
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) نام درس ردیف
 نیا  امیر افضلی ـ اکرم صالحی فارسی  1
 محسن آهویی ـ بهروز حیدربکی ـ کاظم غالمی  عربی، زبان قرآن  2
 محمد رضایی بقا ـ محمدرضا فرهنگیان ـ سکینه گلشنی دین و زندگی 3
 ـ روزبه شهالیی مقدمماژالن حاجی ملکی  زبان انگلیسی 4
 سعید اکبرزاده ـ پیمان جلیلی ـ ابوالفضل فروغی ریاضی 5
 امیرحسین علیزادهمحمودرضا تیموري ـ  شناسی زیست 6
 خالو ـ امیرعلی میريرضا  فیزیک 7
 رهنمامنصوره بهرامی ـ معصومه  شیمی 8

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 میالد کرمی ـ ـ محمدحسین قاسمی نژاد ـ  ویدا علیـ محمد زاهدي محمد امینی هرندي ـ 
  علیرضا وایقانیـ  علی ملکوتی

 ویراستاري (به ترتیب حروف الفبا) گروه تایپ و
  معصومه علی بخشیمهدي شکري ـ علی الماسی ـ مریم بابایی ـ بهاره احدي ـ 
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 فارسی

 صحیح است.  2گزینه .1
 : سنان: سرنیزه، تیزي هر چیز1گزینۀ 
  (خلنـگ: سـازند   : خدنگ: درختی که از چوب آن نیزه و تیر مـی 3گزینۀ 

 علف جارو)
 ها : اشباح: کالبدها، سایه4گزینۀ 

ها به مفرد یا جمع بـودن، اسـم یـا صـفت      (در به خاطرسپاري معنی واژه
 بودن آن دقّت کنید.)

 صحیح است.  3گزینه .2
دار فلـزي ـ بسـیچ: فـراهم      ذي حیات: جاندار ـ سـوله: سـاختمان سـقف    

پدیـدار شـدن چیـزي    کمـان، وتـر ـ تجلّـی:     چلّـۀ  کردن، آمـادگی ـ زه:   
 درخشان مانند نور و روشنی

 صحیح است.  3گزینه .3
 شکل درست امالیی کلمه است. » سفاهت«

 صحیح است.  2گزینه .4
: خـوار (دوم) شـکل درسـت    4گزینـۀ  : موحش، 3گزینۀ : صالح، 1گزینۀ 

 امالیی کلمات است. 

 صحیح است.  2گزینه .5
 ،یا، گنج و ویرانه: تناسبگنج غم عشق: تشبیه، منزل ویرانه: استعاره از دن

 روي نهادن: کنایه از پذیرفتن

 صحیح است.  4گزینه .6
نند مـوم  کوه ماـ   : کوه صبر: تشبیه و اغراق ـ دست غم: استعاره 1گزینۀ 

 نرم شده: اغراق و تشبیه
 ـ کف: مجاز از دست» ك«آرایی صامت  : واج2گزینۀ 
 کنایهآمیزي ـ زبان تر کردن:  حس  : : سالم خشک3گزینۀ 
 ها را ندارد، دوش (دیشب، کتف) جناس تام : هیچکدام از آرایه4گزینۀ 

 صحیح است.  1گزینه .7
 /  ندپرسید بزرگیبزرگی را پرسیدند: از 
 متمم                          

  فضیلتکنند؟ / اهلِ  [را] در انگشت چپ می خاتمچرا 
 مضاف الیه  مفعول                                            

 باشند. محروم/ 
 مسند  

 صحیح است.  1گزینه .8
 هر نویسنده: (هر صفت مبهم) ترکیب اضافی ندارد. 

 : کلمات آسمانی: صفت نسبی، کلمات قرآن: ترکیب اضافی 2گزینۀ 
 ها: ترکیب اضافی : این ندا: (این) صفت اشاره، گوش جان3گزینۀ 
 ترکیب اضافی: خاطرآگاه: صفت ساده، باغ خاطر: 4گزینۀ 

 صحیح است.  3گزینه .9
اي است که بـیش از یـک فعـل دارد و بـا یکـی از       غیر ساده جملهجملۀ 

بالغـی هـم اجـزاي    شیوة شوند. در  حروف ربط جمالت به هم وابسته می
 شوند.  جا می جمله جابه

 ساده آمده است.   جملۀ: طبق شیوه عادي دو 1گزینۀ در 
 بالغی است. شیوة ساده به جملۀ : هر دو 2گزینۀ در 

 به شکل غیر ساده آمده است. و عادي شیوة : دو عبارت به 4گزینۀ در 
 غیر ساده است و هم به شیوه بالغی آمده است. جملۀ : هم 3گزینۀ در 

 صحیح است.  3گزینه .10
 ست.»جا هاي نابه پرهیز از قیاس و سنجش«مفهوم بیت 

 صحیح است.  2گزینه .11
 کنند.  ستم را ستایش میبرندة بین هر دو تالش رهبر مبارز و از 

 کند.  : نابودگري حوادث روزگار را بیان می1گزینۀ 
 کند. : ستایش حاکمان ستمگر را نکوهش می3گزینۀ 
 داند.  : نامهربانی معشوق را دلنشین می4گزینۀ 

 صحیح است.  3گزینه .12
صـحبت از کســانی اسـت کــه درون    3گزینـۀ  در بیـت صـورت ســؤال و   

 رسند.  اي دارند اما در ظاهر چنین به نظر نمی آلوده

 صحیح است.  1گزینه .13
نیکی کردن با افراد بد کار «ها معتقد است  : برخالف دیگر گزینه1گزینۀ 
 » اي نیست شایسته

 صحیح است.  1گزینه .14
 : عزّت و ذلّت به دست خداست. 1گزینۀ 
 جب آرامش دلهاست.: یاد خدا مو2گزینۀ 
 کند. : هر کس طبق ذاتش رفتار می3گزینۀ 
 شود.  ها دیده نمی : خدا با چشم4گزینۀ 

 صحیح است.  4گزینه .15
 : عدم تسلیم در برابر دشمن / تسلیم در برابر سرنوشت الهی1گزینۀ 
همـۀ  اعتمـادي بـه معشـوق / خـوب شـمردن معشـوق بـا         : بـی 2گزینۀ 

 اش نامهربانی
 گران / مهربانی با دشمن عاجز  : مراعات در رفتار با ستیزه3گزینۀ 
 هاي درونی براي رسیدن به خدا : کنار گذاشتن خواسته4گزینۀ 
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 عربی، زبان قرآن

 صحیح است.  3گزینه .16
شـود (مجهـول)، ترحمـون: مـورد      کلمات مهم: قُرئ: خوانده مـی ترجمۀ 

 رحمت قرار بگیرید (مجهول) 
 ها: بررسی سایر گزینه

مجهـول اسـت.)، شـما را    » قُـرئ «شود؛  خوانند (خوانده می : می1گزینۀ 
مجهـول  » تُرحمـون «مورد رحمت قرار دهند (مورد رحمت قرار بگیرید؛ 

 است.)
زائـد  » بـر شماسـت  «شود)،  : هنگام قرائت (زمانی که خوانده می2گزینۀ 
 ترجمه نشده، شما را ببخشایند (مورد رحمت قرار بگیرید)» له«است، 
 ترجمه نشده، » لَه«شود)،  خوانند (خوانده می : می4گزینۀ 

 صحیح است.  1گزینه .17
اي / دوراً مهماً: نقش مهمـی   دهنده عرَّفَنی: به من معرفی کرد / منْقذ: نجات

ي (با توجه به جمله): ایفا می/ یکرد / فی حیاتی: در زندگی من ؤد 

 صحیح است.  1گزینه .18
زننـد)، أنوفهـا    کلمات مهم: عدوها: دشمنشان، تَضْرِب (ضـربه مـی    ترجمۀ
هاي تیزشان  : بینیالحادة

 ها:  بررسی سایر گزینه
مفــرد اســت.)، آنهــا (آن)، » عــدو«دشمنانشــان (دشمنشــان:   :2گزینــۀ 

 زنند) کشند (می می
ها  اشتباه است، دندان» دشمنشان«: از جانب اضافی است، جاي 3گزینۀ 
 ا)ه (بینی

هـاي تیـز    هایشان که تیز است (بینـی  : دشمنان (دشمن)، دندان4گزینۀ 
 خود)

 صحیح است.  3گزینه .19
: ســود الطّبیــۀکلمــات مهــم: األعشــاب ترجمــۀ  گیاهــان دارویــی، تُفیــد :

 کنیم. کنیم، گمان می ها، نتصور: تصور می رساند، األمراض: بیماري می
 ها: بررسی سایر گزینه

کنـیم؛   گیاهی (گیاهان دارویی)، گمانمان (گمـان مـی  : داروهاي 1گزینۀ 
فعل است.)» نتصور«

ترجمه نشده، بیماران » هی«: داروهاي گیاهی (گیاهان دارویی)، 2گزینۀ 
رسـانند)، حـد تصـور مـا (تصـور       برنـد (سـود مـی    ها)، سود مـی  (بیماري

 کنیم) می
هی «دن نش ترجمه: گیاهانی با خواص دارویی (گیاهان دارویی)، 4گزینۀ 
 ها) کنیم)، بیماران (بیماري ، حد تصور (تصور می»الّتی

 صحیح است.  1گزینه .20
 قرابت دارد.  1گزینۀ شعر موجود در کتاب درسی با ترجمۀ 

چشـمۀ  شود و گـاهی   من به امید دیدن روي تو صبح میتیرة هاي  شب«
» شود. ها جستجو می حیات در تاریکی

 صحیح است.  1گزینه .21
 ها:  بررسی گزینه

ترجمه » بسیار«  به هم ریخته است، 2گزینۀ : ساختار فارسی در 2گزینۀ 
 بیاید.» هذه«باید » هذا«ضمناً به جاي نشده است. 

 جمع است.) » ها آب«، ماء (میاه؛ »این«: عدم تعریب 3گزینۀ 
 تعریب نشده است. » بسیار«: ماء (میاه)، 4گزینۀ 

 صحیح است.  4گزینه .22
 متضاد هستند. » ضرّ«و » نفع«ن گزینه در ای

 
متنترجمۀ 

لقب یکی از شاعران ایرانی است که در شیراز به دنیا آمد » لسان الغیب«
و در همانجا به خاك سپرده شد. او نقش بزرگـی در شـعر زمـان بعـد از     

توانند به دو شکل تفسیر شوند:  خود دارد. این شاعر، اشعاري دارد که می
اي کـه شـاید شـاعر     اشـعار و دوم بـر حسـب معـانی     اول بر حسب ظاهر

منظورش بوده است. پس این (دوگانگی در تفسیر) نزاع همیشـگی بـین   
مفسران است و همچنان ادامه دارد و ادامه هم خواهد داشت. این شـاعر  

به کشورهاي عربی هم سفر کرده است و در خالل این سفرها، عربـی    ما،
دارد. مقصـود  » ملمع«وده است. پس او را یادگرفته است و شعرهایی سر

اند و آن آمیخته  اشعاري است که بعضی شاعران ایرانی سروده» ملمع«از 
» لسـان الغیـب  «به دو زبـان عربـی و فارسـی اسـت. آنچـه در ملمعـات       

تر است؛ زیرا  بینیم این است که آنها، نسبت به ملمعات سعدي ضعیف می
ی زندگی کرده بود.سعدي نزدیک هفت سال در کشورهاي عرب

 صحیح است.  1گزینه .23
 ها:  ترجمه و بررسی گزینه

شـد.  » لسـان الغیـب  «: دلیلی که منجر به نامیده شدن شاعر به 1گزینۀ 
 (در این زمینه چیزي در متن نیامده بود.)

(در خط اول متن گفتـه شـد کـه    » لسان الغیب«: مکان آرامگاه 2گزینۀ 
 دنیا آمد، به خاك سپرده شد.)شاعر در همانجایی که (شیراز) به 

(به وضوح » لسان الغیب«: اختالف نظر مفسران در تفسیر اشعار 3گزینۀ 
 در متن به این موضوع اشاره شده است.)

شد. (در متن » لسان الغیب«: دلیلی که منجر به عربی یادگرفتن 4گزینۀ 
 گفته شد که سفرهایش به کشورهاي عربی منجر به این موضوع شد.)

 صحیح است.  4ه گزین.24
 ها:  ترجمه و بررسی گزینه

بسیار ضعیف است و در آن هـیچ گونـه   » لسان الغیب«: ملمعات 1گزینۀ 
لسـان  «شـود. (در مـتن گفتـه شـد کـه ملمعـات        زیبایی زبان دیده نمی

تر است نـه ایـن کـه بسـیار ضـعیف       ضعیف» سعدي«از ملمعات » الغیب
 باشد.)
اي کـه   فقط بر نوشیدنی» لسان الغیب«در دیوان » شراب«واژة : 2گزینۀ 

ایـن گزینـه را   » فقـط «واژة شـود. (  در اسالم حرام شده است، اطالق می
اشتباه کرده است. در متن گفته شد که هنـوز بـین مفسـران در بعضـی     

 اختالف نظر وجود دارد.)» لسان الغیب«شعرهاي 
 در کشـورهاي عربـی  » لسـان الغیـب  «: شکی نیست که ملمعات 3گزینۀ 

 سروده شده است. (ملمعات لزوماً در کشورهاي عربی سروده نشدند.) 
دانسـت.   مـی » لسان الغیـب «: سعدي شیرازي عربی را بیشتر از 4گزینۀ 

 (خط آخر متن به همین موضوع اشاره دارد.)

 صحیح است.  3گزینه .25
 ها:  ترجمه و بررسی گزینه

کنـد.   مـی  حافظ شـیرازي صـحبت    دربارة: شکی نیست که متن 1گزینۀ 
 (صحیح است.)

اش در سرودن شـعر   و شیوه» لسان الغیب«: شاعران تحت تأثیر 2گزینۀ 
 قرار گرفتند. (در ابتداي متن به این موضوع اشاره شده است.)

«واژواژة  ( ود. ( 
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و فارسی دارنـد   یشعرهایی آمیخته به عرب  : بعضی شاعران عرب،3گزینۀ 
عران ایرانـی  اشعاري است  که شـا » ملمع(«شود.  نامیده می» ملمع«که 

 اند نه شاعران عرب زبان.) آنها را سروده
در شهري از دنیا رفت که در آن بـه دنیـا آمـده    » لسان الغیب: «4گزینۀ 

 بود. (در ابتداي متن به این موضوع اشاره شده است.)
 

 صحیح است.  2گزینه .26
 ها: بررسی گزینه

 اجعلْنی » ي« +وقایه » ن« +» اجعل: «1گزینۀ 
 » /نـون وقایـه  «حـرف اصـلی اسـت نـه     » ال تَحزَنـی «در » ن: «2گزینۀ 

 ال تَحزَنی: ناراحت نباش 
 أدخلْنی » ي«ضمیر  +ن وقایه  +: أدخل: 3گزینۀ 
 أرشَدنی » ي«ضمیر  +ن وقایه  +» أرشَد: «4گزینۀ 

 صحیح است.  2گزینه .27
: صفت  کبیراً

 صحیح است.  2گزینه .28
 باشد.   می» اَخْبرَ«باشد و معلوم آن  فعل مجهول می» اُخْبِرَ«

 صحیح است.  3گزینه .29
 ها:  بررسی گزینه

اسم فاعل از ثالثی مجرّد، محتُرمـون:  »: حاکم«جمع » الحکّام: «1گزینۀ 
 اسم مفعول از ثالثی مزید

: شاکرین: اسم فاعل از ثالثی مجرّد، وهاب: اسم مبالغه2گزینۀ 
 : المسلم: اسم فاعل از ثالثی مزید، کذّاب: اسم مبالغه3نۀ گزی

اسم فاعـل از ثالثـی   »: شاعر«جمع » شُعرا«: اسم مبالغه، علّامۀ: 4گزینۀ 
 مجرّد

 صحیح است. 3گزینه .30
 ها: اشتباهات در سایر گزینه

 در محل اعرابی مضاف الیه است. : المشرکین 1گزینۀ 
 در محل اعرابی صفت است. : الصالح 2 گزینۀ
 در محل اعرابی مفعول است. : المنافقین 4 گزینۀ

 

 دین و زندگی

 صحیح است.  1گزینه .31
استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سـر رسـند،   آمادة بهشت 

 بینند. درهاي آن را به روي خود گشوده می
نـدم و شـما   گوید من فقط شما را فرا خوا شیطان خطاب به دوزخیان می

 خود را مالمت کنید.   نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید،
 )84و  81ـ صفحه  7(درس 

 صحیح است.  2گزینه .32
شـتاب کنیـد بـراي    «فرمایـد:   آل عمـران مـی  سورة 132آیۀ خداوند در 

هـا و   رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشـتی کـه وسـعت آن، آسـمان    
 » شده است.زمین است و براي متقاضیان آماده 

با اشاره به کیفـر خـوردن از امـوال     ﴾…یأکلونَ فی بطونهِم ناراً﴿آیۀ در 
یتیمان که همان آتش در شکم است، به تجسـم حقیقـت و عـین عمـل     

 کند. اشاره می
 )86و  82هاي  (صفحه

 صحیح است.  4گزینه .33
بعد از محاسبه و ارزیابی اگر معلوم شود که در انجـام عهـد خـود موفـق     

ایم، خوب است خدا را سـپاس بگـوییم و شـکرگزار او باشـیم، زیـرا       بوده
 هاست.  دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان می

 )97(صفحه 
 صحیح است.  4گزینه .34

د و راه و رسـم  کنـ  هایی که به فرزنـدش مـی   لقمان حکیم بعد از سفارش
بر آنچه (در این مسیر) به «گوید  دهد، به وي می زندگی را به او نشان می

 » در کارهاست.ارادة رسد صبر کن که این عزم و  تو می
 )95ـ صفحه  8(درس 

 صحیح است.  3گزینه .35
محبـت وي نیـز بـه خـدا      ،هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شـود 

 شود. بیشتر می
ر انسانی که عشق الهی را دارد، به این دلیل است که قلب تحول بسیار د

 یابد. انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی
 )108(صفحه 

 صحیح است.  3گزینه .36
استدالل مذکور با کالم خداوند سـازگار نیسـت زیـرا خداونـد، عمـل بـه       
 دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی بـا 

  ﴾…قل ان کنتم تحبون اهللا فاتّبعونی ﴿کند  خود اعالم می
 )110و  109  هصفحـ  9(درس 

 صحیح است.  2گزینه .37
پرسـتی و   اید؛ به راسـتی شـراب و قمـار و بـت     اي مردم که ایمان آورده«

آزمایی، پلید و از کارهـاي شـیطانی اسـت. پـس از آنهـا       هاي بخت تیرك
خواهد با شراب و قمار بین شما  می دوري کنید تا رستگار شوید. شیطان

ایجـاد کنـد و شـما را از یـاد خـدا دور سـازد و از نمـاز          دشمنی و کینه
 91و  90ـ مائده » بازدارد.

 )122ـ صفحه  10(درس 

رررآراما آرخدا آرامرامرام و
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که عشق که عشق
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مانیمان انس

حیح ایح ا
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34
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 صحیح است.  3گزینه .38
اگر هنگام گفتن تکبیر به بزرگی خداوند بر همه چیز توجه داشته باشیم، 

 دارد، توجه نخواهیم کرد. به آنچه در مقابل خداوند قرار 
خواهد بداند آیا نمازش پذیرفتـه   هر کس می«فرماید:  می امام صادق 

 » شده یا نه، باید ببیند که نماز، او را از گناه بازداشته یا نه.
 )124و  121(صفحه 

 صحیح است.  4گزینه .39
خود را باطل کند، مثالً دروغی را بـه خـدا   روزة اگر کسی به چیز حرامی 

 شود.  جمع بر او واجب می  کفّارةنسبت دهد، 
 )127ـ صفحه  10(درس 

 صحیح است.  1گزینه .40
اید، روزه بر شما مقرر شده اسـت   اي کسانی که ایمان آورده«آیه ترجمۀ 

همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند، مقرر شده بود کـه تقـوا   
 » پیشه کنید.

 روزه، تقواست. فایدة ترین  مهم
 )125و  119ـ صفحه  10(درس 

 صحیح است.  3گزینه .41
وي و مسـتحکم  هـاي عفـاف در روح انسـان قـ     به همان میزان که رشـته 

 شود.  شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می می
نمـا نپوشـید، زیـرا چنـین      لباس نازك و بدن«فرماید  می امام صادق 

 » سستی و ضعف دینداري فرد است.نشانۀ لباسی 
 )136ـ صفحه  11(درس 

 صحیح است.  4گزینه .42
دیـد کـه    را روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امـام صـادق   

ها را  لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام گفت: جد شما اینگونه لباس
 پوشید.  نمی
فرمود: در آن زمان مـردم در سـختی بودنـد، امـا امـروز مـا در        امام 

شرایط بهتري هستیم و عموم مردم توانـایی پوشـیدن چنـین لباسـی را     
 دارند. 

 )133(صفحه 
 صحیح است.  2گزینه .43

یـا اَیهـا   ﴿فرماید  می احزاب خطاب به پیامبر سورة  95یه خداوند در آ
النّبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنینَ یدنینَ علیهنّ من جالبیبهنّ 

 ﴾…ذلک ادنی اَن یعرفنَ فال یؤذین
 )144ـ صفحه  12(درس 

 صحیح است.  2گزینه .44
ها  ترین حجاب کاملاز گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس یکی از 

دهد که از نظر آنان، داشتن حجـاب،   اند. این امر نشان می را انتخاب کرده
تـر اسـت. پوشـش و     تر و در پیشـگاه خـدا پسـندیده    داري نزدیک به دین

حجاب زنان در ایران باسـتان چنـان برجسـته بـود کـه حتـی برخـی از        
منشـأ اصـلی   تـوان ایـران باسـتان را     مورخان غربی بر این باورند که مـی 

 گسترش حجاب در جهان دانست.
 )146و  145(صفحه 

 صحیح است.  1گزینه .45
در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت اوالً خداوند دسـتور حجـاب را بـراي    

وي با نامحرمان قرار داده اسـت نـه   مواجهۀ زمان حضور زن در اجتماع و 
 براي داخل خانه. 

ب آزادي آنان با نگاه قـرآن  نشین کردن زنان و سل دوم آن که ادعاي خانه
 پیشوایان دین ناسازگار است. سیرة و 

 ) 145ـ صفحه  12(درس 
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 زبان انگلیسی

 صحیح است. 3گزینه .46
نکته: با توجه به اینکه فاعل سوم شخص مفرد و مذکر است، بنـابراین از  

 شود. استفاده می himselfضمیر شخصی 
 اختراع کرد.ترجمه: الکساندر گراهام بل خودش تلفن را 

 صحیح است. 2گزینه .47
محل کار را ترك کنم؟ ب: خیر،  4الف: ممکن است من ساعت «ترجمه: 

سـنگین کـار   پروژة ممکن نیست. چون که ما در حال حاضر بر روي یک 
 »کنیم، و حتی به زمان بیشتري براي اتمام آن نیاز داریم. می

آوریم. ضمناً قید  فعل مدال را به صورت منفی می "No"نکته: با توجه به 
"right now"    بیانگر وجود عملی است که در لحظه به طـور اسـتمراري

 در حال جریان است.

 صحیح است. 3گزینه .48
جالب در مورد امیر حس ششم او براي یافتن افرادي است نکتۀ «ترجمه: 
 »هاي خوب دارند. که ایده

 ) هیجان4) حس   3) احساس   2) فکر   1

 صحیح است. 3گزینه .49
کنم که شما باید اضـافه   من هرگز این حرف (نظر) را قبول نمی«ترجمه: 

 »وزن داشته باشید تا جذاب باشید.
 ) افسرده4) جذاب   3) با دقت   2نواز    ) مهمان1

 صحیح است. 4گزینه .50
خوشبختانه، او با پیشنهاد من موافقت کرد که (ما) باید تاریخ را «ترجمه: 

 »تغییر دهیم.
 ) پیشنهاد4) تعطیالت   3) گفتگو   2، زیر و بمی صدا   ) آهنگ کالم1

 صحیح است. 2گزینه .51
هاي تلویزیونی کودکان، هم  بینیم اکثر برنامه خوب است که می«ترجمه: 

 »کنند. دهند و هم سرگرم می آموزش می
) 4) معاوضـه کـردن     3) سـرگرم کـردن     2) مجدداً تقاضا کـردن     1

محافظت کردن

 است.صحیح  4گزینه .52
داد کـه بـه روزهـاي     معلم عزیزم، اگر زمان بـه مـن اجـازه مـی    «ترجمه: 
هـاي شـما گـوش     ام بازگردم، دوباره با چه احترامـی بـه صـحبت    مدرسه

 »دادم. می
) عمومـاً     3) یاري کننده، مفید، با کمک   2) پرسشگرانه، کنجکاوانه    1
 ) محترمانه، با احترام4
 

 : Cloze Testترجمه 
نگـاري آمریکـایی در قـرن نـوزدهم بـود.       رس نویسنده و روزنامهآمبرز بی
احتماالً دیکشـنري شـیطان اسـت. فرهنـگ لغـت       کتاب او ترین محبوب

بـه  بیرس داراي تعاریف معمول نیست ـ تعاریف او بامزه و بدبینانه است.  
پزشـکی  «لغت معمولی، تعریف دندانپزشک  در یک فرهنگ، عنوان مثال
است، اما در دیکشنري شـیطان،  » کند مراقبت میم هاي مرد که از دندان

گذارد و  فردي که در دهان شما فلز می«تعریف دندانپزشک عبارتست از 
توانیــد  اینترنــت مـی  درامــروزه، شـما  ». دارد از جیـب شـما ســکه برمـی   

تر از دیکشنري شیطان پیـدا   هاي مدرن هاي بسیاري را با نسخه سایت وب
 کنید.

 صحیح است. 4گزینه .53
 ) محبوب4) طبیعی    3) ممکن    2) قاطع    1

 صحیح است. 3گزینه .54
 ) اما4) براي مثال    3) دیگر    2) نسبتا    1

صحیح است.4گزینه .55
 ) مراقبت کردن4) منتشر کردن    3) پر کردن    2) فعال بودن    1

 صحیح است. 2گزینه .56
 ) به سوي4) باالي    3) روي    2) درون    1
 

 ترجمه متن: 
کنید که زبانتان  اید ـ احساس می شما احتماالً این احساس را تجربه کرده

شود. شما یکی از تندترین  آتش گرفته است و آب از چشمانتان جاري می
 !فلفل قرمزاید ـ  غذاهاي جهان را خورده

شـود، در   نیـز گفتـه مـی    (chilies)فلفل قرمز (چیلی)، که به آنها چیلیز 
شود ـ از کاريِ هندي تا سوپِ   لف در سراسر جهان یافت میغذاهاي مخت

تام یامِ تایلندي و انچیالدايِ مکزیکی. فلفل قرمز از گیـاه کاپسـیکوم بـه    
است چرا که حاوي عنصـري بـه نـام کاپسیسـین     » تند«آید و  دست می

 است.
توانـد   خوردن چیلیِ تند ممکن است دردناك باشد، امـا کاپسیسـین مـی   

کند تا بتوانید  ما مفید باشد. این ماده بینی شما را باز میبراي سالمتی ش
بهتر نفس بکشید. حتی ممکن است براي کم کردن وزن نیز مفید باشد: 

شود کـه کمتـر احسـاس گرسـنگی کنیـد و باعـث        کاپسیسین باعث می
 شود که بدن شما کالري بیشتري مصرف کند. می

اي چیلی را با واحد تنـد  ه توانیم میزان کاپسیسین موجود در فلفل ما می
 1500گیري کنیم. یک فلفـل سـبز تنـد تقریبـاً      اندازه (SHU)اسکوویل 

واحد دارد. تندترین چیلیِ جهان، ناگا جولوکیا یا فلفل شبح، حاوي بیش 
 از یک میلیون واحد تندي است!

شـود. اخیـراً، آنانـدیتا دوتـا      آسامِ هنـد تولیـد مـی   منطقۀ ناگا جلوکیا در 
هـاي تنـد    تا از این چیلی 51ساله از آسام، با خوردن  26ادري تامولی، م

 در ظرف تنها دو دقیقه، رکورد جهان را شکست!
مـن  «گویـد:   تامولی که از زمان کودکی شروع به خوردن چیلی کرد، می

دریافتم که خوردن چیلی یک راه عالی براي حفظ سالمتی بود، هـر بـار   
خـوردم و   گرفتم، مقداري  چیلی می خوردم و یا آنفوالنزا می که سرما می

شدم. صادقانه بگویم، حاال دیگر به ندرت متوجـه (تنـدي) شـان     بهتر می
 »شوم. می

 

 صحیح است. 3گزینه .57
 صحیح است. 2گزینه .58
صحیح است.1گزینه .59
 صحیح است. 4گزینه .60
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 ریاضی

 صحیح است. 3گزینه .61
): 1گزینۀ  , ) ,( , ) f0 1 0  تابع نیست.  1
): 2گزینۀ  , ) ,( , ) f1 1 1  تابع نیست.  1
): 4گزینۀ  , ) ,( , ) f1 1 1  تابع نیست.  2

 صحیح است. 1گزینه .62
a a , b2 4 3 3  

aa a a
2 14 3 0 3

ق ق غ

 
f ( , ),( , ),( , )3 1 1 3 3 1  

1 3 1  حاصل جمع اعضاي برد 1

 صحیح است. 4گزینه .63
 کنیم.  اي را رسم می نمودار تابع دوضابطه

xx y
y

xx y

0 11 1 2
1 22 2 0 2

2

1
2

1

[ , ]0 1[ , درب,,[
 

 صحیح است. 4گزینه .64
کنـد و خروجـی آن بـه ازاي اعـداد      تابع اعداد منفی را قرینه (مثبت) می

 مثبت عددي است منفی. 
f (a) b فرض 

bf(f(a)) f(b) b b2 04 4 4 2  
f (a) a a2 2 2  
f ( a) f ( )2 4  

 صحیح است. 2گزینه .65
f ( ) f ( )m ( )
2 2 8 22 2  شیب خط 4

( , ) f y (x ) y x2 3 3 2 2 2 1 
f (x) x f ( ) f ( f ( )) f ( )2 1 3 6 1 7 3 7 14 1 15  

 صحیح است.  4گزینه .66
x
f(x)

1 0 

x xقابل قبول است.  1 f ( )
01 01 

x f (x) x1 0 حیحص دادعا
 

باشد. خروجی هیچ عدد صحیح بزرگتر از یک مثبت نمی

x f (x) x ,x1 0 3 حیحص دادعا4
 

:عدد  3 , ,4 3  اعداد صحیح دامنه 1

 صحیح است. 4گزینه .67
a a a a (a )(a ) a , a2 26 6 0 3 2 0 3 2  

b b b3 2 1 
4
3
2
3

9
b 2
b 1
b3

a 3  

a b 4 

b b b 12 1 2 
4
2
2
7

4
b 2
b 1
b3

a 2  

a b 1 52 2 2 

 صحیح است. 1گزینه .68
g g(x) x  تابع همانی   وf f (x) k  ثابتتابع

f ( ) g( ) k ( ) k f (x)4 3 8 3 8 5 5  
f ( ) g ( )3 5 5 5 10  

 صحیح است. 2گزینه .69
(n ) ! (n n )! n n (n ) (n )

(n n)! (n n)!

2 2 2 2
2 2

1 2 1 2 1 1 6 1
2 2

  

n n n1 1 6 5 
 صحیح است. 3گزینه .70

تقسـیم   ACDو  ABCD ،ABDدسـتۀ  را بـه سـه    Dتـا   Aمسیرهاي 
کنیم.  می

 = تعداد کل مسیرها ACD+ تعداد  ABD+ تعداد  ABCDتعداد 
1 3 3 1 3 2 3 24  

 صحیح است. 3گزینه .71
 یابیم.  ابتدا تعداد حاالتی که پویا و پارسا کنار هم هستند را می

! ! !11 2 2  نفر دیگر + پاسا، پوریا 10 تعداد حاالت  11
ار هم و طاهـا و رامتـین کنـار هـم     حاال تعداد حاالتی که پویا و پارسا کن

2!هستند را یافته و از   کنیم.  کم می 11
 نفر دیگر + طاها و رامتین + پارسا و پویا 8

! ! ! !10 2 2 4  تعداد حاالت  10
! ! ! ! ( ) !2 11 4 10 2 11 10 4 10 22 4  جواب نهایی 10

!18 10 
 صحیح است. 3گزینه .72

! !
! ! ! !

8 6 8 6 4202 6 2 42 2

نز ود باختنا  درم ود باختنا
 صحیح است. 3گزینه .73

 فرزند دوم یک حالت (پسر) و سایر فرزندان هر کدام دو حالت دارند:
2 1 2  پاسخ 4

 صحیح است. 1گزینه .74
!n(S) ! !

9 9 9 8 7 6 1264 5 2 3 44  

!!

44

2!ز  1111
8
!!

ی کتی که
 و از و از 

22!!!!

التالت

د حاال
2 11

اد حتعداد تعداد
گزیگزین..717

عـداد اعـداد               

11
222

yy

کا رسم می رسم
ستست.



 . پاسخنامه تجربی 4. آزمون  متوسطه)دوره دوم دهم ( هیپا        

7 

n(A) 5 5 4 5 40 454 3 1

زمرق ات 4  زمرق ات 3 و زبس 1
P(A) 45 5

126 14  

 صحیح است. 3گزینه .75
n n (S) !5 2 7 7  

اضر
یلع اضر

یلع

:5 رفن تالاح دادعت2
اضر و یلع نیب

 نیب تلاح 2
اضر و یلع ییاج هباج

n(A)   رگید رفن 4 !5 2 5A :

 
n (A) ! !P(A) n (S) ! !

5 2 5 5 2 5 5
7 7 6 5 21  

 صحیح است. 2گزینه .76
 3اتفاق نیفتد متمم آن است که هر  Cو  A ،Bپیشامد  3حداقل یکی از 

 باشد.  می 2گزینۀ پیشامد با هم اتفاق بیفتند، پس نمودار آن 

 صحیح است. 2گزینه .77
 صحیح است. 3گزینه .78

ایم، نمونـه هسـتند.    آموزي که به طور تصادفی انتخاب کرده دانش 3000
 باشد.  می 3000نمونه عدد   اندازةپس 

 صحیح است. 2گزینه .79
یک آزمون در بین مدارس متغیر است، زیرا تعداد  15تعداد نمرات باالي 

ها  دیگر ممکن است تغییر کند، مابقی گزینهمدرسۀ آن از یک مدرسه به 
مقدار متغیر هستند. 

 صحیح است. 2گزینه .80
 گنجایش باك خودرو متغیر کمی پیوسته است. 

تعداد تصادفات در یک روز و تعداد اقوام ایرانی متغیرهاي کمی گسسـته  
 هستند.

 افراد متغیر کیفی اسمی است. عالقۀ رنگ مورد 
 

 شناسی زیست

 صحیح است. 3 گزینه.81
 ها اینگونه مطرح شده است. اي در دولپه

 ها: بررسی گزینه
بافتی مطرح شده سامانۀ ) مطابق متن کتاب درسی، شروع درس گفتار 1

 است.
 بین دو گره در ساقه نیز وجود دارد.فاصلۀ ) مثالً در 2
 بافتی ... سامانۀ ) در پیکر گیاهان آوندي سه 4

 صحیح است. 3گزینه .82
اول، دوم و سوم به درستی بیان شده اسـت و بـه ترتیـب براسـاس     موارد 
 کتاب درسی مطرح شده است. 99و  102، 100هاي صفحات  طرح

 اي ندارد! رد مورد چهارم) پوستک ساختار یاخته

 صحیح است. 3گزینه .83
هــاي مجــاور بــه  هــا را کــاهش داده! و آب از یاختــه پتانســیل آب یاختــه

ها عیناً مثل کتاب درسـی   گزینهبقیۀ د شود! هاي نگهبان روزنه وار یاخته
 است.

 صحیح است. 3گزینه .84
 رد مورد اول: مثال نقض گیاهان آبزي!

بافتی به نام پوششی، سامانۀ از سه نوع  آونديرد مورد دوم: پیکر گیاهان 
 اي و آوندي تشکیل شده است. زمینه

 شود. تأیید مورد سوم: به هر حال رشد قطري مشاهده می
رد مورد چهارم: در کنار آونـدهاي آبکشـی نهانـدانگان چنـین وضـعیتی      

 گیاهان آوند ندارند.همۀ وجود دارد، ضمناً 

 صحیح است. 4گزینه .85
هاي گیاهی به طور معمول از عوامل درونی است.  تغییرات مقدار هورمون

 ها عیناً مثل کتاب درسی است. گزینهبقیۀ 

 صحیح است. 2گزینه .86
کند از سه نوع  اي بین روپوست و بافت آوندي را پر میاین سامانه که فض

بافت نرم آکنه (پارانشیمی)، چسـب آکنـه (کرانشـیمی) و سـخت آکنـه      
 (اسکلرانشیمی) تشکیل شده است.

 ) مربوط به بافت چسب آکنه است!1رد 
 ) مربوط به بافت چسب آکنه است!3رد 
) مربوط به بافت نرم آکنه است!4رد 

 صحیح است. 1گزینه .87
فقط مورد الف به صورت کامالً صحیح مطرح شده است و براسـاس مـتن   

 کتاب درسی است.
 شود! رد ب) از آوند آبکش پسین شروع می

هـاي دیگـر    یاختـه  نگهبان روزنه بـرخالف هاي  رد ج) در روپوست، یاخته
 روپوست، سبزینه دارند!

 از خاك در تماس است! بیشتريگیاه با سطح ریشۀ رد د) نسبت به 

 صحیح است. 1ینه گز.88
اي بـه هـر حـال در     هـاي بافـت نـرم آکنـه     رد موارد اول و سـوم: یاختـه  

 اي و آوندي وجود دارد! هاي بافت زمینه سامانه

ست است!
.ت.

اس اسهنه

تت
 بین روي بین روپو

می)، چسشیمی)، چسـ
ا ده

ح اسیح است
ضضااضض

ناً مثلناً مثل
ر مقدار ه

ها عها عیناًهه

4
 مقدرات مرات مق

ررد
وجود د

گزیگزین..88

تعدتعدادد اد 

سـتند هسـتند ایم، نمونایم، نمونـهد

 گزینۀگزینۀنن 
CCاتفااتفاق

گننننار آنار آن

55

BB

!!
5!!

5 2121!!5!

ج
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هـا   اي لپـه  تـک سـاقۀ  رد مورد چهارم و تأیید مورد دوم: در برش عرضـی  
ها عموماً دستجات آوندي پراکنده و در فواصل متفـاوت   اي برخالف دولپه

 قرار دارند. از روپوست

 صحیح است. 2گزینه .89
 !NO3به  NH4در جهت تبدیل 

 ) چون جزء ترکیبات پروتئینی است.1رد 
 ) جهت افزایش سطح جذب این سازگاري ممکن است ایجاد شود.3رد 
 شود. ) با این کار یون آمونیوم در خاك تشکیل می4رد 

صحیح است.4گزینه .90
 گیرند. هاي سرالدي به طور فشرده قرار می یاخته

 صحیح است. 4گزینه .91
اکثر گیاهان این مناطق چنین سازگاري ندارنـد کـه ایـن نـوع ترکیبـات      

 ساکاریدي را داشته باشند!  پلی
 اند. ها عیناً مطابق متن کتاب هستند و صحیح مطرح شده گزینهبقیۀ 

 صحیح است. 4گزینه .92
 یح و مطابق متن کتاب درسی مطرح شده است.مورد صح 4هر 

 صحیح است. 1گزینه .93
هاي استفاده از این نوع کود همین است که عمومـاً همـراه    یکی از مزیت

 شود. کودهاي شیمیایی به خاك افزوده می

 صحیح است. 3گزینه .94
 نخستین را دارند.دیوارة به هر حال هر دو 

 ي چوبی ضخیم دارد!ها ) سخت آکنه برخالف چسب آکنه دیواره1رد 
 شود! ) در هر دو الن مشاهده می2رد 
 پذیري نقش دارد! ) چسب آکنه در استحکام و انعطاف4رد 

صحیح است.4گزینه .95
 رد الف) مثال نقض گیاه سس!

توانـد   درصد این گـروه گیـاهی ایـن همزیسـتی را مـی      90رد ب) حدود 
 داشته باشد!

 رد ج) برخی گیاهان این امکان را دارند!
خواري یـا انگـل و ... بـه     هاي دیگر مثالً حشره د د) ممکن است از روشر

 دست آورند!

 صحیح است. 4گزینه .96
 تواند در بخش هوایی ساقه شاخه و دمبرگ مشاهده شود. پوستک می

 واران  پروانهتیرة ) توسط گیاهان 1رد 
 ) گیاهی کوچک و سبز است که مثالً واجد کلروپالست است.2رد 
 کتاب درسی 114صفحۀ ) مطابق متن زیر شکل 3رد 

 صحیح است. 3گزینه .97
 گیرند. هاي هوایی کمک می تأیید ب) هر دو از اندام

 اي جهت جذب مواد مغذي هستند. تأیید د) هر دو واجد بخش مکنده

 صحیح است. 2گزینه .98
همـراه و  یاختـۀ  آبکشی در باال به عـالوه  صفحۀ طرح الف آوند آبکشی با 

 اي از عناصر آوندي است. مربوط به دستهطرح ب 
 بافت آوندي هستند.سامانۀ تأیید مورد اول) جزء 

 هاي کوتاهی به نام عنصر آونديتأیید مورد دوم) یاخته
 هاي زنده ساخته شده است. رد مورد سوم) آوند آبکشی از یاخته

شود. گیاهان آوندي یافت میهمۀ رد مورد چهارم) در 

 صحیح است. 1گزینه .99
هـا از   گزینـه بقیـۀ  شـود!   اي سـاخته نمـی   یاختـه دیـوارة  پوستک توسط 

 هاي پوستک است. ویژگی

 صحیح است. 3گزینه .100
مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازي مواد، محل منبع بـه  ذخیرة هنگام 

 آیند. شمار می
 هاي معبر مگر نوار کاسپاري دارند! ) یاخته1رد 
 ند!!کن ) مگر هر دو از عرض غشا عبور می2رد 
 هاي آبی مگر معنی دارد.  ) باز شدن روزنه4رد 

 صحیح است. 2گزینه .101
 داران کلیه دارند.  مهرههمۀ داران گردش بسته دارند،  تمام مهره

 گردش خون باز در حشرات!سامانۀ ) مثال نقض 1رد 
 ) مثال نقض نوزاد دوزیستان!3رد 
 اي! ) مثال نقض دوزیستان با قلب سه حفره4رد 

 حیح است.ص 1گزینه .102
رد مورد الف) گردش خون مضاعف در دوزیستان که فقط یک بطن دارند 

هـا بـه صـورت عمـومی نامناسـب       شود و استفاده از بطن نیز مشاهده می
 است.

 رد مورد ب) قلب ماهی فقط یک دهلیز و یک بطن دارد.
 رد مورد ج) مثال نقض ملخ.

 تأیید مورد د) مطابق متن کتاب درسی.

 است.صحیح  2گزینه .103
 .76صفحۀ مطابق شکل و متن 

 صحیح است. 2گزینه .104
 کتاب درسی 82صفحۀ براساس فعالیت 

 صحیح است. 2گزینه .105
 کوچکی است. سیاهرگوابران و خروجی  سرخرگورودي 

 
سیسیاه

8282ۀ حۀ 

ست.
خروج خروج

 اس است
  صصفحۀ ت 
یحیح
شکل و مشکل و مت

ص22ه نه 
شکشکشکشکششک

رد م
تأیید م

گزگز.11

ت کهن است که عمومـ

یییی مرسیرسی می مطرحی مطرح

بب
ند! ند! 

تن متن کتاب

چنین سچنین سا
ندندندند!باشندباشند!

ناطق مناطق چ
شتهشته

ح استح است
ا
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 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .106

P P Pa
P P gh

5
0

5 3
0

10
10 10 10 6

هیر
 هنیس هسفق يور

P P gh Pa46 هسفق يور10 هیر
 

 صحیح است. 1گزینه .107
ــر کــف را بــه دســت آورده و آن را برحســب  ابتــدا فشــار   cmHgوارد ب

 نویسیم. می
FP P PaA

5
4

6800 34 10
20 10

 

Hg Hg / Hg HgP gh h h cmHg5 334 10 13 6 10 10 25
cmHg7گازPگازcmHg P25 8 10 

 صحیح است. 2گزینه .108
قـرار گرفتـه اسـت پـس      1زیـر مـایع    2سمت چپ لوله مـایع  شاخۀ در 

2  است. Pیکسان مثالً برابر شاخۀ است. در خط تراز فشار در دو  1

AB
1

2

h
A
B

A Bgh gh

P P gh
P P gh

P P2 1
2 1

2
1

 
 صحیح است. 3گزینه .109

P2P1

cm80h

P gh P gh1 نغور2 بآ
P P gh gh1 2 بآنغور

/ /P P
Pa

3
1 2 10 10 0 8 800 10 0 8
8000 6400 1600

 
 صحیح است. 3گزینه .110

 کنیم. شود را رسم می وارد می bو  aنیروهایی که به 

b

T

bbF
bW

bb bF W T a

baF
aW

ba aF W

 
aW  وbW :به دلیل برابري جرم دو جسم با هم برابر است پس 

ba bbF F 

 صحیح است. 3گزینه .111
کـاهش  طبق اصل برنولی با کاهش سطح مقطع تنـدي افـزایش و فشـار    

 یابد. بنابراین: می
P P P2 1 3 

 از همه بیشتر است. P3عقربۀ پس انحراف 

 صحیح است. 2گزینه .112
2 باشـد.   مـی  1میلـۀ  بیشـتر از   2میلـۀ  است و تغییرات طـولی   1

گزینـۀ  بیشتر خواهد بود و  2میلۀ بنابراین با کاهش دما، کاهش طول در 
 درست است. 2

 صحیح است. 2گزینه .113
 کنیم: انبساط مساحت سطح را محاسبه می

A A( )
A ( ) ( )

k
C

2 2

5 5

2
20 10 300

13 3 10 2 2 10
20

 

A ( ) cm5 2 2300 2 10 20 12 10 

 صحیح است. 3گزینه .114
تفاضل انبساط حجمی ارلن و مایع گلیسیرین برابـر مـایع سـرریز شـده     

 باشد. می
-ارلن  V =) گلیسیرین - شیشه( V گلیسیرین= VB ارلن- V گلیسیرینV 

/( ) cm6 2 3200 50 491 10 491 10 4 91 
/ /( ) ( ) Lit4 6 4 4200 50 5 30 3 9 10 10 4 73 10 4 73 

 صحیح است. 1گزینه .115
 براي به دست آوردن تغییر طول ابتدا باید دماي نهایی میله را محاسبه کنیم.

/ e / eQ Q ( ) ( )1 2 0 1 5 4200 100 2 5 900 5 0 

/2 5
25
5

900
9

e /( )

3

5 1 5
15
5

4200 e( )
42

100 
e e e e C15 75 4200 42 57 4275 75 

 کنیم. حال با توجه به تغییرات دما، تغییر طول را محاسبه می

/L L ( ) cm6 3200 23 10 75 5 322 10 0 322 

 صحیح است. 3گزینه .116
 باشد. زیاد آب میویژة دلیل استفاده از آب در رادیاتور یا شوفاژها گرماي 

 صحیح است. 2گزینه .117
V(Lبا افزایش دما گرماي نهان تبخیر   یابد پس: کاهش می (

V V V

V

V L L L
V

Q mL
Q mL Q Q Q
Q mL

3 2 1
1 2 3

1 1
2 2 3 2 1
3 3

 

 صحیح است. 1گزینه .118
 با توجه به نمودار که براي یک جسم جامد است:

100

80

20

300 1200 1400 1600
(s)

( C)  لاح رد
 تلاحریخبت

عیام
 تلاحبوذ لاح رد

دماج
( )1

( )2

 
 توان گرمایی برابر است با:

QP t
 

( )

( )
f f

f /

Q mc Pt
Jc c kg K

Q mL Pt L
JL Kg

1
1 1

3 3

32
2 2

5 5

50 10 60 10 300 10

50 10 10 900
9 10 1 8 105

دماج

 

لاح رد ح ر
تلاح  ت لاح

سمسم
  ل

ست.
ي یک جي یک ج

11QQ

یشزایش ددما

11
دلیل

گزیگزینه.1171
ا

16

A
hh

یکسیکسۀ ۀ 

AA

1یع   
کشاخشاخۀ  ۀۀ 

یعزیـر مـازیـر مـای
شششش

cmc7گا

3333

cmHgmHgcm
HgHhhhhHgH
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 است.صحیح  2گزینه .119
آب  kg1اضـافۀ  آب بـه   kg4یخ آب شده سپس  kg1با دادن گرما ابتدا 

 کنند. حاصل از ذوب یخ آب شده با مابقی گرما، افزایش دما پیدا می
 براي سادگی در محاسبات:

cآبfQ c c , L c c , c
3 3441 10 336 10105 804200 4200 

)c Q c c c1 80 5 fLیخmآب105 (mیخm 
C2 1 2 25 5 0 5 5 

 صحیح است. 2گزینه .120
 صحیح است. 3گزینه .121

H LKA( ) ( ) ( )Q JH t L s
4

3
1 1 2 22 22 2 2 10

4 10

ندوب هشیش ات ود لیلد هب

 
 در یک ساعت داریم:

/
sJ Js h

4 736002 10 7 2 101 

 صحیح است. 4گزینه .122
فشار گاز درون یک محفظه در حـال تعـادل در تمـام نقـاط آن یکسـان      

 است.
A B CP P P 

 صحیح است. 3گزینه .123
 با توجه به قانون گازها داریم:

/

/

PV P V (P gh)V P V P gh PT T T T
1 1 2 2 0 1 0 1

0 0
1 2 1 1

3 3 311 

gh P h h m5
02 1000 10 2 10 20 

 صحیح است. 4گزینه .124
 شود بنابراین: حاوي گاز نصف میلولۀ با اضافه کردن جیوه ارتفاع 

cm10

( )1

cm5

( )2

cm5

H
P P cmHg
V A
T T

P H
V A

1 0
1
1 2

2
2

76
10

76
5

 
P V P V (A ) ( H)(A ) H1 1 2 2 76 10 76 5 2 76 76 

H 76 
 اضافه شده برابر است با:جیوة بنابراین حجم 

cm V A cm376 5 5 86 86 86 2 172 

 صحیح است. 3گزینه .125
 هاي حالت در دو حالت مختلف داریم: با تقسیم معادله

OO

H
H

mPV R T MM P P Pm P MP V R TM

22

2
2

1
2

2 1
12

32 16 162
 

 

شیمی

 صحیح است.  3گزینه .126
 درسیکتاب  92صفحۀ 

 صحیح است.  2گزینه .127
جـا   هاي آب از سمت راست بـه چـپ و از چـپ بـه راسـت جابـه        مولکول

 شوند، ولی سرعت حرکت از راست به چپ بیشتر است.  می

 صحیح است.  2گزینه .128
N : N N:2  

هایی که گاز اکسیژن عامل تغییـر شـیمیایی    : در محیط1گزینۀ دلیل رد 
 شود. از گاز نیتروژن استفاده میاست، به جاي آن 

 پذیر است.  آمونیاك یک واکنش برگشت : تولید 3گزینۀ دلیل رد 
پذیري نـاچیزي دارد، پـس در حضـور     : نیتروژن واکنش4گزینۀ دلیل رد 

 شود.  جرقه منفجر نمی

 صحیح است.  4گزینه .129
 کتاب درسی 80صفحۀ 

 صحیح است.  3گزینه .130
اگر در ساختار یک ترکیب یونی، کاتیون یا آنیون یا هـر دوي آنهـا چنـد    

 اتمی باشد عالوه بر پیوند یونی پیوند کوواالنسی نیز دارد. 
یمتا دنچ

یمتا کت
NONaNO
Na

3
3  

یمتا دنچ

یمتا کت
NHNH Cl
Cl

4
4  

یمتا دنچ
MgMgیمتا کت (OH)

OH

2
2  

یمتا دنچ
CaCaCOیمتا کت

CO

2
3 2

3
  

 صحیح است.  2گزینه .131
هـاي آن بسـتگی دارد و    پذیري یک ماده به قدرت پیوند بین اتـم  واکنش

جـوش و  نقطـۀ  پذیري یک مـاده نسـبت بـه     توان با توجه به واکنش نمی
 نیروي بین مولکولی قضاوت کرد. 

 صحیح است.  2گزینه .132
 کند.  یون باریم با یون سولفات تولید رسوب می

 صحیح است.  1گزینه .133
درست است. اگر نقطـه را روي نمـودار بیـابیم، کـامالً     » ت«فقط عبارت 

 دهد.  روي نمودار است، پس این نقطه محلول سیرشده را نشان می

 صحیح است.  3گزینه .134
 درست است. » ت«و » ب«، »الف«

Hهاي  دلیل الف: پیوند هیدروژنی بین مولکول O2   از نیروي دو قطبی ـ
Hهاي  دو قطبی بین مولکول S2  .بیشتر است 

تـر از   قـوي  HClهـاي   دلیل ب: پیوند دوقطبی ـ دوقطبی بـین مولکـول   
 است.  F2هاي  نیروي الندن بین مولکول

یکي یک مـاده نسـاده نس
پیو پیوند

یري ی کککي یکي

 ت. 
قد قدر

PPVPV

A BAP PPA BA P

 تمـام نقـا تمـام نقـاط

CCPPCC

 تم تم تمر تمـل در تدل در تم

J

((((((
44

) ((
33

) (() ((
10

((((((((
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جـرم   I2اسـت. چـون    Br2بیشـتر از   I2دلیل پ: نیـروي النـدنی در   
 بیشتري دارد.

وجود دارد در حالی که هاي اتانول پیوند هیدروژنی  دلیل ت: بین مولکول
 هاي استون نیروي دوقطبی ـ دوقطبی وجود دارد.  بین مولکول

 صحیح است.  1گزینه .135
تـر از میـانگین بـین ذرات     شـونده قـوي   حالل و حـل جاذبۀ وقتی نیروي 

 شونده و پیوند هیدروژنی است که ماده کامالً در آب محلول باشد.  حل
 است. با این توضیح فقط هگزان در آب نامحلول 

 صحیح است.  3گزینه .136
KOH(s) K (aq) OH (aq)  

KOH K
K / KOH

KOH K

molmol g mgmg ? g g mol mol g

311 39 105 6 56 1 1 1  

mg3900 

/
(L)

V LV
3900 39001000 3 91000  

 صحیح است.  2گزینه .137
H (g) O (g) H O(g)2 2 22 2  

H Og ? mL
2

44800 mol
mL

1
22400

molH O g gmol molH O
2

2

2 18 243 زاگ ةدنهد شنکاو1  زاگ ةدنهد شنکاو
 صحیح است.  3گزینه .138

H OCaBr Ca (aq) Br (aq)2 2
2 2  

Brmg ? g35 10 mol1 CaBr
g

2
200

molBr
CaBr2

2
molCaBr21

g
molBr
80

1
mg
g

310
1 mg4

  

Br /

mgppm ppmL
4 1004  

 صحیح است.  2گزینه .139

/
g H SO gmolg? LL molH SO g H SO

2 4
2 4 2 4

98 10001 2 1 لولحم40 لولحم g49 لولحم
 
 یا

/ /
n n n molv 01  غلظت موالر 022

/
H SO
g? mol
2 4

02 g
mol
98
1 / g19 6  

/ x gx
19 640 100 49 

 صحیح است.  2گزینه .140
g KCl49
gیا 149 KCl

g
49
  C70در دماي  KClپذیري  انحالل 100

  محلول            آب                                                       

/
gKClKClg? gKCl gKClg

49250 82 21149 / gK82 لولحم/21 لولحم
 

 

m

CaBCaBaBraBrCaBaBaBaB

g))g)g)

mLmL
زاگ ةدنهد شنک د ش

H O(gH O22HH O(O(OOOO

omom KOHHKOHHKOHOH


