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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 3 :ي صفحه
 

  
 كتاب درسي) 79تا  74 ي  ها صفحه - تقارن و مختصات(  - 1

به ترتيب » پ«و » الف«مختصات نقاط  
 
 

0
4و  4

0
 
 
 

 نمـره)  5/0(هـر كـدام   . شـود  مي 

  آيد. دست مي به رو روبهشكل از وصل كردن نقاط، پس 

  مساحت آن برابر است با:الزاويه است كه  اين شكل يك مثلث قائم

مساحت مثلث 
  

4 4 82 2 نمره)  5/0(   

   كتاب درسي) 82تا  80 هاي    صفحه -تقارن و مختصات (  - 2

  شكل داده شده برابر است با: هاي  رأس ي رو مختصات قرينه با توجه به شكل روبه

 
 
 

2
1،  

 
 

2
2 ، 

 
 

5
1،  

 
 

5
2،  

 
 

4
و  2 

 
 

4
  نمره) 5/0نمره)           (رسم شكل  5/0(هر كدام  3

 كتاب درسي) 97تا  88ي  ها صفحه – گيري اندازه( - 3
مساحت زمين  10 ر مربع كيلومت  , ,10000000 متر مربع   1000 هكتار نمره) 5/0(   

, , , 1000 15 000 15 000000 :شود از زمين كشت ميساالنه فرنگي كه  كيلوگرم توت نمره) 5/0(   
, , , , , , 15 000000 20000 300000000000   تومان ،فرنگي از يك سال كشت توت حاصلدرآمد  نمره) 5/0(

      كتاب درسي) 97تا  94 ي ها صفحه – گيري اندازه(  - 4
متر سانتي  2 20 متر ميلي    

0متر  25 25/  متر  سانتي    250 متر  ميلي  
حجم مكعب مستطيل     250 20 10 50000 متر مكعب  ميلينمره)   5/0(    

كعبحجم م     5 5 5 125 مكعب  متر ميلي  نمره) 5/0(    
 50000 125 400 : گيرند مي يهايي كه درون مكعب مستطيل جا تعداد مكعبنمره)   5/0(   

 كتاب درسي) 101تا  98ي   ها صفحه - گيري اندازه( - 5
)1تا ربع دايره = مساحت شكل ( 2حت مسا -دايره = مساحت مربع  مساحت نيم -مساحت مربع   نمره) 5/0(  

1 3 14 20 20 20 20 628 400 2282 ( / ( ))         نمره)  5/0(  
)2مساحت مربع = مساحت شكل ( -تا ربع دايره  4مساحت مربع = مساحت  -مساحت دايره   نمره) 5/0(  

( / )       20 20 3 14 10 10 400 314 86   نمره) 5/0(
  

 ارتفاع× قاعده 

الف

ب پ

ت
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 »»اسفنداسفند1717آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 4:ي صفحه
 

 
   كتاب درسي)  56تا  54 ي ها صفحه -  )2ورزش و نيرو ((  - 6

   نمره) 5/0( نيرو سنج – نمره) 5/0(و ترازالف) 
  نمره)  5/0(همنام ب) 

  نمره)  5/0(ج) نيرو 
 ) كتاب درسي 63و  57، 56، 54ي  ها صفحه -) 2ورزش و نيرو ((  - 7

  )ي زمين نيروي جاذبه(زمين  ينيروي گرانشالف) 
  نيروي مغناطيسيب) 
  نيروي الكتريكيج) 
  نيروي باالبريد) 

  نمره دارد.)  5/0(هر مورد صحيح 
    كتاب درسي) 74و  72، 71ي ها  صفحه - انرژي رسف(  - 8

  الف) درست
هـاي   ي سـوخت  وسـيله   هـا بـه   هـا و نيروگـاه   ها و به حركت درآوردن ماشين ب) نادرست (اغلب انرژي الزم براي گرم كردن خانه

  )شود. فسيلي تأمين مي
  ج) درست

  هاي مورد نياز ما تبديل شود.) هاي حركتي، صوتي، گرمايي، نوراني و ساير انرژي يتواند به انرژ د) نادرست (انرژي الكتريكي مي
  نمره دارد.)  5/0(هر مورد صحيح 

   كتاب درسي) 63ي  صفحه - ) 2ورزش و نيرو (( - 9
  وزن  –نيروي مقاومت هوا  –نيروي رانش  –نيروي باالبري 

  .) دارد نمره 5/0(هر مورد صحيح 
   كتاب درسي) 76و  75، 60تا  58 يها  صفحه -  انرژيو سفر  )2ورزش و نيرو ((  - 10

  كيلوكالريالف) 
  الكتريكيب) 
  باال رفتن از كوهج) 
  استفاده از چرخد) 

  نمره دارد.)5/0(هر مورد صحيح 
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  »»اسفنداسفند  1717آزمون آزمون ««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 5 :ي صفحه
 

 
 »فائزه كاووسي«  ي)درس كتاب 64و  58 ،52 ي  ها صفحه - تا دهمهاي هشتم  درس(  - 1

  هاي صورت سؤال: معناي واژه
: شكر مي –كُلّ : همه، هر  – رانا: رمان   ها جنّات: بهشت –كنيد تَشكُرونَ

 »نگار سهيال چهره«  ي)درس كتاب 64و  58، 52 ي  ها صفحه - تا دهمهاي هشتم  درس(  - 2
  :از عبارت است» 2«ي  ي گزينه معني آيه

  »هستيم؟ )آن(ا ما خالق كنيد ي آيا شما آن را خلق مي«
 »الهام رضايي«  ي)درس كتاب 73تا  70 يها  صفحه - دهمدرس (  - 3

جران هم بايد ماليات سـاليانه  كنند و در عوض مردم نَ جران در مقابل دشمنان محافظت ميمسلمانان از جان و مال مردم سرزمين نَ
  پرداخت كنند.

 »فائزه كاووسي«  ي)درس كتاب 55 ي  فحهص - هشتمدرس (  - 4
  :ها گزينه مفهوم ابيات

  شود. يي ميدانايي باعث توانا»: 1«ي  گزينه
  دست آوردن دانش حتي با وجود سختي زياد هم باارزش است. به»: 2«ي  گزينه
  باعث رستگاري انسان است. و دين دانش»: 3«  ي گزينه
  شود. دانش باعث شايستگي روح و روان مي»: 4«  ي گزينه

 »نگار سهيال چهره«    ي)درس كتاب 66 ي صفحه -  نهم  درس(  - 5
  ها اشاره دارد. زندگي انسان ي ها لحظه  ي همههر دو به حضور خداوند در  ،»2«   ي ينهي گز صورت سؤال و آيه شعر

 »فائزه كاووسي«  ي)درس كتاب 61و  60 يها  صفحه - آداب زندگي(  - 6
هـا بهتـر از    هـاي عـدم تمسـخر ديگـران ايـن اسـت كـه چـه بسـا آن          يكـي از علـت   ،تحجـرا  ي سوره 11ي  با توجه به معناي آيه

  باشند. تمسخركنندگان
 »نگار سهيال چهره«  ي)درس كتاب 71 ي   صفحه -  سفرهاي با بركت(  - 7

اش صحيح است و  روزه ،اگر بعد از ظهر سفرش را آغاز كند ، اماباطل است اش ، روزهمسافر پيش از ظهر سفرش را آغاز كند اگر
  ي) است.ركعت سهنماز تواند آن را دو ركعتي بخواند نماز مغرب ( كه مسافر نمي يتنها نماز

 »فائزه كاووسي«  ي)درس كتاب 73تا  71 ي  ها  صفحه - سفرهاي با بركت (  - 8
اگـر قصـد    ،وقتي به مقصد رسـيدند  ها صحيح است. آن ي روزه ،كم سفر در ماه رمضان: اگر بعد ازظهر از شهرشان حركت كنندح

برسـند،   شت از سفر اگر پيش از ظهـر بـه شـهر خـود    در بازگ توانند روزه بگيرند. مي ،جا بمانند آن تر يا بيش باشند ده روز داشته
  ها باطل است. ي آن ظهر برسند، روزه از اگر بعد و ها درست است آن  ي  روزه

 »فائزه كاووسي«  ي)درس كتاب 60ي  صفحه –آداب زندگي(  - 9
  »(انَّ بعض الظَّنِّ اثم دانسته است. گناهها را  برخي گمان ،ي حجرات سوره 12ي  آيه

 »زهرا محمدباقري«  ي)درس كتاب 60تا  58 يها صفحه - زندگيآداب (  - 10
كار محسن صلح برقـرار كـردن بـين علـي و     در اين داستان .» ان صلح برقرار كنيدپس ميان برادرانت»: «1«  ي ي گزينه آيه ي ترجمه

  فرزاد بوده است.
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 »»اسفنداسفند1717آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
  دبستـان ششم 

 6:ي صفحه
 

 

 

 »ايينگاه به گذشته ـ الهام رض«  كتاب نگارش فارسي) 53ي  صفحه - آوران  (نام  - 11

  است.» فاضل«، »فضال«ي  مفرد كلمه
 »زهرا مقتدري«  كتاب فارسي)  77و  72، 70، 68، 67ي  ها صفحه -  آوران نام(  - 12

  ت: مهربانيممرح
  »نگار سهيال چهره«  تاب فارسي)ك 79ي    صفحه -  آوران نام(  - 13

شبه  وجه» 3«ي  در گزينه» ي گوش بودن آويزه«و » 2«   ي در گزينه» ها ماندن در قلب«، »1«ي  در گزينه» پر از حادثه و زيبايي«
  هستند.

  »الهام رضايي«  )و بخش اعالم كتاب فارسي 78تا  76 يها   صفحه -  آوران نام(  - 14
  الدين محمد (مولوي) جالل مثنوي معنوي 

  عطار نيشابوري اسرارنامه 
  سلمان هراتي از آسمان سبز 

  »زهرا مقتدري«  )فارسيكتاب  79ي  صفحه - آوران  نام(  - 15
  تو (معشوق) همچون گلي هستي.

  گويند. تشبيه مي چيز ديگرمانند كردن كسي يا چيزي را به كسي يا 
 »الهام رضايي«  )فارسيكتاب  81و  80، 76، 68ي ها  صفحه -  آوران نام(  - 16

  رست:صورت صحيح كلمات ناد
  خواست :»4«  ي گزينه/  عميق :»2«   ي گزينه / نقل :»1«ي  گزينه

  »فائزه كاووسي«  )فارسيكتاب  72ي    صفحه -  آوران نام(  - 17
  پردازد. هميشه به ياد خداست و به ذكر او ميشاعر كه  دنبه اين موضوع اشاره دار» 2«ي  هر دو بيت صورت سؤال و گزينه

  »نگار سهيال چهره«  )فارسيكتاب  81و  80ي ها    صفحه -  آوران نام(  - 18
گويد نفوذ  مي بوعلي به اودهد و  كار را انجام نمي خواهد كه شب براي او آب بياورد بهمنيار اين بهمنيار مي از بوعلي زماني كه

  كنند. ا ميچنان شديد است كه پيروانش در هر وضعيتي دستور او را از روي عالقه اجر آن شگفتار پيامبر الهي در دل مؤمنان

  »زهرا محمدباقري«  كتاب فارسي) 75ي  صفحه -  آوران نام(  - 19
  ها: بررسي ساير گزينه

  ضرورت عمل در كنار علم رتأكيد ب»: 1«ي  گزينه
  تأكيد بر تكرار و تمرين :»2«  ي گزينه
  .علم دارند داشتن مغزي افرادي كه ادعاي تهي»: 3«ي  گزينه

  »نگار سهيال چهره«  كتاب فارسي) 77ي  صفحه – آوران نام(  - 20
  د.ناهميت بودن ظاهر اشاره دار و بي معنيبه اهميت توجه به باطن و  »3«ي  بيت صورت سؤال و گزينههر دو 
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 7 :ي صفحه
 

 

  »فائزه اسماعيلي«  كتاب درسي) 81تا  78 ي ها صفحه – پوشاك ما(  - 21

و با نوارهاي رنگي تزيين شده  افتد پوشند كه تا روي كفش مي هاي بلند مي دامن ،ي درياي خزر آبادي در كرانه زنان قاسم

شمار  اين ناحيه به هاي محلّي ها از لباس و اين دامنخاطر آداب و رسوم رايج در اين منطقه است  به . اين نوع پوششاست

  رود و ربطي به گذشته و تاريخ ندارد. مي

  »فائزه كاووسي«  كتاب درسي) 70ي   صفحه -اوقات فراغت (  - 22

تر يا  كم بخشي از زندگياي متعادل است كه هر كاري در موقع مناسب انجام شود و به  نيست. برنامهي علي متعادل   برنامه

  ساعت خواب علي زياد است. جا ايندر  .تر از حد الزم توجه نشود بيش

 »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي) 76تا  71 ي  ها صفحه - اوقات فراغت(  - 23

و آسوده  غها از كار، تحصيل يا وظايف و تكاليفي كه بر عهده دارند، فار ه انسانشود ك هايي گفته مي اوقات فراغت، به وقت

  شود. كنكور اوقات فراغت محسوب نمي ي حضور در جلسه برايزود خوابيدن هستند. 

  »زهرا عسگري«  كتاب درسي) 89و  88هاي    صفحه - درياهاي ايران(  - 24

  ا راه دارند.ه هاي پر از آبي هستند كه به اقيانوس درياها گودال

  »نگار سهيال چهره«  كتاب درسي) 84 تا 82ي ها  صفحه -  پوشاك ما(  - 25

  شود. خط توليد ناميده مي ،همكاري افراد براي نهايي كردن توليد يك كاال
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 8:ي صفحه
 

  
 »نيلوفر مرادينگاه به گذشته ـ «  كتاب درسي) 57تا  54هاي    صفحه - ) 2(ورزش و نيرو (  - 26

 صورت جاذبه يا دافعه ظاهر شود. تواند به صورت جاذبه ظاهر شود اما نيروي الكتريكي مي تواند فقط به نيروي گرانشي مي

 »نيلوفر مرادي«  كتاب درسي)  56تا  54ي  ها   صفحه -  )2(ورزش و نيرو (  - 27
 )وزن يك جسم در سطح زمين جرم جسم  10(  ، نيوتون است.وزنگيري  گيري جرم، كيلوگرم و يكاي اندازه يكاي اندازه

  »زهرا عسگري«  كتاب درسي)  61تا  54هاي    صفحه - ) 2(ورزش و نيرو (  - 28
  نيروي مقاومت هوا –اصطكاك  ينيروهاي تماسي: نيرو

  نيروي الكتريكي –نيروي مغناطيسي  -نيروهاي غيرتماسي: نيروي گرانشي
  »نيلوفر مرادي«  اب درسي) كت 56ي  صفحه –) 2(ورزش و نيرو (  - 29

(ب) و (ج)  هـاي   كننـد. بنـابراين قطـب    هاي ناهمنام همديگر را جـذب مـي   هاي همنام همديگر را دفع و قطب ربا، قطب در دو آهن
و بـا   هـاي (ب)، (د) و (هــ) بـا يكـديگر همنـام      توان نتيجه گرفـت كـه قطـب    هاي (د) و (هـ) همنام هستند. پس مي ناهمنام و قطب

  هستند. (الف)، (ج) و (ي) ناهمنام هاي قطب
  تواند باشد: ها دو صورت مي به عبارت ديگر وضعيت قطب

  N]هاي (الف)، (ج) و (ي): قطب  قطب Sهاي (ب)، (د) و (هـ): قطب  قطب[حالت اول: 
 يا

  S]هاي (الف)، (ج) و (ي): قطب  قطب  Nهاي (ب)، (د) و (هـ) : قطب  قطب[حالت دوم: 
  است. صحيح» 4«ي  پس گزينه

  »راز بهبود مه«  كتاب درسي)  59و  58هاي    صفحه - ) 2(ورزش و نيرو (  - 30
كنـد. بنـابراين نيـروي     تـري را طـي مـي    شود و مسـافت كـم   تر باشد، جسم زودتر متوقف مي نيروي اصطكاك بيش مقدارهرچقدر 

  ) است.تر از نيروي اصطكاك سطح (ج تر از نيروي اصطكاك سطح (ب) و بيش اصطكاك سطح (الف) كم
 »زهرا عسگري«  كتاب درسي)  61ي      صفحه - )2ورزش و نيرو ((  - 31

كه اجسام بتوانند به راحتي در هوا  شود و براي اين ها وارد مي حركت اجسام به آنجهت نيروي مقاومت هوا همواره در خالف 
  ها به كم ترين مقدار ممكن برسد. آن اي طراحي كنيم تا نيروي مقاومت هواي وارد بر گونه ها را به حركت كنند، بايد شكل آن

  »اميرحسين اجريان«  كتاب درسي) 63و  62هاي    صفحه - ) 2(ورزش و نيرو (  - 32
يابد و به همين دليل  ها افزايش و فشار آن كاهش مي كنيم، سرعت هواي وسط بادكنك ها فوت مي هنگامي كه به وسط بادكنك

  شوند. ها به هم نزديك مي بادكنك
  »هدي توبك«  كتاب درسي) 72ي    صفحه -سفر انرژي (  - 33

 شود. در باتري انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي

 )نيوتون( (كيلوگرم)
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  »حميدرضا حاجي اسماعيل زنجاني«  كتاب درسي) 72ي    صفحه -سفر انرژي (  - 34
كـه وزنـه را از   تر است. بنابراين هنگامي  تر باشد، انرژي ذخيره شده در آن بيش هرچه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمين بيش

 شود. تر به هوا پرتاب مي ي پالستيكي بيش كنيم، قطعه متري رها مي سانتي 35ارتفاع 

  »اميرحسين اجريان«  كتاب درسي) 75تا  72هاي    صفحه -سفر انرژي (  - 35
و به انرژي حركتي  يابد اي گلوله كاهش مي )، با كاهش ارتفاع گلوله، انرژي ذخيره2( ي ) تا نقطه1ي ( هنگام حركت گلوله از نقطه

 يابد. ) انرژي حركتي گلوله افزايش مي2ي ( ) تا نقطه1ي ( شود. بنابراين هنگام حركت گلوله از نقطه تبديل مي

يابد؛ به عبارت ديگـر   اي گلوله افزايش مي )، با افزايش ارتفاع گلوله، انرژي ذخيره3( ي ) تا نقطه2ي ( هنگام حركت گلوله از نقطه
 شود. اي تبديل مي له به تدريج به انرژي ذخيرهانرژي حركتي گلو

  »راز بهبود مه«  كتاب درسي) 73ي    صفحه -سفر انرژي (  - 36
تـرين   بيشهنگام كشيدگي فنر، كنيم،  كشيم و سپس رها مي متر مي سانتي 3ي  متر را به اندازه سانتي 10هنگامي كه فنري به طول 

10متر  سانتي 13طول فنر  3 13( )   10متر  سانتي 7ترين طول آن  كمهنگام فشردگي فنر، و 3 7( )  شود. مي 

  »نيلوفر مرادي«  كتاب درسي) 74ي    صفحه -سفر انرژي (  - 37
  بررسي موارد نادرست:

  شود. تبديل مي آب اي آب به انرژي حركتي شود، انرژي ذخيره الف) وقتي آب از باالي آبشار سرازير مي
 شود. ريزد، انرژي حركتي آب به انرژي حركتي توربين تبديل مي وقتي آب روي توربين ميب) 

  »زهرا عسگري«  كتاب درسي) 75ي    صفحه -سفر انرژي (  - 38
  انرژي نوراني) دهد. (انرژي شيميايي  تاب در شب از خود نور مي  كرم شب

 انرژي الكتريكي) يد و به اين وسيله دشمن را از خود دور كند. (انرژي شيميايي تواند از خود برق تول هي ميما سفره

  »اميرحسين برادران««  كتاب درسي) 76ي    صفحه -(سفر انرژي   - 39
 كيلوژول (كه معادل 2800كيلوژول و براي دويدن در يك ساعت به  650روي آرام در يك ساعت به  ما براي پياده
2800 7004  م.يكيلوكالري است) انرژي نياز دار 

  »حميدرضا حاجي اسماعيل زنجاني«  كتاب درسي) 76ي    صفحه -(سفر انرژي   - 40
كيلـوژول   325روي بـه   كيلوژل انرژي نياز داريـم؛ بنـابراين بـراي نـيم سـاعت پيـاده       650روي آرام به  ما براي يك ساعت پياده

  م.انرژي نياز داري
1 325 1 506 5 325 6 5

?
?/ /


   گرم مرغ 

  روي آرام به مدت نيم ساعت را براي بدن فراهم كند. تواند انرژي الزم براي پياده گرم مرغ مي 50بنابراين 
 

  گرم مرغ
 كيلوژول انرژي
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 »مقدم مهزاد حسني -نگاه به گذشته «    كتاب درسي) 82تا  80هاي     صفحه –(تقارن و مختصات   - 41

11نسبت به خط ب، » الف«ي  ي نقطه مختصات قرينه
4

 
 
 

 است. 

  
  

 »زهرا يوسفي«  كتاب درسي) 79تا  74ي ها صفحه - تقارن و مختصات(  - 42

  جا شود. واحد جابه 10بايد  ،برود» ت«ي  جا شود ولي اگر به نقطه واحد جابه 11بايد  ،برود» پ«و » ث«، »ج«اگر آهو به نقاط 

 »مقدم هزاد حسنيم«  كتاب درسي) 79تا  74ي  ها صفحه – تقارن و مختصات(  - 43

الف  4 3 0 3
3

 
      
  

 اي كه روي محور افقي قرار دارد، صفر است. عرض نقطه   

ب 1 1 0 1
2

 
      
  

   .اي كه روي محور عمودي قرار دارد، صفر است طول نقطه   

3 1 4     

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 93تا  88هاي   صفحه -گيري  (اندازه  - 44

  كنيم: متر تبديل مي متر را به سانتي ميلي 310دست آوردن مساحت، بايد ابتدا واحد طول و عرض را يكسان كنيم. مثالً  براي به

 
1 31 1010 310  مساحت شكل   17 31 527 متر مربع سانتي   

 »سعيد اصحابي«    كتاب درسي) 82تا  80 هاي    صفحه – تقارن و مختصات(  - 45

با » ج«ي  قرينه كنيم كه با توجه به شكل نقطه» آ«  ي را نسبت به نقطه» ب« ي وردن رأس ديگر اين قطر بايد، نقطهدست آ براي به

2مختصات 
4
 
 
 

  آيد. دست مي به 

 

  

 

 

 افقيمحور روي  نقطه

 محور عموديروي  نقطه

متر سانتي  
متر ميلي  

آ
ب

ج

ب

الف
الف قرنهي

1
4[

[

11
4[

[
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 »سعيد اصحابي«    ب درسي)كتا 82تا  80ي ها صفحه - تقارن و مختصات(  - 46

  

  .است 3ي داده شده، خطي به طول  ها و گذرنده از نقطه موازي محور عرضخط 

  

1 5
2 2
   

   
   

 

 »سعيد اصحابي«    كتاب درسي) 82تا  80ي   ها صفحه – تقارن و مختصات(  - 47

اين مثلـث پـس از دوبـار قرينـه     بنـابر  .شود مي ليهي او همان نقطه ي ديگري نسبت به هر خط يا نقطه يك نقطهي  ي قرينه قرينه

  است. ي مثلث اوليهها مختصات رأس پاسخ سؤال، پس گيرد. ميبر روي خودش قرار  اًشدن مجدد

 »مقدم مهزاد حسني«  كتاب درسي) 97تا  94ي ها  صفحه - گيري اندازه(  - 48

متر دسي  5 5 10  متر سانتي  50 متر سانتي   

متر ميلي  30 30 10  متر  سانتي  3 متر  سانتي   

مكعب مستطيل مساحت كل 
375 22 5150

2 50 7 5 50 3 7 5 3 2 547 5 1095
/

( / ) ( ) ( / ) /
 
          
 
 
  متر مربع  سانتي   

 »زهرا يوسفي«  كتاب درسي) 97تا  94 يها    صفحه - گيري اندازه(  - 49

حجم مكعب      4 4 4 64   متر مكعب 

مستطيلحجم مكعب      2 2 1 4   متر مكعب 

  مرحله

(متر مكعب) مانده در هر مرحله حجم شكل باقي  64 60 56 52, , ,

                                                     4 4 4    
  

  قرينه نسبت به خط موازي
 3ها به طول  محور عرض

0 1 2 3( ) , ( ) , ( ) , ( )

ب قرنهي
ب

عرضها محولاير

طولها محولاير
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 »ندا اسالمي زاده«  )كتاب درسي 79تا  74ي ها   صفحه - تتقارن و مختصا(  - 50

  ه به شكل داريم:جبا تو

مساحت مثلث  5 4 102


    

 

  

 »زاده محمد اسماعيل«  )كتاب درسي 97تا  94ي    ها صفحه – گيري اندازه(  - 51

 رو باز ي مساحت كل جعبه   وجوه كناريمساحت   مساحت يك قاعده     

مساحت يك قاعده  6 5 30   متر مربع سانتي   

جعبه كناري وجه مساحت دو     6 8 2 96 مربعمتر  سانتي   

 جعبه ديگر كناري مساحت دو وجه   5 8 2 80 مربعمتر  سانتي   

رو باز ي مساحت كل جعبه  30 96 80 206      متر مربع سانتي 

 »زاده ندا اسالمي«  )كتاب درسي 101 تا 98 هاي صفحه - گيري اندازه(  - 52

بزرگ  ي ساحت دايره  شعاع    شعاع   3 14 5 5 3 14 78 5/ / /       

 

 

كوچك  ي دايرهقطر   5 3 2    ي كوچك شعاع دايره  2 12   

ي كوچك  مساحت دايره / /   1 1 3 14 3 14  

3 14
78 5

/
/

 كوچك ي مساحت دايره   
بزرگ ي مساحت دايره  

2
0

[

[

6
5

[

[

6
0

[

[

واحد 5

واحد 4

{ {5 3
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 »نازنين محسني«  تاب درسي)ك 101تا  98 و 93تا  88 يها صفحه - گيري اندازه(  - 53

)1محيط شكل (   دايره  محيط ربع  5 10 5 20      محيط ربع دايره 
)2محيط شكل (   محيط ربع دايره   5 10 5 20      محيط ربع دايره 

  اگر هر دو شكل را با هم بكشيم، داريم:

  ) است.2تر از مساحت شكل ( ) بيش1از روي شكل واضح است كه مساحت شكل (

 »زهرا يوسفي«   كتاب درسي) 101تا  98ي  ها صفحه – گيري ازهاند(  - 54

 
 
 

)1( ي دايره شعاع نيم  20 102   ) 1( شكل مساحت  1
2  (مساحت دايره)   1 10 10 502 ( )       

)2( شكل مساحت  1
4  (مساحت دايره)   1 20 20 1004 ( )       

)3( شكل مساحت  1
2  مساحت دوتا ربع دايره)  –(مساحت مربع   1 100 100 20 202 ( ( ))        

1 200 400 100 2002 ( )        

مساحت كل  50 100 100 200 250 200           

 »مقدم مهزاد حسني«   كتاب درسي) 97تا  88ي  ها صفحه – گيري اندازه(  - 55

  كنار استخر به شكل ذوزنقه است. ي هردو ديوا
  

  قسمت كم عمق و قسمت پر عمق به شكل مستطيل است. ي هدو ديوار

هاي كنار  ه مساحت ديوار 4 1 10 502 2 2 25 502 2
( ) 

       متر مربع   

  
ها  ه مساحت ديوار  4 1 4 4 20( ) ( )     متر مربع   

 
قسمتي كه بايد رنگ شودمساحت    50 20 70   متر مربع    
70 0 04 2 80/ /  كيلوگرم   رنگ الزم،   

متر 4
1متر

  محيط دو شكل مساوي است.

عمچق پر قسمچت

متر 4

متر 10
1متر

متر 4

متر 4

(2)

(1)

10

5 5

(1)

(2)
(3) {20

{20
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 »زاده محمد اسماعيل -نگاه به گذشته «  )غيركالمي(هوش   - 56

 هاي شكل بيروني است. تر از تعداد ضلع هاي شكل داخلي، يكي بيش ، تعداد ضلع»1«ي  ها به جز گزينه ي گزينه در همه

  »كوشا صميمي«  )غيركالمي(هوش   - 57

  شود. عوض مي قرمزع سفيد و بجاي مر وشود  در هر مرحله يك مربع اضافه مي

  »سعيد اصحابي«  )غيركالمي(هوش   - 58

صـورت سـاعتگرد اضـافه     كند و در هر دو مرحله يك خط به داخل دايره به كوچك داخلي تغيير مي ي در هر مرحله رنگ دايره

  .)ها درست نيست ي خط اندازه» 4«  ي (در گزينه .شود مي

  »سعيد اصحابي«  )غيركالمي(هوش   - 59

  وجود دارد. درون مربع ها تمامي شكل »3« ي تنها در گزينه

  »كوشا صميمي«  )غيركالمي(هوش   - 60

قرينه هستند. پس شكل پـايين سـمت چـپ هـم      وسط دو شكل نسبت به محور عمودي ،شكل باال سمت چپ و باال سمت راست

  شود.قرينه وسط دو شكل بايد نسبت به محور عمودي 

  »مجتبي مجاهدي«  )غيركالمي(هوش   - 61

يد. اگـر ايـن   دست مي آ هتا بزنيم شكل باال سمت راست ببه داخل مستطيل هاي مثلثي خود  اگر شكل باال سمت چپ را از گوشه

  يد.آ دست مي به »2«ي  شكل گزينه ،كار را با شكل پايين سمت چپ انجام دهيم

  »مجتبي مجاهدي«  )غيركالمي(هوش   - 62

رنـگ   ودرجـه چرخيـده    90 آن يد و شكل باالييآ باال مي در شكل سمت چپ بزرگ پاييني مستطيلال سمت راست، در شكل با

  .  بايد طي شودپاييني هم  هاي سطر يند براي شكل. اين فرآه استهم تغيير كرد در شكل سمت چپ يينيپا مربع كوچك
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  »مجتبي مجاهدي«  )غيركالمي(هوش   - 63

و به  شود جا مي جابه(خالف گردش ساعت)  پادساعتگرد ضلعساعتگرد و مربع سياه يك  ضلعيك  در شكل باال سمت چپ مربع سفيد

  .يدآ دست مي هب »4«ي  گزينه ،شود. اگر اين كار را با شكل پايين سمت چپ انجام دهيم شكل باال سمت راست تبديل مي

  »كوشا صميمي«  )غيركالمي(هوش   - 64

آن نسبت به محور عمودي موجود است.  ي  قرينه هستند. از طرفي هر شكل و قرينه دوم و چهارم نسبت به اين محور هاي ستون

  اند.) ها دوبار تكرار شده (شكل

  

  

  

  

  »كوشا صميمي«  )غيركالمي(هوش   - 65

لوزي سياه و مربـع سـفيد    »2« ي مربع سفيد است. در گزينه 2هاي گروه  لوزي سياه و اشتراك شكل 1هاي گروه  اشتراك شكل

(درضمن در سواالت هوش بين مربع و مربعي كه كمي چرخيده اسـت،   .تواند قرار بگيرد نميپس در هيچ گروهي  ؛وجود ندارد

 .)اش تغيير كرده تفاوت وجود دارد. البته بستگي به نوع سوال دارد يا كمي اندازه
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 16:ي صفحه
 

  
 »فائزه كاووسي –نگاه به گذشته «  )نگارش فارسيكتاب  60 ي  صفحه - آوران  (نام  - 66

يافتن به  آوران، راه دست به اين موضوع اشاره دارند كه يادآوري نام بزرگان و نام» 2«ي  يت صورت سؤال و گزينههر دو ب

  موفّقيت و شهرت است.

 »زهرا مقتدري«  )فارسيكتاب  80و  77، 72، 70، 67 يها صفحه -  آوران (نام  - 67

  اند: معناي صحيح كلماتي كه نادرست معنا شده

  مانند كم نظير: كم»: 1«ي  گزينه

  / غريب: بيگانه قريب: نزديك»: 2«  ي گزينه

  دادن، پذيرفتن پاسخاجابت: »: 4«ي  گزينه

 »الهام رضايي«  )فارسيكتاب  80و  77، 74، 72، 70، 68، 67 يها  صفحه - آوران  (نام  - 68

  صورت صحيح كلمات نادرست:

  »احترام – مفصل -سمرقند«

 »زهرا مقتدري«  )ش اعالمفارسي و بخكتاب  72 ي صفحه -  آوران نام(  - 69

  پور است. في عليطمص آثار از» از گلوي كوچك رود«

 »نگار سهيال چهره«  )فارسي نگارش كتاب 65ي  صفحه –آوران  (نام  - 70

  ها: بررسي گزينه
  ، پيش آن زيباي مادمزشت آ/ هاي ما  نيكي كهرو مكن زشتي »: 1«ي  گزينه
  برودبه كناري  يا/ كف همگي آب شود  يدبد برود سوي ب ونيك به نيكي رود »: 2«ي  گزينه
  / عذري به جرم آموختي نيكي خجل شد از بدي شب را سوختيو روز  تا مشعله افروختي كي»: 3«ي  گزينه
  بر ما مبر جز به نيكي گمان كه / به موبد چنين گفت شاه آن زمان»: 4«ي  گزينه
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 17 :ي صفحه
 

 »نگار سهيال چهره«  )فارسيكتاب  71 ي  صفحه - آوران  (نام  - 71

اما در  اي مستقل و ساده است، و واژه فرستيم ديگران مي هاست كه ب اي به معني نوشته »نامه«» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه

  است. »روزنامه«ي  كلمه ئي ازجز» 2«ي  گزينه

 »زهرا محمدباقري«  )فارسيكتاب  79 ي صفحه - آوران  (نام  - 72

  ها: بررسي گزينه

      كند. / است كه عاشق را گرفتار مي يموي دوست مانند زنجير ← ي موي دوست سلسله) 1سه تشبيه دارد. »: 1«ي  گزينه

 ←ي دام بالست  ي موي دوست حلقه ) سلسله3كشد.  بالي عشق مانند يك دام است كه عاشق را به بند مي ←) دام بال 2

  گيرد. را در بر مي عاشقي يك دام است كه  ي موي دوست مانند حلقه سلسله

  بندگي مانند يك حلقه است. ←ي بندگي  ) حلقه1يك تشبيه دارد. »: 2« ي گزينه

  ) زلف معشوق به زنجير تشبيه شده است.1يك تشبيه دارد. »: 3«ي  گزينه

  تشبيه ندارد.»: 4«ي  گزينه

 »الهام رضايي«  نگارش فارسي)كتاب  56 ي صفحه -  آوران (نام  - 73

» 3«ي  به مفهوم كار كردن و تالش بسيار اشاره دارند، اما بيت گزينه» 4«و » 2«، »1«هاي  المثل صورت سؤال و ابيات گزينه ضرب

  شود. به اين مفهوم اشاره دارد كه بيش از حد فكر كردن باعث پيچيدگي كار مي

 »فائزه كاووسي«  )فارسيكتاب  76 ي صفحه -  آوران نام(  - 74

قافيه نيستند،  جا كه ابيات صورت سؤال هم هستند. از آنقافيه  شود كه در آن، دو مصراع هر بيت، هم مثنوي به شعري گفته مي

  اين شعر مثنوي نيست.

 »فائزه كاووسي«  )فارسيكتاب  79 ي صفحه -  آوران (نام  - 75

  .مانند خار هستم )شاعر(من  ← خارم) 2/ مانند اشك هستم  )شاعر(من  ← ) اشكم1در بيت اول دو تشبيه وجود دارد: 

ww
w.
ka
no
on
.ir



  
 

 »»اسفنداسفند1717آزمونآزمون««  پاسخ تشريحيپاسخ تشريحي
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 18:ي صفحه
 

  
 »نيلوفر مرادي -نگاه به گذشته «  كتاب درسي)  60تا  58هاي     صفحه -  )2ورزش و نيرو ((  - 76

تر و  چنين هرچه سطح صاف شود. هم تر كشيده مي شود و كش كم استفاده از مداد در زير كتاب باعث كاهش نيروي اصطكاك مي

كشيدگي كش در حالت ترين  ) و كم3ترين كشيدگي كش در حالت ( تر است. بنابراين بيش تر باشد، نيروي اصطكاك كم صيقلي

 دهد. ) رخ مي2(

 »هدي توبك«  كتاب درسي)  57ي   صفحه -  )2(ورزش و نيرو ( - 77

ي  نـد رفتـار دو ميلـه   نكنـيم، (ما  دهيم و سپس آن دو را بـه هـم نزديـك مـي     ي پشمي مالش مي پارچه ههنگامي كه دو بادكنك را ب

  كنند. ثر نيروي الكتريكي، يكديگر را دفع ميي پشمي مالش داده بوديم) دو بادكنك بر ا پارچه هپالستيكي كه ب

  »نيلوفرمرادي«  كتاب درسي) 62تا  60هاي    صفحه - ) 2(ورزش و نيرو (  - 78

يابـد؛ بنـابراين مقـدار نيـروي      مقدار نيروي مقاومت هواي وارد بر جسم افزايش مي ،هرچه سطح تماس جسم با هوا بيش تر باشد

تر از دو حالت ديگر است. بنـابراين جسـم در حالـت (ب) زودتـر بـه سـطح زمـين         ممقاومت هواي وارد بر جعبه در حالت (ب) ك

 رسد. مي

 »اميرحسين برادران«  كتاب درسي)  63و  62 ي    ها صفحه – )2ورزش و نيرو ((  - 79

در  ؛يابد كند، سرعت هواي بين شخص و قطار افزايش و فشار آن كاهش مي وقتي قطار با سرعت زياد از كنار شخص عبور مي

  نتيجه ممكن است شخص به قطار برخورد كند.

 »راز بهبود مه«  كتاب درسي)  72ي     صفحه - سفر انرژي(  - 80

  تر است. تر باشد، انرژي ذخيره شده در آن بيش هرچه ارتفاع جسم از سطح زمين بيش

 »حميدرضا حاجي اسماعيل زنجاني«  كتاب درسي) 70ي     صفحه - سفر انرژي(  - 81

حركتـي   انـرژي بـه   منبـع گرمـا   كند؛ زيرا انرژي گرمايي گيريم، شروع به چرخيدن مي باالي منبع گرما مي وقتي مارپيچ كاغذي را

  شود. تبديل مي
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 19 :ي صفحه
 

 »راز بهبود مه«  كتاب درسي)  75تا  72هاي     صفحه - سفر انرژي(  - 82

با  د.شو تر مي زمين بيشتر باشد، انرژي حركتي گلوله و سرعت آن هنگام رسيدن به سطح  هرچه ارتفاع رها شدن گلوله بيش
گلوله با سرعت » ج«از دو حالت ديگر است، بنابراين در حالت  تر بيش» ج«كه ارتفاع رها شدن گلوله در شكل  توجه به اين

  رسد. تري به سطح زمين مي بيش
تر  د، ارتفاع آن بيشتر باش دار بيش ي سطح شيب دار در هر سه حالت برابر است، هرچه زاويه كه طول سطح شيب با توجه به اين

  شود. مي
  
  

 »اميرحسين اجريان«  )  كتاب درسي 75تا  72هاي     صفحه - سفر انرژي(  - 83

شود. سپس با افزايش ارتفاع توپ از  اي فنر به انرژي حركتي توپ تبديل مي شود، انرژي ذخيره وقتي فنر فشرده شده رها مي
آيد، با كاهش ارتفاع توپ، انرژي  شود. وقتي توپ پايين مي ديل مياي توپ تب سطح زمين، انرژي حركتي توپ به انرژي ذخيره

 شود. اي توپ به انرژي حركتي توپ تبديل مي ذخيره

  »نيلوفر مرادي«  كتاب درسي)  75تا  72هاي      صفحه - سفر انرژي(  - 84
  هاي نادرست: بررسي گزينه

گلوله تر از انرژي حركتي  و بيش» ج«ي  در نقطهگلوله كتي تر از انرژي حر كم» ب«ي  در نقطهگلوله انرژي حركتي »: 1«ي  گزينه
  است.» د«ي  در نقطه
در گلوله و انرژي حركتي » هـ«ي  در نقطهگلوله اي  تر از انرژي ذخيره كم» ج«  ي در نقطهگلوله اي  انرژي ذخيره»: 2«ي  گزينه
  است.» هـ«  ي در نقطهگلوله تر از انرژي حركتي  بيش» ج«ي  نقطه

 است. »ب«و » آ«نقاط در گلوله از انرژي حركتي  تر بيش» هـ«ي  در نقطهگلوله انرژي حركتي »: 3«ي  گزينه

  »زهرا عسگري«  كتاب درسي)  76ي     صفحه - سفر انرژي(  - 85
گرم شكالت 10دست آمده از  انرژي به  10 22 220   كيلوژول     

گرم شير 20دست آمده از  انرژي به  20 3 60   كيلوژول     
دست آمده كل انرژي به  220 60 280   كيلوژول     

  كند. بنابراين داريم:  كيلوژول انرژي مصرف مي 5انسان در حالت خواب، در هر دقيقه 
280 5 56  دقيقه     

  شود. دقيقه خوابيدن براي بدن تأمين مي 56گرم شير، انرژي الزم براي  20گرم شكالت و  10با خوردن 
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 »مجتبي مجاهدي -نگاه به گذشته «  كتاب درسي) 82تا  80ي  ها صفحه – (تقارن و مختصات  - 86

4ي رأس  الساقين است زيرا فاصله شويم كه اين مثلث متساوي با رسم مثلث متوجه مي
7

 
 
 

 از دو رأس ديگر يكسان است. 

4ارن مثلث دقيقاً خطي است كه از رأس محور تق
7

 
 
 

و از وسط  

كنـد. پـس هـر     عبـور مـي   4اي بـه طـول    ضلع پاييني يعني نقطـه 

باشـد،   4اي بخواهد روي محور تقارن باشد، بايـد طـول آن    نقطه

  روي محور تقارن است.» 3«ي  يعني فقط گزينه

 »مقدم مهزاد حسني«  )درسيكتاب  82تا  80 ي ها صفحه – تقارن و مختصات(  - 87

2ي  طور كه در شكل مشخص است، نقطه همان
7
 
 
 

2 ي نقطه ي  قرينه 
3
 
 
 

  نسبت به خط افقي موردنظر است. 

 

 

 

 »مقدم مهزاد حسني«  )كتاب درسي 97تا  94 ي ها صفحه –گيري  اندازه(  - 88

  دهد. هاي مكعب را تشكيل مي يعني سيم ضلع ،سازيم سيم مكعب ميمتر  سانتي 60وقتي با 

هاي مكعب ها يا يال تعداد ضلع  12   

ي هر ضلع مكعب اندازه  60 12 5   متر  سانتي  5 10 0 5/   متر  دسي  

حجم مكعب  0 5 0 5 0 5 0 125/ / / /    مكعب  متر دسي    

 

6
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1 2 3 4 5 6 7 8

تقالايرن محولاير

عرض =5
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 »زاده محمد اسماعيل«  كتاب درسي) 101تا  98ي  ها صفحه - گيري اندازه(  - 89

توان مسـاحت آن را مثـل مسـاحت     (مربع يك لوزي است پس مي آوريم. دست مي ا به كمك قطر آن بهدر ابتدا مساحت مربع ر

  دست آورد.) لوزي به

 مساحت مربع 
   

20 20 400 2002 2 2 متر مربع  ميلي  

  مساحت دايره برابر است با: پس

دايره شعاع    دايره قطر    2 20 2 10   متر ميلي

= مساحت دايره دايره شعاع×  دايره شعاع  3 14 10 10 3 14 314/ /       متر مربع ميلي

مساحت قسمت رنگي  ( )     314 200 2 114 2 57   متر مربع ميلي 

 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 97تا  94ي   ها صفحه – گيري دازهان(  - 90

و عرض و ارتفاع مكعب مستطيل بايد  پس طول ،ايم مكعب مستطيل را ساخته متر، سانتي ي به ضلع يكيها چون به كمك مكعب

  باشند. صحيح مثبتد اعدا

قاعدهمحيط   2  (عرض + طول)     18 2  (عرض + طول) عرض + طول  9 متر سانتي  

حجم مكعب مستطيل  42  متر  سانتي 1حجم مكعب به ضلع   42 1 1 1 42( )     متر مكعب  سانتي  

طـول  × عـرض  × = ارتفـاع  42شـود و همچنـين بايـد     9ها بايد  ي و جمع آنهستند و نه اعشار صحيح مثبتعرض اعداد  وچون طول 

  :شود كه باشد، پس نتيجه مي

ارتفاع  3 متر سانتي   

عرض  2 متر  سانتي   

طول  7 متر  سانتي   

 

 

 قطر× قطر 
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 »مقدم مهزاد حسني«  كتاب درسي) 82تا  80ي  ها صفحه - تقارن و مختصات(  - 91

9 با مختصات» د1«ي  نقطه »ج ب« ضلعنسبت به » د«ي  ي نقطه قرينهشكل با توجه به 
6
 
 
 

» م«ي  ي آن نسبت بـه نقطـه   قرينه كهاست  

3 با مختصات» د2«ي  برابر نقطه
2
 
 
 

  است. 

  

  

 »زاده محمد اسماعيل«   كتاب درسي) 101تا  94ي  ها صفحه - گيري اندازه(  - 92

 دو وجـه ره ايجاد شده در آوريم، سپس مساحت دو داي دست مي را به شكل ابتدا مساحت شش وجه شمش آهني مكعب مستطيل

  كنيم. ن كم ميرا از آ

وجوه شمش كل مساحت  ( ) ( ) ( )            2 4 6 2 4 8 2 6 8 48 64 96 208 متر مربع سانتي   

دايره 2 مساحت  / /    2 2 2 3 14 25 12   متر مربع سانتي 

بيروني كل شكلمساحت   / /  208 25 12 182 88 متر مربع  سانتي   

 »مجتبي مجاهدي«   كتاب درسي) 101تا  98ي     ها صفحه – گيري اندازه(  - 93

  داريم: ،اگر دو قطر مربع را رسم كنيم

نتقـال  هاي رنـگ نشـده ا   قسمت ها به هاي رنگي را مطابق پيكان اگر قسمت

 مساحت قسمت رنگ شده در واقع نصف مساحت شود كه نتيجه مي ،دهيم

  مربع است.

  

 قسمت رنگيمساحت   
1
2  مساحت مربع    

1 2 2 22 متر مربع  سانتي  
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 »مجتبي مجاهدي«  كتاب درسي) 93تا  88 ي    ها صفحه – گيري اندازه(  - 94

كيلـومتر اسـت و    72مربـع روي هـم    6نشان دهيم. در اين صورت چـون محـيط    »آ ب پ ت«را با مستطيل  اگر زمين كشاورزي
 كيلومتر پس محيط هر مربع برابر است با: ،ها با هم برابرند مربع 72 6 12  

12؛ پس ضلع هر مربع 4ضرب يك ضلع مربع ضرب در  محيط مربع برابر است با حاصل 34       كيلومتر است. پـس بـا توجـه بـه

  ها: شكل
  
  

  

 طول مستطيل  9  كيلومتر   متر 9000
 عرض مستطيل  6  كيلومتر   متر 6000

  يا
18 طول مستطيل  18000 كيلومتر   متر 

3 عرض مستطيل  3000 كيلومتر   متر 
  هكتار است. 5400متر مربع يك هكتار است. پس مساحت زمين  10000هر 

 

 »ممقد مهزاد حسني«  كتاب درسي) 79تا  74هاي     صفحه - تقارن و مختصات(  - 95

 
 

 
 
طول يك قاعده ذوزنقه   400 300 100  

ارتفاع ذوزنقه    210 130 80  

مساحت ذوزنقه 100 8012400 100 80 248002 2
( )

( )
 

         

24800 80 310   مجموع دو قاعده 
  310 100 210 ي بزرگ  ي قاعده اندازه  

همختصات رأس چهارم ذوزنق     
    
   

240 210 450
130 130   

 = مساحت زمين54,000,000متر مربع

 مجموع دو قاعده× ارتفاع 

 = مساحت زمين54,000,000متر مربع
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