
آزمون ششم

زمان پیشنهادیتعداد سؤالمحتوای آزموننام درس

قرآن
هدیه های آسمان

درس 11، 12 )برای ترجمه( و مرور مباحث قبلی
درس 12 و 13 

7 دقیقه8

9 دقیقه10درس 14، 15 و مرور مباحث قبلیفارسی
5 دقیقه7درس 16، 17، 18 و مرور مباحث قبلیمطالعات اجتماعی

5 دقیقه5صفحه های 56 تا 66 و مرور مباحث قبلیتفکر و پژوهش
9 دقیقه10درس 8، 9، 10 و مرور مباحث قبلیعلوم تجربی

25 دقیقه15اندازه گیری و مرور مباحث قبلیریاضی
60 دقیقه55

جامع تیزهوشان 12×30



درسنامه ی آزمون ششم
قرآن و هدیه های آسمان

قرآن

ضمیر:ضمیردرزبانعربیمانندزبانفارسیاستوکلمهایاستکهبهجایاسممینشیندتاازتکرارآنجلوگیریکندوبهدو
قسمتمنفصل)جدا(ومتصل)پیوسته(تقسیممیشود.برخیازضمایرعبارتنداز:

:شانُهَو:اوه:ش :آنهاُهنَّ ُهنَّ
أنَت:توَک:تُهما:آندوُهما:شان

ُهم:آنهاُهم:شان
ُکما:تان
ُکم:تان

أَنُْتما:شمادونفر
أنتم:شما

أنا:منی:مِهَی:اوها:ش
:تان :شماُکنَّ نَْحُن:مانا:مانأَنُْتنَّ

هدیه های آسمان

درس دوازدهم

-شهرخمین،زادگاهامامخمینی)ره(است.
-نمازشکستهیعنیبایدنمازهایچهاررکعتی)ظهر،عصروعشا(رادورکعتبخوانیم.

-اگردرمسافرتبهجاییکهمیرویمفاصلهیآنبیشاز22/5کیلومترباشد،نمازماشکستهمیشود.

-نمازدرمسافرت
1-کمتراز22/5کیلومتر:کامل

1-شکسته)اگرکمتراز10روزآنجاباشیم(2-بیشتراز22/5کیلومتر
2-کامل)اگر10روزیابیشتردرآنجاباشیم(

-امامخمینی)ره(درحوزهیعلمیهياراکدرسخواندهبود.
-مسافریکهازوطنش22/5کیلومتردورشودوبهجاییبرسدکهنخواهددهروزبماند،نمازشدرآنجاشکستهاست.

-درماهرمضاناگرقبلازاذانظهربرایمسافرتحرکتکنیم،روزهیماباطلاستواگربعدازاذانظهرحرکتکنیم،روزهی
مادرآنروزدرستاست.

-درماهرمضانودرمسافرتاگربهمقصدرسیدیموقصدنداشتهباشیمدهروزآنجابمانیم،نمیتوانیمآنجاروزهبگیریم.
-مرقدحضرتمعصومه)س()خواهرامامرضا)ع((درشهرقمقراردارد.

-دربیننمازهایمسافرنمازمغربراهمانسهرکعتمیخوانیم.
-مسافریکهقبلازظهربهمحّلزندگیاشبرسد،روزهاشدرستاست.اّمااگربعدازظهربرسد،آنروزنمیتواندروزهبگیرد.
-اگرکسیبهخاطرمسافرتنتوانستچندروزروزهبگیرد،بایدقضایآنهارابهجاآورد،یعنیبهتعدادروزهاییکهروزهنگرفته

است،روزهبگیرد.
-مرقدحضرتعلی)ع(،اماماولماشیعیاندرشهرنجفودرکشورعراققراردارد.

-سفردرماهرمضان
1-سفررفتن

1-اگرقبلازظهرازشهرخودحرکتکندروزهاشباطلاست.
2-اگربعدازظهرازشهرخودحرکتکندروزهاشصحیحاست.

2-بازگشتازسفر
1-اگرقبلازظهربهشهرخودبرسدروزهاشصحیحاست.
2-اگربعدازظهربهشهرخودبرسدروزهاشباطلاست.
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-اگرنمازمسافردرشهریکاملباشد،روزهاشدرآنجاصحیحاست.
-درسفرمکانهاییاستکهمیتوانیمنمازراکاملبخوانیمحّتیاگرکمتراز10روزآنجابمانیممانند:مسجدالحراموحرمامامحسین)ع(،

مسجدکوفهومدینه.

درس سییدهم

-حضرتابراهیم)ع(پیامبرخدابود.همسرایشانهاجرنامداشتوفرزندآنحضرتاسماعیلبود.
-حضرتابراهیم)ع(بهکمکحضرتاسماعیلخانهیکعبهراتجدیدبناکردندوکعبه،نگینمسجدالحراموشهرمّکهشد.

-پیامبر)ص(ازنسلحضرتابراهیم)ع(بودودرشهرمّکهبهدنیاآمد.
-پیامبر)ص(ازسویخدایبزرگبهپیامبریرسیدوبرایراهنماییمردمانتخابشد.

-مسلمانانپیشازورودبهمّکهلباساحراممیپوشندوبالباسییکسانواردمّکهمیشوند.
-هفتباردورخانهیکعبهحرکتکردنراطوافمیگویند.

-طوافاززمانحضرتابراهیم)ع(انجاممیشد.
-بعدازطواف،مسلماناندورکعتنمازطوافمیخوانند.

-پسازنمازطوافبایدهفتباربیندوکوهصفومروهحرکتکرد.)مثلحضرتهاجر(
-کسانیکهبرایانجامحجبهمّکهمیروند،روزعیدقربان،گوسفندقربانیمیکنند.

-حضرتابراهیماولینکسیاستکهدرسرزمینمّکهبهفرمانخداگوسفندیراقربانیکرد.

-فایدههایمراسمحج
1-ایجاداتّحادویکدلیبینمسلمانان

2-باخبرشدنمسلمانانازمشکالتیکدیگر
3-همفکریبرایحلمشکالتجهاناسالم

- عید فطر:عیدیاستکهپسازتمامشدنماهرمضاناست.
-درروزعیدفطرمسلمانانبهعنوانزکات،پولیبهنیازمندانمیدهند.

-درعیدقربان،گوشتقربانیرابهمستمندانمیدهیم.
-عیدمسلمانانروزیاستکهفقیراننیزشادوخوشحالشوند.

-درروزهایعیدفطروعیدقربانچهاعمالیرابایدانجامداد
1-غسلمیکنیم)شستشومیکنیم(.

2-بهترینلباسهایخودرامیپوشیم.
3-دورکعتنمازعیدمیخوانیم.

درسنامه ی آزمون ششم
فارسی

واژه های مهم امالیی و معنایی

معنیواژهمعنیواژه

کشاورزدهقانپارچهفروشبّزاز

افسوسآوخروستا،آبادیده

کسیکهآتشروشنمیکند.آتشگرپاداشثواب

بدبختیادباربیعدالتیبی انصافی
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معنیواژهمعنیواژه

پستوحقیرخوارستمجور

سپیدار
درختیکهبسیاربلنداستاّما

میوهندارد.
شایستهسزاوار

پایانفرجامریشهبیس و بُن

تیشه
ــزاریفلزیکهداراینوک اب

تیزوپهناست.
روزقیامتکهپاداشهرانساندادهمیشود.روز عمل و مزد

دانشمندبزرگیونانیافالطونگناهُجرم

نادانجاهلفصل،زمانموسم

دانشمند،فرزانهحکیممیوه،ثمربار

ناراحت،غمگینتنگدلانبوهشدنتوده شدن

هیزمهیمه

نکته های دستوری
ــین، ــتربرایبیانحاالتعاطفیگویندهبهکارمیرود،مانندحالتدرد،تحس »اصوات«:بهواژهیاگروهیازواژههامیگویندکهبیش

ــمارشجمله،یکجملهحسابمیشوند.اصوات ــبهجملههستندودرش ــوس.اصواتنیزمانندمنادانوعیش ــادیوافس تعّجب،ش
بیشتردرمواردزیربهکارمیروند.
»آرزو و امید«:ایکاش،الهی،آمین

»تحسین و تشویق«: آفرین،مرحبا،بهبه،ماشاءال

»تأسف و درد«: افسوس،حیف،دریغ،آوخ

»تعّجب«: عجب، شگفت، ای عجب، وه

»تکذیب کردن«: هرگز، نه، حاشا

»آگاه کردن«: هان، هین، زنهار

آرایه های ادبی
ــانیدادنبهچیزهایبیجانویابعضیاز ــیایبیجانویاشخصّیتانس ــیدنبهاش ــخیصیعنیجانبخش »آرایه ی تش��خیص«:تش

جاندارانمثلگیاهانوحیواناتواززبانآنهاسخنگفتناست؛مانند:
ـــاتــنــدی ــتب ــف ــهگ ــای ــس ــم کــــاجه
در زد مــــوال دامـــــن در دســــت
سختسر ـــرهدل ـــی ت ــگ ــن س ــــران گ

ـــزارم ـــی ب ـــو ت از آزار ـــــردم م
مــگــذر مـــا از و ــذر ــگ ب ــی ــل ع کـــه
پسر ای دور گــفــت: و سیلی زدش

ــدنکالم ــعر،»مناظره«میگویند.اینروشباعثزیباش »مناظره، گفت وگو«:بهگفتوگو،مجادلهوبحثمیاندونفریادوچیزدرش
میشود.دردیوانپرویناعتصامی،مناظرههایفراوانیمیتوانیافت،مانندمناظرهیمیان»بلبلومور«،»سیروپیاز«و»دوقطرهخون«

قالب ععر

تعداد بیتقرار گرفتن قافیهموضوعقالب
2-14بیتقافیهفقطدرمصراعهایزوجرعایتمیشود.بیشتربرایسرودنموضوعاتاخالقیبهکارمیرود.قطعه
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تاریخ ادبیات

آثارشرح حالشاعر - نویسنده

قیصرامینپور
ــتهیمعاصربودوموفقبه ازشاعرانبرجس
ــیجموسومبهمرغ ــبجایزهینیمایوش کس

آمینبلورینشد.

ــعرهای:بهقولپرستو، مجموعهش
ــسصبحو ــاب،تنّف ــهیآفت کوچ

آینههایناگهان

مهدیآذریزدی

شاعرونویسندهیبزرگمعاصراستکهدر
زمینهیکودکانفعالّیتمیکرد.

کتابقّصههایخوببرایبّچههای
ــعرقندو خوبوحکایتمنظومش
ــلکهبرندهیجایزهییونسکو عس

شد.

مرزبانبنرستم

ازشاهانطبرستاندراواخرقرنچهارمبود.
ــت اوکتابمرزباننامهرابهزبانطبرینوش
وسعدالّدینوراوینیدرقرنششم،اینکتاب

رابهفارسیدریترجمهکرد.

ــاملحکایتهایی مرزباننامهکهش
پندآموزاززبانحیواناتاست.

پرویناعتصامی

ــف ــندهبود.پدرش،یوس ــاماصلیاورخش ن
اعتصامیازنویسندگانمعروفایرانومدیر
ــعارپرویندراین مجلّهیبهاربودواّولیناش
ــد.بیشترسرودههایپروین مجلّهمنتشرش
ــی،اخالقیو ــهیموضوعاتاجتماع درزمین

انتقادیاست.

دیوانشعر

درسنامه ی آزمون ششم
مطالعات اجتماعی

در گذشته خیاط ها به سلیقه و سفارش مردم لباس می دوختند.  -1
کارگاه های تولید لباس زمانی شکل گرفتند که جمعیت زیاد شد.  -2
تولید کاال به یک شکل و به تعداد زیاد را تولید انبوه می گویند.  -3

نخ در کارخانه ی نخ ریسی تولید می شود.  -4
به کارخانه ی پارچه بافی نساجی می گویند.  -5

صاحبان کارگاه های تولید لباس، پارچه را از عمده فروشان می خرند.  -6
نخ ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد.  -7

پس از تولید نخ در کارخانه های نخ ریسی، نخ ها به کارخانه ی پارچه بافی فرستاده می شوند.  -8
لباسی که انتخاب می کنیم باید با باورهای دینی ما تناسب داشته باشد.  -9

بُِرش کار، از روی الگوهایی که دارد پارچه ها را می بُرد.  -10
کسانی که در کارگاه مشغول کار هستند بخشی از کار تولید را انجام می دهند تا کاال آماده شود که به این همکاری خط تولید می گویند.  -11

درآمد و هزینه  -12
رعایت حجاب و عفاف موجب وقار و متانت شخص می شود.  -13

ایران از شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد.  -14
دریاها گودال هایی پر از آب هستند که به اقیانوس ها راه دارند.  -15

اقیانوس ها پهنه های بسیار بزرگ آبی کره ی زمین هستند.  -16
دریای خزر دریاچه است چون به اقیانوس راه ندارد ولی به دلیل وسعت زیادی که دارد، به آن دریا می گویند.  -17
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نام های دریای خزر عبارتند از: دریای گیالن، دریای مازندران، دریای قزوین، دریای گرگان و دریای کاسپین  -18
در نقشه های خارجی نام دریای خزر، دریای کاسپین است.  -19

رودهای هراز، چالوس، گرگان و سفیدرود به دریای  خزر می ریزند.  -20
رودهای مرزی اترک و ارس به دریای  خزر می ریزند.  -21
عمق دریای خزر در شمال کم و در جنوب زیاد است.  -22

میزان شوری آب دریای خزر از دیگر دریاها و اقیانوس ها کم تر است.  -23
رودها یی که به خلیج فارس می ریزند عبارتند از: اروندرود، جراحی، هندیجان، ُمند  -24

رود شور در تنگه ی هرمز به خلیج فارس می ریزد.  -25
رود سرباز به دریای عمان می ریزد.  -26

به پیشروی آب دریاها در خشکی خلیج می گویند.  -27
خلیج فارس پیشروی آب دریای عمان و اقیانوس هند در خشکی های ایران و عربستان است.  -28

ساحل خلیج فارس از دهانه ی اروندرود تا بندرعباس امداد یافته است.  -29
در کناره های خلیج فارس بریدگی  های عمیقی وجود دارد که ساکنان اطراف به آن ها خور می گویند.  -30

خورها برای ایجاد بندر و پهلو گرفتن کشتی ها مناسب هستند.  -31
شوری آب خلیج فارس بیشتر از دریای عمان است.  -32

عمق خلیج فارس بسیار کمتر از دریای عمان است و به طور متوسط 30 متر عمق دارد.  -33
ساحل دریای عمان از بندرعباس تا بندرگواتر ادامه دارد و دریای عمان به اقیانوس هند راه دارد.  -34
عمق دریا ی عمان به سمت اقیانوس زیاد می شود و در اطراف چابهار به حدود 3000 متر می رسد.  -35

به آبراهه ای که دو دریا را به  هم وصل می کند تنگه می گویند.  -36
آیه ی 97 سوره ی انعام: »و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد.«   -37

یکی از مهم ترین دالیل اهمیت خلیج  فارس وجود منابع سرشار از نفت و گاز است.  -38
خلیج  فارس را انبار نفت جهان می نامند.  -39

دریای  خزر بزرگ ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان است.   -40
ماهیان خاویاری دریای  خزر عبارتند از: تاس ماهی، اوزون برون، دراکول و فیل ماهی  -41

بخش اصلی و عمده ی صادرات و واردات کشور ما از طریق بندرها است.  -42
در شمال ایران کارخانه ی کشتی سازی در شهر »نکا« واقع شده است.  -43

کارخانه های کشتی سازی و لنج سازی در جنوب ایران در اطراف بندرعباس و بوشهر و چابهار قرار دارند.  -44
سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان شیالت ایران در شهر تهران قرار دارند.  -45

دریای  خزر محل زندگی انواع ماهی ها و پرندگان مهاجر است.  -46
خلیج فارس و دریای عمان از بزرگ ترین زیستگاه های موجودات دریایی هستند.   -47

ماهی های تزئینی، مرجان ها، صدف ها، الک پشت ها ی کمیاب، دلفین و نهنگ در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند.  -48

درسنامه ی آزمون ششم
علوم تجربی

درس هشتم: طراحی کنیم و بسازیم

-مابهوسایلیمانندهواپیما،خودرو،کشتیوهروسیلهایکهمیتواندحرکتکندنیازداریمتابرایجابهجاییآسان،حرکتسریع
وآسانشدنکارهاازآنهااستفادهکنیم.

-دراینوسایلمابایدبتوانیم:1-حرکتایجادکنیم،2-نیروراانتقالدهیم.
-برایایجاد حرکت،بایدبتوانیمازراههاییکمکبگیریموانواعانرژیرابهانرژیحرکتیتبدیلکنیم.

-برایانتقال نیرو،ازابزارووسایلیاستفادهمیکنیمکهنیرو)وگاهیانرژیرا(راازجاییبهجاییدیگرمیبرند.
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تبدیل انرژی ها به انرژی حرکتی

-درگذشتههاحیوانات،منبعنیرووانرژیبرایحرکتوسیلههابودند)مثلاسببرایکشیدنگاری(.
-امروزهدرموتورخودروهاانرژیشیمیاییبنزینبهانرژیحرکتیتبدیلمیشود.

-دربسیاریازوسایل)مانندپنکه،مخلوطکن،لباسشوییو...(انرژیالکتریکیجریانبرق،توسطموتور الکتریکیبهانرژیحرکتی
تبدیلمیشود.

ــیمپیچ(،کهباعبورجریانبرقازدرونسیم، ــدهاست)س ــتوانهپیچیدهش ــیمبهدوریکاس -درونموتورهایالکتریکیمقداریس
سیمپیچتبدیلبهیکآهنربامیشودوبهکمکنیرویآهنربایی)مغناطیسی(میتواندحرکتدرستکند.

ــود،انرژیکشسانیدرآنذخیره ــیدهمیش ــتکهمیتواندانرژیحرکتیایجادکند.وقتیکشکش ــایلیاس - کش:نیزیکیازوس
میشودوبارهاکردنآن،انرژیبهانرژیحرکتیتبدیلمیشود.

-برایچرخاندنپرههایپروانهیهواپیماوقایقهاکهدرکنارموتورنصبهستندازکشاستفادهمیشود.
-کشنیرویمارانیزمنتقلمیکند.

انتقال حرکت و نیرو

-انرژیحرکتیکهدرموتورایجادمیشودرامیتوانبهکمکابزارهایمختلفبهبخشهایمتحرکوسیلههامثلچرخهاانتقالداد.
-برخیوسایلانتقالنیرو:1-چرخومحور،2-چرخدنده،3-چرخوتسمه)چرخوزنجیر(،4-اهرمو…

-چرخ و محور:دواستوانهیبههمچسبیدهاستکههمزمانباهمحرکتمیکنند.
باچرخاندنچرخ،نیرویمابهمحورمنتقلمیشود.

-هرچقدرشعاعچرخبزرگترباشد،نیروییکهبهمحورمنتقلمیشودهمبزرگتراست.
-ازچرخومحوردرفرماناتومبیل،دستگیرهیدر،لباسشوییو...استفادهمیشود.

ــرمیچرخد،باگیرکردنبه ــتوهنگامیکهدرکناریکچرخدندهیدیگ ــتکهلبهیآندندانهداراس - چ��رخ دن��ده:چرخیاس
دندانههایچرخدندهیدوم،آنرامیچرخاندونیرووانرژیرابهآنمنتقلمیکند.

-ازچرخدندهبرایتغییرجهتنیروهماستفادهمیکنند.

-ازچرخدندهدرساعتبرایچرخاندنعقربههاودرماشینبرایانتقالقدرتموتوربهچرخهااستفادهمیشود.
-چرخ و تسمه:دوچرخدندهاستکهبایکتسمه)زنجیر(بههموصلشدهاند.وظیفهیانتقالنیروبیندوچرخدندهرااینبارتسمه

انجاممیدهد.
-دردوچرخهازچرخوتسمهبرایانتقالنیرووانرژیمابهچرخهااستفادهمیشود.

- اهرم:یکمیلهاستکهجاییازآنبهجایدیگروصلشدهویاتکیهدادهاستوبرایانتقالنیرووانرژیازآناستفادهمیشود.
-یکمثالآشنایاهرم،االکلنگاست.

درس نهم: سفر انرژی

انرژی
-انرژییعنی»تواناییانجامکار«

-هرپدیدهایکهوجودداردوهراتفاقیکهرخمیدهدبهدلیلوجودانرژیاست.

محولاير

مچرخ

محولاير

مچرخ
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انواع انرژی
ــد، ــطحسهایپنجگانه(نباش ــهانرژیهاییکهبرایماقابلحسکردن)توس -ب

انرژیهایپنهان)ذخیره-پتانسیل(گفتهمیشود.
-بهانرژیهاییکهمیتوانیمآنهاراحسکنیم،انرژیهایآشکارگفتهمیشود.

انرژیهایآشکار

حرکتی)جنبشی(
نورانی
گرمایی
صدا

الکتریکی

انرژیهایپنهان
)ذخیره-پتانسیل(

گرانشی)جاذبهای(
شیمیایی
هستهای

کشسانی)فنری(

انرژی های آعکار
- انرژی حرکتی: هرجسمدرحالحرکتدارایانرژیحرکتیاست.

- انرژی نورانی:انرژیکهبهماکمکمیکندببینیمومحیطاطرافراروشنوقابلدیدنمیکند.
- انرژی گرمایی:بهانرژیحرکتیذرههایجسم،انرژیگرماییمیگویندکهافزایشآنباعثداغشدنجسمهامیشود.

- انرژی صدا: انرژیکهباعثلرزشوحرکتمنظمذرههایمادهدریکمحیطمیشودوکمکمیکندتابشنویم.
- انرژی الکتریکی:انرژیکهبهکمکجریانبرقدرونسیمهابهجاهایمختلفبردهمیشودووسیلههایبرقیبهکمکآنکارمیکنند.

انرژی های پنهان )ذخیره - پتانسیل(
ــمهاییکهازسطحزمینباالبرده ــیلگرانشیگفتهمیشود.جس ــمها،انرژیپتانس - انرژی پتانس��یل گرانش��ی:بهتواناییافتادنجس

میشوند،دارایانرژیپتانسیلگرانشیمیشوند.
- انرژی پتانسیل شیمیایی:بهانرژیذخیرهشدهدرمیانپیوندهایذرههایماده،پتانسیلشیمیاییمیگویند.

- انرژی پتانسیل هسته ای:بهانرژیدرونیاتمها،انرژیهستهایمیگویند.
- انرژی پتانسیل کشسانی )فنری(: یکفنرکشیدهیافشردهشده،تواناییبهحرکتدرآوردنیکجسمرادارد.بهاینتوانایی،انرژی

پتانسیلفنرییاکشسانیمیگویند.

انرژی مکانیکی
-انرژیهاییکهدرآنها»حرکتقابلدیدن«یا»توانایی

ایجادحرکت«وجوددارد،انرژیمکانیکیهستند.
ــانی)فنری( ــیوانرژیکشس ــیلگرانش -انرژیپتانس

میتوانندحرکتدرستکنند.
ــمها،بهصورتحرکتیبزرگ -انرژیحرکتیدرجس

وقابلدیدناست.
ــممیتواندهمزمانچندتاازاینانرژیهارا -یکجس

داشتهباشد.

انرژی پتانسیل گرانشی
-انرژیپتانسیلگرانشیبهارتفاعووزنجسمبستگیدارد.

-هرچقدرارتفاعجسم)فاصلهیعمودیجسمتاجاییکهمیتواندبیفتد(بیشترباشد،انرژیپتانسیلگرانشیآنبیشتراست.
-هرچقدروزنجسمبیشترباشد،انرژیپتانسیلگرانشیآنبیشتراست.

ــدتجاذبهیسیارهبستگیدارد.هرچقدرجرمجسمیبیشترباشدوزنآنبیشتراستوهرچقدر ــمبهجرمآنوش -وزنجس
شدتجاذبهیسیارهایبیشترباشد،وزنجسمهادرآنسیارهبیشتراست.

ها ياهنرژ

گراهنش�

�شساهن�

(فنري)

گرما��هنولايراهن�

حر�ت� صدا

ال	تر�	�

آش	الاير ياهنرژيها

ذخ�ره ياهنرژيها

ش�مچ�ا��

هستهاي

هنولايراهن� ياهنرژ

�� گرماي اهنرژ

صدا ياهنرژ

ال�تر��� ياهنرژ

پنهان ياهنرژيها

ي هستهاي اهنرژ

�� ش�مچ�اي اهنرژ

پتاهنس�ل ياهنرژ

گراهنش�

�شساهن� ياهنرژ

حر�ت� ياهنرژ

م�اهن��� ياهنرژ

ها ياهنرژ

آش�الاير ياهنرژيها
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انرژی حرکتی
-انرژیحرکتیبهجرم جسموسرعتآنبستگیدارد.

-هرچقدرجرمجسمبیشترباشد،انرژیحرکتیآنبیشتراست.
-هرچقدرسرعتحرکتجسمبیشترباشد،انرژیحرکتیآنبیشتراست.

اندازه گیری انرژی
-واحداندازهگیریانرژی»ژول«استوآنرابانماد»J«نشانمیدهند.

ــیهریکگرمازمادهیغذاییچه ــود.یعن ــبکیلوژول)هزارژول(برگرماندازهگیریمیش ــرژیموادخوراکیمعموالًبرحس -ان
مقداربهبدنماانرژیمیدهد.

)کیلوژولبرگرم(نشانمیدهند. kJ
gr

-یکاوواحدانرژیموادخوراکیرابانماد

-برایاندازهگیریانرژیموادخوراکیازواحد»کالری«نیزاستفادهمیشود.
-هریککالریمعادلبا4/2ژولانرژیاستوهریککیلوکالری)1000کالری(برابربا4200ژولانرژیاست.

-مقدارانرژیموردنیازبرایفعالیتهایمختلفوافرادمختلف،متفاوتاست.

قانون پایستگی انرژی
-اینقانونبیانمیکندکهانرژیخودبهخودبهوجودنمیآیدوخودبهخودهمازبیننمیرود.بلکهازشکلیبهشکلدیگرتبدیل 

می شودویاازجاییبهجایدیگر)ازجسمیبهجسمدیگر(انتقال می یابد.
ــتویاانتقالبخشیازکلانرژیبهجایی ــکلیازانرژیکهموردنیازمانیس ــیازکلانرژیبهش -اتالفانرژییعنیتبدیلبخش

کهمانمیخواهیم.

منابش انرژی
سرچشمهیتماممنابعانرژیبررویزمین،خورشیداست)بهجزانرژیهستهای(.

-منابعانرژیشاملانرژیهایزیراست:
4-انرژیآب)جزرومد،آبسدها،امواجدریا(1-انرژیفسیلی)نفتوگازوزغالسنگ(

5-انرژیزمینگرمایی)انرژیدرونزمین(2-انرژینورخورشید
6-انرژیهستهای3-انرژیباد

-انرژیهستهایوانرژیفسیلی،منابعانرژیتجدیدناپذیرهستندکهدرمحیطایجادآلودگینیزمیکنند.
-انرژینورخورشید،باد،آبوزمینگرمایی،انرژیهایتجدیدپذیرهستندکهپاكهستندودرمحیطآلودگیایجادنمیکنند.

درس دهم: خیلی کوچک، خیلی بیرگ
ــت.بعضیجاندارانبسیارسادهاند،جانداران ــانموجودیپریاختهایاس بیشترجاندارانفقطیکیاختهدارندمثلباکتریها.انس

سادهرابهشکلزیرطبقهبندیکردهاند.

قارچهاجلبکها باکتریها

جانداران ساده

ــبزیاقهوهای ــل(دارند.اینجاندارانبهرنگهایقرمز،س ــبزینه)کلروفی ــتندومانندگیاهان،س جلبک ه��ا،جاندارانگیاهمانندهس
ــتنداّماانواعپریاختهایهمدارند.بیشترجلبکهاغذایجانورانآبزیهستند.از ــوند.بیشترجلبکهاتکیاختهایهس دیدهمیش

جلبکهایدریاییمواّدیبهدستمیآیدکهدرصنعت،ازجملهبستنیسازیوتهّیهیخمیردندان،ازآنهااستفادهمیشود.
قارچ ها،موجوداتزندهایهستندکهمانندگیاهاندریکجاساکنانداّماچونسبزینهندارندنمیتوانندغذاسازیکنند.قارچهاانواع

مختلفیدارند.قارچهایچتریوکپکهاازانواعقارچهایپریاختهایوُمخّمرهاازانواعقارچهایتکیاختهایهستند.
قارچهادرطبیعتاهمیتزیادیدارند.آنهابدنگیاهانوجانورانمردهراتجزیهمیکنند.مواّدیکهازتجزیهیگیاهانوجانوران

مردهبهدستمیآید،بهخاکبرمیگرددودوبارهبهوسیلهیگیاهانمصرفمیشود.
برایمشاهدهیبیشتریاختههاوجاندارانتکیاختهایازمیکروسکوپاستفادهمیشود.



129

میکروسکوپ 

تقریبًاهمهیمیکروسکوپهایامروزیازکنارهمقرارگرفتنچندینعدسیساختهشدهاند.
دراینمیکروسکوپهانورازیکمنبعنوریبهنمونهتابیدهمیشود.آنچیزیکهدرزیرمیکروسکوپمیخواهیمببینیمنمونه یااسالید 
میکروسکوپینامدارد.نورازنمونهوعدسیهاعبورمیکندومامیتوانیمتصویرنمونهرابهصورتروشنوبزرگترازخوِدآنببینیم.

ــکوپهاینورییکچشمیبهطورمعکوسدیدهمیشوند.نکتهیدیگراینکه ــتبیانکنیمکهتصاویردرمیکروس دراینجاالزماس
ــت. ــکوپاس ــکوپ،مخالفجهتحرکتالِمحاوینمونهرویصفحهیمیکروس جهتحرکتتصویِرنمونهدرمیداندیدمیکروس
یعنیوقتیکهشماالِمحاوینمونهرارویصفحهیمیکروسکوپدرجهتچپحرکتمیدهید،تصویرنمونهدرزیرمیکروسکوپ

درجهتراستحرکتمیکندوبرعکس.
جدیدترینوپیشرفتهترینمیکروسکوپهاینوریمیتوانندنمونهراتا2000برابربزرگترنشاندهند.

کار با میکروسکوپ
برایاستفادهیصحیحازمیکروسکوپبایدمراحلزیرراانجامدهید.

1-پسازتمیزکردنعدسیها،صفحه ی میکروسکوپ را در پایین ترین وضعیت خودقراردهید.
2-عدسیشیئیبابزرگ نمایی کمرادرمسیرنورقراردهید.

3-جعبهینمونههایآمادهیمیکروسکوپیموجوددرآزمایشگاهرابرداشتهویکالِم)تیغهیشیشهای(میکروسکوپیرارویصفحه
بینگیرهیمیکروسکوپطوریقراردهیدکه المل)تیغک شیشه ای( به سمت باال باشدونورازآنعبورکند.

4-درونعدسیچشمینگاهکنیدوباپیچتنظیم،صفحهیمیکروسکوپراآهستهبهسمت باالبیاورید.
5-بامشاهدهیتصویر،باپیچجابهجاکننده،المرابهاندازهایحرکتدهیدکهتصویردروسط میدان دیدقرارگیرد،سپستصویر

راتنظیمکنیدتاواضحدیدهشود.
6-عدسیبابزرگنماییمتوسطرادرمسیرنورقراردهیدوتصویررابهآهستگیتنظیمکنید.

7-عدسیبابزرگنماییزیادرادرمسیرنورقراردهیدومجدداًتصویرراتنظیمکنید.
میدان دید:زمانیکهشمادریکمیکروسکوپنگاهمیکنید،ناحیهایروشن)دایرهای(درآنمیبینیدکهبهآنمیداندیدمیگویند.

روش تهیه ی نمونه ی میکروسکوپی
1-یکالمتمیزمیکروسکوپیتهیهکردهوبهکمکقطرهچکانیکتادوقطرهآببهمرکزآنبچکانید.

2-نمونهیموردنظر)مثاًلقطعهایبشرهترهیایکتکهبالحشره(رادرقطرهیآبرویالمقراردهید.بشرهیاروپوستبخش
ــتکهسطوحباالییوپایینیبرگراپوشاندهاست.دربینیاختههایروپوستبرگ،یاختههاینگهبانروزنهقراردارد. ــفافیاس ش
میتوانیدقطرهایازنمونهیآببرکه،نهریارودخانهایراکهظاهرسبزرنگداردرویتیغهیشیشهایبریزیدتابتوانیدجلبکها

رامشاهدهکنید.نمونهیشمامیتواندتعدادیازیاختههایسطحیکندهشدهیدهانباشد.
3-لبههاییکالملرارویلبهیقطرهیآبقراردهیدوبهآرامیآنرا)بهکمکپنسیاانبرک(بررویقطرهیآببخوابانید

تاآبدرزیرآنپخششودوحبابهوادرآنتشکیلنشود.

المل
الم

آب يقطره

هنمچوهنه

�ن خش� �اغذ

4-بهکمککاغذخشککن)دستمالکاغذی(آباضافیراازاطرافالملحذفکنید.نمونهآمادهاست.
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رنگ آمییی نمونه ها
ازآنجاکهنمونههایمیکروسکوپیبسیارنازکوبیرنگهستندبرایاینکهیاختهبهتردیدهشود،آنهارارنگمیکنند.رنگ،هسته

وسایراجزاییاختهراقابلدیدنمینماید.

 

درسنامه ی آزمون ششم
ریاضی

نقطه و خط

نقطه:باگذاشتنوبرداشتنقلمرویسطحیمانندکاغذنقطهپدیدمیآید.
خط:خطازبههمپیوستنبیشمارنقطهپدیدمیآید.

انواع خط
1-خطراست
2-خطشکسته
3-خطخمیده

پ

پاره خط:خطراستیاستکهازدوسرمحدودباشد.طولپارهخطقابلاندازهگیریاست.

 ¾‰£º#jHk•U ¾‰£º#jHk•U

ˆi½nIQ#jHk•U#Ï¼¶oÎ

( )× −
=

1
2

*
 

( )× −
=

5 5 1 10
2

*برایمقایسهیطولپارهخطهاازپرگار،خطکش،تلقشفافو… میتواناستفادهنمود.
نیم خط:خطراستیکهازیکسرمحدودوازسردیگرنامحدوداست.طولنیمخطقابلاندازهگیرینیست.

 IÀ¾‰£º#jHk•U SwHn#ˆi#¦Ä Á»n#ˆi´Ãº#jHk•U#Ï¼¶oÎ× =2 *

 IÀ¾‰£º#jHk•U ˆi´Ãº#¦Ä Á»n#ˆi´Ãº#jHk•U#Ï¼¶oÎ= *

× =5 2 10

ˆi´Ãº#jHk•U =4
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وضعیت خط و نقطه
*ازیکنقطهبیشمارخطراستمیگذرد.

*ازدونقطهفقطیکخطراستولیبیشمارخطشکستهیاخطخمیدهمیگذرد.

*کوتاهترینفاصلهیبینیکنقطهویکخط،خطعمودیاستکهنقطهرابهخطوصلمیکند.

*طولپارهخطبرابراستبافاصلهیدوسرپارهخط.

*ازیکنقطهروییکخطبیشمارخطراستمیگذرد.

*ازنقطهایخارجیکخطفقطیکخطعمودبرآنخطمیتوانرسمکرد.

*ازنقطهایخارجیکخطفقطیکخطبهموازاتآنرسممیشود.

*ازنقطهایواقعبریکخطفقطیکخطعمودرسممیشود.

وضعیت خطوط
*دو خط موازی:بهدوخطکهازهمبهیکفاصلهباشندوهیچگاههمدیگرراقطعنکنندموازیگفتهمیشود.

*دو خط متقاطع:دوخطکههمدیگررادریکنقطهقطعمیکنندمتقاطعنامیدهمیشود.

*دو خط منطبق:هرگاهتمامنقاطدوخطرویهمقرارگیرد)دوخطهمدیگررابپوشانند(آندوخط
رامنطبقمینامند.

*اگرازبرخورددوخطزاویهیقائمهپدیدآید،آندوخطراعمودبرهمنامند.

*خطیراکهبروسطپارهخطعمودشودعمودمنصفنامند.

*هرگاهدوخطبایکخطموازیباشندآندوخطنیزباهمموازیاند.

ــتیکیازخطوطموازیرابازاویهایقطعکند،خطدیگررانیزباهمانزاویه *هرگاهیکخطراس
قطعخواهدکرد)خطمورب(.

*ازبرخوردچندخطراستباهمدریکصفحهتعدادیناحیهپدیدمیآیدکهتعداداینناحیههاازفرمولزیرمحاسبهمیشود.

 ˆi#jHk•U ˆi#jHk•U

¾ÃeIº#jHk•U

( )× +
+ =

1 1
2
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( )× +3 3 1

+ =

24

1 7
2



*ازبرخورددوخط،نقطهپدیدمیآید.بههمینجهتبرایمحاسبهیتعدادنقاطحاصلازبرخوردخطوطازفرمولزیراستفادهمیشود.
‡¼‰i#jHk•U ‡¼‰i#jHk•U

¾‰£º#jHk•U

( )× −
=

1
2



درمثالقبل،تعدادنقاطبرخوردبرابراستبا:


( )× −3 3 1

 ¾‰£º=

12

3
2

زاویه

*ازمتصلشدنسربستهيدونیمخط،زاویهپدیدمیآید.

ضلعزاویه*اجزایزاویه
رأسزاویه

*اگراضالعزاویهراامتداددهیم،اندازهیزاویهتغییرنمیکند.

*نامگذاریزاویه

1-بایکحرف

2-بایکعدد

3-باسهحرف)حرفرأسوسطباشد(

*برایمقایسهیاندازهیدوزاویهمعموالًازنقالهیاپرگاریامنطبقکردنکاغذشفافو…استفادهمیشود.
*نیمساز زاویه:نیمخطیاستکهزاویهرابهدوقسمتمساویتقسیممیکند.

*نیمساززاویهخطتقارنزاویهاست.
*هرنقطهایروینیمسازاختیارکنیمفاصلهاشتادوضلعزاویهبهیکاندازهاست.

*واحداندازهگیریزاویهدرجهاست.

دایرهرایکدرجهمینامند. 1
360

*

*وسیلهیاندازهگیریزاویهنّقالهاست.


ˆi´Ãº#jHk•U ¾±‚IÎ jHk•U

¾Ä»Hp#jHk•U#Ï¼¶oÎ

×
=

2
*
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*انواعزاویه

1-زاویهیصفردرجه:
درجهاست. 090 2-زاویهتند)حاّده(:اندازهیآنکمتراز

3-زاویهیراست)قائمه(

است. 0180 وکمتراز 090 4-زاویهیباز)منفرجه(:اندازهیآنبیشتراز

) 0180 5-زاویهینیمصفحه)

) 0360 6-زاویهیتمامصفحه)

دو زاویه ی متقابل به رأس
دوزاویهکهداراییکرأسمشترکباشندواضالعآنهادوزاویهدرامتدادهمباشند،دوزاویهیمتقابل

      ˆˆ ˆ ˆ,= =1 2 3 4 بهرأسنامیدهمیشوند.
*دوزاویهیمتقابلبهرأسمساویاند.

*نیمسازهایدوزاویهیمتقابلبهرأسدرامتدادهمهستند.

باشد،آندوزاویهمتممیکدیگرنامیدهمیشود. 090 *هرگاهمجموعدوزاویه

(میشود. 045 *اگرنیمسازدوزاویهیمتممرارسمکنیم،زاویهیبیننیمسازهانصفزاویهیقائمه)یعنی

*متمِممتممهرزاویهباخودزاویهبرابراست.
ــد،آندوزاویهمکملیکدیگر ــرگاهمجموعدوزاویه180درجهباش *ه

ــوند. نامیدهمیش

) 090 *هرگاهنیمسازدوزاویهیمکملرارسمکنیم،زاویهیبیننیمسازهانصفزاویهینیمصفحه)یعنی
میشود.

*مکمِلمکملهرزاویهباخودزاویهبرابراست.
*اختالفمتممومکملهرزاویه90درجهاست.

× =

2

1

4 3 6
2

1 2

3

4

30 Á¾Ä»Hp#®µ§¶

30 Á¾Ä»Hp#´µT¶

→

→ −

0 0

0 0

0

150
60
90
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*فرمولمحاسبهیزاویهیبینعقربههایساعت:
S–Iw

´Ã¹¨Â¶#´¨#´À#pH#Hn#IÀJo†#®‚Ie

¾£Ã¤j /

× = 
× = 

30
5 5




*هردقیقه6درجهاست.
*هرساعت30درجهاست.

*اختالفسرعتحرکتعقربهیدقیقهشمارباساعتشماردرهردقیقه5/5درجهاست.

زاویه در چندضلعی ها
*مجموعزاویههایداخلیسهضلعیها180درجهاست.

 + + =0 0 0 050 40 90 180 

 “°†H#jHk•U Â•±†#k¹a#Â±iHj#ÁIÀ¾Ä»Hp#“¼µ\¶#Ï¼¶oÎ( )− × =02 180 *

( −3 2)× =
1

0 0180 180


“°†H#jHk•U

´ÊT¹¶#Â•±†#k¹a#pH#¾Ä»Hp#¦Ä Á½pHkºH#Ï¼¶oÎ

“°†H#jHk•U

( )− ×
=

02 180
*

( −5 2)×
3

0180
36

5
¾Ä»Hp#¦Ä Á½pHkºH = 0

1

108

 

*اندازهیهرزاویهیمثلثمتساویاالضالع60درجهاست.
*اندازهیهرزاویهیتندازمثلثقائمالزاویهیمتساویالساقین45درجهاست.

 + =0 0 045 45 90 *درمثلثقائمالزاویهدوزاویهیتندمتممیکدیگرند.

*ضلعمقابلبهزاویهی30درجهدرمثلثقائمالزاویهنصفوتراست.

وتراست. 1
4
باشد 015 *ارتفاعواردبروتردرمثلثقائمالزاویایکهیکزاویهیآن

*هرگاهوسطاضالعمثلثیرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،4مثلثبامساحتمساویپدیدمیآید

1محیطمثلثاولیهاست.
2
مساحتمثلثاولیهاستومحیطشان 1

4
کهمساحتهرکدام

*مجموعزاویههایخارجیهمهیچندضلعیها360درجهاست.
*زاویهیخارجیهرمثلثبامجموعدوزاویهیغیرمجاورداخلیبرابراست.

+ =0 0 030 90 120

ــکنقطهقطعمیکنندکه ــمکنیم،همدیگررادری ــازهایزوایایداخلیمثلثهارارس ــرگاهنیمس *ه
فاصلهیایننقطهتااضالعمثلثبرابراست.

بیشترازنصف 090 *هرگاهنیمسازدوزاویهیداخلیازمثلثرارسمکنیم،ازبرخوردآنهازاویهایپدیدمیآیدکهاندازهیآن
زاویهیسوممثلثاست.

0
90

0
45

0
45

5

20 0
15
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 œ²H
Z = + 090

2


 50
Z = + = + =0 0 0 00

90 25 90 115
2



ــمکنیم،ازبرخوردآنهازاویهایپدیدمیآیدکهاندازهیآنبااختالفنصف ــازدوزاویهیخارجیازمثلثرارس *هرگاهنیمس
برابراست. 090 زاویهیسوماز

 œ²H 50
Z Z⇒= − = −

00 090 90
2 2



 Z Z= − ⇒ =0 0 090 25 65

*درهرمتوازیاالضالعزاویههایمقابلمساویوزاویههایمجاورمکملیکدیگرند.
+ =0 0 0110 70 180 

 

 090 ــازدوزاویهیمجاوررارسمکنیم،ازبرخوردآنهایکزاویهی *اگردرهرمتوازیاالضالعنیمس
)یکمثلثقائمالزاویه(پدیدمیآید.

*ازبرخوردنیمسازهایزوایایداخلیهرمتوازیاالضالع،یکمستطیلپدیدمیآید.

*ازبرخوردنیمسازهایزوایایداخلیهرمستطیل،یکمربّعپدیدمیآید.

*ازبرخوردنیمسازهایزوایایداخلیهرلوزییکنقطهپدیدمیآید.

*ازبرخوردنیمسازهایزوایایداخلهرمربعیکنقطهپدیدمیآید.
*نیمسازهایزوایایلوزی،قطرهایلوزینیزمیباشند.
*قطرهایمربعوقطرهایلوزیعمومنصفیکدیگرند.

*قطرهایمربعباهموقطرهایمستطیلباهممساویاند.

 “°†H#jHk•U Â•±†#k¹atHá n#oÀ#pH#½k #ZnIi#ÁIÀo‰¤#jHk•U#{ Ï¼¶oÎ( )− =3 *

 − =5 3 2  از هر رأس 5 ضلعی 2 قطر خارج می شود. 


“°†H#jHk•U “°†H#jHk•U

Â•±†#k¹a#ÁIÀo‰¤#jHk•U#Ï¼¶oÎ

( )− ×
=

3
2

*

تعداد قطرهای 5 ضلعی برابر است با:

 ( −5 3)×
=

2
5 5

2

0
50

هن�مچسازهن�مچساز
ج

الف

0
50

ج
?

الف

هن�مچسازهن�مچساز
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*هرگاهوسطاضالعمتوازیاالضالعرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،یکمتوازیاالضالعپدیدمیآید.

*هرگاهوسطاضالعمستطیلرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،لوزیپدیدمیآید.

*هرگاهوسطاضالعلوزیرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،مستطیلپدیدمیآید.

*هرگاهوسطاضالعمربعرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،مربعپدیدمیآید.

*هرگاهوسطاضالعذوزنقهیمتساویالساقینرابهطورمتوالیبههموصلکنیم،لوزیپدیدمیآید.

*درهرذوزنقهزاویههایمجاورساقمکملیکدیگرند.

تشکیلمیشود. 090 *هرگاهنیمسازدوزاویهیمجاورساقرادریکذوزنقهرسمکنیم،ازبرخوردآنهایکزاویهی

+ =0 0 0120 60 180
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پرسش های چهارگزینه ای
آزمون ششم

قرآن و هدیه های آسمان

بُِر َو بِالِْکتاِب الُْمنیِر« با کدام واژه ها کامل می شود؟ - 1 ترجمه ی عبارت قرآنی »جاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالبَیِّناِت َو بِالزُّ
»آورند برای آن ها ……… و مطالب حکمت آموز و ……… «

2(پیامبرانشان-سخنانروشن 1(پیامبرش-کتابروشن 
4(پیامبرشان-کتابروشنگر 3(رسوالنشان-دالیلروشن 

معنای واژه های قرآنی »تَعملوَن« و »ُمْفلِحوَن« به ترتیب، کدام گزینه است؟- 2
2(انجاممیدهید-افرادرستگاروموفق 1(انجامدادند-افرادمتقی 

4(انجاممیدادند-افرادباتقوا 3(انجاممیدهند-افرادآگاه 

ترجمه ی عبارت قرآنی »یَْرَفِع الُ الَّذیَن آَمنوا ِمنُْکْم َو الَّذیَن اوتوا الِْعلِْم َدَرجاٍت« با کدام گزینه کامل می شود؟ - 3
»خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده ………«

1(درجاتباالییمیبخشد. 
2(واهلعلمودانشهستند،درجاتباالییمیبخشد.
3(واهلعلمودانشهستند،درجاتمعینیمیبخشد.

4(ازدرجاتباالیعلمآنهاغافلنیست.

معنای صحیح عبارت قرآنی »اِنَّ الَ َقوٌی َعزیٌز« کدام گزینه است؟- 4
2(قطعًاخداقدرتمندوشکستناپذیراست. 1(هماناخداقدرتمنداست. 

4(هماناخدانیرومندوعزیزاست. 3(قطعًاخداقویوعزیزاست. 

کدام نماز را به صورت شکسته نمی توان خواند؟- 5
4(نمازعشا 3(نمازظهر  2(نمازصبح  1(نمازعصر 

اگر به منطقه ای برویم که 22 کیلومتر از خانه ی ما فاصله دارد؛ در این صورت:- 6
2(نمازماشکستهمیشود. 1(نمازماباطلاست. 

4(روزهگرفتنبرماواجبنمیشود. 3(نمازماکاملاست. 

اگر از تهران به اصفهان برویم:- 7
2(نمیتوانیمروزهبگیریم. 1(نمازرابایدحتمًاشکستهبخوانیم. 

4(بستگیبهزمانونحوهیمسافرتمادارد. 3(میتوانیمنمازراکاملبخوانیموروزهنگیریم. 

کدام گزینه درباره ی حکم روزه صحیح است؟- 8
1(اگرقبلازظهرازشهرخودحرکتکنیم،روزهیمادرستاست.

2(اگرقبلازظهربهشهرخودبرسیم،روزهیماباطلاست.
3(اگربعدازظهرازشهرخودحرکتکنیم،روزهیمادرستاست.

4(اگربعدازظهربهشهرخودبرسیم،دراینصورتروزهیمادرستاست.
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فارسی

معنی نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 9
1(کاینموسمحاصلبودونیستتورابار)هنگام-فصل(

2(دهقانچوتنورخودازینهیمهبرافروخت)هیزم(
3(انداممراسوختچنینزآتشادبار)تهیدستی(

4(فرجامبهجزسوختنشنیستسزاوار)پایان(

تعداد جمله های کدام گزینه نادرست است؟- 10
1( ج��ز دانش و حکمت نبود میوه ی انس��ان
2( گفتش تبر آهس��ته که جرم تو همین بس
3( آوخ ک��ه ش��دم هی��زم و آتش��گر گیتی

4( آن ش��اخ که سر برکش��د و میوه نیارد 

ای میوه ف��روش هن��ر، این دّکه و ب��ازار )3(
کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار )4(
ان��دام مرا س��وخت چنین ز آت��ش ادبار )3(
فرجام به جز س��وختنش نیس��ت سزاوار )3(

در کدام بیت )آرایه ی تشخیص( به کار نرفته است؟- 11
1( دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت 
2( گفتش تبر آهس��ته که جرم تو همین بس 
3( خندید برو ش��عله که از دس��ت که نالی 
4( آن ش��اخ که سر برکش��د و میوه نیارد 

بگریس��ت س��پیدار و چنی��ن گف��ت دگربار 
کاین موس��م حاصل بود و نیس��ت ت��و را بار
ناچی��زی ت��و ک��رد بدی��ن گونه ت��و را خوار
فرج��ام به ج��ز س��وختنش نیس��ت س��زاوار

کدام بیت در قالب قطعه سروده شده است؟- 12
دوس��تان  ای  رم��ز  ب��ه  دانای��ی  1( گف��ت 
عج��م خس��روان  از  دارای  2( خب��ر 

به��ار  س��رمای  ز  پیغمب��ر  3( گف��ت 
4( م��ادر موس��ی چ��و موس��ی را ب��ه نی��ل 

هندوس��تان در  هس��ت  درخت��ی  ک��ه 
س��تم زیردس��تان  ب��ر  کردن��د  ک��ه 
زنه��ار  ی��اران  مپوش��انید  ت��ن 
جلی��ل رّب  گفت��ه ی  از  درفکن��د 

در کدام گزینه گزاره بر نهاد مقّدم شده است؟- 13
1(انگشتانخودرامیانریشهایسپیدشهرمزفروبرد.

2(دهقانانوکشاورزانخانهوزندگیخودرارهامیکردند.
3(لشکریانمغولچونسیلیخروشانبهطرفشهردرحرکتبودند.

4(شعلهیآتشکمکمبهجاهایدیگرسرایتکرد.

در کدام بیت ترکیب وصفی و اضافی هر دو به کار رفته است؟- 14
1( از گفت��ه ی ناک��رده و بیه��وده چه حاصل 
2( ت��ا ش��ام نیفت��اد ص��دای تب��ر از گوش 
3( آوخ ک��ه ش��دم  هی��زم و آتش��گر گیتی 
4( آس��ان گذرد گر شب و روز و مه و سالت

ک��ردار نکو کن که نه س��ودی س��ت ز گفتار
ش��د توده در آن باغ، س��حر هیمه ی بس��یار 
ان��دام م��را س��وخت چنی��ن ز آت��ش ادبار 
دش��وار ت��و  کار  ب��ود  م��زد  و  عم��ل  روز 

واژه های به کار رفته در کدام گزینه، هم خانواده نیستند؟- 15
2(افضل-تفضیلی-فاضل 1(ُغفران-فراغت-فارغ 
4(حقوق-محّقق-تحقیق 3(شفّقت-مشفق-شفیق 

مفهوم و معنی کدام بیت از بیت های دیگر، دورتر است؟- 16
مش��و  غاف��ل  عم��ل  مکاف��ات  1( از 
ان��داز  2( ت��و نیک��ی می ک��ن و در دجل��ه 
3( ای��ن جه��ان ک��وه اس��ت و فعل م��ا ندا 
گ��ذار  دل ه��ا  خش��نودی  ب��ه  4( عم��ر 

ج��و ز  ج��و  بروی��د،  گن��دم  از  گن��دم 
ب��از  ده��د  بیابان��ت  در  ای��زد  ک��ه  
ص��دا را  نداه��ا  آی��د  م��ا  س��وی 
ک��ردگار ش��ود  خش��نود  ت��و  ز  ت��ا 
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حکایت زیر با واژه های کدام گزینه کامل می شود؟- 17
خویش.  فرزندان  از  یکی  که  کن  چنان  تربیتش  توست.  فرزند  این  گفت:  و  داد   ……… به  را  پسر   پادشاهی 
……… و بالغت منتهی شدند. ملک  بار سعی کرد و به جایی نرسید و پسران وی در  ……… و سالی چند  او 

دانشمند را ……… کرد.
2(دانشمندی/خدمتکرد/فضل/مؤاخذت 1(دانشمندی/قبولکرد/عنایت/سرزنش 

4(ادیبی/خدمتکرد/فضل/مؤاخذت 3(ادیبی/قبولکرد/عنایت/سرزنش 

معنی کدام یک از کنایه های زیر نادرست است؟- 18
2(شالوکالهکردن←عازمجاییبودن 1(دستازپادرازتربرگشتن←موفّقنشدن 

4(رختابیدن←بسیارنورانیبودن 3(خاکجاییرابهتوبرهکشیدن←ویرانکردن 

مطالعات ا تماعی

در گذشته خیّاط ها لباس را بر چه اساسی می دوختند؟- 19
2(سلیقهیشخصیخودشان 1(نیازجامعه 

4(مزدیکهدریافتمیکردند. 3(سلیقهیمشتری 

مهم ترین ویژگی لباس یک مسلمان چیست؟ - 20
1(کیفیتخوبداشتهباشد.
2(قیمتمناسبداشتهباشد.

3(ارزانبودنوکیفیتباالییداشتن
4(پوششمناسبرابراییکزنیامردمسلمانفراهمکند.

کدام رود از رودهای زیر در داخل ایران جریان دارد و به دریا نمی ریزد؟- 21
4(اترک 3(اروندرود  2(زایندهرود  1(سفیدرود 

کدام عبارت زیر درست است؟ - 22
1(بهآبراههایکهدودریارابههموصلمیکندخلیجمیگویند.

2(عمقدریایعمانبهسمتخلیجفارسبیشترمیشود.
3(خیلجفارسازطریقدریایعمانبهاقیانوسهندمتصلمیشود.

4(عمقخلیجفارسخیلیبیشترازعمقدریایعماناست.

کدام یک از بندرهای زیر به پاکستان نزدیک تر است؟ - 23
4(بندربوشهر 3(بندرگواتر  2(بندرعباس  1(بندرچابهار 

کدام یک از موارد زیر، در گروه خّط تولید نمی باشد؟- 24
4(اتوکار 3(عمدهفروشان  2(برشکار  1(خّیاط 

کدام گروه از رودهای زیر، به خلیج فارس می ریزند؟- 25
2(رودسرباز،رودُمند،رودگرگان 1(رودجراحی،رودکارون،رودُمند 
4(رودکارون،رودگرگان،رودهراز 3(رودهراز،رودچالوس،رودگرگان 

تفکر و پژوهش

مشکالت محیط زیست و نگرانی ها درباره ی یک آینده ی سالم ناشی از چیست؟- 26
2(استفادهیانسانهاازمنابعطبیعی 1(استفادهیبیشازاندازهازطبیعتومنابعطبیعی 
4(استفادهیانسانازدانشوفّناوری 3(پیشرفتدانشوفّناوریانسان 
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ارزشمندی منابع و موجودات زنده و غیرزنده به چیست؟- 27
2(مخلوقخدابودنآنها 1(فراوانیآنها 

4(گرانیوکمیابیآنهادرآینده 3(ارزانبودنآنها 

با استفاده از کدام یک توانایی فرضیه سازی، استنباط، استدالل و نتیجه گیری در شما افزایش می یابد؟- 28
4(نظریهدادن 3(گزارشنویسی  2(فرضیهسازی  1(آزمایش 

هنگام تفّکر درباره ی یک موضوع چه عواملی به ما کمک می کنند تا درك عمیق تری از موضوع داشته باشیم؟- 29
1(شناختدقیقوکاملموضوع-کسباّطالعاتجدید

2(استفادهازدانستههایقبلی-شناختدقیقوکاملیکموضوع
3(تفّکرنظامداردربارهیموضوع-فرضیهسازیکردندربارهیآنموضوع

4(استفادهازدانستههایقبلی-کسباّطالعاتجدید

در درس »یک اتّفاق عجیب« به هنگام فرضیه سازی با چه تفاوتی روبه رو می شویم؟- 30
1(تصوراتمتفاوتینسبتبهعلّتوقوعپدیدههاخواهیمداشت.

2(هرپدیدهایکهاتّفاقمیافتددلیلیبهدنبالخوددارد.
3(اتّفاقاتیکهدراطرافماُرخمیدهند،حتمًاعلّتیدارندکهمابهآنتوجهنداریم.

4(بههنگامفرضیهسازیهیچتفاوتیوجودنداشتکهقابلتوّجهباشد.

علوم تجربی

به خواصی از ماده که برای اندازه گیری آن به تغییر فیزیکی ماده نیاز است، خاصیت فیزیکی و به خاصیتی از ماده که - 31
برای اندازه گیری آن به تغییر شیمیایی ماده نیاز است، خاصیت شیمیایی ماده گفته می شود. کدام یک از گزینه های زیر 

خاصیت فیزیکی نیست؟ 
4(سختی 3(اشتعالپذیری  2(چگالی  1(نقطهیذوب 

دو تکه پالستیک یک دیگر را دفع کردند، این پدیده نشان می دهد که: - 32
1(هردودارایبارهایالکتریکیمشابهبودهاند.

2(هردودارایقطبهایهمنامبودهاند.
3(یکیدارایبارمنفیودیگریخنثیوبدونباربودهاست.

4(هردودارایبارهایناهمنامبودهاند.

کدام یک از ابزارهای زیر می تواند نیرو و حرکت را از جایی به جای دیگر منتقل کند؟ - 33
4(موتورالکتریکی 3(موتورگازسوز  2(کش  1(سیمبرق 

کدام گزینه ی زیر درست است؟ - 34
1(هریکژولانرژیبرابربایککالریانرژیاست.

2(هریککالریانرژیبیشترازیکژولانرژیاست.
3(یکژولانرژیبیشترازیککالریانرژیاست.

4(ژولتنهابرایاندازهگیریبرخیازانرژیهابهکارمیرود.

توپی را به باال پرتاب می کنیم. انرژی جنبشی در باالترین نقطه ی حرکتش چه خواهد شد؟ - 35
1(تنهابراثرمقاومتهوادربرابرتوپ،انرژیجنبشیصفرمیشود.
2(براثرافزایشانرژیپتانسیلگرانشی،انرژیجنبشیصفرمیشود.

3(اگرهوانباشد،انرژیجنبشیتوپصفرنخواهدشد.
4(هماندازهباانرژیپتانسیلگرانشیتوپخواهدشد.
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اگر بدانیم که هر انرژی که در آن نیرو یا حرکت بزرگ و فهمیدنی وجود داشته باشد، از گروه انرژی های مکانیکی به - 36
شمار می آید، بگویید کدام یک از جسم های زیر انرژی مکانیکی ندارند؟ 

1(المپروشنآویخته)آویزان(ازسقف
2(هواپیماییکهدرفرودگاهنشستهاستوموتورآنخاموشاست.

3(پنکهایکهرویزمینقرارداردودرحالکاراست.
4(یکلیوانچایداغکهرویمیزاست.

37 - )LED( 1 انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کنند و المپ های اِل - ای - دی
4

المپ های کم مصرف معمولی حدود 

جدید نیمی از انرژی الکتریکی را به صورت گرما تلف می کنند. اگر یک المپ کم مصرف معمولی و یک المپ اِل - ای - دی 
جدید به صورت هم اندازه گرما درست کنند: 

1(حتمًاهردوبهیکاندازهانرژینورانیدرستخواهندکرد.
2(حتمًاهردوبهیکاندازهانرژیالکتریکیمصرفخواهندکرد.

3(المپکممصرفمعمولی1/5برابرالمپدیگرانرژیالکتریکیالزمدارد.
4(المپال-ای-دیجدید1/5برابرالمپکممصرفمعمولیانرژیالکتریکیالزمدارد.

در جدول زیر، ردیف اول نمونه ای از اسالید تهیه شده از حروف مختلف که روی یک تیغه ی شیشه ای یا الم میکروسکوپی - 38
قرار داده شده را نشان می دهد و ردیف دوم تصویر احتمالی هر حرف که در زیر) میدان دید( میکروسکوپ نوری 

معمولی دیده خواهد شد را نشان می دهد، تصویر کدام حرف به درستی نشان داده شده است؟ 

tZj¥اسالیدحرفرویصفحهیمیکروسکوپ

تصویراحتمالیحرفدرمیداندیدمیکروسکوپ

دجسك

4(د 3(ج  2(س  1(ک 

پوششی دهان - 39 یاخته های  ابتدا  تهیه کرد. وی  پوششی دهان  یاخته های  از  نمونه(  )الم حاوی  اسالید  دانش آموزی یک 
40× میکروسکوپ مشاهده کرد.  با عدسی  10×، سپس بدون حرکت دادن اسالید، همان نمونه را  با عدسی شیئی  را 
انتظار دارید این دانش آموز در مورد تعداد و اندازه ی یاخته ها در دو حالت یاد شده کدام مورد زیر را در میدان دید 

میکروسکوپ مشاهده کند؟ )میدان دید، صفحه ی روشنی است که از طریق عدسی چشمی قابل مشاهده است.( 
1(باعدسیشیئی10×تعداد5یاختهکوچکوباعدسیشیئی40×تعداد10یاختهبزرگمشاهدهکند.
2(باعدسیشیئی10×تعداد10یاختهبزرگوباعدسیشیئی40×تعداد5یاختهکوچکمشاهدهکند.
3(باعدسیشیئی10×تعداد5یاختهبزرگوباعدسیشیئی40×تعداد10یاختهکوچکمشاهدهکند.
4(باعدسیشیئی10×تعداد10یاختهکوچکوباعدسیشیئی40×تعداد5یاختهبزرگمشاهدهکند.

تصویر یک تک یاخته ای در مرکز میدان دید میکروسکوپ نوری به صورت روبه رو دیده می شود.- 40
اگر تیغه شیشه ای)الم( حاوی این تک یاخته ای ابتدا به سمت راست )( و سپس به سمت جلو یا 
دور از شما)( حرکت داده شود، انتظار دارید در این حالت تصویر تک یاخته ای)تصویر نمونه( در 

میدان دید میکروسکوپ به کدام صورت زیر دیده شود؟ 

)4  )3  )2  )1
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ریاضی

در شکل زیر اندازه ي زاویه ي خواسته شده کدام است؟- 41
70)1
20 )2
50 )3
30)4

مساحت دو دایره ی درون مستطیل 157 سانتی متر مربع است. طول و عرض مستطیل - 42
چند سانتی متر است؟

2(10و5 1(20و10 
4(15و10 3(30و20 

مساحت قسمت رنگ شده کدام است؟- 43
57)2  114)1

21/5)4  100)3

شکل های روبه رو بخش هایی از دو دایره با شعاع مساویند. اندازه ی محیط آن ها را از - 44
هم تفریق می کنیم. عدد 3140 میلی متر به دست می آید. اگر اندازه ی مساحت ها را از 

هم تفریق کنیم، برحسب متر مربّع کدام یک از گزینه ها به دست می آید؟
4)4  2)3  3/14)2  6/28)1

مساحت قسمت رنگی کدام است؟ )شعاع تمام نیم دایره ها 4 سانتي متر است.(- 45
/π+10 0 6 )2   /π+2 0 8 )1
/π−6 0 4 )4   /π−12 0 9 )3

C و به شعاع 20 سانتي متر - 46 در مثلث قائم الزاویه ی متساوي الساقین روبه رو به مرکز B و 
دو کمان زده ایم. مساحت قسمت رنگي چند سانتي متر مربع است؟
314)2  124)1
200 )4  114)3

47 - 10 کوچک  دایره ی  شعاع  و  سانتی متر   20 بزرگ  دایره ی  شعاع  مقابل  شکل  در 
سانتی متر است. اگر مساحت قسمت رنگی 90 سانتی متر مربع باشد، مساحت قسمت 

سفید چند سانتی متر مربع است؟
1570)2  1660)1
1390)4  1480)3

در شکل روبه رو شش سوراخ را طوری ایجاد کردیم که از هر وجه به وجه روبه رو - 48
می توان دسترسی داشت. چه کسری از مکعب باقی مانده است؟

2
3
)2  1

3
)1

1
2
)4  3

8
)3
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مساحت قسمت رنگ شده برابر کدام گزینه است؟ - 49
14/13)1
1/38)2

12/75)3
5/13)4

در شکل مقابل، کدام زاویه ها با هم برابر هستند؟- 50
› , ³ , ·ˆ ˆˆ )1
t , ³ , ĵˆˆ )2
t , j , ·̂ˆˆ )3
t , j , ³ˆ ˆˆ )4

شب چله ی امسال دمای هوای تبریز 10 درجه زیر صفر بود و در همین شب دمای هوای اهواز 35 درجه گرم تر از هوای - 51
تبریز گزارش شده بود، در آن شب دمای هوای مشهد از میانگین دمای این دو شهر 2/5 درجه سردتر گزارش شده 

بود، دمای هوای مشهد چقدر بوده است؟
-5)4  5)3  -10)2  -20)1

کدام گزینه دوران 180 درجه ای شکل مقابل را در جهت حرکت عقربه های ساعت نشان می دهد؟- 52

)2   )1

)4   )3

اگر از شکل مقابل،  را به صورت دلخواه برداریم، کدام گزینه نمی تواند قسمت های - 53

باقی مانده باشد؟

و
)2 و  و )1

وو )4   )3

8 برابر کنیم از روش هاي زیر کدام یک مناسب تر است؟- 54 براي آن که حجم یک مکعب را 
1(هریالرابهاندازهيیکچهارمطولخودشبزرگميکنیم.
2(هریالرابهاندازهيیکسومطولخودشبزرگميکنیم.
3(هریالرابهاندازهينصفطولخودشبزرگميکنیم.

4(هریالرابهاندازهيخودشبزرگميکنیم.

عقربه ی ساعت شمار ساعتی، روی 11 و دقیقه شمار آن روی ساعت 1 می باشد. زاویه ی بین این دو عقربه کدام گزینه - 55
است؟ 

302/5)4  27/5)3  57/5)2  330)1
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پاسخ های تشریحی
آزمون ششم

4ی هنیزگ - 1

2ی هنیزگ - 2

2ی هنیزگ - 3

2ی هنیزگ - 4

ــننمازها،نمازصبحومغربرانمیتوانی هنیزگ - 5 دربی 2
بهصورتشکستهخواند.

ــنصورتنمازماکاملخواهدبودواگری هنیزگ - 6 درای 3
22/5کیلومتربیشترشدنمازماشکستهاست.

ــابرایرفتنوی هنیزگ - 7 ــرایطاگرزمانم باتوجهبهش 4
ــتنومّدتماندندرشهراصفهانمعلومنباشد،بهطوردقیق برگش

نمیتوانیمدربارهینمازوروزهواحکامآنهاصحبتکنیم.

اگرپسازاذانظهرازشهرخودحرکتکنیمی هنیزگ - 8 3
روزهیماحکمدرسترادارد.

زیراواژهیادباربهمعنیبدبختیاست.ی هنیزگ - 9 3

ــته(3ی هنیزگ - 10 ــت:1صوت)آهس بیتدارای5جملهاس 2
فعل:گفت،بودونیستویکفعلحذفشده:جرمتوهمینبس)است(.

ــاعربهدرختسپیدار،تبری هنیزگ - 11 دربیتهایدیگرش 4
وشعله،جانبخشیدهاستواززبانآنهاسخنگفتهاست.

زیرادربیتهایدیگر،قافیهدرهردومصراعی هنیزگ - 12 3
ــهفقطدر ــبقطعه،قافی ــیکهدرقال ــت.درحال ــدهاس رعایتش

مصراعهایزوجرعایتمیشود.

ــهدرمیانجملهی هنیزگ - 13 ــتک ــادجمله)هرمز(اس نه 1
آوردهشدهاست.چهکسیفروبرد؟)هرمز(نهاد

ــیار(ی هنیزگ - 14 )صدایتبر(ترکیباضافیو)هیمهیبس 2
ترکیبوصفیاست.

دربیتاول:ترکیبوصفی)گفتهیناکردهوبیهوده(بهکاررفتهاست.

دربیتسوم:ترکیبهایاضافی)آتشگرگیتیوآتشادبار(بهکاررفتهاست.
دربیتچهارم:ترکیباضافی)روزعملومزد(بهکاررفتهاست.

ــتوفارغی هنیزگ - 15 ــاواژههایفراغ ــایُغفرانب واژهه 1
همخانوادهنیست.

ــتکه:هرکاریی هنیزگ - 16 مفهومبیتهایدیگرایناس 4
انجامدهیچهخوبوچهبد،نتیجهیآنراخواهیدید.اّماشاعردر
ــنودباشدبامردم اینبیتمیگوید:اگرمیخواهیخداوندازتوخش

بهخوبیرفتارکن.

حکایتبااینواژههاکاملمیشود.ی هنیزگ - 17 4
ــررابه)ادیبی(دادوگفت:اینفرزندتوست،تربیتش ــاهیپس پادش
چنانکنکهیکیازفرزندانخویش.او)خدمتکرد(وسالیچندبار
سعیکردوبهجایینرسیدوپسرانویدر)فضل(وبالغتمنتهی

شدند،ملکدانشمندرا)مؤاخذتکرد(.

عبارترختابیدنکنایهازرویبرگرداندناست.ی هنیزگ - 18 4

ــتریوبای هنیزگ - 19 ــناندازهیمش ــسازگرفت خّیاطپ 3
پارچهایکهمشتریبهاومیداد،لباسرابهسلیقهیمشتریبرای

آنهامیدوخت.

ــشی هنیزگ - 20 ــلمانلباسبایدپوش بهعنوانیکفردمس 4
مناسبرابراییکزنیامردمسلمانفراهمکند.

درگزینههایدیگررودهایامرزیهستندویای هنیزگ - 21 2
بهدریامیریزند،امازایندهروددرداخلکشورودراستاناصفهان

جریاندارد.

خلیجفارسازطریقآبراههیتنگهیهرمزبهی هنیزگ - 22 3
ــدهاستوازطریقدریایعمانبهاقیانوس دریایعمانمتصلش

هندمتصلمیشود.

ــراندرمرزی هنیزگ - 23 ــرقیای ــدرگواتردرجنوبش بن 3
پاکستانقراردارد.

عمدهفروشان،فروشندهیاجناستولیدیهستند.ی هنیزگ - 24 3

رودهایگرگانوهرازوچالوسبهدریایخزری هنیزگ - 25 1
میریزند.

انسانهابهدلیلپیشرفتدانشوفّناوریبیشی هنیزگ - 26 1
ــنکارنگرانیهاییرا ــدازهازطبیعتبهرهبرداریکردهاندوای ازان

بهوجودآوردهاست.

ــمندیمنابعوموجوداتزندهوغیرزندهی هنیزگ - 27 ارزش 2
بهایناستکههمگیمخلوقخداهستند.

ــکاتّفاقعجیب«ی هنیزگ - 28 ــهدردرس»ی همانطورک 2
ــندریکموقعیتفرضیکهدرآن ــتفادهازقرارگرفت دیدیمبااس

قرارمیگیریم،دربارهیعلّتآنابتدافرضیهسازیمیکنیم.

ــرمیکنیمی هنیزگ - 29 ــوعتفّک ــارهییکموض ــیدرب وقت 4
دانستههایقبلیوکسباّطالعاتجدیدبهماکمکزیادیمیکنند.

ــههنگامی هنیزگ - 30 ــب«،ب ــاقعجی ــکاتّف دردرس»ی 1
ــهعلّتوقوع ــبتب ــمکهتصوراتمتفاوتینس ــازیدیدی فرضیهس

پدیدههاوجوددارد.
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ــهذوب،مقدارچگالیوی هنیزگ - 31 ــرایاندازهگیرینقط ب 3
ــختی،مادهدچارتغییرفیزیکیمیشودوبهمادهی تعییندرجهیس

دیگریتبدیلنمیشود.

وقتیدوتکهپالستیکهمدیگررادفعمیکنند،ی هنیزگ - 32 1
نیرویدافعهحتماًبهدلیلوجودبارهایالکتریکیاست.

ــردومنفیویاهردومثبت(همدیگررا ــایالکتریکیهمنام)ه باره
ــمدارایبارهایالکتریکیهمنامومشابه دفعمیکنند.پسدوجس

بودهاندکههمدیگررادفعکردهاند.

ــهمیتواندی هنیزگ - 33 ــتک ــیلههاییاس کشیکیازوس 2
ــیمبرقبرایانتقالانرژی نیرویمارابهجایدیگرانتقالدهد.س
ــتفادهمیشود.موتورالکتریکییکماشیناستکهتبدیلانرژی اس
)الکتریکیبهحرکتی(راانجاممیدهد.موتورگازسوز،انرژیشیمیایی

گازرابهانرژیحرکتیتبدیلمیکند.

ــدوداًبرابربا4/2ژولی هنیزگ - 34 هریککالریانرژیح 2
انرژیاست.هریککیلوکالریانرژیتقریباًبرابربا4200ژولانرژی

است.بنابراینهریککالریانرژی،بیشازیکژولانرژیاست.

ــهباالپرتابمیکنیم،بهی هنیزگ - 35 هنگامیکهتوپیراب 2
آنانرژیجنبشی)حرکتی(میدهیمتاتوپروبهباالحرکتکند.
براساسقانونپایستگیانرژی،کلانرژیتوپ)انرژیمکانیکی(مقدار
ثابتیباقیمیمانداماتوپهرچهباالترمیرود،بهدلیلافزایشارتفاع،
انرژیپتانسیلگرانشیآنافزایشمییابد.چونبایدمقدارانرژیکل
ثابتبماند،پسازانرژیحرکتیآنکممیشودودرباالتریننقطهی
ــیل ــود،تمامانرژیآنبهانرژیپتانس حرکتکهتوپمتوقفمیش
ــیآنصفرمیشود.مقاومتهوا ــیتبدیلشدهوانرژیجنبش گرانش
نیزدرکاهشانرژیجنبشیتوپاثرخواهدداشت،امانهبهتنهایی.

انرژیهایمکانیکی،شاملانرژیهایحرکتی،ی هنیزگ - 36 2
پتانسیلگرانشیوپتانسیلفنری)کشسانی(است.

گزینهی)1(:المپآویختهازسقفچوندرارتفاعقراردارددارای
انرژیپتانسیلگرانشیاست.

گزینهی)2(:هواپیمایخاموشرویزمین،انرژیحرکتیوپتانسیل
گرانشیندارد.پسانرژیمکانیکیندارد.

ــیل ــت،دارایانرژیپتانس ــهایکهرویمیزاس ــهی)3(:پنک گزین
گرانشینسبتبهزمیناست.

ــی ــیلگرانش گزینهی)4(:لیوانچایرویمیز،دارایانرژیپتانس
نسبتبهزمیناست.

ــر3واحدانرژیی هنیزگ - 37 ــکالمپکممصرفاگ دری 4
بهصورتگرماتلفشدهباشد،بهاینمعنیاستکه4واحدانرژی
ــتو1واحدانرژینورانیتولیدشده ــدهاس الکتریکیبهآندادهش
ــدانرژیبهصورت ــپال-ای-دیهماگر3واح ــت.درالم اس
گرماتلفشدهباشد،بهاینمعنیاستکه6واحدانرژیالکتریکی
ــدهاست. ــتو3واحدانرژینورانیتولیدش ــدهاس بهآندادهش

ــبتبهالمپ ــسالمپکممصرفمقدارانرژینورانیکمترینس پ
ــتکردهاستومقدارانرژیالکتریکیکمتری ال-ای-دیدرس

بهالمپکممصرفدادهشدهاست.
انرژیالکتریکیالمپکممصرف = 4واحد

انرژیالکتریکیالمپال-ای-دی = 6واحد
ــپال-ای-دی،1/5برابرالمپکممصرف ــرژیالکتریکیالم ان

/= ⇒6 1 5
4

بودهاست.

ــیی هنیزگ - 38 ــکوپهایمعمول ــرمیکروس ــردرزی تصوی 4
)یکچشمی(بهصورتمعکوس)برعکس(دیدهمیشود.

ــتنماییی هنیزگ - 39 ــیبهدرش ــدنازعدس باجابهجاش 4
ــتنماییباال)40×(،میداندیدکوچکترمیشود کم)10×(بهدرش
ــتتردیدهمیشود.بنابراینباکوچکترشدنمیدان اّمانمونهدرش
ــوداّما ــد،تعدادیاختههایقابلرؤیتدرمیداندیدکمترمیش دی

اندازهیآنهابزرگترخواهدبود.

ــیی هنیزگ - 40 ــوریجهتحرکتش ــکوپن درمیکروس 2
ــیبه ــت.بنابراینوقتینمونهیاش ــسجهتحرکتتصویراس عک
ــمتچپجابهجا ــتحرکتدادهمیشودتصویربهس ــمتراس س
ــودوباحرکتنمونهبهسمتجلویادورازشما،تصویرنمونه میش
ــمتپایینیاسمتشماجابهجا ــکوپبهس درمیداندیدمیکروس

میشود.بااینتوضیحگزینهی)2(درستاست.

درجهراازیکزاویهيتمامصفحهی هنیزگ - 41 310 ــر اگ 2
)کمکنیم،زاویهي)الف(داخلشکل،50درجهخواهدشد. )0360

− =360 310 50 زاویهي)الف(
پسدرمثلث)الفجد(داریم:

+ =50 20 70
− =180 70 110 زاویهی)د(

ــتوبامجموع چونزاویهي)د(،زاویهيخارجيمثلث)دبم(اس
دوزاویهي)م(و)ب(برابراست،بنابراین:

− =110 90 20 اندازهيزاویهي)ب(

ــپساندازهیشعاعی هنیزگ - 42 ــاحتیکدایرهوس ابتدامس 1
دایرهرابهدستمیآوریم.

 /÷ =157 2 78 5 مساحتهردایره
 / /× × =3 14 78 5k k

 / /÷ =78 5 3 14 25 مجذورشعاع
ــعاعدایره5 ،میتواننتیجهگرفتاندازهیش × =5 5 25 چ��ون
ــد.ازآنجاکهطولمستطیلبا4شعاعبرابراستوعرض میباش

مستطیلباقطردایرهبرابراست،پس:
 × =4 5 20 طولمستطیل
 × =2 5 10 عرضمستطیل
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مساحتهربرگ57سانتیمتراست،زیرا:ی هنیزگ - 43 2

 / / :× × = =10 10 3 14 314 78 5
4 4

ربعدایره

 / /− =100 78 5 21 5
 /× =2 21 5 43
 :− =100 43 57 مساحتبرگ

10 10

10

21/5

21/5

بادقّتدرهردوشکلمتوّجهمیشویماختالفی هنیزگ - 44 2

ــد. محیطدایرهمیباش 1
4
ــتبهاندازهی ــدهاس محیطیکهبیانش

بنابراینمحیطدایره12560میلیمترمیباشد.
( )× =3140 4 12560

/÷ =12560 1000 12 56 محیطدایره)متر(
/ /÷ =12 56 3 14 4 قطردایره)متر(

÷ =4 2 2 شعاع)متر(

باتوجهبهشکل،اختالفمساحتدوشکلمعادلربعدایرهاست.

2×
1

2 /× ×
1

13 14
4
2

/=

1

3 14 اختالفمساحتدوشکل)مترمربع(

اگربهشکلزیردقتکنیدمتوجهميشویدکهی هنیزگ - 45 2
ــت،چونمساحت ــتطیلبرابراس ــاحتمس ــاحترنگیبامس مس
ــانتيمترمربعاست،پس س × =4 8 32 ــده ــتطیلمشخصش مس

مساحتقسمترنگينیز32سانتيمترمربعاست.

/ / /π+ = × + =10 0 6 10 3 14 0 6 32

4
44

4 4

8

ــاحتقسمترنگيی هنیزگ - 46 ــتآوردنمس برايبهدس 3
 BAE( ) کافياستمجموعمساحتهايدوقطعهازدایرهبهنامهاي

راحسابکردهوآنرامنهايمساحتمثلثکنیم. CAD( ) و
90درجهاستپس Bبرابر Cو ازآنجاکهمجموعدوزاویهي
20 ميتوانگفتدوقطعهينامبردهرويهمربعدایرهايبهشعاع

سانتيمترميسازند.

/× × × = × =1 120 20 3 14 1256 314
4 4
( )× ÷ = ÷ =20 20 2 400 2 200

− =314 200 114 مساحتقسمترنگی

ــتی هنیزگ - 47 ــاحتدودایرهرابهدس ــدامجموعمس ابت 4
آوردهسپسدوبرابرمساحترنگیراازآنکممیکنیم.

©nqM ½oÄHj

¦a¼¨ ½oÄHj

/

/

× × = ⇒ + =× × = 

20 20 3 14 1256
1256 314 1570

10 10 3 14 314

× =2 90 180
− =1570 180 1390

ــکمکعبی هنیزگ - 48 ــتطیل1×2×2وی ــبمس 6مکع 4
2×2×2ازکلمکعببرداشتهشدهاست.

× × =4 4 4 کلمکعب64
× × = ⇒ × =2 2 1 4 6 4 24
× × =2 2 2 8

مقدارباقیمانده  : ( )− + =64 24 8 32

½kºI¶ Â¤IM

®¨

= =32 1
64 2

ــکدایرهی هنیزگ - 49 ــاحتی (ازمس 1
8
)یا 45

360
ــکل ش 2

دایرهرابهدستآورده،سپسمساحت 1
8
ــت.بنابراینمساحت اس

مثلثسفیدراازآنکممیکنیم.

ÌI• ÌI• ½oÄHj SeIv¶{ { /× × =3 14

/ /× × =6 6 3 14 113 04 مساحتکلدایره

/ /÷ =113 04 8 14 13 دایره 1
8
مساحت

½k–I¤ “IŸUnH

W±X¶ SeIv¶

×
=

2
/ /× =6 4 25 12 75

2
مساحتمثلث

/ / /− =14 13 12 75 1 38 مساحترنگی

زاویههاییکهرأسآنهاروییکدایرهباشدی هنیزگ - 50 3
وکمانمقابلشانمشترکباشدباهمبرابرند.

ــتی هنیزگ - 51 ــهراهوازوبهدس ــسازپیداکردندمایش پ 3
آوردنمیانگیندمایشهراهوازوتبریزمیتواندمایشهرمشهدرایافت.
( ) ( )− + = +10 35 25 دمایاهواز
( )− + =10 25 15

/÷ =15 2 7 5 میانگیندمایدوشهر
/ /− =7 5 2 5 5 دمایشهرمشهد
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ــیرادرجهتی هنیزگ - 52 ــرهیرنگ ــکلنیمدای هرگاهش 4
ــکلنیمدایرهیرنگی، ــاعت180درجهدوراندهیمش عقربههایس

حالتمعکوسشکلاصلیراپدیدمیآورد.

بهسهشکلمیتوانقرارداد.ی هنیزگ - 53 4

:گزینهی)1( باق�ماهنده

وو

:گزینهی)2(
باق�ماهنده

و

:گزینهی)3( باق�ماهنده

ــودشبزرگی هنیزگ - 54 ــهاندازهيخ ــریالراب وقتيه 4
ميکنیمبدینمعناستکهاضالعآنرادوبرابرکردهایم.

   

  

× × =


+ ↓ + ↓ + ↓ ⇒ ÷ =
× ×   = 

1 1 1 1
1 1 1 8 1 8

2 2 2 8
برابر

ــاعتازفرمولزیری هنیزگ - 55 ــهیبینعقربههایس زاوی 2
قابلمحاسبهاست:

S–Iw

j¼  ´¨ ´À pH IÀ®‚Ie

¾£Ã¤j

{

/

× = 
× = 

30
5 5





// /

/

× = 
 −× = 

11 30 330 330
27 55 5 5 27 5

302 5
1

12
11

10

دقتکنیدهرگاهحاصلاختالفاز180درجهبیشتربودآنرااز
360کممیکنیم.

/ /− =360 302 5 57 5


