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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

  »گسترش دانش و آموزشوقف عام شد بر  1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«
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  3ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 
  

 پور) خان (نگاه به گذشته: سپهر حسن  )واژه -  كتاب فارسي 67و  66هاي  صفحه(  - 1

 بزرگوارتر تر، بزرگ»: اعظم«ردن، فكركردن / ك انديشه»: تأمل«نشيني /  وگو، هم گفت»: مصاحبت«

 پور) خان (سپهر حسن  )واژه -  كتاب فارسي 36 ةصفح(  - 2

بيني و خود را نبينـي؟ از دورِ ايـن    تا كي جهان را « :گويد حركت مانده است مي از سر غفلت، بيي كه با ناداني و شاعر در ابيات خطاب به انسان

  »جهان (آفاق) پا بيرون بگذار؛ تو پيش از اين و بيش از ايني!

 (محمدعلي مرتضوي)  )امال – فارسيكتاب  18 ةصفح(  - 3

  ست.  به همين شكل درست ا» هاي زالل آب«و » اعجاز خلقت«هاي  امالي تركيب

 پور) خان (سپهر حسن  )تاريخ ادبيات - فارسيكتاب و بخش اعالم  77و  54، 14هاي  صفحه(  - 4

  مربوط است. » پور قيصر امين«به » ج«و عبارت » نادر ابراهيمي«به » ب«، عبارت »هوشنگ مرادي كرماني«به » الف«عبارت 

 ه)(آگيتا محمدزاد  )هاي ادبي و زباني دانش -  فارسيكتاب  68 ةصفح(  - 5

  بررسي ابيات:

  .نيست). گوينده از اين قياس خجل استو ايران دل ( استدو فعل اسنادي آشكار و يك فعل اسنادي پنهان: همه عالم تن »: 1« ةگزين

  .  شدادب از لطف رب محروم  جوييم. بي يك فعل اسنادي: از خدا توفيق ادب را مي»: 2« ةگزين

  ها مژده ببريد كه يار به گلشن رسيد. ظران بهار، فصل شكفتن رسيد. به گلبيت فعل اسنادي ندارد: اي منت»: 3« ةگزين

  توان نشست. برگ بيش از اين نمي ندارد: مثل شاخ برهنه دست برآريم كه بيفعل اسنادي  بيت»: 4« ةگزين

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش -  فارسيكتاب  62 ةصفح(   - 6

در » بوسم؛ چرا كه آن جرئت براي من نيست كه كف پـا را ببوسـم.   جايي كه كف پاي تو رسيده است، مي« خوانيم: در عبارت صورت سؤال مي

اسـت  » پا را  كف«، عبارت »چه چيزي را ببوسم«است. در مصراع دوم، پاسخ پرسشِ » كف پا«، عبارت »رسيده است«مصراع نخست، نهاد فعل 

 هم معناي بيت در اين موارد اهميت زيادي دارد.دقت كنيد فدر اين مصراع مفعول است. » كف پا«پس 

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش– فارسيكتاب  21 ةصفح(  - 7

  پرسشي است.   ةجملوضوح  بهنيز » عاشق چه كند«امري است.  ةجمل» چو مردان جان بباز«خبري ساخته است. عبارت  ةدر بيت جمل» گفتي«فعل 

 (حميد اصفهاني)  )هاي ادبي آرايه– فارسيكتاب  77تا  70هاي  صفحه(  - 8

	هفت پادشاه را خواب ديدن: به خواب عميق رفتن

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم– فارسيكتاب  66 ةصفح(  - 9

هر وقت خوشي را كه دست دهد، مغتـنم بشـمار،   «نيز همين مفهوم را دارد: » 3« ةرباعي صورت سؤال، دانستنِ قدرِ وقت است. بيت گزين مفهومِ

  »   اه نيست كه پايان كار چه خواهد بود.كسي آگ

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم - فارسي كتاب 9 ةصفح(  -10

كه اين مفهـوم در  » ها هستي رازها و پنهان ةاي نيست كه بر تو پنهان باشد، تو دانند هيچ چيز پوشيده«گويد  ، شاعر به خداوند مي»الف«در بيت 

كـنِ   هست«خواند و او را  مي» خالق«، شاعر خداوند را »ب«تكرار شده است. همچنين در بيت » نانوشته است ةهر نام ةخداوند، خوانند«عبارت 

     داند. مي» اساسِ هستي

 هاي فارسيپاسخ سؤال
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  4ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
 

 ) نگاه به گذشته: درويشعلي ابراهيمي(      )لغت و قواعد - كتاب درسي  25صفحة (  -11

ه شده قـرار دهـيم، عبـارت نادرسـت اسـت،      را در جاي خالي عبارت داد» سائق: راننده/ سارق: دزد/ صاحب: مالك«اگر كلمات 

بـراي   اسـت كه نوعي شيء » باب: در« فقط كلمه ؛ بنابراينشود، نه اشخاص براي پرسش از اشياء استفاده مي» : چه چيزيما«چون 

  .باشد ميمتناسب » ما«سؤال با 

 )مجيد همايي(      )ترجمه -   كتاب درسي 32صفحة (  -12

 آتش»: النّار«دشمني/ »: العداوة«درد/ »: الوجع« نداري/»: الفقر« كمش بسيار است/»: قَليلُها كثيرٌ«چهار (چيز)/ »: أربعة«

 )مريم آقاياري(      )ترجمه - تركيبي(  -13

 »اند. سمت راست، كنار درخت انار نشستهدر بازيكنان برنده، «درست عبارت:   ترجمه

 )مريم آقاياري(      )ترجمه - تركيبي(  -14

 »كتاب علمي است. هشتكليد و  پنجمدير كتابخانه، در دست «درست عبارت:   هترجم

 ) پور اله سجاد فضل(      )مفهوم - كتاب درسي  2صفحة (  -15

بيهـوده   شـود  علمي كـه بـدان عمـل نمـي    گفتن است و  بهتر از سخنكردن عمل «د كه به اين نكته اشاره دارعبارت صورت سؤال 

 اشاره دارد. »ت بلندداشتن هم«به » 1«ولي گزينه » است.

 ) پور اله سجاد فضل(      )لغت -   كتاب درسي 29و  20هاي  صفحه(  -16

  است و با يكديگر مترادف هستند.» نزد، كنار«نيز به معناي » عند«و » كنار«به معناي » جنب« ،»2«در گزينه 

  ها: ترجمه ساير گزينه

  خوبي ) بدي 1

  رويِ  زير) 3

 پشت ) پشت 4

 هاي عربيپاسخ سؤال
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  5ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 ) شعلي ابراهيميدروي(     )قواعد -  كتاب درسي 4صفحة (  -17

) هستند كه ال /دين(رضا/ اهللا/ الوال» 3« در گزينهاسامي موجود    مذكّرند. گيث ندارند و همكدام عالمت مؤنّ هيچمعلّمينَ

  ها: تشريح ساير گزينه

 اند. مؤنث» نعمة ـ مجهولةة ـ حالص« :»4«و در گزينه » مرأة ـ مدرسةإ  سعيدة ـ« :»2«در گزينه  ،»سةدرالم«و » البنت«»: 1«در گزينه 

 ) درويشعلي ابراهيمي(      )قواعدلغت و  -   كتاب درسي 32و  11، 10هاي  صفحه(  -18

  ها: تشريح ساير گزينه

  .است» العبة«كلمه » عباتال«مفرد كلمه  :»1«در گزينه 

  .است» عبادة«كلمه » عبادات«مفرد كلمه  :»3«در گزينه 

 .است» سنة« كلمه» سنوات«مفرد كلمه  :»4«در گزينه 

 ) پور اله سجاد فضل(      )مكالمه و قواعد –كتاب درسي  36و  35هاي  صفحه(  -19

» ال«از » نعـم «جـاي   نادرست است و بايـد در پاسـخ بـه   پاسخگويي به اين شيوه ، اينجا شيراز است. (بلهآيا اين شهر، اهواز است؟ 

  )استفاده شود.

  ها: ترجمه ساير گزينه

  .ممعلّم؟ است نشسته روي صندلي چه كسي) 1

  چند هفته در سفر هستي؟ تقريباً يك هفته.تو ) 3

 ) آيا تو لبناني هستي؟ بله، من اهل لبنانم.4

 )كتاب آبي(     )قواعد -كتاب درسي  4صفحة (  -20

   ها: گزينه سايرفارسي در  هاي كلمه

  ) زنگ4  ) پايان3  ) گچ2

ww
w.
ka
no
on
.ir



  6ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

  )هاي آسمان پيام(

 گاه به گذشته: آگيتا محمدزاده)(ن  )برترين بانو – كتاب درسي 82 ةصفح(  -21

! دختـرم «فرمـود   پيامبر كه اين تا كرد مي تابي بي همه از در لحظات پاياني عمر پيامبر اكرم، بيش داشت. پيامبر به بسياري ةقالوع انس فاطمه حضرت

  »ي.شو مي ملحق من به من، از بعد كه هستي كسي لينوا تو

 پور) خان پهر حسن(س  افتخار بندگي) - كتاب درسي 93 ةصفح(  -22

» 4«و » 3«، »2«هـاي   ها در گزينه . اين نشانهها در كسي ظاهر شود، او به بلوغ رسيده است اگر يكي از اين نشانه كه بلوغ شرعي سه نشانه دارد

  درستي آمده است.  به

 پور) خان (سپهر حسن  )فداكاري و عدالت ةاسو – كتاب درسي 71و  70هاي  صفحه(  -23

  كند. هاي علي (ع) اشاره مي اكاريدؤال به فسرت عبارت صو هر چهار

 پور) خان (سپهر حسن    )استعانت از خداوند – كتاب درسي 30 ةصفح(  -24

گويد خداوند به امت اسالم دو چيز داده است كه به جرئيل و ميكاييل هم نداده است، و هر دو به ياد كردن بندگان از خداوند  متن مي ةنويسند

  .»تا [دعاي] شما را بپذيرم ديمرا بخوان«و » كنم اديشما را  كنيد تا اديمرا «ست: و دعاي ايشان مربوط ا

 (حميد اصفهاني)  )بيناي مهربان – كتاب درسي 16 ةصفح(  -25

 گويد شما هر كجا باشيد خداوند با شماست.   نيز مثل عبارت صورت سؤال مي» 4« ةعبارت گزين

 هاي عموميپاسخ سؤال
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  7ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 )مطالعات اجتماعي(

 (حميد اصفهاني)  )وهواي ايران تنوع آب – رسيدكتاب  63و  62هاي   صفحه(  -26

بارندگي در اين ناحيه بسيار كم است. اما چون بـه دليـل وجـود دريـا و تبخيـر       ميزان زيرا است؛ خشك نواحي جزء ايران، جنوب احليس ةيناح

  .يدآ وجود مي ن نم هوا زياد است، حالت شرجي بهآهاي  آب

 (حميد اصفهاني)  )د و توزيعتولي – درسيكتاب  35تا  32هاي   صفحه(  -27

 شود. بندي مي هطبقخدمات توليدي  ةونقل، در دست محصوالتي مثل بيمه و حمل

 (آگيتا محمدزاده)  )كنم؟ من كجا زندگي مي – درسيكتاب  47 ة(صفح  -28

  داريم:شود.  يبه همان اندازه كه فاصلة دو نقطة اول كم شده است، فاصلة دو نقطة ديگر هم كم ممقياس نقشه يكسان است، پس 

  30000024 8km cm
   

  30000042 14km cm
  

 (كتاب استعداد تحليلي ـ هوش كالمي)  )گذاري قانون - كتاب درسي 19تا  17هاي    صفحه(مشابه   -29

  كند.  داوري مي »مجلس شوراي اسالمي«و » شوراي نگهبان«طبق متن صورت سؤال، مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد الزم، بين 

 (كتاب استعداد تحليلي ـ هوش كالمي)  )گذاري قانون - كتاب درسي 19تا  17هاي    صفحه(مشابه   -30

گويد اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنگام نياز به داوري، نظر شوراي نگهبـان را تأييـد كنـد،     مي ي متنمتن صورت سؤال در انتها ةنويسند

نظريِ مجمع و  هم ةجمهوري براي تبديل شدن به قانون، نتيج گويد ارسال مصوبه به رياست مي اما از طرف ديگرشود.  تبديل نميمصوبه به قانون 

   مجلس است.
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  8ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 

 

 (نگاه به گذشته: فائزه اكبرزاده)  )واژگان -  Workbook -كتاب درسي 18صفحة  - Student Book -كتاب درسي 52و  48، 10، 8هاي  ه(صفح  -31

  »موزان در حال صحبت در . . . مدرسه هستند.آ دانش«ترجمة جمله: 
  ) كارت كتابخانه4  اتاق )3  كالس )2  حياط )1

 (بهزاد كاوياني)  )واژگان-  Student Book -كتاب درسي 57و  56، 55هاي  ه(صفح  -32

  ها: ترجمة گزينه
  هفتاد، يك صد، چهارده، نوزده )2    نه، چهار، دوازده، پنجاه )1
  ) هفده، هفتاد، ده، شانزده4    يازده، سيزده، سي، نود )3

 (فائزه اكبرزاده)  )ديكته-  Student Book - كتاب درسي 54و  49هاي  ه(صفح  -33

  صورت زير است: ديكتة صحيح واژگان موردنظر به
 emberovA: N(نوامبر)  

 erasB: erكن)  (پاك

 پور) (علي رضواني  )واژگان - Workbook - كتاب درسي 21صفحة  - Student Book - كتاب درسي 53و  17، 16، 6هاي  ه(صفح  -34

  »سارا: تولد من در ماه بهمن است.«ها:  ترجمة جمله
  »كند. تولدش صحبت مي ماهسارا دارد در مورد «  

  ) نقشه4  نام )3  ماه )2  سال )1

 پور) (علي رضواني  )نكات دستوري– Student Book - كتاب درسي 8ة (صفح  -35

  صورت زير است: شكل صحيح جملة موردنظر به
How do you spell your last name? 

  »كنيد؟ شما اسم فاميلتان را چگونه هجي مي«ترجمة جمله: 

 (بهزاد كاوياني)  )واژگان-  Student Book - كتاب درسي 11و  10، 7هاي  ه(صفح  -36

  .»معرفي كنمعلم: علي لطفاً دوست جديدت را به كالس «ترجمه: 
  پرسي كردن م و احوال) سال4  معرفي كردن )3  مالقات كردن )2  پرسيدن )1

 پور) (علي رضواني  )نكات دستوري - Student Book -كتاب درسي 17و  11هاي  ه(صفح  -37

  »سال دارم. 12من : «B» سال داريد؟ چندشما : «Aها:  ترجمة جمله
  A» : ؟ كيستآن زنB» :.او معلم من خانم فرهادي است«  

 (بهزاد كاوياني)  )واژگان -  Student Book - كتاب درسي 54و  53هاي  ه(صفح  -38

  ) است.April) و چهارمين ماه ميالدي، ماه آوريل (Mondayسومين روز هفته در تقويم ايران، روز دوشنبه (

 (فائزه اكبرزاده)  )واژگان - Workbook -كتاب درسي 9صفحة  - Student Book - كتاب درسي 50و  15، 12، 9هاي  ه(صفح  -39

  ترجمة صحيح:  
  helpكمك كردن: 

 sayگفتن: 

 (كتاب آبي)  )الفبا -  Student Book - كتاب درسي 3ة (صفح  -40

  همگي جزو حروف كوچك الفباي انگليسي هستند.» 4«كار رفته در گزينة حروف به
  بزرگ هستند. Jو  Q ،Yترتيب حروف  ، به»3و  2، 1«هاي در گزينه

 هاي انگليسيپاسخ سؤال
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 ) گذشته: محمد بحيرايينگاه به (  ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 61تا  59 يها   صفحه (  -41

24دو شمارندة اول، متمايز     2 2 2 3      

 ) نگاه به گذشته: مجتبي مجاهدي(  ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 58تا  56هاي  ه(صفح  -42

تواند اول باشـد. پـس هـيچ     نميپذير است. بنابراين  بخش 3بر  15پذير است؛ زيرا  بخش 3است، پس آن عدد بر  15وقتي مجموع ارقام عددي 

  باشد. 15عدد اولي وجود ندارد كه مجموع ارقام آن 

 )مهرشاد سعادتمند(      ) هندسه و استدالل - درسي كتاب50تا  48 يها (صفحه  -43

  ساعت است. هاي خالف جهت حركت عقربهدر  90حاصل دوران 3و شكل  180حاصل دوران 2و شكل  ABCحاصل انتقال مثلث  1شكل 

 )مهرشاد سعادتمند(      ) جبر و معادله - درسي كتاب 36تا  31 يها (صفحه  -44

  كنيم: ابتدا از قاعده ضرب در پرانتز استفاده مي

    4 1 4 1 5 1x(y a) xy xy xa xy xy xa            

  كنيم. را جايگذاري مي 3و  4اعداد ترتيب  به xaو  xyحال به جاي 

    5 4 3 1 22( )      

 )مهرشاد سعادتمند(     ) جبر و معادله - درسي كتاب 36تا  34و  30تا  28 يها (صفحه  -45

  صورت زير است: به الگودر  ها و مخرج ها رابطة بين صورت

  صورت:

  جمله اول  جمله دوم  جمله سوم    امnجمله   

  3 5n   14  11  8  

  مخرج:

  جمله اول  جمله دوم  سومجمله     امnجمله   

  n n  9  4  1  

  :است با بنابراين جملة صد و يكم برابر

    3 101 5 308
101 101 10201
 




   

 عادياي رياضيهپاسخ سؤال
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 )محمد بحيرايي(      ) جبر و معادله - درسي كتاب 39تا  37 يها (صفحه  -46

  )اولين عدد x نويسيم: ( سؤال را مي صورتابتدا معادلة 

2 4 5 6 7 8x (x ) (x ) (x ) (x ) (x ) (x )              

3 6 4 26 20 20x x x x           

  باشد. مي )20(عدد زوج اولين 

20و عدد زوج سوم برابر 4 16    .است  

16ها برابر ضرب آن بنابراين حاصل 20 320( ) ( )     باشد. مي  

 )محمد بحيرايي(      ) هندسه و استدالل - درسي كتاب 47تا  45 يها (صفحه  -47

  باشد.   مي 180مثلث داخلي يها هنكته: مجموع زواي

    180 35 55 90ˆABC : B        


  

    90 45 45ˆ ˆy y         

    1 180 90 35 55ˆAED D        


   

    2 180 90 45 45ˆBED : D        


  

    3 2 1180 180 55 45 80 80 45 35ˆ ˆ ˆx D D D x y                      

 ) محمد بحيرايي(     )دهاي صحيحعد - درسي كتاب 19تا  17 يها (صفحه  -48

  كنيم: ابتدا عبارت داخل پرانتز را ساده مي

15 4 4 8 16 5 15 8 16 5 39 5 34(( ) )                   

 )فرزاد شيرمحمدلي(  )راهبردهاي حل مسئله - درسي كتاب 7ة (صفح  -49

 280از دادن پول به همسر  تومان باقي مانده است. يعني قبل 140000%  معادل 50مانده را به همسرش داده است و براي خود  % پول باقي50

  هزار تومان داشته است.

  .آن مقدار پول بوده است% 70تومان معادل  280000پول را به فرزند دوم داده است؛ پس مقداري از % 30

70تومان 280000 400000100      

  % پول اوليه شخص است. پس:80تومان معادل  400000

80تومانپول اوليه،  400000 500000100       
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 )فرزاد شيرمحمدلي(  )عددهاي صحيح - درسي كتاب 22تا  20 يها   (صفحه  -50

    3 1 3 1 2A ( )           

    1 3 4 4 4 8B ( )            

    2 3 5C ( )        

    2 8 5 2 8 5 1A B ( C) ( ) ( ) ( )                    

 )حمدليفرزاد شيرم(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 36تا  34 يها   (صفحه  -51

0مصرف سوخت برحسب ليتر  2 0 001 35 4500 0 235 4500 1057 5( / / ( )) ( / ) /       مصرفي سوختميزان  

1057 ، تومانسوخت هزينة 5 300 317250/   قيمت  

 ) بنيامين قريشي(  ) عددهاي صحيح - درسي كتاب 25تا  20 يها   (صفحه  -52

فـرد و يـا    يرد است. حاصل تقسـيم عـددي زوج بـر عـدد    پس يكي از اعداد زوج و ديگري ف ،دو عدد طبيعي عددي فرد شده است جمع حاصل

  تواند اتفاق بيافتد. تواند عددي فرد باشد. پس اين حالت نمي حاصل تقسيم عددي فرد بر عددي زوج نمي

 ) بنيامين قريشي(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 33تا  31 يها   (صفحه  -53

  صورت زير است: سادة شدة عبارت داده شده به

2 2 3 4 2 4 3 3 4 3(m n) (m n)( ) m m n m n m m n              

 ) بنيامين قريشي(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 33 تا 31هاي  ه(صفح  -54

  برابر است با:3bو عرض2aمحيط مستطيل به طول

2 2 3 3 4 6a a b b a b       

3
  محيط مستطيل برابر است با: 2

3 4 6 6 92 ( a b) a b      

3تر از كم واحد 3
  محيط مستطيل برابر است با: 2

6 9 3 3 2 3 1a b ( a b )        
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 )سعيد جعفري(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 39تا  34 يها   (صفحه  -55

3xبا جايگذاري :در معادله داريم  

     3 3 9 12 12 27 33 4
a a

a a
 

       

    39 139 39 9 3a a      

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

 اعدادضرب  حاصلباشد، لذا  مي 4، عدد 6و  3خواهد بود و عدد غيراول بين  18ها برابر  كه مجموع آن 7و  11برابرند با  13 و 5اعداد اول بين 

  .72رابر خواهد بود با ب 18و  4

 )زهره رامشيني(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 36تا  31 يها   (صفحه  -57

2yوقتي xتوانيم به جاي همه  ، ميy ،2هاxقرار بدهيم:  

4 5 4 2 5 8 5
3 2 3 3 2 3 2 3 2 6
8 5 13 13

3 8 24 24

y x ( x) x x x

( x y) ( x ( x)) ( x x)

x x x

( x) x

  
 

     


   
 

   

 )محمد بحيرايي(  ) هجبر و معادل - درسي كتاب 39تا  37 يها   (صفحه  -58

    5 2 6 5 6 2a a       

    85 8 5a a     

 )سطحي كتاب سه(  ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 58تا  56هاي  ه(صفح  -59

  ست. ا 2فرد شده است، بنابراين يكي از اعداد، فرد و ديگري زوج است. تنها عدد اول زوج، عدد  ، عددياولمجموع دو عدد 

49عدد اول ديگر     2 47   

    2 47 94   

 )سطحي كتاب سه(  ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 61تا  56هاي  ه(صفح  -60

    1 5 11 55, , , 55طبيعي عدد  هاي شمارنده  

11ها برابر موع آن. مج11و ديگري  5اول است، يكي  شمارندةداراي دو  55عدد  5 16  .است  
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 ) رك نگاه به گذشته: مژده رك(      ) مواد پيرامون ما - درسي كتاب 34و  32هاي  ه(صفح  -61

وده و نزن (آلياژ سازنده كارد و چنگال) و چدن هر دو نوعي آلياژ ب دهد. فوالد زنگ شكل صورت سؤال، ساختار كلي اتمي آلياژ فلزي را نشان مي

  ساختار اتمي مشابه شكل سؤال دارند.

  صحيح است.» 3 «پس گزينة 

 )نگاه به گذشته: مجيد بيانلو(      )از معدن تا خانه - درسي كتاب 38و  37هاي  ه(صفح  -62

  شود. اكسيد و فلز آهن توليد مي هاي آهن و كربن، در حضور گرما با يكديگر واكنش داده و كربن دي اكسيد

  اكسيدهاي آهن كربن  ¬I¶oاكسيد يكربن د فلز آهن     

 )رك مژده رك(      )سفر آب درون زمين -درسي كتاب 59 ة(صفح  -63

تـر از   هـاي سـطحي بـيش    شود. ميـزان آلـودگي ميكروبـي آب    دار ايجاد مي تر در نواحي كوهستاني و شيب آب زيرزميني تحت فشار بيش سفرة

  هاي زيرزميني است. تر از آب آن كممحلول  هاي زيرزميني و امالح معدني آب

 )اشكان يادآورواحد(      )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - درسي كتاب 10و  9 يها (صفحه  -64

    2 200100g / mL g
mL

    
ÍÄI¶ ³o] ÍÄI¶ ³o]

ÍÄI¶ Â²I«a ÍÄI¶ ³o]ÍÄI¶ ´\e  

100mL ــايع، داراي ــر  200gاز م ــت اول، ت ــي در حال ــت. از طرف ــرم اس ــددج ــي را 350gازو ع ــان م ــد نش ــتوانه  ده ــرم اس ــابراين ج ، بن

350 200 150g- از اسـتوانه بيـرون    50mLشود، نصف مـايع يعنـي   است. در حالت دوم هنگامي كه مكعب به درون استوانه انداخته مي =

رم مكعب فلزي برابشود. پس حج ريخته مي 100 50 150mL 
¾ºH¼TwH nj j¼]¼¶ Â²Ii SÃÎoË ¾ThÄn ·»oÃM ÍÄI¶ ´\e

خواهـد بـود. و از طرفـي بـراي     

850محاسبه جرم آن كافي است حساب كنيم:  100 150 600( ) g- +  150gو جرم اسـتوانه  100gزيرا نصف جرم مايع در حالت اول،  =

  نها الزم است كه از رابطه مربوط به چگالي به محاسبه چگالي مكعب بپردازيم:است و مابقي جرم مربوط به مكعب است. حال ت

600 ليتر گرم بر ميلي     4150
g

mL
  
³o]
´\e چگالي مكعب  

    34g / cm چگالي مكعب  1 ليتر  ميلي 1 مترمكعب سانتي  

 )مهدي نوربار(      ) ها، الفباي مواد اتم - درسي كتاب 24تا  22 ،19 يها (صفحه  -65

  نادرست است.» 1 «ها متغير است. بنابراين گزينة  حجم مايعات ثابت است ولي شكل آن

  اند. ها با توجه به متن و شكل هاي كتاب درسي صحيح ساير گزينه

 هاي علومپاسخ سؤال
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 )مهدي نوربار(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 48و  47 يها   (صفحه  -66

  نادرست است.» الف«فقط مورد 

  د:بررسي موار

  دهند. تشكيل مي شيرين هاي كرة زمين را آب فرا گرفته است كه مقدار كمي از آن را آب سطحدرصد  75از  بيشالف) 

  كتاب درسي صحيح است. 47صفحة  1ب) با توجه به جدول 

  د.شو ها مي و يخچالهاي زيرزميني، رطوبت هوا  ها، آب ها، رودخانه ج) آب كره شامل اقيانوس ها، درياها، درياچه

  ريزد. كه دماي هوا هنگام تراكم ابرها باالتر از صفر درجه سلسيوس باشد، رطوبت هوا به شكل باران به سطح زمين مي د) در صورتي

 )مهدي نوربار(  ) مواد پيرامون ما - درسي كتاب 31و  29، 28، 26 يها   (صفحه  -67

  ينيمي انعطاف ناپذير و كدر است.شود و قوطي آلوم هاي فوالدي در ساختن چرخ اتومبيل استفاده مي رشته

  ها: تشريح ساير گزينه

  شود. هاي خاموش و نيمه فعال يافت مي صورت بلورهاي زرد و كدر در دهانه آتشفشان گوگرد به»: 1«گزينة

  ها چند برابر فوالد است، استفاده شده است. هايي كه استحكام آن هاي ضد گلوله از پالستيك در ساختن جليقه»: 3«گزينة

  چگالي طال <چگالي فوالد  <ترتيب درست: چگالي آلومينيم »: 4«زينةگ

 )اكبر مهرآبادي علي(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 52ة (صفح  -68

  هاي زيرزميني از كف غار تشكيل شده است. درياچة درون غار عليصدر به علت باالتر بودن سطح آب

هاي قسمتي از سـنگ كـره بـه وجـود آمـده و علـت        ماندة درياي قديمي به نام تتيس است ، درياچه اروميه به علت شكستگي درياچة خزر باقي

  تشكيل درياچة سبالن دهانة آتشفشان است.

 )اكبر مهرآبادي علي(  ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 57و  56هاي  ه(صفح  -69

  هاي زيرزميني مناسب نيستند. برداري از آب ريز بودن براي بهره دليل دانه ند؛ اما بها ها اگرچه داراي فضاي خالي رس

 )آبادي اكبر مهر علي(  ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 59و  55 يها   (صفحه  -70

  بگيرد.شود كه يك الية نفوذپذير بين دو الية نفوذناپذير مانند رس قرار  سفرة آب زيرزميني تحت فشار در جايي تشكيل مي

 )اميرحسين قاسم بگلو(  ) سفر آب درون زمين ،سفر آب روي زمين - درسي كتاب 58تا  54و  50 يها   (صفحه  -71

هـاي درونـي    تر باشند، ميزان نفوذ آب به اليه تر است. هر چه ذرات خاك دانه درشت تر باشد، عمق سطح ايستابي نيز بيش هرچه عمق چاه بيش

ه رودخانه در آن جريان دارد بيشتر باشد، سرعت حركـت آب رودخانـه نيـز بيشـتر خواهـدبود ولـي بـين        تر است و هرچه شيب زميني ك بيش

تـر باشـد، بـراي كشـاورزي      نفوذپذيري خاك و مناسب بودن آن براي كشاورزي رابطة مستقيمي وجود ندارد زيرا هرچه نفوذپذيري خاك بيش

  تر است. نامناسب

 )اميرحسين قاسم بگلو(  )مينسفر آب درون ز - درسي كتاب 56ة (صفح   -72

  ها زياد است. ها بسيار ناچيز و در رسوبات دانه درشت مانند آبرفت ريز مانند رس هاي زيرزميني در رسوبات دانه سرعت حركت آب
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 )بگلو اميرحسين قاسم(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 48و  47 يها   (صفحه  -73

  ريزد. خيلي كم باشد، رطوبت هوا به شكل برف به سطح زمين مي هرگاه در فرآيند متراكم شدن ابرها، دماي هواي

 )بگلو اميرحسين قاسم(  ) مواد پيرامون ما - درسي كتاب 34ة (صفح  -74

  تر از آهن هستند. شود. فوالد زنگ نزن و چدن سخت آلياژ فوالد زنگ نزن از نيكل، كروم ، آهن و آلياژ چدن از كربن و آهن ساخته مي

 )بگلو اميرحسين قاسم(  )از معدن تا خانه - يدرسكتاب  39ة (صفح  -75

  هاي مختلف است. كار برده شده در توليد كارد و چنگال آهن، كروم، نيكل، نقره، چوب يا پالستيك و چسب، از مواد اوليه به

 )بگلو اميرحسين قاسم(  )مواد پيرامون ما - درسيكتاب  34و  33 يها   (صفحه  -76

  تر از كروم است. قلع، فلزي گران

  شود. زودن مقداري آهك به گل سبب افزايش استحكام آن مياف

  شود. چدن آلياژي از آهن و كربن است كه در ساخت تبر استفاده مي

 )مبينا فتحي(  ) ها، الفباي مواد اتم - درسيكتاب 21تا18 يها   (صفحه  -77

  اكسيد گاز و نافلز است. طال و جيوه فلز و كربن دي

  ها: بررسي ساير گزينه

  : يك مولكول آب همانند يك مولكول كربن دي اكسيد و برخالف يك مولكول كلر، داراي سه اتم است.»1«گزينة 

  آيند. مي گوگرد و مس برخالف آب جزو عناصر به حساب »:2« ةگزين

  دماي اتاق، جيوه مايع، كربن دي اكسيد گاز و مس جامد است. در »:4« ةگزين

 )كتاب آبي(  )  فباي موادها، ال اتم - درسي كتاب 23و  22هاي  ه(صفح  -78

هـاي گـاز آزادانـه حركـت      دهـد كـه مولكـول    پذير هستند و پخش شدن بوي غذا نشان مي دهد كه گازها تراكم پر كردن كپسول گاز نشان مي

  كنند. مي

 )كتاب آبي(  ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 58و  57هاي  ه(صفح  -79

  تواند در اين منطقه حفر شده باشد. مي 3پس چاه شمارة  تر است. مدر مناطق نزديك دريا، معموالً عمق سطح ايستابي ك

  ها: بررسي ساير گزينه

يابـد و ممكـن اسـت     مـي   ) عمق سطح ايستابي افزايش2رويه از چاه ( داده شده پيوسته است. در اثر استفاده بي  منبع زيرزميني نشان»: 2«ةگزين

  ) هم بشود.3(  شدن چاه باعث خشك

  پس اين گزينه نادرست است. ،) خشك نيست2ل داده شده، چاه (در شك»: 3«گزينة

  متر عمق داشته باشند.  150توانند بيش از  ها مي چاه»: 4«گزينة

 )بگلو اميرحسين قاسم(  )تجربه و تفكر -درسيكتاب  5ة (صفح  -80

  ، معايبي هم دارند.ها در كنار فوايد اوريد. اغلب فنكنن شناسي تقسيم مي شناسي و زمين علوم تجربي را به چهار شاخه فيزيك، شيمي، زيست
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  هاي شيمي) (سؤال
 ) نگاه به گذشته: مبينا فتحي(     ) ها، الفباي مواد اتم -درسي كتاب 20و  19هاي  ه(صفح»3«گزينة -81

A دارد. اكسيژناتم  1اتم هيدروژن و  2) يك مولكول آب  
Bهاي كربن و هيدروژن است. ) يك مولكول متان داراي اتم  
Cاتم گوگرد دارد. 8ك مولكول گوگرد، ) ي  
D ،اتم كلر دارد. 2) يك مولكول كلر  

  يك نوع اتم دارند. Dدو نوع اتم و  Bو  Aزيرا  ،نادرست است الف)
  دو نوع اتم دارند. Bيك نوع و  Dو  Cزيرا  ،درست استب) 
  )، است.2( Aهاي  برابر انواع اتم 4اتم دارد كه  C ،8زيرا  ،درست استج) 
  وجود ندارد. Cدر  ليو ،در آب و متان مشترك است هيدروژنزيرا اتم  ،درست استناد) 

  .درست است» 3 «گزينة اند پس  صحيح» ج«و » ب« هاي گزاره نادرست و» د«و » الف«گزارة  2 بنابراين
 )آرمان فرحي(  ) ها، الفباي مواد اتم -درسي كتاب 20و  19هاي  ه(صفح  -82

  فلزي و مس، جيوه، آهن، طال و آلومينيم عناصر فلزي هستند.گوگرد، اكسيژن و كلر عناصر نا
 )آرمان فرحي(  ) ها، الفباي مواد اتم - درسي كتاب 21ة (صفح  -83

  
8
8
8

6
6
6

e

p

n

e

p

n










·sÃv¨H

¸Mo¨
  اكسيد دي يك مولكول كربناتم كربن 1اتم اكسيژن و  2 

    2 8 6 22( ) e    ها رونتعداد الكت  
    2 8 6 22( ) p    ها تعداد پروتون  
    2 8 6 22( ) n    ها تعداد نوترون  
    22 22 22 66     نوترونتعداد  ها  تعداد پروتون ها تعداد الكترون   

 (مبينا فتحي)  د)اتم ها، الفباي موا _كتاب درسي 16تا  13صفحه هاي (  -84

  صحيح است. 4اند. بنابراين گزينة  هاي ريزتري ساخته شده ، از ذرهدر جهان هستيشناخته شده مواد ة مه
  بررسي موارد نادرست:

  شود. مي يافت مختلفبا ويژگي هاي  جامد، مايع و بخار آب در طبيعت به سه حالت»:1«گزينة 
  ماند. مي اي طوالني بدون تغيير باقيه مرمر سنگي قيمتي و زيباست و مدت»: 2«گزينة 
  د.ننمك خوراكي كاربردهاي گوناگوني در زندگي ما دار ونفت خام  »:3«گزينة 

 )بگلو اميرحسين قاسم(  ) گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - درسي كتاب 10و 9 هاي هصفح(  -85

    
³o]
´\e چگالي  

    3
3

1200 2
600

g
g / cm

cm
  چگالي جسم اول  

    3
3

400 0 5
800

g
/ g / cm

cm
  چگالي جسم دوم  

  رود. مانند، بنابراين جسم دوم در آب فرو نمي روند و بر روي آب شناور مي تري از آب هستند، در آب فرو نمي اجسامي كه داراي چگالي كم

    2 40 5/
 

Ï»H ´v] Â²I«a
³»j ´v] Â²I«a   

 هاي علوم (پيشرفته)پاسخ سؤال
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  )فيزيكهاي  (سؤال

 )سپيده نجفي(  ) منابع انرژي - درسي بكتا 80و  79 يها   (صفحه  -86

شود تا انرژي جنبشي باد به شكل انرژي پتانسـيل گرانشـي در آب دريـا ذخيـره شـود و پـس از مـدت         ورزش باد در سطح آب دريا، سبب مي

  آيد. مي تري به وجود را پس دهد. هرچه انرژي جنبشي باد بيشتر باشد، موج هاي بزرگ تر و پرانرژي كوتاهي به شكل انرژي جنبشي (موج) آن 

  اي نياز داريم.   هاي ويژه هاي دريا به توربين براي مهار كردن انرژي ذخيره شده در موج

 )آرمان فرحي(  )هاي آن انرژي و تبديل - درسيكتاب  72و  71هاي  ه(صفح  -87

  آهنگ مصرف انرژي = انرژي مصرفيزمان

840(دقيقه) 2042 min  زمان 840زمان 42kJ kJ / min    

 )سپيده نجفي(  ) هاي آن انرژي و تبديل -درسي كتاب  69و  67، 66 يها   (صفحه  -88

را بـه  » الكتريكي«ي شود. پس از آن المپ، انرژ تبديل مي» الكتريكي«ذخيره شدة در باتري به انرژي » شيميايي«در يك چراغ قوه، ابتدا انرژي 

  كند. ساير تبديل هاي انرژي ذكرشده صحيح است. انرژي نوراني و انرژي گرمايي تبديل مي

 )ينا فتحيمب(  )هاي آن انرژي و تبديل - درسيكتاب  65ة (صفح  -89

  توانند از اثرات وارد كردن نيرو به يك جسم باشند. كتاب درسي، تمامي موارد مي 65طبق شكل صفحة 

 )كتاب آبي(  )هاي آن انرژي و تبديل -درسيتاب ك 70ة (صفح  -90

  آوريم: دست مي انرژي هدر رفته را به مقدار ابتدا

    1 1000 2005 J  انرژي هدر رفته  

  رسد طبق قانون پايستگي انرژي برابر است با: اي كه به المپ مي بنابراين انرژي

    1000 200 800J  المپ كل مصرفي انرژي  

  ماند برابر است با: مدت زماني كه المپ روشن مي حداكثر كند، بنابراين ژول انرژي مصرف مي 10كه المپ در هر ثانيه  با توجه به اين

800ثانيه     8010 10
 

  
O¶¯ ÁroºHزمان 
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  )شناسي شناسي و زمين زيستهاي  (سؤال

 ) رك ژده ركمنگاه به گذشته: (     ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 60ة (صفح  -91

شكر و گالب اين خاصيت و نمك، آب و كند. آب  سركه خاصيت اسيدي دارد و رسوباتي را كه در ديوارة سماور وجود دارند را در خود حل مي

  تر رسوبات را در خود حل كنند. توانند بيش را ندارند و نمي

 )رك مژده رك(  ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 58 تا 55 يها   (صفحه  -92

  هاي زيرزميني در آن كم است. داراي خاك رس است كه ذرات ريزي دارد و سرعت نفوذ و حركت آب A ةنطقم

  تر است. هاي زيرزميني و حفر چاه مناسب براي تشكيل آبنسبت به آب نفوذپذيرتر بوده و تر است پس  فاصله بين ذرات بيش B ةدر منطق

 )رك ركمژده (  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 53ة (صفح  -93

  هاي نادرست: بررسي گزينه

  شوند. تر است، تشكيل مي طور كلي در مناطقي از كرة زمين كه ميانگين دماي هوا از صفر درجة سلسيوس كم ها به يخچال»: 1«گزينة

هـا   ح خشـكي هاي قطبي در نواحي قطب شمال و جنوب كرة زمين قرار دارند و يخچال هاي كوهستاني در نواحي مرتفـع سـط   يخچال»: 2«گزينة

  شوند. مي تشكيل

  شوند. متمادي تشكيل مي هاي سالطور كلي با انباشته شدن برف طي  ها به يخچال»: 4«گزينة

 )رك مژده رك(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 52و  51هاي  ه(صفح   -94

  درست است.» 4 «بنابراين گزينة  هاي آزاد راه ندارند. طور طبيعي به آب ها به درياچه

  ها: اير گزينهبررسي س

  هاي زيرزميني از كف غار تشكيل شده است. درون غار عليصدر به علت باالتر بودن سطح آب ةدرياچ»: 1«گزينة

  ماندة درياي قديمي تتيس است. خزر باقي ةدرياچ  »:2«گزينة

  صورت مصنوعي ايجاد شده است. به تهران به منظور تعديل آب و هواي اطراف تهران در منطقة چيتگر درياچة شهداي خليج فارس»: 3«گزينة
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 )اشكان يادآورواحد(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 53تا  50و  47 يها   (صفحه  -95

  اي و پرتگاهي خواهد بود نه هموار. صورت صخره هاي ساحلي در برابر فرسايش مقاوم باشند، شكل ساحل به نادرست است. زيرا اگر سنگ» 2«گزينة

  كنند. عبارت صورت سوال را تكميل مي ها به درستي ساير گزينه

 )كتاب آبي(  )از معدن تا خانه - درسي كتاب 44و  39 تا 37 يها   (صفحه  -96

A شود كه منابع آن زودتر از كروم به پايان برسـد.   بيني مي شود و پيش فلز آهن خالص است. از آهن در ساخت شيشه استفاده نمي ةدهند نشان

چنين تبديل اكسيدآهن بـه آهـن    هاي مسكوني استفاده كرد. هم توان از آن در ساخت خانه م كمي دارد، نميجايي كه آهن خالص استحكا از آن

    آسان نيست و انرژي زيادي الزم دارد.

 )رك مژده رك(      )سفر آب درون زمين -درسي كتاب 59 ة(صفح  -97

تـر از   هـاي سـطحي بـيش    د. ميـزان آلـودگي ميكروبـي آب   شو دار ايجاد مي تر در نواحي كوهستاني و شيب آب زيرزميني تحت فشار بيش سفرة

  هاي زيرزميني است. تر از آب هاي زيرزميني و امالح معدني محلول آن كم آب

 )مهدي نوربار(  ) سفر آب روي زمين - درسي كتاب 48و  47 يها   (صفحه  -98

  نادرست است.» الف«فقط مورد 

  بررسي موارد:

  دهند. تشكيل مي شيرين هاي ب فرا گرفته است كه مقدار كمي از آن را آبكرة زمين را آ سطحدرصد  75از  بيشالف) 

  كتاب درسي صحيح است. 47صفحة  1ب) با توجه به جدول 

  شود. ها مي و يخچالهاي زيرزميني، رطوبت هوا  ها، آب ها، رودخانه ج) آب كره شامل اقيانوس ها، درياها، درياچه

  ريزد. برها باالتر از صفر درجه سلسيوس باشد، رطوبت هوا به شكل باران به سطح زمين ميكه دماي هوا هنگام تراكم ا د) در صورتي

 )آبادي اكبر مهر علي(  ) سفر آب درون زمين - درسي كتاب 59و  55 يها   (صفحه  -99

  بگيرد. شود كه يك الية نفوذپذير بين دو الية نفوذناپذير مانند رس قرار سفرة آب زيرزميني تحت فشار در جايي تشكيل مي

 )بگلو اميرحسين قاسم(  )از معدن تا خانه - درسيكتاب  39ة (صفح  - 100

  هاي مختلف است. كار برده شده در توليد كارد و چنگال آهن، كروم، نيكل، نقره، چوب يا پالستيك و چسب، از مواد اوليه به
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 ) پور خان سهيل حسننگاه به گذشته: (  ) ها و اعداد اول شمارنده - درسي كتاب 61تا  59 يها   (صفحه  - 101

    3 3 3 3 81 200       

    3 3 3 5 135 200       

    3 3 5 5 225 200 225 300,        

    3 5 5 5 375 300       

    5 5 5 5 625 300       

    3 3 3 3 3 243 200 243 300,         

    3 3 3 3 3 3 243 3 729 300           

  ذكر شده وجود دارند.  گيبنابراين تنها دو عدد با ويژ

 )مهرشاد سعادتمند(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 39تا  34هاي  ه(صفح  - 102

  دهيم: قرار ميرا  3مقدار  xابتدا به جاي 

4 2 4 3 4 2 4
3 2 3 3 6

x

a a x x a a a a

 
    

     
   

  را در آن بيابيم. aحال معادلة جديدي ساخته شده است كه بايد مقدار 

1 2 4 3 4
3 3 6 3 6

18 3 4 12
6

a a a a a
a a

a

 
   

    
   
 

   

 ) هادي زمانيان(  )عددهاي صحيح - درسي كتاب 25تا  23و  16تا  14 يها   (صفحه  - 103

  بررسي موارد:

  دو عدد طبيعي يا هر دو فرد هستند يا زوج. بنابراين در هر صورت جمعشان عددي زوج است. (درست) ،عدد وجود دارد 9چون بين دو عدد، ـ 

  شود. (غلط) صل جمعشان منفي ميحا صورت كه در اينشود  ميمثبت  ،ضرب دو عدد منفي حاصلـ 

  شود. (درست) اش ضرب كنيم، در نهايت عالمتش مخالف عدد اوليه مي همان عدد است كه اگر در قرينههر عدد طبيعي قرينه  قرينةـ 

  ناميم. (غلط) شان و صفر را اعداد صحيح مي اعداد طبيعي و قرينهـ 

 ) يامين قريشيبن(  )عددهاي صحيح - درسي كتاب 22تا  17 يها   (صفحه  - 104

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

    5 3 1 2 1 3( ( ) )          
  است. -3+ است و قرينة آن برابر 3حاصل عبارت برابر 

 )فاطمه راسخ(  ) + جبر و معادله عددهاي صحيح -درسي كتاب 33تا  31و  16تا  14 يها   (صفحه  - 105

  را روي محور رسم كنيم: -1و  bو  aاگر نقاط 

    -1

-(-1)-1- a

ab

b{ {

  
    1 1 1 1 2a ( ) b a b a b                 

هاي رياضي (تيزهوشان)پاسخ سؤال
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 )فرزاد شيرمحمدلي(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 39تا  37 يها   (صفحه  - 106

1درنظر بگيريم، معكوس آن برابر zرا مورد نظر اگر عدد 
z

  صورت زير است: به صورت سؤالاست. پس عبارت جبري zو قرينه آن

    1 3z
z
     

 )محمد بحيرايي(  ) جبر و معادله - درسي كتاب 39تا  37 يها   (صفحه  - 107

  بريم: ابتدا پرانتز را از بين مي

    1 2 1 2 5 1 1 2 1 5 1
3 5 4 3 6 2 3 5 6 24 2x ( x ) x x           

  :داريم 120با ضرب طرفين در عدد 

    
40 48 20 25 60

8320 83 20

x x

x x

   

  
   

 ) پور خان سهيل حسن(  ) لهجبر و معاد - درسي كتاب 39تا  31 هاي ه(صفح   - 108

    55
1111

x

x


 


ÂMA ÁIÀnI¨j¼i jHk÷U
q¶o¤ ÁIÀnI¨j¼i jHk÷U

  نسبت تعداد خودكارهاي آبي به قرمز 

    5 11 16x x x   مجموع تعداد خودكارها  

16بنابراين است. 48عدد  ،باشد 54و  43كه بين  16 عدد است. تنها مضرب 16مضرب عددي تعداد خودكارها  مجموع پس 48 3x x=  =   

11 3 33= ´   تعداد خودكارهاي قرمز =

 )محمدي حسام سلطان(  )ها و اعداد اول شمارنده - درسيكتاب  61تا  56 يها   (صفحه  - 109

  خواهيم داشت: ،دنصورت زير باش بهترتيب  به Aهاي عدد  دانيم اگر شمارنده مي

     
A a f

A : a , b , c , d , e , f A b e

A c d

 
  
  

   

  پس:

     1 2 36 72A c c        

    18 72 4a a     

    6 72 12b b     

    12 72 4 80b c a        

 )سطحي كتاب سه(  )ها و اعداد اول  شمارنده - درسي كتاب 61تا  56 هاي ه(صفح  - 110

اند از عبارت 50تا  40اعداد اول بين  41 43 47, اول ةديگر ضرب گردد، عدد حاصل داراي سه شمارند ككه اگر در ي , 41 43 47, ,  

  خواهد بود.
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 (محمدعلي مرتضوي)  )(امال  - 111

  به همين شكل درست است.» براي«به معناي » بهر«امالي 

 پور) خان (سپهر حسن  )هاي ادبي و زباني (دانش  - 112

  قافيه است. هميكديگر با ابيات در قالب مثنوي است، يعني دو مصراع هر بيت 

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

 در ابيات دوم، سوم و ششم رديف است.» نيست«و » كنيد«، »من«هاي  واژه

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

  شده: هاي خواسته خانواده اي در ابيات نيست. هم خانواده هم» خدمت«براي 

  ر ـ تملّك: ملك ـ مخلوق: خلقمسخّ :تسخير

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

  شده: هاي خواسته هاي بيت فعل

  نيست ـ يابيـ   نيست / بيت ششم:برفتم ـ بود / بيت پنجم: بينند  مي/ بيت چهارم:  درآمد ـشد بيت نخست: 

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

  است.و مفعول » بينند چه چيزي را مي«پاسخ سؤال » دست من«، عبارت »بينند دست من را تهي ميخلق، «در عبارت 

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني (دانش  - 117

  متمم است.» سكندر«نهاد و » جهان«است كه » جهان براي سكندر مسخّر شد«به شكل » سكندر را مسخّر شد جهان«بازگرداني عبارت 

 د اصفهاني)(حمي  )(مفهوم  - 118

  ».براي من تابوتي بسازيد«يعني » ر منهتابوتي كنيد از ب«عبارت 

 (حميد اصفهاني)  )(مفهوم  - 119

  در ابيات صورت سؤال، يعني دست من را با انگشتاني باز، بيرون بگذاريد.» گشاده بيرون كنيد دست من را كف«عبارت 

 (حميد اصفهاني)  )(مفهوم  - 120

برد. در ابيات صورت سؤال نيز  جز يك كفن با خود نمي قبرستان تفاوتي بين فقير و غني نيست، هيچ كس بهگويد در  مي» 2« ةشاعر رباعي گزين

  كند.  هاست و حتّي او نيز با آن بزرگي و شكوه با دست خالي جهان را ترك مي نام اسكندر مطرح شده است كه در كشورگشايي از بهترين نمونه

هاي فارسي (تيزهوشان)پاسخ سؤال
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  23ة صفح  اول متوسطه ة دورهفتم  ةپاي          »بهمن 11 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
  

 )اميراحسان بريري(  )هوش تصويري(  - 121

  است. رنگ شدهدايرة درون مربع است كه  نيم» 4 «است اما در گزينة  رنگ شدهدايرة بيرون مربع  نيم ،»3«و » 2«، »1«هاي  در گزينه
 ) پور خان سهيل حسن(  )هوش تصويري(  - 122

بـه شـكل    قرينه ورو  شكل روبه مثلعمودي فرضي و  چيني سؤال، شكل سمت چپ نسبت به خطدر سطر اول الگوي صورت 
جاي عالمت سؤال  بايد به» 1 «پس سطر دوم الگو نيز بايد چنين باشد، يعني شكل گزينة  تبديل شده است. آن سمت راست

  قرار گيرد.

 ) اشكان يادآورواحد(  )هوش تصويري(  - 123

  :ها از گزينه صورت سؤالمدنظر شكل  

      
 )محيا اصغري(  )هوش تصويري(  - 124

نيسـت، پـس    هيچگـاه   ،دار آن از طـرف دايـره   سؤال، وجـه كنـاري قسـمت     شكل گستردة صورتتا كردن در مكعب حاصل از 

  هر سه نادرست است.» 3«و » 2«، »1«هاي  گزينه
 )حميد اصفهاني(  )هوش ادبي و زباني(  - 125

  بندي افزايش يافته است. ذهن بشر در طبقه ايي، توانبه مرور زمانمتن پيشنهادي: 
 )فاطمه راسخ(  )هوش ادبي و زباني(  - 126

  هاي عصبي. درد است، نه دربارة مغز و سلولها براي مقابله با  اي آنكارهها و راه نسكّارة ممتن درب
 )فاطمه راسخ(  )هوش ادبي و زباني(  - 127

  داند. مي »عامل التهابشناسايي محل التهاب و جلوگيري از انتشار «را در » ها روفنپايبو«متن به وضوح عملكرد 
 )فاطمه راسخ(  )هوش ادبي و زباني(  - 128

  كند. مي عامل التهاب منعديده را از انتشار  رسد و آن سلول آسيب ديده مي روفن به سلولِ آسيبهاي ايبوپ محتويات قرص بق متن صورت سؤال،ط
 )حميد اصفهاني(  )هوش رياضي(  - 129

  آيد: دست مي به است، معادل وزن سه مداد كه از ترازوي دوم، وزن هر كتاب
      

  
  پشتي و وزن يك مداد دانسته شده است. ب معادل وزن يك كولهترازوي اول، وزن دو كتا در

        
  

  كنيم: جايگزين ميطبق معادلة باال، هر كتاب را با سه مداد 

          
  

  معادل وزن پنج مداد است:پشتي  هر كوله وزنپس 

      
  

 )زاده محمدامين طه(  )هوش دقت و تمركز(  - 130

16هاي بيروني هر شمسه داخلي و وجههاي  ضلع دارد. مجموع وجه 16شمسه  2 32   32شمسـه داريـم،   2تاست. و از آنجا كـه 2 64  
سطح مقطع  4است، يعني در مجموع سطح مقطع جلو شكل  2و سطح مقطع پشت شكل  2 ها مقطع هم دارند كه مچنين اين شمسهوجه داريم. ه

64ها ل وجهداريم. پس تعداد ك 4 68  .وجه است  

 هاي استعداد تحليليپاسخ سؤال


