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 »مهديه غالمي«  )56(نگارش، صفحة  -1

  گيري از پرسش است.هاي مناسب براي تهية گزارش، بهرهيكي از روش
  »مهديه غالمي«  )  51و  50هاي (واژه، صفحه -2

  تناور: تنومند، فربه، قوي جثّه
  تاالب: آبگير، بركه

  ضامن: ضمانت كننده، كفيل، به عهده گيرندة غرامت
  منشي، بزرگوارينجابت: اصالت، پاك

  »مهديه غالمي«  ) 51و  50هاي (امال، صفحه -3

  »غبطه«، »سخره«، »ايگزارده«صورت اماليي صحيح كلمات به اين صورت است: 
 »مريم بوستان«  »1« گزينة) 13(دستور، صفحة  -4

 شود.ديده مي» لفظي«حذف به قرينة  ،»ج«و » الف«در عبارت 

  قرينة معنوي حذف به»: ب«عبارت 
  .صورت نگرفته استحذفي در آن »: د«عبارت 

 » سپيده فلّاحي«  )26(دستور، صفحة  -5

 اليه است. هر دو مضاف» كس«و » تو«، »گنج كس«و » گنج تو«هاي اسمي در گروه

  »مريم بوستان«  )57تا  55هاي (نگارش، صفحه -6

 ها:تشريح ساير گزينه

  يسيم كه بخواهيم رويدادي را كوتاه و گويا معرفي كنيم.نومعموالً زماني گزارش مي»: 1«گزينة 
  كنيم.هاي متنوعي طرح ميهنگام نوشتن گزارش، ابتدا دربارة موضوع مورد نظر، پرسش»: 2«گزينة 
ها، نويسنده وارد فضاي ذهـن خـود بشـود و از ذهنيـات خـود مطـالبي بـه آن        امكان دارد در برخي از زمينه»: 4«گزينة 

  ه بهتر است از اين كار پرهيز كنيم.بيفزايد؛ البت

  فضاي عمومي گزارش نويسي، عيني است. نكتة درسي:
  »مهديه غالمي«  ) 53(آرايه، صفحة  -7

  علتي غير واقعي و شاعرانه آورده است. ،، شاعر براي خميده بودن پشت پيران»2«در بيت گزينة 
 »كتاب جامع دهم هنرستان«  (آرايه، تركيبي) -8

 »سخنخوش«كنايه از  :»سخنشيرين«تشبيه/  :»شكر گفتار«و  »باغ طبع«آميزي/ حس :»فتارشكرگ«و » شيرين سخن«

  »كتاب جامع دهم هنرستان«  »1«) 12(مفهوم، صفحة  -9

 بر رعايت حرمت پيران تأكيد شده است. ،»4«در عبارت صورت سؤال و بيت گزينة 

 1فارسي و نگارش 
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  »مريم بوستان«  )63(مفهوم، صفحة  -10

ال، به اين مطلب اشاره شده است كه عاقبت هر كاري در گرو خوب يا بد بودن نفـس  در اين بيت مانند بيت صورت سؤ
 توان از عمل شر، توقع نتيجة خير داشت. همان عمل است و نمي

  ها:تشريح ساير گزينه
  اي نكرده است.اين بيت به ترويج خوبي كردن و مهرورزي داللت دارد و به نتيجة آن اشاره»: 1«گزينة 
  شود.فهوم اين بيت اين است كه در صورت تالش كافي، هدف ميسر ميم»: 2«گزينة 
  شود.از آن برداشت مي» نمك نشناسي«اين بيت در پايان يك حكايت از گلستان ذكر شده است و مفهوم »: 3«گزينة 

  
  »مجيد همايي«  )10(قواعد، صفحة  -11

 عدد ترتيبي است، نه عدد اصلي. جادر اين» بيستم«به معني » العشرين«

  »در انتهاي سالن روي صندلي بيستم (بيستمين صندلي) نشستم!«ترجمه عبارت:
  هاي ديگر:  تشريح گزينه

  عدد اصلي است.» سبعة عشر: هفده»: «1«گزينه 

  عدد اصلي است.» اثنينِ: دو»: «3«گزينه 
  ي هستند.هر دو عدد اصل» المئة: صد«و » ثمانين: هشتاد»: «4«گزينه 

  »مريم آقاياري«  ) تركيبي، ترجمه( -12

نـزد/  »: عنـد «تـرم/  برادر بـزرگ »: أخي األكبر«همراه، با/ »: مع«پدرم/ »: أبي«رفت/ »: ذَهب«روز شنبه/  در» في يوم السبت«

 مدت چهار ساعت براي »: بِمدة أربع ساعات/ «ماشينش، اتومبيلش»: سيارته«تعميركار خودروها/ »: مصلِّح السيارات«

  »مريم آقاياري«  ) تركيبي، ترجمه( -13

  .»كرددرو ميآن كشاورز كوشا برنج را در فصل تابستان «ترجمه درست عبارت: 

 فارسي  يماضي استمرار نكته: كان + فعل مضارع

  »پروراكبر ايمانعلي«  ) 15 ، صفحةترجمه( -14

ها «را ببيند/  پشت سر خودتواند زرافه مي»: خَلفهارؤيةَ تَستَطيع الزَّرافَةُ « كـه سـرش را بچرخانـد/    بـدون ايـن  »: دونَ أَن تُديرَ رأسـ  

 شش متر  »: ستّة أمتارٍ«كه بلندي قامتش/ : براي اين»لأنَّ طولَ قامتُها«

  »پروراكبر ايمانعلي«  ) 9و  8هاي ترجمه، صفحه( -15

»: رحم اهللاُ إمـرَأً «شغل او كشاورزي است/ »: مهنَتُه الزِّراعةُ«اي گندمگون/ مردي داراي چهره»: وجه أسمر رجلٌ ذو«گفت/ »: قال«

 آن را درست و استوار انجام داد»: فأتقَنَه«كاري را انجام داد/ »: عملَ عمالً«خداوند انساني را رحمت كند/ 

 1عربي، زبان قرآن 
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  »درويشعلي ابراهيمي«  ) 5 ، صفحةمفهوم( -16

تناسـب مفهـومي   » هر كس دشمني كاشـت، ضـرر و زيـان درو كـرد    «خواهد كه با حديث شريف اي را ميينهعبارت سؤال از ما گز
  نداشته باشد. 

  (ها) بزرگ شود: نادرست گرچه با آدمي ،زاده گرگ شودبت گرگقعا
  ها:  تشريح ساير گزينه

  به زيانش است.  ،ها كسب كرده استاز بدي به سودش است و آنچه را كه ،ها كسب كردههر كس آنچه را كه از خوبي»: 1«گزينه 
  !گندم از گندم برويد، جو ز جو»: 2«گزينه 
  گيري!ر دستي بدهي از همان دست مياز ه»: 4«گزينه 

 »سيد محمدعلي مرتضوي«  )13(لغت و مفهوم، صفحة  -17

 »صبر هنگام مصيبت و پرهيزگاري هنگام تنهايي است! هاي مؤمن؛از نشانه«ترجمه عبارت: 

 »كتاب جامع عمومي هنرستان«  )12عد، صفحة (قوا -18

 5+6=11پنج به اضافه شش مساوي يازده است: 

  هاي ديگر:  تشريح گزينه
  صحيح است.» يساوي: عشرة«، »4«و در گزينه » يساوي: خمسة«، »3«، در گزينه »يساوي: أربعين«، »1«در گزينه 

  »عربابراهيم رحماني«  )3صفحة (قواعد،  -19

 ماند.) (ادامه جمله به همان شكل قبلي باقي مي...» ال اُسافرُ «گيرد؛ بر سرش صورت مي» ال«با حرف » سافراُ«منفي فعل مضارع 

  »مجيد همايي«  )14خواني، صفحة (ساعت -20

 )6: 45يك ربع مانده به هفت ( َ»: الساعة السابعة إلّا ربعاً«

  
 »كتاب جامع«   )68تا  66هاي (منزلگاه بعد، صفحه   -21

هاي برزخيان، كميـت ديدارشـان بـا خـانواده     تأخّر اعمال است و مقدار فضيلتارتباط عالم برزخ با دنيا به واسطة آثار ما
 زند.(يعني تعداد روزها) را رقم مي

  »بقامحمد رضايي«   )20و  18، 17هاي هصفح هدف زندگي،( -22

هـاي همسـو بـا    به درستي برگزينيم، داشتن مالك و معياري كه بتوانيم هدفبراي اين كه در زندگي، هدف خود را الف) 
  ست. اطلب و استعدادهاي متنوع مادي و معنوي خود را بيابيم، الزم نهايتميل بي

هاي به ميزاني كه هدف .رسيدن به اهداف ديگر نيز هست برابرها اي هستند كه رسيدن به آنها به گونهبرخي هدفب) 
  دهند. تري را درون خود جاي ميتر باشند، اهداف بيشر و جامعانسان برت

اف فرعي را داند؛ اما آنچه مهم است، اين است كه اهاهداف اصلي و فرعي هر دو براي زندگي انسان خوب و ضروريج) 
 ها دل نبنديم. به آن و نبايد به جاي اهداف اصلي قرار دهيم

 1دين و زندگي 
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  »ابقمحمد رضايي«   )21 ، صفحةهدف زندگي( -23

به عنوان هدف جامع و دربردارنـدة دنيـا و    يعني همان خداوند، هاها و زيباييخوبيسرچشمة بيت مذكور، بيانگر انتخاب 
  آخرت است. 

  ها: دليل نادرستي ساير گزينه
  دهند. تري را درون خود جاي ميهاي بيشتر، هدفاهداف جامع »:1«گزينة 
  دهند تا آخرت خود را زيباتر سازند. وي خود را در جهت رضاي خدا قرار ميافراد زيرك تمام كارهاي دني»: 2«گزينة 
 اي نشده است. در اين بيت به داشتن همت بزرگ و ارادة محكم اشاره»: 3«گزينة 

  »بقامحمد رضايي«   )31و  30هاي صفحه پر پرواز،( -24

  ، نام ديگر نفس لوامه است. دارد. وجدان اخالقيطلبي بازميانسان را از راحت ،هايشوجدان با محكمه
خداوند شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن را در وجود آدمي قـرار داده اسـت.   

نه گرايش به ( ،دشباد، اما گرايش به نيكي و بيزاري از بدي را دارا ميربنابراين، انسان سرماية شناخت نيكي و بدي را دا
 قابل برداشت است. » سواها فالهمها فجورها و تقواها و ما و نفسٍ«ايه از آيات . اين سرم)بدي

  »بقامحمد رضايي«  ) 30و  29، 21، 17هاي ه، صفحهدف زندگي و پر پرواز( -25

وجـو كننـدة خـدا، همـان سرشـت      هاست و ذات جستها، همان خداست كه خالق همة خوبيسرچشمة كماالت و زيبايي
 به سرماية عقل (تعقل و تفكر) اشاره نموده است.  ،»كنيد؟آيا انديشه نمي«... رجمة عبارت قرآني آشناست. انتهاي تخدا

 »فردين سماقي«  )45اي به روشنايي، صفحة (پنجره -26

طلب است و ميل به جاودانگي دارد، اين نهايتاز پيامدهاي انكار معاد و مرگ را پايان زندگي دانستن براي انساني كه بي
كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را در پيش بگيرد و روشن است كه اين شـيوه، عـاقبتي جـز فـرو     است كه مي

  ها نخواهد داشت.رفتن در گرداب آلودگي
 »كتاب آبي«  )55و  54هاي ، صفحهآيندة روشن( -27

بعيـد و غيـرممكن خـارج      كنند و آن را از حالـت امـري   معاد را ثابت مي» امكان«اي از داليل هستند كه در قرآن، دسته
كند تري در اين زمينه نشان دهد، ماجراهايي را نقل ميخدا را به صورت محسوس »قدرت«كه سازند. قرآن براي اينمي

  هاست.داستان عزير نبي (ع) از جملة اين داستان شوند.ها به ارادة خدا مردگان زنده ميكه در آن
 »سيداحسان هندي«  )65(منزلگاه بعد، صفحة  -28

  دهد.عامل شعور و آگاهي انسان در دنيا، روح اوست و روح در برزخ، به حيات خود ادامه مي
 »شيرانساناز نادري«  )75(واقعة بزرگ، صفحة  -29

ها (چنـان  آيند و كوهها سخت به لرزه دردر آن روز كه زمين و كوه«با توجه به ترجمة آية مطرح شده در صورت سؤال: 
، ايـن آيـه مربـوط بـه تغييـر در سـاختار زمـين و        »آينـد. هـايي از شـن نـرم در   به صورت تودهدر هم كوبيده شوند كه) 

  هاست.آسمان
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 »كتاب جامع«  )76و  75هاي (واقعة بزرگ، صفحه -30

هاي آنان دل«و آية ها آسمانمربوط به مرگ اهل زمين و » شودبساط حيات انسان و موجودات ديگر برچيده مي«عبارت 
  هاست.مربوط به زنده شدن همة انسان» هايشان از ترس به زير افكنده استچشم هراسان است وسخت 

  
 »پورحنانه شجاعي«   )37(گرامر، صفحة  -31

  »ها منتظرند.تواني آن كتاب را به آن آقايان بدهي؟ آنمي«ترجمة جمله: 

  شويم كه بايد از كلمة مفرد استفاده كنيم.ل، متوجه ميقبل از جاي خالي او "that"با توجه به نكتة مهم درسي: 
قاعده صورت بيبه "man"در جاي خالي دوم به كلمة جمع نياز داريم. حالت جمع كلمة  "they"و  "those"با توجه به 

  است.   "men"و 
 »كتاب جامع عمومي هنرستان«  )25(گرامر، صفحة  -32

  » شما چند سالتان است؟ : «ترجمة جمله: الف
  »ساله خواهم شد. 15من شنبة آينده « :ب

عمل مورد نظر در سؤال نياز به هيچ برنامه يا قصدي ندارد و خود به خود در زماني مشخص در آينـده   نكتة مهم درسي:
  گيرد، پس بايد از آيندة ساده استفاده نماييم.صورت مي

 »طراوت سروري«  )37(گرامر، صفحة  -33

  »هايي است كه اهل اسپانيا هستند.وحش در حال تميزكردن قفس گرگمسئول باغ«ترجمة جمله: 
جمـع كـه در ادامـة جملـه آمـده اسـت        "to be"است. با توجه به فعل  "wolves" صورتبه شكل جمع كلمة گرگ

 گيرد.نمي "the"ت و اسم خاص اس "Spain"كار رود. عالوه بر اين صورت جمع بهگرگ به كلمة فهميم كه بايدمي

  »پورحنانه شجاعي«   )21 ، صفحةواژگان( -34

  »اند.گونه زاده شدهحيوانات، اين نوعها طبيعي است كه شكار كنند. اين براي گربه«ترجمة جمله:
  ) زنده 2  ) طبيعي 1
 ) كافي 4  ) اخير، تازه 3

  »پورحنانه شجاعي«   )19(واژگان، صفحة  -35

  »رود.خريد بروند. قيمت همه چيز دارد باال مي توانندها نميآن«ترجمة جمله: 
  ) باال رفتن، زياد شدن 2  ) نابود كردن 1
 ) اميد داشتن 4  ) محافظت كردن 3

  »مهديه غالمي«   )37 ، صفحةگرامر( -36

  »هاي زيادي در ترمينال وجود دارد. تو و برادرت سوار اتوبوس مشهد شويد.اتوبوس«ترجمة جمله: 

  . باشدمي "your" ،شود و صفت ملكي مناسب قبل از اسمجمع بسته مي "es"با  "bus" نكتة مهم درسي:

 1زبان انگليسي 
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 »عبدالرشيد شفيعي«  (درك مطلب) -37

 »متن زندگي سختي داشت. ةتوانيم بفهميم كه نويسندمي«جمله:  ةترجم

 »عبدالرشيد شفيعي«  (درك مطلب) -38

 »يك از موارد زير بر طبق متن غلط است؟كدام«جمله:  ةترجم

  »داران با بيماري حيواناتش مشكل داشت.يگر مزرعهاو مثل د« 
 »عبدالرشيد شفيعي«  (درك مطلب) -39

 »انداز كردن و مديريت كردن پول خوب بود.بر طبق متن او در پس«جمله:  ةترجم

  »عبدالرشيد شفيعي«  (درك مطلب) -40

 »چند روز در هفته او آزاد بود كه در مزرعه كار نكند؟«جمله:  ةترجم

  »هيچ روز«

  
 »سارا شريفي«  ) 59تا  53هاي (درصد و كاربردهاي آن، صفحه -41

  است. بنابراين: 5/49برابر  33درصد  xفرض كنيم 

    x
/ x /    33 49 5 33 49 5 100100   

    x  
4950 15033   

  »محمد بحيرايي«  ) 64تا  54هاي درصد و كاربردهاي آن، صفحه( -42

    a
  قيمت اوليه  aقيمت اضافه شده    ،     115

    a a a a   
1 1 111 25 5    قيمت جديد 5

درصد  
a

a
   

6
6005 100 1205  

a a

a


 

11
5  درصد افزايش قيمت100

  »مهدي عادلي«   )17تا  8هاي ت و تناسب، صفحهنسب( -43

  براي محاسبة نرخ ليتر به كيلومتر داريم:  
6 1
90 15  

  »سارا شريفي«   )31تا  24هاي ه، صفحنسبت و تناسب( -44

k  آوريم: دست ميهاي الزم براي انجام كل كار را بهابتدا ساعت  6 10 60   
x كار پس از سه روز اول است.  متعداد روزهاي الزم براي انجا  k ( ) x x x        3 10 1 2 10 60 30 30 1   

بنابراين كل كار در  3 1  شود. روز تمام مي 4

 1رياضي 

  ليتر
 كيلومتر
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  »مهدي عادلي«   )41تا  33هاي نسبت و تناسب، صفحه( -45

    / cm2 54  اينچ مربع ،        هر اينچ  6 8   مساحت صفحه تلويزيون  48

    ( / ) / cm 2 248 2 54 309 6768 310   
  »مهدي عادلي«  ) 46تا  42هاي نسبت و تناسب، صفحه( -46

  هر اونس گرم 28نيم اونسگرم 14    
/ميليون تومان      14 1 5 21   

 »امير وركياني«  )64تا  60هاي ، صفحهو كاربردهاي آن(درصد  -47

  0 5 0 5 0 52
x y

/ xy axy / xy a /
ax y axy

      
   

 

  ضرب شود. 5/0) بايد در ضريب xطول (

     0/ 5 100 %50x
x

  درصد كاهش طول  

  »نظمتاقرحيم مش«  )64تا  54هاي صفحه ،و كاربردهاي آندرصد ( -48

 توان با تناسب حل كرد:اين سؤال را به سادگي مي

    
x


6000 100

15000   

    x


   
15000 100 1500 250%6000 6  

  %250 - %100=  %150  افزايش يافته است. %150بنابراين قيمت رب گوجه 
 » محمد بحيرايي«  )59تا  54هاي صفحه ،و كاربردهاي آندرصد ( -49

 ها:  بررسي گزينه

1تومان    »: 1«زينة گ 20000 200100 ,    

200    »: 2«گزينة  2100 x x    

120    »:3«گزينة  80 96100    

0    »: 4«گزينة  9 900 8 1100
/

/    

  نادرست است.» 3«بنابراين گزينة 
  » محمد بحيرايي«  )59تا  54هاي صفحه ،و كاربردهاي آندرصد ( -50

 بنويسيم: 100كافي است هر عدد را به صورت عددي كسري با مخرج 

    
  


8 8 20 160 160%5 5 20 100   

    /
/ 

1 0 10/001= 0 1%1000 100  

 مساحت مثلث

  ستطيل جديدمساحت م
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 »اسماعيل حدادي«   ) 42و  41هاي (مكانيك، صفحه -51

    2 2 1 1
1 2 1

1

1 (1)2 2

F

a m m mF
a

Fm a m m
m

       

    3 3v

t s
v at v v a




     
 ت شتاب ثابتحرك 

    
(1)2 2 2

1 1 1

3 1
3 2

v a v

v a v
    پس ازs3  

  »ايرج امينيان«  ) 4گيري، صفحة فيزيك و اندازه(  -52

 نصف يك باع را يك يارد و حد فاصل يك بند انگشت شست را يك اينچ گويند. 

 »اسماعيل حدادي«    )12تا  9هاي گيري، صفحه(فيزيك و اندازه -53

    3 78 1 37810 000 10 51 3600 36
gal / lit h lit, /
h gal s s

     

 »كتاب جامع فيزيك هنرستان«  )15گيري، صفحة زيك و اندازه(في -54

تـرين  كوچـك  5/0گيـري گوينـد كـه در ايـن وسـيله، عـدد       بندي وسـايل انـدازه  ترين درجهقدرت تفكيك به كوچك
شـود.  ضـرب مـي   1000گيـري در عـدد   باشد. اما بايد درنظر داشت كه عدد موردنظر در وسـيلة انـدازه  بندي ميدرجه

m    بنابراين: m
/

s s
  0 5 1000  قدرت تفكيك 500

  »ايرج امينيان«   )23تا  18هاي گيري، صفحه(فيزيك و اندازه -55

    

1 1000108 303600 1

2 30 30 15 0 151 2

km h m m
v

h s km s

m m

s s x cm / m
cm x

   

    

   

 » جالل جعفري«  )32و  22، 21هاي گيري و مكانيك، صفحه(فيزيك و اندازه -56

    AB , AB R R AB R   2 2 2 2


 جايي: جابه

      R R
d,d

 
 

2
4   : مسافت2

    
R

d

AB R




 2
2 2 2

  

 فيزيك
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  »ايرج امينيان«   )38و  37هاي (مكانيك، صفحه -57

   x0اگر متحركي در مبدأ مكان باشد يعني 

    x t t t t s         
205 20 0 5 20 5 20 45  

 »احمد نجفي«   )44و  43هاي (مكانيك، صفحه -58

انـدازه ولـي   ه جسمي به جسم ديگر نيرو وارد كند، جسم دوم نيز به جسم اول نيرويي هممطابق با قانون سوم نيوتن، هرگا
شـود،  كند. با اين توصـيف چـون نيـروي جاذبـة گـرانش توسـط زمـين بـه جسـم وارد مـي          در خالف جهت آن وارد مي

مين را بـه سـوي   العمل آن توسط جسم به زمين و در خالف جهت نيروي گرانش وارد خواهد شد. يعني جسم نيز زعكس
 كند. خود جذب مي

 »سپهر زاهدي«   ) 42تا  39هاي (مكانيك، صفحه -59

گيرد كه اندازة آن با اندازة نيرو رابطة مستقيم و با جرم جسم رابطة ) اگر به جسمي نيروي خارجي وارد شود، شتابي مي1
 عكس دارد. 

  اي برابر است.ب لحظه) در حركت با شتاب ثابت روي خط راست، اندازة شتاب متوسط و شتا2
  ) بردار شتاب متوسط همسو با بردار تغيير سرعت است.4

  »شراره حقيقي«   )49تا  42هاي (مكانيك، صفحه -60

    

N

Ffk

mg  
    

yTF N mg N mg N N         0 0 2 10 20   

    k k kf N f / N    0 1 20 2   

    
xT k

m
F ma F f ma a a

s
         220 2 2 9   

    v m
v at v v

s
      0 0

0 9 3 0 27  

   
  »زادگانمريم موسي«  ) 31(فرايندهاي شيميايي، صفحة  -61

    273 15 273 15k c c kT T / T T /       
  1 8 273 15 32 1 8 1 8 273 15 32F k kT / (T / ) / T / /            
  F kT / T /   1 8 459 67  

 شيمي
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  »توحيد شكري«  ) 14و  13هاي (ساختار اتم و مفاهيم پاية شيمي، صفحه -62

  صورت زير است: درست نشان داده شده است. آرايش الكتروني عناصر ديگر به K19آرايش الكتروني عنصر
    Fe: ) ) )26 2 8 14 2   
    Cr: ) ) )24 2 8 13 1   
    Si: ) )14 2 8 4  

  »توحيد شكري«   )17تا  14هاي (ساختار اتم و مفاهيم پاية شيمي، صفحه -63

 هاي الكتروني ثابت است. ر، در هر دوره از چپ به راست، تعداد اليهدر جدول تناوبي عناص

 »كوكندهحسن رحمتي«   ) 36 و 35هاي يندهاي شيميايي، صفحها(فر -64

اتم كربن   
23 221 6/022 102/4 12/044 1012 1

molC atomC
atom gC

gC molC


     ؟ 

  هاي نادرست:بررسي گزينه
  هاي هسته آن بستگي دارد.ها و نوترون) جرم هر اتم به تعداد پروتون1
  پذير نيست.هاي معمولي امكانها با دستگاهاند به طوري كه مشاهده و شمارش آنها بسيار كوچكتم) ا2
3 (mol1/0  اتم اكسيژن وmol1/0 .اتم كربن، از نظر تعداد اتم برابرند، ولي جرم يكساني ندارند  

  »توحيد شكري«  ) 34تا  32هاي (فرايندهاي شيميايي، صفحه -65

  صورت زير است: هواكنش موازنه شدة صحيح ب
    C H OH O CO H O  3 7 2 2 22 9 6 8  

  »زادگانمريم موسي«  ) 41و  40هاي (فرايندهاي شيميايي، صفحه -66

 شود. از محيط پيرامون انرژي گرفته مي KJ20واكنش داده شده يك واكنش گرماگير است كه با انجام آن، 

  »كوكندهسن رحمتيح«  ) 39(فرايندهاي شيميايي، صفحة  -67

  است.  گرمادهذوب نمك  برخالفواكنش انحالل اسيدها در آب 
  »زادگانمريم موسي«  ) 45و  44هاي (فرايندهاي شيميايي، صفحه -68

 همة عبارات داده شده صحيح هستند. 

  »علي مؤيدي«  ) 43(فرايندهاي شيميايي، صفحة  -69

كشد. سرخ كردن پيـاز در روغـن در دسـتة    ساعت طول مي هاي معمولي در حدود چند دقيقه يا چندزمان انجام واكنش
  صورت زير است:هاي ديگر ذكر شده از نظر سرعت واكنش بهگيرد. نوع واكنشهاي معمولي قرار ميواكنش

  هاي كند سياه شدن انگشتر نقره و زنگ زدن آهن: واكنش
 واكنش سديم با آب: واكنش سريع 

  »رحمتي كوكنده حسن«   )44(فرايندهاي شيميايي، صفحة  -70

 شوند. ها ميها و استفاده از كاتاليزگر، سبب افزايش سرعت واكنشدهندهافزايش دما، افزايش غلظت واكنش
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 »الهام عباسپور«  ) 70و  69 هاي، صفحهآهك( -71

  يابد. وزن مخصوص آهك شكفته، نسبت به آهك زنده كاهش مي
  است. 2Ca(OH)آهك مورد استفاده در كارهاي ساختماني، آهك شكفته (كشته) است، كه فرمول شيميايي آن،

 »لوده خدابندهآزا«  ) 45ة ، صفحخاك( -72

هايي كه در آن تر است. جنس خاك رس آبرفتي با توجه به بستر رودخانهخاك رس معدني، از خاك رس آبرفتي خالص
  شود، متفاوت و داراي ناخالصي است.جاري مي

 »مريم عباسي«   )31ة ، صفحهاسنگ( -73

  اند.فشاني حفر شدههاي آذرين آتشهاي روستاي كندوان، در سنگخانه
 »مريم عباسي«    )7و  6هاي، صفحههاي فني مصالحص و ويژگيخوا( -74

  باشد.بندي مقاومت مصالح در برابر نيرو، جزو اجسام پالستيك يا خميري ميقير، در دسته
 »الهام عباسپور«    ) 73ة ، صفحآهك( -75

  اي است كه با خاك مخلوط شده و شسته نشده باشد.رودخانه ةكفي، ماس ةمنظور از ماس
 »الهام عباسپور«   )52ة ، صفحسراميك آجر و( -76

  يابد.شود و مقاومتش كاهش مياگر ماسه زياد باشد، آجر، پوك مي
 »الهام عباسپور«  ) 20ة ، صفحزمين( -77

  است. يگرانيتزمين،  هاي پوستةتر سنگجنس بيش
  »هادي انوشه«   )20صفحة ، زمين( -78

  است. اي، از سيليسيم و منگنز تشكيل شدهپوستة اقيانوسي و قاره
  »هادي انوشه«   )25 ، صفحةزمين( -79

در مقياس ريشتر كه به صورت لگاريتمي است، هر يك درجه افزايش به معناي افزايش ده برابري حركات زمين است. 
  بنابراين قدرت يك زلزلة پنج ريشتري، ده برابر قدرت يك زلزلة چهار ريشتري است.

  »هادي انوشه«   )32، صفحة هاسنگ( -80

  هاي مرجاني يا زغال سنگها، شيل، سنگ آهك، سنگي رسوبي: كنگلومرا (جوش سنگ)، ماسه سنگهاانواع سنگ

  
  »نسترن برزگر«   ) 63(معماري مذهبي، صفحة  -81

، نقش درهاي ساساني است كه باگچ، برروي ديوار شرقي، ترسيم شده است و فهرج يزد هاي جالب مسجديكي از ويژگي
خواسته يادگاري از درهاي زيباي كهن، براي آيندگان به جاي گذارد؛ چون ساخت درهاي رود معمار مسجد مين ميگما

 آراسته و مجلل در صدر اسالم معمول نبود.

 آشنايي با بناهاي تاريخي

 شناخت مواد و مصالح
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 »نسترن برزگر«   )14 ، صفحةمعماري شهر و خانه( -82

گرفتند، دولت ساساني قرار نمي ت ممتازكه در طبقا ها، بازارها، باغات و مراتع مردمياي مركب از محالت، خانهمجموعه
اين بخش كه در فروپاشي دولت ساساني به هنگام ورود مسلمانان نقشي اساسي داشت، . در خارج از شارستان قرار داشتند

  بعد از اسالم به ربض (شهر بيروني) مشهور شد. در
 »نسترن برزگر«  ) 15 ،  صفحةمعماري شهر و خانه( -83

مراحل تكاملي خود را چنان طي كرد كه توانست تا  بويه آلدر اواخر قرن سوم هجري و در دوران مياسال -شهر ايراني 
  قرون جديد تأثير خود را حفظ كند.

 »نسترن برزگر«   )37 ، صفحةمعماري شهر و خانه( -84

  ايران دانست.  يهاو نقش هاتوان مادر تمام گچ بريميهمانند هم نيستند و آن را  در كاخ بيشاپوراز نقوش  كدامهيچ
ي گوناگوني را با هايكي از تاالرها، به نام تاالر موزاييك، فرش كفي از موزاييك داشته است كه بر روي زمين، نگاره نكته:

  ي بزرگي ساخته بودند.هاموزاييك
 »پورحنانه شجاعي«  ) 59 ، صفحةمعماري مذهبي( -85

ديد آمد و به جاي پرستش دو خداي ميترا و اهورا، تنها اهورامزدا داريوش اول، در آيين و معماري ايران تغييراتي پ ظهوربا 
كردند. سپس براي خداي حامي حكومت خود، معبدهاي برجي شكل را ابتدا در پاسارگاد معروف به زندان را نيايش مي

  سليمان، سپس در نقش رستم به نام كعبة زرتشت احداث كردند.
 »رزگرنسترن ب«  ) 13 ، صفحةمعماري شهر و خانه( -86

النهرين شروع شد، كه نمونة آن هگمتانه يا اي بينقرن نهم ق.م ساختن اولين شهرهاي مادي با الهام از شهرهاي تپه از
  رسيد. خود اوج به …همدان امروزي است. اين دوران با شكوفايي شهرهاي پارسي در شوش،پاسارگاد و

 »ليال مهدوي«    )32، صفحةمعماري شهر و خانه( -87

هاي رديفي بوده كه در پشت يكي از اشكاني و داراي تركيبي از ايوان ةدهد كه مربوط به دورهترا را نشان مي تصوير، كاخ
دجله و در جنوب غربي موصل  ةسه كيلومتري رودخان ةشود. شهر هترا در فاصلدار ديده ميها اتاق چهارگوش تاقايوان

  واقع است.
  اساني دائماً در جنگ با روم بوده است.اين شهر در سراسر حكومت اشكاني و س نكته:

 »هادي انوشه«  )29صفحة، شهر و خانهمعماري ( -88

اي بسيار كهن هاي مربعي است كه سابقهسازي هخامنشي در قالب يك نظم هندسي مبتني بر تكرار شكلي و كاخرمعما
  دارد.

  »هادي انوشه«  )29ة ، صفحمعماري شهر و خانه( -89

هاي كله گاوي شكل متر و با سرستون 20ها حدود باشد. ارتفاع ستونستون مي 36داراي  كاخ آپادانه (آپادانا) در شوش
 ساخته شده است.

  »هادي انوشه«  ) 35ة ، صفحمعماري شهر و خانه( -90

ترين يادگار دوران ساساني تاق كسري يا ايوان مداين در تيسفون است. اين بناي باوقار كه احتماالً در زمان شاپور برجسته
 اخته شده، نمونة جالبي از ايوان ساساني است.اول س



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
 نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »هنرستان دهم كشي معمارينقشه«
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 »حميدرضا مظاهري«  ) 75تا 68 هاي، صفحهتصاوير دوبعدي( -91

  دهد.، نماي افقي صحيح را نشان مي»1« گزينة

  
 »مريم عباسي«   )76تا  68ي ها، صفحهتصاوير دوبعدي( -92

  شود و در تصوير جانبي وجود ندارد.، در تصوير افقي ديده مي»4« گزينةشكل 
 »مريم عباسي«   ) 39ة ، صفحدايره و بيضي( -93

  دو دايره، مماس داخل هستند.
 »مريم عباسي«   ) 76ة ، صفحتصاوير دوبعدي( -94

  نظر وجود دارد. نماي جسم موردچين در سهدر مجموع، حداقل چهار خط

  
 »مريم عباسي«   ) 76تا  68ي ها، صفحهتصاوير دوبعدي( -95

  دهند. ، تصاوير قائم و افقي حجم را نشان مي»4«و » 1«هاي گزينه
  صحيح است.» 3« ة، با توجه به شيب موجود در باالي حجم، گزين»3«و » 2«هاي بين گزينه

 »لوآزاده خدابنده«  )54ة صفح، احجام هندسي( -96

ادي وجه تشكيل باشند؛ يا از تعدبر ميها با هم برااضالع و زواياي آن وني، احجام منتظمي هستند كه همةاحجام افالط
  ها با هم برابرند.آن اند كه همةيافته

 »حميدرضا مظاهري«  )76تا  68هاي ، صفحهتصاوير دوبعدي( -97

  

 »مريم عباسي«    )32، صفحةهاچندضلعي( -98

اي است كه يك زاوية آن قائمه توان گفت مربع، لوزيمربع، مستطيلي است كه چهار ضلع آن با هم مساوي باشد و يا مي
  االضالع، لوزي و مستطيل را دارد.هاي متوازيباشد. بنابراين، مربع كليه ويژگي

 كشيترسيم فني و نقشه



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
 نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »هنرستان دهم كشي معمارينقشه«

5صفحة:

 

 

 »نشانحورا پهلوان«  )10صفحةترسيمات پايه و مثلث، ( -99

  كند.اشد و دو ضلع ديگر آن مثلث را قطع كند، آن دو ضلع را به يك نسبت تقسيم ميخطي كه موازي يك ضلع مثلث ب
 »حميدرضا مظاهري«   )22، صفحةتقارن( -100

هر شكل هندسي كه حداقل داراي دو محور تقارن عمود بر هم باشد، داراي مركز تقارن است و محل برخورد آن دو محور، 
   ير كه محل برخورد محورهاي تقارن آن، مركز تقارن لوزي است.مركز تقارن آن شكل هندسي است. مانند لوزي ز

 
االضالع، داراي سه محور تقارن متقاطع است و زاوية ميان محورهاي تقارن آن نيز با هم برابر هستند؛ يك مثلث متساوي

  ولي مركز تقارن ندارد.

  

  
  »هادي انوشه«  ) 76فحة ، صتناسب، تعادل، تباين، حركت و ريتم( -101

  

 مباني هنرهاي تجسمي



 ويژه هايآزمونپروژه:  99 بهمن 10آزمون 
 نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »هنرستان دهم كشي معمارينقشه«

6صفحة:

 

 

 »علي عزيزي«  )79 ةكنتراست و ... و ريتم، صفح( -102

العمل مخاطب و توجه او با يك حركت يا تصوير مورد نظر با ريتم متناوب كار شده است. در اين ريتم، هر بار عكس
ريتم به  ي تكرار و ادامةظار براي پيگيرگيرد. به طوري كه در مخاطب همواره نوعي انتتصوير مياني تحت تاثير قرار مي

  وجود خواهد آمد.
 »علي عزيزي«  )30 ةصفح نقطه و ... و حجم،( -103

هاي هندسي با اشكال طبيعت را در سطوح و شكل نامند. وي سعي داشت جوهرةتيسم ميكازيمير مالويچ را سوپرما شيوة
كل مربع به روي بوم مربع به عنوان هاي خالص به نمايش بگذارد. تابلوي سفيد روي سفيد، اثر اوست كه در آن، شرنگ

  شكل خالص به كار گرفته شده است.
 »علي عزيزي«  ) 16ة صفح، نقطه و ... و حجم( -104

  كار شده است. طراحيدهد كه با پهناي زغال تصوير مورد نظر، خط ترسيمي را نشان مي
 »مريم عباسي«  )21ة صفح، نقطه و ... و حجم( -105

  ها در ساختار بصري و هندسي آثار كامالً مشهود است.شيا نيستند؛ اما نقش آنگر اخطوط، نمايش انتزاعيدر آثار 
 »نشانحورا پهلوان«  )77ة صفح، كنتراست و ... و ريتم(  -106

  آهنگ يا تكرار است. -ريتم، همان ضرب
  »سروش احمدي«  )7صفحة ، مباني هنرهاي تجسمي( -107

عناصر بصري هستند. تعادل ، تناسب، هماهنگي و كنتراست  روشني، –نقطه، خط، سطح، رنگ، شكل، بافت، اندازه و تيرگي 
  باشند.هاي بصري مياز جمله كيفيت

 »سروش احمدي«  )18صفحة ، عناصر بصري( -108

اثر تجسمي  شود، دردريا و يا يك انسان خوابيده ديده مي به صورت سطح زمين، خط افقي، پهنة خط افقي كه در طبيعت
  سكون و اعتدال باشد. ممكن است براي نشان دادن آرامش،

  »سروش احمدي«  ) 21 ، صفحةعناصر بصري( -109

 خط عنصر اصلي كار طراحي است.

  »سروش احمدي«  ) 24 ، صفحةعناصر بصري( -110

  باشد.سازي و اثر سيد محمد احصايي ميشكل نشان داده شده در صورت سؤال، استفاده از خط نوشتاري در نشانه

  
 »مهرنوش عسگري طاري«   ) 60ة، صفحي خطيطراح( -111

ترين عناصر بصري است كه در هنرهاي تجسمي داراي كاركرد بسيار مهمي است. تصوير مورد نظر، اثري خط، يكي از مهم
پذيري و گيري از خطوط منحني خلق شده است. اين خطوط، نرمي، انعطافدهد كه با بهرهرا نشان مي» پيتر پل روبنس«از 

  كنند.ا القا ميآرامش ر

 1طراحي
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 نامه تشريحي آزمونپاسخ

 »هنرستان دهم كشي معمارينقشه«

7صفحة:

 

 

 »علي عزيزي«  )18و  16 يهاصفحه، مفهوم طراحي( -112

هاي متنوع در حوزة هاي آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بيان مستقل به صورتهاي شخصي يا تجربهبرداشت

Drawing شود. بقية موارد، دربارة مطرح ميDesign .صحيح است  

 »منيژه جمالي«  ) 9صفحة ، مفهوم طراحي( -113

رضا «آغاز شد و سپس در آثار طراح بزرگ ايران، » شيخ محمد«و » محمدي«حي مستقل در ايران با هنرمنداني چون طرا

  به اوج رسيد.» عباسي

 »86سراسري «  )35صفحة ، وسايل طراحي( -114

  شود.هاي مختلف استفاده ميبراي تهية زغال اغلب از شاخه هاي درخت مو، بيد، شمشاد و توس (غان) با ضخامت

 »سعيده جورابچيان«  ) 62و 61 يها، صفحهراحي خطيط( -115

ها قبل از ترسيم سنجيده شده اند: دستة اول، شامل خطوطي است كه حالت آنخطوط در طراحي از لحاظ كيفيت دو دسته

هاي عاطفي و روحي دهندة حالتتر نشاندستة دوم خطوطي است كه بيش»). 1«دهند (گزينة و نظم خاصي را نشان مي

روند. در تصوير مورد پرسش از نوع دوم خطوط استفاده شده است و طراح (كريستو)، تعابير كار ميطراح اند و آزادانه به 

  كند.شخصي خود را از موضوع بيان مي

 »سعيده جورابچيان«  ) 42صفحة ، وسايل طراحي( -116

اي از استفاده از وسايل است و نمونه» گوگنوينسنت وا«ني با مركب و اثر نظر، طراحي توسط قلم پر و قلمتصوير مورد

  دهد.طبيعي در طراحي ميان هنرمندان غربي را نشان مي

 »دامون فخاري«  ) 21صفحة ، مفهوم طراحي( -117

  دهد.تصوير، نقاشي ديواري مقبرة آمنمحب، در مصر را نشان مي

  »زادهشقايق نبي«  )17و  16يهاصفحه(مفهوم طراحي،  -118

هاي متنوع در حوزة هاي آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بيان مستقل به صورتتجربههاي شخصي يا برداشت

»Drawing «است.» ژرار تيتو ـ كارمل«، اثر »مديا ميكس«شود. اين تصوير مطرح مي  

  »سروش احمدي«   )5، صفحة مفهوم طراحي( -119

  باشد.اثر هان كان مي ،شكل صورت سؤال، طراحي با مركب

 »سروش احمدي«  ) 27صفحة  ،مفهوم طراحي( -120

  به طور كلي دو روش براي ايجاد تعادل تصويري وجود دارد :

  سازي از طريق پخش يكسان اجزا در كادرتعادل متقارن با ايجاد تعادل به كمك قرينه - 1

 هاي مختلف كادرتعادل نامتقارن با ايجاد تعادل از طريق پخش سبكي و سنگيني در قسمت - 2
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