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گزدنة « »4پرسش یاکور) وجود ادیرد پرسشِ ید بی ،ب

پاسخ سؤالهاي فارسی
-1

گزینة«»3

صفحة3 :

قصدِ فهمِ یز) مطرح شده و پوسخ گرفت یس.،

(نگاه به گذشته :آگیتا محمّدزاده)

(دانشهای ادبی و زبانی ،صفحة  92فارسی)

مفهوم مشترک هر دو بیت ،اتواویاا یانتور در درک ی
-6

خدیواد یس.،

در بی ،ماخویایم« :آر سیّد کردم اکوخوق خوشلقو بو هتر

(مفهوم ،صفحة  ۰۱فارسی)

-2

i. r
n
o

گزینة«»۱

کنا هیا ب اوطّف حددث کرد».

(سپهر حسنخانپور)

n.
ir

«اهور» :روز (لیل :شب) « /یستریر» سترهو ریزهتو (یصتریر:
پوفشتور)) « /یلتتویر» :رات هتتو (یلتویر :تتو هتو) بردتتدة
بوضخوم« / )،عنب» :یاگور

-3

گزینة«»۲

o
n
a
(سپهر حسنخانپور)

-7

(سپهر حسنخانپور)

صوحبور آثور صور

سؤیل:

مبهم یس ،گروه پس یز «بو» آمده یس ،و متیّم یس.،
(دانشهای ادبی و زبانی ،صفحههای  9۱و  9۰فارسی)

گزینة«»۲

(افسانه احمدی)

ویژة «متر » در بیتت ،صتتور

oo

-4

«آر» صف ،یشوره یس .،در گروه «هر کنا» ایز «هر» صتف،

«کیییو) سعود » «نصیحةالملوک» «یحیتو عوتومیلتدّد »:
یموم محیّد غزّیلا

«سعد)» «حوفظ» «منعود سعد» و «خدی» منودیس.،

k
.
-8

سنودا

سؤیل شبا ک بر سر عوشق آمده یس ،بت

w
w

مو) دور مواند شده یس ،ک هم سیوه یس ،و هم بوند.
(آرایههای ادبی ،صفحة  ۰1فارسی)

گزینة«»۲

(حمید اصفهانی)

w

بت اتواویااِ یانتور در شتکر

خدیواد یشوره ما کنند .در ید بی ،شوعر خدیواد ری شتوکر
یس ،ک حرص و آزِ یو در گذرِ زمور کم شده یس.،

(تاریخ ادبیات ،صفحههای  ۰۱ ،۰۱ ،۱و  9۱و بخش اعالم فارسی)

-5

(حمید اصفهانی)

ب جز بی ،پوسخ هیتة یبیتو

«کوراومة بوخ» «سیر یلعبود یلتا یلیعتود» «حدیق ةالحقیق »:

گزینة«»۴

(دانشهای ادبی و زبانی ،صفحة  99فارسی)

گزینة«»3

در بی ،صور

-9

«یسریریلتّوحید» :محیّد ب منوّر

بت ارایتب

Ka
n

«مرزبوراوم » :مرزبورب رستم ت سعدیلدّد وریودنا

ستؤیل منودیستت .،در یبیتتو

«یلف» و «و» منودیدا این ،ولا در ددگر یبیو

(امال ،صفحة  ۰۱فارسی)

گزینة«»۴

در گروه «آر سیّد کردم اکوخوق خوشلقتو» کت اهتود یست،

(واژه ،صفحة  ۰۱فارسی)

یمال) ویژههو) «باستور» «غوفل» و «مختصتر» بت هیتی
شکل درس ،یس.،

گزینة«»۱

(آگیتا محمّدزاده)

(آگیتا محمّدزاده)

«هیچ برداد؟» در بی ،گزدنة « »1دعنا «هیچ ابرداد ».در
بی ،گزدنة « »2ایز «کا رسد؟» دعنا «هرگز ایا رستد».
در بی ،گزدنة « »3ایز «کا رفتت ری بت زیر) بتوزآر)؟»
دعنا «هرگز رفت ری ب زیر) بوزاخویها آورد» .یمّو در بی،

(مفهوم ،مشابه صفحة  ۰۱فارسی)

 -11گزینة«»3

بی ،پوسخ ایز مثل عبور
ی

(حمید اصفهانی)

صور

سؤیل ب یهیّیّ ،اوجّ ب

و درورِ یانور ماپردیزد.
(مفهوم ،صفحة  ۰۱فارسی)
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 -16گزینة«»۴

پاسخ سؤالهاي عربی
 -11گزینة«»۲

صفحة4 :
(کتاب آبی)

«الّمعة»منا بجا خال ا !«:دیروزچهارش نب ب ود،ف ردا

(نگاه به گذشته :مریم آقایاری)

روزجمع ا ! »

دراینعبارت،کلمات«النّساء،أطعمة،زوّار»همگ جم ه ا 

تشریح گزینههای دیگر:

تشریح گزینههای دیگر:

فردایکشنب ا !،امروزروزشنب ا ! »

گزین ««:»1

مکسّروازیکنوعهستند.

گزین ««:»2هوادرزمستاوواقعا ردا ! »

گزین ««:»1الرّیاض یوووالمّ دّوو»:جم م کّر ال  

i. r
n
o

فصُریزشبرگها درختاوا ! »

گزین ««:»3پاییز

«المسابقات»:جم مؤنث ال 

(مفهوم ،صفحة )۰۱

جم مکسّر

n.
ir

گزین ««:»3البناتوالنظیفات»:جم مؤن ث ال  «أی د »:
گزین ««:»4أوالدواألشّار»:جم مکسّر « یّدات»:جم 
مؤنث ال 
 -12گزینة«»۲

(قواعد اسم ،صفحة )۰1
(کتاب آبی)

o
n
a

«إوّ»:قطع ا،ب را ت «الیظل ُ» :ت نم کن د «النّ ا »:

 -13گزینة«»۴

(کتاب آبی)

البناتِ»:پسراوودخت راو «یَبت د ُ»:ش روعم ش ود «فص ُُ
میاودانشآموزاو

«بینَالتّالمی ِ»:

(ترجمه ،صفحة )9

ترجمه سایر گزینهها:
گزین « :»2خت هادرراهدانشانساووجوددارند 
گزین «:»3پیروز باصبرهمراها ! 
گزین «:»4حُرکردو) خت هاراازپروردگارماوم خواهی 
(مفهوم ،ترکیبی)

(کتاب آبی)

ُ»:معاین م کنن دردر

گزین «»3م گوی د« :چن دروزخواهی دمان د »ک درم تن
پا خ ب آودادهنشدها !.

k
.

تشریح گزینههای دیگر:
ب  ؤاالتگزین ه ا «2،1و»4رب اچ رو یل ا )خواهی د

w
w

رف! ،چ موق ب  فر علم خواهیدرف ! وچ رادرهتل 
خواهیدماند )درمتن ؤال،پا خدادهشدها !.

اینجا) «األطبّاء»:پزشکاو «المرَض »:بیماراو

تشریح گزینههای دیگر:
درگزین ««:»1جار شدواشکهاازررو )غ نامشگری ا !»،
درگزین ««:»2پیادهروکنارها ازخیاباوبرا عبورمردمب ا المت 
ا ! »ودرگزین ««:»4قوانینراهنمای ورانندگ ،قواع دحرک !و
هاوراهها ! »در !ا !.


عبوردرخیاباو
(ترجمه ،صفحة )99

 -15گزینة«»۲

 -18گزینة«»3

(کتاب آبی)

Ka
n

«المُستش فَ »:بیمار تاو «یفح

گزین «»1آمدها !«:عل انساوراباالم برد »

(ترجمه ،صفحة )۱

«شوارِعُالمَدینةِ»:خیاباوه ا ش هر «مَمل وء »:پُ ر «البَن ینِو

 -14گزینة«»3

مفهومدر !حدیث«شرفوبزرگ انساوب عل ا !»در

oo

مردم «لکنَّ»:ول ،اما «أنفُسه »:خودشاو «یَظلمووَ» :ت م کنند

الصّداقةِ»:فصُدو ت

 -17گزینة«»۱

(کتاب آبی)

(کتاب آبی)

(مفهوم ،صفحة )۱

 -19گزینة«»3

(کتاب آبی)

«راو »،ا م بروزو«فاعُ»ا !ک مفهوم«انّامدهنده»دارد.

 -21گزینة«»۱

w

(قواعد اسم ،صفحة )9۱
(کتاب آبی)

م دانی ک «حروفزائد»،حروف هس تندک ب ریش کلم 
افزودهشدهومعنا جدی د ب آوم دهن د،درای نگزین ،

رَخصیةرارزاو)≠غالیةرگراو)،قُبحرزشت )≠جَمالرزیب ای )،

حروفزائدرإ)ورو)ر2تا)هستند.در ایرگزین هاافع الفق

فَرِحرشاد)≠مَحزوو،حَزینرناراح!وغمگین)

یکحرفزائددارند.توج داشت باشیدک ک «قَبّ َُ»،دوت ا

دق!کنید«فَرِحٌ»ا ا !ومتضادآوبایدا باشدن فع ُ 

حرف«ب»دارد،یک جزوریش  فعُا !ودیگر ازح روف

ه چنین«جمال»معن مصدر رزیب ای )م ده دام ا«جَمی ُ:

زائدآو.



(قواعد اسم ،صفحة )۰۱

زیبا»معن صف!م دهد.
(ترجمه ،ترکیبی)
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صفحة5 :

پاسخ سؤالهاي پیامهاي آسمان
 -21گزینة«»3

پاسخ سؤالهاي مطالعات اجتماعی
(زهرا دامیار)

سؤیل صفواا ری ک یز مخووق بتودر و محتدود

بی ،صور

بودر موجودی

 -26گزینة«»۴

بتت یزی) هتتر هتتزیر متتتر یفتتزیدش یرافتتوع دمتتو  6درجتتة

سر شی ماگیترد یز ختولق بتاهیتتو دور

سواتاگرید کوهش مادوبد.

ماکند و خدیواد ری یز اقصهودا کت در ستودر موجتودی

در یرافوع  1511متر) دمو  -7درجة سواتاگرید مابوشتد.

یس ،پوک و منزه مادیاد.

i. r
n
o

انبیح خدیواد در اتیجة شنوخ ،صفو

حوصل ماشود.

کم ما شود .در اتیج در یرافوع  3111متر) شوهد دمتو)

n.
ir

طردق افکر در کتو

آسیواا و کتو

بو یفزیدش  1511متر) یرافوع  9درجة سواتاگرید یز دمتو

خدیواتد متعتول یز
خوقت ،بتری) یانتور

(نگاه به گذشته :مهسیما آذرکردار)

 -16درجة سواتاگرید خویهیم بود.
(سنگکره آبکره هوا کره ،صفحة )9۱

(خداشناسی ،صفحههای  ۰۰تا )۰2

 -22گزینة«»۲

عبوری

صور

(زهرا دامیار)

سؤیل بت پیومتدهو) بتاهتدفا و یحنتو

پو ا و سردرگیا در یانورهودا ک ب خدی یدیور ادیراتد

o
n
a

یشوره دیرد .مادیایم دکا یز آثور یدیور رهودا یز سردرگیا

 -27گزینة«»3

زمی یز غر

(بهراد موسوی)

ب شرق ما رخد بنوبرید بخش شرقاار یز

لحوظ موقعی ،زمواا جووار یز بخش غربا یس ،بت هیتی
دلیل هنگوم ظهر در یدریر زودار یز عربنتور فری مارسد.
(سیارة ما زمین ،صفحة )۰۱

موضوع یشوره دیرد.

oo

و با هدفا یس ،و آدة «افَحَسبتُ انَّماخَلقناکُ عبث ا »...ب ید

(خداشناسی ،صفحة )92

 -23گزینة«»۲

(مهسا عفتی)

بو اوج ب حددث یموم صودق (ع) آر ت یدیتور ری در دل
پوددیر ماکند دور) یز گنوهور یس.،

هوسریر موجب یز بی رفت یدیور ماشود.
(خداشناسی ،صفحة )92

 -24گزینة«»3

حضتتر

(کتاب آبی)

یبتتریهیم (ع) زر و فرزاتتد کو تت

سرزمی بدور آ

ختتود ری در

و آبودیاا مک سکوا ،دید  انویم در

بریبر خدیواد
حضر

یدو

دکنور اتوبیدر خورشید ب سطح زمتی ست منطقتة آ

و

هویدا (منطقة گترم منطقتة معتتدل منطقتة سترد) ری رو)

k
.

زمی پددد آورده یس .،بدد ارایب هر

یز متدیر صتفر

درج ب سی ،عرضهو) جغریفیودا بتوتار حرکت ،کنتیم

Ka
n

بو اوج ب فرمودش یموم عوا (ع) هماشینا بتو یانتورهتو)

 -28گزینة«»3

(زهرا دامیار)

دمو) هوی کوهش مادوبد.

w
w

(سنگکره آبکره هواکره ،صفحههای  91و )92

 -29گزینة«»۱

وجود هر زدن،بوم در د
آ

(بهراد موسوی)

اوحی ب عویمل مختوفتا تور

و هوی شکل اوهیویر)هو میزیر یرافتوع زمتی و جتنس

w

خوک بنتگا دیرد .در میتور هیتة یدت عویمتل آ

و هتوی

مهمارد و بیشارد اأثیر ری دیرد.

(ع) در بریبر سختاهو) زاتدگا صتبر پیشت

کرد  انویم در بریبر یمر خدیواد

(زیستکره تنوع شگفتانگیز ،صفحة )۱۰

 -31گزینة«»3
(راهنماشناسی ،صفحة )۱1

 -25گزینة«»۴

(کتاب آبی)

ید گروه یز مردم بو ید اصور ک دد

دایو) آاتور ری بت

خطر مایادیزد زادگا یبد) خود ری اوبود ماکرداتد غوفتل
یز ید ک دد یلها رستگور) دایو و آخر

ری بری) یانتور

بو هم ب یرمغور ماآورد.
(راهنماشناسی ،صفحة )۱2

جنگلهو) اودگو بخش عیدهی) یز تو

(مهسا عفتی)

اترم بتری) اولیتد

کوغذ ری اأمی ماکنند .ید اوحی بت دیشتت جنگتلهتو)
مخروطیور و سوزاابرگهو معروف یس.،
(زیستکره تنوع شگفتانگیز ،صفحة )۱۱
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صفحة6 :

 -35گزینة «»3

پاسخ سؤالهاي زبان انگلیسی

(محمدرضا ایزدی)

ارجیة جیو « :م بری) رفتت بت یدت ستفر پتول زدتود)
 -31گزینة «»۱

(نگاه به گذشته :میرحسین زاهدی)

ارجیة جیو « :رو) میز احردر
«د

ادیرم پس بودد ب دابول پرویزهو) یرزیر بگردم».

یز) مابینید؟»

عدد پوکک و ند او مدید (رو) آر) هن».،

نکتة مهم درسی:
بو یسم مفرد ” “there isو بو یسم جیع ” “there areب کتور

i. r
n
o

مارود .در ید ان ،دو او یسم دیردم ک دکا مفرد و ددگتر)

 -32گزینة «»۲

(گرامر ،صفحة )99

(میرحسین زاهدی)

ارجیة جیو « :پذدرشگر :آدو شیو ب مد
ماکنید؟»

دو شتب یقومت،

o
n
a

 )3جنتجو کردر

 )4سفر کردر
(واژگان ،صفحة )۱1

 -36گزینة «»۴

n.
ir

جیع یس ،بنوبرید ” “there areب کور مارود.

 )1خرددر

 )2ارک کردر

(علی عاشوری)

ارجیة جیو « :قبل یز رزرو نی هتل دلپذدر) در شتیریز
شیو بودد بری) آر زمور بوی،هو) قطور دو هویپییتو ری ت
کنید».
 )1هدد هو کودوهو

 )2مشکلهو

 )3مغوزههو

 )4بوی،هو

«گردشگر :ا حدیقل بری) س دو هور (شب)»

 )2بری) دو شب یقوم ،ماکنید
 )3یز اهریر دددر ماکنید

 )4در ید هتل ثب ،حضور ماکنید

(واژگان ،صفحة )۱۱
(میرحسین زاهدی)

ارجیة جیو « :اگوه ک ! مرد) ک ب طترف میتز پتذدرش
هتل مارود او کویدش ری احودل دهد پدر م یس».،
 )1فرودگوه
 )3ریدوا

 )4پذدرش
(واژگان ،صفحة )۱۱
(میرحسین زاهدی)

ارجیة جیوت « :متودر مشتغول بنتت
منوفر

 )2بدور سروصدی ب آریما

k
.

 )3ب صور

آاالد

 )4صبوریا

یتدیر بتری) دت

(کلوزتست ،صفحة )۱1

w
w

 )2اوشت

 )3خویادر

 )4رزرو کردر

 -38گزینة «»۲

 )1مکولی

 )3پوسپور

 )2یطالعو

 -34گزینة «»3

 )1بو بادقتا

Ka
n

 -33گزینة «»۴

 -37گزینة«»3

(بهرام دستگیری)

oo

 )1یز کشور آلیور ماآدید

(واژگان ،صفحة )۱9

 -39گزینة «»۴

 )1اگوه کردر

(بهرام دستگیری)

 )2رزرو

 )4اوضیح

(کلوزتست ،صفحههای  ۰تا )۱1

w

(کلوزتست ،صفحههای  ۰تا )۱1

یس .،متو بتری) ددتدر خودشتووادیایور بت دتزد
 -41گزینة «»۱

مارودم».
 )1یقوم ،کردر

 )2یمیدویر بودر

 )3بنت ( یدیر و )...

)4گرفت
(واژگان ،صفحة )۱۱

(بهرام دستگیری)

(بهرام دستگیری)

 )1بوهوش

 )2انبل

 )3شجوع

 )4خودخویه
(کلوزتست ،صفحههای  ۰تا )۱1

Kanoon.ir
ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻬﻢ )دورة اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ(

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  18آﺑﺎن «1397

ﺻﻔﺤﺔ7 :

وﺿــﻌﻴﺖ آنﻫــﺎ ﻣﻌﻠــﻮم اﺳــﺖ را ﻛﻨــﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و ﺗﻌــﺪاد

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ  -ﻋﺎدي

زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﻢ.

)ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﻋﻠﻲ ارﺟﻤﻨﺪ(

 8زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد  3 ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ راﺑﻄﺔ  A  B  B  Aﺑﺮﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (10

 -41ﮔﺰﻳﻨﺔ»«3

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -46ﮔﺰﻳﻨﺔ»«2

)ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘﻮر(

A  1012
, ,14, ..., 48  n(A)  20

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آنﺟﺎ ﻛﻪ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﺻـﻔﺮ ﻫﻤـﺎن اﻋـﺪاد

B  7,1013
, ,16, ..., 61  n(B)  19

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

i. r
n
o
o
n

A  B  10,16, 22, 28, 34, 40, 46  n(A  B)  7
n(A  B)  20  7  13
B
A
n(B  A)  19  7  12
13 7 12

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ (14

 -42ﮔﺰﻳﻨﺔ»«3

)ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﺣﺴﺎم ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪي(

ir

B  3, 7,11,15,19, 23, 27, 31, 35, 39  n(B)  10
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪد اول ﺑﺎﺷﺪ A  3, 7,11,19, 23, 31 

 n(A)  6

n.

n(A) 6

n(B) 10

P(A) 

ﭘﺲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع دو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Aو  Bﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
n(A  B)  13  12  7  32

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

 -43ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

)ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي ﻛﺎﻓﻲآﺑﺎد(

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (14

 -47ﮔﺰﻳﻨﺔ»«3

ﻣــﻲداﻧــﻴﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫــﺎ ﺗﻜــﺮار ﻋﻀــﻮﻫﺎ ،ﻋﻀــﻮ ﺟﺪﻳــﺪي

ﻫﻤﺔ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎ را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

oo

ﻧﻤﻲﺳﺎزد؛ ﭘﺲ دارﻳﻢ:

)رﺣﻴﻢ ﻣﺸﺘﺎقﻧﻈﻢ(

) ,پ  ،د  ،پ  ،پ( ) ,د  ،پ  ،پ  ،پ( ) ,پ  ،پ  ،پ  ،پ({ S 

}{}  {, }  {, , , 

a
k

) ,د  ،د  ،پ  ،پ( ) ,پ  ،پ  ،پ  ،د( ) ,پ  ،پ  ،د  ،پ(
) ,پ  ،د  ،پ  ،د( ) ,پ  ،د  ،د  ،پ( ) ,د  ،پ  ،د  ،پ(

}} {{ }  { ,{ },  ,

) ,پ  ،د  ،د  ،د( ) ,پ  ،پ  ،د  ،د( ) ,د  ،پ  ،پ  ،د(

و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ  ﺑﺎ }  {ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن } {

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ دارد وﻟﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.

}}A  { ,{ },{

 ،Aﻫﺸﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ دارد:

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
,  ,  ,  ,  , 

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (10

 -44ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

25


15 15 9

)آرش داﻧﺸﻔﺮ(



ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﻄﻠــﻮب
ﻛﻞ ﻣﺴــﺎﺣﺖ

= اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

 -45ﮔﺰﻳﻨﺔ»«2

)آرش داﻧﺸﻔﺮ(

.

ﭘﻴﺸﺎﻣﺪي ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

w
w

}) د  ،پ  ،د  ،پ( ) ,پ  ،د  ،پ  ،د( { A 

روش ﺗﺴﺘﻲ :ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳـﻦ ﺗﻴـﭗ از ﺳـﺆاﻻت ،ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ
ﻋﻀــﻮﻫﺎﻳﻲ را ﻛــﻪ ﺳــﺆال ﺑــﺮ روي آنﻫــﺎ ﺷــﺮط ﮔﺬاﺷــﺘﻪ و

n(A) 2 1
P(A) 


n(S) 16 8
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

 -48ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

)ﺣﺴﺎم ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪي(

w

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻧﻮزاد در ﻳﻚ روز ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
1
7
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﺳﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

روش ﻋﺎدي :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

2,1, 5, 4 , 2,1, 5 , 2,1 , 2
, 2, 5, 4 , 2,1, 4 , 2, 4 , 2, 5

} )د  ،د  ،د  ،د(

Ka
n

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و } { ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎد ﺗﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

) ,د  ،د  ،د  ،پ( ) ,د  ،د  ،پ  ،د( ) ,د  ،پ  ،د  ،د(

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3
ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

1
7
6 2

15 5
4 2

6 3
6 1

36 6

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17
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 -49گزینة«»۴

(علی ارجمند)

یحتیول هیویره کو

مادیایم مقدیر د

3
یس ،بنوبرید یحتیول ایااویاد
2
پراو

 2او

 -53گزینة«»۲

ار دو منوو) د
تشریح گزینهها:

متیودز بو هم اعدید حول،هو) میک بریبر بو

 n(S)  36یس ،بنوبرید

بتو اوجت بت یدت کت اعتدید

یعضو) هر پیشومد در پراو

عتدد حنتوبا

i. r
n
o

یس ،حوصل ب صور

(سمیرا هاشمی)

S  1, 2, 3, 4, 5, 6  n(S)  6

بوشد .عتالوه بتر آر در

دو اتو

صفحة8 :

دت

گزدنة «:»1

n(A) 6
1
  1
n (S) 6
2

زدر خویهد شد:

n.
ir
n(A) n

n(S) 36

P(A) 

A  1, 2, 3, 4, 5, 6

گزدنة «:»2

)n(B
1
  
n (S) 6
2

n(C) 4 2 1
  
n (S) 6 3 2

o
n
a

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

)n(A
4
8
 
 n(S)  10
)n(S
)5 n(S

P(A) 

)n(B
6 3
 P(B)  
)n(S
10 5

P(B) 

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

(مجموعهها ،صفحة  ۰2تا )۰2

 -54گزینة«»3

(حسام سلطانمحمدی)

(سراسری انسانی )72

اعدید کل یفرید) ک پوسخ درس ،دیدهیاد بریبر یس ،بو:

n(S)  35  48  75  82  240
و یز میور ید یفرید  48افر مرد بوت)  31سول وجتود دیرد.

منظور سؤیل مجیوع ی) یس ،یز یعدید صحیح ک حوصل اقنتیم
 18بر آرهو عدد صحیح بوشد .لذی گزدنة « »3پوسخ درس ،یس.،

k
.

(مجموعهها ،صفحههای  ۱تا )۰۰

 -55گزینة«»۱

(محمد بحیرایی)

7
 1 / 16
6

7
 7 / 000 6
6
6
1/166

Ka
n

 -51گزینة«»3

n(D) 3 1
 
n (S) 6 2

 P(C) 

D  2, 3, 5  P(D) 

oo

 -51گزینة«»۲

(کتاب آبی)

B

C  12
, , 3, 4 

3
2
کت
(یلبت ب غیتر یز
بو اوج ب گزدن هو انهو عدد
2
3
بزرگار یز « »1یس )،مااویاد سودهشدة کنر بوت بوشد.

  P(B) 

گزدنة «:»3

گزدنة «:»4

 P(A) 

w
w



10

6
40
36
40
36
4

(خط اکریر فقط بوت) رقم  6قریر دیرد).

پس:

n(A) 48 1

  0 / 20
n(S) 240 5

P(A) 

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

 -56گزینة«»۴

حوصلضر
گن

 -52گزینة«»۱

(سمیرا هاشمی)

  2  4  x  6  xمجیوع مهرههو

x
4
 40% 
x6
10

 یحتیول ید ک مهره سبز بوشد

w

(عددهای حقیقی ،صفحههای  ۰۱تا )99
(حسام سلطانمحمدی)

هر عتدد گودتو) غیتر یز صتفر در دت

عدد) گن

در هر عدد گن
بنوبرید حوصلضر

یس ،و حوصلضر

عتدد

عدد گودتو) صتفر

عدد صفر یس ،ک عتدد) گودتو یست.،
عدد گودو در عدد گن

هنگوما گودو

یس ،ک آر عدد گودو صفر بوشد .پس دیردم:

x4

a  5   a  5

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

(عددهای حقیقی ،صفحههای  9۱تا )92
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 -57گزینة«»۲

صفحة9 :

(محمد بحیرایی)

مورد (آ) اودرس ،یس ،زدری Q

مورد ( ) اودرس ،یس ،زدری Q :



پاسخ سؤالهاي ریاضی  -موازي
 -61گزینة«»۴

W

(نگاه به گذشته :مرتضی اسداللهی)

در مجیوعة  Bعدد  3وجود دیرد ک بودتد در مجیوعتة A

مورد (ث) اودرس ،زدری9  3  Q :

ایز وجود دیشت بوشد .پس:

مویرد ( ) و (پ) و (ج) درس ،هنتند.

x  3  2x  4  2(3)  4  2
پس مجیوعة  Aبریبر یس ،بو:

(عددهای حقیقی ،صفحههای  9۱تا )92

i. r
n
o

 -58گزینة«»۱

A  1, 2, 3

(علی ارجمند)

n.
ir

یبتتتدی یعتتدید منفتتا ری مراتتب متتاکنتتیم .یز آرجتتو کتت

4
4
5
5
   1  یس ،پس  
3
3
9
9
5 5
7 3
ری انب ،بت
و
حول کوفا یس ،یعدید
یمو 
8 5
7 6
ید یعدید مقودن کنیم.
 مابوشد.

3 5
 3 5 21 25
 5 , 7 : 35 , 35  5  7

 5 , 7 : 40 , 42  5  7
 6 8 48 48
6 8
4
5 3 5 5 7
     
3
9 5 7 6 8
3 5 21 25 46
 


5 7 35 35 35

(عددهای حقیقی ،صفحههای  ۰۱تا )99

 -59گزینة«»3

(احمدرضا قربانی)

پس متنوو

A

3  7  2  3  3 2
20 39 59


 4 / 916
12
12

2

2

یس.،
(عددهای حقیقی ،صفحههای  ۰۱تا )99

 -61گزینة«»۱

بریبر یس.،
B  1, 2, 3,1 y

1 y  3  y  2  x  y  5
1 y  2  y  1  x  y  4
1  y  1  y  2  x  y  1
(مجموعهها ،صفحههای  ۱تا )۰۱

(سعید جعفری کافیآباد)

 -62گزینة«»۴

(نگاه به گذشته :سهیل حسنخانپور)

x  3  4  15  x  15  7  8
 B  Aدیری)  8عضتتو یستت ،بنتتوبرید

k
.

مجیوعتتة  Bدیری)  3  8  11عضتتو

یس.،

(مجموعهها ،صفحههای  ۰۰تا )۰1

Ka
n

26 5 13
 
8 3 4



35  5  2  7  22
3

عضو) بوشد .بنوبرید عضو  1  yبو دکا یز یعضتو) ددگتر

oo

o
n
a

مجیوعة  3 Aعضو) یس ،پتس مجیوعتة  Bایتز بودتد 3

w
w

 -63گزینة«»۲

(علیرضا پورقلی)

( ,پ د د) ( ,د پ د) ( ,د د پ) ( ,د د د)}  S کل حول،هو

{(پ پ پ) ( ,د پ پ) ( ,پ د پ) ( ,پ پ د)

 n(S)  8

{(پ پ پ) ( ,پ پ د) ( ,پ د پ) ( ,د پ پ)}  A حول،هو) مطوو

w

 n(A)  4
n(A) 4
P(A) 

n(S) 8

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

 BD  4
 BC2  BD2  CD2

CD  1
 42  12  17  BC  17
 A  2  17
(عددهای حقیقی ،صفحههای  9۱تا )92

 -64گزینة«»۲

(مرتضی اسداللهی)

مجیوع مهرههو در جعب  3  4  2  9یسn(S)  9 .،
یگر مهره بیرور آمده آبا ابوشد دعنا دو قرمز یس ،دو سبز.
 n(A)  2  3  5اعدید مهرههو) قرمز و سبز

n(A) 5

n(S) 9

 P(A) 

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2
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(بهراد موسوی)

صفحة11 :

 -68گزینة«»۱

(فرزاد شیرمحمدلی)

2  x  1  x  1, ,1

تشریح گزینهها:

A    ,  ,   , 

گزدنة «:»1

(  4مجیوعة زدرمجیوع هو)  n(A)  2  n )A



   ,2

گزدنة «:»2

گزدنة « :»3

 A  1,1, 3

A  (1)n  1n n 

  ,1, 2,...  1, 2,...  

i. r
n
o

(مجموعهها ،صفحههای  ۱تا )۰۰

 -69گزینة«»۲

بو اوج ب شکل دیردم:

A W

 C  (A

)B
) A  (B C
) A  (B  C
) A  (B C

(  2مجیوعة زدرمجیوع هو)  n(A)  1  n )A

n.
ir

گزدنة « :»4مجیوعة مقنومعوی هو) صحیح عدد A  18

 1, 2, 3, 6, 9, 18

یعدید صحیح کو

(سهیل حسنخانپور)

ار یز  -3/1یز  -4شتروع متاشتواد و

o
n
a

کم ماشواد .انهو گزدن ی) ک یز  -4آغوز و کتم متاشتود

دق ،کنید گزدنتة « »3ایتز یگتر
درستا محنو

ماشد.

(سهیل حسنخانپور)

),(2, 3),(2, 4),(2, 5),(2, 6),(3,1),( 3, 2),( 3, 3),( 3, 4
,(3, 5),(3, 6),(4,1),(4, 2),(4, 3),(4, 4),(4, 5),(4, 6),
)(5,1),(5, 2),(5, 3),(5, 4),(5, 5),(5, 6),(6,1),(6, 2
,(6, 3), (6, 4),(6, 5),(6, 6)  n(S)  36

بزرگ ار دو او

دو عدد رو شتدة اتو

یول یز دومتا

دوما یز یولا بزرگار و دو هتر دو اتو

یعدید رو شدة دکنواا دیرد.
در  6حول ،یعدید  2او

بو هم دکنور هنتند:

(11
), ),(2, 2),(3, 3),(4, 4),(5, 5),(6, 6
در  31حول ،بوقییواده در اصف حوت
بزرگار و در اصف ددگر اتو

او

یولا یز دوما

ایودیر ور گزدنة «:»1

k
.

ایودیر ور گزدنة «:»2

w
w

ایودیر ور گزدنة «:»3

 -71گزینة«»۱

w

(مجموعهها ،صفحههای  ۰۰تا )۰1
(حسام سلطانمحمدی)

 A   ,1, 4, 9,16, 25, 36, 49, 64, 81هیة حول،هو) میک

دومتا یز یولتا بتزرگاتر

 n(A)  10

یول یز دوم

 B  1, 9, 25, 49, 81  n(B)  5عدد فرد بوشد

یس .،پتس در  15حولت ،عتدد رو شتدة اتو
بیشار یس.،

قنی ،سود خورده یس.،

Ka
n

)S  (1,1),(1, 2),(1, 3),(1, 4),(1, 5),(1, 6),(2,1),(2, 2

یز بی کل ید حوت

بو اوج بت ایتودیر ور گزدنتة « »4جتوی

درست ،بتری)

 x متابتود گزدنتة

(مجموعهها ،صفحههای  ۱تا )۰۰

 -67گزینة«»۲

 -71گزینة«»۴

(سعید جعفری کافیآباد)

oo

گزدنة « »2یس.،

(مجموعهها ،صفحههای  ۰۰تا )۰1

 n(A)  12

(مجموعهها ،صفحههای  9تا )۰1

 -66گزینة«»۲

(سعید جعفری کافیآباد)

15 5

36 12

P(A) 

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

n(B) 5 1
 
n(A) 10 2

P(B) 

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2 ،۰۱ ،۱تا )۰2

Kanoon.ir
ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻬﻢ )دورة اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ(

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »آزﻣﻮن  18آﺑﺎن «1397

 -72ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

)آرش داﻧﺸﻔﺮ(

25


15 15 9

ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﻄﻠــﻮب



ﻛﻞ ﻣﺴــﺎﺣﺖ

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -76ﮔﺰﻳﻨﺔ»«2

)ﺳﻤﻴﺮا ﻫﺎﺷﻤﻲ(

S  1, 2, 3, 4, 5, 6  n(S)  6

= اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

A  1, 2, 3, 4, 5, 6

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1
 -73ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

)ﺣﺴﺎم ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪي(

1
n(A) 6
  1
2
n (S) 6

اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻧﻮزاد در ﻳﻚ روز ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
1
7
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

اﺳﺖ.

i. r
n
o
o
n

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«2

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«4

n(D) 3 1
 
n (S) 6 2

)ﺳﻬﻴﻞ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘﻮر(

A  10,12,14, ..., 48  n(A)  20

oo

B  7,10,13,16, ..., 61  n(B)  19

)ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي ﻛﺎﻓﻲآﺑﺎد(

ﻧﻤﻲﺳﺎزد؛ ﭘﺲ دارﻳﻢ:

}} {{ }  { ,{ },  ,

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ دارد وﻟﻲ  ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ.
}}A  { ,{ },{

 ،Aﻫﺸﺖ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ دارد:
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
,  ,  ,  ,  , 
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  2ﺗﺎ (10

.

12

ﭘﺲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎع دو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Aو  Bﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:

w
w

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (14
)ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺴﺎﻧﻲ (87

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

w

n(S)  35  48  75  82  240

و از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﻓﺮاد  48ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﻻي  30ﺳﺎل وﺟـﻮد دارد.
ﭘﺲ:

n(A) 48 1

  0 / 20
n(S) 240 5

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺆال ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ از اﻋﺪاد ﺻﺤﻴﺢ ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ

P(A) 

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

ﺗﻘﺴﻴﻢ  18ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﮔﺰﻳﻨﺔ » «3ﭘﺎﺳﺦ
 -79ﮔﺰﻳﻨﺔ»«2
)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  6ﺗﺎ (11

n(A  B)  13  12  7  32

 -78ﮔﺰﻳﻨﺔ»«3

)ﺣﺴﺎم ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪي(

درﺳﺖ اﺳﺖ.

7

13

Ka
n

و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ  ﺑﺎ }  {ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ،ﭼـﻮن } {

 -75ﮔﺰﻳﻨﺔ»«3

A  B  10,16, 22, 28, 34, 40, 46  n(A  B)  7
n(A  B)  20  7  13
B
A
n(B  A)  19  7  12

a
k

}{}  {, }  {, , , 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و } { ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎد ﺗﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ:

D  2, 3, 5  P(D) 

 -77ﮔﺰﻳﻨﺔ»«2

ﻣــﻲداﻧــﻴﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫــﺎ ﺗﻜــﺮار ﻋﻀــﻮﻫﺎ ،ﻋﻀــﻮ ﺟﺪﻳــﺪي

 P(C) 

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﺔ  15ﺗﺎ (17

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  15ﺗﺎ (17

 -74ﮔﺰﻳﻨﺔ»«1

B

C  1, 2, 3, 4
n(C) 4 2 1
  
n (S) 6 3 2

n.

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

  P(B) 

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«3

ir

ﮔﺰﻳﻨﺔ »:«1

1
7
6 2

15 5
4 2

6 3
6 1

36 6

n(B) 
1
 
n (S) 6
2

 P(A) 

)آرش داﻧﺸﻔﺮ(

روش ﻋﺎدي :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ:

2,1, 5, 4 , 2,1, 5 , 2,1 , 2
, 2, 5, 4 , 2,1, 4 , 2, 4 , 2, 5

Kanoon.ir
پایة نهم (دورة اول متوسطه)

پاسخ تشريحي «آزمون  81آبان »8317

کتوفا یست،

روش انتا :بری) حل یدت ایتا یز ستؤیت

صفحة12 :

 -84گزینة«»3

(احمدرضا قربانی)

عضتتوهودا ری ک ت ستتؤیل بتتر رو) آرهتتو شتترا گذیشتتت و

یز آر جودا ک ارایب اقطتة جتوش یدت متوید بت صتور

وضتتعی ،آرهتتو معوتتوم یستت ،ری کنتتور گذیشتتت و اعتتدید

 C12H26  C14H30  C16H34یستتتتتت ،پتتتتتتس

زدرمجیوع هو) عضوهو) بوقامواده ری محوسب کنیم.

 C16H34در ظرف بتوقا متا مواتد و متودة  Aیست .،در

 8زدرمجیوع دیرد  3 عضو بوقامواده

مرحوة یول  C12H26جدی شتده و در مرحوتة بعتد) ایتز

(مجموعهها ،صفحههای  ۱تا )۰۱

 -81گزینة«»3

(علی ارجمند)

i. r
n
o

یبتدی اعدید حول،هودا ری ک سک حدیکثر دت

بتور پشت،

( ر ر پ ر)  ( ,ر ر ر پ) ( ,ر ر ر ر)} A 

 ({  n(A)  5پ ر ر ر)  ( ,ر پ ر ر) ,

اعدید کل حوت

مواند خواویدة هتور فرزاتد) بریبتر 16

یس ،بنوبرید در  16  5  11حول ،حدیقل دوبور ستک
پش ،ماآدد ( .)Bپس خویهیم دیش:،

n(B) 11

n(S) 16

o
n
a
P(B) 

 -85گزینة«»۲

پاسخ سؤالهاي علوم تجربی
 -81گزینة«»۲

(نگاه به گذشته :آالله فروزندهفر)

ارایب ویکنش پذدر) فوتزی

معرفتا شتده در گزدنت هتو

 Cu  Fe  Zn  Mgیس.،

 C  A  Bیس .،پتس B A
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحة )۱
(نگاه به گذشته :مریم موسیزادگان)

ارکیب مولکولا یس ،ک در آ

محوول

(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحههای  ۰1تا )۰۱
(آالله فروزندهفر)

هیدروکرب هو ارکیبهتودا متشتکل یز هیتدروژر و کترب
هنتتتتند .ستتتوخ ،وستتتودل اقویت ت بت ت طتتتور عیتتتده یز
هیدروکرب هو) ب دس ،آمده یز اف ،ختوم اشتکیل شتده
 (C2H4 )nبیواگر د

ک در آر مواند ایوم هیدروکرب هتو هتر یاتم کترب بتو 4
پیواد یشتریکا ب یامهو) یطریف متصل یس.،
گزدنة « :»3اف ،خوم در یبتدی) کشف مورد اوجت یانتور
ابود و یانور ایودل ندیاا ب یستفوده یز آر ادیش.،
گزدنة « :»4در رخة کرب

کرب ب شکل ( CO2کرب

د)یکنید) مصرف دو اولید ماشود.
(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،صفحههای  92تا )۱۱

 -86گزینة«»۲

(فیروزه حسینزاده بهتاش)

مویرد ( ) ( ) و (ث) درس ،هنتند.

k
.

بررسی موارد نادرست:
مورد (یلف) :یِاِ (در دمو) یاوق) گوز یس.،
مورد (پ) :بنپورشا شدر د

اغییر شیییودا یس.،

w
w

(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،صفحههای  ۱۱و )۱1

هر

اعدید کرب د

(کتاب آبی)

هیدروکرب بتیشاتر بوشتد اقطتة

جوش آر بیشار بوده و در برج اقطیر یز برش پتودی اتر)
خورج ماشود.

w

(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،صفحههای  ۱۰و )۱9

یس ،محوول آر رسواو) جردور برق این.،
 -83گزینة «»3

گزدنة « :»1سودهارد هیتدروکرب متتور (  ) CH4یست.،

 -87گزینة«»۴

و  Cمااویاند ب ارایب  Mg Znو  Feبوشند.
 -82گزینة«»۲

بررسی گزینههای نادرست:

Ka
n

بو اوج ب زمور یاجوم ویکتنشهتو ارایتب ویکتنشپتذدر)
بری)  B Aو  Cب صور

(فیروزه حسینزاده بهتاش)

oo

(مجموعهها ،صفحههای  ۰2تا )۰2

یایو گویکول د

(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،صفحههای  ۱۰و )۱9

n.
ir

ماآدد ب دس ،ماآوردم:

ب صور

 C14 H30جدی ماشود.

بنپور دتو پوییتر یست ،و گتوز آزید

شده یز میوههو) رسیده یا دو یایو یس ،کت هیگتا یدت
مویرد هیدروکرب هنتند.
(ترکیبی ،صفحههای  ۱۱ ،۱9 ،۱۱ ،۰1و )۱1

 -88گزینة«»۴

(فیروزه حسینزاده بهتاش)

مورد (یلف) :دد در انظیم فعولی،هو) بدر مؤثر یس.،
مورد ( ) :یکنیژر در پوستة زمی (حدودیً  )%46/4و بدر

یانور (حدودیً  )%65بیشارد درصد ری دیری یس.،
مورد (پ) :عنوصر سوزادة ستوولز  H Cو  Oیست ،کت یز
بی ید عنوصر در فرمول شیییودا مولکول سولفورد

یسید

(  O ) H2SO4و  Hموجود یس ،ولتا ( Cکترب ) وجتود
ادیرد.
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  7 ،1و )۱

Kanoon.ir
پایة نهم (دورة اول متوسطه)
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 -89گزینة«»۱

صفحة13 :

2
10
بیشار یز
7
17

(سه سطحی)

یستتید و آموایتتوک هتتر س ت در صتتنع،

کوتتر ستتولفورد

کشوورز) کوربرد دیراد.
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  1تا )۱

 -91گزینة«»3

(ترکیبی ،صفحههای  ۰7 ،2و )۰۱

 -95گزینة«»3

(فیروزه حسینزاده بهتاش)

سددم کوردد  کور  +سددم

g  17 / 75 g  29 / 25 g

(احمدرضا قربانی)

متور بو سوختور

طبق قواور پودنتگا جرم مجیوع جرم موید ویکتنشدهنتده
(سی ،ا) بو مجیوع جرم موید فرآورده (ستی ،ریست)،

دیری)  4پیواد یشتریکا یس.،

کرب د) یکنید بتو ستوختور

بریبر یس .،بنوبرید مقدیر سددم:
گرم x  17 / 75  29 / 25  x  11/ 5

دیری)  4پیواتد

i. r
n
o

یشتریکا یس.،

n.
ir

 C2H4بتتتو ستتتوختور

یشتریکا یس.،
ای

یس.،

دیری)  6پیواتتتد

(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحههای  9۱ ،۰2و )91
(مریم موسیزادگان)

محوولهو) پتوسیم پرمنگنو سددم هیدروکنید و کو کبتود
در آ رسواو) جردور یلکتردکا هنتند .ور ارکیبتو دتواا

o
n
a
رسواو) جردور

(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحههای  ۰1تا )۰۱
(آالله فروزندهفر)

ارکیب  NaFیز فوز ستددم و اتوفوز فوورتور اشتکیل شتده
یس .،عدد یایا فوورتور  9یست ،و متدل یایتا بتور آر در
حول ،خنثا ب صور

یس.،

یاجوم ویکنش ید سؤیل در محوول آبا اشور ما دهتد کت
دورهو) هیدروکنید و مس در آ حرکت ،متاکننتد بت
د ددگر مارسند و بو هم ویکنش مادهند .ب ید ارایتب
ارکیب مس ( )IIهیدروکنید اشکیل ماشود.
(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحة )۰۱

 -97گزینة«»۲

(کتاب آبی)

(آالله فروزندهفر)

در ید قنی ،یز جدول  Bیز ستور ( 4یصتوا) و اتوفوز بتوده
(عنصر کرب ) و در صور ویکنش بتو عنصتر  Dکت یز ستتور

شش (یصوا) مابوشتد (عنصتر یکنتیژر) یز طردتق مشتورک،
یلکترواا ویکنش دیده و مولکول  BD2ری مااویاد اولید کند.

k
.

بررسی گزینههای نادرست:

گزدنة « :»1در بتی عنوصتر آمتده  Bبتیش اترد پیواتد
کوویتانا ری بو هیدروژر مادهد.

Ka
n

(ترکیبی ،صفحههای  ۰7 ،2و )۰۱

 -93گزینة«»3

(سهسطحی)

oo

هنتند .محوولهو) شکر یایو گویکول در آ
یلکتردکا اینتند ور ارکیبو مولکولا هنتند.
 -92گزینة«»3

(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحههای  ۰2و )۰۱

 -96گزینة«»۴

خوریکا ارکیبا دواا یس ،و یصالً پیواد یشتریکا ادیرد.

 -91گزینة«»۴

هم نی مولکول کور دو یایا یس.،

گزدنة « C :»3و  Dبو هم یز طردتق مشتورک ،یلکترواتا
ویکنش مادهند( .عنوصر گروه  5و  6یصوا)

w
w

گزدنة « C :»4عنصر) یز گروه ( 5یصوا) یس ،ک بتری)
رسیدر ب آریدش  8یلکترور در متدیر آختر متا اویاتد 3
یلکترور بگیرد دو ب یشتریک بگذیرد.

(ترکیبی ،صفحههای  9۱ ،۰۱ ،۰7 ،2و )91

w

 -98گزینة«»۲
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  2و )7

 -94گزینة«»3
مشخصو

(فیروزه حسینزاده بهتاش)
یام خنثا منیزدم

دور منیزدم

یام خنثا کور

ره

اعدید یلکترور

12

11

17

اعدید یلکترور در مدیر آخر

2

8

7

10
17
2
7





اعدید یلکترورهو) دور منیزدم
اعدید یلکترورهو) یام خنثا کور

اعدید یلکترورهو) مدیر آخر یام خنثا منیزدم
اعدید یلکترورهو) مدیر آخر یام خنثا کور

(سیدمحمد معروفی)

یعدید یایا  7و  1ب ارایب ب عنوصر ایتتروژر و هیتدروژر

یختصوص دیرد .یز آر جودا ک هر دو عنصتر اتوفوز هنتتند
پس ارکیب حوصل یز آرهو مولکولا یس.،

ارکیب حوصل یز ید دو عنصر آموایوک (  ) NH3یس ،ک
آریدش ید ارکیب در گزدنة « »2اشور دیده شده یس.،
(ترکیبی ،صفحههای  9۱ ،۱و )91

 -99گزینة«»۴

ارکیبو

(سیدمحمد معروفی)

دواا یز کوایور و آایور اشکیل شدهیاد ک بختش

آایور ما اویاد شومل د
سولفو

دو ند اوع اوفوز بوشد مواند دور

. (SO4 )2
(رفتار اتمها با یکدیگر ،صفحههای  ۰۱تا )91

Kanoon.ir
پایة نهم (دورة اول متوسطه)
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 -111گزینة«»۱

صفحة14 :

(سیدمحمد معروفی)

پاسخ سؤالهاي علوم تجربی  -بخش فیزیک

هیدروکربنا ک اعدید کرب کم ار) دیرد آسور ار جتور)
ماشود .پس اوسط خط لول آسورار منتقل ماشود.

 -116گزینة«»۴

(به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ،صفحههای  ۱۰و )۱9

(بهراد موسوی)

سترع ،ری در لحظت هتو)  nو

بو اوج ب اعردتف شتتو

 n 1ثوای ب دس ،ماآوردم.
اغییر سرع،

پاسخ سؤالهاي علوم تجربی  -بخش شیمی
 -111گزینة«»۲

v 
a n
 vn  na
n
v

a  n 1
 vn 1  (n  1)a
n 1

(نگاه به گذشته :آالله فروزندهفر)

i. r
n
o

ارایب ویکنش پذدر) فوتزی

معرفتا شتده در گزدنت هتو

 Cu  Fe  Zn  Mgیس.،

n.
ir

ب صور

مد

بو اوج ب زمور یاجوم ویکتنشهتو ارایتب ویکتنشپتذدر)
 C  A  Bیس .،پتس B A

بری)  B Aو  Cب صور

و  Cمااویاند ب ارایب  Mg Znو  Feبوشند.

(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحة )۱

 -112گزینة«»3

(سیدمحمد معروفی)

بو اوج ب صتور

ستؤیل در حرکت ،در منتیر) منتتقیم

زمواا ک شتو

حرک ،ثوب ،یس ،سرع ،متوسط بی دو

لحظ بریبر بو میواگی سرع ،هو) متحرک در آر دو لحظ
یس ،بنوبرید دیردم:

v  vn 1
  nسرع ،متوسط
2

یبردشم بنپور طبیعا یز اوع جواور) یس.،

o
n
a

(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  ۱ ،۱ ،۱تا )۰۰
(آالله فروزندهفر)

 -114گزینة«»۱

(سه سطحی)

یستتید و آموایتتوک هتتر س ت در صتتنع،

کشوورز) کوربرد دیراد.
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  1تا )۱

 -115گزینة«»3

(فیروزه حسینزاده بهتاش)

حول یز اعردف سرع ،متوسط یستفوده ماکنیم:

k
.

جوب جودا
مد

زمور صرف شده

 سرع ،متوسط

جوب جودا
(2n  1)a
)(2n  1

 جوب جودا 
a
2
1
2



Ka
n

(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحههای  2و )7

کوتتر ستتولفورد

na  (n  1)a (2n  1)a
 سرع ،متوسط 

2
2

oo

 -113گزینة«»3

زمور اغییر سرع،

 شتو

w
w

(حرکت چیست ،صفحههای  19تا )17

 -117گزینة«»۱

(بابک اسالمی)

بو اوج ب ید ک بری) متحرکا ک رو) د
در ریستو) شرق – غر

منیر منتقیم

حرک ،ماکند منوف ،طا شتده

بیشار یز جوب جودا متحرک یس ،و بتو اوجت بت اعردتف

یام خنثا
منیزدم

یام خنثا
کور

اعدید یلکترور

12

17

جه ،حرک ،متحرک حدیقل د بتور اغییتر کترده یست.،

اعدید یلکترور در مدیر آخر

2

7

بنوبرید اند) متوسط متحرک ایز بیشار یز سرع ،متوسط

مشخصو

ره

w

منوف ،طا شده و جوب جودا مااتویر اتیجت گرفت ،کت

آر یس .،بنت ب منیر حرک ،متحرک بردیر جوبت جتودا

12
17
2
7



12
2
بیشار یز
17
7



اعدید یلکترورهو) یام خنثا منیزدم

آر میک یس ،ب طرف غر

اعدید یلکترورهو) یام خنثا کور

بو اند) ثوب ،رو) منیر) منتقیم حرکت ،متاکترد اتوع

اعدید یلکترورهو) مدیر آخر یام خنثا منیزدم
اعدید یلکترورهو) مدیر آخر یام خنثا کور

و دو شرق بوشد .یگر متحرک

حرک ،آر حرک ،دکنویخ ،رو) خط ریس ،ما بوشد کت
در ید سؤیل نی

یز) کر اشده یس.،

یس.،
(مواد و نقش آنها در زندگی ،صفحة )2

(حرکت چیست ،صفحههای  ۱7تا )1۱
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 -118گزینة«»3

(هادی عبدی)

سرع ،عالوه بر یادیزه ک ب آر اند) ایز گفتت متاشتود
دیری) جه ،ایز یس ،و اغییتر سترع ،متااویاتد اوشتا یز

صفحة15 :

 -113گزینة «»3
گزدنة « :»1گولا ورقة یقیواوسا انب ،ب ورقة قورهی) بیشار یس.،

(فریبرز کچویی)

گزدنة « :»2ورقة یقیواو

اغییر جه ،حرک ،بوشد بنوبرید بو اغییر سترع ،میکت
یس ،اند) لحظ ی) اغییر کند ولا بتو اغییتر انتد) حتیتوً

یثر برخورد دو ورقة یقیواوسا بو هم آاشفشور میک یس ،یدجود شود.
گزدنة « :»4میواگی عیق آ

سرع ،حرک ،ایز اغییر خویهد کرد.

فور

(حرکت چیست ،صفحههای  12و )1۱

 -119گزینة«»۲

در بوزههو)  ABو  EFجه ،حرک ،برعکس یس .،دقت،
کنید متحترک در بتوزههتو)  OAو  ABدر جهت ،مثبت،

محور  xحرک ،ماکند.

(حرکت چیست ،صفحههای  ۱7تا )1۱

تشریح گزینهها:

(رضا قنبری)

گزدنة « :»1در حرک ،دکنویخ ،رو) خط ریس ،سترع ،در

متوسط دیردم:

گزدنة « :»2بو یستفوده یز اعردف شتو
اغییر سرع،

m
s
گزدنة « :»3شتو

 -114گزینة «»۲
برخا مویقع حرک ،ورق هو) سن

مد

 شتو

زمور اغییر سرع،
اغییر سرع،

  5اغییر سرع ،

یز جنس بردیر یس.،

m

1

متوسط

5

گزدنة « :»4شتتو متوستط آر
s2
m
km
ابددل شود).
یس ،و بودد ب
برحنب
h
s

گنل اقنیمبند) ماشواد .یگر سن هو) دو طرف شکنتتگا انتب،
ب هم جوب جو شده بوشند گنل ری ب وجود ماآوراد و یگر ستن هتو)
دو طرف شکنتگا جوب جو اشده بوشند درزه ب وجود ماآدد.
(زمینساخت ورقهای ،صفحة )2۱

 -115گزینة «»۴
هیورطور ک در شکل  5صفحة  116آمده یس ،در گروهبنتد) جواتدیریر

(محمدعلی ادیبفر)

هر سونو یز د

دو ند شوخ هر شوخ یز د

دو ند ریست هر ریست یز د

(حرکت چیست ،صفحههای  ۱7تا )17

پاسخ سؤالهاي علوم تجربی -بخش زمین و زیستشناسی
 -111گزینة «»۱
بوکتر)هو پروکوردو و فوقد پوشش یطریف مودة وریثتا ختود هنتتند
ولا جوادیریر سودر گزدن هو دوکوردو بتوده و دیری) پوشتش یطتریف
مودة وریثتا خود هنتند.
(نگاه به گذشته :علی حیدری)

(گوناگونی جانداران ،صفحة )۰۰7
(سمیرا نجفپور)
 -112گزینة «»۴
گزدنة « :»1هیورطور ک در شکل  5صفحة  65و شکل  13صفحة 69
ایز آمده یس ،دو ورقة قوره ی) ایز متااویانتد انتب ،بت هتم حرکت،
دورشواده دیشت بوشند.
گزدنة « :»2ورقة یقیواو آریم در قنی ،شیولشرق بو ورقة آمردکتو) شتیولا
برخورد ماکند (حرک ،ازدد شواده) و ب زدر آر فروریاده ماشود.
گزدنة « :»3بو اوج ب فرضیة هر) هس در یثر دور شتدر ورقت هتو)
یقیواوسا یز هم موید مذی ک ب بنتر یقیواو ما آدند ورقة جددتد)

ری ما سوزاد ک بر یثر پدددة جبریاا در اهود ،بر وسع ،پوستة زمتی
ا یفزوده ماشود و ا یز آر کوست ماشود.
(زمینساخت ورقهای ،صفحههای  ۱2تا )۱۱

دو ند رده هر رده یز د

دو ند خواویده (ایره) هر خواویده یز دت

ند جنس (سرده) و هر جنس یز د

دتو

دو ند گوا اشکیل شتده یست .،هتر

یز سو) سونو ب گوات متارودتم جواتدیریاا کت در گتروه دکنتواا

دست بند) ماشواد شبوه ،بیشار) ب هم دیراد.
(گوناگونی جانداران ،صفحههای  ۰۰۱و )۰۰2

 -116گزینة «»۴
قیر) خواگا در سونتوة جتواوریر شتوخة مهترهدیریر ردة پراتدگور

(مجید بیانلو)

ریستة کبوارسواور خواویدة کبوارهو و جنس قیر)هو قریر ماگیرد.
(گوناگونی جانداران ،صفحة )۰۰۱

Ka
n

 2متا شتود (سترع،

(الهام شفیعی)

کتره بوعتث شکنتت ستن هتو)

پوستة زمی ما شود .شکنتگاهو) پوستة زمتی بت دو دستتة درزه و

oo

هر لحظ ثوب ،یست ،بنتوبرید اغییتری سترع ،و در اتیجت
شتو متوسط بی هر دو لحظة دلخویه مقدیر ثوب ،صفر یس.،

یقیواو

(زمینساخت ورقهای ،صفحههای  ۱2تا  ۱7و )2۱

n.
ir

محور  xحرک ،ماکند .در بتوزههتو)  CD BCو  DEدر
جو) خود ثوب ،مواده یس ،و در بوزة  EFدر خالف جهت،

هند یز میواگی عیق آ

خوتی

بیشار یس.،

(میثم کوهگردگیالنی)

 -111گزینة«»۲

آریم بزرگارد ورقة سن کره یس.،

گزدنة « :»3هیورطور ک در سی ،ا شکل  8صفحة  67آمده یست ،در

 -117گزینة «»۲
جوادیریر (یلف) و ( ) یز آغوزدور ا سوولا هنتند و هیواند جوب هتو
(محمدعلی ادیبفر)

در سونوة آغوزدور قریر ماگیراد.

(گوناگونی جانداران ،صفحههای  ۰۰۱ ،۰۰۱و )۰9۱

 -118گزینة «»۴
 .Iعومل یددز اوعا ودرو

(کتاب کار علوم نهم)

یس ،و ودرو هو سوختور سوولا ادیراد .ب

عالوه ودرو هو در خورج یز بدر (سوول) زاده اکثیر ایاشواد.
 .IIودرو

یددز هیریه بو برخا مودعو

بدر مواند خور و وسودل آلوده

ب آرهو یز فرد) ب فرد ددگر منتقل ماشود.

(گوناگونی جانداران ،صفحههای  ۰9۰و )۰99

 -119گزینة «»۴

(مجید بیانلو)

بیشار قطر سوق و ردشة درختور یز بوف ،آواد وبا سوخت شده یس.،
(دنیای گیاهان ،صفحة )۰91
(سه سطحی)
 -121گزینة «»۲
حجیا یز آ و موید معداا در آوادهو) وبا جردور متادوبتد کت بت آر

شیرة خوم ماگودند .ب عالوه موید) ک در برگهو سوخت ماشتواد هیتریه
بو آ ویرد آوادهو) آبکشا ماشواد ک ید مودع ری شیرة پرورده مااومند.
(دنیای گیاهان ،صفحههای  ۰92و )۰92

