 4

شوند. تولید میها درون یاخته  ریزکیسه
32تا 86،130هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست 

صحیح است.1گزینه .93
توان گگیاه داوودي روز کوتاه است، پس با کاهش طول روز می
تبدیل کرد. القا کرد و سرالد رویشی را به سرالد زایشی

46هاي  تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست
است.صحیح 3گزینه .94

بقیۀشود. در نوزاد کرمی شکل باعث آسیب به گیاه تنباکو می
برند. دو طرف سود می

51هاي  تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست
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صحیح است. 2گزینه .98
هـاي   آندوسپرم است و آندوسپرم از یاختهالیۀ  ترین دار خارجی گلوتنالیۀ 
 الد پارانشیمی تشکیل شده است. سه

 کند. هایی نظیر آمیالز آزاد می آنزیم )GA(در پاسخ به جیبرلیک اسید 
 )143و  128هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 3گزینه .99
باشـد، بـراي تشـکیل میـوه بـه غیـر از        شکل مربوط به پراکنش میوه می

 تخمک سایر اجزاي گل نیز نقش دارند.
 )133و  132هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 1گزینه .100
 سیب میوه کاذب است و از تغییر نهنج به وجود آمده است.

 )132 صفحۀشناسی یازدهم،  (زیست
 صحیح است. 2گزینه .101

انـد و گیاهـان علفـی فاقـد توانـایی       گیاهان یکساله و دوساله همگی علفی
 رشد پسین هستند.

 تواند دوساله باشد. دهد، می میگیاهی که یکبار گل 
 گیاه چندساله ممکن است، فاقد زمین ساقه باشد.

 تواند، علفی یا چوبی باشد. گیاه چندساله می
 )106و  105هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست
 )135و  134هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 3گزینه .102
 يکشـاورز  اهـان یاز گ ياریبس یافشان اند و گرده ها، حشره افشان اکثر گرده

  . شود یبه کمک آنها انجام م وهیو درختان م
حشرات تنفس نایدیسی دارنـد و هـر چشـم مرکـب آنهـا داراي چنـدین       

 عدسی است.
 )52 صفحۀشناسی دهم،  (زیست

 )136و  129، 128، 116، 84، 52،  34هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 4گزینه .103

تري در طی میتوز و میوز دو و ایجاد تتراد در طـی  پیدایش کروموزوم دخ
 پذیر است. میوز یک امکان

سوم و چهارم میوز حلقۀ هاي گل کامل میتوز و در فقط در  حلقههمۀ در 
 دهد. رخ می

 )135و  134، 93، 92، 85هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 2گزینه .104

 معبر وجود ندارد.یاختۀ در ساقه 
 ها: گزینه بررسی سایر

 تواند داراي کوتیکول باشد. رونده هوایی است، پس می ساقۀ) 1
 ) زمین ساقه زنبق رشد افقی دارد.3
 اند. بزرگ هستۀهایی مریستمی است که داراي  ) غده داراي یاخته4

 )119، 103، 99هاي  شناسی  دهم، صفحه (زیست
 )122و  121هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 ست.صحیح ا 3گزینه .105
 بـا  هیثانو تیاووس ياسپرم و غشا کی يشود که غشا یآغاز م یلقاح موقع

اسپرم ادغام هستۀ تخمک با هستۀ ، پس از آن کنند دایتماس پ گرید هم
 شود. می

 کند. شروع لقاح را بیان می 4گزینۀ قبل از شروع لقاح و  2، 1هاي  گزینه
 )109و  108هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 3گزینه .106
 اشاره دارد. وزیمتقسیم صورت سوال به 

، تعداد کروماتیدهاي یاختـه  2و 1در مراحل آنافاز میوز  ،یعیحالت طب در
 کند. ثابت است و تغییر نمی

 ها: بررسی سایر گزینه

اي در طی تقسیم میوز  ژنتیک هستهمادة دقت کنید که همانندسازي ) 1
 گیرد. صورت نمی

مشـاهده   میـوز، هسـته در یاختـه    2و1 متافـاز  احـل قت کنید در مر) د2
 شود. نمی

دوك متصـل  رشـتۀ  ، به هـر کرومـوزوم یـک    1 پروفاز میوزمرحلۀ در ) 4
 شود. می

 ) 94تا  92، 84، 80هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است. 1گزینه .107

(هـاي)   دقت کنید برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه و عمل لقاح در لوله) 2
 گیرد. رحم تحت تأثیر هورمون استروژن قرار دارد. ت میرحمی صور

بیرونـی بالستوسیسـت)   الیۀ هاي کوریون ( توسط یاختهزوائد انگشتی ) 3
 شود. تولید می

 حیصـح  ی انسان که داراي مخاط مژکـدار هسـتند؛  تنفس يمجار ي) برا4
 .ستین

 )  41 صفحۀ ،دهمشناسی  (زیست
 ) 110تا 106، 103هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 4گزینه .108
نـوزاد توسـط   تغذیۀ شود، اما  غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می

 غدد شیري مربوط به پستانداران است.  
 ها:   بررسی سایر گزینه

 ) کرم خاکی با داشتن تنفس پوستی، لقاح دو طرفی دارد. 1
انـد و   کل کلیـه ترین شـ  ) خزندگان، پرندگان و پستانداران داراي پیچیده2

 برخی مارها (خزندگان) توانایی بکرزایی دارند.  
  اي ها) داراي غـدد راسـت روده   ماهی ها و سفره ) ماهیان غضروفی (کوسه3

 ها مثل کوسه لقاح داخلی دارند.   هستند. بعضی ماهی
 )90و  89، 52هاي  شناسی دهم، صفحه (زیست
 )118تا  115هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 2زینه گ.109
شکل مربوط به نوعی کرم پهـن (ماننـد کـرم کبـد) اسـت کـه هـر فـرد         

هـا، (ب) تخمـدان و (ج)    سازد. (الـف) بیضـه   هاي خود را بارور می تخمک
هـاي همتـا از طـول در     رحم است. تشکیل تترادها (قرارگیري کرومـوزوم 

 شوند.   هاي (الف) و (ب) برخالف (ج) مشاهده می کنار هم) در بخش
 )116و  102، 92هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 3گزینه .110
هـاي غضـروفی در صـفحات رشـد      هورمون رشد که سبب تقسـیم یاختـه  

هاي اکتـین و میـوزین در هنگـام     شود، سبب افزایش فعالیت پروتئین می
نیـز در زنـان باعـث تقسـیم      FSHشوند و هورمون یاخته می تقسیم میان

 شود.   لی میهاي فولیکو یاخته
هـاي بینـابینی، سـبب ترشـح      در مردان بـا تحریـک یاختـه    LHهورمون 

در مــردان بــا تحریــک  FSHشــود و هورمــون  تستوســترون از آنهــا مــی
 کند.  ها را تسهیل می هاي سرتولی، تمایز اسپرم یاخته

 )106و  101، 86،  57، 56هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 4گزینه .111

 کتـ قرمـز)،   ۀچـ یگو(ماننـد   بدون هسته هاي به شکل يکریپ هاي اختهی
(ماننـد   داراي بیش از یـک هسـته  ) و یپوشش هاي یاخته(مانند  اي هسته
ــیماه ــکلت ۀچ ــی ) یاس ــده م ــوند  دی ــه   ش ــته دو مجموع ــر هس و در ه

n2(دارند ) کروموزوم46ی(کروموزوم  يکـر یپ اي اختـه ی ،نایبنـابر ) 46
 .شدوجود داشته با تواند ینم کیشمارة کروموزوم  کیبا 

 )73صفحه  شناسی دهم، (زیست
 )82و  81، 47هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 صحیح است. 3گزینه .112
بزرگ، با اتصال غشـاي ریزکیسـه بـه     ریزکیسۀدقت کنید پس از تشکیل 

 .پذیرد یاخته پایان می مادري، تقسیم میان یاختۀغشاي 

صحیح است.2
انـد و گیاهـان علفـی فاقـد توانـایی      ن یکساله و دوساله همگی علفی

سین هستند.
تواند دوساله باشد. دهد، می میکه یکبار گل 

چندساله ممکن است، فاقد زمین ساقه باشد.
تواند، علفی یا چوبی باشد.چندساله می

)106و 105هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست
)135و 134هاي  تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.3
 يکشـاورز  اهـان یاز گ يییارسسی  بس یافشان اند و گرده ها، حشره افشانرده

شود یبه کمک آنها انجام میوهیتان م . مم
تنفس نایدیسی دارنـد و هـر چشـم مرکـب آنهـا داراي چنـدین        ت

است.
)52  صفحۀشناسی دهم،  (زیست

)136و 129، 128، 116، 84، 52، 34هاي  شناسی یازدهم، صفحه
صحیح است.4

خختري در طی میتوز و میوز دو و ایجاد تتراد در طـی  ش کروموزوم دخ
پذیر است.ک امکان

سوم و چهارم میوز حلقۀ هاي گل کامل میتوز و در فقط در  حلقهۀ
دهد.ی

)135و 134، 93، 92، 85هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است.2
معبر وجود ندارد.یاختۀ ه

ها: گزینه سایر
تواند داراي کوتیکول باشد.رونده هوایی است، پس میقۀ

د دا افق شد ق زن اقه ن

.ییستین
 ص،دهمشناسی  (زیست

06، 103هاي  شناسی یازدهم، صفحه (زیست
صحیح است.4گزینه .108

نـوتغذیۀشود، اما  غدد نمکی در خزندگان و پرندگان دیده می
غدد شیري مربوط به پستانداران است.  

ها:   بررسی سایر گزینه
) کرم خاکی با داشتن تنفس پوستی، لقاح دو طرفی دارد. 1
ــکل کترین شـ  ) خزندگان، پرندگان و پستانداران داراي پیچیده2

برخی مارها (خزندگان) توانایی بکرزایی دارند.  
ها) داراي غـدد راسـ ماهی ها و سفره ) ماهیان غضروفی (کوسه3

ها مثل کوسه لقاح داخلی دارند.  هستند. بعضی ماهی
،52هاي  تتشناسی دهم، صفحه (زیست
15هاي   تشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.2گزینه گ.109
شکل مربوط به نوعی کرم پهـن (ماننـد کـرم کبـد) اسـت کـه

هـا، (ب) تخمـسازد. (الـف) بیضـه  هاي خود را بارور می تخمک
هـاي همتـا ارحم است. تشکیل تترادها (قرارگیري کرومـوزوم 

ش هاي (الف) و (ب) برخالف (ج) مشاهده میکنار هم) در بخش
02، 92هاي  تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.3گزینه .110
هـاي غضـروفی در صـفحهورمون رشد که سبب تقسـیم یاختـه  

هاي اکتـین و میـوزینشود، سبب افزایش فعالیت پروتئینمی
نیـز در زنـان باعـFSHشوند و هورمون یاخته می تقسیم میان

شود.  لی میهاي فولیکویاخته
هLHه اخت ک ت ا دا ند ا ن ا ه
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  )93و  92هاي  ، صفحهدهم یشناس ستی(ز 
 )86و  85 يها  ، صفحهیازدهم یشناس ستی(ز

 صحیح است. 3گزینه .113
. اگـر دنـا   کنـد  یرا از سالمت دنـا مطمـئن مـ    اختهی 1G یوارس ۀنقط )1
بـه راه   يا اختـه ی مـرگ ي نـدها یباشـد و اصـالح نشـود، فرا    دهیـ د بیآس
 .افتد یم
کنـد؛ بلکـه بـه     یحملـه نمـ   زا يماریب يبه باکتر یعیطب ةکشند تۀاخی) 2

 کند.  سرطانی حمله مییاختۀ آلوده به ویروس یا یاختۀ 
پرنـدگان در  برخی از  ینیانگشتان در دوران جن یانیم هاي ) حذف پرده3

 .دهد یشده رخ م يزری اثر مرگ برنامه
 هاي پیر در اثر آفتاب سوختگی. ) مانند حذف یاخته4

 )91و  88، 69هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست
 صحیح است. 3گزینه .114

) را یجنسـ  تـۀ اخی ةکننـد  هیـ تغذ(ی سـرتول  هـاي  اخته،ی FSHدر مردان 
 ینینـاب یب هاي اختهی LHکنند و  هدایتاسپرم را  زیتا تما کند یم کیتحر

 تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند. کند یم کیرا تحر
مترشـحه از   هـاي  هورمـون  ریثأتحـت تـ   FSHو  LH هاي هورمون ترشح

 است. پوتاالموسیه یعصب یشحرت ۀاختی
)101و  57، 56ي ها  ، صفحهیازدهم یشناس ستی(ز   

 صحیح است. 4گزینه .115
شوند و بالفاصـله   متافاز در استواي یاخته ردیف میمرحلۀ ها در  کروموزوم

آنافاز است که در آن، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا مرحلۀ پس از آن 
 شوند.   می
 ها: سی سایر گزینهبرر
مرحلـۀ  هاي دوك متصل به سـانترومرها مربـوط بـه     ) کوتاه شدن رشته1

کـه تقسـیم    تلوفـاز قـرار دارد. در حـالی    مرحلـۀ  آنافاز است و پـس از آن  
 تلوفاز است.مرحلۀ سیتوپالسم پس از 

دهـد و پـس از آن    پروفـاز رخ مـی  مرحلـۀ  هاي دوك در  ) تشکیل رشته2
هـا   دارد؛ درحالی کـه حـداکثر فشـردگی کرومـوزوم    پرومتافاز قرار مرحلۀ 

 متافاز است. مرحلۀمربوط به 
پرومتافـاز اسـت،   مرحلـۀ  آندوپالسمی مربـوط بـه   شبکۀ کامل تجزیۀ ) 3

مرحلۀ ها به سمت دو طرف یاخته مربوط به  درحالی که حرکت سانتریول
 پروفاز است.

 ) 85و  84هاي   شناسی یازدهم، صفحه (زیست

 

 فیزیک

 صحیح است. 2گزینه .116
P RI R( ) R V IR ( )( ) (V)2 160 4 40 1 40 40

 )54صفحۀ یازدهم تجربی،  (فیزیک
 صحیح است. 2گزینه .117

 تمام انرژي مصرفی مقاومت صرف گرم کردن آب شود، داریم:

mc C
VIt mC C t

VI
بآ ناویل

( )( )
S

21 3 2 70 20 103 10 4 10 70 8 10 70 350400 400

بآ ناویل

 
 )54صفحۀ یازدهم تجربی،  (فیزیک

 صحیح است. 2گزینه .118
و جریانی کـه بـین ایـن دو نقطـه برقـرار       bو  aمقاومت معادل بین نقاط 

 آید: است مطابق روش زیر به دست می
R R

Req R I A
R R

2 3
1

2 3
3 6 326 8 43 6 8 

 برابر است با: R2بنابراین جریان عبوري از مقاومت 

I I (A)2
2 2 843 3 3

 )59صفحۀ یازدهم تجربی،  (فیزیک
   صحیح است. 3گزینه .119

 Cشـود و اخـتالف پتانسـیل دو سـر      از مدار حذف می Cبا بستن کلید، المپ 
درسـت اسـت. بنـابراین در حالـت دوم، دو مقاومـت در       (د)گزارة صفر شده و 

Iمدار وجود دارد و در واقع جریان از 
R3  بهI

R2  یابـد   افزایش مـی
یابد. اما مقـدار افـزایش    افزایش می Bو  Aهاي  سر المپو اختالف پتانسیل دو 

AV  وBV   :برابر است با 

A A A

AA A A

V R I R V
VR %

VV R I R V
R

3 3 100 50
2 2

 

 درست است. ج) و (د)(هاي  گزارهبنابراین 
 )61صفحۀ یازدهم تجربی،  (فیزیک 

   صحیح است. 1گزینه .120
 آوریم: مقاومت معادل را به دست می ،کلید باز استکه ابتدا زمانی 

A3B

6 R16
12

R23

A

AA

A

 
و  R1شـود و همچنـین مقاومـت معـادل      اتصال کوتاه می 12پس مقاومت 

R2  گرة نیز بین دوA شوند: گیرد. پس این دو نیز اتصال کوتاه می قرار می 
AB 3

6 eq
eq

R
R
1 1 1 1 23 6 2

 
 )61صفحۀ (فیزیک یازدهم تجربی، 

   صحیح است. 2گزینه .121
کند. بنابراین بـا حرکـت    سنج به آن باشد، جریانی عبور نمی اي که ولت از شاخه

 کند. لغزنده، مقاومت معادل تغییر نمی
qR

q
I I

R 2  تباثدنام یم تباث

 
کند که با آن موازي  محاسبه می سنج، اختالف پتانسیل قسمتی از مقاومت را ولت

ـا      بسته شده است و با حرکت لغزنده به سمت باال قسـمت بیشـتري از مقاومـت ب
 دهد. تري را نشان می سنج عدد بزرگ شود. پس ولت سنج موازي می ولت

 )60صفحۀ یازدهم تجربی،  (فیزیک

بـه راه  ي  اییاختـهیمـرگ يیینـدها       یباشـد و اصـالح نشـود، فرا   ـ ـ دهیـ د
.د

کنـد؛ بلکـه بـه    یحملـه نمـ     زابب يماریب يبه باکتر یعیطب ةکشند تۀ
کند. سرطانی حمله مییاختۀآلوده به ویروس یا 

جنننیییانیم هايف پرده برخی از ینیانگشتان در دوران در  نن پرنـدگان
برنامه .دهد یشده رخ م يز  ری گ ی

هاي پیر در اثر آفتاب سوختگی.ند حذف یاخته
)91  و  88، 69هاي   تتشناسی یازدهم، صفحه (زیست

صحیح است.3
) را ــ یجنسـ خختـۀ ییاخیةکننـد ــ هیـ تغذ(لل ی سـرتول هـاي ییاخته،یFSHدان 

ننییینب ب ییینـاب ببیبهايییاختهیLHکنند و هدایتاسپرم را یزیتا تماکندممیمک
تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند.کندممیمییکی

مترشـحه از  هـاي هورمـون یرثثیثـ  ـ  أتحـت تـ  FSHو LH هايهورمون
است.ییپوتاالموسههیهببیعصبححیشحترت

)101و 57، 56ي ها  ، صفحهیازدهم یشناس ییستی(ز   
صحیح است.4
شوند و بالفاصـله  متافاز در استواي یاخته ردیف میمرحلۀ ها در  زوم

آنافاز است که در آن، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا مرحلۀ  آن 
ند. 

ها:سایر گزینه
        مرحلـۀ  هاي دوك متصل به سـانترومرها مربـوط بـه    تاه شدن رشته

    کـه تقسـیم    تلوفـاز قـرار دارد. در حـالی    مرحلـۀ  ست و پـس از آن  
تلوفاز است.مرحلۀ السم پس از 
دهـد و پـس از آن    پروفـاز رخ مـی  مرحلـۀ  هاي دوك درکیل رشته

هـا   دارد؛ درحالی کـه حـداکثر فشـردگی کرومـوزوم    پرومتافاز قرار 
متافاز است. مرحلۀ به 
پرومتافـاز اسـت،     مرحلـۀ  آندوپالسمی مربـوط بـه   شبکۀکامل زیۀ 

سانتریول حرکت بهکه مربوط یاخته طرف دو سمت به مرحلۀها

3 3 3
صیازدهم تجربی، (فیزیک

  صحیح است.3گزینه .119
شـود و اخـتالف پتانسـیلاز مدار حذف میCبا بستن کلید، المپ 

درسـت اسـت. بنـابراین در حالـت دوم، دو م(د)گزارة صفر شده و
Iمدار وجود دارد و در واقع جریان از 

R3  بهI
R2 افزایش

یابد. اما مقـدافزایش میBو Aهاي  سر المپو اختالف پتانسیل دو 
AV وBVB   :برابر است با

A

AA

I RA VR %
VAI RA R

VI RRA AVAAAVAAV
V

VIII RRAII VAVAAVAVAAVAA

3R AA
100 50

2R AA

درست است. ج) و (د)(هاي  گزارهبنابراین 
صیازدهم تجربی، (فیزیک 

  صحیح است.1گزینه .120
آوریم:  مقاومت معادل را به دست می ،کلید باز استکه ابتدا زمانی 

A3

R16
2

R23

A

A

شـود و همچنـین مقاومـت معـاتصال کوتاه می12پس مقاومت 
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- +

B

EF

VF(B)

E

 
 صحیح است. 3گزینه .122

 حلقه خواهیم داشت: با ساده کردن این مدار تک

R

/1 2

2

r

/ V12 5

 
مدار خارجی در صورتی داراي توان بیشینه خواهد بود که مقدار مقاومـت  

 خارجی برابر مقاومت درونی باتري باشد.
/ /R R4 1 2 2 0 8 

 )60صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است.  3گزینه .123

 سه مقاومت با هم موازیند پس:
4

x A4 4

x A1

x A5 5

20

5

Req 2

I x x20 10 10 12

 
Iشود  پس با توجه به شکل زیر مالحظه می A6   .است 

5

A4

20
A

I A10
A10

I ? A6

4
B

 
 )61 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

 صحیح است.  4گزینه .124
A l

A l A l
A l

1 2
2 2 1 1

2 1
 حجم سیم ثابت است 

R l A l
( ) ( )

R l A l
2 22 2 1 2

1 1 2 1
5 25
4 16 

V
/

P RVP
R P R

2 2 1
1 2

16 0 6425
تباث

 
 یابد. درصد کاهش می 36ن پس توا

 )60صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است. 2گزینه .125

ابتدا با توجه به جهت حرکت، نیـروي مغناطیسـی کـه باعـث انحـراف شـده و       
 آوریم.   را به دست می q2و  q1دست راست عالمت قاعدة 

دست راست باید نیرو بـه سـمت بـاال وارد و ذره    قاعدة ) با توجه به 2در شکل (
 1ذرة بـار منفـی و    2ذرة شد. اما چنین نیست. پـس   به سمت باال منحرف می

 باشد. کند، داراي بار مثبت می دست راست پیروي میقاعدة که از 

( )1
( )2

F

v

F
v

 
Fبا توجه به اینکه به هر دو ذره  qVBsin 1ذرة شود، امـا   نیرو وارد می 

 تر است. سبک 1ذرة شود. پس  تر منحرف می سریع
 )71 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

 . صحیح است 3گزینه .126

(E) (B)F F

Eq qVB

EB T
V

5
4

4 10 20
2 10

 
 )71 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

 . صحیح است 3گزینه .127
وارد بـر سـیم رو بـه بـاال      يبا استفاده از قانون دست راست جهـت نیـرو  

 باشد.   می
I A

R r
F BIL Sin

F / / / N

20 44 1
90

0 2 4 0 5 0 4
 

 )74 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است.  3گزینه .128

هاي خالف سـو نیـروي    و بین جریانجاذبۀ هاي همسو نیروي  بین جریان
جاذبه است.   F3از جنس دافعه و  F4و  F2دافعه برقرار است. بنابراین 

a
2

F3

a

a

( )4 ( )3

( )2( )1

F4

F2

 
Iها برابر است با:  نیروي وارد بر هر متر از سیم

F
d

2
0

2 

F3F2

F4

,F2 4
I

F F
a

2
0

2 4 2

,
I

F F cos
a

2
0

2 4 2
22 2 2

I
F

a

2
0

3 2 2
 

F,از آنجایی که  F2 4 F2,بنابراین برایندشان به سمت  3 خواهـد بـود    4
 )A(یعنی جهت 

 )79 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است. 3گزینه .129

 )77 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

/ /4 1 2 2 0 8/ // //

)60  صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
صحیح است. 3

اومت با هم موازیند پس:
4

x A4 4x A

x A1

x A5 5x

20

5

Req 2

I 20 10 10 1x xx2

Iشود  توجه به شکل زیر مالحظه می A6A   .است

5

A4

20
A

I A1
A10

I ? A?? 6

4
B

)61  صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
صحیح است. 4

A l
A l A l

A l
A l A l

A
1 2ll

2 2 1 1l A ll A
2 1lA

حجم سیم ثابت است

R l A l
) ( )

R l A l
(( ) ( )( )

l
( 2 (2 2 1 2l A lR l A l
(
ll

(
1 1 2 1l A ll A

5 25))2)4 16)

- +

V 42 10

 ص(فیزیک یازدهم تجربی ،
. صحیح است3گزینه .127

وارد بـر سـیم يبا استفاده از قانون دست راست جهـت نیـرو  
باشد.   می

I A
R r

F BIL Sin
F / / / N

r

F

20 44 1
90

2 4 5 4/ / // // /// /

 ص(فیزیک یازدهم تجربی ،
صحیح است. 3گزینه .128

هاي خالف س و بین جریانجاذبۀ هاي همسو نیروي  بین جریان
است. بنابراین دافعه و F4FFو F2FFدافعه برقرار جنس جF3FFاز

a
2

F3FF

a

a

( )( ))

( )
( )(((

F4FF

از ت ه د ا ان ت ا ا Iها
F

2
0
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 . صحیح است 2گزینه .130
هاي مغناطیسـی دارد   چون حوزه ،مغناطیس باشداین ماده باید از نوع فرو

پـس بایـد    ،که با حذف میدان خاصـیت مغناطیسـی از بـین رفتـه اسـت     
 . کبالت را مثال زدتوان  نرم باشد که میمغناطیسی فرو

 )83 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 . صحیح است 2گزینه .131

T / S
T
2 4 0 5

 )97 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است.  4گزینه .132

 37اسـت،  xسطح قاب با میدان مغناطیسی که در جهـت محـور   زاویۀ 
خواهـد   53سطح با میدان مغناطیسیخط عمود بر زاویۀ باشد. پس  می

 بود.  
/ / / / /BAcos ( ) mwb02 02 02 0 6 4 8  

 )87 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 صحیح است.  1گزینه .133

با کاهش مقاومت، جریان افزایش یافته و میدان سـیملوله در شـکل زیـر،    
هـا،   ي از حلقهیابد، در نتیجه براي مخالفت با افزایش شار عبور افزایش می

 شود.  ها ایجاد می  هاي زیر در آن حلقه جریان

I( )2 ( )1

 
 )91 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

 صحیح است.  2گزینه .134
Rچون سیملوله مقاومت ندارد، مقاومت  در اثر اتصال کوتاه از مـدار   5

 شود. پس جریان گذرنده از مدار برابر است با:   حذف می
I A

r
12 121  

/ /U LI j2 21 1 005 12 3 62  انرژي ذخیره شده در القاگر 2
 )95 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 

 صحیح است.  3گزینه .135
ی، مشـابه بـا هـم    القـای محرکـۀ  در مولد جریان متناوب، جریان و نیـروي  

کنند. پس در این لحظه، نیروي محرکه نیز بیشـینه اسـت. امـا     تغییر می
 شار مغناطیسی، در کمترین مقدار خود، یعنی صفر، قرار خواهد داشت.

 )97 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
 

شیمی

صحیح است. 1گزینه .136
آوریم. بـراي ایـن    دست می ) را به4به کمک قانون هس، آنتالپی واکنش (

) را 2)، واکـنش ( N2کنیم (براي  ضرب می 2) را در 1منظور واکنش (
ــذف  2در  ــراي ح ــت((ب ــنش C(s,)گرافی ــرب  1) را در 3) و واک ض
) و سـپس  CO2دهـیم (بـراي حـذف     کنیم و بدون تغییـر قـرار مـی    می

 کنیم: آنتالپی آنها را با هم جمع می

( ) C(s, ) N O(g) CO(g) N (g) ( )2 21 تیفارگ2
H H ( )1 1 2 

( ) C(s, ) O (g) CO (g) ; H2 2 22 2 تیفارگ530
  
( ) CO (g) CO(g) O (g) ; H H2 2 3 33 2 1 1 

( ) CO1 2 (g) N (g) C(s, )22 2 N O(g) ; H
( ) C(s, )

2 12 386
2 2 O (g) CO2 22 2 (g) ; H

( ) CO
2

2

530
3 2 (g) CO2 /(g) O (g) ; H

N (g) O (g) N O(g)

2 3

2 2 2

525 5

2 2

تیفارگ
تیفارگ

/ /

H H H H
kJ

1 2 3
386 530 525 5 381 5 

83/حال باید طبق استوکیومتري واکنش ببینیم براي مبادله شـدن   82 
Nکیلوژول انرژي، چند گرم  O2 شود: طی این واکنش تولید می 

/
/

mol N O g N O
?g N O kJ

kJ mol N O
2 2

2
2

2 4483 82 381 5 1   

/ /g N O g N O2 219 33 19 3 
)72صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .137
دسـت   هاي پیوندي داده شده گرماي واکنش زیر را به ابتدا مطابق آنتالپی

 آوریم: می
HI(g) H (g) I (g)2 22  
H H(H I) H(H H) H(I I)2  
H ( ) kJ2 298 436 151 9  

 هاي زیر را در نظر گرفت: توان واکنش مطابق قانون هس، می
HI(g) H (g) I (g) ; H kJ

I (g) I (s) , H ?

HI(g) H (g) I (s) ; H kJ

2 2 1
2 2 2

2 2

2 9

2 53 
x H253 9 62  

ــر         ــاگیر) براب ــدي گرم ــد (فرآین ــول ی ــک م ــعید ی ــالپی تص ــس آنت پ
kJ.mol  خواهد بود. 162

 )72و  66هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 4گزینه .138

 کنیم: ابتدا واکنش را موازنه می
CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)3 2 2 22  

هـا بـا مجمـوع     دهنده اساس قانون پایستگی جرم، مجموع جرم واکنش بر
ها برابر است؛ از طرفی با انجـام ایـن واکـنش جـرم مخلـوط       جرم فراورده

اي کـه پـس از تولیـد از     یابد. همچنـین تنهـا فـراورده    واکنش کاهش می
CO)اکسـید   دي  شـود، گـاز کـربن    سامانه خارج مـی  اسـت، بنـابراین    2(

 توان گفت: می
CO)جرم گاز   تغییر جرم مخلوط واکنش تولید شده  2(

هـا بـا ضـریب اسـتوکیومتري آنهـا       دهنـده  سرعت تولید یا مصرف واکنش
 متناسب است:

R(HCl) R(CO )22  
از تغییر جرم مخلـوط    ،CO2ل جرم و پس از آن تعداد مو محاسبۀبراي 

 کنیم: واکنش استفاده می

ور جه ر ی ی ن ی ب ب ح
خواهـد   53سطح با میدان مغناطیسیخط عمود بر زاویۀ د. پس

/ / / / /BAcos ( ) mwb// / / /BAcos ( )/ / / // // / //( )( )( )/ / / // // / // / /

)87 صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
صحیح است. 1

ش مقاومت، جریان افزایش یافته و میدان سـیملوله در شـکل زیـر،    
می هـا،   ي از حلقهیابد، در نتیجه براي مخالفت با افزایش شار عبورش

شود.  ها ایجاد می  هاي زیر در آن حلقه

I( ) ( ))

)91  صفحۀ(فیزیک یازدهم تجربی ، 
صحیح است. 2

Rسیملوله مقاومت ندارد، مقاومت  در اثر اتصال کوتاه از مـدار  5
شود. پس جریان گذرنده از مدار برابر است با:   می

I A
r

12 121

/ /U LI jLI2 21 1LILI2 005 12 3 6/ //
22

2 انرژي ذخیره شده در القاگر2
تجربی ،  )95 صفحۀ(فیزیک یازدهم

صحیح است. 3

رم چ رژي وژول ی2ی ی و ش و ین وی

/
/

mol N O g N O
kJ/ kJ mol N O
kJ

kJ
2O g N OO g O

2ON
2mol N OOO

// 381 5 1/ kJ

N O g N O2 2/ g N OO/g N O /N O /

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.3گزینه .137

هاي پیوندي داده شده گرماي واکنش زیرابتدا مطابق آنتالپی
آوریم: می

H (g) I (g)H (g)H (g)2 2(g) I(g) I(g)

H(H I) H(H H) H(I I)H(H I) H(H H) H(II) H(H H) H(I

) kJ) 436 151 9))))

هاي زیر را در نظر گرفت: توان واکنش مطابق قانون هس، می
H (g) I (g) ; H kJ

I (s) , H ?

H (g) I (s) ; H kJ

H ( ) I ( ) H
I (s) , HH

H (g) I (s) ; HH

2 2(g)H (g) I 1
2III 2

2 2(g)H (g) IH (g) IH I

H (g) ; HH (g) I (g) ; HH(g)H (g) IH (g) IH I

x H2 62
ــاگ ــدي گرم ــد (فرآین ــول ی ــک م ــعید ی ــالپی تص ــس آنت پ

kJ.mol خواهد بود. 162
هاي (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.4گزینه .138
کنیم: ابتدا واکنش را موازنه می

s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)HCl(aq) CaCl (aq) CO (g)HCl(aq) CaCl (aq) CO (g)2 2 2(g) HO (g) H(g)O
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/

/

/ / /

(a) t s CO g
(a) t s CO g

CO gCO

2
2

2 2

20 110
40 1 43

1 43 110 0 33

مرگ
مرگ
مرج رییغت

 
/

molCO
n (CO ) gCO molCO

gCO
42

2 2 2
2

10 33 75 1044  

دسـت   را به HCl(aq)و سپس سرعت مصرف  CO2حال سرعت تولید 
 آوریم: می

n(CO ) mol
R(CO )

t
(

4
2

2
75 10

40 20)s
min

s
1
60

mol

min

475 10
1
320

  

/ mol.min4 1225 10 00225  

/ /R(HCl) R(CO ) mol.min 1
22 2 00225 0045  

تغییــري نکــرده اســت    50 ثانیــۀاز طرفــی جــرم مخلــوط پــس از    
/ / /( )65 98 64 50 1  باشد. می 50 ثانیۀ، بنابراین زمان پایان واکنش 48

 )90تا  86هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .139

لیتـر آب   چگالی آب، میلـی  رابطۀبراي حل این مسئله باید ابتدا به کمک 
NHدرصد جرمی، گـرم   رابطۀرا به گرم تبدیل کنیم و سپس از  NO4 3 

 دست بیاوریم: حل شده در آب را به
m(g) m(g)g

d ( ) m g H O
V(ml) ml (ml) 21  :چگالی آب 150150

(gNH NO )
(gH O g NH NO )

4 3
2 4 3

یمرج دصرد100 هدنوش لح مرگ
 لولحم مرگ

x x gNH NO
x 4 340 100 100150  

 کنیم: حال گرم آمونیوم نیترات را به تعداد مول تبدیل می
mol NH NO

?mol NH NO g NH NO
g NH NO

4 3
4 3 4 3

4 3

1100 80  

/ mol NH NO4 31 25 
دست  در نهایت سرعت انحالل این تعداد مول آمونیوم نیترات را در آب به

 آوریم: می
/

/
n(NH NO ) mol

R(NH NO ) mol.min
t min

14 3
4 3

1 25 0255  

)86صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .140

سرعت تولید یـا مصـرف مـواد     رابطۀداده شده که همان  رابطۀبا توجه به 
واکـنش را بـه یکـی از دو     معادلـۀ توان  کننده در واکنش است، می شرکت

 صورت زیر در نظر گرفت:
[A] [B] [C]

A C B A C B
t t t

1 2 2 42 1 2
2

  

[A] [B] [C]
B A C

t t t
4 22 1

2
 یا 

هاي باال، شیب (تغییر غلظت، مول یـا حجـم)    با توجه به معادالت واکنش
، در نتیجـه  C مـادة و در انتها  Aاز همه بیشتر، سپس منحنی  Bمنحنی 
 نادرست هستند. 3و  1هاي  گزینه

اسـت (در   Cو بیشـتر از   A، بیشتر از Bهمچنین سرعت تولید یا مصرف 
R(B))هر زمان از واکنش):  R(A) R(C))  نیـز   2 گزینـۀ ؛ بنـابراین

 نادرست است.

 درست است. 2گزینه .141
H)واکنش میان گازهاي هیدروژن  I)و بخار بـنفش رنـگ یـد     2( بـه   2(

 صورت زیر است:
I (g) H (g) HI(g)2 2 2  

بنویسیم (فرقـی   HIو یا  I2یا  H2توانیم سرعت واکنش را برحسب  می

R(Iکند!):                                                 نمی )2
   Rواکنش 1

ــرف اول ( ــوم (  I2 ذرة 8)، aدر ظ ــرف س ــم، I2 ذرة b ،(5و در ظ داری
)/بنابراین تغییر مول آنها برابر  )5 8  باشد: می 004

شنکاو
/( ) (mol)

[I ] (L)
R R(I )

t h
min

min

2
2

5 8 004
4

140 60
(mol.L .h )1 1

 
/

/ mol.L .h1 1003 00452
3

  

)90صفحۀ (شیمی یازدهم، 
صحیح است. 3گزینه .142

   صورت زیر است: واکنش تبدیل مالتوز به گلوکز به معادلۀ
C H O (aq) H O(l) C H O (aq)12 22 11 2 6 12 62  

 پردازیم: ها می با توجه به آن به بررسی گزینه
گنـدم (مـالتوز) بـه قنـد خـون       دانـۀ ) نادرست؛ طی این واکنش، قنـد  1

 شود. (گلوکز) تبدیل می
دهنـده (مـالتوز)    نزولی است، پس مربوط به واکنش a) نادرست؛ نمودار 2

 باشد. ه (گلوکز) میصعودي است، پس مربوط به فراورد bو نمودار 
 آوریم: دست می ) درست؛ سرعت واکنش را برحسب مالتوز به3

R( ) R( )
R 1 )شنکاو(2 زوتلام زکولگ

 
/ /

/
( )mol.L

R R ( ) mol.L .min
min

1
1 1

0 7 0 7
0085 01 00027

زوتلام
 

/ /
/

( )mol.L
R R ( ) mol.L .min

min

1
1 1

7 14 7 14
008 0085 زوتلام000077

    
/ / /| | mol.L .min1 100007 0002  تفاوت سرعت واکنش0001

) نادرست؛ براي آب چون یک مایع خالص است و طی واکـنش غلظـت   4

]کند، سـرعت واکـنش را برحسـب تغییـر غلظـت       آن تغییر نمی ]
( )

t
 

 توان تعریف کرد. نمی
)91صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .143
 ها: بررسی عبارت

مراتـب بیشـتر از    ي بـه ا الف) نادرست؛ ردپاي غذا در تولید گازهاي گلخانه
 ها و ......... است. ها در خودروها، کارخانه سوختن سوخت

دهـد کـه سـاالنه حـدود      آشکار ردپاي غذا نشان مـی  چهرةب) نادرست؛ 
 رسد. شود، به مصرف نمی غذایی که در جهان فراهم می %30

/ /R(HCl) R(CO ) mol.min 1
2O 2 00225 0045/ //R(CO )R /R(CO )R OO

تغییــري نکــرده اســت   50ثانیــۀــی جــرم مخلــوط پــس از    
/ /( / /(( / باشد. می50ثانیۀ، بنابراین زمان پایان واکنش /////

)90تا 86هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است.2

لیتـر آب   چگالی آب، میلـی رابطۀحل این مسئله باید ابتدا به کمک 
NHدرصد جرمی، گـرم  رابطۀگرم تبدیل کنیم و سپس از  NO4 3NO

دست بیاوریم: ده در آب را به
m(g) m(g)g

d ( )
g

m g H
V(ml) ml (ml)

( )(
(g)(g)

( )
g

m
V( l) ( l)

( :چگالی آب 1(

(gNH NO )
(gH O g NH NO )

(g )
( H O NH NO )

NONO

2 4 3O g NH NOH O g NH NO
یمرج دصرد100 هدنوش لح مرگ

لولحم مرگ
x x gNH NO

x 4 3NONO40 100x xx x150
کنیم: رم آمونیوم نیترات را به تعداد مول تبدیل می

mol NH NO
?mol NH NO g NH NO

g NH NO
g NH NO 4 3NO

4 3NONO 4 3NONO
4 3NO

1
80

/ mol NH NO4 3NO1 25/

دست  یت سرعت انحالل این تعداد مول آمونیوم نیترات را در آب به
یم:

/
/

n(NH NO ) mol/R(NH NO ) mol.min
t min

/4 3NONO
4 3NONO / 025/5

)86 صفحۀ (شیمی یازدهم، 
ا4

)/بنابراین تغییر مول آنها برابر  ) باشد: می((/004

شنکاو
/( ) (mol)/

[I ] (L)
R(I شنکاو( t h

min
min

R(I ) 2
2III

)( ) /)))
4

140 60
.h )1 1hhh

/ mol.L .h1 1hh0045/

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.3گزینه .142

 صورت زیر است:واکنش تبدیل مالتوز به گلوکز بهمعادلۀ
O (aq) H O(l) C H O (aq)H O(l)H O(l)11 2O (aq) H(aq) HH 6 12 6H OH OC

پردازیم: ها می با توجه به آن به بررسی گزینه
گنـدم (مـالتوز) بـه قدانـۀ ) نادرست؛ طی این واکنش، قنـد  1

شود. (گلوکز) تبدیل می
دهنـدنزولی است، پس مربوط به واکنشa) نادرست؛ نمودار 2

باشه (گلوکز) میصعودي است، پس مربوط به فراوردbو نمودار 
آوریم: دست می ) درست؛ سرعت واکنش را برحسب مالتوز به3

R( ) R( )( ) ( )R( ) R( )( )

/ /( )mol.L/ /R ( ) ol.L .min
min

(
R ( )

1
1 1ii7RR / // /( //

7 / mo0002/لا )))

/ /
/

( )mol.L/ /R ( ) mol.L .min
i

L
L

1
1 1iiR

( / / لا/00007 )
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دهد که به ازاي هر هفت نفر در جهـان، یـک    ج) درست؛ آمارها نشان می
)نفر گرسنه است  )1

7. 
کتـاب درسـی)، در حـال     92 صـفحۀ ( 9د) نادرست؛ با توجه بـه نمـودار   

1/حاضر مساحت مورد نیاز براي تأمین غذا حدود  برابر مساحت زمـین   3
ر با روند کنونی، الگـوي مصـرف ادامـه پیـدا کنـد بـه دو برابـر        است و اگ

/مساحت زمین نیاز خواهد بود که این نسبت 
/

2 1 51 3 /1 برابر کمتـر   2از  /5

 است.
)92صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .144
و ضرایب هریک از مواد اولیـه،   Cl2و  F2غلظت  اولیۀبا توجه به مقادیر 

 درستی تغییر غلظت مواد را بیان کند. تواند به ) می3( گزینۀتنها 
)90صفحۀ (شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .145
از آنجا که سرعت را برحسب لیتر بر ثانیه خواسته، بهتر است ابتدا تعـداد  

R(SOدست آوریم، سـپس   به (STP)را برحسب لیتر  SO3مول  و  3(
R(Oدر انتها   را حساب کنیم: 2(

/
/ /

LSO
?LSO molSO LSO

molSO
3

3 3 3
3

22 40 3 6 721  

/V(SO ) (L)
R(SO ) L.s

t s
min

min

4 13
3

6 72 56 106020 1
  

R(O ) R(SO )
R(O ) R(SO )2 3

2 3
1

1 2 2 

L.s4 4 11 56 10 28 102 

 صحیح است. 4گزینه .146
 ها: بررسی عبارت

مولکول است؛ بنابراین جـرم مـولی آن    الف) نادرست؛ انسولین یک درشت
 بسیار زیاد است.

 شود. ها گفته نمی مولکول پلیمر به تمامی درشتواژة ب) نادرست؛ 
آنها گلـوکز (نـه    سازندةج) نادرست؛ پنبه و نشاسته پلیمر هستند و واحد 

 باشد. سلولز!) می
 د) درست.

 هاي الف، ب و ج نادرست هستند. بنابراین عبارت
 )101و  100هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .147
بـار مصـرف اسـتفاده     استیرن در سـاخت ظـروف یـک    الف) درست؛ از پلی

 صورت زیر است: شود و واکنش پلیمري شدن آن به می

CHCH2 CHCH2
n

H

را در مولکـول اتـن و سـیانو اتـن      ب) درست؛ درصـد جرمـی اتـم کـربن    
 آوریم: دست می به

نتا رد    یمرج دصرد100 C
C)   متا دادعت( C)    یلوم مرج(

 )بیکرت یلوم مرج(
/( ) ( )

2 12 100 %85 72 12 4 1 

C)نتا ونایس: H CN)2 3 Cیمرج دصرد /( ) ( ) ( )
3 12 100 %67 93 12 3 1 1 14 

)بنابراین با جایگزینی  C N)  به جاي اتمH     در اتـن، درصـد جرمـی
17%/کربن   یابد: ) کاهش می18%(حدود  8

/ / /67 9 85 7 17 8 %18  
خـون اسـتفاده    کیسۀ) در ساخت PVCکلرید ( وینیل ج) نادرست؛ از پلی

 شود. می
n(Cصورت استیرن به پلی تکرارشوندةد) درست؛ واحد  H )8 اسـت کـه    8

اسـتیرن   باشد، هر مولکول پلی 500برابر  nاتم کربن دارد، بنابراین اگر  8
8 500  اتم کربن خواهد داشت. 4000

پیوند دوگانـه    یک از این پلیمرهاي بیان شده، هـ) درست؛ در ساختار هیچ
 وجود ندارد.

 هاي الف، ب، د، هـ درست هستند. بنابراین عبارت
 )104تا  101هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 ح است.صحی 3گزینه .148
CH OH CO H

t mol
t x x x

3 22
0 4 0 0
20 4 2

  

CO
mol molR L min mol x

L.min L.min
12 2 3   Rواکنش23

: x x x x4 2 4  هاي گازي مجموع مول2
( )x

x ( )
2 22 4 100 %504 2 4 2 2 8  

)90صفحۀ (شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .149

 ها: بررسی گزینه
اتن سـنگین   ) و پلیAاتن سبک ( پلی) نادرست؛ درصد جرمی کربن در 1
)B       هیچ تفـاوتی نـدارد؛ زیـرا هـر دوي آنهـا از مونومرهـاي ((C H )2 4 

 اند که درصد جرمی کربن در هر دوي آنها برابر است. (اتن) تشکیل شده
اتـن سـنگین    هاي پلی دلیل نزدیکی و فشرده بودن مولکول ) نادرست؛ به2
)Bهـا   کم) آن بیشتر است، بنابراین چگالی بـا تعـداد شـاخه   )، چگالی (ترا

اتـن   ها بیشـتر باشـد، چگـالی پلـی     وارونه دارد و هرچه تعداد شاخه رابطۀ
 کمتر است.

) نادرست؛ شرایط انجام واکنش تولید دو پلیمر متفاوت است ولـی نـوع   3
ها در هر دو پلیمر از نـوع واندروالسـی اسـت و هـیچ      جاذبه میان مولکول

 تی با یکدیگر (از نظر جاذبه بین مولکولی) ندارند.تفاو
)، در طول مولکول پلیمر هر اتم کـربن  Bاتن سنگین ( ) درست؛ در پلی4

هاي  با دو اتم کربن دیگر پیوند کوواالنسی تشکیل داده است و فقط کربن
انتهاي هر زنجیر مولکولی به یک اتم کربن دیگر (دو اتـم کـربن) متصـل    

 هستند.
 )107و  106هاي  یازدهم، صفحه(شیمی 

 صحیح است. 2گزینه .150
(C H )2 4600 C H2 4 600

درستی تغییر غلظت مواد را بیان کند. تواند به ) می3( زینۀ
)90 صفحۀ (شیمی یازدهم، 

صحیح است.4
که سرعت را برحسب لیتر بر ثانیه خواسته، بهتر است ابتدا تعـداد  

SO3  را برحسب لیتر(STP)دست آوریم، سـپس  بهR(SO و 3(
R(Oا )2O :را حساب کنیم

/
/ /

LSO
?LSO molSO LSO

molSO
/molSO 3

3 3 3
3

22 4/
/// 6 72//1

/V(SO ) (L)/R(SO ) L.s
t s

min
min

4 1L3
3

// 56 10620 1
R(O ) R(SO )

R(O ) R(SO )
)

R(O )2) R(SO) R(SO(
2 3) R(SO) R(SO) 1

1 2 2
L.s4 4 1L s1 56 10 28 104

2
صحیح است.4

ها: عبارت
مولکول است؛ بنابراین جـرم مـولی آن   درست؛ انسولین یک درشت

زیاد است.
شود. ها گفته نمی مولکول پلیمر به تمامی درشتواژة رست؛ 

آنها گلـوکز (نـه   سازندةرست؛ پنبه و نشاسته پلیمر هستند و واحد 
می باشد. )
ست.

ت ا ع تندن ه ت ناد الف ها

باشد، هر مولکول پل500برابر nاتم کربن دارد، بنابراین اگر 8
8 500 اتم کربن خواهد داشت.4000

پیو یک از این پلیمرهاي بیان شده،هـ) درست؛ در ساختار هیچ
وجود ندارد.

هاي الف، ب، د، هـ درست هستند. بنابراین عبارت
01هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

ییح است.صحی3گزینه .148
CH OH CO H

l
x x x

COCO3 2OH CO HOH CO HCOCO HHH
4 0 0mol
4 2

CO
mol molR L min mol x

L.min L.minCOR mol12 2 3 2mol mol L i
L i L i
mol mol L minmin

L i L i 3
: x x x x4 2 4 2x x xx x xx x xx x xxمجموع مول

( )
( )( )

2( ) 4( )( )2( 100 %508( )( )

ص(شیمی یازدهم،
صحیح است.4گزینه .149

ها: بررسی گزینه
اتن) و پلیAاتن سبک ( پلی) نادرست؛ درصد جرمی کربن در 1
)B       هیچ تفـاوتی نـدارد؛ زیـرا هـر دوي آنهـا از مونومرهـاي (

اند که درصد جرمی کربن در هر دوي آنها بر(اتن) تشکیل شده
اتـن هاي پلی دلیل نزدیکی و فشرده بودن مولکول ) نادرست؛ به2
)Bکم) آن بیشتر است، بنابراین چگالی بـا تعـداد)، چگالی (ترا
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C H ( ) ( ) g.mol 1
2 4 212 41 28  

/ g molC H mol ( )g
LC H g

L gC H molC H mol
2 4

2 4
2 4 2 4

1 4 1 1 28 60020 2828 600 1
رمیلپ

رمیلپ رمیلپ
 

  )103 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 4گزینه .151

پذیر محسـوب   الکتیک اسید یک پلیمر زیست تخریب نشاسته همانند پلی
 شود. می

 است. صحیح 2گزینه .152
دلیل داشتن چند گروه هیدروکسـیل   هاي چندعاملی به ) نادرست؛ الکل1

( OH) کـربن خـود بـوده، بنـابراین      هاي یک عامل هم تر از الکل قطبی
 پذیري کمتر در چربی (حالل ناقطبی) دارند. انحالل

 است: 8) درست؛ شمار پیوندهاي اشتراکی در هر دو مولکول برابر 2

H C C O H

H H

H H لوناتا

H C C O H

H O

H دیسا کیتسا
گروه عـاملی اسـیدي وجـود نـدارد و      C) نادرست؛ در ساختار ویتامین 3

هاي عاملی استري و الکلی است، بنابراین قطبـی بـوده و    فقط داراي گروه
 شود. در آب حل می

متصل بـه   H) نادرست؛ فورمیک اسید (متانوئیک اسید) داراي یک اتم 4
 کربن گروه کربوکسیل است.

C O H

O

Hهچروم رهوج ای دیسا کیمروف( دیسا کیئوناتم( 
 )111تا  109هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .153
شـوند (بنـابراین    اسیدها تولید مـی  ها و دي آمین آمیدها از واکنش دي پلی

 دهد، نادرست است). الکل را نشان می آمین و دي که واکنش دي 2 گزینۀ
 شوند. ها تولید می الکل اسیدها و دي نیز از واکنش دي استرها پلی

 نادرست است. 2 گزینۀبنابراین فقط 
 )114و  112هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

 صحیح است. 2گزینه .154
الف) سه الکل نخست به هر نسبتی در آب محلول بـوده و در مقایسـه بـا    

اخــتالف هــاي کــربن،  کربنــه، بــا افــزایش شــمار اتــم 8تــا  4هــاي  الکــل
 یابد. (درست) پذیري کاهش می انحالل

کربنـه در آب   8تـا   6هـاي   الکل نخست در آب محلول بوده و الکل 5ب) 
 محلول هستند. (نادرست) کم

کربنی بخش ناقطبی را  زنجیرةها، گروه عاملی بخش قطبی و  ج) در الکل
مولکـولی هیـدروژنی و    الکل نخست هر دو نیروي بین 5تشکیل داده، در 

مولکولی غالب از نوع هیـدروژنی   دروالسی مشاهده شده، اما نیروي بین نوا
 خواهد بود. (نادرست)

تـر شـده، ویژگـی     د) با افزایش تعداد اتـم کـربن، بخـش نـاقطبی بـزرگ     
 شود. (درست) گریزي الکل بیشتر می دوستی و آب چربی

 )110 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 3گزینه .155
 کنیم: استر داده شده را رسم می پلی ابتدا ساختار نقطه ـ خط

HO

O O

O
n

O

HO
هدنزاس لکلا

 هدنزاس دیسا
کنیم کـه   صورت زیر رسم می استر را به این پلی سازندةحاال ساختار اسید 

 پیوند اشتراکی وجود دارد. 18در ساختار آن 

HO

O O

OH

 
 )112 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 2گزینه .156
 ها: گزینهبررسی 

الکتیـک   شده داراي الکتیک اسید اسـت (نـه پلـی    ) نادرست؛ شیر ترش1
 اسید!)

 ) درست.2
) نادرست؛ پلیمرهاي سبز پس از گذشت چند مـاه از رهـا شدنشـان در    3

 شوند. اکسید تجزیه می طبیعت به آب، متان و کربن دي
هاي رسـانا همگـی از پلیمرهـاي     ) نادرست؛ پوشاك ضدآب و پالستیک4

اي دارنـد، ولـی لزومـاً زیسـت      انـد کـه خـواص ویـژه     یدي تولید شـده جد
 پذیر نیستند. تخریب

 )119 صفحۀ(شیمی یازدهم، 
 صحیح است. 3گزینه .157

همانند کلسترول داراي گروه عاملی هیدروکسـیل اسـت و    Dویتامین  )1
در ساختار آن بخش ناقطبی بر بخـش قطبـی غلبـه کـرده و سـاختار در      

 .شود چربی بهتر حل می
پیونــد دوگانــه  4باشــد،  غیرآروماتیــک مــی حلقــۀ، داراي Dویتــامین  )2

(C C)  مولکول هیـدروژن بـه ترکیـب سـیر شـده       4داشته و با جذب
 شود. تبدیل می

 این ویتامین مناسب نیست. اندازةمصرف بیش از  )3
اتم کربن وجود دارد که متصل به هیچ اتـم   4در ساختار این ترکیب،  )4

 باشد. هیدروژنی نمی
 )111 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

 صحیح است. 4گزینه .158
 ها: بررسی عبارت

مونومر شـرکت کنـد،    n2استري،  الف) درست؛ اگر در واکنش تولید پلی
n2  6مولکول آب طی این واکنش تولید خواهـد شـد. بنـابراین اگـر      1

 مولکول آب تولید خواهد شد. 5مونومر شرکت کند، 
یـک گـروه عـاملی اسـتري ایجـاد        ب) نادرست؛ از اتصال هر دو مونـومر، 

nمونومر سـاخته شـده باشـد،     nشود، پس پلیمري که از  می گـروه   1
گـروه عـاملی    9استري بـا   مونومر، پلی 10د. بنابراین با عاملی استري دار
 شود. استري تولید می

ر بی) الل ) چربی ر ر پذیري
است: 8ست؛ شمار پیوندهاي اشتراکی در هر دو مولکول برابر 
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H دیساک
اسـیدي وجـود نـدارد و     Cرست؛ در ساختار ویتامین  گروه عـاملی

هاي عاملی استري و الکلی است، بنابراین قطبـی بـوده و   اراي گروه
شود. حل می

متصل بـه  Hرست؛ فورمیک اسید (متانوئیک اسید) داراي یک اتم 
گروه کربوکسیل است.
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HHهچروم رهوج ای دیسا کیمروف(دیسا کیئوناتم(
)111تا 109هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.2
شـوند (بنـابراین   اسیدها تولید مـی ها و دي آمین یدها از واکنش دي

دهد، نادرست است).الکل را نشان می آمین و دي که واکنش دي 2
شوند. ها تولید می الکل اسیدها و دي نیز از واکنش دي ترها

فقط  نادرست است. 2 گزینۀن
)114و 112هاي  (شیمی یازدهم، صفحه

صحیح است.2
سه الکل نخست به هر نسبتی در آب محلول بـوده و در مقایسـه بـا    

OH

  صف(شیمی یازدهم، 
صحیح است.2گزینه .156

ها: گزینهبررسی 
شده داراي الکتیک اسید اسـت (نـه پلـی) نادرست؛ شیر ترش1

اسید!)
) درست.2
) نادرست؛ پلیمرهاي سبز پس از گذشت چند مـاه از رهـا ش3

شوند. اکسید تجزیه میطبیعت به آب، متان و کربن دي
هاي رسـانا همگـی از) نادرست؛ پوشاك ضدآب و پالستیک4

اي دارنـد، ولـی لزوانـد کـه خـواص ویـژه     یدي تولید شـده جد
پذیر نیستند. تخریب

 صف(شیمی یازدهم، 
صحیح است.3گزینه .157

همانند کلسترول داراي گروه عاملی هیدروکسـیDویتامین  )1
در ساختار آن بخش ناقطبی بر بخـش قطبـی غلبـه کـرده و س

.شودچربی بهتر حل می
پیون4باشــد، غیرآروماتیــک مــیحلقــۀ، داراي Dویتــامین  )2

(C C) مولکول هیـدروژن بـه ترکیـب س4داشته و با جذب
شود. تبدیل می

این ویتامین مناسب نیست.اندازةمصرف بیش از  )3
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صــورت  ج) نادرســت؛ فرمــول نقطــه ـ خــط اســتر موجــود در ســیب بــه  
O

O  صـورت   آن بـه  سـازندة است؛ بنابراین ساختار الکل

OH باشد. (متانول) می 
 د) درست

 هاي الف، و د درست هستند. عبارت
 )113 صفحۀ(شیمی یازدهم، 

صحیح است. 2گزینه .159
 صورت زیر است: استر، اسید و الکل حاصل از آن به فرمول مولکولی پلی
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n(C H O ) n8 12 4   استر :پلی 172
C H O g.mol 1

6 10 4  اسید :دي 146
C H O g.mol 1

2 6 2  الکل :دي 62

mol n mol g
g g

n mol mol
2 1 14686 10 7300172 1 1

دیسا يد
رمیلپ دیسا يد دیسا يد

 
mol n mol g

g g
n mol mol

2 1 6286 10 3100172 1 1
لکلا يد
رمیلپ لکلا يد لکلا يد

 
/g kg7300 3100 4200 4 2  

 )114و  113هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
 صحیح است. 1گزینه .160

 ها: بررسی عبارت
استر مورد نظـر و درصـد جرمـی نیتـروژن      پلی سازندةالف) درست؛ آمین 

 صورت زیر است: آن به دهندة تشکیل
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هدنزاس نیمآ

CH3 
(N)

(C) (N) (H)
2 1004 2 Cدرصد جرمی نیتروژن در 12 N H4 2 12  

/ /
28 100 %28 57 %28 698 

n2واحد تکرارشونده،  nآمید با  ب) نادرست؛ با تشکیل پلی مولکـول   1
واحـد تکرارشـونده    1000آمیـد بـا    شود. پس با تولید پلی آب تشکیل می
( )2 1000  شود. مولکول آب تولید می 1999یا همان  1

پلیمـر مـورد نظـر     تکرارشـوندة ج) نادرست؛ ساختار هریک از واحـدهاي  
جفــت الکتــرون  2اتــم اکســیژن (کــه هرکــدام  2(عبــارت الــف) داراي 

اتم نیتروژن (کـه هریـک یـک جفـت الکتـرون       2وندي دارد) و داراي ناپی

ــی ــوع داراي   ناپیونــــــدي دارد) مــــ ــد. پــــــس در مجمــــ باشــــ
( ) ( )2 2 2 1 2 2 ــدي اســت؛ پــس ســاختار   12 ــرون ناپیون الکت

 الکترون ناپیوندي است. n12آمید باال داراي  پلی
تـر   حجم) خود مقـاوم  جرم (نه هم فوالد هم د) نادرست؛ کوالر پنج برابر از

 است.
 )115و  114هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
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n(C H O ) nn8 12 4H O )H O استر :پلی 
C H O g.mol 1

6 1 4H OH Oاسید :دي
C H O g.mol 1

2 6 2H OH Oالکل :دي

mol n mol g
g g

g
mol mol

g2 1 14686 10 73172 1n 1
دیسا يد
ریپ دیسا يد

mol n mol gg
g

mol mol
g2 1 6286 10 31172 1n 1

لکلا يد
ریپ لکلا يد

/g kg/7300 3100 4200g //g

)114و 113هاي  (شیمی یازدهم، صفحه
صحیح است.1

ها: عبارت
استر مورد نظـر و درصـد جرمـی نیتـروژن      پلی سازندةرست؛ آمین 

 هصورت زیر است: آن به دهندةل
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