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 آورندگان آزمون پدید
 طراحان

 نام طراحاننام درس

آکیتا محمدزاده - پور خان سپهر حسن - حمید اصفهانی - افسانه احمدي  )1(فارسی  و نگارش 

 سیدمحمدعلی مرتضوي - فرشته کیانی - مریم آقایاري )1(عربی  زبان قرآن 

 سیداحسان هندي - فیروز نژادنجف - کبیر مرتضی محسنی - فردین سماقی - حامد دورانی - صالح احصائی - فضل احدزادهابوال  )1(دین و زندگی 

 جواد مؤمنی - رضا کیاساالر - مهدي سهرابی - میرحسین زاهدي - شهاب اناري  ) 1(انگلیسی  زبان

 ) 1(ریاضی 
ـ مهرداد خاجی ـ شکیب رجبی ـ مبینا عبیري ـامیري ـ داود بوالحسنی ـ محمد پوراحمدي  علی ارجمند ـ عباس اسدي

  مهدي نصراللهی   - نظم ـ ابراهیم نجفی پور سرابی ـ رحیم مشتاق غالم  علی

  ) 1(فیزیک 
کفش ـ  میثم دشتیان ـ حمید زرین - پور  محمدي ـ آیدین تمهیديـ  ملیحه جعفري ـ اسماعیل حدادي ـ نادر حسین زهره آقا 

ـ سیاوش فارسی    ـ حسین ناصحی  علی عاقلی 

علی کرامت ـ مهرداد محبی -پور ـ سعید شرفی  فرد ـ سهیل رحمان امیرحسین بهروزي  )1(زیست 

  ) 1(شیمی 
ـ زمانیانـ  علی علمداري فردـ  هادي کوکندهـ  مسعود رضوانی نژادـ  حسن ذاکريـ  حسن رحمتی زادهـ  ایمان حسینی بهزاد تقی

  رضا وسگري  رضا میرقائمی ـ محمد محمد جواد محسنی ـ علی مؤیدي ـ سید نژاد ـ محمد فالح  محمد

 مسئولین درس 

نام درس
مسئولین درس 

 گروه آزمون
 ویراستار ان علمی

مسئولین درس گروه 

 مستندسازي

 از معتمديالن پور خان سپهر حسن حمید اصفهانی )1(فارسی و نگارش 

 محدثه پرهیزکار  سیدمحمدعلی مرتضوي  رضا معصومی )1(عربی زبان قرآن 

 آرزو باالزاده  سیداحسان هندي -سکینه گلشنی  حامد دورانی   )1(دین و زندگی 

 پیشه فاطمه فالحت عبدالرشید شفیعی جواد مؤمنی )1(انگلیسی  زبان

 نرگس شیرویی  یکتا هانیه ساعی –ش کریمی مداحی سرو –کفش  حمید زرین  فروشان ایمان چینی  )1( ریاضی

آتنه اسفندیاري  یکتا هانیه ساعی –عرفان مختارپور  –بابک اسالمی  کفش حمید زرین )1(فیزیک 

لیدا علی اکبري   علی علمداري –فرد  امیرحسین بهروزي –سپیده نجفی   مهرداد محبی  )1( شناسی زیست

 الهه شهبازي  علی حسنی صفت  - مجید بیانلو –نژاد  نایمان حسی   علی علمداري  ) 1(شیمی 

 گروه فنی و تولید 

 محیا اصغري  مدیر گروه

 شیال کیانی  دفترچهمسئول 

 علیمحمدي جاللی  مهین  حروفچین

 فاطمه علیاري: چین حروف/ معصومه شاعري: دفترچهمسئول / سید محمدعلی مرتضوي: مدیر گروه  گروه عمومی

لیال ایزدي  –پیشه  فاطمه فالحت: مسئول دفترچه/  مریم صالحی: مدیر گروه  گروه مستندسازي

 رضا سعدآبادي علی  ناظر چاپ
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 4: ۀصفح   دهم عمومی پایۀ   مهر 20آزمون  -) 2( پروژة 

معنا شده است؟  نادرست  هاي زیر، چند واژه بین واژه - 1

 »چرخ: افالك/ غوغا : هنگامه/  شبرنگ : گلبن/ پرتو : فروغ/ زیور : پیرایه/ جاي نبرد : معرکه/ روش : ورطه/ پنجه : کف«

 چهار تا )4  سه تا )3    دو تا )2  یکی  )1

کند؟  ترتیب ابیات زیر را کامل می کدام دو واژه به - 2

... هم حرام است و نیست هیچ / مستی مال و جاه و زور و جمال ) الف

  کز دست او فغان به فلک بر شود مرا/ پایمال ... هر ساعتم چنان کند از ) ب

حالل، قصه  )4  هالل، قصه )3    حالل، غصه )2  هالل، غصه )1

  الخطّی دارد؟  امالیی یا رسم نادرستیکدام بیت  - 3

زین دو اگر کم کنی ملک شود ناتوان/  عتدل ارکان ملکاز کف و شمشیر توست م )1

 زنی از شبان رقص نزیبد ز بز، تیشه/  گرچه بدون تو چرخ تاج و نگین داد لیک) 2
بنده به شمشیر شاه باد بریده زبان/  کس سخنی گفته است نمت گر به جهان زین) 3

 د از زعفراناهل بصر گوشت گاو دانن/  شاه جهان نظم غیر داند از سحر من) 4
گنجد؟  کدام بیت بیشتر در ادبیات تعلیمی می - 4

 هزار یوسف مصري فتاده در چه ماست/ گوید  ببین که سیب زنخدان تو چه می) 1

 و تخم آخرت کاريا ز بهر آنکه در/  خداي سلطنتت بر زمین دنیا داد) 2
تسیو خدا ن قرآن رتیمگر از غ فکرت/  افظحنگ فروبرده به خون دل چ يا) 3

  بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست/  که از مدد بخت کارساز خدا شکر) 4

. ندارداصالً وجود ... ي  در بیت زیر، در بیت گزینه» بلندي«ي  نقش دستوري واژه - 5

  »در نیستی کوفت تا هست شد/ بلندي از آن یافت کو پست شد «

 یک بگزاي دشمنانش را یک/ یک بنواز  دوستانش را یک) 2  ايبا می اندر شدم و بربط و ن/  هر کجا در شدم از اول روز )1
همه گیتی بخشاي وانگهی بر/  را بگمار بر همه گیتی او) 4  تو بیاساي و ز شادي ماساي/  اي لشکرآراي چنین یافته) 3

شده در ابیات زیر صحیح است؟  مشخّص» آن«ي دو  کدام عبارت درباره - 6

 شمار است هاي بی ش رنگآناز  /گل از شوق تو خندان در بهار است «

 »شک جان جانی یقین دارم که بی/ وصفی که گویم بیش از آنی  آنهر 

  .هر دو صفت است) 2      . هر دو ضمیر است )1

 .و دومی ضمیر است صفت اولی) 4    . اولی ضمیر و دومی صفت است) 3

دارد؟ » آمیزي حس«کدام بیت  - 7

  چه موسی چنان کم شنید آنشنید / چه موسی بجست و ندید  دید آنب) 1

  اگر گوشم شنید چشمم مبیناد/ شنیدم رفتی و یاري گرفتی ) 2

 چون شد ردیف شعر تر ما دهان دوست/ گفتیم شعر نازك و شیرین آبدار ) 3

 نهمی مشک بویید روي زمی/ جهان خرّم و آب چون انگبین ) 4
. توان یافت می... ي  ت گزینهرا در بی» بخشی شخصیت، تشبیه، تلمیح، مجاز«ي  آرایه چهارهر  - 8

عشق دادش بندگی محمودوار/ سر شاهی گذشت آن نامدار از  )1

 دمید ها می رست و گل ها می الله/ چکید  خونینش به خاك ار میاشک ) 2
 آن نور روي موسی عمرانم آرزوست/ جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او ) 3
هنوز هم وطن خویش و بیت احزان به  /به غربت اندر اگر سیم و زر فراوان است ) 4

گوید؟  کند که ابیات زیر از آن سخن می کدام بیت به باوري اشاره می - 9

 بدید دریا پهناي چو شد خجل/ چکید  ابري ز باران قطره یکی«

 »پرورید جان به کنارش در صدف /بدید  حقارت چشم به را چو خود
 ر قطره ز دریا و کان دریغ مدارچو اب/ مبین غنی و فقیر و به جود کف بگشاي  )1

  نشود مایل صدف دل حر/ صدف آمد حروف و قرآن در ) 2

  در دامن مریم دل عیسی ننشیند/ در جیب صدف گوهر شهوار نماند ) 3

صفوتی باید که گردد قطره در شاهوار/ ابر نیسانی فشاند قطره لیکن چون صدف  )4

ارتباط معنایی بیشتري دارد؟ » تویی خّلاق هر دانا و نادان/ اق هر پیدا و پنهان تویی رز«بیت کدام گزینه با مصراع نخست بیت  -10

  هر چه بر خوان دهر، ماحضر است/ ریزهاي خوان تو اند  استخوان )1

  خوان بینیم  عیسیش طفیل/ چون خوان سخا نهد سلیمان ) 2

  خضرم از خوان خضر خوان چه کنم؟/ کرم است خوان گیتی همه قحط ) 3

 جاست بر	خوان		کم نشد ،خوردند و خورند/  ز خلقان غوغاست ی گرچهازل	انوخ) 4

)1( فارسی

 )1(فارسی 

  )چشمه(ستایش، ادبیات تعلیمی 

  17تا  10هاي  صفحه

دقیقه 15
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  5: صفحةدهم عمومي پايةمهر 20آزمون  -) 2(پروژة 

 
11- »حيحة. »!الفائزين في مسابقة كرة القدم اعبينَاللّستقبال من مع أصدقائي إلي قاعة المطار لإل ذهبتن التّرجمة الصعي:

!تبالده در مسابقه فوبازيكنان برنبه همراه دوستانم به سالن فرودگاه رفتيم براي استقبال از  )1
!به همراه دوستانم براي استقبال از بازيكنان برنده در مسابقه فوتبال به سالن فرودگاه رفتم) 2
!همراه دوستان براي استقبال از بازيكنان برنده مسابقه بسكتبال به سالن قطار رفتيم) 3
!ه در مسابقه فوتبال رفتيمبا دوستانم به سالني در فرودگاه براي استقبال از بازيكنان برند) 4
:الخطأعين  -12

!سازد ها به سوي نور خارج مي قطعاً خداوند مؤمنان را از تاريكي: !من الظّلمات إلي النّور إنَّ اهللا يخرج المؤمنينَ) 1
!دهد هايي زيبا زينت مي مادرم اتاق كوچكم را با گل!: تزينُ اُمي غرفتي الصغيرةَ بورود جميلةٍ) 2
!نشينند آموزان ساعتي در سالن مدرسه مي دانش همة!: بٍ في قاعةِ المدرسةِ ساعةًيجلس كلّ طال) 3
!ايد خت زيتون را تاكنون مشاهده كردهدر شاخةآيا !: الزيتون حتّي اآلن هل شاهدتُم غُصن شجرة) 4
:الخطأعين  -13

!به مادر مهربانم بنويسماي  دوست دارم نامه: »!اُحب أن أكتُب رسالةً الُمي الحنونة« )1
!پروردگار، باران را از ابرها روي زمين فرستاده است: »!أنزَل ربنا من الغيم المطر علي األرض«) 2
!در كالستان بازي نكنيد: آموزان گفت مدير به دانش: »!التَلعبوا في صفّكم: للتّالميذ ةقالت المدير«) 3
!و تازه است هاي تر درخت باغ مادربزرگم داراي شاخه: »!شجرة حديقة جدتي ذات الغصون النّضرة«) 4
:في ترجمة ما تحته خطٌّ الخطأعين  -14

كرد رشد !:منَ حبةٍ نَمتكيف ) 2    ابر !:الغيمِأنظُر إلي  )1
كرد نازل !:منه مطَره اَنزلَ فَمن) 4    آماده !:ةمنهمرَأنعمه ) 3
؟خطأأي جمع مفرده  -15

لون: ألوان/ نعمة : أنعم) 2    غصون: غصانأ/ در : درر )1
الجامعة: الجوامع/ غيم : غيوم) 4    نجم: أنجم/ حجر : أحجار) 3
:في الحوارات الخطأعين  -16

أنا بخيرٍ، و كيف أنت؟ / كيف حالك؟) 2  !أنا من الجمهورية االسالميةِ االيرانية / من أينَ أنت؟ )1
!صباح النّورِ و السرور! / أخيصباح الخير يا ) 4  !أحب ايرانَ /عبدالرحمن؟  لي ايرانَ حتّي اآلن،هل سافرت ا) 3
»!منها الثّمرات اللّذيذةَ... شجرةً و من ... كيف ! اُنظُرْ إلي الشّجرةِ! يا بني«: عين الصحيح لتَكميل الفراغينِ -17

1 (أخرَج- 2  صار (ت -أخرجت) 3  نَمت -صارت) 4  نَمأخرَ -صارج
:عين الكلمة الغريبة في المعني -18

صباح) 4  نجمة) 3  نَهار) 2  لَيل )1
»أنعمه منهمرَة/ ذاك هو اهللا الّذي« :عين األقرب من مفهوم البيت التّالي -19

باران ديدم تر ز نعمت ز تو بيش/ ديدم  رب ز تو الطاف فراوان يا) 2  كفر، نعمت از كفت بيرون كند/ شكر نعمت، نعمتت افزون كند  )1
!ر نعمته علي عبدهإنّ اهللا يحب أن يري أث) 4!ال تُغفَر كسيئةٍنعمةٌ ال تُشكَرُ ) 3
:حول األفعال في الجمالت التّالية الخطأعين  -20

!سون في جامعةٍ كبيرةٍكان اولئك اإلخوان يدر) 2  !يا إخوتي، اجلسنَ علي تلك الكَراسي في قاعة المدرسة )1
!لم التَذهبان بالسيارة إلي تلك القرية أيها األخَوانِ؟) 4  !أطعمة لذيذة للمسافرين في القافلة النّساءطبخ سوف ت) 3

دقيقه 20)1( زبان قرآنعربي

ذاك هو اهللاُ
التّعارف+ متن درس 

التّمرينُ األولُ+ 
6تا  1هاي  صفحه
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  6: صفحة دهم عمومي پايةمهر 20آزمون  -) 2(پروژة 

.الت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤا)شاهد(آزمون گواه 

»و جعلَ الظُّلمات و النّورخَلَقَ السماوات و األرض  يالحمد هللاِ الّذ«: عين الصحيح في التّرجمة -21
!ن را آفريد و تاريكي و نور را به وجود آوردها و زمي گويم كه آسمان خدايي را سپاس مي) 1
!ها را خلق كرد ها و روشنايي و زمين را قرار داد و تاريكي  ستايش از آنِ خدايي است كه آسمان) 2
!ها و روشنايي را قرار داد ها و زمين را آفريد و تاريكي سپاس براي خداييست كه آسمان) 3
!ي اوست و تاريكي و روشنايي را بنهاده است ين آفريدهو زم  ستايش براي آن خداست كه آسمان) 4
»!بهما  الطيران  ينَقدر عل  ي، حتّ و الدين  العلم  جناحي  ينَحنُ بِحاجةٍ إل«: عين التّرجمة الصحيحة -22

  ! دو پرواز كنيم با آن  ، تا بتوانيم داريم  احتياج  و دين  علم  دو بال  ما به) 1
  ! آييمپرواز در  به  قادر شويم  اشد كهب مي  و دين  دانش  بال  به ،ما  احتياج) 2
  ! باشيم  پرواز را داشته  ، تا توانايي و دين  علم:  هستيم  دو بال  به  محتاج  ما مانند پرنده) 3
  ! دهيم  خود را در پرواز نشان  باشد تا قدرت مي  و شريعت  دانش  دو بال  مسلّماً نياز ما به) 4
:في التّرْجمةِ طأالخَعينِ  -23

1 (ءنْ شَيثُ عحبغيرُ يي الصگردد برادر كوچكم دنبال چيزي مي!: كانَ أخ!
2 (رُهأتي الّذي نَنْتظي وفكسي كه چشم به راهش هستيم خواهد آمد!: س!
!كنند؟ ما شروع به كار نميآيا اين دو راهن!: ؟أ ال يبدأُ بِالْعملِ هذانِ الدليالنِ) 3
4 (ديهِنَّ الجلملَي عع مرِّضاتكنيم از پرستاران به خاطر كار خوبشان تشكّر مي!: نَشْكُرُ الم!
:الحوارات في الخطأعين  -24

!أنا بِخيرٍ، و كَيف أنت؟: كَيف حالك؟) 2    !    يأنا عل: ما اسمك الكَريم؟) 1
!ييا أخ يأنا إيران: من أينَ أنت؟) 4     !       ح النّور و السرورِصبا!: صباح الخيرِ) 3
»هل سافَرت إلي مدينَتنا حتّي اآلن؟«: عين الجواب المناسب لهذا السؤال -25

1 (3  !نعم، اُسافرُ) 2  !                        نعم، ما سافَرت (ال) 4  !                           ال، ما سافَرتما سافَرت ،!
 التّال أجِب عن األسئلة بدقّةٍ يإقرأ النّص ثم:

قاممع هذا بحثَ عن شيء للسرِقة، ف! فقطيعيش فيه رجلٌ فقيرٌ  فلما فَتَّش البيت وجده بيتاً صغيراً. قَصد سرِقَةَ ما فيه دخل سارقٌ بيتاً قدحسب صاحبه رجال غنياً و
البيت مِ صاحبنَ النَّوأةً و  مرَ بـــفَجو قالَ لهشَع كارقِ، فضَحالس جودسكينُ: وها المالّذي ! أي نِ الشّيءةِ الّليلِ عفي ظُلم تُفَتِّش عنأنت ثْتحه في ضَوء النّهار وب

!فتَرَك البيت خَجِالً نادماً! هما وجدتُ
26- ب العنوان المناسب للنصإنتخ  : 

سيطةياة البالح) 4  أس يلْاَ) 3  رة  بالع) 2   الفقر الكامل) 1
:الخطأعين  -27

!ما كان في البيت شيء للسرقة) 2    !       غنيا صاحب البيت كان رجالً) 1
!بِلَ السارق ما قال صاحب البيتقَ) 4    !    كالم الرّجل الفقير غَيرَ نظرةَ السارق) 3
:الصحيح للفراغ -28

!صرَخَ عند السرقة و :…قام من النوم صاحب البيت ) 2     !بحث عن السارق في اليوم: …صاحب البيت ) 1
!نَدم من عمله: …فَهِم السارق خطأه و) 4         !في المنزل أحداً: …وجد صاحب البيت  ما) 3
29- »تُهدجعنه في ضَوء النّهار و ما و ثْتحالمقصود من العبارة. »! أنت تُفَتِّش في ظلمة الليل عن الشّيء الّذي ب:

!للحصول عليه في الليالي تجد يوماً ما اجتهدت) 2!؟تبحثُ عن عملٍ في اليوم مثلي لماذا ال) 1
ش، ال تَجِ فَتّـشْت، ما) 3   !طلُبتَالنّهار وقت مناسب لتـفتيش ما ) 4!  دوجدت فال تُـفتـِّ
:في الترجمة الخطأعين  -30

كرد احساس: شَعرَ بـ ) 4   برخاست خواب از: قام من النَّوم) 3     نيافتم: ما وجدت) 2   كرد وجو جست: بحثْت عن) 1
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 7: صفحۀ  دهم عمومی پایۀ   مهر 20آزمون  -) 2(پروژة  

  

چه خواهد بود؟ اش دنیا را بطلبد، نتیجه دگی زودگذرقرآن کریم کسی که تنها زن با توجه به آیات -31

 .شود شود و با خواري وارد دوزخ می آن مقدار از آن را که بخواهد به او داده می )1

 .ارادة خدا بر مقدار آن تعلق گرفته و سپس در دوزخ خواهد بود) 2

  .شود در این دنیا چیزي نصیب او نمی )3

  .داي ندار بهره رسد ولی در آخرت هیچ در دنیا به نیکی می) 4

بیان شده است؟ نادرستدر مورد تفاوت هدف انسان با گیاهان و حیوانات، کدام مورد  -32

  . هاي محدودي دارند که حیوانات و گیاهان هدف طلب است در حالی نهایت بیانسان داراي روحیۀ ) 1

 .کنند ات به صورت طبیعی به سوي هدف حرکت میانسان، خود باید هدف خلقت خود را بشناسد، ولی گیاهان به صورت غریزي و حیوان) 2

  . انسان برخالف حیوانات و گیاهان که استعداد محدودي دارند، داراي مجموعۀ فراوانی از استعدادهاي مادي و معنوي است) 3

  . شوند قف میشان برسند، متو ناپذیر و تمام نشدنی است، در حالی که حیوانات و گیاهان وقتی به هدف هاي انسان پایان هدف )4

با کدام عبارت قرآنی هم مفهوم است؟ » ؟که قمر سازد خوبی قمر بهتر یا آن/ که شکر سازد؟  اي دوست، شکر بهتر یا آن«بیت  -33

 »العالمین هللا رب«) 2    »کان سعیهم مشکورا« )1
 »ا بالحقما خلقنا هما الّ« )4    »اهللا ثواب الدنیا و االخرة فعند« )3
گردد؟ ادر میکدام موضوع به ذهن انسان متب» مینعالمماتی هللا رب التی و نسکی و محیاي و صال قل انّ«از آیۀ شریفۀ  -34

 .گیرد ها آرام نمی ها و زیبایی پایان خوبی نهایت طلب انسان جز با سرچشمۀ بی روح بی) 1

  .اند اي به این جهان گام نهاده شده حساب با برنامۀهمه موجودات عالم به ویژه انسان ) 2

  .نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. پاداش دنیا را بخواهد و هر کس نعمت، )3

  .هستندپذیر بوده و فقط پاسخگوي برخی استعدادهاي مادي ما  برخی از اهداف پایان )4

بودن یک هدف چیست؟ تر مالك کامل -35

 »او لبینهایت ط بی«و  »انسان هاي متنوع بودن استعداد«ویژگی به دو  بهتر گویی پاسخ )1
  هاي مادي و معنوي مندي مطلوب از نعمت بهره) 2
    رعایت تقدم و تأخر در انتخاب اهداف )3
  تک موجودات اعتقاد به وجود حکمت الهی در خلقت تک )4
 … هاي دنیوي اصل قرار گیرند و هدف …اي تنظیم شده باشد که اهداف  باشد و به گونه …ریزي انسان باید دربرگیرندة اهداف  برنامه -36

 .ها باشند آن
 فرعی و تابع - اخروي -دنیوي و اخروي) 2    اصلی و تابع -اخروي - اخروي )1
 اصلی و تابع -الهی -دنیوي و اخروي) 4    فرعی و تابع - الهی - اخروي )3
 ها و زمین به چه معناست و راه به کمال رساندنِ استعدادهاي گوناگون انسان چیست؟ حق بودن آفرینش آسمان -37

 هدف گزینی -مشترك بودن هدف تمام مخلوقات) 2  نهایت طلبی بی -ودن هدف تمام مخلوقاتمشترك ب )1
 هدف گزینی - ها دار بودن خلقت آن هدف )4  نهایت طلبی بی - ها دار بودن خلقت آن هدف )3
مطابقت دارد؟» چون که صد آمد نود هم پیش ماست«فرماید  کدام عبارت با مفهوم مصرع زیباي موالنا که می -38

 .اهداف فرعی را نباید جاي اهداف اصلی قرار دهیم) 2  .دنیا ضروري و خوب است يها تالش براي رسیدن به نعمت )1
  .هاي دیگر هستند هدف دربردارندةهاي زندگی  برخی هدف )4  .پذیر هستند ها محدود و پایان بستگی برخی از اهداف و دل )3
آفریده نشده تا خود را  …کس  هیچ«: کرد والً سخن خویش را با این عبارات آغاز می، معمدر هنگام موعظۀ مردم) ع( موالي متقیان، علی -39

».بپردازد …اند تا به کارهاي  کند و او را به خود وانگذاشته …سرگرم کارهاي 

 ارزش لغو و بی - لهو - بیهوده) 2    آلود گناه - لهو - هدف بی )1
 آلود هگنا -لعب - بیهوده) 4    ارزش لغو و بی - لعب - هدف بی )3
؟پاداش اختصاص به چه کسانی داردي اسراء بگویید  سوره 19با توجه به آیۀ  -40

 .و مؤمن باشد سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی و کوشش کند) 2  .غافل نباشد اخرويها و اهداف  در دنیا از نعمت) 1
 .اش را فقط معطوف به اهداف اخروي کند نوع نگاه و اندیشه) 4  .از خداوند در کنار طلب دنیا، آخرت را هم طلب کند) 3

دقیقه 10

 تفکر و اندیشه

  هدف زندگی

 24تا  11هاي  صفحه

)1( دین و زندگی
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 8: صفحۀ   دهم عمومی پایۀ   مهر 20آزمون  -) 2(پروژة  

   

41- The school was too old, and they decided to completely … it by fire. It meant to me that all my 
memories went up like smoke into the air. 
1) injure 2) exchange 3) celebrate 4) destroy

42- The boss always sat at the far … of the table and expected us to walk around him and give our best service. 
1) point 2) part 3) cast 4) end

43- We reached the point of no return, and all we … to get from love was not met; nothing but an unending unhappiness. 
1) chose 2) saved 3) hoped 4) helped

44- People believe this newly-built factory would … the wildlife. They have voiced their beliefs in the local newspapers. 
1) endanger 2) increase 3) protect 4) divide

45- His ideas about the causes of the accident … the members of the police office into two opposing groups. 
1) polluted 2) increased 3) divided 4) destroyed

 
 

The wall that covers the northern border of China is known as the Great Wall of China. It stretches almost 5, 
500 miles long, and was built to keep out the Mongols from China. The wall has over 7, 000 lookout towers, and the 
height varies from place to place, averaging around 33 feet tall. It is the longest and largest man-made structure in 
the world. Moats were made around the wall to help keep people out, and currently it is one of the New Seven 
Wonders of the World. 

The Great Wall of China is a series of buildings made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials, 
generally built along an east-to-west line across the historical northern borders of China. There have been many 
different names given to the Great Wall of China. One of the earliest was Chang Cheng, a term which means 'long 
wall(s)', which appeared in Sima Qian's Records of the Grand Historian. People would develop their own name for 
it, like Wan li Chang Cheng, which means the Ten-Thousand-Mile Long Wall. It would evolve several other times, 
including names like 'The Purple Frontier' or 'The Earth Dragon', and eventually in the 19th century it would 
become known as The Great Wall. 

46- What is the main idea of the passage? 
1) The names of the Great Wall of China 2) Seven Wonders of the World
3) Introduction of the Great Wall of China 4) Length of the Great Wall of China

47- All of the following are a name for the Great Wall of China EXCEPT… . 
1) Chang Cheng 2) Wan li Chang Cheng
3) The Earth Dragon 4) The Purple Frontier

48- The Great Wall of China was originally built … . 
1) to help keep people out
2) to give different names to the Great Wall of China
3) to keep the Mongols out
4) to cover the northern border of China

49- According to the passage, which sentence is NOT true? 
1) The Great Wall of China is the longest and largest machine-made structure in the world.
2) The Great Wall of China is one of the New Seven Wonders of the World.
3) There have been many different names given to the Great Wall of China.
4) The Great Wall of China stretches almost 5, 500 miles long.

50- Which of the following CANNOT be answered? 
1) How long is the length of the Great Wall of China?
2) What are the materials of the Great Wall of China?
3) When was the Great Wall of China built?
4) What are the names of the Great Wall of China?

PART A: Vocabulary 
Directions: Questions 41-45 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 
.

)1(انگلیسی  زبان دقیقه 15

Saving Nature 
Grammar تا ابتداي

23تا  15هاي  صفحه

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



10: ۀصفح                                        تجربیدهم  ۀپای  اختصاصی  مهر 20زمون آ -) 2(پروژة  

اي متناهی هستند؟  چه تعداد از موارد زیر، بیانگر مجموعه  -51

 هاي خیابان انقالب هاي کتاب فروشی  کتاب  همۀ) الف

. اند متولد شده 1396نوزادانی که در سال   همۀ) ب

2در بازة گنگ اعداد  همۀ )پ 4( , )   

  سوزن  سر یکهاي موجود در  مولکول  همۀ) ت

  هاي روي کرة زمین  انسان  همۀ) ج

) د 610x W | x ( , )  

  تعداد نقاط روي محیط یک دایره) هـ

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

؟ استهاي زیر متناهی  کدام یک از مجموعه -52

  1مجموعۀ کسرهاي مثبت با صورت ) 2   1و  صفراعداد گویاي بین ) 1

 موجود در یک بطري آب معدنیهاي  مجموعۀ مولکول) 4  اولمجموعۀ اعداد طبیعی ) 3

  ؟ دباش نمیهاي زیر صحیح  کدام یک از عبارت -53

. یک مجموعۀ نامتناهی خواهد بودAگاه داراي یک زیر مجموعۀ نامتناهی باشد، آنAاگر) 1

  . اشتراك دو مجموعۀ متناهی همواره متناهی خواهد بود) 2

 . اشتراك دو مجموعۀ نامتناهی همواره نامتناهی خواهد بود) 3

. شمار زیر مجموعۀ نامتناهی دارد یک مجموعۀ نامتناهی بی) 4

؟ باشد نمیگاه کدام یک از روابط زیر صحیح  مجموعۀ مرجع باشد، آنRاگر -54

1 ( W Z K | K N       2 ( 0N W   

3 (Q N W   4 (Q W N  

، کدام است؟زیرطرف دوم تساوي  -55

[(R Q ) Z] (Q Z) ?    

1 (Q   2 (Q   3 (   4 (R 

 ) 1(ریاضی 

53-
دقیقه 30

  مجموعه، الگو و دنباله

اي متناهی و ه مجموعه 1فصل 

 نامتناهی و متمم یک مجموعه

  13تا  1هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات
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11: ۀصفح                                        تجربیدهم  ۀپای  اختصاصی  مهر 20زمون آ -) 2(پروژة  

اگر  -56 0A x R | x   و  0B x R | x   حاصل  ،باشند(A B )   کدام است؟

1 ( 0  2 (0( , ) 

3 (0( , ]  4 (0[ , ) 

است؟  نادرستام گزینه کد -57

1 ( 2 2 2( , ] [ , )     2 (2 5 5 7 2 7[ , ) ( , ] [ , ]   

3 (5 2 5 2( , ] [ , ] ( , )      4 (3 5 2 7 2 5( , ] ( , ] ( , ]    

نفر گوشـی   30نفر تبلت و  15اگر  .آموزان یا گوشی دارند یا تبلت و یا هر دو نفره، دانش 40در یک کالس  -58

  ؟ دارند صورت چند نفر هم گوشی و هم تبلت در این ،دداشته باشن

1 (10  2 (15  3 (5  4 (7 

5n(A ،مرجع ۀهایی از مجموع  زیرمجموعه Bو  Aاگر  -59 B) ، 3n(A B)   13وn(A B)  دباش، 

   کدام است؟ Bمجموعۀ  يتعداد اعضا

1 (10  2 (11  3 (12  4 (8 

Aاگر . عضوي است A ،15مجموعۀ  -60 B  عضو و  8دارايB A  صـورت   در ایـن  ،عضو باشـد  13داراي

A B  چند عضوي است؟  

1 (20  2 (21  3 (25  4 (28 

A) ۀغیر تهی باشند، مجموع ۀدو مجموع Bو  Aاگر  - 61 A ) ((A B) B )      با کدام مجموعه برابر است؟

1 ((A A ) (B B )      2 ((A A ) ((A B) B )     

3 ((A A ) ((A B) B )      4 ((B B ) ((A B) B )     

اگر  -62
1

iA [ i, ]
i

   ،1باشد 2 3 4 1 2 3 4(A A A A ) (A A A A )       ؟استچند عضو صحیح شامل 

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

0اگر  -63 2 aو4 ( a,a] (b, ) ( , ]    ،حاصل باشد b a  کدام است؟

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

اگر  -64
2

0A x Z |
x

 
    
 

و   3 3 1 8B x Z | x x      هـاي زیـر    کـدام یـک از مجموعـه    ،باشند

  نامتناهی است؟ 

1 (B   2 (B A   3 (A B   4 (A B 

 محل انجام محاسبات
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12: ۀصفح                                        تجربیدهم  ۀپای  اختصاصی  مهر 20زمون آ -) 2(پروژة  

1مرجع باشد و داشته باشیم  ۀمجموع ،اگر اعداد حقیقی -65 5A [ , ) ، 3 4B ( , ]   4وC ( , )  ،   کـدام

A) ۀگزینه مجموع B ) C    ؟دهد را به درستی نمایش می 

1 ( 2 (

3 (  4 (

1اگر  -66 4A [ , )   و 1B x | x A    ۀگاه مجموع ، آنباشد A B  کدام بازه است؟

1 (1 2[ , )   2 (3 2( , ]   3 (3 4[ , ]   4 (2 4( , )   

نفـر از   20اگـر  . انـد  فقط یکی از دو امتحان فیزیک و شیمی را تجدید شده نفر 10نفري  35در یک کالس  -67

و امتحان دباشند، چند نفر در این کالس هر   آموزان کالس هیچ یک از این دو امتحان را تجدید نشده دانش

  اند؟  فیزیک و شیمی را تجدید شده

 15) 4  10) 3  5) 2  صفر) 1

کدام از  نفر به هیچ 3اگر . مند هستند نفر به نقاشی عالقه 17و نفر به موسیقی  20، ينفر 35در یک کالس  -68

  ؟ نیستاین دو هنر عالقه نداشته باشند، کدام گزینه صحیح 

 . مند هستند نفر به هر دو رشته عالقه 5) 1

  . مند نیستند نفر به نقاشی عالقه 15) 2

 . مند هستند نفر فقط به نقاشی عالقه 12) 3

. مند هستند از دو رشتۀ نقاشی و موسیقی عالقه نفر فقط به یکی 27) 4

69- 4

5
آموزان یک کالس در درس ریاضی،  دانش 

3

5
آموزان در هـر   آموزان در درس فیزیک و نصف دانش دانش 

 36اند برابر  درس تجدید شدهدو  این آموزانی که حداقل در یکی از اگر تعداد دانش. اند  دو درس تجدید شده

اند؟  باشد، چند نفر در هر دو درس قبول شده

1 (4  2 (5  3 (6  4 (9  

60از مجموعــۀ مرجــع باشــند، بــه طــوري کــه  یهــای زیــر مجموعــه Bو  Aاگــر  -70 100n(A) , n(U)  ،

50n(B)   20وn(A B)   باشد، مقدارn(A B )   کدام است؟  

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

 محل انجام محاسبات
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؟باشند مي SIهاي اصلي در جزء كميتهمگي  ،هاي ذكر شده در كدام گزينه كميت  - 71

طول، جرم، مقدار ماده) 2    دما، سرعت، جرم )1

جريان الكتريكي، دما، فشار) 4  روشنايي شتاب، نيرو، شدت) 3

..... و داراي .... نياز داريم كه  اي  گيري كاهاي اندازههاي درست و قابل اطمينان به ي گيري اندازهبراي انجام   -72

.هاي مختلف باشند در مكان

استاندارد ةتغيير كنند ـ انداز )2  استاندارد  ةتغيير نكنند ـ انداز )1

توليدتغيير كنند ـ قابليت باز) 4  تغيير نكنند ـ قابليت باز توليد ) 3

و تكامل علم فيزيك نقش داشته است؟ يك از موارد زير بيش از همه در پيشبرد كدام  -73

آزمايش و مشاهده) 2  هانورزي فعال و تفكر نقاد انديشه )1

هاي فيزيكي مدل ةارائ) 4    ها پديده ةمشاهد) 3

ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمـده اهاي اصلي بهككميت انرژي و بيان آن بر حسب ي SIيكاي  -74

است؟

ژول )1
2

2
kg.m

s
2 (ژول - kg.m

s

ساعت كيلووات) 3
2

2
kg.m

s
4 (ساعت كيلووات - kg.m

s

دهتوان نادي يك از عوامل زير را مي سازي فيزيكي پديدة سقوط سنگ از باالي يك ساختمان، كدام در مدل -75

گرفت؟

مقاومت هوا) ت            جرم سنگ) پ         ابعاد سنگ) ب          نيروي گرانشي) الف

ب، ت) 2ت، پ )1

، پب) 4الف، ت) 3

  دقيقه 35)1(فيزيك 

گيري فيزيك و اندازه
گيري و تا پايان اندازه 1فصل 

المللي يكاها دستگاه بين
14تا  1هاي  صفحه
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14: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ

،ها كميتاي يا برداري بودن  هدرنبودن يكاها و  SIها با توجه به  يتمكهاي زير دربارة  د مورد از عبارتچن -76

 است؟ ناقصيا  نادرست

240دما ) الف  درجة سلسيوس

45جايي  جابه) ب   به طرف شمال(متر(

)پايينبه طرف ( كيلوگرم 10 جرم جسم) پ

50نيرو ) ت  نونيوت

25تندي ) ث   طرف جنوب به(متربرثانيه(

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

245مقدار -77 m مترمربع است؟ صورت نمادگذاري علمي، چند سانتي به

1( 845 102 (74 5 10/ 

3 (445 10     4 (34 5 10/ 

چه تعداد از تبديل واحدهاي زير به درستي انجام شده است؟ -78

70 0087 0 87 10/ m / m   )الف

3 6 39 3 9 3 10/ m / cm  )ب

2 3 23 4 3 4 10/ mm / m )پ

25 5 10dam dm  )ت

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

3شعاع كرة زمين،  6000km(ت؟ چند هكتار اس تقريباً سطح كرة زمين -79 (

1( 104 32 10/    2 (114 32 10/  

3 (144 32 10/ 4 (/  184 32 10 

30صورت به حجم جسمي -80 000000245/ km 3اين عدد برحسب. گيري شده است هاندازcm گذاري در نماد

aمقدار . شود مينوشته  10baصورت  علمي به b كدام است؟

1( 251  2 (45/10  3 (245/6  4 (5/30  
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15: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ

ام است؟با نمادگذاري علمي كد و متر ميكرون بر حسب سانتي 720 -81

1( 47 2 10/ 2 (3720 10

3 (27 2 10/      4 (2720 10

بـه بنـدرعباسالوان،  ةاين كشتي از جزير. باشد دريايي مي ةگر 20 برابر بايك كشتي دريايي  ثابت تندي -82

كشـد،  ساعت طـول مـي   5گردد و اين رفت و برگشت  ميبه جزيره بر ان مسيرباره از هموسپس د و رفته

ةهـر گـر  (باشـد؟   مي دريايي چند مايل تقريباً الوان و بندرعباس ةبين جزير اين كشتي رفتطول مسير 

.)باشد متر مي 1800صورت تقريبي معادل  متر بر ثانيه و هر مايل دريايي به 5/0معادل  دريايي تقريباً

1( 180  2 (50  3 (100  4 (90  

آب ةقطـر  12اگر حجم  .قطره در دقيقه است 30خروج آب از آن  متوسط كند و آهنگ شير آبي چكه مي -83

31cm خروج آب چند ليتر بر ساعت است؟ متوسط باشد، آهنگ

1( 15/0  2 (5/1  3 (015/0  4 (06/0  

چند ليتر است؟تقريباً  4ftو ارتفاع  1ftاي شكل به شعاع مقطع  حجم مخزني استوانه -84

3 1 2 5 1 12( , in / cm ، ft in)   

1( 1200  2 (324  3 (4/32  4 (120  

هـاي زيـر برابـر    يـك از گزينـه   اين مقدار با كـدام  .ليتر بر ثانيه است 36 برابر با آهنگ خروج آب از شيري -85

؟نيست

1( 
3

23 6 10 m
/

s
   2 (

3
92 16 10 mm

/
min

 

3 (
3

36 dm

s
     4 (

3
73 6 10 dam

/
s

 

كدام يك. است 10kg كند تا دستة آن پاره نشود،تواند تحمل  مي پالستيكي ةكيسحداكثر جرمي كه يك  -86

 ؟دستة آن پاره شودكه  آنريخت بدون  پالستيكتوان درون اين  را مي مادههاي زير از يك  از جرم

)0 40من تبريز  1خروار /01   640سير   5مثقال  1مثقال و  گرم(

مثقال 2200) 4  سير 80) 3  خروار 2/0 )2  ز من تبري 4 )1
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16: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ

اگر شخص. بيند ذرع را مي 150فاصلة  درشخصي در كنار يك كوه قرار گرفته و در مقابل خود كوه ديگري  -87

23صوت در هوا ثابت و برابر  تنديفرياد بزند و  12 10 Mm
/

hs
 باشد، شخص پس از چنـد ثانيـه بـراي

.)متر است سانتي 104 با هر ذرع معادل(خود را خواهد شنيد؟  صداي انعكاسدومين بار 

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

62بوده و يك جسم فضايي با تندي ثابت  576Auدو سياره از يكديگر مستقيم فاصلة -88 10 سال نوري بر

كشد تا اين جسم از يكي از طول مي روز زميني انهشبدر اين صورت، چند  .كند ساعت در فضا حركت مي

111معادل  Auهر (به سيارة ديگر برسد؟  در مسيري مستقيم دو سياره 5 10/  متر و هـر سـال نـوري

46معادل  10 Au است(.

1( 200  2 (240  3 (4800  4 (400  

2dصورت  به SIطي شده توسط يك خودرو در  معادلة مسافت -89 Av BF  اگر . استv  وF به ترتيب

ترتيـب از بـه  SIدر  B و A هـاي  كميت تندي خودرو و نيروي خالص وارده بر خودرو باشند، يكاهاي

راست به چپ كدام است؟

1( 
2

sو2 m

kg s
2 (

2
2 kgو s

mm

3 (2 kgو2 m

m s
4 (

2 2
sو s

kg m

8مقداردر طي محاسبة يك كميت به  -90
210 cm

g.ms
مقدارو در طي محاسبة كميتي ديگر به  

2
410 mg

km.ns
 

شود؟ مي هاي زير گزينهدر يكديگر برابر با كدام يك از  مقدارضرب اين دو  حاصل. ايم رسيده

1( 17
310 kg

s
   2 (1710 kg

s
 

3 (11
310 kg

s
   4 (1110 kg

s
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17: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيمهر 20 زمونآ –) 2(پروژة 

............. نشان داده شده در شكل مقابل،  جانور -91
.باشد داراي هفت ويژگي مرتبط با حيات مي )1
.ها است اي از نورون در بدن خود داراي مجموعه) 2
.هاي محيطي است خوار و فاقد توانايي پاسخ به محرك گياه )3
.كند حركت ديگرتواند هزاران كيلومتر را به سمت محيط  مي) 4

. ....ژن در مهندسي  -92
.شود هاي ساير علوم استفاده مي هاي اطالعاتي و ارتباطي، از پژوهش  برخالف فناوري )1
.ها تنها به صورت چاپي ميسر است هاي اطالعاتي و ارتباطي، امكان ثبت داده  همانند فناوري) 2
.شود جانداران تراژن استفاده مي زنده، تنها از هاي زيستي هاي مشاهدة سامانه  برخالف فناوري )3
.را بررسي كرد ها  مولكول گروهي از توان هاي زيستي زنده، مي هاي مشاهدة سامانه  همانند فناوري )4

كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -93
»....توان  شناسي مي علم زيست ةامروزه در محدود«

.ست يافتدتر  محصوالت بيشهاي اصالح شده با  به توليد ذرت )1
.ها را به آساني شناسايي كرد آن هاي ارثي افراد، هويت  با توجه به بيماري) 2
.هاي كشاورزي از گياهان اصالح شده استفاده كرد به منظور مبارزه با آفت )3
.اري افزايش فشار خون كاستيمآور بودن ب  ها، از مرگروبا استفاده از نسل جديد دا) 4

؟نداردبررسي اطالعات ژني ضرورتي ، چند مورد از موارد زير در -94
پزشكي شخصي -
پذير تامين انرژي تجديد -
ها گياهان به بيماري تممقاوبهبود  -
گياهان زراعي و غير زيستي عوامل ميانهاي سودمند  تر تعامل شناخت بيش -
1 (1  2 (2  3 (3  4(  4  

يابي زيستي مكان خاصي در سلسله مراتب سازمان واسطة پيدايش ويژگي حيات به ختلف حيات كهكدام گزينه، دربارة بخشي از سطوح م -95
 دارد، درست است؟

.گردد از مجموع چند ياخته ايجاد مي )1
.در اغلب جانداران، واحد ساختاري و عملي حيات است) 2
.جانداران زنده را داشته باشد هفت ويژگيتواند به تنهايي  مي) 3
.شود هاي زيستي در آن انجام مي تر فعاليت ترين سطح ساختاري است كه بيش ايينپ )4

است؟ نادرستي نيب جانداران ذرهكدام گزينه دربارة  -96
 .سازگان تعامل ندارند گونه در بوم با جانداران غير هم) 1

.پذير است مشاهدة دنياي آنها فقط با چشم مسلح امكان) 2
.دهد يانجام م يكسانيكار ، همة آنهادناي موجود در ساختار ) 3
.دكن يم كمك به آنها ط،يدر مح يسازش و ماندگار يدارند كه برا ييها يژگيو )4

.شود توجيه مي................. فقط براساس نگرش ................. شناسي،  ر زيستد -97
نگري كل-هاي اسكلتي بدن انقباض ماهيچه) 1
نگري جزء -نورشدن ساقه گياه به سمت  خم) 2
 نگري كل - تاثير اجتماعات ميكروبي بر زندگي جانداران) 3

جزءنگري - حركتيهاي دستگاه  هاي ساختاري اندام ويژگي) 4

)1( شناسي زيست
  دقيقه 20

شناسي، ديروز، امروز و زيست
1فصل  فردا
12تا  1هاي  صفحه
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18: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيمهر 20 زمونآ –) 2(پروژة 

است؟ نادرست از حيات كدام گزينه در ارتباط با سطح نشان داده شده -98
.شود تنوع تنها بين جانداران آن مشاهده مي) 1
.چند سويه با هم دارند اجزاي اين سطح ارتباطات )2
.اند دارند و منظم را يابي سطوحي از سازمان آن قطعا جانداران) 3
.توانند با هم تعامل داشته باشند هاي متفاوت مي هاي گونه افراد جمعيت در اين سطح )4

 ؟نيستكدام گزينه از كاربردهاي مهندسي ژن  -99

ها ها به دناي آن افزايش كيفيت محصول گياهان زراعي با انتقال ژن) 1
بوم انتقال صفت يا صفاتي از يك جاندار به جانداران ديگر در يك زيست )2
هاي گياهي و تهيه مواد مغذي تغيير مقاومت گياهان به بيماري) 3
هايي براي تجزيه بهتر سلولز توليد آنزيم)4

.است.............. ناشي از .......... گفت  توان نميشناسي نوين،  در زيست - 100
شناسي سوء استفاده از علم زيست - توليد سالح زيستي) 1
ها بين افراد يك جمعيت توليد جانداران تراژن ـ انتقال ژن) 2
شناسان ـ پي بردن به ساختار مولكول دنا تغيير نگرش زيست) 3
اطالعاتي و ارتباطي هاي فناوريكار گيري  بههاي جانداران ـ  شناسايي مجموعه ژن) 4

شناسان بايد پاسخ داده شود؟ هاي زير توسط زيست چند مورد از پرسش - 101
ها را درمان كرد؟ گيري نمود و يا آن هاي ارثي پيش چگونه بايد از بيماري) الف
؟كنيمهايي مانند الكل را جانشين بنزين  چگونه سوخت) ب
چرا نبايد مارها را بكشيم؟) ج

  1) 4  2) 3  3) 2صفر) 1
.............  ،مهمي دارند  ها نقش ها و بيماري ي مواد مغذي و حفاظت از گياهان در برابر آفت جانداراني كه در تهيه - 102

.تنوع كمتري از جانداران ديگر دارند) 1
.يابند هايي هستند كه به بافت تمايز مي ياخته) 2
.دهند اي از انرژي خود را به صورت گرما از دست مي بخش عمده) 3
.هاي انساني به جانداران تراژن تبديل شوند توسط ژن  توانند در مهندسي ژن مي) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 103
» .............شناسي، با استفاده از  پژوهشگران زيست«

.كنند ه صورت جداگانه بررسي ميهاي مختلف پيكر جاندار را ب نگري، بخش جزء) 1
 .كنند نگري، اثر عوامل محيطي موثر بر حيات را بررسي نمي نگري برخالف كل جزء) 2

 .وضعيت محيط درون بدن را توجيه كنند نگه داشتن تقريبي ثابتتوانند  نگري، نمي كل) 3

.ي پيچيده به دست آورند نهتوانند تصويري جامع و كامل از يك ساما نگري، مي نگري برخالف جزء كل) 4
 است؟ نادرستكدام گزينه  - 104

.هاي زياد را ميسر كرده است هاي اطالعاتي امكان ذخيره، تحليل و پردازش اطالعات با حجم آوري فن) 1
.زيستي هستند هاي اخالق محرمانه بودن اطالعات ژني و توليد جانداران تراژن از موضوع) 2
.هايي را در جامعه فراهم كرده است زمينة سوء استفاده هاي جانداران ورزي در ژن دست) 3
.اي كه زنده است وجود ندارد ي اجزاي درون ياخته، در ياخته امكان مشاهده) 4

)گواه(آزمون شاهد 
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است؟ نادرستكدام گزينه  - 105
.رسند كنندگي بسيار زياد مي گياهان خودرو برخالف گياهان زراعي، در مدتي نسبتاً كوتاه به توليد) 1
 .تر كمك نمايند توانند به رشد گياهان و توليد محصوالت بيش هاي خاك مي قارچ ها و باكتري) 2

 .دما برخالف حشرات بر روي ميزان توليد محصوالت گياهي دخالت دارد) 3

.آيد طور مستقيم يا غير مستقيم از گياهان به دست مي غذاي انسان به) 4

..........هر نوع سوخت داراي منشأ زيستي  - 106
.آيد دست مي از جانداران امروزي به يليو غير فس )1
 .آيد به دست مي اي طي فرآيند چرخه هاي روغني از گياهان و دانه) 2

 .شود الزاماً باعث كاهش كربن دي اكسيد جو و كاهش گرمايش زمين مي) 3

.شود زا بوده و باعث باران اسيدي نمي كه سرشار از سلولز است، فاقد مواد سرطان) 4

؟باشد نميها صحيح سازگان زير در مورد بوم كدام مورد - 107
.داخلي كشور است ةترين درياچايران، بزرگ ةهاي آسيب ديدسازگانيكي از بوم) 1
.سازگان، امكان احياي موارد آسيب ديده وجود دارد با استفاده از اصول علمي بازسازي بوم) 2
.سازگان آسيب وارد كند نيست به بومگسترش كشاورزي با توجه به افزايش توليدكنندگان ممكن ) 3
.اي از منابع و سودها است كه به ميزان توليدكنندگان آن بستگي دارد سازگان، مجموعهخدمات بوم) 4

.............هاي  انرژي - 108
.كنند ناپذير هوا را آلوده نمي تجديد) 1
.شوند ناپذير طي استخراج نيز باعث تخريب محيط زيست نمي تجديد) 2
.شوند هاي زيستي باعث گرمايش زمين مي گاز و سوخت انندفسيلي م) 3
.است... هاي روان، باد، خورشيد و زمين گرمايي و  پذير شامل آب تجديد )4

كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 109
»....در پزشكي شخصي «
.رعايت اخالق زيستي بايد مورد توجه پزشكان قرار گيرد) 1
.ترين اثرات جانبي را داشته باشد شود كه كم از داروهايي استفاده مي) 2
.شود هاي فرد بررسي مي ها به جاي مشاهدة حال بيمار، ژن براي تشخيص و درمان بيماري) 3
.طور كامل از بين برد هاي ارثي فرد آگاه شد و با اقدامات الزم، اثرات آن را به توان از بيماري مي) 4

در بهبود كيفيت زندگي انسان موثر باشد؟ تواند از موارد زير، ميچند مورد  - 110
شناخت روابط گياهان زراعي با محيط زيست) الف
هاي ميكروبي در ارتباط با گياهان استفاده از اجتماع) ب
 پايدار كردن بوم سازگان حتي در صورت تغيير اقليم) پ

ن زراعيهاي دلخواه از گياهان خودرو به گياها انتقال ژن) ت
1 (1  2 (4  3 (3  4 (2  
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Li He A

O C B

Zn Mg C

Cl F D









7 4
3 2

18 2 12
8 6

65 2 24
30 12
35 19
17 9

2 1

روند تشكيل عنصرها در كدام گزينه به درستي آمده است؟ - 111
مهبانگهليمهيدروژنهاي زيراتمي ذرهعنصرهاي سبكعنصرهاي سنگين )1
مهبانگنهيدروژهاي زيراتمي ذرههليمعنصرهاي سبكعنصرهاي سنگين) 2
مهبانگعنصرهاي سنگينكعنصرهاي سبهليمهيدروژنهاي زيراتمي ذره) 3
مهبانگهاي زيراتمي ذرههيدروژنهليمعنصرهاي سبكعنصرهاي سنگين) 4

38عنصراز  - 112 X2يون پايدارX 2بهتواند عدد اتمي عنصري باشد كه كاتيوني مشا يك از اعداد زير مي  كدام. شناخته شده استX 

دهد؟ ميتشكيل 
1 (13  2 (16  3 (20  4 (31  

باشد؟ هاي زير صحيح مي ها چند مورد از عبارت هاي سرطاني توسط راديوايزوتوپ يند تشخيص تودهابا توجه به فر - 113
.دهد هاي غير سرطاني نشان نمي آشكارساز وجود گلوكزهاي حاوي اتم پرتوزا را در سلول) الف
.يابد تنها گلوكز حاوي اتم پرتوزا تجمع ميدر ميان انواع گلوكز،در محل توده سرطاني ) ب
.ندنك ري جذب ميتشبيميزان گلوكز  ي بدنها سلولسرعت رشد غيرعادي و سريع خود نسبت به ساير  علت به هاي سرطاني سلول) پ
  3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

در نظر Dو  A، B، Cبه ترتيب  را در هر رديف 2ستون  ذراتهاي  به تعداد الكترون 1ن عناصر ستو يها اگر نسبت تعداد نوترون - 114
بگيريم، كدام گزينه صحيح است؟

1 (A D C B  

2 (B A C D  

3 (A B C D  

4 (A B D C  

در كدام گزينه آمده است؟» ب«سوال  نادرست پاسخو » پ«و  »الف« هاي درست سوال پاسخ - 115
اي عناصر امروزي برحسب كدام معيار است؟ چيدمان عنصرها در جدول دوره) الف
اي عناصر قرار دارند، چگونه است؟ كه در هر ستون جدول دوره خواص شيميايي عناصري) ب
 ؟باشد د، چگونه ميناي قرار دار عناصري كه در يك دوره از جدول دوره شيميايي خواص) پ

يكسانـ  مشابهـ  اتميعدد ) 2  ـ متفاوت  يكسانعدد جرمي ـ ) 1
شود ـ يكسان رار ميطور مشابه تك عدد جرمي ـ به) 4  ـ متفاوت  يكسانعدد اتمي ـ ) 3

، درست است؟مورد نظربا توجه به جدول زير كدام مطلب دربارة عنصرهاي  - 116
M  Z  A  X  عنصر

  44  43  44  43عدداتمي
جرمي   99  99  101  101عدد

.يگرنددايزوتوپ يك X و Aو دو عنصر  Zو  Mعنصر دو ) 1

1تر از  بيش Mها در عنصر  روتونپها به  نوترون نسبت شمار) 2 .بنابراين اين عنصر ناپايدار است ،است /5

.اي ساخته شود هاي هسته موجود در جهان بايد با استفاده از واكنش Aهمة عنصر ) 3

99يونيون يديد با ) 4
44 X، كند جذب مي يد هنگام جذب يديد، اين يون را نيزئاندازة مشابهي دارد و غدة تيرو.

  دقيقه 20)1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي
بندي تا پايان طبقه 1فصل 

عنصرها
13تا  1هاي  صفحه
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21: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيمهر 20 زمونآ –) 2( ةپروژ

 (ب)

يكسان هستند؟ ،هاي يك عنصر در چه تعداد از موارد ذكر شده ايزوتوپ - 117
»عمر ها ـ پايداري ـ نيم ها ـ چگالي ـ ميزان بار يون پايدار آن تعداد پروتون«
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 اند؟ بيان شده ادرستنزير چند مورد از موارد  - 118

يراتمي، با گذشت زمان و افزايش دما گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده متـراكم شـدند وهاي ز پس از مهبانگ و پديد آمدن ذره) الف
.وجود آوردند را به ها سحابي

.تر وجود دارد اي امكان تشكيل عناصر سنگين از عناصر سبك هاي هسته در طي واكنش  )ب
.شود م ميتر فراه باالتر باشد، شرايط تشكيل عناصر سنگين اي هر چه دماي ستاره) پ
 .ها شدند ها و كهكشان ستاره شها سبب پيداي سحابي) ت
صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

 زير كامالً درست است؟ موارد از مطالبكدام  - 119

.برابر شمار عنصرهاي ساختگي است 5/3بيش از  شده  شناخته شمار عنصرهاي طبيعي) الف
99)ب

43 Tc  اي ساخته شد در واكنشگاه هستهنخستين عنصري بود كه.
235سوخت راكتورهاي اتمي، ايزوتوپ) پ Uاست تر بيشدرصد  7/0باشد كه فراواني آن در مخلوط طبيعي از  مي.
.است اي هاي صنايع هسته ها همچنان از جمله چالش فع آندراكتورهاي اتمي فاقد خاصيت پرتوزايي است اما  پسماندهاي) ت
»ب«و  »الف«) 4  »ت«و  »الف«) 3  »پ«و  »ب«) 2   »ت«و  »پ«) 1

است؟ نادرستكدام عبارت  - 120
.عنصر است 18و  8ترتيب  هاي دوم و چهارم جدول تناوبي به تعداد عناصر در دوره) 1
.عنصر است 32هاي ششم و هفتم جدول تناوبي با  ترين دوره مربوط به دوره طوالني) 2
.اي قرار دارد  جدول دوره 16در گروه  52Teو  34Seعناصر ) 3
88عنصر راديم ) 4 Ra اي است ترين عنصر گروه اول جدول دوره سنگين.

بابت تابش بـه از حجم خورشيد 3cmچنددر طي يك سال به تقريب  ،ژول انرژي به سوي زمين گسيل كند 2210اگر خورشيد روزانه  - 121
g روز در نظر بگيريد 365يك سال را (شود؟  كاسته مي سمت زمين m

/ ,c
scm

   8
31 4 3 خورشيد 10 )چگالي

1 (72 9 10/    2 (102 9 10/   3 (74 2 10/   4 (104 2 10/ 

:توان دريافت كه دو كرة زمين و مشتري مي درفراواني عنصرها  درصدبا مقايسة   - 122
.تري در كرة زمين وجود دارد گازهاي نجيب بيش) 1
.دهند تشكيل ميمشتري را  تري از سيارة درصد كم ،نهيدروژعنصر عنصرهايي مانند هليم، نيتروژن، كربن، اكسيژن نسبت به ) 2
.تر است ، بيشسياره مشتري در هر دو كره، عنصرهاي فلزي وجود دارد اما درصد اين عنصرها در ) 3
.دارند كرة زميندرصد فراواني را در  50تر از  به جز عنصر آهن، بقيه عنصرها كم) 4

92در مورد  - 123 U كدام مورد زير درست است؟
235اتم  70دود حاتم اورانيم در  1000در يك نمونه طبيعي از عنصر اورانيم به ازاي هر ) 1 U وجود دارد.
.باشد ترين نافلز پرتوزاي كشف شده توسط بشر مي شناخته شده) 2
.سازي انجام شود لذا بايد غني ،باشد كاربرد دارد در نمونه طبيعي پايين مي اي جايي كه درصد فراواني ايزوتوپي از آن كه به عنوان سوخت راكتور هسته از آن) 3
.شود اي ساخته مي هسته) راكتور(در طبيعت وجود ندارد و به طور مصنوعي در واكنشگاه ) 4

راست به چپ در كدام ترتيب از موارد الف، ب و پ بهدهد،  با توجه به نمودار زير كه نحوة تشكيل عناصر سنگين و سحابي را نشان مي - 124
گزينه آمده است؟

لف   )عناصر سنگين  ا I(عناصر سبك  (

II(  ............ و عنصر نعنصر هيدروژ  (پ) سحابي

كم شدنهاي شيميايي ـ هليم ـ سرد و مترا واكنش) 1
اي در دماي بسيار باال ـ هليم ـ سرد و متراكم شدن هاي هسته  واكنش) 2
اي در دماي بسيار باال ـ كربن ـ افزايش دما هاي هسته واكنش) 3
هاي شيميايي ـ كربن ـ افزايش دما واكنش) 4
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22: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيمهر 20 زمونآ –) 2( ةپروژ

 است؟ نادرستاي عنصرها  كدام مطلب در مورد جدول دوره - 125

16S ،33عناصر ) 1 As  52وTe ها از نظر شيميايي رفتار مشابهي دارند در واكنش با ساير اتم.
.هر خانه از جدول حاوي برخي اطالعات شيميايي مانند عدد اتمي، نماد شيميايي، نام و جرم اتمي ميانگين عنصر مورد نظر است) 2
.شود آغاز مي Aو طال، دو حرفي است كه همگي با حرف د سه عنصر آلومينيم، آرگوننما) 3
.شود ختم مي 18در گروه  118اي عنصرها از عنصر هيدروژن با عدد اتمي يك آغاز و به عنصري با عدد اتمي   جدول دوره) 4

چه تعداد از مطالب زير صحيح است؟ - 126
.درصد فراواني بيشتري دارد  ناپايدارترين ايزوتوپ ،هاي يك عنصر ن ايزوتوپدر ميا) الف
.پايدارترين شكل ايزوتوپ هر عنصر نمايش داده شده است جرم اتمي در هر خانه از جدول تناوبي تنها) ب
.تر است  اول و هفدهم كم هاي جدول از عناصر گروه 18ي عناصر گروه رپذي واكنش) پ
 .توان به مقدار زياد توليد و به مدت طوالني نگهداري كرد يم را نميسنعنصر تك) ت

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

Bةارتاي س هاي هسته تر از عناصر شركت كننده در واكنش بسيار سنگين A اي ستارة هاي هسته اگر عناصر شركت كننده در واكنش - 127

 كدام است؟ از راست به چپ پاسخ صحيح موارد زير به ترتيب باشد، 

دماي كدام ستاره باالتر است؟) الف
شود؟ تر سنگين يپخش عنصرهاد سبب توان انفجار كدام ستاره مي) ب

1 (A B   2 (B B   3 (A A   4 (B A

 دهد، عبارت كدام گزينه صحيح است؟ اي را نشان مي با توجه به شكل زير كه بخشي از جدول دوره - 128

  . است I، 22و  Dعنصر دو اختالف عدد اتمي ) 1
2هايي با بار  ونترتيب ي توانند به  مي Hو  Gعنصرهاي ) 2   1و توليد

  . كنند
  . اي وجود دارد عنصر در جدول دوره J ،24و  Cبين دو عنصر ) 3
  . باشد مي اي دوره دولترين عنصر دورة دوم ج سبك Aعنصر ) 4

اش را ذرات خنثـي تشـكيل درصـد از ذرات درون هسـته   60 و باشـد  مـي  90 آن يجرمـ عدد  كه Aاتم يفرضيزوتوپ در رابطه با ا - 129
باشد؟ مي نادرستكدام عبارت  ،دهند مي

85فرضي با اتماين اتم ) 1
36 B باشند مي ايزوتوپ يكديگر.

2هايش برابر  ونرتنوهاي اين عنصر به تعداد  نسبت تعداد الكترون) 2
.باشد مي3

.دهد اي واكنش مي اين عنصر به سرعت با عناصر گروه اول جدول دوره) 3

2هاي يون پايدار هاي اين عنصر با تعداد الكترون  تعداد الكترون) 4
38Sr  برابر است.

هاي زير در ارتباط با عنصر هيدروژن صحيح است؟ كدام يك از عبارت - 130

7هاي طبيعي هيدروژن در ميان ايزوتوپ) 1
1 H ترين ماندگاري را دارد كم.

.خود است نوترون در هستة 3ي هيدروژن داراي ترين ايزوتوپ طبيع سنگين) 2

5مر ايزوتوپع نيم) 3
1 H4عمر ايزوتوپ تر از نيم كم

1 H است.

4 (2
.باشند هاي طبيعي هيدروژن پايدار مي از ايزوتوپ3

شمارة گروه  13  14  15  16
شمارة دوره

D  C  B  A  2
H  G  F  E  3
L  K  J  I  4
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.ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
شـروع به موقع

)ي نظرخواهي آمده است علمي در ابتداي برگههاي  گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2
.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  شآيا دان -295

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي و بعداً وارد حوزه ميشوند  بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ ارزيابي ميآزمون امروز را چگونه  عملكرد و جديت مراقبان -296

خيلي خوب) 1
خوب) 2
متوسط) 3
ضعيف) 4

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده مي خروج زودهنگامي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

.شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
گاهي اوقات) 2
به ندرت) 3
گاه خير، هيچ) 4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

خيلي خوب) 1
خوب) 2
متوسط) 3
ضعيف) 4

؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: )هاي نظم حوزه سؤال( نظرخواهي

.مراجعه نماييد لينك زيردار اين آزمون به  هاي دام ي سؤال جهت مشاهده
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 )افسانه احمدي(    - 1

 ي گل بوته: گلبن/  مهلكه، زمين پست، هالكت: ورطه

  )فارسيكتاب  14تا  10هاي  صفحه واژه،(

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

 )پور خان سپهر حسن(    - 2

، »هـالل «. حالل نيسـت   گويد اين چيزها حرام است، شاعر مي» الف«در بيت 

ه    » ب«بيت  در. است» ماه ناقص« گويـد كـه    اي مـي  نيـز شـاعر از غـم و غصـ

  .  يعني داستان» قصه«. كند فريادش را به آسمان بلند مي

  )فارسيكتاب  17و  16هاي  صفحهامال،  واژه،( 

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

 )پور خان سپهر حسن(    - 3

  . تبه همين شكل درست اس» روش«به معناي » نمط«امالي 

  )فارسيكتاب  14 ي صفحه امال،(

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

 )پور خان سپهر حسن(    - 4

در ديگر ابيات . كند انديشي توصيه مي مخاطب را به عاقبت» 2«ي  بيت گزينه

 . مفاهيم عاشقانه بارزتر است

  )يفارسكتاب  12 ي صفحهتاريخ ادبيات،  هاي ادبي و زباني، دانش(

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

 )آگيتا محمدزاده(    - 5

. مفعول اسـت » بلندي«، »بلندي را يافت«ي  در بيت صورت سؤال و در جمله

  :ها بررسي گزينه

  . مفعول ندارد: »1«ي  گزينه

  .  مفعول است» دشمنانش«و » دوستانش«: »2«ي  گزينه

  . استمفعول » لشكرآراي«: »3«ي  گزينه

   .مفعول است »او«: »4«ي  گزينه

  )فارسيكتاب  16 ي صفحههاي ادبي و زباني،  دانش(

 )آگيتا محمدزاده(    - 6

ا  . كند اي ديگر را وصف نمي در بيت نخست ضمير است، چرا كه واژه »آن« امـ

  .»وصف«صفت اشاره است براي   شده در بيت دوم، مشخّص» آن«

  )فارسيكتاب  10 ي  صفحه هاي ادبي و زباني، دانش(

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

 )آگيتا محمدزاده(    - 7

  . آميزي است حس» 3«ي  در بيت گزينه» شعر نازك و شيرين آبدار«

  )فارسيكتاب  15 ي صفحه هاي ادبي، آرايه(

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

 )حميد اصفهاني(    - 8

اشاره به داستان زندگي محمود غزنـوي و  . »مثل محمود«يعني » محمودوار«

هـاي تشـبيه،    ترتيب آرايـه  به  ،»1«ي  در بيت گزينه» سر«معناي غيرحقيقي 

كـه عشـق بـه او     همچنـين ايـن  . تلميح و مجاز را در اين بيت سـاخته اسـت  

   .بخشي است داده است، شخصيت» بندگي«

  )فارسي كتاب 16و  15 يها صفحه ،هاي ادبي آرايه(

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

 )حميد اصفهاني(    - 9

اي درون صـدف قـرار    ابيات صورت سؤال برآمده از اين باور است كه اگر قطره

ديگـر  . هم آمده اسـت » 4«ي  اين باور در بيت گزينه. شود مرواريد مي بگيرد، 

ي  كــدام از قطــره گوينــد، هــيچ ابيــات هرچنــد از صــدف و مرواريــد آن مــي 

  .  گويند مرواريدشده نمي

    )فارسيتاب ك 16ي   صفحه مفهوم،(

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

 )حميد اصفهاني(    -10

كنـد، زيـرا از    ده بودن خداوند اشاره مـي  مستقيماً به روزي» 4«ي  بيت گزينه

ديگـر  . شود ، تمام نميخورند اند و مي گويد كه هرچه از آن خورده اي مي سفره

» 2«و » 1«هـاي   ابيات گزينـه . ده بودن خداوند ارتباطي ندارند ابيات به روزي

شكايت از زمانـه و بيـان برتـري    » 3«ي  در مدح امير زمان است و بيت گزينه

  . خود

  )فارسيكتاب  10ي  صفحه مفهوم،(

 )1(فارسي 
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  )مريم آقاياري(   -11

»قاعـة  «/ بـه : »إلـي «/ متانبه همراه دوس: »مع أصدقائي«/ رفتم: »ذهبت

ــار ــاه: »المط ــالن فرودگ ــتقباللإل«/ س ــتقبال : »س ــراي اس ــاعبين / ب اللّ

  فوتبال: »كرة القدم«/ بازيكنان برنده: »الفائزين

 )تركيبي، 1 ترجمه، درس( 

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

  )سيدمحمدعلي مرتضوي(   -12

سـاعتي در سـالن مدرسـه     زآمـو  هـر دانـش  : »3«ترجمة صحيح گزينـة  

  !نشيند مي

 )تركيبي، 1 ترجمه، درس( 

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

  )مريم آقاياري(   -13

 ، باران را روي زمـين فرسـتاد  ابراز  پروردگارمان«: درست عبارت ترجمة

  »!)نازل كرد(

 )تركيبي، 1 ترجمه، درس( 

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

  )فرشته كياني(   -14

   .صحيح است» ريزان«به معني » منهمرة«با توجه به متن درس، كلمة 

 )3و  2 يها  ، صفحه1 ترجمه، درس( 

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

  )فرشته كياني(   -15

» شـاخه : غُصـن «و مفردشـان   بـوده هر دو جمع مكسر  غصونو  انأغص

  .است

 )، تركيبي1 رس، دمفهوم( 

  )فرشته كياني(   -16
عبدالرحمان، . (وگوي صحيحي نيست به لحاظ مفهومي، گفت» 3«گزينة 

  !)ايران را دوست دارم/ اي؟ تاكنون به ايران سفر كرده آيا

  .آورده شود» ال«يا » نعم«در جوابِ اين سؤال، بايد 
 )4، صفحة 1 ، درسمفهوم( 

----------------------------------------------  
  )سيدمحمدعلي مرتضوي(   -17

) تبـديل بـه  (چگونـه  ! درخـت نگـاه كـن    به! اي فرزندم«: عبارت ترجمة
  »!بيرون آوردهاي لذيذ  چه كسي از آن، ميوه و شددرختي 

 )3و  2 ي ها ، صفحه1 ، درسمفهوم( 

----------------------------------------------  
  )فرشته كياني(   -18

همگي اوقات روز هستند ولي » صبح: صباح« و» زرو: نهار«، »شب: ليل«
  .ارتباطي با اين موارد ندارد» ستاره: نجمة«

 )تركيبي، 1 ، درسمفهوم( 

----------------------------------------------  
  )مريم آقاياري(   -19

هايش ريزان  آن همان خدايي است كه نعمت«: بيت صورت سؤال ترجمة
  ».است

 هـم  »2«هاي الهي اشـاره دارد كـه بـا گزينـة      عمتبيت به فراواني ناين 
  .استمفهوم 

  ديگرهاي  تشريح گزينه

ماننـد  ) شـود  اري نمـي گـز  سپاس( شود نعمتي كه شكر نمي: »3«گزينة 
  »!شود گناهي است كه بخشوده نمي

  !اش ببيند ه اثر نعمتش را بر بندهخداوند دوست دارد ك: »4«گزينة 
 )3، صفحة 1 ، درسمفهوم( 

----------------------------------------------  
  )مريم آقاياري(   -20

مورد » يا«مذكّر است و با توجه به  ،و در اصل» خأ«جمع مكسر » إخوة«
) اجلسـوا (خطاب قرار گرفته است و فعل امر دوم شـخص جمـع مـذكّر    

  .براي آن مناسب است

  ).رود اجلسنَ براي دوم شخص جمع مؤنث به كار مي(

ـ «باشيد كه دو كلمة  دقت داشته ـ  وةإخْ و » أخ«جمـع مكسـر   » وانو إخْ
  .باشد مي» أخ«مثناي » أخَوان«

 )تركيبي، 1 ، درسقواعد اسم( 

)1(زبان قرآن عربي 
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  )كتاب جامع(   -21

/ آفريــد: »خَلَــقَ«/ كــه: »الّــذي«/ ســپاس بــراي خداســت: »الحمــد هللاِ«
»و األرض ــماوات ــلَ«/ هــا و زمــين آســمان: »الس عقــرار داد، نهــاد: »ج /
  روشنايي: »النّور«/ ها تاريكي: »لماتالظُّ«

 )ترجمه( 

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -22

  : هاي ديگر تشريح گزينه
. / نيست زيرا اين كلمه مثني است» يجناح«معادل » بال«: »2«گزينة 

  .ترجمه نشده است» بهما«
مضاف بـودن  . / عربي ندارد تعبارمعادلي در » مانند پرنده«: »3«گزينة 

  .ترجمه نشده است» بهما«. / رعايت نشده است» جناحي «
. / عربي ندارد عبارتدر ) به صورت تأكيد(، معادلي »مسلّماً«: »4«گزينة 

» ...حتي نقـدر  «مناسبي براي  ترجمة» نشان دهيم... رت خود را تا قد «
  .ترجمه نشده است» بهما«. / نيست

 )ترجمه(

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -23

  .گشت مي): معادل ماضي استمراري است( »يبحثُ... كانَ «
 )ترجمه(

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -24

كه مربوط بـه دوم شـخص مفـرد مؤنـث اسـت،      » ك«با توجه به ضمير 
  .نامناسب است» علي«پس  د، نه مذكر؛دهنده بايد مؤنث باش خپاس

 )مفهوم( 

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -25

  اي؟ كنون به شهر ما سفر كردهآيا تا: سؤال
  )اول شخص مفرد در صيغةفعل ( !ام نه، سفر نكرده: پاسخ

 )مفهوم( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )كتاب جامع(   -26
    »گرفتنپند «: متن براي عنوان مناسب
 هاي ديگر تشريح گزينه

  )فقر كامل(تنگدستي : »1«گزينة 
  نااميدي : »3«گزينة 
  زندگي ساده: »4«گزينة 

 )درك مطلب( 

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -27

  .مرد ثروتمندي بود ،هنخا حبصا
 هاي ديگر تشريح گزينه

  .صحيح است!) دي نبوددر خانه چيزي براي دز(: »2«گزينة 
  .صحيح است!) مرد فقير ديدگاه دزد را عوض كرد سخن(: »3«گزينة 
  .صحيح است !)گفت خانه صاحبدزد پذيرفت چيزي را كه (: »4«گزينة 

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -28

  !پشيمان شد دزد به اشتباه خود پي برد و
 هاي ديگر تشريح گزينه

  !خانه در روز دنبال دزد گشت صاحب: »1«گزينة 
  !فرياد زد خانه هنگام سرقت بيدار شد و صاحب: »2«گزينة 

  !)خندد، قطعاً فرياد نزده است كسي كه مي(
  !خانه كسي را در منزل نيافت صاحب: »3«گزينة 

 )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -29

  !يابي نمي ،نگرد ؛مگشتم نيافت
 هاي ديگر تشريح گزينه

  !گردي؟ چرا مثل من در روز دنبال كاري نمي: »1«گزينة 
ا براي دستيابي به آن ه چه را كه شب كني آن روزي پيدا مي: »2«گزينة 

  !تالش كردي
وجـوي چيـزي كـه     روز وقـت مناسـبي اسـت بـراي جسـت     : »4«گزينة 

  !خواهي مي
 )رك مطلبد(

----------------------------------------------  
  )كتاب جامع(   -30

  جست وجو كردم     :»بحثت عن«
 )درك مطلب(

                                                 مطلب ترجمة متن درك
خواست  و ه بوداي شد كه صاحبش را مردي ثروتمند پنداشت دزدي وارد خانه

كـرد آن را   وجـو  پس هنگامي كه خانه را جست. بدزدد، در آن است راچه  آن
بـا وجـود   ! كند زندگي ميدر آن فقير يافت كه فقط يك مرد  كوچكاي  خانه

خانـه از خـواب    اين دنبال چيزي براي دزديدن گشت، پـس ناگهـان صـاحب   
تـو  ! بيچـاره : وجود دزد را احساس كرد، پس خنديد و به او گفت بيدار شد و

مـن در روشـنايي روز دنبـالش     گـردي كـه   يدر تاريكي شب دنبال چيزي م
  !خانه را ترك كرد ،پشيمان شرمنده و او ،در نتيجه. نيافتمآن را گشتم و 
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 )تبريز -فيروز نژادنجف(      -31

طلبد آن مقدار  آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي: سورة اسراء 18ترجمة آية 

دهيم سپس دوزخ را براي او قرار  مي - يمو به هر كس اراده كن - از آن را كه بخواهيم

  .خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود

  )17، صفحة 1درس (

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

  )كبير مرتضي محسني(   -32

انسان خود بايد هدف از خلقت خـود را بشناسـد و آن را   «: »2«صورت صحيح گزينة 

به سوي آن گام بردارد، در حـالي كـه گياهـان بـه صـورت طبيعـي و       انتخاب كند و 

  ».كنند حيوانات به صورت غريزي به سوي هدف خود حركت مي

  )16و  15 هاي صفحه، 1 درس(

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

 )كبير مرتضي محسني(      -33

يرا نعمت و پاداش دنيا و ارتباط خداوند و تقرب و نزديكي به او، برترين هدف است ز

، »الدنيا و اآلخرة اهللا ثواب ندالدنيا فع من كانَ يريد ثواب«: آخرت، همه نزد اوست

اي دوست، «: ش راا او را به عنوان هدف اصلي قرار دهيم نه آفريده پس بهتر است

  »…شكر بهتر 

  )21، صفحة 1 درس(

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

 )كبير مرتضي محسني(      -34

ا نهايت طلب انسان جز ب روح بيفهميم  مي، »لعالمينهللا رب ا«با توجه به عبارت 

  .گيرد ها يعني خداوند متعال آرام نمي ها و زيبايي پايان خوبي سرچشمة بي

  )22 و 21هاي  ، صفحه1درس (

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

 )تانلرس -فردين سماقي(      -35

او اگر  »نهايت طلبي بي«و  »متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ويژگي 

گوي اين دو ويژگي باشد آن هدف  كنيم بهتر بتواند پاسخ هدفي را كه انتخاب مي

  .تر است كامل

  )20، صفحة 1درس (

  )صالح احصائي(   -36

هداف اخـروي و اهـداف   ا ريزي انسان بايد دربرگيرندة آيات قرآن كريم، برنامه در بيان

هـاي   اي تنظيم شود كه اهداف اخروي اصل قرار گيرند و هدف دنيوي باشد و به گونه

  . ها باشند دنيوي فرع و تابع آن

  )18 صفحة، 1 درس(

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

 )ابوالفضل احدزاده(      -37

  .هاست ر بودن خلقت آندا ها و زمين به معناي هدف حق بودن آفرينش آسمان

اي  انسان برخالف حيوانات وگياهان كه استعدادهاي محدود مادي دارند، مجموعه

به همين دليل، به دنبال انتخاب . فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است

كه از طريق آن، استعدادهاي گوناگون خويش را به ) هدف گزيني(هايي است  هدف

  .كمال رساند

  )16و  15 هاي    ، صفحه1درس (

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

 )سيداحسان هندي(      -38

المثل در جايي كه يك چيز جامع و دربردارندة  مصرع موالنا را به صورت يك ضرب

  .كنند چيزها ديگر است استفاده مي

  )20، صفحة 1درس د(

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

  )ح احصائيصال(   -39

كرد، معموالً سخن خـود   هرگاه كه مردم را موعظه مي) ع(اميرالمؤمنين حضرت علي 

كس بيهوده آفريده نشـده تـا خـود را     هيچ …اي مردم : كرد را با اين عبارات آغاز مي

ارزش  اند تـا بـه كارهـاي لغـو و بـي      سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وانگذاشته

  .بپردازد

  )15 ةصفح، 1درس (

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

  )حامد دوراني(   -40

و آن كس كه آخرت را طلب كند و بـراي آن سـعي و كوشـش    «: اسراء سورة 19آية 

  ».، پاداش داده خواهد شدو مؤمن باشد كند

  )17 صفحة، 1 درس(

) 1(دين و زندگي 

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



 
    6: صفحة                                      دهم ي پايةعموم  97 مهر 20 آزمون -) 2( پروژة  
 

    
  

  

 

 )جواد مؤمني(   -41

يم گرفتنـد كـه آن را بـا آتـش     ها تصم مدرسه خيلي قديمي بود و آن« :جمله ترجمة

  ».آن برايم به اين معنا بود كه تمام خاطراتم مثل دود به هوا رفت. نابود كنند كامالً

  مبادله كردن) 2  زخمي كردن )1

 ويران كردن )4  جشن گرفتن )3

 )واژگان(

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

 )ميرحسين زاهدي(   -42

تـا   نشسـت و از مـا انتظـار داشـت     شه در انتهاي ميـز مـي  يرئيس هم«: جمله ترجمة

  ».تمان را ارائه دهيمدوروبرش بگرديم و بهترين خدم

  قسمت) 2  نقطه، نكته )1

 انتها )4  گچ )قالب( )3

 )واژگان(

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

 )جواد مؤمني(   -43

چه كه اميد داشتيم از عشق  م آنبازگشتي رسيديم و تما بي ةما به نقط«:ترجمه جمله

  ».ناپذير ه دست آوريم برآورده نشد؛ هيچ چيز جز يك غم پايانب

  نجات دادن )2  انتخاب كردن )1

 كمك كردن )4  اميدوار بودن )3

 )واژگان(

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

 )شهاب اناري(   -44

حيـات وحـش را بـه     ،ازه سـاخت تـ  مردم معتقدند كـه ايـن كارخانـة   «: جمله ترجمة

  ».اند هاي محلي بيان كرده ها عقايد خود را در روزنامه آن. اندازد مخاطره مي

  افزايش دادن )2  به مخاطره انداختن )1

 تقسيم كردن) 4  محافظت كردن )3

 )واژگان(

 )رضا كياساالر(   -45

وه گـر  پلـيس را بـه دو   ةاعضـاي ادار  ،علل تصـادف  ةهاي او دربار ايده« :جمله ترجمة

  ».مخالف تقسيم كرد

  افزايش دادن )2  آلوده كردن )1

 ويران كردن )4  تقسيم كردن )3

 )واژگان(

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

 )محمد سهرابي(   -46

  »اصلي متن چيست؟ ةايد« :جمله ةترجم

 ».بزرگ چين معرفي ديوار«

 )مطلب درك(

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

 )محمد سهرابي(   -47

 Wanli جـز  بـه هاي زير اسم ديوار بزرگ چـين هسـتند    گزينه ةهم« :جمله ةترجم

Chang Cheng.«  

 )مطلب درك( 

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

 )محمد سهرابي(   -48

 ».نگه دارد تا مغوالن را دور ديوار بزرگ چين در اصل ساخته شد« :جمله ةترجم

 )مطلب درك(

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

 )محمد سهرابي(   -49

  »است؟ نادرستطبق متن، كدام جمله « :جمله ةترجم

 ».ماشين در جهان است ةترين ساخت ديوار بزرگ چين درازترين و بزرگ«

 )مطلب درك(

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

 )محمد سهرابي(   -50

  »پاسخ داده شود؟ تواند نميزير ) جمالت( كداميك از« :مه جملهترج

   »؟چه زماني ديوار بزرگ چين ساخته شد«

 )مطلب درك( 

 )1(زبان انگليسي 
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  7: ةصفح  تجربيدهم ة پاياختصاصي            مهر 20زمون آ -) 2( پروژة              
    

  
  

 »مبينا عبيري«  »3« ةگزين -51

كننـد   هايي را بيان مي  همگي مجموعه )د(و ) ج(، )ت(، )ب(، )الف(موارد 

 .ولي حسابي و قابل شـمارش اسـت   ها هر چند زياد، كه تعداد اعضاي آن

  . نامتناهي است )هـ(و ) پ( رداتنها مو

 )و  610(بازه  اعداد حسابي را در تعداد )د(توجه كنيد كه در مورد : تذكر

.شوند و نه از  يك عدد حسابي است، زيرا اعداد حسابي از صفر شروع مي   

   )كتاب درسي 7  تا 5هاي   هصفح(

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

 »علي ارجمند«  »4«ة ينگز -52

هاي موجود در يك بطري آب معـدني يـك عـدد حسـابي      تعداد مولكول

  . اين مجموعه متناهي است ،بنابراين. است

   )كتاب درسي 7  تا 5هاي   هصفح(

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

 »علي ارجمند«  »3«ة گزين -53

مـثالً اشـتراك    ،هي باشـد توانـد متنـا   اشتراك دو مجموعة نامتناهي مـي 

و اعداد اول برابر با  زوجهاي اعداد طبيعي  مجموعه 2 است .  

   )كتاب درسي 7  تا 5هاي   هصفح(

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

 »علي ارجمند«  »3«ة گزين -54

اند،  كه در زير نشان داده شده Nو  W ،Zهاي  با توجه به مجموعه

  : داريم» 3«در گزينة . ندتصحيح هس» 3« ةها به جز گزين تمام گزينه

  

  

  

 
 
1
1

Q N




Q N

W

  
 

 W   

   )كتاب درسي 9و  8، 3 ،2هاي   هصفح(

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

 »يبا  پورسر علي غالم«  »1«ة گزين -55

ترتيب مجموعة اعداد حقيقي،  به Qو  R ،Z ،Qهاي  مجموعه

  : در نتيجه. اعداد صحيح، اعداد گويا و اعداد گنگ هستند

Q

QQ

Q

(R Q ) Z ( Q Z ) Q Q Q



 
        
   

 


   

   )كتاب درسي 9و  8، 3 ،2هاي   هصفح(

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

 »مهدي نصرالهي«  »3«ة گزين -56

0B [ , )   0و 0 0A ( , ) , B ( , ) A ( , ]         

  : راه حل اول

0 0 0A B ( , ) [ , ) ( , )         

0 0(A B ) R ( , ) ( , ]         

  : راه حل دوم

0 0 0(A B ) A B ( , ] ( , ) ( , ]            

   )كتاب درسي 9و  8، 5  تا 3هاي   هصفح(

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

 »محمد پوراحمدي«  »2«ة گزين -57

  : داريم» 2«در گزينة 

  

  

 2 5 5 7 2 7 5[ , ) ( , ] [ , ]      

  .ها را نشان داد هتوان درستي ساير گزين به كمك نمايش روي محور مي

   )كتاب درسي 5  تا 3هاي   هصفح(

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

  ) 1(رياضي 
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  8: ةصفح  تجربيدهم ة پاياختصاصي            مهر 20زمون آ -) 2( پروژة              
    

 »نظم رحيم مشتاق«  »3«ة گزين -58

  : مطابق نمودار وِن زير، داريم

30 15 40 45 40
5

x x x x

x

       
 

   

  
   )كتاب درسي 13تا  10هاي  صفحه(

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

 »محمد پوراحمدي«  »1«ة گزين -59

  : با توجه به نمودار ون داريم

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

3 5 8n(A) n(A)       

  : از طرفي

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

13 8 5 10n(B) n(B)        

   )كتاب درسي 13 تا 10هاي   هصفح(

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

 »نظم رحيم مشتاق«  »4«ة گزين -60

15 8 13n(A) , n(A B) , n(B A)       

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

8 15 7n(A B) n(A B)       

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

13 7 20n(B) n(B)      

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

15 20 7 35 7 28       

   )كتاب درسي 13  تا 8هاي   هصفح(

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

 »ابراهيم نجفي«  »3«ة گزين -61

B

(A A ) ((A B) B )
 



       


   

  : كنيم ها را بررسي مي گزينه

U

(A A ) (B B ) U


      )1  

U

(A A ) ((A B) B ) U



       )2  

  
U

(A A ) ((A B) B )



       )3  

U

(B B ) ((A B) B ) U



       )4  

   )كتاب درسي 9و  8هاي   هصفح(

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

 »شكيب رجبي«  »1«ة گزين -62

1در عبارت 
iA [ i, ]

i
  جاي  بهi  ها  گذاريم تا بازه مي... ، 2، 1مقادير

  : دست آيند به

1 2 3 4
1 1 11 1 2 3 4 4 12 3 4

A A A A

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ]      

  

  
   

1 2 3 4
1 1 1 11 1 2 3 4 12 3 4 4

A A A A

[ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ]      

  

  
  

1 14 1 1 4 1 14 4[ , ] [ , ] [ , ) ( , ]          

  : اعداد صحيح در اين بازه

4 3 2 1, , ,      

   )كتاب درسي 5  تا 3هاي   هصفح(

---------------------------------------------- 
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  9: ةصفح  تجربيدهم ة پاياختصاصي            مهر 20زمون آ -) 2( پروژة              
    

 »نظم رحيم مشتاق«  »1«ة گزين -63

)تنها حالتي كه در آن  a,a] (b, )   2برابر 4( , حالتي  ،شود مي [

bاست كه  a بنابراين. باشد :( a,a] (b, ) (b,a]    

  
2bپس    4وa  بنابراين :  

2 4 2b a       

   )كتاب درسي  5تا  3هاي  صفحه( 

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

 »اميرآبادي عباس اسدي«  »4«ة گزين -64

 2 0 0 1 2 3 4 5x A , , , , , ..
x

        

 3 3 1 8B x Z | x x        

3 3 1 4 4 1 1 33 1 8 3 9 3
x x x x

x
x x x

      
        

   

 1 2 3B , ,   

B  ،متناهي B A   ،متناهيA B B متناهي هستند، 

Aتنها  B  برابر با مجموعة 4 5 6, , ,   . است كه نامتناهي است ..

   )كتاب درسي 7  تا 5هاي   هصفح(

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

 »داود بوالحسني«  »1«ة گزين -65

  : راه حل اول

  
3 1A B ( , )        

3 1(A B ) ( , ] [ , )           

  
4(A B ) C ( , ]          

  : صورت زير است جواب به

  

  : راه حل دوم

(A B ) (A B) A B           

(A B ) C (A B ) C         

پاسخ » 1«اعداد صحيح، گزينة  ها روي محور كدام از مجموعه هر با رسم

  . باشد صحيح مي

   )كتاب درسي 9و  8، 5تا  3هاي   هصفح(

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

 »پورسرابي علي غالم«  »4«ة گزين -66

1 4 1 4x AA [ , ) x       

 1 11 4 4 1B x |x A ( )x x
               

1

3 2
3 1 2

B ( , ]

x

 

       

1 4 3 2 2 4A B [ , ) ( , ] ( , )        

  
   )كتاب درسي 5  تا 3هاي   هصفح(

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

 »مهرداد خاجي«  »2«ة گزين -67

  

اند،   مطابق شكل زير افرادي كه در هيچ يك از دو درس تجديد نشده

(A B) هستند .  

  

20 1535
n((A B) ) n(U) n(A B)

n(A B)
n(U)
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  10: ةصفح  تجربيدهم ة پاياختصاصي            مهر 20زمون آ -) 2( پروژة              
    

اند  شكل زير، افرادي كه فقط در يكي از دو درس تجديد شده مطابق

(A B) (A B)  هستند .  

  

10 515
n(A B) n(A B)

n(A B)
n(A B)

 
  

 



  

   )كتاب درسي 13  تا 10هاي   هصفح(

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

 »شكيب رجبي«  »2«ة گزين -68

  : نشان دهيمxمند هستند را با عالقه اگر تعداد افرادي كه به هر دو رشته

  

  

17 20 3 35x x x        

5x مند هستند عالقهبه هر دو رشته      

20نيستند  مند به نقاشي عالقه 3 20 5 3 18x         

20 مند هستند عالقه موسيقي به فقط 20 5 15x       

17 مند هستند عالقه نقاشي به فقط 17 5 12x       

12 مند هستند عالقه فقط به يكي از دو رشته 15 27     

   )كتاب درسي 13  تا 10هاي   هصفح(

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

 »ابراهيم نجفي«  »1«ة گزين -69

  

: A اند آموزاني كه در درس رياضي تجديد شده دانش.  

: B اند آموزاني كه در درس فيزيك تجديد شده دانش.   

  : در نظر بگيريم xآموزان كالس را  اگر تعداد كل دانش

4 3 1 9
36 40

5 5 2 10
x x x x x

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

     

  

   

 
   

  در هر دو درس ها تعداد قبولي  تعداد كل  –ها  تعداد كل تجديدي

n(U) n(A B)    40 36 4  

   )كتاب درسي 13  تا 10هاي   هصفح(

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

 »علي ارجمند«  »2«ة گزين -70

Aدو مجموعة  كه ابتدا توجه كنيد B   و(A B) با هم برابرند، زيرا :  

  

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

n(U) [n(A) n(B) n(A B)]      

100 60 50 20 100 90 10[ ]         

   )كتاب درسي 13  تا 8هاي   هصفح(

----------------------------------------------  
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  11: ةصفح  تجربيدهم  ةاختصاصي  پاي  مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ  
    

  

 »كفش حميد زرين«  »2«ة گزين -71

طـول، جـرم، زمـان، دمـا، مقـدار       كميت 7شامل  SIدر هاي اصلي كميت

باشند كه با توجه به موارد ذكـر   ماده، جريان الكتريكي و شدت روشنايي مي

  . باشند اصلي مي SIدرهمگي » 2«اي گزينة ه شده، كميت

   )كتاب درسي 7فحة ص(

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

 »مليحه جعفري«  »3«ة گزين -72

هـاي   تـا در مكـان   تغيير نكننـد كتاب درسي يكاها بايد  7با توجه به صفحة 

ها يكسان باشد و از طرفي هـر كشـوري بايـد بتوانـد آن      گيري مختلف اندازه

هاي  در مكان يكاها از توليدقابليت بيكا را در دسترس داشته باشد پس بايد 

  . هم وجود داشته باشد مختلف

   )كتاب درسي 7صفحة (

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

 »ل حدادياسماعي«  »1«ة گزين -73

نقـش ايفـا كـرده و     رد و تكامـل علـم فيزيـك   چه بيش از همه در پيشـب  آن

هـايي   دانان نسبت به پديده فيزيك ورزي فعال تفكر نقادانه و انديشهكند،  مي

  . شوند ها مواجه مي است كه با آن

   )كتاب درسي 2صفحة (

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

 »اسماعيل حدادي«  »1«ة گزين -74

صـفحة  ) 2-1( و با توجه به جدول نام دارد (J)ژول  SIيكاي انرژي در 

آن  فرعيدرسي يكاي   كتاب 7
2

2
m

kg
s

  . است 

   )كتاب درسي 7صفحة (

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

 »اسماعيل حدادي«  »2«ة گزين -75

عامل اصـلي سـقوط سـنگ، نيـروي گرانشـي اسـت و اگـر از جـرم جسـم          

شـود، بنـابراين از جـرم و     نمـي  به آن نيروي گرانشـي وارد  ،نظر كنيم صرف

  . نظر كرد توان صرف نيروي گرانشي نمي

   )كتاب درسي 6و  5هاي   هصفح(

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

 »ميثم دشتيان«  »1«ة گزين -76

كلوين است نه درجة سلسيوس پس اين  SI، يكاي دما در »الف«در مورد 

  . است نادرست عبارت

اي است و نبايد بـراي آن جهـت    نرده يك كميت جرم جسم، »پ«در مورد 

  . است نادرستپس اين عبارت . ذكر شود

يكـا بايـد   و عـدد   ، نيرو يك كميت برداري است و عـالوه بـر  »ت«در مورد 

  . است ناقصپس اين مورد . جهت نيز براي آن ذكر شود

ست و نبايد جهت بـراي آن ذكـر   اي ا ، تندي يك كميت نرده»ث«در مورد 

  .است نادرستپس اين مورد . شود

   )كتاب درسي  7و  6هاي   هصفح(

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

 »اسماعيل حدادي«  »2«ة گزين -77

2 4 2
2 2

12 2 2
1 1045 45

10 1
m cm

m m
m m

    


   

8 2 7 245 10 4 5 10cm / cm       

   )كتاب درسي  13و  12، 10هاي   هصفح(

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

  )1(فيزيك 
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  12: ةصفح  تجربيدهم  ةاختصاصي  پاي  مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ  
    

 »حسين ناصحي«  »1«ة گزين -78

  )الف

6
3 3

3 4

100 0087 8 7 10 8 7 10 1
8 7 10 0 87 10

m
/ m / m / m ( )

m

/ m / m

  
    

     

   

  . باشد صحيح نميبنابراين اين تبديل واحد 

3
3 3 6 3

6 3
19 3 9 3 9 3 10

10
cm

/ m / m ( ) / cm
m    )ب  

  . باشد اين تبديل واحد صحيح مي

6 2
2 2 6 2

2
103 4 3 4 3 4 10
1

m
/ mm / mm ( ) / m

mm


    )پ  

  .باشد اين تبديل واحد صحيح نمي

2
1

10 15 5 5 101 10
m dm

dam dam ( )( ) dm
dam m    )ت  

  . باشد صحيح نمي اين تبديل واحد

   )كتاب درسي 13تا  10 هاي هصفح( 

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

 »اسماعيل حدادي«  »1«ة گزين -79

  : مساحت كرة زمين برابر است با

2 6 2 12 24 4 3 6 10 432 10A r ( m) m         

14هكتار 2 14 2 10
4 2

14 32 10 4 32 10 4 32 10
10

A / m / m /
m

     
ــار     هكت

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »سياوش فارسي«  »2«ة گزين -80

9 3 3
3 6 3

3 6 3
10 10 000000245 245 10
1 10

m cm
/ km cm

km m      

8 32 45 10/ cm    

10ba ،2كه با مقايسه با فرم  45a /  8وb  خواهد بود، لذا :  

8 2 45 10 45a b / /      

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »پور نادر حسين«  »3«ة گزين -81

1دانيم هر ميكرون معادل  مي m است، لذا داريم :  

6 2
6 210 10720 720 720 10 101 1

m cm
m m cm

m m


       


   

4 2 4720 10 7 2 10 10cm / cm       

27 2 10/ cm    

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »علي عاقلي«  »2«ة گزين -82

0 5
20 101

m
/ ms( )

s
 20گره   گــره   گرهv    

3600 110 10 361 1000
m m s km km

v ( ) ( )
s s h m h
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  13: ةصفح  تجربيدهم  ةاختصاصي  پاي  مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ  
    

است،  دادهساعت انجام  5تندي ثابت در مدت  اب را رفت و برگشتكشتي 

  . باشد ساعت مي 5/2الوان و بندرعباس برابر  مسير بين جزيرةطي پس زمان 

   :از علوم نهم داريم

36 2 5 90km
x vt x / h km

h
         

3 دريايي مايل 190 90 10 501800x km m ( )
m

     
    مايــل

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »زهره آقامحمدي«  »1«ة گزين -83

31ه ك اين با توجه به cm  310ليتـر يعنـي    ميلـي  1معادل    ليتـر و هـر

  : اي داريم دقيقه است به روش تبديل زنجيره 60ساعت معادل 

3 3
3

1 10 6030 30 12 11
cm L

hcm


   

ــه قطــره قطــره  دقيقـ
ــه قطــره ــه دقيقـ  دقيقـ

   

0 15 L
/

h
  

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »اسماعيل حدادي«  »2«ة گزين -84

12 2 51 1 301 1
in / cm

r ft ft cm
ft in

    : عاع مقطعش  

12 2 54 4 1201 1
in / cm

h ft ft cm
ft in

    : ارتفاع  

2 2 33 30 120 324000V r h cm    : حجم مخزن  

L
cm L

cm
  3

3
1324000 324

1000
   

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »اسماعيل حدادي«  »4«ة گزين -85

3 3 3
3

3 3 3
3 2

6 3

1036 36 36 101
136 10 3 6 10

10

L L cm cm

s s L s

cm m m
/

s scm


   

    

   

ها را به يكاي  ام گزينهحال يكاي تم
3m

s
  : كنيم تبديل مي 

  : »1«گزينة 

3
23 6 10 m

/
s

   

  : »2«گزينة 

3 3
9 9 3

3
1 12 16 10 2 16 10 6010

mm mm m min
/ / ( )

min min smm
     

3
23 6 10 m

/
s

   

  : »3«گزينة 

3 3 3
3 2136 36 3 6 1010

dm dm m m
( ) /

s s dm s
      

  : »4«گزينة 

3 3
7 7 3103 6 10 3 6 10 1

dam dam m
/ / ( )

s s dam
       

3
43 6 10 m

/
s

   

36با » 4«بنابراين فقط گزينة  ــتر  ليــ
  . معادل نيست  ثانيــــه

  )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

---------------------------------------------- 
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  14: ةصفح  تجربيدهم  ةاختصاصي  پاي  مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ  
    

 »ميثم دشتيان«  »3«ة گزين -86

ينـة  كنـيم و عـدد گز   جرم هر چهار گزينه را برحسب كيلوگرم محاسبه مـي 

  . باشد 10kgتر از  مورد نظر بايد كم

  : »1«گزينة 

640 5 1 12 8 101 1 1000
g kg

/ kg kg
g

    
 مثقــال

ــبريز  مثقــال ــن ت  م
  4من تبريز  

  : »2«گزينة  

1 640 5 1 64 1010 01 1 1000
g kg

kg kg
/ g

     
ــبريز  مثقــال ــن ت  م

ــبريز  خروار ــن ت  مثقــال  م
  2/0خروار  

  : »3«گزينة 

640 5 1 6 4 1040 1 1000
g kg

/ kg kg
g

    
 مثقــال
 مثقــال ســـير

  80سير  

  : »4«گزينة 

5 1 11 101 1000
g kg

kg kg
g

   2200 مثقال  مثقــال  

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح( 

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

 »ميثم دشتيان«  »3«ة گزين -87

  : آوريم دست مي  ابتدا فاصلة دوكوه را برحسب متر به

104 1 1561 100
cm m

d m
cm

   150ذرع  ذرعd    

  : آوريم  دست مي به را بر حسب متر بر ثانيه صوت تندياكنون 

6
2

2
10 13 12 10 3121 10

Mm m hs m
/

hs Mm ss
     صوت تندي  

طبق رابطة 
 مســـافت
از يك كوه به  توان زمان رفت صوت مي ،تندي  زمان

   :دست آورد كوه ديگر را به

0 5/ s 156312زمان  زمان   

و در  s1معادل ) صوتي سانعكااولين (پس زمان يك رفت و برگشت 

  . هد بوداخو s2 برابر با انعكاسنتيجه مدت زمان شنيدن دومين 

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »ميثم دشتيان«  »1«ة گزين -88

طبق رابطة 
 مســـافت
دسـت   توان مقدار زمـان را بـه   تندي متوسط، مي زمان

Auابتدا تندي را بر حسب واحد نتيجه در  آورد

  : آوريم دست مي به  ســاعت

4
6 6 6 102 10 2 10 1

Au  
    

ــوري ــوري سال ن  سال ن
ــوري ســاعت  ســاعت سال ن

  تندي 

0 12 Au
/     ســاعت

4800h 0زمان 12/   
576 مســـافت
 زمان زمان

  تندي 

  : توان نوشت ساعت است مي 24معادل  روز شبانه جا كه هر از آن

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



 

  
  

  

  15: ةصفح  تجربيدهم  ةاختصاصي  پاي  مهر 20زمون آ -) 2( ةپروژ  
    

1زمان 200روز 
24 

روز
248ساعت  ســاعت 10  زمان  

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

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

 »ميثم دشتيان«  »4«ة گزين -89

معادل  SIكه يكاي مسافت در  طبق بحث سازگاري يكاها و با توجه به اين

m   است، اگر يكاي هر كميت ماننـدx    را بـا نمـادx      ،نشـان دهـيم

  : توان نوشت مي


2

m m m

d A v B F                    
   

m s
A v m A m A

ms

kg.m s
B F m B m B

kgs


                    

                    


2 22
2

2
2

   

   )كتاب درسي 11 حةصف(

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

 »آيدين تمهيدي«  »3«ة گزين -90

  : كنيم تبديل مي SIابتدا هر يك از دو مقدار را به يكاي 

8
210 cm

g.ms
  

2 3
8 2

2 6 3
10 1 10 110 1 110 10

cm m g g ms
( )

cm kgg.ms g s



 


    


  

21
210 m

kg.s
   

2 4 2 3 3
4 2

3 9
10 1 1 10 1010 1 110 10

mg mg km ns g kg
( )

km.ns km.ns mg gm s

  


       

2
1010 kg

m.s
   

  : بنابراين

2
8 4

210 10cm mg

km.nsg.ms



   

2
21 10

210 10m kg

m.skg.s
    

11
310 kg

s
   

   )كتاب درسي 13تا  10هاي  هصفح(

----------------------------------------------  
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  16: ةصفح  تجربي دهم ةپاياختصاصي   مهر 20زمون آ - )2( ةپروژ         
    

  
 »مهرداد محبي«  »2«ة گزين -91

 هــاي عصــبي ياختــهمونــارك، هماننــد پروانــه بــالغ واجــد  ةنــوزاد پروانــ
  . است) ها اي از نورون مجموعه(

  : ها بررسي ساير گزينه
  . مونارك، فاقد توانايي توليدمثل است ةپروان نوزاد: »1«گزينة 
  . دهند هاي محيطي پاسخ مي همه جانداران به محرك: »3«گزينة 
  . نوزاد پروانه مونارك، قادر به مهاجرت نيست: »4«گزينة 

   )كتاب درسي 4و  3، 1هاي   هصفح(
---------------------------------------------- 

 »فرد اميرحسين بهروزي«  »4«ة گزين -92

 ي نظيـر يهـا  توان مولكول مي زنده، هاي زيستي  سامانه ةوري مشاهددر فنا
يك جاندار كه بـر   هاي  ژنژن نيز  يدر مهندس. را بررسي كرد ها پروتئين

  . گيرند روي مولكول دنا قرار دارند مورد بررسي قرار مي

   )كتاب درسي 8  و 7هاي   هصفح(
---------------------------------------------- 

 »فرد اميرحسين بهروزي«  »2«ة گزين -93

اطالعـات حاصـل از آن، هويـت     خواندن فراد وامروزه با استفاده از دناي ا
آيـد را   مـي هـا   بـه سـراغ آن   كه در آينده هاي ارثي يماريها و نيز ب انسان

هويـت   بتوانهاي ارثي افراد  اين كه از روي بيماري نه ،كنند ميشناسايي 
  .  ها را شناسايي كرد آن

   )كتاب درسي 3  و 2هاي   هصفح(
----------------------------------------------  

 »علي كرامت«  »1«ة گزين -94

  . فقط براي مورد آخر بررسي اطالعات ژني ضرورتي ندارد
هـايي سـودمند بـراي گياهـان زراعـي، دمـا،        تعامل باعوامل غير زيستي 

شود كه چون سـاختار حيـات ندارنـد، فاقـد      را شامل مي... رطوبت، نور و 
  . اطالعات ژني هستند
پـذير بايـد در نظـر داشـت بـراي       هـاي تجديـد   نـرژي در ارتباط با تأمين ا

  . شود بررسي ميژني هاي زيستي اطالعات  سوخت
   )كتاب درسي   12و  11، 9هاي   هصفح(

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

 »مهرداد محبي«  »3«ة گزين -95

، مكان خاصـي در سلسـله مراتـب    به واسطة پيدايش ويژگي حيات ياخته

اي فقط از يك ياختـه    پيكر جانداران تك ياخته. يابي زيستي دارد سازمان

 هفـت ويژگـي  بـه تنهـايي    توانـد  مـي  تشكيل شده است كه ايـن ياختـه  

  . را داشته باشندجانداران زنده 

 :ها بررسي ساير گزينه

و يك بافت را به كنند   تعدادي ياخته با يكديگر همكاري مي: »1«گزينة 

  . آورند وجود مي

ياخته در همة جانداران، واحد ساختاري و عملي حيات : »2« گزينة

  .است

هاي  ترين سطح ساختاري است كه همة فعاليت ياخته پايين: »4«گزينة 

  .شود زيستي در آن انجام مي

   )كتاب درسي 5 تا 3هاي   هصفح(

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

 »پور سهيل رحمان«  »1«ة گزين -96

هاي پيچيده ميكروبي در خاك در تهيه مواد مغذي و حفاظت  عاجتما

سازگان  در هر بوم. ها نقش مهمي دارند ها و بيماري گياهان در برابر آفت

يك اجتماع را به وجود  وهاي گوناگون با هم تعامل دارند  جمعيت

گونه در  توانند با جانداران غير هم آورند بنابراين، اين جانداران مي مي

  .ازگان تعامل داشته باشندس بوم

 :ها بررسي ساير گزينه

   .مينيبب رمسلحيبا چشم غ ميتوان يرا نم ينيب جانداران ذره يايدن) 2

در  دهد، يم ليجانداران مختلف را تشك يها از شباهت يكيدنا كه ) 3

  .دهد يانجام م يكسانيجانداران وجود دارد و كار  ةهم

به  ط،يدر مح يسازش و ماندگار يبرادارند كه  ييها يژگيجانداران و) 4

  .كنند يم كمك ها آن

   )كتاب درسي 9  و 5، 4هاي   هصفح(

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

 »مهرداد محبي«  »3«ة گزين -97

 .شود گري بررسي مين اثر عوامل زنده و غيرزنده بر حيات، فقط در نگرش كل

  :ها بررسي ساير گزينه

  )1( شناسي زيست
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  17: ةصفح  تجربي دهم ةپاياختصاصي   مهر 20زمون آ - )2( ةپروژ         
    

هاي اجزاي پيكر جانداران، هم در  بررسي ويژگي: »4« و» 1«گزينة 
  .شود نگري انجام مي نگرش جزءنگري و هم در نگرش كل

بررسي تاثير محيط بر روي زندگي جاندار، فقط در نگرش  :»2«گزينة 
  .شود نگري انجام مي كل

   )كتاب درسي 9و  6 ،5، 3هاي  هصفح(
 ----------------------------------------------  

 »سعيد شرفي«  »1«ة گزين -98

هـاي   سـازگان از جمعيـت   بـوم . دهـد  سازگان را نشان مي بوم سوال،شكل 
تنوع نه تنها بين جانداران، بلكه در هر جاندار . مختلف تشكيل شده است

  . وجود دارد نيز
  : ها بررسي ساير گزينه

انـد كـه اجـزاي آن بـا هـم       جانداران نـوعي سـامانة پيچيـده   : »2«گزينة 
  .هاي چند سويه دارند باطارت

  . اند دارند و منظم را يابي جانداران سطوحي از سازمان  همة: »3«گزينة 
هـاي متفـاوت زنـدگي     هاي گونـه  سازگان جمعيت در يك بوم: »4«گزينة 

گونه خـود   هاي غير هم توانند با جمعيت ها مي افراد اين جمعيت. كنند مي
  . تعامل داشته باشند

   )كتاب درسي 6  تا 3هاي   هصفح(
---------------------------------------------- 

 »سعيد شرفي«  »3«ة گزين -99

  مهندســياز هــاي گيــاهي،  بــراي بهبــود مقاومــت گياهــان بــه بيمــاري 
خـاك در   هاي پيچيده ميكروبـيِ  اما اجتماع. كنند شناسي استفاده مي ژن

  .تهيه مواد مغذي گياهان نقش دارند
  : ها بررسي ساير گزينه

و هايي از گياهان خـودر  توان ژن امروزه براي داشتن محصول بهتر مي: »1«گزينة 
   .به دناي گياهان زراعي منتقل كرد استخراج و با فنون مهندسي ژن

هاي يك جانـدار   توانند ژن  شناسان مي هاست كه زيست مدت: »2«گزينة 
ي منتقـل شـده   هـا  اي كه ژن  را به بدن جانداران ديگر وارد كنند، به گونه

 اين روش، كه باعث انتقـال صـفت يـا   . بتوانند اثرهاي خود را ظاهر كنند

 رد. نام دارد  شود، مهندسي ژن ران ديگر ميصفاتي از يك جاندار به جاندا
  . كنند هاي متفاوت زندگي مي هاي گونه بوم جمعيت يك زيست

  .هاي زيستي است هاي تبديل سلولز به سوخت از روش: »4«گزينة 
   )كتاب درسي 12و  11 ،9، 8هاي   هصفح( 

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

 »مهرداد محبي«  »2«ة گزين - 100

اي ديگر را در خود دارند، جانداران تراژن  هاي افراد گونه جانداراني كه ژن

  . شوند ناميده مي

  : ها بررسي ساير گزينه

هاي  شناسي توليد سالح ها از علم زيست يكي از سوء استفاده: »1«گزينة 

  . زيستي است

شناسان پـس از شـناخت    ها و ابزارهاي زيست ها، روش نگرش: »3«گزينة 

ايـن تحـول سـبب    . متحول شده اسـت ) 1953سال (ساختار مولكول دنا 

ين اي مترقـي، توانـا، پويـا و همچنـ     شناسي به رشـته  شده كه علم زيست

شناسـان   اي كه انتظارات جامعه از زيسـت  بخش تبديل شود، به گونه اميد

  . هاي قبلي بسيار افزايش يافته است ها و سده نسبت به دهه

آوري، بايگـاني و   تر از هر زمـان ديگـر بـه جمـع     امروزه بيش: »4«گزينة 

شـناختي نيـاز    هـاي زيسـت   ها و اطالعات حاصـل از پـژوهش   تحليل داده

هـاي   ژن  هاي اخير شناسايي مجموعه مثال در برخي از پروژهداريم، چون 

داده، ) هر ترابايـت برابـر يـك تريليـون بايـت     (ترابايت   جانداران، چندين

ن كارهـا  شود كه بايد ذخيره، تحليـل و پـردازش شـوند كـه ايـ      توليد مي

 . گردد ي و ارتباطي ممكن ميهاي اطالعات توسط فناوري

   )يكتاب درس 8و  7هاي   هصفح(

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

 »كتاب آبي«  »2«ة گزين - 101

براي حفاظـت از تنـوع   . شناسي است ي علم زيست هر سه سوال در دامنه

 .زيستي نبايد مارها و ساير جانداران را از بين ببريم

   )كتاب درسي 3و  2هاي   هصفح(

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

 »كتاب آبي«  »4«ة گزين - 102

ي مـواد مغـذي و    ي ميكروبـي در خـاك، در تهيـه    هـاي پيچيـده   اجتماع

 . هاي مهمي دارند نقش  ها ها و بيماري حفاظت گياهان در برابر آفت

هاي انساني را به گياهان، جـانوران ديگـر يـا     توان ژن مي  در مهندسي ژن

  .كردها وارد كرد و جاندار تراژن ايجاد  حتي باكتري

   )كتاب درسي 9 و 8 ،5تا  3 هاي هصفح(

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

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir



 

  
  

  

  18: ةصفح  تجربي دهم ةپاياختصاصي   مهر 20زمون آ - )2( ةپروژ         
    

 »كتاب آبي«  »3«ة گزين - 103

تواند وضـع درونـي    اما جاندار مي ،محيط جانداران همواره در تغيير است

ــابتي نگــه دارد  ــر خــود را در حــد ث ــد را هومئوســتازي  . پيك ــن فراين اي

. ه در ارتباط بـا تـاثير محـيط بـر جانـدار اسـت      نامند ك مي) ايستايي هم(

نگـري انجـام    بررسي تاثير محيط بر روي جاندار نيز فقط در نگـرش كـل  

 . شود مي

  : ها بررسي ساير گزينه

هـاي مختلـف پيكـر جانـدار بـه صـورت        نگري، بخش در جزء: »1« ةگزين

  . شوند جداگانه بررسي مي

ار بـه صـورت جداگانـه    هاي پيكـر جانـد   نگري، بخش در جزء: »2« ةگزين

شوند، ولي ارتباط اجزاء با يكديگر و همچنين اثر ساير عوامـل   بررسي مي

نگـري، هنگـام بررسـي يـك موجـود       در كل. شوند بر جاندار، بررسي نمي

گذارنـد،   اي كه بر حيات آن اثر مي ي عوامل زنده و غير زنده زنده، به همه

  . شود توجه مي

تواند تصويري جامع و كامل  نگري، مي ءنگري برخالف جز كل: »4« ةگزين

  .ي پيچيده ارائه دهد از يك سامانه

   )كتاب درسي 6و  3هاي   هصفح(

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

 »كتاب آبي«  »4«ة گزين - 104

ي ياخته الزم بود نخست آن را بكشند و سـپس   در گذشته براي مشاهده

امـا امـروزه    ،جـزاي درون آن را ببيننـد  آميـزي نماينـد تـا بتواننـد ا     رنگ

 .هاي زنده وجود دارد هاي مختلف و كارآمدي براي مشاهده ياخته روش

   )كتاب درسي 8و  7هاي   هصفح(

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

 »با تغيير كتاب آبي«  »3«ة گزين - 105

هـا،   د بـاكتري عوامل غيرزنده مانند دما، رطوبت، نور و عوامـل زنـده ماننـ   

 .توانند در رشد گياهان اثر داشته باشند ها و حشرات مي قارچ

   )كتاب درسي 9ة صفح(

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

 »با تغيير كتاب آبي«  »1«ة گزين - 106

هـاي فسـيلي نيـز منشـأ زيسـتي دارنـد و از تجزيـه پيكـر          اگر چه سـوخت 
ـ  به وجود آمده جانداران هـايي   ا امـروزه سـوخت زيسـتي بـه سـوخت     اند، ام

  .آيند دست مي گويند كه از جانداران امروزي به مي

هـاي   بلكه آن را به سوخت ،شود سلولز، سوخت محسوب نمي: »4« ةگزين
  .كنند زيستي تبديل مي

   )كتاب درسي  12و  11هاي   هصفح(
---------------------------------------------- 

 »ب آبيكتا«  »3«ة گزين - 107

طـور   همان ،ها باشدي چاهرويهگسترش كشاورزي ممكن است با حفر بي
ي اروميه اين اتفاق رخ داده است و موجـب آسـيب   كه در اطراف درياچه

  .سازگان شده است به بوم
   )كتاب درسي  10صفحة (

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

 »كتاب آبي«  »4«ة گزين - 108

هـاي   گرمـايي و سـوخت   هـاي روان، بـاد، خورشـيد، زمـين     هاي آب انرژي
  .هاي تجديدپذيرند زيستي، از انرژي

   )كتاب درسي 9ة صفح(
---------------------------------------------- 

 »كتاب آبي«  »4«ة گزين - 109

هايي كه فرد در آينده بـه آن   در پزشكي شخصي، پس از اطالع از بيماري
در ايـن روش  . دهند الزم اثرات آن را كاهش مي شود، با اقدامات مبتال مي

باشـد و   شـود كـه مـوثر مـي     داروهاي مخصوص براي هر فرد طراحي مـي 
در پزشكي شخصي نبايد اطالعات ژنـي و  . اثرات جانبي كمي داشته باشد

  . پزشكي افراد را در اختيار ديگران قرار داد
   )كتاب درسي 12  و 8هاي   هصفح(

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

 »با تغيير كتاب آبي«  »2«ة گزين - 110

با بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي و مـورد  » ت«و » ب«، »الف«موارد 
  . شوند طور مستقيم باعث بهبود كيفيت زندگي انسان مي به» پ«

   )كتاب درسي 10  و 9هاي   هصفح(

---------------------------------------------  
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 »کوکنده حسن رحمتی«  »4«ۀ گزین - 111

برخی از دانشمندان بر این باورند کـه سـر آغـاز کیهـان بـا انفجـاري مهیـب        

در آن شرایط . همراه بوده که طی آن انرژي عظیمی آزاد شده است) مهبانگ(

 الکتــرون، پروتــون و نــوتروند نــهــاي زیراتمــی مان پــس از پدیــد آمــدن ذره

با گذشت زمـان و بـا   . جهان گذاشتند عرصۀ رهاي هیدروژن و هلیم پا بهعنص

 هاي گازي به نام مجموعه و و هلیم متراکم شدگازهاي هیدروژن  ،کاهش دما

هـا سـبب پیـدایش سـتاره هـا و       بعدها این سحابی. وجود آوردند سحابی را به

عث ایجاد با ها انجام شده درون ستاره اي هاي هسته واکنش. ها شدند کهکشان

  . شدند تر سبک و در پی آن عنصرهاي سنگین عنصرهاي

   )کتاب درسی 4 ۀصفح(

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

 »محمدرضا وسگري«  »3«ۀ گزین - 112

گروه عنصري با عـدد اتمـی    مربوط به عنصري است که هم 20عدد اتمی 

2Xی مشابهتواند یون  باشد لذا می می 38  کند تولید می را .  

 16بـا عـدد اتمـی    عنصري و  13در گروه  31و  13عنصرهایی با عدد اتمی 

3هایی با بـار   ترتیب یون  و به ردقرار دا 16درگروه   ،3  2و   تولیـد

  . کنند می

   )کتاب درسی 13 تا 10هاي  هصفح(

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

 »علی علمداري«  »2«ۀ گزین - 113

هاي سرطانی به علت رشد غیرعادي و سریع خود نسبت بـه سـایر    سلول

به همین دلیل میزان گلوکز مـورد   ،ي دارند ها سوخت و ساز بیشتر سلول

این نوع گلوکز  ،دار به بدن نشانبا ورود گلوکز  ،تر است نیز بیش ها نیاز آن

هاي بدن وجود خواهد داشت اما بـا   همانند گلوکز عادي در تمامی سلول

هاي سرطانی تجمع این نـوع   سلول توسط تر گلوکز بیش مصرفتوجه به 

  . تر خواهد بود هاي سرطانی همانند گلوکز عادي بیش سلولدر گلوکز 

   )کتاب درسی  9صفحۀ (

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

 »جواد محسنی محمد«  »4«ۀ گزین - 114

  : بر است باابر )1(ستون  عناصر هاي تعداد نوترون

4
2 2He    

12
6 6C    

24
12 12Mg    

F 19
9 10   

  : رابر است باب )2(ستون  هاي  ذره هاي تعداد الکترون

7
3 2Li    

18 2
8 10O     

65 2
30 28Zn     

35
17 18Cl    

  ) 1( شیمی
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  : ها برابر هستند با نسبت

1A    

3

5
B    

3

7
C    

5

9
D    

A B D C     

   )کتاب درسی 5ۀ صفح(

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

 »زاده بهزاد تقی«  »3«ۀ گزین - 115

  : بررسی موارد

 افـزایش  زي براساسواي عناصر امر در جدول دوره عنصرهاچیدمان  )الف

  . باشد عدد اتمی می

عناصر قـرار   اي در هر گروه جدول دوره هک يخواص شیمیایی عناصر) ب

  )نه یکسان(. باشد مشابه می ،دندار

اي عناصـر   عناصري که در یک دوره از جـدول دوره  شیمیایی خواص) پ

  . است) شود طور مشابه تکرار می به(قرار دارند متفاوت 

   )کتاب درسی 12 ۀصفح(

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

 »علی مؤیدي«  »3«ۀ گزین - 116

Xو دو عنصر Aو Mدو عنصر  Zزیرا عدد اتمی  ،ایزوتوپ یکدیگرند و

  ) »1«گزینۀ نادرستی . (دندار ییکسان و عدد جرمی متفاوت

 ،باشـد  مـی  43و  58بـه ترتیـب برابـر     Mهاي عنصر  ونوتا و پره تعداد نوترون

. اسـت  5/1تـر از   هـاي ایـن عنصـر کـم     ها به پروتون بنابراین نسبت شمار نوترون

  )»2«گزینۀ نادرستی (

99عنصــر 
43 A  99همــان تکنســیم

43 Tc ــه وســیلۀ  همــۀ آن اســت کــه  ب

یونی که حاوي آن است بـا یـون یدیـد     اي ساخته شده و هاي هسته واکنش

هنگام جذب یدید این یون را نیـز جـذب    تیروئید ةمشابهی دارد و غد ةانداز

. اي دارد کند به همین دلیل در تصویربرداري غده تیروئیـد کـاربرد ویـژه    می

  )»4«و نادرستی گزینۀ » 3«درستی گزینۀ (

   )کتاب درسی 7 تا 5هاي  هصفح(

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

 »علی علمداري«  »2«ۀ گزین - 117

هاي پایدار  به همین دلیل یون ،ها خواص شیمیایی یکسانی دارند ایزوتوپ

زیکی وابسـته بـه   است اما در خواص فی یکسانها  هاي آن و تعداد پروتون

  . ندري و نیم عمر با یکدیگر متفاوتو پایدا )مانند چگالی(جرم 

   )کتاب درسی 6و  5هاي   هصفح(

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

 »هادي زمانیان«  »3«ۀ گزین - 118

  .استنادرست   »الف« درموتنها  کتاب درسی 4براساس متن صفحۀ 

هـاي زیراتمـی، بـا     پس از مهبانگ و پدید آمدن ذره: »الف« بررسی مورد

 متـراکم  ،گذشت زمان و کاهش دما گازهاي هیدروژن و هلیم تولید شده

  . وجود آوردند و سحابی را به نددش

   )کتاب درسی 4 ۀصفح( 

---------------------------------------------- 
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 »علی مؤیدي«  »4«ۀ گزین - 119

  : بررسی موارد

عنصـر سـاختگی در جـدول تنـاوبی جـاي       26عنصر طبیعی و  92) الف

. (دارند
92

3 538
26

/(  

99) ب
43 Tc اي ساخته شد  نخستین عنصري بود که در واکنشگاه هسته .  

235سوخت راکتورهاي اتمی، ایزوتوپ ) پ U باشد کـه فراوانـی آن    می

  . تر است درصد کم 7/0در مخلوط طبیعی از 

راکتورهاي اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارد و خطرنـاك اسـت    پسماند) ت

  . رود شمار می اي به هاي صنایع هسته ها از جمله چالش فع آندرو از این 

   )کتاب درسی 8و  7هاي   هصفح(

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

 »سیدمحمدرضا میرقائمی«  »4«ۀ گزین - 120

کتاب درسی، عناصر بـا   11و  10 هاي با توجه به جدول تناوبی در صفحه

در دورة هفـتم   102تـا   89ه ششم و عناصر در دور 70تا  57عدد اتمی 

جـدول   7و  6هـاي   تعداد عناصـر موجـود در دوره   بنابراین .قرار دارند آن

ترین دوره جدول تناوبی  عنصر است که به عنوان طوالنی 32تناوبی برابر 

اي  تـرین عنصـر گـروه دوم جـدول دوره     رادیـم سـنگین   .اند شناخته شده

87(اي  ترین عنصر گروه اول جدول دوره سنگین. باشد  می Fr( است .  

   )کتاب درسی 13  تا 10هاي   هصفح(

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

 »ذاکريحسن «  »2«ۀ گزین - 121

22365 به سمت زمین یک سال در از خورشیدشده  گسیلانرژي  10 J    

2 22 8 2365 10 3 10E mc m( )       

22 25
9

16 16

365 10 365 10 365
10

99 10 9 10
m kg g g 

    
 

   

9

10 10 3

365
10

3659 10 2 9 10
1 4 126

m V / cm
V /


        

   )کتاب درسی 5  و 4هاي   هصفح(

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

 »علی مؤیدي«  »2«ۀ گزین - 122

تر  در کرة مشتري بسیار بیشنئون و آرگون هلیم، فراوانی سه گاز نجیب 

در کرة مشتري، هیچ عنصـر فلـزي   ) »1«گزینۀ نادرستی . (از زمین است

  )»3«گزینۀ نادرستی . (شود نمیمشاهده 
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. اسـت  50% تـر از   درصد فراوانی آهن و بقیۀ عنصرهاي کـرة زمـین، کـم   

  )»4«گزینۀ نادرستی (

   )کتاب درسی 3 ۀصفح(

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

 »محمدرضا وسگري«  »3«ۀ گزین - 123

  : ها گزینه سایر بررسی

235اتم  7 تر از ، کمماتم اورانی 1000به ازاي هر : »1«گزینۀ  U   وجـود

  . دارد

  . ترین فلز پرتوزا است شناخته شدهاورانیم : »2«گزینۀ 

  . شود یافت می اورانیم در طبیعت: »4«گزینۀ 

   )کتاب درسی 8و  7هاي  هصفح(

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

 »زاده بهزاد تقی«  »2«ۀ گزین - 124

اي در دماهـاي بـاال و ویـژه بـه      عناصر سبک در طی یک واکـنش هسـته  

هیدروژن و هلیم تولیـد شـده در طـی     .دنشو تر تبدیل می عناصر سنگین

  . شود و سرد شدن به سحابی تبدیل می مهبانگ در اثر متراکم

   )کتاب درسی 4ۀ صفح(

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

 »نژاد محمد فالح«  »1«ۀ گزین - 125

اي قـرار دارنـد در    درگروه شانزدهم جـدول دوره  52Teو  16Sعناصر 

33حالی که  As  کعناصري که در ی. دجدول قرار دار پانزدهمدر گروه 

  . شیمیایی رفتار مشابهی دارندخواص گروه از جدول قرار دارند از نظر 

   )کتاب درسی 13  تا 10هاي   هصفح(

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

 »فدد مسعود رضوانی«  »2«ۀ گزین - 126

  .نادرست هستند» ب«و » الف«هاي  عبارت

 تـري   کـم عمـر   هاي یک عنصر ناپایدارترین ایزوتوپ نـیم  در میان ایزوتوپ

  . تر است دارد و به همین دلیل درصد فراوانی آن از سایر عناصر کم

 نمـایش  هاي یک عنصر ین جرم اتمی ایزوتوپدر هر خانه از جدول میانگ

  . داده شده است

   )کتاب درسی 13و  12، 7، 6 هاي  هصفح(

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

 »ذاکريحسن «  »3«ۀ گزین - 127

شرایط تشکیل عنصرهاي سـنگین در آن   ،هر چه دماي ستاره باالتر باشد

عناصـر   A ةکـه در سـتار   بنـابراین بـا توجـه بـه ایـن      ،شـود  فراهم مـی 

  . تر است ي این ستاره بیشتوان گفت دما می ،شود تري تولید می سنگین
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 23: ۀصفح  تجربی دهم پایۀاختصاصی   مهر 20زمون آ -) 2(ة پروژ 

سـنگین   عنصـرهاي چنین ستارگانی در انفجاري مهیب متالشی شـده و  

. کنند خود را در سرتاسر گیتی پخش می

 )کتاب درسی 4 ۀصفح(

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

»نژاد ایمان حسین«  »3«ۀ گزین - 128

: نادرستهاي  بررسی گزینه

، )گـالیم ( Iو عنصر ) اکسیژن( Dعدد اتمی عنصر  اختالف: »1«گزینۀ 

. است 23

توانند بـه ترتیـب    می) گوگرد( Hو ) فسفر( Gعنصرهاي : »2«گزینۀ 

. تولید کنند 2-و  3-هایی با بار  یون

. باشد اي لیتیم می دوم جدول دوره ترین عنصر دورة سبک: »4«ۀ گزین

 )کتاب درسی 13  تا 10هاي   هصفح(

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

»علی علمداري«  »3«ۀ گزین - 129

 :صورت زیر است به Aهاي عنصر  ها و پروتون ها، الکترون تعداد نوترون

36
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)36باشد  جدول می 18عنصري از گروه  Aبنابراین عنصر  Kr) .

  . ندارند شیمیایی به انجام واکنش چندانی جدول تمایل 18عناصر گروه 

 )کتاب درسی 13  تا 10و  5هاي   هصفح(

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

»علی علمداري«  »4«ۀ گزین - 130

: ها بررسی گزینه

3هاي طبیعی هیـدروژن شـامل    توپوایز: »1«گزینۀ 
1 H ،2

1 H  1و
1H 

هـاي طبیعـی    ترین ماندگاري را در میـان ایزوتـوپ   بنابراین کم ؛باشند می

3 ،هیدروژن
1 H دارد .  

3طبیعـی هیـدروژن     تـرین ایزوتـوپ   سنگین :»2«گزینۀ 
1 H    اسـت کـه

  . باشد نوترون می داراي دو

تـوپ  وعمـر ایز  کتاب درسی نـیم  6جه به جدول صفحۀ با تو :»3«گزینۀ 

5
1 H 4ایزوتوپ عمر  تر از نیم بیش

1 H است .

ایزوتــوپ پایــدار  2در میــان ســه ایزوتــوپ طبیعــی هیــدروژن  :»4«گزینــۀ 

. دنباش می

 )کتاب درسی 6 ۀصفح(

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