
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 گروه طراحی و بازنگري (به ترتیب حروف الفبا) سرگروه نام درس ردیف
 سلیمان شاوله نیا اکرم صالحی فارسی  1
 خواه مسیحمحمد جدیدي، الهه  محسن آهویی عربی، زبان قرآن  2
 بقا، مجید فرهنگیان ابوالفضل احدزاده، محمد رضایی محمدرضا فرهنگیان دین و زندگی 3
 علی شکوهی، رضا علیزاده متین روزبه شهالیی مقدم زبان انگلیسی 4
 سعید اکبرزاده، پیمان جلیلی  ابوالفضل فروغی ریاضی 5
 متین نجاتیاسماعیل فتحی، پیام  محمودرضا تیموري شناسی زیست 6
 امیرعلی میري رضا خالو فیزیک 7
 رهنمامعصومه  منصوره بهرامی شیمی 8

 
 گروه ویراستاري علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 سید محمدحسین جزایري، محمدعلی درده، محمد زاهدي، معصومه فرهادي، محمدحسین قاسمی، 
 آژنگ نظري پویا

 الفبا)گروه تایپ و ویراستاري (به ترتیب حروف 
 علی الماسی، مهدي شکري، معصومه علی بخشی، سمیه قدرتی، طاهره میرصفیرقیه اسدیان، بهاره احدي، 
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 فارسی

 صحیح است. 2گزینه .1
 آور/ باري: خالصه، القصه، به هر حال   طرفه: عجیب، شگفت

 درست آمده است.» زبون و ردا«هاي  در این گزینه معنی واژه
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ها درست است. ) معنی همه واژه3) هژیر: چابک، هوشیار، نیکو 1
) معیار: مقیاس، اندازه/ تقریر: بیان، بیان کردن/ راهـب: عابـد مسـیحی،    4

 نشین ترساي پارسا و گوشه
 )162تا  157هاي  ، صفحه18تا  10هاي  نامه درس (فارسی دهم، واژه

 صحیح است. 3گزینه .2
 بختــی) (معاصــی: گناهـــان)    معــانی درســت واژگــان: (ادبـــار: تیــره    

 نیازي) (دوده: دودمان، خاندان، طایفه) (تجلّی: روشنی) (غَنا: بی
 )162تا  157هاي  ، صفحه18تا  10هاي  نامه درس (فارسی دهم، واژه

 صحیح است. 1گزینه .3
 هاي دیگر: گزینهبررسی 

 ) برخاستن   4) مغلوب    3) مهیب   2
 )149و  124، 88هاي  هصفحنامه،  واژه (فارسی دهم،

 صحیح است. 2گزینه .4
 هاي امالیی و درست آنها: غلط

 لهو مائده/ لحو طرب/ ماعده  ترب 
 )18تا  10هاي  ارسی دهم، درس(ف

 صحیح است. 3گزینه .5
 شود. در این گزینه فقط یک کنایه دیده می

 سر به مهر: کنایه از دست نخورده و فاش نشده
 بررسی گزینه هاي دیگر:

دري کردن: کنایه از آشـکار   ) دهان دوختن: کنایه از ساکت کردن/ پرده1
 کردن راز و رسوا کردن

سر و پا: کنایـه از درمانـده/ از    ز یاري رساندن/ بی) دست گرفتن: کنایه ا2
 پاي افکندن: کنایه از شکست دادن

روز بـودن/ تـازه شـدن:     ) خاك سیه بر سر کسی: کنایه از بدبخت و تیره4
 کنایه از با طراوت و شاداب شدن/ رنگ شدن: کنایه از دچار فریب شدن  

 )128و 102هاي  (فارسی دهم، صفحه
 صحیح است. 2گزینه .6

 مجاز از شراب »جام«مجاز: بیت (ب): 
 جناس همسان: بیت (هـ): تار: یک دانه مو/ تار: تاریک و تیره

 بیت (د): استعاره از افراد پست و فرومایه استعاره: اَنعام
تشـبیهی) کنایـه: بیـت (ج) ره خـواب     اضافۀ خال ( دانۀتشبیه: بیت الف: 

 کردنزدن: مانع خواب شدن/ نقش بر آب زدن: کار بیهوده 

 صحیح است. 3گزینه .7
 هاي دیگر: بررسی گزینه

 ) پر هنر (منادا)4) مسلمانان (منادا)   2) ساقی (منادا)  1
 )144صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .8
 شود. بالغی دیده نمی شیوة 4گزینۀ در 

 هاي دیگر: بررسی گزینه

شـود. در مصـراع    مرکب (غیرساده) دیـده مـی  جملۀ ) در هر دو مصراع 1
 بالغی بیان شده است.شیوة به » عاشقم بر همه عالم«جملۀ دوم 

خـو کـن   « جملۀشود.  غیرساده (مرکب) دیده میجملۀ ) در هر مصراع 2
 بالغی بیان شده است.شیوة به » به تنهایی

غیرساده (مرکـب) دیـده   جملۀ بالغی و هم شیوة ) در هر دو مصراع هم 3
 شود. می

 )85و  81هاي  هصفح(فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .9

اض ـ ششـم ابتـدایی ـ         ترکیب هاي وصفی: آوازي خوش ـ اسـتعدادي فیـ
 شناس  موسیقی ملّی ـ آن دوست ـ دوست موسیقی

هاي اضافی: فرا گرفتنِ موسیقی ـ امتحانات ششم (ششـم در ایـن     ترکیب
ـات)     مضاف ترکیب صفت براي سال است که حذف شده و الیه اسـت بـراي امتحان

 جستجوي آموختنـ  آموختنِ موسیقیـ  سفارشِ دوستـ  دوستش
 )138صفحۀ (فارسی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .10
کنـد.   مفهوم عبارت موردنظر: عیسی در مقابل ظلم و ستم، مهر و وفا مـی 

مفهوم مقابل و متضاد آن در بیت دوم آمده است (بـا بـدان نبایـد نیکـی     
 مردان است). را که نیکی با بدان مانند بدي کردن در حق نیککردن چ

 هاي دیگر: مفاهیم گزینه
 ) عفو پیشه کردن و گذشتن از ظلم دیگران1
 ) سرانجام همنشینی با نیکان2
 ) توصیه به نیک رفتاري4

 )119 صفحۀ(فارسی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .11

 ي ظاهر: انتخاب دوست از روي باطن نه از رو4گزینۀ مفهوم 
 هاي دیگر: تأثیر همنشین بد و دوري گزیدن از آن مفهوم مشترك گزینه

 )129صفحۀ (فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .12

نمایـد   مفهوم عبارت عربی موردنظر: در هر کـه هرچـه باشـد، رفتـار مـی     
 (رفتار هر کسی بیانگر باطن اوست)
بیـت، شـاعر    شود؛ در این ) دیده می1مفهوم مقابل (متضاد) آن در بیت (

گویم بیانگر حال من نیسـت؛ یعنـی گفتـارش بیـانگر      آنچه می«گوید:  می
 »حال او نیست
 هاي دیگر: مفاهیم گزینه

 ) ظاهر بیانگر باطن بودن (هم مفهوم با عبارت عربی)2
 ) سخن هر کس بیانگر باطن اوست.3
 ) همسان نبودن گفتار و کردار4

 )119 صفحۀ(فارسی دهم، 
 .صحیح است 2گزینه.13

 : وطن دوستی و حفاظت از آن  2گزینۀ مفهوم بیت اول 
 : بیگانه ستیزي2گزینۀ مفهوم بیت دوم 

 ها: مفاهیم مشترك ابیات دیگر گزینه
 ستیزي و اقدام علیه ظالم ) ظلم1
 ) تواضع موجب سرافرازي است.3
 ) توکل به خدا باعث آرامش و اطمینان خاطر است.4

 )135و  111، 84، 80هاي  (فارسی دهم، صفحه

نیازي)  دودمان، خاندان، طایفه) (تجلّی: روشنی) (غَنا: بی
)162تا 157هاي  ، صفحه18تا 10هاي  نامه درس فارسی دهم، واژه

صحیح است.1
هاي دیگر: گزینه

) برخاستن  4) مغلوب    3یب  
)149و 124، 88هاي  هصفحنامه،  واژه (فارسی دهم،

صحیح است.2
امالیی و درست آنها: ي

لهومائده/ لحو طرب/ ماعده  
)18تا 10هاي  فارسی دهم، درس(ف

صحیح است.3
شود. گزینه فقط یک کنایه دیده می

 مهر: کنایه از دست نخورده و فاش نشده
 گزینه هاي دیگر:

دري کردن: کنایه از آشـکار  ان دوختن: کنایه از ساکت کردن/ پرده
راز و رسوا کردن

گرفتن: کنایه ا سر و پا: کنایـه از درمانـده/ از   ز یاري رساندن/ بیت
کندن: کنایه از شکست دادن

سیه بر سر کسی: کنایه از بدبخت و تیره روز بـودن/ تـازه شـدن:    ك
ز با طراوت و شاداب شدن/ رنگ شدن: کنایه از دچار فریب شدن  

)128و 102هاي  (فارسی دهم، صفحه
ت2 ا

فالیه اسـت بـرايمضاف ترکیب صفت براي سال است که حذف شده و
جستجوي آموختنـ  آموختنِ موسیقیـ  سفارشِ دوستـ  دوستش

  صف(فارسی دهم، 
صحیح است.2گزینه .10

مفهوم عبارت موردنظر: عیسی در مقابل ظلم و ستم، مهر و وفا
مفهوم مقابل و متضاد آن در بیت دوم آمده است (بـا بـدان نبا

مردانچرا که نیکی با بدان مانند بدي کردن در حق نیککردن چ
هاي دیگر: مفاهیم گزینه

) عفو پیشه کردن و گذشتن از ظلم دیگران1
) سرانجام همنشینی با نیکان2
) توصیه به نیک رفتاري4

صف(فارسی دهم، 
صحیح است.4گزینه .11

ي ظاهر: انتخاب دوست از روي باطن نه از رو4گزینۀ مفهوم 
هاي دیگر: تأثیر همنشین بد و دوري گزیدنمفهوم مشترك گزینه

  صف(فارسی دهم، 
صحیح است.1گزینه .12

عبارت عربی موردنظر: در هر کـه هرچـه باشـد، رفتـار مفهوم
(رفتار هر کسی بیانگر باطن اوست)
بیـ شود؛ در این ) دیده می1مفهوم مقابل (متضاد) آن در بیت (

گویم بیانگر حال من نیسـت؛ یعنـی گفتـارآنچه می«گوید:  می
»حال او نیست

گ گا ا
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 صحیح است. 1گزینه .14
 به نوعی همگی اشاره دارند به اینکه تقدیر و سرنوشت از قبل تعیین شده است.

 )127 صفحۀ(فارسی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .15

پـذیر نیسـت    : عاشـق نصـیحت  1گزینـۀ  مفهوم مشترك بیت مـوردنظر و  
 (نصیحت در انسان عاشق اثرگذار نیست)

 ها:   مفهوم دیگر گزینه
 پذیرند. هاي خوشبخت پند دانایان را می انسان) 2
 ) نکوهش پرگویی3
) نصیحت ناپذیري و خوار دانستن نصیحت به خاطر ذهنیت نادرسـت و  4

 پندار و گمان قبلی
 )127صفحۀ (فارسی دهم، 

 عربی، زبان قرآن

 صحیح است. 3گزینه .16
 ها: بررسی سایر گزینه

 است. صورت مخاطب ترجمه شده به» منهم«ضمیر در  )1
صورت مخاطـب   به» ال یسخر«ضمیر ترجمۀ عالوه بر اشتباه مذکور در  )2

 که غایب است. حالیترجمه شده، در
 صورت مضارع منفی ترجمه شده است. به» ال یسخر« فعل نهی )4

 )69صفحۀ ، 5(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .17

 )3و  1ي ها باشد. (رد گزینه می» تقسیم کرد«به معنی » قسم«و » قسم«
 )4و  1هاي  ، نافیه است. (رد گزینه»ما قسم«در » ما«

نکته: یکی از مواردي که در تست ترجمه اهمیت بـاالیی دارد، تشـخیص   
 باشد. می» ما«انواع 

 )52ۀ صفح، 5درس (عربی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .18

 ها: بررسی سایر گزینه
.... ترجمـه  کـه الّتی نیز بایـد بـه صـورت    ) اشعاري عربی نادرست است. 2

 شود.
3» (دنشاست.» سرایند می«فعل معلوم به معنی » ی 
 مضارع است که ماضی ترجمه شده است.» ینشدها) «4

)91صفحۀ ، 8(عربی دهم، درس 
 

 صحیح است. 3گزینه .19
وا «فعل  رد  فعـل امـر اسـت.    ،عـین الفعـل  کسـرة  ه بـه  بـا توجـ  » اغتنمـ)
 )4و 2 هاي گزینه

بـه معنـاي   » ینهبـون «) و 2گزینۀ (رد  معناي تنگهدر اینجا به » مضیق«
(رد  پـذیر اسـت.   ، اسـت و فعـل مفعـول   »برنـد  به تاراج یا به غـارت مـی  «

 )4و  1 هاي گزینه
 باشد. می 3گزینۀ بنابراین پاسخ صحیح 

 )48و  47هاي  ، صفحه6(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .20

 ها: بررسی گزینه
 ) حرب (جنگ) و السلم (صلح)1
 ) قَرُب (نزدیک شد) و بعد (دور شد)2
 خندد) گرید) و تضحک (می ) تبکی (می3

دوسـت انسـان اسـت. (در ایـن گزینـه متضـاد        کوسه،) دلفین برعکس 4
 وجود ندارد.)

)84صفحۀ ، 7(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .21

باشــد (رد  فعــل مجهــول اســت کــه معــادل آن أُغْلــقَ مــی» بســته شــد«
 )4و  1هاي  سدّ عظیمٍ (رد گزینه»: سدي عظیم«)، 3و  1هاي  گزینه

باید مفـرد  » اُغلقوا« 4گزینۀ اضافه است و در » هاتینِ« 3گزینۀ ضمناً در 
 بیاید.

)63و  62 هاي صفحه، 6(عربی دهم، درس
 صحیح است. 2گزینه .22

 به غرور در دانش و ادعاي برتري در علم اشاره دارد. 2گزینۀ در 
آموزي تشـویق   آموزي نهی شده یا به علم ها از بخل در علم در سایر گزینه

 کرده است.
)99صفحۀ ، 8(عربی دهم، درس 

 ترجمه متن:
قبـل از مـیالد تـا زمـان فـتح       539از زمان سقوط دولـت بابـل در سـال    

انـد   نویسان اشاره کـرده  اریخت اسالمی زبان فارسی زبان شایع در عراق بود.
و بـه  ت ساسـانی در عـراق وجـود داشـته اسـت      که بغداد در طول حکوم

شهر از زبان فارسی گرفته شده همین جهت گفته شده است که اسم این 
کـه   »بـاغ «مشهورترین این تفسیرها آن است که بغداد از دو کلمه است. 

که در فارسی به معناي عطـا و   »داد«در فارسی به معناي بوستان است و 
اسـم  » بـاغ «گـر ایـن اسـت کـه     قـول دی  گرفته شده است. ،بخشش است

 معناي بخشیده شده است. هب »داد«شیطان و 
 صحیح است. 3گزینه .23

با توجه به ابتداي متن که شیوع زبان عربی را بعد از سقوط بابل در سـال  
 2و  1هـاي   ان فتح اسالمی دانسته اسـت. گزینـه  قبل از میالد تا زم 539

 گردد. حذف می
قبـل از مـیالد رخ داده و شـیوع     539چون سقوط بابل در سال از طرفی 

شود بعـد   ، پس معلوم میزبان فارسی را از زمان این سقوط یاد کرده است
صـحیح   3گزینۀ بنابراین  ،از این تاریخ زبان فارسی شیوع پیدا کرده است

 است.
 )89و  88هاي  ، صفحه8(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .24
، پس به معناي بـاغ  است »داد«و » اغب«بغداد متشکل از با توجه به اینکه 
 به درستی به آن اشاره شده است. 4گزینۀ باشد که در  بخشیده شده می

 )89و  88هاي  ، صفحه8(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .25

در این گزینه گفته است کـه زبـان فارسـی در زمـان دولـت بابـل وجـود        
دولـت بابـل ایـن    که در متن گفته از زمـان سـقوط    ، درحالینداشته است

معناست که وجود داشته اسـت و   بان در بغداد شایع شده است و به اینز
 نه وجود آن. ،فقط شیوع آن بعد از سقوط بابل است

)89و  88هاي  ، صفحه8(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .26

 خواهد. فاعل را در نقش خبر میکلمۀ صورت سؤال 
 ها: بررسی سایر گزینه

 مبتدا است.) الفاعل 1
 ) الفاعل به الفعل معطوف شده و مجرور است.2
 ) فاعل بعد از علی مجرور به حرف جرّ و فاعالً بعد از تسمی مفعول است.4

ققررققرقرآآنآن

صحیح است.3
ها: سایر گزینه

است. صورت مخاطب ترجمه شدهبه» منهم«میر در
صورت مخاطـب  به» ال یسخر«ضمیر ترجمۀوه بر اشتباه مذکور در 

که غایب است. حالی شده، در
نهی صورت مضارع منفی ترجمه شده است.به» ال یسخر« ل

)69صفحۀ ، 5(عربی دهم، درس 
صحیح است.2

)3و 1ي ه ها باشد. (رد گزینه می» تقسیم کرد«به معنی »قسم«و »
)4و  1هاي  ، نافیه است. (رد گزینه»ما قسم«ر 

یکی از مواردي که در تست ترجمه اهمیت بـاالیی دارد، تشـخیص   
باشد. می» ما

5درس (عربی دهم،  )52ححۀ صفح،  
صحیح است.1

ها: سایر گزینه
نادرست است.  .... ترجمـه  کـه الّتی نیز بایـد بـه صـورت    عاري عربی     

داست.»سرایند می«فعل معلوم به معنی » نش
مضارع است که ماضی ترجمه شده است.» نشدها

)91صفحۀ ، 8(عربی دهم، درس 

آموز آموزي نهی شده یا به علمها از بخل در علم در سایر گزینه
کرده است.

ص،8(عربی دهم، درس 
ترجمه متن:

قبـل از مـیالد تـا ز539از زمان سقوط دولـت بابـل در سـال    
 نویسان اشاره اریخت اسالمی زبان فارسی زبان شایع در عراق بود.

در عـراق وجـود داشـته اکه بغداد در طول حکوم ممت ساسـانی
شهر از زبان فارسی گهمین جهت گفته شده است که اسم این 

«مشهورترین این تفسیرها آن است که بغداد از دو کلمه است. 
که در فارسی به معن »داد«در فارسی به معناي بوستان است و 

ب«ییگـر ایـن اسـت کـه     قـول دی گرفته شده است.،بخشش است
معناي بخشیده شده است. هب »داد«شیطان و 

صحیح است.3گزینه .23
با توجه به ابتداي متن که شیوع زبان عربی را بعد از سقوط بابل

هممان فتح اسالمی دانسته اسـت. گزینـه  قبل از میالد تا زم539
گردد. حذف می
قبـل از مـیالد رخ داد539چون سقوط بابل در سال از طرفی 

، پس معلوم میزبان فارسی را از زمان این سقوط یاد کرده است
گزینۀبنابراین  ،از این تاریخ زبان فارسی شیوع پیدا کرده است

است.
هاي ، صفحه8(عربی دهم، درس 

صحیح است.4گزینه .24
، پس بهاست »داد«و » بباغب«بغداد متشکل از با توجه به اینکه 
می شده دربخشیده که ش4گزینۀباشد اشاره آن به درستی به
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 صحیح است. 1گزینه .27
 ها: بررسی گزینه

 باشد و نون وقایه ندارد. (غ ن ي) می» تُغَنّی«فعل ریشۀ ) 1
 باشد. ) تساعد + ن + ي می2
 باشد. ) بعث + ن + ي می3
 باشد. ) اجعل + ن + ي می4

)80صفحۀ ، 7(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 4گزینه .28

 ها: بررسی گزینه
 (مکتوبات) فقط اسم مفعول از ثالثی مجرد داریم. )1
اسـم   »مسـؤول «این فقط بنابر فعل ماضی است نه اسم فاعل، »نادي« )2

 مزید است. مفعولنیز اسم  »ضۀممرَّ« مفعول ثالثی مجرد است.
 (العامل) فقط اسم فاعل از ثالثی مجرّد داریم نه اسم مفعول. )3

کـه مفـرد   » مشـاة «اسم مفعول ثالثی مجرد و » مسؤول« 4گزینۀ اما در 
و پاسخ صـحیح سـؤال    اسم فاعل ثالثی مجرد هستند ،است» ماشی«آن 
 باشند. می

 )91صفحۀ ، 8(عربی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .29

 عبارتی را خواسته است که صفت ندارد. صورت سؤال
» االکبـر « 4 گزینـۀ و در » الکافرین« 3 گزینۀدر » المتواضع« 1 ۀگزیندر 

 صفت هستند.
 )56و  55هاي  ، صفحه5(عربی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .30
 سؤال در واقع از ما خواسته است که جمله اسمیه را مشخص کنیم.

 ها: گزینهبررسی 
شـروع شـده    »تسـتعمل «با فعـل   حرف است و در واقع جمله،» هل« )1

 پس جمله فعلیه است. ،است
و پاسـخ سـؤال    مبتداي مـؤخّر اسـت  » صوت«مقدم و  خبر» للغراب) «2

 همین گزینه است.
ائق)    بـا منـادا   4 گزینـۀ (فی البدایۀ) و  با جار و مجرور 3گزینۀ  هـا السـأی)

جمله تأثیري ندارند و چون بعـد از   شروع شده است که هیچ کدام در نوع
 پس جمله فعلیه هستند. ،آنها فعل آمده

 دین و زندگی

 صحیح است.  4گزینه .31
آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی  دوزخیان به نگهبانان جهنم رومی

مگر پیامبران براي شما دالیل روشـنی  «گویند:  بگیرند؛ ولی فرشتگان می
 »نیاوردند؟

گوید من فقـط شـما را فـرا خوانـدم و شـما نیـز        دوزخیان میشیطان به 
 دعوت مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.
 )88 صفحۀ، 7(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .32
دانـم   کند: بارالها! خـوب مـی   گونه با خدا مناجات می این )(امام سجاد 

ات را چشیده باشـد، غیـر تـو را اختیـار نکنـد و آن       هر کس لذت دوستی
اي از تـو روي گـردان نشـود، بارالهـا! اي      کس که با تو انس گیرد، لحظـه 

آرمان دل مشـتاقان و اي نهایـت آرزوي عاشـقان! دوسـت داشـتنت را از      
 »خودت خواهانم.

 )98 صفحۀ، 9ن و زندگی دهم، درس (دی

 صحیح است. 3گزینه .33
در صورت داشتن عذر شرعی، شخص مکلّف باید تا سال بعد قضـاي روزه  

گـرم گنـدم، جـو و ماننـد      750را بگیرد و اگر نگیرد، باید یک مد طعام (
 شود. آن) به فقیر بدهد. براي این مقدار اصطالح کفاره استفاده نمی

فرسخ شرعی و مجموع رفـت و   4ـ رفتن او بیش از 1مسافر سه شرط دارد: 
ــ سـفر بـراي    3ـ کمتر از ده روز بمانـد.  2فرسخ باشد.  8برگشت او بیش از 

 انجام کار حرام مانند ستم به مظلوم یا با نهی والدین نباشد.
 )10(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .34
ـان علـی (    براي اینکه حقیقت تقوا را دریابیم، باید در ایـن  ـال از امیرمؤمن  )مث

کـه   تقـوا مثَـل سـوارکارانی اسـت     هاي بـی  مثَل انسان«فرماید:  دقت کنیم که می
انـد کـه لجـام را پـاره کـرده و       هاي چموش و سرکشی شـده  سوار بر اسب

در این مثال، تقوا به لجـام تشـبیه   » اند... اختیار را از دست سوارکار گرفته
 ب.شده است و نفس انسان به اس

روزه، یعنـی تقـوا   فایـدة  هاي نماز، دوري از گناه است که بـا   یکی از فایده
ــنِ الفَحشــاء و ارتبــاط دارد. دوري از گنــاه در عبــارت قرآنــی  تَنهــی ع

 مورد توجه واقع شده است. المنکَرِ
 )124و  123هاي  هصفح، 10(دین و زندگی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .35
و توجه بیش از حد به آن، باعـث غفلـت انسـان از     روي در آراستگی زیاده

شود کـه عـاقبتی جـز     هدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می
کند که برخی افراد به دلیـل   دور شدن از خدا ندارد. انسان عفیف حیا می

 اموري سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند.
 )11(دین و زندگی دهم، درس 

 حیح است.ص 4گزینه .36
ها و اقـوام   چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت

وسـیلۀ  نمـا کنـد یـا     است. پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشـت 
 جلب توجه زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.

 )144صفحۀ ، 12(دین و زندگی دهم، درس 
 صحیح است. 2گزینه .37

اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر اسـت تـا   قراردادي رابطۀ آنچه در 
 عدالت برقرار گردد.

 )89صفحۀ (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .38

مـن حاسـب نفسـه سـعد: کسـی کـه       : «)(طبق فرمایش امـام علـی   
 باشد. جواب صحیح می 4گزینۀ رسد)  محاسبه نفس کند، به سعادت می

 )102صفحۀ (دین و زندگی دهم، 
 است. صحیح 2گزینه .39

دانـم هـر کـس لـذت      بارالها، خوب مـی : «)(مطابق دعاي امام سجاد 
 »ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و... دوستی

مرکب از یک نه و یک آري است: نه به هر چـه   و عبارت ال اله الّا اهللا
 غیر خدایی (تبري) و آري به خداي یگانه (تولی)

 صحیح است. 3گزینه .40
 هر دو حدیث اشاره به اولین اثر محبت به خدا، یعنی پیروي از خداوند دارد.

 )114صفحۀ (دین و زندگی دهم، 

مزید است. مفعولنیز اسم  ضۀممر ثالثی مجرد است.
اسم فاعل از ثالثی مجرّد داریم نه اسم مفعول. (العامل) ط

کـه مفـرد   »مشـاة «اسم مفعول ثالثی مجرد و » مسؤول« 4گزینۀ 
و پاسخ صـحیح سـؤال   اسم فاعل ثالثی مجرد هستند ،است»اشی
ند.

)91صفحۀ ، 8(عربی دهم، درس 
صحیح است.2

عبارتی را خواسته است که صفت ندارد.سؤال
» االکبـر « 4 گزینـۀ و در» الکافرین« 3 گزینۀدر» المتواضع« 1ۀن

هستند.
)56و 55هاي  ، صفحه5(عربی دهم، درس 

صحیح است.2
در واقع از ما خواسته است که جمله اسمیه را مشخص کنیم.

ها: گزینه
شـروع شـده    »تسـتعمل «با فعـل   حرف است و در واقع جمله،» ل

پس جمله فعلیه است.
و پاسـخ سـؤال   مبتداي مـؤخّر اسـت  » صوت«مقدم و  خبر» غراب

گزینه است.
ائق)    بـا منـادا   4گزینـۀ (فی البدایۀ) و  با جار و مجرور3 هـا السـأی)

جمله تأثیري ندارند و چون بعـد از  شده است که هیچ کدام در نوع
آمده پس جمله فعلیه هستند. ،ل

ی

ت4 ا

انـد کـه لجـام را پـاهاي چموش و سرکشی شـده سوار بر اسب
در این مثال، تقوا به لجـ» اند...اختیار را از دست سوارکار گرفته

سسب.شده است و نفس انسان به اس
روزه، ی    فایـدة  هاي نماز، دوري از گناه است که بـا   یکی از فایده

ــنِارتبــاط دارد. دوري از گنــاه در عبــارت قرآنــی  تَنهــی ع
مورد توجه واقع شده است.المنکَرِ

هاي  هصفح، 10(دین و زندگی دهم، درس   23
صحیح است.2گزینه .35

و توجه بیش از حد به آن، باعـث غفلـتروي در آراستگیزیاده
شود کـه عـهدف اصلی زندگی و مشغول شدن به کارهایی می

کند که برخی افرادور شدن از خدا ندارد. انسان عفیف حیا می
اموري سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند.
(دین و زندگی دهم،

صصحیح است.ص4گزینه .36
چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت

  نمـا کنـد است. پوشیدن لباسی که مردان را نزد مردم انگشـت 
جلب توجه زنان نامحرم قرار گیرد، حرام است.

صف، 12(دین و زندگی دهم، درس 
صحیح است.2گزینه .37

اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفرقراردادي رابطۀ آنچه در 
عدالت برقرار گردد.

ص(دین و زندگی دهم،
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 صحیح است. 3گزینه .41
ترین احکام خود را از طریق آیـات   هاي مهم خداوند متعال، برخی از فایده

 قرآن کریم و سخنان معصومان به اطالع ما رسانده است.
 )122صفحۀ و زندگی دهم، (دین 

 صحیح است. 1گزینه .42
اقم الصالة ان الصالة تنهی عن الفحشاء و المنکـر و   و: شریفۀآیۀ مطابق 

نماز در عبارت قرآنی نتیجۀ ، اولین لذکر اهللا اکبر و اهللا یعلم ما تصنعون
لذکر برتر نماز در عبارت قرآنی  نتیجۀو  الفحشاء و المنکرتنهی عن 

 بیان شده است. اهللا اکبر
 )124ۀ صفح(دین و زندگی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .43
هــاي ایشــان، آراســتگی  و توصــیه )(معصــومین  بــه کــالمبــا توجــه 

هـا نـدارد؛ بلکـه شـامل      اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت
 شود. تر، زمان عبادت نیز می خانواده و از آن مهم زمان حضور در

 )138صفحۀ (دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .44

زنان ایرانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودنـد، بـا پوشـش    
 کردند. وآمد می هاي عمومی رفت کامل در محل

 )150و  149هاي  هصفح(دین و زندگی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .45

بـه   م،یرا صادقانه از خداوند بخـواه  میاهدنا الصراط المستقاگر عبارت 
 .بست میدل نخواه یانحراف يها راه

 

 زبان انگلیسی

 صحیح است. 2گزینه .46
جمله: وقتی دانشمندان جواب سؤاالت خود را یافتنـد و مسـئله را   ترجمۀ 

 حل کردند، احساس موفقیت نمودند.
) اسـتفاده شـده اسـت،    whenتوضیح: چون در جمله از (گذشته سـاده +  

در  feelرسد، طرف دیگر استمراري باشد؛ امـا بـه دلیـل اینکـه      نظر می به
باشد. در این جمله به شکل استمراري  گروه افعال غیر کنشی (حالت) می

کار رود و از طرفی به دلیل گذشته بودن قسـمت دوم بایـد از    تواند به نمی
felt .استفاده کرد 

 )44 صفحۀ ،3(زبان انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 1گزینه .47

 کنیم. این حالت عمدتاً سؤالی است.   استفاده می» may«براي بیان درخواست از 
 توانم از دوربین شما براي سفرم استفاده کنم؟ الف) می

 ب) راستش، نه. این هفته به آن نیاز دارم.
 )109صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .48
 ترین اختراعات بشر است. جمله: هواپیما یکی از بزرگترجمۀ 
 ها: گزینهترجمۀ 

 ) اختراعات4) دانشمندان   3ها   ) شخصیت2) تغییرات  1
 )54صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 1گزینه .49
خودتـان  جملـه: وقتـی پـرواز شـما مربـوط بـه شـهرهاي کشـور         ترجمۀ 

 باشد، شما الزم است به قسمت پروازهاي داخلی بروید. می
 المللی ) بین4) فرهنگی  3) خارجی  2) داخلی  1ها: گزینهترجمۀ 

 )105صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 4گزینه .50
توانی پیشنهاد دیگري به من بدهی کـه بتـوانم یـک     جمله: آیا میترجمۀ 

 (به خوبی بتوانم گردشگري کنم)گردشگر خوب باشم. 
 ها: گزینهترجمۀ 

 ) پیشنهاد4) توجه   3) بیابان  2) حیات وحش  1
 )63 صفحۀ ،4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 صحیح است. 2گزینه .51
گویـد کـه:    هـا مـی   ترین (مشهورترین) انسـان  جمله: یکی از بزرگترجمۀ 

آن هسـتم،  شوم تا وقتی کـه بـه آنچـه بـه دنبـال       من هرگز تسلیم نمی«
 دنبال چیزي بودن) یعنی به I’m after(اصطالح » برسم.

 ها: گزینهترجمۀ 
 ) پشت4) قبل از   3) بعد از   2) بین   1

 )81صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 
 صحیح است. 3گزینه .52

ـا        مهمان: جملهترجمۀ  ـا تنه نوازي جزء الزمـی از صـنعت گردشـگري اسـت؛ ام
 آن نیست.مؤلفۀ 

 ) مقصد4نوازي  ) مهمان3) فعالیت  2 ) تولید 1
 )105صفحۀ ، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

 
 cloze test ترجمه

ما ده روز را در هیرس که یک تفرّجگاه براي تعطیالت در جنوب فرانسـه  
است، گذراندیم. ما یک پروازي به شهر نیس داشتیم، سـپس بـا اتوبـوس    

ل اجـاره کـردیم. مـن از    به هیرس رفتیم. در آنجا آپارتمانی نزدیک سـاح 
گـرفتم،   کشـیدم و آفتـاب مـی    اینکه با مایوي جدیدم در ساحل دراز مـی 

شـرت و شـلوارك بلنـد     داد تـا تـی   خوشحال بودم. شوهرم هم ترجیح می
 کرد.   بپوشد، او خیلی شنا می

 صحیح است. 2گزینه .53
 ها: گزینهترجمۀ 

 ) تحقیق4) جزوه  3) تعطیالت ـ تعطیلی  2نام   ) ثبت1
 صحیح است. 4گزینه .54

 ها: گزینهترجمۀ 
 ) پرواز کردن (داشتن)4) رشد کردن 3) سعی کردن 2) رها کردن  1

 صحیح است. 3گزینه .55
 lie on the beachتوضیح: دراز کشیدن در ساحل 

 صحیح است. 1گزینه .56
 ها: گزینهترجمۀ 

 ) جذب کردن4) تغییر دادن  3) تفریح کردن 2) ترجیح دادن  1
 ترجمه متن

گـردد کـه    ساله دارد. آغاز کردن بـه زمـانی بـازمی    2000توریسم قدمت 
ثروتمندان در رم باستان تمایل نداشتند در طـی تابسـتان گـرم در آنجـا     

کردند. افراد بـومی کـه    شهر سفر میحومۀ بمانند. آنها به ساحل دریاها و 
 کردنـد،  هاي آن کار می ها و توریست کردند براي رومی در آنجا زندگی می

سـاختند. شـکل    هاي جدید مـی  پختند یا براي آنها ساختمان مثالً غذا می
بعـد از   1500تـا   1100هـاي   دیگر گردشگري در قرون وسطی بین سال

کـه بـه ایـن سـفرهاي بسـیار دشـوار        میالد مسیح متـداول شـد. کسـانی   
شدند. زائران کسانی بودند که سعی داشتند تا از  رفتند، زائر نامیده می می

اي بــه نــام  هــاي ســاده مــذهبی بازدیــد کننــد. مــردم ســاختمانامــاکن 

مج ینب یو و یو ر ن ی ي
هـا نـدارد؛ بلکـه شـامل     ص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت

شود.تر، زمان عبادت نیز میخانواده و از آن مهمحضور در
)138 صفحۀ (دین و زندگی دهم، 

صحیح است.4
رانی قبل از اسالم که عموماً پیرو آیین زرتشت بودنـد، بـا پوشـش    

کردند. وآمد می هاي عمومی رفتدر محل
)150و 149هاي  هصفح(دین و زندگی دهم، 

صحیح است.1
بـه  ییم،ه ه یرا صادقانه از خداوند بخـواه ییمققیاهدنا الصراط المستقارت 

.بستییمههیدل نخواهففیانحراف

ییسسییسی

صحیح است.2
جمله: وقتی دانشمندان جواب سؤاالت خود را یافتنـد و مسـئله را   

ردند، احساس موفقیت نمودند.
) اسـتفاده شـده اسـت،    when: چون در جمله از (گذشته سـاده +  

در feelرسد، طرف دیگر استمراري باشد؛ امـا بـه دلیـل اینکـه     می
باشد. در این جمله به شکل استمراري فعال غیر کنشی (حالت) می

کار رود و از طرفی به دلیل گذشته بودن قسـمت دوم بایـد از   ند به
ستفاده کرد.

)44صفحۀ ،3(زبان انگلیسی دهم، درس 
صحیح است.1

ا ت ا ma«خ تفا»«« تا ا ؤال تاً الت ا ک

) پشت4) قبل از   3) بعد از   2) بین   1
ص،4(زبان انگلیسی دهم، درس 

صحیح است.3گزینه .52
نوازي جزء الزمـی از صـنعت گردشـگري اسـتمهمان:جملهترجمۀ 

آن نیست.مؤلفۀ
) مقصد4نوازي  ) مهمان3) فعالیت  2 ) تولید 1

صف، 4(زبان انگلیسی دهم، درس 

cloze testترجمه

ما ده روز را در هیرس که یک تفرّجگاه براي تعطیالت در جنو
است، گذراندیم. ما یک پروازي به شهر نیس داشتیم، سـپس ب

ح ل اجـاره کـردبه هیرس رفتیم. در آنجا آپارتمانی نزدیک سـاح 
 کشـیدم و آفتـاب مـاینکه با مایوي جدیدم در ساحل دراز مـی

شـرت و شـلو داد تـا تـی   خوشحال بودم. شوهرم هم ترجیح می
کرد.   بپوشد، او خیلی شنا می

صحیح است.2گزینه .53
ها: گزینهترجمۀ

) تحقیق4) جزوه  3) تعطیالت ـ تعطیلی  2نام   ) ثبت1
صحیح است.4گزینه .54

ها: گزینهترجمۀ
) پرواز کردن (د4) رشد کردن 3) سعی کردن 2) رها کردن  1

صحیح است.3گزینه .55
ساحل در کشیدن دراز lieتوضیح: on the beach



 . پاسخنامۀ تجربی 4آزمون  . پیش دهم ۀیپا        

5 

ساختند. زائران  هاي مقدس می هاي منتهی بر مکان مسافرخانه را در جاده
خوردنـد. بسـیاري از ایـن افـراد در      خوابیدند و غذا می ها می در این مکان

 بردند. طی سفر یا زیارتش لذت می
اروپاییـان ثروتمنـد    بود کـه توریسـم خیلـی عـادي شـد.      18اما در قرن 

هاي مختلف شروع کردند و بـه راه   سفرهایی را براي آشنا شدن با فرهنگ
انداختند. آنها از سواحل دریاها و اماکن جالب و تاریخی بازدید کـرده و از  

 بردند. هواي تازه بهره می
خواسـتند تـا سـفرهاي     در قرن نوزدهم اروپاییان ثروتمندتر شـدند و مـی  

هایی وجـود داشـت.    ند. خیلی زود در آن مناطق هتلبیشتري داشته باش
و اندي گردشگران سعی در سفر با هواپیمـا داشـتند؛ زیـرا     1960در سال

تر بود. مردم در سراسر جهـان بـه وجـود ایتالیـا،      تر و ساده تر، سریع ارزان
 اسپانیا و فرانسه پی بردند.

ن در آسـیا،  امروزه هم این کشورها گردشگران زیادي دارند، چـین و ایـرا  
آمریکا و مصر در آفریقـا همچنـین، در بـین    قارة ایاالت متحده آمریکا در 

 پردازند.   مقاصد مشهور و رایج تعطیالت هستند که به جذب توریست می
 صحیح است. 1گزینه .57

 بهترین عنوان براي متن چیست؟
 »اي مختصر از گردشگري تاریخچه«

 صحیح است. 4گزینه .58
 »هتل«تر است.  دوم به کدام کلمه از نظر معنا نزدیک در پاراگراف» inn«کلمۀ 

 صحیح است. 2گزینه .59
 بر اساس متن کدام گزینه درست نیست.  

 اشاره کند. Franceباید به  Iran؛ زیرا به جاي 2گزینۀ 
 صحیح است. 4گزینه .60

 یک از موارد زیر بر اساس متن مورد توجه گردشگران نیست؟ کدام
»Oceania« 

 ریاضی

 صحیح است. 3گزینه .61
f ( ) f ( ) f ( ) ( m ) ( m)2 2 3 3 4 1 2 2 3 5 3 6 1  

m m m m4 6 5 18 1 5 20 4  
{ , , }5 6 fبرد تابع9 {( , ),( , ) ,( , )}2 5 4 6 3 9  

 )102 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .62

 g g(x) x   تابع همانی   وf f (x) k تابع ثابت 
f ( ) g( ) k k f (x) f ( )

g( )
4 2 25 5 3 3 9 31 1  

 )110 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .63

yبا توجه به اینکـه بـراي رسـم     f(x yنمـودار   1( f (x)   را یـک
yکنیم، پس بایـد نمـودار    واحد به راست منتقل می f(x را یـک   1(

yواحد به چپ منتقل کنیم تا نمودار  f (x) دست آید. به 
y

x11

2

1

2

y f (x)

y

x13

2
1

4

y f (x )2

2

y

x13

2
1

4

y f (x )2 1

2

3

 
 )114و  113هاي  (ریاضی دهم، صفحه

 صحیح است. 4گزینه .64
االضـالع، طـول ضـلع و مسـاحت آن      با دانستن ارتفاع یک مثلث متساوي

ا قابل محاسبه اسـت و بـرعکس؛ یعنـی ارتفـاع یـک مثلـث       صورت یکت به
 االضالع تابعی از مساحت آن است. متساوي

 )100 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .65

)دو زوج  ,a b)1  و( , )1 aاول یکسان دارند، پس  مؤلفۀ 2 b . با 2
a)بینـیم کـه دو زوج    این جایگذاري می b, )و  10( , a b)2  مؤلفـۀ  2

aاول یکسان دارند، پس:  b2 10  
a b

a , b
a b

2 4 22 10  

 کنیم: تابع را بازنویسی می
f {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}6 7 1 2 2 10 6 7 1 2 2 10  

 سه عضوي است.   fتواند عضو تکراري داشته باشد، پس  مجموعه نمی
 )100 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .66
} مجموعۀبرد تابع،  , , }4 1 b2و  a2است، پس 2 باید عضو ایـن   3

باشـند.   4هستند، پس باید برابر مجموعه باشند. چون این عبارات نامنفی 
 یعنی:

b b2 23 4 1  
f(f(b )) f(f( )) f( )2 1 1 4  

 )107 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .67

 )108 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 1گزینه .68

A(x, x ) , B(x, x ) , D( x, x ) , C( x, x )2 2 2 21 14 1 4 14 4  

A D| AD | x x x ( x) x2  

A B| AB| y y x ( x ) x2 2 21 54 1 54 4  

ABCDS | AD| | AB| x( x ) x( x )2 25 52 5 44 2  
 )108 صفحۀ(ریاضی دهم، 

صحیح است. 3گزینه .69

2 4 3
A B C E ای A D E

1 2 24 2 تفر ياهریسم دادعت:26

2 1 2
E D A
 تشگرب ياهریسم دادعت:

2 26  کل حاالت52
 )126 صفحۀ(ریاضی دهم، 

ن در آسـیا،  هم این کشورها گردشگران زیادي دارند، چـین و ایـرا  
آمریکا و مصر در آفریقـا همچنـین، در بـین    قارة متحده آمریکا در 

پردازند.    مشهور و رایج تعطیالت هستند که به جذب توریست می
صحیح است.1

عنوان براي متن چیست؟ ن
»اي مختصر از گردشگري چه
صحیح است.4

inn«هتل«تر است. دوم به کدام کلمه از نظر معنا نزدیکدر پاراگراف»»«
صحیح است.2

س متن کدام گزینه درست نیست.  
اشاره کند.Franceباید به Iran؛ زیرا به جاي2

صحیح است.4
ک از موارد زیر بر اساس متن مورد توجه گردشگران نیست؟

Oce«

صحیح است.3
f ( ) f ( ) f ( ) ( m ) ( m)2 2 3 3 4 1 2 2 3 5 3 6f ( ) f ( ) f ( ) ( m ) ( m)f( ) ( ) (f ( ) f ( ) ( m ) ( m)f( ) f ( ) ( m ) (( ) f ( ) ( m ) (

4 6 5 18 1 5 20 4m m m mm mm m
{ , , }{{ , ,, fبرد تابع, {( , ),( , ) ,( , )}{( , ),( , ),( , )}, ),( , ),( ,( ) ( ) (, ),( , ),( ,) (( , ),( , ) ,( ,

)102 صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است.1

 صف(ریاضی دهم، 
صحیح است.1گزینه .65

)دو زوج  ,a b)( و( , )( , 2اول یکسان دارند، پس مؤلفۀ)(
a)بینـیم کـه دو زوج   این جایگذاري می b, aو ((( b)

b2اول یکسان دارند، پس:  10a ba b

a , ba
2 2, b, b10

کنیم: تابع را بازنویسی می
, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}, ),( , ),( , ),( , ),( , ),( ,( ) ( ) ) ) (

سه عضويfتواند عضو تکراري داشته باشد، پس  مجموعه نمی
  صف(ریاضی دهم، 

صحیح است.4گزینه .66
}مجموعۀبرد تابع،  , , }, ,{ , b2و a2است، پس , باید 3

هستند، پس باید برابرمجموعه باشند. چون این عبارات نامنفی 
یعنی:

2bb4 1b2bb

f(f( )) f( )f(f( 4)) f( )( )) f()) f( )f(( )) f(

 صف(ریاضی دهم، 
صحیح است.2گزینه .67

  صف(ریاضی دهم، 
صحیح است.1گزینه .68

x ) , B(x, x ) , D( x, x ) , C( x, x )) D( x x ) C( x x) D( x x ) C( x x2 2 2 21 1x ) D( x x ) C( xx ) D( x x ) C( x2 2) , D( x,) , D( x,) D( x) D( x) D( x) D( x )4 4) , ( , ) , ( ,) , ( , ) , ( ,
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 صحیح است. 1گزینه .70
دیفس
هایس

4
2 n(S)

6 203
 

هایس ةرهم 1 لقادح: ممتم دیفس ةرهم 3 ره: A n(A )
4 43

A

p(A ) p(A)4 1 1 4120 5 5 5 

هایس ةرهم 2 رثکادح: B n(B)
2 4 2 4 4 4 12 4 202 1 1 2 3 4

هایس ات ود
دیفس یکی

هایس یکی
دیفس ات ود

هس ره
دیفس

p(B) p(B) p(A)20 4 11 120 5 5  
سـیاه وجـود دارد،    مهـرة  2تذکر: با توجه بـه اینکـه داخـل جعبـه فقـط      

 سیاه بیرون بیاید، پیشامد حتمی است. مهرةپیشامد آنکه حداکثر دو 
 )148و  147هاي  (ریاضی دهم، صفحه

 صحیح است. 1گزینه .71
تعداد اعداد شامل )5و  4(تعداد اعداد بدون )7و  5و  4(تعداد اعداد بدون 

 5و  4و بدون  7
( ) ( )7 7 6 5 6 6 5 4  
750   

 ) 120 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .72

 کنیم: می مسئله را در دو حالت حل
 باشند:   nو  mبین  aحالت اول: دو حرف 

m a a n b o r l

 نیب ییاج هباج 21
n و m ! !2 5 240

 
 نباشند: nو  mبین  aحالت دوم: دو حرف 

m n a a ? ?4 3

فرح 3 زا یکی

فرح 4 زا یکی

 
دهـیم و در کـل    قرار می nو  mطریق، دو حرف بین  12در این حالت به 

 م.را هم در نظر بگیری nو  mجایی  شی داریم و باید جابه 4
! !2 4 3 4 576  

240 576  جواب کامل816
  ) 127 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .73
(n ) (n )!

n n
(n ) (n )!

2 2

2
9 10 14 3 14 17
3 10

  

 )128 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .74

 82تـوان   عضـو دارد. بنـابراین مـی    8یعنـی   32اي آزمایش  فضاي نمونه
 پیشامد متفاوت تعریف کرد. 256یعنی 

 )142 صفحۀ(ریاضی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .75

 است. 2 گزینۀ مجموعۀحاصل همان  مجموعۀبا توجه به نمودار ون، 

A B

S

 
 )144 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .76
 دهیم: تمام پیشامدها را به کمک نمودار ون نمایش می

A B

C

A (B C)(B

A B

C

A (B C)

A B

C

C (A B) 
A B

C

B (A C)

A B

C

A B C 
Bها، پیشامد مورد نظـر هـیچ اشـتراکی بـا      با توجه به شکل (A C) 

 ندارد. پس با هم ناسازگار هستند.
 )145 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .77
! !n(S)

! ! !
5 3 4 12 12 12 11 10 9 2203 9 6 93 3  

n(A)
4 8 4 6 8 4 522 1 3

دیفس ات 2

دیفس ریغ یکی ای  دیفس ات 3
n(A)

p(A)
n(S)

52 13
220 55  

 )147 صفحۀ(ریاضی دهم، 
صحیح است. 3گزینه .78

   نمونه است. اندازة دهندة نشان 200نمونه، قطعات انتخاب شده هستند و 
 )158 صفحۀ(ریاضی دهم، 

 صحیح است. 3گزینه .79
 : اعداد و ارقام، آمار است نه علم آمار.1 گزینۀ
 ها است. علم آمار، تحلیل و تفسیر داده مرحلۀ: سومین 2 گزینۀ
: اعضاي جامعه الزاماً اعضاي نمونه نیستند؛ بلکـه اعضـاي نمونـه    4 گزینۀ

 همان اعضاي جامعه هستند.
 )158و  152هاي  (ریاضی دهم، صفحه

 صحیح است. 3گزینه .80
 )165 صفحۀ(ریاضی دهم، 

ل و رب ره و و
سیاه بیرون بیاید، پیشامد حتمی است.مهرةد آنکه حداکثر دو 

)148و 147هاي  (ریاضی دهم، صفحه
صحیح است.1

تعداد اعداد شامل )5و 4(تعداد اعداد بدون )7و 5و 4بدون 
5و 4و بدون  7

( ) ( )((( ) ( )( ))

750  
) 120  صفحۀ(ریاضی دهم، 

است.4 صحیح
کنیم: میرا در دو حالت حل

باشند:  nو mبین aاول: دو حرف 
m a a n b o r l

نیب ییاج هباج21
nو m ! !2 5 240! !!

نباشند:nو mبین aدوم: دو حرف 

m n a a ? ?4 3

فرح3 زا یکی

فرح4 زا یکی

دهـیم و در کـل   قرار میnو mطریق، دو حرف بین 12حالت به 
ییم.را هم در نظر بگیریnو mجایی  داریم و باید جابه

! !2 4 3 4 576! !!

C C

A (B C)

C

C (A B)

B

C

A C)

A B

C

A

(C    ها، پیشامد مورد نظـر هـیچ اشـتراکی بـا با توجه به شکل

ندارد. پس با هم ناسازگار هستند.
  صف(ریاضی دهم، 

صحیح است.2گزینه .77
! !

! ! !
12 12 11 10 9!! 2203 9 6 9! !!!!!

6 8 4 52

یفس ات2

غ یکی ای دیفس ات3
n(A)( ) 52 13
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 شناسی زیست

 صحیح است. 1گزینه .81
 .نداشتوجود ولی پالسمودسم  ؛داشتوجود الن ) 1نادرست بودن 

 اي ) انتقال در سطح یاخته2درستی 
 .تر است ن الیه به غشاي فسفولیپیدي نزدیکجدیدتری) 3درستی 
 توان گفت ) نمی4درستی 

 صحیح است. 2گزینه .82
مـواد تـراوش    ۀهمـ خـونی   هـاي  هـا و یاختـه   جـز پـروتئین   ) بهالفتأیید 

 شوند. می
 جذب نشده! مواد باز) ب رد

 .اي مربوط به بازجذب است ) بخش عمدهرد ج
 .شود رده دور وارد مجاري جمع کننده میخو تأیید د) از طریق پیچ

 صحیح است. 4گزینه .83
 !گردد ز طریق منافذ به قلب باز میا) رد الف
 به خارج بدن راه ندارد! هاي مالپیگی حشرات مستقیماً ) لولهرد ب
 باز دارند!گردش  ۀسامانتنان  ) بیشتر نرمرد ج
 ب شیرین است!دوزیستان مشابه ماهیان آ ۀکلی )رد د

 صحیح است. 1گزینه .84
انشـعابات از آن جـدا    ،له بعد از ورود ریشه به داخل خـاك فاص) بالرد الف

 .شود می
 .ها گرهخوددرنهداردقرارگرهدونیبۀفاصلدریگرهانیمرد ب) سرالد

 .شود ینمدهیدساقهدرها یژگیونیا )رد ج
 .داردوجودبریفومیپارانش،یچوبآونداطرافدر )د تأیید

 صحیح است. 1گزینه.85
 .ها وجود ندارد دانه ستم پسین در همه انواع نهانمری )1 رد

 .ساز استالد آوند ) نقش مشترك بن2 تأیید
 .داردوجوددرختپوستدرمیپارانش )3 تأیید
 .داردمیضخپوستکخودبرگسطحدوهردر) 4 تأیید

 صحیح است. 4گزینه .86
اطراف،طیمحوتوپالستوپراسمزيفشارتفاوتشیافزا )4 گزینۀ تأیید
 .شوند یماختهیبهشتریبآبورودباعث

 ها: اشتباهات سایر گزینه
.دارندوجودها شهیرششهوايازشدهخارجبخشدرها روزنه )1 رد
.دارندراها عیماجذبییتوانااند، شهیرچون) 2رد 
.کند یمجادیارشداختاللافرادیبعضدرگلوتن )3 رد

 صحیح است. 3گزینه .87
 .شود ها با هوا پر می که این فاصله

 صحیح است. 4گزینه .88
 .این ویژگی مربوط به ماهیان دریایی است )1 رد

هـا رخ   هـا جـدایی کامـل بطـن     مثل کروکودیل در برخی خزندگان) 2رد 
 .دهد می
 .باغه رگ با اکسیژن زیاد استها رگ با اکسیژن کم و قور ) در ماهی3 رد

م اکسـیژن را وارد دسـتگاه   چون سرخرگ شکمی خون تیره و ک )4تأیید 
  .کند تنفس می

 صحیح است. 4گزینه .89
 .اکسیدان باشند توانند حاوي آنتی هر دو می

  .کند اهان متفاوت فرق میدر گی) 1 رد
آمیـزي الیـاف    ونه است مانند موادي کـه بـراي رنـگ   معموال این گ) 2 رد

 .، مواد غذایی نیستندشود استفاده می
  .تنوئید وجود نداردودر نشادیسه کار )3رد 

 صحیح است. 1گزینه .90
 .بالغ استها و دوزیستان نا نظور سؤال ماهیم

 .دارندچون گردش خون ساده ) الف تأیید
 .باشد داران صحیح می هقطعا در مورد مهر) ب و ج تأیید

 صحیح است. 2گزینه .91
هاي گیاه نقـش   یاخته  هاي گیاهی در کنترل تبادل مواد بین یاخته دیوارة
 .دارد

 ها: بررسی سایر گزینه
 بافت مرده است!) 1 تأیید
 برعکس آن غلط است!) 3 تأیید
 توان یافت. ) چون پروتئین می4 تأیید

 صحیح است. 2گزینه .92
ود؛ ش هاي مرده دیده می هاي زنده و هم در یاخته ) الن هم در یاخته1رد 

 .هاي زنده است اما پالسمودسم مربوط به یاخته
 .میانی است ۀتیغمنظور ) 2 تأیید

 .است در جانورانارز یاخته   هم) 3رد 
 .هر دو در کاهش تبخیر آب موثر است) 4 رد

 صحیح است. 2گزینه.93
بقیه موارد مطابق مـتن کتـاب    ،تواند نقش دفاعی داشته باشند می هر دو
 .شوند رد می

 صحیح است. 4گزینه .94
مربـوط بـه    4و گزینـه  مربوط بـه حشـرات هسـتند     3و 2و  1هاي  گزینه

 .ها است میگو و خرچنگ

 صحیح است. 2گزینه .95
نیز مشاهده  ،در دوزیستان که فقط یک بطن دارندمضاعف  ) گردش1 رد
 .عمومی نامناسب است ها به صورت شود و استفاده از بطن می

 .قلب ماهی فقط یک دهلیز و یک بطن دارد) 2تأیید 
 ملخ) مثال نقض 3رد 
دیواره داخلی!بین بخش خارجی این دستگاه و  )4رد

 صحیح است. 4گزینه .96
 .شود توان گفت نادرست می همه موارد طبق کتاب درسی با نمی

 صحیح است. 4 گزینه.97
اي  آکنـه  مربـوط بـه نـرم    1شیم و گزینـه  مربوط به کالن 3و  2هاي  گزینه

 است!(پارانشیم) 

 صحیح است. 3گزینه .98
ایسـتایی   ، چـون در ایـن حالـت از بـین رفـتن هـم      نادرست است 3 مورد

 .دنبال دارد بدن را نیز به (هومئوستازي)

.اي مربوط به بازجذب است بخش عمده
.شود رده دور وارد مجاري جمع کننده میخود) از طریق پیچ

است.4 صحیح
!گردد ز طریق منافذ به قلب باز میا)

به خارج بدن راه ندارد!هاي مالپیگی حشرات مستقیماً لوله
باز دارند!گردش  ۀسامانتنان  بیشتر نرم

ب شیرین است!دوزیستان مشابه ماهیان آ ۀکلی

صحیح است.1
بال انشـعابات از آن جـدا    ،صصله بعد از ورود ریشه به داخل خـاك فاص)

.د
.هاگرهخوددرنهداردقرارگرهدویینببیبللۀفاصلدرههیگرهییانممیمسرالد

.شودممینمییدهیدساقهدرهاگگییژگیونیا
.داردوجودییبرففیفوییمششیپارانش،ببیچوبآونداطرافدر )د

صحیح است.1
.ها وجود ندارد دانه ییستم پسین در همه انواع نهانمری

.ساز استالد آوند ) نقش مشترك بن2
.داردوجوددرختپوستدرمیپارانش )3
.داردییمخخیضخپوستکخودبرگسطحدوهردر) 4

صحیح است.4
اطراف،ییطححیمحوتوپالستوپراسمزيفشارتفاوتشیافزا )4گزینۀ
.شوندممیمییاختهیبهییشترببیبآبورود

گزینه سایر ها:ات

ح
هاي یاخته  هاي گیاهی در کنترل تبادل مواد بین یاخته دیوارة
.دارد

ها: بررسی سایر گزینه
بافت مرده است!)1 تأیید
برعکس آن غلط است!)3 تأیید
توان یافت. ) چون پروتئین می4 تأیید

صحیح است.2گزینه .92
هاي مرده دیدهاي زنده و هم در یاخته) الن هم در یاخته1رد 

.هاي زنده است اما پالسمودسم مربوط به یاخته
.میانی است ۀتیغمنظور ) 2 تأیید

.است در جانورانارز یاخته   هم) 3رد 
.هر دو در کاهش تبخیر آب موثر است) 4 رد

صحیح است.2گزینه.93
دو بقیه موارد مطابق مـ،تواند نقش دفاعی داشته باشندمی هر
.شوند رد می

صحیح است.4گزینه .94
م 4و گزینـه  مربوط بـه حشـرات هسـتند     3و 2و 1هاي  گزینه

.ها است میگو و خرچنگ

صحیح است.2گزینه .95
نی ،در دوزیستان که فقط یک بطن دارندمضاعف  ) گردش1 رد
.عمومی نامناسب است ها به صورت شود و استفاده از بطنمی
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 صحیح است. 3گزینه .99
طـور کلـی    کنـد کـه بـه    معرفی مـی بافت پوششی را  ۀسامانل اؤصورت س

 .عملکردي شبیه پوست در جانوران دارد
 .بافت آوندي است ۀسامان) چون وظیفه 1 رد
 .اي است بافت زمینه ۀسامان) مربوط به 2 رد
 .هایی با عملکرد و ساختار متفاوت دارنـد  ) چون بافت پوششی یاخته4 رد

هـاي ترشـحی    تـه کـرك و یاخ  ،هاي رو پوستی مثل روزنه انواعی از یاخته
 .وجود دارد

 صحیح است. 4گزینه .100
، چون در سؤال مطرح شـده بـا   در این سؤال دنبال گزینه صحیح هستیم

 توان گفت کدام گزینه نادرست است. نمی
 همولنف ندارد! کرم خاکی گردش خون بسته دارد و اصوالً مثالً) 1 رد
تـوان   پهن است و به عنوان مثال نقض مـی  پالناریا که جز کرم مثالً) 2 رد

 !مطرح کرد
 پوستانی مانند میگو و خرچنگ این گونه است بودند! فقط سخت) 3 رد

 .شود هاي مالپیگی ترشح می ) اوریک اسید به لوله4 تایید

 صحیح است. 4گزینه.101
ادي به خاك هاي زی ها، آسیب مین دلیل مصرف بیش از حد این کودبه ه

 صحیح است. 1گزینه .کند می و محیط زیست وارد
 و این در واقع مزیت استفاده از این نوع کودهاست.

 صحیح است. 1گزینه .102
 عیناً مطابق متن کتاب درسی

 اي مربوط به پروتونفریدي است! هاي شعله ) یاخته2رد 
 ) متصل به روده!3رد 
 ) یک جفت متانفریدي!4رد 

 صحیح است. 2گزینه .103
 کتاب درسی   7مطابق مقدمه فصل 

 صحیح است. 4گزینه .104
الد چوب  از بن 4گزینۀ حاصل از تمایز روپوست اما  3و  2و  1هاي  گزینه
 هاي حاصل از آن است. ساز به همراه یاخته پنبه

صحیح است. 2گزینه .105
گیاهانی که یاخته معبر دارند  ۀریشمعبر آندودرم  ۀیاختنوار کاسپاري در 

 وجود ندارد.
 ها عیناً از متن کتاب درسی است. بقیه گزینه

 

 فیزیک

 صحیح است. 3گزینه .106
 آوریم: ابتدا فشار گاز درون مخزن را به دست می

/P P gh Pa5 3 1 5
0 1 10 5 10 10 2 10 11 10 

 برابر است با: Aنقطۀ پس فشار 

A / /P P gh Pa5 3 1 5
2 11 10 5 10 10 4 10 1 3 10 

 )78صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 2گزینه .107
بایـد بـا حجمـی از     ،آیـد  ین میسمت راست پایلولۀ حجمی از آب که در 

 یکسان باشد:   ،رود سمت چپ باال میلولۀ آب که در 

x3
x

cm10
نغور

a b

V V1 2

A x Ah h x3 3
پچ تمس

 
رود. در نتیجه بر اساس مسـائل   سمت چپ باال میلولۀ ارتفاعی که آب در 

 دهیم: شکل ادامه می Uلوله 
a bP P  

P0بآ g( x) P04 / /g( ) x x cm10 1 4 0 6 10 1  نغور5
/ cm10 4 1 5 10 6  اختالف سطح آزاد مایع در دو طرف لوله 4

 )75 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 

 صحیح است. 2گزینه .108
 شکل استفاده کرد. Uتوان از منطق لوله  در این سؤاالت هم می

P P P0سوبحم ياوه عیام
cm17 A BP P

A B

 
 متر جیوه است:   دل چند سانتیاز مایع معا cm17کافی است ببینیم 

Hg Hgg h g hعیام  عیام
 ياوه
سوبحم

/ Hg / Hgh h cm P cm cm cm13 6 0 8 17 1 76 1 77
 

 )77صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 3گزینه .109

نیروي شناوري نیروي رو به باال و نیروي وزن به سمت پـایین بـه جسـم    
جسم به سمت باال  ،بنابراین اگر نیروي شناوري بیشتر باشد ،شود وارد می

درست است و اگر نیروي وزن بیشـتر باشـد    )الف(گزارة کند و  حرکت می
درست اسـت و هنگـامی    )ب(  گزارةجسم به سمت پایین حرکت کرده و 

در حالـت   ،اگر جسم درون مـایع باشـد   ،که این دو نیرو با هم برابر باشند
اوري اسـت  در حالت شن ،وري است و اگر روي سطح آزاد مایع باشد غوطه
نادرست است.   )ج(گزارة پس 

 )81صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 2گزینه .110

وزنـۀ  پـس وزن ظـرف مـایع بـا      ،) دو کفه در حالت تعادل هستند1در شکل (
 باشد.   در آن قراردارد می Aدیگر که جسم کفۀ سربی درون آن برابر وزن 

ور شـده و   غوطـه سـربی بـه کمـک ریسـمان درون آب     وزنـۀ  در حالت دوم 
پس در این حالت براي تعـادل   ،کند بخشی از وزن سرب را طناب تحمل می

Bدیگر به جرم کمتري از حالت قبل نیاز داریم کفۀ در  Am m  
 )82صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

همولنف ندارد!  کرم خاکی گردش خون بسته دارد و اصوالً مثالً
تـوان   پهن است و به عنوان مثال نقض مـی پالناریا که جز کرم مثالً
! کرد

پوستانی مانند میگو و خرچنگ این گونه است بودند!فقط سخت
.شود هاي مالپیگی ترشح می) اوریک اسید به لوله4

صحیح است.4
ییادي به خاك هاي زی ها، آسیب ین دلیل مصرف بیش از حد این کود

صحیح است. 1گزینه .کند میط زیست وارد
در واقع مزیت استفاده از این نوع کودهاست.

صحیح است.1
طابق متن کتاب درسی

اي مربوط به پروتونفریدي است! هاي شعلهیاخته
متصل به روده!

یک جفت متانفریدي!

صحیح است.2
کتاب درسی   7مقدمه فصل 

صحیح است.4
الد چوب  از بن 4گزینۀ حاصل از تمایز روپوست اما 3و 2و  1هاي 

به همراه یاخته هاي حاصل از آن است.ز

صحیح است.2
 گیاهانی که یاخته معبر دارند ۀریشمعبر آندودرم ۀیاختسپاري در 

g( x) Pg( x) 0(( / /g( ) x x cm/g( ) x /) x x) x x /) x xx x) x نغور//

/ cm10 4 1 5 10 6 اختالف سطح آزاد مایع در دو//4
ص(فیزیک دهم تجربی،

صحیح است.2گزینه .108
شکل استفاده کردUتوان از منطق لوله در این سؤاالت هم می

P P PP0سوبحم ياوه عیام
A BP PA BA B

A B

متر جیوهدل چند سانتیاز مایع معاcm17کافی است ببینیم 

Hg g hgHg عیام hhعیام

 ياوه
سوبحم

/ Hgh cm P cm cm cmياوهcm PP 0ياوه 8 17 1g / Hgh// HghHg 76 1 77cm cmcm cmcm cmcmcm

ص(فیزیک دهم تجربی،
صحیح است.3گزینه .109

نیروي شناوري نیروي رو به باال و نیروي وزن به سمت پـایین
باشد ،شود وارد می جسم به ،بنابراین اگر نیروي شناوري بیشتر

درست است و اگر نیروي وزن بیش)الف(گزارة کند و  حرکت می
درست اسـت )ب(  گزارةجسم به سمت پایین حرکت کرده و
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 صحیح است. 1گزینه .111
باشـد   پس فشار در زیر بال کمتر از باالي بال مـی  ،جریان تند هوا در زیر بال است

 کند.   و به دلیل فشار بیشتر در باالي بال هواپیما به سمت پایین حرکت می
)89صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 3گزینه .112
 پس:  ،سلسیوس با هم برابرند  درجۀحسب کلوین و تغییرات دما بر

/273 15

T/273 15

T

 
)96صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 4گزینه .113
 :کنیم سلسیوس تبدیل میدرجۀ فارنهایت را به  77ابتدا 

F C
99 32 77 32 255 5  

 حال داریم:  

25
15

5

x

35

5

یسویسلس جنسامدلوهجم جنسامد

x
( )
x x

25 15 35
15 5 35 5
15 35 50

 
 )97صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 2گزینه .114
 :بنابراین ،شود دچار انبساط طولی می ABفاصلۀ 

AB
/ /

AB

L
L

4100 100 2 5 10 60 100 1 5%  

42دقت کنید در صورت سؤال انبساط سـطحی   5 بـه مـا داده    10
 شده است.  

 )104صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 2گزینه .115

 چگالی با دما داریم:  رابطۀ با توجه به 

/ / /T 52
1

1 1 2 5 10 400 1 001 099 

 )106 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 4گزینه .116

 کنیم:  انبساط مایع و ظرف را به طور جداگانه محاسبه می

V V lit cm3 39 1 80 72 72 عیام1010  عیام
/V V ( ) lit cm6 4 33 1 15 10 80 12 10 فرظ12  فرظ

1ابتدا مایع 
 ریزد.  کند و مابقی بیرون می ظرف را پر می 10

/ /V V V cm31 50 1 2 100 50 151 عیام210 فرظ فرظ
 

/ /
3 372 10 1512 21 10  

 )106 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 4گزینه .117
 آوریم.  ابتدا با توجه به حجم و چگالی جرم کره را به دست می

m v ( (R R )) ( ( )) g3 342 2 4 64 27 8 373 یجراخ یلخاد
 

 آوریم با توجه به گرماي داده شده تغییر دما را به دست می
Q mC C32960 8 37 10 400 25  

V V (R R )3 3
1

43 33 یجراخ یلخاد
 

/ cm5 3 34 37 3 10 25 111 10 0111 
 )105 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 3گزینه .118
 شود.  آب تبادل می  تمام گرما درون گرماسنجی بین ظرف، قطعه و

بآ هعطق Qجنسامرگ Q Q 0
 

C ( ) C ( )

C ( ) C ( )

50 10052 30 52 741000 1000
80 2003 52 30 52 30 01000 1000

بآ بآ

هعطق سم
 

C
C سم10  است و داریم: بآ

C C C C C C5 10 8 2 8 30100 100 100 100 100 100
هعطق بآهعطق بآ بآ بآ

 
JC

kgK
3 4000 هعطق15008

 
 )113 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 2گزینه .119
را  C20براي تبدیل به آب  C20یخ  kg5ابتدا گرماي داده شده به 

 آوریم: به دست می

kg5خی
C20

kg5خی
C0

kg5بآ
C0

kg5بآ
C20

 
fQ (mC ) mL (mC )1 خی  بآ

Q C C C C C C1 5 20 5 160 5 2 20 100 800 200 
Q C1 1100  

kg1بآ
C26

kg1
C100

بآ راخب
C100

بآ

 
C C m ( C) C m ( C)1100 1 2 74 1080 952 1080  

m g952 119 8801080 135  
 )117 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 1گزینه .120
گیرد تا بخار شود برابر گرمایی است کـه بخـش دیگـر     گرمایی که آب می

 گیرد تا یخ بزند. میآب 

v f
m

m L m L m m
m

1
1 2 1 2

2
336 1122250 336 2250 750  

m
m

1
2

56
375  

 )121 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

)96صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.4
تبدیل میدرجۀ فارنهایت را به 77 :کنیمسلسیوس

F C
99 32 77 32 255 5

اریم:  

25
15

5

x

35

5

یسویسلس جنسامدلوهجم جنسامد

( )
25 15 35xx

15 5 35 5( )( )
15 35x x

)97صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.2

ABبنابراین،شوددچار انبساط طولی می:
AB

/ /
AB

L
L

4100 100 2 5 10 60 100 1 5/ // %

42کنید در صورت سؤال انبساط سـطحی   5 بـه مـا داده    10
ست.  

)104صفحۀ (فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.2
چگالی با دما داریم:  رابطۀ ه به

T 52 99T

می  تمام گرما درون گرماسنجی بین ظرف، قطعه و ش آب تبادل
هعطق Qجنسامرگ Qهعطق Qجنسامرگ Qهطق 0

C ( ) C ( )

C ( ) C ( )

C ( ) C (

C ( ) C (( ) C

100( )( )( ) )1000
80 200)( )( ) 0)( )(000 1000

بآ آ
س

C
C Cسم10 است و داریم: بآ

C C C C8 2 8 3C C CC C C
100 100 100 100 100

هعطق C1بآهعطق C بآ بآ

J
kgK

3 4000 15008

صف(فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.2گزینه .119

براي تبدیل به آبC20یخ kg5ابتدا گرماي داده شده به 
آوریم: به دست می

kg5خی
C0

kg5بآ
C0

kg5بآ
C20

fC ) mL (mC )fC ) mL (mC) mL (mCfخی بآ
C C C C C20 5 160 5 2 20 100 800 200C C C CC C CC C C CC C CC C

C

kg1
C100

بآ راخب
C100

بآ
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 صحیح است. 3گزینه .121
 مقدار گرماي رسانش شده توسط هر صفحه برابر است با:

/ /kA TQ JH
t L s2

001 0 8 50 20
2 10

  

 باشد پس وجه می 6مکعب داراي 
JH
s

6 20 لک120
 

tیک روز برابر است با  3600 24  
Q J120 24 لک3600

fmL m3120 24 3600 360 10 120 24 3600
10

  

/m kg3
28800 28 8
10

  

 )126 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 1گزینه .122

پـس   ،رود چگالی هواي گرم کمتر از هواي سرد بوده و هواي گرم باال مـی 
 گیرد.  یخ بیشتر در مجاورت هواي گرم قرار می 1گزینۀ در 

 )127 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 2گزینه .123

 شود.  با افزایش حجم در دماي ثابت، فشار گاز کم می
/ /P P P P P2 1 1 2 10 2 0 8 

/ / /
PV P V

P P PV P (V )
T T
1 1 2 2

2 1 1 1 1 1
1 2

0 8 0 8 2 5 

/ / / /V V V V lit1 1 1 10 8 0 8 2 5 0 2 2 10 
 )137 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 صحیح است. 1گزینه .124
 چون فشار ثابت است، بنابراین:

/
V V V T V VT
T T V T V T V

1 2 2 2
1 2 1 1 1 1 1

28 01280 

 )135 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
 صحیح است. 1گزینه .125

P n m PPV n RT
P V n RT P n m P

2 2 2 21 1
2 2 1 1 1 1

400 1
2000 5 

1جرم گاز درون ظرف در حالت دوم، 
 مقدار اولیه آن است. 5

m m
m m

m m
m m

1
1 2

2
1 2

500 8492
5

 

m m g m g2 24 8 2 490 
 )139 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

 

شیمی

 صحیح است. 3گزینه .126
 )73 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 4گزینه .127
 کنند. گیري می هاي قطبی در میدان الکتریکی جهت مولکول

H O, NH ,HI,CO,H S,HCL2 3  همگی قطبی هستند. 2
 )114تا  111هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 است. صحیح 2گزینه .128
 درست هستند. » ج«و » الف«موارد 

انجام واکنش در جهت برگشت منجر به تولید فروسـرخ خواهـد شـد کـه     
 شود. باعث گرم شدن زمین می

 رسد. ب) نادرست. پرتوهاي خطرناك فرابنفش به سطح زمین می
 پذیرتر و ناپایدارتر است. واکنش یعنی اوزون واکنش وردةرافد) نادرست. 

 )79 ۀصفح(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .129

ولـی همـان مقـدار     ،شـوند  الف) نادرست. هر سال نمک جدیدي حل مـی 
 انحالل) پس مقدار آنها ثابت است. شود (تبلور  نمک هم متبلور می
 ب و د) درست است.

 ج) نادرست. چهار کاتیون فراوان آب دریا تک اتمی هستند.
(Na ,Mg ,Ca ,K )2 2 

 )102و 101و  93هاي  صفحه(شیمی دهم، 
 صحیح است. 4گزینه .130

شـوند   هاي قوي به طور کامل به یون تفکیک می الف) نادرست. الکترولیت
شـوند و انحـالل    هاي ضـعیف کـامالً بـه یـون تبـدیل نمـی       اما الکترولیت

 مولکولی هم دارند.
 آنها یکسان نیست.ها در  ب) نادرست. زیرا غلظت یون

 ج) نادرست. استون و اتانول فقط انحالل مولکولی دارند.
هـاي قطبـی ماننـد     ها ناقطبی هستند و در حالل د) نادرست. هیدروکربن

 شوند. آب حل نمی
 )124 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .131
حـل   ،الف) نادرست. هگزان ناقطبی است و در آب که حاللی قطبی اسـت 

 شود. نمی
 ) نادرست. سدیم سولفید، جامد یونی و محلول در آب است.ب

 د و ج) درست است.
 )119تا  117و  97هاي  صفحه(شیمی دهم، 

 صحیح است. 2گزینه .132
 خودي است. الف) نادرست. اُسمز معکوس غیر خودبه

 ب و د) درست است.
ج) نادرسـت. از اُسـمز معکـوس بـراي شـیرین کـردن آب دریـا اسـتفاده         

 کنیم. می
 )129و  128هاي  صفحهمی دهم، (شی

 صحیح است. 4گزینه .133
محلول فراسیر شـده   تهیۀ براي ،سولفات در آب گرماده است انحالل لیتیم

باید یک محلول سیرشده در دماي پایین تهیـه کنـیم و بـه آرامـی آن را     
 گرم کنیم.

 )109 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 3گزینه .134

ابت و یکسان حجم یک مول از گازها طبق قانون آووگادرو از دما و فشار ث
 باهم برابر است.

 )83 صفحۀ(شیمی دهم، 

310
)126 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.1
پـس   ، رودهواي گرم کمتر از هواي سرد بوده و هواي گرم باال مـی 

گیرد.  یخ بیشتر در مجاورت هواي گرم قرار می 1نۀ 
)127 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 

صحیح است.2
حجم در دماي ثابت، فشار گاز کم می شود.  ش

P P P P PP2 1 1 2 1/ /P P P P PP P P P PPP P P /P P// 1 2/ ////

/
PV P V

P P PV P (V )/T T
P

T
1 1 2 2PV P VPV P V

2 1 1 1 1 1/ /VP P PV/ /PP
1 2T TT T

P PV P (VP PV P (V /P PV P (VPV P (VP PV// //VP PV/ /P PVPVP PVP PV// //

/ / /V V V V lit1 1/VV 1 10 8 2 5 0 2 2 10V V VV2/ / /// / /// /V// V VV//// 1 1V VV

)137 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.1

شار ثابت است، بنابراین:

/
V V V T V
T T V T V T V

V VV VV V
T V T V T VV T V T

V VV V1 2 2 2V V V TV V V T

1 2 1 1 1 1 1T T V T V T VT T V T V T V
28 01/280

)135 صفحۀ(فیزیک دهم تجربی، 
صحیح است.1

P n m PPV n RT
P V n RT P n m PP P

2 2 2 2P n m PP n m P1 1PV nPV n

2 2P V nP V n 1 1 1 1P n m PP n m P
400 1
2000 5

1از درون ظرف در حالت دوم، 
مقدار اولیه آن است.5

ج) نادرست. چهار کاتیون فراوان آب دریا تک اتمی هستند.
g ,Ca ,K )KKCC2 2CC

هاي  صفحه(شیمی دهم،  1و 93 
صحیح است.4گزینه .130

هاي قوي به طور کامل به یون تفکیکالف) نادرست. الکترولیت
شـوندهاي ضـعیف کـامالً بـه یـون تبـدیل نمـی       اما الکترولیت

مولکولی هم دارند.
آنها یکسان نیست.ها در ب) نادرست. زیرا غلظت یون

دارند. ج) نادرست. استون و اتانول فقط انحالل مولکولی
هـاي قطبها ناقطبی هستند و در حاللد) نادرست. هیدروکربن

شوند. آب حل نمی
 صف(شیمی دهم، 

صحیح است.2گزینه .131
الف) نادرست. هگزان ناقطبی است و در آب که حاللی قطبی اس

شود. نمی
) نادرست. سدیم سولفید، جامد یونی و محلول در آب است.ب

د و ج) درست است.
هاي  صفحه(شیمی دهم،  17و 97  

صحیح است.2گزینه .132
خودي است. الف) نادرست. اُسمز معکوس غیر خودبه

ب و د) درست است.
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 صحیح است. 2گزینه .135
اگر در یک ترکیب یونی، آنیون یا کـاتیون یـا هـر دوي آنهـا چنـد اتمـی       

 باشند. عالوه بر پیوند یونی داراي پیوند کوواالنسی هم است.  
 (پیوند کوواالنسی در یون چند اتمی وجود دارد.)

   CH4ترکیب مولکولی پیوند کوواالنسیفقط 
یمتا کت نوی

یمتا دنچ نوی
ینوی بیکرت Na SO2 4

Na

SO2
4 

یمتا کت نوی

یمتا دنچ نوی
ینوی بیکرت Li CO2 3

Li

CO2
3 

یمتا کت نوی

یمتا دنچ نوی
ینوی بیکرت NH Cl4

NH4

Cl 
یمتا کت نوی

ینوی بیکرت NaI
Na

I یمتا کت نوی
 

 )99 صفحۀ(شیمی دهم، 
 صحیح است. 2گزینه .136

يریذپ لالحنا g
g

600
100

هدنوش لح
بآ

ای g
g

60
160 لولحم

هدنوش لح

 
/

60 100 %37  درصد جرمی5160
 )103و  109هاي  صفحه(شیمی دهم،  

 صحیح است. 2گزینه .137
( ) ( )40 200 70 300 58200 300

 :درصد جرمی محلول نهایی 
 )103 صفحۀ(شیمی دهم، 

 صحیح است. 1گزینه .138

ppm هدنوش لح مرج610
 لولحم مرج

Ca(OH) Ca OH2
2 2

 نوی3
/

x x gCa(OH)6
2100 10 00222222  

/
/ /

mol mol
gCa(OH)

g mol mol

23
20

2
6 02 101 300222 5 4 1074 1 1
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