
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شمارهتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
  دقيقه 12  )43تا  10 (صفحه 5تا  1درس   15  1  15  )1( يفارس  1
 دقيقه 13  )22تا  1 صفحه( 2و  1درس   30  16  15  )1زبان قرآن ( ،عربي  2

 دقيقه 12  )48تا  12 صفحه( 3 تا 1درس   45  31  15  )1( دين و زندگي  3

 دقيقه 13  )41تا  15 صفحه( 1درس   60  46 15  )1( انگليسيبان ز  4

 دقيقه 50گويي:پاسخ مدت   60تعداد كل سؤال: 
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  گروه طراحي و ويراستاري آزمون
  انويراستار گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف

 ثمين سادات اميني، پرستو رهاب وزيري ـ آرش عيوق محمدامين زمان آرش عيوق فارسي 1

 سمانه ريحاني، محمدمهدي صديقي آريا ذوقي آريا ذوقي زبان عربي 2

 زاده، مجيد فرهنگيان الدين تقي معين مجيد فرهنگيانبقا،  محمد رضايي بقا محمد رضايي دين و زندگي 3

 ژالن حاجي ملكيما زبان انگليسي 4
  ماژالن حاجي ملكي

 ميرحسين زاهدي، محسن كرد افشاري
 زهرا پروين، نفيسه سميع

 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتزاده ـ  الدين تقيمعيني ـعلي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برترع از اخباربراي اطال
  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

  درستي ذكر شده است. ها به واژه همة............ ، معناي  ةگزيندر  .1
  ) (رمه: گلّه) (خذالن: عزّت)2  نياز) ) (فروغ: جدايي) (مستغني: بي1
  صبح)سپيدة ها) (فلق:  ) (افالك: آسمان4    (حازم: صبور)) (فضل: رحمت) 3
  

  صحيح است. 4گزينه  .1
  معناي درست كلمات:

  فروغ: روشنايي، پرتو / خذالن: خواري، پستي، مذلّت / حازم: محتاط
  )153تا  151هاي  ، صفحه5هاي ستايش تا  (فارسي دهم، درس

  
  
  

  واژه در بيت زير است؟همانند معني اين » راست« واژة، معناي در كدام گزينه .2
 راســــت بــــه ماننــــد يكــــي زلزلــــه«

 

ــه     ــاحل يلــ ــن ســ ــر تــ ــنش بــ  »داده تــ
 

 ) راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پـاك1
  

ــود       ــو را در دل ب ــه ت ــرا آنچ ــود م ــان ب ــر زب  ب
  

 خـود راسـت كنـيگشـتة  ) از تواضع قـد خـم  2
  

ــو را      ــت ت ــالل اس ــو ه ــامي چ ــاي تم ــر تمنّ  گ
  

ــد3 ــويي و در بن ــر راســت ســخن گ ــاني) گ  بم
 

 بـــه زان كـــه دروغـــت دهـــد از بنـــد رهـــايي 
 

 ) تير كـج، هرگـز نگـردد راسـت از زور كمـان4
 

ــا     ــاد مـ ــان از وادي ارشـ ــر مغـ ــذر اي پيـ  بگـ
 

  
  صحيح است. 1گزينه  .2

حـرف درسـت و    صـاف، «هـاي ديگـر بـه ترتيـب در معـانيِ       آمده است، ولي در گزينه» درست و عيناً«) به معني 1در بيت سؤال و گزينة (» راست«كلمة 
  كاربرد دارد.» مستقيم

  )14، صفحة 1(فارسي دهم، درس 
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  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت،  .3
ــدار1 ــي پديــ ــار آيــ ــت بهــ ــو در وقــ  ) چــ

 

ــار    ــرداري ز رخســـ ــرده بـــ ــت، پـــ  حقيقـــ
 

ــنم2 ــا مــ ــه، يكتــ ــن معركــ ــت دريــ  ) گفــ
 

ــنم    ــحرا، مـــ ــبن و ســـ ــر گلـــ ــاج ســـ  تـــ
 

 ) ويـن بـوم محنـت از پــي آن تـا كنـد خــراب3
 

 بــــر دولــــت آشــــيان شــــما نيــــز بگــــذرد 
 

 ) نه خدا توانمش خواند نه بشر تـوانمش گفـت4
 

ــه ملـــك الفتـــي را   ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحيـ 
 

  
  صحيح است. 2گزينه  .3

  شود. به همين شكل نگاشته مي» صحرا«
  )42و  39، 13، 10هاي  ، صفحه5تا  1هاي  ارسي دهم، ستايش و درس(ف

  
  
 

  وجود دارد؟   يبيشتراماليي  غلطدر كدام گزينه  .4
  دويد تا گرفتار شد. ) آنكه غفلت بر احوال وي قالب و عجز در افعال وي ظاهر بود، حيران و سرگردان و مدحوش مي1
  ) بدان كوش كه به هر محالي از حال و نهاد خويش بنگردي كه بزرگان به هر حق و باطلي از جاي نشوند. 2
  بزرگ زندگاني شد. قبطة قدر كرد كه مردني چنان، بي ) مرگت چنان زندگي را به سخره گرفت و آن را3
  ها از ظلم و خوف پاك كن كه هاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ. ) شهر را از عدل ديوار كن و راه4
  

  صحيح است. 1گزينه  .4
)، 1همـين صـورت اسـت. بنـابراين گزينـة (      به» حاجت«)، امالي 4و در گزينة (» غبطه«) امالي 3، در گزينة (»مدهوش«و » غالب«) امالي 1در گزينة (

  بيشترين نادرستي اماليي را دارد. 
  )5(فارسي دهم، ستايش تا درس 

  
  
  

  آمده است؟ نادرستخالق كدام اثر يا بيت،  .5
      ) ديوار (جمال ميرصادقي)1
  الملك توسي) نامه (خواجه نظام ) الهي2
ــت3 ــتان نيســ ــاغ و بوســ ــرِ بــ ــا را ســ  ) مــ

 

ــرّج آ    ــويي تفــ ــه تــ ــا كــ ــت نهرجــ  جاســ
 

  (سعدي)
ــد4 ــرود آيـــ ــد فـــ ــت بـــ ــر در بخـــ  ) بـــ

 

 هركـــــه گيـــــرد عنـــــان مـــــركبش، آز     
 

  (ناصرخسرو)
  

  صحيح است. 2گزينه  .5
  است.» عطار نيشابوري«نوشتة » نامه الهي«

  )5(فارسي دهم، ستايش تا درس 
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  ؟شود نميروي كدام گزينه، در بيت يافت  شده روبه نوشته ةآراي .6
 سازييش و گل از خار مي) تو كز خون شير و نوش از ن1

 

 مـا را افسـانة  به چشـم خلـق، شـيرين سـاز تلـخ 
 

  آميزي) (حس
 ) عالمي را دشمني بـا مـن ز بهـر روي توسـت2

 

 ترسم كه ميلم سوي توسـت  ليكن از دشمن نمي 
 

  (مجاز)
 كـالم تـو) به طوطي نكته آمـوزد لـب شـيرين3

 

 خـرام تـو   فروشد جلوه سرو خـوش به طوطي مي 
 

  (جناس)
ــو خورشــيد كبــاب اســت)4  از روي عرقنــاك ت

 

 آتــش ز تماشــاي تــو يــك چشــم پــر آب اســت 
 

  (استعاره)
  

  صحيح است. 3گزينه  .6
  كار نرفته است. به» جناس«در اين بيت، 

  ها: واكاوي ديگر گزينه
  آميزي است. ): تلخ افسانه (افسانة تلخ) حس1گزينة (
  مجاز از مردم عالم است.» عالم): «2گزينة (
  ): سوختن خورشيد از حسادت و نسبت دادن تماشا به آتش، تشخيص و استعاره است.4گزينة (

  )40و  15هاي  ، صفحه5و  1هاي  (فارسي دهم، درس
  
  
 

  ؟ است نرفتهكار  به» استعاره«در كدام گزينه  .7
ــاروان1 ــن ك ــاروان گذشــت ) زي  ســراي بســي ك

 

 ناچـــــار كـــــاروان شـــــما نيـــــز بگـــــذرد  
 

 دارشكـــن مـــردم) نـــرگس مســـت نـــوازش2
 

 خــون عاشــق بــه قــدح گــر بخــورد نوشــش بــاد 
 

ــه3 ــر آين ــه ب ــو فتن ــوييم و ت ــر ت ــه ب ــا فتن  ) م
 

 مــــا را نگــــاه در تــــو، تــــو را انــــدر آينــــه 
 

 كنـد) سرو چمان مـن چـرا ميـل چمـن نمـي4
 

ــاد ســمن نمــي همــدم گــل نمــي   ــدشــود ي  كن
 

  
  صحيح است. 3گزينه  .7

 استعاره از معشوق است. » سرو«از چشم و استعاره » نرگس«استعاره از دورة حكومت، » كاروان«
  )40، صفحة 5(فارسي دهم، درس 

  
  
 

  وجود دارد.» معنوي قرينة«، حذف فعل به ............  ةگزيندر بيت  .8
ــل1 ــد از محـ ــور خوردنـ ــون زنبـ ــر دو گـ  ) هـ

 

 ليـــك شـــد زان نـــيش و زيـــن ديگـــر عســـل 
 

 ) هـــر دو نـــي خوردنـــد از يـــك آبخـــور2
 

ــر از    ــالي و آن پــ ــي خــ ــن يكــ ــكر ايــ  شــ
 

ــت ژرف3 ــي اس ــا فرق ــا آن عص ــا ت ــن عص  ) زي
 

ــگرف    ــي شـ ــل راهـ ــا آن عمـ ــل تـ ــن عمـ  زيـ
 

 ) عهـــــد عيســـــي بـــــود و نوبـــــت آن او4
 

ــان او    ــي جـــ ــي او و موســـ ــان موســـ  جـــ
 

  
  صحيح است. 2گزينه  .8

  ها: بررسي نوع حذف در گزينه
  يلفظ): ... ليك شد زان نيش و زين ديگر عسل [شد]1گزينة (
  معنوي): ... اين يكي خالي [است] و آن پر از شكر [است]2گزينة (
  لفظي): ... راهي شگرف [است]3گزينة (
  لفظي): عهد عيسي بود و نوبت آن او [بود] / جان موسي او [بود] و موسي جان او [بود]4گزينة (

  )19، صفحة 2(فارسي دهم، درس 
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  نوشته شده است؟ نادرستترتيب در مقابل كدام بيت،  هاي پيشين و پسين به تعداد وابسته .9
ــق )1 ــق عش ــت در طري ـايش بالس ــن و آسـ ـازي ام  بـ

  

 ريش باد آن دل كه بـا درد تـو خواهـد مرهمـي     
  

  (يك ـ دو)
 ) زان مي عشـق كـزو پختـه شـود هـر خـامي2

  

ــاه رم  ــاور جـــامي گرچـــه مـ  ضـــان اســـت، بيـ
  

  (دو ـ دو)
 ) صــد بــار بگفتــي كــه دهــم زان دهنــت كــام3

  

ــاني؟     ــه زبـ ــرا جملـ ــن آزاده چـ ــون سوسـ  چـ
  

  (دو ـ دو)
ــافظ4 ــال ح ــن ب ــد در اي ــه ش ــر تب ــزاج ده  ) م

  

ــي؟     ــي و راي برهمنـ ــر حكيمـ ــت فكـ  كجاسـ
  

  (يك ـ سه)
  

  صحيح است. 3گزينه  .9
  آزادهين: سوسن پسوابستة دهن /  آنبار ـ  صدهاي پيشين:  وابسته

  متمم است نه وابسته)» ت«، »كام دهم به تودهم زان دهنت كام: ز آن دهن («
  ها: گزينهبقية تشريح 
  توـ درد  بازي عشقهاي پسين: طريق  دل / وابسته آنپيشين:  وابستة): 1(گزينة 
  مضانرـ ماه  عشقهاي پسين: مي  خامي / وابسته هرمي ـ  آنهاي پيشين:  ): وابسته2(گزينة 
  برهمنـ راي  حكيمـ فكر  دهرهاي پسين: مزاج  بال / وابسته اينپيشين: وابستة ): 4(گزينة 

  )34، صفحة 3(فارسي دهم، درس 
  
  
 

  ؟نيستشده، درست  تعيين» زمان فعل«يك از ابيات زير،  در كدام .10
 ز هــــــر كشــــــوري موبــــــدي ســــــالخورد)1

  

ــاورد  ــرد بيـــ ــاد كـــ ــه را يـــ ــاين نامـــ  كـــ
  

  (مضارع التزامي)
 بلبـــــل از هـــــر دوان خنـــــدد همـــــيب)2

  

ــان   ــايد زبــ  چــــو بــــر گــــل نشــــيند گشــ
  

  (مضارع اخباري)
 ببســـت) زلفـــت هـــزار دل بـــه يكـــي تـــار3

  

ــاره  ــزار چــ ــو ببســــت راه هــ ــر از چارســ  گــ
  

  (ماضي ساده)
ــافظ از  4 ــت ح ــه گف ــة) ك ــازانديش ــد ب ــو آم  ت

  

 آن كس كه گفـت بهتـان گفـت    امنگفتهمن اين 
  

  (ماضي نقلي)
  

  صحيح است. 1گزينه  .10
  ، مضارع التزامي است.)»وردبيا(«ماضي ساده است. » بياورد (به معني آورد)«

  )20، صفحة 2(فارسي دهم، درس 
  
  
 

از  توان عزيز بـود /  فكر آن گودالم / كه خون تو را مكيده است / هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم ميدر «مفهوم عبارت  .11
  شود؟ از كدام گزينه نيز برداشت مي» گودال بپرس

  ) شرف المكانِ بالمكين2ِ    ) يا ثاراهللا و ابنَ ثاره1
  حسين مصباح الهدي و سفينة النّجاة) انَّ ال4    ) كلُّ يومٍ عاشورا و كلُّ ارضٍ كربال3
  

  صحيح است. 2گزينه  .11
  ) قرابت معنايي دارد.2(گزينة خاطر وجود حضرت امام حسين (ع) است كه با  مفهوم شعر، ارزشمند شدن گودال قتلگاه به

  جا قرار گرفته است. معناي عبارت عربي: ارزش هر جايي به كسي است كه در آن
  )35، صفحة 3ي دهم، درس (فارس
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  تناسب معنايي دارد؟» نماي جوفروش نباشي به زبان، ديگر مگو و به دل ديگر مدار تا گندم«كدام گزينه با عبارت  .12
ــود  1 ــايي نَب ــه در او روي و ري ــي ك ــاده نوش  ) ب

  

ــت     ــه در او روي و رياس ــي ك ــر از زهدفروش  بهت
  

ــو   2 ــل مشـــ ــل غافـــ ــات عمـــ  ) از مكافـــ
  

 نــــدم برويــــد جــــو ز جــــو   گنــــدم از گ  
  

 رضـوان بـه دو گنـدم بفروخـت    روضـة  ) پدرم 3
  

 مــن چــرا ملــك جهــان را بــه جــويي نفروشــم؟   
  

 گـون بپـوش  سوز ما گو روي گنـدم  ) بار خرمن4
  

 ورنه خواهد سوخت خرمن هر كرا عقل است و هوش  
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .12

 )، هـر چنـد كلمـات   2(گزينـة  شود. دقت كنيم كه مفهوم ) ديده مي1(گزينة رياكاري است. اين مفهوم عالوه بر صورت سؤال، در بيت » نمايي جوفروشي و گندم«
 اي متناظر با عمل است.  همانندي دارد، به معناي دريافت نتيجه

  )2(فارسي دهم، درس 
  
  
 

  قرابت معنايي دارد؟» خدا قسم خدا را دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين / به علي شناختم من به«كدام گزينه با بيت  .13
ــت   1 ــاه اســ ــي آگــ ــرار علــ ــب ز اســ  ) شــ

  

ــت    ــرّاهللا اســــ ــرم ســــ ــب محــــ  دل شــــ
  

ــه   2 ــر آين ــر ه ــود گ ــوده ش ــت گش ــم دل  ) چش
  

ــه      ــر آينــ ــري در هــ ــال او نگــ ــاهللا جمــ  بــ
  

ت مبـين    3 نشناخت كس خـدا جـز از آن حجـ ( 
  

 الحاصـــل از وجـــود علـــي جـــز خـــدا مبـــين   
  

 ش انـدر اسـت  ) درگاه او دري است كـه فيضـي  4
  

ــر آن در اســت    ــا ب  كــز جــنّ و انــس چشــم تمنّ
  

  
  صحيح است. 3گزينه  .13

  علي (ع) است كه با صورت سؤال قرابت دارد.واسطة مفهوم بيت، شناختن خدا به 
  ها: پيام نهايي ساير گزينه

  داري علي (ع) زنده ): شب1(گزينة 
  بخش بودن علي (ع) ): معرفت2(گزينة 
  فيض بودن علي (ع)واسطة ): 4(گزينة 

  )5(فارسي دهم، درس 
  
  
 

  اشاره شده است؟ » چه خواهيدانم الهي/ تو داني و تو داني آندانم نمينمي«در كدام گزينه به مفهوم بيت  .14
ــت   1 ــن اسـ ــراغ روشـ ــدر دل چـ ــش انـ  ) دانـ

  

ــو جوشـــن اســـت     ــر تـــن تـ ــد بـ ــه بـ  وز همـ
  

 ) هــيچ اســت آن دهــان و نبيــنم از آن نشــان 2
  

 است آن ميان و ندانم كـه آن چـه موسـت   موي   
  

ــواني  3 ــتر خــ ــه بيشــ ــدان كــ ــم چنــ  ) علــ
  

ــاداني      ــت، نــ ــو نيســ ــل در تــ ــون عمــ  چــ
  

ــل  4 ــزّ و جــ ــداي عــ ــالم  خــ ــت عــ  ) هســ
  

ــل      ــاه و محــ ــت پايگــ ــو را چيســ ــه تــ  كــ
  

 
  صحيح است. 4گزينه  .14

  ها نيست.  اين گزينه و در بيت صورت سؤال، به طور مشترك به دانايي پروردگار اشاره شده است. چنين مفهومي در ساير گزينهدر 
  (فارسي دهم، ستايش)
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  است؟ دورتراز كدام گزينه » كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت«مفهوم عبارت  .15
ــذرد    1 ــز بگ ــما ني ــان ش ــر جه ــرگ، ب ــم م  ) ه

  

 رونــــقِ زمــــان شــــما نيــــز بگــــذردهــــم   
  

 ) آب اجــل كــه هســت گلــوگير خــاص و عــام 2
  

 بـــر حلـــق و بـــر دهـــان شـــما نيـــز بگـــذرد   
  

 هــا بكشــت ) بــادي كــه در زمانــه بســي شــمع3
  

 هــــم بــــر چراغــــدان شــــما نيــــز بگــــذرد  
  

ــراي ســـتم دراز 4 ــو نيـــزه بـ  ) اي تيغتـــان چـ
  

 ايـــن تيـــزي ســـنان شـــما نيـــز بگـــذرد       
  

  
  صحيح است. 4گزينه  .15

  ست.) كاسته شدن قدرت حاكمان ظالم ا4(گزينة ) قطعي بودن مرگ و مفهوم بيت 3) و (2)، (1هاي ( مفهوم عبارت سؤال و بيت
  )5(فارسي دهم، درس 

  
  
 
  دقيقه 13: گويي سخمدت پا  زبان قرآن ،عربي

  ):16- 21المفهوم (دقّ في الترجمة أو عين األصح و األ ■■
16. الة أقيمواموا ما و الزّكاة آتوا و الصاهللا عند تجدوه خير من ألنفسكم تُقد!  : 

 !ديابي مي خدا نزد را آن بفرستيد، پيش خودتان براي نيك كار از را هرچه و بدهيد زكات و داريد پا بر را نماز  )1
 !يافتند خدا نزد فرستادند، پيش خود براي نيك كار از را هرچه و دادند زكات و داشتند پا به را نماز  )2
 !خواهيد يافت خدا نزد را آن بفرستيد، پيش خودتان براي چيزي اگر كه بپردازيد زكات و بخوانيد نماز  )3
  !يابيد مي خدا نزد را بهترش بفرستيد پيش نخودتا براي را هرچه و دهيد زكات و داريد پاي بر را نماز  )4
  

  صحيح است. 1گزينه  .16
 )3(گزينة  در »اگر(« هرچه: »ما) / «)2(گزينة  رد( بدهيد زكات: »الزكاة آتوا) / «)3( و) 2( هاي گزينه رد( داريد پا به را نماز: »الصالة أقيموا: «مهم كلمات
 رد( يابيد مي خدا نزد را آن: »اهللا عند تجدوه) / «)4( و) 3( هاي گزينه رد( نيك كار از: »خير من) / «)2(گزينة  رد( بفرستيد پيش: »تُقدموا) / «است اضافي
  صورت مستقبل نيز ترجمه كرد. توان به ) جواب شرط را مي2 گزينه

  )2(عربي دهم، درس 
  
  
 

17. »كُنت أنّني دائماً اُحب المدينة هذه أجملَ ما الناس؛ يتراحم فيها و مضياف شعب ذات مدينةٍ في أعيش:«! 
 نيست؟ رزيبات شهر اين كنند؛ مهرباني هم به مردمان آن در و كنم زندگي نواز مهمان ملتي داراي شهري در كه دارم مي دوست هميشه  )1
 !شهر اين زيباست چه كنند؛ مهرباني هم به مردم آن، در و كنم زندگي دوست ميهمان مردمي داراي شهري در كه داشتم مي دوست همواره  )2
 !شهر اين زيباست چه هستند؛ مهربان هم با آن در مردم و دارد نوازي ميهمان مردم كه كنم زندگي شهري در ام داشته دوست هميشه  )3
  نيست؟ زيباتر شهري چنين كنند؛ مهرباني هم به مردم آن، در و كنم زندگي دوست ميهمان ملّتي داراي شهري در كه داشتم مي دوست موارهه  )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .17
 در: »مضياف شعب ذات مدينةٍ في/ « كنم زندگي كه: »أعيش أنّني) / «)3( و) 1( هاي گزينه رد( داشتم مي دوست همواره: »دائماً اُحب كُنت: «مهم كلمات
 ترجمة ،)3(گزينة  رد( كنند مهرباني هم به مردم آن، در: »الناس يتراحم فيها) / «»صاحب دارا،: ذات« ،)3(گزينة  رد( دوست ميهمان مردمي داراي شهري
 ))4( و) 1( هاي گزينه رد( شهر اين زيباست چه: »المدينة هذه أجملَ ما/ « .)است نادرست »يتراحم« براي اسنادي

  )2و  1هاي  (عربي دهم، درس
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 !»:أوجدها الّذي ذا من أسألُ و يوم كلّ المستعرة جذوتها نشاهد الّتي الشمس إلي أنظرُ« .18
 !است آورده وجود به را آن كه كيست اين بپرس و كن نگاه بينيم مي فروزان را آن آتش پاره روز هر كه خورشيدي به  )1
 !است آورده پديد را آن كه كيست اين پرسم مي و بينيم مي روز هر را فروزانش آتش پاره كه كنم مي نگاه خورشيدي به  )2
 !است آورده وجود به را آن يكس چه كه كن سؤال و كنيم مي مشاهده روز هر را آن فروزان آتش پاره كه خورشيدي به كن نگاه  )3
  است؟ شده آن ايجاد باعث كسي چه كه پرسم مي و كنم مي نگاه بينم مي فروزان را آن آتش پاره روز هر كه خورشيدي به  )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .18
 را فروزانش آتش پاره كه خورشيدي به: »يوم كلّ المستعرة جذوتها نشاهد الّتي الشمس إلي) / «)3( و) 1( هاي گزينه رد( كنم مي نگاه: »أنظرُ: «مهم كلمات

.) / اسـت  نادرسـت ...» فـروزان  را آن آتـش  پـاره « بنابراين بيايد اي كلمه نبايد صفت و موصوف ميان فارسي، در ،)4( و) 1( هاي گزينه رد( بينيم مي روز هر
 ) )4( و) 3)، (1( هاي گزينه رد( است آورده پديد را آن كه كيست اين پرسم مي: »أوجدها الّذي ذا من أسألُ«

  )1رس (عربي دهم، د
  
  
 

 :الصحيح عين .19
1(  أمثالها عشر فله بالحسنة جاء من :اوست آنِ از برابرش ده بيايد، نيك كار با كس هر! 
 !كند درك را اهللا ريزان هاي نعمت فهمش اندازة به تواند مي انساني هر: فهمه بقدر المنهمرة اهللا أنعم يدرك أن يعل إنسان كلّ يقدر  )2
 !شدند موفّق امتحانات در آموزان دانش آن از درصد نه و شصت: االمتحانات في نجحوا الطلّاب اولئك من المئة في تسعون و ستّة  )3
  !است مدرسه در من معلّم بهترين چهرة اين: المدرسة في األولي معلّمتي صورة هذه )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .19
 : ها گزينه ساير خطاهاي

  !)است »آورد« معناي به »بـ جاء(« بيايد نيك كار با  )1
  )شش و نود: »تسعون و ستّة(« نه و شصت) 3
 )است »اولين« معناي به »األولي(« بهترين -) »چهره« نه است »تصوير« معناي به »صورة(« چهره )4
  
  
 

 :الخطأ عين .20
 !كنيم مي سفر اشرف نجف به آينده هفتة در بخواهد خدا اگر: القادم األسبوع في األشرف النجف إلي سنُسافر اهللا شاء إن  )1
  !آموخت تو به را دانشي ات كودكي روزهاي در كه است مردي اين: طفولتك أيام في علماً علّمك رجل هذا) 2
  كنند! ) تنمو هذه األشجار في فصل الربيع: اين درختان در فصل بهار رشد مي3
 نـزد  را آن قسـمت  نـه  و نود و است داده قرار قسمت صد را رحمت خداوند: جزءاً تسعين و تسعة عنده فأمسك جزء، مئة الرّحمة اهللا جعل  )4

  !داشت نگاه خود
  

  صحيح است. 1گزينه  .20
 !)حال نه است آينده »كرد خواهيم سفر: سنُسافر(« كنيم مي سفر: گزينه اين خطاي
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 !»:كند مي كار ها آن از نفر چهارمين اكنون و شدند آموخته دانش گذشته سال در مدرسه اين نآموزا دانش از درصد هفت و بيست« .21
 !يشتغلُ منهم الرابع اآلن و الماضية السنة في تَخَرَّجوا المدرسة هذه طلّاب من المئة في سبعة و عشرون  )1
2(  يشتغلُ منهم األربع اآلن و الماضية نةالس في المدرسة هذه طلّاب من المائة في العشرون و السابعة تَخَرَّج! 
3(  منهم الرابع يشتغلُ اآلن و الماضية السنة في المدرسة هذه طلّاب من المئة في  عشرون و سبعة تَخَرَّج! 
4(  شتغل اآلن و الماضية السنة في المدرسة هذه طلّاب من المائة في و سبعة عشرون تَخَرَّجمنهم الرابع ا!  
  

  صحيح است. 3گزينه  .21
 المدرسة هذه طلّاب من: «گذشته سال در مدرسه اين آموزان دانش از) / ها گزينهساير  رد( »المئة في  عشرون و سبعة: «درصد هفت و بيست: مهم كلمات

 ))4( و) 2( هاي گزينه رد( »منهم الرابع يشتغلُ: «كند مي كار ها آن از نفر چهارمين/ »تَخَرَّجوا ،)اينجا در( تَخَرَّج« :شدند آموخته دانش/ »الماضية السنة في
  )2(عربي دهم، درس 

  
  
 

■■ أجب عن  اقراء النص 22- 24االسئلة (التالي بدقّةٍ ثم:(  
 حفظُي. إنّ العاقل كيو انظُر في األمور بدقّة و خاطبِ النّاس بعطوفة و ال تتكلَّم بدون تفكُّر الجتناب عن ندامة تُؤذ اءياألش يفي الحكم عل عال تَتَسرَّ«

  »بسعادةٍ. شيعيمودته جداً، ف يعل حرصونيالنّاس بشدةٍ و  حبهيلهذا  لستهممجا) األصدقاء عند كند ي(سرزنش نم لوميلسانه أمام النّاس و ال 
  

  متن:ترجمة 
 دهـد  يكه تو را آزار م يا يمانياز پش يدور يخطاب كن و برا يبنگر و مردم را با مهربان قيشتاب مكن و به كارها به طور دق زهايبه چ  در نظر دادن نسبت

و به  كند يو مالمت نم زنشها را سر با دوستان آن ينينش و هنگام هم كند ي. شخص عاقل زبانش را در برابر مردم حفظ ماوريرا بدون تفكر بر زبان م يكالم
  .كند يم يگو او با سعادت زند ورزند يبا او طمع م يخاطر، مردم به شدت او را دوست دارند و بر دوست نيا
  
  
 

  ماذا يفعل العاقل ليحبه الناس؟ .22
.4  ) يحرص علي أمواله و اعماله.3  ) يلوم الناس عند مجالستهم.2  ) يتكلّم كثيراً مع الناس.1   ) يكون مؤدباً و دقيقاً مع الناسِ
  

  صحيح است. 4گزينه  .22
 »باشند؟ داشته دوستش مردم تا كند مي كار چه عاقل«

 :ها گزينه ترجمة
 !كند مي صحبت مردم با بسيار  )1
 !كند مي مالمت و سرزنش را آنان مردم، با نشيني هم هنگام  )2
 !ورزد مي حرص كارهايش و اموال بر  )3
 !است دقيق و مودب مردم با  )4
  
  
 

  ماهي عاقبة الكالم بدون تفكّرٍ؟ .23
  ) حب الناس4ِ  ) العطوفة3  ) الحرص2  ) الندامة1
  

  حيح است.ص 1گزينه  .23
 »چيست؟ تفكر بدون گفتن سخن عاقبت«

 :ها گزينه ترجمة
 طمع  )2   پشيماني  )1
 مردم داشتن دوست  )4  مهرباني  )3
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  في العبارات التاليه؟ الخطأما هو  .24
  ) من لَم ينظر في األمور نظرةً دقيقةً، سوف يندم.2    ) العاقل يتأمل في أقواله و أفعاله.1
3. .) ا4  ) من لَم يحفظ لسانه أمام الناسِ يكُن غير محترمٍ لتسرُّع في األمور خصلة و عملٌ ممدوح  
  

  صحيح است. 4گزينه  .24
 :ها گزينه ترجمة

 !كند مي تأمل كارهايش و ها گفته در عاقل انسان  )1
 !شد خواهد پشيمان نكند، نگاه مسائل به دقيق طور به كس هر  )2
 !شود مي نامحترم نكند حفظ مردم برابر در را زبانش هركس  )3
 )نادرست. (است پسنديده كاري و خصلت كارها در كردن شتاب  )4
  
  
  

■■ يالتال ؤالسال المناسب للجواب عن نعي:  
25. »ال تتسرّع:« 

 )للغائبة (مفرد مؤنث غائب ـفعل النهي  )2  »س ر ع« ةيحروفه األصل ـللمخاطب  ـفعل مضارع ) 1
  »ت ر ع« ةيحروفه األصل ـللغائبة  ـفعل  )4  )للمخاطب (مفرد مذكّر غائب ـمضارع للنفي  )3
  

  صحيح است. 1گزينه  .25
 :ها نهيگز ريسا يخطاها

  !) است» للمخاطب«فعل  نيمتن، ا يللغائبة (با توجه به معنا )2
 )!ياست نه نف ياز نوع نه» ال«متن، فعل در  يمضارع للنفي (با توجه به حركت گذار) 3
 )!باشد يم» س ر ع«فعل  نيا ي(حروف اصل» ت ر ع« ةيحروفه األصل -) 2للغائبة (مانند )4
  
  
 

 :الكلمات حركات ضبط في الخطأ عين .26
 !حشرات العالم جوداتوم من المئةِ في ثَمانونُ  )2  !الشَّمسِ من ضياؤه األرضِ؛ حول يدور كَوكَب القَمرُ  )1
  !ثَالثونَ و ستَّة يساوي اثنَينِ يعل تقسيم سبعونَ و اثنانِ  )4  !موته بعد قَبرِه في هو و للعبد البِئرِ حفْرِ أجرُ يجرِي  )3
  

  صحيح است. 2گزينه  .26
) -( »فتحه« آخرش حركت همواره سالم، مذكر هاي جمع همانند »هشتاد: ثمانون«  عبـارت،  يمعنـا  بـه  توجه با چنين هم. است نادرست »ثمانونُ« و استَ
 !باشد »جهان: العالَم« بايد و است نادرست »دانشمند: العالم«

  )2(عربي دهم، درس 
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 :المفردات عن الخطأ هو ما .27
 »!غصون«غصن: جمعه السالم   )2    !»الصبر« يترادف: الحلم  )1
  !مختلفة أماكن لزيارة مختلفة بالد إلي يسافر الّذي: سائح  )4  !الماء كثير نهرٌ و الماء عين: الينبوع  )3
  

  صحيح است. 2گزينه  .27
  جمع مكسر است نه جمع سالم!» غصون«

 :ها گزينه ساير بررسي
 »صبر« مترادف: »بردباري«  )1
  آب پر چشمة: »آب پر جوي«  )3
 . كند مي سفر گوناگوني شهرهاي به مختلف هاي مكان تماشاي براي كه كسي: »گردشگر«  )4

  )1(عربي دهم، درس 
  
  
 

 :الترجمة في يختلف اإلشارة اسم عين .28
 !المزارع في يعملون الفلّاحون هؤالء  )2  !الصحيح الصراط إلي يرشدوننا المعلّمون هؤالء  )1
  !الذنوب عن يبتعدون عقالء هوالء  )4  !النّفط تُسمي السوداء مادةال هذه  )3
  

  صحيح است. 4گزينه  .28
 ... كه هستند عاقالني ها اين: »عقالء هوالء: «شود ترجمه بعدي كلمة مطابق بايد كه داريم »ال بدون اسم+  اشاره اسم« گزينه اين در
 .است رفته كار به دار »ال« اسم ها آن از بعد زيرا شوند مي ترجمه) اين( مفرد شكل به اشاره هاي اسم ها گزينه ساير در

  )1(عربي دهم، درس 
  
  
 

 :»منفعل« وزن علي اسماً عين .29
 !المحرومين إلي أمواله منفق يكون أن المؤمن علي  )2  !النعمة لهذه اهللا نشكر و معتمد معلّم لنا  )1
  !منهمرة أنعمه الّذي اهللا هو ذاك  )4  !منتَشرة حرارةٌ بِها الّتي الشمس إلي اُنظُر  )3
  

  صحيح است. 4گزينه  .29
 !باشد مي »منفَعل« كلمه، اين وزن بنابراين باشد مي »ر م ه« ،»ةمنهمر« كلمة اصلي حرف سه
 و »منفـق « در »ن« كـه  كنيـد  دقـت . باشـد  مـي  »مفتَعـل « وزن بـر  »منتَشـرة « و »مفعل« وزن بر »منفق« ،»مفتعل« وزن بر »معتمد« ها، گزينه ساير در
 !باشد مي اصلي حروف جزو »منتَشرة«

  )1(عربي دهم، درس 
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 :الباقي عن تختلف الساعة عين .30
 !دقيقة أربعين إلّا ةعشر الثانية  )2    !دقيقة عشرين و عشرة الحادية  )1
  !النِّصف و عشرة الحادية قبل دقائق خمس  )4  !رُّبعال و عشرة الحادية بعد دقائق خمس  )3
  

  صحيح است. 4گزينه  .30
 :ها گزينه ترجمة

 )11:20! (دقيقه بيست و يازده  )1
 )11:20! (دوازده از قبل دقيقه چهل  )2
 )11:20! (ربع و يازده از بعد دقيقه پنج  )3
 )11:25! (نيم و يازده از قبل دقيقه پنج  )4

  )1(عربي دهم، درس 
  
  
 

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

  ؟نداردامور در عين توجه به آن يك چيز، ترسي براي انسان به همراه  همةكردني نيست و فراموش كردن  چيزي در عالم فراموش چه .31
1 (ّما خلقناهما الّا بالحق    2 (وا انتبهواالنّاس نيام فاذا مات    
3 (ها و تَقواهاها فُجورمفَاَله    4 (ًا كفوراا شاكراً و امبيل امنّا هديناه السا  
  

  صحيح است. 1گزينه  .31
داري جهان است كه در  چيزهاي فرعي و توجه به آن يك چيز، باكي نيست، هدف همةكردني نيست و با وجود فراموش كردن  آنچه اهميت دارد و فراموش

  كيد شده است.تأ ما خلقناهما الّا بالحقّعبارت قرآني 
  )15و  14هاي  ، صفحه1(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

  كند؟ خداوند افراد خواهان آخرت را با داشتن كدام شروط به رسيدن به پاداش وصف مي .32
  ) ايمان و تقوا4  ) ايمان و تالش3  ) توبه و عمل صالح2  نفس و عمل صالح تزكية) 1
  

  صحيح است. 3گزينه  .32
هاي  ، ايمان و تالش را شرط»كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد. آن«اسراء:  سورة 19 آية

  كند. رسيدن به پاداش در آخرت معرفي مي
  )17، صفحة 1دهم، درس  (دين و زندگي
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  ورزد؟ گونه اهداف تأكيد مي چيست و كدام بيت بر لزوم برگزيدن اين فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرةرسيدن به هدف  زمةال .33
  تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب محكم و پشتكاري شگرف ـ دوست نزديكارادة ) همت بزرگ و 1
  تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب هدف ـ دوست نزديك ها و موانع رسيدن به مندي از سرمايه ) بهره2
  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ محكم و پشتكاري شگرف ـ اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش/ يا آنارادة ) همت بزرگ و 3
  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ نش و در بينش/ يا آنها و موانع رسيدن به هدف ـ اي عقل تو به باشي در دا مندي از سرمايه ) بهره4
  

  صحيح است. 3گزينه  .33
كنند. البته، اين هدف (تقرب به خدا)، به همـان ميـزان    عمل مي فَعند اهللاِ ثواب الدنيا و اآلخرة آيةعنوان هدف اصلي، طبق  افراد زيرك با انتخاب خدا به

خواهد.  قدر درياها، پشتكاري شگرف مي ه دستيابي به گوهرهاي گرانطور ك طلبد؛ همان محكم مي ارادةكه بزرگ و ضامن خوشبختي ماست، همت بزرگ و 
  تجلّي يافته است.» اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش/ يا آنكه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟«عنوان هدف جامع، در بيت  برگزيدن خدا به

  )21، صفحة 1(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

او موجب اين حالـت شـده اسـت و كمـك      سرمايةآنگاه كه زبان حال انسان سرزنشگري و شماتت خود بعد از ارتكاب گناه باشد، كدام  .34
  شود؟ مباركه مستفاد مي آيةخدا به انسان در پيمودن راه سعادت، از كدام 

1 ( امةو ال اقسم بالنّفساللّو  ـَبيلالس انّا هديناه    
2 (اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس ما سو  ـَبيلالس انّا هديناه  
3 (امةو ال اقسم بالنّفس اللّو  ـًا كفوراا شاكراً و امام    
4 (اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس ما سو  ـًا كفوراا شاكراً و امام  
  

  صحيح است. 2گزينه  .34
شود كه در مقابل گناه و زشتي واكنش نشان دهد و آنگاه كه به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت كند  ها سبب مي ها و زيبايي به نيكي گرايش انسان

الهمهـا  و نفس و مـا سـواها ف  سبب گرايش به نيكي است كه در آيات  جبران آن برآيد. پس سرزنشگري و شماتت خود بعد از ارتكاب گناه، به انديشةو در 
  ذكر شده است. فجورها و تقواها

بيل    آيـة خداوند پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهـد (  نّـا هـديناه السـا و در (
  كند. پيمودن راه حق به ما كمك مي

  )31، صفحة 2(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

  اي است كه خداوند انسان را گرامي و ممتاز داشته است؟ د نشانهكدام مور .35
  ) راه درست را به انسان نشان داد تا رستگاري را برگزيند و از شقاوت دوري كند.1
  هاي خود را به انسان عطا كرده است. مندي از آفريده ) توان بهره2
  زش بپردازد.ار كس را به خودش وانگذاشته است تا به كارهاي لغو و بي ) هيچ3
  سوي آن گام بردارد. ) انسان، خود بايد هدف از خلقتش را بشناسد و به4
  

  حيح است.ص 2گزينه  .35
دهد كه خداوند انسـان   ها و زمين است، به او بخشيده است. اينها نشان مي مندي از هر آنچه در آسمان چيز را براي انسان آفريده و توانايي بهره خداوند همه

  هاي خود ممتاز فرموده است. را گرامي داشته و از ساير آفريده
  )29، صفحة 2(دين و زندگي دهم، درس 
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  هاي غلط است، دلبستگي به كدام دسته از اهداف را به دنبال دارد؟ اي دروني كه موجب تشخيص مسير درست زندگي از راه بهره نبردن از سرمايه .36
    »عطا كن...گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي  و بعضي مي) «1
  »آنچه به شما داده شده، كاالي دنيا و آرايش آن است...) «2
  »هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداوند است.) «3
  »بگو همانا نمازم، تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است.) «4
  

  است. صحيح 2گزينه  .36
آنچه بـه  « آيةانديشيم. بهره نبردن از انديشه، طبق  هاي غلط است، همان عقل است كه با آن مي اي كه موجب تشخيص مسير درست زندگي از راه سرمايه

اهداف دنيوي و آرايـش  ، موجب دل بستن به »كنيد؟ شما داده شده، كاالي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نمي
  شود.  آن مي

  ها: دليل نادرستي ساير گزينه
  ) طلبيدن نيكي دنيا و آخرت، عين زيركي و هوشمندي است.1
  عنوان هدف جامع دنيا و آخرت پيشنهاد شده است. ) انتخاب خدا به3
  شود. كارها براي رضاي خدا، موجب آباداني دنيا و آخرت مي همة) انجام 4

  )29و  17هاي  ، صفحه2و  1هاي  م، درس(دين و زندگي ده
  
  
  

  كنند؟ يافتني مي آورند و درجات برتر بهشت را دست رشد خود را فراهم مي زمينةعمر طويل از خداوند، چگونه معتقدان معاد با طلب  .37
  ) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر به ديار باقي1
  راي مالقات خداتر ب كامل اندوختةآوري  ) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ جمع2
  تر براي مالقات خدا كامل اندوختةآوري  ها ـ جمع ) تالش در راه خدا و خدمت به انسان3
  ها ـ دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر به ديار باقي ) تالش در راه خدا و خدمت به انسان4
  

  صحيح است. 3گزينه  .37
رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند  زمينةها،  خواهند تا بتوانند در اين جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان معتقدان معاد از خداوند عمر طوالني مي

  بهشت نائل شوند. تر خدا را مالقات كنند و به درجات برتر اي كامل با اندوخته
  )43، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

  كساني است؟ چه بهرةگرفتار آمدن به پوچي در زندگي دنيوي، نصيب و  .38
  نهايت و جاودانگي توجه ويژه دارند. دانند، اما به ميل به بي ه مرگ را پايان زندگي مي) آنان ك1
  ) آنان كه با وجود قبول داشتن معاد، ايمان و باور قلبي به خدا ندارند.2
  اند. خدا و آخرت غافل دها، يكسره از يا دليل فرورفتن در هوس ) كساني كه به3
  توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند. نمي ) كساني كه با وجود انكار معاد،4
  

  صحيح است. 4گزينه  .38
  شود. ارزش مي دنيا نيز برايشان بي روزةتوانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند، همين زندگي چند  گروهي از منكران معاد كه نمي

  )45، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 
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اي  ، ولـي در آخـرت هـيچ بهـره    ما در دنيـا نيكـي عطـا كـن     گويند: خداوندا، به بعضي از مردم مي: «ر مبناي ما اين كالم وحي باشد كهاگ .39
  معنايي دارد؟ ، كدام گزينه با آن تناسب»ندارند

  .، ممكن است به بخشي از آن برسدنشدني را اصل قرار بدهد اگر كسي اهداف تمام )1
  به هدف خود خواهد رسيد. ،ناپذير را اصل قرار دهد و برايش تالش كند اگر كسي اهداف پايان )2
  شود. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت مانع بهره ،هاي اخروي اصل قرار گرفتن هدف )3
  مادي و معنوي بيشتري در وجود ما هستند.گوي استعدادهاي  و پاسخ اند ها اخروي و هميشگي برخي هدف )4
  

  صحيح است. 1گزينه  .39
 زنـدگي  فقـط  كـه  كـس  آن« آية شريفةبا » ندارند.اي  بهره هيچ آخرت در ولي ،كن عطا نيكي دنيا در ما به ،خداوندا: گويند مي مردم از بعضي« آية شريفة

 سرافكندگي و خواري با تا داد خواهيم قرار او براي را دوزخ سپس دهيم؛ مي كنيم هركس اراده به و بخواهيم كه را آن از مقدار آن طلبد، مي را دنيا زودگذر
  .آوا است هم )1( گزينة جملةؤال با صورت س آيةتناسب معنايي دارد. پس مقصود ، ارتباط و »شود. آن وارد در

  )17، صفحة 1دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

  ترتيب با كدام عبارت قرآني ارتباط دارد؟ راهنماي مسير سعادت و دوري از شقاوت و بيزاري از شقاوت به .40
  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ » انا هديناه السبيل« ـ» شاكرا و اما كفورااما « )1
  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ » ااما شاكرا و اما كفور«ـ » انا هديناه السبيل) «2
 »انا هديناه السبيل« ـ» فالهمها فجورها و تقواها« ـ» اما شاكرا و اما كفورا) «3
  »اما شاكرا و اما كفورا« ـ» فالهمها فجورها و تقواها«ـ » انا هديناه السبيل« )4
  

  صحيح است. 1گزينه  .40
  انا هديناه السبيلپيامبران و امامان:  سرماية: راهنماي مسير سعادت

  اما شاكرا و اما كفوراو اختيار:  انتخاب سرمايةدوري از شقاوت: 
  فالهمها فجورها و تقواها: شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن سرماية: بيزاري از شقاوت

  )30و  29هاي  ، صفحه2(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

) (و امـام علـي   » تر كه مـن از وي دورم  وين عجب تر از من به من است/ دوست نزديك: «اين نوا مي شود كه به چه علت آدمي مترنم .41
  يكي از موانع سقوط انسان دارد؟ دربارةچه تعبيري 

  خورده ) بازگشت به خويشتن ـ دشمن قسم2  ترين دشمن ) بازگشت به خويشتن ـ دشمن1
  خورده دشمن قسم ) وجدان ـ4    ترين دشمن دشمن ن ـوجدا )3
  

  صحيح است. 1گزينه  .41
دوسـت  « گـوييم:  يـابيم و مـي   رديم، خداوند را در كنار خود ميگ شود: اما وقتي به خود بازمي ياد او مي ها سبب دوري ما از خداوند و فراموشي گاهي غلفت

ترين دشمن تو همان نفسي است كه  دشمن «فرمايد:  نفس اماره مي دربارة) (امام علي » وي دورم تر از كه من از تر از من به من است/ وين عجب نزديك
  ».ستا در درون تو

  )2دگي دهم، درس (دين و زن
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  ه تعبير و جايگاهي دارد؟در منظر پيامبران و پيروان آنها، مرگ چ .42
  كند. نشدن و روح آگاهي خود را حفظ مي تالشيمتحليل و دچار تجزيه،  مرگ يعني )1
  هاي پهناور ها به ساحل كرامت و بهشت ) مرگ يعني انتقال از ساحل سختي2
  كند. نتقل ميم )يعني آخرت(به هستي باالتر  )يعني دنيا(هستي  مرحلةمرگ همانند پلي است كه آدمي را از يك  )3
  تر براي جسم و جان است. ، اما طلوعي درخشانغروبي براي روح انسان) مرگ 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .42
 انسـان  روح بـراي  تر درخشان طلوعي و انسان تن جسم و براي غروبي را آن بلكه پندارند؛ نمي زندگي دفتر بخش پايان را مرگ آنان پيروان و الهي پيامبران

  كند. مي منتقل (آخرت) باالتر هستيِ به (دنيا) هستي مرحلةيك  از را آدمي كه آورند مي حساب به پلي يا دانند مي
  ها:  بررسي ساير گزينه

  .ال نيستؤموضوع سدربارة است؛ اما  در جاي خودش بيان درستيكند و  پيرامون بعد جسماني صحبت مي گزينهاين  )1
  .كند مرگ صحبت ميدربارة ) مون كالم و ديدگاه امام حسين (اين گزينه پيرا )2
  .جسمبراي نه  ،(جان) است روح و طلوعي براي روح . همچنين مرگمرگ غروبي براي جسم است) 4

  )41، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

  ترين مؤمن كيست و در منظر معتقدين به معاد، ظرف تحقق استقبال انسان از شهادت كدام است؟ )، زيركمطابق كالم پيامبر مهرباني ( .43
  اري در راه خداضروري شدن فداك ـ عنوان هدف اصلي خدا به كنندة انتخاب )1
  ضروري شدن فداكاري در راه خدا ـ مهياشده براي مرگ )2
  عالي آنمرحلة رسيدن شهادت به  شده براي مرگ ـمهيا )3
  عالي آن مرحلةدف اصلي ـ رسيدن شهادت به عنوان ه خدا به كنندة انتخاب) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .43
از و » .كننـد  و بهتر از ديگران خـود را بـراي مـرگ آمـاده مـي      اند اني هستند كه فراوان به ياد مرگمنان كسؤترين م باهوش« فرمايد: ) مي(پيامبر اكرم 

  روند. ها به استقبال شهادت مي ، انسانآنگاه كه حيات دنيا چيزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداكاري در راه خدا ضروري باشد دديدگاه معتقدان به معا
  )43و  41هاي  ، صفحه3(دين و زندگي دهم، درس 
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  هاي زير صحيح است؟ ، كدام عبارت... و ما يهلكنا اال الدهر...فرمايد:  اگر مبناي ما كالم وحي باشد كه مي .44
  شود و چيزي به ماهيت حيات اخروي وجود ندارد. الف) هر انساني پس از مدتي زندگي در دنيا، دفتر عمرش بسته مي

  ارزش شود و نتواند فكر دنيا را از ذهن خود بيرون كند. شود كه اين زندگي چندروزه برايش بي طلبي انسان سبب مي نهايت ب) بي
  گي دنيوي همچون خوابي كوتاه و گذرا است و زندگي حقيقي در انتظار ما است.ج) زند

  شود. اش براي هميشه بسته مي د) انسان حقيقي جز جسم و تن ندارد و با فرارسيدن مرگ و نابودي جسم، پرونده
  ) ب ـ ج4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ب1
  

  صحيح است. 2گزينه  .44
 از پس جهان وجود ، گروهيو ما لهم بذلك من علم ان هم اال يظنونو ما هي اال حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما يهلكنا اال الدهر  آية شريفةبه توجه به 

 و اسـت  زنـدگي  پايان مرگ ديدگاه، اين در. بندند مي هميشه براي را او پروندة جسم او، شدن متالشي و انسان مرگ فرارسيدن با و كنند مي انكار را مرگ
  شود. مي نيستي رهسپار و يابد مي پايان او حيات و شود مي بسته عمرش دفتر دنيا، در مدتي زندگي از پس انساني هر

  بررسي ساير عبارات:
  .ارزش شود و نتواند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون كند شود كه اين زندگي چندروزه برايش بي طلبي انسان سبب مي نهايت ب) بي

  ج) اين عبارت درستي است، ولي به هدف طرح شده در سؤال مربوط نيست.
  )44، صفحة 3دهم، درس  (دين و زندگي

  
  
  

شـود و بـا كـدام حـديث      چيـزي برداشـت مـي    ارزشي زندگي دنيوي از چـه  كم مفهوم حقيقي بودن سراي آخرت و، مطابق معارف قرآني .45
  آوايي معنايي دارد؟ هم
  »شوند. ، هنگامي كه بميرند بيدار مياند مردم در اين دنيا در خواب« ) دانايي مستمر ـ1
  »ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«) دانايي مستمر ـ 2
  »ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«ـ ت ايمان و عمل صالح متابع) 3
  »شوند. ، هنگامي كه بميرند بيدار مياند مردم در اين دنيا در خواب« ـمتابعت ايمان و عمل صالح  )4

  

  صحيح است. 2گزينه  .45
ارزش  در انتهـاي آيـه، فهـم كـم     »يعلمون« كلمةبا توجه به  ما هذه الحياه الدنيا اال لهو و لعب و ان الدار االخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون و آيةطبق 

ارتبـاط  » .ايـد  ايد و براي بقا آفريده شده براي فنا آفريده نشده«ا حديث ب با دانايي مستمر است،بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن زندگي آخرت، متناسب 
  .دارد
  : در آيه هم دنيا را تصوير كرده و هم آخرت را و در اين حديث نيز هم دنيا را تصوير كرده و هم آخرت را.توجه

  )42و  41هاي  ، صفحه3(دين و زندگي دهم، درس 
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  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي
  

46. When only a few numbers of an animal live on Earth, it means that it is a/an ---------- animal. 
1) natural 2) jungle 3) endangered 4) increased 
 

  صحيح است. 3گزينه  .46
  است. اتقراض در معرض خطركنند، به اين معني است كه آن حيوان  زماني كه فقط يك تعدادي از يك حيوان بر روي زمين زندگي مي جمله: ةترجم

  ) جنگل2  ) طبيعي1
  يافته ) افزايش4  ) در معرض خطر انقراض3

  )1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

47. If people ---------- of Iranian cheetahs, there is hope for this beautiful animal to live. 
1) cut down 2) take care 3) grow up 4) look after 
 

  صحيح است. 2گزينه  .47
  ، اميدي وجود خواهد داشت براي اين حيوان زيبا كه بتواند زندگي كند (زنده بماند).مراقبت كننديراني هاي ا اگر مردم از يوزپلنگ جمله: ةترجم

  ) قطع كردن1
  ) مراقبت كردن2
    ) بزرگ شدن3
  شود.) از حرف اضافه استفاده نمي look after) مراقبت كردن (بعد از 4

  )1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

48. Hopefully, people will pay more ---------- to wildlife in the future.  
1) relation 2) protection 3) nation 4) attention 
 

  صحيح است. 4گزينه  .48
  بيشتري به حيات وحش خواهند داشت. توجهاميدوارانه (خوشبختانه)، مردم در آينده  جمله: ةترجم

  ) محافظت2  ) ارتباط1
  ) توجه4  ) ملت3

  )1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

49. When the number of people on Earth ---------- , they need more places for living. 
1) follows 2) destroys 3) decreases 4) increases 
 

  صحيح است. 4گزينه  .49
  دارند.هاي بيشتري نياز  ، آنها براي زندگي كردن به مكانكند افزايش پپدا ميوقتي تعداد مردم روي زمين  جمله: ةترجم

  ) ويران كردن2  ) دنبال كردن1
  ) افزايش پيدا كردن4  ) كاهش پيدا كردن3

  )1(زبان انگليسي دهم، درس 
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50. You can do ---------- work in wildlife parks to help animals and their babies. 
1) natural 2) alive 3) voluntary 4) recent 
 

  صحيح است. 3گزينه  .50
  هاي آنها كمك كنيد. هاي حيات وحش انجام بدهيد تا به حيوانات و بچه در پارك داوطلبانهتوانيد كار  شما مي جمله: ةترجم

  ) زنده2  ) طبيعي1
  ) اخير، جديد4  نه) داوطلبا3

 
 
 

51. The man, who was not wearing a cycle helmet (head covering), was seriously ----------, but his injuries are 
not thought to endanger him. 
1) damaged 2) hurt 3) broken 4) protected 
 

  صحيح است. 2گزينه  .51
 او را به خطر اندازد. يشود كه جراحات و ي، اما تصور نمديشدت صدمه د نداشت، به يمنيكه كاله ا يمرد آن جمله: ةترجم

      ديده ) آسيب2  ديده ) خسارت1
  شده ) محافظت4  ) شكسته3

 )17(زبان انگليسي دهم، صفحة 

 
 
 

52. The famous Tokyo Marathon was held last Sunday with only a few hundred selected runners, ---------- of a 
public party for 30,000 participants. 
1) instead 2) in front 3) in places 4) nearby 
 

  صحيح است. 1گزينه  .52
  كننده برگزار شد. شركت 30،000 يبرا يعموم يمهمان كي يجا به، منتخب ةدوندبا چند صد نفر  فقطگذشته  ةكشنبي ويراتن معروف توكما جمله: ةترجم

    ) در جلو2  ) به جاي1
  ) در نزديكي4  هاي) در محل3

  )20(زبان انگليسي دهم، صفحة 
 
 
Cloze Test: 
There’s a global mental health crisis. Evidence shows that (53)---------- can help. People who 
live close to natural environments and (54)---------- are found to be more active, emotionally 
strong, and physically healthier. In one project in the UK, (55)---------- with poor mental health 
took part in nature walks and conservation work. After 12 weeks, they reported feeling better. 
To protect (56)---------- mental health, we need to protect wildlife and the habitats they live in. 
 

  :cloze test ترجمة
هاي زيست طبيعي و در حيـات   تواند كمك كند. افرادي كه نزديك محيط دهد كه طبيعت مي شان ميدهد. شواهد ن يك بحران جهاني سالمت روان رخ مي

شوند. در يك پروژه در بريتانياي كبير، داوطلبان با سـالمت روانـي    تر ديده مي طور عاطفي، قوي و از نظر جسماني، سالم تر، به كنند، فعال وحش زندگي مي
شود. بـراي مراقبـت از    هفته، گزارش دادند كه حالشان دارد بهتر مي 12ار حفاظت از طبيعت شركت كردند. بعد از هاي طبيعت و در ك ضعيف در پيادروي

  كنند مراقبت كنيم. مان، الزم است از حيات وحش و از ساكناني كه در آن زندگي مي سالمت رواني
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53.  
1) nature 2) forest 3) museum 4) human 
 

 صحيح است. 1گزينه  .53
  انسان )4    موزه )3    جنگل )2  طبيعت )1

  )15، صفحة 1دهم، درس (زبان انگليسي 
 
 
 

54.  
1) plain 2) future 3) animal 4) wildlife 
 

 صحيح است. 4گزينه  .54
  حيات وحش )4    حيوان )3    آينده )2  دشت )1

  )19، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

55.  
1) firefighters 2) volunteers 3) hunters 4) leopards 
 

 صحيح است. 2گزينه  .55
  ها پلنگ )4  شكارچيان )3  داوطلبان )2  ها نشان آتش )1

  )123، صفحة 4(زبان انگليسي نهم، درس 
 
 
 

56.  
1) a 2) an 3) our 4) their 
 

 صحيح است. 3گزينه  .56
  ) بايد به كار رود.our )noun markerدهد كه قبل از اسم، صفت ملكي  در جمله نشان مي weاعلي مهم درسي: ضمير ف نكتة

  )39، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 
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Reading: 
Firefighters are some of the bravest people out there. They put their lives at risk every day on the 
job to keep the rest of us safe and sound . 
But firemen and firewomen still have those days at work that make them scratch their heads and 
wonder what the heck people were thinking when they called 911. 
Some of the calls firefighters respond to are enough to make you laugh out loud. I’m not sure 
which must stress them out the most, these ridiculous, funny calls, or the serious ones 
when citizens are in real danger. One thing is for sure: There is never a dull moment in the life of 
a firefighter. 
 

  ترجمة متن:
ا صـحيح و سـالم نگـه    مـا ر بقية اندازند تا  شان را به خطر مي ترين افراد آن بيرون (جامعه) هستند. آنها هر روز سروكار زندگي ها گروهي از شجاع نشان آتش

  دارند.
آزار پيش خودشـان چـه    اند كه آن افراد مردم شوند سرشان را بخارانند و در حيرت نشانان زن و مرد هنوز هم از آن روزها دارند كه سركار وادار مي اما آتش
  زنند. زنگ مي 911كنند وقتي كه به  فكر مي

يـك بايـد آنهـا را بيشـتر      ند، براي خنداندن شما با صداي بلند كافي است. من مطمئن نيستم كـه كـدام  ده نشانان به آنها پاسخ مي هايي كه آتش برخي از تماس
نشان هرگز  هاي جدي وقتي كه شهروندان در خطر واقعي هستند. يك چيز مسلم است: در زندگي يك آتش دار، يا زنگ هاي مضحك و خنده مضطرب كند، زنگ

  كننده وجود ندارد. كسل لحظةيك 
 
 
 
 

57. The main purpose of the passage is to ---------- . 
1) show how the firefighters are brave  
2) ask people not to call 911 for fun 
3) show how the firefighters’ life is ridiculous  
4) tell us about the dull moments the firefighters have 
 

  صحيح است. 2گزينه  .57
  »زنگ نزنند. 911هدف اصلي متن اين است كه از مردم بخواهد براي تفريح به « جمله: ةترجم

  ها: ساير گزينه
  ها چگونه شجاع هستند. نشان ) نشان دهد كه آتش1

  نشان چقدر مضحك است. ) نشان دهد كه زندگي يك آتش3
  ها دارند. آتشنشاناي صحبت كند كه  كننده هاي كسل ) براي ما از لحظه4
  
  

 
58. What is implied from the last sentence, “There is never a dull moment in the life of a firefighter.”? 

1) Firefighters are at risk all the time.  
2) Some people make fun of the firefighters by calling 911. 
3) Firefighters always get excited by either saving lives or receiving funny calls. 
4) People help the firefighters to keep us safe and sound by making them laugh. 
 

  صحيح است. 3گزينه  .58
  شود؟ چيزي استنباط مي چه» كننده وجود ندارد. كسل لحظةنشان هرگز يك  از آخرين جمله، در زندگي يك آتش« جمله: ةترجم

  »شوند. زده مي دار هيجان هاي خنده  ها يا دريافت كردن زنگ نشانان هميشه به خاطر نجات دادن زندگي آتش«
  :ها ساير گزينه

  ها هميشه در خطر هستند. نشان ) آتش1
  كنند. ها را مسخره مي نشان آتش 911 شمارة) بعضي از مردم با زنگ زدن به 2
  كنند تا ما را صحيح و سالم نگه دارند. ها به آنها كمك مي نشان ) مردم با خنداندن آتش4
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59. The pronoun “us” in the second line refers to ---------- . 
1) you as a reader 2) those who laugh 3) firefighters 4) firewomen 
 

  صحيح است. 1گزينه  .59
  »متن.خوانندة شما به عنوان  كند به در خط دوم اشاره مي» ما«ضمير « جمله: ةترجم

  ها: بررسي ساير گزينه
  خندند. ) آنهايي كه مي2
  نشانان ) آتش3
  نشانان زن ) آتش4
  
  

 
60. According to the passage, which of the following is true? 

1) The main job of the firefighters is to put lives at risk. 
2) Firefighters’ job is stressful even when they receive funny calls. 
3) Firefighters have a dull moment in their lives a lot. 
4) Despite firefighters’ efforts to save lives, all people try to bother them. 
 
 

  صحيح است. 2گزينه  .60
  »يك از موارد زير صحيح است؟ براساس متن، كدام« جمله: ةترجم

  »كنند. هاي مضحك دريافت مي زا است، حتي وقتي كه آنها زنگ ها استرس نشان شغل آتش«
  ها: ساير گزينه

  ها است. ها به خطر انداختن زندگي نشان ) شغل اصلي آتش1
  زيادي دارند. كنندة كسل اتلحظشان  ها در زندگي نشان ) آتش3
  كنند آنها را اذيت كنند. مردم سعي مي همةها،  نشانان براي نجات زندگي هاي آتش رغم تالش ) علي4
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گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا سؤال  از سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
  2تا پايان درس  3و فصل  2و1فصل  80  61  20  )1( رياضي 1

 دقيقه 30  )58تا  1 صفحه(

 دقيقه 15 )27تا  9 صفحه( 1فصل   90  81 10  )1هندسه ( 2

  تا ابتداي شناوري  2و فصل 1فصل  110  91 20  )1فيزيك (  3
  دقيقه 35 )40تا  1 صفحه(

   تا ابتداي آرايش الكتروني1فصل  125  111  15  )1شيمي ( 4
 دقيقه 15  )30تا  1 صفحه(

 دقيقه 95:گويي مدت پاسخ   65 تعداد كل سؤال:
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محل انجام محاسبات

1 

 
 

  گروه طراحي و ويراستاري آزمون
 سرگروه نام درس رديف

  گروه طراحي و بازنگري
 (به ترتيب حروف الفبا)

  ويراستاران

 زاده حسن باطني ـ خانم سامي حسن باطني رياضي  1
  ،داريوش اميري
 سجاد داوطلب

حسين سعيدي ـ سيدعليرضا   حسين سعيدي هندسه 2
  شيرازي

  داريوش اميري، 
  مهديار شريف

 مهديار شريف رضا خالو رضا خالو فيزيك 3

 خانم فتاليمنصوره بهرامي،  منصوره بهرامي شيمي 4
  محمدي،  محبوبه بيك

 كارو محمدي
  
 

  حروف الفبا)گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب 
  زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتزاده ـ الدين تقي معيني ـ علي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگراممركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
  

  

  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ رياضي

Aاگر .61 {x | x }    2 3 1 11وB {x | x }   2 3 7باشد، حاصلA Bكدام است؟  
1(( , )2 4  2([ , )2 4  3(( , ) 1  4(( , ] 1  
  

  صحيح است. 1گزينه  .61
A : x x     12 3 1 11 3 3 12  

x A [ , )    3 1 4 1 4  
B: x x x B ( , ]        2 3 7 2 4 2 2  
A B [ , ) ( , ] ( , )    1 4 2 2 4  

  )4(رياضي دهم، صفحة 
  
  
  

  نامتناهي باشند، آنگاه كدام گزينه درست است؟ مجموعةدو  Bو  Aاگر  .62
1(A B.2  حتماً متناهي است(A B ًمتناهي است.حتما  
3((A B).4  حتماً نامتناهي است((A B) .حتماً نامتناهي است  
  

  صحيح است. 4گزينه  .62
Aطور مثال اگر به وB و نادرسـت خواهنـد بـود. اگـر    2) و (1هاي ( مرجع باشد، گزينه مجموعة (A   و

B  و مرجع باشد، آنگاه مجموعة(A B) {}  0  هم نادرست است.3( گزينةمتناهي خواهد بود، پس (  
A)داريم: 4 گزينةدر  B) A B    چون .A  دلخواه نامتناهي خواهد بود. مجموعةنامتناهي است اجتماع آن با هر  

  )8 و 6هاي  ه(رياضي دهم، صفح
  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                                            اختصاصي رياضي.  1. آزمون  دوم متوسطه) ةدهم (دور ةيپا                               
 

 

محل انجام محاسبات

2 

  توان گفت؟ چه مي Bو Aجدا از هم باشند، درمورد مجموعةدو  Bو  Aاگر  .63
1(A وB .ها برابر با ) اجتماع آن2  حتماً داراي عضو مشترك هستندA ياB .است  
  3و  1 گزينة) 4  مرجع برابر است. مجموعة) اجتماعشان با 3
  

  صحيح است. 3گزينه  .63
Uاگر { , , , , } 1 2 3 4 Aمرجع و مجموعة 5 { , } 1 Bو 2 { , , } 3 4 Aباشد، در ايـن صـورت   5 { , , }  3 4 Bو 5 { , }  1 2 

Aخواهد بود و B     نادرست است.1( گزينةپس (  
جدا از هم باشند، مجموعةدو  Bو  Aدانيم اگر  ) هم نادرست است. مي2( گزينةتوان نتيجه گرفت كه  ، مياز مثال ذكرشده

B A ،است بنابراينA B U   )U مرجع است.) مجموعة  
 )10و  8هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  

n(Aاگر .64 B) 13،n(A B)  4 وn(A B)  Bآنگاه 6 A چند عضو دارد؟  
1 (7  2 (1  3 (5  4 (3  
  

  صحيح است. 4گزينه  .64
  با توجه به شكل داريم:

  
  n(A B) n(A B) n(A B) n(B A)       

  n(B A) n(B A)      13 6 4 3  
 )11(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

دانيم تعداد كساني كه فقط عضـو   هاي فوتبال يا بسكتبال هستند. مي نفر عضو تيم 39نفري،  44در يك كالس  .65
تيم فوتبال هستند، دو برابر تعداد كساني است كه فقط عضو تيم بسكتبال هستند و تعداد كساني كه عضو هـر  

  كنند؟ كتبال بازي ميدو تيم هستند، سه برابر تعداد كساني است كه عضو هيچ تيمي نيستند. چند نفر فقط بس
1 (6  2 (8  3 (7  4 (9  
  

  صحيح است. 2گزينه  .65
Fتعداد عضوهاي B  است. پس، با توجه به نمودار 39برابر  

  y   44 39 5  
  درنتيجه:

  n(F B) x y x x x          39 2 3 39 3 15 39 3 24  
xكنند تعداد كساني كه فقط بسكتبال بازي مي    8  

 )12(رياضي دهم، صفحة 
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 جملـة چهـاردهم چنـد برابـر     جملـة است. 15و 40ترتيب  در يك الگوي خطي جمالت دوم و هفتم به .66
  ششم است؟

1(7
3  2(27

16  3 (13  4 (23  
  

  صحيح است. 4گزينه  .66

n
t a bt an b t a b
         

2
7

2 40
7 15  

aa b
      

115 55 62  

nt n  11 62  
t
t

        
14
6

11 14 62 92 2311 6 62 4  
  )16(رياضي دهم، صفحة 

  
  
 

حسابي بدهنـد. اگـر    دنبالةعدد حاصل، تشكيل يك  7كه  طوري ايم، به پنج عدد نوشته 53و  17در بين اعداد  .67
  اول اين دنباله باشد، مجموع جمالت سوم و چهارم اين دنباله كدام است؟ جملة 17

1 (64  2 (76  3 (70  4 (52  
  

  صحيح است. 1گزينه  .67

  
a a d d      7 153 6 53 17 6 53  

d d   6 36 6  

  
 )23(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

برابـر   5نهم ايـن دنبالـه    جملةهفتم آن است. اگر  جملةواحد بيشتر از  24حسابي  دنبالةسيزدهم يك  جملة .68
  چهارم آن است؟ جملةچهاردهم اين دنباله چند برابر  جملةچهارم آن باشد،  جملة

1(/3   برابر 5) 4  برابر 7) 3  برابر 9) 2  برابر 5
  

  صحيح است. 2گزينه  .68
  a a (a d) (a d) d d          13 7 1 124 12 6 24 6 24 4  

  a a a d (a d) a d a d        9 4 1 1 1 15 8 5 3 8 5 15  
  dd a a a        4

1 1 17 4 7 4 4 7  
  a a d

a a d
              

14 1
4 1

13 7 13 4 7 52 45 93 7 3 4 7 12 5  
 )22(رياضي دهم، صفحة 
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)عددي مثبت باشد و xاگر  .69 x)3 )و xو 2 x)3 هندسـي باشـند، قـدر     دنبالـة متوالي يك  جملةسه 2
x)حسابي دنبالةنسبت  ),( x ), x,... 2 4 2 1   است؟كدام 3

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

  صحيح است. 2گزينه  .69
)اعداد x)3 )و xو 2 x)3   اند. بنابراين: هندسي دنبالةمتوالي يك  جملةسه 2

x ( x)( x) x x     2 2 23 2 3 2 18  
x x x     2 22 18 9 3  

  صورت زير خواهد بود: شده به حسابي داده دنبالة
(x ) , ( x ) , ( x) , ... 2 4 2 1 3  

x , , , ...  SLvº nk¤3 5 7 9 2  
 )26(رياضي دهم، صفحة 

  
اول آن است. قدرنسبت اين دنبالـه   جملةبرابر مجموع سه  65هندسي  دنبالةاول يك  جملةمجموع شش  .70

  كدام است؟
1 (2  2 (3  3 (4  5 (5  
  

  صحيح است. 3گزينه  .70

  a a q a q a q a q a q
a a q a q

    


 

2 3 4 5
1 1 1 1 1 1

2
1 1 1

65  

  (a a q a q ) q (a a q a q )
a a q a q

    
 

 

2 3 2
1 1 1 1 1 1

2
1 1 1

65  

  
(a a q a q )( q ) q

a a q a q
q q

      
 

   

2 3
31 1 1

2
1 1 1

3

1 65 1 65

64 4
  

 )26(رياضي دهم، صفحة 

  
  

ABHدر شكل زير، نسبت مساحت مثلث .71


AHCبه مساحت مثلث 


  كدام است؟

1(1
5    

2(1
3  

3(1
2    

4(1
4  

  
  صحيح است. 4گزينه  .71

ABH

AHC

S AH BH AH
S AH AC sin AH





 
 

    

1 1 32 2
1 3160 82 2 2

  

 3 1
44 3

  
 )34(رياضي دهم، صفحة 
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xاگر .72 45 90  باشد، حاصلA | cosx sinx | | cot x cosx | sinx     كدام است؟  
1(cot x sin x2    2(cos x sin x cot x 2 2  
3(cot x    4(cot x  
  

  صحيح است. 4گزينه  .72
xاگر  45 sinآنگاه 90 x cos x   

  درنتيجه:
                  | cos x sin x | cos x sin x     

 در همين محدوده داريم:
cos x cos x
sin x  1   

sinها (توجه كنيد كه صورت كسرها با هم برابرند و در مخرج x 1،بنابراين (cot x cosx.  
  | cot x cosx | cot x cosx     

  A | cosx sin x | | cot x cosx | sin x      
  cos x sin x cot x cos x sin x cot x         

 )37(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

عبارت حاصل .73
sin cos sin sin cos

cos

   2 2 2

2
1 70 70 30 40 602

2 40

    

 كدام است؟  

1(1
4  2 (1  3(tan21 404

  4(cot21 404
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .73

  
sin cos sin sin cos

cos

   2 2 2

2

1 70 70 30 40 602
2 40

    

  

  sin cos sin

cos

   


2 2 2

2

1 1 170 70 402 2 2
2 40

  

  

  (sin cos sin )

cos

 


  



1
2 2 2

2

1 70 70 402
2 40

  

  ( sin ) cos

cos cos


  

2 2

2 2

1 11 40 402 2 1
42 40 2 40

 

   
 )43(رياضي دهم، صفحة 

  
  

   

 منفي
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6 

cosx)اگر كمترين و بيشترين مقدار عبارت .74 ) 22 bباشد، حاصل bو  aترتيب  به33 a9   كدام است؟12

1(44
3  2(19

3  3(16  4 (16  
  

  صحيح است. 4گزينه  .74
cos x cos x         2 2 21 1 1 13 3 3  

cos x (cos x )       25 2 1 2 2503 3 3 3 9  
(cos x )     23 2 253 3 33 9  

(cos x ) a , b       22 52 523 3 33 9 9  
b a        529 12 9 12 3 52 36 169  

 )38(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

  كدام است؟ خط معادلة .75
1(y x  3 6 3  

2(y x  3 2 33  

3(y x  1 32  

4(y x  3 3 32  
  

  صحيح است. 2گزينه  .75

  
  m tan    3150   شيب خط3

نقطةو اين خط از  
  
6
  گذرد. مي 0

  y y m(x x ) y (x )       1 1
30 63  

  y x   3 2 33  
 )40(رياضي دهم، صفحة 
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7

tanضلع يك واحد تشكيل شده است. حاصل شكل مقابل از چهار مربع يكسان به .76 sin   كدام است؟  

1(1 1
2 10  

2( 102 10  

3(7
3  

4(5
6  

  
  است.صحيح  2گزينه  .76

CDEدر مثلث


CDفيثاغورس داريم: رابطةبا استفاده از    10  

  
ACtan AB tan sinDEsin CD

  
     

    


2
102101 10

1010
  

 )31و  30هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  

sin)حاصل عبارت .77 x cosx) tan x cot x  
2   كدام است؟2

1(sin x cos x2  2 (2  3 (1  4(sin x cos x3 2  
  

  صحيح است. 3گزينه  .77
(sin x cos x) tan x cot x  

2 2  

sin x cos x sin x cos x   1 2 2 1sin x cos x
sin x cos x

   21 2 1  

 )43و  42هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  

Aاگر .78 
321 21

Bو4 
371 71

Bباشد، حاصل عبارت4 Aبه كدام بازه تعلق دارد؟  
1(( , )0 1  2(( , )1 2  3(( , )2 3  4(( , )3 4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .78
        

3
3

4 21 5 6 21 21 8
2 21 3

  

A A ( )          
321 213 3 32 2 2 12 4 2 2  

        
3

3
8 71 9 12 71 71 14
4 71 5

  

B ( )     
371 71 7 73 3 24 2 2  

( ) ( ) B A B A         1 2 7 33 2 1 22 2  
 )49(رياضي دهم، صفحة 
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aعددي حقيقي باشد و aاگر  .79 2 aچهـارم و عـدد   ريشةتا xداراي  1 2 پـنجم باشـد،    ريشـة تـا  yداراي  1
xحاصل y كدام است؟  

  دارد. a) بستگي به مقدار 4  4 )3  3) 2  2) 1
  

  صحيح است. 2گزينه  .79
a 2 xچهارم است، يعني تا ريشة 2يك عدد حقيقي مثبت است. پس داراي  1 2 وa 2 پـنجم   ريشـة همواره يـك   1

yدارد. پس 1:درنتيجه .x y  3.  
 )51و  50هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  

  كدام تساوي همواره درست است؟ .80

1(aa
b b


44 4    2(a b a b  3 3 3    

3(n m mna ( a)    4(ab a b 5 5 5  
  

  صحيح است. 4گزينه  .80
  مثبت برقرار است. bو  aازاي  ) فقط به1( گزينة
  ) نادرست است. مثال نقض:2( گزينة  3 3 31 1 1 1  

  زوج باشند، عبارت سمت چپ تعريف شده و عبارت سمت راست تعريف نشده است. nو  mمنفي و  a) اگر 3( در گزينة
 ) 56و  55هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  
  دقيقه 15: گويي مدت پاسخ  هندسه

 فاصلةبه  A نقطةواحد و از  3 فاصلةبه  dمفروض است. نقاطي كه از خط  dواحد از خط  1 فاصلةبه  A نقطة .81

MNPناميم. مساحت مثلث مي Pو  M ،Nواحد هستند را  4


  كدام است؟ 
1(12 3  2(24 3  3(6 7  4(12 7  
  

  صحيح است. 1گزينه  .81
فاصلة  به dچنين نقاطي كه از خط  قرار دارند. هم 4و شعاع  Aاي به مركز  واحد باشند روي دايره 4فاصلة به  Aنقاطي كه از 

  واحد باشند، روي دو خط موازي با آن قرار دارند. 3

  AH   3 1 2  
AHNمثلثفيثاغورس در قضية طبق 


:  

AN AH HN 2 2 2  
HN  2 2 24 2  

HN MN   2 3 4 3  
PH AH AP    2 4 6  

MNPS PH MN 1
2  

       1 6 4 3 12 32  
  )10دهم، صفحة  هندسه(
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  واحد باشد؟ 6و  4رسم كرد كه طول قطرهاي آن  توان مي حيضلع به طول صح كياالضالع با  يچند متواز .82
  شمار ) بي4  7) 3  3) 2  1) 1
  

  صحيح است. 2گزينه  .82
  كنند. االضالع قطرها يكديگر را نصف مي در متوازي

Aشرط وجود مثلث BO


:  

  ABO : x


   3 2 3 2  
  x 1 5  

  4و  3، 2برابر است با:  xمقادير صحيح 
  )15دهم، صفحة  هندسه(

  
  
  

BCاند. اگـر  قطع كرده Oيكديگر را در  CDو نيمساز  AHدر مثلث مقابل ارتفاع  .83
AC  باشـد، مسـاحت    2

OBCمثلث


Oچند برابر  AC


  است؟ 
1 (2  

2(1
2  

3(2
2  

4(2  
  

  صحيح است. 4گزينه  .83
O  زاويةروي نيمسازĈ :قرار دارد، پس  

  OH OH  
OBC

OAC

S OH BC
S OH AC





 


 

1
2
1
2  

  
BC
AC  2  

  )12(هندسه دهم، صفحة 
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ABCمثلثدر  .84


،Â  90 هاي اضالع  و عمودمنصفAB  وAC  نقطةيكديگر را در M كنند. كـدام   قطع مي
  گزينه الزماً صحيح است؟

    لوزي است. ABMC) چهارضلعي 1
2 (M اي است كه از  مركز دايرهA  وB  وC گذرد. مي  
    ذوزنقه است. ABMC) چهارضلعي 3
4( A اي است كه از  مركز دايرهM  وB  وC گذرد. مي  
  

  صحيح است. 2گزينه  .84
M  روي عمودمنصف اضالعAB  وAC :قرار دارد، پس  

   MA MB
MA MC

 
 

  

   MA MB MC    
نيـز خواهـد    Cو  Bرسم كنيم حتماً از  MAو شعاع  Mاي به مركز  پس اگر دايره

  گذشت.
  )16صفحة دهم،  هندسه(

  
  
  

K)مفروض است. مثلثي با كدام طول اضالع قابل رسم است؟ 7و  1و  Kمثلثي به اضالع  .85 )  
K)2    3و  Kو  3) 1 3  و 4وK 2  
Kو 4) 3 2 وK 2    4(K 2 و  3وK  
  

  صحيح است. 4گزينه  .85
  طبق شرط تشكيل مثلث، مجموع هر دو ضلع بايد از ضلع سوم بزرگتر باشد.

  K
K K
K K K K

K K
¥HoT{H 

             
    

1 7 6
7 1 6 6 8 7

1 7 8
  

):1(گزينة  3 3 , ,7 3 7   پس قابل رسم نيست 3
):2(گزينة  5 4 , ,10 5 4   پس قابل رسم نيست. 10
):3(گزينة  5 4 , ,9 9 5   پس قابل رسم نيست. 4
,):4(گزينة  ,7 3   قابل رسم است. 5

  )27دهم، صفحة  هندسه(
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  ؟نداردعكس كدام قضيه زير، مثال نقض  .86
  مساحتند. نهشت، هم ) دو مثلث هم1
  آنگاه محل همرسي نيمسازها داخل مثلث است.الزاويه باشد،  ) اگر مثلثي حاده2
  ساز يك رأس بر هم منطبق است. الساقين، ميانه و نيم ) در مثلث متساوي3
  الساقين باشد، آنگاه قطرهايش با هم برابرند. متساويذوزنقة ) اگر يك چهارضلعي 4
  

  صحيح است. 3گزينه  .86
  ها: بررسي گزينه

ABCهــاي ): در شــكل مقابــل مثلــث1(گزينــة 


DBCو 


مســاحت هســتند ولــي  هــم 
  نهشت نيستند. هم

  الزاويه محل همرسي نيمسازها نيز داخل مثلث است. ): در مثلث منفرجه2(گزينة 
  ): عكس اين قضيه صحيح است و مثال نقض ندارد.3(گزينة 
  ): مستطيل مثال نقض عكس اين قضيه است.4(گزينة 

  )25دهم، صفحة  هندسه(
  
  
  

ABCالزاويه حادةدر مثلث  .87


،AC AB عمودمنصف ،AC  ِضلعBC  (نه امتداد آن) را درM كنـد.   قطع مي
  ؟نيستكدام گزينه الزماً صحيح 

1(ˆˆABC ACB  2(ˆˆABC MAC  3(AM AB  4(AC AM  
  

  صحيح است. 3گزينه  .87
خـط بـه يـك فاصـله اسـت.       دانيم هر نقطه روي عمودمنصف از دو سر پـاره  مي

  بزرگتر است و برعكس. زاوية رو به  دانيم در مثلث، ضلع بزرگتر روبه همچنين مي
  را. BCكند نه امتداد  را قطع مي BC، ضلع ACمطابق شكل، عمودمنصف 

ˆ  ): 1(گزينة  ˆˆ ˆABC : AC AB ABC ACB(B C)


     
  ):2گزينة (

  
ˆ ˆMAC ACBM MA MC ˆˆABC ACB

    
 

  ACروي عمودمنصف 

  ˆˆABC MAC   
  ):4(گزينة 

  ˆ ˆAMC ABC ˆˆAMC ACBˆˆABC ACB
  

 
ABMخارجيزاوية :

  

  AMC AC AMW±X¶ nj   
  )27دهم، صفحة  هندسه(
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ABCالساقين مثلث متساوي .88


 (AB AC) واحـد در نظـر    5واحـد و طـول سـاق     8اي به طـول   را با قاعده
هـاي   هاي محـل همرسـي ارتفـاع    بناميم، آنگاه مجموع فاصله Hهاي مثلث را  بگيريد. اگر محل برخورد ارتفاع

HBCمثلث


  تا اضالعش چقدر است؟ 
1(/5 8  2(/4 8  3 (9  4(/2 8  
  

  صحيح است. 1گزينه  .88
  فيثاغورس: قضيةطبق 

  برابر است با: BCقاعدة ارتفاع وارد بر 
  AL   2 25 4 3  

  
ˆ ˆCL AL A C
ˆ ˆBL AL A B

   


   
1 1

2 1
  

  Â B C  1 1  
  ˆ ˆ ˆA A A     180 90  

گيـرد.   ) بيـرون مثلـث قـرار مـي    Hنقطـة  هـا (  منفرجه است و محل همرسي ارتفـاع  Aالساقين به رأس  پس مثلث متساوي
شـود و محـل    هم مشخص مي HBCهاي مثلث  ، ارتفاعABCهاي مثلث  همانطور كه در شكل مشخص است، با رسم ارتفاع

AKاست و مسأله مقدار Aنقطه  HBCهاي مثلث  همرسي ارتفاع AP AL  خواهد. را مي  
  / /

ABC
BPS BP CK

       8 3 5 24 4 8 4 82 2 5  

  / /AKC : AK AC CK ( )


      2 2 2 2 25 4 8 25 5 0 2  
  / / / /AK AP        25 25 004 2 1 96 1 4 1 4  

  / / /AK AP AL     1 4 1 4 3 5 8  
  )20و  19هاي  حهدهم، صف هندسه(

  
  

ABCهاي اضالع مثلث دلخواه وسط .89


MNPهـاي مثلـث   ايم. محل همرسي ارتفاع را متوالياً به هم وصل كرده 


 
  الزاماً داراي كدام ويژگي است؟

  به يك فاصله است. BCو  AB ،AC) از اضالع 1

ABCهاي مثلث ) روي ارتفاع2


  قرار دارد. 
  به يك فاصله است. Cو  A ،Bهاي  ) از رأس3

ABC) روي يكي از اضالع مثلث4


  قرار دارد. 
  

  صحيح است. 3گزينه  .89

  
MNPهاي مثلث كتاب درسي ارتفاع 19صفحة مطابق 


ABC، عمودمنصف اضالع مثلث


هستند. پس محل همرسي آنهـا   

ABCهاي مثلث از رأس


  به يك فاصله است. 
  )19دهم، صفحة  هندسه(
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ABCمثلث .90


بـه يـك فاصـله     ACو  ABو امتداد اضـالع   BCخارج مثلث، از ضلع  Mنقطة مفروض است.  
BMCˆاست. اگر  54  ،زاويةباشدˆBAM چند درجه است؟  

1(35   2(36   3(27  4(63  
  

  صحيح است. 2گزينه  .90
ساز داخلـي   و نيم B̂و Ĉسازهاي زواياي خارجي نيمبه يك فاصله باشد، محل همرسي  ACو  ABو امتداد اضالع  BCاي كه از ضلع  نقطه
  باشد.  مي Âزاوية

  
  ˆˆ ˆBMC MBC MCB        54 180 54 126  

  ساز هستند، داريم: نيم CMو  BMبا توجه به اينكه 
  ˆˆxBC yCB     2 126 252  

  ˆ ˆˆ ˆB C (xBC yCB)          1 1 360 360 252 108  
  Â (B C )         1 1180 180 108 72  

AM زاويةساز  نيمÂ باشد، پس: نيز مي  
  ÂˆBAM   362  

  روش دوم:
  توان استفاده كرد: زير ميرابطة از 

  ˆ ˆA Aˆ ˆBMC BMC          90 90 90 54 362 2  
  )19دهم، صفحة  هندسه(

  
  
  
  دقيقه 35: گويي مدت پاسخ  فيزيك

  چند مورد از موارد زير درست است؟ .91
  الف) يكاي هر كميت مقدار معيني از آن كميت است.

  اي، يكاهاي برداري. اند از يكاهاي نرده ب) در فيزيك دو دسته يكا داريم كه عبارت
  طور كامل مشخص نمود. توان با يك عدد برحسب يكاي آن به اي را مي ج) مقدار يك كميت نرده

  اي است. تر از ترازوي دوكفه وي ديجيتال دقيقد) تراز
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
  

  صحيح است. 1گزينه  .91
  درست هستند.» ج«و » الف«هاي  گزاره

  )14و  6هاي  (فيزيك دهم رياضي، صفحه
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سازي صحيح را  كنيم. در حركت گلوله در آب كدام گزينه مدل فلزي توپر را در سطح آب رها مي يك گلولة .92
¬±¼²¾دهد؟ نشان مي JA( )    

1 (  2 (  3 (  4 (  

  

  صحيح است. 2گلزينه  .92
كند. بنابراين نيرويي كه رو  پايين حركت مي سمت گلوله از سطح آب رها شده و چگالي گلوله بيشتر از آب است و در آب به

دهنـد   سازي اين دو نيرو را با دو بردار نمايش مي تر است و در مدل شود از نيروي رو به باال بزرگ به پايين بر گلوله وارد مي
  شود. كه بر گلوله وارد مي

  )5(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
  
  
  

BAرابطةت. در اس kو  mترتيب  به SIدر  Cو  Aهاي  يكاي كميت .93 B C   2
كـدام   SIدر  ، يكـاي 2

  گزينه است؟

1(k2  2(m
k  3(m

k2  4(
k2
1  

  

  صحيح است. 4گزينه  .93
يكسـان بـوده و    Bو يكاي  Aبنابراين يكاي   ها در طرفين تساوي يكسان باشد، ، بايد يكاي كميتبا توجه به سازگاري يكاها

  ، متر است. از اين رو:Aنيز مانند يكاي  Bيكاي 
A (B C ) m m k

k
ÁI§Ä      2 2

2
1  

  )11(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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كـش   چنـد برابـر دقـت خـط    » الف«كش  دهد. دقت خط كش را نشان مي از دو خط اي شكل زير تصوير قطعه .94
  است؟» ب«
1 (4  

2(1
4  

3(5
2  

4(2
5  

  

  صحيح است. 2گزينه  .94

/
cm cm mmþ²H S¤j   1 0 2 25  

/
mm mmJ S¤j  1 0 52  

/»ب«و دقت  mm2»الف«شود كه دقت  مشاهده مي ها دقت مقايسةبا  mm0 كـش   گيري خط است، بنابراين دقت اندازه 5
1،»الف«كش  بيشتر است، به همين دليل دقت خط» الف«كش  گيري خط از دقت اندازه» ب«

  است.» ب«كش  دقت خط 4
  )14دهم رياضي، صفحة (فيزيك 

  
  
  

95. g .cm
min25400000 برابر چند نيوتون است؟  

1 (15  2(/1 5  3(/015  4(/0015  
  

  صحيح است. 4گزينه  .95
kgmهر نيوتون برابر

s21 است، از اين رو بايد يكايg.cm
min2 را بهkgm

s2 :تبديل كنيم  

mkg
g.cm g cm
min ( s)

min






23

2 2

2

1010
5400000

60
  

/
/ /

/
N


 

   


6 5
2

3
5 4 10 10 1 5 10 0015

3 6 10
  

  )10و  7هاي  (فيزيك دهم رياضي، صفحه
  
  

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                                            اختصاصي رياضي.  1. آزمون  دوم متوسطه) ةدهم (دور ةيپا                               
 

 

محل انجام محاسبات

16

از كانـال چنـد   ريـزد. آهنـگ خـروج آب    آب بيرون مي Lit72در خروجي آب از يك كانال در هر دقيقه، .96

cm
ms

3
  است؟ 

1 (72  2(/7 2  3(/1 2  4 (12  
  

  صحيح است. 3گزينه  .96
Lit
min   آهنگ خروج72

/
min s cmLit cm

min s Lit msms
   

3 3 3
3

1 1 1072 1 260 110
  

  )10(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
  
  
  

ايجاد شده است كه از آب پر شـده   cm5اي كروي به شعاع ، حفرهcm15در داخل يك مكعب چوبي به ضلع .97

kgاست. اگر چگالي چوب
m3800 و چگالي آبg

cm31 ،جرم مكعب چند كيلوگرم است؟  باشد( ) 3  

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

  صحيح است. 4گزينه  .97
  كنيم. ابتدا حجم حفره كه همان حجم آب است و حجم مكعب را حساب مي

V cm , V r cmK÷§¶ ½oÿe       3 3 3 3 34 415 3375 3 5 5003 3  

V V V cmJ¼a K÷§¶ ½oÿe      33375 500 2875  
  كنيم. جرم چوب و آب را حساب كرده، با هم جمع مياكنون 

/m V g
m V g

J¼a J¼a J¼a

JA JA JA

     
      

2875 0 8 2300
500 1 500  

/ / /m kgK÷§¶   2 3 0 5 2 8  
  )16(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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gدر ساخت يك شمش، از طال با چگالي .98
cm319 و نقره با چگاليg

cm310     استفاده شده اسـت. اگـر حجـم

/و چگالي آن cm310شمش
g

cm313   باشد؟ كار برده شده چند گرم مي باشد، جرم طالي به 6

1 (60  2 (66  3 (76  4 (136  
  

  صحيح است. 3گزينه  .98
tm m m°ö ½o£º   

V V , V V°ö ½o£º  10  
t tV V ( V)°ö ½o£º     10  

/ V ( V)    13 6 10 19 10 10  
V V V V cm       3136 19 100 10 9 36 4  

m V g°ö °ö °ö    19 4 76  
  )16(فيزيك دهم رياضي، صفحة 

  
  
  

هـاي   سازيم. در آليـاژ اول جـرم   است. با استفاده از اينها، دو نوع آلياژ مي Bبرابر چگالي فلز  A ،3چگالي فلز  .99
بـريم.   كـار مـي   هاي يكسان از دو فلـز را بـه   آلياژ دوم حجمكنيم و در ساخت  يكسان از دو فلز را مخلوط مي

  چگالي آلياژ اول چند برابر چگالي آلياژ دوم است؟

1(2
3  2(3

2  3(4
3  4(3

4  

  

  صحيح است. 4گزينه  .99

A B  3  
A B B B

A B t B
A B B B

m m :               
2 2 3 3

3 2  

A B B B
A B t BV V :           3 22 2  

t
t


 

3
2 3
2 4  

  )16(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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  ؟نيستعلت كشش سطحي  يك از موارد زير به كدام .100
  ) ماندن روغن در سطح آب2    ) راه رفتن حشره روي آب1
  هنگام سقوط) شكل كروي قطرات آب 4  ) تشكيل حباب آب و صابون3
  

  صحيح است. 2گزينه  .100
شـود. چگـالي    نشـين مـي   نشدني بريزيم، مايعي كه داراي چگالي بيشتري است، ته هرگاه در يك ظرف دو مايع مخلوط

  گيرد و اين پديده به كشش سطحي ربطي ندارد. روغن از آب كمتر است و روغن روي سطح آب قرار مي
  )29و  18هاي  (فيزيك دهم رياضي، صفحه

  
  

  ها در گاز، مايع و جامد درست است؟ بين مولكول فاصلةام گزينه در مورد كد .101
1(d d dk¶I] ÍÄI¶ pI¬   2(d d dk¶I] ÍÄI¶ pI¬   

3(d d dk¶I] ÍÄI¶ pI¬  4(d d dk¶I] ÍÄI¶ pI¬  

  

  صحيح است. 3گزينه  .101
  )25(فيزيك دهم رياضي، صفحة 

  
  

سرعت سرد شـده و منجمـد    هاي منظمي كنار هم قرار دارند و اگر مايع به ها در طرح اتم............  در جامدهاي .102
  گردد. ايجاد مي............  شود، جامد

  ) آمورف ـ آمورف4  ) بلورين ـ آمورف3  ) آمورف ـ بلورين2  ) بلورين ـ بلورين1
  

  صحيح است. 3گزينه  .102
  )24(فيزيك دهم رياضي، صفحة 

  
  

  باشد. مي............  صورت ها به و دگرچسبي بين مولكول............  صورت ها به مولكولچسبي بين  نيروي هم .103
      ) دافعه ـ جاذبه1
  ) جاذبه ـ جاذبه2
    ) جاذبه يا دافعه ـ جاذبه يا دافعه3
  ) جاذبه يا دافعه ـ جاذبه4
  

  صحيح است. 4گزينه  .103
كنـيم   چسبي گوينـد. وقتـي سـعي مـي     هاي آب را نيروي هم هاي همسان مانند نيروهاي بين مولكول نيروهاي بين مولكول

هاي مـايع را كمـي از    شود و وقتي مولكول بزرگي بين آنها ظاهر مي دافعةهاي مايع را كم كنيم، نيروي  بين مولكول فاصلة
 جاذبـة گيرند،  ميمختلف در تماس با يكديگر قرار  مادةشود. هنگامي كه دو  بين آنها ظاهر مي جاذبةهم دور كنيم، نيروي 

  ) درست است.4( گزينةشود كه به آن نيروي دگرچسبي گويند. بنابراين  مولكولي بين آنها ظاهر مي
  )28(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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مـويين   لولةدهيم. كدام شكل، آب در  كنيم. سپس آن را در آب قرار مي موييني را چرب مي لولةسطح داخلي  .104
  دهد؟ درستي نشان مي را به

1 (  2 (  

  

3 (  4 (  

  

  صحيح است. 4گزينه  .104
  )31(فيزيك دهم رياضي، صفحة 

  
  
  

/اي فشار در كف درياچـه  .105 P02 JAاسـت. اگـر   4
kg
m

  3
310،mg

s210 وP kPa0 باشـد، عمـق    100

  درياچه چند متر است؟
1 (4  2 (14  3 (24  4 (34  
  

  صحيح است. 2گزينه  .105
/

/
P PP P PP gh P h g g g
        

0 00 0
0

2 4 1 4  

/h m 


5
3
101 4 14

10 10
  

  )35(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
  
  
  

Ngمتر چند پاسكال است؟ ( 435اختالف بين فشار هواي باال و پايين برج ميالد با ارتفاع  .106 kg10   و چگـالي

kgهوا را تقريباً
m31 (.در نظر بگيريد  

1 (435  2 (273  3 (4350  4 (2730  
  

  صحيح است. 3گزينه  .106
P g h P P Pa           1 10 435 4350  

  )35(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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برابـر سـطح    4شكل، مقداري جيوه قرار دارد و سطح مقطع لوله در سمت چـپ  U لولةدر شكل زير، در يك  .107
ريزيم تا اختالف ارتفـاع جيـوه در    له آنقدر آب ميسمت راست لو شاخةمقطع لوله در سمت راست است. در 

/دو شـــاخه cm2 متـــر اســـت؟  شـــود، ارتفـــاع آب در لولـــه ســـمت راســـت چنـــد ســـانتي       5
.

½¼Ã] JA/
g g( , )

cm cm
   3 313 6 1.  

1 (34    
2 (68    
3(/32 5    
4 (52  
  

  صحيح است. 1گزينه  .107
  داشت:با توجه به خط تراز خواهيم 

  

Hg Hg W W

P P
gh gh

½¼Ã] JA
  

  

/ / w
w

h
h cm
  

 
13 6 2 5 1

34  
  

  )35(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
  

  

  

ــه  .108 ــر فشــار پيمان ــر اگ ــاز  در شــكل زي ــدار  A،kPa20اي در مخــزن گ ــد  hباشــد، مق اســت؟ cmچن
N(g , P Pa)kg  5

010 10  

1 (50  
2 (75  
3 (200  
4 (125  
  
  
  

  صحيح است. 1گزينه  .108
  نويسيم: شكل سمت راست ميU لولةبراي 

B B / BP P gh P P Pa        5
0 2 10 4000 10 0 5 120000  

  خواهد شد: Aاست، بنابراين فشار گاز مخزن  kPa20برابر Aاي مخزن گاز  فشار پيمانه

AP P Pa     3
0 20 10 100000 20000 80000  

  شكل وسط خواهيم داشت:U لولةبراي 

A BP gh P h       1 80000 8000 10 120000  
/h h m h cm     80000 40000 0 5 50  

  )50(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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/نشدني بـا چگـالي   در شكل زير، فشار ناشي از دو مايع مخلوط .109
g

cm31 /و 7
g

cm36 در كـف ظـرف چنـد     8

cmHg است؟½¼Ã] /
gN(g , )kg cm

   310 13 6  

1(/16 25  
2(/8 75  
3(/9 5  
4(/12 5  
  

  صحيح است. 2گزينه  .109
شـود. بنـابراين مـايع زيـرين داراي      نشـين مـي   مايعي كه چگالي بيشتري دارد، ته

/چگالي
g

cm36   است. 8

  كنيم. دست آورده، باهم جمع مي به cmHgفشار هر مايع را برحسب 

Hg Hg / / Hgh h h P cmHg        1 1 16 8 10 13 6 5  
Hg Hg / / Hg /h h h P cmHg       2 2 21 7 30 13 6 3 75  

/ /P cmHg®¨   5 3 75 8 75  
  )37(فيزيك دهم رياضي، صفحة 

  
  
  

/در شكل زير، روي پيستون سبك و بدون اصطكاك جسمي به جرم .110 kg1 قرار گرفته است و مساحت سـطح   2

JAاست؟ cm) چند Hاست. ارتفاع آب درون لوله ( cm260مقطع آن
g N( , g )kgcm

  31 10  

1 (10    
2 (20    
3 (30    
4 (40  
  
  

  صحيح است. 3گزينه  .110
/mgP gh hA 
      
 4

1 2 10 1000 10
60 10

  

/h m cm H cm     0 2 20 20 10 30  
  )35(فيزيك دهم رياضي، صفحة 
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  دقيقه 15: گويي مدت پاسخ  شيمي

  هاي زير درست است؟ كدام مورد از عبارت .111
  آ) سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب همراه بود كه طي آن انرژي عظيمي آزاد شده است.

  ها دانست. توليد عناصر و سحابيكارخانة ب) ستارگان را بايد 
  شده است. متراكمپ) سحابي شامل مجموعه گازهاي هيدروژن و هليم 

تـر از عناصـر    اي، عناصـر سـبك   ها، همانند خورشيد در دماهاي بسيار باال، طي واكنش هسـته  ت) درون ستاره
  آيند. تر پديد مي سنگين

  »ت«و » ب) «4  »پ«و » آ) «3  »ت«و » پ) «2  »ب«و » آ) «1
  

  صحيح است. 3گزينه  .111
  هاي نادرست: بررسي عبارت

  .درست است» پ«و » آ«هاي  عبارت
  آيند. ب) ستارگان كارخانه توليد عناصرند، ولي خودشان از سحابي به وجود مي

  آيد. ت) درون ستاره از عناصر سبك، عناصر سنگين پديد مي
  )4(شيمي دهم، صفحة 

  
  
  

  كند؟ درستي پر مي كدام گزينه جاهاي خالي را به .112
.... در آنها است كه سولفات اين فلز، رنـگ شـعله   دليل وجود بخار فلز ........... ها به ها در آزادراه نور زرد المپ

lاي بـا عـدد كوانتـومي    آورد. در اين فلـز حـداكثر گنجـايش زيراليـه     را به رنگ ............... در مي 1   برابـر
  ............... است.

  6زرد ـ ) سديم ـ 4  2) پتاسيم ـ زرد ـ 3  6) پتاسيم ـ سبز ـ 2  2) سديم ـ زرد ـ 1
  

  صحيح است. 4گزينه  .112
  )29و  22هاي  (شيمي دهم، صفحه
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  هفت ايزوتوپ هيدروژن درست است؟دربارة هاي زير  چند مورد از عبارت .113

H1آ) دو ايزوتوپ
H2و 1

  هاي پايدار دارند. هسته 1
  يابد. عمر كاهش مي هاي هيدروژن با افزايش عدد جرمي، نيم ب) در ايزوتوپ

  بيشتر است. H4از H6پ) پايداري ايزوتوپ

  بيشتر است.H3در طبيعت از H2ت) فراواني ايزوتوپ
  همگي راديوايزوتوپ بوده و درصد فراواني آنها در طبيعت صفر است. 7تا  3هاي داراي عدد جرمي  ايزوتوپث) 

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

  صحيح است. 2گزينه  .113
  درست است.» ت«و » پ«، »آ«

  هاي نادرست: بررسي عبارت
Hعمر: ب) ترتيب نيم H H H H   3 5 6 4   است. 7

  ها صفر است. ايزوتوپ بقيةدر طبيعت ناچيز است اما فراواني  H3ث) فراواني
  )6(شيمي دهم، صفحة 

  
  
  

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت .114
  دهد. دار را تشخيص نمي هاي بدن تفاوت ميان گلوگز معمولي و نشان آ) سلول

رود، در طبيعت حـدود   عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميب) فراواني ايزوتوپي از فلز اورانيم كه به 
  درصد است. 7

يـون   انـدازة يون آن درست به اندازة شود، زيرا  تيروئيد استفاده مي غدةپ) از تكنسيم براي تصويربرداري از 
  يديد است.

  اي ساخته شد تكنسيم است. ت) نخستين عنصري كه در واكنشگاه هسته
ايزوتوپ طبيعي است كه در ميان آنها ايزوتوپي كـه عـدد جرمـي بيشـتري دارد از همـه       3ث) منيزيم داراي 

  ناپايدارتر است.
1 (4  2 (2  3 (3  4 (1  
  

  صحيح است. 3گزينه  .114
  نادرست است.» ث«و » پ«، »ب«

  هاي نادرست: بررسي عبارت
0/ب) فراواني اين ايزوتوپ از   درصد كمتر است. 7

  مشابهي دارد. اندازةبا يون يديد  Tcحاوي  پ) يون
  به صورت زير است: Mgهاي  فراواني و پايداري در ايزوتوپ مقايسةث) 

Mg Mg Mg 24 26 25  
  )9تا  7و  5هاي  (شيمي دهم، درس
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  ............   جز بهموارد زير درست است،  همة .115
  كمتر است. 6دورة از تعداد عناصر  17تا  13هاي  آ) مجموع تعداد عناصر موجود در گروه

  هاي زيراتمي باردار يك عنصر پي برد. توان به تعداد ذره اي عناصر، مي ب) با استفاده از جدول دوره
 I53يـون پايـدار  سوم است سه برابر اندازه بـار  دورة بار يون پايدار اتمي كه در گروه سيزدهم و اندازة پ) 

  است.
  ت) هليم برخالف نئون و همانند آرگون تمايلي به انجام واكنش شيميايي ندارد.

  ) ت4  ) پ3  ) ب2  ) آ1
  

  صحيح است. 4گزينه  .115
  بررسي موارد:

، 6دورة الي كـه  اسـت در حـ   30عنصر وجود دارد و در مجموع شمار عنصرها برابـر   6، 17تا  13هاي  آ) در هريك از گروه
  عنصر است. 32داراي 

  هاي زيراتمي باردار را به دست آورد. گروه، دوره و شمار ذره شمارةتوان  ب) با استفاده از جدول تناوبي مي
Alسوم دورةپ) يون پايدار از عنصر گروه سيزدهم و  3  بار يون پايدار اندازةبرابر  3بار آن،  اندازةاست كهI53  يعنـيI 

  است.
  همانند آرگون و نئون تمايلي به انجام واكنش ندارد. Heت) 

  )13تا  9هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

  چند عبارت درست است؟ amuدر مورد  .116

1تقريب برابر به amu1آ) 
  است. O16جرم 16

  ب) يكاي جرم مولي است.
  است. amu1پ) جرم پروتون و نوترون تقريباً برابر

  ها توانستند فقط جرم اتمي ديگر عناصر را مشخص كنند. دان شيمي amuت) با تعريف 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  است.صحيح  2گزينه  .116
amu  11 1616  

  درست است.» پ«و » آ«
  ب) نادرست: يكاي جرم مولي گرم بر مول است.

  ت) نادرست: عالوه بر جرم اتمي عناصر جرم ذرات زيراتمي را نيز مشخص كردند.
  )15و  14هاي  (شيمي دهم، صفحه
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و  y2ايزوتـوپ  y1 ،5ازاي هـر ايزوتـوپ   در طبيعت است. اگر بـه  y3و y1،y2داراي سه ايزوتوپ yعنصر  .117
تـر بـه    سـبت درصـد فراوانـي ايزوتـوپ سـبك     وجود داشته باشـد، ن  y3ايزوتوپ y2 ،2ازاي هر ايزوتوپ به

  تر چقدر است؟ سنگين
1 (20  2 (10  3(/4 9   4 (50  
  

  صحيح است. 2گزينه  .117
)داريـم پـس   y2ايزوتـوپ  y1 ،5ازاي هر ايزوتوپ به y ) y)و 11 )2 داريـم، پـس   y3ايزوتـوپ  y2 ،2ازاي هـر  و بـه  5

(y )3 10.  
  است. 16ها برابر  در نتيجه تعداد كل ايزوتوپ

/y   1
1 100 6 2516 %  

/y   2
5 100 31 2516 %  

/y   3
10 100 62 516 %  

/
/

½k{ï¾TwH¼i SLvº  
62 5 106 25  

  )15(شيمي دهم، صفحة 
  
  
  

3/هاي موجود در تعداد اتم .118 C)گرم گلوكز 6 H O )6 12 هـاي موجـود در چنـد گـرم      تقريب با تعداد اتـم  به 6
HNO)نيتريك اسيد   برابر است؟ 3(

  ): H , C , N , O :g.mol   1 12 14   هاي موردنياز) اتم گرم16
1(/7 01  2(/102   3(/6 05  4(/8 02   
  

  صحيح است. 3گزينه  .118
A

/ / A
Nmol? g Ng mol

´UHÏ¼§²¼¶´UH jHk÷U q¨¼±¬ q¨¼±¬ Ï¼§²¼¶    
2413 6 0 48180 1 1  

/ A /
A

mol g?g HNO N gN mol
Ï¼§²¼¶ Ï¼§²¼¶´UH ´UH Ï¼§²¼¶   3

1 1 630 48 6 055 1   
  )19و  18هاي  صفحه(شيمي دهم، 
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  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت .119

/طبيعي از عنصر هيدروژن تقريباًنمونة آ) در يك گرم   236 02   اتم وجود دارد. 10
  گيري جرم در آزمايشگاه است و يكاي بزرگي است. ترين يكاي اندازه ب) يكاي جرم اتمي رايج

تقريباً 12پ) جرم يك اتم كربن  232   گرم است. 10
هاي گـاز نيتـروژن    هاي فلز مس بيشتر از تعداد اتم هاي برابر از گاز نيتروژن و فلز مس، تعداد اتم ت) در جرم

Cu)است. , N : g.mol )  164 14  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .119
  ها: بررسي عبارت

  آ) درست
  ترين است و يكاي جرم اتمي بسيار كوچك است.  ب) نادرست: يكاي گرم رايج

  پ) درست:

/ gamu?g atom gatom amu




   
24

231 66 10121 2 101 1   

  ت) نادرست:
A

N A
Nmol N mol N M? Mg Ng N mol N mol N

´UH´UH      
2

2
2 2

1 2
28 1 1 14  

A
Cu A

NmolCu m? Mg x Ng Cu molCu
´UH´UH   1

64 1 64  

A A
m mN N64 14  

  )19تا  16هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

3/اگر در يك نمونه .120 /، Aگرمي از عنصر  6  231 806 بـه تقريـب    Aاتم وجود داشته باشد، جـرم اتمـي    10
  است؟ amuبرابر چند 

1 (18  2 (12  3 (5  4 (3  
  

  صحيح است. 2گزينه  .120

/
/ /

molg x g mol


   
23

236 02 1013 6 1 806 101  

x g.mol 112  

amu (n p) g.mol
ÂμUH ³o] Â¶o] jkø Â²¼¶ ³o]

 1
   

  )19تا  17هاي  (شيمي دهم، صفحه
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CH)گرم متانول 8ها در  ها و اتم تعداد مولكول .121 OH)3   به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ 

(CH OH g.mol ) 1
3 32  

1(/  231 505 10،/  231 505 10  2(/  221 505 10 ،/  231 505 10  

3(/  231 505 10،/  239 03 10  4(/  221 505 10،/  229 03 10  
  

  صحيح است. 3گزينه  .121

/mol? gCH OH gCH OH mol
Ï¼§²¼¶Ï¼§²¼¶ 

  
23

3
3

6 02 1018 32 1  

/  231 505 10  

/ /
atom?atom Ï¼§²¼¶ Ï¼§²¼¶    2361 505 9 03 101  

  )19تا  17هاي  صفحه(شيمي دهم، 
  
  
  

  ............   جز بهموارد درست است،  همة .122
  يابد. سمت امواج راديويي، ميزان انرژي پرتوهاي الكترومغناطيس كاهش مي ) با حركت از سمت امواج گاما به1
  ها بيشتر است. ) طول موج پرتوهاي ايكس از ريزموج2
  گويند. مي» طول موج«متوالي در يك پرتو الكترومغناطيسي، دورة دو فاصلة متوالي يا قلة بين دو فاصلة ) به 3
  هاي گوناگون است. نهايت طول موج از رنگ نور سفيد خورشيد، شامل بيتجزية مرئي ناشي از  گسترة) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .122
  ها دارند. پرتوهاي ايكس طول موج كمتر و انرژي بيشتري نسبت به ريزموج

  )20و  19 هاي (شيمي دهم، صفحه
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  است؟ نادرستكدام جمله  .123

)است. amu56مول آهن  1) جرم 1 Fe)56
26  

N)مول گاز نيتروژن 1هاي موجود در  برابر تعداد اتم (Cu)مول مس 2هاي موجود در  ) تعداد اتم2   است. 2(

/اتم هيدروژن برابر g1هاي موجود در ) تعداد اتم3  236 02   است. 10
  ) يكاي جرم اتمي، يكاي بسيار كوچكي است و كار در آزمايشگاه با آن سخت است.4
  

  صحيح است. 1گزينه  .123
/مول آهن يعني جرم 1جرم   236 02   است. amu56است جرم يك اتم آهن g56اتم آهن برابر 10

  ها: بررسي ساير گزينه

A) درست:                           2
Cu A

N? mol NmolCu
´UH´UH 2  2 1  

A
N A

N? mol Nmol N
´UHÏ¼§²¼¶´UH 2   

2 2

21 1 1  
 ) درست:3

/
/

molH? g H g H molH
´UH·r»nkÃÀ ´UH 

    
23

236 02 1011 6 02 101 1  
  كتاب   جملة) درست: 4

  )18و  17هاي  صفحه(شيمي دهم، 

  
  
  

  است؟ نادرست چند عبارت در مورد اليه و زيراليه .124
  الكترون وجود دارد. 14اي با گنجايش  سوم زيراليه اليةآ) در 

  پنجم كمتر است. زيراليةاز حداكثر گنجايش الكتروني  ده واحددوم  اليةب) حداكثر گنجايش الكتروني 
  شوند. پر مي s3و d3،p3هاي ر اين تناوب زيراليهعنصر وجود دارد، چون د 18پ) در تناوب سوم 

  وجود دارد. 5و  4، 3، 2، 1زيراليه با اعداد كوانتومي فرعي  5پنجم،  اليةت) در 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 3گزينه  .124
  پذيرد. الكترون مي 18) حداكثر gپنجم ( زيراليةپذيرد و  الكترون مي 8دوم حداكثر  اليةدرست است. » ب«فقط مورد 

  بررسي موارد نادرست:
  وجود ندارد. f زيراليةسوم  اليةآ) نادرست: در 

  شوند. پر مي p3و s3هاي عنصر وجود دارد، زيرا در اين تناوب فقط زيراليه 8پ) در تناوب سوم 
  وجود دارد. 4و  3، 2، 1، 0زيراليه با اعداد كوانتومي فرعي  5پنجم،  اليةت) در 

  )29تا  27هاي  (شيمي دهم، صفحه
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  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت .125
  تواند قرار بگيرد. الكترون مي 10، حداقل d زيراليةآ) در 

  الكترون را در خود جاي دهد. 6تواند  حداكثر مي p1زيراليةب) 
lبا زيراليةپ) حداكثر گنجايش الكترون در   چهارم و  اليةبرابر با تفاوت حداكثر گنجايش الكترون در  4

  چهارم است. زيرالية
  يابد. د كوانتومي اصلي افزايش ميهاي الكتروني، با افزايش عد ت) حداكثر گنجايش اليه

  الكتروني موجود در يك اتم، خود از يك يا تعدادي زيراليه تشكيل شده است.الية ث) هر 
1 (3  2 (4  3 (2  4 (5  
  

  صحيح است. 1گزينه  .125
  ها: بررسي عبارت

  الكترون 10آ) حداكثر 
  نداريم.                                         p1زيراليةب) 
l)پنجم زيراليةپ)  ) ترتيـب   چهارم به زيراليةچهارم و  اليةالكترون را دارد و حداكثر گنجايش  18، حداكثر گنجايش 4
  است. 14و  32

  32 14 18  
  شود. ها بيشتر مي افزايش يافته و گنجايش الكتروني اليهها  زيراليهت) با افزايش عدد كوانتومي اصلي تعداد 

  اليه، زيراليه داريم.شمارة ث) در هر اليه به 
  )28و  27هاي  (شيمي دهم، صفحه
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