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 مسئولین درس و ويراستاران:مسئولین درس و ويراستاران:

 ریاضي زبان انگلیسي مطالعات اجتماعي های آسمان پیام عربي فارسي نام درس

 علوم تجربي

 شناسي و زیست  زمین فیزیک شیمي

 مقدم مونا عليزاده ليال خداوردیان سيدمحمد معروفي سينا گروسي بهراد موسوی صفا معصومه حسيني رضا قربانياحمد احمدرضا قرباني حميد اصفهاني مسئول درس

 پور خان سپهر حسن ویراستار

 فریبا مقصودی، 

 درویشعلي ابراهيمي

 ،سکينه گلشني

 فریبا مقصودی

 سجاد محمدنژاد عبدالرشيد شفيعي فریبا مقصودی

 ،مقدم مونا عليزاده

 فاراب محمد عبدی

 بابک اسالمي، 

 شعار جواد احمدی

مجتبي ميرزایي، 

 پور سميرا نجف

 زاده دار، زینب صالح شایان قلعهاحمدرضا قرباني،  فیلتر نهایي

 

 

  ::گروه فني و تولیدگروه فني و تولید
 شعار جواد احمدی مدیر گروه آزمون

 مقدم مونا عليزاده مسئول دفترچه

 زیبنده فرهادزاده آرایي نگاری و صفحه حروف

 عليرضا سعدآبادی ناظر چاپ

 نسب فاطمه رسولي مدیر گروه مستندسازی

 فرزانه دانایي ی مستندسازی مسئول دفترچه

 
 

 چي )وقف عام(  بنیاد علمي آموزشي قلم
  120120--66369369تلفن: تلفن:   ––  329329پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزی

  وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش  09330933چي در شهريور چي در شهريور   قلمقلمها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي   تمام داراييتمام دارايي

ww
w.
ka
no
on
.ir



  

  3 :ةصفح  )اول متوسطه ةدور( نهم پاية  »1398 بهمن 1111  آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  

 

 
  

  

 پور) خان (نگاه به گذشته: سپهر حسن  »4«ةگزين - 1

  ديگـر  ةواژ كه جفت حاليتضاد ندارند، در » غفلت«و » خواب«واضح است كه 

  ها متضادند.  گزينه

  )63و  62هاي  (واژه، صفحه
  

 پور) خان (سپهر حسن  »4«ةگزين - 2

  برنا: جوان ـ ليل: شب ناهيد: زهره ـ 

  )13 و 10هاي  (واژه، صفحه
 

 پور) خان (سپهر حسن  »1«ةگزين - 3

  به همين شكل درست است.» سرير پادشاه«امالي 

  )19 ة، صفحامال(
 

 (محمدعلي مرتضوي)  »2«ةگزين - 4

  رالتّوحيد: محمد بن منورنامه: عنصرالمعالي كيكاووس ـ اسرا قابوس

  )، تركيبياتادبي تاريخ(
 

 (آگيتا محمدزاده)  »1«ةگزين - 5

  پنج بيت از ابيات صورت سؤال پرسش انكاري دارد:

؟ در قتـل كسـي مثـل مـن،     ل به قتل همچـو منـي  مأچه حاجت است تالف) 

 حاجتي به تأمل نيست.

جغـد كمـر    ة؟ كسـي بـه تـاراج آشـيان    جغد ةشيانكمر كه بسته به تاراج آب) 

 نبسته است.

د) كي انديشد ز دل آن را كه دل نيست؟ كسي كه براي او دلي نيست، از دل 

  انديشد. نمي

هـ) اين همه كار و حرفت و پيشه / نه هم از دانش است و انديشه؟ اين همـه  

  كار و حرفت و پيشه هم از دانش و انديشه است.

اعمـال دارد استحضـار؟ غمـي نيسـت كـه كاتـب اعمـال         و) چه غم كه كاتب

  استحضار دارد.

  )27 ة، صفحهاي ادبي و زباني دانش(
 

 (آگيتا محمدزاده)  »3«ةگزين - 6

ا و اگـر:     »: اگر دمي در بزم آن خورشيدپيكر جا بكنم« فعل حال بـا حالـت امـ

  مضارع التزامي

  الت خبري: مضارع اخباريفعل حال با ح»: جاي آن دارد«

  فعل حال با حالت اما و اگر: مضارع التزامي»: اگر بر چرخ استغنا بكنم«

  )51و  50هاي  ، صفحههاي ادبي و زباني دانش( 
 

 (آگيتا محمدزاده)  »2«ةگزين - 7

  پيشين دارند، عبارتند از: ةهايي كه در متن صورت سؤال وابست گروه

  صفت اشاره دارد و بعد از حرف اضافه آمده است پس متمم است.» عناصر اين«

  صفت اشاره دارد و بعد از حرف اضافه آمده است پس متمم است.» اين موضوع«

را انجام   چه كسي روايت داستان« ةصفت پرسشي دارد و در جمل» چه كسي«

  نهاد است.» دهد؟ مي

  اضافه آمده است پس متمم است. صفت مبهم دارد و بعد از حرف» هر داستان«

صفت عالي دارد و بعد از حـرف اضـافه آمـده اسـت پـس      » مهمترين عناصر«

  متمم است.

  )21و  20هاي  ، صفحههاي ادبي و زباني دانش(
 

 (حميد اصفهاني)  »4«ةگزين - 8

د را گـرداب ماننـد كـرده و اشـك خـو     به شاعر خود را   در بيت صورت سؤال،

 وميدنيز كه » كه«و » كه«آميز چنان دانسته است كه گويي درياست.  مبالغه

 است جناس دارند. » چه كسي«به معناي 

  )14 ة، صفحهاي ادبي آرايه(
 

 (حميد اصفهاني)  »2«ةگزين - 9

كننـد انسـان در فهـم ذات     هر دو بيـان مـي  » 2« ةابيات صورت سؤال و گزين

كند، اما همان گونه كه  هايي را از او درك مي ند ناتوان است و صرفاْ نشانهخداو

كنـد بـا    چه انسان از عنبـر درك مـي   بر متفاوت است، آننذات عنبر با بوي ع

 چه عنبر حقيقتاً هست، متفاوت است. آن

  )10 ة، صفحمفهوم(
 

 (حميد اصفهاني)  »3«ةگزين - 10

گويد كسي كه در راه رسـيدن بـه    مثل بيت صورت سؤال مي» 3« ةبيت گزين

  ترسد. هاي راه نمي دارد، از سختي هدفي قدم برمي

  )55(مفهوم، صفحة 
 

 هاي فارسيپاسخ سؤال
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ابوالفضل فالحت)نگاه به گذشته: (  »1«گزينة - 11
ها) صحيح است. (تيم» ةأفرق«صورت  (تيم) به» فَريق«جمع مكسر كلمه 

  ها: ترجمه ساير گزينه
برادران برادر »: 2« گزينه

بيماران بيمار »: 3«گزينه 

ها آب آب »: 4«گزينه 
)40و  37، 34هاي  (لغت، صفحه

  

(مريم آقاياري)  »2«ينةگز - 12
»بار ديگر براي موفقيت در مسابقه تنيس روي ميز تالش كردم.«ترجمه درست عبارت: 

(ترجمه، تركيبي)
  

(مريم آقاياري)  »3«گزينة  - 13
به خـاطر كـاراي برادر كوچكم، دست مادرت را ببوس و «ترجمه درست عبارت: 

!»از او عذرخواهي كنزشتت 
(ترجمه، تركيبي)

  

سطحي) (سه  »4«گزينة  - 14
ترجمه شود.» اجلبوا: بياوريد«صورت  فعل جمله از نوع امر است، بنابراين بايد به

(ترجمه، تركيبي)
  

(مريم آقاياري)  »4«گزينة  - 15
اما بيـت» نامي) در آيندگان قرار بده. يكو (نيكن ناميبراي من «فرمايد:  مي»: 4«آيه گزينه 

هم ارتباطي ندارند. اپس دو طرف ب .مقابلش به يكي شدن ظاهر و باطن اشاره دارد

  :ي نادرستها ترجمه گزينه
ستم نكرديم ولي به خودشان ستم كردند. ها آنما به »: 1«گزينه 

ست.ها و زمين ا قطعاً خداوند، داناي پنهان آسمان»: 2«گزينه 

دهيد؟! گوييد كه انجام نمي ايد، چرا چيزي را مي اي كساني كه ايمان آورده»: 3«گزينه 
)35و  27، 24، 6 هاي ه، صفحمفهوم(

  

)ابوالفضل فالحت(»2«گزينة  - 16
)دلَ / جغتةً / فجأة: ناگهانكوشيد) ( :حاواند. مترادف )ب

  :ي نادرستها ترجمه گزينه
دروغ گفت / راست گفت  پنداشت كرد  گمان»: 1«گزينه 

بدبختي وقتي كه / خوشبختي  كه  هنگامي»: 3«گزينه 

كمك كرد اري كرد براي چه / ي چرا »: 4«گزينه 
(لغت، تركيبي)

،ماي همسايه عزيـز «اش را زد و به او گفت:  مرد روستايي در خانه همسايه ترجمه:

ولـي االغـم موجـود«همسايه گفت: » به االغت براي مدت يك هفته نياز دارم نم

تـو گفتـي االغ«گفـت:   . پـس مـرد  ي بلند عرعر كردناگهان االغ با صداي ».نيست

تـو انسـان عجيبـي : «همسايه پاسخ داد» موجود نيست ولي اين صداي االغ است.

».كني كني و سخن مرا باور نمي مي هستي. سخن االغ را باور

(درويشعلي ابراهيمي)  »1«گزينة  - 17

»4«و  »3«، »2«هـاي   . گزينـه اسـت  »مـن بـه االغ تـو نيـاز دارم    «پاسخ صحيح 

هاي مرد روستايي نيستند. اند و جزء خواسته نادرست

مطلب) (درك

  (درويشعلي ابراهيمي)  »4«گزينة  - 18

بلكه همسايه بود. ،االغ نبود كننده درخواستفت (تو انسان عجيبي هستي) گكسي كه 

).ت مرتفع= نهق الحمار بصو .(االغ با صداي بلند عرعر كرد»: 1«گزينه 

).كالمي قُدصتُ= ال .اش را باور نكرد (مرد روستايي سخن همسايه»: 2«گزينه 

است.  ) درست.(االغ در خانه موجود بود»: 3«گزينه 

مطلب) (درك

  (درويشعلي ابراهيمي)  »4«گزينة  - 19

) وتُصـدقُ مضارع مثبت ( و ...) و جابأ – دقَّ – لَماضي مثبت (قافعل در اين متن 

ولي فعل نهي نيامده است. است، ) آمدهالتُصدقُمضارع منفي (

مطلب) (درك

)ابوالفضل فالحت(»4«گزينة  - 20

  :ي نادرستها تشريح گزينه

است.» افتَعلَ«بر وزن » اشتَغَل«»: 1«گزينه 

است.» تَعلَاف«بر وزن » استَمع«»: 2«گزينه 

است.» ينفَعلُ«بر وزن » ينكَسرُ«»: 3«گزينه 

)21، صفحة قواعد(

هاي عربيپاسخ سؤال
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 (نگاه به گذشته: شعيب مقدم)  »1«گزينة  - 21

وضو گرفتن فقط بـا آب  » الف«درست هستند. در عبارت » د«و » ب«عبارات 

» ج«توانيم با آب مضاف، وضو بگيريم. در عبارت  نمي مطلق صحيح است و ما

هـا   كه كارهاي وضو را پشت سـرهم انجـام دهـيم و بـين آن     مواالت يعني اين

 فاصله نيندازيم.

  )67و  66هاي  (راه و توشه، صفحه
  

 )ابوالفضل فالحت(  »4«گزينة - 22

طـور كامـل و    خداونـد را بـه   تـوان  اين حديث شريف بيانگر اين است كه نمي

تـوانيم خداونـد را تـا حـدودي بـا تفكـر در        گونه كه هست شناخت؛ اما مي آن

چنين ستايش واقعي از آن كسـي اسـت    خلقت و كتاب آسماني بشناسيم. هم

 ها در او باشد. كه همة كماالت و زيبايي

  )17و  12 هاي ه، صفحخداشناسي(
  

 (ابوالفضل فالحت)  »4«گزينة  - 23

ممكن است كسي از مؤمنين باشد كه منتظـر ظهـور حضـرت مهـدي (عـج)      

باشد، اما قبل از ظهور از دنيا برود. چنين فردي انسان سعادتمند و رسـتگاري  

از بهترين اعمال اما  ،هر چند دوران ظهور را درك ننموده استكه خواهد بود 

  ر فرج است انجام داده است.را كه همان انتظا (ص) امت پيامبر اسالم

  )50و  49هاي  ، صفحهراهنماشناسي(
  

 (شعيب مقدم)  »3«گزينة  - 24

كـه آشـكارا گنـاه     يبر اساس فرمايش امام صـادق (ع) مردمـي كـه از عالمـان    

كنند مانند برخي يهودياني هستند كه خداونـد در قـرآن    كنند، پيروي مي مي

  كند. پيروي از عالمان بدكارشان سرزنش ميآنان را به دليل 

  )57، صفحة راهنماشناسي(
  

 (ابوالفضل فالحت)  »4«گزينة  - 25

چنـين وضـو و غسـل را باطـل      باشـد و هـم   استفاده از آب غصـبي حـرام مـي   

  .كنند ميها، مطالب صحيحي را بيان  نمايد. ساير گزينه مي

  )70و  67، 65هاي  ، صفحهراه و توشه(
  

  

  
  

 )بهروز يحيي(  »2«گزينة - 26

تـر گرمـاي خـود را از دسـت      شوند و سريع ها گرم مي ها زودتر از آب خشكي
 دهند. مي

  )25، صفحة كره هواكره كره آب سنگ(
  

 )محمدعرفان هوشياري(  »2«گزينة - 27

  و يك مهاجرت اختياري بود. 20و  19الف) اين مهاجرت در قرن 
درصد مـردم   50 و امروزه بيش از درصد 25تنها ميالدي  1950ب) در سال 

  كنند. جهان در شهرها زندگي مي
كشــورها بــدون  تــر شهرنشــيني در بــيش  كــه رشــد ســريع جــايي از آنپ) 

رفته است، اغلب اين ريزي براي سكونت جمعيت زياد در شهر صورت گ برنامه
 رو هستند. شهرها با اين مشكالت روبه

  )49تا  47 هاي ه، صفحساكنان سيارة زمين(
  

 )فرزانه جعفري(  »4«گزينة - 28

صفوي شهرهاي بزرگ و آبادي به وجود آمد و شهرنشيني در ايـران  در دورة 
نيـان در شـهرها زنـدگي    درصد ايرا 15تا  10در آن زمان حدود  رونق گرفت.

هـاي حكـومتي، نظاميـان، روحـانيون،      تـر مقـام   كردند. شهرنشينان بـيش  مي
 وران و صنعتگران بودند. بازرگانان، پيشه

  )64، صفحة عصر يكپارچگي و شكوفايي(
  

 )فرزانه جعفري(  »3«گزينة - 29

ــروي نظــامي قزلبــاش اســماعيل صــفوي  ــه كمــك ني ــا، شروا ب نشــاهان و ه
يونلوها را شكست داد و پس از تسلط يافتن بر تبريز خود را شـاه ايـران   وق آق

گذاري مذهب شيعه را رسمي كرد. شاه اسماعيل سـپس   خواند. او پس از تاج
مناطق مختلف را يكي پس از ديگري از ميان برداشت و با شكسـت   حاكمان

 ها در خراسان بر سراسر ايران مسلط شد. دادن ازبك

  )59صر يكپارچگي و شكوفايي، صفحة (ع
  

 )مهسا عفتي(  »4«گزينة - 30

حسين صفوي،   سلطان ها بر اصفهان و بركناري و قتل شاه تسلط افغان در پي
ها تـوان حكومـت بـر سراسـر ايـران را       ايران گرفتار تجزيه و تفرقه شد. افغان

كشـور افـرادي مـدعي حكومـت      در گوشـه و كنـار  دليل،  نداشتند. به همين
ي از يهـا  شدند. روسيه و عثماني نيز با اسـتفاده از آشـفتگي اوضـاع، قسـمت    

، نادر كـه سـرداري از   شمال و غرب ايران را اشغال كردند. در چنين شرايطي
ها را سركوب و تارومار كرد و سپس  ايل افشار بود با سپاهيانش نخست افغان

ها، بر  نادر پس از اين پيروزي .يران بيرون راندنيروهاي روسيه و عثماني را از ا
 گذاري شد. ترتيب، سلسله افشاريه پايهت پادشاهي نشست. بدين خت

  )72، صفحة شاه ايران از عهد نادرشاه تا ناصرالدين(
  

 

مطالعات اجتماعي هاي  پاسخ سؤال هاي آسمانهاي پيام پاسخ سؤال
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 بهراد موسوي)نگاه به گذشته: (  »3«گزينة - 31
زهرا و برادرش مراسم را دوست دارند، بنـابراين از آن لـذت   «مة جمله: ترج
 »برند. مي

 نكتة مهم درسي: 

جمـع اسـت و در    ”Zahra and her brother“جـايي كـه فاعـل     از آن
توانـد   مـي  ”like“صورت سؤال هم به شكل مثبت فعل نياز داريـم، فقـط   

  درست باشد.
  )55(گرامر، صفحة 

  

 )بهراد موسوي(  »2«گزينة - 32
   جمله: ةترجم

بـه مناسـبت جشـن مـذهبي      را بـازي  همين االن مردم كجا دارند آتش :الف«
  »كنند؟ تماشا مي

  »در ميدان اصلي در مركز شهر. :ب«
  نكتة مهم درسي:

اشاره به زمـان حـال    ”right now“ ةو كلم مدنظر استمكان  سؤالدر اين 
  .دارداستمراري  ةساد

  )35، صفحة رامرگ(
  

 )بهراد موسوي(  »4«گزينة - 33
  جمله:ترجمة 

  »كند؟ ن مجيد را تالوت ميآها در تحويل سال قر آيا پدر بچه :الف«
  »بله، من اين مراسم را خيلي دوست دارم. :ب«

  نكتة مهم درسي:
يـك عمـل    در مورد كاربرد زمان حال ساده است. مفهوم جمله اشاره به سؤال

دوم اين است كـه   ةرود. نكت كار مي هدر اين صورت حال ساده ب ،كند عادي مي
 ”Does“كـي  مبـا فعـل ك  جمله پس  ،ها) فاعل مفرد است (پدر است نه بچه

  شود. الي ميؤس
  )55و  35 هاي ه، صفحگرامر(

  

 )بهراد موسوي(  »1«گزينة - 34
دهنـد   زان من تكاليفشان را در كالس انجام مـي آمو دانش ةهم« جمله:ترجمة 

  »دهند. ام ميجآموزان آقاي پيتر در خانه ان ولي دانش
  :مهم درسي ةنكت

رود و  كـار مـي   هكند ب آموزان مي در قسمت اول صفت ملكي كه اشاره به دانش
ـ  ”s’ “شود كه در اين صورت  در قسمت دوم مالكيت انسان مطرح مي كـار   هب

ـ  “ ” ’sبه ايـن دليـل اسـت كـه      »4« ةزينرود. غلط بودن گ مي كـار   هوقتـي ب
  . ”the students’ class“رود كه مالك اسم جمع باشد مانند:  مي

  )56و  36 هاي ه، صفحگرامر(
  

 (طراوت سروري)  »4«گزينة - 35
كننــده اســت. تمــام  آمــوز بســيار كمــك پــدرام يــك دانــش«جملــه:  ترجمــة
  »را دوست دارند.آموزها او  دانش

  ) خشن2  ) مضطرب1
  كننده ) كمك4  يان) عصب3

  )20(واژگان، صفحة 
  

  

  ترجمة متن
اند. ممكن است شـما برخـي پسـر و دخترهـاي      هاي مختلفي در مدرسه بچه

چون توجه كافي از  شوند ها عصبي مي مدرسه پيدا كنيد. اين بچهدر  راعصبي 
كنند. پـدر و مادرشـان بايـد مراقـب      دريافت نمي شان خانوادهو  خويشاوندان

هـاي ديگـر در    شان كمك و توجه دريافت كنند. برخي بچهيها باشند كه بچه
شـان  يها آموزهـا در درس  توانند به ديگر دانـش  اند و مي مدرسه بسيار باهوش

آموزهـاي بـاهوش توجـه     كمك كنند. بسياري از آموزگارها فقـط بـه دانـش   
در مدرسه بـاهوش  كه آموزهايي  اشتباه است. دانشدر واقع اما اين  ،كنند مي

توانند به پدر و  ها مي مفيد باشند: آنبسيار توانند خارج از مدرسه  نيستند مي
  مادرشان كمك كنند و كارهاي گوناگوني انجام دهند.

ها افراد  اما آن ،كنند گ درست ميزرهاي ب دقت گاهي مشكل آموزهاي بي دانش
ـ  دقت كمك و آموزهاي بي اند. همه در مدرسه بايد به دانش با ادبي خوب و  هب

آموزهـاي   انـد. ايـن دانـش    آموزها بسيار شجاع توجه كنند. برخي دانش اه نآ 
كنند. بنابراين  آتش را خاموش ميه آتشي وجود دارد، سشجاع وقتي در مدر

 كنند. خوانند و زندگي مي آموزهاي گوناگوني در مدرسه همه درس مي دانش

 (عبدالرشيد شفيعي)  »1«ينةگز - 36

  »كند؟ موارد زير صحبت مي يك از متن در مورد كدام« جمله: ةترجم

  »ها بچه«

  )مطلب درك(
  

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3«گزينة - 37

هاي مختلفـي   ه بچهشود ك خط اول متن با اين ايده شروع مي«جمله: ترجمة 

  »اند. در مدرسه

  مطلب) (درك
  

 )عبدالرشيد شفيعي(  »2«گزينة - 38

ي خـارج از  كارهـاي زيـاد   ،آموزاني كه باهوش نيسـتند  دانش«جمله: ترجمة 

  »دهند. مدرسه انجام مي

  مطلب) (درك
  

 )عبدالرشيد شفيعي(  »1«گزينة - 39

   جمله: ةترجم

  »است؟ اشتباهكدام جمله بر طبق متن «

 »آموزهاي شجاع دوست ندارند در مدرسه آتش خاموش كنند. انشد«

  مطلب) (درك
  

 (عبدالرشيد شفيعي)  »1«گزينة - 40

  »كند. آموزهاي منظم صحبتي نمي متن در مورد دانش«جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك
  

 هاي زبان انگليسي پاسخ سؤال
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A

CB

D

N

M

1

1

2

 

 بهراد موسوي)ه گذشته: نگاه ب(  »2«گزينة - 41

a نكته: a2  

x y xy x xy x xy
z z z z zz


     

2 4 2 22
2  

ها منفي و ديگـري   العالمت هستند (يعني يكي از آن مختلف zو  xبنابراين 

xz  مثبت است.):  0   

 )72تا  68هاي  فحه(توان و ريشه، ص

  

 علي ارجمند) نگاه به گذشته:(  »1«گزينة - 42

( )( )
( )( )

    
   

    
2 3 6 2 3 2 3 6 6 6 36 6 6 30 3012 3 3 2 6 2 3 6

 

 )77تا  73هاي  (توان و ريشه، صفحه

  

 )عاصف محبي(  »1«گزينة - 43

/ // /
/

/ //

/ /

/ /

/




 
 



  
 

  
   



   
     

 

      

  

3 3

3 33
3

3 3 33 3
3 3

3 6

5

5 5 10 0 5 102 5 0 002 0 005
5 5 10 0 5 102 5 2 10

5 10
5 5 10 0 5 10 5 105 10 5 10

5 10 5 10
5 10 10 0 005 1000000 999999 995

9 99999995 10

 

  )67تا  65هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

 )عاصف محبي(  »3«گزينة - 44

     


   

 

10 40 90 160 10 2 10 3 10 4 10
50 98 128 5 2 7 2 8 2

10 10 5
220 2

 

  )77تا  73هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

 )عاصف محبي(  »4«گزينة - 45

 توان نتيجه گرفت ، ميDMو ANچنين و هم MNو ADاز موازي بودن
ADMN االضالع است. متوازي  

ˆ ˆBD B D 2 ABمورب1 MD,   
ˆ ˆB D 1 1   

BDM


  الساقين است متساوي 
BM MD AN   

 
  )52تا  49هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(

  

 )عاصف محبي(  »4«گزينة - 46

ACاگر در تساوي AB BD  به جايBD ،BE داريم: ،را قرار دهيم  

AC AB BE AE    

B

A

C
D

E

-

-

x

2

x

2 1

  

ADCپس دو مثلث


ADEو 


    يعني: .نهشت هستند بنا به حالت (ض ز ض) هم 

AC AE
ˆ ˆ ˆ ˆA A ADC ADE C E x
AD AD

 
 


     

 

1 ض ز ض اجزاي متنــاظر 2   

BE چـون از طرفـي   BD پــس ˆ ˆE D x 2  و چـون ˆABC  زاويــة

BED مثلث خارجي


ABCˆ پس ،است  x x x     و در نتيجه: 2

ˆ ˆˆA B C x x x x         48 2 180 3 132 44      
  )48تا  44هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(

  

 )علي ارجمند(  »2«گزينة - 47

مجموع پول حميد و بهرام از مجمـوع پـول سـعيد و بهـرام     كه  با توجه به اين
از تـر اسـت. از طـرف ديگـر      تر است، پس پول حميد از پول سعيد بيش بيش
هاي محمد و سعيد برابـر   هاي علي و حميد با جمع پول پولمجموع جا كه  آن

ن گفت كـه پـول محمـد    توا تر است، مي است و پول حميد از پول سعيد بيش
 تر از پول علي است. بيش

  )43تا  33هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(
  

 هاي رياضيپاسخ سؤال
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 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة - 48

 گيريم. خواهيم داشت: فاكتور مي 20224از عبارت  ،سمت چپدر ابتدا 

( ) x

( ) x

x

 

 







    

     

 
    

2022 1 2 3 2019

2022 2019
51

4044 2025
2019

4 1 4 4 4 2
4 3 16 64 2

51 2 51 2
2

 

  )64تا  60هاي  ، صفحهوان و ريشهت(

  

 )نظم رحيم مشتاق(  »1«گزينة - 49



( )

( ) ( )


     

     

    

8

4 9 4 4 9 4

4 8 9 4 8

5 5
4 4 4

277775 5 11111 25 11111 5 11111
11111 5 5 11111 1 5 5

6 11111 25 6 277775

 

  )64تا  60هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

 (سينا گروسي)  »4«گزينة - 50

  

A       


 

       
 

 


  



3 32 2 2 3 2

6 2

3 3 3 2 4 2 2
3 3

2 2

7 2 7 2 2 7 2 3
2 7 3

2 7 7 2 3 2 7 7 2 3
2 3 7 2 3 7

7 7 7 7 7
7 7 7

  

  )77تا  68هاي  (توان و ريشه، صفحه

 

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 51

 

x y
y y

y yy x x y

A

 
 



       

   

1 4 1 4 1 4
2 4

1

3 34 2 4 2 3
9 3

1 13 3 3

  

  )64تا  60و  10تا  6هاي  (تركيبي، صفحه

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 52

  عضو است: 4دو سكه داراي  هاي ممكن براي مجموعة حالت

  ر)} ,(پ ,ر)  ,(ر ,پ)  ,(ر ,پ)  ,{(پ  

  هاي مطلوب است.  حالت Aر)}= ,(پ ,پ)  ,ها {(ر از بين آن كه

حالت داشته باشد.  6تواند  تاس مي  ،پرتاب دو سكههاي  هر كدام از حالتازاي  به

n(S)هاي ممكن،  پس تعداد كل حالت   6 4 هـاي   خواهد بود. حالت 24

 A ،3از  ي هـر عضـو  ازا هستند. پس به 6و  4، 2مطلوب در پرتاب تاس، اعداد 

n(B)حالت براي تاس موجود است. بنـابراين:     2 3 بـوده و احتمـال    6

n(B)P(B)  :  برابر است با مطلوب
n(S)

  
6 1

24 4   

  )17تا  15هاي  ، صفحهها مجموعه(

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 53

NOبايد MNخط دست آوردن طول پاره هبراي ب OM  به دست آوريمرا.  

  خط همواره عددي مثبت است. طول يك پاره نكته:

OB ON ON ON      2 2 22 1 5 5  

OA OM OM OM

MN

      

  

2 2 22 2 8 8
5 8

  

  )27تا  23هاي  ، صفحهعددهاي حقيقي(

  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  

  9 :ةصفح  )اول متوسطه ةدور( نهم پاية  »1398 بهمن 1111  آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  

 

 (كتاب آبي)  »3«گزينة - 54

FBCدو مثلث 


Hو  BC


  اند، بنابراين داريم:  الزاويه قائم 

 

BC BC

B C A BC

FBC H BC HC FB



 

 
 

  

  

  )48تا  44هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 55

A BC


  الساقين است، بنابراين داريم:  متساوي 

B    
   

180 40 140 702 2  

BC || Ax  و خطAB :مورب است، پس  

    A B  1 70  

  )52تا  49هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(

  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة - 56

ــه  از آن ــايي كـ ECجـ CA x   و( )BD BA 5 ــث  2 و دو مثلـ

ABC  وADE اند،  متشابه  

  

بنابراين :  BC||DEطور حتم  به B E1  و C D1  .خواهد بود  

گونـه اسـت كـه     هاي متناسب در دو شكل متشابه بدين پيدا كردن ضلع ةنحو

  هاي مساوي، متناسب خواهند بود.  هاي مقابل به زاويه همواره ضلع

 

 

C D
xx x x

x xB E

       
  

1 2

1

2
22 7 72 7

7

  

  )58تا  53هاي  (استدالل و اثبات در هندسه، صفحه

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 57

محـاطي   ةچون يك زاوي ؛قائمه خواهد بود Mةزاوي ،Bبه  M ةبا اتصال نقط

  مقابل به قطر است. 

  

 ABM 
   

180 902 2  

 

 
A A

A P O A M B
O M

  
   1 90

  

AP OA AP AM AO AB
AB AM

      

  )58تا  53هاي  ، صفحهاستدالل و اثبات در هندسه(

  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة - 58

  


  


 


9 9 9 5
4 4 4

8 10 10 15 10 95 10 5 10
9 10 10 10 19 10
   


  

  

  )67تا  65هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 59

  دوم دارند. ةدوم دارد و تمامي اعداد حقيقي نامنفي ريش ةتوجه: عدد صفر نيز ريش

  )72تا  68هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة - 60

    


     

2 4 2 4 2 4 2 4
4 50 9 50 4 50 9 50

1 4 1 2 3 2 1
25 9 25 5 3 5 15 15

 

 

  

  )77تا  68هاي  ، صفحهتوان و ريشه(

  

  
  

  (وتر) ضلع مشترك
 

  الساقين متساوي      
 تند ةوتر و يك زاوي

 تساوي دو زاويه مشترك ةزاوي
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 (نگاه به گذشته: سعيد شمسي)  »2«گزينة  - 61

ميليـون سـال    50يش پـايين مـدار اسـتوا و    ميليون سال پ 80هند امروزي، 

  است و اكنون باالي مدار استوا قرار دارد. پيش روي مدار استوا قرار داشته

 )63اي، صفحة  ساخت ورقه (زمين

  

 پور) (نگاه به گذشته: سميرا نجف  »4«گزينة  - 62

   پوشانده است. رسوبيهاي  زمين را سنگ سطحبخش وسيعي از 

 )72(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 

  

 (سيدمحمد معروفي)  »4«گزينة - 63

اليـه حـاوي    3اسـت و آرايـش الكترونـي آن داراي     13عدد اتمي آلومينيوم 

 اليه حاوي الكترون است و 3الكترون است. پس عنصر موردنظر سؤال داراي 

  صورت زير است: آن به آرايش الكترون دارد و 6در الية آخر خود 

  

  ، گوگرد نافلزي زردرنگ است.دارد و گوگرد است 16اين عنصر عدد اتمي 

گروه نيسـت زيـرا    رديف است اما با كربن هم ا سديم همبچنين اين عنصر  هم

  ها با هم برابر نيست. هاي الية آخر آن تعداد الكترون

Na
11

: C
6

:

 

  )7و  4 هاي ه، صفحها در زندگي مواد و نقش آن(

  

 (سيدمحمد معروفي)  »4«گزينة - 64

در هنگام ساخت يك تركيب يوني از عناصر خنثي، بين فلز و نـافلز الكتـرون   

حاصل از آن   كه عدد اتمي (تعداد پروتون) عنصر خنثي با يونشود  تبادل مي

  .يكسان است

كتـرون و  تعـداد ال  در اتم هر عنصر (فلـز يـا نـافلز)    چنين در حالت خنثي هم

پس اختالف تعـداد الكتـرون و پروتـون برابـر      ،با هم برابر استتعداد پروتون 

  صفر است.

فلـز بـا از دسـت دادن الكتـرون بـه يـون مثبـت تبـديل          اتم خنثيطور كلي  به

شـود و   تـر مـي   از تعداد پروتـون آن كـم  يون فلزي پس تعداد الكترون  ،شود مي

eحاصل p اتـم خنثـي نـافلز بـا     طور كلي  بهكه  د منفي است. درحاليآن عد

پس تعداد الكترون در يون منفـي   ،شود الكترون به يون منفي تبديل مي گرفتن

eشود و حاصل تر مي از تعداد پروتون بيش p .آن عددي مثبت است 

  )19 تا 17هاي  ، صفحهديگر ها با يك رفتار اتم(
  

 )بهتاش زاده فيروزه حسين(  »3«گزينة - 65

  بررسي مورد نادرست:

اتـن) بـا هـم تفـاوت دارد،      ر آن (پليالف) خواص فيزيكي اتيلن (اتن) و پليم

 طور مثال اتيلن (اتن) گاز و پلي اتن جامد است. به

  )34و  29، 26هاي  ، صفحهبه دنبال محيطي بهتر براي زندگي(
  

 شعار) (جواد احمدي  »2«گزينة - 66

ي مسير را به نقطـة انتهـايي آن   يجايي، برداري است كه نقطة ابتدا بردار جابه

جايي حركت را به درستي  بردار جابه» 2«كند. در اين مسير، گزينة  وصل مي

  دهد. نشان مي

  )39 ة، صفححركت چيست(
  

 شعار) جواد احمدي(  »1«گزينة - 67

  كند، به شكل زير توجه كنيد: طي ميكه قطار چند متر را  براي تصور اين

پل

300m

قطالاير

100m

  

طـور كامـل از روي پـل     كه قطار به كنيد، براي اين گونه كه مشاهده مي همان

عبور كند، بايد  100 300 متر را در طول مسير طـي كنـد. (بـا در     400

ان در سر قطار اين مسـأله بـه وضـوح قابـل مشـاهده      نظر گرفتن عالمت پيك

  است.) بنابراين طبق رابطة تندي متوسط يك متحرك داريم:

 هاي علوم تجربي پاسخ سؤال
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(s) 
400 جايي زمان جابه 4010 

 مســافت طــي شــده
ــايي   تندي متوسط  زمان جابه ج

  )41و  40 هاي ه(حركت چيست، صفح
  

 شعار) (جواد احمدي  »3«گزينة - 68

  :ي نادرستها تشريح گزينه

اگر ميله روي سطح ميز بدون حركت و ثابت قرار گرفته است به »: 1«گزينة 

اين معني است كه برآيندهاي نيروي وارد بر اين جسم صـفر بـوده و نيـروي    

  شود. ميله وارد نمي بهخالصي 

ميله با توجه بـه نيـروي وزن خـود بـه سـمت پـايين نيـرو وارد        »: 2«گزينة 

كند. سطح نيز طبق قانون سوم نيوتون نيرويي به همان اندازه و در جهت  يم

العمـل   نيروي سطح و وزن، نيروهاي عمـل و عكـس   كند. باال به ميله وارد مي

  نيستند.

طبق قانون اول نيوتون، اگر به جسمي نيروي خالصي وارد نشود، »: 4«گزينة 

  جسم تمايل دارد به همان وضعيت خود باقي بماند.

زمين در اطراف زمين مقداري مشخص دارد و بر  ةقت كنيد كه شتاب جاذبد

  همة اجسام تأثيرگذار است.

  )53تا  50 هاي ه، صفحنيرو(

  

 شعار) (جواد احمدي  »3«گزينة - 69

FF  در حالت اول داريم: ma a
m

     

  در حالت دوم: 
m F3F

2  

FF FF ma a a a
m m

        

5
5 523 2 2 2   

  )55تا  53هاي  (نيرو، صفحه

  

 (سعيد شمسي)  »2«گزينة  - 70

آمده است، تصـوير مربـوط بـه پديـدة      69صفحة  12طور كه در شكل  همان

  كوه زاگرس است.  خوردگي و تشكيل رشته ايجاد چين

 )69اي، صفحة  ساخت ورقه (زمين

  

 پور) (سميرا نجف  »3«گزينة  - 71

كره به ويـژه   هاي سنگ ها بر حاشية ورقه ها و آتشفشان لرزه تر زمين الف) بيش

هـاي   هاي اقيانوسي به زير ورقـه  شدن) و فرورانش ورقه محل برخورد (نزديك

  اي منطبق است.  قاره

 كنند.   متر در سال حركت مي سانتي 5كره با سرعت متوسط حدود  هاي سنگ ب) ورقه

 )68و  67هاي  اي، صفحه ساخت ورقه (زمين

  

 (سعيد شمسي)  »3«گزينة  - 72

تـر   تر باشد، سرعت و انرژي سونامي نيز بـيش  هر چه عمق آب اقيانوس بيش

  هاي زيادتري را به بار خواهد آورد.  خواهد بود و خسارت

س آرام،  ايــد، اقيــانو طــور كــه در كتــاب مطالعــات اجتمــاعي خوانــده همــان

طور كلـي در صـورت وقـوع     بنابراين، بهترين اقيانوس كرة زمين است.  عميق

هـا   سونامي در سواحل اين اقيانوس، خسارات زيادتري نسبت به ساير گزينـه 

  ايجاد خواهد شد. 

 )70اي، صفحة  ساخت ورقه (زمين

  

 پور) (سميرا نجف  »1«گزينة  - 73

هـا؛ شـكل (الـف)، مربـوط بـه تشـابه فسـيل         جايي قـاره  ابهدر بين شواهد ج

شناسـي در   هاي مختلف و شكل (ب)، مربوط به تشابه سنگ جانداران در قاره

 هاي آفريقا و آمريكاي جنوبي است.  قاره

 )64  اي، صفحة ساخت ورقه (زمين
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 پور) (سميرا نجف  »2«گزينة  - 74

  لرزه وجود دارد. كره، امكان وقوع زمين هاي سنگ هاي ورقه ركتدر اثر همة انواع ح

در بين موارد، در اثر برخورد دو ورقة اقيانوسي بـه هـم، برخـورد يـك ورقـة      

ها از هم، امكان وقوع آتشفشان  اي و دورشدن ورقه اقيانوسي به يك ورقة قاره

  وجود دارد. 

 )69تا  65هاي  اي، صفحه ساخت ورقه (زمين

  

 (سه سطحي)  »3«گزينة  - 75

تـر اسـت و در اثـر پديـدة      كره بيش هاي بااليي سست چگالي مواد در قسمت

 كنند. كره، مواد سردتر به سمت پايين حركت مي همرفتي در سست

 )66اي، صفحة  ساخت ورقه (زمين

  

 (مجتبي ميرزايي)  »4«گزينة  - 76

ها در محلي قرار گيرند كه تحت تأثير عواملي  دن جانداران، بايد آنبراي فسيل ش

  ديگر قرار نگيرند.   ها و موجودات زندة مانند اكسيژن هوا، آب، گرما، باكتري

فسـيل  بنابراين وجود سرما و نبودن (عدم وجود) اكسيژن هـوا، بـه تشـكيل    

  كند.  جانداران كمك مي

 )73(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 

  

 مقدم) (مونا عليزاده  »2«گزينة  - 77

وجود معدن سنگ گچ در يك منطقه، بيانگر وجود آب و هواي گرم و خشك 

  در گذشتة آن منطقه است. 

عمـق در   وجود فسيل مرجان در يك منطقه، بيانگر وجود درياي گـرم و كـم  

  گذشتة آن منطقه است. 

بيانگر وجود آب و هواي گـرم و خشـك    وجود فسيل گياه گز در يك منطقه،

  در گذشتة آن منطقه است. 

هاي گذشته خوانديد كه گياه گـز از گياهـان نـواحي گـرم و      در سال نكته:

  خشك است. 

 )80(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 

  

 مقدم) (مونا عليزاده  »4«گزينة  - 78

پديده، هر دو، تشكيل الية رسـوبي   ترين ترين و قديمي در شكل (الف) جديد

  هستند. 

ترين پديده تشكيل الية رسـوبي و جديـدترين پديـده،     در شكل (ب)، قديمي

  نفوذ رگة آذرين است. 

 )79(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 

  

 (سه سطحي)  »4«گزينة  - 79

نند شواهدي از راه رفتن، هاي زيستي جاندار ما از فعاليت  مانده گاهي آثار باقي

  شوند. خزيدن، استراحت كردن و . . . به فسيل تبديل مي

ها و اجزاي سطح خارجي صـدف يـا اسـكلت     اگر فقط آثار و شكل برجستگي

جاندار در رسوبات بر جاي بمانـد و بـه فسـيل تبـديل شـود، قالـب خـارجي        

اسـكلت   شود. در صورتي كه مواد و رسوبات نرم به داخل صدف يا تشكيل مي

جاندار نفوذ كند و آثار سطح داخلي بدن جاندار در رسـوبات ثبـت و سـپس    

  آيد. سخت شود، قالب داخلي به وجود مي

 )76و  75هاي  (آثاري از گذشتة زمين، صفحه

  

 (سه سطحي)  »1«گزينة  - 80

از فسـيل  سنگ، نفت و گـاز   شناسان براي شناسايي و اكتشاف ذخاير زغال زمين

اي،  ها ابتدا با اسـتفاده از تصـاوير مـاهواره    كنند. آن جانداران مختلف استفاده مي

هـاي مسـتعد    شناسي در سـطح زمـين، محـل    هاي هوايي و شواهد زمين عكس

كنند. سپس بـا اسـتفاده از امـواج     هاي فسيلي را تعيين مي وجود ذخاير سوخت

كننـد.   ذخاير را بررسي مـي  هاي دورسنجي، احتمال وجود اي و ديگر روش لرزه

در صورت تأييد اوليه، جهت اطمينان از كيفيت و كميت ذخاير مذكور بـا حفـر   

هاي سـنگي اعمـاق زمـين، بـه مطالعـة       برداري از اليه هاي اكتشافي و نمونه چاه

پردازند. از اين طريق  هاي برداشت شده مي بيني موجود در نمونه هاي ذره فسيل

  شود.  و گاز، بررسي و مطالعه مي احتمال وجود ذخاير نفت

 )77(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 
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 بهتاش) زاده (نگاه به گذشته: فيروزه حسين  »4«گزينة - 81

:در  MgO   Mg : ) )2 2 8  

O : ) )2 2 8  

:در  NaF     Na : ) ) 2 8  

F : ) ) 2 8 

:در  NaCl    Na : ) ) 2 8  

Cl : ) ) ) 2 8 8  

:در  LiCl           Li : ) 2  

Cl : ) ) ) 2 8 8 

  )19تا  17و  7هاي  (تركيبي، صفحه
  

 (سيدمحمد معروفي)  »4«گزينة - 82

اليـه حـاوي الكتـرون اسـت. پـس       3است و داراي  13عدد اتمي آلومينيوم 

 6اليه حاوي الكترون است و در الية آخر خود  3عنصر موردنظر سؤال داراي 

  صورت زير است: دارد و آرايش آن بهالكترون 

  
  دارد و گوگرد است، گوگرد نافلزي زردرنگ است. 16اين عنصر عدد اتمي 

زيـرا   ،گروه نيست رديف است اما با كربن هم چنين اين عنصر با سديم هم هم

  ها با هم برابر نيست. هاي الية آخر آن تعداد الكترون

Na
11

: C
6

:

 
  )7و  4 هاي ها در زندگي، صفحه (مواد و نقش آن

  

 فر) (آالله فروزنده  »1«گزينة - 83

كه اگر يك تكه نوار  دهند درحالي آهن و مس با اكسيژن به كندي واكنش مي

اي  كننـده  سوزد و نـور خيـره   منيزيم را روي شعله چراغ بگيريد به سرعت مي

شـود. از   مـي كند، اما طال برخالف اين سه فلز با اكسـيژن تركيـب ن   توليد مي

زند.  طرف ديگر در شرايط يكسان ظروف آهني زودتر از ظروف مسي زنگ مي

  صورت زير است: پذيري اين فلزات به پس ترتيب واكنش

  منيزيمآهنمسطال

  )3ها در زندگي، صفحة  (مواد و نقش آن
  

 (سيدمحمد معروفي)  »4«گزينة - 84

در هنگام ساخت يك تركيب يوني از عناصر خنثي، بين فلز و نـافلز الكتـرون   

حاصـل از آن    عدد اتمي (تعداد پروتون) عنصر خنثي با يون وشود  تبادل مي

  يكسان است.

الكتـرون و   چنين در حالت خنثي در اتم هر عنصر (فلـز يـا نـافلز) تعـداد     هم

تعداد پروتون با هم برابر است، پس اختالف تعـداد الكتـرون و پروتـون برابـر     

  صفر است.

طور كلي اتم خنثي فلـز بـا از دسـت دادن الكتـرون بـه يـون مثبـت تبـديل          به

شـود و   تـر مـي   شود، پس تعداد الكترون يون فلزي از تعداد پروتـون آن كـم   مي

eحاصل p طور كلي اتـم خنثـي نـافلز بـا      كه به عدد منفي است. درحالي آن

شود، پس تعداد الكترون در يون منفـي   گرفتن الكترون به يون منفي تبديل مي

eشود و حاصل تر مي از تعداد پروتون بيش p .آن عددي مثبت است 

  )19تا  17هاي  ديگر، صفحه ها با يك (رفتار اتم

  

 بهتاش) زاده (فيروزه حسين  »3«گزينة - 85

اتانول، شكر و اتيلن گليكول تركيبات مولكولي هستند كه محلـول آبـي (آب   

كلريـد يـك    كه كلسـيم  ها رساناي جريان الكتريكي نيست در حالي مقطر) آن

 تركيب يوني است كه محلول آبي آن رساناي جريان الكتريكي است.

  )16و  15هاي  ديگر، صفحه ها با يك (رفتار اتم

  

  

 بخش شيمي-هاي علوم تجربي پاسخ سؤال
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 شعار) (جواد احمدي  »2«گزينة - 86

جايي، برداري است كه نقطة ابتدايي مسير را به نقطـة انتهـايي آن    بردار جابه

ستي جايي حركت را به در بردار جابه» 2«كند. در اين مسير، گزينة  وصل مي

  دهد. نشان مي

  )39(حركت چيست، صفحة 

  

 شعار) (جواد احمدي  »1«گزينة - 87

  كند، به شكل زير توجه كنيد: طي ميكه قطار چند متر را  براي تصور اين

پل

300m

قطالاير

100m

  

طـور كامـل از روي پـل     كه قطار به كنيد، براي اين گونه كه مشاهده مي همان

عبور كند، بايد  100 300 متر را در طول مسير طـي كنـد. (بـا در     400

نظر گرفتن عالمت پيكان در سر قطار اين مسـأله بـه وضـوح قابـل مشـاهده      

  است.) بنابراين طبق رابطة تندي متوسط يك متحرك داريم:

(s) 
400 جايي زمان جابه 4010 

 مســافت طــي شــده
ــايي   تندي متوسط  زمان جابه ج

  )41و  40هاي  ركت چيست، صفحه(ح

  

 شعار) (جواد احمدي  »3«گزينة - 88

  هاي نادرست: تشريح گزينه

اگر ميله روي سطح ميز بدون حركت و ثابت قرار گرفته است به »: 1«گزينة 

اين معني است كه برآيندهاي نيروي وارد بر اين جسم صـفر بـوده و نيـروي    

  شود. رد نميخالصي به ميله وا

ميله با توجه بـه نيـروي وزن خـود بـه سـمت پـايين نيـرو وارد        »: 2«گزينة 

كند. سطح نيز طبق قانون سوم نيوتون نيرويي به همان اندازه و در جهت  مي

العمـل   كند. نيروي سطح و وزن، نيروهاي عمـل و عكـس   باال به ميله وارد مي

  نيستند.

به جسمي نيروي خالصي وارد نشود، طبق قانون اول نيوتون، اگر »: 4«گزينة 

  جسم تمايل دارد به همان وضعيت خود باقي بماند.

دقت كنيد كه شتاب جاذبة زمين در اطراف زمين مقداري مشخص دارد و بر 

  همة اجسام تأثيرگذار است.

  )53تا  50هاي  (نيرو، صفحه

  

 شعار) (جواد احمدي  »3«گزينة - 89
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  )55تا  53هاي  (نيرو، صفحه

  

   كفش) (حميد زرين  » 3«ي  گزينه - 90

گـردد، در ايـن    كند و برمـي  چون متحرك در مسير غرب به شرق حركت مي

جايي متحرك از مسافت طي شده توسط متحرك  ي جابه حالت همواره اندازه

 ةتر است و طبق تعريف سرعت متوسـط و تنـدي متوسـط چـون بـاز      كوچك

سرعت متوسـط    ي ها يكسان است پس همواره اندازه زماني براي هر دوي آن

ي سرعت  اي كه در آن اندازه تر است پس تنها گزينه از تندي متوسط كوچك

باشـد كـه پاسـخ     مـي » 3«ي  ت. گزينهتر از تندي متوسط اس متوسط كوچك

 مسأله است.

  )44تا  40هاي  (حركت چيست، صفحه
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  (نگاه به گذشته: مجتبي ميرزايي)    »3«گزينة  - 91

ترين گياهان روي زمين هسـتند. ايـن گياهـان، سـاقه و بـرگ       ها قديمي خزه

  مانند دارد. شكل و ساقه هاي برگي كه بخشحقيقي ندارد، بل

  )131و  130هاي  (دنياي گياهان، صفحه 

  

 (سعيد شمسي)  »2«گزينة  - 92

آمده است، تصـوير مربـوط بـه پديـدة      69صفحة  12طور كه در شكل  همان

  كوه زاگرس است.  خوردگي و تشكيل رشته ايجاد چين

 )69ة اي، صفح ساخت ورقه (زمين

  

 (مجتبي ميرزايي)  »4«گزينة  - 93

ها در محلي قرار گيرند كه تحت تأثير عواملي  براي فسيل شدن جانداران، بايد آن

  ديگر قرار نگيرند.   ها و موجودات زندة مانند اكسيژن هوا، آب، گرما، باكتري

فسـيل  ، بـه تشـكيل   بنابراين وجود سرما و نبودن (عدم وجود) اكسيژن هـوا 

  كند.  جانداران كمك مي

 )73(آثاري از گذشتة زمين، صفحة 

  

 (سه سطحي)  »4«گزينة  - 94

هاي زيستي جاندار مانند شواهدي از راه رفتن،  از فعاليت  مانده گاهي آثار باقي

  شوند. خزيدن، استراحت كردن و . . . به فسيل تبديل مي

ها و اجزاي سطح خارجي صـدف يـا اسـكلت     و شكل برجستگي اگر فقط آثار

جاندار در رسوبات بر جاي بمانـد و بـه فسـيل تبـديل شـود، قالـب خـارجي        

شود. در صورتي كه مواد و رسوبات نرم به داخل صدف يا اسـكلت   تشكيل مي

جاندار نفوذ كند و آثار سطح داخلي بدن جاندار در رسـوبات ثبـت و سـپس    

  آيد. خلي به وجود ميسخت شود، قالب دا

 )76و  75هاي  (آثاري از گذشتة زمين، صفحه

  

  

  (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 95

داران قرار دارند.  گربه و قمري خانگي هر دو در سلسلة جانوران و شاخة مهره

 كنند. جاي خالي را به درستي پر مي» ب«و » الف«فقط موارد 

  )116، صفحة (گوناگوني جانداران 
  

  مند) (مهدي اخالص  »2«گزينة  - 96

زا) در ايـن   دهندة نوعي قارچ (بيماري هاي گندم، نشان هاي زرد روي برگ لكه

ها توانـايي انجـام    هستند. قارچ يوكاريوت ها قارچ سلسلةگياه است. جانداران 

ها  ها است). ويروس و قارچهاي مهم گياهان  (كه اين از تفاوت ندارندفتوسنتز 

  هاي همة جانداران وارد شوند. به درون ياخته توانند مي

  )122تا  120و  118، 117هاي  (گوناگوني جانداران، صفحه
  

  پور) (محمدسجاد شعباني  »1«گزينة  - 97

  .كنند نميها دانه توليد  سرخس

  )127(دنياي گياهان، صفحة  
  

  (بهروز زارعي)  »2«گزينة  - 98

  دار هستند و همگي آوند دارند.  دانگان جزو گياهان دانه بازدانگان و نهان

  .ندارندبازدانگان گل »: 1«گزينة 

  . شوند نميهاي كاج درون ميوه تشكيل  مثال نقض: دانه»: 3«گزينة 

  .كند ينماست، مصرف  گياه همة آبي را كه جذب كرده»: 4«گزينة 

  )129تا  126هاي  (دنياي گياهان، صفحه 
  

  (فريبرز كچويي)    »2«گزينة  - 99

هـاي پهـن    اند، پالناريا و كپلك از كـرم  اي هاي لوله كرمك و آسكاريس از كرم

  هاي حلقوي است.  هستند و زالو از كرم

  )138تا  136هاي  ، صفحهمهره جانوران بي(
  

  (فريبرز كچويي)  »4«گزينة  - 100

هـاي   ها محل زيست انواعي از جانداران هستند. به عالوه كرم ها و مرجان اسفنج

  ها زندگي كنند.   توانند وارد بدن انسان و گاو شوند و درون بدن آن انگل مي

  كنند.  ها در دستگاه گوارش انسان (و گاو) زندگي مي برخي باكتري نكته:

  )137تا  135، 118كيبي، صفحة (تر 
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