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 3: ةصفح                                              دهم تجربي پاية عموميمشترك                                      -العاده) خرداد (فوق 9 آزمون 
 

   
   

 كند؟  تر كامل مي بيت زير را كدام واژه درست -1
  »كند كه بتوان گفت ام سخني خوش كه پير كنعان گفت / ... يار نه آن مي شنيده«

 ) نفوس4  ) عنان3    ) فراق2  ) مزيح1

 است؟  نادرستها  شده براي يكي از واژه در كدام گزينه يكي از معاني نوشته -2
  ها، چاروادار ـ مرمت: اصالح، رسيدگي ي اسب و االغ و مانند آن دهنده ) مكاري: كرايه1
  دمان: ترسيده، هولناك  آمد داشتن با كسي ـ  و ) معاشرت: ارتباط، دوستي، رفت2
  ي كمان، وتر زه: چلّه  ) مالك: اصل هر چيز، معيار، ابزار سنجش ـ3
 سربازان، لشكريان، سپاهيان) بسنده: سزاوار، شايسته، كافي ـ جنود: 4

 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  ژه چند تا از وا -3
 »آور ـ ردا: لباس جلوباز ـ رايزن: مشاور ـ غايي: نهايي پالس: افزون ـ آخره: قوس زير گردن ـ وقب: برآمدگي پشت پاي حيوان ـ سردمدار: سردسته ـ طرفه: شگفت«

  ) يكي4  ) دو تا3    ) سه تا2  ) چهار تا1
 شود؟ اماليي ديده مي نادرستيعبارات زير  ر كدامد -4

  ) تقريظ و ستايش ـ طمأنينه و قرار ـ وسواس و دودلي2    درع و زرح  حيايي ـ  ) مهيب و ترسناك ـ وقاحت و بي1
  ) تقرير و بيان ـ معاصي و گناهان ـ مندرس و فرسوده4    قهر و غضب  ) خطّه و سرزمين ـ حاذق و ماهر ـ3

 اماليي دارد؟  ادرستينعبارت زير چند  -5
»بينيم كه كارهاي زمانه ميل به ادبار دارد، و چنانستي كه خيرات مردمان را  مياست، ت مردمان از تقديم حسنات قاصر گشته در اين روزگار تيره كه هم

مظلوم محق ذليل و ظالم مبطل . گشاده گشته و راه راست بسته، و طريق ضاللت دچار نصيانافعال ستوده و اخالق پسنديده  مردان را وداع كردستي، و
 »ب است.عزيز، و حرص غالب و قناعت مغلو

  ) يكي4  ) دو تا3    ) سه تا2  ) چهار تا1
 ، به ترتيب كدام است؟  »سه پرسش«و » نامه سياست«، »اسرالتّوحيد«نام خالق آثار  -6

  توسي ـ  آندره ژيد الملك نظامـ خواجه ) محمد بن منور 2  توسي ـ  تولستوي الملك نظام) محمد بن منور ـ خواجه 1
  ) خواجه نصيرالدين توسي ـ  محمد بن منور ـ آندره ژيد4  خواجه نصيرالدين توسي ـ  محمد بن منور ـ تولستوي )3

 در چند تا از ابيات زير حذف فعل رخ داده است؟ -7
  اريو زلف  نيرنگ ةو سماع و باد ما/  نوبهار ديو تازه بخند اكنون كه ترّ«

  بوسه و كنار يها ز پ هو الل ها گل/  سر آورند نهند در سر و سر در هالب
  اريبنده و گل تخت شهر انيب بلبل/  ديو د ديدم چون شن آن گاه دركشد دم و

  »شمار يب تياديغمان من چو ا بادا/  ام من عواطف تو فراموش كرده گر
  ) چهار بيت4  ) سه بيت 3    ) دو بيت  2  ) يك بيت   1

  ي غيرساده دارند؟ ام ابيات زير جملهكد -8
 مثال نهان گشت و شد ز مهر بري پري / رخي كه ز شرمش نهان شدست پري پريالف) 
 پري ندارد زلف از بنفشة طبري / پري ندارد رخساره از گل سوريب) 
  وري فروشي، چو چرخ كينه چو بخت دوست / چو اشك دردنمايي، چو مهر دلسوزيج) 
 هر آزمودني بتريه چو روزگار ب / رچه روزگارم رفتدر آزمودن تو گ د)

  ) ب، د4  ) ب، ج3    ) الف، د2  ) الف، ج1
  كار رفته است؟ به» واو ربط«در چند بيت زير،  -9

 بر جامة بزرگي و آزادگي تراز / ستواي مهتري كه سيرت و افعال خوب ت«
 باز؟جغد حقير غدر كند با سپيد /  و كه دانست كين چنين اندر جهان كه ديد

 بر من در سراي تو بيگاه و گاه باز  / درهاي رنج بسته به من بر سخاي تو
  »ابرام گشت بي حد و گفتار شد دراز /  چون اعتقاد بنده شناسي، خود اين بس است

 ) هر چهار بيت 4  ) سه بيت3    ) دو بيت 2  ) يك بيت1

 متفاوت است؟در انتهاي كدام بيت از ابيات زير » ش«ي  نقش دستوري ضمير پيوسته -10
 خجل كسي كه نلغزيد پاي ايمانش/  به عهد زلف تو گر ذوق كافري اين است) 1

 پريشانش ي هصبا چو شانه كند طرّ/  خستگان ناخن زند به ريش دل سينه) 2

 خرند به جان كافر و مسلمانش كه مي/  ست گوهر عشق به درج فيض عجب گوهري) 3

 ي كه جان نكند صرف راه جانانشكس/  شهيد عشق نباشد به كيش اهل وفا) 4

  مشترك )1و نگارش ( فارسي
دبيات تعليمي/ ادبيات ا  

پايداري/ادبيات غنايي/ادبيات
  سفر و زندگي

ادبيات انقالب اسالمي/ 
ادبيات حماسي / ادبيات 
  داستاني /ادبيات جهان 

هاي  صفحه ، 18تا  1هاي درس
 166تا  10

  دقيقه 20
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  توان يافت؟ را در كدام بيت مي» بخشي شخصيت«و » استعاره«، »كنايه«، »جناس«ي  هر چهار آرايه -11
  كه ثابت نيست / همچو سياره كي شود سيار ) در ره مهرش آن1
  گواري تا تو به بزمي چو شهد نوش/  تا تو به رزمي چو زهر زودگزايي) 2
  كم نزند / چون بدين جا رسيد دم نزند ) عقل در جاي نطق3
  ) بيار باده كه عمريست تا من از سر امن / به كنج عافيت از بهر عيش ننشستم4
  بهره برده است؟» تضمين«ي  كدام بيت از آرايه -12

  شكنان خبر از خم و پيمانه و پيمان گذشتم ز در ميكده وقتي سحري / بي مي«
  ذقنان گوي بربوده ز حسن از همه سمينذقني /  كه برون آمده زان ميكده سيمين

  دهنان گشته ز گفتار تو شيرين گفتمش كيستي آخر به همه حسن و جمال؟ / اي خجل
  »دهنان ي شاهي كه به حسنش خوانند / شاه شمشادقدان خسرو شيرين گفت من بنده

 ) بيت چهارم4  ) بيت سوم3    ) بيت دوم2  ) بيت نخست1
  كند؟ مرتّب مي» تعليل، تلميح تكرار، تشبيه، ايهام، حسن«هاي  س وجود آرايهكدام گزينه ابيات زير را بر اسا -13

  الف) دهان كان زراندود باز مانده چرا؟ / اگر نه حيرت از آن دست زرفشان دارد
  ب) قباي سبز تو فارغ ز چاك دامن و جيب / نگين لعل تو ايمن ز دست اهرمن است

  كه شايد تو به چشم من درآيي / به اميد آن ج) در گلستان چشمم ز چه رو هميشه باز است؟
  خار باشد صبحدم د) صبحدم بايد شدن در كوي او كز شاخ وصل / هر گلي كت بشكفد بي

  هـ) هر كه مجنون نشد در اين صحرا / اي عراقي بگو كه عاقل نيست
  ، هـ  ) د، ب، ج، الف4  ) ج، هـ، الف، د، ب  3  ) ب، الف، ج، د، هـ   2  ) د، ج، هـ، الف، ب1
 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟  -14

  »ها گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / گر عشق حرم باشد سهل است بيابان«
 نگارد ست آن كه صورت مي ههوش من داني كه برد/  اي تو مستمپرستم كز تمنّ من نه آن صورت) 1
 گذارد كه منظوري ندارد عمر ضايع مي وان/  كني با خوبرويان عمر گويندم كه ضايع مي) 2
 عاشق صادق نباشد كز مالمت سر بخارد/  گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم) 3
 تا گلت در پا بريزد و ارغوان بر سر ببارد/  خواهم كه روزي سرو بااليت ببيند باغ مي) 4

 معنايي دارد؟ قرابت » الْموت  ذَائقَةُ كُلُّ نَفْسٍ«كدام بيت با عبارت  -15
 دار جوان / به دست تبر دادنش چون توان؟ ) چو شد بارور ميوه2  ) فلك را سر انداختن شد سرشت / نشايد كشيدن سر از سرنوشت1
 ) به جايي كه بدخواه خوني بود / تواضع نمودن زبوني بود4  ) چو فرياد را در گلو بست راه / گلوبسته به مرد فريادخواه3
  بيت زير نزديك است؟   مفهوم كدام بيت به -16

  »گزير نيست كسي را ز حادثات قضا / خالص نيست تني را ز نايبات قدر«
  ) ز بس كه داده قلم شرح سرنوشت فراق / ز سرنوشت قلم نامه گشت سودايي1
  ام / سرنوشت خاك من يا رب خط ميگون شود ) حسرت مخموري از آن چشم ميگون برده2
  نوشت / نار جحيم و باغ جنان از براي چيست؟) ور گردش جهان را اين است سر3
  ) شبنم نكرد داغ دل الله را عالج / نتوان به گريه شست خط سرنوشت را4
  كدام بيت با بيت زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟  -17

»دان سبحانه تسبيح تو گويد همي كاي غيب/  ريالثّ تحت ي هات عالم از علي تا نقطذر«  
 اي بس كه من بگريستم از شرم آن سبحانه/  جز حسرت اكنون چيستماول نه نيكو زيستم ) 1
 رسته شد شير ژيان سبحانه تا با بره هم/  چون طاق گردون بسته شد عدل و كرم پيوسته شد) 2
 گه تير را انداخته اندر كمان سبحانه/  گه ماه را بگداخته در راه ماهي تاخته) 3
 تو بسرايد او از صد زبان سبحانه تا سرّ/  ان آيد اوزنان ز بلبل كه جان افزايد او دستان) 4
 ؟  نيستمفهوم  كدام بيت با ديگر ابيات هم -18

  شود شود / نور و نار از سركشي گم مي ) از تواضع خاك مردم مي2  ي شيطان بود / آن كه خود را كم زند مرد آن بود  ) خودستايي پيشه1
 ) هر كه خلق از خلق او خشنود نيست / هيچ قدرش بر در معبود نيست4  بركند پستش كنند) دانه پست افتد زبردستش كنند / خوشه چون سر 3
  معنايي است؟ تقابلدر » دمي آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال«كدام بيت با بيت  -19

  ي دشمن چو بگذري / شادي مكن كه بر تو همين ماجرا رود ) اي دوست بر جنازه1
  ي تر روا / هيزم خشك به افسون ندهد ميوه به حيلت نشود ملك ) بدسگال تو2
  ام چو ببيني مگو فراق فراق / مرا وصال و مالقات آن زمان باشد ) جنازه3
  سختي اگر كوه شود / گرز فوالد تو فرهادصفت كوهكن است ) بدسگال تو به جان4
 دارد؟  كمتريكدام بيت با ابيات زير قرابت معنايي  -20

 نوشيدن بحر چون توانم/  اي ندارم رهچون طاقت قط«
 كز تو خبري دهد زبانم/  ين خبر ندارما از تو جز از

 گم گشت همه به يك زمانم/  ليكن دل و جان و عقل در تو
 »از كنه تو چون دهد نشانم/  نشان گشت عقل و دل و جان چو بي

 ر دو جهان سبحانهوي از تو هم پر هم تهي ه/  درگاه تو هفت آسمان سبحانهي  قهي حل) ا1
 جان طفل لب از شير تر تن ناتوان سبحانه/  در كنه تو عقل و بصر هم اعجمي هم بي خبر) 2
 دانش ندارند اندكي بسيار دان سبحانه/  شكي از صدهزاران صد يكي در وصف ذاتت بي) 3
 سبحانهگنجي نهان در قعر جان  تو دايماً/  جويت عقل و جان واله فتاده در جهان و در جست) 4
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 ن األعي 28 – 21( للتّرجمة أو المفهوم الجوابِ في  دقَّو األصح:( 

21 - »و اُميإنّي أدع لَّي حبهمانا .......  !»:لها يالحنونة فيتج  
  شود! خوانم پس عشق من نمايانگر مي ) من هميشه مادرم را فرا مي1
  شود!زنم تا عشقم نمايان  ) من مادر مهربان را صدا مي2
  شود! گر مي زنم پس عشقم به او جلوه ) من مادر مهربانم را صدا مي3
  گر گرديد! )  مادر مهربان خود را صدا زدم و عشقمان جلوه4
 »: !تَعلَّموا العلْم ... و تواضَعوا لمنْ تَتَعلَّمون منْه و لمنْ تُعلّمونه« - 22

          !دهيد گيريد و به آنان ياد مي ز ايشان ياد ميعلم بياموزيد ... و فروتن باشيد نسبت به كساني كه ا) 1
 !دهيد گيريد و براي كسي كه به او ياد مي ... و فروتني كنيد براي كسي كه از وي فرا مي دانش فرا بگيريد) 2

  !گيريد و آن را به كسي ياد دهيد خاطر علمي كه فرا مي هعلم ياد بگيريد... و متواضع باشيد ب) 3
  !... و فروتني كردند براي كسي كه علم را از او فرا گرفتند و براي كسي كه به وي ياد دادند ردنددانش كسب ك) 4
  »:!الْمستَعرةِ و تَخرُج منها أثمارتَنمو هذه األشجار في فصل الرّبيع تَحت جذوةِ الشّمسِ « - 23

  شود!  ها خارج مي هايي از آنرويند و ميوه) اين درختان در فصل بهار زير پارة آتش خورشيد فروزان مي1
  آيد!هايي بيرون ميها ميوه كنند و از آن) در موسم بهار اين درختان زير پارة آتش فروزان خورشيد رشد مي2
  هايي خارج خواهد شد!ها ميوه رويند و از آن) در موسم بهار زير پارة آتش فروزان خورشيد اين درختان مي3
  آيد!   ها بيرون مي هايي از آنكنند و ميوهرة آتش خورشيد فروزان رشد مي) درختان در فصل بهار زير پا4
24 - »ها كثيرةٌإنَّ شجرات حديقتي ذات غصون نَضأنَّ اهتمامي بشؤونكه ........ : به درستي»!رة ل  

  زياد است! ها است زيرا رسيدگي من به كارهاي آن  اي هاي تروتازه  ) درختان باغ من داراي شاخه1
  هاي با طراوت زيرا به كارهاي آن بسيار رسيدگي شده است! غ من درختاني دارد با شاخه) با2
  تمام من به كارهاي آن زياد است!ه) درختان باغ من داراي طراوت هستند زيرا ا3
  هاي تروتازه است! خاطر رسيدگي من به امور باغ درختان آن داراي شاخه ) به4
  »:؟!يم هل يمكنُ أنْ تُعرِّفَنا علَي هذا الزّميلقُلنا لصديقنا: لَك زميلٌ حم« - 25

  ) به دوستمان گفتيم: تو يك همكالسي صميمي داري، آيا ممكن است كه با اين همكالسي آشنا شويم؟!1
  ) به دوست خود گفتيم: همكالسي تو صميمي است، آيا امكان دارد كه ما را با آن همكالسي آشنا كني؟!2
  ؛ تو دوستي صميمي داري، آيا ممكن است كه با اين دوست صميمي آشنا شويم؟!  ) به دوستمان گفتيم3
  شاگردي آشنا كني؟!شاگردي صميمي داري، آيا امكان دارد كه ما را با اين هم) به دوست خود گفتيم: تو يك هم4
  : عين الصحيح - 26

  تم را خواستم زيرا او داراي حكمتي كامل است! از خدا حل مشكال :أَسأَلُ اهللاَ حلَّ مشاكلي ألنّه ذو حكمةٍ بالغةٍ! )1

  احساس سرما كردم هنگامي كه پنجرة اتاقم را باز كردم! :!شعرت بالبرودةِ عندما انفَتَحت نافذةُ غُرفَتي) 2

  بهار متحير شدند!امسال مردم از بارش باران زياد در  :!هذه السنَةَ حيرَ النّاس نُزُولُ المطرِ الكثيرِ في الرّبيعِ) 3

   كارمندي من را از آنچه كه در سالن فرودگاه رخ داد، باخبر ساخت!  :أَخبرَني موظَّف بما وقَع في قاعةِ المطار! )4

  دقيقه 20  مشترك )1زبان قرآن( ،عربي

هو ةُ ذاكناعاهللا/..../ص
لميعِ في األدبِ التَّ

الفارِسي  
  8تا  1هاي  درس

  102تا  1هاي  صفحه 
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  : الخطأعين  - 27
  ! صداي كالغ ساير حيوانات را از خطر بزرگ بر حذر داشت!: حذَّر صوت الغُرابِ بقيةَ الحيوانات من الخطر العظيم) 1

  ها را ترك نكن، زيرا پاداش يك نيكي ده برابر آن است!خوبي!: ال تُترَك الحسنات ألنّ جزاء حسنةٍ واحدةٍ عشرُ أمثالها) 2

  در عيد رمضان مردم غذاهاي زيادي را براي بينوايان آوردند!: في عيد رمضان أَتَي النّاس بأطعمة كثيرة للفقراء! )3

4 (م أحد ظ الشّيرازيينَحافحافظ شيرازي يكي از بارزترين شاعران ايراني است!!: ن أبرَزِ الشّعراء اإليراني  

  عين المناسب للمفهوم: »لَها ما كَسبت و علَيها ما اكتَسبت« - 28
  كاري ) با اينكه خداوند كريم است و رحيم / گندم ندهد بار چه جو مي1
  تواني بكوش رچه وصالش نه به كوشش دهند / هر قدر اي دل كهگ) 2
  بري  ) بارِ درخت علم ندانم مگر عمل / با علم اگر عمل نكني شاخ بي3
  عمل نه نان به دست آيد نه آب / بي عمل سستي فزايد خورد و خواب ) بي4
 ) نِ االسئلَةع أَجِب بِدقَّةٍ ثم التّالي قرأ النص34 – 29ا(:  
ي لَقَدف أ«:القُرآنِ الكَريم  جاءي بحس معاالنسانُ أَنْ لَنْ نَجظامعلي أَنْ نُ هبلي قادرينَ عنانَهب يالشريفةُ  هذه اآليةُ تُنزَلُحين )». ش(سرانگشتان سو

  . معناها الحقيقي. الكفّار ينكرونَها و يكذّبونَها و اليفهمون يدرِك الناس الّا ظاهرَ الكَالمِ (ص) ال بيعلي النّ

لاَنَّ  (شگفتي) ذنا الدهشَةُتأخُ القرونِ األَخيرةِ،  حينما نُطالع األَبحاثَ الكثيرة لعلماء الطب في». أَإذا متْنا و كُنّا تراباً و عظاماً أإنّا لمبعوثون« فيقولونَ:
نُ أَن تَتشَابمككلّ بنانةٍ خُطوطاً بارزةًَ ال يكتَشفوا أَنَّ لقد ا ينِ هالعلماءفي شَخص عجِزاتنْ مم بةِ القرآنِ. هذهجيليلٌ العد نْ جانبِ اهللاِ  وعلي أَنَّه م

  »!حياةٍ سالمةٍ و مطمئنةٍ و نَتَدبر حولَها لكَي نَعيش في رأَ اآليات الكريمةَ و نَتَفكَّرَسبحانَه و تَعالي و يجب علَينا أَنْ نَق

  النَّص:  إِنتخبِ اآليةَ المناسبةَ لمفهومِ - 29
  »درِقَلَيلةِ ال  إِنا أَنْزلناه في«) 2    »ذلك الكتاب الريب فيه هدي للمتَّقينَ«) 1

  »فويلٌ للّذينَ كَفروا منَ النّار«) 4    »و منْ جاء بالحسنةِ فَله عشْرُ أمثالها«) 3

   ؟ما هو الصحيح  - 30
  هةً في شخصينِ!نُشاهد خُطوطاً بارزةً متشابِ يمكنُ لَنا أنَ) 2     القرآن الكريم!صلي من فَهِم الكفّار المفهوم األ) 1

! بونَ بِعثةَكذِّنكرُ المالي) 4  كثيرٌ من اآليات العلميةِ في القرآنِ تُثبت أنَّه اُنزِلَ من جانبِ اهللاِ!) 3 توالم عدالنّاسِ ب  

 :الخطأعين  - 31

  يدرِك المؤمنونَ حقائقَ كثيرةً منَ القرآنِ الكريم!) 2   أسرار بنانِ اإلِنسان! نيعلَموحين فّار الدهشَةُ الك ذُتأخُ) 1

3 (إلنسان!الكفّ  ما إعتَقَدبِالحياةِ األَخري ل ةِ في) 4     ارلمينَ اآليات العم في الطِّب لماءالع بجالقرآن!  تَع   

 حيح في المحلّ االن الصو نوعية الكلمات (عي 34 – 32عرابي:(  

  :»تُنزَلُ« - 32
  »هذه«ي / فعل و فاعله ثمجهول، مجرّد ثال، )سوم شخص مفرد( للغائبة ،) فعل مضارع1

   ذوفحفاعله مإنزال / فعل و  :ي، مصدرهثمزيد ثال) 2

  »اآلية«فعل و فاعله  /فعل معلوم، مجرّد ثالثي) 3

  ذوفحفاعله مل و / فع مصدره: تَنْزيل، مجهولٌ، فعل  )4
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 :»عظام« - 33

  التكسير، اسم مؤنث / مفعول جمع) 2     / فاعلاسم، مفرد، مذكّر) 1

  / مفعولالتكسير، مذكر جمع) 4    اسم، مفرد، مؤنث/ فاعل) 3

  : »القرآن« - 34

   اليه مصدر مزيد، مؤنّث، مثنّي / مضاف) 2     اليه اسم، مفرد، مذكر / مضاف) 1

  ةاسم مفرد، مذكر، مصدر مزيد / صف) 4     ة/ صفر، مثنّي مذكّاسم، ) 3

  :في المترادف و المتضاد الخطأعين  - 35

1 (بحي ≠  كرَه2             ي( قَبِلَ  ≠ رفَض                 

   فَتَح ≠ أغْلَقَ )4                 ذَنَب=  ثمإ) 3

  فيه (نون الوقاية):  تليس عين ما - 36

  »ب إجعلني مقيم الصالةر«) 2     ال تَحزني إنّ اهللاَ معك!) 1

 أرجو أن يرحمني ربي برحمته!) 4    دائماً! نييساعد المديرُ يعرفُني و) 3

37 - ن ماعي فيه الجار والمجرور: ليس  

  اَنفق بما عندك فَيعلمه اهللا تعالي!) 2    انّ اهللاَ معنا! :عندي نظري) 1

3 (!خيرٌ من ذَهبه المرء جمال العلمِ) 4    ادب !العملُ بِه و ثمرتُه نشرُه  

  : فعالنِ المجهوالنِفيها  يعين العبارةَ الّت - 38

  »يا أيها النّاس ضُرب مثلٌ فَاستَمعوا لَه)«2    »اُمرت أن أعبد اهللا مخلصاً له الدين يقُل إنّ) «1

3 (حاربةِ األعداءرنا في منا اهللاُ فَنحنُ خُيستخ) 4    !خاطَبسلم يدم الكتاب الّذاليوم يالعالمِ ياُنزلَ علي م!  

  : علي الترتيبت المعينة املمحلّ االعرابي للكال صحيح فيعين ال - 39

 ) مفعوالن(كالهما  !كمأنفُسالبرّ و تَنْسون ب الناسأتأمرون ) 1

  اليه) الفاعل و الثّاني مضافاألول ( م لعباده!أنْفَعهاهللاِ الي اهللاِ  عبادب حأ) 2

 مبتدا و الثاني الفاعل) األول ( النسبِ! قبحبِ يستُرْ داال حسنُ) 3

  اليه) ل الفاعل و الثّاني مضافو(األ الجاهل!خيرٌ منْ صداقةِ  العاقلِ عداوةُ) 4

  » ها!تُرضع صغار وانات اللّبونَةِ الّتيالدلفينُ منَ الحي«التالية:   العبارة  في ضَبط حرَكات الكلمات في الخطأَعين  - 40

 تُرضع) 4  الحيوانات) 3  اللّبونةِ) 2  الدلفينُ) 1
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 ؟ هستند بيانگر كدام موارد ترتيب به »ضعف دينداري«و » دينداري  الزمة«هر يك از موارد  -41

  پوشش و حجاب ـ افراط در آراستگي براي جلب توجه ديگران ) 1
  ـ افراط در آراستگي براي جلب توجه ديگرانآراستگي  عفاف و) 2
  نما  پوشش و حجاب ـ پوشيدن لباس نازك و بدن) 3
  نما  عفاف و آراستگي ـ پوشيدن لباس نازك و بدن) 4
هـاي   كند و انسان يوي ايجاد مينهدفدار دانستن زندگي انسان، همچون ساير موجودات جهان هستي، كدام نگرش را نسبت به حيات د - 42

 گيرند؟  تر خود به خداوند بهره مي تر ساختن هر چه بيش زيرك از كدام روش براي نزديك

  ـ كسب كماالت معنوي  .يوي همچون خوابي كوتاه و گذرا، رساننده به هدف استنزندگي د) 1
  ها  وجوي سرچشمة خوبي ـ جست .همچون خوابي كوتاه و گذرا، رساننده به هدف استدنيوي زندگي ) 2
  ـ كسب كماالت معنوي .دنيا، فرصتي است كه براي رسيدن به هدف به انسان داده شده است حيات) 3
  ها سرچشمة خوبيجوي  و جستـ  .) حيات دنيا، فرصتي است كه براي رسيدن به هدف به انسان داده شده است4
 كدام است؟  ،يابد دا آرام و قرار نميكه انسان جز با خ مستقيم دارد و علت اين ةافزايش محبت انسان به خدا با چه خصلتي رابط - 43

  به باطل دارد.  نسبتتري به حق  ايمان انسان به خدا ـ انسان تمايل بيش) 1
  عدم دوستي با دشمنان خدا ـ قلب انسان جايگاه خداست. ) 2
  تري به حق نسبت به باطل دارد.  انسان تمايل بيش  عدم دوستي با دشمنان خدا ـ) 3
  ا ـ قلب انسان جايگاه خداست. ايمان انسان به خد) 4
ها  آورند تا آن ها رو مي به آنكنند و فرشتگان در پاسخ كساني كه  دوزخيان در روز واپسين چه كساني را مقصر سرنوشت خود قلمداد مي - 44

 گويند؟  برايشان از خداوند تخفيفي بگيرند، چه مي

  خواست به راه راست آيد؟  كافي به شما عمر نداديم تا هركس مي ةدوستان و آشنايان ناباب خود ـ آيا در دنيا به انداز) 1
  دوستان و آشنايان ناباب خود ـ مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ) 2
  خواست به راه راست آيد؟  كافي به شما عمر نداديم تا هركس مي ةشيطان و بزرگان و سروران خود ـ آيا در دنيا به انداز) 3
  مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟   ن و بزرگان و سروران خود ـشيطا) 4

 شوند؟  مي آيهدربارة چه كساني است و مشمول كدام » واههِمأفي م نَختم عليولاَ«اين عبارت كه  -45

  »ذ بِما قَدم و أخّرَئومبؤُا اإلِنسانُ يينَ«ـ  .خورند تا شايد خود را از مهلكه نجات دهند وز قيامت سوگند دروغ ميرني كه در رابدكا) 1
  »يهِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما كَانُوا يكْسبونَتُكَلّمنا أَيد«ـ  .خورند تا شايد خود را از مهلكه نجات دهند بدكاراني كه در روز قيامت سوگند دروغ مي) 2

  »انوا يكْسبونَتَشْهد أَرجلُهم بِما كتُكَلّمنَا أَيديهِم و«ـ  .اند  ها بوده قب آنها، همواره مرا فرشتگاني كه در طول زندگي انسان) 3

  »رم وأَخََّانُ يومئذ بِما قَدسناإلِينَبؤُا  «ـ  .اند  ها بوده  ها، همواره مراقب آن فرشتگاني كه در طول زندگي انسان) 4

چگونه است و در چه صورتي داستان زنـدگي انسـان پايـاني     ،هايي كه خدا در اختيارش قرار داده مايهفرصت انسان براي استفاده از سر - 46
 اندوهناك دارد؟ 

  محدود ـ اگر تنها به تأمين نيازهاي بعد جسماني خود بپردازد. ) 1
  باره راهي ديار فنا و نيستي شود.  محدود ـ اگر يك) 2
  ي بعد جسماني خود بپردازد. مين نيازهاأاگر تنها به ت  نامحدود ـ) 3
  باره راهي ديار فنا و نيستي شود.  نامحدود ـ اگر يك) 4

 مشترك )1و زندگي( دين
  دقيقه 20

  

تفكر و انديشه (هدف زندگي،
....،فرجام كار)/ قدم در راه 
 (آهنگ سفر، ....، زيبايي

  پوشيدگي)
   12تا  1هاي  درس
  152تا  11هاي  صفحه
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 دارد؟  چه واكنشي در برابر نماز وا مي به نيروي دريافتن حقايق در انسان، عامل دوري او از چه چيزي است و فقدان آن، او را - 47
  وت ـ به مسخره و بازي گرفتن نماز پس از دعوت به آن اشق) 1
  هل و ناداني ـ به مسخره و بازي گرفتن نماز پس از دعوت به آن ج) 2
  جهل و ناداني ـ غفلت از نماز هنگام برپايي آن ) 3
  شقاوت ـ غفلت از نماز هنگام برپايي آن ) 4
 شاره دارد؟ ها به كدام دليل ضرورت معاد ا و وعدة خدا مبني بر عدم تضييع حق انسان زنند مياي دست به انكار معاد  چه زماني عده - 48
  ـ معاد الزمة عدل الهي .بينند هنگامي كه تحقق آن را با قدرت بشري ناممكن مي) 1
  حكمت الهي  ـ معاد الزمة .بينند ها مي ها را در گورستان هاي پوسيدة انسان هنگامي كه استخوان) 2
  زمة عدل الهيـ معاد ال .بينند مي ها ها را در گورستان هاي پوسيدة انسان هنگامي كه استخوان) 3
  الزمة حكمت الهي  . ـ معادبينند رت بشري ناممكن ميدهنگامي كه تحقق آن را با ق) 4
 است؟  منوط به تحقق كدام گناه »عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم«و » داشت اي در آخرت نخواهند ها بهره آن«هر يك از آثار  - 49
  شكستن پيمان الهي ـ اصرار بر گناهان بزرگ) 1
  روش سوگند براي ثروت زياد ـ اصرار بر گناهان بزرگف) 2
  تا لحظة مرگـ تأخير در توبه  الهيشكستن پيمان ) 3
  تا لحظة مرگفروش سوگند براي ثروت زياد ـ تأخير در توبه ) 4
 نمازهاي خود را شكسته بخواند؟  بايد يك از موارد زير فرد نبايد روزه بگيرد و در كدام -50
  كيلومتر باشد.  45ومتر و مجموع رفت و برگشت او بيش از كيل 22مسير رفت او ) 1
  فردي كه بدون اذن پدر و مادر به سفري رفته است كه بر او واجب نبوده است. ) 2
  بماند.  ،خواهد ده روز در محلي كه سفر كرده است كسي كه مي) 3
  كسي كه صبح در مسافرت بوده و قبل از اذان ظهر به وطن برسد. ) 4
 اش در قبال عبادات چيست؟ و وظيفهبه سفري برود، چه حكمي دارد  ظالم در ظلم اوسي كه براي كمك به مسافرت ك  - 51
 . بايد نمازها را شكسته بخواند و روزه نگيرد ،اگر محل اقامت وطن او نباشد) 1

  تواند پس از آن افطار نمايد.  و مي اش را نگه دارد وزهر ترخصبايد تا حد ) 2
  اطل است و بايد روزه بگيرد و نمازش را تمام بخواند. ) قصد اقامت او ب3
  ) سفرش معصيت است و بايد روزه بگيرد و نمازش را تمام بخواند. 4
 داند و از نظر ايشان خوشبخت كيست؟ مي» صالح النفس«چه كاري را ثمرة امام علي (ع)  - 52
 نفس خود بپردازد.محاسبة كسي كه به  -ارزيابي ) 1

  .كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد – عهد بستن با خدا) 2
  نفس خود بپردازد.محاسبة كسي كه به  - عهد بستن با خدا ) 3
  كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد. – ارزيابي) 4
 ؟نداردصحت  ارواح مؤمنان در عالم برزخبر اساس روايات، كدام مطلب در مورد  - 53

  كنند. زخ، فرشتگان حقيقت وجود انسان را كه همان جسم و روح است توفّي مي) در عالم بر1
  اولين مرحلة پاداش و جزا از عالم برزخ شروع مي شود. ) 2
 گردد.  با مرگ حيطة درك و آگاهي انسان افزون مي) 3

  دهد.  يروح به حيات و فعاليت خويش ادامه م ،شود وقتي روح انسان توسط مالئكه قبض و دريافت مي) 4
 بهرة افرادي است كه: »فال خوف عليهم و ال هم يحزنون«ةمژد - 54

  دانند. مرگ را طلوعي پس از غروب و تولدي ديگر مي) 1
  .دانند اند و مرگ را ناگوار نمي به زندگي دنيا دل نسپرده) 2
  ايمان به خدا و رستاخيز و انجام عمل نيك را با هم دارند.) 3
  كنند.  ها را هموار مي با شهادت خود راه آزادي انسان و روند به استقبال شهادت مي) 4
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  ؟است كدام عاملاهم اولويت در آراستگي مربوط به چيست و حفظ پاكي در طول روز و زندگي با صفا در گرو  - 55

  عفت و حيا -زمان عبادت) 2    عفت وحيا –حضور در اجتماع و خانواده ) 1

  تكرار دائمي نماز در شبانه روز - زمان عبادت ) 4  ي نماز در شبانه روزتكرار دائم –حضور در اجتماع و خانواده ) 3

» گرايش به بقا و جاودانگي«و » نظام دنيا در مجازات واقعي ظالم  محدوديت«، »تلف شدن استعدادها در پي تعدي متجاوزان«هاي  عبارت - 56

 ترتيب با كدام آيات تناسب دارند؟ در اثبات ضرورت معاد، به

 »ما خلقناهما الّا بالحق« - »ام نجعل المتّقين كالفّجار« -»انّما خلقناكم عبثاافحسبتم «) 1

  »افحسبتم انّما خلقناكُم عبثاً« - »ام نجعل المتّقين كالفّجار« -»منوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرضام نجعل الّذين آ«) 2

 »ام نجعل المتّقين كالفّجار« -»و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرضمنوا آام نجعل الّذين « -»افحسبتم انّما خلقناكم عبثا«) 3

  »منوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرضآام نجعل الّذين « - » ما خلقناهما الّا بالحق« - »ام نجعل المتّقين كالفّجار«) 4

هايشان از ترس به زير افكنده  ان سخت هراسان و چشمهاي آن دل«و » شوند  درياها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل مي« عبارات - 57

  است؟ كدام وقايع قيامتبه ترتيب مربوط به » است

 دادن نامة اعمال - ها انسان ة) زنده شدن هم2    ـ حضور شاهدان و گواهاناول صور  خنف) 1

  ها انسان ةزنده شدن هم -ها مان) تغيير در ساختار زمين و آس4  برپا شدن دادگاه عدل الهي - ها و زمين ) مرگ اهل آسمان3

.......... مؤيد مفهـوم ..........  آية شريفة است و » حدود پوشش«و » نوع پوشش«كنندة  تعيينترتيب  هاي اسالمي، چه چيزي به بر اساس آموزه - 58

 است.

 اول - »ن يعرَفن فال يؤذيندني اَذلك اَ« -تعاليم قرآني - ) آداب و رسوم جامعه1

  دوم - »ن يعرَفن فال يؤذيندني اَذلك اَ« -اب و رسوم جامعهآد - ) آيات قرآني2

  اول - »دنين عليهنّ من جالبيبهنّي« -آداب و رسوم جامعه - ) آيات قرآني3

  دوم - »دنين عليهنّ من جالبيبهنّي« -تعاليم قرآني - ) آداب و رسوم جامعه4

گرداني از  ا چگونه مورد تبيين واقع گرديده است و شرط عدم رويحديث شريف اميرالمؤمنين (ع) در مورد ارزش هر انسان در كالم موالن - 59

 باشد؟ ذات حق تعالي در نگاه امام سجاد (ع) چه مي

 ونددوستي با خداناني، ناني ـ لقمة تا در طلب گوهر كاني، كاني / تا در هوس ) 1

  ناني، ناني ـ انس با پروردگارلقمة تا در طلب گوهر كاني، كاني / تا در هوس ) 2

  ـ انس با پروردگار راه پرهيز/ به گفت انبيا از خواب برخيز ه گفت طفل جستيب) 3

  ونددوستي با خداـ  راه پرهيز/ به گفت انبيا از خواب برخيز يبه گفت طفل جست )4

 در : در دنيا .......... وهاي آخرت با دنيا و برزخ ترسيم كنيم بايد بگوييم هايي ميان ويژگي هاي اصيل اسالمي تفاوت اگر بخواهيم در انديشه - 60

 .برزخ .......... و در آخرت .......... 

 .شود آثار اخروي عمل به طور كامل ظاهر مي - محل عمل نيست. -.) فقط آثار دنيايي عمل ظهور دارد1

  شود. تصوير اعمال ظاهر مي -  محل عمل نيست. -.) آثار دنيوي و بعضاً اخروي عمل ظهور دارد2

 .رود سطح آگاهي نسبت به اعمال باالتر مي - شوند. نيكوكاران متنعم و بدكاران متألم مي -.اند ها حقيقت عمل قراردادي و خصوص آن ها ) عموم پاداش3

  .آثار اخروي عمل نسبي و عيني هستند - شوند. نيكوكاران متنعم و بدكاران متألم مي -.اند ها حقيقت عمل ها قراردادي و عموم آن ) خصوص پاداش4
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61- Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) It is natural for a cat to catch mouses.  
2) Did you know that the Avicenna was a great poet, too?  
3) I’m going to wear this shoes with that black jacket.  
4) I saw three wolves in the zoo last Friday.  

62- You … leave small things around because such things …… be dangerous for little children.  
1) shouldn’t – must  2) mustn’t – should 
3) shouldn’t – may   4) can’t – must 

63- I don’t like to go out this evening. I …… at home and watch TV.  
1) will stay   2) stay 
3) am going to stay   4) stayed 

64- The terrible accident …… all his hope for success.  
1) protected 2) divided 3) saved 4) destroyed 

65- My mother thinks Mary’s dress is not …… for a formal ceremony.  
1) amazing 2) interested 3) favorite 4) appropriate 

66- We try to do what is best for our customers …… the quality of our products.  
1) in fact 2) instead of 3) in terms of  4) such as 

67- They said that they wanted to spend their summer…… in Damavand.  
1) entertainment 2) destination 3) suggestion 4) vacation 

68-  Last week, our history teacher, Mr. Rahmani, …… a strange story about the war between lran and lraq.  
1) narrated 2)spoke 3) carried 4) thought 

69- Louis Braille, who wasn’t able to see from the age of three, …… a way for people like himself to read.  
1) invented 2)believed 3) solved 4) collected 

70- You shouldn’t watch television all day because it’s not …… . 
1) boring 2) clear 3) healthy 4) energetic 

 
Alfredo is an Italian tourist. He is interested in wildlife, …(71)…endangered animals. He likes to travel 

and see different places of the world. Whenever Alfredo travels, he takes his digital camera with him to 

take photographs of animals. Next week, Alfredo and his wife will travel to Iran. They’re going to 

Tooran Plain, the …(72)… home of some endangered animals. They are …(73)… of seeing Persian 

zebras, Iranian cheetahs, and Persian leopards in their natural habitat.  

They will also visit some other cities in Iran. 
 

71- 1) fortunately  2) especially  3) wonderfully  4) recently  

72- 1) exact 2) dangerous  3) different  4) natural 

73- 1) careful  2) helpful  3) hopeful  4) painful 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 71-73 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or 
(4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-70 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

  

  
Saving 

Nature/Wonders of 
Creation/ 

Traveling the World/  
The Value of  Knowledge

  4 تا 1  هاي درس
 119تا  15هاي  صفحه 

 قهدقي 20
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Passage (1)  

Avicenna (Abu Ali Sina) was a Persian scientist and the most important doctor and Islamic philosopher 
of his time. He wrote many books and papers on different subjects, including 150 on philosophy and 40 
on medicine. Avicenna was born near Bukhara. He had some very good teachers as a child. By age 14, he 
had mastered many subjects and had already memorized the Quran. From the age of 14 to 18, he taught 
himself because he could not find a teacher to teach him more than he had already known He began to 
learn about and practice medicine at age 16. He also learned about law and natural sciences. He was 
good at all subjects but decided medicine was easier for him than mathematics. Before he turned 18 
years old, he had already become a very famous doctor, and at age 20, he was regarded as one of the 
wisest people of his time.  
 
74- According to the passage, most of Avicenna’s books and papers were about ……. . 

1) philosophy 2) medicine 3) mathematics  4) other subjects 
75- At some time in his life, Avicenna stopped learning from teachers because he ……. . 

1) was memorizing the Quran 
2) was not good at some subjects 
3) was already a very famous doctor 
4) knew more than what teachers could teach him 

76- Which sentence is NOT true about Avicenna? 
1). He had many books and papers on philosophy. 
2) He started learning about medicine at the age of 14. 
3) He decided mathematics was more difficult than medicine. 
4) As a young doctor, he was one of the most famous people of his time.  
 
 

Passage (2)  
 

Most dogs love food, and they’re especially attracted to what they see us eating. While sometimes sharing with 
your dog is fine, it’s important to be aware that some foods can be very dangerous to dogs. For example, make 
sure your dog never gets access to chocolate. If you don’t, your dog might eat something that’s hazardous to his 
health if he runs to kitchen counters, cupboards and trash cans. 
Chocolate problem is most commonly seen around certain holidays- like Easter, Christmas, Halloween and 
Valentine’s Day, but it can happen any time dogs have access to products that contain chocolate, such as 
chocolate candy, cookies, brownies, chocolate baking goods and cocoa powder. The compounds in chocolate that 
cause problems are caffeine and theobromine, which belong to a group of chemicals called methylxanthines. The 
rule of thumb with chocolate is “the darker it is, the more dangerous it is.” Depending on the type and amount 
of chocolate ingested, the signs seen can range from vomiting, increased thirst, abdominal discomfort and 
restlessness to muscle tremors, irregular heart rhythm, high body temperature, seizures and death. Dogs 
showing more than mild restlessness should be seen by a veterinarian immediately. 

77-  The best title for the passage could be . . .  . 
1) Best Dog Foods You Can Buy 2) Chocolate, Not a Good Dog Food 
3) Why Caffeine and Theobromine Are Bad 4) What Dogs Like to Share with Us Humans 

78-  The word “hazardous” in the first paragraph is closest in meaning to . . .  . 
1) useful 2) tasty 3) dangerous 4) personal 

79-  The word “it” in the second paragraph refers to . . .  . 
1) chocolate 2) holiday 3) dog 4) chocolate problem 

80-  We can understand from the passage that the least harmful chocolate is . . .  . 
1) chocolate powder  2) milk chocolate  
3) white chocolate    4) very dark chocolate 

 

 
 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 74-80 are related to the following passages. Read the passages and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) is the best answer for each question. Then mark your answer sheet. 
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 ها در شكل دهم كدام است؟  تعداد چوب كبريت زيربا توجه به الگوي  - 81

1 (35  
2 (29  
3 (32  
4 (30  

Aاگر  - 82 ( , ] 2 4، B ( , ) 1 وC ( , ] 1 B، آنگاه كدام گزينه مجموعة 5 (A C)  كند؟  را مشخص مي 

1 (( , )1 5   2 (( , ) ( , ) 2 1 5   3 (( , )5   4 (( , ) 2   

باشد، اين دنباله چند جملة  12و جملة هشتاد و يكم برابر با  -28اگر در يك دنبالة حسابي جملة اول برابر با  - 83
 منفي دارد؟ 

1 (54  2 (55  3 (56  4 (57  

0cosاگر داشته باشيم  - 84 cot     3و 0cos . cot    آنگاه انتهاي كمان     در كـدام ناحيـة مثلثـاتي
  گيرد؟  قرار مي

  ) چهارم  4  ) سوم 3  ) دوم 2  اول )1

Âكه  ABCدر مثلث قائم الزاويه  - 85  90 حاصل ،
ˆcos C

ˆ ˆsin Bcos B

2
 كدام است؟  

1 (ˆtan B   2 (ˆtanC   3 (ˆsin B   4 (ˆsinC   

cosحاصل عبارت  - 86 cot
sin


 
 1  كدام است؟ 

1 (sin
sin


 1   2 (sin
sin
 


1   3 (sin

sin
 


1   4 (cos

cos
 


1   

 ي دوم مثلثاتي باشد، حاصل عبارت زير كدام است؟  در ناحيه ي  فرض كنيم زاويه - 87

    sin | cos | | sin cos |
| sin | cos

    
 

  

  - 1) 4  - 2) 3  2) 2  صفر) 1

aاگر  - 88 0  كدام گزينه صحيح است؟  ،باشد 1

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

3 2
4 3   

3 (a a a 
3 2
4 3     4 (a a a 

2 3
3 4   

عبارت  - 89
18

  هاي زير برابر است؟  با كدام يك از گزينه 156

1( 8 5 6 36   2 (4 10 6 6  3 (
16 5 4
36  4 (12 10 3 36  

Aحاصل عبارت  - 90 


 

3 3
3 3
4 128 2
2 4 2 2

 كدام است؟  

1 ( 36 3 2   2 ( 310 5 2   3 ( 33 3 4   4 ( 35 5 4   

  قهدقي 30 مشترك - ) 1رياضي (
  

  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  مثلثات/ توان

ها عبارت هاي جبري/معادله
 ها /تابع / و نامعادله

  شمارش، بدون شمردن
   6تا  1هاي  فصل
  140تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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قطع كنـد،   3و  -1هاي  ولطها را در نقاطي به xساز ناحيه اول باشد و محور  اگر رأس يك سهمي روي نيم - 91
 كند؟  اي با كدام عرض قطع مي ها در نقطهyگاه اين سهمي محور  آن

1 (3
4   2 (3

4   3 (3   4 (3   

yهاي تابع درجه دوم  اگر يكي از منحني - 92 (a )x x   21 xنسبت به خط  3  متقارن باشـد، ايـن    2
 كند؟  ها را با كدام طول مثبت قطع ميx منحني محور

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

x)عبارت  به ازاي آن كه xمجموعه همه مقدارهاي  - 93 x ) x

x x

  

 

2
2
6 9 5

6
برابر با مجموعـه   باشد ميمنفي  

 ؟ جواب كدام نامعادلة زير است

1 (| x | 3
2   2 (| x | 3

2   3 (| x | 
1 5
2 2   4 (| x | 

1 5
2 2   

هاي  اگر رابطه - 94
x a , x

f (x) a , x

x b , x

  
  


 
2

0
2 1 0

0
| و  x | , x

g(x)
bx c , x

 
   

1 0
fتـابع باشـند و    0 ( ) g( ) 0 ؛ 1

)gگاه  آن )2  كدام است؟ 

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

fاگر  - 95 ( ) 1 f رابطةدر  2 (x) xf (x ) x   21 fگاه آن ،برقرار باشد 1 (  چقدر است؟  4(

1 (131  2 (143  3 (29  4 (73  

yهر نقطه از تابع  - 96 x x  2 4 . تابع جديـد از كـدام   كنيم ميواحد به باال منتقل  1واحد به چپ و  3 را 1
 ؟ گذرد نمينقطه 

1 (( , )0 3   2 (( , )1 0   3 (( , )1 5   4 (( , )2 5   
طوري كـه بـين حـروف     توان نوشت به حرفي مي 5ار حروف چند كلمة و بدون تكر» تقويم«با حروف كلمة  - 97

  دقيقاً يك حرف قرار بگيرد؟ » م«و » و«
1( 36  2 (24  3 (48  4( 32  

حداقل يك رقم ديگر وجود داشته 3و  1كنار هم قرار دهيم كه بين طوري را  5، 4، 3، 2، 1خواهيم ارقام  مي - 98
 ؟ كدام استباشد. تعداد حاالت ممكن 

1 (72  2 (90  3 (120  4 (84  
. به چند طريق ممكن مسير مختلف وجود دارد C ،4 شهر به B شهر مسير و از B ،3شهربه  Aاز شهر  - 99

ت و برگشت از در مسير رف كه در حاليدد ربرگ Aسپس به شهر و  برود C شهر به A شهرشخصي از  است
 ؟عبورنكندمسير تكراري 

1 (72     2 (36   
3 (48     4 (24  

 مربع كامل است؟  ،گزينه كدام - 100

1 (! !27 28
3   2 (! !26 27

3   3 (! !25 26
3   4 (! !23 24

3   

  محل انجام محاسبات
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 در ارتباط با نوعي تركيب گياهي است. كدام گزينه دربارة آن صحيح است؟ ،شكل مقابل - 101

  آيد.       از محل جدا شدن ميوة رسيدة از شاخه به دست مي گياه انجير، تنها) در 1

                                 ) الستيك براي اولين بار از تركيب حاصل از اين گياه ساخته شد.      2

 كند. ) تركيبات آن در گياهان متفاوت، فرق مي3

  ضررند. ) انواع اين تركيبات، همگي بي4

 است؟  نادرستهاي حرا  كدام گزينه دربارة جنگل - 102

      اند. هاي ارزشمند ايران بوم ) از زيست1

 هاي درختان حرّا درآب و گل قرار دارند. ) ريشه2

 شوند. هاي درختان حرّا در سطح آب ديده مي ريشه ) شُش3

  شوند. يم ژنيها به علت كمبود اكس شهيمانع از مرگ ر ژن،ياكس با جذب ي درختانها هشير) 4

 است؟  نادرست، »هاي تنفسي كه در بازدم عميق نقش دارند ماهيچه«چند مورد دربارة  - 103

  گردن قرار دارند.  ها در ناحية الف) گروهي از آن    

 شود.  هاي نزديك قلب برداشته مي ها، فشار از روي سياهرگ با عمل آن ب)    

 شود، نقش دارند. ها نيز ساخته مي ساكاريد كه در قارچ ج) در ذخيرة نوعي پلي    

  ها نقش دارند. ، در انقباض آنشوند يم ليتشك د،ينواسيبه نام آم ييواحدها وستنيپ از به همهايي كه  د) مولكول    

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

 . ……در مرحلة بسيار زودگذر چرخة قلبي انسان سالم و بالغ،  - 104

 كند.  ار قلب شروع به ثبت مينو P) موج 2    شوند.  طور كامل از خون پر مي ها به ) بطن1

  . اند هاي قلب در حال استراحت ) همة ياخته4  شود.  هاي بدن ارسال مي ها به همة قسمت ) خون از طريق سرخرگ3

  باشد. مي ……است، قطعا  ……هر جانوري كه - 105

  يدينفراي به نام  داراي لوله -داراي همولنف )1

  و جذب غذا لولة گوارش براي هضم  داراي - گردش باز ةفاقد سامان )2

  خروجي از قلب  ابتداي هر سرخرگ در  دريچه واجد -داراي تنفس پوستي )3

 ها خود واجد توانايي تبادل مستقيم هوا با همة ياخته - اي غذا ياخته ) فاقد گوارش درون4

  درستي بيان شده است؟ ترشحات معده در يك فرد سالم، كدام گزينه بهها و  ياختهدر مورد  - 106

  .شوند يموجود در غدد معده ترشح م يها اختهي نيشتريموجود در ترشحات معده توسط ب يآلريمواد غ ة) هم1

  .كنند يفراوان ترشح م يمخاط آن، ماده يها غده يها اختهياز  يبرخ و مخاط معده يسطح يپوشش يها اختهي )2

 ريزد. شود، قطعا ترشحات خود را به خون نمي مياي در معده كه با ترشحات خود باعث افزايش ترشح اسيد معده و پپسينوژن  ) هر ياخته3

 .شود منجر به افزايش ترشح نوعي ماده از كبد وكليه مي ،شود هاي غده معده توليد مي هاي كه از بزرگترين ياخت )كاهش توليد هر ماده4

  دقيقه 20مشترك - )1شناسي ( زيست

دنياي زنده/گوارش و جذب مواد/
مواد در  تبادالت گازي/گردش

 بدن /تنظيم اسمزي و دفع مواد 
  گياه زائد/ از ياخته تا

  6تا  1هاي   فصل
  95تا  1هاي  صفحه
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  ……قطعاً  ……در ماهيان  - 107

  .است تركم طيبدن از مح عاتيما يفشار اسمز -) آب شيرين1

 شود. صورت ادرار رقيق دفع مي حجم زيادي از آب به -) آب شيرين2

  كنند. غليظ را به روده ترشح مي ها محلول نمك بسياركليه -) غضروفي3

  شود.ها توسط كليه به صورت ادرار غليظ دفع ميبسياري از يون - ) دريايي4

 درست است؟، »شوددار دفعي كه باعث ايجاد نقرس مينوعي مادة نيتروژن«كدام گزينه درمورد  - 108

  .انجامد يسرعت به مرگ م ) تجمع آن در خون به2    در آب ندارد. ياديز يريپذ ) انحالل1

 .است كمبلور  ليآن به رسوب كردن و تشك ليتما) 4  شود.                  در كبد توليد مي CO2) از طريق تركيب با 3

 درستي بيان شده است؟  ، به»هر اندامي كه توانايي ترشح هورمون اريتروپويتين را دارد«ا چند مورد از موارد زير در ارتباط ب - 109

  هاي منفذدارند. الف) واجد مويرگ     

  ب) توانايي توليد و دفع اوره را دارند.      

  هاي خوني آسيب ديده و مرده نقش دارد. ج) در تخريب ياخته     

 گيرد. همواره توسط انشعابات سرخرگ آئورت صورت ميها  د) دريافت مواد مغذي در آن     

   ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 ؟ نداردها، امكان رخ دادن كدام گزينه وجود  در فاصلة صداي دوم قلب تا شروع انقباض بعدي بطن - 110

  ) ورود خون به سرخرگ آئورت2    قلبفرات حتمام  استراحت) 1

  دهليزي  ) فعاليت گره سينوسي ـ4    ها از خون ) پرشدن دهليزها و بطن3

  دارد؟ يا چه مشخصه ،گردند دوباره به خون بازمي ديانسان كه در آن مواد مف يها زهيساخت ادرار در گرد ندياز فرا يا هر مرحله - 111
  .شودانجام تواند  مي رزپرزداير يها اختهي واجد يها ) در محل1

  .شود يها انجام م قسمت رياز سا شتريب ،دور ةخورد چيپ ة) در لول2

  .  رديگ ينم صورت يگريانتخاب د چيشوند و ه يمخارج  زهيگرد ازمواد براساس اندازه ) 3

  همراه است. يا دورلوله يرگيمو ةساخت ادرار است كه با ورود مواد به شبك ة) تنها مرحل4

 ……توان گفت قطعاً  اند، مي ليتر هوا را در خود جاي داده ميلي 5000ها حدود  هنگامي كه ريه ،سامل و بالغ در يك فرد - 112

 بند حالت گنبدي شكل دارد.  ماهيچة ميان) 1

      اي خارجي منقبض هستند.  ) عضالت بين دنده2

  ) تبادل گاز بين مويرگ و حبابك در حال انجام است.3

    ها به قفسه سينه وارد مي شود.  ) هوا به وسيلة مكش حاصل از فشار منفي از شش4

 ، درست است؟»كه ساختاري شبيه قيف دارد هر بخشي در كلية انسان سالم و بالغ«كدام گزينه درمورد  - 113

 اسيد در تماس است.) با مايع حاوي اوريك2    شود. ) در بخش قشري كليه ديده مي1

 هايي وجود دارد.خوردگي) در ادامة آن پيچ4    كند. ده را وارد ميزناي مي) ادرار توليد ش3

 ……قطعاً  ……هر مادة آلي كه  - 114

 فاقد نيتروژن است. -ها نقش دارد  ) در انقباض ماهيچه2   شود. گاو تجزيه مي معدةدر  - داردرا ) در كاغذسازي نقش اصلي 1

 فاقد فسفر است. - نقش داردوراثتي ) در ذخيرة اطالعات 4     داراي فسفات است. - شود ) در غشاي ياخته يافت مي3
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  كند؟ درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را به - 115
  »……شوند، قطعا  زيستي كه در سطح خارجي غشاي ياختة جانوري ديده مي هاي مولكول«   
 هستند. ژنيو اكس دروژنيسه عنصر كربن، ه الف) در ساختار خود داراي   

  دهند.  يم شيرا افزا ييايميش يها كنشسرعت واب)    
  شود. ج) فقط انواع ليپيدها را شامل مي   
  شوند.د) در دنياي غيرزنده ديده نمي   

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

  كند؟ تكميل مي نادرستي ير را بهكدام گزينه عبارت ز - 116
 »شود. اي دستگاه تنفس انسان سالم ديده مي هم در بخش هادي و هم در بخش مبادله ……«    

 هاي خوني تبادل كننده رگ) 2    هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني اي از رشته شبكه) 1

  قابليت تغيير قطر) 4      هاي غضروفي حلقه) 3

 كند؟  تكميل مي نادرستي عبارت زير را به م گزينه، كدابا توجه به شكل مقابل - 117

  »……است كه  ……معادل بخشي در لولة گوارشي  ……بخش «    

  شود.  ها جذب خون و مدفوع ايجاد مي حين حركت آهستة مواد، آب و يون - انسان - 4) 1
   كند.  غذاي گوارش نيافته را از مري دريافت و در خود ذخيره مي -ملخ - 1) 2
  دهد.  گوارش ميكروبي را قبل از گوارش آنزيمي انجام مي - وگا - 2) 3
 توانند صفرا توليد نمايند.  هاي آن مي ياخته - انسان - 3) 4

 اي دارد؟  كرم خاكي چه مشخصه برخالفخوار كه پاهاي عقبي بلندتر از پاهاي جلويي دارد،  اي گياه د حشرهاسامانة گردش مو - 118

  .هاست اندام يها رگيتمام مو دار به ژنيخون اكس ةبار كيال انتق ،آن سامانة گردش مواد تيمز) 1
  .نداردي تنفس يدر انتقال گازها ينقش ،آن دستگاه گردش مواد) 2
 وجود دارد. آن ) مانعي براي بازگشت خون خارج شده از قلب 3

  دار دارد. فاقد منافذ دريچهآن ) قلب 4

 باشد؟  ، صحيح مي»اي تشكيل شده است ها از بين رفته و لولة پيوسته آن آوندهايي كه ديوارة عرضي«در ارتباط با  گزينهكدام  - 119

  گيرد.  هاي متفاوتي قرار مي هاي آن به شكل ) ليگنين در ديواره ياخته1
 پرورده نقش اصلي را دارند.  جا نمودن شيرة هاي آن، در جابه ) ياخته2

 ها، دوكي شكل و درازند.   هاي تشكيل دهندة آن ) ياخته3

  ها از بين نرفته است.  سيتوپالسم اين ياخته) 4

، »كند پر مي دانه علفي نهانگياه  وندي را در ساقة  نوعيهاي سامانة بافتي كه فضاي بين روپوست و بافت آ ويژگي«چند مورد، در ارتباط با  - 120
 صحيح است؟ 

  اي ارتباط با يكديگر باشد. هاي سيتوپالسمي بر هاي بالغ با كانال تواند داراي ياخته الف) هر بافت آن مي   
  ها را هسته اشغال كرده است.  تر حجم آن اند كه بيش هايي ب) منشا اين سامانة بافتي، ياخته   
  . است  ايي با قابليت تقسيمه ترين بافت در اين سامانه داراي ياخته ج) رايج   
 . استهايي با قابليت رشد  د) هر بافت آن داراي ياخته   

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

 
 
 

1
2

3

4
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m kg2 1

m kg1 2
A cm 215

   
  است؟ نادرستكدام گزينه  - 121

  برد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا كرده است. در پيش چيز و مشاهده بيش از همه آزمايش )1
  قوت دانش فيزيك است. ةهاي فيزيكي، نقط پذيري و اصالح نظريه ويژگي آزمون )2
  هاي مختلف باشند.  از توليد در مكانبايست داراي قابليت ب گيري مي اندازه يكاهاي )3
  قطعيت وجود ندارد.  ،هاي فيزيكي گيري كميت در اندازه )4

cmgل چند ومگاژ 56 - 122
ns


2

  است؟  2

1(  856 10   2(  1056 10   3( /5 6   4( 560   
  كش زير كدام است؟  گيري خط دقت اندازه - 123

1( cm1       
2( / cm0 5   
3( / cm0 2       
4( / cm0 1   

/gبه چگالي  همگن اي از ماده kg3جسمي به جرم  - 124
cm37 شده كـه درون آن يـك حفـره     ساخته اي گونه به 5

gمايعي به چگالي ر از اين جسم را درون يك ظرف پ وجود دارد. اگر
cm32 ،طـور كامـل درون    جسم بـه  بياندازيم

  جسم از حفره تشكيل شده است؟  ظاهري د. چند درصد از حجمريز ظرف بيرون ميمايع از  kg1رود و  مايع فرو مي
1( 20   2( 40   3( 60   4( 80   

 است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 125

  مانند.   يگر مييكد كنند در كنار ه سبب نيروهاي الكتريكي كه به هم وارد ميالف) ذرات جسم جامد ب
  شوند.  اغلب جامدهاي بلورين تشكيل مي ،ب) وقتي مايعي را به آهستگي سرد كنيم

  هاي مايع نظم و تقارن جامدهاي بلورين را دارند.  پ) مولكول
  ا برابر است. ه هاي گاز تقريباً با اندازة آن ت) فاصلة ميانگين مولكول

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   
mهاي  دو مايع به جرم، زير مطابق شكل - 126 kg1 mو  2 kg2 سطح مقطع  اي با درون يك ظرف استوانه 1

cm215 د. فشار ناشي از مايعات به كف ظرف چند واحد نقرار دارSI  است؟N(g )
kg

 10   

1(  42 10     2(  43 10    

3(  32 10     4(  33 10   

از طرف مايع بر كـف ظـرف    واردنيروي اندازة از آب داخل ظرف را خالي كنيم،  cm3110در شكل زير اگر  - 127

  و است. cm210 آن و سطح مقطع قسمت باريك cm240كف ظرف سطح مقطع ( ؟كند ن تغيير ميوچند نيوت

g N, g
kgcm

  31 10JA(  

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

  دقيقه 30   مشترك – )1فيزيك (
  

فيزيك و اندازه گيري/  
هاي فيزيكي مواد/كار،  ويژگي

انرژي و توان /دما و گرما (تا 
  گرمايي) پايان انبساط

  4 تا 1هاي  فصل
   95تا  1هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات
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/ نيروي وارد بر ته لولة آزمايش اندازة در شكل زير، اگر - 128 N32  است؟  متر سانتيمقطع لولة آزمايش چند قطر  ،باشد4

)P cmHg0 75  ،  Hg
g/

cm
  313 5  ،  Ng

kg
 و    10  3(  

1( 1   

2( 2   

3( 4   

4( 8   

 ...، A قسمتشكل زير، فشار گاز محبوس در  Uدر لولة  - 129

)g/
cm

 1 31 2 ، g/
cm

 2 30 Ngو 8
kg

 10(  

  واي آزاد است. برابر با فشار ه )1

  تر از فشار هواي آزاد است.  پاسكال بيش 800 )2

  تر از فشار هواي آزاد است.  پاسكال كم 800 )3

  پاسكال است.  800برابر با  )4

   است؟ متفاوتها  توجيه رخداد كدام پديده با ساير گزينه - 130

  هاي دريا در روزهاي طوفاني  تر بودن ارتفاع موج بيش )1

  تر آمدن هواي سردتر تر و پايين باالتر رفتن هواي گرم )2

  هاي در حال حركت  پف كردن پوشش برزنتي روي كاميون )3

  عطر ةباال آمدن عطر در افشان )4

/Lدر شكل زير، آهنگ جريان شاره در قسمت باريك لوله  - 131
s

0  باشد. تندي جريـان شـاره در قسـمت    مي 24

)چند متر بر ثانيه است؟ از راست به چپ ترتيب  لوله به پهنو  باريك )  3   

1( 80  ،20   

2( 20  ،80  

3( /0 8  ،/0 8   

4( /0 8 ،/0 2   

چند  A جسم ها، مطابق شكل زير است، جرم بر حسب تندي آن Bو  Aنمودار انرژي جنبشي دو جسم  - 132

  است؟  B جسم برابر جرم

1( 2   

2( 4   

3( 1
2   

4( 1
4  

  محل انجام محاسبات
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m تندياز سطح زمين با  g100اي به جرم  گلولهدر شرايط خأل  - 133
s

 m5اگر  .شود باال پرتاب مي سمت به 20

چنـد  گلوله بـه   تندي ،برابر است، باال برويم گرانشي گلوله اي كه در آن انرژي جنبشي با انرژي پتانسيل از نقطه

Ngن مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در نظر گرفته شود وعنوا (سطح زمين بهرسد؟  مي متر بر ثانيه
kg

 10(  

1( 10 2   2( 10   3( 10 3   4( 12   
/به طول  سبكي توسط ريسمان kg6اي به جرم  در شكل زير، وزنه -134 m1 به سقف متصل شده است. اگر  5

است. تندي  J18برابر  B تا Aكار نيروي مقاومت هوا در طول مسير   اندازةرها كنيم،  Aوزنه را از نقطة 

mچند  Bوزنه در نقطة 
s

m(gاست؟   )
s

 210   

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

دارد و تــا ارتفــاع  گــرم را از روي زمــين بــر مــي 400ي بــه جــرم ا ثانيــه گلولــه 20مــدت  طــيشخصــي  - 135

mباال برده و با تندي  متري سانتي180
s

 واتخص در اين مدت چند كند. توان متوسط اين ش را پرتاب مي  آن 10

mgنظر كنيد و  است؟ (از نيروهاي اتالفي صرف
s

 210(  

1( 1   2( /0 36   3( /1 36   4( /27 2   
آب را با تندي ثابت از چاهي به عمق  L400باشد. اين تلمبه در هر دقيقه  مي kW5اي  تلمبه خروجيتوان  - 136

h  عمق چاه چند متر است؟  .آورد متري سطح زمين باال مي 5تا ارتفاعkg N( , g )
L kg

  1 10JA   

1( 60   2( 65   3( 70   4( 75   
كنيم. اگر عددي كه دماسنج سلسيوس نشان   گيري مي با دو دماسنج سلسيوس و فارنهايت دماي جسمي را اندازه - 137

  دهد، اين دما چند درجة سلسيوس است؟  نج فارنهايت نشان ميتر از عددي باشد كه دماس درصد كم 80دهد  مي
1(40   2( 10   3( 20   4( 50   

ها را چند  دماي ميلهيك متر است.  با طول دو ميلة مجزاي آهني و مسي در دماي صفر درجة سلسيوس برابر - 138
ــر      ــه برابــ ــول دو ميلــ ــتالف طــ ــا اخــ ــيم تــ ــزايش دهــ ــوين افــ 1/كلــ ــي 6 ــود؟   ميلــ ــر شــ متــ

( K K )        5 1 6 12 10 12 ¶uو10 ¸ÀA   
1( 100   2( 200   3( 300   4( 400   

R2اي توخالي به شعاع داخلي  كره - 139
تغيير حجم  .دهيم به آن گرما مي و در اختيار داريم Rو شعاع خارجي  3

  حفره چند برابر تغيير حجم فلز بكار رفته در اين كره است؟ 

1( 8   2( 27   3( 8
19   4( 8

27   

از مايعي با ضريب انبساط حجمي  رااز جنس شيشه  cm3200ظرفي به حجم  - 140
K

 4 18 ايم. اگر  پر كرده 10

متر مكعـب   صورت حجم مايع بيرون ريخته شده از ظرف چند سانتي يابد در اينافزايش C100دماي مجموعه 

 يشهشاست؟ (ضريب انبساط طولي 
K

5  است.) 110

0/ )2  صفر )1 6   3( /15 4   4( 16   
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 21: ةصفح                                        اختصاصي پاية دهم تجربي                    مشترك  – العاده) (فوق خرداد 9آزمون  
 

X :34
1

X :32
2

 

   
 است؟ نادرست كدام گزينه - 141

  . كند ايجاد ميهاي سرخ تا بنفش را  اي از رنگ هنگام عبور از منشور تجزيه شده و گسترهسفيد خورشيد نور  )1

  مستقيم دارد.  ةانرژي رابط ابحراف نور در هنگام عبور از منشور ان ميزان) 2

  . داردتري  تر و طول موج كم ه پرتوهاي فرابنفش انرژي بيشپرتوهاي فروسرخ نسبت ب) 3

 ها وجود دارد.  ها از طريق پرتوهاي گسيل شده از آن دماي ستاره ةامكان محاسب) 4

به  Xتشكيل شده است. جرم اتمي ميانگين  X2و  X1ايزوتوپ  2دهد كه از  را نشان مي X4هاي  يك نمونة طبيعي از مولكول مقابلشكل  - 142

  كدام است؟ تقريب 

1 (/32 25   

2 (/32 75   

3 (/32 56   

4 (/32 45  

 است؟ تنادرسكدام مطلب  - 143

  تر است. جوش اوزون از اكسيژن بيش ةنقط) 1

  سمي و خطرناك را دارد.  ،نقش آالينده راتوسفراست ةگاز اوزون موجود در الي) 2

  . كند اوزون تروپوسفري توليد مي ،اكسيد در واكنش با گاز اكسيژن اي رنگ نيتروژن دي گاز قهوهدرحضور نور خورشيد، ) 3

 شود.  فرابنفش خورشيد به سطح زمين مي هاي اي از تابش ورود بخش عمدههاي اوزون مانع  مولكول) 4

Aچه در يون  چنان -144 X 2
 كدام است؟ به تقريب باشد، جرم يك اتم آن برحسب گرم  7ها برابر  ها و الكترون ، تفاوت تعداد نوترون27

( amu / g)  241 1 66 10  

1 (/  221 04 10   2 (/  239 794 10   3 (/  233 586 10   4 (/  225 34 10  

) برابر (ها) به شمار آنيون (ها) در چه تعداد از تركيبات زير نسبت شمار كاتيون - 145 )1
 است؟  2

 » وريد ـ باريم سولفيد ـ آمونيوم كربنات ـ منيزيم هيدروكسيد ـ كلسيم فسفاتئوفل (III)كلسيم كلريد ـ آهن «

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

قرار  اي دوره جدول هاي گروهكدام  توانند در مي از راست به چپ ترتيب به Dو  A ،Bبا توجه به تركيبات يوني و مولكولي زير، عناصر  - 146

  )گوگرد، هيدروژن و اكسيژن هستند.ترتيب نماد شيميايي  به Oو  S، Hعناصر (؟ دنداشته باش

D يتركيب يون« S Aتركيب يوني 2 O 2  »AB2تركيب يوني  HBمولكوليتركيب 3

1 ( 2 17 7   2 ( 11 17 8   3 ( 11 16 3   4 ( 1 17 13  

  دقيقه 20   مشترك – )1شيمي (

    

كيهان زادگاه الفباي 
/هستي/ردپاي گازها در زندگي

آب، آهنگ زندگي (از ابتداي 
به  ها فصل تا پايان آيا نمك

ازه در آب حل يك اند
  شوند؟) مي
   3تا  1هاي  فصل
  103تا  1هاي  صفحه
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Na)؟ نيست، كدام مورد درست با يكديگر با توجه به واكنش دو محلول سديم كلريد و نقره نيترات - 147 , Cl / : g.mol )  123 35 5  

  ها رسوبي سفيد رنگ است.  يكي از فراورده) 1

  باشد.  مي 3 برابر با استوكيومتري مواد محلول در آبمجموع ضرايب در معادلة موازنه شدة آن ) 2

5/در اثر واكنش ) 3 0/گرم سديم كلريد،  85   شود.  مول رسوب توليد مي 1

0/ليتر محلول  ميلي 100) 4 5/موالر نقره نيترات براي واكنش كامل به  1  گرم سديم كلريد نياز دارد.  85

ناقص متان توليد كه بر اثر سوختن  باشد اكسيدي از كربن B، باشد ترين درصد حجمي گازهاي سازندة هواكره چهارمين گاز با بيش Aاگر  - 148

گرد كه فراوردة سوختن اكسيدي از گو Dشود و  وري در كشاورزي به خاك افزوده مي تركيبي يوني كه براي افزايش بهره Cشود،  مي

 است؟  نادرست در ارتباط با اين مواد باشد، كدام گزينه سنگ  زغال

1 (D از واكنش ) 2  . استهاي اسيدي  يكي از عوامل اصلي ايجاد بارانA  وC شود.  مادة معدني كلسيم كربنات توليد مي  

3 (A تواند  در اثر حل شدن در آب ميpH  .هاي پيوندي دو گاز  الكترونتعداد ) 4  آب را كاهش دهدD  وB  .با هم برابر نيستند 

 تر از بقيه است؟  بيش ،استوكيومتري مواد در معادلة موازنه شدة واكنش كدام گزينهمجموع ضرايب  - 149

1 (KNO K O N O  3 2 2 2   2 (C H (NO ) CO H O N O   3 5 3 3 2 2 2 2   

3 (C H O CO H O  3 8 2 2 2   4 (Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O  2 3 4 3 4 2 2  

 ؟ هاي زير صحيح است چند مورد از عبارت - 150

  شود.  طول عمر فلز مي و باعث افزايش استحكام ،شود كه در جوشكاري استفاده مي يالف) گاز آرگون

Cدر دماي  CO2ب) در هنگام تهيه هواي مايع، گاز  78 شود.  صورت جامد از هوا جدا مي به  

  است.  دشوار هواي مايع پ) تهيه اكسيژن صد در صد خالص در فرايند تقطير جزء به جزء

  . شود تقطير هواي مايع، ابتدا نيتروژن، سپس آرگون و بعد از آن اكسيژن جدا مي جت) در بر

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

 اند؟  زير درست هاي عبارتكدام موارد از  - 151

   يابد. هواكره، ميانگين دماي كرة زمين افزايش مي CO2 علت افزايشبه الف) 

3ها برابر  ها به واكنش دهنده فرآورده استوكيومتريسوختن گاز كربن مونوكسيد نسبت ضرايب  معادلة موازنه شدة ب) در
  است.  2

   سنگ و بنزين است. زغالمين مقدار ه انرژي حاصل از سوختن تر از گاز طبيعي بيشگرم از  1پ) انرژي توليد شده به ازاي سوختن 

 دهد.  پذير است و با همة عنصرها و مواد واكنش مي ت) اكسيژن گازي واكنش

 » ت« -» پ«) 4  » پ« - » الف«) 3  » پ« -» ب«) 2  » ب« - » الف«) 1

اگر حجم مولي گازها در شرايط شود.  گرم آب توليد مي 90مجموعاً ها  سوزد و در اين واكنش گرم مخلوطي از متان و هيدروژن به طور كامل مي 16 - 152

11/ واكنش O)؟ شود ها مصرف مي گاز اكسيژن در اين واكنش، در مجموع چند ليتر ليتر بر مول باشد 2 , C , H : g.mol )   116 12 1  

1 (/22 4   2 (/11 2   3 (/33 6   4 (/67 2  
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 است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 153

  را توجيه كند.  عنصرهاطيف نشري خطي هيدروژن و ديگر  ،توانست با ارائه مدل اتمي بور ،بار الف) اولين
  يابد.  هاي موجود در آن كاهش مي كتروني از هسته، انرژي الكترونب) با افزايش فاصلة الية ال

 شوند.  تر مي ) نوارهاي رنگي در طيف نشري خطي اتم هيدروژن با افزايش انرژي پرتوها به هم نزديكپ
  1) 4   2) 3   3) 2  صفر )1

SOهاي  هاي زير در رابطه با ساختار لوويس يون ه تعداد از عبارتچ - 154 2
4 ،CO 2

3 ،NO
POو  3 3

 است؟  ادرستن 4

SOالف) تنها در ساختار  2
POو  4 3

  چهار پيوند اشتراكي وجود دارد.  4
  هاي ناپيوندي در ساختار هر چهار يون با هم برابر است.  الكترونتعداد ب) 

  پيوندي ندارد. ناها، الكترون  پ) اتم مركزي درهيچ كدام از اين يون
COناپيوندي در دو يون هاي  شمار الكترونهاي پيوندي به  الكترون شمار ت) نسبت 2

NOو  3
 برابر است.  3

1 (3   2 (4   3 (2   4 (1   
 هاي زير درست هستند؟ اد از عبارتچه تعد - 155

  است.  6برابر  ،شود ر ميپ آن نيمه pالية يرف) عدد اتمي نخستين عنصري كه زال
  است.  26برابر  ،شود مي d  آن دو برابر زيراليه pهاي  هاي زيراليه ب) عدد اتمي نخستين عنصري كه تعداد الكترون

  . تواند هم گروه باشد ميشود  ختم مي s14با عنصري كه آرايش آن به  42پ) عنصري با عدد اتمي 
lبا اعداد كوانتومي  اي  اليهها در زير ت) تعداد الكترون  nو  0   برابر است.  Mn25و  Cr24در دو عنصر  4

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

Sصورت  پذيري نمكي به معادلة انحالل - 156 /  0 3 كدام است؟  C25گرم محلول سيرشدة اين نمك در دماي  530است. غلظت مولي  25
1/(چگالي محلول  ت.) گرم بر مول اس 65و جرم مولي اين نمك  ليتر گرم بر ميلي 06

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

157 - /3 ليتر برسد و واكنش زير نيز انجام شود،  2ريزيم تا حجم محلول به  گرم فلز پتاسيم را در يك ظرف قرار داده و روي آن آب مي ميلي 9
 است؟  ppmدر اين محلول چند  KOHباشد، غلظت  g.mL11اگر چگالي محلول حاصل 

K(s) H O(l) KOH(aq) H (g) (K , O , H : g.mol )      1
2 2 39 16 1  

1 (/2 8   2 (/1 7   3 (/3 9   4 (/1 95  

 ....  به جزباشند،  مي نادرستموارد در زير  ةهم - 158
  ناپذير است.  ترين جزء سازندة هوا كره بوده كه در مقايسه با اكسيژن از نظر شيميايي غير فعال و واكنش گاز نيتروژن فراوان) 1
  كنند.  دهند و آمونياك توليد مي مخلوطي از گازهاي نيتروژن و هيدروژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه، با هم واكنش مي) 2
  . بوداز مخلوط واكنش  جداسازي آمونياكترين چالش هابر،  بزرگ) 3
 شد.  دنها به فراورده تبديل خواه دهنده اكنششود و همه و در شرايط بهينه، فرايند هابر در حضور ورقة آهني (كاتاليزگر) انجام مي) 4

 ؟ كند نميكدام گزينه جملة زير را به درستي تكميل  - 159

 » قرار دارد.اي   جدول دوره …باشد و در  مي …داراي  …با عدد اتمي  Xعنصر «
lالكترون با  11 - 17) 2  ر زيرالية آخر ـ گروه هشتم الكترون د2 - 26) 1    دورة سوم  1
  هجدهمگروه هشت الكترون ظرفيتي ـ  - 10) 4  سوم  دورة -  2 پايداري با بار يون - 20) 3

7/ شاملاي گاز  نمونه - 160 افزايش  C27را تا  دماي آنكرده و برابر  2فشار آن را  اگر .داريم atm1و فشار  C0در دماي  A مول گاز 25
 چند ليتر خواهد شد؟ نهايي نمونه به تقريبحجم  ،دهيم

1 (/44 61   2 (/89 23   3 (/66 92   4 (/120 46  
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  هاي غيرمشتركهاي غيرمشترك  سؤالسؤال
  

  سوالسوال 1010 رياضيرياضي
  سوالسوال 1010 شناسيشناسي زيستزيست

  سوالسوال 1010 فيزيكفيزيك
  سوالسوال 1010 شيميشيمي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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 غيرمساوي ظاهر شوند؟  اعدادو بوده  8تر از  مجموع اعداد دو تاس بزرگدر پرتاب دو تاس سالم، چقدر احتمال دارد  - 161

1 (1
4   2 (2

9   3 (5
18   4 (7

18   

 چه تعداد از متغيرهاي زير، از نوع كمي پيوسته هستند؟  - 162

آلـودگي هـوا ـ     مقدارمقاومت يك ترانزيستور ـ شدت زلزله ـ ميزان عالقه به تماشاي فيلم (كم، متوسط، زياد) ـ    «
 »ي ـ مراحل كشت ـ سرعت وزش باد ـ تعداد درختان موجود در پاركقطول عمر يك وسيلة بر

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  
 كدام است؟  nدختر يكسان باشد، مقدار  3دختر با احتمال داشتن  2اگر احتمال داشتن فرزندي  nدر يك خانواده  - 163

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
 5انتخاب شده بر  ارقاماحتمال اين كه حاصل ضرب  .كنيم رقمي عددي به تصادف انتخاب مي 3از بين اعداد طبيعي  - 164

  ، كدام است؟نباشدپذير  بخش

1 ( 
 

8 7 6
9 10 10   2 ( 

 
8 8 8

9 10 10   3 ( 
 
9 9 9

9 10 10   4 ( 
 

9 8 7
9 10 10   

هـاي   درجـه «و » نوع شغل افراد يك جامعـه «، »شاخص تودة بدن افراد يك كالس«هريك از متغيرهاي  - 165
  د؟ ترتيب چه نوع كميتي هستن به» اشخاص در ارتش

  كيفي اسمي، كيفي ترتيبي، كيفي ترتيبي )2  كمي پيوسته، كيفي ترتيبي، كمي گسسته )1
  كيفي اسمي، كيفي اسمي، كمي گسسته )4  كمي پيوسته، كيفي اسمي، كيفي ترتيبي )3

ايستند، چقدر احتمـال دارد هـيچ فرزنـدي در دو     ميفرزند يك خانواده در يك صف به طور تصادفي  3پدر و مادر و  - 166
 ؟ نباشدتهاي صف ان
1 (1/0  2 (2/0  3 (4/0  4 (05/0  

كنيم و  انتخاب مي گويبه تصادف چهار  و ريزيم و داخل يك كيسه ميگوي نوشته  6را روي » پيرا گل«حرف كلمة  6 - 167
 اند؟  كنار يكديگر قرار گرفته» ل«و » گ«دهيم. با كدام احتمال در كلمه ساخته شده دو حرف  كنار هم قرار مي

1 (1
6   2 (1

5   3 (1
10   4 (1

30   

P(A)اي باشـند و   دو پيشـامد از فضـاي نمونـه    Bو  Aاگر  - 168 / 0 4 ،P(B ) /  0 P(Aو  7 B) / 0 2 

P(Aباشد، مقدار  B )
P(A B)




 كدام است؟  

1 (6/0  2 (4/0  3 (2/0  4 (3/0  
آموز فقط  دانش 30نفر صورت گرفته؛ تعداد  100طبق نظرسنجي كه بين دو درس رياضي و زيست در يك مدرسه از  - 169

آموز به درس رياضي عالقه ندارند. اگر از اين مدرسه فردي به تصادف انتخاب  شدان 50به درس رياضي عالقه دارند و 
 رياضي به زيست نيز عالقه داشته باشد، چقدر است؟  رشود، احتمال اين كه عالوه ب

1 (1
3   2 (2

5   3 (3
10   4 (1

5   

 هاي زير صحيح است؟  كداميك از گزاره - 170

Aالف) اگر  B  باشد، آنگاهP(A) P(B).  
P(A)ب) اگر  P(B)  باشد، آنگاهA B. 

  كدام هيچ) 4   گزاره) هر دو 3   »ب«) فقط 2   »الف«) فقط 1
  

 غيرمشترك - ) 1ياضي (ر
  دقيقه 15

  

  

  آمار و احتمال
  7فصل 

  170تا  141صفحه 
  

  محل انجام محاسبات
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 26: ةصفح                              اختصاصي پاية دهم تجربي                               غيرمشترك -العاده)  خرداد (فوق 9آزمون  

 

  
مورد نياز گياه ضروري است و  آليهاي  ترين موادي كه براي توليد مولكول يكي از مهم«كدام گزينه، دربارة  - 171

 است؟  نادرست، »كنند گياهان آن را از هوا جذب مي

 ) براي رشد و نمو گياهان نياز است. 1

 كند. ي وراثتي شركت ميها در ساختار مولكول فقط ) عناصر آن2

  آيد. كربنات در مي ) مقداري از آن با حل شدن در آب، به صورت بي3

 شود. هاي غيرهوايي گياهان نيز جذب مي تواند توسط اندام ) در اشكال ديگر مي4

 شود. آن محسوب مي ……قطعاً جزئي از مواد  ……بندي اجزاي مختلف خاك،  در دسته - 172

  غير آلي -ها ) ذرات حاصل از هوازدگي شيميايي سنگ2  غير آلي - شن و ماسه) ذرات كوچك خاك رس برخالف 1

 آلي -ها ) اجزاي حاصل از اثر اسيدهاي جانداران بر سنگ4    آلي   -ها ) عناصر مورد استفاده براي توليد پروتئين3

  ……كنند قطعاً  مي ……هاي  داري كه باكتري درون خاك، مواد نيتروژن - 173

 باشند. هاي موجود در جو مي ترين مولكول فراوان -ساز، مصرف ) نيترات1

  قابليت جذب براي تارهاي كشنده را ندارند. - كنندة نيتروژن، توليد ) تثبيت2

 شوند. ساز توليد مي هاي آمونياك توسط باكتري -كنندة نيتروژن، مصرف ) تثبيت3

  شوند. توسط الية سطحي خاك و در سطح آن، نگه داشته مي - ساز، توليد ) آمونياك4

   ……روزنة  ……طور معمول در يك گياه علفي و زنده، روزنة  به - 174

  هاي گياهي پوشيده شده توسط پوستك قابل مشاهده هستند.  آبي همانند ـ هوايي، در تمامي اندام )1

  شود.  آبي برخالف ـ هوايي، با خروج آب موجب حفظ حركت و پيوستگي تركيبات موجود در آوندهاي واجد ليگنين مي) 2

 كنند. است كه با جذب آب، افزايش طول پيدا مي ديوارههاي نگهبان روزنه با ساختار خاص  ) هوايي برخالف ـ آبي، واجد ياخته3

 دهد.  روز تغيير مي هاي نگهبان روزنة خود، ميزان خروج آب از گياه را در طول شبانه دنبال تورژسانس ياخته هوايي همانند ـ آبي، به ) 4

  دهد.  رخ مي ……، لزوماً ……دنبال  هاي معبر در ريشه، به ن نهاندانة فاقد ياختهدر نوعي گياها - 175

  يآب يها به نام روزنه يا ژهيو يساختارهاخروج آب به كمك اسمز از  -هاي هوايي و حفظ جذب آب از ريشه بسته شدن روزنه )1

   ها ريق پالسمودسمحركت مواد فقط از ط - پوست ريشه هاي درون ) رسيدن مواد جذب شده به ياخته2

 توقف كامل عامل اصلي انتقال شيرة خام در گياه  - هاي پوششي فتوستنز كننده ) خروج آب از ياخته3

 هاي مصرف هاي منبع در تأمين مواد غذايي محل عدم توانايي محل - دهي يا توليد ميوه ) گل4

  ، درست است؟ »كنند قرار ميهايي كه با گياه نخود، رابطة همزيستي بر باكتري«كدام گزينه در مورد  - 176

  سازگان قرار دارند.  كند، درون يك بوم  همراه با جاندار همزيستي كه فتوسنتز مي )1

  توانند با دريافت موادمعدني، بخشي از مواد آلي مورد نياز خود را توليد كنند.   مي) 2

 كنند.  ) نيتروژن موجود در جو را به نيترات تبديل كرده و به درون ريشه وارد مي3

 . دنكن يم يزندگ گرهك، به نام ييها يو در محل برجستگ اهيگ نيا ةساقدر ) 4

  غيرمشترك - )1شناسي (يستز
  

جذب و انتقال مواد در 
   گياهان 

  7فصل 
  111تا  97صفحه 

  دقيقه 10
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 كند؟   طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 177

  » ……شود،  هاي درون پوست انجام مي ياخته ……از طريق  شهير يآوندها رامونيزنده پ يها اختهيدر گياهاني كه انتقال مواد به «

 باشد.  پوست داراي نوار كاسپاري در ديوارة جانبي خود مي هر ياختة درون همة ـ) 1

  باشند.  خود مي هاي با ظاهر نعلي شكل، فاقد نوار كاسپاري در ديوارة برخي از ـ ياخته) 2

 شود.  مشاهده ميهاي زنده پيرامون آوندهاي ريشه ياختههمة ـ فقط مسير سيمپالستي در  )3

 هاي پوست هستند.  پوست، فاقد توانايي دريافت آب از ساير ياخته هاي درون ختهبرخي از ـ اغلب يا) 4

  » ……شكل مقابل، نشان دهندة «كند؟   درستي كامل مي كدام گزينه عبارت مقابل را به - 178

  اي در گياهان است.  همة عوامل ايجاد كنندة جريان توده )1

 دارد.  كمي قشخام ن عاملي است كه در بيشتر گياهان در صعود شيرة) 2

  ها است.  عامل اصلي انتقال شيرة خام در طول آوندهاي چوبي از ريشه به برگ) 3

 شود.  هاي معدني به آوندهاي چوبي ايجاد مي اي است كه تنها در پي انتشار يون فشار ريشه) 4

 به چپ)ترتيب از راست  صحيح است؟ (به» گياه آزوال«و » گياه سس«چند مورد از موارد زير، دربارة  - 179

  الف) ايجاد بخش مكنده و نفوذ آن به ساقة گياهان 

  هاي شمال و مزارع برنج كشور  ب) زندگي در تاالب

  هاي هوايي هاي فتوسنتز كننده در اندام ياخته فاقدج) 

  درون ساقه و دمبرگ هاي همزيست  د) تأمين نيتروژن گياه به كمك سيانوباكتري

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

   ……توانند  مي ……دانگان، با كمك  هاي زنده پيرامون آوندهاي ريشه در نهان ياخته - 180

 موجب خروج مواد جذب شده به خارج از ريشه در عرض آن شوند.  - فرايند انتقال فعال) 1

  اي ايجاد كنند.  هاي مصرفي را افزايش داده و فشار ريشه يون  تراكم - فرايند انتشار نوعي) 2

  ها منتقل كنند. ها و نوكلئيك اسيدها را از طريق پالسمودسم پروتئين - فرايند انتقال فعال) 3

 اي شوند.  سبب افزايش فشار درون آوندهاي چوبي و ايجاد فشار ريشه - نوعي فرايند انتشار )4
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mجسمي را روي سطح افقي با تندي  - 181

s
 10كنيم و تندي جسم پس از طي  مماس بر سطح پرتاب مي 20

درصد از انرژي تلف شده بر اثر اصطكاك سبب گرم شدن جسم شـده   20شود. اگر  جايي نصف مي متر جابه

J(cيوس افزايش يافته است؟ باشد، دماي جسم چند درجة سلس )
kg.K

 150  

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

ة سلسيوس درج 50درجة سلسيوس به  30گرم مايع را از  60ثانيه دماي  24يك گرمكن الكتريكي در  - 182

Jوات باشد و گرماي ويژة مايع  300اگر توان اين گرمكن  .رساند مي
kg.K

باشد، چند درصد گرماي  1500

 دي به مايع رسيده است؟ يتول

1( 16   2 (25   3 (75   4 (84   

0/و چگالي آن  Bبرابر جسم  A ،2 جسم حجم - 183 ، Aجسم اگر گرماي ويژة  .استBچگالي جسم  8

 Aافزايش دماي جسم  ،دهيم يك از دو جسم به يك اندازه گرما  به هر و باشدBجسم نصف گرماي ويژة 

 است؟ Bچند برابر افزايش دماي جسم 

1( 5
4   2 (4

5   3 (3
2   4 (2

3   

گـرم كـه    500است. يك قطعة مس بـه جـرم    C20گرم آب  760ظرفي كه عايق گرماست، محتوي  - 184

اري تعادل گرمايي، دمـاي قطعـة مسـي چنـد كلـوين      تا برقر .اندازيم است، را در آب مي C109دماي آن 

Jcيابد؟ ( كاهش مي
kg.K

 4200JA  وJc
kg.K

 380u¶  (.است 

1( 69   2 (84   3 (75   4 (79   

درصد گرماي  80اگر  .شود Cدهيم تا تبديل به آب  گرما مي صفر درجة سلسيوساري يخ با دماي به مقد - 185

F(چند درجة سلسيوس است؟  داده شده صرف ذوب يخ شده باشد، 
JL
g

 Jcو  336 /
g. C




4 2( 

1( 10   2 (20   3 (5   4 (15   

نمايش داده شده  زيردر شكل  Bو  Aنمودار گرماي الزم براي ذوب برحسب جرم براي دو جسم جامد  - 186

و حجم مساوي از دو ماده كه هر دو در دماي ذوب  باشد Bدو برابر چگالي مادة  Aاست. اگر چگالي مادة 

چند برابر حـداقل گرمـاي    Aحداقل گرماي الزم براي ذوب مادة  ،خود قرار دارند در اختيار داشته باشيم

 است؟  Bالزم براي ذوب مادة 

1( 3
2     2 (6   

3 (3     4 (2
3   

  دقيقه 15  غيرمشترك –) 1فيزيك (
  

  
دما و گرما (از ابتداي گرما تا 

  پايان فصل) 
  4  فصل

  120تا  96هاي  صفحه 

  محل انجام محاسبات
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جسم به جرم يك كيلوگرم  بر حسب گرماي داده شده بـه آن   يك در شكل زير، منحني تغييرات دماي - 187

Jبرحسب جسم جامد  ةنشان داده شده است. گرماي ويژ
kg . C

kJذوب آن بر حسب ةو گرماي نهان ويژ 
kg

  

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به

1( / , 3334 5 10 1050     

2( / ,334 5 2100    

3 (,334 2100    

4( ,334 1050    

Cيخ  g50با را  C20گرم آب  400 - 188 10 ـ    با چشم ،كنيم مخلوط مي رژي دمـاي  پوشـي از اتـالف ان

F(سلسيوس است؟  ةچند درجتقريباً تعادل 
JL
g

 Jcو  336 c /
g.K

 2 4 2JA gÄ( 

1( /4 3   2 (/8 2/) 4  صفر) 3   3 3   

 هاي زير درست است؟  چه تعداد از گزاره - 189

  شود.  فت موجب نسيمي از سوي ساحل به سمت دريا مي ديدة همرها پ الف) شب

  گيرد.  صورت مي ماده هايي از خود بخشانتقال ب) در همرفت، برخالف رسانش گرمايي، انتقال گرما با 

  هاست.  تر از اتم هاي آزاد در رسانش گرمايي بيش سهم الكترون ،ج) در رساناهاي فلزي

 درخشان است.  و تر از تابش گرمايي سطوح صاف ف و مات بيشناصاة د) تابش گرمايي سطوح تير

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

ايـم و در دمانگاشـت    را مشاهده كـرده  Bو  Aاندازة  جنس و هم توسط يك دمانگار دو قطعة فلزي هم - 190

متمايل به رنگ آبي  Bتر نواحي جسم  متمايل به رنگ قرمز و بيش Aتر نواحي جسم  حاصل از آن، بيش

 هستند. كدام گزينه الزاماً درست است؟ 

  تر است.  كم Aدماي جسم  )1

  تر است.  بيش Aرسانش گرما در جسم ) 2

  تر است.  كم Bتابش گرمايي جسم ) 3

  تابش گرمايي هر دو جسم در محدودة امواج فرابنفش است. ) 4

  محل انجام محاسبات

( C) 

Q(kJ)
/344 5

5
/10 5
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 ؟ باشد نميآشاميدن  مناسب برايآب هاي تصفية آب، بعد از كلرزني  ام يك از روشدر كد  - 191

  صافي كربني) 2    اسمز) 1

  تقطير) 4    اسمز معكوس) 3

 …،  …هـاي آب و پيونـد يـوني در تركيـب      نيروي جاذبه يون ـ دوقطبي در محلول نسبت به ميانگين پيوند هيدروژني بين مولكـول    - 192

 باشد.  مي

  تر باريم سولفات ـ قوي) 2    تر  د ـ ضعيفباريم كلري) 1

  تر سديم سولفات ـ قوي) 4    تر سديم كلريد ـ ضعيف) 3
  

 يكسان است؟  CaCl2موالر  1حجم  ها در محلول هم هاي زير با تعداد يون ها در كدام يك از محلول تعداد يون - 193

0/محلول ) 1    CuSO4موالر  1محلول ) CuSO4   2موالر  5

0/محلول ) 3 Naموالر  5 SO2 Naموالر  1محلول ) 4   4 SO2 4   

 باشند؟  درست مي )يا موارد(كدام مورد  - 194

  ليتر است.  127750يعني ميانگين ردپاي آب هر فرد در يك سال حدود  ،كند ليتر آب مصرف مي 350الف) هر فرد، روزانه در حدود 

  خود اختصاص داده است. ه ترين حجم مصرفي آب را ب ب) در ميان صنايع، صنعت كشاورزي بيش

  شوند.  متورم مي ،دهيم هاي خشك را درون آب قرار مي پ) هنگامي كه حبوبات و ميوه

 دهند.  هاي آب را مي هايي وجود دارند كه فقط اجازة عبور به مولكول مه تراوا روزنهت) در غشاي ني

  »ت« -» پ« -  »الف«) 4  » پ« -» ب«) 3  » ب« - » الف«) 2  » ب«) 1

 هستند؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 195

  شوند.  از مواد مانند اتانول و استون به هر نسبتي در آب حل مي برخي) الف

  صفر است.  ها در حدود هيدروكربن اغلبور دوقطبي هگزان و ) گشتاب

  گويند.  هاي غيرآبي مي ها آلي است، محلول هايي كه حل شونده آن ) به محلولپ

 برابري از اتانول و آب را در هم حل كنيم، آب نقش حل شونده را دارد.  جرم) اگر ت

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

  

  دقيقه 10    غيرمشترك - ) 1( شيمي
  

  
  

آب، آهنگ زندگي (از ابتداي
ها رفتار آب و ديگر مولكول

در ميدان الكتريكي تا پايان 
   3  فصل فصل)

  122تا  103هاي  صفحه

forum.konkur.in
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A B

 باشند؟  چند مورد از مطالب زير صحيح مي - 196

H هاي الف) مولكول S2  وH O2 اند اما  هر دو قطبيH S2 تر نقطه جوش باالتري دارد.  ي بيشبه دليل داشتن جرم مول  
ا يك اكسـيژن از مولكـول ديگـر پيونـد     ب و تواند با يك اتم اكسيژن پيوند اشتراكي هاي آب، هر اتم هيدروژن مي اي از مولكول ب) در مجموعه

  هيدروژني تشكيل دهد. 
  تر بوده و نقطه جوش باالتري دارد.  لي بيشداراي جرم مو HFنسبت به  HBrپ) 

 . اند ناقطبيهر دو تركيب روند و  كار مي ت) اتانول و استون به عنوان حالل در صنعت و آزمايشگاه به

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

0/مقدار  C30در دماي  - 197 افزايش دهيم چند گـرم از ايـن    C45. اگر دماي آب را تا كنيم ميحل گرم آب  40در را  Aگرم گاز  07
0/بـه ترتيـب    C45و  C30در دمـاي   Aپـذيري گـاز    شود تا محلول سير شده اين گاز حاصل شود؟ (انحالل مي گاز از آب خارج و  1

/0  باشد.)  مي گرم آب 100در  گرم 06

1 (/0 046   2 (/0 054   3 (/0 06   4 (/0 072   

0/ رنگ آبي لولليتر مح ميلي 100حاوي ترتيب  در شكل زير به Bو  A هاي لوله - 198 . با گذشت زمـان  ليتر آب است ميلي 100موالر و  2

O(؟ دهد نميكدام يك از موارد زير روي  , H : g.mol  116 g.mLچگالي آب  ؛1 11( 

  يابد.  افزايش مي A لولة كاهش، جرم و حجم محلول B مادة لولةجرم و حجم ) 1
0/تر از  بيش A لولة غلظت محلول) 2   موالر خواهد شد.  2
  تر خواهد شد.  گرم بيش 100از  B، جرم محلول Aبا وارد كردن نيرو بر محلول ) 3
  . شود مي تر رنگ كم Aبا گذشت زمان رنگ محلول ) 4

 است؟  نادرستهاي زير كدام گزينه  با توجه به شكل - 199

     
  ) 2)                               شكل (1( شكل                                                       

  هاي ناقطبي است.  دهد كه داراي مولكول را نشان مي در ميدان الكتريكي يك مولكول سه اتمي) 2شكل () 1
  رف شود. حاي مالش داده شده به موي سر از مسير خود من تواند به وسيلة ميلة شيشه ) مي1مولكول موجود در شكل () 2
  باشد.  )2(تواند شبيه شكل  در ميدان الكتريكي مي CH4رفتار مولكول ) 3
  ) است. 1تر از شكل ( ) بيش2) برابر باشد، نقطه جوش مولكول شكل (2) و (1هاي ( هاي شكل اگر جرم مولي مولكول) 4

 باشد؟  مي نادرستهاي داده شده در مورد نقطة جوش مواد  چند مورد از مقايسه - 200

Iالف)  Cl H O 2 2 2   
Hب)  O H S 2 2−¼º IUH  
HFپ)  HCl HBr    
Brت)  NH H S CH  2 3 2 4  

1 (2   2 (3   3 (4   4 (1  
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 «محمّدعلی مرتضوی» «2»گزینة  -1

کندد    تر کامل می بیت صورت سؤال را درست« جدایی»به معنای « فراق» ةواژ

 توان گفت. کند که نمی دوری یار آن می

 ( )واژه (فارسیكتاب  ةنام واژه) 

---------------------------------------------- 

 «لی مرتضویمحمّدع» «2»گزینة  -2

 دمان: غرّنده، هولناک

 ( )واژه (فارسیكتاب  ةنام )واژه  

---------------------------------------------- 

 «محمّدعلی مرتضوی» «۳»گزینة  -3

 بها / وقب  هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم  کم  پالس  نوعی گلیم

 ( )واژه (فارسیكتاب نامة  )واژه 

---------------------------------------------- 

 «محمّدعلی مرتضوی» «1»گزینة  -4

 به همین شکل درست است.« درع و زره»امالی 

 ()امال (فارسیكتاب نامة  )واژه 

---------------------------------------------- 

 «آگیتا محمّدزاده» «4»گزینة  -5

 در متن صورت سؤال نادرست نوشته شده است.« نسیان» ةواژ

 ()امال (فارسیكتاب نامة  ژه)وا 

----------------------------------------------  

 «آگیتا محمّدزاده» «1»گزینة  -6

توسـ  ـ     الملـ   نظامخواجه «: نامه سیاست»محمّد بن منوّر ـ  «: اسرالتّوحید»

 تولستوی«: سه پرسش»

 ()تاریخ ادبیات)تركیبی(  

---------------------------------------------- 

 «آگیتا محمّدزاده» «1»گزینة  -7

 ةو سماع و باد ما، دیو تازه بخند ترّ اکنون که نوبهارخوانیم   در بیت نخست می

 ]در کنار هم هستیم.[ر ایو زلف  نیرنگ

 های ادبی و زبانی( )دانش (فارسیكتاب  91ة صفح) 

---------------------------------------------- 

 «محمّدزاده آگیتا» «2»گزینة  -8

غیرساده ساخته  ةدر ابیات صورت سؤال جمل« گرچه»و « که»های ربط  حرف

 است.

 های ادبی و زبانی( )دانش (فارسیكتاب  91ة صفح) 

---------------------------------------------- 

 «آگیتا محمّدزاده» «2»گزینة  -9

گفتدار شدد   ابرام گشدت بدی حدد و    »و « و که دانست که دید»های  در عبارت

 شود. در ابیات صورت سؤال واو ربط دیده می« دراز

 های ادبی و زبانی( كتاب فارسی( )دانش 66)صفحة  

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «۳»گزینة  -11

 ةجدز گزیند   الیه است بده  ها همگی مضافٌ مدّ نظر در ابیات گزینهة ضمیر پیوست

 ر آن در نقش مفعول آمده است.که ضمیر د« ۳»

 های ادبی و زبانی( كتاب فارسی( )دانش 84)صفحة  

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «۳»گزینة  -11

« دم زدن»بخشی و استعاره اسدت.   زند، شخصیت زند یا نمی که عقل دم می این

 جناس دارد. « مک»و « دم»کنایه است و « سخن گفتن» به معنای 

  (های ادبی )آرایه)تركیبی(  

---------------------------------------------- 

 

  مشترک( 1فارسی و نگارش )
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 «پور خان سپهر حسن» «4»گزینة  -12

مصدراع مشدهوری اسدت از    « دهندان  شاه شمشادقدان خسدرو شدیرین  »مصراع 

 ن را در ابیات صورت سؤال تضمین کرده است.آحافظ که شاعر 

 (های ادبی آرایه)كتاب فارسی(  929)صفحة  

---------------------------------------------- 

 «پور خان سپهر حسن» «1»گزینة  -13

 «دمحصب»تکرار «  د»بیت 

 «گلستان»به « چشم»تشبیه «  ج»بیت 

 نه یا قیس عاشق لیلیادیو«  مجنون»ی  ایهام در واژه«  هد»بیت 

 از بخشش ممدوح   ی غار به حیرت او  تعلیل بازبودن دهانه«  الف»بیت 

 تلمیح به داستان انگشتری سلیمان«  ب»بیت 

 های ادبی(  )آرایه)تركیبی(  

---------------------------------------------- 

 «پور خان سپهر حسن» «۳»گزینة  -14

ها را تحمّل کرد. این مفهوم در ابیات صورت سؤال و  در راه دوست باید سختی

 آمده است. « ۳» ةگزین

 كتاب فارسی( )مفهوم( 55حة )صف 

---------------------------------------------- 

 «پور خان سپهر حسن» «1»گزینة  -15

شود   دیده می« ۱» ةمیریم. این مفهوم در عبارت صورت سؤال و گزین همه می

 سرشت فلک، انداختن سرهاست.

 كتاب فارسی( )مفهوم( 89)صفحة  

----------------------------------------------  

 «پور خان سپهر حسن» «4»گزینة  -16

نیز « ۴» ةگوید. بیت گزین بیت صورت سؤال از تأثیر جبر و سرنوشت سخن می

بدا گریده    .کسی از قضدا و قددر رهدایی نددارد    »کند   همین موضوع را بیان می

 « توان خط سرنوشت را تغییر داد. نمی

 كتاب فارسی( )مفهوم( 925صفحة مشابه ) 

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «4»گزینة  -17

کنند. این مفهوم در بیدت صدورت سدؤال     موجودات خداوند را ستایش می ةهم

نیز بلبل مشغول به سدتایش خداوندد توصدیف    « ۴» ةآمده است. در بیت گزین

 شده است.

 كتاب فارسی( )مفهوم( 66صفحة مشابه ) 

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «4»گزینة  -18

 ی ابیات در بیان تواضع است. همه« ۴» ةجز بیت گزین به

 كتاب فارسی( )مفهوم( 98و  96های  صفحهمشابه ) 

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «1»گزینة  -19

گوید که نبایدد   سؤال، شاعر از این می برخالف بیت صورت« ۱» ةدر بیت گزین

 پس از مرگ دشمن شاد شد، چرا که همین سرنوشت خود آدمی نیز هست.

 كتاب فارسی( )مفهوم( 922)صفحة  

---------------------------------------------- 

 «حمید اصفهانی» «1»گزینة  -21

درک ذات خداوند ی ابیات در بیان ناتوانی انسان از  همه« ۱» ةجز بیت گزین به

 است. 

 كتاب فارسی( )مفهوم( 91)صفحة  

---------------------------------------------- 
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 »كتاب جامع«  »3«ة زينگ -21

(اسم+ مضاف اليه+ صـفت)  »: اُمي الحنونة«خوانم/  زنم، فرا مي صدا مي»: أدعو«

  عشقم به او»: حبي لها«شود/  مي گر جلوه»: يتجلَّي«مادر مهربانم/ 

   (تركيبي)(ترجمه) 

 -----------------------------------   

 »كتاب جامع«  »2«ة زينگ -22

  ها:   ساير گزينه تشريح
  …آنان  … گيريد كساني كه از ايشان ياد مي …»: 1« ةگزين
  … به كسي …خاطر علمي كه  هب»: 3« ةگزين
  اد دادند.ي …فرا گرفتند … كردند  و فروتني … كسب كردند… »: 4« ةگزين

   (ترجمه)

 -----------------------------------   

 »خالد مشيرپناهي«  »2«ة زينگ -23

نادرسـت اسـت.    3و  1هـاي   در گزينـه » روينـد مـي («كننـد  رشد مي»: تَنمو«
»ت4 ةايـن درختـان (رد گزينـ   »: هـذه األشـجار  «رويند.) /  مي«يعني » تَنب / (

پـارة آتـش فـروزان    »: وصـفي)  -(تركيـب اضـافي   مسـتعرة جذوة الشّـمس ال «

شـود (رد   آيد، خارج مـي  بيرون مي»: تخرج) / «4و  1هاي خورشيد (رد گزينه
  هايي   ميوه»: أثمار«از آن / »: منها) / «3 ةگزين

   (تركيبي)(ترجمه) 

 -----------------------------------  

 »عرب ابراهيم رحماني«  »1«ة زينگ -24

داراي / »: ذات«درختـان بـاغ مـن /    »: شـجرات حـديقتي  «درستي /  به»: إنّ«

: رسـيدگي مـن/   هتماميازيرا /   »:لأنّ«تازه /  : ترو»نضرة« ها/  شاخه»: غصون«

  : زياد»كثيرة/ « ها كارهاي آن به»: بشؤونها«

بدرستي كه، قطعاً، «باشد و از كلمات  از موارد تاكيد در جملة اسميه مي» إنَّ«
  توانيم در ترجمة استفاده كنيم.  مي» گمان و ...  شك، بي بي ، مسلماً

   (تركيبي)(ترجمه) 

 -----------------------------------   

 »خالد مشيرپناهي«  »4«ة زينگ -25

ـ «به دوستمان، به دوست خود / »: لصديقنا«گفتيم / »: قُلنا (فعل ماضي)« ك ل
ميمهـاي   داري (رد گزينـه  شاگردي (همكالسي) صميميتو يك هم»: زميلٌ ح

»: أن تُعرِّفَنـا علـي...  «آيا امكان دارد، آيا ممكن اسـت /  »: هل يمكن) / «3و  2
شاگردي  اين هم»: هذا الزّميل) / «3و  1هاي  كه ما را با... آشنا كني (رد گزينه

   )  3و  2هاي (همكالسي) (رد گزينه

   (تركيبي)(ترجمه)

 --------------------------------- --   

 »خالد مشيرپناهي«  »4«ة زينگ -26

  هاي نادرست:   بررسي گزينه
فعل مضارع صيغة متكلّم وحده (اول شخص مفرد) اسـت  » أسأَلُ»: «1«گزينة 

ألت («باشـد.   مـي » كـنم  خـواهم، درخواسـت مـي    مـي «و به معني  يعنـي  » سـ
  ») خواستم، درخواست كردم«

 فَتَحـت » («نجرة اتـاقم بـاز شـد   پ«يعني » انفَتَحت نافذةُ غُرفَتي»: «2«گزينة 

  »)پنجرة اتاقم را باز كردم«يعني » نافذةَ غُرفَتي

بارش باران زياد مـردم را  «يعني » حير النّاس نُزُولُ المطر الكثير»: «3«گزينة 

  »متحير كرد
   (تركيبي)(ترجمه)  

 -----------------------------------   

 »خالد مشيرپناهي«  »2«ة زينگ -27
» ال تُترَك الحسـنات «مضارع مجهول اسـت و  » ال تُترَك«فعل » 2«نة در گزي

كه به اشتباه به صورت نهي ترجمـه  » شود ها) ترك نميها (خوبينيكي«يعني 
  » ها را ترك نكنخوبي«يعني » ال تَترُك الحسنات«شده است. 

   (تركيبي)(ترجمه)  
 -----------------------------------   

 »الد مشيرپناهيخ«  »1«ة زينگ -28

آنچه را كه (از كارهاي خوب) كسب كرده «با توجه به ترجمة آية صورت سؤال 
هـا) كسـب كـرده اسـت، بـه زيـان       است به سود اوست، و آنچه را كه از (بـدي 

با آن ارتباط معنـايي دارد و داراي ايـن   » 1« ةبيت داده شده در گزين» اوست.
انجام دهد نتيجة آن به خـود   -دخوب يا ب–مفهوم است كه انسان هر كاري را 

كند، بلكه همـان   گردد و به اصطالح اگر گندم بكارد، جو برداشت نمي او بر مي
 كند. گندم را برداشت مي

   كتاب درسي)(مفهوم) 33(صفحة   
 -----------------------------------   

  درك مطلب:   ترجمة
هـايش را   ند كه استخوانك آيا انسان تصور مي« :در قرآن كريم آمده است كه«

هنگـامي  » ما قادريم سرانگشتان او را بازسازي كنيم. آريجمع نخواهيم كرد، 
شود، مردم جز ظاهر سـخن را درك   نازل مي (ص) كه اين آية شريفه بر پيامبر

را انكـار  (آيـه)  فهمنـد، كـافران آن    را نمـي (آيه)   كنند و معناي واقعي آن نمي
  د.  پندارن كنند و دروغش مي مي

گاه كه بميـريم و خـاك و اسـتخوان شـويم برانگيختـه       آنآيا « :گويند پس مي
هـاي   فراوان از دانشمندان پزشكي در قرن هاي پژوهشهنگامي كه » شويم؟ مي

انـد   گيرد، زيرا دانشمندان كشف كـرده  ما را فرا مي شگفتيخوانيم،  اخير را مي
يسـت در دو  شخصـي هسـت كـه ممكـن ن    مهـاي   انگشتي خط سر كه براي هر

انگيز قرآن است و دليلـي اسـت بـر     شخص مشابه باشد. اين از معجزات شگفت
از جانب خداي منزه و بزرگ است و بر ما واجـب اسـت كـه آيـات     آن   كه اين

ها تفكّر و تدبر كنيم تا در حياتي سالم و ايمـن   كريمه را بخوانيم و پيرامون آن
  » !زندگي كنيم

  مشترك) 1عربي، زبان قرآن(
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 «مجید همایی» «1»ة زینگ -29

 .  هیچ تردیدی در آن نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران کتابآن 

  )درک مطلب(

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «۳»ة زینگ -31

از سوی خدا ندازل    قرآن)کند که آن  قرآن ثابت می در بسیاری از آیات علمی

 شده است. 

  )درک مطلب(

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «1»ة زینگ -31

گیدرد زمدانی کده اسدرار      تعجب و شگفتی کافران را فرا مدی »با توجه به متن، 

 نادرست است.« را بدانند! انگشتان انسانسر

  )درک مطلب(

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «2»ة زینگ -32

است کده فاعدل آن    و مجهول« افعال»باب  فعل مضارع ثالثی مزید از« تُنزَلُ»

 .حهف شده است

  كلمه و محلّ اعرابی آن( وعن كتاب درسی() 65ة )صفح 

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «4»ة زینگ -33

و در جملده نقدش    است« عَظم»جمع مکسّر و مفرد آن اسم مهکر و «  عِظام»

 مفعول را دارد.  

  كتاب درسی()قواعد( 59ة )صفح 

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «1»ة زینگ -34

 مصدر ثالثی مجرد است. « فُعالن»الیه و مجرور است. بر وزن  القرآن  مضاف

 كلمه و محلّ اعرابی آن( نوعیّة كتاب درسی( ) 11ة )صفح 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع» «۳»ة زینگ -35

 ،«گنداه »به معندی    ذَنْب)و با سکون نون  «مدُ» به معنی نون ةبا فتح« ذَنَب»

 است. « ثم  گناهإ»مترادفِ 

 های دیگر    تشریح گزینه

 دارد       می ناپسند  ≠دوست دارد «  ۱» ةگزین

         پهیرفت ≠نپهیرفت «  2» ةگزین

 باز کرد ≠بست «  ۴» ةگزین

  )تركیبی()مترادف و متضاد( 

-----------------------------------  

 

 «عرب ابراهیم رحمانی» «1»ة زینگ -36

 باشد. از حروف اصلی فعل می« تحزنی ال»در فعل « ن»در این گزینه 

و « یسداعدنی »، «یعرفندی »، «إجعلندی »هدا بده ترتیدب افعدال      در سایر گزینده 

 دارای نون وقایه هستند.  « یرحمنی»

  كتاب درسی()قواعد( 41)صفحة  

-----------------------------------  

 «عرب ابراهیم رحمانی» «1»ة زینگ -37

 مهمترین حروف جر عبارتند از 

 « د إلید فی د عن د علی  د مِنْد ل  بد د ک»

 ها    جارو و مجرور در سایر گزینه

 بما «  2»گزینة 

 ذَهَبِ مِنْ  «۳»گزینة 

 بِهِ «  ۴»گزینة 

  كتاب درسی( )قواعد( 91تا  99های  )صفحه

-----------------------------------  

 «كتاب جامع» «4»ة زینگ -38

هدر دو فعدل مجهدول هسدتند، در سدایر      « اُنزل»و « یُستخدم»در این گزینه، 

 اند. فعل مجهول« خُیِّرنا»و « ضُربَ»، «اُمرتُ»ها   گزینه

  كتاب درسی()قواعد( 65)صفحة  

-----------------------------------  

 «عرب نیابراهیم رحما» «1»ة زینگ -39

 باشند.  های جمله می مفعول« الناسَ و انفسَ»

 ها    بررسی سایر گزینه

 باشد.  خبر می «أنفع»الیه و  مضاف« عباد«  »2»گزینة 

 باشد.  می «تُةُیَسْ»مفعول برای فعل  «قبحَ»مبتدا ولی « حسنُ»  «۳»گزینة 

 باشند.  الیه می مضاف« الجاهل»مبتدا و  «عداوةُ»  « ۴»گزینة 

  )تركیبی()قواعد( 

-----------------------------------  

 «مجید همایی» «4»ة زینگ -41

 صحیح است. تُرضِعُ، «۴»در گزینة 

  گذاری( كتاب درسی()حركت 98)صفحة  

-----------------------------------  
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 «محمد آقاصالح» «۳»گزینة  -41

 اند.   داری شمرده دین  اند و آن را الزمة ش تأکید کردهشپوادیان الهی همواره بر 

 یزیدرا چندین لباسد    ؛نمدا نپوشدید   لباس نازک و بدن»فرماید   امام صادق )ع  می

 «نشانة سستی و ضعف دینداری فرد است.

 (تركیبیكتاب درسی( ) 981و  981های  ه)صفح 

-----------------------------------  

 «بقا رضاییمحمد » «۳»گزینة  -42

انسان نیز مانند سایر موجودات، از قاعدة کلی هدفداری جدا نیست و قطعاً هدفی 

فرینش او وجود داشته است و گام نهادن او در ایدن دنیدا، فرصدتی اسدت کده      آاز 

 برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است.  

هدا و   ییهدا بده میزاندی کده زیبدا      هاست و انسدان  ها و خوبی خدا سرچشمة زیبایی

 شوند.   تر می خدا نزدیک  ها را کسب کنند، به خوبی

د که هرکس انددکی تأمدل کندد،    دقت شو  «۴»و « 2»های  دلیل نادرستی گزینه

هاسدت، امدا    ها و زیبایی وجوی سرچشمة خوبی د که در ذات خود در جستبین می

 شود.   نمی تر شدن به خدا ، لزوماً موجب نزدیکگری وجو این روحیة جست

 (هدف زندگیكتاب درسی( ) 29و  95 های صفحه) 

-----------------------------------  

 «شعیب مقدم» «4»گزینة  -43

تدر   تر شود، محبت وی نیدز بده خددا بدیش     هر میزان که ایمان انسان به خدا بیش

 یابد.   قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی .شود می

 (دوستی با خدای( )كتاب درس 992 ةصفح) 

-----------------------------------  

 «ابوالفضل احدزاده» «4»گزینة  -44

گویندد  شدیطان و بزرگدان و     شدمارند و مدی   گاهی دیگران را مقصر مدی  دوزخیان

گوید من فقط شما را فدرا خوانددم    سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. شیطان می

بده  . مدت نکنیدد، خدود را مالمدت کنیدد     مرا پهیرفتیدد. مدرا مال   دعوت و شما نیز

ولدی   ؛هدا برایشدان از خداوندد تخفیفدی بگیرندد      آورند تدا آن  نگهبانان جهنم رو می

  گویند  مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می  گویند  فرشتگان می

 . دانند پهیرند و درخواستشان را بیجا می ها را نمی بلی! فرشتگان نیز تقاضای آن

 كتاب درسی( )فرجام كار( 44 )صفحة 

-----------------------------------  

 «ابوالفضل احدزاده» «2»گزینة  -45

بددکاران در روز   .کنندد  اعضای بدن انسان یاد می برخی آیات و روایات از شهادت

خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال،  قیامت سوگند دروم می

ها به اذن خداوندد شدروع    آن یزند و اعضا ها مهر خاموشی می ر دهان آنخداوند ب

 دهند.   کنند و علیه صاحب خود شهادت می به سخن گفتن می

  وا یَکْسِبُونَوَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کانیهِمْ تُکَلِّمُنَا أَیْد تِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَلْیَوْمَ نَخّاَ»

گوید و پاهایشان  هایشان با ما سخن می  نهیم و دست امروز بر دهانشان مهر می

  «.اند داده چه انجام  آن ةدهد دربار شهادت می

 (واقعة بزرگكتاب درسی( ) 99ة صفح) 

-----------------------------------  

 «ابوالفضل احدزاده» «2»گزینة  -46

ه با مدرگ  فرصت محدودی داریم، فرصتی ک ی خود،ها ما برای استفاده از سرمایه

 یابد.   انسان پایان می

اش  بندد و پروندة زندگی چنددین سداله   هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می

شود، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ آیا یکباره راهدی دیدار فندا و     با مرگ بسته می

 شود؟ اگر چنین است، پس داستان زندگی انسان پایانی اندوهناک دارد.  نیستی می

 (ای به روشنایی پنجرهكتاب درسی( ) 89و  81 های حهصف) 

-----------------------------------  

 «ابوالفضل احدزاده» «2»گزینة  -47

تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی )عقل  پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده 

 های غلط تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.  را از راه

 مائده    ةسور 85آیة 

خوانیدد، آن را بده مسدخره و بدازی      ها هنگامی که مردم را بده نمداز فدرا مدی     آن»

 «  کنند. عقل نمیها گروهی هستند که ت خاطر آن است که آن این به ؛گیرند می

 (پر پروازكتاب درسی( ) 21)صفحة  

-----------------------------------  

 «ابوالفضل احدزاده» «1»گزینة  -48

ای معاد را انکار کنند، این اسدت کده چندان     شود عده یکی از دالیلی که سبب می

سنجد و هنگامی کده تحقدق    بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می ةواقع

 پردازند.   بینند، به انکار آن می را با قدرت بشری ناممکن می آن

عدل یکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابدر  

چده   را بده آن کدس،  رو، خداوندد وعدده داده اسدت کده هدر       دهد، از ایدن  قرار نمی

 استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند.  

 (آیندة روشنكتاب درسی( ) 59و  58 های ه)صفح 

-----------------------------------  

 «قاصالحآمحمد » «۳»گزینة  -49

کسدانی کده پیمدان الهدی و     »فرمایدد    مدی  عمدران  سورة آل 77در آیة  کریم قران

هدا   فروشند آن زیاد  می ثروت برای کسب سوگندهای خود را به بهای ناچیزی )نه

 «  د داشت.ای در آخرت نخواهن بهره

دهندد و هنگدامی کده     برای کسانی که کارهای زشت انجدام    »نساء  سورة ۱5آیة 

ها کسدانی   االن توبه کردم، توبه نیست و این  گوید  ها فرا رسد می مرگ یکی از آن

 «  هستند که عهاب دردناکی برایشان فراهم کردیم.

 (تركیبیكتاب درسی( ) 911و  41های  )صفحه 

-----------------------------------  

 «محمد آقاصالح» «2»گزینة  -51

به سفری برود که آن سفر بدر    ها نه بدون اذن آن)اگر فرزندی با نهی پدر و مادر 

اش را بگیدرد. پدس مسدافرت     باید نماز را تمام بخواند و روزه ،است  او واجب نبوده

نمداز را   ،در آنبدون اذن )نه همراه با نهی  پدر و مادر سفر حدرام نیسدت و بایدد    

 شکسته خواند و نباید روزه گرفت.  

 (یاری از نماز و روزهكتاب درسی( ) 969 )صفحة 

-----------------------------------  

 مشترک( 1دین و زندگی )
 



 
 

 7: ةصفح                                               پایة دهم  تجربی عمومی                                          مشترک - (هالعاد خرداد )فوق 9آزمون        
 

 

 «با تغییر كتاب جامع» «4»گزینة  -51

به قصد ستم بر مظلوم یا مثالً اگر  ،اگر شخصی برای کار حرام سفر کرده باشد

اش  او سفر کند یا به طاغوت کمک کند باید روزههمکاری با یک ظالم در ظلم 

 را بگیرد و نمازش را تمام بخواند و سفر او معصیت است.

 (یاری از نماز و روزه)كتاب درسی(  969 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «1»گزینة  -52

من »فرماید   ی )ع  میو حضرت عل اصالح نفس است ،محاسبه و ارزیابی 

 «خوشبخت است. ،حاسب نفسه سعد  کسی که نفس خود را محاسبه کند

 (آهنگ سفركتاب درسی( ) 912 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «1»گزینة  -53

در عالم برزخ، فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است )نه جسم  

 کنند. ی میتوفّ

 (منزلگاه بعدكتاب درسی( ) 65 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «۳»گزینة  -54

 ال و علدیهم  خوف فال صالحاً عمل و خراآل الیوم و باهلل منآ من»شریفة آیة در

 صدالح  عمدل  و اندد  آورده ایمدان  قیامت روز و خدا به که کسانی ،«یحزنون هم

   .ندارند اندوهی و ترس دهند، می انجام

 (ای به روشنایی پنجرهكتاب درسی( ) 82 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «4»گزینة  -55

هدا نددارد؛ بلکده     ، اختصاص به زمان حضور در اجتماعدات و معاشدرت  آراستگی

شدود. بدا    عبدادت نیدز مدی    تر، زمان همشامل زمان حضور در خانواده، و از آن م

آراسدتگی و پداکی در طدول روز حفدظ و      ایدن  روز، تکرار دائمی نماز در شدبانه 

 شود. زندگی پاک و باصفا می

 (فضیلت آراستگیكتاب درسی( ) 964 )صفحة 

-----------------------------------  

 «با تغییر كتاب جامع» «2»گزینة  -56

نظدام    محددودیت »و « دّی متجداوزان تلف شدن استعدادها در پی تع»عبارات 

 الصّدالحات  عملدوا  و مندوا آ الّهین نجعل ام»ةآیو « دنیا در مجازات واقعی ظالم

، بیدانگر ضدرورت معداد در    «کالفجّدار  المتّقین نجعل ام اشرض فی کالمفسدین

افحسدبتم انّمدا   » ةو آید « گرایش به بقا و جداودانگی »پرتو عدل الهی و عبارت 

 بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.« .خلقناکم عبثا ..

 (آیندة روشنكتاب درسی( ) 59 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «4»گزینة  -57

مربوط بده  « شوند دریاها با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می»عبارات

های آنان سخت هراسان است  دل»عبارتها و  تغییر در ساختار زمین و آسمان

 هاست. انسان ةمربوط به زنده شدن هم...« هایشان از ترس  و چشم

 (بزرگ ةواقعكتاب درسی( ) 96و  95 های )صفحه 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «4»گزینة  -58

وشدش  حددود و میدزان پ  « یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ» عبارت

هدا و   است ولی چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی بده آداب و رسدوم ملدت   

 اقوام بستگی دارد.

 (زیبایی پوشیدگیكتاب درسی( ) 984 )صفحة 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «2»گزینة  -59

بدا   «دارد. چیزی است که دوست میارزش هر انسانی به »حدیث شریف 

قرابدت  « ندانی، ندانی  تا در طلب گوهر کانی، کانی / تدا در هدوس   »بیت 

دانم هدر کدس لدهت     بارالها! خوب می»فرماید   معنایی دارد. امام سجاد )ع  می

کدس کده بدا تدو اندس       ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکندد و آن  دوستی

 «گردان نشود. ای از تو روی گیرد، لحظه

 (دوستی با خداكتاب درسی( ) 999و  991 های ه)صفح 

-----------------------------------  

 «كتاب جامع با تغییر» «1»گزینة  -61

بخش اسالم، در دنیا فقط آثار ظداهری عمدل ظهدور     های حیات مطابق با آموزه

بدرزخ محدل    کندد و  ای از آثار اخروی عمل ظهور پیدا مدی  در برزخ بهره دارد و

 شود. اخروی عمل در آخرت به طور کامل ظاهر میعمل نیست و آثار 

 كتاب درسی( )فرجام كار( 16و  11های  )صفحه

-----------------------------------  
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 «نژاد ساسان عزیزی» «4»ة زینگ -61

مدن جمعدة گهشدته    »، «کدام جمله از نظر گرامری درست است؟»جمله    ترجمة

 «سه تا گرگ دیدم.وحش  در بام

 مهم درسی   نکتة

 باشد. )نادرست  می ”mice“شکل  به ”mouse“جمع کلمة «  ۱»گزینة 

اسدت و بدا      proper noun) اسدم خداص   ”Avicenna“ ة  کلم«2»گزینة 

 )نادرست  .رود کار نمی به ”the“حرف تعریف 

بدرای   ”these“جمدع   ةجمع است و ضمیر اشار ”shoes“ ةکلم«  ۳»گزینة 

 رود. )نادرست  کار می بهن آ

باشدد.   درسدت مدی   ”wolves“صدورت   بده  ”wolf“ ةجمع کلم«  ۴»گزینة 

 )درست   

 ()گرامر(كتاب درسی 61تا  69 های هصفح) 

-----------------------------------  

 «فریبا توكلی» «۳»ة زینگ -62

ن شما نباید چیزهای کوچک را در اطراف رها کنید، زیرا چندی » جمله  ةترجم

 .«های کوچک خطرناک باشد چیزهایی ممکن است برای بچه

 نکتة مهم درسی  

بدرای بیدان    ”must“برای بیان توصیه و پیشدنهاد و   ”should“فعل کمکی 

 ،رود کار مدی  عمدتا برای بیان توانایی انجام کار به ”can“رود.  کار می دستور به

بدرای   ”may“ده کدرد.  توان برای درخواست و پیشنهاد نیز استفا اما از آن می

کندیم. طبدق    مواقعی است کده در مدورد احتمدال وقدوع چیدزی صدحبت مدی       

اما در جای خدالی دوم   ،ها درستند هگزینتوضیحات، برای جای خالی اول تمام 

 کار رود.   تواند به می ”may“فقط 

 (گرامر()كتاب درسی 914 ةصفح) 

-----------------------------------  

 «ریبا توكلیف» «۳»ة زینگ -63

من دوست ندارم امروز عصر بیرون بروم. من قصد دارم در خانه » جمله  ةترجم

 .«کنم ابمانم و تلویزیون تماش

 مهم درسی    نکتة

ریزی قبلی انجام  است که عملی با برنامه  برای زمانی ”be going to“کاربرد 

ه باشد. در این یا وقوع یک اتفاق در آینده با وجود شواهد با قطعیت همرا ،شود

شاهدی بر وقوع قطعدی  « .ای به بیرون رفتن ندارد عالقه»که شخص   ال اینؤس

 در آینده است. « در خانه ماندن»

 (گرامر()درسی كتاب 21ة صفح) 

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «4»ة زینگ -64

 «  برای موفقیت از بین برد.آن تصادف وحشتناک، تمام امید او را »جمله    ترجمة

 تقسیم کردن  2      محافظت کردن  ۱

  نابود کردن ،از بین بردن  ۴ جویی کردن  صرفه، نجات دادن  ۳

 (  )واژگان(كتاب درسی 21 ةصفح)

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «4»ة زینگ -65

بدرای یدک مراسدم رسدمی     کند که لباس مدری   مادرم فکر می»ترجمة جمله  

 «  مناسب نیست.

 مند هعالق  2      انگیز شگفت  ۱

 مناسب  ۴  مورد عالقه  ۳

 (واژگان) ( كتاب درسی 69 ةصفح)

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «۳»ة زینگ -66

مدان، در  کنیم بهترین کدار را بدرای مشدتریان خود    ما سعی می»ترجمة جمله  

 .«مان انجام بدهیمط با کیفیت محصوالتارتبا

 جایِ به  2  درحقیقت  ۱

 از قبیل  ۴   به راجع ،در ارتباط  ۳

 (واژگان) (كتاب درسی 62 ةصفح)

----------------------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «4»ة زینگ -67

ود را در خد  یخواسدتند تعطدیالت تابسدتان    ها گفتند که می آن» جمله  ةترجم

 «.دماوند سپری کنند

   مقصد2 تفریح،   سرگرمی۱

 تعطیالت  ۴    پیشنهاد۳

 (واژگان( )كتاب درسی 919 ةصفح)

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «1»ة زینگ -68

دبیر تاریخ ما، آقای رحمانی، یک داستان عجیب  ،گهشته ةهفت» جمله  ةترجم

 « یران و عراق روایت کرد.ابین جنگ  ةدربار

 حرف زدن  2 شرح دادن، کردن )داستان    روایت۱

 کردن فکر  ۴ با خود بردن ،  حمل کردن۳

 (واژگان( )كتاب درسی 49ة صفح)

-----------------------------------  

 مشترک (1انگلیسی ) زبان
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 «فریبا توكلی» «1»ة زینگ -69

اهی را برای سالگی قادر به دیدن نبود، ر لوئیس بریل، که از سه» جمله  ةترجم

 .«افرادی مانند خودش ابداع کرد تا بخوانند

   باور کردن2    ابداع کردن۱

 آوری کردن جمع  ۴    حل کردن۳

 ( )واژگان(كتاب درسی 94ة صفح)

-----------------------------------  

 «آبیز مهدی رسولی» «۳»ة زینگ -71

رای سالمتی خدوب  نباید تمام روز تلویزیون تماشا کنی چون ب» جمله  ةترجم

 «نیست.

   شفاف، زالل2  آور لت   کسا۱

 پُرانرژی  ۴   سالم، مفید برای سالمت۳

  ( )واژگان(كتاب درسی 81ة صفح)

-----------------------------------  

   کلوزتستترجمة متن 

ویدژه   به ،مند است ایتالیایی است. او به حیات وحش عالقه گردشگرآلفردو یک 

او دوست دارد سفر کندد و جاهدای مختلدف    خطر انقراض. معرض حیوانات در 

کند، دوربین دیجیتالش را با خدودش   هر بار که آلفردو سفر میجهان را ببیند. 

آلفردو و همسرش به ایدران سدفر    ،بعد ةبرد تا از حیوانات عکس بگیرد. هفت می

 زیسدتگاه طبیعدی برخدی از    ،ها قصد دارندد بده دشدت تدوران     خواهند کرد. آن

ها امیدوارند که گورخرهای ایراندی،   آن .بروند ،انقراض خطر حیوانات در معرض

ها  شان ببینند. آن در زیستگاه طبیعی را های ایرانی های ایرانی و پلنگ یوزپلنگ

 در ایران بازدید خواهند کرد.   برخی شهرهای دیگر راهمچنین 

 «نژاد ساسان عزیزی» «2»ة زینگ -71

 مخصوصاً ،هویژ   به2    خوشبختانه  ۱

   اخیراً ۴ انگیزی طرز شگفت   به۳

 (كلوزتست) 

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «4»ة زینگ -72

   خطرناک2    دقیق۱

   طبیعی۴    متفاوت۳

 (کلوزتست) 

-----------------------------------  

 «نژاد ساسان عزیزی» «۳»ة زینگ -73

 سودمند ،یدف  م2 مراقب ،  دقیق۱

   دردناک۴    امیدوار۳

 (كلوزتست) 

-----------------------------------  

   ۱ترجمة متن درک مطلب )

تدرین پزشدک و فیلسدوف     علی سینا  دانشمندی ایرانی و برجسدته  سینا )ابو ابن

موضوعات مختلف  ةها و مقاالت زیادی دربار مسلمان عصر خویش بود. او کتاب

مدورد در طدب.    ۴1فلسدفه و   ةعنوان در زمین ۱81د، از جمله به نگارش درآور

. داشدت  یمعلمان خیلی خوب کودکی ةزاده شد. در دور سینا در حوالی بخارا ابن

تا  ۱۴ها به تبحر رسیده و قرآن را حفظ بود. از  سالگی در بسیاری زمینه ۱۴تا 

پیددا  توانسدت   سالگی خود به تعلیم خودش پرداخت، چرا که کسی را نمی ۱5

سدالگی شدروع بده     ۱1دانست به او بیاموزد. در  چه خود می کند که بیش از آن

حقدوق و علدوم    علدم یادگیری و انجام طبابت کرد. وی همچنین به یدادگیری  

ها خوب بود، اما ]نهایتا[ به این نتیجه رسید  پرداخت. او در همه زمینه یطبیع

اش، پزشک  سالگی ۱5از  پیشتر است. او  برای او از ریاضیات سهلپزشکی که 

سالگی از داناترین افراد روزگار خود محسوب  21شده بود و در خیلی معروفی 

 شد. می

 «آبیز مهدی رسولی» «1»ة زینگ -74

 فلسدفه  ةسینا در زمیند  ها و مقاالت ابن تر کتاب طبق متن بیش»ترجمة جمله  

 «.بود

  (درک مطلب)

-----------------------------------  

 «آبیز مهدی رسولی» «4»ة زینگ -75

سددینا دیگددر از اسدداتید تعلددیم  ابددن اش، ای از زندددگی  در دوره» جملدده  ةترجمدد

توانسددتند بدده او بیاموزنددد  چدده اسدداتید مددی زیددرا خددود بددیش از آن ،دیددد نمددی

 «دانست. می

  (درک مطلب) 

-----------------------------------  

 «آبیز مهدی رسولی» «2»ة زینگ -76

 «؟نیستسینا درست  کدام جمله دربارة ابن» جمله  ةترجم

 «کرد. طبابت سالگی شروع به یادگیری ۱۴ رد او»

  (درک مطلب)

-----------------------------------  
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   2) درک مطلبمتن  ةترجم

و مدا   نندد یب یچده را کده مد    ها عاشق غها هستند و به خصوص آن سگ تر شیب

اوقدات بده    یکه گاه ی. در حالشود توجهشان به آن جلب می خوریم، داریم می

غدهاها   یکده برخد   دید اشتراک گهاشتن با سگتان خوب است ، الزم اسدت بدان 

 خطرناک باشند. اریها بس سگ یتوانند برا یم

 یکه سگ شما هرگز به شکالت دسترس دیحاصل کن نانی، اطم عنوان مثال به

آشپزخانه، کمدد و   یاه شخوانی، اگر او به پ دیکار را نکن نیکند. اگر ا ینم دایپ

او  یسدالمت  یبخدورد کده بدرا    یزی، سگ شما ممکن است چظروف زباله رفت

 خطرناک باشد.

، سدمس ی، کرپداک  دیخاص مانند ع التیاز تعط یشکالت معموالً در بعض مشکل

هدا بده    ، اما ممکن اسدت هدر زمدان سدگ    شود یمشاهده م نیو روز ولنتا نیهالوو

، هدا  ، کلوچده ینندد آب نبدات شدکالت   شدکالت هسدتند ما   یکده حداو   یمحصوالت

 کنند. دایپ یو پودر کاکائو دسترس پزی شکالتی یرینش ی، کاالهاها نیوبرا

و  نیشدوند، کداف    یمشدکل مد   جداد یموجود در شدکالت کده باعدث ا    باتیترک

 ها زانتین لیبه نام مت ییایمیاز مواد ش یهستند که متعلق به گروه نیت وبروم

 است.

 )بداالتر  خلوص تر یا با درصد تلخ(تر  رچه تیرهشکالت ه»، عنوان قاعده کلیه ب

، عالئدم   یمصرف شکالت مصدرف  زانیبسته به نوع و م «تر است. باشد، خطرناک

در شدکم و   ی، نداراحت  یتشدنگ  شی، افدزا  تواندد شدامل اسدتفرام    یشده مد  دهید

،  بددن  ی، درجده حدرارت بداال    نامنظم قلدب  تمی، ر یعضالن یتا لرزها یقرار یب

 باشد.تشنج و مرگ 

 کید توسدط   عاًیسر دیدهند با ینشان م فیخف یقرار یاز ب شیکه ب ییها سگ

 .شوند دهیدامپزشک د

 

 «شهاب اناری» «2»ة زینگ -77

شکالت، غهای خوبی برای »تواند  بهترین عنوان برای این متن می»ترجمة جمله  

 «باشد.« ها نیست سگ

هدای مختلدف    اراگرافموضوع پ ،یادتان باشد موضوع اصلی متن باید به طور جامع

 .متن را پوشش دهد

 (درک مطلب) 

-----------------------------------  

 «شهاب اناری» «۳»ة زینگ -78

در پددداراگراف اول از نظدددر معندددایی بددده  " hazardous"واژة »ترجمدددة جملددده  

"dangerous" ترین است. )خطرناک  نزدیک » 

 در مدتن  هدا را  آن است که گزینده  گونه سؤاالت برای پاسخ دادن به اینترین راه  ساده

 جاگهاری کنید.

 (درک مطلب) 

-----------------------------------  

 «شهاب اناری» «4»ة زینگ -79

 ”chocolate problem“در پدارگراف دوم بده    ”it“کلمدة  »ترجمة جمله  

 «  گردد. برمی

 )درک مطلب( 

-----------------------------------  

 «ناریشهاب ا» «۳»ة زینگ -81

 «  ضررترین شکالت، شکالت سفید است. فهمیم که کم از متن می»ترجمة جمله  

 ین جمله در پاراگراف آخر برگردید ابه 

 “the darker it is, the more dangerous it is”  

 )درک مطلب( 

-----------------------------------  
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 »علي فارسي«  »3«ة زينگ - 81

n 000  3  2  1  
شماره 

  مرحله

2+n3  000  2)+3(3  2)+2(3  2)+1(3  
تعداد 

چوب 

  ها كبريت

na n a ( )n


      
103 2 3 10 2 3210   

  )مجموعه، اگلو و دنباله( كتاب درسي) 18تا  14هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »مشتاق نظمرحيم «  »3«ة زينگ - 82

  A C ( , ] B (A C) ( , ) ( , ] ( , )         2 5 1 2 5 5    

  
  )مجموعه، اگلو و دنباله( كتاب درسي) 5تا  3هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »سجاد داوطلب«  »3«ة زينگ - 83

: t  281  جملة اول دنباله  

: t t d d d        
180 12 28 80 1281 1   جملة هشتاد و يكم  2

nt: t t (n )d (n )n


      
101 28 1 01   جملة عمومي دنباله 2

n N(n ) n n n
        

1 1 28 1 56 57 562   

  )مجموعه، اگلو و دنباله( كتاب درسي) 24 تا 21 هاي صفحه(

----------------------------------------------   

 »پورسرابي علي غالم«  »2«ة زينگ - 84

3 0cos cot cot , cos (I)     
   

  

0 (I)cos cot cos , cot        

ي دوم  در ناحيــه هــر دو منفــي هســتند، پــس  cotو  cosچــون 

  گيرد.   مثلثاتي قرار مي

  (مثلثات)  كتاب درسي) 39تا  36  هاي (صفحه

----------------------------------------------  

  

 »سجاد داوطلب«  »1«ة زينگ - 85

  در مثلث قائم الزاوية روبرو داريم: 

bˆcosC
a
bˆsin B
a
cˆcosB
a





  






´Ã¹¨ïÂ¶ ÁnHm«ÄI]   

bb( )ˆcos C b ba a
ˆ ˆ b c b c b c csin Bcos B

a a a

   
 

2
22 22

2
   

tanˆ، همان رابطة بدست آمده B ،درست است.   »1«لذا گزينة  است  

  )مثلثات( كتاب درسي) 35تا  29هاي  صفحه(

 ----------------------------------------------   

 »مهرنوش رضوي«  »3«ة زينگ - 86

  كنيم.  صورت و مخرج كسر اول را در مزدوج مخرج اين كسر ضرب مي

cos sin cos ( sin )cot cot
sin sin sin

cos

     
     

     

2

1 1
21 1 1

   

cot
sin sin cos sincot

cos cos sin sin


      

     
   

1 1 1   

  )مثلثات( كتاب درسي) 46تا  42هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »مهرنوش رضوي«  »3«ة زينگ - 87

sinقـــرار دارد يعنـــي  يدر ناحيـــة دوم مثلثـــات زاويـــة   و  0

cos 0   

  پس: 

sin cos sin cos cos cos sin sin            وو   

  در نتيجه:

sin cos sin cos sin cos sin cos
| sin | cos sin cos

          


   
   

s in cos
s in cos
  

  
 

2 2   

  )مثلثات( كتاب درسي) 39تا  36 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 مشترك - ) 1رياضي (

 هم عالمت

هر دو منفي
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 »بوالحسنيداوود «  »3«ة زينگ - 88

تـري برسـد،    بين صفر و يك است، هر چه به توان بزرگ aچون عدد 

  شود. پس:  تر مي مقدارش كوچك

a a a a 
    

3 2
3 2 0 1 1 4 31 4 3   

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توان( كتاب درسي) 61تا  48هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »علي ارجمند«  »1«ة زينگ - 89

1 2 1 18 8 8 8 52 615 30 6 56 6 6 36( )


      

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توان( كتاب درسي) 61  ة(صفح 

----------------------------------------------   

 »مهرداد خاجي«  »3«ة زينگ - 90

A
( )


 

   

3 316 2 2 15
3 3 3 3 32 2 2 4 1 2 2 4 1

   

( ) ( )A A
( )

 
     

  

3 315 4 1 15 4 1 33 4 33 3 3 52 2 4 1 4 1
   

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توان( كتاب درسي) 67تا  62هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »1«ة زينگ - 91

پس مختصات آن را به صـورت   ،ز ربع اول استرأس سهمي روي نيم سا

S( , )  گيريم و چون سهمي محور  در نظر ميx 3و  - 1ها را در نقاط 

  توان نوشت:   اند، پس معادلة آن را به صورت زير مي قطع كرده

y a(x )(x )  1 3   
ول محل رأس سهمي روي محور تقارن سهمي است، پس ميانگين طـ 

  دهد:  طول رأس سهمي را نتيجه مي ،ها نقاط برخورد با محور طول
( )xs

 
 

3 1 12   

1پس نقطه 
  كند.  در سهمي صدق مي 1

a( )( ) a

 
 
       

1
1 11 1 1 1 3 4   

xy (x )(x ) y
     

1 301 34 4   

  )ها هها و نامعادل معادله( كتاب درسي) 82تا  78هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »سجاد داوطلب«  »4«ة زينگ - 92

yدر سهمي به معادلة  a x b x c    2   خط بـه معادلـة ،bx
a



2 

  محور تقارن است. 

xy (a )x x x
(a ) (a )
        
 
1 1221 3 22 1 2 1

n¼d¶
·nI£U

   

(a ) a y x x 
          

1 1 21 4 1 1 34 4   

yها از معادلة  xمحور تقاطع منحني با  0 آيد:  به دست مي  

( )x x x x (x )(x )  
          

1 42 23 0 4 12 0 6 2 04   

xق ق  x x
x
 

    

6 0 62   

  )ها ها و نامعادله معادله( كتاب درسي) 82تا  78هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »سجاد داوطلب«  »4«ة زينگ - 93

(x ) x x , x , x
(x )(x )
 

     
 

23 5 3 5 23 2
ÁIÀï¾zÄn

Zoh¶ » Rn¼Å   

xبه   تواند منفي باشـد. پـس    توجه كنيد، اوالً زيرا راديكال نمي 5

x  5 شـود. پـس    منفـي نمـي   ،زوج بـا فرجـة  ، ثانياً حاصل راديكال

x  5   كنيم:  جدول تعيين عالمت را رسم مي 0

x

x
x

(x ) x
x

 
   

   
   

 
  



5 2 3
3 0
5 0

2 0
3 5 02

· R · R

   

xتوجه:     مخرج. ريشة صورت است و هم هم 3

xبا توجه به جدول تعيين عالمت، حاصل عبارت در فاصـله    2 3 

  نويسيم:  منفي است. براي پاسخ مي

x x         
1 1 12 3 2 32 2 2   

x x       
5 1 5 1 5
2 2 2 2 2   

  )ها ها و نامعادله معادله( كتاب درسي)93تا  83هاي  صفحه(

----------------------------------------------   
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 »مهرداد خاجي«  »2«ة زينگ - 94

xهـاي آن بـه ازاي    تابع باشد، بايد ضابطه fاگر  0    مقـدار يكسـاني

  داشته باشند. 

a  يعني: 
( ) a a ( ) b

b
 

       

10 2 1 0 1   

  از طرفي ديگر داريم: 
a ,bf ( ) g( ) a b c c            1 10 1 2 1 2 1 1   

c 0   
| x | x

g(x) g( )
x x
 

      

1 0 2 20   

  )تابع( كتاب درسي) 112و  108تا  95هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »1«ة زينگ - 95

f (x) xf (x ) x f ( )    21 1 1    و2
x f ( ) f ( )   2 2 2 1 3 7   
x f ( ) f ( )   3 3 3 2 8 29   
x f ( ) f ( )     4 4 4 3 15 116 15 131   

  )تابع( كتاب درسي) 109تا  101هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »نادريوهاب «  »3«ة زينگ - 96

  آوريم.  ابتدا تابع را به صورت مربع كامل در مي

y x x (x )       2 24 1 4 4 2 5   
xحال  x  شود و به سمت راست معادله يـك واحـد    تبديل مي 3

  كنيم.  اضافه مي
x xy (x ) y (x ) y (x )            3 12 2 22 5 1 5 1 4   

)  .  كند صدق نميتابع  در» 3«حال دقت كنيد گزينة  , ) f 1 5   

واحد به راست يك واحد بـه   3را  ها هر كدام از نقاط گزينهروش دوم: 

  سوال چك كنيد.  با صورتپايين منتقل كنيد و 

( , ) ( , ) y x x      20 3 3 4 4 1   

( , ) ( , ) y x x     21 0 4 1 4 1   

)جواب  , ) ( , ) y x x     21 5 2 4 4 1   

( , ) ( , ) y x x    22 5 5 4 4 1   
  )تابع( كتاب درسي) 117تا  113هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »علي ارجمند«  »1«ة زينگ - 97

را از بين حـروف {ت،  » م«و » و«توان حرف بين   طريق مي 3ابتدا به 
تواننـد   مـي » و«و » م«طريـق حـرف    2ق، ي} انتخاب كرد. سپس به 

را » م«و » و«و حروف جايشان را عوض كنند. حال حرف انتخاب شده 
 !3دهيم. اين بسته و دو حرف بـاقي مانـده بـه     در يك بسته قرار مي

  طريق جايگشت دارند بنابراين تعداد كل كلمات برابر است با: 

3 2 3 36!     
  (شمارش بدون شمددن)كتاب درسي)  132تا  119هاي    (صفحه

----------------------------------------------   

 »زاده فرشاد حسن«  »1«ة زينگ - 98

هستند  كنار هم 1و  3حال، حالتهايي كه  .است 5!كل حاالت ممكن 
  كنيم.  را حساب مي وجود نداردها  و رقمي بين آن

  ! 1 3 2 4 5 2 4   

! ( !) ! ! !        5 2 4 5 4 2 4 3 4 72   
  )شمارش ، بدون شمردن( كتاب درسي) 132تا  119هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »زاده فرشاد حسن«  »1«ة زينگ - 99

برگشـت چـون يـك    مسـير  مسير وجـود دارد. در   3×4در مسير رفت 
 Bشـهر مسير و از  3پس  ،ه شده استقبالً استفاد Bبه  Cمسير از 

  مسير قابل انتخاب است.  A ،2 شهر به   3 4 3 2 72   
  )شمارش ، بدون شمردن( كتاب درسي) 126تا  119هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »زاده فرشاد حسن«  »2«ة زينگ - 100

  »: 1«گزينة 

!  مربع كامل نيست ! ! ! ( !)
    

27 28 28 28227 27 273 3 3   

  »:2«گزينة 

!است مربع كامل  ! ! ! ( !) ( !)  
    

27 26 27 26 26 2 29 26 3 263 3   

   »:3«گزينة 

!  نيستكامل مربع  ! ! ! ( !)  
  

25 26 25 25 26 262253 3 3   

   »:4«گزينة 

!  نيستكامل مربع  ! ! ! ( !)  
  

23 24 23 24 23 28 233 3   

  )شمارش ، بدون شمردن( كتاب درسي) 132 تا 127هاي  (صفحه

----------------------------------------------   
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 »مهرداد محبي«  »3«گزينة  - 101

 كند. يمتفاوت، فرق م اهانيگ در رابه،يش بيترك

  كتاب درسي) (از ياخته تا گياه)  85و  84هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »مهرداد محبي«  »1«گزينة  - 102

 اند. مند ايرانهاي ارزش سازگان از بوم هاي حرا جنگل 

  كتاب درسي) (تركيبي)  95و  8هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »مهرداد محبي«  »3«گزينة  - 103

  اند. نادرست» ب«و » الف«موارد 

  اي داخلي نقش دارند. دنده هاي شكمي و بين در بازدم عميق، ماهيچه

  بررسي موارد: 

  ها در ناحيه گردن قرار نگرفته است.   هيچهكدام از اين ما الف) هيچ

آيد كه قفسه سينه بـاز   به وجود مي» دم«ب) فشار مكشي قفسة سينه هنگام 

  شود.   هاي نزديك قلب برداشته مي شود و فشار از روي سياهرگ مي

در كبـد و   ديسـاكار  يپل نيشود. ا يها ساخته م در جانوران و قارچ كوژنيگلج) 

  گلوكز در جانوران است. ةريذخ منبع وجود دارد و چهيماه

 دهند.  يانجام م )چهيانقباض ماه(مانند  يمتفاوت يها كارها نيپروتئد) 

  كتاب درسي) (تركيبي)  59و  41، 10هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »عباس آرايش«  »1«گزينة  - 104

ها  اض دهليز است كه در آن بطنمرحلة بسيار زودگذر چرخه قلبي انسان، انقب

  شوند.  طور كامل از خون پر مي به

  كتاب درسي) (گردش مواد در بدن)  54تا  52هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »لو محمدرضا جهانشاه«  »3«گزينة  - 105

  .ندا  خاكي و دوزيستان داراي تنفس پوستي كرم

در   چـه يواجـد در خـاكي نيـز    بينيد، كرم مي 4فصل  23همانطور كه در شكل 

 است. از قلب يخروج  سرخرگ يابتدا

  كتاب درسي) (تركيبي)  76و  67تا  65، 45، 31، 30هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »لو محمدرضا جهانشاه«  »2«گزينة  - 106

آن، ماده  يها غده يها اختهياز  يمخاط معده و برخ يسطح يپوشش يها اختهي

  .كنند يفراوان ترشح م يمخاط

  كتاب درسي) (تركيبي)   63و  28، 27، 21هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »سعيد شرفي«  »2«گزينة  - 107

 كنند. يدفع م قياز آب را به صورت ادرار رق ياديز حجمماهيان آب شيرين، 

  ) و دفع مواد زائد ياسمز ميتنظدرسي) ( كتاب 77(صفحة   

----------------------------------------------  

 مشترك -  )1شناسي ( زيست
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 »فرد اميرحسن بهروزي«  »1«گزينة  - 108

 پذيري زيادي در آب ندارد. اسيد انحالل اوريك 

  ) و دفع مواد زائد ياسمز ميتنظكتاب درسي) ( 75(صفحة   

----------------------------------------------  

 »پور رضا عظيمي علي«  »4«گزينة  - 109

  اند.   همة موارد نادرست

  گيرد.  ترشح هورمون اريتروپويتين توسط كبد و كليه صورت مي

  بررسي موارد:

  وجود دارد. وستهيناپ يها رگيمو در جگرو  منفذدار يها گريمو هيدر كلالف) 

يد كـربن، اوره  اكس  ب) كبد در توليد اوره نقش دارد و با تركيب آمونياك و دي

  دار نقش دارد.   كند و كليه در دفع مواد زائد نيتروژن ايجاد مي

 دهد.  هاي خوني مرده و آسيب ديده در كبد و طحال رخ مي ج) تخريب ياخته

رود تـا   هايي از لوله گوارش از طريق سياهرگ باب به كبـد مـي   د) خون بخش

  مواد مغذي جذب شده به كبد منتقل شوند. 

  كتاب درسي) (تركيبي)  75و  63، 62، 57، 27 هاي (صفحه  

----------------------------------------------  

 »پور عليرضا عظيمي«  »2«گزينة  - 110

  است. ها انقباض بطنمربوط به مرحلة  ورود خون به سرخرگ آئورت

  كتاب درسي) (گردش مواد در بدن)  53و  52، 50هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »مهرداد محبي«  »1«گزينة  - 111

بازجذب آغاز  ك،ينزد ةخورد چيپ ةبه محض ورود مواد تراوش شده به لول

  شود. يم

شده  ليتشك يمكعب يبافت پوشش هيال كياز  كينزد ةخورد چيپ ةلول ةواريد

دهند. به علت  يم شيسطح بازجذب را افزا زپرزهايدارند. ر زپرزير است كه

مقدار مواد بازجذب شده در  ك،ينزد ةخورد چيپ ةدر لول فراوان يزپرزهايوجود ر

  .است قسمت  رياز سا شيب زه،يقسمت از گرد نيا

  كتاب درسي) (تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد)  74تا  72هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »محبي مهرداد«  »3«گزينة  - 112

توانـد در حـال انجـام دم     اند، فرد مـي  ليتر هوا پرشده 5ها با  هنگامي كه شش

گاز بين مويرگ و انتقال  دنبال دم عميق باشد. در هر صورت، عميق يا بازدم به

 حبابك در حال انجام است.

  كتاب درسي) (تبادالت گازي)  46و  43تا  40، 38هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »فرد اميرحسين بهروزي«  »2«گزينة  - 113

 اند. اسيد) در تماسبا ادرار (مايع حاوي اوريككالفك و لگنچه 

  كتاب درسي) (تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد)  75و  72، 71هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  
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 »مرند محمدرضا قراجه«  »1«گزينة  - 114

  شود. در گوارش ميكروبي گاو، تجزيه مي سلولز

  كتاب درسي) (تركيبي)   32و  10تا  8هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »معين خنافره«  »2«گزينة  - 115

  اند. صحيح» د«و » الف«موارد 

هاي زيستي، سـه عنصـر كـربن، هيـدروژن و اكسـيژن ديـده        قطعا در مولكول

 شوند.ها در دنياي غيرزنده ديده نمي ن مولكولشود. اي مي

  كتاب درسي) (دنياي زنده)  12تا  8هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »نويد اميديان«  »3«گزينة  - 116

ها است كه در سراسر دسـتگاه تنفسـي    هاي تبادل كننده مويرگ منظور از رگ

  حضور دارند.

  شود. اي ديده نمي خش مبادلهحلقة غضروفي در ب

  كتاب درسي) (تبادالت گازي)  37تا  35و  15هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »امير رهبردهقان«  »2«گزينة  - 117

  دان، در دهان گوارش يافته است.  دقت كنيد در ملخ غذاي ورودي به چينه

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي)  32و  31، 26هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »مهرداد محبي«  »2«گزينة  - 118

 ندارد. نقشي در انتقال گازهاي تنفسي دستگاه گردش مواد،در حشرات 

  كتاب درسي) (تركيبي)  66و  65، 45، 31هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »حميد راهواره«  »1« گزينة - 119

  منظور سؤال، عناصر آوندي هستند.  

  گيرد.   هاي متفاوتي قرار مي هاي آوند چوبي به شكل ليگنين در ديوارة ياخته

  كتاب درسي) (از ياخته تا گياه)  89(صفحة   

----------------------------------------------  

 »فرد اميرحسين بهروزي«  »2«گزينة  - 120

  ند. ا صحيح» ج« و» ب«موارد 

هاي پارانشيمي، كالنشمي و  اي است كه بافت منظور سوال، سامانة بافت زمينه

  شود. اسكلرانشيمي را شامل مي

و سـبب مـرگ پروتوپالسـت    هـاي اسكلرانشـيمي    در ياخته وارهيد شدن يچوب

 .شود يمتوقف رشد 

  كتاب درسي) (از ياخته تا گياه)  90و  88، 87، 81هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  
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m kg12
m kg 21

 

 »كيانوش شهرياري«  » 1« ةگزين - 121

چـه بـيش از    آزمايش و مشاهده در فيزيك اهميت زيادي دارد، امـا آن 

كند، تفكـر   برد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا كرده و مي همه در پيش

هايي است كه  ت به پديدهبسدانان ن ورزي فعال فيزيك انديشه نقادانه و

  شوند.  جه ميها موا با آن

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 14و  7، 2 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »زهره آقاممدي«  » 4«ة گزين - 122

mkgدانيم هر ژول معادل  مي
s

2
1  ابتدا مگاژول را به ژول تبديل كرده .است 2

  آوريم:  دست مي واحد خواسته شده را به اي ه زنجير تبديل سپس با روش و

MJ J  656 56 10   

m g g cmJ kg ( )
kg ms g


     



2 3 210 106 6 256 10 56 10 2 6 110
   

 s cm( ) g
ns ns

    
   



9 6 3 4 18 210 56 10 10 10 102 5606 21 10
  

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 13تا  10و  7 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »سعيد طاهري«  » 3«ة گزين - 123

 .بندي وسيله است تقسيم با كمينةگيري وسايل مدرج برابر  دقت اندازه

پـس   ،قسمت مساوي تقسيم شده اسـت  5كش به  متر خط هر سانتي

cm برابر با كش گيري خط دقت اندازه / cm
1 0   است.  25

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 15و  14 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »اسماعيل حدادي«  » 1«ة گزين - 124

  كل جسم برابر است: ظاهري  حجم مايع بيرون ريخته شده با حجم

m gV cm V cmg

cm

    


1000 3 3500 500
2 3

ÍÄI¶
ÍÄI¶ ®¨

ÍÄI¶
   

تـوان بـا رابطـة     حجم قسمتي از جسم كه از ماده تشكيل شده را مـي 

  محاسبه كرد:  چگالي

m gV cmg/
cm

  


3000 3400
7 5 3

´v]
½jI¶

½jI¶
   

V V V cm     3500 400 100½oÿe ®¨ ½jI¶   

V

V
   

100100 100 20%500
½oÿe

®¨
   

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 18تا  16 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »اسماعيل حدادي«  » 2«ة گزين - 125

  د. صحيح هستن» ب«و » الف«موارد 

  بررسي ساير عبارات: 

ين را ندارنـد و بـه   رهاي مايع نظم و تقارن جامـدهاي بلـو   پ) مولكول

  يكديگر قرار دارند.صورت نامنظم و نزديك به 

هـا، خيلـي    هاي گاز در مقايسه با اندازة آن ت) فاصلة ميانگين مولكول

  تر است.  بيش

  )دهاي فيزيكي موا ويژگي( كتاب درسي) 26تا  24 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »اسماعيل حدادي«  » 1«ة گزين - 126

   ناشي از مايعات برابر است با:  فشار

P gh gh   1 1 2 2   

  

) 2مايع ( ) و1، اگر حجم مايع (است اي كه ظرف استوانه با توجه به اين

  توان نوشت:  نشان دهيم، مي V2و  V1ترتيب با  را به

V V ( V )g ( V )g
P g g

A A A
  

    1 2 1 1 2 21 2   

m g m g (m m )g ( ) Pa
A A
   

    


2 1 10 41 2 1 2 2 10415 10
   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 36تا  32 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 مشترك - ) 1فيزيك (
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 »زهره آقامحمدي«  » 2«ة گزين - 127

  كنيم.  ه ناشي از مايع بر كف ظرف را محاسبه ميابتدا فشار اولي

g kg
cm mP gh P / Pa

h cm / m

 
      

   

3 3

1

1 1000
1000 10 0 1 10001 1 15 5 10 0 1

   

چون حجم قسمت بااليي  ،خالي كنيم از آب داخل ظرف را cm3110گر ا

cm  310 5 آب از قسمت پايين ظرف هم خالي  cm360است پس  50

  رتفاع آب خالي شده از قسمت پايين ظرف برابر است با: شود. ا مي

h / cm 
60 1 540   

  فشار ناشي از مايع در كف ظرف برابر خواهد شد با: 

h / / cmP gh P /         2 5 1 5 3 5 21000 10 3 5 102 2 2   

Pa 350  

  يابيم.  حال تغيير نيروي وارد بر كف ظرف ناشي از تغيير فشار را مي

F PA F (P P ) A F ( )               4350 1000 40 102 1   

/ N     4650 40 10 2 6  

  هاي فيزيكي مواد) (ويژگي كتاب درسي) 36تا  32 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »زاده محمدرضا شيرواني«  » 3«ة گزين - 128

  

  تراز يك مايع ساكن داريم:  با استفاده از برابري فشار در نقاط هم

P P P P PB A h M   0   

  كند: فشاري كه جيوه بر ته لوله وارد مي

 P P P cmHgM h     75 55 200  

  يابيم:  دست آمده را برحسب پاسكال مي حال فشار به

P gh P Pa      
213500 10   برحسب پاسكال :2700010

A rF PA / r
    

2 232 4 27000 3   

r cm  2 r r m     2 4 24 10 2 10   

  است.  cm4 با پس قطر لوله برابر

  هاي فيزيكي مواد) (ويژگي كتاب درسي) 38تا  32 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »ميثم دشتيان«  » 3«ة گزين - 129

  

و  Mداده و بـراي دو نقطـة   نشـان   Pgاگر فشار هواي محبوس را با 

N :فشار را بنويسيم، داريم  

P P ghM   0 1 1   

P P ghN g  2 2   

  توان نوشت:  مي ،Nو  Mاكنون با توجه به برابري فشار در نقاط 

P gh P gh P P gh ghg g          2 2 0 1 1 0 1 1 2 2   

h cm
h cm

  


  

25 15 101
40 15 252
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K U2 2

m
s

20

mv
s

 201

P P ( / ) ( / )g
           3 1 3 21 2 10 10 10 0 8 10 10 25 100   

P P Pag     1200 2000 8000   

  تر است.  از فشار هواي آزاد كم Pa800بنابراين فشار گاز به اندازة 

  هاي فيزيكي مواد) (ويژگي كتاب درسي) 40تا  32 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »ميثم دشتيان«  » 2«ة گزين - 130

در مسير حركت يك شارة متحرك، بـا افـزايش تنـدي     برنوليطبق اصل 

» 4«و » 3«، »1«هـاي   در گزينـه  .شـود  شاره، فشار آن دچار كـاهش مـي  

ـ يلة اصل بركه علت رخداد هر كدام به وس است هايي ذكر شده پديده ولي ن

تـر هنگـام همرفـت     باال رفتن هواي گرم» 2«اما در گزينة  ،شود توجيه مي

  نيروي شناوري وارد بر گاز است. چگالي آن و  نشد  كمگرما به دليل 

  هاي فيزيكي مواد) (ويژگي كتاب درسي) 47تا  40 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »نسب عبدالرضا اميني«  » 4«ة گزين - 131

cmهنگ جريان شاره را برحسب آابتدا 
s

3
   كنيم. داريم: محاسبه مي 

L L cm cm/ /
s s L s

   
3 3 3100 24 0 24   آهنگ جريان شاره 2401

سطح مقطع لولـه   با حال با توجه به رابطة آهنگ جريان شاره كه برابر

  در تندي جريان عبوري است، داريم: 

A r cmA v v   
   

2 2 2
1 1 3 1 3240 3 2401 1 1   

cm mv /
s s

  80 0 81   

A r cmA v v   
   

2 2 2
2 2 3 2 12240 12 2402 2 2   

cm mv /
s s

  20 0 22   

  هاي فيزيكي مواد) (ويژگي كتاب درسي) 45تا  43 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »اسماعيل حدادي«  » 2«ة گزين - 132

ترتيب برابـر   به Bو  Aهاي  با توجه به نمودار، زماني كه تندي جسم

  ها با هم برابر است:  باشد، انرژي جنبشي آن v2و  vبا 

K K m (v ) m (v )A B A A B B  
1 12 2
2 2   

A
B

v v m v m ( v) m mA B A Bv v


   


2 22 42   

  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 55و  54 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »زاده عبداله فقه«  » 2«ة گزين - 133

از  hكنـيم در ارتفـاع    فرض مي .انرژي مكانيكي پايسته است يط خألدر شرا

با هـم برابـر باشـد، در     گرانشي گلولهبشي و پتانسيل انرژي جنسطح زمين، 

  يابيم:  را مي h3مقدار  ،پايستگي انرژي مكانيكياصل حالت با استفاده از  اين

E E K K U K U U      1 2 1 2 2 1 2 2   

( )K U mv (mgh ) h    
21 2022 2 201 2 1 2 22 2   

 h m 102  

hارتفاع به  ،رويم باالتر مياز اين ارتفاع  m5وقتي  m153 رسيم:   مي  

E E K K U   1 3 1 3 3   

mv mv mgh  
1 12 21 3 32 2   

 v v gh ( ) v      
1 1 1 12 2 2 220 10 151 3 3 32 2 2 2  

v
v v       

21 2 23200 150 200 150 1003 32 2   

mv
s

  103   

  (كار، انرژي و توان) كتاب درسي) 70تا  68 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  
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 »مصطفي كياني«  » 3«ة گزين - 134

گيـريم و فاصـلة    پتانسيل گرانشي در نظر مـي انرژي را مبدأ  Bنقطة 

بـا   .آوريـم  دسـت مـي   بهرا تا خط تراز مبدأ پتانسيل گرانشي  Aنقطة 

  توجه به شكل زير داريم: 

  

OH OHOA L / mcos OH / m
/OA

 
     

11 560 0 752 1 5   

OB / mh HB OB OH h / / / mA A


      
1 5 1 5 0 75 0 75   

فقـط   Bفقط انرژي پتانسـيل گرانشـي و در نقطـة     Aوزنه در نقطة 

 ،وجـود دارد  انرژي جنبشي دارد. چون در طـول مسـير مقاومـت هـوا    

 Aهـاي   ماند. بنابراين اختالف انرژي نقطه پايسته نميمكانيكي انرژي 

  كار نيروي مقاومت هوا است. در اين حالت داريم: با برابر  Bو 

B AU ,KE E W (U K ) (U K ) WB A R B B A A R
 

       
0 0   

R AW J , h / m( mv ) (mgh ) WA RB m kg
 

    


1 18 0 7520 0 62   

v /B      
1 26 6 10 0 75 182   

mv v vBB B s
       2 23 45 18 27 9 3   

  (كار، انرژي و توان) كتاب درسي) 73تا  71 ي ها صفحه( 

---------------------------------------------- 

  

 »قامحمديآزهره «  » 3«ة گزين - 135

  يابيم:  كار نيروي شخص را مي ،انرژي جنبشي -با استفاده از قضية كار 

W K W K Kt t    2 1   

W W mvmg 
1 222}h{   

W mg h mv  
1 222}h{   

W mg h mv   
1 2
2}h{  

/ / /W /P / W
t

    
    

10 4 10 1 8 0 4 100 27 22 1 3620 20
}h{   

  (كار، انرژي و توان) كتاب درسي) 74و  73 ،64تا  61 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »نسب اميني عبدالرضا«  » 3«ة گزين - 136

  آوريم:  دست مي ابتدا جرم آب را به

m V kg    1 400 400   

h)باشد و آب بـه انـدازة    مي hدانيم عمق چاه برابر  مي ) متـر در   5

تـوان    آيـد. بنـابراين طبـق رابطـة     توسط تلمبـه بـاال مـي   راستاي قائم 

  : داريم خروجي

mg(h ) P kW W,t sP
m kgt

    


5 5 5000 60
400Â]»oi   

(h ) (h )  
     

400 10 5 3 35000 300 10 4 10 560   

(h ) h h m       300 4 5 5 75 70   

  (كار، انرژي و توان) كتاب درسي) 74و  73 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »سعيد طاهري«  » 2«ة گزين - 137

  داريم:  ،با توجه به رابطة بين مقياس سلسيوس و فارنهايت

F ( )  
9 32 15   

تر از دمـاي   درصد كم 80دهد  عددي كه دماسنج سلسيوس نشان مي

  فارنهايتش است. يعني: 

F ( )  25   
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F( ) , ( ) F ( ) F F     
9 92 1 32 325 5 25   

FF F F F       
9 1632 32 5025 25   

( ) C          
9 91 50 32 18 105 5   

  )دما و گرما( كتاب درسي) 85و  84هاي  هصفح( 

----------------------------------------------  

 »ميثم دشتيان«  » 2«ة گزين - 138

  در حالت اوليه: 

L L L cu L ( )cu Fe Fe    0 11 1 1 1  

تر بودن ضـريب انبسـاط طـولي ميلـة      در حالت ثانويه با توجه به بيش

  تر خواهد بود و داريم:  بيش توان گفت طول ثانويه ميلة مسي مسي مي

L L / m ( )cu Fe
   31 6 10 22 2   

   له از يكديگر داريم:دبا تفريق دو معا

L L /cu Fe
     31 6 10   

( L T) ( L T) /cu cu Fe Fe
        31 6 101 1   

T( L L ) /cu cu Fe Fe
       31 6 101 1   

T( / ) /          5 5 32 10 1 1 2 10 1 1 6 10   

T K   200   

  )دما و گرما( كتاب درسي) 89و  88 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »ابوالفضل خالقي«  » 3«ة گزين - 139

   طبق رابطة انبساط حجمي در اثر تغيير دما داريم:

V V ( )   31   

 ، يكسان است:  هو هم فلز بكار رفت هم حفرني هعي هبراي كل مجموع  

( R)V V

V V R ( R)


 

   

4 2 3
3 3

4 4 23 3
3 3 3

½oÿe ½oÿe

q ± Î q±Î
   

R R

(R R ) R
  



8 83 3
827 27

8 19 193 3 3
27 27

   

  )دما و گرما( كتاب درسي) 94و  93 ي ها صفحه( 

----------------------------------------------  

 »زاده عبداله فقه«  » 3«ة گزين - 140

حجـم واقعـي مـايع و     حجم مايع بيرون ريخته شده از تفاضل افزايش

  آيد، داريم:  افزايش حجم ظرف به دست مي

V V V    ½k{ qÄnow ÍÄI¶ Â ÷ ¤H» ýoË   

V V T ( )V T       3½k{ qÄnow  

V cm , T CV ( )V T
,

K K
 

   
       

  

3

4 5
200 1003 1 18 10 10

½k{ qÄnow  

V ( )       4 58 10 3 10 200 100½k{ qÄnow   

/ / cm    4 4 37 7 10 2 10 15 4  

  )دما و گرما( كتاب درسي) 94و  93 ي ها صفحه( 

 ----------------------------------------------  
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 »علي رحيمي«  »3«ة زينگ - 141

  تري دارند.   پرتوهاي فروسرخ نسبت به فرابنفش طول موج بلندتر و انرژي كم
  )كيهان زادگاه الفباي هستي( كتاب درسي) 20و  19 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 142

X34 هـاي  داريم كه تعداد ايروتـوپ  Xاتم  32در كل  و تعـداد   9برابـر   1

X32هاي ايزوتوپ   است.  23برابر  2
: A1و 1جرم ايزوتوپ : A2 2جرم ايزوتوپ   

A f A f
M

   
    

9 34 23 321 1 2 2 100 10032IÀï´UH ®¨
  جرم اتمي ميانگين

/ amu32 56   
  كيهان زادگاه الفباي هستي)( كتاب درسي) 15ة (صفح 

----------------------------------------------   

 »كوكنده حسن رحمتي«  »2«ة زينگ - 143

از ورود بخش قابل توجهي از محافظ دارد، زيرا اوزون در اليه استراتوسفر نقش 
  كند.  هاي خطرناك فرابنفش خورشيد به زمين جلوگيري مي تابش

  )ردپاي گازها در زندگي( كتاب درسي) 76تا  73 هاي ه(صفح 
 ----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 144

  27 2   ها الكترونها = تعداد  تونوپرتعداد  –يون  بار 25
n e n   7 32   
A n p    32 27 59   

amu  32 27    amu برحسب جرم اتم 59

/ gamu / g
amu

    
241 66 10 2359 9 794   برحسب گرم  جرم يك اتم 101

  (كيهان زادگاه الفباي هستي) كتاب درسي) 14و  13، 5 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »دامن طاهر خشك«  »2«ة زينگ - 145
CaCl FeF BaS (NH ) CO Mg(OH) Ca (PO )2 3 4 2 3 2 3 4 2

11 1 2 1 3
2 3 1 2 2

KÃ¨oU
IÀï·¼ÃUI¨  nIμ{
IÀï·¼Ãº A nIμ{

 

  )ركيبيت( كتاب درسي) 92تا  89و  53،54 هاي ه(صفح
----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »2«ة زينگ - 146

  است:  Dتوان دريافت كه يون اين فلز  ، ميDبا توجه به سولفيد عنصر 

D S D S   22   
 فلـزي از عناصـر واسـطه ماننـد مـس     يـا  است يا از گروه اول  Dصورت  بدين
  است.  11باشد. فلز مس عنصري از گروه  مي

Aاز طرفي با توجه به اكسيد  O2 و  3داراي بـار   Aتوان گفت فلـز   مي 3

Aيون  3  .است  
  .  است 17از گروه يك نافلز  Bدهد كه عنصر  نشان مي HBتركيب مولكولي 
باشـد   مـي  B ،1يك تركيـب يـوني اسـت و بـار      AB2كه  با توجه به اين

Aيون و  2داراي بار  Aتوان گفت فلز  مي 2  .نيز است  
)ظرفيتي بـوده   يك يون چند Aصورت فلز  بدين , ) 3 توانـد از   و مـي  2
  باشد.  10و  9، 8، 7، 6، 5هاي  گروه

  درست است. » 2«ها گزينة با توجه به توضيحات ارائه شده تن
  )ركيبيت( كتاب درسي) 56تا  53و  13تا  10 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »4«ة زينگ - 147

  صورت زير است:  واكنش محلول سديم كلريد و محلول نقره نيترات به
NaCl(aq) AgNO (aq) AgCl(s) NaNO (aq)  3 3   

ها رسوبي سفيد رنگ بوده و مجموع ضرايب استوكيومتري مواد  يكي از فراورده
  درست است. » 2«و » 1«هاي  است، بنابراين گزينه 3محلول در آب 

  »: 3«گزينة 
molNaCl molAgCl?molAgCl / gNaCl / molAgCl
/ gNaCl molNaCl

   
1 15 85 0 158 5 1

   

   »:4«گزينة 
/ molAgNOL molNaCl?gNaCl mLAgNO

mL LAgNO molAgNO
   

0 11 13100 3 1000 1 13 3

 / gNaCl / gNaCl
molNaCl

 
58 5 0 5851   

  نادرست است. » 4«بنابراين گزينة 
  )آب، آهنگ زندگي( كتاب درسي) 100تا  98و  89 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »4«ة زينگ - 148

، COگاز  CO2 ،Bگاز  Aبا توجه به توضيحات موجود در صورت سوال، 
C  تركيبCaO  وD  گازSO2 باشد.  مي  

  ها:   بررسي همة گزينه
  هاي اسيدي است. (درست)  يكي از عوامل اصلي ايجاد باران SO2گاز »: 1«گزينة 
  شود. (درست)  ، كلسيم كربنات توليد ميCaOو  CO2از واكنش »: 2«گزينة 

CaO(s) CO (g) CaCO (s) 2 3   
 يابد. كاهش مي pHشود و  آب اسيدي مي ،CO2در اثر انحالل گاز »: 3«گزينة 

  درست) (

  و  : COو  SO2ساختار لوويس »: 4«گزينة 

  درست)نا. (استها با هم برابر  هاي پيوندي آن مشخص است كه الكترون
  ردپاي گازها در زندگي)( كتاب درسي) 72تا  70و  60تا  54 ،49 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »علي مؤيدي«  »2«ة زينگ - 149

  صورت زير است:  ها به و مجموع ضرايب آنها  واكنش شدة موازنه معادله 

  مشترك - ) 1شيمي (
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KNO K O N O  4 2 2 53 2 2   »1«گزينة :2
C H (NO ) CO H O N O   4 12 10 63 5 3 3 2 2 2   »2«: گزينة 2

C H O CO H O  5 3 43 8 2 2   »3«: گزينة 2
Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O  3 2 62 3 4 3 4 2   »4«: گزينة 2

  ردپاي گازها در زندگي)( كتاب درسي) 64تا  62 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »علي جعفري«  »4«ة زينگ - 150

  . ها صحيح است همة عبارت
  گي)ردپاي گازها در زند( كتاب درسي)58و  51تا  48 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »اميرحاتميان«  »3«ة زينگ - 151

  درست هستند.  »پ«و » الف« هاي عبارت
  :  هاي نادرست عبارتبررسي 

    صورت زير است. مونوكسيد بهسوختن گاز كربن  معادلة موازنه شده  ب)
CO O CO 2 22 2   

 
ــا  مول واكنش دهنده ه
2 2

2 1 3
½jn»AoÎ −¼¶   

  دهد.  مي  پذير است و با اغلب عنصرها و مواد واكنش ت) اكسيژن گازي واكنش
  ردپاي گازها در زندگي)( كتاب درسي) 72و  67، 64تا  62، 58تا  56 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »3«ة زينگ - 152

CH)ابتدا واكنش سوختن متان  H)و هيدروژن  4( نويسيم، سپس  را مي 2(
x)گيريم بنابراين  در نظر مي yو جرم متان را  xرا  H2جرم  y )  16   

H (g) O (g) H O(l) 2 22 2 2   
CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  2 24 2 2 2   

  آوريم:   اكنون جرم آب توليد شده در دو واكنش را به دست مي
molH molH O gH O

xgH x gH O
gH molH molH O

   
1 2 182 2 2 92 22 2 12 2 2

   

molCH molH O gH O
ygCH / y gH O

gCH molCH molH O
   

1 2 184 2 2 2 254 216 1 14 4 2
   

گـــرم اســـت بـــه عبـــارتي:  90جـــرم كـــل آب توليـــد شـــده برابـــر بـــا 
( x / y ) 9 2 25 90   

  را حساب نمود.  yو  xتوان با دو معادله و دو مجهول،  اكنون مي
x y
x / y x g , y g
 

     

16
9 2 25 90 8 8   

  آوريم:   دست مي را به گاز اكسيژن مصرف شدهدر نهايت حجم 
molCH molO / LO

?LO gCH / LO
gCH molCH molO

    
1 2 11 24 2 28 11 22 4 216 1 14 4 2

   

molH molO / LO
?LO gH / LO

gH molH molO
    

1 1 11 22 2 28 22 42 2 22 2 12 2 2
   

/ / / LO  22 4 11 2 33 6    O2مجموع گاز  2
  (ردپاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 81و  80 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 153

  نادرست هستند. » ب« و »الف«عبارات 
  هاي نادرست: بررسي عبارت

طيف نشري خطي هيدروژن را توجيـه كنـد ولـي     بور توانست اتمي الف) مدل
  را نداشت.  عنصرهاتوانايي توجيه طيف نشري خطي ديگر 

هاي موجـود در آن   ا افزايش فاصلة الية الكتروني از هسته، انرژي الكترونبب) 
  يابد.   افزايش مي

  (كيهان زادگاه الفباي هستي) كتاب درسي) 27تا  24 ،20 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »3«ة زينگ - 154

   صورت زير است: ها به ساختار لوويس اين يون

  
   PO 34                NO3                   CO 23            SO 24   

  ها:  بررسي همة عبارت
  ها چهار پيوند اشتراكي وجود دارد. (نادرست) الف) در ساختار همة اين يون

  ها با هم برابر نيست. (نادرست) هاي ناپيوندي در ساختار اين يون الكترونتعداد ب) 
  درست). (ناپيوندي ندارد  ها الكترون پ) اتم مركزي در هيچ كدام از اين يون

COهاي پيوندي بـه ناپيونـدي در دو يـون     ت) نسبت الكترون 23  وNO3 

1برابر 
  است. (درست) 2

  )تركيبي( كتاب درسي) 92تا  89و  56تا  54 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 155

  : ها همة عبارتبررسي 

X   الف) نادرست: C : s / s p 2 2 21 2 26 6   

X  ب) درست:  Fe : s / s p / s p d / s 2 2 6 2 6 6 21 2 2 3 3 3 426 26   
12هاي زيراليه  تعداد الكترونp   
    dهاي زيراليه  تعداد الكترون 6
  درست:  )پ

X :[ Kr] d s ,  5 14 5 6 542 36 ½»o¬ ½n»j   

 4در دوره  توانـد  مـي  ختم شده اسـت  s14به  آن الكترونيعنصري كه آرايش 
)يـك  هـاي   گروه اي و  جدول دوره K)19 ، شـش( Cr)24  يـازده و( Cu)29 

  .  داشته باشدقرار 
   ت) نادرست:

Cr :[ Ar] d s Mn :[ Ar] d s5 1 5 23 4 3 424 18 25 18   
  با هم برابر نيست. ها آن آخر ةاليزيرهاي  تعداد الكترون

  )كيهان زادگاه الفباي هستي( كتاب درسي) 34تا  27 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   



  
  

  24: ةصفح                                             دهم  تجربياختصاصي پاية                   مشترك             العاده)    (فوق –خرداد  9آزمون             
  

 

 

 »پور احمدرضا جشاني«  »1«ة زينگ - 156

  آوريم:   به دست مي C25پذيري اين نمك را در دماي  ابتدا انحالل

gCS / S / ( ) /
gH O

 
      

250 3 25 0 3 25 25 32 5 100 2
   

32/مقدار  C25گرم آب  100به اين صورت در  گرم از اين نمـك حـل    5

132/شده تا  شود، اكنون جرم حـل شـونده    لگرم محلول سير شده حاص 5

  آوريم:  گرم محلول را به دست مي 530موجود در 

/ g / g x g
g xg

 132 5 32 5 130
530

−¼±d¶ ½kº ¼{ ®e
   

  : كنيم ه ميحال مول حل شونده و حجم محلول را محاسب

molX?molX gX molX
g X

  
1130 265   

mL L?L g / L
/ g mL

   
1 1530 0 51 06 1000−¼±d¶   

  آوريم:  دست مي در نهايت غلظت مولي اين محلول سير شده را به

mol.L
/

   
2 140 5

½kº ¼{ ®e −¼¶
Â²¼¶ SÊ±ü

−¼±d¶ ´\e
  غلظت مولي 

  )آب، آهنگ زندگي( كتاب درسي) 103تا  98 هاي ه(صفح 

 ----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »1«ة زينگ - 157

 KOHبايد جرم حل شوندة  ppmبرحسب  KOHبراي محاسبة غلظت 

  در محلول و جرم محلول را به دست بياوريم:  

K(s) H O(l) KOH(aq) H (g)  2 2 22 2   

gK molK molKOH gKOH?gKOH / mgK
mgK gK molK molKOH

    
1 1 2 563 9 1000 39 2 1

   

/ gKOH  35 6 10   

mL g?g L g
L mL

   
1000 12 20001 1−¼±d¶ −¼±d¶   

/ppm ppm / ppm


     


35 6 106 610 10 2 832 10
½kº ¼{ ®e ³o]
−¼±d¶ ³o]

   

  آب، آهنگ زندگي)( كتاب درسي) 95و  94 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »كوكنده حسن رحمتي«  »1«ة زينگ - 158

  هاي نادرست:   بررسي گزينه

مخلوطي از گازهاي اكسـيژن و هيـدروژن در حضـوركاتاليزگر يـا     »: 2«گزينة 

در كند امـا   شود و آب توليد مي ميجرقه در يك واكنش سريع و شديد، منجر 

يـا جرقـه،    گرمخلوطي از گازهاي نيتروژن و هيدروژن حتي در حضور كاتـاليز 

  دهد.  هيچ واكنشي رخ نمي

بهينـه بـراي انجـام ايـن     هـابر، يـافتن شـرايط      ترين چالش بزرگ»: 3«گزينة 

  واكنش بود.  

در فرايند هابر در شرايط بهينه، مقدار قابل توجهي آمونياك توليد »: 4«گزينة 

واهـد شـد، زيـرا ايـن     ها به فـراورده تبـديل نخ   دهنده شود، اما همه واكنش مي

  پذير است.  واكنش برگشت

  ردپاي گازها در زندگي)( كتاب درسي) 82و  81 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »3«ة زينگ - 159

  ها:   بررسي همة گزينه
  »: 1«گزينة 

X s / s p / s p d / s 2 2 6 2 6 6 21 2 2 3 3 3 426   
الية آخـر بـوده و عنصـري از گـروه هشـتم      زير الكترون در 2اين عنصر داراي 

  است. اي  جدول دوره
   »:2«گزينة 

X s / s p / s p 2 2 6 2 51 2 2 3 317   
lالكترون با  11اين عنصر داراي  1 هـاي موجـود در    (الكترونp2  وp3 (

  است. اي  جدول دوره سوم  بوده و از دورة
  »: 3«گزينة 

X s / s p / s p / s 2 2 6 2 6 21 2 2 3 3 420   

Xكاتيون پايدار اين عنصر از گروه دوم بوده و داراي  2   است اما عنصـري از
  باشد. (نادرست)   مياي   جدول دورهدورة چهارم 

    »:4«گزينة 

X s / s p 2 2 61 2 210   
  باشد.   مياي  ورهجدول د 18الكترون ظرفيتي و از گروه  8اين عنصر يك گاز نجيب با 

  (كيهان زادگاه الفباي هستي) كتاب درسي) 34تا  27 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 160

22/ حجم هر مول گاز atm1و فشار  C0در دماي  بنـابراين   است،ليتر  4
162/برابر  atm1و فشار  C0 در دماي اين نمونه گازحجم  ليتر خواهد  4
  توان نوشت: مي پسبود، 

P V P V V/ V /
T T


   

21 162 41 1 2 2 2 89 232273 3001 2
   

  زندگي) ردپاي گازها در( كتاب درسي) 80تا  77 هاي ه(صفح 
----------------------------------------------   

  
 
 



  
  

  25: ةصفح                                             اختصاصي پاية دهم  تجربي                    غيرمشترك              - العاده) (فوق خرداد 9آزمون           
  

 

  

 »مهرداد خاجي«  »2«ة زينگ - 161

  پيشامد مطلوبي باشد، داريم:  Aاگر 

A {( , ), ( , ), ( , ),( , ), ( , ),( , ), ( , ), ( , )} 3 6 4 5 4 6 5 4 5 6 6 3 6 4 6 5  

  n(A) , n(S)  8 36   

  n(A)P(A)
n(S)

   
8 2
36 9   

   كتاب درسي) 151تا  142 هاي (صفحه

 ----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »4«ة زينگ - 162

  كمي پيوسته  مقاومت يك ترانزيستور 

  كمي پيوسته  شدت زلزله 

  كيفي ترتيبي  ميزان عالقه به تماشاي فيلم (كم، متوسط، زياد) 

  كمي پيوسته گي هوا آلود مقدار

  كمي پيوسته  طول عمر يك وسيله برقي 

  كيفي ترتيبي  مراحل كشت 

   كمي پيوسته سرعت وزش باد 

  كمي گسسته  تعداد درختان موجود در پارك 

  تا است.  5 ،پس تعداد متغيرهاي كمي پيوسته

   كتاب درسي) 170تا  159 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »2«ة زينگ - 163

  
n

n

 
 
 

2
2

  دختر  2احتمال داشتن  

  
n

n

 
 
 

3
2

  دختر  3شتن احتمال دا 

  
n n

n n
nn n

   
   

              
   

2 3 52 32 2
   

nتوجه كنيد اگر  n
a b
   

   
   

aباشد،   b  يا استa b n   .است  

   كتاب درسي) 151تا  142هاي  صفحه(

----------------------------------------------   

 »شيرزاد كيميا«  »2«ة زينگ - 164

n(S)رقمي برابر با  3تعداد كل اعداد طبيعي     9 10 10   است.   900

پذير نباشـد   بخش 5انتخاب شده بر  ارقام عددبراي اين كه حاصل ضرب 

، 3، 4 ،6، 7، 8، 9يعني با استفاده از ارقام  را كنار بگذاريم، 5صفر و بايد 

شـوند   اين اعداد ساخته مي ارقمي كه ب 3ساخته شود. تعداد اعداد  1، 2

n(A)برابر    8 8   است. پس:   8

  P(A)  


 
8 8 8

9 10 10   

   كتاب درسي) 151تا  142 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »پور خان سهيل حسن«  »3«ة زينگ - 165

جذور قد بدن كميتي است كه از تقسيم وزن شخص بر م شاخص تودة

تواند اختيار كنـد، بنـابراين متغيـر     آيد و هر مقدار را مي دست مي او به

كمي پيوسته است. شغل افراد يك جامعه، مقدار نـدارد و فقـط داراي   

بنـابراين متغيـر كيفـي اسـمي     ع هستند و ترتيب خاصي نيز ندارند، نو

هاي اشخاص در ارتش نيز داراي ترتيب خاصي است، پس  است. درجه

  ر كيفي ترتيبي است.متغي

   كتاب درسي) 170تا  159 هاي (صفحه 

----------------------------------------------   

 »كيميا شيرزاد«  »1«ة زينگ - 166

n(S)هاي ممكن  تعداد كل حالت ! انتهـاي   2پدر و مادر در است.  5

2ها  باشند و فرزندان در ميان آن صف مي 3 2 1 1   

n(A) !  2 3 1   

  n(A) !P(A) /
n(S) !

 
   

2 3 1 0 15   

   كتاب درسي) 151تا  142 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »2«ة زينگ - 167

  حرف 4انتخاب      حرف 4جايگشت   

  n(S) ! !


 

     
 

6 4 15 4 3604   

  غيرمشترك - ) 1رياضي (
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هـا را   آنكـه   انـد  انتخاب شـده » ل«و » گ«دو حرف  ،Aدر پيشامد 

دهيم. ايـن دسـته بـا دو حـرف ديگـري كـه        داخل يك دسته قرار مي

  جايگشت دارند.  3!شوند  انتخاب مي

  n(A) ! !
 

       
 



4 3 2 6 6 2 722   

  

  n(A)P(A)
n(S)

   
72 1
360 5   

   كتاب درسي) 151ا ت 142هاي (صفحه 

----------------------------------------------   

 »كيميا شيرزاد«  »2«ة زينگ - 168

  P(B) P(B ) P(B) / P(B) /      1 0 7 1 0 3   

  P(A B ) P(A B) P(A) P(A B)
/ / /

    
  0 4 0 2 0 2

    

  P(A B) P(A) P(B) P(A B)
/ / / /

  
   0 4 0 3 0 2 0 5

    

  P(A B ) / /
P(A B) /


  

0 2 0 40 5



   

   كتاب درسي) 151تا  142 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »علي فارسي«  »4«ة زينگ - 169

n(S)نفر صورت گرفته، پس:  100نظرسنجي از  100   اگـرA  وB 

سـت در نظـر   مندان بـه دروس رياضـي و زي   ترتيب مجموعه عالقه را به

  گاه طبق فرض:  بگيريم، آن

n(A B)
n(A )

 
  

30
50   

  داريم: 

n(A) n(S) n(A )    100 50 50   

Aبه دو دستة  Aاعضاي  همجموع B  وA B  :تقسيم مي شوند، پس  

n(A) n(A B) n(A B)      

n(A B) n(A B)    50 30 20    

P(Aپس احتمال موردنظر يعني  B) شود با:  برابر مي   

n(A B)P(A B)
n(S)

  
20 1

100 5
   

   كتاب درسي) 151تا  142 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »وهاب نادري«  »1«ة زينگ - 170

Aاگر  B گاه  باشد آنP(A) P(B) n(A) n(B)     

  باشد.  ولي عكس اين جمله صحيح نمي

 Sاي  دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aدر شكل زير  براي مثال اگر

n(A)چون باشند،  n(B)  است، پسP(A) P(B) شـود ولـي    مي

  نيست.  Bزير مجموعة پيشامد  Aپيشامد 

  
   كتاب درسي) 151تا  142هاي  صفحه(

---------------------------------------------- 

  

 »مهرداد محبي«  »2«نة گزي - 171

 يها ها و مولكول نيهستند كه در ساختار پروتئ يو فسفر دو عنصر مهم تروژنين

  .كنند يم شركت يوراثت

  كتاب درسي) 98حة (صف  

----------------------------------------------  

 »مهرداد محبي«  »2«گزينة  - 172

به نام  ينديدر فرا ها سنگ ييايميو ش يكيزيف بيخاك از تخر يرآليذرات غ

  .شوند يم جاديا يهوازدگ

  كتاب درسي) 98(صفحة   

----------------------------------------------  

 »فرد اميرحسين بهروزي«  »4«گزينة  - 173

 يسطح ةي، ال)هوموس( اخاكيگكنند.  ساز، آمونيوم توليد مي هاي آمونياك باكتري

NH4(نظير مثبت  يها وني ،يمنف يبا داشتن بارهاو  خاك است
 را در سطح) +

  .دارند ينگه م خود

  كتاب درسي) 99و  98هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »طاهري راسفنديا«  »3«گزينة  - 174

  هاي آبي ياختة نگهبان ندارند.  روزنه

  كتاب درسي) 109تا  107و  87هاي  (صفحه  

 ----------------------------------------------  

  غيرمشترك - ) 1شناسي ( زيست

  جايگشت                  
  2كل     انتخاب                    

 حرف ديگر                          

  جايگشت   
  داخل دسته  
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 »اميرحسين ميرزايي«  »2«گزينة  - 175

پنبه  هاي درون پوست در ديوارة جانبي خود داراي نواري از جنس چوب ياخته

شود. بنابراين آب و مواد محلول در آن،  هستند كه به آن نوار كاسپاري گفته مي

توانة هاي درون پوست (مسير سيمپالستي) به اس توانند از درون ياخته فقط مي

آوندي منتقل شوند. انتقال سيمپالستي حركت مواد از پروتوپالست يك ياخته به 

  هاست.  ياختة مجاور، از راه پالسمودسم

  كتاب درسي) 111تا  105هاي (صفحه  

----------------------------------------------  

 »عيسائيمحمد «  »1«گزينة  - 176

ران رابطة همزيستي دارد. دقت كنيد هر دوي وا ها با گياهان تيره پروانه ريزوبيوم

  گيرند.  ها در يك بوم سازگان قرار مي آن

  كتاب درسي)  103و  99، 8 هاي (صفحه  

----------------------------------------------  

 »عليرضا آروين«  »1«گزينة  - 177

 پنبه از جنس چوب ينوار يخود دارا يجانب ةواريپوست در د درون يها اختهي

آب و مواد  ،نيبنابرا شود. يگفته م يهستند كه به آن نوار كاسپار )نيسوبر(

  پوست شوند. درون يها اختهيوارد  يآپوپالست ريمس قيتوانند از طر يمحلول آن نم

مانند  شهيدر ر هيال نيكنند. ا يپوست انتقال مواد را كنترل م درون يها اختهي

به  يآپوپالست ريمضر مس اياخواسته از ورود مواد ن مانع كند كه يعمل م يصاف

از  رونيمواد جذب شده به ب برگشت از نيپوست، همچن شوند. درون يم اهيدرون گ

 .ابدي يم ادامه ريپوست حركت در هر سه مس كند. بعد از درون يم يريجلوگ شهير

پوست،  درون يجانب يها وارهيعالوه بر د ينوار كاسپار اهان،يگ يبعض ةشيدر ر

. در كند يم رممكنيها را غ اختهي نيپوشاند و انتقال مواد از ا يم زين را يتپش ةواريد

. دارند شكل U ها ظاهر نعلي يا نوري اين ياخته كروسكوپيم ريو ز يبرش عرض

معبر وجود دارند كه  ةاختيبه نام  ،يا ژهيو  يپوست ندرو يها اختهي اهانيگ نيدر ا

 نيا قياز طر آوندها انتقال مواد به در اطراف خود هستند و يفاقد نوار كاسپار

  شود. يها انجام م اختهي

  كتاب درسي) 106و  105هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »سيدپوريا طاهريان«  »2«گزينة  - 178

تر  اي است. در بيش گيري فشار ريشه شكل، نشان دهندة آزمايشي براي اندازه

  ي نقش كمي در صعود شيرة خام دارد. ا گياهان فشار ريشه

  كتاب درسي) 107صفحة (  

----------------------------------------------  

 »سعيد شرفي«  »4«گزينة  - 179

  براي گياه آزوال صحيح است. » ب«براي گياه سس و مورد » ج«و » الف«موارد 

  بررسي موارد: 

هاي مكنده ايجاد  چد و بخشپي الف) گياه سس به دور گياه سبز ميزبان خود مي

  كند.  كند كه به درون آوندهاي گياه نفوذ و مواد مورد نياز انگل را جذب مي مي

  وجود دارد. يشمال و مزارع برنج كشور به فراوان يها در تاالبب) گياه آبزي آزوال، 

  ز ندارد. تج) سس، نوعي گياه انگل است كه توانايي فتوسن

دارد.  يزيانگ ترشد شگف تروژنياز ن ريفق يدر نواح زين گونرا اهيگد) 

انجام  تروژنين تيتثب اه،يگ نيدرون ساقه و دمبرگ ا ستيهمز يها يانوباكتريس

  .كنند ياستفاده م اهيگ يفتوسنتز محصوالت و از دهند يم

  كتاب درسي) 104و  103هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

 »يدپوريا طاهريانس«  »4«گزينة  - 180

  شود. اسمز نوعي انتشار است. انتقال آب از طريق فرايند اسمز انجام مي

 فعال، با انتقال شه،ير يآوندها رامونيزنده پ يها اختهيپوست و  درون يها اختهي

عمل باعث  ني. اكنند يمنتقل م يچوب يرا به درون آوندها يمعدن يها وني

ورود آب به درون آوند  جهيو در نت يفشار اسمز شيها، افزا وني نيا مقدار شيافزا

 شيافزا شهير يچوب يها، فشار در آوندها وني شود. در اثر تجمع آب و يم يچوب

   كند. يم جاديرا ا يا شهيو فشار ر ابدي يم

  كتاب درسي) 107و  15تا  12هاي  (صفحه  

----------------------------------------------  

  

 »ميثم دشتيان«  »1«ة زينگ - 181

نمايش دهيم، در پرتاب يك جسـم   Wfبا اگر كار نيروي اصطكاك را 
دهد، نيـروي   روي سطح افق، تنها نيروي وارد بر جسم كه كار انجام مي

   اصطكاك است. بنابراين:

W K m(v v )t    
1 2 22 12   

W m ( ) mf      
1 100 400 1502   

Q | W | m mf   
20 1 150 30100 5   

Q mc m m / C       30 150 0 2   
   (دما وگرما) كتاب درسي) 99تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

  غيرمشترك - ) 1فيزيك (
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 »زاده عبداله فقه«  »2«ة زينگ - 182

   كنيم: برد در ابتدا حساب مي را باال مي مايعمقدار گرمايي كه دماي 
m g / kgQ mc Jc , C

kg.K

 
 

    

60 0 06
1500 50 30 20

   

Q / J   0 06 1500 20 1800   
با توجه به تـوان   ، در اين مدت به جسم رسيده كهحال درصد گرمايي 

  يابيم:  گرمكن مي
Q Q J

P W , t sPt
  

 
1800100 300   درصد گرماي مفيد گرمكن 24


 


1800 100 25%300   درصد گرماي مفيد 24

  (دما وگرما) ي)كتاب درس 99تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »زاده عبداله فقه«  »1«ة زينگ - 183

  گرما داريم:   با توجه به رابطة

Q mc    
Q m c V cA A A A A A A A
Q m c V cB B B B B B B B

  
       

  
1   

cB/ VB B A A
V cB B B B B

  
       

  

1
0 8 2 16 121 1 10 2   

A
B


  


20 5
16 4   

    (دما وگرما) كتاب درسي) 99تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »داراني شهرام احمدي«  »2«ة زينگ - 184

جمع جبري گرماهاي مبادله شده بين آب  ،تا رسيدن به تعادل گرمايي

  و قطعة مسي صفر است. 

Q Q 01 2   

m c ( ) m c ( )e e        01 1 1 2 2 2   

/ ( ) / ( )e e        0 760 4200 20 0 5 380 109 0   

Ce   25   
C     25 109 84u¶   

  و كلوين برابرند در نتيجه:  تغيير دما درمقياس سلسيوس

T K  84   
  (دما وگرما) كتاب درسي) 102تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »مصطفي كياني«  »2«ة زينگ - 185

 Cتـا بـه آب    C0كل گرماي داده شده به يخ  ،زير ةروا طبق طرح

Qتبديل شود برابر  mL mct F    .است  

درصد اين مقدار گرما صرف ذوب يخ شده است. چون گرمايي كـه   80

Qشود برابر  صرف ذوب يخ مي mLF توان نوشت:  است، مي  

  

Q Q mL / (mL mc )t F F     
80 0 8100   

mL / mL / mc / mL / mc( )F F F      0 8 0 8 0 2 0 8 0   

F
JL
gL c /F Jc /

g. C


     




336
4 336 4 4 2

4 2
   

C   20   

  (دما وگرما) كتاب درسي) 106تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »ميثم دشتيان«  »2«ة زينگ - 186

Qطبق رابطة  mLFJ»l توان گفت در نمودار  ميQJ»l برحسبm، 

است. طبـق اطالعـات درج شـده روي نمـودار      LFگر  شيب هر خط بيان

  است (چرا؟) پس:  B، سه برابر شيب خط Aتوان گفت كه شيب خط  مي

LF(A)
LF(B)

 3   

mاز طرفي طبق رابطة  V  ودن حجم دو مـاده و  با توجه به برابر ب

   توان نتيجه گرفت: مي ،باشد مي Bدو برابر چگالي  Aكه چگالي  اين

mA A
mB B


 


2   

كه دو ماده در دماي ذوب خود باشند، حداقل گرماي الزم بـراي   زماني

Qها، طبق رابطة  ذوب آن mLF آيد. پس: دست مي به   

LQ m F(A)A A
Q m LB B F(B)

    2 3 6   

  (دما وگرما) كتاب درسي) 106تا  103 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   
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 »مصطفي كياني«  »3«ة زينگ - 187

و دمـاي آن  دهيم  به جسم گرما مي Cبا توجه به نمودار در دماي 

دهـد و از جامـد    كند، پس جسم در اين دما تغيير حالت مي تغيير نمي

شود كه مقدار گرماي مورد نياز بـراي تغييـر حالـت     به مايع تبديل مي

  برابر است با:

m kg
F F

kJmL / / kJ L
kg

    1344 5 10 5 334 334  

تغييــر دمــا  ،رســد بــه صــفر مــيC5كــه جســم از دمــاي هنگــامي

  باشد، پس:  ميC5برابر

m kg , C
Q / kJ JQ mc Q c 
 

     1 5
10 5 10500 1 5 10500


   

Jc
kg. C

  2100    

  (دما وگرما) )درسي كتاب 106تا  96هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »زاده عبداله فقه«  »2«ة زينگ - 188

بـه آب صـفر درجـه     دهـد تـا   ابتدا مقدار گرمايي كه آب از دسـت مـي  

  يابيم:  سلسيوس تبديل شود را مي

Q m c / ( ) J      400 4 2 20 0 33600JA JA JA JA   

حال مقدار گرمايي كه يخ نياز دارد تا بـه آب صـفر درجـة سلسـيوس     

  يابيم:  تبديل شود را مي

Q m c m L /F        50 2 1 10 50 336gÄ gÄ gÄ gÄ gÄ   

J  1050 16800 17850  

ر از گرماي مورد نياز ت دهد بيش پس مقدار گرمايي كه آب از دست مي

يخ است پس گرماي اضافي باقي مانده باعث باال رفتن دماي مجموعـه  

  شود.  شده ميآب ب و يخ آ

(m m )c Q Q    JA gÄ JA JA ggÄÄ   

( ) / ( )e       50 400 4 2 0 33600 17850   

/ / Ce e      450 4 2 15750 8 3   

  (دما وگرما) كتاب درسي) 106تا  96 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »زادده عبداله فقه«  »4«ة زينگ - 189

  بررسي عبارات: 

ها، زمين ساحل سردتر از آب دريا اسـت، پديـدة    در شبالف) درست ـ  

  .شود همرفت موجب نسيمي از سوي ساحل به سمت دريا مي

، انتقال گرما همراه بـا  ب) درست ـ در همرفت برخالف رسانش گرمايي 

  گيرد.  صورت ميز خود ماده هايي ا بخشانتقال 

اد در هـاي آز  هـاي اتمـي، الكتـرون    در فلزات عالوه بر ارتعـاش درست ـ  ج) 

رساناهاي گرمايي بسيار  ،نسبت به ساير اجسام انتقال گرما نيز نقش دارند و

كننـد.   به سرعت حركت مـي  و ها كوچك هستند الكترون .تري هستند ي قو

  شوند. ها سبب رسانش گرمايي مي مها و ات در برخورد با ساير الكترون

تابش گرمايي از سطح عالوه بـر دمـا بـه مسـاحت، ميـزان      درست ـ  د) 

بستگي دارد. سطوح صاف و درخشان  نيز صيقلي، رنگ سطح آن جسم

  تري دارند.  تابش گرمايي كم

  (دما وگرما) كتاب درسي) 117تا  111 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »ميثم دشتيان«  »3«ة زينگ - 190

تر با رنگ قرمز و نـواحي   نگار، نواحي گرم در تصوير مشاهده شده در دما

 Aتـوان گفـت جسـم     شوند. بنـابراين مـي   سردتر با رنگ آبي ديده مي

بنـابراين چـون   تري اسـت.   بوده و داراي دماي بيش Bتر از جسم  گرم

داراي  Aپـس جسـم    ،هاي سطح دو جسم مشابه اسـت  ابعاد و ويژگي

  باشد. مي Bتري نسبت به جسم  تابش گرماي بيش

  (دما وگرما) كتاب درسي) 117تا  115 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   
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 »امير حاتميان«  »4«ة زينگ - 191

فرار نيز بـاقي   ليهاي آ ها، تركيب چون پس از تقطير عالوه بر ميكروب

  ها است.)  مانند (كلرزني براي از بين بردن ميكروب مي

   كتاب درسي) 119ة (صفح 

----------------------------------------------   

 »ملكان سليماني منصور«  »4«ة زينگ - 192

 ،باريم كلريد، سديم كلريد و سـديم سـولفات در آب محلـول هسـتند    

تـر   ون ـ دوقطبـي از ميـانگين پيونـدهاي اوليـه قـوي      ي نيرويبنابراين 

يون ـ دوقطبي قوي   نيرويباشد ولي باريم سولفات نامحلول بوده و  مي

  دهد.  تشكيل نمي

   كتاب درسي) 113و  112 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »4«ة زينگ - 193

  باشد.  L1ها  كنيم حجم تمامي محلول فرض مي

  

CaCl Ca Cl
mol mol mol mol

  



2 22
1 1 2 3 ·¼Ä

   

CuSO Cu SO
/ mol / mol / mol mol

  



2 24 4
0 5 0 5 0 5 و1 ·¼Ä

  »1«: گزينة 

CuSO Cu SO
mol mol mol mol

  



2 24 4
1 1 1 2 ·¼Ä

  »2«: گزينة 

Na SO Na SO
/ mol mol / mol / mol

  



222 4 4
0 5 1 0 5 1 5 ·¼Ä

  »3«: گزينة 

Na SO Na SO
mol mol mol mol

  



222 4 4
1 2 1 3 ·¼Ä

  »4«: گزينة 

   كتاب درسي) 113و  112، 100تا  98 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »كوكنده حسن رحمتي«  »3«ة زينگ - 194

  : هاي نادرست بارتعبررسي 

شـود،   هاي روزانه هر شـخص محـدود نمـي    الف) مصرف آب به فعاليت

روزانــه در صـنايع گونــاگون، حجـم بســيار زيـادي آب اســتفاده    بلكـه  

دهد كه ميانگين ردپاي آب براي  شود. برآورد پژوهشگران نشان مي مي

,هر فرد در يك سال در حدود  ,1 000   ليتر است.  000

هـا و   هاي غشاي نيمه تراوا فقط اجازة گذر بـه برخـي از ذره   ) روزنهت

دهنــد و از گــذر  هــا را مــي ماننــد آب و يــون هــاي كوچــك مولكــول

  كنند.  تر جلوگيري مي هاي درشت مولكول

   كتاب درسي) 117و  116 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 195

  : هاي نادرست عبارتبررسي 

آبـي   غيـر  هـاي  محلـول  ،ها آلي اسـت  هايي كه حالل آن  ) به محلولپ

  گويند.  مي

  . شونده را دارد اتانول نقش حل ،با توجه به جرم مولي اتانول و آب) ت

   كتاب درسي) 109ة (صفح 

----------------------------------------------   

 »كوكنده حسن رحمتي«  »2«ة زينگ - 196

  درست است. » ب«فقط عبارت 

  ها: بررسي همة عبارت

Hالف)  O2      به دليل تشكيل پيوند هيـدروژني نقطـه جـوش بـاالتري

Hنسبت به  S2  .دارد  

يك پيوند اشتراكي بـا اتـم اكسـيژن و     Hب) در مولكول آب، هر اتم 

  دهد.  يك پيوند هيدروژني با اتم اكسيژن از مولكول مجاور تشكيل مي

به دليل تشكيل پيوند هيدروژني دماي جوش باالتري نسبت  HFپ) 

  دارد.  HBrبه 

ت) استون 
O
||

(CH C CH ) 3 C)اتانول  همانند 3 H OH)2 تركيبي  5

  . قطبي است

   كتاب درسي) 109تا  103 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

  غيرمشترك - ) 1شيمي (
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 »امير حاتميان«  »1«ة زينگ - 197

چگونـه   C30ابتدا بايد مشخص كنيم وضعيت محلـول ايـن گـاز در    

  بوده است. 

g / g x / g
g x

 100 0 1 0 041
40 1

JA  ½k{ ®e pI¬
   C30در دماي 

0/مقدار C30در دماي  گرم آب موجود  40تواند در  گرم گاز مي 04

0/باشد در حالي كه در صورت سوال مقدار   Aگرم را بـراي گـاز    07

گرفت بيش از حـد گـاز در آب     توان نتيجه  براين اساس ميداده است 

0/ ست، بنابراين ابتداحل شده ا گـرم گـاز از ايـن محلـول خـارج       03

 C30شود در ادامه بايد ببينيم از گرم كردن اين محلول از دماي  مي

   شود. از محلول خارج مي A چند گرم ديگر گاز C45تا 

/ / / g  0 1 0 06 0   آب g100خارج شده به ازاي  Aگاز  رمجمقدار  04

g / g x / g
g x

 100 0 04 0 0162
40 2

JA ½k{ ZnIi pI¬
  

/ g / g / g  0 03 0 016 0   كل گاز خارج شده  046

   كتاب درسي) 115تا  113و  104تا  100 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »نژاد محمد فالح«  »2«ة زينگ - 198

رود  مي A لولة به سمت محلول غليظ B لولةدر فرايند اسمز، آب از 

جـرم و   .يابـد  كـاهش مـي   Bو با گذشت زمان، جرم و حجم محلـول  

  يابد.  كاهش مي Aافزايش اما غلظت محلول  Aمحلول حجم 

دهد و  ايند اسمز معكوس روي مي، فرAبا وارد كردن نيرو بر محلول 

  .روند مي Bبه محلول رقيق  Aهاي آب ازمحلول غليظ  لوكمول

   كتاب درسي) 118و  117 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »زاده بهزاد تقي«  »4«ة زينگ - 199

هاي قطبي به دليل قوي بودن  مولكول هاي نزديك به هم در جرم مولي

  . دارندباالتري نيز نقطه ذوب و جوش  ،قدرت جاذبه بين مولكولي

   كتاب درسي) 107تا  103 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »پور احمدرضا جشاني«  »1«ة زينگ - 200

  بررسي موارد: 

تـر باشـد نقطـه     در ميان تركيبات ناقطبي هرچه جرم مولي بيشالف) 

تـر از كلـر اسـت.     تر است، بنابراين نقطه جـوش يـد بـيش    جوش بيش

  )(نادرست

اتانول و آب به علت تشكيل پيوند هيدروژني نقطه جوش بـاالتري  ب) 

نسبت به هيـدروژن سـولفيد دارنـد. در بـين آب و اتـانول هـم تعـداد        

تـر از اتـانول اسـت.     پيوندهاي هيـدروژني تشـكيل شـده در آب بـيش    

   (درست)

ليـل پيونـد   بـه د  HFپ) از ميان اين سه مولكول هيـدروژن هاليـد،   

جـوش بـاالتري دارد. توجـه      هيدروژني، نيروي بين مولكـولي و نقطـة  

، تركيـب مولكـولي   HBrو  HClكنيد از بـين دو تركيـب مولكـولي    

HBr بنابراين:  . (نادرست) تري دارد جرم بيش  

HCl HBr HF    

حالت فيزيكي مايع دارد (در دماي اتاق) و ساير مواد گـازي   Br2ت) 

هستند. توجه كنيد كه آمونياك توان تشكيل پيوند هيـدروژني دارد و  

ــه جــدول صــفحة   ــا توجــه ب كتــاب درســي  107نقطــة جــوش آن ب

/ C 33 Hاست. گاز  5 S2   توان تشكيل پيوند هيدروژني نداشـته و

C، نقطـة جـوش   106با توجه به جـدول صـفحة    60  دارد، بنـابراين

H S NH2 تري نيز  است. گاز متان يك گاز ناقطبي بوده و جرم كم 3

Hو  NH3از دو گــاز قطبــي  S2  دارد، بنــابراين قطعــاً نقطــه جــوش

  پس:  تري نيز دارد،  پايين

CH H S NH Br  4 2 3   (درست) 2

   كتاب درسي) 107تا  103 هاي ه(صفح 

----------------------------------------------   
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