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  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  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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 پور) خان (نگاه به گذشته: سپهر حسن  )واژه - فارسيكتاب نامة  (بخش واژه» 3«گزينة  - 1

 خروشنده»: ژيان«پادشاهي ـ »: ملك«سرسپرده ـ »: مزدور«

 پور) خان (سپهر حسن  )واژه - فارسيكتاب  ةنام (بخش واژه» 3«گزينة  - 2

 عجز: ناتواني

 پور) خان (سپهر حسن  )الام – فارسيكتاب  39و  33ي  ها  صفحه(» 1«گزينة  - 3

 هاي صورت سؤال نادرست نوشته شده است. در عبارت» تأمل«و » انحراف«هاي  واژه

 (محمدعلي مرتضوي)  )تاريخ ادبيات– فارسيكتاب (بخش اعالم » 1«گزينة  - 4

  كرماني مربوط است. پور، نادر ابراهيمي و هوشنگ مرادي ترتيب به قيصر امين ها به متن

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  111و  110هاي   هصفح(» 4«گزينة  - 5

  عبارت: من، او، من، او، آنان ةضميرهاي گسست

  هايشان) عبارت: ش (اطرافيانش)، شان (گفته ةضميرهاي پيوست

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش -  فارسيكتاب  84 ةصفح(» 3«گزينة  - 6

در ابتداي متن حرف اضـافه  » براي«هاي زيادي دارد، مثالً   فعل اسنادي و بالتّبع مسند ندارد. متن حرف اضافه و بالتّبع متمم عبارت صورت سؤال

هيچ نظيري (را) براي دوست « ةدر جمل» هيچ نظيري«نهادهاي آشكارند. مفعول هم داريم، مثالً » اين جوي«و » هر كه«متمم است. » دوست«و 

  »نديدم.

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش  -فارسي كتاب 21 ةصفح(» 3« گزينة - 7

  شده: هاي خواسته انواع جمله

  خبري»: رسد   يمبانگ سرود « امري ـ»: سر برآور»: «1« ةگزين

  عاطفي»: خبري عجب بي«  امري ـ»: رو رو»: «2« ةگزين

  عاطفي ندارد. ة: پرسشي ـ جمل »كجا شايد؟»: «3« ةگزين

  خبري»: گفت«پرسشي ـ »: تا به كجا؟»: «4« ةگزين

 (حميد اصفهاني)  )هاي ادبي آرايه – (تركيبي» 2«گزينة  - 8

  »كليد«به » نام«الف) تشبيه 

  »هيچ«و » هزاران«ب) تضاد 

  »عمر«بخشي براي  ج) شخصيت

  »انتظار و توقّع«به معناي » چشم داشتن« ةد) كناي

 ميد اصفهاني)(ح  )مفهوم– فارسيكتاب  66 ةصفح(» 2«گزينة  - 9

  بردن از لحظه را در خود دارند. باشي و لذّت ابيات مفهوم خوش ةهم» 2« ةجز بيت گزين به

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم - فارسيكتاب  17و  11هاي   صفحه(» 4«گزينة  -10

شده با عبـارت و بيـت صـورت     در بيان مفهوم تجلّي است. اين دو بيت با ترتيب خواسته» د«جويي از ديگران و بيت  در نكوهش عيب» ب«بيت 

  سؤال ارتباط معنايي دارد.

 هاي فارسيخ سؤالپاس
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  4ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

 ) نگاه به گذشته: مريم آقاياري(      )ترجمه - تركيبي( »3«ة گزين -11

 »سيب و انار و انگور از بازار براي مهمانان گرفتم.«ترجمه درست عبارت: 

 پرور) اكبر ايمان (علي    )ترجمه-تركيبي(» 1«ة گزين -12

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  صحيح است.» طاليي«معناي  به» يالذهب: «»2«ه گزين
  صحيح است.» پدرم«معناي  به» يأب«و » پشت«معناي  به» خلف: «»3«ه گزين
  صحيح است.» اين«معناي  به» هذه: «»4«ه گزين

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  )ترجمه - درسيكتاب  49و  42، 32، 18هاي   (صفحه »1«ة گزين -13

  ها: تشريح ساير گزينه
  »كار عبادت است. آن زن مسلمان به قرآن نگاه كرد، زيرا اين»: «2« گزينه
  »جا نزديك است و هتل دور. كتابخانه به اين»: «3«  گزينه
 »  شوند. هرگاه فرومايگان فرمانروا شوند، شايستگان هالك مي»: «4«  گزينه

 (مريم آقاياري)   )مفهوم- درسي كتاب  16و  10، 6 ي ها (صفحه »1«ة گزين -14

گويي و اهل عمل بودن اشاره دارد و با بيـت فارسـي مقابـل خـود      كه به كم» حرف و پركار است. مؤمن كم«عبارت عربي:  هترجم
  تناسب مفهومي ندارد.

 (ابوالفضل تاجيك)     )قواعد-  درسي كتاب 36و  35 يها  (صفحه »2«ة گزين -15

  همگي كلمات پرسشي هستند. » كسي، كجا، آيا براي چه«
  پرسشي نيستند.   هكلم» في«، »4« هو در گزين» لـ«، »3« ه، در گزين»بجن«، »1«هدر گزين

 پور) (خديجه علي     )قواعد- درسي كتاب 4 ة(صفح »3«ة گزين -16

  ميم ـ راء ـ تاء ـ فاء ـ عيننام درست حروف الفبا به ترتيب: 
 (ابوالفضل تاجيك)   )قواعد- درسي كتاب  23و  18، 12 ي ها (صفحه »4«ة گزين -17

  »لتلك الطّالبة«توان گفت: آيد، مثالً مي مي» لـ + اسم مورد نظر«كسي) تركيب كسي، مال چه (براي چه» منل«در جواب 
 پور) (خديجه علي      )لغت- درسي كتاب 28 ة(صفح »3«ة گزين -18

  صحيح است.» أقدام«صورت  به» قَدم«جمع مكسر 
 (مريم آقاياري)    قواعد)- درسي كتاب 36و  35 يها  (صفحه »3«ة گزين -19

  هاي ديگر:   صورت صحيح گزينه
  (كجا) مناسب جاي خالي است، چون به مكان اشاره شده است.» نيأ«پرسشي  ه: كلم»1« گزينه
  درست است، چون به اهل جايي بودن اشاره شده است.» نيأ من«پرسشي  ه: كلم»2« گزينه
  رود.)كار ميبراي اشيا به» ما«سؤال شود.(» من هي«: چون در جواب به شخص اشاره شده پس بايد با »4« گزينه

 )آبي(كتاب      )قواعد- درسي كتاب 69 (صفحة »3«گزينة  -20

هـا بايـد    جـاي آن  تناسب ندارد و به» أكلتُنَّ«و فعل » أيتها«(اي برادران) بر دوم شخص جمع مذكّر داللت دارد و با   »أيتها اإلخوة«
  بيايد.» أكلتُم«و فعل » أيها«

 هاي عربيپاسخ سؤال
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  5ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

  هاي آسمان) (پيام
     )آگيتا محمدزاده(  )به سوي پاكي - كتاب درسي 101و  100 يها (صفحه »4«ة گزين -21

 نجس نيست. » زمين خيس«و » مدفوع گوسفند«، »ادرار گاو«ها،  در موارد گزينه

     )پور خان حسنسپهر (  )بيناي مهربان - درسيكتاب  16 ة(صفح »1«ة نگزي -22

  ماست، هر كجا كه باشيد.  و هو معكُم اَينَ ما كُنتُم: و او با ش
     )پور خان حسنسپهر (  )استعانت از خداوند - درسيكتاب  27 ة(صفح »2«ة گزين -23

عد از جنگ احد، ديگر براي مسلمانان رمقي باقي نمانده بود. تعداد زيادي شهيد شده و بقيه هـم بـه   جنگ احد با شكست مسلمانان همراه بود. ب
ايم، چرا كـار را   نون كه پيروز شدهاك«د: كه پس از جنگ، در راه بازگشت به مكه بودند، با خود گفتن سختي مجروح شده بودند. لشكر مشركان

بـا ايـن كـار    . هاي شهر مدينه را نيز غارت كنيم دارايي بكشيم و اند كه زنده مانده را سره نكنيم؟ بهتر است به مدينه حمله كنيم و مسلمانانيكي
خيلي زود به مسلمانان خبر رسيد كه لشـكر مشـركان دوبـاره بـه طـرف آنهـا در        .يروانش آسوده خواهد شدو پ دبراي هميشه خيال ما از محم

وحـي   ةحالي كه مسلمانان نااميد شده بودند، ناگهان فرشت درد. وجود آمده بود. آنان ديگر توان جنگيدن نداشتن شرايط بسيار سختي بهند. حركت
 شـما  بـر  خـروش  و جـوش  بـا  دشمنان كه هنگاميآري، اگر صبر كنيد و تقوا پيشه نماييد، : «پيام مهمي آورد وآله عليه اللّه براي پيامبر اكرم صلّي

اي بـه مسـلمانان    اين پيام چنان روحيه .»هايي با خود دارند كه نشانه هزار نفر از فرشتگان، پروردگارتان شما را ياري خواهد كرد، با پنجبتازند، 
توانستند باور كنند اين لشكر اميـدوار و باروحيـه همـان لشـكر      مشركان كه نمي. اي نبرد از مدينه به راه افتادندها هم بر ي زخميبخشيد كه حتّ

  .نفس به سراغشان آمده است، از وحشت پا به فرار گذاشتند كه لشكري تازه خورده باشد، به گمان اين شكست
     )حميد اصفهاني(  )فداكاري و عدالت ةاسوپيامبر رحمت،    -درسيكتاب  71تا   65 يها  (صفحه »1«ة گزين -24

للعـالمين،   رحمـة  كشـته شـد.   خندقعمرو بن عبدود، جنگجوي عرب بود كه به دست علي (ع) در جنگ  .نادرست است» و«و » ـه« هاي عبارت
     نسبت داده است. (ص) پيامبر اسالماي است كه خداوند به  كلمه

     )پور خان حسنسپهر (  )به سوي پاكي - يدرسكتاب  103و  102 يها  (صفحه »4«ة گزين -25

كه آن را با آب قليـل پـاك    توان پاك كرد، اما براي آن اي را كه با ادرار كودك نجس شده است، با يك بار شستن با آب جاري يا آب كُر مي پارچه
 شده برسد. هاي نجس آب به تمام قسمت كه براي برطرف كردن نجاست با آب، الزم است كنيم بايد حداقل دو بار آن را بشوييم. ضمن اين

  )مطالعات اجتماعي( 
 پور) خان سپهر حسننگاه به گذشته: (  )أوضاع اجتماعي ايران باستان – درسيكتاب  132 صفحة(» 4«ة گزين -26

  توان در زندگي ايرانيان باستان يافت. هر شش مورد صورت سؤال را مي
     )بنيامين قريشي(  ايران) جمعيت- درسيكتاب  77تا  74 يها (صفحه »3«ة گزين -27

  طبق نقشه، جمعيت ايران هفتادوپنج ميليون نفر است. پس داريم: 

1 45 75000000 1666666 775000000 45x /
x

  

ÍMo¶oT¶¼±Ã¨ oÿº
  

      
كه اين عدد، بيش از يك ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش كيلومتر مربع است. با يك تقريب نسـبتاً زيـاد، ايـن    

  ون و هفتصدهزار كيلومتر مربع است.عدد برابر با يك ميلي
    1666666 7 1700000/   

     )حميد اصفهاني(  )مصرف - درسيكتاب  38 ة(صفح »3«ة گزين -28

شـود.   ت مـي اكننده آسيب نرسـانده باشـد، مجـاز    به ترتيب اگر شخصي در مواد آرايشي و بهداشتي مواد تقلّبي به كار ببرد، حتّي اگر به مصرف
  كارگاه توليد مواد غذايي به مجوز نياز دارد. چنين تأسيس هم

     )بنيامين قريشي(  )ما ةايران خان- درسيكتاب  54 ة(صفح »2«ة گزين -29

  كوه از شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده است. كوه زاگرس قرار دارد. اين رشته هاي مرتفع كشور است كه در رشته دنا يكي از قلّه ةقل
     )سپيده فلّاحي(  )هاي گردشگري ايران جاذبه ،منابع آب و خاك - درسيكتاب  99و  78هاي    (صفحه» 2«ة گزين -30

 .هامون در جنوب شرقي كشور قرار دارد ةدرياچدر استان لرستان است. » آبشار بيشه«

 هاي عموميپاسخ سؤال
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  6ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 

 
 پور) علي رضوانينگاه به گذشته: (  )واژگان- Student Book - كتاب درسي 58 (صفحة »1«ة گزين -31

  الهه مادر من است. )2  من است. رضا پدربزرگ )1
  .) سارا خواهر من است4    سحر همسر علي است. )3

  ) نادرست است.1اوست. لذا گزينة ( پدربزرگآوا و علي  دايينامه، رضا  با توجه به شجره
 )پور علي رضواني(   )مكالمه- - Student Bookكتاب درسي 8و  7، 6هاي  (صفحه» 2«ة گزين -32

  »سم شما چيست؟ا«  :Aها:  جمله ةترجم
  B» :.من كيميا كميجاني هستم«  

  اسم شما چيست؟ )2  طور است؟ حال شما چه )1
  توانيد اسم كوچكتان را هجي كنيد؟ آيا مي )4  كنيد؟ چگونه فاميليتان را هجي مي )3

 )پور علي رضواني(   )ديكته- Student Book-كتاب درسي 50و  7هاي  (صفحه» 4«ة گزين -33

  ها: هصحيح ساير گزين ةديكت
1 (chalk  2(bench   3(classmate   

 پور) (علي رضواني  )واژگان - Student Book - كتاب درسي 12 ة(صفح »1«ة گزين -34

  : ها جمله ةترجم
A» : تكميل كنيدلطفاً كارت را«.  
B» :؟كمك كنيدتوانيد به من  توانم اسمم را هجي كنم. مي من نمي«  
A» :ًحتما«.  
  خوب-كمك كردن-پاسخ دادن )2  حتماً-كمك كردن-تكميل كردن )1
  خوب-مالقات كردن-تكميل كردن )4  حتماً-پاسخ دادن-پرسيدن )3

 (فائزه اكبرزاده)  )واژگان- Workbook -كتاب درسي 35 ةو صفح Student Book - كتاب درسي  13 و 12، 7 يها (صفحه »1«ة گزين -35

  ها:   جمله ةترجم
A» :است. بهرامي نام خانوادگي من«  
B » :دختر است.اسم  پريسا«  

 (بهزاد كاوياني)  )واژگان- Student Book - كتاب درسي 53و  19، 17 يها (صفحه »4«ة گزين -36

  ) سن4  ) ماه3  ) سال2  ) روز1
 پور) (:علي رضواني  )مكالمه-  Student Book -كتاب درسي 17و  7 يها (صفحه »2«ة گزين -37

  »؟:« . . . . Aها:  جمله ةترجم
  B» : سال دارم. 12من«  

  ) شما چند سال داريد؟2  شما چه زماني است؟ تولد )1
  طور است؟ ) حال شما چه4  نام خانوادگي شما چيست؟ )3

 (فائزه اكبرزاده)  )واژگان -  Student Book - كتاب درسي 53و  13، 12، 7 يها (صفحه »1«ة گزين -38

   day ،     روز     date تاريخ
 (بهزاد كاوياني)  )واژگان -  Student Book - كتاب درسي 56و  17، 11، 4 يها (صفحه »2«ة گزين -39

C.اين دوست من علي است. )1 معرفي  
D.از مالقات با شما خوشبخت هستم.  )2  پرسي سالم و احوال  
E.سال دارم.  12من  )3  سن  
B.) بيست 4  عدد  
A.اضافي ةواژ  رنگ  

 (فائزه اكبرزاده)  )واژگان - Student Book - كتاب درسي 61و  60، 24 يها  (صفحه »3«ة گزين -40

  ) راننده4  ) منشي3  دار ) مغازه2  ) خلبان1

 هاي انگليسيپاسخ سؤال
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  7ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

 

 ) پور ه: ندا صالحنگاه به گذشت(     ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 67تا  62 يها (صفحه »3«ة گزين -41

    12 2 2 3 35 5 7 12 35 1: , ( , )        1 «گزينة«  

    15 3 5 5 15 15: [ , ]     2 «گزينة«  

    16 2 2 2 2 12 2 2 3 16 12 2 2 4: , ( , )            3 «گزينة«  

    18 2 3 3 27 3 3 3 18 27 2 3 3 3 54: , [ , ]             4 «گزينة«  

 ) پري شش نگاه به گذشته: محمدرضا(  )سطح و حجم - درسي كتاب 81تا  79هاي  ه(صفح »3«ة گزين -42

  :4و ارتفاع  3شعاع  بهاي  برابر است با استوانه ADدر صورت دوران مستطيل حول  استوانهحجم 

    1 3 3 4 36V ( )        

  :3و ارتفاع  4اي به شعاع  نيز برابر است با استوانه ABدر صورت دوران مستطيل حول استوانه حجم 

    2 4 4 3 48V ( )        

   ها برابر خواهد بود با: ورت اختالف حجم مكعب مستطيلدر اين ص

    2 1 48 36 12V V         

  است. برابر عدد 12كه 

 مجتبي مجاهدي)(  راهبردهاي حل مسئله) -كتاب درسي 5و 2ي  ها (صفحه »4« ةگزين -43

  آوريم: دست مي ضلعي را به 6تا ضلعي  3به كمك راهبرد رسم شكل و الگويابي، ابتدا قطرهاي 

  ضلعي 3تعداد قطرهاي  

2 ضلعي 4تعداد قطرهاي  

5 ضلعي 5تعداد قطرهاي  

9 ضلعي 6تعداد قطرهاي  

  شود: تر اضافه مي واحد بيش 1قبل  ةلگوي زير هستند، كه در هر مرحله نسبت به مرحلضلعي داراي ا 6ضلعي تا  3تعداد قطرهاي 

    2 5 9 14 20 27 35 44 54 65 77, , , , , , , , , , ,  

  آيد:   دست مي ضلعي به 14اگر همين الگو را ادامه دهيم، تعداد قطرهاي 

    )77 ضلعي) 14تعداد قطرهاي  

 سعيد جعفري)(  هبردهاي حل مسئله)را - كتاب درسي 4 ة(صفح »4« ةگزين -44

  نويسيم: سن باشند، مي سال شود و دو نفر هم 19حاالت ممكن را كه مجموع سن سه نفر 

    1 1 17 1 1 17 17: , ,    اگر دو قلوها يك ساله باشند  

    2 2 15 2 2 15 60: , ,    اگر دوقلوها دو ساله باشند  

    3 3 13 3 3 13 117: , ,     ساله باشند 3اگر دوقلوها  

    4 4 11 4 4 11 176 11 4 7: , ,         ساله باشند. 4اگر دوقلوها  

 محمد بحيرايي)(  عددهاي صحيح) - كتاب درسي 22تا  14ي ها  (صفحه »3« ةگزين -45

    32 18 30 20 50     

 هاي رياضيپاسخ سؤال
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  8ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 محمدي) حسام سلطان(  عددهاي صحيح) - كتاب درسي 16تا  14ي ها  (صفحه »3« ةگزين -46

  ها منفي است. تاي آن 9دد صحيح وجود دارد كه ع 13كنيم كه  ها را شمارش مي عدد را روي محور مشخص كرده و تعداد اعداد صحيح بين آندو 

      
 علي ارجمند)(  جبر و معادله) - كتاب درسي 36تا  34هاي  (صفحه »2« ةگزين -47

    5 5 9 3 12 3 2
6 2 9 6 2 2 1 2 9 6 4 2 9 5

x y xy x y x xy

x y xy ( ) ( )

      
                   

  

 علي ارجمند)(  جبر و معادله) -ب درسيكتا 39تا  37هاي   (صفحه »4« ةگزين -48

  باشد: x فرد،عدد ترين  كوچكاگر فرض كنيم 

    2 4 6x,x ,x ,x    

    2 4 6 4 12 88 4 100 25x x x x x x x                 جمع كل اعداد  

    6 2 6 44x x x       جمع اعداد اول و چهارم 

 پور) خان سهيل حسن(  جبر و معادله) -تاب درسيك 33تا  31هاي  (صفحه »4« ةگزين -49

    (x y x y) ( x y) x y         2 2 2 2 3 6 2(مجموع طول و عرض)  2   محيط 

 بنيامين قريشي)(  هندسه و استدالل) - كتاب درسي 47تا  45هاي  (صفحه »3« ةگزين -50

است پس 40 برابر FCD زاوية 50FCG   شود.  مي  

FC چون FG پس مثلث  ،استGFC الساقين است. پس متساوي  50FGC FCG   .است  

       180 50 50 180ˆFCG CFG FGC CFG           

    CFG  80  

 حسام سلطان محمدي)(  هندسه  و استدالل) -كتاب درسي 44تا  42هاي  (صفحه »2« ةگزين -51

    AB BD AD

AB BD CD AD CD AC

 

     
  

 سعيد جعفري)(  ها و اعداد اول) شمارنده- كتاب درسي 61تا  59هاي  (صفحه »3« ةزينگ -52

     2 3:   12هاي اول عدد  شمارنده,

  شود. هاي اين اعداد اضافه نمي اند و به اين ترتيب عدد اول جديدي به شمارنده دست آمده به 6و  2در 12 از ضرب عدد 72و  24نكته: ازطرفي اعداد 

     2 3:    24و  72هاي اول اعداد  شمارنده ,

   باشد. مينيز  5داراي  3و 2عالوه بر  30هاي اول عدد  اما شمارنده

     2 3 5: ,  30هاي اول عدد  دهشمارن ,

 حسام سلطان محمدي)(  ها و اعداد اول) شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي ها  (صفحه» 1« ةگزين -53

     B b b c A,B a b b c         A a b c    

     D b c c C,D c      C a a c    

     
 
A,B a b b c

a b b
C,D c
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  9ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

 محمد بحيرايي)(  سطح و حجم) -كتاب درسي 75تا  73ي ها  (صفحه »1« ةگزين -54

  حجم آن برابر است با:  ،باشد Hو ارتفاع آن Rاستوانه ةاگر شعاع قاعد

     R R H      ارتفاع  مساحت قاعده حجم استوانه   

  شود با: حجم برابر مي ،تبديل شود2Rبه Rيعني ،برابر شود 2حال اگر شعاع 

       2 2 4R R h R R h           جديد ةحجم استوان  

1كه حجم تغيير نكند ارتفاع بايد براي اين
1، يعنيبرابر شود 4

4h H.  

 محمد بحيرايي)(  سطح و حجم) -كتاب درسي 72تا  70ي ها  (صفحه »3« ةگزين -55

  صورت زير است: هپهلو ب nها در يك منشور ها و رأس ها، يال دست آوردن تعداد وجه هب ةدانيم رابط مي

8 12 18 38     مجموع
3 6 3 18
2 6 2 8
2 6 2 12

n

n

n

     
     
     

  ها تعداد يال
  ها تعداد وجه
  ها تعداد رأس

 مجتبي مجاهدي)(  سطح و حجم)-كتاب درسي 75تا  73ي ها  (صفحه »2« ةگزين -56

20 متر مكعب سانتي     4 2 160    حجم مكعب مستطيل  

80 متر مكعب سانتي     160 128100     حجم آب در مكعب مستطيل  

ارتفاع ارتفاع 16 متر سانتي        128 128 2   حجم آب در مكعب مستطيل قائم 4

  (فرزاد شيرمحمدلي)  سطح و حجم) - كتاب درسي 81تا  79ي ها  (صفحه» 1« ةگزين -57
  شود كه حجم آن برابر است با: كره با شعاعي برابر با شعاع ربع دايره حاصل مي يك نيم ABل شعاعبا دوران ربع دايره حو

31كره حجم نيم54 واحدمكعب     4 3 3 32 3
       كره حجم نيم  

 مجتبي مجاهدي)(  توان و جذر) - كتاب درسي 92تا  87ي  ها (صفحه »3« ةگزين -58

8 چون 2 4  توان نوشت: پس مي  

    2 5 3 28 8 4 4 2 4 64 4 4 4x x x x( )          

    2 4x x  64 4x 64 16 2 16x     
416 2:42 ، پس 2x  4 و بنابراينx   .است  

 علي ارجمند)(  توان و جذر) -كتاب درسي 92ا ت 90ي  ها (صفحه» 1« ةگزين -59

    6 3 68 6 12 2 2 3 3 4a b a b( ) ( ) ( )        

    6 6 3 6 122 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2a b a b b( ) ( ) ( )              

    3 12 6 3 122 3 2 3 2 126
a b b a b

a ab
b

  
         

  

 (فرزاد شيرمحمدلي)  توان و جذر)- كتاب درسي 95تا  87هاي    (صفحه» 2« ةگزين -60

    
42 16 4 2416

  þ~º   

    22 4 2 16 32      4دو برابر مجذور  4   عدد 2  جذر عدد  

ww
w.
ka
no
on
.ir



  10ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
 

 

 ) زاده نگاه به گذشته: مهسا ابي(      )سفر غذا -درسي كتاب 116و  115 يها (صفحه»1«ة گزين -61

  شود. صفرا در كيسة صفرا ذخيره مي
  هاي نادرست: بررسي گزينه

  ها نقش دارد. صفرا در گوارش چربي»: 2 «گزينة 
  شود. سط كبد ساخته ميصفرا تو»: 3 «گزينة 
  شود. روده و در نتيجه دفع آسان مي سلولز سبب افزايش حركات فراخ»: 4 «گزينة 

 ) نگاه به گذشته: سپيده نجفي(  )سفرة سالمت - درسي كتاب 103ة (صفح»4«ة گزين -62

هاي گلوكز ساخته شده است  مولكول ازدر گياهان سلولز نوعي كربوهيدرات مركب است كه در همة غذاهاي گياهي وجود دارد و مانند نشاسته 
صحيح » 4 «؛ بنابراين گزينة دهند ها و سكتة قلبي را افزايش مي هاي جامد، خطر تنگ شدن رگ ها به خصوص چربي باشيد كه چربي توجه داشته

  است.
 (مجيد بيانلو)    )الفباي مواد ،ها اتم - كتاب درسي 21 ة(صفح» 3«ة گزين -63

اتم كربن و دو اتم اكسيژن دارد. بنـابراين   ، يكاكسيد دي هر مولكول كربنچنين  همپروتون دارد.  6 ،ر اتم كربنالكترون و ه 8 ،هر اتم اكسيژن
  :نسبت خواسته شده برابر است با اكسيد دي مولكول كربن يكدر 

2 8 8
6 3


  
  ها هاي اكسيژن تعداد الكترون

  هاي كربن تعداد پروتون
 (مهسا اخوان)    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -كتاب درسي 10و  9 يها  (صفحه »1«ة گزين -64

  كنيم: ابتدا يكاهاي داده شده را به يكاهاي خواسته شده تبديل مي
     4 4000kg g  
    31 5 1500 1500/ L mL cm    

  براي محاسبة چگالي داريم:
3

3
4000 8 2 731500

g
/ g / cm

cm
  
´v] ³o]
´v] ´\e مچگالي جس  

 آبادي) (الهام ملك    )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - كتاب درسي 11و  10 يها  (صفحه »2«ة گزين -65

  كنيم، داريم: ها را بررسي مي هر يك از داده

    23 090 10 309 0/ /  الف)  

    23 09 10 309/  ب)  

    33 090 10 3090/  پ)  

    24 5601 10 456 01/ / ت)  

    30 919 10 919/  ث)  
  است. متر سانتي 01/0و در مورد (ت) برابر  متر سانتي 1/0در مورد (الف) برابر  ،متر سانتي 1گيري در موارد (ب، پ و ث) برابر  دقت اندازهبنابراين 

 دي)آبا الهام ملك(  سفر آب درون زمين) -كتاب درسي 60تا  58هاي   (صفحه »2« ةگزين -66

  هاي نادرست: بررسي گزينه
  كردند. هاي زيرزميني استفاده مي از آب دار هاي شيب زمينايرانيان با حفر قنات در در گذشته، »: 1«ة گزين
  اند. كننده بو و فاقد مواد تيره رنگ، بي بي غالباًهاي زيرزميني  آب»: 3«ة گزين
  است.     كم ،هاي آب عمق چاه، برخالف نواحي خشك داخليدر مناطق نزديك دريا »: 4«ة گزين

 پور) فرزاد كرم(  سفر آب روي زمين) - كتاب درسي 53 ة(صفح »3« ةگزين -67

هاي قطبي در  هاي كوهستاني وجود داشته و يخچال شوند. در كشور ما تنها يخچال به دو دستة قطبي و كوهستاني تقسيم مي طور كلي به ها يخچال
  قطب شمال و جنوب كرة زمين قرار دارند.

  ها براساس كتاب درسي درست هستند. ساير گزينه

 هاي علومپاسخ سؤال
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  11ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور  »)مشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 

  (مهسا اخوان)  ) گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -كتاب درسي 10و  9 هاي ه(صفح »4« ةگزين -68
  پس:  جسم است.حجم دهندة اندازة  باال آمدن آب در استوانة مدرج، نشاندر هر مورد ميزان 

    3
0 4 1000 400
0 2 1000 200 200 200

/ kg g
A

/ L ml ml cm

 


  
´v]   

3400     گالي:طبق فرمول چ 2200 g / cm جسم چگالي A  

    
390 330 g / cm  جسم چگالي B  

31چون چگالي هر دو جسم از چگالي آب g
( )

cm
  روند. تر است، هر دو در آب فرو مي بيش 

  كانون) (بانك  )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - كتاب درسي 11 ة(صفح »3« ةگزين -69
تر  ها به ترازويي با دقت بيش گيري آن براي اندازهچون گيري كرد،  طور دقيق اندازه بهتوان با اين ترازو  نميگرم را  43/3و  7/6، 5/54مقادير 

و  738 ،446چنين مقـادير   گرم هستند و هم 1040گرم و  4050ترتيب معادل  كيلوگرم كه به 04/1كيلوگرم و  05/4ولي مقادير . نياز است

  گيري دقيق هستند. توسط اين ترازو قابل اندازه ،گرم 504

  (آرش درخشي)   )مواد پيرامون ما -كتاب درسي 34و  33هاي  صفحه( »3«ة گزين -70

آيند. براي ايـن منظـور فلزهـا را ذوب و بـا هـم       دست مي ها اغلب از مخلوط كردن دو يا چند فلز به شكل (الف) مربوط به يك آلياژ است. آلياژ

  شوند. پخش مي يكديگرالي  آلياژ البه ةهاي سازند اتم ،كنند كه در اثر آن مخلوط مي

  (مهسا اخوان)    )مواد پيرامون ما - كتاب درسي 33 ةصفح( »4«ة گزين -71

  ترتيب افزايشي قيمت فلزات مذكور به صورت زير است:

  آهن >آلومينيوم  >مس  > قلع    

 پالور)  هادي(  هاي آن) انرژي و تبديل -كتاب درسي 67و  66هاي   (صفحه »4« ةگزين -72

  با توجه به گفتة صورت سؤال داريم:

    2B AV V   

    4A Bm m  

    
B B B B A AB B B A A

A A B A AA A A B A A

m V V m ( V ) ( V )K K m V V
K m V V

K K m V Vm V V m V V

     
        

     

1 1 2 2 21 2 2 11 12 242 2
  

  (سام طاليي)    )هاي آن انرژي و تبديل -درسي كتاب 66و  65 يها  صفحه( »4« ةگزين -73

  نمايش دهيم، داريم: Xو  F ،Wجايي را به ترتيب با  اگر نيرو، كار و جابه

    2 1 1 10 2 0 8F F / F / F     

    2 1 1 10 6 1 6X X / X / X     

    2 2 2 1 10 8 1 6W F X W F X / F / X         

    / F X / W  1 1 11 28 1 28   
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 (فرزاد كرم پور)    )منابع انرژي - كتاب درسي 74 ة(صفح »4«ة گزين -74

  هاي نادرست: تشريح گزينه

  هاي فسيلي براي تشكيل شدن به زمان زيادي احتياج دارند. سوخت» : 1« ةگزين

  ناپذير انرژي هستند. اي جزو منابع تجديد هاي هسته هاي فسيلي همانند سوخت سوخت»: 2« ةگزين

  شوند. د، حاصل مينكرن ا زندگي ميويژه در درياه بيني) كه روي زمين و به هاي فسيلي از بقاياي برخي گياهان و جانداران (ذره سوخت»: 3« ةگزين

 (محمدحسين ضيايي)  )هاي آن انرژي و تبديل -كتاب درسي 67و  66 هاي صفحه(» 4«ة گزين -75

اين انـرژي  يابد تا در نقطة اوج  انرژي جنبشي آن كاهش مي ،كنيم، هرچه سنگ از سطح زمين فاصله بگيرد طرف باال پرتاب مي وقتي سنگي را به

انرژي جنبشي آن مجـدداً افـزايش   شود،  هرچه به سطح زمين نزديك مي ،كند طرف پايين حركت مي ز آن، وقتي سنگ به. پس ارسد به صفر مي

  كند. پيدا مي

 هادي پالور)(  )منابع انرژي  هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 80و  69، 68هاي   (صفحه »4«ة گزين -76

  بنابراين داريم: ؛شود ي ميانرژي پتانسيل گرانشي آب، باعث توليد انرژي الكتريك

 :Uانرژي پتانسيل گرانشي     

    30 0 3100(U) / U   انرژي الكتريكي توليد شده در حالت اول  

    501 5 0 75100( / U) / U    انرژي الكتريكي توليد شده در حالت دوم  

    0 75 0 3 0 45 3100 100 100 150%0 3 0 3 2
/ U / U /

/ U /


      درصد افزايش انرژي الكتريكي توليد شده  

 هادي پالور)(  سازي مصرف انرژي) گرما و بهينه -كتاب درسي 90تا  85هاي   (صفحه »3«ة گزين -77

  مورد الف درست است.

  بررسي موارد نادرست:

  شود. تر مي هاي آن بيش جسم، جنبش مولكول افزايش دمايبا »: ب«

  كنند.  منتقل مي ها به آنا ، انرژي رهاي مجاور اتمشوند، بلكه با برخورد به  ها منتقل نمي در رسانش، اتم»: پ«

 محمدجواد محسني)(  سازي مصرف انرژي) گرما و بهينه  -كتاب درسي 91تا  88هاي   (صفحه» 3« ةگزين -78

  ) صحيح نيستند.دموارد (ب و 

  يم درياست.نس ،رود. حاصل اين فرآيند آيد و هواي گرم ساحل به طرف باال مي مورد (ب): در طي روز، هواي خنك باالي آب به طرف ساحل مي

 شوند. صورت پهن و در نتيجه با سطح زياد ساخته مي ): رادياتورها بهدمورد (

  (مجيد بيانلو)  )بندي آن ياخته و سازمان -كتاب درسي 99و  98هاي   (صفحه» 1« ةگزين -79
  كند.  درستي كامل نمي يك از موارد، جمله را به هيچ

هـاي   ياختـه تواند مسـتقل از   ميياخته ساده، هر اي  پرياختهصادق نيست. در  )ها كلني ه (ماننداي ساد جانداران پرياختهو د) براي  تموارد (الف، 

    ديگر به فعاليت حياتي خود ادامه دهد.

  كند. هايي كه داراي بافت هستند، صدق نمي مورد (ب) نيز براي پرسلولي

 پور) فرزاد كرم(     )بندي آن ياخته و سازمان - درسي كتاب 97تا  95 يها  (صفحه »3«ة گزين -80

  هسته است. ةهاي جانوري به عهد تنظيم تقسيم ياخته

  گيرد. در سيتوپالسم صورت ميها  ساخت پروتئين بندي و پخش مواد، توليد انرژي و بسته
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 (نگاه به گذشته: حميد اصفهاني)  )مفهوم - كتاب فارسي 141 صفحة(» 3«گزينة -81

  در بيان ناتواني انسان در تغيير سرنوشت است. » 3«كند. بيت گزينة  بيت صورت سؤال، اختيار آدمي را در تعيين سرنوشتش بيان مي

 پور) خان (سپهر حسن  )واژه - فارسيكتاب  ةنام (بخش واژه» 3«گزينة  -82

 جنگد، سرباز شجاع ك: كسي كه داوطلبانه ميچري

 پور) خان (سپهر حسن  )امال – فارسيكتاب 123تا  120ي  ها  صفحه(» 1«گزينة  -83

  هايي كه در صورت سؤال نادرست نوشته شده است: شكل درست امالي تركيب

  خواه و مظلوم جهان  هاي آزادي الف) انسان

  طرز مرموزاراك ـ نظم و سيماي جذّاب ـ  ةعلمي ةب) حوز

  آموزان   ج) اعتصاب دانش

 افتخار ـ رهبر نهضت اسالمي ايران ةد) ماي

 (محمدعلي مرتضوي)  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  133 ةصفح(» 2«گزينة  -84

 مسند است. » پر«نيز » پر از خاك شودچشم  ةكاس« ةمسند است. در جمل» بلند« ة، واژ»تو بلند شو« ةدر جمل

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش – فارسيكتاب  125 ةصفح(» 2«گزينة  -85

نيـز در  » چريـدن «مصدرهايي است كه پس از حرف اضافه آمده است و متمم است. مصـدر  » گزيدن«و » مردن«، »كشتن«ها،  در ابيات گزينه

 است.  در جايگاه نهاد آمده » چريدن من چو شبنم از راه چشم بود« ةابيات هست كه در جمل

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش -  فارسيكتاب  125و  124هاي   صفحه(» 4«گزينة  -86

  بودي، جنگيدي، داديم، آراستي، آفريدي ،اندازي نبودي، گذاشتي، مي هاي متن: فعل

  است.  » يم«آن  ةكه شناس» داديم«جز ششمين فعل يعني  دارند به» ي« ةها همه شناس اين فعل

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش  -فارسي كتاب 159 ةصفح(» 2«گزينة  -87

  متن:   ةي غيرساد ها ساختمان واژه

  عهدي: سست + عهد + ي ـ دشمني: دشمن + ي سست

 (حميد اصفهاني)  )هاي ادبي آرايه – فارسيكتاب  166  ةصفح(» 4«گزينة  -88

 »باران«به » رحمت«بيه ـ باران رحمت: تش» تخم«به » محبت«تخم محبت: تشبيه 

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم– فارسيكتاب  133 ةصفح(» 1«گزينة  -89

  نيز همين مفهوم را داراست. » 1« ةگويد. بيت گزين بيت صورت سؤال از اهميت دانش در پيشرفت مي

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم -  فارسيكتاب  139 ةصفح(» 1«گزينة  -90

مبـاد  «و » من مهر دگر ياران ز هر سويي پراكندم«هاي  بوبش، مهر و عشقي بر ديگري ندارد. عبارتگويد جز مح شاعر در بيت صورت سؤال مي

   نيز همين مفهوم را دارند.» آن روز و آن خاطر كه من با جز تو پيوندم

 هاي فارسيپاسخ سؤال
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 )نگاه به گذشته: مجيد همايي(      )ترجمه -تركيبي ( »3«ة گزين -91

سـتّة كُتـبٍ   «پـدرم/  »: والـدي «خريـد/  »: اشترَي«هفته گذشته/ »: الُسبوع الماضيا«از/ »: من«شنبه/  روز پنج»: يوم الخَميس«
 براي خواهرم»: الُختي«براي من/ »: لي«شش كتاب علمي/ »: علمية

 (مريم آقاياري)    )ترجمه -تركيبي( »1«ة گزين -92

  ها:صحيح ساير گزينه هترجم
  »و شروع به گريه كردن نمود.: «...  »2«ه گزين
  ...»ولي امروز «گرم/  ←سرد  :»3«ه گزين
  مرغوب نبودند ←: مناسب نيستند  »4«ه گزين

 (درويشعلي ابراهيمي)    )ترجمه -تركيبي( »1«ة گزين -93

  »هاي بزرگي گرفتند.صيادان تور را در دريا انداختند و ماهي«درست عبارت:  هترجم
 (سيدمحمدعلي مرتضوي)      )مفهوم - درسي كتاب 83 ة(صفح» 4«ة گزين -94

  كه اين توضيح نادرست و مربوط به فصل پاييز (الخريف) است.» هاي درختان است. فصل افتادن برگ بهارفصل «: »4« هگزين هترجم
 پور) (خديجه علي    قواعد)- درسي  كتاب 74 ة(صفح »1«ة گزين -95

  براي آن مناسب است.» جلَسنا«ل شخص جمع داللت دارد و فعل به او» نحنُ«
 پرور) اكبر ايمان (علي    )قواعد - درسي كتاب 79و  74 يها  (صفحه »3«ة گزين -96

  ها:تشريح ساير گزينه
  گردد.) برمي» الصيادين«جاؤوا (چون به ←: جاءت »1«ه گزين
  گردد.)كه مذكر هستند، برمي»لك و أنّك«در » ك«عملت (چون به ضمير  ←: عملت »2«ه گزين
  گردد.)ؤنث است، برميكه م» سمعتنّ«كُنَّ (چون به فعل  ←: كُم »4«ه گزين

 )درويشعلي ابراهيمي(  )لغت - درسيكتاب  72 ه(صفح »4«ة گزين -97

  معناي زشت است. به» قبيح«معناي زيبا، متضادش  به» جميل«
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  )لغت - درسيكتاب  73 ه(صفح »2«ة گزين -98

  .ترسيدندبود، پس از آن  زشتبسيار  ماهيكامل عبارت: آن  هترجم
 )كتاب آبي(  )قواعد - كتاب درسي  76صفحة ( »2«ة گزين -99

فعل ماضـي نيامـده اسـت، پـس در ايـن      » ما«، بعد از »2« هشود ولي در گزين تشكيل مي» فعل ماضي ما «فعل ماضي منفي از 
  هايتان است؟) در دست چيزي چهكار رفته است. (اي دختران،  براي پرسش به» ما«عبارت فعل ماضي منفي نداريم و 

  ماضي منفي هستند.» ما قرأتُما، ما جلَسن و ما سمعت«هاي  ها، فعل ينهدر ساير گز
 كتاب آبي)(  )و مفهوم قواعد -تركيبي( »2«ة گزين - 100

  اند، نه پشت آن. روي (مقابل) خودرو نشسته طبق تصوير، پدر و مادر روبه
  ها: تشريح ساير گزينه

  .كالغ باالي درخت است»: 1« هگزين
  اغ بازي كردند.دو كودك در ب»: 3« هگزين
  .هوا در اين عكس سرد نيست»: 4« هگزين

 هاي عربيپاسخ سؤال
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  هاي آسمان) (پيام
 (نگاه به گذشته: آگيتا محمدزاده)    )مزدوران شيطان – كتاب درسي 156 صفحة( »2«گزينة  - 101

  كند.  بندي در كارها اشاره مي به اولويت» 2«عبارت صورت سؤال مثل عبارت گزينة 

  (سپيده فلّاحي)  )كمال همنشين - كتاب درسي145 ة(صفح »2«گزينة  - 102
  كند. هم مثل عبارت صورت سؤال به اهميت وفاي به عهد اشاره مي» 2 «عبارت گزينة 

     )حميد اصفهاني(  )نشان عزّت - كتاب درسي 131 ة(صفح »1«گزينة  - 103

  براي مرد محرم نيستند.  دختر عمه ، دختر دايي و دختر عمو

     )حميد اصفهاني(  )ينكمال همنش - درسي 143 ة(صفح »4«گزينة  - 104

  كند. نيز مثل ابيات صورت سؤال به تأثير مثبت همنشين اشاره مي» 4« ةعبارت گزين

 )پور خان حسنسپهر (  )نشان عزّت -درسيكتاب  131 ةصفح( »3«گزينة  - 105

چـه   تر است؛ خداوند از آن ان پاكيزههاي خود را از نگاه به نامحرمان فروگيرند و عفاف خود را حفظ كنند؛ اين براي آن مؤمن بگو چشممردان به 

 -آلود فروگيرند، و دامان خويش را حفظ كننـد و زينـت خـود را     هاي خود را از نگاه هوس د آگاه است. و به زنان باايمان بگو چشمنده انجام مي

 آشكار نكنند. -جز آن مقدار كه نمايان است 

صـورت،   گـردي از بدن كه به طور متعارف و خود به خود آشكار اسـت، ماننـد    ود پوشاندن آن قسمتش واضح است كه از اين آيه برداشت مي

  دست و پا تا مچ، بر زنان الزم نيست.  

  )مطالعات اجتماعي(
  (بهناز آرون)  )كردند؟ هاي ايران باستان چگونه كشور را اداره مي امپراتوري - كتاب درسي 124 ة(صفح »1«گزينة  - 106

هـاي هخامنشـيان، صـد دروازه (دامغـان) و تيسـفون       جمشـيد و بابـل پايتخـت    است. شوش، همدان، تخت پايتخت مادها همدان يا هگمتانه بوده

  هاي اشكانيان و تيسفون پايتخت ساسانيان بوده است. پايتخت

  امي)(مسعود اعتص  )اوضاع اجتماعي ايران باستان، اوضاع اقتصادي در ايران باستان - كتاب درسي 138و  137، 135هاي  (صفحه »2«گزينة  - 107
ساسـانيان،   ةكردنـد. در دور  وران نيز در شهرها زندگي مـي  ساسانيان عالوه بر شاهان و مأموران حكومتي، صنعتگران، بازرگانان و پيشه ةدر دور

  ابريشم براي صادرات ابريشم چيني به ايران و ديگر كشورها احداث شده بود. ةشدند. جاد مردم محسوب مي ةبازرگانان جزو عام

  (حامد دوراني)  )اوضاع اقتصادي در ايران باستان - كتاب درسي 140و  137هاي  (صفحه »3«گزينة  - 108
تـرين   گنـدم و جـو مهـم    ضـرب شـد.  » زريك«يا » دريك«زرين به نام  ة، سكهخامنشي در زمان هخامنشيان اولين بار به فرمان داريوش كبير

  محصول زراعي ايرانيان باستان بود.

  )پور خان سپهر حسن(  )كردند؟ هاي ايران باستان چگونه كشور را اداره مي امپراتوري - كتاب درسي 124و  123هاي  صفحه( »1«گزينة  - 109
  ها هست:   دو نادرستي در عبارت

  رانند.  دانستند و معتقد بودند به فرمان او حكم مي اهورامزدا مي ةآسمان و نمايند ةالف) شاهان ايران باستان، خود را برگزيد

  ايران باستان بر امور نظامي و مذهبي مطلق بود، هرچند اين عقيده هم وجود داشت كه شاه نبايد از راه راست منحرف شود. ب) فرمانروايي شاهان

  )آگيتا محمدزاده(  )عقايد و سبك زندگي مردم در ايران باستان - كتاب درسي 148 ة(صفح »4«گزينة  - 110

 شود. اي ايران نسبت داده مي تاجگذاري جمشيد پادشاه اسطورهزمان  به فردوسي ةپيدايش نوروز در منابع كهني همچون شاهنام

 هاي عموميپاسخ سؤال
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 بهزاد كاوياني)نگاه به گذشته: (    )واژگان -  Student Book -تركيبي ( »4«ة گزين - 111

  سبز -) رنگ2    دختر -) خانواده1
  دار زن خانه -عسل) 4    شلوار -) لباس3

 )آرين توسل(  )يكتهد – Student Book -كتاب درسي 41تا  38هاي  ه(صفح »3«گزينة  - 112

  :ها هاي ساير گزينه غلط
1 (Coming  2 (Office  4 (street 

 )آرين توسل(  )مكالمه– Student Book -كتاب درسي 39و  38هاي  ه(صفح »4«گزينة  - 113

  رويد؟ چه ساعتي ميشما  A:ها:  ترجمة جمله
  :B  حدود8:15 .صبح«  

  ها: ترجمة ساير گزينه
  رويد. مي 10) شما سر ساعت 1
  ال به بله يا خير نيازي ندارد.)ؤرويم. (س صبح مي 5:30بله، ما سر ساعت ) 2
3 (3:45  نادرستي اين گزينه) حرف اضافه خاطر بهبعدازظهر at  است كه به جايin كار رفته است.) به  

 )پور علي رضواني(  )لغت –Workbook - كتاب درسي 71و  70هاي  ه(صفح »2«گزينة  - 114

  اند. ترجمه شده درست صورت به Cو  Bموارد 
 A) housewifeدار:  خانه  son )Dپسر:   رو است: روبه صورت به Dو  Aترجمة صحيح موارد 

 )فائزه اكبرزاده(  )نكات دستوري– Student Book -كتاب درسي 74و  73هاي  ه(صفح »1«گزينة  - 115

  ميوه هستند. »4«و » 3«، »2«هاي  گزينه
  شود. مياست و جزء لبنيات محسوب  »ماست«» 1 «گزينة 

  ها: ترجمة گزينه
  ) پياز4  ) كدو3  ) به2  ) ماست  1

 )پور علي رضواني(  )مكالمه – Student Book - كتاب درسي 43و  42هاي  ه(صفح »4«گزينة  - 116

  »مقداري برنج و كباب چطور است؟ A:«ها:  ترجمة جمله
  :B خواهم. رسد اما من مقداري مرغ همراه برنجم مي خوب به نظر مي«  

  ها: ساير گزينه
  ام. شما چطور؟ ) من گرسنه1
  خواهيد كه بخوريد؟ ) شما چه چيزي مي2
  ) بيا تا مقداري كيك و شير بخوريم.3

  خواني ندارد. از نظر مفهومي با پاسخ آمده در صورت سوال هم» 3«نكته: گزينة 
 )فائزه اكبرزاده(  )لغت– workbook - كتاب درسي 79و  78هاي  ه(صفح »3«گزينة  - 117

  »گويند شما بايد غالتي مثل نان بخوريد. دكترها مي«ترجمة جمله: 
  ها:   گزينهترجمة 

  ها ) چربي4  ) غالت3  ) دسرها2  ها ) ميوه1
 )پور علي رضواني(  )ديكته–Workbook - كتاب درسي 79و  78هاي  ه(صفح »4«گزينة  - 118

  . به اين شكل صحيح است ”Spagetti“كلمة امالي 
 )آرين توسل(  )نكات دستوري –Workbook - كتاب درسي 78 (صفحة »1«گزينة  - 119

  به هم ريختة به شكل زير است: هاي كلمهمرتب شده 
Dectors also say you need to eat plenty of salad every day. 

  ه:ترجمة جمل
  »گويند كه شما نياز داريد هر روز مقداري ساالد بخوريد. دكترها همچنين مي«

 )كتاب آبي(  )واژگان –Workbook - كتاب درسي 80صفحة   -Student Book - كتاب درسي 73ة (صفح »4«گزينة  - 120

  color رنگ

  قرمز  گوجه فرنگي  زرد  به  نارنجي  هويج

 هاي انگليسي  پاسخ سؤال
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 ) پري نگاه به گذشته: محمدرضا شش(  )آمار و احتمال - درسي كتاب 117تا  115 يها   (صفحه»3«ة گزين - 121

كه يك مقدار مشخص بـه چـه نسـبتي بـه      اي براي نشان دادن اين داده و از نمودار دايرهترين  ترين و كم اي براي پيدا كردن بيش از نمودار ميله

  شود. تر تقسيم شده استفاده مي هاي كوچك بخش

  گردد. همچنين از نمودار خط شكسته براي نمايش تغييرها استفاده مي

  باشد. جواب صحيح مي» 3 «بنابراين گزينة 

 كتاب آبي)نگاه به گذشته: (  آمار و احتمال)- درسيكتاب  117تا  115هاي  (صفحه» 3« ةگزين - 122

  درجه است، خواهيم داشت: 360جا كه محيط يك دايره  از آن

نفر       50 60 70   آموزان تعداد كل دانش180

    x
x   


50 50 100180 360

Áoÿº t°¨
IÀï¾ÄIQ ®¨  

 مجتبي مجاهدي)(  بردار و مختصات)- كتاب درسي 103تا  101ي ها  (صفحه »2« ةگزين - 123

CDردارهايب


AF و 


  با يكديگر برابرند و قرينة يكديگر نيستند. 

 سعيد جعفري)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 106تا  104   هاي (صفحه »1« ةگزين - 124

يعني Aةعرض نقطمختصات قرار دارد، پس بايد چهارم در ناحيه  Aةنقط چون a  باشد، پس منفيa  باشد.مثبت بايد  

  .استمثبت  aاست كه هميشه» 1« ةفقط در گزين

 يد جعفري)سع(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 106تا  101هاي    (صفحه »2« ةگزين - 125

ـ    آن تغييري نميطول شود و  آن قرينه ميعرض كنيم، فقط  قرينه ميها  طولوقتي يك بردار را نسبت به محور  3ةكنـد. پـس قرين
2
 
 
 

نسـبت بـه    

3ها طولمحور 
2

 
  

  است. 

 سعيد جعفري)(  ت)بردار و مختصا - كتاب درسي 106تا  104هاي    (صفحه »2« ةگزين - 126

    32 52 2
m

( ) (m )       

    3 5m m       

    2 2 1m m      
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  18ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 سعيد جعفري)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 109تا  104هاي    (صفحه »2« ةگزين - 127

  2 2 3 32 2 2 3 22 2 1

x x x x
A

y y y y

                                     

¡o{ ¾M Â£ÎH keH» J¼¹] ¾M Áj¼μø keH» Joü ¾M Â£ÎH keH»   

    
3 5 51 2 2 2

2 1 3 3
x x

A

y y

                      

   

 فرزاد شيرمحمدلي)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 109تا  107هاي    (صفحه »1« ةگزين - 128

bبردار مولفة عرض آن صفر است    


  هاست موازي محور طول 

    4 2 4 2 6
3 3 3

a a a
A b C

y y y

            
                   


 

  

    4 2 6
3 3A , C ,b

      
       
     




   

    6
CA A C

 
    

 




   

    6 6
CA b

     
         

     

  
  

   

 فرزاد شيرمحمدلي)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 106تا  104هاي    (صفحه »4« ةگزين - 129

  مقدار عرض      مقدار طول :1حالت   با توجه به محورهاي مختصات دو حالت خواهيم داشت:

   مقدار عرض -) (مقدار طول :2حالت     

    32 3 1 4 3 4: x x x x        1حالت  

    12 3 1 2 1 2x ( x ) x x


          2حالت     

 كتاب آبي)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 106تا  104هاي    (صفحه »4« ةگزين - 130

x ةاگر نقط
A

y

 
  
 

y ،ها باشد روي محور طول    .است  

    1
2y b b        

    3 3
M
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  19ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 كتاب آبي)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 106تا  104هاي    (صفحه »4« ةگزين - 131

x ةقرين

y

 
 
 

x نسبت به مبدأ مختصات 

y

 
  

  است. 

    

x�

y

y�

x
A'

A

  

2نسبت به مبدأ مختصات A ةقرين
2

m  
  

  :يعني است،  

    3 2
2 2

m
B

     
        

   

    3 2 5m m         

 كتاب آبي)(  بردار و مختصات) - كتاب درسي 109تا  107هاي    (صفحه »3« ةگزين - 132

    2 4 4 2 6
5 6 6 5 1x x x

           
               

         

   

 سعيد جعفري)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118هاي   (صفحه »4« ةگزين - 133

3 اول هستند، پس اين احتمال برابر 2، 3، 5اعداد »: 1« ةگزين 1
6 2 باشد. مي 

3 فرد هستند، پس اين احتمال برابر 1، 3، 5اعداد »: 2« ةگزين 1
6 2 باشد. مي  

3 هستند، پس احتمال برابر 4تر از  ، اعداد طبيعي كوچك1، 2، 3اعداد » 3« ةگزين 1
6 2 باشد.  مي  

4 هستند، پس احتمال برابر 2تر از  ، اعداد طبيعي بزرگ3، 4، 5، 6اعداد »: 4« ةگزين 2
6 3 .است  

 علي ارجمند)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118هاي   (صفحه »2« ةگزين - 134

    29 9 20  30تر از  تعداد اعداد دو رقمي كم  

    11 13 17 19 23 29: , , , ,   30تر از  اعداد اول دو رقمي كوچك,

    14 0 720 / 20احتمال مورد نظر 6 14:    30تر از  دو رقمي كوچك غيراولتعداد اعداد  

 محمد بحيرايي)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118ي ها  (صفحه »2« ةگزين - 135

3  تاست. در نتيجه:   3هايي از دايره كه به رنگ آبي است برابر  تعداد قسمت
8  آبيرنگ احتمال قرار گرفتن عقربه روي  

2  نتيجه:تاست. در  2هايي از دايره كه به رنگ قرمز است برابر  تعداد قسمت
8 احتمال قرار گرفتن عقربه روي رنگ قرمز  

    
3

38
2 2
8
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  20ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 محمد بحيرايي)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118ي ها  (صفحه »3« ةگزين - 136

  برابر است با:  ها هستند اعداد روي تاس كه تمام حالت

    1 2 3 4 5 6, , , , ,   

1    2عدد زوج و اول:
6 احتمال مورد نظر  

 محمد بحيرايي)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118ي ها  (صفحه »3« ةگزين - 137

  ها: بررسي گزينه

2  شد.با مي 5يا  3، احتمال رو آمدن يكي از اعداد فرد اولاحتمال رو آمدن عددي »: 1« ةگزين 1
6 3   

2  باشد. مي 6يا  4احتمال رو آمدن عددي زوج و غيراول، احتمال رو آمدن يكي از اعداد »: 2« ةگزين 1
6 3  

1  است. 1احتمال رو آمدن عددي فرد و غيراول، احتمال رو آمدن عدد »: 3« ةگزين
6  

2  است. 6يا  4، احتمال رو آمدن يكي از اعداد تر از يك غيراول بزرگاحتمال رو آمدن عددي »: 4« ةگزين 1
6 3  

 حميد گنجي)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118ي ها  (صفحه »4« ةگزين - 138

  حالت است. 100را در مجموعه داريم، بنابراين تعداد كل حاالت ممكن  100تا  1اعداد طبيعي 

  در بين اين اعداد عبارتند از: 11مضارب عدد 

11حالت 9     22 33 44 55 66 77 88 99, , , , , , , ,     

9  پس در كل خواهيم داشت:
100 احتمال مورد نظر  

 سعيد جعفري)(  آمار و احتمال)- كتاب درسي 120تا  118ي ها  (صفحه »2« ةگزين - 139

  عدد است. 90هستند كه تعداد آن برابر  100تر از  و كوچك 9تر از  عي بزرگاعداد طبيعي دو رقمي، اعداد طبي

  رمز غلط وجود دارد. پس احتمال درست حدس زدن رمز برابر است با: 88عدد مورد نظر، دو  رمز درست هستند و  90بين 

    2 1
90 45   

 حسام سلطان محمدي)(  تمال)آمار و اح- كتاب درسي 123تا  121ي ها  (صفحه »1« ةگزين - 140

1احتمال پشت يا رو آمدن ،در هر مرتبه پرتاب يك سكه سالم
ـ  ،هاي قبلي ندارد است و هيچ ارتباطي به نتايج پرتاب 2 ام 100 ةبنابراين در مرتب

1،پشت آمدن سكه احتمال 50
2 100 .خواهد بود  
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  21ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

  
  
 

 
  

 سپيده نجفي)نگاه به گذشته: (    )گردش مواد - كتاب درسي 121تا  118 يها  حه(صف »4«ة گزين - 141

 لختي بسته هستند تا جلوي ورود خون به دهليزها را بگيرنـد.  هاي دو لختي و سه ها دريچه در افرادي كه قلب سالمي دارند، در حين انقباض بطن

  ها باز هستند. قباض بطنهاي سيني فقط هنگام ان توجه كنيد كه در مراحل كار قلب دريچه

 كتاب سه سطحي)نگاه به گذشته: (     )گردش مواد- درسي كتاب 123و  122 يها (صفحه »2« ةگزين - 142

  بررسي موارد نادرست:

  هاي خوني است.   % ياخته45%  پالسما و 55هاي خون سالم شامل:  بخشب) 

ها) در انعقاد خـون هنگـام خـونريزي و جلـوگيري از      ها (گرده و پالكت هاي سفيد است ياختهدفاع از بدن در برابر عوامل بيگانه از كارهاي پ) 

  هدر رفتن خون نقش دارند.

 سپيده نجفي)(  سفره سالمت) - كتاب درسي 105و  104هاي   (صفحه» 4« ةگزين - 143

  :هاي نادرست بررسي گزينه

  هاي مايع است. تر از چربي ها بيش هاي جامد در رگ احتمال رسوب چربي: »1« ةگزين

  هستند.  منبع پروتئين ،غذاهاي گياهي و جانوري هر دو»: 2« ةنگزي

آمينواسـيد   ،دسـت آوريـم   صورت مستقيم از طريق غذا به ها را به ها را ندارد و بايد آن به آمينواسيدهايي كه بدن توانايي ساخت آن :»3« ةگزين

  گويند. ضروري مي

 سپيده نجفي)(  سفره سالمت) - كتاب درسي 109و  108، 106، 105هاي   (صفحه» 1« ةگزين - 144

  بررسي موارد نادرست:

  شود.  ها از طريق ادرار دفع مي شوند و مقدار اضافي آن در بدن ذخيره نمي Cو  Bهاي  ويتامينپ) 

  دهد. مصرف زياد سديم (نمك) خطر ابتال به فشار خون و پوكي استخوان در بزرگسالي را افزايش ميت) 

 زهرا قمي)(  )تبادل با محيط  سفر غذا - كتاب درسي 128و  111 هاي ه(صفح» 2« ةگزين - 145

  ميزناي جزء دستگاه دفع ادرار است.

  و مخرج است.    روده  فراخ، روده شامل دهان، حلق، مري، معده، باريكانسان گوارش  ةلول

 سطحي) كتاب سه(  سفر غذا) - كتاب درسي 112 ة(صفح »1«ة گزين - 146

  زير است.صورت  گوارش گنجشك به ةترتيب قرارگيري لول

  روده دان سنگ معده دان چينه مري دهان

  (كتاب سه سطحي)    )سالمت ةسفر - كتاب درسي 108تا  106 يها  (صفحه »3« ةگزين - 147

مانند و حتي شايد تغيير شكل نيز  كنند و نرم مي كافي كلسيم جذب نمي ةهايتان به انداز كافي نباشد، استخوان ةبدن شما به انداز Dيتامين اگر و

  ريزش مو شود.كم خوني و تواند منجر به  مي B هاي گروه  بدهند. كمبود ويتامين

  شود. ها و اختالل رشد بدن مي  و كمبود يد باعث اختالل فعاليت ياخته پوست بدنبه ها و آسيب  باعث خونريزي لثه C كمبود ويتامين 

 هاي علومپاسخ سؤال
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  22ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

 (آرش درخشي)      )سفر غذا - كتاب درسي 115و  114 يها (صفحه» 2«ةگزين - 148

 شوند. مي روده اي وارد ابتداي باريك هاي ساخته شده در پانكراس از طريق لوله شوند. آنزيم در پانكراس ساخته مي روده هاي باريك تر آنزيم بيش

 (مجيد بيانلو)    )گردش مواد - كتاب درسي123 ة(صفح» 2«ةگزين - 149

  دهند. % حجم خون را تشكيل مي45ها در مجموع حدود  اين ياخته است.  ها نوشته شده آن ةهاي خوني، شكل و وظيف در جدول زير انواع ياخته

  

    كار  شكل  نوع ياخته

2زهاي تنفسيانتقال گا  سكه مانند با وسط فرورفته  قرمز هاي ياخته 2(CO , O     در خون (

    ها دفاع از بدن در برابر عوامل بيگانه مثل ميكروب  تقريباً كروي شكل  سفيد هاي ياخته

  خصوصي ندارند. بسيار ريزند و شكل به  ها پالكت
  ريزي دخالت در انعقاد خون هنگام خون

  جلوگيري از هدر رفتن خون
  

  

 اصغري) (عزيزاله علي      )تبادل با محيط + گردش مواد- كتاب درسي 128و  123، 122 يها صفحه(» 4«ةگزين - 150

 هستند. انسان تمامي موارد ذكر شده جزء وظايف خون در بدن

 آبادي) (الهام ملك      )سفر غذا- كتاب درسي 111 ةصفح(» 4«ةگزين - 151

  و مخرجفراخ روده  ،هرود باريكري، معده، اند از: دهان، حلق، م ترتيب عبارت گوارش انسان به ةلول ةتشكيل دهند هاي بخش

 كتاب سه سطحي)(  سفر غذا)-كتاب درسي 115 ة(صفح »3« ةگزين - 152

  كنند. را توليد مي Bهاي گروه  و بعضي ويتامين Kويتامين روده  فراخهاي موجود در  باكتري

 سپيده نجفي)(  تبادل با محيط) - كتاب درسي 127تا  125هاي   (صفحه» 2« ةگزين - 153

  د از حلق و در ابتداي ناي قرار دارد.   حنجره بع

 سپيده نجفي)(  تبادل با محيط) - كتاب درسي 129و  128هاي   (صفحه »4« ةگزين - 154

  صحيح هستند. الؤذكر شده در صورت س موارد ةهم

 سپيده نجفي)(  )سفرة سالمت - كتاب درسي 105و  103هاي   (صفحه »1« ةگزين - 155

  سازي نقش مستقيمي ندارند. ها در پروتئين ند و چربيشو ها از آمينواسيدها ساخته مي پروتئين
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  23ة صفح  اول متوسطه ة پاية هفتم دور          »)غيرمشترك(خرداد  9آزمون «پاسخ تشريحي 
  

  (سام طاليي)  )سفرة سالمت - كتاب درسي 108تا  106هاي   (صفحه »4« ةگزين - 156

  دهد. ابتال به پوكي استخوان و فشار خون باال را در بزرگسالي افزايش ميخطر براي مثال مصرف زياد سديم (نمك) 

  ها: بررسي ساير گزينه

  در پيشگيري از كم خوني نقش دارد. Bهاي گروه  ثال، آهن همانند ويتامينبراي م»: 1«گزينة

  ها نقش دارد. در رشد استخوان Dبراي مثال، يد همانند ويتامين »: 2«گزينة

  هاي قرمز خون وجود دارد. براي مثال، آهن در ساختار ياخته»: 3«گزينة

  فرد) يرحسين بهروزي(ام  )سفر غذا - كتاب درسي 112تا  110هاي   (صفحه »3« ةگزين - 157

انـد، تشـكيل    هايي كه در اطراف اين لوله قرار داشته و بـا آن در ارتبـاط   پيچ و خم) و اندام اي پر گوارش (لوله ةاز لول ،دستگاه گوارش در انسان

يميايي را افـزايش  هـاي شـ   هايي هستند كه سرعت واكنش كنند، مولكول ها در دستگاه گوارش به تجزيه مواد غذايي كمك مي آنزيم شده است.

  شوند. كتاب درسي، غدد بزاقي، كبد و پانكراس نيز جزو دستگاه گوارش محسوب مي 111صفحة  2دهند. طبق شكل  مي

  (آرش درخشي)  )سفر غذا - كتاب درسي 115و  114، 111هاي   (صفحه» 1« ةگزين - 158

  است بدن قرار دارند.صفرا و آپانديس هر دو در سمت ر ةكتاب درسي، كيس 111 ةصفح 2با توجه به شكل 

  دقت كنيدكه آپانديس بخشي از فراخ روده است و در زير كبد قرار گرفته است.

  (آرش درخشي)  )سفر غذا - كتاب درسي 113و  112هاي   (صفحه» 4« ةگزين - 159

هاي  ب شده و به شكل تودهبراي لغزش غذا در عمل بلع نياز است كه با افزايش ترشح غدد بزاقي، غذا با بزاق كه داراي آب و آنزيم است تركي

  بخشند. مواد غذايي را سرعت مي ةهاي بزاق تجزي چنين بعضي از آنزيم خميري شكل درآيد. هم

  ها: ساير گزينه بررسي

  شود. بسته مي(برچاكناي) گلوت  توسط اپي ،هنگام بلع )ناي( ها مسير ورود هوا به شش»: 1«ة گزين

  بان در راندن غذا به سمت حلق نقش دارد.ز، 113صفحة  4با توجه به شكل »: 2«ة گزين

و بـه قنـدهاي   تواند نشاستة غذا را هنگامي كه در دهان قرار دارد (قبل بلع) تجزيه  آنزيم تجزية نشاسته وجود دارد كه مي ،در بزاق»: 3«ة گزين

  .كند ساده تبديل مي

  (آرش درخشي)  )گردش مواد - كتاب درسي 120 ة(صفح» 3« ةگزين - 160

هاي بدن را به مواد مغذي و اكسيژن  تا نياز ياختهشود.  سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده ميبزرگ از طريق  بطن چب وتوسط  خون روشن

  (گردش عمومي خون)تأمين كند. 


