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]مدیر تألیف: مهندس علیرضا شعبانی نصر[
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]اجرا: ساناز عاشقی- لیال فرجی امین-مهسا هوشیار-الناز دارانی[
 ] طراح شکل: ملیکا فدایی-وحیده معینی رجبی[
کاوه پژوهان[+] طراحی و صفحه آرایی صفحات پیش از متن: آزاده نوریان [  ]طراح جلد: 
گاج[ + ]لیتوگرافی: امین[ ]آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: 
]چاپ خانه و صحافی: صبح فردا[ + ]ناظر چاپ: علی مزرعتی[
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مباحث این بخش مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و شامل بخش های زیر است:  
- تعریف نوع ادبی به کار رفته در هر درس  و معرفی کالبد شعری؛ 

- واژه نامــه، کــه شــامل واژگان دشــوار و ســخت  در تمامــی بخش هــای هــر درس اســت )متــن درس، 
گنــج حکمــت و روان خوانــی( همــراه بــا معنی. 

ــا  ــعار و عبارت ه ــی اش ــی و معان ــورت تحت اللفظ ــاب به ص ــعار دیری ــا و اش ــی عبارت ه ــن معان هم چنی
بــه نثــر ســاده و روان آمــده اســت.

- ذکــر مو به مــوی آرایه هــای ادبــی اشــعار و عبــارات بــه همــراه بررســی نــکات مهــم دســتوری و بیــان 
نــکات مهــم آموزشــی در البــه الی اشــعار و عبارت هــا؛

- ذکــر قواعــد هــر درس بــا بیانــی ســاده و کاربــردی و آوردن قواعــد در قالــب نکتــه در هــر قســمت 
از متــن کــه نیازبــه توضیــح حــس شــده اســت؛

- توضیحات مفید و الزم دربارۀ شاعران و نویسندگان و آثارشان در بخش تاریخ ادبیات؛
ــی در  ــرۀ عال ــا هــدف کســب نم ــت دوم ب ــت اول و نوب ــات نوب ــرای امتحان ــد ب - طــرح ســؤاالت جدی

ــان... امتح

مؤلف: رحمان چکی
ویراستاران: شهال داهی، زهرا زمانی، فرناز الدن لو نژاد
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7 
غلغله زن، چهره نما، تیزپا، کف به دهان و ... .

8 
الف خدایا وقتی فصل بهار فرامی رسد، تو خودت را آشکار می کنی.

ب وقتی قطرۀ باران به پایان راه خود می رسد از شرمندگی سرش را پایین می اندازد. 
آب ته نشین می شود و در زمین فرومی رود.

پ دریایی بود که به خاطر سر و صدا و جوش و خروشش شبیه به زلزله به نظر 
می رسید و این دریای بزرگ، تن عظیم و گسترده اش را در کنار ساحل رها کرده و ساحل 

را دربرگرفته بود.
ت فریب نفس و شیطان را نخورم.

 9 
خودخواهی و غرور چشمه را به تصویر کشیده بود و نشان داد خودخواهی و غرور او با 

دیدن دریا سرکوب شد.

»از آموختــن، ننگ مدار«درس دومفصل یکم: ادبیات تعلیمی

واژهنامه
باشد. بیمار  که  کسی  از  مراقبت  و  خدمت  تیمار: 

خاصه: به خصوص

رستن: نجات پیدا کردن

سزا: شایستگی

ضایع: تباه

قرابت: خویشی، خویشاوندی

ُمحال: بی اصل و اساس

مستغنی: بی نیاز

مشمر: به حساب نیاور

مولع: شیفته، آزمند

میاسا: دست نکش

نمای: نشان بده

ننگ: شرم، شرمندگی

نهاد: سرشت، حال

»تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی  و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خالِف نموده مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش 
نباشی؛ و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت بَُود، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر 

غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن. و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این فعِل کودکان باشد.«

معنی: تا می توانی از انجام کارهای نیک دست نکش و خودت را به خوبی و نیکوکاری به مردم نشان بده و وقتی که خودت را در میان مردم نیکوکار نشان دادی، برخالف آنچه که 
نشان دادی رفتار نکن. به زبان سخنی نگو که برخالف عقیده ای باشد که در دلت هست تا مثل افرادی نباشی که بار گندم نشان مردم می دهند، اما در حقیقت  جو می فروشند و 
گر غمگین و شاد بودی در مورد این  در همۀ کارها عدالت را درمورد خودت رعایت کن، زیرا هرکس کارهایش را مورد محاسبه و دادرسی قرار دهد از قاضی و داور بی نیاز می گردد و ا
مسائل با افرادی صحبت کن که غم و شادی تو برایشان مهم است و به آن توجه دارند و در نزد مردم خویشتن دار باش و تأثیر غم و شادی را در چهره ات ظاهر نکن و نشان نده 

و با هر اتفاِق خوب و بدی که برایت رخ می دهد، زود شاد یا به سرعت غمگین نشو، زیرا این رفتار کودکان است.
کاری و  آرایۀ ادبی: تیمار: کنایه از توجه داشتن به چیزی / )زود شادان و غمگین مشو که این فعل کودکان باشد(: تلمیح به آیۀ 23 سورۀ حدید / گندم نمای جوفروش: کنایه از ریا

حیله گریـ  داد دادن: )کنایه از اجرا کردن عدالت( / تضاد:  )غم و شادی( )نیک و بد( )شادان و اندوهگین(، تناسب: )نیکی و نیکوکاری( )دل و زبان( )گندم و جو( 
دستور: فعل نهی: میاسا، مباش، مگو، مدار/ فعل امر نمای )در گذشته فعل امر بدون »ب« می آمد( / مستغنی از نظر ساخت »ساده« است/ اندوهگین از نظر ساخت »مشتق« 

است. )اندوه+ گین(
»بدان کوش که به هر ُمحالی، از حال و نهاد خویش بِنَگردی، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جای نشوند، و هر شادی که بازگشِت آن به غم است، آن را شادی مشُمر، و به وقت 

نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.«

معنی: بکوش که با هر کار بی اصل و اساسی حال و سرشت خود را تغییر ندهی، زیرا انسان های بزرگ با هر حق و باطلی برآشفته و نگران نمی شوند و هر شادی که آخرش رنج 
باشد آن را شادی به حساب نیاور و در زمان ناامیدی امیدت را بیشتر کن و ناامیدی را به امیدواری و امیدواری را به ناامیدی وابسته بدان.

آرایۀ ادبی: از جای شدن: کنایه از برآشفته و نگران شدن / تضاد )طباق(: )غم و شادی( )امید و ناامیدی( )حق و باطل(
دستور: فعل جملۀ )امید را در نومیدی( به قرینۀ لفظی حذف شده است.

»رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاّصه قرابت خویش را؛ چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به 
گر از بیگانه ناایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از آموختن، ننگ  ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید؛ و ا

مدار تا از ننگ َرسته باشی.«
معنی: تالش هیچ کس را ضایع و تباه نکن و به شایستگی، حق و حقوق همه را بشناس به ویژه اقوام و خویشاوندان را. هرقدر که می توانی به خویشاوندان نیکی کن و به افراد پیر 
قومت احترام بگذار، اما شیفته و دلبستۀ آن ها نباش تا همانطور که خوبی آن ها را می بینی بتوانی عیبشان را هم ببینی و زمانی که از بیگانه خطری متوجه تو شد به سرعت به 

میزان آن خطر خود را از او ایمن کن و از یاد گرفتن شرم نداشته باش تا از شرمندگی نجات پیدا کنی.
آرایۀ ادبی: واج آرایی )ن( در جملۀ )از آموختن ننگ نداشته باش تا از ننگ رسته باشی.( / تضاد: )هنر و عیب(

قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووسدستور: به سزا: واژۀ مشتق »وند+ بن مضارع+ وند   به+ سز+ ا«  



کتــاب نــگارش از جملــه کتاب هــای مفیــدی اســت کــه بــه تازگــی وارد نظام آموزشــی مــدارس ایران شــده 
و بــه آمــوزش مهارت هــای نوشــتن و ارتقــای کیفیــت متــون می پردازد.ایــن کتــاب متأســفانه اغلــب، در 
حاشــیۀ کتــاب فارســی قــرار می گیــرد و بــه خاطــر وجود ظاهــر کم  حجــم و ســاده اش، رفــع کننــدۀ نیازهای 

ــوزان نیســت. دانش آم
بــه همیــن منظــور مجموعــۀ حاضــر، از چنــد بخــش متنــوع تشــکیل شــده تا تمامــی نیازهــای شــما را در 

ایــن درس مرتفــع نماید.
 بخــش اول درســنامه اســت؛ کــه شــامل آمــوزش کامــل هــر درس بــا مثال هــا و نمونه هــای مناســبی 

اســت کــه شــما را از مراجعــۀ مکــرر بــه کتــاب درســی بی نیــاز می کنــد.
در بخــش دوم ، ســؤاالت درس بــه درس و امتحانــی و پاســخنامۀ متناســب بــا آن هــا طراحــی شــده و 

پاســخ کامــل همــۀ ســؤاالت کتــاب درســی نیــز بــه آن افــزوده شــده اســت.
توجــه کنیــد کــه برخــی ســؤاالت می تواننــد  پاســخ های متفاوتــی داشــته باشــند و پاســخ بــه آن هــا بــر 
عهــدۀ شماســت. در ایــن بخــش برخــی پاســخ های پیشــنهادی برای شــما نوشــته شــده تــا بــا الگوگیری 

آن هــا بــرای پاســخگویی بــه دیگــر ســؤاالت آماده شــوید.

مؤلف: محمد میرحسینی
ویراستاران:  شهال داهی، زهرا زمانی
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نوشــته های عینیدرس سومدرسنا﹝ه 3

 در درس گذشته با انواع نوشته آشنا شدیم و دانستیم که نوشته ها به دو دستۀ عینی و ذهنی تقسیم می شوند. در این درس می خواهیم شیوۀ نگارش نوشتۀ عینی را یاد 
بگیریم. ما در زمان نوشتن یک متن عینی، معموالً از حواس پنجگانۀ ظاهری بهره می گیریم؛ یعنی آن چه که چشم می بیند، گوش می شنود و ... را عیناً می نویسیم. هدف نویسنده 
هنگام نوشتن متن عینی، ارائۀ اطالعات واقعی و مستند است؛ بنابراین عین دیده ها و شنیده ها و ... را روی کاغذ می آورد. حاال می خواهیم شیوۀ نگارش نوشتۀ عینی را از طریق 

طرح پرسش بیاموزیم. 
گر بخواهیم دربارۀ »تلفن همراه« متنی عینی و محسوس بنویسیم، باید چند مرحله را طی کنیم :  مثالً ا

مرحلۀاول:پرسش
گون بسازد.  در این مرحله، ذهن را آزاد می گذاریم تا دربارۀ موضوع پرسش های گونا

مثـال

مرحلۀدوم:شناساییوجداکردنپرسشهایعینی
 در این مرحله به بررسی و طبقه بندی پرسش ها می پردازیم، آن گاه پرسش های عینی را از پرسش های ذهنی جدا می کنیم. 

مثـال

مرحلۀسوم:گزینشوسازماندهیپرسشها
گر بخواهیم به تمام   پس از این که پرسش های عینی را جدا کردیم، به سازماندهی آن می پردازیم؛ یعنی پرسش هایی را که برای نوشتۀ خود نیاز داریم، انتخاب می کنیم. زیرا ا
پرسش ها پاسخ دهیم، نوشتۀ ما بسیار طوالنی و نامنظم خواهد شد. بعد از این که پرسش های موردنیاز را جدا کردیم، آن ها را به دو دستۀ پرسش های کلی و جزئی تقسیم می کنیم :

مثـال  

مثـال  

 

پاسخ به پرسش های باال، متن ما را شکل می دهد.
نـکـته  در نوشتن متن های عینی معموالً ممکن است که پاسخ برخی پرسش ها را ندانیم؛ در چنین مواردی باید به منابعی، مثل کتاب ها، مجالت، متخصصان، 

صاحب نظران، اینترنت و ... مراجعه کرد.
کنون می خواهیم از طریق پرسش ، یک نوشتۀ عینی دربارۀ »زعفران« بنویسیم.   ا



111 | نگارش )1(

تمــــریـــــن

در نوشته های زیر، از کدام یک از شیوه های نگارش متن بهره گرفته شده است و مشخص کنید که نوشته ها، عینی هستند یا ذهنی؟ . 1

الف( »گلستان سعدی برای خودش دنیایی است یا دست کم تصویری درست و زنده از دنیاست. سعدی در این کتاب، انسان را با دنیای او و با همۀ معایب و 

محاسن و با تمام تضاد ها و تناقض هایی که در وجود او هست، تصویر می کند. اما »بوستان« خود دنیایی دیگر است. دنیایی است که آفریدۀ خیال شاعر است 

و از این روست که در آن انسان چنان که باید باشد و نه آن گونه که هست، چهره می نماید. در این دنیای رنگین خیالی، زشتی و بدی بی رنگ و بی رونق است. 

»با کاروان حّله« )عبدالحسین زرین کوب( آن چه درخشندگی و جلوه دارد، نیکی و زیبایی است.«  

ب( »همیشه در خیال خود به این فکر کرده ام که چقدر درخت و آسمان به هم شباهت دارند. هر دو وقتی پاییز می شود، می بارند. از آسمان 

باران می بارد و از درخت، برگ ها ی زرد. درخت، بر یک تنۀ محکم استوار است و آسمان هم آن طور که شنیده ایم،بر ستون هایی نامرئی؛ اما فرقش 

این جاست که هر موقع، هر کس بخواهد، می تواند تنۀ درخت را قطع کند و آن را به طور کامل نابود کند؛ ولی کسی دستش به آسمان نمی رسد. 

شاید بتوان گفت که آسمان خوشبخت تر از درخت است.«

با هر یک از موارد زیر، یک بند به شیوۀ مقایسه بنویسید. . 2

الف( مقایسۀ آینه با دوست

ب( مقایسۀ زندگی با چرخ و فلک

در نوشتۀ زیر، نشانه های انسجام زبانی که معنا و مفهومی را به مفاهیم متن اضافه کرده اند، مشخص کنید. . 3

»نیمایوشیج، در سال 1301 ه ..ش.، با انتشار مجموعۀ شعر »افسانه«، شعر نو را پایه گذاری کرد و تحولی مهم در شعر فارسی به وجود آورد. نیما با 

این کار، هم اسلوب های شعر فارسی را تغییر داد و هم باعث به وجود آمدن بحث های زیادی در محافل ادبی شد. در شعر نیمایی عالوه بر این که 

مصراع ها با یکدیگر هم اندازه نیستند، آوردن قافیه نیز برای شاعر اجباری نیست.«

درک و دریافت خود را از شعرهای زیر بنویسید. . 4
مگیـرالف(  خـود  از  قیـاس  را  پـاکان  شـیرکار  و  شـیر  نوشـتن،  در  باشـد  گرچـه 

)مولوی(

میــــان دو نابــــود، پاینــــده چیســــت؟گذشـته، گذشـته اسـت و آینـده نیسـتب(

گذشـت بـد،  اگـر  اگـر خـوب  ـــتگذشـته،  ـــف نگش ـــز واق ـــس نی ـــده ک وز آین

ـــر ـــد دگ ـــو نای ـــگ ت ـــه چن ـــته ب وز آینـــده ات نیـــز نبـــود َخَبـــرگذش

)ملک الشعرای بهار(

پاسخ نا﹝ه تشریحی
 1 
در این دو نوشته، از شیوۀ مقایسه استفاده شده است. نوشتۀ »الف« یک مقایسۀ عینی است 
که میان دو کتاب صورت گرفته و نوشتۀ »ب«، یک مقایسۀ ذهنی بین درخت و آسمان است. 

 2 
الف یک دوست می تواند مانند آینه، خوِد واقعی ما را نشانمان دهد و ما را از افکار 
اشتباه دربارۀ خود دور کند. ما هم باید عیب و نقص های خود را بپذیریم و برای رفع 
آن ها تالش کنیم نه این که با شکستن آینه، همۀ مشکالت خود را نادیده بگیریم. در واقع 

دوست خوب کسی است که آینۀ تمام نمای انسان باشد. 
 ب گردش چرخ و فلک، مرا به یاد گردش روزگار می اندازد؛ به یاد انسان هایی که روزی 
در قدرت بوده اند و از باال به پایین دست خود نگاه می کردند، اما در این گردش بی رحم 
روزگار به پایین رسیده اند. به یاد انسان هایی می افتم که در چشم به هم زدنی از فرش به 
عرش رسیده اند. چرخ و فلک هم مثل روزگار می گردد. پایین یا باال بودن آدم ها ثباتی 

ندارد و لحظه ای پایین هستند و لحظه ای دیگر به اوج می روند. چیزی که اهمیت دارد، 
این است که قدر تک تک این لحظات را بدانیم. 

 3 
کلمه های »و«، »که«، »هم«، »عالوه بر« و »نیز« در نوشته، از جمله نشانه های انسجام 

زبانی متن هستند که معنا و مفهومی را به جمله اضافه می کنند. 

 4 
الف نباید چیزهایی را که ظاهر یکسانی دارند، با هم مقایسه کنیم؛ زیرا ممکن است در 
باطن آن ها، تفاوت های بسیاری وجود داشته باشد. همان طور که »شیر« و »شیر« به یک 

شکل نوشته می شوند، اما معنی آن ها کامالً با یکدیگر متفاوت است. 
 ب گذشته دیگر رفته است و ما نمی توانیم آن را تغییر دهیم. از آینده هم که خبر 
کنون آن را در اختیار داریم،  نداریم و نمی توانیم منتظر بنشینیم. پس باید از حال که هم ا

نهایت بهره را ببریم. 



ــان  ــا ســؤاالت پای ــه ب ــن و زندگــی و درادام ــاب دی ــا خالصــه ای از درس نامه هــای کت ــن بخــش ب درای
ــتیم . ــون هس ــت درخدمتت ــدۀ اونهاس ــه تکمیل کنن ــردرس ک ه

جــواب تمامــی اندیشــه و تحقیق هــا، فعالیت هــا، بررســی ها و تدبرهــا رو هــم براتــون آمــاده کردیــم 
ولــی قــول بدیــد قبــل از خوندنشــون حتمــاً خودتــون فکــر کنیــد. در آخــر، بایــد بگیــم کــه ایــن کتــاب، 
کتــاب درســی رو پوشــش میــده پــس نگــران هیچــی نباشــید و بــا خیــال راحــت بــرای شــب امتحــان 

آمــاده شــید.

در پناه خدا باشید...

مؤلفان: پیمان ضیایی، علی رضایی، الهام نکونام
ویراستاران:  ملیحه یعقوبی زاده، شاهین درویش پور
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فعالیتکالسی

برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می گویند: »ما به وجود این مجازات هایی که گفته می شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم« شما به 

این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟
همۀ انسان ها از یک قانون عقلی پیروی می کنند که می گوید : »دفع خطر احتمالی، ضروری است.« خبر وقوع معاد و مجازات های قیامت و جهنم نه تنها احتمالی نیست بلکه از 

قطعی ترین خبرهاست. زیرا، پیامبران عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. 
آنان با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. در 

قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ معاد سخن گفته نشده است. همین دالیل اعتقاد به معاد و پایبندی به احکام دین را ضروری می کند.

تدبر
خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند، می گوید : »نه تنها استخوان های آن ها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها را 

نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.« به نظر شما چرا خداوند در این آیات برای اثبات قدرت الهی به خلق سر انگشتان اشاره می کند؟ 
سر انگشتان و اثر انگشت هر انسانی منحصر به فرد است و هیچ دو انسانی یافت نمی شود که دارای سر انگشت های یکسان و مشابه باشند. خداوند با بیان این آیات به قدرت اشاره 

می کند که حتی کوچک ترین و دقیق ترین و منحصر به فردترین عضو هر انسان را همان گونه که قبل از مرگ بوده دوباره در قیامت خلق می کند.

تدبر
با اندیشه در ترجمۀ آیات زیر، برخی دیگر از دالیل انکار معاد را بیان کنید.

1- آنان )دوزخیان( پیش از این )در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند : »هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته 

واقعه، 45-48 خواهیم شد؟!« 

مطّففین، 10-12 2- وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.  

3- )انسان شک در وجود معاد ندارد( بلکه ]علت انکارش این است که[ او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت، در تمام عمر گناه کند.  قیامت، 5

از دالیل انکار معاد با توجه به آیات می توان به مست و مغرور نعمت بودن، اصرار بر گناهان بزرگ، متجاوز و گناهکار بودن و تمایل به انجام گناه در تمام عمر بدون 
ترس از دادگاه قیامت اشاره نمود.

اندیشهوتحقیق

1( تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.
پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا در این دنیا امکان پذیر نیست. و همچنین مجازات کسی که به هزاران نفر ستم روا داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، 

در این دنیا امکان پذیر نیست.

2( دو نمونه از استدالل هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید.
1- اشاره به پیدایش نخستین انسان: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن را تذکر می دهد. در 

این آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند.
»و برای ما مثالی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، می گفت: کیست که این استخوان های پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را برای 

نخستین بار آفرید و او بر هر خلقتی داناست.«
2- اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ به عنوان یک جریان رایج در جهان طبیعت معرفی شده است و از کسانی که با 
ناباوری به معاد نگاه می کنند، می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلۀ معاد را بهتر درک کنند. فرا رسیدن بهار، رستاخیز 

طبیعت است که نمونه ای از رستاخیر عظیم نیز هست.
»خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند پس آن ابر را به سوی سرزمین مرده راندیم و آن زمین مرده را بدان )وسیله( پس از مرگ زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز 

همین گونه است.«

3( رابطۀ میان »آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان« و »ضرورت وجود معاد« را توضیح دهید.
گر بناست با همۀ استعدادها و سرمایه های مختلفی که خداوند  خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خداوند این است که هیچ کاری از کارهای او بیهوده و عبث نباشد. ا
ک شود و معادی هم نباشد، این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این سرمایه ها و استعدادها درون انسان چه بوده است؟  در وجود انسان قرار داده است، انسان خا
گر خداوند تمایالت و گرایش ها را در موجودات قرار داده است، امکانات پاسخگویی به آن تمایالت و نیازها  بر این اساس آفرینش انسان و جهان بی هدف و عبث است. ا

را نیز درون موجودات قرار داده است.



مؤلف: محمود عاشوری
ویراستار:  ملیحه یعقوبی زاده

مجموعۀ پیش رو تلخیصی از کتاب عربی زبان قرآنه که بهت کمک می کنه بعد از مطالعۀ کتاب درسی 
و فراگیری اجمالی مباحثش، از امتحاناتت سربلند بیرون بیای.

نکات مهم قواعد هر درس رو به همراه مثال برات توضیح دادیم. اون ها رو بخون و سعی کن با حل 
تمرین های بعد از هر درس به قواعد و لغات اون درس تسلط کافی پیدا کنی. آزمون های نهایی رو 

هم نخونده رها نکن که کلی نکته دارن!
کلمات مترادف و متضاد رو یادت نره! تالش کن اینقدر تکرارشون کنی که خوب توی ذهنت جاگیر 
بشن و فراموش نکن که حل تمرین های کتاب درسی هم مهم هستند، این بخش کمک می کنه که 

شب امتحان هم سریع مطالب رو جمع بندی کنی و هم سریع به خاطر بیاریشون. موفق باشی...
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الُمعجم

صالَة: سالنِمْن فَْضلَِك: خواهشمندمجَمارِك: گمرکاتأَتَقی: پرهیزگارتر، پرهیزگارترین

کید کردحَبل: طناباِجْتَنََب: دوری کرد َد: تأ َعلَی َمرِّ الُعصورِ: در گذر زمانأَکَّ

َعمیل: مزدورإْکراه: اجبارُحّریَّة: آزادیاِحتََرَم: احترام گذاشت

فَرِح: شادأَکَرَم: گرامی تر، گرامی ترینحَمیم: گرم و صمیمیاِحتِفاظ: نگاه داشتن

ِخالف: اختالفإساَءة: بدی کردن
أاّل: که نه ...

أاَّل نَْعبَُد: که نپرستیم )أَْن + ال + نَْعبَُد(
فََرَغ: خالی شد

گرُخْمس: یک پنجماِْستََوی: برابر است کنده ساختإْن: ا َق: پرا فَرَّ

قائِد: رهبرُأنثَی: زن، مادهَدعا: فراخواند، دعا کردأَْشَرَك: شریک قرار داد

قائِم: استوار، ایستادهتََجلَّی: جلوه گر شدَذَکر: مرد، نراِعتََصَم: چنگ زد

لََدی: نزدتَعاَرفوا: همدیگر را شناختندِذْکَری: خاطرهتَعایََش: هم زیستی داشت

: دشنام دادجاَز: جایز است َمَع بَْعضٍ: با همدیگرَسواء: یکسانَسبَّ

ئَة: بدی، گناهِسلْمّیاً: ُمسالمت آمیز )ِسلْم: صلح(جالََس: هم نشینی کرد ِمْن دونِ اللِه: به جای خدا، به غیر از خداَسیِّ

الُمرادفات

)سخن(قَول=کالم)پروردگار(َرّب=معبود

)دیدگاه(نَظَر=َرأْي)عقیده ها، نظریّات(آراء=َعقائد

)مردم، مّلت(َشعب=ناس)شاد، خوشحال(مسرور=فَرِح

)واجبات، تکالیف(تکالیف = فَرائِض=واِجبات)زمان(زمان=َعْصر

)نور، روشنایی(َضوء = ضیاء=نور)نیکی(َخیر=حََسنَة

ئَة )بدی(َشّر=َسیِّ

األضداد

)بزرگ(َکبیر≠)کوچک(َصغیر)غایبین(غائبیَن≠)حاضرین(حاِضرین
)کم(قَلیل≠)زیاد(َکثیر)نیکی(إحْسان≠)بدی(ِإساَءة
)زن، مؤنّث(ُأنْثَی≠)مرد، مذکر(َذَکر)دور(بَعید≠)نزدیک(قَریب
ئَة≠)نیکی(حََسنَة )خواهران(أََخوات≠)برادران(ِإْخوان)بدی(َسیِّ
)تفرقه، اختالف(تَْفَرقَة≠)اتحاد، یکپارچگی(اِتِّحاد)کوچک تر(أْصَغر≠)بزرگ تر(أْکبَر
)دانا(عالِم≠)نادان(جاِهل)شرک می ورزیم(نُْشرُِك≠)می پرستیم(نَْعبُُد

)دوست(َصدیق≠)دشمن(َعُدّو)نور، روشنایی(أنوار≠)تاریکی ها(ظُلُمات
)نزدیک شد(اِقْتََرَب≠)دوری کرد(اِجْتَنََب)دشمنی(َعداَوة≠)دوستی(َصداقَة
)غلط(َخطَأ≠)درست(صحیح)ناراحت(حَزین≠)شاد(فَرِح

)بندگان(ِعباد≠)خدایان(َمعبودات)بی ایمان(کاِفر≠)باایمان(ُمؤِمن
)سفید(أَبَْیض≠)سیاه(أَْسَود)ناراحت(حَزین≠)شاد(َمسرور
)پایان(آِخر≠)اول(أَّول)زمین(أَرض≠)آسمان(َسماء
)دانایان(عالِمون≠)نادانان(جاِهلون)داخل کرد(أْدَخَل≠)خارج کرد(أَْخَرَج
)زیبا، نیکو(جَمیل، حََسن≠)زشت، ناپسند(قَبیح



مؤلف:  زهره زمانی
همکار مؤلف: مرضیه شجاع

ویراستاران: فاطمه فارسی، سعیده علیپور

Welcome to English World
می دونم که می دونی زبان درس شیرینی هستش !

پــس بیــا بــا هــم یــه کــم انگلیســی بخونیــم تــا have some fun. تــو ایــن مجموعــه، مــا بخــش بــه 
بخــش، روی همــۀ دانش هــای زبانــی کــه شــامل واژگان، ریدینــگ، گرامــر، تلفــظ، مکالمــه و مهارت های 
شــنیداری میشــه، کار کردیــم و بــرات بــا مثــال در قالــب درســنامه همــه چــی رو شــرح دادیــم. بعــد 
از هــر بخــش هــم تمریــن داریــم تــا بــه همــه  چــی مســلط و بــرای امتحانــات آمــاده بشــی. جواب هــای 

تمرین هــا هــم انتهــای کتــاب هســت.
دوست خوبم، ما خیلی تالش کردیم که تو بهترین باشی، پس خوب بخون، یاد بگیر و لذت ببر  . 

Good Luck!



ادیتصفحهبندیصفحهبندیمرحله
دارانی1تا6عاشقینامکاربر
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Unit 3: The Value of Knowledge Part 2.1 Grammar

 در این درس قرار است با گذشتۀ استمراری آشنا شویم. ما از گذشتۀ استمراری استفاده می کنیم تا بگوییم هنگامی که فرد در زمان مشخصی در گذشته در حال 
انجام کاری بوده است، یک فعالیت دیگری آن کار را قطع کرده است و آن فعالیت نخست در واقع گذشتۀ استمراری و فعالیت دوم گذشتۀ ساده است.

ما معموالً با گذشتۀ استمراری از عبارت های ... ,while, when, as, all day, all night, all day yesterday استفاده می کنیم.
was / were + )verb + ing( فرمول مورد استفاده در گذشتۀ استمراری عبارت است از: 

برای منفی کردن جمله از not استفاده می کنیم و برای سؤالی کردن جای were / was و فاعل جمله عوض می شود. 

Example  (+) They were going to the cinema.

 (-) They weren't going to the cinema.

 (?) Were they going to the cinema?
 حاال بیایید سوالی را که در صفحۀ 85 کتاب قسمت E آمده، حل کنیم.

It was raining yesterday. I was sitting / sit in the living room. I watched / was watching a movie about a great scientist Ghiyath 

al- Din Jamshid Kashani. He was a great inventor. He was from Kashan. His father was a doctor. Jamshid is / was very 

interested in numbers and planets. Actually, he invented / invent many interesting things when he was solving / solved math 

problems. Sadly, this scientist has / had a very short life. Someone was killing / killed him when he worked / was working in 

his observatory. He was / is only 42 years old.

Question
Put the verbs into the correct form. Use the past continuous or past simple.

1. I ............................... (study) for my science when my mother ............................... (come) home.

2. I .................... (walk) along the street, suddenly I .................... (see) my father behind me. He ............................... (follow) me.

3. Tina ............................... (clean) her bedroom when her sister ............................... (knock) the door.

4. My father ............................... (write) an email when the light ............................... (go) out.

5. As I .............................. (open) the door, they ............................... (leave) the party.

6. When I was a child I ............................... (want) to be a doctor.

7. The time I ............................... (see) Reza, he ............................... (try) to find a new apartment in Shiraz.

Circle the correct answer.

8. I watched / was watching TV when the phone rang/ was ringing.

9. I ate / was eating a burger while my parents read / were reading newspaper.

10. We walked / were walking home last night because there were no buses.

11. I was sleeping / slept while my sister listened / was listening to music.

12. My mom cooked / was cooking lunch when she was talking / talked on the phone.

13. Sam was watering / watered the flowers when it started / was starting to rain.

Unscramble

14. I / you / last night / phoned / What / when / doing / were / you / ? /

15. between / My / 10 / parents / 9 / working / weren’t / to / . /

16. washing / Who / night / the / was / last / dishes / ? /

17. at / they / email / you / an / Were / home / I / sent / when / ? /

18. project / Taha / his / while / on / was / last week / holiday / worked / a lot / on / he / . / 

 A

 B

 C



تربیت بدنی )1(

ــل توجهــی از برنامــۀ آموزشــی مــدارس  ــی بخــش قاب در مــدارس کشــورهای توســعه یافته، واحــد تربیت بدن
را بــه خــود اختصــاص می دهــد، امــا متأســفانه ایــن واحــد در مــدارس کشــور مــا بســیار مهجــور مانــده اســت. 
ــه در بســیاری از  ــی ک ــا جای ــن درس آشــنا نمی شــوند، ت ــی ای ــا مبان ــد ب ــه بای ــی آن طــور ک ــوزان ایران دانش آم
ــدم  ــور در ع ــن فاکت ــت. مهم تری ــوزان اس ــس دانش آم ــرای تنف ــد ب ــک واح ــالً ی ــگ ورزش عم ــا، زن ــدارس م م
تعامــل دانش آمــوز بــا زنــگ ورزش، شــناخت ناکافــی وی از دانــش تربیت بدنــی اســت، پــس مــا در ایــن بخــش، 
ــوزان  ــرش دانش آم ــر نگ ــل، تغیی ــت و آن عام ــرل ماس ــت کنت ــه تح ــرد ک ــم ک ــز خواهی ــی تمرک ــا روی عامل تنه

ــی اســت. ــه تربیت بدن نســبت ب
واحــد تربیت بدنــی در ارزشــیابی نهایــی دانش آمــوز لحــاظ می شــود و ماننــد ســایر دروس، روی معــدل کل وی 

نقشــی تاثیرگــذار دارد.
کتــاب جامــع EQپایــۀ دهــم، دانش آمــوز را بــرای کســب نمــرۀ بهتــر در کلیــۀ دروس ارزشــیابی نهایــی مــدارس، 
یــاری می رســاند، بنابرایــن هــدف از تألیــف بخــش تربیت بدنــی درکتــاب حاضــر، ارتقــای نمــرۀ دانش آمــوز پایــۀ 

دهــم در ارزشــیابی نهایــی اســت. 
از آنجــا کــه نمی تــوان کل مبانــی، محتــوا و کاربردهــای دانــش تربیت بدنــی را در ایــن بخــش فشــرده پوشــش 
داد، بنابرایــن هــدف مؤلــف ایــن اســت کــه دانش آمــوز را بــا مباحــث اصلــی و ضــروری تربیت بدنــی آشــنا ســازد 

و وی را در جهــت رقــم زدن تجــارب موفــق در زنــگ ورزش و امتحــان تربیت بدنــی یــاری رســاند.

مؤلف: طاها جاللی



خب ! رسیدیم به درس جغرافیا...
تند تند وسایلتو جمع کن که میخوایم از نمره و امتحان دور شیم و بزنیم به دل طبیعت!

ــل  ــش مث ــرات کردیم ــا ب ــوده، اّم ــراه ب ــردی هم ــح و طبیعت گ ــا تفری ــه ب ــه همیش ــی ک ــه جغراف البت
پیک نیــک. چــه جــوری!؟ 

االن بهت می گم !
بــرات درســنامه های تــوپ آوردیــم کــه پــر از نکتــه ان، یــه جــوری کــه آخــر هــر درســنامه بــه خــودت 

! wow بگــی
اما اصل کار سؤاال هستن؛ سؤاال رو با ذره بین نوشتیم، دقیق و مو به مو !

ــت  ــون وق ــی براش ــن! کل ــل ک ــم ح ــی رو ه ــؤاالی امتحان ــه س ــب، نمون ــۀ مطال ــرای دورۀ هم ــاً ب حتم
گذاشــتیما، نکنــه سرســری ازشــون رد شــی!

برو که بترکونی!

مؤلف: الهه همایون زاده
ویراستاران:  نسرین یوسفی قهی، سعیده علیپور
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پیدایش ناهمواری های ایران
زمان پدید آمدن ناهمواری های ایران: دوران اول تا سوم زمین شناسی 

زمان پیدایش نهایی ناهمواری ها به شکل امروزی: اواخر دوران سوم زمین شناسی )سنوزوئیک(
زمان تغییر شکل دادن ناهمواری ها به شکل نهایی: دورۀ کواترنر

عامل تغییر شکل ناهمواری ها: فرسایش )که شامل آب های روان، باد، اختالف دما و یخچال ها است و به همراه عملکرد آدمی سبب تغییر شکل ناهمواری ها می شوند.(

تقسیمات ناهمواری های ایران
دو نوع ناهمواری های ایران:

1( سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزار متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.
2( سرزمین های پست و هموار که شامل دشت ها در نواحی داخلی و جلگه های کم ارتفاع در سواحل دریاها هستند.

1( سرزمین های کوهستانی

تقسیم بندی مناطق کوهستانی کشور: 
گرس( ب( منطقۀ کوهستانی غرب )زا الف( منطقۀ کوهستانی شمال کشور  

د( کوه های شرق و جنوب شرقی ج( منطقه ی کوهستانی مرکزی  

منطقۀ کوهستانی شمال کشور الف

1( منطقۀ کوهستانی آذربایجان: شامل دو رشته کوه ارسباران )قره داغ( در شمال، رشته کوه مرزی ایران و ترکیه  در شمال و غرب و دو تودۀ کوهستانی به نام سهند و سبالن که بر 
اثر فعالیت های آتش فشانی ایجاد شده اند.

در نتیجه آب های  2( منطقۀ کوهستانی تالش: با جهت شمالی- جنوبی، آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده، شیب آن ها به سمت خزر بیشتر از آذربایجان است؛ 
جاری از این کوه ها با سرعت زیاد به دریای خزر وارد می شود.

3( کوه های شمال خراسان: شامل رشته کوه های هزارمسجد، آالداغ و بینالود )واقع در اطراف نیشابور( بوده و به شکل منظم و موازی در شمال شرق ایران قرار دارند.
4( منطقۀ کوهستانی البرز: از تنگۀ منجیل شروع شده و در امتداد غربیـ  شرقی تا شاه کوه در نزدیکی شاهرود و تنگۀ خوش ییالق امتداد داشته و دامنه های آن به سمت شمال 

یا جنوب با دره های وسیع و عمیق است و رودهایی مانند چالوس و هراز در آن ها جریان دارد.

قسمتزیادیازچینخوردگیهایالبرزحاصلکوهزاییموادرسوبی،طیمیلیونهاسالاست. نـکـته

علت پیدایش قلۀ دماوند: فعالیت های آتش فشانی دورۀ کواترنر
برخی از قلل رشته کوه البرز: علم کوه، تخت سلیمان و توچال

علل ناپایداری منطقۀ کوهستانی البرز:
1( گسترش شهرهای تهران و کرج

2( احداث جاده های ارتباطی )شوسه و راه آهن(
3( احداث سد، هدایت رودها و بهره برداری از آن ها

4( گسترش کشاورزی
5( بهره برداری از معادن

نتایج ناپایداری منطقۀ کوهستانی البرز:
1( تغییر شکل دامنه ها، دره ها، دشت ها و رودخانه ها

2( ریزش و لغزش کوه در جاده ها و دامنه ها
3( ایجاد لرزش های خفیف و گسترده

4( طغیان رودها و بروز سیالب ها 



 نوشــتار پیــش رو خالصــه ای از متــن کتــاب درســی اســت کــه در آن ســعی شــده اســت بــا بهره گیــری 
ــرای  ــه ای ب ــت واژگان، زمین ــان اهمی ــالت و بی ــردن جم ــر ک ــازی و ملموس ت ــته بندی، خالصه س از دس
ــب 16  ــاب در قال ــان کت ــم آورد. 4 پودم ــی فراه ــاب درس ــوای کت ــا محت ــتر ب ــر و بیش ــنایی بهت آش

درس نامــه ارائــه شــده اســت. 
هــدف مباحــث ایــن بخــش همچــون کتــاب درســی، صرفــا بــرای آشــنایی دانش آمــوز بــا مباحــث مربــوط 
بــه هنــر و افزایــش حساســیت وی نســبت بــه گونه هــای هنــری اســت؛ یعنــی ابــزاری بــرای فهــم بهتــر 
و دقیق تــر از هنــر. در نتیجــه بــه عنــوان مرجعــی بــرای آزمــودن دانش آمــوز مــورد اســتفاده قــرار 
نمی گیــرد و بیشــتر بــه تقویــت دانــش پایــۀ فــرد، در حــوزۀ مباحثــی کــه در کتــاب مطــرح شــده اســت 
می پــردازد تــا بســتر شــخصی مناســب را بــرای تفکــر و تعمــق بیشــتر فراهــم آورد. افزایش شــناختی 
ــوز در  ــارکت دانش آم ــا و مش ــر  فعالیت ه ــام بهت ــتای انج ــد در راس ــد می آی ــق پدی ــن طری ــه از ای ک

مباحــث کالســی یاری رســان خواهــد بــود.
در انتهــا نیــز توصیه نامــه ای نگاشــته شــده کــه بــرای قرارگیــری در مســیر مطلــوب و آن چــه هــدف 
نهایــی کتــاب درســی اســت بســیار مفیــد بــوده و مطالعــۀ آن خالــی از لطــف نخواهــد بــود. امیــد اســت 

در انتهــا نتیجــه ای کــه شایســتۀ شماســت برایتــان حاصــل شــود.

مؤلف: مهدی نیک فرجام
ویراستاران: فاطمه فارسی، محمد امین نظری
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8 تصوری
9 بیشتر

10 الف
11 ج
12 ب
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15
اضافه شدن حس المسه به حس بینایی در هنرهای سه بعدی

16
فضای مثبت و فضای منفی

17
هنرهای دو بعدی )پرسپکتیو از تکنیک های مرسوم در هنرهای ترسیمی است(.

18
به فضای میان فضاهای مثبت که امکان حرکت در آن وجود دارد، فضای منفی گفته می شود.

19
به مجموع فضاهای مثبت و منفی یعنی عناصری مانند ستون ها، دیوارها، کف ها، سقف ها 

و فضاهای خالی میان آن ها اصطالحاً جوهر فیزیکی فرم معماری گفته می شود.

20
تفاوت آن ها در شیوۀ به کار گرفته شده برای بیان فاصلۀ عمقی است. هنرمندان پیرو مکاتب 
نقاشی کالسیک غربی از پرسپکتیو و هنرمندان پیرو مکاتب نگارگری سنتی ایرانی از نسبت 

قرارگیری عمودی اشیا با اندازه های یکسان برای نشان دادن فاصلۀ عمقی بهره می بردند.

21
در هنرهای دو بعدی ما توهمی از فاصلۀ اشیا نسبت به صفحۀ تصویر را حس می کنیم 
که از نقطۀ ثابت دید هنرمند بیان می شود. اما در هنرهای سه بعدی ما فاصلۀ واقعی اشیا 
را از چشم خودمان درک می کنیم که می تواند از نقاط مختلف )که به جایگاه قرارگیری ما 

بستگی دارد( دیده شود.

محصوریــت و محرمیــت فضادرسنامۀ 5پودمان 3: تحلیل آثار هنری

انواع فضاهای معماری با توجه به میزان محصوریت:
باز: فضاهایی که از همه طرف باز هستند، مانند: باغ، حیاط، صفه )سکو(.

نیمه باز: فضاهایی که از جوانبی بسته هستند اما با محیط آزاد بیرون در ارتباط اند، مانند: ایوان، رواق، بهارخواب، زیر سایبان.
بسته: فضاهایی که با دیوارها، سقف و کف محصور شده اند، مانند: اتاق )سه دری، پنج دری(.

نـکـته  درمعماریایرانیهموارهارتباطسلسلهمراتبیازفضاهایبازبهنیمهبازوبستهوجودداشتهاست.

تصویر 1. ترتیب سلسله مراتبی انواع فضا در معماری ایرانی  
 انواع فضاهای معماری با توجه به کاربرد و استفاده کنندگان:

← فضاهایی که همۀ مردم امکان دسترسی به آن را دارند، مانند: معابر، خیابان ها و بناهای عمومی )موزه، مسجد، بانک، مدرسه، بازار، آب انبار، حمام، باغ و...(.  عمومی
←فضای رابط دو فضای خصوصی و عمومی، مانند: ورودی ها، تراس ها و فضاهای درون مجموعه های مسکونی.  نیمه عمومی )نیمه خصوصی( 

← فضاهایی که فقط افراد محدودی )مانند یک خانواده( امکان استفاده از آن را دارند، مانند: خانه ها.  خصوصی

رعایتسلسلهمراتبدسترسیازفضاهایعمومیبهنیمهعمومی(نیمهخصوصی(وخصوصیدر نـکـته

معماریوشهرسازیایرانبهوفوریافتمیشود،مانند:شهریزد.

تصویر 2. ترتیب سلسله مراتب دسترسی انواع فضا در معماری و شهرسازی ایران  
نقش مسجد در شهرهای اسالمی:

به عنوان قلب، کانون و نماد برجستۀ محالت و شهرها
امکان دیده شدن در کلیۀ مناظر شهری

استفاده برای جهت یابی
ویژگیهایمعماریاسالمی:

اساس طراحی و ساخت بناهای آن اندیشۀ عبادیـ  زیستی انسان است.
از هر چیز بیهوده و غیر مفید عاری است.

در تالش برای برآورده کردن تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان است.



من  بعد از 9 ماه و چند هفته انتظار، با تالش بسیار زیاد دکترها باالخره پا به این دنیا نهادم.
روزهــای اول در ســواحل اطــراف شــنا میکــردم و گهگــداری آوازهای گوشــخراش شــبانه بــرای اعضای 

خانــواده ســر میــدادم و آنهــا هــم بــا ابــراز عالقه هــای لفظــی مــن را مــورد عنایــت قــرار مــی دادنــد.
7 ســاله کــه شــدم مثــل هــر کــودک بخت برگشــتۀ دیگــری راهــی مدرســه شــدم، بــدون گریه هــای 
اضافــی و گوشــۀ چــادر مــادر را گرفتــن. در آن دوران بــود کــه معنــی درد و رنــج در دنیــا را بــا تمــام 

حــواس پنجگانــه ام حــس کــردم کــه همــان پدیــدۀ دلخــراش بیــدار شــدن ســاعت 6 صبــح بــود!
روز اول مدرســه پشــت نیمکتــم نشســتم و تمــام خوراکی هایــم را بــدون تعــارف کــردن بــه کســی 

خــوردم.
دوران دبیرســتان مثــل همــۀ دانش آمــوزان بــا مانتویــی گشــاد و تیــره، راهــی مدرســه شــدم و دوران 

ســیاه مدرســه ام بــا چالش هــای بــزرگ همــراه بــود.
بــه دوران طالیــی کنکــور رســیدم! و امــان از کنکــور! فغــان از کنکــور! بــا روزی ســه بــار، هــر بــار ۸ 
ســاعت ذکــر و ورد و دعــا، کــه "مــن می توانــم نبایــد  تســلیم شــوم" بــه دانشــگاه رســیدم... و داســتان 

ــه دارد... ــان ادام هم چن

مؤلف: فائزه سوری
ویراستار: سعیده علیپور

انضبـاط
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 نکاتی برای سر جلسه امتحان الزم است بدانید که شامل موارد زیر بوده و مهمترین آن ها نترسیدن است:
1: لوازم تحریر از قبیل خودکار و مداد، همچنین در صورت نیاز برای امتحانات ریاضی، خط کش و ماشین حساب مجاز فراموش نشود.

2: مواد قندی مانند خرما یا شکالت با خود به همراه داشته باشید.
گر در جلسه دچار اضطراب شدید برای چند دقیقه امتحان را رها کنید و تحرک جسمانی و کشش عضالنی داشته باشید، پا را کف زمین گذاشته و ستون فقرات خود را کامال  3: ا

عمودی و صاف نگه دارید. 
4: زمان را مدیریت کنید.

5: در ابتدا نگاهی گذرا به سواالت بیندازید .
گر پاسخ سوالی را نمیدانید هرگز روی آن سوال نمانید. 6: ا

7: در انتها تمام سواالت را مرور کنید.
8: بدانید که همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر است از برگۀ سفید و صفحۀ خالی.

9: سعی کنید در دادن برگه امتحانی عجله نکنید و و دربارۀ سؤاالت خوب فکر کنید.

نکاتی برای قبل از امتحان
1: برنامۀ امتحانی خود را در اتاقتان رو به روی چشمتان نصب کنید که خدایی نکرده به جای شیمی فیزیک نخوانید و بروید امتحان زبان بدهید!

2: روزهای قبل امتحان هرچیز را که باعث حواس پرتی می شود را کامال کنار بگذارید. 
3: در اتاقی مطالعه کنید که عوامل مزاحم از جمله تلفن و تلویزیون نباشد.

4: حتما وسایل و مکان مطالعه را قبل از شروع به خواندن مرتب کنید و نظم دهید. 
5: نمونه سؤاالت امتحانی سال های قبل را تهیه کنید و به مطالعۀ آن بپردازید .

6: خالصه نویسی کنید.
گر هنگام درس خواندن فکر مزاحمی به سراغ شما آمد آن را یادداشت کنید تا در وقت مناسب به آن بپردازید. 7: ا

8: قبل از خوابیدن تمام وسایل ضروری را آماده کنید.
9: حتما حتما صبحانه بخورید.

10: قبل امتحان با دوستان خود حرف های اضطراب آور نزنید.
11: از مرور مطالب درسی قبل از ورود به سالن امتحان با هم کالسی تان خودداری کنید چون موجب استرس می شود. 

»خب بچه ها این نکات را حتما رعایت کنید تا در امتحان ها رستگار شوید!«
فرهاد : »خانوم من وقتی درس می خواهم بخوانم نمی توانم تمرکز کنم و انگار حوصله ندارم«.

گر در مکانی که همیشه درس میخواندی نمیتوانی درس بخوانی جایت را عوض کن و به جای دیگری برو و خودکار و  »ببین فرهاد جان اول سعی کن اطرافت را نظم بدهی. ا
چرک نویست را عوض کن.«

گر خودت را مجبور به خواندن در یک زمان مشخص نکنی این احساس به تو  و قبل از درس خواندن برنامه ریزی کن که چه ساعتی چه حجمی از درس را میخواهی بخوانی ا
دست میدهد که وقت زیاد داری و مدام درس خواندن را به تعویق میندازی.« نیاز دیدم چون هوا کم کم داشت سرد می شد نکاتی را هم درمورد پوششان متذکر شوم چون 
پوشش نامناسب در این هوا باعث می شود بچه ها از سرما نتوانند تمرکز کنند و به درس خوب گوش دهند. »پسرهای عزیزم هوا دارد کم کم سرد می شود شما نیاز دارید حتما 
لباس مناسب این فصل بپوشید تا بتوانید سر کالس با خیال راحت و بدون یخ زدن به درس گوش دهید. لباس های گرمی که مناسب مدرسه باشد، کاله و شال گردن و دست 
کش فراموش نشود، حتما زیر کاپشن هایتان لباس کلفت تر و گرم تری بپوشید و این هم یادتان باشد که قرار نیست آن قدر لباس گرم بپوشید که نتوانید نفس بکشید، به اندازه 
بپوشید.« و رو به بچه ها کردم و گفتم :»حتما این را یاد بگیرید که کمک کردن به دیگران به اندازه موفقیت ما لذت بخش است و نگذاریم حسادت باعث انجام این عمل خوب شود. 
درست است که رقابت سالم برای رسیدن به نمرۀ خوب نیاز است ولی اینکه نخواهیم دانسته هایمان را دوستانمان انتشار بدهیم یا از کمک کردن به آن ها خودداری کنیم، کاری 
گر یک بار کمک کردن را امتحان کنید متوجه می شوید که چه قدر لذت بخش است، همان طور که به یک تهی دست کمک می کنیم، به او غذا می دهیم  غیر اخالقی است و شما ا

و می بینیم چقدر حالمان خوب می شود، انتشار دانسته هایمان هم همانقدر لذت بخش است.
پس یاد بگیریم به دوستانمان کمک کنیم و در این حال خوب دو طرفه سهیم شویم و نیاز است دوباره تکرار کنم، بچه ها ما هیچ کداممان از بقیه برتری نداریم و هر کدام در این 

مدرسه حق و حقوق یکسانی داریم پس نباید برای خودمان حق و حقوق بیشتری بخواهیم و حقوق دیگران را رعایت نکنیم.« 
سعید : »خانوم حقوق دیگران را رعایت نکردن یعنی چی؟« 

»سعید جان مثال شما وقتی در کالس در هنگام درس دادن حرف می زنید، بقیه همکالسی هایتان نمی توانند تمرکز کنند یا حواسشان پرت می شود و تو با این کارت حق او را 
ضایع کردی یا اینکه وقتی روی نیمکت یا دیوارهای مدرسه خط می کشید یا به اموال مدرسه آسیب می رسانید این حق داشتن مدرسه خوب را از بقیه کسانی که قرار است در 

آینده به مدرسه بیایند می گیری.« نگاهی به ساعتم کردم که خبر از اتمام کالس می داد »کالس امروز هم به پایان رسید، روز خوبی را برایتان آرزومندم«.



ــه دورۀ متوســطۀ دوم وارد شــدی، بایــد یــه کــم تالشــتو بیشــتر کنــی چــون  ــه این کــه ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــط ی ــه فق ــده، البت ــل ش ــوارتر از قب ــرده دش ــه خ ــی ی ــاً ریاض ــا مخصوص ــۀ درس ه ــی هم می دون
ــم کــه  ــرات درســنامه ای ترتیــب دادی ــاب ب ــه موضوع هــای کت ــا توجــه ب ــا ب ــن، م ــرای همی خرده هــا ب
ــال های  ــم از س ــادآوری ه ــازه ی ــش داده. ت ــی رو پوش ــاب درس ــوی کت ــازت ت ــورد نی ــب م ــام مطال تم
قبــل بــرات گذاشــتیم کــه فهــم بهتــری داشــته باشــی. درســنامه رو کــه خونــدی، اگــه یــه ورق بزنــی، 
می بینــی کلــی ســؤال بــرات طــرح شــده و بالفاصلــه بعــد از ســؤاال، جــواب کامــل بــا توضیــح گام بــه گام 

ــرای خــودش درســنامه ایه. ــه خــوِد قســمت پاســخ ها ب ــب هــم نوشــته شــده ک مطل
آزمون هــای نوبــت اول و نوبــت دوم رو شبیه ســازی کردیــم، پــس خــوب بخونشــون، شــاید ســؤاالی 

امتحانیــت همینــا باشــه.
دوست خوبم هدف ما درخشندگی نمرۀ کارنامته. می دونم که موفق می شی.

مؤلف: هانیه رجبی
ویراستاران:  نیلوفر حاجیلو، حمید پردازی و زهره شعرباف مقدم فینی
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الگــو و دنبالهدرسنامه 3فصل اّول: مجموعه، الگو و دنباله

 الگو: یک ساختار منظم از اشکال، تصاویر، وقایع و یا اعداد را که ممکن است تکرار کننده، رشد کننده، یا ترکیبی از این دو باشد، الگو می نامیم.
در اینجا با الگوهای عددی و شکلی آشنا می شویم :

1 3 5 7 9, , , , , ... مثـال

a3 a2 a1

a1 1== a2 3== a3 5== a4 7==
a nn== −−2 1 an

را جملۀ عمومی الگو می نامیم در واقع جملۀ عمومی جمله ای است که با قرار دادن شمارۀ هر جمله به جای n بتوانیم جمالت دنباله را بنویسیم. an  

a n
nn==

++
2
5 مثـال

3
4

a5
2 5
5 5

10
10 1=

+
= =( ) n،عدد5راقرارمیدهیم. پـاسـخ

a n
n n n n n n nn = =

+
⇒ + = ⇒ + = ⇒ = ⇒ = =3

4
2

5 3 5 4 2 3 15 8 15 5 15
5 3( ) ( )  باشد. an =

3
4 ب(nراطوریبایدپیداکنیمکه

میباشد. 3
4 بنابراینجملۀسومالگوبرابر

است الگوی خطی می نامند که در آن b و a اعداد حقیقی دلخواه و ثابتی هستند. t a bn n= +  الگوی خطی: الگوهایی را که جملۀ عمومی آنها به شکل

مثـال

است پس داریم: t an bn = + پـاسـخ
t
t

t a b
t a b

a b
a b

4

10

4

10

24
48

4
10

24 4
48 10

=

=




⇒
= +

= +




⇒
= +
= +





⇒
( )
( )

−− = − −

= +




= ⇒ = =

24 4
48
24 6 24

6 4
10
a b
a b

a a

⇒ ⇒= + ⇒ = + ⇒ = = +24 4 4 24 16 8 4 8( ) b b b ntn

نـکـته در الگوهای خطی، اختالف هر دو جمله متوالی برابر ضریب a( n( می باشد )که در معادله خط همان شیب خط است(.

نباشد را الگوی غیرخطی می گوییم. tn an b= +  الگوی غیرخطی: الگویی که جملۀ عمومی آن به صورت

an n n= −2 62 b nn =
7 مثـال

bn an

 دنباله: هر تعداد عدد را که پشت سر هم قرار می گیرند یک دنباله می نامیم )منظور از اعداد، جمالت دنباله اند(.
به دست می آیند، یک دنباله می نامیم. an n= +6 4 10را که از الگوی 16 22, , ,... اعداد 

توجـه دنباله هایی وجود دارند که الگوی خاصی ندارند.

an n n== −−2 3 مثـال
aپـاسـخ

a

a

1
2

2
2

3
2

1 3 1 1 3 2
2 3 2 4 6 2
3 3 3 9 9 0

= − = − = −

= − = − = −

= − = − =





( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )







  ⇒ + + = − − + = −a a a1 2 3 2 2 0 4  
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درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.. 2
 a ann n n== ( ) الف( 

ب( برای تغییر دادن فرجۀ رادیکال می توانیم فرجه و توان زیر رادیکال را با یک عدد یکسان جمع کنیم تا به فرجۀ مورد نظر برسیم. 

 a b abn n n×× == ج( 

 a b a bn n n++ == ++ د( 

 a
b

a
b

n

n
n== ه ( 

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.. 3
 −−2564 د(   ( )−−1 2613 ج(    −− −−( )2 99 ب(    ( )−−4 88 الف( 

−−10245 و(    814 ه ( 
حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.. 4

15 154 194×× د(   8 414 73 3. ÷÷ ج(    9 43 3×× ب(   −− ÷÷15 4 5 23 3 الف( 

2 4 523 23( ) ( )×× و(   20 20103 73. ÷÷ ه ( 
( را قرار دهید.. 5 >>==<< در جاهای خالی زیر یکی از عالمت های )

4 5 57 83 د(   117 1919 4 5−− −−( ) ج(   4 46 11 ب(    0 2 0 27 5/ / الف( 

5 93 3 ح(    ( ) ( )−− −−2 27 3 ز(   ( / ) ( / )1 4 1 42 4 و(   −− −−0 5 0 59 5/ / ه ( 

پاسخ نامه تشریحی

a a−// الف دو  ب یک  ج مثبت ـ صفر  د  1 
) ابتدا ریشۀ nام گرفته شده،  )an n به توان n رسیده سپس ریشۀ nام گرفته شده، اما در عبارت a ابتدا  ann الف نادرست؛ چون در عبارت  2 

سپس به توان n رسیده است.
 ب نادرست 

 ج درست
 د نادرست؛ چون در حالت کلی برقرار نیست، مثالً داریم:

 
a b a b

a b a b

= = ⇒ + = + =

= = ⇒ + = + = + =






+

1 16 1 16 17

1 16 1 16 1 2 3

4 4 4

4 4 4 4
1

,

,
, 116 1 164 4 4≠ +  

ه  درست
( )− = − = +4 4 488 | | الف چون توان و فرجه هر دو زوج هستند، حاصل با قدر مطلق است.   3 

− − = − − =( ) ( )2 2 299  ب چون توان و فرجه فرد هستند، حاصل بدون قدرمطلق است. 

( ) ( ) ( )− = − = − =1 1 1 12613 21 2  ج توان و فرجه مقسوم علیه مشترک دارند و ساده می شوند. 
2564− بی معنی است و جواب ندارد.  د چون فرجه زوج است و زیر رادیکال عدد منفی داریم، عبارت 

81 3 34 44= = هـ عدد زیر رادیکال را به صورت توانی می نویسیم و سپس با فرجه ساده می کنیم. 

− = − = −1024 4 45 55 ( ) و چون فرجه فرد است عبارت با معنی است و جواب دارد. 

− ÷ = − = −15 4 2 15
5

4
2 3 23 3 3 35 الف    4 

9 4 9 4 363 3 3 3× = × =  ب  
8 14 4 7 8

4
14
7 2 23 3 3 3÷ = =  ج  

15 15 15 15 15 154 194 194 204 5× = × = =  د  



ــری  ــون، یادگی ــکال گوناگ ــا و اش ــا، نموداره ــتفاده از تصویره ــا اس ــه ب ــده ک ــعی ش ــن درس س در ای
محتــوای کتــاب درســی بــرای شــما آســان تر شــود و شــما مباحــث شــیمی دهــم را بــه صــورت عمقــی 
ــا بتوانیــد ســؤال های مختلــف را در ســطح های مختلــف حــل کنیــد. ایــن کار بــه شــما  فــرا بگیریــد ت
کمــک می کنــد ایده هــای ممکــن بــرای طــرح ســؤال را ببینیــد و اگــر ســؤالی نکتــه ای جدیــد داشــت در 

مــورد آن اطالعــات بیشــتری بــه دســت آوریــد.
در هــر فصــل درس نامــه ای در دســت داریــد کــه بایــد بــا دّقــت آن را مطالعــه کنیــد. درس نامه هــا کــم 
حجــم هســتند و ال بــه الی برخــی از آن هــا مثال هایــی وجــود دارد. ســؤاالت پایــان هــر درس نامــه را بــا 
دّقــت پاســخ دهیــد تــا مطالــب بــه خوبــی در ذهــن شــما تثبیــت شــود. در پایــان هــر فصــل نیــز نمونــه 
ســؤاالتی را نیــز فراهــم آورده ایــم کــه نبایــد از آن هــا غافــل باشــید، بــا توّجــه بــه این کــه بعضــی از 
ســؤاالت امتحانــی ترکیبــی هســتند، نمونه هــای مختلفــی از ســؤاالت ترکیبــی هــم در انتهــای فصــول 

ذکــر شــده اند تــا آموخته هــای شــما را جمع بنــدی کننــد.

مؤلف:  فاطمه امینی
ویراستار:  مرضیه ساجدی خو
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نــور کلید شــناخت جهاندرسنامۀ 3فصل اول:کیهان زادگاه الفبای هستی

دانشمندان با دستگاهی به نام طیف سنج می توانند از پرتوهای گسیل شده 
گون، اطالعات ارزشمندی دربارۀ آن ها به دست آورند. نور خورشید  از مواد گونا
گر چه سفید به نظر می رسد ولی گسترۀ رنگی شامل بی نهایت طول موج از  ا

گون است. رنگ های گونا
 چشم ما تنها می تواند گسترۀ محدودی از نور را ببیند که به این گستره، گسترۀ 
مرئی می گویند. ترتیب رنگ های ناحیۀ مرئی از انرژی بیشتر به انرژی کمتر: 
بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و سرخ است. انرژی با طول موج رابطۀ 
عکس دارد؛ هر چه طول موج کوتاه تر باشد انرژی که پرتو با خود حمل می کند 

بیشتر است. برای نمونه انرژی نور آبی از نور سرخ بیشتر است.

λλ نشان می دهند. طبق شکل فاصلۀ بین دو قلۀ متوالی یا دو درۀ متوالی طول موج نامیده می شود. نـکـته یکی از ویژگی های موج، طول موج است که آن را با

نشرنوروطیفنشری

گون آن مشابه و زردرنگ است؛ رنگ شعله فلز لیتیم  عنصرهای مختلف وقتی روی شعله قرار می گیرند، رنگ شعله تغییر می کند. برای نمونه رنگ شعله فلز سدیم و ترکیب های گونا
گون آن مشابه و سبز است. گون آن مشابه و سرخ است، رنگ شعله فلز مس و ترکیب های گونا و ترکیب های گونا

سرخزردسبز

) نیترات )II لیتیم نیتراتسدیم نیتراتمس

) کلرید )II لیتیم کلریدسدیم کلریدمس

) سولفات )II لیتیم سولفاتسدیم سولفاتمس

فلز لیتیمفلز سدیمفلز مس

گر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم دار در  شیمی دان ها به فرآیندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می دارد نشر می گویند. ا
شعله را از یک منشور عبور دهیم طیف نشری خطی لیتیم به دست می آید. هر عنصر، طیف نشری خطی ویژۀ خود را دارد و مانند اثر انگشت می توان از آن طیف برای شناسایی 

عنصر استفاده کرد.

nm400 450 500 550 600 650 700 750

نیلزبور با استفاده از طیف نشری خطی اتم هیدروژن توانست مدلی را برای اتم هیدروژن ارائه دهد 
در مدل بور، هسته را در فضایی بسیار کوچک و در مرکز در نظر گرفته اند و الکترون ها در الیه هایی 
، عدد کوانتومی اصلی  n n نمایش می دهند که پیرامون هسته توزیع می شوند شماره هر الیه را با

نامیده می شود. این الیه ها را از هسته به سمت بیرون شماره گذاری می کنند.
n است. == 1 نـکـته پایدارترین تراز انرژی

سرخ

�هنالايرهنج

زلايرد
سبز

�آب
�هنيل

بنفش

n=3 n=2
n=1

n=4
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فــارسی )1(

اشعار و عبارات زیر را به نثر روان معنی کنید.. 1
الف( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا / غلغله زن، چهره نما، تیزپا

ب( مرغان را گویا می کشید و گوزن را رعنا رقم می زد.
پ( جولقی ای سر برهنه می گذشت / با سر بی مو، چو پشت طاس و طشت

ت( وسعتی نداشت که حال مرا مرّمتی کند.
ث( جز از جام توحید، هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من

ج( آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک، رنگ می باختند. چمنزارها غرق در شبنم بودند.
چ( جامه و رخت و گوهرش برداشت / مرد بی دیده را تهی بگذاشت

زمان فعل های زیر را بنویسید.. 2
گفت: »چرا زبون این ناکس شده ای و هرچند او قهر می کند تو لطف می فرمایی«

نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.. 3
»ناگهان، جوانی را دید نابینا که بر خاک افتاده است و از درد و تشنگی می نالد و خدا را می خواند.«

برای هر واژه یک هم خانواده بنویسید.. 4
ب( حریم: الف( مستغنی:  

غلط های امالیی را بیابید و آن ها را اصالح کنید.. 5
الف( از خان تو بسی خوردم و از غریب نوازی تو بسی آسودم.

ب( قرآن را صفت، طهارت است؛ چون تن به گناه و ذلّت بیاالید، به قرآن پاک گردد.
پ( از نصیان و غفلت هرگز درنیابد که در کجا و در چه زمانی زیست می کند.

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.. 6
الف( منگر اندر ما، مکن در ما نظر / اندر اکرام و سخای خود نگر

ب( در برابر قوۀ الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارد.
پ( بپوشید درع سواران جنگ / نبود اندر آن کار، جای درنگ

ت( از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد.

ابیات و عبارت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید. )هرکدام 1 مورد(. 7
الف( دریایم و نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر خوابش آشفته است

ب( من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است، جان کندن من

کدام واژۀ مشخص شده مجاز است؟ معنی آن را بنویسید.. 8
الف( بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم.

ب( ای چون شمشیر درخشان

کدام جمله ساده و کدام جمله غیرساده است؟. 9
الف( دشمن بردۀ ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده ای.

ب( تفنگ دوربین دارش نشان می دهد که تک تیرانداز است.

نوع »واو« را در جمله های زیر مشخص کنید. )عطف، نشانۀ ربط(. 10
الف( معلّم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم.

ب( از خم کتف و سینه به زیر آمد.

آزمون نوبت دوم )1(
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13 .1 یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم. مطلوبست:  
الف( فضای نمونه ای این پدیدۀ تصادفی

ب( پیشامد A به طوری که سکه »رو« یا تاس 5 بیاید.

در جعبه A، 3 مهره سفید و 4 مهره سیاه و درجعبه B، 2 مهره سفید و 1 مهره سیاه موجود است. از هر جعبه یک مهره بیرون . 14
می آوریم. احتمال آن را که دو مهره هم رنگ نباشند به دست آورید. 

15 .1/5 خانواده ای دارای سه فرزند است. مطلوبست احتمال آن که: 
ب( جنسیت هر سه فرزند یکسان باشد. الف( حداقل یکی از فرزندان دختر باشد. 

16 .1/25 نوع هر یک از متغیرهای زیر را مشخص کنید.  
ب( درجه حرارت بدن الف( گروه خونی 

د( رنگ خودرو ج( سن 
ه ( مراحل زندگی

نادرستی عبارت های زیر را با ذکر دلیل بیان کنید.  . 1

الف( اگر سهمی رو به باال، باز شود، نقطه رأس آن باالترین نقطۀ سهمی است. 

| همواره جواب دارد اگر a منفی باشد. x | a.. ≤≤ ب( نامعادلۀ

ج( رابطه ای که بین هر عدد نامنفی و ریشه های چهارم آن عدد وجود دارد، یک تابع است. 

. A B C  == ∅∅ د( سه پیشامد A و B و C را دو به دو ناسازگار می گوییم هرگاه

2 .2 گزینۀ درست را انتخاب کنید. )به صورت کامل پاسخ دهید.( 
x یک ریشه از نصف ریشه دیگر 5 واحد بیشتر است. m کدام است؟ x m2 8 0−− ++ == الف( در معادله 

15 )4  14 )3  12 )2   10 )1 
] وجود دارد؟ , ]0 4 ] و برد , ]−−2 2 ب( چند تابع خطی با دامنۀ

 1( 6  2( 3  3( 2  4( بی نهایت
ج( در یک میزگرد پنج نفره افراد به چند طریق می توانند دور میز بنشینند؟

24 )4  18 )3  12 )2   6 )1 
tanθθ کدام است؟ θθ در ربع دوم باشد،  sinθθ و انتهای کمان زاویه == 3

5 د( اگر

− 4
3  )4  43  )3  − 3

4  )2   3
4 )1 

3 .1/5 در یک دنبالۀ حسابی، جمالت هفتم و پانزدهم به ترتیب 23 و 63 می باشند. جملۀ چهلم دنباله را به دست آورید. 

4 .1 θθ در ربع سوم باشد، سایر نسبت های مثلثاتی را به دست آورید.   tanθθ و == 1
4 اگر

1

1
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آزمون نوبت اول )1(هندســــه )1(پاسخ نامه 

نادرست. 1
درست. 2
نادرست. 3

عمودمنصف. 4
مساوی. 5
مخالف. 6

ب. 7
ج . 8
الف . 9

گزینۀ 4. 10
گزینۀ 1. 11
گزینۀ 4. 12

جواب در متن همین کتاب صفحۀ 665 موجود است.. 13
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 666 موجود است.. 14
جواب در متن همین کتاب صفحات 669 و 670 موجود است.. 15
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 679 موجود است.. 16
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 684 موجود است.. 17

MH1 را رسم می کنیم.. 18 AH2 و ارتفاع های
 

AH، پس: MH2 1|| ACH2 داریم: در مثلث

 MHAH
CM
CA

1
2

1
4= =  

بنابراین:

 
S

S

BC AH

NC MH

BC
NC

AH
MH

ABC

MNC

∆

∆
= = = =

1
2
1
2

4
3

4
1

16
3

2

1

2
1

.

.
. .  

 

S S S

S S S
S

S

ABNM
ABC MNC

ABC ABC ABC

ABC

ABNM

= −

= − = ⇒ =

∆ ∆

∆ ∆ ∆

∆3
16

13
16

16
13

 

AMC طبق قضیۀ فیثاغورس داریم:. 19
∆

بنا به شکل در مثلث⋅
A

B C
M

P

Q  

 AC AM MC AM AM2 2 2 2 2 22 1 3= + ⇒ = + ⇒ =  
a در نظر می گیریم، بنابراین: طول ضلع مربع محاط شده را برابر

 PQ a CQ a= = −, 1 2  

PQ طبق قضیۀ تالس داریم: AM|| چون

 

CQ
MC

PQ
AM

a
a a a a

= ⇒

−
= ⇒ = − = −

1 2
1 3

3 1 2 3 3
2

( )
 

 
⇒ + = ⇒ + =

⇒ =
+

= −
−

= − ⇒ = −

( )1 3
2 3 2 3

2 3

2 3
2 3

2 3 2 3 4 3 6 4 3 64 3

a a

a a( )

آزمون نوبت اول )2(هندســــه )1(پاسخ نامه 

نادرست. 1
نادرست. 2
درست. 3

نسبت تشابه. 4
نظیر متناسب. 5
6 . k2

گزینۀ 3، زیرا برای این که گزارۀ شرطی را نقیض نماییم باید حکم آن را . 7
نقیض نماییم.

گزینۀ 2. 8
گزینۀ 2. 9

جواب در متن همین کتاب صفحۀ 666 موجود می باشد.. 10
y کوچک تر است.. 11 x از عدد الف چنین نیست که عدد

b بزرگ تر باشد. a از ب چنین است که
جواب در متن همین کتاب صفحات 669 و 670 موجود می باشد.. 12
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 671 موجود می باشد.. 13
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 665 موجود می باشد.. 14
2 مورد - الف و ب گزاره هستند ولی ج و د گزاره نیستند.. 15
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 679 موجود می باشد.. 16
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 691 موجود می باشد.. 17
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 687 موجود می باشد.. 18
جواب در متن همین کتاب صفحۀ 686 موجود می باشد.. 19

آزمون نوبت دوم )1(هندســــه )1(پاسخ نامه 

نادرست. 1
درست. 2
نادرست. 3
درست. 4
سهمی. 5
مقابل. 6
توان دوم نسبت. 7
ساده. 8
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