تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا درودیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

گزینهی)4؛ فرزانه به معنی دانا است.

.1
گزینهی)4؛ دهشت به معنی ترس است.

.2
گزینهی)1؛ هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟ کنایه از آیا من تا ابد زندگی خواهم کرد؟ پس به معنی فناپذیری بندگان است.

.3
 . 4گزینهی)3؛ محتمل یعنی احتمال داده شده در صورتی که در دو قرن پیش این احتمال داده نمیشود .مشکوک یعنی با شک در مورد آن صححتت
میشد .متقن به معنی محکم و استوار است پس گزینه درست مشکوک و غیر قابل باور بوده است.
گزینهی)4؛ چیره ،مسلط

.5
گزینهی)1؛ پیشامد :حادثه ،ماجرا

.6
گزینهی)2؛ ستو بر دوش  ،...در راهی ،...از بهر کوردالن  ،...تا به من...

.7
گزینهی)2؛ اما راز زندگی ،...زیرا سفرت ،...در این سفر ،...برای لذت بردن...

.8
گزینهی)2؛ چون روز شد ،...گفتمش :آن چه حالت بود ،...همه در تستیح ،...من به غفلت خفته...

.9
گزینهی)3؛

. 11
گزینهی)1؛

. 11
 . 12گزینهی)1؛ دو حرف اول ثابت ،دو حرف جابهجا میشوند باز دو حرف سوم ثابت و دو حرف چهارم جابهجا میشود .دو حرف پحنمم نیحز ثابحت
است پس پیر روشنفکر میشود پیر روشنفکر
 . 13گزینهی)3؛ به جای هر حرف ،حرف قتل و بعد آن در حروف الفتای فارسی قرار میگیرد و  نه ،ط  ضظ،ن  محو پحس و حن محیشحود
نهضظمو
گزینهی)3؛ این موشها همراه کشتیهای اروپایی به صورت مخفیانه به سراسر دنیا سفر کردند.

. 14
گزینهی)1؛

. 15
 . 16گزینهی)2؛ زیرا ابتدا موشهای صحرایی به قاره اروپا مهاجرت کردند بعد به جزایر قناری رفتند بعد به عنوان یک بمران در این جزایر شحناخته
شدند .سپس در سالها بعد قوانین محدود کننده ورود انواع جانوران به جزایر وضع شد.
 . 17گزینهی)4؛ حرف ن هر  3کد  41 ،20و  44میتواند باشد .برای حرف الف کد  41و  24نادرست است پس یکی از گزینههای  3یحا  4درسحت
است برای حرف ر کد  30نادرست است پس گزینه  4درست است.
 . 18گزینهی)3؛ به سطر سوم توجه کنید کلمه این سطر تنها کلمهای است که حرف  Eدارد .تنها عالمتی که در این سطر هست و در سایر سحطرها
نیست عالمت گزینه  3است.
گزینهی)1؛ در این زنمیره اعداد  28تا  28تا اضافه میشوند:

. 19
...و196و168و140و112و84و56و28
در زیر میبینیم که عدد  1400بین  1372و  1428است .عددی که دومین عدد سمت چپ آن عدد  1400است  1456است .پس سومین عحدد
سمت راست عدد  1456عدد  1540میباشد.
...و1540و1512و1484و1456و1428و1400و1372و...
گزینهی)4؛

. 21

مریم  ناز  مهناز و مریم  مهناز
سعیدی  حیدری  یاری  حیدری  یاری و سعیدی  حیدری
مریم از مهناز و ناز پردرآمدتر است .از رفی سعیدی از حیدری و یاری پردرآمدتر است .پس اسم پردرآمدترین فرد مریم سعیدی است.
گزینهی)1؛ با ا العات مسئله داریم:

. 21
لیال 2 :آذری 0 ،کردی 2 ،گیلکی
فا مه 1 :آذری 0 ،کردی 3 ،گیلکی
صدیقه 1 :گیلکی 2 ،کردی ،آذری ؟
پس داریم:

16 (2  2 1 3 1 2)  16 11  5
1

2.2

تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا دوردیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

 . 22گزینهی)2؛ مطب و رستوران شنته تعطیل است پس شنته حذف میشود .پنجشنته سینما تعطیل است پس پنجشنته حذف میشود .جلسحه اولیحا
مربیان روزهای شنته و یکشنته برگزار میشود پس چهارشنته هم حذف میشود .گزینه درست یکشنته است.
 . 23گزینهی)2؛ در مرحله اول بزرگ ترین عدد انتخاب شده بقیه اعداد به ترتیب نوشته میشوند .مرحله دوم کوچکترین عدد انتخحاب شحده بقیحه
اعداد به ترتیب نوشته میشوند و به همین ترتیب مراحل بعد ادامه دارد.
: 495 239 123 58 361 37مرحله اول
 : 495 37 239 123 58 361مرحله دوم
: 495 37 361 239 123 58مرحله سوم
گزینهی)1؛

. 24
756 42 542 183 289 65 110 350

:مرحله سوم

 : 756 42 542 65 183 289 110 350مرحله چهارم
گزینهی)3؛ ابتدا مساحت پشت بام به مترمربع محاسته میشود پس در  200هزار تومان ضرب میشود و هزینه آسفالت به دست میآید.

. 25
گزینهی)1؛ در گام یکم دو عدد کناری با هم جمع میشوند عدد زیر آن به دست میآید.

. 26
1 1

 2 3و 1 9

3 4

 1 8و 4 3

3 7

1 2

5 5

گام یکم

گزینهی)2؛ در گام دوم از اختالف دو عدد کناری عدد زیر آن به دست میآید .در گام سوم هر عدد بر  3تقسیم میشود:

. 27
3 4

3 7

5 5

گام یکم

0 3

1 8

گام دوم

0 1

0 6

گام سوم

پس اختالف  6و  1برابر  5است.
 . 28گزینهی)4؛ ابتدا عتارت را به ترتیب حروف الفتا منظم میکنیم داریم :آاپدررسقکگمنهی از آخر به اول مسئله را حل میکنیم .ششمین ححرف از
سمت راست :ر ،پنممین حرف سمت چپ ر :م سومین حرف سمت راست م :ق
گزینهی)2؛ الف و ب برابرند .د بزرگتر از ج است و الف کوچکتر از ج است :د  ج  ب = الف

. 29
گزینه  :1ج برابر است با ب نادرست است.
گزینه  :2ب کوچکتر از د است درست است.
گزینه  :3د کوچکتر از الف است نادرست است.
گزینه  :4الف برابر نیست با ب نادرست است.
 . 31گزینهی)3؛ شکل  90 ، Aدرجه ساعتگرد ،شکل  45 Bدرجحه سحاعتگحرد .شحکل  90 ، Cدرجحه پادسحاعتگرد و شحکل  135 Dدرجحه
پادساعتگرد دوران کرده است.
A B
D C



گزینهی)4؛ شکلهایی که داخلشان دو نقطه است در شکل بعد  2بار تکرار میشوند و شکلی که یک نقطه دارد همان یک مرتته تکرار میشود.

. 31
 . 32گزینهی)2؛ موقعیت قسمتی از شکل که رو یا زیر شکل دیگر است عوض میشود .هاشور ،سحیاهی و سحفیدی از پحایین بحه سحمت بحاال حرکحت
میکنند .مدل هاشور تغییر نمیکند.
 . 33گزینهی)1؛ در هر سطر به دو شکل ستون اول و دوم دقت کنید .دو قسمت مشابه اگر هر دو سیاه باشند در ستون آخر سفید میشوند و اگر هر
دو سفید باشند سیاه میشوند و اگر یکی سیاه و یکی سفید باشند حذف میشوند.
2

تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا درودیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

 . 34گزینهی)2؛ مربعی که در مرکز لوزی قرار دارد به صورت پادساعتگرد  2700 ، 1800 ، 900و  3600و در مرحلحه بعحد  450درجحه محیچرخحد.
مربعی که گوشه لوزی قرار دارد به صورت ساعتگرد کمتر از  ، 900 ، 900کمتر از  . 1800 ، 1800حال کمتر از  2700باید بچرخد.
 . 35گزینهی)4؛ در هر شکل هر مربع یک ردیف به پایین میآید و شکل آن تغییر میکند .مربعی که درونش خط اسحت ،خحط درونحش  45درجحه
ساعتگرد میچرخد .مربع سفید ،سیاه میشود .مربعی که درونش نقطه است پس از ی یک مرحله یکی اضافه میشود.
گزینهی)3؛

. 36

 . 37گزینهی)3؛ در لوزی اول  7و  8در هم ضرب شدهاند و  6و  9در هم .دو حاصل به دست آمده با هم جمع شدهاند .در لوزی دوم هم بحه همحین
ترتیب .پس در لوزی سوم داریم:

 (6 9)  (5 3)  54 15  69

گزینهی)4؛ سه عدد سمت چپ هر سطر در هم ضرب شده حاصل بر  4تقسیم میشود و عدد سمت راست آن سطر به دست میآید.

. 38

9  6 2
 27
4
 . 39گزینهی)1؛ هر یک ساعت که میگذرد ساعت  43دقیقه جلو میرود پس اگر  2ساعت و  52دقیقه یعنی  172دقیقه را بر  43تقسیم کنیم عدد



 4به دست میآید یعنی  4ساعت از ساعت  12گذشته است که ساعت متوقف شده است .در صورت مسئله میگوید  6ساعت قتحل متوقحف شحد
پس االن ساعت  10شب است.
گزینهی)2؛ به نمودار ون زیر نگاه کنید:

. 41

اگر  22نفر ) (17  5از آنهایی که کفش مشکی دارند را از سمت هاشور خورده نمودار انتخاب کنیم  55نفر همحه محوارد را دارنحد زیحرا  55نفحر
دیگر به اجتار از  78نفر انتخاب میشوند.
گزینهی)1؛ شکل نستت به خط عمودی که از وسط مربع بزرگ میگذرد تقارن دارد.

. 41
گزینهی)4؛ شکل نستت به مرکز مربع بزرگ تقارن دارد.

. 42
گزینهی)4؛

. 43
گزینهی)4؛

. 44
گزینهی)3؛

. 45
گزینهی)1؛

. 46
گزینهی)2؛ در گزینۀ  2خط افقی باید عمودی باشد.

. 47
گزینهی)4؛ شکل نستت به قطر اصلی مربع متقارن خواهد شد.

. 48
گزینهی)3؛ دایره پایین سمت چپ فقط همان سوراخ را ایماد میکند .سوراخ پایین سمت راست هم فقط یک سوراخ در باالی مستطیل ایماد میکند.

. 49
گزینهی)3؛ در شکل زیر شکل سمت چپ سؤال دیده میشود.

. 51

3



2.2

تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا دوردیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

 . 51گزینهی)1؛ راه های تقویت و به دست آوردن ایمان؛ یاد خدا ،انمام کارهای نیک و دوری از گناهان و الگو قرار دادن انسان هحای نیحک اسحت .در
گزینه اول هیچ کدام از این موارد دیده نمی شود :او کسی است که شما را خلق کرد بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمنید به آنچه که می کنیحد
آگاه است( .آنچه که میکنی ممکن است کار خوب یا بد باشد).
گزینهی)4؛ در دوره قاجار رضا شاه فرهنگ متتذل غربی را به ایران وارد کرد.

. 52
گزینهی)3؛ «اِن اعمل» یعنی انمام بدهم « /ترضه» یعنی تو به آن راضی هستی.

. 53
 . 54گزینهی )2؛ ترجمه (:یاد آرید) روزی که خدا همه شما را به عرصه محشر (بحرای حسحاب) جمحع محی گردانحد و آن روز ،روز غحتن و پشحیمانی
(بدکاران) است و هر که به خدا ایمان آورد و نیکوکار شود خدا گناهانش بپوشد و در باغ های بهشتی که زیر درختانش نهرها جحاری اسحت داخحل
گرداند که در آن بهشت ابداً جاودان متنعّم باشند و این به حقیقت سعادت و رستگاری بزرگ خواهد بود.
 . 55گزینهی)4؛ در این عکس نتیمه کار متوجه خود شخص است .ترجمۀ گزینۀ  :4هر کس کار نیک کند به نفع خود و هر کحه بحد کنحد بحه زیحان
خویش کرده است ،آن گاه (برای پاداش نیک و بد) به سوی خدای خود بازگردانیده میشوید.
گزینهی)3؛ دلیل غلط بودن گزینههای دیگر :ماوصینا به :آنچه سفارش کردیم به آن  /تهدی :هدایت میکنی  /العزیز :شکست ناپذیر

. 56
گزینهی)4؛ گزینههای دیگر به روز قیامت و این گزینه به روز جمعه اشاره میکند.

. 57
گزینهی)1؛ جهد :تالش کند  /لنفسه :برای خودش

. 58
گزینهی)2؛ ترجمه:آیا ندیدی که هر کس در آسمانها و زمین است همه به تستیح و ثنای خدا مشغولند؟

. 59
گزینهی)1؛ مصیر به معنای جایگاه بازگشت و عاقتت میباشد.

. 61
گزینهی)4؛ دیگران (ضمیر متهم) ،نهاد جملۀ سوم عتارت است« :دیگران در حقّ وی به عنه ،سخنها گفتهاند».

. 61
گزینهی)2؛  -1بغض – احزان  -3نغز – محشر  -4بحران – مغیالن

. 62
در گزینۀ  ،2میتوانیم «محو» را بسازیم؛ ولی واژههای «محرّب» یا «مغرّب» (با توجه به تشدید روی حرف «ر») نداریم.
 . 63گزینهی)3؛ جنید ،در آغاز با غرور ،ادعا دارد که همه چیز را میداند؛ در حالی که بهلول به او میگوید «چیزی نمیدانی»  آن کس که ندانحد
و نداند که نداند...
در پایان ،جنید ،نادانی خود را میپذیرد و دست در دامن بهلول میزند و از او میخواهد که به او بیاموزد  آن کس که نداند و بداند که نداند...
 . 64گزینهی)4؛ از اول واژۀ «دشمن» نمیتوان حرفی را تغییر داد و واژۀ جدید به دست آورد .در دیگر واژهها -1 :عنه – عن  -2جوهری (جوهره)
گوهر  -3غریتی (غریته) – فریب (قریب)
 . 65گزینهی)1؛ از عنصرالمعالی ،فقط کتاب «قابوسنامه» بر جای مانده که نام دیگر ندارد .در بقیۀ شخصیتها ،به ترتیحب ایحن کتحابهحا را داریحم:
حقالیقین – نصحیۀالملوک – مخزناالسرار
 . 66گزینهی)3؛ در دو دسته واژههای سمت راست و سمت چپ  ،مترادف نحداریم .جحدول واژههحا مفحرد و جمحع :معرفحت و معحارف  /مضحمون و
مضامین /وصیت و وصایا  /جانب و جوانب  /مترادف :کنه و ذات  /کِلک و خامه  /نداریم  /سریر و اورنگ  /متضاد :درویش و غنی  /مِحه و کِحه /
غایت و نهایت  /ناخرسند و قانع
 . 67گزینهی)4؛ این پرسش ،برخالف سایر گزینهها ،احتیاج به پاسخ دارد و انکاری نیست .در بقیۀ گزینهها پاسخ در دل پرسش نهفته اسحت :هرگحز
باز نمیکنم  /دزد هرگز آن زهره را ندارد  /در هیچ جا عاشقتر از تو جود ندارد.
 . 68گزینهی)2؛ تشتیه :تو به آب و جواب  /تشخیص :ریگهای بیابان تو را میشناسند در گزینۀ  1تشتیه نیست ،در گزینۀ  3نحه تشحتیه اسحت نحه
تشخیص و در گزینۀ  4تشخیص نیست (فصل غریتی  -تشتیه)
گزینهی)3؛ بیت چهارم کادر و بیت یکم پرسش  عالج واقعه قتل از وقوع  /نوشدارو پس از مرگ سهراب .

. 69
بیت دوم کادر و بیت دوم پرسش  به ترتیب بر امید و ناامیدی تأکید دارند (تقابل مفهومی )
گزینهی)1؛ در سایر گزینهها :هر خرابی  /آن (بدان) صاحتدالن  /آن گه (گاه)

. 71
4

تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا درودیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

 . 71گزینهی)3؛در مراسم تحلیف رئیس جمهور (قوه ممریه) در مملس شورای اسالمی با حضور نمایندگان مملس و شورای نگهتحان (قحوه مقننحه) و
رئیس قوه قضائیه (قوه قضائیه) رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد میکند که وظایف خود را به درستی انمام دهد.
 . 72گزینهی)4؛ رصدخانه مراغه به همت خواجه نصیرالدین توسی (وزیر و مشاور هالکو) و مدارس نظامیه از اقدامات خواجه نظامالملک توسی وزیحر
و مشاور آلب ارسالن و ملکشاه سلموقی است.
 . 73گزینهی)2؛ اصفهان :در دوران سلموقیان و صفویان پایتخت بود / .مشهد :در دوران افشاریان (نادرشاه) پایتخت بود / .شیراز :در دوران آل بویه،
صفاریان و زندیان پایتخت بود /.تهران :در دوران قاجاریه ،پهلوی و در دوران کنونی پایتخت است.
 . 74گزینهی)3؛ زبانرسمیاسترالیاانگلیسی است ولی به دلیل مهاجرپذیر بودن زبانهای مختلفی در این کشور تکلم میشود.
 . 75گزینهی)4؛ در بین نقاط مشخص شده شهر بیتالمقدس با نقطه مشخص شده در گزینه  4بیشترین اختالف را از نظر عرض و ول جغرافیحایی
دارد بنابراین بیشترین اختالف از نظر ساعت را با نقطۀ  130درجه شرقی و اختالف فصل و دمایی بیشتری با  73درجه جنوبی دارد.
 . 76گزینهی)1؛ شاخصهای توسعه انسانی و مطابقهای آن با اقدامات اصالحی امیرکتیر:
میزان درآمد و رفاه  کاهش حقوق و مستمری پادشاه ،شاهزادگان و درباریان

امید به زندگی با متوسط ول عمر  مقابله با بیماریهای واگیردار (مانند آبله ،وبا) و ساخت بیمارستان

سواد و آموزش  اعزام گروهی به اروپا برای فراگرفتن علوم ،فنون و حرفههای نو

 . 77گزینهی)4؛ در الیۀ ورود سپهر (نزدیکترین الیۀ جو به زمین) هرچه از سطح زمین باالتر میرویم دمای هوا کم میشود.

 . 78گزینهی)3؛ شاه عتاس صفوی  ازبکان و عثمانیها را شکست داد ،حکومت صفوی را به اوج قدرت رساند ،با کمک انگلیسیها پرتغالیهحا را از
خلیج فارس بیرون کرد.

اقدامات نادرشاه  نیروهای عثمانی و روسیه را از ایران بیرون راند ،برای یکپارچگی و قدرتمندساختن ایران کوشید ،با آگاهی از موقعیت حسحاس
خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی برای تأسیس نیروی دریایی تالش بسیار کرد.
 . 79گزینهی)1؛ آقا محمدخان قاجار ،نادرشاه و لطفعلی خان زند پس از جنگ با فرمانروایان محلی و مقابله با شورشهایی به حکومت رسحیدند و هحر
سه پادشاه سرانمام کشته شدند ولی شاه هماسب پس از مرگ شاه اسماعیل به قدرت رسید و حکومت وی تا مرگ تیعی او ادامه داشت.
 . 81گزینهی)4؛ عالوه بر حقوق و تکالیف شهروندی امر به معروف و نهی از منکر جزو مواردی است که هم حق و تکلیف مردم و هم ححق و تکلیحف
حکومت محسوب میشود.
 . 81گزینههی)2؛ با حرکت این دو نفر در جهت نشان داده شده ،فرد سنگینتر زودتر از محدودۀ سکو خارج میشود ،بنابراین اگر تخته بخواهد واژگون شود ،ححول
گوشۀ سمت راست خواهد چرخید .در گام نخست :پس از یک ثانیه فرد سنگینتر روی لتۀ سکو میرسد و فرد ستکتر یک متر به چپ میرود.

x
) (  v  x  vt
t
در گام دوم :اگر گشتاور ساعتگرد بزرگتر از گشتاور پادساعتگرد بشود ،تعادل بر هم میخورد ،یعنی:
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در گام سوم :یک ثانیۀ آغازین را با زمان  1/8ثانیه جمع کرده و به پاسخ نهایی میرسیم .گزینه 2
 . 82گزینهی)3؛ در حرکت یکنواخت (تندی ثابت) ،جهت حرکت میتواند تغییر کند ،ولی اگر متححرک روی مسحیر مسحتقیم حرکحت کنحد ححداکثر
میتواند  40متر از نقطۀ  Aدورتر شود .گزینۀ 1؛ ممکن است حرکت یکنواخت ،مستقیم نتاشد ،در این صورت فاصلۀ نقطۀ متحرک از نقطحۀ ، A
 20متر نخواهد بود .گزینۀ 2؛ تندی متوسط در حرکت یکنواخت برابر تندی لحظهای است و هیچگاه صفر نمیشود .گزینۀ 4؛ مقدار سرعت متوسط
متحرک با توجه به جابهجایی متحرک در هر بازه زمانی ممکن است تغییر کند.
5
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تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا دوردیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

 . 83گزینهی)2؛ وقتی نور لیزر را به آینه میتابانیم ،پرتوهای بازتاب کامالً موازی هستند و هیچگاه به صورت نقطه دیده نمیشوند بلکه همیشحه یحک
سطح روشن روی دیوار تشکیل میشود .پس جملۀ الف درست است .ولی جملۀ ب نشان دهندۀ بازتاب نامنظم است .هنگامی کحه خودمحان را روی
سطح شیشه میبینیم ،سطح شیشه مانند آینه رفتار میکند و بازتاب منظم دارد .پس جملۀ ج درست است.

gg
 O ggبنابراین در هیدروکربن مورد نظر  8اتم کربن وجود دارد.

. 84
گزینهی)1؛ تعداد الکترونهای مشترک  8تا ggC ggO 
بررسی گزینهها:
گزینۀ  :1در اثر سوختن هیدروکربنها بخار آب تولید میشود.
گزینههای  2و  :4این هیدروکربن میتواند آلکان (  ،) C 8 H18آلکن (  ) C 8 H16و یا آلکین (  ) C 8 H14باشد فقط در صحورتی کحه آلکحان ( ) C 8 H18
باشد  14الکترون اتمهای کربن را به هم متصل میکند.
گزینۀ  :3در سوختن هیدروکربنها در صورتی که اکسیزن کافی باشد بخار آب و کربن دیاکسید و وقتی اکسیژن کافی نتاشد کربن مونوکسید هحم
تولید میشود .اگر مقدار اکسیژن خیلی خیلی کم باشد دوده تشکیل میشود.
 . 85گزینهی)1؛ با توجه به نقطۀ ذوب و جوش داده شده در دمای  C ، A ، 200 Cو  Dمایع و  Bجامد است .وقتی این مواد بحا هحم مخلحوط و
هم زده شوند .جامد  Bدر مایع  Aحل میشود و دو مایع  Cو  Dهم درهم حل میشوند .در این مخلوط جامد حل نشده وجود ندارد بنحابراین
گزینه  2و  4که از کاغذ صافی استفاده کرده است نادرست میباشد .ابتدا با قیف جدا کننده  Aو  Bرا از  Cو  Dجدا محیکنحیم و سحپس بحا
تقطیر  Bرا از  Aو  Cرا از  Dجدا میکنیم .توجه :برای جدا کردن محلول جامد در مایع (  Bدر  ) Aنمیتوان از سانتریفیوژ استفاده کرد.
 . 86گزینهی)3؛
ت  1عداد ال ک ترون
 1
1ت عداد آن يون
ت 1عداد ات م ک رب ن
2: CH 4 

ت 4عداد ات م ه يدروژن
ت 4عداد ال ک ترون مدار دوم
 2
3: 12
6 C : 2  4 
ت 2عداد ال ک ترون مدار اول

1: MgO 

ت 2عداد ن وت رون

 3عدد جرم ي

4: 13 H 

 . 87گزینهی)4؛ از آنما که رح ،آرایش و فرم خارجی صدف روی ماسهها برجای مانده نوع فسیل ،قالب خارجی است .این نوع فسحیل شحدن فقحط
آثار سطح بدن جانداران یا صدف و  ....را نشان میدهد.
 . 88گزینهی)4؛ هیچ کدام از عتارات در مورد آزمایش انمام شده درست نیست.
 . 89گزینهی)1؛ افزایش هورمون پاراتیروئید برای مدت والنی باعث از دست رفتن کلسیم از استخوان میشود و پوکی اسحتخوان را بحه همحراه دارد
همچنین مقدار بیش از حد کلسیم در کلیه میتواند باعث تشکیل سنگ کلسیم در کلیه شود.
 . 91گزینهی)3؛ گیاه در حضور مورچه  Aآسیب کمتری دیده وقتی هیچ کدام از مورچهها حضور نداشتهاند آسیب گیاه شتیه هم بوده اما در حضحور
 Bگیاه آسیب بیشتری دیده است .بنابراین رابطه مورچهها میتواند رقابت باشد ولی مورچه  Aچون آسیب نحاچیزی بحه گیحاه زده اسحت رابطحه
همیاری دارد.

 . 91گزینهی)2؛ عتارتهای ) n(A U B)  n(A I Bو  A  B ، A  B  B  Aرا نتیمه میدهند برای دو عتارت دیگحر کحافی اسحت مثحال
نقض } A  {aو  B  را در نظر بگیریم.

 . 92گزینهی)3؛ مساحت مثلث  AOBزمانی بیشترین مقدار ممکن است که  OAبر  OBعمود باشد (مثلث  OABقائمالزاویه باشد) لذا داریم:

)( x 1)( x  1
x 2 1

2
2
 . 93گزینهی)1؛ در روش کاظم ،ما به عدد اعشاری متناوب (دارای دوره تناوب) میرسیم که این عدد یک عدد گویا است.
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تهیه و تنظیم توسط اساتید:
ریاضی :زهرا رئیسی بهان
فارسی :شهنام دادگستر
پیام و قرآن :امیرخادم رابع
هوش و استعداد :ندا درودیان
علوم :مهدی امام نیری،زهرا رزمجو،شکیبا کریمی،مهدیه جعفری
علوم اجتماعی :اعظم محمدی

پاسخ آزمون سمپاد ورودی دهم

1
 . 94گزینهی)3؛ نقاط توپر نقاط نزدیکتر به   هستند که تعدادشان برابر است با:
1
)(100 100)  (100  2
 4949

2
1
که با احتساب نقطه   میشود  4950تا.
1
 . 95گزینهی)4؛ حل مسئله سادهتر:
1

 11رقم (حدود  10رقم)1010 :
2

 101رقم (حدود  100رقم)1010 :
3

 1001رقم (حدود  1000رقم)1010 :
M
10

حدود  10000000000رقمی1010 :

 . 96گزینهی)1؛ نقاط با عرض مثتت (برای آنکه محور ول ها را قطع کنند) بایستی به نقاط به عرض منفی وصل شوند و بالعکس بنابراین برای نقاط
از راست به چپ داده شده تمامی پارهخطها با این شرط را جمع و بر  2تقسیم میکنیم (برای حذف پارهخطهای تکراری)

 . 97گزینهی)2؛ تنها در صورتی داریم a  b  a  b

4  3  4  4  3  3  3 24
  12
2
2

که  a 0یا b  0



a  0,1,..., 9
حالت  100تعداد کل حاالت 
b  0,1,..., 9

19 1
در  19حالت هم  a 0و  b  0که احتمال حاصل برابر است با :
100 5
 . 98گزینهی)1؛
}){(1,1),(1, 2)(2,1
3
1 11
 1  1 
36
36
12 12

  1 احتمال

 . 99گزینهی)2؛ نکاتی که باید به آنها توجه شود:
 )1فاصله از  Cدر ساعت  9باید کمتر از فاصله  Cدر ساعت  10باشد (گزینههای  1و  3حذف میشوند).
 )2در ساعتی از  9تا  A 10به  Cمیرسد پس فاصله از  Cباید صفر باشد( .گزینه  4حذف میشود).
 . 111گزینهی)2؛
) (x  2)(x  3 ) 4(x  1)(x  3

2
)2(x  1)(x  2) (x  3)(x  3



4 x 2  16 x  12
x  6x  9
2



x 2  5x  6
2x  6 x  4
2

:مساحت قاعده هرم
  x 1ارتفاع هرم

)  2(x  1حمم هرم
با افزایش ارتفاع و  ، xحمم هرم زیاد میشود .اما افزایش ارتفاع در مساحت قاعده تأثیری ندارد چون مساحت قاعده ثابت است پس گزینه 2
نادرست است.
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