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  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463:   :   تلفنتلفن  ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  

  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«
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  3:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 
  

 )حميد اصفهاني: نگاه به گذشته(  )مفهوم – فارسي كتاب 17 ةصفح(  - 1

  .  ديگر ابيات مفاهيم ديگري دارند. پردازد جويي مي نيز مثل عبارت صورت سؤال به نكوهش عيب» 4« ةبيت گزين

 )پور خان سپهر حسن(  )واژه -  كتاب فارسي 81 ةصفح(  - 2

  نيازمند: محتاج

 )پور خان سپهر حسن(   )امال – فارسيكتاب  83 ةصفح(  - 3

اخالص و او در راهي كه انتخاب كرده است؛ از خداوند خواست به . سر بر  ضريح آن حضرت گذاشت و آرام اشك ريخت«: شكل درست متن

ساده و كوچكي نصيب او شده بود ةحجر. ت بلند عطا كندهم.« 

 )پور خان سپهر حسن(  )تاريخ ادبيات – فارسيكتاب  83 ةصفح(  - 4

 .آثاري باقي است» البالغه نهج«و » مثنوي معنوي«دو كتاب  ةجعفري عمدتاً درباراز علّامه 

 )افسانه احمدي(  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  85 ةصفحمشابه (  - 5

  . دنخانواده نيست هم» خمار«، با »خ ي ر« ةاز ريش» مخير« و» اختيار«

 )گيتا محمدزادهآ(  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  66 ةصفح(  - 6

  دي، او، نامده، باد : ها متمم

 )آگيتا محمدزاده(  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  68 ةصفح(  - 7

  . فعل اسنادي است» گردد«، »ناخن گردد خوار، پلنگ خون ةزمان« ةدر جمل

 )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي آرايه – فارسيكتاب  65 ةصفح(  - 8

  . بخشي است اين شخصيت. كند شقان را از معشوق جدا ميعا» 3« ةدر بيت گزين» خزان«

 )آگيتا محمدزاده(  )مفهوم – فارسي كتاب 79 ةصفحمشابه (  - 9

  .مشترك است» 2« ةمفهوم تأثير همنشين در عبارات صورت سؤال و گزين

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم – فارسيكتاب  72 ةصفح(  -10

نگرم فقط تو را  هر كجا مي: كند هم همين مفهوم را بيان مي» 1« ةبيت گزين. كند يان ميبيت صورت سؤال، تجلّيِ خداوند را در آفرينش ب

  . بينم مي

 هاي فارسيپاسخ سؤال

ww
w.
ka
no
on
.ir



  4:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
  

 )درويشعلي ابراهيمي: نگاه به گذشته(    )و مكالمه قواعد -  كتاب درسي 36و  35هاي  صفحه(  -11

: اسـت ) مالكيت(براي پرسش از ) لمنْ(م و سؤال كني استفاده مي» براي ـ مال : لـِ «خواهيم مالكيت را نشان بدهيم از حرف  وقتي مي

  .اين كتاب مال كيست؟ اين كتاب مالِ خواهرم است: لمن هذا الكتاب؟

 )مريم آقاياري(     )ترجمه - تركيبي(  -12

: »مـام أ«/ ماشين بزرگـي : »سيارةٍ كبيرة«/ در: »في«/ هايشان چمدان: »حقائبهم«/ همراه به: »مع«/ آن سربازان: »اولئك الجنود«

  )در اينجا(اند  نشسته: »جالسون«/ درِ هتل: »باب الفندق«/ مقابل

 )پرور اكبر ايمان علي(     )ترجمه - تركيبي(  -13

  )هشت: ثمانية. (درست است» هنُ«معني  به» تسعة«

 )درويشعلي ابراهيمي(     )ترجمه -  كتاب درسي 32 ةصفح(  -14

  »نگاه كردن به قرآن :يز عبادت استسه چ درنگاه كردن « :ي درست عبارت ترجمه

  :هاي ديگر تشريح گزينه

ي  و گزينـه ) خـوب : حسـنة / پنج: خمسة(» 3«ي  گزينه ،)دريا: البحر/ پدر و مادر: الوالدين/ چهره ـ صورت : وجه: (»2«ي  گزينه

  .اند درست) شرم: الحياء/ بخشندگي: السخاوة: (»4«

 )مريم آقاياري(    )مفهوم -  كتاب درسي 28 ةصفح(  -15

مفهـوم   توانـد هـم   مي» 2«ي  كه با گزينه.) به نيت و درون انسان بستگي داردهمه چيز ( ».هاست كارها به نيت«: الؤعبارت س ي  ترجمه

  .اشاره دارد» .كارنه ظاهر  ،قصد و هدف دروني و باطن انسان است ،مهم«باشد، چون اين بيت نيز به اين مطلب كه 

 هاي عربيپاسخ سؤال
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  5:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 )درويشعلي ابراهيمي(     )لغت و اصطالحات -  كتاب درسي 40 ةصفح(  -16

  .)طال، گران نيست الخشب به معني چوب است و مثل( .باشد مي» طال«منظور » .قيمتش گران است«

  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .درست است »وگو گفت سخني بين دو نفر «: »1«ي  گزينه

  .درست است »پدربزرگ پدر پدر و پدر مادر«: »2«ي  گزينه

  .هستند» باغ«معني  هر دو به» البستان الحديقة و«: »4«ي  گزينه

 )رضا معصومي(    )مفهوم و قواعد -  كتاب درسي 34 ةصفح(  -17

  .)ها و زمين را در شش روز آفريد كسي است كه آسمان) منظور خداوند است( او. (جمله تناسب دارد ي با بقيه) ضمير مفرد مذكر(» هو«

 )شعلي ابراهيميدروي(   )قواعد -  كتاب درسي 36و  35هاي  صفحه(  -18

  .پرسشي نيست ي  آيد و كلمه مي» أ/ هل«در جواب معموالً » نه، خير«به معني » ال«

  :هاي ديگر تشريح گزينه

  چيزي ، چهچه: ما/ كجا: أينَ/ چه كسي: نم: همگي اسم استفهام هستند» 4«و » 2«، »1«هاي  كلمات گزينه

 )پرور اكبر ايمان علي(     )مكالمه -  كتاب درسي 40تا  38ي ها صفحه(  -19

گـردد و بايـد    به شخصي مؤنـث برمـي  نادرست است، چون  اسمهدر » ـه«ضمير . (اسم او سعيده است  اسم خواهر اين مرد چيست؟

  )بيايد؛ اسمها» ها«ت مؤنث، يعني صور به

  :هاي ديگر گزينه ي  ترجمه

  .ايران هستم) اهل(تو اهل كجايي؟ من از : »2«ي  گزينه

  )شكر خدا. (لت چطور است؟ من خوبم، سپاس براي خداستحا: »3«ي  گزينه

  .تان كجاست؟ در انتهاي آن خيابان است خانه: »4«ي  گزينه

 )كتاب آبي(    )قواعد -  كتاب درسي 34 ةصفح (  -20

  .ة، ستّخمسةواحد، اثنان، ثالثة، أربعة، : »1«ي  گزينه ترتيب درست اعداد در
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  6:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
  )هاي آسمان پيام(

 )پور خان سپهر حسن: نگاه به گذشته(   )فداكاري و عدالت ةاسو – سيكتاب در 74 ةصفح(  -21

و [نكنند  ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت خواهي گاهان عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر زيادهآگر خداوند از ا«  :فرمايد مي) ع(علي 

 ةسدنيايي شما نزد من از عط] هاي مقام[ديديد كه  يگاه م نآكردم و  رها مي ، حكومت بر شما را]حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند

  ».تر است ارزش بز بي

 )پور خان سپهر حسن(  )به سوي پاكي - كتاب درسي 102 ةصفح(  -22

. را به خود بگيردرنگ خون الً مث كند؛ تغييري بويش يا رنگ نجاست، ةوسيل به كه اين مگر .شود نمي نجس نجاست، با برخورد در كر و جاري بآ

جس برخورد كند، ناگر با چيز  ب قليلآ. فتابهآب ليوان، پارچ و آشود، مانند  ب قليل گفته ميآن آليتر كمتر باشد، به  384ب از آاگر مقدار 

  .ب بريزدآاي خون در سطل  هكه ذر نآشود؛ گرچه نجاست اندك باشد، مثل  نجس مي

 )پور خان پهر حسنس(  )به سوي پاكي - كتاب درسي 100 ةصفح(  -23

  . ها نجس است ديگر موارد گزينه. نجس نيست گوسفندو حيوانات حالل گوشتي مثل گاو مدفوع ادرار و 

 )محمدعلي مرتضوي(   )افتخار بندگي – كتاب درسي 92 ةصفح(  -24

وست بداريد و آن براى شما بدتر و شايد چيزى را د، شايد چيزى را خوش نداشته باشيد و آن براى شما بهتر باشد«عبارت صورت سؤال يعني 

  » .دانيد يداند و شما نم يم ]شما را صالح[باشد، و خدا 

 )حميد اصفهاني(  )برترين بانو – كتاب درسي 83و  82هاي  صفحه(  -25

  .است) ع(عبارت الف از پيامبر اسالم و عبارت ب از علي 

 هاي عموميپاسخ سؤال
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  7:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 )مطالعات اجتماعي(

 )حميد اصفهاني(  )رانيا هاي حفاظت از زيستگاه – درسيكتاب  64 ةصفح(  -26

ساس نادرست نيست، اما اين كار بايد با توجه به لزوم حفظ محيط از ا ها يا مراتع جنگلو از بين بردن ها يا شهرها،  كشيدن راه و ساختن خانه

  . زيست انجام شود

 )حميد اصفهاني(  )ما ةايران، خان – درسيكتاب  54 ةصفح(  -27

 .تر است مقابل آن پرباران ةكوه البرز نيز از دامن شمالي رشته ةدامن. بارد ه زاگرس، برف و باران فراوان ميكو هاي شمال غربي رشته در دامنه

 )آگيتا محمدزاده(  )جمعيت ايران – درسيكتاب  78 ةصفح(  -28

  . ياي خزر قرار دارددر ةهاي كنار بندي، جلگه در جايگاه دوم اين رتبه. جمعيتي ايران است ةترين ناحي متراكم» شهري تهران ةمنطق«

 )آگيتا محمدزاده(  )جمعيت ايران - كتاب درسي 76 ةصفح(  -29

در اين صورت تراكم جمعيتي آن يك نفر بر كيلومتر مربع بوده . توان فرض كرد جمعيت صد نفر و مساحت آن صد كيلومتر مربع بوده باشد مي

است كه » ويك صدوده تقسيم بر صدوبيست«ده است پس تراكم ويك كيلومتر مربع ش اكنون جمعيت صدوده نفر و مساحت صدوبيست. است

  . دهم ازدهم، تقريباً برابر با نهةبرابر است با د

 )آگيتا محمدزاده(  )جمعيت ايران – درسيكتاب  77 ةصفح(  -30

بعضي . كنند يمزندگي  هاي نامساعد و شور، جمعيت بسيار كمي خاك وخشك و ب و هواي گرمآواحي داخلي ايران به دليل كمبود بارندگي، نر د

توان  صفهان مياهاي يزد، خراسان جنوبي، سمنان و  اين نواحي را عمدتاً در استان. تجاها مثل دشت لوت و دشت كوير خالي از جمعيت اس

.يافت
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  8:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 

 

 )بهزاد كاوياني: نگاه به گذشته(    )واژگان- Student Book - كتاب درسي 12و  4، 3 يها صفحه(  -31

 ».است+ 982126263636من  تلفن شماره«: جمله ةترجم

  رنگ) 2  كارت كتابخانه )1

  حرف) 4  شماره تلفن) 3

 )پور علي رضواني(    )مكالمه- Student Book - كتاب درسي 23و  17 يها صفحه(  -32

  »خاله شما چند سال دارد؟/عمه«: A: ها جمله ةترجم

  B :» سال دارد 30) مؤنث(او.«  

  .ل دارمسا 8من ) 2  .ساله است 38) مذكر(او  )1

  .در بهمن ماه است) 4  .سال دارد 30) مونث(او ) 3

  .صحيح است» 3« ةبا توجه به مؤنث بودن مورد سؤال، گزين

 )بهزاد كاوياني(    )ديكته- Student Book - كتاب درسي 60 ةصفح(  -33

 .موردنظر است» خلبان«به معناي  ”pilot“صحيح  ةديكت

 )فائزه اكبرزاده(  )واژگان- Student Book - اب درسيكت 60و  58،  54، 53، 25، 23، 17 يها صفحه(  -34

 :ترجمه و بررسي

B:مادر )1 دسامبر) 2  نسبت خانوادگي:Cماه  

A:معلم) 3 واژه اضافي) 4  شغل:D سن  

 )پور علي رضواني(    )واژگان-  Student Book -كتاب درسي 59 و 58، 53، 50 يها صفحه(  -35

  : صحيح ةترجم

  florist: فروش گل

 employee: كارمند

 هاي انگليسيپاسخ سؤال
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  9:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 )پور علي رضواني(    )واژگان- Student Book - كتاب درسي 57 تا 55 يها صفحه(  -36

  شصت، شانزده، هفتاد) 2  چهل، يازده، چهار )1

  هفده، هشتاد، نه) 4  بيست، پنجاه، يكصد) 3

 )فائزه اكبرزاده(    )واژگان- Student Book - كتاب درسي 61و  60 يها صفحه(  -37

  پزشك دندان) 2  راننده )1

  آشپز) 4  نانوا) 3

 )پور علي رضواني(  )واژگان- Student Book -كتاب درسي 27و  24، 14تا  12، 7 يها صفحه(  -38

  ».بشمارد 20تا  1تواند از  او مي«: A: ها جمله ةترجم

  B :»آموزان است فرم مدرسه براي دانش تكميلل او در حا.«  

 صحبت كردن -كمك كردن )1

  انجام دادن -پرسي كردن سالم و احوال) 2

 گفتن-كار كردن) 3

  تكميل كردن -شمردن) 4

 )فائزه اكبرزاده(    )ديكته-  Student Book - كتاب درسي 24 ةصفح(  -39

  .موردنظر است »منشي« به معناي ”secretary“ديكته صحيح 

 )كتاب آبي(    )واژگان- Student Book - كتاب درسي 58و  23 ي ها حهصف(  -40

father) مادر(  mother )پدر(  

aunt) عمو، دايي(  uncle )عمه، خاله ( 

sister )برادر(  brother )خواهر (  

daughter) پسر(  son )دختر( 
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  10:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
 

 )محمد بحيرايي: نگاه به گذشته(  )هندسه و استدالل+جبر و معادله – كتاب درسي 47تا  45و  39تا  37 يها صفحه(  -41

  :گيريم درجه در نظر مي xتر را  كوچك ةزاوي

  2 180x x     

  1803 180 603x x


         

  :آوريم مي دست بهرا  60متمم زاوية

  90 60 30       

 )محمدي حسام سلطان: نگاه به گذشته(  )جبر و معادله – كتاب درسي 33تا  31 ي ها صفحه(  -42

  b c c b  
12 84   

  a b a b  2 2 4   

  a b c ( b) (b) ( b) b      2 4 8 3   

 )مجتبي مجاهدي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 64تا  62 يها صفحه(  -43

x)آنگاه ،باشد نيز yعليه  مقسوم xاگر . اول است xچون  ،يك استعدد و  x، خود xهاي  عليه مقسومتنها  , y) x .ًمثال:  

  x , y , (x , y) ( , )    3 6 3 6 3   

x)1آنگاه ،نباشد yعليه  مقسوم xاگر  , y)  .ًمثال:  

  3 8 1x , y (x , y)      

xاگر y آنگاه ،باشد(x , y) y. ًمثال:  

  x y (x , y) y    3 3   

 )حميد گنجي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  -44

4aفرض كنيد كه  6وb  پس ،باشند:  

  4 6 12[a , b] [ , ]    

6b:»2« ةگزين  نادرست است.  

4:»3« ةگزين 6 122 2
a b 

  درست است.  

  2 2
b , aa b a b

[a , b] [a , b]
(a , b)(a , b)

 
  


Â²H¼T¶ Z»p   

4:»4« ةگزين 6 24a b    نادرست است.  

  .درست است» 3« ةپس گزين

 هاي رياضيپاسخ سؤال
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 )فرزاد شيرمحمدلي(  )هندسه و استدالل –كتاب درسي 50تا  48 يها صفحه(  -45

  .متقارن است ها، چين نسبت به آن خط ها شكل و هاي رسم شده همگي محور تقارن هستند چين خط» 3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه

شكل تقارن مركزي دارد و نسبت به » 4« ةدر گزين .نسبت به آن متقارن نيسترسم شده محور تقارن نيست و شكل   چين خط» 4« ةاما درگزين

  .نقطه متقارن است

 )سعيد جعفري(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 58تا  56 يها صفحه(  -46

  :عبارتند از 112تر از  و كوچك 95تر از  بزرگاعداد اول 

  97 101 103 107 109, , , ,   

 )سعيد جعفري(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 61تا  56 يها صفحه(  -47

  :از عبارتند 168و  131بين مورد نظر پس اعداد  ،دباش 15بايد مضرب  ،باشدداشته  5و  3 هاي  شمارندهعددي كه  براي اين

  135 150 165, ,   

 )سعيد جعفري(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 61تا  56 يها صفحه(  -48

  .هستند 29و  23، اعداد 30تا  20اعداد اول بين 

  : برابر است با ها آن ضرب حاصلبنابراين . هستند 7و  5، 3، 2، اعداد 10تر از  اعداد اول كوچك

2اول ةشمارند 6   3 5 7 23 29        حاصلعدد  

 )هومن صلواتي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 58 تا 56 يها صفحه(  -49

پس حتماً يكي از  ،شده است 69دو عدد اول  اينپس چون تفاضل  ،شود ها زوج مي اگر دو عدد فرد باشند تفاضل آن. است 2نها عدد اول زوج ت

69 است و بنابراين عدد اول ديگر 2ها زوج يعني  آن 2 71  است.  

  71 2 142    

 )هومن صلواتي(  )و اعداد اول ها شمارنده–درسي كتاب 61تا  56 يها صفحه(  -50

  :كنيم امتحان مي 100اعداد سه رقمي را از عدد 

  100 2 2 5 5      

  1 101   101عدد اول  

102  .ت كه سه شمارندة اول متمايز داردرقمي اس 3ترين عدد  كوچك 102عدد  2 3 17     

  1 103  103عدد اول   

  104 2 2 2 13      

  105 3 5 7     

ww
w.
ka
no
on
.ir



  12:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 )مجتبي مجاهدي(  )اول ها و اعداد شمارنده –كتاب درسي 61تا  59 يها صفحه(  -51

  4900 49 100 7 7 2 2 5 5
49 100

          

  .است 7 عدد ،4900عدد  اول ةترين شمارند بزرگ

 )فاطمه راسخ(  )هندسه و استدالل –كتاب درسي 50تا  48 يها صفحه(  -52

  :داريم كه شكل بايد نسبت به خط قرينه شود با توجه به اين

  

d

  

 )فرزاد شيرمحمدلي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  65 يها صفحه(  -53

12، متركند بزرگ طي مي محيط چرخ ةبه انداز مسافتي با هر دور زدن چرخ بزرگ، دوچرخه 2 3 3 18r      

22، متركند محيط چرخ كوچك طي مي ةبه انداز مسافتي با هر دور زدن چرخ كوچك، دوچرخه 2 3 2 12r      

12پس بعد از طي 18 36[ , ] گيرند دو عالمت همزمان با هم بر روي زمين قرار مي ،متر.  

 )بنيامين قريشي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  -54

  :كنيم را حساب ميابتدا صورت كسر داده شده 

  12 18 6 6 24 24( , ) [ , ]     

  :كنيم مخرج كسر داده شده را محاسبه مي سپس

  9 12 36 36 36 36[ , ] ( , )     

  24 2
36 3B     

 )ين قريشيبنيام(  )هوش و خالقيت(  -55

  
2 735 1 2 73 33 3 2 115 1 3 1133 3

A ( )
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 )ناصر اسكندري(  )هوش و خالقيت(  -56

  :خواهيم داشت nو  m با توجه به تعريف براي دو عدد طبيعي

  m n (m n) (n m)      

mكه جا آناز  n (n m)    شود و  براين حاصل عددي منفي ميبنا ،دندر هم ضرب شو ،يكديگر هستند ةپس بايد دو عدد كه قرين ،است

  .دنشو رد مي» 4«و » 1« ةگزين

صحيح » 3« ةپس گزين. در غير اين صورت عدد صحيح و منفي است ،با هم برابر باشند nو  mشود كه  اما حاصل فقط در صورتي صفر مي

  .است

 )ناصر اسكندري(  )ها و اعداد اول شمارنده – كتاب درسي 64تا  62 يها صفحه(  -57

1(a , b)   ،بنابراين كسراستb

a
  :در نتيجه. هستند 16و  85همان اعداد  ترتيب به bو  aپس . نيستساده شدني  

  85 16 85 16 69a , b a b         

 )كتاب آبي(  )ها و اعداد اول شمارنده – كتاب درسي 64و  61تا  59 يها صفحه(  -58

ليتري،  6و  4، 3،  2،  1هاي  پس زهرا با ظرف. باشد ميهاي موجود  از بين پيمانه 12 هاي عدد بر تعداد تمام مقسوم عليهال براؤپاسخ اين س

  . تواند اين كار را انجام دهد مي

 )كتاب آبي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  65 يها صفحه(  -59

  .بگيريم) م.م.ك(هر كدام براي يك دور كامل  براي يافتن پاسخ اين سؤال بايد بين زمان طي كردن

21 3 7

33 3 11

  
  

م.م.ك 3 7 11 231     دقيقه

 )مجتبي مجاهدي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 64تا  62 يها صفحه(  -60

dچون (a , b)  پسd ةشمارند a  وb بنابراين .است(b , d) d پس. باشد مي:  

  2 2(a , b) (b , d) d d d

d d d
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 )آبادي اكبر مهر علي: نگاه به گذشته(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي  47 صفحة(  -61

  .كره گويند باشند آب جامد، مايع و بخار مي صورت بههاي موجود در اتمسفر، سطح و درون زمين كه  به مجموعه آب
  .ها است هاي زيرزميني، رطوبت هوا و يخچال ها، آب ها رودخانه ها، درياها، درياچه سكره شامل اقيانو آب

 ) اميرطاها شاطري: نگاه به گذشته(  )سفر آب روي زمين – كتاب درسي 51 ةصفح(  -62

كند  اومت عبور ميمق هاي نرم و كم هاي سخت و مقاوم و سپس از سنگ علت تشكيل آبشار اين است كه آب در مسير جريان خود ابتدا از سنگ
  .شود و بر اثر فرسايش در طوالني مدت اختالف ارتفاع در مسير رود ايجاد مي

 )محمد سياوش آل(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 66 ةصفح(  -63

  . جايي برهم عمود است و جابهجهت نيرو » 3«ةشود و در گزين جا نمي وزنه جابه» 2«ةشود، زيرا در گزين كار انجام نميروي وزنه » 3و  2« هاي در گزينه
  كار  نيرو جايي جابه  

200ژول   1 200:  1«ةكار گزين«  
50ژول   2 100:  4«ةكار گزين«  

 )اميرطاها شاطري(  )از معدن تا خانه –كتاب درسي 43 و 40 ،39 يها صفحه(  -64

  .تنادرست اس» د«تنها مورد 
  .باشد بتن مخلوطي از سيمان، ماسه و آب است كه سيمان خود مخلوطي از آهك و خاك رس مي

  :رد نادرستبررسي مو
  .شود افزودن اكسيد كروم به لعاب سبب توليد ظروفي به رنگ سبز مي

 )اميرطاها شاطري(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي 52و  51 يها صفحه(  -65

  .ج درست هستند و الف، بموارد 
  .طور طبيعي يا مصنوعي ايجاد شوند توانند به ها مي درياچه) د

 ) رسول خزاعي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 70و  68، 67 يها صفحه(  -66

1به زمين خوردتوپ بار اول كه 
در بار دوم . ماند ي ميژول برايش باق 90پس  ؛دهد ژول انرژي از دست مي 30يعني  ،شود اش تلف مي انرژي 4

1دوباره
  .ماند ژول برايش مي 5/67دهد و  دست مي خود را ازانرژي از ژول  5/22توپ يعني  ،دهد را از دست مي اش انرژي 4

اول   بالاير دوم بالاير سوم   بالاير
هاي  انرژي. خورد ميو سوم به زمين  شود پس در بين زماني كه توپ براي بار دوم هوا تلف نمي اصطكاكدر اثر  اي گونه انرژي از آنجايي كه هيچ

انرژي پتانسيل گرانشي حداكثر مقدار  ،صفر باشدانرژي جنبشي آن كه زماني  وحال تبديل شدن به يكديگرند  رگرانشي و جنبشي دپتانسيل 
  :پس طبق قانون پايستگي انرژي) ترين ارتفاع بيش( .است

  گرانشي بين بارهاي دوم و سوم و به تبع آنانرژي پتانسيل ترين  بيش  5/67ژول   

 هاي علومپاسخ سؤال
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 )رسول خزاعي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 69 تا 67هاي  هصفح(  -67

  .هاي جنبشي و پتانسيل گرانشي است ولي هنوز فنر را فشرده نكرده، پس داراي انرژي ،توپ داراي سرعت و ارتفاع است Aموقعيت در 

است چون داراي ارتفاع از زمين  و. در آن لحظه صفر است توپفشردگيش، فشرده كرده يعني سرعت توپ فنر را تا حداكثر  Bدر موقعيت 

  .داراي انرژي پتانسيل گرانشي و پتانسيل كشساني است

 )هادي زمانيان(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 69 ةصفح(  -68

انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در آن پس از رها ). زه كمان دليل كشيده شدن به(كمان كشيده شده داراي انرژي پتانسيل كشساني است 

  .شود تبديل مي تير شدن به انرژي جنبشي

 )هادي زمانيان(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي 52 ةصفح(  -69

  :كتاب درسي 52 ةبراساس جدول صفح
  

  

  علت تشكيل  ها استان  نام درياچه

  ي قديمي به نام تتيسدريا ةباقيماند گيالن ـ مازندران ـ گلستان  خزر

  كره هاي قسمتي از سنگ شكستگي  ـ آذربايجان شرقي آذربايجان غربي  اروميه

  آتشفشان ةدهان  اردبيل  سبالن

  هاي زيرزميني از كف غار باالتر بودن سطح آب  همدان  درون غار عليصدر ةدرياچ
  

 )طنين اكبري(  )سفر آب درون زمين –كتاب درسي 60 ةصفح(  -70

  .ل كندحمرغ را كه حاوي كلسيم است در خود  تواند پوست تخم ، سركه مي كتاب درسي 60 ةصفحكنيد ايش با توجه به آزم

آب سخت آب، در صورتي كه ميزان اين دو عنصر در آب زياد باشد، به آن . اند هاي زيرزميني ترين امالح موجود در آب كلسيم و منيزيم از مهم

  .براي سالمتي مضر است ،تر باشد گويند و اگر امالح آب از حد معمول بيش

 )طنين اكبري(  )از معدن تا خانه –كتاب درسي 43و  41، 40 يها صفحه(  -71

  .مورد اول نادرست و موارد دوم و سوم صحيح هستند

  .كاربرد دارد كه خاصيت بازي دارددر ورودي استخرها كننده  ضدعفوني عنوان بهـ مخلوط آب و آهك 

  .رس است و بتن مخلوطي از سيمان، ماسه و آب است ـ سيمان مخلوطي از آهك و خاك

  .ظروف سفالي، خاك رس است ةتهي ةاولي ةـ ماد

 )طنين اكبري(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي 53تا  51 يها صفحه(  -72

  :ي نادرستها تشريح گزينه

  .در ارتباط استهاي آزاد مانند اقيانوس هند  كشور ما از طريق خليج فارس و درياي عمان با آب: »1« ةگزين

  .يخچال علم كوه كوهستاني است و يخچال قطبي نيست: »2« ةگزين

تعديل دما احداث منظور  طبيعي حاصل شده است و به صورت بهدرياي قديمي تتيس  ةاي است كه از باقيماند درياي خزر، درياچه: »3« ةگزين

  .نشده است
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 )آبادي اكبر مهر علي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 66و  65 يها صفحه(  -73

  .بنابراين كاري صورت نگرفته است .يي صفر است جا جابهميزان  ،شروع بازگشته است ةاز آنجا كه اتومبيل به نقط

 )آبادي اكبر مهر علي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 68و  67 يها صفحه(  -74

انرژي  ةهم D ةرا در اين نقطه دارد و در نقط گرانشي ترين انرژي پتانسيل شبنابراين بي ؛ترين ارتفاع را از زمين دارد بيش A ةآونگ در نقط
  .به جنبشي تبديل شده استآن پتانسيل 

 )مجيد بيانلو(  )هاي آن انرژي و تبديل–كتاب درسي 70تا  67 يها صفحه(  -75

  .شود باتري انرژي شيميايي ذخيره شده به انرژي الكتريكي تبديل ميدر يك ـ 
  .گرانشي همانند انرژي جنبشي به جرم يك جسم بستگي دارد ـ انرژي پتانسيل

  .ـ ممكن نيست قانون پايستگي انرژي نقض شود

 )مجيد بيانلو(  )سفر آب درون زمين –كتاب درسي 59تا  56 يها صفحه(  -76

  .صحيح هستند» پ«و » الف«موارد 
  :بررسي موارد نادرست

  .تري دارند هاي سطحي آلودگي ميكروبي كم بو بوده و نسبت به آب هاي زيرزميني غالباً بي آب) ب
  .هاي زيرزميني نامناسبند برداري از آب ريز بودن، براي بهره دليل دانه ها گرچه داراي فضاي خالي هستند، اما به رس) ت
  .ي كم استبدر مناطق نزديك دريا، عمق سطح ايستا) ث

 )هادي پالور(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 65 ةصفح(  -77

  .توانيم باعث كند شدن حركت جسم شويم وارد كردن نيرو به يك جسم مي با

 )هادي پالور(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 69 ةصفح(  -78

هاي ديگر به انرژي  تبديل انرژية دهند نشانها  شود مابقي گزينه كه انرژي پتانسيل كشساني به انرژي جنبشي تبديل مي» 2«جز گزينة  به
  .هستندني پتانسيل كشسا

 )كتاب آبي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 66و  65 يها صفحه(  -79

ترين ارتفاع را دارد و سرعت در  بيش B ةترين انرژي پتانسيل گرانشي در سنگ است و انرژي جنبشي آن صفر است، زيرا نقط بيش B ةدر نقط
بنابراين در .) چون ارتفاع صفر است. (صورت جنبشي است تمام انرژي به C و A ةجا كه اتالف انرژي نداريم، در نقط از آن. آن نقطه صفر است

  :كند جا مي جابه) متر 05/0(متر  سانتي 5چون ميخ را . دهد ژول تماماً كار انجام مي 10انرژي  C ةنقط
  كارنيروجايي جابه   

نونيوت  
/

 
10 2000 /نيرو05 0 نيرو05 10  

  
  
  

 )كتاب آبي(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 68و  67 يها صفحه(  -80

جنبشي  انرژي A ةبنابراين در نقط. گردد باز مي A ةترين انرژي پتانسيل گرانشي را دارد و در آخر هم به نقط بيش A ةگلوله در نقط
  .ندارد

ترين مقدار را داشته باشد و نموداري بيانگر انرژي جنبشي است  نموداري بيانگر انرژي پتانسيل گرانشي آن است كه در ابتدا و انتهاي خود بيش
  .كه در ابتدا و انتهاي خود صفر باشد

B
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  )هاي شيمي سؤال(

 )بيانلومجيد (  )ها، الفباي مواد اتم –كتاب درسي 20و  19 يها صفحه(  -81

و  اند اتم تشكيل شدهنوع از يك   هاي سازنده در انگشتر طال، سيم مسي و انگشتر نقره، ذره. آيند مي وجود بهيا چند اتم  2ها از پيوند  مولكول

  .مولكول ندارند

 )هادي زمانيان(  )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه –كتاب درسي 11 ةصفح(  -82

  .اند صحيح 53/53و  00/177و  12/522: پس ،باشند تا دو رقم بعد از اعشارگرم دقت، بايد اعشارها  01/0گيري با ترازوي  در اندازه

  گرم 001/0: دقت 026/433

  گرم 1/0: دقت  4/62و  5/211و  2/3و  4/922

  گرم 1: دقت: 518و  2155

 ) اميرحسين ناظريان(  )ها، الفباي مواد اتم –كتاب درسي 21تا  18 يها صفحه(  -83

  :ها ساير گزينه بررسي

  .گاز كلر سمي است همانندجيوه : »1« ةگزين

  .توان به نادرستي اين عبارت پي برد مي 21 ةاز فكر كنيد صفح: »2« ةگزين

  .شوند آزاد يافت نمي صورت بهها در طبيعت  آن تر بيشاما شوند  يافت مي آزاد صورت به تعداد اندكي از عنصرها در طبيعت: »4« ةگزين

 )محمدعرفان اردستاني(  )الفباي مواد ،ها اتم –كتاب درسي 21و  19 يها صفحه(  -84

عنصر اكسيژن در طبيعت . دارد) پروتون  8  2 16 مجموعاً با(و دو اتم اكسيژن ) پروتون 6با (اكسيد يك اتم كربن  دي هر مولكول كربن

  .ختار خود اكسيژن نداردگاز متان از كربن و هيدروژن تشكيل شده و در سا. شود آزاد يافت مي صورت به

 )كتاب آبي(  )ها، الفباي مواد اتم –كتاب درسي 23 ةصفح(  -85

  :كتاب درسي به صورت زير است 23 ةبا توجه به جدول صفح ترتيب افزايش حجم مقدار يكساني از مواد در ازاي گرماي يكسان

  جامدات نافلزي  امدات فلزيج  مايعات  گازها  

 )پيشرفته(هاي علومپاسخ سؤال
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  )فيزيكهاي  سؤال(

 ) اميرطاها شاطري: نگاه به گذشته(  ) منابع انرژي – كتاب درسي 81 ةصفح(  -86

  .گيرند صورت جامد و مايع و گاز مورد استفاده قرار مي هاي زيستي به سوخت. نادرست: »1«گزينة 

  .توانند توليد شوند شوند، ولي از ساير منابع نيز مي زيستي مايع معموالً از تفالة نيشكر تهيه ميهاي  سوخت. نادرست: »2«گزينة 

  .آيند دست مي هاي زيستي گازي به هوازي سوخت در اثر قرارگيري پسماند محصوالت كشاورزي در شرايط بي. نادرست: »3«گزينة 

  .درست: »4«گزينة 

 )هادي زمانيان(  ) منابع انرژي –كتاب درسي 79 ةصفح(  -87

در آب دريا ذخيره شود و پس از مدت كوتاهي  پتانسيل گرانشيباد به شكل انرژي  انرژي جنبشيشود تا  وزش باد در سطح آب دريا، سبب مي

  .آيد مي وجود بهتري  تر و پر انرژي هاي بزرگ تر باشد، موج هر چه انرژي جنبشي باد بيش. آن را پس دهد )موج(انرژي جنبشي به شكل 

 )طنين اكبري(  ) منابع انرژي –كتاب درسي 77 ةصفح(  -88

  .كنند درصد انرژي نوراني خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي 20هاي خورشيدي، تنها يك پنجم يا  تر صفحه بيش

178000سهم   156005    

 )طنين اكبري(  )هاي آن انرژي و تبديل –كتاب درسي 72و  71 يها صفحه(  -89

  
7 50 350
11 100 1100 1500

1 50 50

kJ

kJ

kJ

   
   


   

ùo¶ï´hU pH ®ÅIe Ároº H
xH¼² ·Iº pH ®ÅIe Ároº H −»r¼±Ã¨
Â«ºoÎï¾]¼¬ pH ®ÅIe Ároº H

   

5كيلوژول   225 1125   انرژي الزم براي ورزش  

1125درصد   751500 100
x

x     

 )كتاب آبي(  ) سازي مصرف انرژي گرما و بهينه –كتاب درسي 85 ةصفح(  -90

اين ترتيب كه دماي جسم  به. كند ديگر قرار گيرند، دماي هر دو تغيير مي در تماس كامل با يك) x2و x1(هرگاه دو جسم، با دو دماي متفاوت 

)x تر گرم )x شود و دماي جسم سردتر آيد و اين جسم سرد مي پايين مي 1( غيير دما تا جايي ادامه اين ت. شود مي  رود و اين جسم گرم باال مي 2(

  :توان بيان كرد كه پس در مورد اين سؤال، مي. گويند سان شود كه به اين دما، دماي تعادل دو جسم مي دارد كه دماي دو جسم يك

   x x x 2 3 1  
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  )شناسي و زمين شناسي زيستهاي  سؤال(

 )آبادي اكبر مهر علي: تهنگاه به گذش(  )از معدن تا خانه – كتاب درسي 38 ةصفح(  -91

سنگ از اكسيژن  هاي اتم و طي اين فرآيند كنند ، كربن و سنگ آهك را به كوره اضافه ميآهن اكسيژن از سنگ معدن هاي اتم براي جداسازي

  .ماند شود در نتيجه فلز آهن به حالت مذاب در ته كوره باقي مي اكسيد خارج مي دي صورت كربن آهن به

 )علي علمداري(  )بندي آن ياخته و سازمان –كتاب درسي 99و  98 يها صفحه(  -92

هاي ديگر به فعاليت حياتي خود ادامه دهد و بين  تواند مستقل از ياخته است كه در آن هر ياخته مي) كلني(ساده  اي  اي يك پرياخته جلبك رشته

  .هاي آن تقسيم كار صورت نگرفته است ياخته

 )سپيده نجفي(  )بندي آن ته و سازمانياخ –كتاب درسي 97 و 94 يها صفحه(  -93

  .كند ها را به خوبي مشخص مي چسبد و آن هاي غشا و هسته مي آبي متيل رنگي است كه به پروتئين

 )سپيده نجفي(  )بندي آن ياخته و سازمان –كتاب درسي 99 ةصفح(  -94

هايي كه تبادل مواد را انجام  هاي اين نوع بافت در محل تهياخ. شوند هاي متفاوتي ديده مي ها به شكل در بافت پوششي، بسته به نوع كار، ياخته

هم  محافظت را بر عهده دارند، مثل پوست، به ةهايي كه وظيف محل راما د. وجود داردها  اند و منافذي بين آن ها نازك دهند، مثالً در مويرگ مي

  .هستند  فشرده و ضخيم

 )سپيده نجفي(  )ي آنبند ياخته و سازمان –كتاب درسي 98و  95 يها صفحه(  -95

هاي گياهي به  ياخته. ندارد اي ياخته ةو ديوار) واكوئل( مركزي ، كريچه)كلروپالست(ه سيدگياهي، سبزهاي  ياختهجانوري برخالف  هاي هياخت

  .اي، شكل منظمي دارند ياخته ةخاطر وجود ديوار

  .گيرد غشايي دارد كه آن را در برمي ،ها و آغازيان ، قارچهسته در گياهان، جانوران. ها وجود ندارد دقت كنيد غشا هسته در باكتري

 )هادي زمانيان(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي 52 ةصفح(  -96

  :كتاب درسي 52 ةبراساس جدول صفح
  

  

  علت تشكيل  ها استان  نام درياچه

  درياي قديمي به نام تتيس ةباقيماند  گيالن ـ مازندران ـ گلستان  خزر

  كره هاي قسمتي از سنگ شكستگي  ـ آذربايجان شرقيبي آذربايجان غر  اروميه

  آتشفشان ةدهان  اردبيل  سبالن

  هاي زيرزميني از كف غار باالتر بودن سطح آب  همدان  درون غار عليصدر ةدرياچ
  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  20:  ةصفح                                                اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 19آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 )طنين اكبري(  )سفر آب درون زمين –كتاب درسي 60 ةصفح(  -97

  .مرغ را كه حاوي كلسيم است در خود حل كند ند پوست تخمتوا ، سركه مي كتاب درسي 60 ةبا توجه به آزمايش كنيد صفح

در صورتي كه ميزان اين دو عنصر در آب زياد باشد، به آن آب، آب سخت . اند هاي زيرزميني ترين امالح موجود در آب كلسيم و منيزيم از مهم

  .تر باشد، براي سالمتي مضر است گويند و اگر امالح آب از حد معمول بيش

 )طنين اكبري(  )از معدن تا خانه –كتاب درسي 43و  41، 40 يها صفحه(  -98

  .مورد اول نادرست و موارد دوم و سوم صحيح هستند

  .كننده در ورودي استخرها كاربرد دارد كه خاصيت بازي دارد ضدعفوني عنوان بهـ مخلوط آب و آهك 

  .است ـ سيمان مخلوطي از آهك و خاك رس است و بتن مخلوطي از سيمان، ماسه و آب

  .ظروف سفالي، خاك رس است ةتهي ةاولي ةـ ماد

 )طنين اكبري(  )سفر آب روي زمين –كتاب درسي 53تا  51 يها صفحه(  -99

  :هاي نادرست تشريح گزينه

  .هاي آزاد مانند اقيانوس هند در ارتباط است كشور ما از طريق خليج فارس و درياي عمان با آب: »1« ةگزين

  .كوه كوهستاني است نه قطبي يخچال علمتوجه كنيد كه . تر است سلسيوس كم ةانگين دماي هوا از صفر درجمي ها در يخچال: »2« ةگزين

منظور تعديل دما احداث  طبيعي حاصل شده است و به صورت بهدرياي قديمي تتيس  ةاي است كه از باقيماند درياي خزر، درياچه: »3« ةگزين

  .نشده است

 )مجيد بيانلو(  )سفر آب درون زمين –كتاب درسي 59تا  56 يها صفحه(  - 100

  .صحيح هستند» پ«و » الف«موارد 

  :بررسي موارد نادرست

  .تري دارند هاي سطحي آلودگي ميكروبي كم بو بوده و نسبت به آب هاي زيرزميني غالباً بي آب) ب

  .هاي زيرزميني نامناسبند آببرداري از  ريز بودن، براي بهره دليل دانه ها گرچه داراي فضاي خالي هستند، اما به رس) ت

  .در مناطق نزديك دريا، عمق سطح ايستابي كم است) ث
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 )محمدي حسام سلطان: نگاه به گذشته(  )جبر و معادله – كتاب درسي 39تا  37 يها صفحه(  - 101

  2 180(n )

n

  
  داخلي يك اندازة يك زاويةnمنتظم ضلعي  

  2 180 120 180 360 120(n )
n n

n

  
         

  60 360n     

  6n    

 )مجتبي مجاهدي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 61تا  56 يها صفحه(  - 102

Pپس ،باشد فرد Pاول اگر عدد  P 15پس ،فرد است 15بنابراين چون  .نيز فرد استP P  شود و بنابراين اول نيست يزوج م!  

2Pپس ،ج باشدزو Pل عدد اواگر   است و بنابراين:  

15اول است   2 2 15 4 15 19P P           

  .وجود داردپس فقط يك عدد اول 

 )مجتبي مجاهدي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  - 103

a ةشمارند b  وb ةشمارند c پس . استa ةشمارند c  بنابراين. هستنيز:  

  (a , b) a , (b , c) b , [a , c] c , [b , c] c      

  :بنابراين

  b a[(a , b) , (b , c)] [a , b] b

([a , c] , [b , c]) (c , c) c


Áï½kºnIμ{   

 )سعيد جعفري(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 64تا  62 يها صفحه(  - 104

بين  م عددي.م.بپذير است و چون  تر بخش ر عدد كوچكتر ب در اين صورت عدد بزرگ باشد،يكي از خود آن اعداد  متمايز م دو عدد.م.وقتي ب

  .باشد مي 22عدد  ،نباشد 11كه خود  11پذير بر  ترين عدد بخش باشد و كوچك مي 11م ممكن عدد .م.ترين ب لذا كوچك ،باشد مي 20تا  10

 )مجتبي مجاهدي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 64 تا 62 يها صفحه(  - 105

a)چون b , b) b  پس b ةم شمارندهa b  ةشمارندو هم b ها يعني آن اختالف ةپس شمارند. استa b b a     يعني . هستنيز

b ةشمارند a شود نيز مي.  

)تيزهوشان(هاي رياضيپاسخ سؤال
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 )فرزاد شيرمحمدلي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 64تا  62 يها صفحه(  - 106

72ر بايدبراي اين كا 60 75( , ,   .را بيابيم (

  
72 2 2 2 3 3
75 5 3 5 72 60 75 3
60 2 2 3 5

( , , )

     
    


    

   

3است كه حجم آن برابر 3كنيم  استفادهتوانيم  ترين مكعب كه مي طول ضلع بزرگ 3 3 27   است.  

 )صبا مهدوي(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  - 107

  .نادرست هستند پلف و هاي ا عبارت

a  وb يها شمارنده[a , b] هستند وb a» هاي مضرب(a , b) هستند.  

 )فاطمه راسخ(  )ها و اعداد اول شمارنده –كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  - 108

  .آن دو عدد است ضرب حاصلابر بر ،م آن دو عدد.م.م دو عدد در ك.م.ب ضرب حاصل

  2 3 6 13 2 6
a b ab

a b ab


  


  كسر 

 )كتاب آبي(  )ها و اعداد اول شمارنده – كتاب درسي 67تا  62 يها صفحه(  - 109

كند، پس اگر بخواهيم اولين محلي را كه دو نقطه مجدد با هم به زمين  زند طي مي هر چرخ مسافتي برابر محيط خود را در هر دور كه مي

  . را حساب كنيم) محيط چرخ(هاي پيموده شده در هر دور  مسافت) ترين مضرب مشترك كوچك(م .م.د پيدا كنيم، بايد كرسن مي

120متر  سانتي  6متر   300120 300 60 120 300 60060( , ) [ , ]


      

 )مجتبي مجاهدي(  )هندسه و استدالل –كتاب درسي 53تا  48 يها صفحه(  - 110

كه پس از  براي ايندوران،  ةمركز چندضلعي منتظم همان مركز تقارن آن است و زاوياست،  ها زوج هايي كه تعداد اضالع آن براي چندضلعي

و اضالع برابر  يضلعي منتظم زواياn هر چون .اند رسم شدهمركز و دو رأس متوالي كه بين  است خطوطيبين  ةزاويدوران شكل تغيير نكند، 

)360:دوران برابر است با ةرند و زاويهاي زير براب شكل هر كدام ازهاي ايجاد شده در  پس مثلث ،برابر دارد n)    

  ضلعي منتظم4ضلعي منتظم                                 6        ضلعي منتظم                  8  

  

�45

�45 �45

�45

�4545�

45�45�                        

60�

60�

60�

60�

60�

60�

                               

90�

90�

90� 90�

   

  360 8 45                      360 6 60                 :    360 4   دوران ةزاوي 90
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 )افسانه احمدي(  )تاريخ ادبيات(  - 111

  .وي اين ابيات را براي آرامگاه خود ـ كه در قم است ـ سروده است. نام پروين در ابيات آمده است

 )پور خان پهر حسنس(  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 112

  .رديف است» است«اند و  قافيه. . . و » ياسين«، »پروين«، »بالين«در ابيات، 

 )پور خان سپهر حسن(  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 113

  : ها براي ديگر واژه  خانواده هم. شود اي ديده نمي خانواده در ابيات، هم» تربيت«براي 

  تمكين :مكان/  تسليم: سالم/  سائل: مسأله

 )پور خان سپهر حسن(  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 114

آمده » وجود دارد«به معناي » است«دقّت كنيد . ها اسنادي نيست هيچ يك از اين فعل. وجود دارددر بيت » است«و » گيرد«، »بيند«هاي  فعل

 .است

 )آگيتا محمدزاده(    )هاي ادبي و زباني دانش(  - 115

نهاد » زادن و كشتن و پنهان كردن«در اين عبارت، » .هان كردن، رسم و راه ديرينِ دهر استزادن و كشتن و پن«: در بيت، يك جمله هست

  .است

 )آگيتا محمدزاده(  )هاي ادبي و زباني، مفهوم دانش(  - 116

  .نوشته شده است» هسي«به شكل مخفّف » سياه«در بيت 

 )آگيتا محمدزاده(  )مفهوم(  - 117

  .»ياد كنند بهتر است كه دوستان از او«: خوانيم در بيت مي

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(  - 118

 . انسان در برابرِ سرنوشت اختياري نداردكه گويد  بيت مي

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(  - 119

  . كند گويد ديگر اين مرده، فاتحه و ياسين طلب مي در بيت دوم، پروين اعتصامي به مخاطب مي

 )حميد اصفهاني(  )مفهوم(  - 120

  . ميريم ايم، يعني همه مي ه براي مردن زاده شدهگويد ما هم نيز مي» 3« ةمصراع گزين

)تيزهوشان(هاي فارسيپاسخ سؤال


