
9595ماه ماه   اسفنداسفند  66  آزمونآزمون

ي اول متوسطهي اول متوسطه  دورهدوره  هفتمهفتمي ي   پايهپايه

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

 »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«



  3:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)زهرا قمي: نگاه به گذشته(  )هاي ادبي فارسي، دانشكتاب  85 ي  صفحه(  - 1

.ي يكسان دارند و نه معناي نزديك نه ريشه» سرود«و » درس«واضح است كه 

    )حميد اصفهاني(  )فارسي، واژهكتاب  96ي   صفحه(  - 2

بو اي خوش ماده: عبير

    )پور خانسپهر (  )فارسي، امالكتاب  93تا  89 يها  صفحه(  - 3

.به همين شكل درست است» تحسين و تشويق«امالي 

    )پور سپهر خان(  )هاي نوشتاري، امال كتاب مهارت 66 ي  صفحه(  - 4

.شوند به همين شكل نوشته مي» بينجامد«و » ذكر«، »بهر«هاي  واژه

    )سپيده فلّاحي(  )فارسي، تاريخ ادبياتكتاب و بخش اعالم  88ي   صفحه(  - 5

.اشاره كرد... وان اشعار وين، دين، زادالمسافريتوان به سفرنامه، وجه د ياز آثار او م. ن صورت سؤال معرّف ناصرخسرو استمت

    )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي كتاب فارسي، دانش 84 ي  صفحه(  - 6

چـو«: خـوانيم  در مصـراع ب مـي  . اليـه اسـت   مضـاف » سحر«مسندند و » شمع«و » صبحهمچو «نهاد است و » تو«توان گفت  در مصراع الف، مي

.مسند است» زار بنفشه«نهاد است و » تربت«كه » .زار شود درگذرم، تربتم بنفشه

    )سپيده فلّاحي(  )هاي ادبي فارسي، دانشكتاب  89ي   صفحه(  - 7

آمـده اسـت، ايـن» را«نمـاي   ، نقش»رميدن«و » دنپري«هاي  ، با توجه به اين كه پس از واژه»رميدن را بياموز«و » پريدن را بياموز«در جمالت 

.هستند ها مفعول واژه

)پور سپهر خان(  )هاي ادبي فارسي، دانشكتاب  94و  93هاي   صفحه( - 8

».دادم يآن م  صد جان دگر بر سر من كاش .، ياد بادديرقص يو جان م يردروز كه دل ب آن«: خوانيم ميصورت سؤال در بيت 

.است» گذشته«، هر دو افعالي به زمان »دادم من مي«و » رقصيد جان مي«هاي  جملهواضح است كه افعال 

    )زهرا قمي(  )فارسي، مفهومكتاب  95 ي  صفحه(  - 9

.ي ابيات آمده است ، در همه»1«ي جز در بيت گزينه به   بيند، ي آن را مي كند نتيجه اين مفهوم كه انسان هر كاري مي

    )حميد اصفهاني(  )ي، مفهومفارسكتاب  79 ي صفحه(  -10

گويد يـك انـار خنـدان بـاقي انارهـا را نيـز ؤال ميبيت صورت س. كنند ، تأثير همنشين را بيان مي»2«ي  هم بيت صورت سؤال و هم بيت گزينه

.گويد پسر نوح در اثر همنشيني با بدان، خاندان نبوتش را از دست داد مي» 2«ي  كند، بيت گزينه خندان مي

هاي فارسيپاسخ سؤال



  4:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)خديجه عليپور: نگاه به گذشته ( )قواعد - درسيكتاب  34ي   صفحه(  -11
،)11(، أحـد عشَـرَ  )10(، عشـرة )9(، تسعة)8(، ثمانية)7(، سبعة)6(، ستّة)5(، خمسة)4(، أربعة)3(، ثالثة)2(، اثنان)1(واحد

)12(اثناعشَرَ
    )مريم آقاياري( )ترجمه - درسيكتاب  42ي  صفحه( -12

/خريدم: »اشتريت«/ من : »أنا«/ ارزان : »خيصةر«/  ها قيمت لباس: »قيمة المالبس«/ بود  :»كانت«
پيراهن زنانهيك : »فستاناً واحداً«/ از بازار: »وقالس  من«

    )مريم آقاياري(  )ترجمه -درسيكتاب  45و  40، 39هاي   صفحه( -13

.)است  در ترجمه نيامده» ه«ضمير(. صحيح است» آن را گرفتم«صورت  به» أخذتُه«ي  ترجمه
پيراهنتآن پيراهن

    )مريم آقاياري( )ترجمه- هاي تركيبي سوال( -14

:ها تشريح ساير گزينه
ما  هتل: »فُندقُنا«: »2«ي گزينه
آن: »ذلك«: »3«ي گزينه
هاي زنانه لباس: »نسائيةالمالبس ال«: »4«ي گزينه

    )ابوالفضل تاجيك(  )ترجمه - درسيكتاب  44ي   صفحه( -15

».باال بردمدوستم؟ پرچم ايران را   اي باال برديچه چيزي را «
    )ابوالفضل تاجيك(  )لغت - درسيكتاب  42و  40هاي   صفحه( -16

.است) وارح(و وگ معناي گفت به» سخني ميان دو نفر«
هزار) 4   گران     ) 2چادر         ) 1: ها ي ساير گزينه ترجمه

    )سيد محمدعلي مرتضوي(  )مكالمه - درسيكتاب  39ي   صفحه( -17

.عدد بيايد ،بايد در جواب »چند«معناي  به» كم«ي پرسشي  با توجه به كلمه
)چند روز شما در مشهد هستيد؟ يك هفته(

    )سيد محمدعلي مرتضوي(  )قواعد - درسيكتاب  43ي   صفحه(  -18

.خواندمز سعدي چيزي خواندي؟ اشعاري ا چه
.)آيد ل شخص مفرد مياو ،م شخص مفرددر پاسخ دو: (نكته

    )سيد محمدعلي مرتضوي(  )قواعد - درسيكتاب  46و  42، 40، 39هاي   صفحه( -19

به فعل ه با توج»ر بيايد، پسكّصورت مذ بايد به» وحدك«ن نيز در ضمير مربوط به آ) ركّدوم شخص مفرد مذ(» ذهبت
.حيح استص» دكوح«

    )سطحي كتاب سه( )لغت -هاي تركيبي سؤال(  -20
.، مفرد است»تلفن همراه«به معناي » جوال«ولي  ،ها جمع مكسرند  گزينه ساير

هاي عربيپاسخ سؤال



  5:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)هاي آسمان پيام( 
    )پور سپهر خان: نگاه به گذشته(  )درسي، برترين بانو، افتخار بندگيكتاب  92و  86 يها  صفحه(  -21

داند و درستي و نادرستي اعمـال را همـين شـناخت خداونـد ي بقره، خداوند صالح بندگان را بهتر از ايشان مي وشانزده سوره ي دويست طبق آيه
آن براى شما بهتر باشد و شايد چيزى را دوست بداريد و آن براى شما بدتر باشـد، و خـداو شايد چيزى را خوش نداشته باشيد «: كند تعيين مي

».دانيد ياند و شما نمد يم} شما را صالح{
    )پور سپهر خان(  )كتاب درسي، ستون دين 110 ي  صفحه(  -22

هـا و نماز را به پا دار كـه بـدون شـك نمـاز از گناهـان و زشـتي      «خوانيم  مي »المنكَرِ و الفَحشاء عنِ يتَنه الصّالةَ إِنَّالصّالة  أَقمِ و«ي  در آيه
.ايد حفظ شودكه البتّه متن آيه ب ».دارد بازمي

    )حميد اصفهاني(  )درسي، ستون دينكتاب  113و  112هاي  صفحه(  -23
اما نيت از اركان نماز است، يعني از واجباتي است كـه اگـر درسـت ادا نشـود، نمـاز. قنوت از واجبات نماز نيست، پس نماز محمود صحيح است

.يعني نماز حسين باطل است. صحيح نيست
    )پور سپهر خان(  )درسي، به سوي پاكي كتاب 102 ي  صفحه(  -24

.شود اي خون نجس نمي آب دريا آب جاري است كه با قطره. شود ي خون، نجس ميا آب درون ليوان، حكم آب قليل را دارد كه با قطره
    )رويا ميرعاليلو(  )درسي، به سوي پاكيكتاب  104 ي  صفحه(  -25

.باشد شكخ آن است كه زمين مطهِر بودنيكي از شروط 
)مطالعات اجتماعي(
    )سپيده فلّاحي(  )درسي، منابع آب و خاككتاب  85ي   صفحه(  -26

.، از عوامل از بين رفتن خاك استدرپي يك محصول در زمين و استراحت ندادن به خاك غذايي و كشت پي صرف بيش از حد موادم
)احيسپيده فلّ(  )درسي، منابع آب و خاككتاب  85و  84 ي  صفحه(  -27

هوموس خاك در مناطق مركزي ايران به دليل خشكي هوا و كمبود بارندگي كم اسـت و بـين نهادهـاي حكـومتي، حفاظـت از خـاك در ايـران
.خيزداري استبها، مراتع و آ ي سازمان جنگل برعهده

    )حميد اصفهاني(  )درسي، منابع آب و خاككتاب  79و  78هاي   صفحه(  -28
.است داخلي  ،»قم«ي آبريز رود  ، درياي خزر و حوضه»گرگان«و رود » دسفيدرو«ي آبريز  حوضه

    )بنيامين قريشي(  )درسي، جمعيت ايرانكتاب  76ي    صفحه(  -29
. بـودن پرجمعيـت شـده اسـت     تهران نيز به دليل پايتخت. هاي البرز و زاگرس، خاك حاصلخيز و بارندگي فراوان دارند نواحي پرجمعيت كوهپايه

.ي خوزستان، وجود منابع نفت و گاز است اما علّت تراكم جمعيتي ناحيه. ر هم كه اصالً تراكم جمعيتي بااليي ندارددشت كوي
    )بنيامين قريشي(  )درسي، جمعيت ايرانكتاب  74و  72 يها صفحه(  -30

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

x /
x

  
1 45 75000000 1666666 775000000 45

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

/1666666 7 1700000

هاي عمومي پاسخ سؤال

 نفر      كيلومترمربع



  6:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)بهزاد كاوياني: گدشته به نگاه()واژگان—Student Book—درسي كتاب54 ي صفحه( -31
  :هاي سال  ماه  ترتيب

January- February- March- April- May- June 
July- August- September- October- November- December 

)فائزه اكبرزاده()واژگان - Student Book-كتاب درسي 23 ي  صفحه(  -32
دوست) 4                عمه، خاله) 3             مادر) 2                 پدر) 1

)پور علي رضواني()مكالمه - Student Book-كتاب درسي 29و  26، 23هاي  صفحه(  -33
»شغل مادر شما چيست؟« :A:   ها ي جمله ترجمه

B: »او خانه دار است.«
:ها ساير گزينه ي ترجمه

مادر شما چندسال دارند؟) 1
هستند؟ آيا ايشان معلم انگليسي شما) 2
تولد او چه زماني است؟) 4

)بهزاد كاوياني()ديكته - Student Book-كتاب درسي 64و  63، 61، 60 هاي صفحه(  -34
.مورد نظر است) دستكش(به معناي ) gloves(صحيح  ي ديكته

)پور علي رضواني()واژگان - Student Book-كتاب درسي 65تا  59هاي  صفحه( -35
نانوا  -قرمز -كاله  -لباسيك دست ) 1
نقاش -كمربند-كاله-پيراهن) 2
پيشخدمت -كمربند-كاله  -لباسيك دست ) 3
خلبان -پلوور -كمربند -پيراهن) 4

)فائزه اكبرزاده()ديكته - Student Book-كتاب درسي 59 ي صفحه(  -36
.مورد نظراست) پليسمأمور (به معناي ) policeman(و ) مهندس(به معناي ) engineer(صحيح  ي ديكته

)پور علي رضواني()واژگان - Student Book-كتاب درسي 58 ي صفحه(  -37
».شماست برادر پسر مادر شما،«: ي جمله ترجمه

شوهر) 4             دايي  -عمو) 3             دختر ) 2         برادر) 1
)عباس توسليان()واژگان - Student Book-كتاب درسي 66و  29،65 ي صفحه( -38

:اير گزينه هاترجمه صحيح س
خاكستري) 1
قهوه اي) 2
شلوار) 4

)فائزه اكبرزاده()واژگان - Workbook-كتاب درسي 58 ي صفحه( -39
».پوشند ميهم مردان و هم زنان چكمه «: جمله ي ترجمه

گفتن) 4            نشستن    ) 3كمك كردن     ) 2پوشيدن     ) 1
)عباس توسليان()ديكته - Student Book-كتاب درسي 28 ي صفحه(  -40

.مورد نظر است) ظاهر و سيما(به معناي ) appearance(صحيح  ي ديكته

هاي انگليسيپاسخ سؤال



  7:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)فرزاد شيرمحمدلي: نگاه به گذشته()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -41

:پس. تر است ا برابر عدد كوچكه م آن.م.تر و ب م اين دو عدد برابر عدد بزرگ.م.چون يك عدد مضربي از عدد ديگر است پس ك

[a, a] a2 2

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

(a, a) a
   

2 22 22

)هومن صلواتي: نگاه به گذشته()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -42

( , )
( , ) [ , ]

[ , ]

 
     

35 56 7 35 56 35 56 7 280 196035 56 280
:ضرب آن دو عدد است بنابراين برابر با حاصل يددع ،دو عدد» م.م.ك«در » م.م.ب«ضرب  توجه داشته باشيد كه حاصل

(a,b) [a,b] a b ( , ) [ , ]       35 56 35 56 35 56 1960

)مجتبي مجاهدي()سطح و حجم - كتاب درسي 75 تا 73  ي ها صفحه( -43

كه ببينيم براي اين. شود اضافه مي چه درون استخر است به حجم آنمتر مكعب  25 ،افتد متر مكعب داخل استخر مي 25به حجم  يوقتي جسم

.را محاسبه كرد استخر ي مساحت قاعدهبايد ابتدا  ،چه ارتفاعي داردمتر مكعب آب  25

:متر، پس 6متر مكعب است و ارتفاع آب  300آب  ي حجم اوليه

متر مربع 
300 استخر) كف( ي مساحت قاعده506

:در نتيجه

/متر سانتي50متر سانتي 0 5 /متر100  
25 1 0 550 آيد ارتفاعي كه آب باال مي2

)مجتبي مجاهدي()سطح و حجم - كتاب درسي 75 تا 73ي  ها صفحه(  -44

ست، پسمتر ا 2چاه  ي كه دهانه جا از آنمتر است،  2متر و قطر  60چاه به شكل يك استوانه با ارتفاع . آوريم دست مي ابتدا حجم چاه را به

.شعاع چاه يك متر است

مترمكعب   1 1 3 60 180ارتفاعحجم چاه= حجم استوانه = مساحت قاعده

توان درست كرد بايد حجم متر مي سانتي 2و  2، 3چند مكعب مستطيل با اضالع به درون چاه هاي ريخته شده  كه ببينيم با خاك حال براي اين

پس حجم ،كند پيدا مي كاهشدرصد  20حجم چاه  ،ريزد ها مي چون وقتي خاك. دست بياوريم را بهبه درون چاه هاي ريخته شده  خاك

.درصد حجم چاه است 20هاي ريخته شده  خاك

مترمكعب  180 5 ؟ها حجم خاك= درصد حجم چاه 20 36
 

20 5180 100

000/000/36 ههاي ريخته شد پس حجم خاك. مترمكعب است سانتي 000/000/1پس هر متر مكعب . متر است سانتي 100ر، چون هر مت

:حال. متر مكعب است سانتي

  
 

36000000 30000003 2 توان ساخت يي كه ميها مستطيل  تعداد مكعب2

هاي رياضي عاديپاسخ سؤال

ي ريخته شدهها حجم خاك   
حجم مكعب مستطيل



  8:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)حميد گنجي()سطح و حجم - كتاب درسي 75 تا 73ي  ها صفحه(  -45
:برابر خواهد بودصورت حجم آن  در اين ،نشان دهيم hرا را با  ن و ارتفاع آ rاستوانه را با  ي عاع قاعدهاگر ش

r r h  ارتفاعمساحت قاعده=V =حجم اوليه
:شود و بنابراين تبديل مي h4تفاع به و ار r3برابر كنيم، شعاع به  4برابر و ارتفاع را  3حال اگر شعاع قاعده را 

V ( r) ( r) ( h) (r r h) V

V

         3 3 4 9 4 36حجم جديد

Vبنابراين به اندازه . برابر حجم اوليه است 36پس حجم جديد،  V V 36 كه دست آوردن اين براي به. است به حجم اوليه اضافه شده35
.استVچند درصد حجم اوليه يعني V35كه است بايد ديد  چند درصد به حجم اوليه اضافه شده

?  V35
100  V

)حميد گنجي()سطح و حجم - كتاب درسي  75 تا 73ي ها صفحه( -46
:كنيم سبه ميمحا استذوزنقه ي اين منشور را كه  ابتدا مساحت قاعده

)واحد مربع )  
    

20 15 4 35 2 702 ذوزنقهمساحت 2

حجم منشور، واحد مكعب 35 2 70
hارتفاع منشور واحد h   70 70 1

)حميد گنجي()سطح و حجم - كتاب درسي  75 تا 73ي ها صفحه(  -47
حجم حوض، متر مكعب   3 4 2 جم حوضح24

حوضحجم خالي كسر  
1 21 3 3  

حجم خالي حوض، متر مكعب 
224 163

دقيقه 16 4 4
.شود دقيقه پر مي 4متر مكعب در 16پس  .شود ميحوض متر مكعب آب وارد  4هر دقيقه 

)ميد زرين كفشح()سطح و حجم - كتاب درسي  75 تا 73 ي ها صفحه(  -48
متر سانتي  6 2 شعاع استوانه 3

متر مكعب سانتي  3 3 حجم استوانه5

متر مكعب سانتي
    

3 4 10 3 4 حجم منشور52

  
  

 
3 3 5 3

3 4 5 4  

)ميد زرين كفشح()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -49
:كنيم را محاسبه مي 35و  28م اعداد .م.ابتدا ب

 35 5 7
  28 2 2 7

( , )35 28 7

[ , ]

   
 

     

56 2 2 2 7
7 7 1

56 7 7 2 2 2 56
  

%درصد اضافه شده  35 100 3500
مقدار اضافه شده

حجم اوليه

مجموع دو قاعده       ارتفاع

  حجم استوانه
حجم منشور
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)فاطمه راسخ()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  65ي  ها صفحه( -50

[ , ]3 5 15
.شود براي اولين بار چراغ روشن مي 15 ي در دقيقه

 ي در دقيقه 2 15 .شود براي دومين بار چراغ روشن مي30

 ي در دقيقه 3 15 .شود براي سومين بار چراغ روشن مي45

 ي در دقيقه 4 15 .شود چراغ روشن ميبراي چهارمين بار 60

ي بين دفعات اول و چهارم روشن شدن چراغ،  پس فاصله 60 15 .دقيقه است45

)بنيامين قريشي()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  65ي  ها صفحه(  -51

[ , ]6 8 24
بار شانزدهمينبراي دو  اينكه حساب كنيم  گيرند براي اين كنار يكديگر قرار مي بار دومينبراي  جدانه و هوياز شروع حركت متر  24پس از 

:گيرند يمكجا كنار هم قرار 

متر 15 24 360

)بنيامين قريشي()سطح و حجم - كتاب درسي 75تا  73ي  ها صفحه( -52
:كنيم ابتدا حجم مكعب مستطيل را محاسبه مي

متر مكعب سانتي  15 10 12 1800

hسانتي متر h     75 1800 24 حجم منشور12

)هومن صلواتي()سطح و حجم - كتاب درسي 72تا  70ي  ها صفحه(  -53
جانبي تشكيل يال و سه وجه نهشود كه اين شكل از  مشاهده مي: پهلو مطابق شكل مقابل است شكل منشور سه

:است شده

 9 3 6
)هومن صلواتي()سطح و حجم - كتاب درسي 75تا  73ي  ها صفحه(  -54

  : حجم پارچ برابر است با

متر مكعب سانتي    3 10 10 30 حجم كل= مساحت قاعده ارتفاع9000

:ها حجم يخ

 متر مكعب سانتي    100 2 2 2 ها حجم يخ =ها تعداد يخحجم هر قطعه800

:حجم آب

 متر مكعب سانتي  9000 800 حجم آب= ظرف حجم كل  -ها حجم يخ 8200

/ 
8200 10 حجم يخ  حجم آب به نسبت25800

)فرزاد شيرمحمدلي()سطح و حجم - كتاب درسي75تا  73 ي  ها صفحه(  -55
ن اولحجم آب برابر است با حجم مخز

متر مكعب  10 15 حجم آب150

rمتر rh h h /        3 2 2 150 12 5مكعبمتر150حجم استوانه

 نصف
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)يرمحمدليشفرزاد ()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  62ي ها صفحه( -56

.هاست ضرب آن ها برابر با حاصل م آن.م.ها برابر يك و ك م آن.م.چون هر دو عدد اول هستند پس ب

[a,b] ab
ab

(a,b)
 1

)هادي پالور()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62ي  ها صفحه(  -57

.دارد ي طبيعي عدد يك عددي طبيعي است ولي فقط يك شمارنده

.برابر يك باشدتواند  دارند نمي 2ي  دهدو عدد زوج چون هر دو شمارنم .م.بو  برابر يكدو عدد فرد متوالي هميشه م .م.ب

)هادي پالور()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه( -58

:ها بررسي عبارت

b، بنابراين ها است ي هر دوي آن م دو عدد شمارنده.م.ب) الف

x
3 عددي صحيح است.

رابر است با خود آن عددبا خودش بطبيعي م هر عدد .م . ب ) ب

)) ج n, n ) n 2 2 3 2

م.م.ب ،باشد aمضربي از آن عدد ديگر برابر يك و اگر و آن عدد ديگر  aم . م . ب عددي اول باشد و عدد ديگر مضربي از آن نباشد، aاگر ) د

.است aبرابر ها  آن

)سطحي كتاب سه()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه( -59

  )12و  9= ( 3:  »2«ي گزينه)  10و  5= ( 5: »1«ي گزينه

  )72و  18= ( 18: »4«ي گزينه)    53و  43= ( 1:  »3«ي گزينه

)سطحي كتاب سه()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه(  -60

.شود م دو عدد مي. م. تر ب كوچك پذير است، عدد وقتي عددي بر عدد ديگر بخش
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)فرزاد شيرمحمدلي: نگاه به گذشته()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه( -61
:پس. تر است ها برابر عدد كوچك م آن.م.تر و ب م اين دو عدد برابر عدد بزرگ.م.چون يك عدد مضربي از عدد ديگر است پس ك

[a, a] a2 2
[a, a] a

(a, a) a
(a, a) a

   
2 22 22

)هومن صلواتي: نگاه به گذشته()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -62
( , )

( , ) [ , ]
[ , ]

 
     

35 56 7 35 56 35 56 7 280 196035 56 280
:ضرب آن دو عدد است بنابراين برابر با حاصل يعدد ،دو عدد» م.م.ك«در » م.م.ب«ضرب  توجه داشته باشيد كه حاصل

(a,b) [a,b] a b ( , ) [ , ]       35 56 35 56 35 56 1960
)عزيزاهللا علي اصغري()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي64تا   62 ي  ها صفحه(  -63

انتخاب پيمانهگنجايش  برايم گنجايش دو سطل را .م.بتوانيم هر دو سطل را خالي كنيم بايد باستفاده از پيمانه ترين تعداد  كمبا كه  براي آن

:كنيم
  
   

18 2 3 3
24 2 2 2 3

( , )   18 24 2 3 6
م.م.ب=پيمانهحجم =  6ليتر 

:با اين ظرف اگر بخواهيم دو سطل را خالي كنيم داريم

 بايد پيمانه را پر و خالي كنيم ليتري 24بار براي خالي كردن سطل  4ليتري،  18بار براي خالي كردن سطل  3  3 4 7

)عزيزاهللا علي اصغري()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي64تا   62ي  ها صفحه(  -64
     
     

240 2 2 2 2 5 3
144 2 2 2 2 3 3

( , )      240144 2 2 2 2 3 48 

)محمد جواد محسني()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -65
.هاست آنيكي از تر يا برابر  ها كوچك عليه مشترك هر دو عدد، از هر دوي آن ترين مقسوم رگبز

)فرزاد شيرمحمدلي()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62ي  ها صفحه( -66
:كنيم ها را بررسي مي گزينه

( , )
)

( , )
 

56 38 21 138 42 2
( , )

)
( , )

 
56 28 282 228 42 14
( , )

)
( , )

 
56 32 83 432 42 2

( , )
)

( , )
 

56 42 14 14 42 42 42 3

هاي رياضي موازيپاسخ سؤال
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)هادي پالور()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  65 ي ها صفحه(  -67
   24 2 2 2 3
   36 2 2 3 3

ساعت= روزشبانه 3     2 2 2 3 3 م.م.ك72

بار با هم كارتون پخش 3روز شبانه  10پس از بنابراين كنند،  زمان كارتون پخش مي بار اين دو شبكه هم روز يكشبانه  3ا ساعت ي 72هر 
.اند كرده

)محمد جواد محسني()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -68

 [ , ]

( , )
 

 
18 24 72 23 48 36 3 12

)محمد جواد محسني()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس67تا  62ي  ها صفحه(  -69
.دو عدد هستند  م آن.م.مضارب مشترك دو عدد، مضارب ك

 
 

4 2 2
6 2 3

[ , ]    4 6 2 2 3 12
,تعداد= 8 , , , , , , 12 24 36 48 60 72 84 12عدد دو رقمي  مضارب96

)مجتبي مجاهدي()د اولها و اعدا شمارنده - كتاب درسي67تا  62ي  ها صفحه(  -70
.با يك برابر خود آن عدد است يم هر عدد.م.ك

)مجتبي مجاهدي()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  62ي  ها صفحه(  -71
.عدد استم آن دو .م.م و ب.م.ضرب ك د برابر حاصلضرب دو عد حاصل

  18 2 ضرب حاصل36
)حميد گنجي()ها و اعداد اول شمارنده - ب درسيكتا 67تا  62ي  ها صفحه(  -72

.هاي يك عدد محدود و تعداد مضارب آن نامحدود است تعداد شمارنده
)حميد زرين كفش()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 67تا  62ي  ها صفحه(  -73

:كنيم را محاسبه مي 35و  28م اعداد .م.ابتدا ب

 35 5 7
  28 2 2 7

( , )35 28 7

[ , ]

   
 

     

56 2 2 2 7
7 7 1

56 7 7 2 2 2 56
  

)فاطمه راسخ()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  65ي  ها صفحه( -74
[ , ]3 5 15

.شود براي اولين بار چراغ روشن مي 15در دقيقه 
در دقيقه  2 15 .شود براي دومين بار چراغ روشن مي30
در دقيقه  3 15 .شود براي سومين بار چراغ روشن مي45
در دقيقه  4 15 .شود براي چهارمين بار چراغ روشن مي60
ي بين دفعات اول و چهارم روشن شدن چراغ،  پس فاصله 60 15 .استدقيقه 45
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)بنيامين قريشي()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  65ي  ها صفحه(  -75

[ , ]6 8 24

دو براي شانزدهمين بار كجا كه حساب كنيم اين گيرند براي اين متر از شروع حركت دانه و هويج براي دومين بار كنار يكديگر قرار مي 24پس از 

:گيرند كنار هم قرار مي

متر 15 24 360

)فرزاد شيرمحمدلي()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي67تا  62ي ها صفحه(  -76

.هاست ضرب آن ها برابر با حاصل م آن.م.ها برابر يك و ك م آن.م.چون هر دو عدد اول هستند پس ب

[a,b] ab
ab

(a,b)
 1

)هادي پالور()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62ي  ها صفحه(  -77

.دارد ي طبيعي عدد يك عددي طبيعي است ولي فقط يك شمارنده

.تواند برابر يك باشد دارند نمي 2ي  م دو عدد زوج چون هر دو شمارنده.م.فرد متوالي هميشه برابر يك و ب م دو عدد.م.ب

)هادي پالور()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه( -78

bها است، بنابراين  ي هر دوي آن م دو عدد شمارنده.م.ب) الف: ها بررسي عبارت

x
3 عددي صحيح است.

م هر عدد طبيعي با خودش برابر است با خود آن عدد.م . ب ) ب

)) ج n, n ) n 2 2 3 2

م.م.باشد، ب aو آن عدد ديگر برابر يك و اگر آن عدد ديگر مضربي از  aم . م . ب عددي اول باشد و عدد ديگر مضربي از آن نباشد، aاگر ) د

.است aها برابر  آن

)سطحي سهكتاب ()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه( -79

.برابر يك است 42و  25م دو عدد .م.ب

)سطحي سهكتاب ()ها و اعداد اول شمارنده - كتاب درسي 64تا  62 ي ها صفحه(  -80

:صورت زير است م هاي اعداد به. م. ب

164816
832241648723240




),(

),(),,(),(
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)محمد جواد محسني: نگاه به گذشته ( )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 47ي  صفحه(  -81

.شود آب كره گفته مي صورت جامد، مايع و بخار هستند، هاي موجود در اتمسفر، سطح و درون زمين كه به مجموعه آب  به

)الهام ملك آبادي: نگاه به گذشته ( )سفر آب درون زمين - كتاب درسي55 ي  صفحه(  -82

به همين دليلتر هستند و  درشت دانه Bنسبت به خاك  Aي خاك  تر است، پس ذرات تشكيل دهنده بيش Aعت عبور آب از خاك چون سر

.دارد تري در خود نگه مي چون آب را براي مدت بيش  ،تر است براي كشاورزي مناسب Bخاك 

)لي اصغري ععزيز اهللا( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 70تا  66 يها  صفحه(  -83
.صحيح هستند» ت«و » ب«موارد 

:تشريح موارد نادرست
.شود در باتري انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي) الف
.ندارد هم گرانشي ولي لزومي به داشتن انرژي پتانسيل ،انرژي جنبشي ندارد ير جسم ساكنه) پ

)محسنيمدجواد مح( )منابع انرژي -كتاب درسي 76و  74 ي  صفحه(  -84
.تجديدپذير هستند هاي انرژي وجزذكر شده در سؤال ساير موارد   هاي فسيلي، به غير از سوخت

) علي اصغريعزيز اهللا( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 67و  66 يها  صفحه(  -85
.شود جا مي ابهنيرو ج جهتزيرا نيرويي به توپ وارد مي شود و توپ در   شود، كار انجام مي» 3«ي  فقط در گزينه

)فرزاد كرم پور(  )منابع انرژي - كتاب درسي 79 ي  صفحه(  -86
.كنند انرژي الكتريكي تبديل مي هرا بباد هاي بادي  انرژي جنبشي  آيد و توربين در اثر گرم شدن نابرابر سطح زمين به وجود مي دبا

)فرزاد كرم پور(  )منابع انرژي - كتاب درسي 74 ي  صفحه(  -87
  : ي نادرستها تشريح گزينه

.به زمان زيادي احتياج دارندشدن هاي فسيلي براي تشكيل  سوخت: » 1«ي  گزينه
.هستندانرژي ناپذير  منابع تجديد واي جز هاي هسته هاي فسيلي همانند سوخت سوخت :»2«ي  گزينه
حاصل ،كردند درياها زندگي ميدر ويژه  ن و بهكه روي زمي) بيني ذره(هاي فسيلي از بقاياي برخي گياهان و جانداران  سوخت: »3«ي  گزينه

.شوند مي
)فرزاد كرم پور(  )منابع انرژي - كتاب درسي 73 ي  صفحه(  -88

:استتر به صورت زير  تر به كم ي كشورها از بيش هاي گوناگون در همه درصد مصرف انرژي
هسته سوخت–% 9. )  . .برق و  –باد  –انرژي خورشيدي ( – %23زغال سنگ – %24گاز طبيعي – %38نفت   %6اي هاي

)محمد جواد محسني( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 71 ي  صفحه(  -89
:آوريم توسط هر دو شخص را به دست مياز مواد غذايي ابتدا مقدار انرژي جذب شده 

kJانرژي حاصل از غالت 250 8 2000
kJانرژي حاصل از كيك 300 16 4800

:دست آيد هاي پياده روي به كنيم تا اختالف دقيقه تقسيم مي 14آوريم و سپس به عدد  دست مي اختالف انرژي اين دو شخص را به

دقيقه   
28004800 2000 2800 20014  

هاي علوم عاديپاسخ سؤال
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)سام طاليي( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 69 تا 67 يها   صفحه( -90

.ت است، پس داراي انرژي جنبشي استدر حال حرك از كمان، چون تير رها شده

)زهرا قمي( )هاي آن انرژي و تبديل -كتاب درسي 70تا  68 ي  صفحه(  -91

شود و به گرما اك بين گلوله و سطح مصرف ميجسم در هنگام حركت براي غلبه بر مقاومت هوا و اصطك گرانشيمقداري از انرژي پتانسيل 

.رسد نمي C ي  در نتيجه گلوله به نقطه ،شود تبديل مي

)زهرا قمي(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 70 ي  صفحه(  -92

ديگر و يا از شكل به شكليشود، بلكه از  آيد و خود به خود نابود نمي  وجود نمي  كند كه انرژي خود به خود به بيان ميانرژي قانون پايستگي 

.جهان ثابت استشود، اما مقدار كل انرژي در  صورتي به صورت ديگر تبديل مي

)آبادي الهام ملك(                                                                                                                                                                 )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 67و  66 يها   صفحه(  -93

.شود تبديل مي جنبشيكن هم مانند پنكه، انرژي الكتريكي به انرژي  در مخلوط

)آبادي الهام ملك( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي65و  63 يها  صفحه(  -94

.ترين ويژگي انرژي، قابليت تبديل شدن آن از يك شكل به شكل ديگر است مهم

)اميرحسين برادران()هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 67تا  65ي ها  صفحه(  -95

.شود و انرژي جنبشي جسم صفر است اگر جسم حركت نكند، كاري انجام نمي

ماند، انرژي اما چون ارتفاع ثابت مي ،نادرست است»  پالف، ب و «بنابراين موارد  ،تر شود از طرفي ممكن است انرژي جنبشي جسم بيش

.ماند پتانسيل گرانشي جسم ثابت مي

)كتاب سه سطحي( )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 66 تا 64 يها  صفحه(  -96

)d:جايي جابه ، F:، نيروW:كار( :ترين ارتفاع روي زمين قرار داشته باشند ترين سطح و كم از بزرگ بايد

JWdFW

JWdFW

JWdFW

W

3100
1520

2100
1020

1100
520

444

333

222

1
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)سطحي  كتاب سه()هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 66و  65 ي ها صفحه(  -97

.جايي و در نتيجه مقدار كار صفر است پس مقدار جابه  ،ي خود بازگشته است به مكان اوليهجسم كه  اين  به دليل

)هادي پالور()هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 70تا  66 يها صفحه(  -98

روي توانـد   مـي    ي آونگ به قطعـه چـوب،   گلولهدر اثر برخورد شود و  بريم، انرژي پتانسيل گرانشي در آن ذخيره مي ي گلوله را از سطح زمين باال ميوقت

نسـيل گرانشـيانـرژي پتا   تري رها شود، تر و از ارتفاع بيش ي آونگ بيش هر چه جرم گلوله .شود جا شدن قطعه چوب  دهد و باعث جابه چوب كار انجام 

ثيري در انـرژي پتانسـيل گرانشـي آن و در نتيجـهمدت زمان نگه داشتن گلوله تأ .شود تر مي جايي قطعه چوب بيش به تري در آن ذخيره شده و جا بيش

ت، در نتيجه هر چـه جـرمتري نياز اس جا كردنش به انرژي بيش به  براي جا  تر باشد، طرفي هر چه جرم قطعه چوب بيش از. جايي قطعه چوب ندارد به جا

.تري خواهد داشت جايي كم به جا  تر باشد، به ازاي يك مقدار انرژي پتانسيل گرانشي معين، قطعه چوب بيش

)مجيد بيانلو(  )هاي آن انرژي و تبديل – درسي كتاب 65 ي صفحه(  -99

.شود تواند سبب انجام شدن تمام موارد ذكر شده در سؤال  وارد كردن نيرو به يك جسم، مي

)محمدحسين ضيايي(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي  69و  68هاي   صفحه(  - 100

ي اوج اضـافه آن تـا نقطـه   گرانشـي كنيم، هر چه سنگ از سطح زمين فاصله بگيرد بر مقدار انرژي پتانسيل  طرف باال پرتاب مي وقتي سنگي را به

آن كاسـته گرانشـي از مقدار انرژي پتانسيل  ،شود ر چه به سطح زمين نزديك ميكند ه طرف پايين حركت مي پس از آن، وقتي سنگ به .شود مي

).صفر است انرژي پتانسيل گرانشي برابردر سطح زمين مقدار (شود  مي



  17:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)شيميهاي  سؤال(

)مجيد بيانلو: نگاه به گذشته( )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه -كتاب درسي 10تا  8 يها  صفحه(  - 101
پس با. است ليتر آب در آن وجود داشته ميلي 80،  ليتر است و قبل از انداختن جسم در اين استوانه ميلي 100ي مدرج برابر  جايش استوانهگن

:كنيم ريزد، حجم جسم را محاسبه مي ليتر از آب استوانه بيرون مي ميلي 5كه  توجه به اين
ليتر ميلي   100 80 5 حجم جسم25

  
50 چگالي225

 2 2

)سام طاليي( )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - كتاب درسي 7 ي  صفحه(  - 102

.صحيح هستندتمام موارد 

)آبادي الهام ملك( )گيري در علوم و ابزارهاي آن اندازه - كتاب درسي 11 ي  صفحه(  - 103

.گيري توجه شود گيري بايد به ميزان دقت وسيله اندازه در نوشتن نتيجه اندازه و اند با تقريب همراه ها همواره گيري اندازه

)لو حميدرضا ميرعالي( )ها الفباي مواد اتم - كتاب درسي  21 ي  صفحه( - 104

ها و نوترون ، پروتون تعداد الكترون               هاي سازنده       تعداد و نوع اتم     سازنده      نوع ذره

الكترون است، بنابراين در هر مولكول 8اتم اكسيژن است و هر اتم اكسيژن داراي  2اكسيد داراي  دي با توجه به شكل باال، هر مولكول كربن

.الكترون هستند 16هاي اكسيژن در مجموع داراي  اكسيد اتم دي كربن

)لو حميدرضا ميرعالي(  )ادها الفباي مو اتم - كتاب درسي 20و  19 يها  صفحه(  - 105

.باشند ي موارد صحيح مي همه

هاي علوم پيشرفتهپاسخ سؤال

  جرم
 حجم

  گرم   
 ليتر ميلي

گرم
ليتر ميلي

گرم
متر مكعب سانتي

  گرم
 ليتر ميلي
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)فيزيكهاي  سؤال(

)سام طاليي: نگاه به گذشته( )سازي مصرف انرژي گرما و بهينه - كتاب درسي 86و  84، 83ي ها  صفحه(  - 106
.موارد پ و ت صحيح هستند

:تشريح موارد نادرست

.دهند با تغيير رنگ دما را نشان ميها  در مورد الف بايد در نظر داشت كه برخي دماسنج

.اتمسفر صحيح است 1هم چنين مورد ب، فقط در فشار 

)هادي پالور()و منابع انرژي  هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 80و  69، 68ي ها  صفحه(  - 107

Uتوان گفت براي يك جسم  ، ميhنشان دهيم و ارتفاع را با  Uاگر انرژي پتانسيل را با  kh كهk از. ثابت است براي آن جسم يك مقدار

:داريم بنابراين. شود آب، باعث توليد انرژي الكتريكي ميگرانشي طرفي انرژي پتانسيل 

(kh) / kh  
30 0 انرژي الكتريكي توليد شده در حالت اول3100

h
(k ) / kh  

5 40 0 54 الت دومانرژي الكتريكي توليد شده در ح100

%/ kh / kh / kh

/ kh / kh


     

0 5 0 3 0 2 2100 100 100 670 3 0 3 3 درصد افزايش انرژي الكتريكي توليد شده

)سام طاليي(  )منابع انرژي - كتاب درسي 81، 80ي ها  صفحه(  - 108

هاي صنعتي و ايجاد مراكز فعاليت ،ها  گرمايي افزون بر توليد انرژي الكتريكي، كاربردهاي ديگري از قبيل گرمايش ساختمان انرژي زمين

.هاي گرم درون زمين دارد مندي از خواص درماني آب شگري براي بهرهگرد

)اميرحسين برادران(  )هاي آن انرژي و تبديل - كتاب درسي 67تا  65ي ها  صفحه(  - 109

.شود و انرژي جنبشي جسم صفر است اگر جسم حركت نكند، كاري انجام نمي

ماند، انرژي اما چون ارتفاع ثابت مي ،نادرست است » پب و  ،الف«موارد بنابراين  ،تر شود از طرفي ممكن است انرژي جنبشي جسم بيش

.ماند پتانسيل گرانشي جسم ثابت مي

)هادي پالور(  )سازي مصرف انرژي گرما و بهينه - كتاب درسي 87 تا 85ي ها  صفحه( - 110

.مورد الف درست است

.شود تر مي هاي آن بيش با انبساط جسم، جنبش مولكول: »ب«

.كنند يكديگر، انرژي را منتقل مي برخورد بهشوند، بلكه با  ها منتقل نمي رسانش، اتمدر : »پ«
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)شناسي شناسي و زمين زيستهاي  سؤال( 
)سپيده نجفي(  )زمين درونسفر آب  - كتاب درسي  56و  55ي ها   صفحه(  - 111

.صحيح هستند» ج« و »ب«، »الف«موارد 
. ها بسيار ناچيز است  ريز مانند رس زياد و در رسوبات دانه) رسوبات دانه درشت(ها  تهاي زيرزميني در آبرف سرعت حركت آب) د

)پور فرزاد كرم(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 53ي   صفحه(  - 112
.هستندصحيح  »جالف، ب و «موارد 

.گويند مي) سونامي(كه به آن آبتاز  شود هاي زير دريايي، امواج بزرگي در دريا ايجاد مي لرزه و آتشفشان هنگام وقوع زمين) د
)پور فرزاد كرم(  )سفر آب روي زمين - كتاب درسي 51و  50ي ها  صفحه(  - 113

.هستندالف و ج صحيح موارد 
.كند هاي نرم و كم مقاومت عبور مي هاي سخت و مقاوم سپس از سنگ علت تشكيل آبشار اين است كه آب در مسير جريان خود ابتدا از سنگ

)آبادي الهام ملك()از معدن تا خانه - كتاب درسي 38و  37ي ها  صفحه(  - 114
.آهن كار آساني نيست و با صرف انرژي زيادي همراه استاكسيد اكسيژن از هاي  اتمجدا كردن 

)جواد محسني محمد(  )سفر آب درون زمين+ سفر آب روي زمين -كتاب درسي 61و  60، 54، 47ي ها  صفحه(  - 115
.ساير موارد صحيح هستند، »د«غير از مورد   به

.شود خودي از مظهر قنات خارج مي طور خودبه آب قنات، به
)آبادي الهام ملك(  )سفر آب روي زمين -كتاب درسي 53و  52، 48، 47ي ها  صفحه( - 116

:هاي نادرست تشريح گزينه
.هندد را به خود اختصاص مي شيرينتري از آب  هاي زير زميني درصد كم ها نسبت به آب درياچه) 1
ي جنوب كرهقطب هاي عظيم قطبي در نواحي قطب شمال و  شوند يخچال ي قطبي و كوهستاني تقسيم مي طور كلي به دو دسته ها به يخچال) 2

.شوند ها تشكيل مي هاي كوهستاني در نواحي مرتفع سطح خشكي زمين قرار دارند و يخچال
.متر است نجي برحسب ميليهاي باران س گيري مقدار بارندگي در ايستگاه اندازه) 3

)مجيد بيانلو(   )بندي آن ياخته و سازمان – درسي كتاب 98و  95 يها صفحه( - 117

هايي هسته و اندامك. اند هاي جانوري داراي واكوئل مركزي، كلروپالست و ديواره برخالف سلول) خزه، سرخس(هاي گياهي  بايد بدانيم كه سلول

.هاي گياهي و جانوري وجود دارند در هر دو نوع سلول. . . گلژي و مثل ريبوزوم، ميتوكندري، دستگاه 

)مهسا اخوان()از معدن تا خانه - كتاب درسي 39ي   صفحه(  - 118
هاي مختلف كارد و چنگال توليدي اوليه در  عنوان ماده  توان به لز جيوه كه فلزي مايع و سمي است، نميفدر بين مواد نام برده شده، فقط از 

.داستفاده كر
)سطحي كتاب سه(  )بندي آن ياخته و سازمان - كتاب درسي 100ي   صفحه(  - 119

:استصورت زير  به بندي توالي و سازمان
زنده موجود دستگاه اندام بافتياخته

)سطحي كتاب سه(  )بندي آن خته و سازمانيا - كتاب درسي 96ي   صفحه( - 120
دستگاه گلژي در در ضمن. توان معادل منبع انرژي يك كارخانه در نظر گرفت ها را مي بنابراين آن. ها در توليد انرژي نقش دارند ميتوكندري

.بندي و ترشح مواد را بر عهده دارد ي بسته وظيفه ها، ياخته
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)فاطمه راسخ: نگاه به گذشته()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس 67تا  62 يها  صفحه(  - 121

a  است يعني  7عددي زوج و مضربa  از طرفي . پذير است بخش14بر(a,b) پذيرند بنابراين بخش 5هر دو بر  bو  aاست پس  5

a k  14 bو  5 m5

a b k m k m
ba

         14 5 5 6300 18

:خواهيم داشت bدار براي  با استفاده از جدول نظام

(a,b)از طرفي چون  5توان نتيجه گرفت كه  است مي(m,k) 1  است وm باشد 7يا  2تواند مضرب  نمي.

k m b

1 18 90
2 9 45
3 6 30
6 3 15
9 2 10

18 1 5

)مجتبي مجاهدي()ها و اعداد اول ارندهشم - يكتاب درس67تا  65  يها  صفحه( - 122

عددشود و  پذير مي بخش 40و  39، 12تا كم كنيم حاصل بر هر يك از اعداد  7اگر از عدد مورد نظر  يعنياست  7تقسيم عدد  ي باقي مانده

ترين مضرب ابتدا كوچك هستيم، بهتر استچهار رقمي ترين عدد  چون دنبال كوچك. است 40و  39، 12مضرب مشتركي از اعداد  موردنظر

.را پيدا كنيم 40و  39، 12مشترك اعداد 

        12 2 2 3 39 3 13 40 2 2 2 5

:پس. آوريم است مي كه تكرار شدهرا ترين دفعاتي  اول بيش ي م سه عدد، از هر شمارنده.م.كدست آوردن  براي به

[ , , ] ( )      12 39 40 2 2 2 3 5 13 1560

.آيد دست مي تا اضافه كنيم عدد مطلوب سؤال به هفت، 1560اگر به پس . چهار رقمي است 1560عدد 

 1560 7 1567

هاي رياضي تيزهوشانپاسخ سؤال

 قابل قبول

 قابل قبول
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)مجتبي مجاهدي()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس67تا  62  يها  صفحه(  - 123

 
( , ) [ , ]

  
  

   
65 52 65 52 65 52 165 52 65 52 13 260 13 65 4

وانستيم به جواب برسيم چرا كهت اين دو عدد نيز مي» م.م.ك«و » م.م.ب«دست آوردن  توجه داشته باشيد بدون حل و به

[ , ] ( , )
( , ) [ , ]


    


65 5265 52 65 52 65 52 165 52 65 52

)فاطمه راسخ()سطح و حجم - يكتاب درس 75تا  73 يها  صفحه(  - 124

.استسنگ  تختهبرابر با حجم  است در واقع حجم آبي كه باال آمده

مترمكعب   50 36 1 حجم آب باال آمده1800

)فاطمه راسخ()سطح و حجم - يكتاب درس 75تا  73 يها  صفحه(  - 125

hو ارتفاع آن r2باشد، شعاع بطري دوم  hو ارتفاع آن  rاگر شعاع بطري اول 

.است2

rتومان r h r r h       1 حجم بطري اول3100

hتومان
r r r r h       2 2 2 حجم بطري دوم37002

تر هصرف دوم بهپس خريد بطري قيمت بطري اول است تر از دو برابر  است اما قيمت آن كم اوليبرابر حجم شير بطري  دوحجم شير بطري دوم 

.است

)حميد گنجي(  )سطح و حجم - يكتاب درس75 ات 73  يها  صفحه(  - 126

 .در هر بعد مكعب بزرگ به تعداد مساوي مكعب كوچك قرار دارد  4 4 4 64

4پس در كف اين مكعب  است مكعب كوچك قرار گرفته 4ر بعدش بنابراين در اين مكعب در ه .دارد رراقمكعب كوچك 4

)فرزاد شيرمحمدلي(  )سطح و حجم - يكتاب درس 75تا  73  يها  صفحه( - 127

.شود خارج ميدقيقه  3بعد از از مخزن   كه يبآمقدار 

/متر مكعب 2 ليتر  7  3 60 15 2700

.حال با توجه به حجم آب خارج شده بايد ارتفاع كاسته شده را حساب كنيم

متر rسانتي r h h / h /          3 1 1 2 7 0 9 حجم90



  22:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه                                     »اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

)اصغري عزيزاهللا علي()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس64تا  62 يها  صفحه(  - 128

نفره با ديگر گروه 28اعضاي گروه ) م.م.ب(تعداد افراد دو گروه باشد پس ) م.م.ب(ق ها بايد ها حداقل باشد، ظرفيت اتا كه تعداد اتاق براي آن

)زيرا . چنين نيست» 1«ي باشد ولي در گزينه 7بايد  , )28 56 28 .

:ها بررسي ساير گزينه

( , )28 49 7

( , )28 35 7

( , )28 21 7

)سطحي كتاب سه()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس 64تا  62  يها  صفحه(  - 129

پس. ترين اندازه ممكن را داشته باشد پذير باشند و از طرفي بايد بزرگ بر آن بخش 105و  165طول موزاييك موردنظر بايد به شكلي باشد كه 

.را محاسبه كنيم 165و  105مشترك اعداد  عليه مقسومترين  بايد بزرگ

)موزاييك به مترضلع طول  , )
  

   
  

165 5 3 11 165 105 5 3 15105 3 5 7

مترمربع   15 15 مساحت موزاييك225

)سطحي كتاب سه()ها و اعداد اول شمارنده - يكتاب درس 67تا  62  يها  صفحه( - 130

:دست آوريم را به 12و  8م . م. روند بايد ك هايشان مي كه بفهميم هر چند روز يك بار با هم پيش نوه براي اين

244
128

128
128128 







),(
],[

:روز داريم 180شهريور تا پايان اسفند  31در ضمن از . روند ها مي روز يك بار با هم پيش نوه 24پس هر 

192824168724144624
12052496424723244822424124




//

////

.بينند ديگر را مي بار هم 7در نتيجه 



  23:  ي صفحهي اول متوسطه ه ي هفتم دور پايه»اسفند 6آزمون «پاسخ تشريحي  

    )حميد اصفهاني( )تاريخ ادبيات(  - 131

.است» الشّعراي بهار ملك«از آثار » اسيشن سبك«

    )حميد اصفهاني(  )هاي ادبي دانش(  - 132

.اي در ابيات صورت سؤال نيست خانواده هم» قانون« ولي براي  خانواده است، هم» مزاحم«با » زحمت«، و »طب«با » طبيب«، »احوال«با » حالت«

    )حميد اصفهاني( )هاي ادبي دانش(  - 133

».برآورد} را{ي طومار نغز ،از بغل«: خوانيم مفعول است، چرا كه در بيت مي» ارطوم«واضح است كه 

    )پور سپهر خان(  )هاي ادبي دانش(  - 134

اليـه اسـت و مضـاف » ياران«، »خاطر ياران«واضح است كه در گروه . است» شده فراموش ارانياز خاطر «گويد  شاعر در بيت صورت سؤال مي

.مسند است» فراموش«، »ام فراموش شده} من{«ي  در جمله توانيم بگوييم چنين مي هم

    )پور سپهر خان(  )هاي ادبي مفهوم، آرايه(  - 135

.است» انتظار«، كنايه از »چشم بر در داشتن«در بيت چهارم 

    )پور سپهر خان(  )هاي ادبي مفهوم، آرايه(  - 136

.ي آهنگران تشبيه كرده است را به كوره در بيت صورت سؤال شاعر براي بيان شدت حرارت بدن خود در تب، آن

    )سپيده فلّاحي( )مفهوم(  - 137

».سوخت در روزي بسيار سرد از ماه اسفند، تنم چون اسفند روي آتش مي«: دارد» بسيار«معناي » سخت«در بيت صورت سؤال 

    )سپيده فلّاحي( )مفهوم(  - 138

».سوخت يار سرد از ماه اسفند، تنم چون اسفند روي آتش ميدر روزي بس«: دارد» آتش«معناي » آذر«در بيت صورت سؤال 

    )سپيده فلّاحي(  )مفهوم(  - 139

، يعني»از بيمار دور كند زودرا خيلي  يخستگ «شده آن است كه  ي خواسته با توجه به مصراع دوم بيت صورت سؤال، واضح است كه معناي واژه

.ي فوري باشد دهنده عالج

  )زهرا قمي( )مفهوم(  - 140

.به كار رفته است» كامل بودن«براي بيان » سر سربه«ي  ا نوشته است، يعني واژهر طوماري  گويد همه شاعر در بيت صورت سؤال مي

هاي فارسي تيزهوشانپاسخ سؤال


