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

  
  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«
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  3:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 
  

 

 (نگاه به گذشته: آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي آرايه - كتاب فارسي 21ي   صفحه(  - 1

  »آميزش او با من، (مثل) الفت موج با كنار است، چرا كه روز و شب با من است و پيوسته از من گريزان است.«خوانيم:  در بيت صورت سؤال مي
  »آميزش او با من«ركن نخست تشبيه (مشبه): 

  »الفت موج و كنار(كناره، ساحل)«به):  بيه (مشبهركن دوم تش
  ع دوم: روز و شب با من و پيوسته گريزان از من بودناكل مصر شبه): ركن سوم تشبيه (وجه

  ركن چهارم تشبيه (ادات تشبيه): در بيت نيامده و پنهان است.  

 پور) خان (سپهر حسن  )ژهوا -  تاب فارسيك 32تا  30هاي  صفحه(  - 2

  ايي، علم فرزانگي: دان
  قلم  ناپذير / فروغ: روشنايي، نور / خامه: نستوه: خستگي

 پور) خان (سپهر حسن  )امال - فارسيكتاب  39ي   صفحه(  - 3

 به همين شكل درست است. » مهارت«و » هيجانات«، »چيرگي«امالي 

 پور) خان (سپهر حسن  )تاريخ ادبيات -كتاب فارسيو بخش اعالم  29ي  صفحه(  - 4

  شاعران پركار زمان خود بود. صائب تبريزي از 

 (افسانه احمدي)  )هاي ادبي و زباني دانش - كتاب فارسي 40ي  صفحه(  - 5

  نقش نهاد دارد. » مردن، آن است«ي  است و در جمله مصدر» مردن«ي  واژه

 (آگيتا محمدزاده)  هاي ادبي و زباني) دانش - كتاب فارسي 31ي  صفحه(  - 6

  سازد. بررسي ابيات: ، نقش مسند نمي»وجود دارد«در معناي » هست«مسند است. دقّت كنيد » بسنده«ي  واژه ،در عبارت صورت سؤال
 نيز مسند نيست.  » وجود داردتري  در زلف تو از زلف توآشفته«فعل غيراسنادي است. در عبارت » نازي«الف) 

 مسند نيست.   نيز» ردبراي من وجود دا ار مغان خطريبستن زنّ از«فعل غيراسنادي است. در عبارت » نزدم«ب) 

 مسند است.  » پريشان«، »پريشان شود آن دل«در عبارت  ج)

 مسند است. » دور«، »ستا هغم دور نبود«د) در عبارت 

 (آگيتا محمدزاده)  )هاي ادبي و زباني دانش - كتاب فارسي 40 ي صفحه(  - 7

   »سته اآراست«، »داني«، »فتد«سه فعل بيت: 
 »به«ي بيت:  حرف اضافه

 (حميد اصفهاني)  )هاي ادبي آرايه - كتاب فارسي 33ي   صفحه(  - 8

  رايي ندارد.  آ واج» 4«ي  شده در گزينه حرف مشخّص

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم - كتاب فارسي 35ي   صفحه(  - 9

خـوانيم:   بيـت مـي   اش قدرت بيشتر است. در كنند اگر اتّحاد وجود داشته باشد، نتيجه، هر دو بيان مي»3«ي عبارت صورت پرسش و بيت گزينه
  » تنهايي ممكن نيست. براي جمع قوتي هست كه از افراد به«

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم - كتاب فارسي 42 ي صفحه(  -10

  زنـد. اگـر كسـي از عشـق سـخني گفـت،       بازد و دم نمي مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه عاشق حقيقي تا منتهاي وجود در راه عشق سر مي
  دهانش را بستند.  نيز همين مفهوم را دارد: اگر اسرار حق را به كسي آموختند،» 1«ي   اوجِ عشق نرسيده است. بيت گزينهبايد گفت هنوز به  مي

 هاي فارسي پاسخ سؤال
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  4:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  

 
 )ابراهيمينگاه به گذشته: درويشعلي (    )قواعد-درسي كتاب 20و  19 يها (صفحه  -11

  درست است..» أنت تكتُبينَ . . «صورت  به

 )وررپ بر ايماناك علي(     )ترجمه - تركيبي (  -12

»: مـن بيتنـا   البعيـدة المكتبـة  «آن/ »: تلـك «نـرفتم/  »: مـا ذهبـت  «سخن پدرم/ »: كالم والدي«پذيرفتم/ »: قبلت«من/ »: أنا«

  ديروز»: أمس/ «مان خانهدور از  ي خانه كتاب

 )پور خديجه علي(    )ترجمه- درسي كتاب 23و  22، 18، 16 يها (صفحه  -13

  :ري ديگها ي درست گزينه ترجمه

  كني؟ كار ميخانه اي برادرم، آيا هر روز در كار»: 2«ي گزينه

  دهي انجام مي»: تَفعلينَ»: «3«ي گزينه

  يادگيري»: متعلُّ»: «4«ي گزينه

 )درويشعلي ابراهيمي(     )ترجمه- درسي كتاب 28و  21، 17 يها (صفحه  -14

  »؟فهمي خوبي مي هاي ساده را به تو معني اين متنآيا : «»2«ي گزينه ي درست عبارت ترجمه

 )درويشعلي ابراهيمي(    )مفهوملغت و  - درسي كتاب 22 ي (صفحه  -15

الوقـت  «صورت  نادرست است و درست آن به »خلقي خوش حسن الخُلق=«ي  كلمه »الوقت مثله= وقت مانند آن است«در توضيح 

  درست است. »مثله (الذَّهب= طال)

  هاي ديگر: تشريح گزينه

  درست است. ».سان در آن است (زبان)ان گرفتاري«»: 1«ي گزينه

  درست است. ».پاهاي آنان است (مادران) بهشت زير»: «2«ي گزينه

  درست است. ».مرگ زندگان (ناداني)«»: 4«ي گزينه

 هاي عربي  پاسخ سؤال
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  5:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 )مريم آقاياري(     )درك مطلب- درسي كتاب 20و  17 يها (صفحه  -16

لين كتاب كامل در قواعـد  او »الكتاب«را نوشت و  آن ،اي است در زبان عربي كه فيروزآبادي نامه لغت »قاموس محيط« ،طبق متن
  را نوشت. آن» سيبويه«زبان عربي است كه 

 )مريم آقاياري(     )درك مطلب- درسي كتاب 20و  17 يها (صفحه  -17

درسـت   ،»كه اين عبارت طبق آن قسمت از متن كه زبان عربي، زبـان ديـن ماسـت    »به زبان عربي است. دعاهاي  كتاب و قرآن«
  است.
  :ي ديگرها ي گزينه ترجمه
  ايرانيان، به زبان عربي زياد خدمت نكردند.»: 1«ي گزينه
  زبان فارسي اندكي با زبان عربي آميخته است.»: 2«ي گزينه
  هاي فرزندان ما به زبان عربي است. از نام اندكي»: 3«ي گزينه

 )پرور اكبر ايمان علي(     )قواعد- درسي كتاب 23 ي (صفحه  -18

(قبل دقائق: چند دقيقه ي  زمان گذشتهزني) با قيد  كوبي، مي اين است كه زمان فعل (تطرق= مي» 4«ي گزينهارت عبنادرستي علت 
  تناسب ندارد.پيش) 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ) متناسب است.بعديام= سه روز أزمان فعل (تحفظين) با قيد (بعد ثالثة »: 1«ي گزينه
  است. متناسببه دنبال . . . گشتيم)  ،فعل (بحثنا عن: جستجو كرديما (ديروز) ب» أمس«قيد زمان »: 2«ي گزينه
  كني) متناسب است. (فردا) با فعل مضارع (تعمل=كار مي »غداً« زمان ديق»: 3«ي گزينه

 )كتاب آبي(    )قواعد- درسي كتاب 20 ي (صفحه  -19

»لينَ«ماضي / » : سمعتمضارع  »: تَعم  
  ها:   تشريح ساير گزينه

  هر دو ماضي » : نَجحوا و رفَعوا«»: 1«ي  گزينه
  هر دو مضارع »: أعرِف و أذكُرُ»: «3«ي  گزينه
 هر دو ماضي  »: وجدتا و ذَهبتا»: «4«ي  گزينه

 )كتاب آبي(    )مكالمه- درسي كتاب 26 ي (صفحه  -20

  صحيح است.  » السونَ هناك.هم ج«صورت  بايد در پاسخ به مكان اشاره شود؛ مثالً پاسخ به ،(كجا) پرسش شود» أين«وقتي با  
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  6:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
  )هاي آسمان پيام(

 (آگيتا محمدزاده)  )پيوند جاودان - كتاب درسي 38و  37هاي  صفحه(  -21

  داند.  بردن به قرآن و اهل بيت خود مي در حديث ثقلين، پيامبر اسالم راه سعادت را پناه

 (حميد اصفهاني)  )همه چيز در دست تو – كتاب درسي 25ي  صفحه(  -22

هـا دسـت يافتـه     ها را داشته به آن نعمت اي كه شايستگي آن نعمت سبب به كسي نرسيده است و هر كس درست به اندازه هاي بهشتي بي نعمت

  شود.  درنگ براي او حاضر مي اي چيزي بخواهد، بي الوصول: در بهشت هر گاه بنده هاي بهشت جاودانه است و گسترده و البتّه سهل است. نعمت

 (حميد اصفهاني)  )همه چيز در دست تو - تاب درسيك 28ي  صفحه(  -23

 مجازات خواهند شد.  اند، دادهچه انجام  خيزند و نسبت به آن انكاركنندگانِ قيامت نيز انسانند، پس در روزِ قيامت به پا مي

 (آگيتا محمدزاده)  )همه چيز در دست تو - كتاب درسي 29ي  صفحه(  -24

راده و اختيـارِ انسـان محـيط و    اي شيطان و نه خواست اطرافيان، بر ميل باطني و  گيرد، چرا كه نه وسوسه هيچ كس گناهانِ انسان را بر عهده نمي

  برد. انساني كه خود اختيار دارد، مسؤول كارهاي خود است.  چيره نيست و آن را از بين نمي

 (آگيتا محمدزاده)  )پيوند جاودان - كتاب درسي 36ي  صفحه(  -25

اي كه به  . درست مثل كوزهن بهره ببردآدانش خود از  و فهم سطح در تواند مي كند، اكرم مراجعه پيامبر جاويداني  هزمعج اينقرآن،  به هركس

  دارد. ي ظرفيت خود از دريا آب برمي اندازه

 هاي عمومي  پاسخ سؤال
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  7:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  )مطالعات اجتماعي(

 (نگاه به گذشته: حميد اصفهاني)  )وظايف دولت - كتاب درسي 18 ي صفحه(  -26

  كه تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران را داراست.  است شهروند ايراني كسي

 پور) خان (سپهر حسن  )ي قضائيه قوه - كتاب درسي 32 ي صفحه(  -27

  خسارت غيرعمد، دادگاه حقوقي دارد و افترا، فحاشي و غصب عنوان، دادگاه كيفري. 

 پور) خان (سپهر حسن  ي قضائيه) قوه - كتاب درسي 32و  31هاي   صفحه(  -28

گذاري ندارد. رئـيس آن نيـز بـا فرمـان      ي قانون هاجراي قوانين است. اين قوه وظيف ي قضائيه در جمهوري اسالمي ايران، نظارت بر وهاز وظايف ق

اند. در  توان به شوراهاي حلّ اختالف هم اشاره كرد كه براي رفع اختالفات در ابعاد كوچكتر به وجود آمده شود. در اين باره مي رهبري تعيين مي

  ي قضاييه هستند و نه برعكس.   اقع اين شوراها تابع قوهو

 پور) خان (سپهر حسن  )ارتباط و رسانه - كتاب درسي 36ي  صفحه(  -29

ايـن  » بازخورد». «ي نقليه ي وسيله راننده«ي پيام،  ، ممنوعيت عبور است. در اين پيام، فرستنده خود تابلو است و گيرنده»ورود ممنوع«پيامِ تابلوي 

  ز توقّف يا تغييرِ مسير راننده است.پيام ني

 (محمدعلي مرتضوي)  )ها هاي اجتماعي و پيشگيري از آن آسيب- كتاب درسي 28تا  26 يها صفحه(  -30

كشـد.   پرخاشگري و نزاع به خشم مربوط است. كسي كه خشم خود را مهار نكند، رفتار عقالني نخواهد داشت و كارش بـه پرخـاش و نـزاع مـي    

 ممكن است از روي كنجكاوي، خودنمايي يا مسائل ديگر به سمت مواد مخدر كشيده و در دام اعتياد به آن گرفتار شوند.  همچنين برخي افراد
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 كتاب آبي)نگاه به گذشته: (    )واژگان -  Student Book - درسيكتاب  20 ي (صفحه  -31

 A: morning(صبح) 

  B: afternoon(بعدازظهر) 
 C: night(شب) 

 )فائزه اكبرزاده(  )واژگان- Workbook - كتاب درسي 11 ي صفحه - Student Book - كتاب درسي 22و  19 يها (صفحه  -32

  هفتگي) 4  در روز هفته )3    در روزهاي هفته )2  در آخر هفته )1
 پور) (علي رضواني    )واژگان-  Student Book - كتاب درسي 71 ي (صفحه  -33

  مطالعه كردن-رفتن-باال رفتن )2    رفتن-انجام دادن-كمك كردن )1
  انجام دادن-گفتن-باال رفتن) 4    تماشا كردن-مطالعه كردن-پرسيدن )3

 )بهزاد كاوياني()واژگان- Student Book - كتاب درسي 22 تا 20 يها (صفحه  -34

  middayروز:   نيمه
 midnightنيمه شب: 

 پور) (علي رضواني)نكات دستوري– Student Book - كتاب درسي 24 ي (صفحه  -35

  :استصورت زير  ردنظر بهي مو جمله
You can say what your nationality is. 

  »توانيد بگوييد مليتتان چيست. شما مي«: ي جمله ترجمه
 پور) (علي رضواني  )و نكات دستوري واژگان– Workbook - كتاب درسي 10 ي صفحه - Student Book - كتاب درسي 20 ي (صفحه  -36

  a.m. : in the morning      كاربرد استفاده براي زمان صبح
 p.m. : in the afternoon and in the evening      كاربرد استفاده براي زمان عصر و غروب

 )فائزه اكبرزاده(    )واژگان-  Student Book - كتاب درسي 69 ي (صفحه  -37

  :استصورت زير  ترتيب ايام هفته به
Saturday-Sunday-Monday-Tuesday-Wednesday-Thursday-Friday 

 )فائزه اكبرزاده()ديكته- Student Book - كتاب درسي 21و  19، 18 يها (صفحه  -38

  موردنظر است. »تلفظ«به معناي  “pronunciation”ي صحيح  ديكته
 )بهزاد كاوياني()مكالمه- Student Book - كتاب درسي 22و  21 يها (صفحه  -39

  :ها ي جمله  ترجمه
A :»يست؟در انگليسي چ فعاليتواژه  ،ببخشيد آقا«  
B :» آنactivity .هست«  
    در انگليسي چيست؟» فعاليت« )1
  آيا شما ايراني هستيد؟ )2
  كنيد؟ كار مي شما در صبح دوشنبه چه )3
  كنيد؟ را هجي مي  طور آن چه) 4

 )كتاب آبي(    )واژگان - Student Book - درسي كتاب 18 ي (صفحه  -40

  ها: ي جمله ترجمه
A» :.؟كمك كنيدتوانيد به او  آيا مي زبان انگليسي شيوا خوب نيست«  
B» :ًاُه، حتما«  
  ) كمك كردن4  ) پختن3    ) مطالعه كردن2  شروع كردن )1

 هاي انگليسي  پاسخ سؤال
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 (نگاه به گذشته: سعيد جعفري)    )عددهاي اول- كتاب درسي 23تا  20 يها (صفحه  -41

[a ,b] (a ,b) a b     
(a,b)هر دو اول هستند پس  bو  aو چون  1   

[a,b] a b     
: ,a ,b ,ab1 هاي شمارنده[a,b]  

  .داردچهار شمارنده مثبت [a,b]پس
 (نگاه به گذشته: فاطمه راسخ)    )عددهاي اول- كتاب درسي 23تا  20 يها (صفحه  -42

اول هستند  4كه نسبت به  20تر از  همه اعداد كم ،باشد) 1برابر  4ها با  اول باشند (ب.م.م آن 4داد كه نسبت به اعدادي بايد به جاي مربع قرار 
  برابرند با:

, , , , , , , , ,1 3 5 7 9 11 13 15 17 19   
  توان به جاي مربع قرار داد. عدد مي 10پس 

 )مجتبي مجاهدي(  )ها چندضلعي- درسيكتاب  33تا  30 يها  (صفحه  -43

اي مركـز   دانيم كه مركز مربع، مركز تقارن آن است. حال گزينـه  قسمت مساوي تقسيم شده است. مي 16ينه يك مربع است كه به هر چهار گز

  درست است.» 3«ي گزينهبنابراين . روي خودش منطبق شود ،دوران دهيم حول مركز تقارن آن180اگرتقارن دارد كه 
  
  
  
  

 )فاطمه راسخ(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23ا ت 20 يها  (صفحه  -44

( , , )

  


   


  

26 2 13
52 4 13 26 52 143 13
143 11 13

   

 )فرزاد شيرمحمدلي(  )ها چندضلعي - درسيكتاب  33تا  30 يها  (صفحه  -45

  حور تقارن (خط تقارن) دارد.م 4قطر و  2مربع 
  االضالع خط تقارن ندارد. متوازي

 5 محـور تقـارن دارد. امـا    6ضلعي منـتظم   6محور تقارن و  5ضلعي منتظم  5ارد. پس تعداد اضالعش محور تقارن د رابرهر چند ضلعي منتظم ب
  درست است.» 3«ي قطر دارد. پس گزينه 9ضلعي منتظم  6قطر و  5ضلعي منتظم 

 )محمد بحيرايي(  )ها چندضلعي - درسيكتاب  37تا  34 يها  (صفحه  -46

y   180 130 50     
d)طبق خطوط موازي و مورب || d || d )1 2   داريم: 3

  

1 2 1
1 2

2 3 2

50
50 45 95

45

ˆd || d x
ˆ ˆ ˆx x x

ˆd || d x

       
  


  


   

  
 )محمد بحيرايي(  )ها چندضلعي - درسيكتاب  33تا  30 يها  (صفحه  -47

  گوييم شكل مركز نقارن دارد. مي ،درجه دوران دهيم و نتيجه دوران روي خودش منطبق شود 180اگر شكلي را حول يك نقطه 

 هاي رياضي عادي پاسخ سؤال
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  10:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 )فرزاد شيرمحمدلي(  )ها چندضلعي - درسيب كتا 33تا  30 يها  (صفحه  -48

  يك هفت ضلعي منتظم داراي هفت خط تقارن است و مركز تقارن ندارد.

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول- درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -49

  است. 4برابر  12و  8ب. م.م دو عدد 

  ها: تشريح ساير گزينه

)»:2«ي گزينه , ) 15 30 15   

)»: 3«ي گزينه , ) 24 6 6   

)»: 4«ي گزينه , ) 3 3 3   

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -50

هستند.  37 و 2است پس آن دو عدد  2عددي فرد است پس يكي از دو عدد زوج و يكي فرد است. تنها عدد اول زوج  لچون مجموع دو عدد او

  است. بنابراين: 19عدد  ،20تر از  چكوترين عدد اول ك بزرگ

 19 2 21   

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27 تا 20 يها  (صفحه  -51

:ضرب دو عدد اول حاصل 530 5 106   

  باشد و عدد ديگر برابر است با: مي 2ها  ها زوج است، يعني يكي از آن كي از آنيحداقل ضرب آن دو عدد، عددي زوج است، پس  چون حاصل

عدد ديگر 106 2 53   

مجموع دو عدد 53 2 55   

خمس مجموع دو عدد اول 
155 115   

 )يسعيد جعفر(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  -52

103 اعداد اول  

, , , ,143 315 52 203   اعداد مركب 141

  .، نه اول است، نه مركب1عدد 

 )سعيد جعفري(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -53

{ }   25هاي اول  شمارنده 5

{ , } 2   200ل او  هاي شمارنده 5

{ , } 2   54اول  هاي شمارنده3

{ , , } 2 3   222اول  هاي شمارنده 37
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  11:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 )حميد گنجي(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -54

nعبارت 2   ت. پس:اس 2چنين تنها عدد اول زوج عدد هم ،همواره عددي زوج است nبه ازاي هر  6

n n

n ( )

   

   

2 6 2 4
2 1 2 4 1 7   

 )سعيد جعفري(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  -55

  اول نيستند. 9و  27ترتيب  به» 3و 2« يها مجموع اعداد اول نيست، در گزينه» 1«ي در گزينه

  19 29 31 79   

 )مه راسخفاط(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  24 يها  (صفحه  -56

7صورت به 91   خورد. خط مي 7پس اين عدد در مضارب عدد  آن هفت است. اول ترين شمارنده شود كه كوچك تجزيه مي 13

 91 7 13   

 )كتاب سه سطحي(  )عددهاي اول- درسيكتاب  24تا  20 يها  (صفحه  -57

aرد است كه هر دو عبارت فرد باشند. پسضرب دو عبارت ف دانيم وقتي حاصل مي b   فـرد اسـت. وقتـيa b      فـرد اسـت كـه يكـي زوج و

 ديگري فرد باشد.

aعددي طبيعي است، پس بايد a-bدر صورت سؤال گفته  b  است كه زوج و اول است. 2باشد. يادتان باشد كه فقط عدد 

 )كتاب سه سطحي(  )عددهاي اول - درسيكتاب 27تا  24 يها  (صفحه  -58

تاسـت. سـپس    24هـا   زنـيم كـه تعـداد آن    را  خـط مـي   2هـاي مركـب    زنيم. سپس مضرب را كه نه اول و نه مركب است خط مي 1ابتدا عدد 

زنيم كه  را خط مي 3هاي مركب  مضرب 39 13 خـورد امـا    دوازدهمين عددي است كه خط مـي  ،3كب هاي مر در مضرب 39پس عدد  3

  اند. بنابراين: هستند كه قبالً خط خورده 3هاي  مضرب 36و  30، 24، 18، 12، 6عددهاي 

  خورد: يكمين عددي است كه خط مي و ، سي39عدد    1 24 12 6 31  

 )كتاب سه سطحي(  )ها چندضلعي- درسيكتاب  37تا  34 يها  (صفحه  -59

ˆ ˆ(DE ||CB AC ) DCB D ˆ ˆD B
ˆ ˆ(DE||CB AB ) AED B

       
   

581 43 58 1011 1
431


  


و
و

 

 )كتاب سه سطحي(  )ها چندضلعي- درسيكتاب  33تا  30 يها  (صفحه  -60

)هاي منتظمي كه تعداد اضالعشان زوج است مركز تقارن دارند. پس: فقط چندضلعي ,n) 2 2  

aهاي تقارن نيز برابر تعداد اضالع چند ضلعي است، يعني تعداد خط n.است  a ( ,n) a n     2 2 2  

 مورب

 مورب
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  12:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
  

 (نگاه به گذشته: فرزاد شيرمحمدلي)    )عددهاي صحيح و گويا-كتاب درسي 14تا  6 يها (صفحه  -61

  
15 232 4 7نسبت به A ي عدد قرينه4 7 152 24 4 4A ( )         

 نگاه به گذشته: مجتبي مجاهدي)(    )عددهاي صحيح و گويا- كتاب درسي 9تا  6 يها (صفحه  -62

  درست است. زيرا صفر معكوس ندارد.»: 3«ي گزينه

)چنين معكوس برابر با خود يك است. هم 1نادرست است. زيرا معكوس عدد »: 4«ي گزينه )1 همان( )1 .است  

 )سعيد جعفري(  )و گويا عددهاي صحيح- درسيكتاب  17تا  14 يها  (صفحه  -63

( ) ( ) /     
56 4 1 1 0 04100 7 8 25   

 )پور خان سهيل حسن(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  17تا  14 يها  (صفحه  -64

ي ساده شده است. در نهايت مخرج لنيز با صورت كسر قب nصورت هر كسر با مخرج كسر بعد ساده خواهد شد. بنابراين مخرج كسر آخر يعني 

  ماند. رت كسر آخر باقي ميكسر اول و صو

m m
... m

n
       

8 9 10 4 287 8 9 7  

nتر از صورت است لذا در تمام كسرهاي اين عبارت مخرج يك واحد كم   28 1 27   

 28 27 55   

 )پور خان سهيل حسن(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب   17تا  10 يها  (صفحه  -65

A ... ( ) ( ) ... ( )             
  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 20171 11 2 2 3 2017 2018 2 2 3 2017 2018 2018 2018  

2017
2017نصف عدد 2018

   است 1009

 )پور خان سهيل حسن(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  5تا  2 يها  (صفحه  -66

( )( )( )...( )...( )

...

...

    


   


   

 

2018 1 2018 2 2018 3 2018 2018 2018 2040
1 2 3 2018

1 2 3 2018

  

  خمس صفر برابر صفر است.

 )هادي پالور(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  5تا  2 يها  (صفحه  -67

  ها برابر است: پس حاصل جمع آن ،شود - 3عدد  6ماند كه قرار است ميانگين اين  عدد باقي مي 6 ،شود وقتي يكي حذف مي .عدد داريم 7در ابتدا 

( )    6 3   مانده عدد باقي 6حاصل جمع  18

         17 12 19 15 12 13 5   عدد 7مع كل حاصل ج 5

( )        5 18 5 18   عدد حذف شده عدد 7جمع  –عدد  6جمع  13

 هاي رياضي موازي پاسخ سؤال
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 )هادي پالور(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  5تا  2 يها  (صفحه  -68

....

( ) ( ) .... ....

             

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 

  

  

 )هادي پالور(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  5تا  2 يها  (صفحه  -69

)ي قرينه )4 نسبت به عدد( )1  خواهد بود 2حاصل برابر  ،بار اين عمل انجام شود 5است و اگر  2برابر.  

  پاسخ صحيح است.» 3«ي گزينه

 )مرتضي اسدالهي(  )عددهاي صحيح و گويا - درسيكتاب  5تا  2 يها  (صفحه  -70

  گيرد: وسط دو عدد قرار مي ،گينبه عنوان ميان 5 عدد

  

  

  

( )    4 10 6   

 )مرتضي اسدالهي(  )عددهاي اول- درسيكتاب  23تا  20 ي  ها (صفحه  -71

. بنابراين %29و  23هستند يعني  لها او تاي آن 2عدد وجود دارد كه فقط  10، 30 و19بين  
2 100   اول هستند.اين اعداد  2010

 )مرتضي اسدالهي(  )عددهاي اول- درسيكتاب  23تا  20 يها  صفحه(  -72

  شود. تر از يك كه هيچ شمارنده طبيعي به جز يك و خودش نداشته باشد اول ناميده مي ي (الف) نادرست است. زيرا هر عدد طبيعي و بزرگ جمله

  تر از يك بنويسيم عدد مركب است. طبيعي بزرگ ي (ب) نادرست است. زيرا اگر بتوانيم عدد طبيعي را به صورت ضرب دو عدد جمله

  شمارنده دارد. 2تر از يك دست كم  ي (ج) نادرست است. زيرا هر عدد طبيعي بزرگ جمله

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول- درسيكتاب  23تا  20 ي  ها (صفحه  -73

  است. 4برابر  12و  8ب. م.م دو عدد 

  ها: تشريح ساير گزينه

)»:2«ي گزينه , ) 15 30 15   

)»: 3«ي گزينه , ) 24 6 6   

)»: 4«ي گزينه , ) 3 3 3   

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -74

هستند.  37و  2است پس آن دو عدد  2 چون مجموع دو عدد اول عددي فرد است پس يكي از دو عدد زوج و يكي فرد است. تنها عدد اول زوج

  است. بنابراين: 19عدد ،  20تر از  ترين عدد اول كوچك بزرگ

 19 2 21   
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  14:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

 )محمدي حسام سلطان(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  -75

: ضرب دو عدد اول حاصل 530 5 106   

  باشد و عدد ديگر برابر است با: مي 2ها  ها زوج است، يعني يكي از آن عددي زوج است، پس حداقل يكي از آن ضرب آن دو عدد، چون حاصل

عدد ديگر 106 2 53   

مجموع دو عدد 53 2 55   

خمس مجموع دو عدد اول 
155 115   

 )سعيد جعفري(  )عددهاي اول - يدرسكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  -76

103 اول عدد  

, , , ,143 315 52 203   اعداد مركب 141

  ، نه اول است، نه مركب.1عدد 

 )سعيد جعفري(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -77

{ }   25هاي اول  شمارنده 5

{ , } 2   200اول   هاي شمارنده 5

{ , } 2   54هاي اول  شمارنده 3

{ , , } 2 3   222هاي اول  شمارنده 37

 )حميد گنجي(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  -78

nعبارت 2   است. پس: 2تنها عدد اول زوج عددچنين  هم ،همواره عددي زوج است nبه ازاي هر  6

n n

n ( )

   

   

2 6 2 4
2 1 2 4 1 7

   

 )سعيد جعفري(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  -79

  اول نيستند. 9و  27ترتيب  به» 3و 2«هاي  مجموع اعداد اول نيست، در گزينه» 1«ي در گزينه

  19 29 31 79   

 )فاطمه راسخ(  )عددهاي اول - درسيب كتا 27تا  24 يها  (صفحه  -80

7صورت به 91   خورد. خط مي 7ترين شمارنده اول آن هفت است. پس اين عدد در مضارب عدد  شود كه كوچك تجزيه مي 13

 91 7 13   
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  15:  ي صفحه                                              ي اول متوسطه ه ي هشتم دور پايه          »آذر 2 آزمون«پاسخ تشريحي 
  

 

  
  
 

 
 )نگاه به گذشته: مهسا اخوان(  )از درون اتم چه خبر -درسيكتاب  25و  24، 22 يها  (صفحه  -81

ها (ذراتي با بـار   اند و پروتون نام مدار به دور هسته در حركت اي به ها (ذراتي با بار الكتريكي منفي) در مسيرهاي دايره در مدل اتمي بور الكترون
 اند. ها در داخل هسته الكتريكي مثبت) و نوترون

 )نگاه به گذشته: سپيده نجفي(  )مت زندگيتغييرهاي شيميايي در خد- درسيكتاب  20 ي  (صفحه  -82

اكسيد و نمـك   دي ديگر واكنش داده و گاز كربن هرگاه قرص جوشان را در آب بيندازيم، اسيدها و جوش شيرين موجود در قرص جوشان با يك
يرين وجـود دارد). اگـر ايـن    شيرين براي توليد گاز وجود ندارد، چون در خود قرص جوشان جوش ش شود (نيازي به اضافه كردن جوش توليد مي

 جا كند. تواند كار انجام دهد و جسمي را جابه تغيير شيميايي در شرايط مناسبي انجام شود، مي

 )عليرضا موچاني(  )از درون اتم چه خبر- درسيكتاب  26و  25 يها  (صفحه  -83

  ها: وتوپزدر اي
  ها يكسان تعداد پروتون-
  عدد اتمي يكسان -
  تعداد نوترون متفاوت-
  عدد جرمي متفاوت -

 .14و  13، 12از  اند عبارت ها در طبيعت دارد كه اعداد جرمي آن ايزوتوپ 3نكته: كربن 

 )زاده آبادي الهام ملك(  )تنظيم عصبي-درسيكتاب  34و  32، 31، 29 يها  (صفحه  -84

هم  ،كند. اين اعصاب و نخاع مرتبط ميهاي بدن را به بخش مركزي دستگاه عصبي يعني مغز  ل اعصابي است كه تمامي قسمتمشا يبخش محيط
هاي ديگر بدن  هاي حركتي را از بخش مركزي به دستگاه رسانند و هم پيام هاي مختلف و محيط به بخش مركزي مي اهگهاي حسي  را از دست مپيا

 كنند. هاي حركتي منتقل مي به ويژه اندام

 )اميرطاها شاطري(  )تغييرهاي شيميايي در خدمت زندگي - درسيكتاب  20 ي  (صفحه  -85

 شود. اكسيد توليد مي دي پيوندد و نمك و گاز كربن در اثر انداختن يك قرص جوشان در آب يك واكنش شيميايي به وقوع مي

 )سپيده نجفي(  )از درون اتم چه خبر- درسيكتاب  27و  24 يها  (صفحه  -86

  .نوترون است 6پروتون و  6شامل اين عنصر هسته توجه شود كه 
حتما اين مدار پر خواهد بود.  در مدار دوم نيز   ،باشد 2تر از  هاي اتم بيش گيرد و اگر تعداد كل الكترون الكترون قرار مي 2حداكثر  ول در مدار ا
 مدار سوم.سپس تواند وجود داشته باشد و ابتدا اين مدار بايد پر شود  الكترون مي 8حداكثر 

 )سپيده نجفي(  )تنظيم عصبي- درسيكتاب  32و  31 يها  (صفحه  -87

هاي بدن نيز هست. بخش سـفيد در   النخاع تا كمر امتداد دارد. نخاع، مركز برخي از انعكاس ها قرار گرفته است و از بصل نخاع درون ستون مهره
  ها شبيه طناب سفيد رنگ است. نخاع، بخش خاكستري را احاطه كرده است و به همين علت نخاع درون ستون مهره

تـر از   ي اين افراد در حفظ تعادل بـيش  بنابراين توانايي مخچه ،كنند ي خود را تقويت مي تر، مخچه ژيمناستيك كار با تمرين بيشبندبازان و افراد 
 افراد عادي است.

 )سپيده نجفي(  )از درون اتم چه خبر- درسيكتاب  24تا  22 يها  (صفحه  -88

  ها: علت نادرستي ساير گزينه
  نئون است. نماد شيميايي عنصر Ne»: 2«ي گزينه
  الكترون دارد. 3 ،وم الكترونيدالكترون و در مدار  2 ،در مدل اتمي بور، اتم بور در مدار اول الكتروني»: 3«ي گزينه
  ، نوترون ندارد.دارد 1ي كه عدد جرمي كنيد كه هيدروژن مشاهده ميكتاب درسي  22ي  صفحه 1در شكل »: 4«ي گزينه

 )ولمجيد بيان(  )درون اتم چه خبر از - درسيكتاب  23و  22 يها  (صفحه  -89

 هـا  پروتونبا  ها الكترونتعداد هاي خنثي  در اتماست. دقت شود  Nاين عنصر نيتروژن با نماد شيميايي  ، كتاب درسي 23 با توجه به جدول صفحه
  است. ها نوترونو   ها پروتونو عدد جرمي مجموع تعداد  ها پروتونبرابر است. عدد اتمي برابر تعداد 

 )زاده آبادي الهام ملك(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب 34و  30تا  28 يها  (صفحه  -90

انـد و   كنـد، ولـي بـا هـم مـرتبط      چپ بدن را واپايش مـي  هاي نيمة ، فعاليتخم ي راست كره راست بدن و نيم هاي نيمة فعاليت خي چپ م كره يمن
 باشند. ي بدن هم نقش داشته هاي همان نيمه در كنترل فعاليت توانند مي مخهاي  كره بنابراين نيمهاي مشترك هم دارند.  فعاليت

 )سپيده نجفي(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب  31و  30 يها  (صفحه  -91

  تنها عبارت (ت) صحيح است.
ها تعـادل   اض آنفرستد كه با انقب ها مي ها، پيام حركتي را براي ماهيچه مخچه حاوي كرمينه است. مخچه بعد از بررسي اطالعات دريافتي از اندام

 شود. بدن در هر حالتي حفظ مي

 هاي علوم پاسخ سؤال
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 )رانيباف محمدحسين عرب(  )از درون اتم چه خبر-درسيكتاب  26و  25، 23، 22 يها  (صفحه  -92
pها : تعداد پروتون  /eها : تعداد الكترون  /nها : تعداد نوترون  

A A A x x

A A A

p n e (p n )

p n e ( )

   

   

4
4 24 96

   

هاي آن نيز با هم برابر  ها و الكترون تعداد پروتون ،جايي كه اين اتم خنثي است ها برابر است و از آن رونها با نوت تعداد پروتون Aدانيم در اتم  مي
  است. بنابراين:

A A A A A A A Ap n e p n e p p        3 96 32   
  ي آن برابر است. موجود در هسته  دانيم عدد اتمي يك عنصر، با تعداد پروتون مي

 )مبينا فتحي(  )درون اتم چه خبر از-درسيكتاب  27و   25، 22 يها  (صفحه  -93
  نوترون خواهد داشت: 10پروتون و  10 بنابراينها با هم برابر است.  و پروتون ها الكترون دارد و در حالت خنثي تعداد الكترون 10 خنثياين ذره در حالت 

  10 10  نوترون + پروتون = عدد جرمي 20

 )مبينا فتحي(  )از درون اتم چه خبر-درسيكتاب  27و  25، 24، 22 يها  (صفحه  -94

Bو يـون  Aاتـم   ،ه به خالي بودن مدار سـوم جبا توگيرند،  الكترون قرار مي 8 و 2ترتيب حداكثر  دوم بهو در مدل بور در مدار الكتروني اول  2 
)الكترون 10هر دو  ) 2 8 Bوندانيم ي دارند. مي10 2  تـر از تعـداد    ، دو عـدد بـيش  در آن ها تعداد پروتوندو الكترون از دست داده پس
  هاست. بنابراين: الكترون

  10 2   Bهاي اتم  تعداد پروتون 12
 )رپو فرزاد كرم(  )تنظيم عصبي- درسيكتاب  32تا  29 يها  (صفحه  -95

النخـاع   توسط بصل و فشار خون هايي مثل تنفس، ضربان قلب دقت كنيد واپايش فعاليتكنند.  را به شكل صحيح كامل مي عبارتموارد (ب و ت) 
  د.كن مخ و مخچه را به نخاع وصل مي ،شود كه در ساقه مغز قرار دارد. ساقه مغز انجام مي

  بررسي موارد نادرست:
  هاي بدن، نخاع است. الف) مركز برخي انعكاس

دسـتگاه عصـبي    رسـانند، جـزء   مركزي دستگاه عصـبي مـي  هاي مختلف بدن و محيط به بخش  هاي حسي را از دستگاه حسي كه پيام پ) اعصاب
 محيطي هستند.

 )وچانيعليرضا م(  )در خدمت زندگي شيمياييهاي تغيير - درسيكتاب  20 ي  (صفحه  -96
 »ينجوش شير اسيدهاي موجود در قرص جوشان  نمك  اكسيد  دي گاز كربن«

 )وچانيعليرضا م(  )از درون اتم چه خبر - درسيكتاب  23 ي  (صفحه  -97
118  عنصر شناخته شده  

90  به شكل عنصر يا تركيب عنصر در طبيعت 

 )كتاب آبي(  )از درون اتم چه خبر- درسيكتاب  26و  25، 23، 22 يها  (صفحه  -98
  ها + عدد اتمي = عدد جرمي تعداد نوترون

 :nها عداد نوترونو ت :pها تعداد پروتون

( x ) x x p        5 24 4 30 6 4 6 24 

 )كتاب آبي(  )تنظيم عصبي- درسيكتاب  33و  32 يها  (صفحه  -99
  ي موارد صحيح هستند.  ، بقيهBبه غير از مورد 

  .گيرد منشأ ميمغز آن از جفت  12نخاع و از  جفت آن 31اند كه  جفت 43اعصاب متصل به دستگاه عصبي مركزي 
 )محمدعرفان اردستاني(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب  32و  31 ،29، 28 يها  (صفحه  - 100

  ي مغز است نه نخاع. هاي ساقه نخاع يكي از بخشلا النخاع قرار داشته و بصل گره حيات در بصل
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  هاي شيمي) (سؤال
 )آرين توسل(  )مخلوط و جداسازي مواد- درسيكتاب  4و  3 يها  (صفحه  - 101

  صحيح است.» 4«ي ، گزينهتاب درسيك 4ي  با توجه به فكر كنيد صفحه
  ها: نادرستي ساير گزينه

  اند. بيوتيك) هر دو سوسپانسيون شربت معده و شربت پادزيست (آنتي»: 1«ي گزينه
  تشكيل شده است.شونده  حالل و حلجزء  2هر محلول حداقل از »: 2«ي  گزينه
 توانند مايع، گاز و يا جامد باشند. ها مي محلول»: 3«ي گزينه

 )مجيد بيانلو(  )مخلوط و جداسازي مواد- درسيكتاب  3و  2 يها  فحه(ص  - 102

 اند. و ساير موارد مخلوطي خالص  مادهنمك طعام 

 )محمدعرفان اردستاني(  )مخلوط و جداسازي مواد- درسيكتاب  6و  5 يها  (صفحه  - 103

:گرم / / 42 4 5 37   درجه سلسيوس 30جرم محلول در دماي  5

/گرم
x / A


 

37 5 25 7 5125      
x

:
/

25
125 37   درجه سلسيوس 30در دماي  5

  آوريم: دست مي جرم آب موجود در محلول را به
/گرمآب،  / 37 5 7 5 30   

  درجه سلسيوس برابر است با: 50حل شده در اين محلول در دماي  Aمقدار 
/گرم / 7 5 4 5 12   

  آوريم: دست مي گرم آب حل شود را به 100درجه سلسيوس در  50تواند در  كه مي Aر  مقدار حداكث

گرم  
x

x


  
12 100 12 4030 100 30   

 )كتاب آبي(  )مخلوط و جداسازي مواد- درسيكتاب  6و  5 يها  صفحه (  - 104

:  »:1«ي گزينه y g


   
60 80   C30در دماي30160

:  »:2«ي گزينه y g


   
70 50   C35در دماي35100

:  »:3«ي گزينه y ~ / g


  
50 115 38   C25در دماي33150

:»:                                                            4«ي گزينه y g


   
80 50   C40در دماي40100

  هاست. تر از ساير گزينه بيش» 4«ي ، در گزينه xميزان نمك  ،با توجه به محاسبات انجام شده
 )وچانيمعليرضا (  )در خدمت زندگي تغييرهاي شيميايي- درسيكتاب  12تا  9 يها  (صفحه  - 105

  يك تغيير شيميايي زيانبار است. ،پوسيدن كاغذ همانند زنگ زدن آهن
  هاي نادرست: ريح گزينهتش

  پوسيدن كاغذ هم يك تغيير شيميايي است.»: 1«ي  گزينه
  جوشيدن آب يك تغيير فيزيكي است.»: 3«ي  گزينه
 .كنيم را مشاهده مي ي محلولكاهش دما ،در آزمايش قرص جوشان در آب»: 4«ي  گزينه

  

 هاي علوم (پيشرفته) پاسخ سؤال

  گرم آب 100
 گرم آب 50

  xگرم نمك  80
y  گرم نمكx  

  گرم محلول 160
 گرم محلول 80

  xگرم نمك  60
y  گرم نمكx  

  گرم آب 100
 گرم آب 50

  xگرم نمك  70
y  گرم نمكx  

  گرم محلول 150
 گرم محلول 115

  xگرم نمك  50
y  گرم نمكx  

  Aگرم 
  گرم محلول

  Aگرم 
  گرم محلول

  Aگرم 
  آبگرم 

  Aگرم 
  آبگرم 
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  )فيزيكهاي  (سؤال
 )نگاه به گذشته: مبينا فتحي(  )الكتريسيته- درسيكتاب  83تا  81 ي  ها (صفحه  - 106

  بررسي موارد:
  رسانا، بنابراين عبارت درست است.الف) آب ناخالص و مغز مداد

  هم بدن انسان و هم فلزات رسانا هستند.  نادرست است، زيرا ب) 
  نما القا كرد. ار الكتريكي در برقتوان ب ي پالستيكي باردار كه نارساناست، نيز مي ج) نادرست است. زيرا با ميله

  د) درست است.
 )هادي پالور(  )الكتريسيته- درسيكتاب  88و  87 يها  (صفحه  - 107

Iجريان الكتريكي    

Rمقاومت E، ولتاژ باتري : :   ،E
I

R
 1 مپرسنجعدد آ  

Vولتاژ باتري RI E   1 سنج عدد ولت  

E»: 1«ي گزينه E
V E V ,I I

R R
    2 1 2 1

2 1 12 2 4 2 2   

E»: 2«ي گزينه E
V E V ,I I

R R
    2 1 2 1

1 1
2 2 2   

»: 3«ي گزينه
E E

V E V , I I
RR

    2 1 2 1

1
1 1 2

12 2
2

   

»: 4«ي گزينه
E E

V E V , I I
R R

    2 1 2 1

1
1 1 1 12
2 2 2 2  

 )اميرحسين ناظريان(  )ناطيسمغ- درسيكتاب  92تا  90 يها  (صفحه  - 108

  ها: بررسي ساير گزينه
  تري دارند. هاي آهنربا، خاصيت مغناطيسي قوي قطب»: 1«ي گزينه
  توان بدون تماس آهنربا و آهن، در آهن خاصيت مغناطيسي ايجاد كرد. در القاي مغناطيسي مي»: 2«ي گزينه
 د.كنن ديگر را دفع مي نام يك بارهاي الكتريكي هم»: 4«ي گزينه

 )اميرحسين ناظريان(  )مغناطيس- درسيكتاب  91 ي  (صفحه  - 109

اسـت   Sتواند يك آهنربا باشد كه سر نزديك به آهنرباي آن قطب  مي A شيءجذب آهنربا شده است. بنابراين  A شيءبا توجه به فرض سؤال 
حتماً آهنرباست و سر نزديك  B شيءنربا نباشد. ولي آه A شيءفلزي باشد و جذب آهنربا شود. بنابراين ممكن است  اي شيءتواند  كه مي يا اين

  ) را خواهد داشت تا نيروي دافعه ايجاد شود.Nنام (قطب به آهنربا قطب هم
 )كتاب آبي(  )الكتريسيته- درسيكتاب  82و  81 يها  (صفحه  - 110

كنيم،   را به آونگ الكتريكي باردار نزديك مي ي فلزي خنثي است، وقتي آن چون كره
كه بارهاي الكتريكي  طوري ، بارهاي الكتريكي مثبت و منفي در آن القا شده بهمطابق شكل

منفي در نزديكي آونگ الكتريكي فلزي و بارهاي مثبت در دورترين نقطه از آونگ، يعني 
نام  جا كه بارهاي غيرهم گيرند. از آن ي فلزي قرار مي در انتهاي سمت راست كره

شود. پس از تماس آونگ با  ي فلزي مي يكي جذب كرهربايند، آونگ الكتر ديگر را مي كي
ي آونگ از كره دور  شود و گلوله ي آونگ و كره هر دو مثبت مي كره، بار الكتريكي گلوله

  شود. مي
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  )شناسي و زمين شناسي زيستهاي  (سؤال

 )نگاه به گذشته: محمدعرفان اردستاني(  )حس و حركت- درسيكتاب  40تا  38 يها  (صفحه  - 111

 شوند. ي دهان نيز يافت مي هاي چشايي، عالوه بر روي زبان، در ديواره گيرنده

 )زاده آبادي الهام ملك(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب   34و  30تا  28 ي  ها (صفحه  - 112

انـد و   رتبطكند، ولـي بـا هـم مـ     هاي نيمةي چپ بدن را واپايش مي ، فعاليتمخ ي راست كره راست بدن و نيم هاي نيمة فعاليت مخي چپ  كره يمن

 باشند. ي بدن هم نقش داشته هاي همان نيمه توانند در كنترل فعاليت هاي مغز مي كره هاي مشترك هم دارند. بنابراين نيم فعاليت

 )سپيده نجفي(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب  31و  30 يها  (صفحه  - 113

  تنها عبارت (ت) صحيح است.

ها تعـادل   فرستد كه با انقباض آن ها مي ها، پيام حركتي را براي ماهيچه ات دريافتي از انداممخچه حاوي كرمينه است. مخچه بعد از بررسي اطالع

 شود. بدن در هر حالتي حفظ مي

 )بهروز زارعي(  )حس و حركت - درسيكتاب  43و  41 يها  (صفحه  - 114

  ي گوش مشاهده كرد. توان در نوك بيني همانند الله نادرست است. غضروف را مي»: 1«ي گزينه

  نادرست است. غضروف نرم و قابل انعطاف است.»: 2«ي زينهگ

 در مفاصل است. ها نادرست است. غضروف مانع اصطكاك استخوان»: 4«ي گزينه

 )بهروز زارعي(  )حس و حركت - درسيكتاب  37 ي  (صفحه  - 115

  با زجاجيه است.كيه نام دارد كه در تماس بش ،ي چشم ترين اليه داخليكتاب درسي،  37ي  صفحه 2با توجه به شكل 

  ها: تشريح ساير گزينه

  .نام داردي داخلي چشم، شبكيه  اليه»: 1«ي گزينه

  شود. ي صلبيه ساخته مي اليه دامهايه از كتاب درسي، قرن 37ي  صفحه 2با توجه به شكل »: 2«ي گزينه

 فرستند. س سري قشر مخ ميهايي است كه اثر نور را به پيام عصبي تبديل كرده و به قسمت پ داراي ياخته»: 3«ي گزينه
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 )محمدعرفان اردستاني(  )حس و حركت- درسيكتاب  42و  41 يها  (صفحه  - 116

  هاي نادرست: بررسي گزينه

  ني در ساق پا قرار دارند. ني و نازك هاي درشت هاي زندزيرين و زبرين در ساق دست و استخوان استخوان»: 3و  1«هاي گزينه

  هاي خوني است. ن در بدن انسان توليد ياختههاي استخوا يكي از نقش»: 4«ي گزينه

 )محمدعرفان اردستاني(  )حس و حركت- درسيكتاب  40و  38، 37 يها  (صفحه  - 117

  هاي نادرست: بررسي گزينه

شـوند كـه هـر     هاي مخروطي خود شامل سه نوع گيرنده مي اي دارند كه گيرنده هاي نوري چشم دو نوع مخروطي و استوانه گيرنده»: 1«ي گزينه

  هاي قرمز، آبي و سبز حساس است. ك به يكي از رنگي

  تر است. هاي مخروطي بيش اي مسئول ديد سياه و سفيد بوده و تعدادشان در چشم از گيرنده هاي استوانه گيرنده»: 2«ي گزينه

  داري هستند كه در بخش حلزوني گوش داخلي قرار دارند. هاي مژه هاي صوتي، ياخته گيرنده»: 3«ي گزينه

 )محمدعرفان اردستاني(  )حس و حركت- درسيكتاب  45تا  43 يها  ه(صفح  - 118

  موارد (الف، ب، ت) نادرست هستند.

  بررسي موارد نادرست:

  هاي صاف عمل غيرارادي دارند. عمل ارادي و ماهيچهمعموالً هاي اسكلتي،  الف) ماهيچه

  .شود هاي صاف انجام مي ن مردمك چشم، توسط ماهيچهدب) عمل باز و بسته كر

  كند. ها متصل مي ها را به استخوان ماهيچه كه ت) طناب سفيد رنگي به نام زردپي از جنس بافت پيوندي است

 )محمدعرفان اردستاني(  )تنظيم عصبي، حس و حركت-درسيكتاب  38و  37، 31، 30 يها  (صفحه  - 119

  موارد (ب و پ) صحيح هستند.

  مركز حس شنوايي بخش گيجگاهي قشر مخ است.

  هاست. كره چپ و راست و كرمينه در بين آن ي مخچه است كه شامل دو نيم دهنده نشان Dچنين  هم

  بررسي مورد نادرست:

  خ است.مدهنده قسمت پيشاني قشر  نشان C) قرار دارد ولي Aسري قشر مخ ( الف) مركز حس بينايي، در بخش پس

 )اردستاني محمدعرفان(  )تنظيم عصبي - درسيكتاب  32و  31، 29، 28 يها  (صفحه  - 120

  ي مغز است نه نخاع. هاي ساقه نخاع خود يكي از بخشلا النخاع قرار داشته و بصل گره حيات در بصل
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 (نگاه به گذشته: رمضان عباسي)    )عددهاي اول- كتاب درسي 23تا  20 يها (صفحه   - 121

ab است، چون تر از يك بزرگ مجذور يك عدد طبيعيab  پس  .عليه دارد سه مقسومa  يعنياست  2خودa  2    
  مجذور يك عدد طبيعي است. ،آن عدد ،فرد باشد يهاي عدد عليه نكته: هرگاه تعداد مقسوم

 )حميد گنجي(  )عددهاي اول- درسيكتاب  27تا  20 يها  (صفحه  - 122

11برابر 47047دد ع   اول نيست. ،پذير است بخش 11پس چون بر  است.4277
  باز هم حاصل فرد است.  ،يك عدد فرد به هر تواني برسد

2001عددي زوج و 2376عددي فرد است و حاصل 2475دانيم كه حاصل پس مي   باشد. مي 1

فرد + زوج + زوج= فرد  24 23 20075 76 1   
 پذير است. بخش 2بر حتماً پس  ،شده چون حاصل عددي زوج

 )حميد گنجي(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  - 123

  پذير است. بخش 5و  7، 11، 13بر اعداد اول  65065عدد 

    265065 5 7 11 13   
 )مجتبي مجاهدي(  )ها چندضلعي- درسيكتاب  36تا  34 يها  (صفحه  - 124

ˆ ˆˆ: A (B C)     180 180 120 60    مثلثABC   
  

B̂ˆ ˆBC D B ( )    
3 1 40 BEمورب و 12 || DF   

D̂ˆچون C 3 40 است، پس مثلثDCF پس: ،الساقين است متساوي  
AF CF ˆˆCF DF DF AF D A ( )    2 2 2   

ˆ ˆ ˆD D D
ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆD D D A B D

ˆ ˆ ˆA B D

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆD D A B A A A A

         
   

          





  

1 2 3
1 2 3 1 1

1 1

2 3 1 2 1 2 1

180

180

40 80 40

   

2پس ،است60و بنابراين برابر Âبرابر Â2و Â1چون جمع 50Â  1و 10Â    :و در نتيجهˆˆ ˆD (B A )   1 1180 90   
 )فاطمه راسخ(  )عددهاي اول - درسيكتاب  23تا  20 يها  (صفحه  - 125

: ,    3 3 3 3 3 3   شمارنده اول آن است. 3رقمي كه فقط  2اعداد  3
: 5   ول آن است.شمارنده ا 5كه فقط  رقمي 2اعداد  5
: , ,    3 5 3 3 5 3 5  شمارنده اول آن است. 5و  3رقمي كه  2اعداد  5

 )بنيامين قريشي(  )عددهاي اول - درسيكتاب  27تا  24 يها  (صفحه  - 126

به تعداد 100تا  1از  100 5 بـراي اولـين بـار خـط      ،نباشـند  3يـا   2كه مضرب  5هايي از  وجود دارد. آن مضرب 5مضرب  20يعني  20
  خورند. مي

, , , , , , , , ,10 20 30 40 50 60 70 80 90   نيز هستند 2كه مضرب  5مضارب  100
, , , , ,15 30 45 60 75   نيز هستند 3كه مضرب  5مضارب  90

, , , , , 25 35 55 65 85  خورند اولين بار خط ميبراي كه  5هايي از   مضرب 95

 )بنيامين قريشي(  )اه چندضلعي- درسيكتاب  37 تا 34 يها  (صفحه  - 127

(تيزهوشان) رياضيهاي  پاسخ سؤال
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  ) پس با هم موازي هستند. BEخط  خط عمود هستند (يعني پاره هر دو بر يك پاره EDو  FCچون 
:در مثلث ABE    

B̂ ˆBAE ( )
Ê

      



   



50 180 90 50 40
90

   

FAEˆساز است پس:  نيم AGچون   20   

ˆˆAG GFC FAE   20و موربFC || ED FC || AD   

BFCˆاما چون  90 پس: ،است  

ˆ ˆGFB GFC    90 90 20 70      
 )علي ارجمند(  )ها چندضلعي - درسيكتاب  37تا  34 يها  (صفحه  - 128

z)چون خطوط , y , x)موازي و خط(AB)پس ،مورب استˆ ˆB D1 ˆ،(Bz)ساز بودن خاطر نيم چنين به ، هم1 ˆ ˆB B D 1 2   .پس: 1

   

  بنابراين: 

ˆ ˆ ˆB B D

ˆ ˆ ˆB B B

    

    

  

  

1 2 1

1 2

180 110 70

70 70 140
   

ˆ ˆ ˆ ˆˆ: A B C C C        180 30 140 180 10    مثلثABC  

  
 

 )ي ارجمندعل(  )ها چندضلعي - درسيكتاب  37تا  34 يها  (صفحه  - 129

  پس: ،است  180مجموع زوايا CDEدر مثلث

Ê

D̂ ( )

  

     

  

     

1

1

180 30 150

180 12 150 180 162 18
   

  

ˆ ˆ ˆBAD BAE D   1 18 موربAB || CD, AD  

 )كتاب سه سطحي(  )ها چندضلعي- درسيكتاب  37تا  34 يها  (صفحه  - 130

 

 

 

     
A B

B C (A C C ) (B B D)

C D


       


 

1

2 1 21 1 2
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 )افسانه احمدي(  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 131

  ي عاطفي است.  دو جمله» چه سنگدلم«و » چه تنگدلم«هاي  جمله

 پور) خان (سپهر حسن  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 132

  ها: هايي براي رد ديگر گزينه فعل آينده در ابيات نيست. مثال

   وهجمله:  ؟ / شبهخواهم درد سر چه مي  ي پرسشي: / جمله روشنايي ببخش از آن نورمي امري:  جمله

 پور) خان (سپهر حسن  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 133

بـال مـرغ   «ي  نيز در جملـه » بال«آمده است و متمم است. » اندر«ي  پس از حرف اضافه» حال«اند.  قافيه» بال«و » حال«هاي  واژه ششمدر بيت 

 نهاد است. » انديشه بريزد

 پور) خان (سپهر حسن  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 134

شود پس از حرف اضافه آمده است  تبديل مي» من«كه به » م«، ضمير »از آن نورم روشنايي ببخش: از آن نور به من روشنايي بخش«ي  در جمله

شـود مفعـول    تبـديل مـي  » من«به  كه» م«، ضمير »از در خويشتن مكن دورم: من را از در خويشتن دور مكن«ي  جملهدر و متمم است. همچنين 

  است. 

 )آگيتا محمدزاده(  )هاي ادبي و زباني دانش(  - 135

  هر دو اسنادي است. » در هبوط اين چاه هستم«و » در راه هستم«ي  دو جمله

 )آگيتا محمدزاده(  )ادبيهاي آرايه(  - 136

  به) است. هركن دوم تشبيه (مشب» پرده«مانند شده و » پرده«به » عفو«، »ي عفو پرده«در تركيب 

 )آگيتا محمدزاده(  )هاي ادبي آرايه(  - 137

  ي تشبيهي است و ركن چهارم (ادات تشبيه) آشكار نيست.  اضافه» مرغ انديشه«در اين بيت تركيب ». وقتي كه«در بيت يعني » چون«دقّت كنيد 

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم(  - 138

آن را در «يعنـي  » در پناه آرش«و » آن را به راه بياور«يعني » به راه آرش«بيت، قافيه است. در » پناه«و » راه«قافيه نيست، » آرش«دقّت كنيد 

  »پناه بياور.

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم(  - 139

  مفهوم مشترك دو بيت اين است كه خداوند براي انسان كافي است. 

 (حميد اصفهاني)  )مفهوم(  - 140

  شود.  ا عقل انساني درك نميگويد خداوند ب نيز مثل بيت مد نظر، شاعر مي» 4«ي  در بيت گزينه

  

(تيزهوشان) فارسيهاي  پاسخ سؤال




