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.ي آن را در پاسخ وامٍ، با مذاد سياٌ پر كىيذَاي پيشىُاد شذٌ اوتخاب ي شمارٌتريه پاسخ را از ميان گسيىٍ**درست
 

(  11 تا  1 )از سؤال  آمًزش قرآن ي َذيٍ َاي آسماوی
چٝ ٔٛضٛػی را اثجبت ٔی وٙذ؟« یونالک یَم الد »آیٝ ؽزیفٝ -1

َحید (1  حىٕر ذساٚ٘س (4 لیأر (3 ٘ػٓ زض آفطیٙص (2 ت
« ، ٘یىی دیٍزی اعت ٚؽٟبدت در راٜ خذا ثبالتزیٗ ٘یىی اعت.ثبالتز اس ٞز وبر ٘یه»اس وذاْ ثشرٌٛار اعت؟ایٗ عخٗ ارسؽٕٙذ  -2

أاْ سداز)ؼ( (4 أاْ حسیٗ)ؼ( (3 أاْ ؾّی)ؼ( (2 خیأثط)ظ( (1 
.………بایذ  اًساى ّرگاُ بِ زیارت کسی هی رٍد -3

 ترٛا٘سظیاضذ ٘أٝ  (2 زض ٔٛضز اٚ ضٙاذر زاضسٝ تاضس (1 
زٚ ضوؿر ٕ٘اظ حاخر ترٛا٘س (4 تطای ذٛز ٚ زیٍطاٖ زؾا وٙس (3 
ارتجبط ثیؾتزی دارد؟ ثب وذاْ داعتبٖ سیز«ػ ٔیبعبی ٚ وٛؽٙذٜ ثبػٚرس س»ؽؼز -4

ٚغفٛاٖأاْ واغٓ)ؼ( (2خیأثط)ظ( ٚفطاٌیطی لطآٖ (1 
 خیأثط)ظ( ٚچٛخاٖ (4 أاْ واغٓ)ؼ(ٚ واضٌطاٖ (3 
اعت؟ ٘بدرعتوذاْ یه اس جٕالت سیز « …مٌ  بصار  و ان َا ن  ض  غ  ین  يین َن  له  ل ل  ك  »عٛرٜ ی ٘ٛر 31ٚ  30آیبت ثب تٛجٝ ثٝ  -5

ة وٙس، حطاْ اسر.خٛضیسٖ ٞطٌٛ٘ٝ ِثاس وٝ زٛخٝ ٘أحطْ ضا خّ (1 
 .٘یسرخٛضا٘سٖ غٛضذ ٚ زسر ٞا زا ٔچ تطای ظٖ ٞا ٚاخة  (2 
 .ٍ٘اٜ ذٛز ضا وٙسطَ وٙٙس ٘یسرٔطزاٖ زض تطذٛضز تا ٘أحطْ الظْ  (3 
 احىاْ ٔحطْ ٚ ٘أحطْ تط ٕٞٝ ٚاخة اسر.ضؾایر  (4 
ٔؼٙبی وذاْ یه اس وّٕبت لزآ٘ی سیز درعت اعت؟ -6

َ  عهن تن  (2 : ایٕاٖ آٚضز٘س يَنن ن  ؤت   (1 : ؾُٕ ٔی وٙیس نن ل

: تطخا ٔی زاضیس لیهَنن ی   (4 : ا٘سیطٝ ٔی وٙٙس لَنن عل  تن  (3
آٔذٜ اعت؟« فَف»پیبٔجز اِٟی در عٛرٜ ی ٘بْ وذاْ  -7

 حضطذ ٘ٛح)ؼ( (2حضطذ اتطاٞیٓ )ؼ( (1 
حضطذ ٔٛسی)ؼ( (4 حضطذ آزْ)ؼ( (3 

 

بِ کذام هفَْم اشارُ هی کٌذ؟« سبان  ب    ر  هن اللن ون  هس  لش  ان »آیِ ی شریفِ ی  -8

زلر زض آفطیٙص (4 ٘ػٓ زض آفطیٙص (3 لسضذ ذساٚ٘س (2 یىسایی ذساٚ٘س (1 
 

٘ذارد؟ثب وذاْ یه اس ػجبرت ٞبی ؽزیف لزآ٘ی ٕٞبٍٞٙی « ٍاروب  غ   بلن كن  ون  هس  الش   لَع  ط   بلن كن  کنبد رن  هد  ح بن  ب  سن ون »ػجبرت ؽزیف لزآ٘ی -9

ن اکىن  ةن الالص   ن  ا   (1  َكَتا  من  تابا  ک   يین ن  ؤ اله  ت َعن
ٌ  زن ا رن هد م   ون  الةن الص   لیهَنن ی   یون ّل  ان  (2   لَنن يف  م ی  كيا
 ٍار  ال   طرافن ان  ح ون ب  سن فن  یل  اللد  و آىاء  ن   ون  (3
َه  ب  سن ت   ون  (4  صیال  ان  ون  ة  کرن ب   ح
؟٘ذاردارتجبط « آداة تالٚت لزآٖ»وذاْ یه اس ػجبرت ٞبی ؽزیف ثب ٔٛضٛع -10

 ر  ذا ك  ا  فن  (1
 َات  ىص  ان  ون  َا لن  ع  هن استن فن  رآنن الل   ئن

ٌن بَا ان ی  طن  (2  َاک  الس  م ب  ک  فَا
 رونن ٍ  طن  اله  ال  ا   ً  س  هن ال ین  (3 
 ء  شن  ک    ق  هلل خال  ان  (4
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(  01تا   11علًم تجربی  )از سؤال 
سیز ٔٙبعت تز اعت؟ی  ثزای ٔغبِٝ  فزضیٝوذاْ  -11

(ت جذة آٖ ثز دیٛار تبثیزٌذار اعت؟) آیب ٔیشاٖ ٞٛای داخُ ثبدوٙه ثز لذر
 خطوطزٖ تازوٙه تا ٌاظ ٘یسطٚغٖ، تاؾث افعایص لسضذ خصب آٖ ٔی ضٛز. (1 
ضٛز. لسضذ خصب آٖ ٔیتاؾث افعایص حدٓ ٚ ٌطْ وطزٖ ٞٛای زاذُ تازوٙه،  (2 
 ٌطزز. فططزٌی ٞٛای زاذُ تازوٙه تاؾث افعایص لسضذ خصب تازوٙه ٔی (3 
 افعایص ٔی یاتس.، لسضذ خصب آٖ ٘یع تا افعایص ضرأر تازوٙه (4 
ٔغبثك ؽىُ، عٝ ٔبیغ ٔتفبٚت ٚ یه جغٓ ٔىؼجی لزار دارد. ای ی ؽیؾٝ در یه اعتٛا٘ٝ -12

ثب تٛجٝ ثٝ ؽىُ وذاْ ٌشیٙٝ درعت اعت؟
 .خطْ حدٕی تیطسطی زاضز« ع»ٔایؽ حدٕی وٕسط ٚ اظ  خطْ «ص»ٔایؽ اظ  «م»ٔایؽ  (1 
 .ٚض اسر ضٚی آٖ غٛطٝزاضز تطای ٕٞیٗ حدٕی تیطسطی  خطْ« ص»ٔىؿة چٖٛ خأس اسر اظ ٔایؽ  (2 
تطاتط اسر.« ع»وٕسط ٚ زمطیثا تا خطْ حدٕی ٔایؽ « ص»تیطسط ٚ اظ ٔایؽ « م»خطْ حدٕی ٔىؿة اظ ٔایؽ  (3 
 اظ ٔایؿاذ زیٍط تیطسط ٚ اظ ٔىؿة وٕسط اسر.« ص»خطْ حدٕی ٔایؽ (4 
ؽٛد. عبػت ثزق ٔقزف ٔی ویّٛٚات 7000درختبٖ( ،  ی ؽذٜ اس تٙٝ ) عبختٝ ٔمذاری وبغذ ٘ٛی وبغذعبسی ثزای تِٛیذ  در وبرخب٘ٝ -13

جٛیی وزدٜ اعت؟ چٝ ٔمذار در ٔقزف ثزق فزفٝ ،اٌز ایٗ وبرخب٘ٝ ٕٞیٗ ٔمذار وبغذ را اس ٔٛاد ثبسیبفتی تِٛیذ وٙذ

1)2800 2) 3200 3) 4100 4) 4200
یٙٝ ثٛدٜ اعت. وذاْ ٌش «ة»ثیؾتز اس ؽٟز  «اِف»رٚی دادٜ اعت ٚ ٔیشاٖ خغبرت در ؽٟز  ،سِشِٝ ایسٔیٗٔغبثك ؽىُ در ػٕك  -14

ثبؽذ؟ تٛا٘ذ دِیُ افّی ایٗ تفبٚت ٔی
 تٛزٜ اسر.ساظ  ضسظِعِٝ ٚ ٟٔٙسسی« الف»ٞای ضٟط  ساذسٕاٖتیطسط  (1 
 ط زٚ ضٟط ٔسفاٚذ اسر.ٔمساض ا٘طغی آظاز ضسٜ تطای ٞ (2 
اسر.«ب»اظ واٖ٘ٛ سطحی ظٔیٗ ِطظٜ وٕسط اظ ضٟط « الف»فاغّٝ ی ضٟط  (3 
 ساؾر ٚلٛؼ ظِعِٝ زض ایٗ زٚضٟط ٔسفاٚذ تٛزٜ اسر. (4 

ی سٔیٗ ، وذاْ ٌشیٙٝ درعت اعت؟ ثزاعبط حبِت ٔٛاد تؾىیُ دٞٙذٜ -15
 وٙٙس. ضٚی آٖ حطور ٔیی ظیطیٗ ظٔیٗ اسر وٝ غفحاذ سًٙ وطٜ  ذٕیطوطٜ لسٕسی اظ ٌٛضسٝ (1 
 ویّٛٔسطی ظٔیٗ لطاض زاضز. 5100ویّٛٔسطی زا  350ی ظیطیٗ ظٔیٗ اظ ؾٕك  ٌٛضسٝ (2 
یاتس. ی زاذّی ضسٜ ٚ سطؾر آٖ واٞص ٔی ی تیطٚ٘ی ٚاضز ٞسسٝ ویّٛٔسط اظ ٞسسٝ 2200ای خس اظ طی وطزٖ  أٛاج ِطظٜ (3 
 ز.ٌصض ٞای خأس ٔی ضا اظ الیٝ سطح تٝ ٔطوع ظٔیٗاظ  ،ویّٛٔسط اظ ٔسیط ذٛز 3950 ،ای أٛاج ِطظٜ (4 
وذاْ بٚرد،یث ی( رٚ…)سِشِٝ، آتؾفؾبٖ ٚیؽٙبعٗ یسٔ یٞب ذٜیا٘غبٖ ثٝ عٕت ؽٙبخت پذ ؽٛد یوٝ ثبػث ٔ یّیدِ ٗیتز ٟٔٓ -16

اعت؟

زض وٙاض آٟ٘ا یٚظ٘سٌ یؿیطث یٞا سٜیضٙاذر خس(2ٞا  وطزٖ ٔٙاطك ٔسىٛ٘ی اظ ٔحُ ٚلٛؼ ایٗ خسیسٜ زٚض(1

ظٔیٗ ضٙاسی ٚ اطالؾاذ افعایص زا٘ص (4 یضٙاس ٗیظٔ یٞا سٜیا٘ساٖ تٝ ضٙاذر خس  یٚوٙدىاٚ  ؾاللٝ(3
ٞبی ثشري در سٔیٗ ٔی ؽٛد، وذاْ اعت؟ ِزسٜ تزیٗ ػبّٔی وٝ ٔب٘غ ٚلٛع سٔیٗ ٟٔٓ -17

ذٕیطوطٜضٚی تط   وطٜ لطاضٌطفسٗ سًٙ(2ٕیطی ضىُ تٛزٖ ٌٛضسٝ ی تاالیی ظٔیٗذ(1

ی ظٔیٗ تٛزٖ خٛسسٝ ٚ ٔماْٚ ٔحىٓ(4ی تا ضسذ وٓ زض طَٛ ساَیٞا ِطظٜ ضخ زازٖ ظٔیٗ(3

 

 

اِف

ة

ع

م

ص

وبٖ٘ٛ سِشِٝ
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ذ.٘ی ثبسی ؽٛ ی عٙبة وؾی ، ٌزٜٚ دْٚ ثب ثیؾتزیٗ ٘یزٚی خبِـ ثز٘ذٜ خٛاٞیٓ فمظ ثب جبثجبیی دٚ ٘فز در ٔغبثمٝ ٔی -18

 ٌیزی ٘یزٚ.( ٚاحذ ا٘ذاسٜ :((N) ٘یٛتٗ وذاْ جبثجبیی فحیح اعت؟ 

٘یٛزٗ 50ٚ خاضسا تا ٘یطٚی ذاِع  خٛضیا (2٘یٛزٗ 130خاضسا ٚ خٛضیا تا ٘یطٚی ذاِع  (1 
٘یٛزٗ 20خٛضیا ٚ أیٗ تا ٘یطٚی ذاِع  (4٘یٛزٗ 110 عذاِأیٗ ٚ خٛضیا تا ٘یطٚی  (3 
فحیح اعت؟ در ؽزایظ ٔحیغی یىغبٖ وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد ؽىُ ٔمبثُ -19

 .٘ساضززٛخط یا زٛ ذاِی تٛزٖ خسٓ زاثیطی زض ا٘ساظٜ ی ٘یطٚی اغطىان  (1 
 زض حاِر سىٖٛ ٚ حطور تطاتط اسر. ظْ تطای غّثٝ تط اغطىان٘یطٚی ال (2 

 .وٙسزغییط ٕ٘ی ،ٚاضزضسٜ اظ ططف خسٓ تط سطح یٔمساض ٘یطٚضٚی ٚخٝ ٞای ٔرسّف آٖ تىطیٓ ، اٌط خسٓ ضا  (3 
وطیٓ. ٘یطٚی ٔماٚٔر ٞٛا تطاتط اسر تا ظٔا٘ی وٝ خسٓ ضا تٝ سٕر ضاسر ٔی ،وطیٓ ٚلسی خسٓ ضا تٝ سٕر چح ٔی (4 
ٕٞزاٜ داؽتٗ ثبر وٕتزی را ی تبثغتبٖ ٘غجت ثٝ سٔغتبٖ ثٝ ٔغبفزاٖ اجبسٜٔغئٛالٖ وٙتزَ ثبر ٔغبفزاٖ ٞٛاپیٕب، در فقُ  -20

؟دِیُ آٖ چیغتٔی دٞٙذ.
 تا افعایص زٔای ٞٛا، ٘یطٚی ٔماٚٔر ٞٛا افعایص ٔی یاتس. (2 زضزاتسساٖ سطؾر ٚظش تاز وٕسط اسر. (1 
افعایص زٔای ٞٛا، ٘یطٚی تاالتطی ٞٛاخیٕا واٞص ٔی یاتس.تا  (4 تا واٞص زٔای ٞٛا، ٘یطٚی ضا٘ص ٔٛزٛض ٞٛاخیٕا افعایص ٔی یاتس. (3 
،ثب تٛجٝٔمبٚٔت ٞٛا فزف ٘ظز ؽٛد اٌز اس ٘یزٚی افغىبن ٚ .ٔغبثك ؽىُ ، یه تٛح را اس ارتفبع ٔؼیٙی ثٝ داخُ ِِٛٝ رٞب وزدیٓ -21

؟ثبؽذ ٕ٘یوذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد تجذیُ ا٘زصی ٞب فحیح  ثٝ ٔٛلؼیت ٞبی تٛح  

 .زض طَٛ ٔسیط ٔسغیط اسر زٛجٔمساض وُ ا٘طغی  (1 
 .ٌیطز ضىُ ٔی شذیطٜ ایا٘طغی  ٘ٛؼ زض ایٗ فطایٙس زٚ (2 
اسر. 2تیطسط اظ ٔٛلؿیر  3زض ٔٛلؿیر  ٔمساض ا٘طغی خٙثطی زٛج (3 
 ٚ خٙثطی تطاتط اسر. شذیطٜ ایی ٔمساض ا٘طغ 2زض ٔٛلؿیر  (4 
وٙذ. ٔقزف ٔی ٌزْ ؽىالت 200 ،رٚی آراْ ٚ یه رثغ دٚیذٖ عبػت پیبدٜ 3السْ ثزای یه ٚرسؽىبر ثزای تبٔیٗ ا٘زصی  -22

وٙذ.( وذاْ ٌشیٙٝ در ٔٛرد ایٗ فزد درعت اعت؟ ویّٛوبِزی ا٘زصی تِٛیذ ٔی 4) ٞز ٌزْ ؽىالت ٔؼبدَ 

وٙس. ویّٛواِطی ا٘طغی زِٛیس ٔی 3200ٌطْ ضىالذ زض تسٖ فطز ٔؿازَ  200 (1

 ضٛز. ٞای ٚضظضىاض ٔی ا٘طغی غطف فؿاِیرغَٚ  2650 (2

 ضٛز. ویّٛغَٚ ا٘طغی زض تسٖ ٚضظضىاض شذیطٜ ٔی 550 (3

 ٌطزز.ٞای ٚضظضىاض ٔی ضىالذ غطف فؿاِیروُ ا٘طغی زضیافر ضسٜ اظ  (4
ٔمبیغٝ وزد؟ ی وذاْ یه اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سیز ٔی تٛاٖ عَّٛ ٞبی جب٘ٛری ٚ ٌیبٞی را در وٙبر ٞٓثب ٔؾبٞذٜ -23

طٜ ای اظ آب تطوٝلط (4 تعاق زٞاٖ (3 تطي یسَّٛ ٞای ضٚظ٘ٝ (2 وطر ٔرٕط(1
دا٘ؼ آٔٛسی یه ثزي ؽٕؼذا٘ی را رٚی الْ سیز ٔیىزٚعىٛح ٘ٛری عبِٓ لزار داد ٚ عجك ٔزاحُ وبر ثب ٔیىزٚعىٛح آٖ را -24

ٔٛضٛع ثبؽذ؟تٙظیٓ وزد. ِٚی عَّٛ ٞبی ثزي را ٔؾبٞذٜ ٘ىزد.وذاْ ٌشیٙٝ ٔی تٛا٘ذ ػّت ایٗ 

.وٙسٕ٘یا٘سراتی ؾثٛض  ی٘ٛض اظ ٕ٘ٛ٘ٝ (2 ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ اسر. یتعضٌٕٙایی ایٗ ٔیىطٚسىٛج تطای ٔطاٞسٜ (1

اٚتایس اظ زیغه ضیطٝ ای ضٚی الْ اسسفازٜ وٙس. (4 .٘ىطزٜ اسر٘ٛض ضا ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔسٕطوع  وٙسا٘سٛض (3
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عبػت، ٔمذار اوغیضٖ وذاْ ظزف اس دٜاتبلی تبریه لزار دادیٓ. پظرا ٔغبثك ؽىُ ٞبی سیز در چٟبرظزف درثغتٝ  -25

ثیؾتزخٛاٞذثٛد؟

1)2)3)4)

؟٘یغتیه ٌٛ٘ٝ اس جب٘ٛراٖ ٚ ا٘مزاك وذاْ ٌشیٙٝ ػبُٔ افّی اس ثیٗ رفتٗ  -26

زط تط ظیسسٍاٜ خا٘ٛضاٖ  ٞای زىأُ یافسٝ زسّط ٌٛ٘ٝ (2 ٚسؿر یه ظیسسٍاٜ خا٘ٛضی افعایص (1

ٚخٛز آٔسٜٝ ؾسْ ساظٌاضی خا٘ٛض تا ٔحیط خسیس ت (4 تط ٞٓ ذٛضزٖ زؿازَ خٕؿیسی ظیسسٍاٜ (3
اًَاع گلبَل ّای سفیذ بر اساس شکل ّستِ            پاسخ دّیذ: 27ٍ28با تَجِ بِ جذٍل زیر بِ سَال ّای 

دارای ّستِ ی 

چٌذ قسوتی

ی آى بیگاًِ خَاری است.هی تَاًذ از رگ خارج شَد. ٍظیفِ  -1

2-
ی آى هبارزُ با عفًَت ّای اًگلی است. ٍظیفِ

3-
ی رگْا است. ی ضذ لختِ شذى خَى ٍگشاد کٌٌذُی آى تَلیذ دٍهادٍُظیفِ

یدارای ّستِ

یک قسوتی

1- 
سرطاًی ٍ ٍیرٍس ّا است.ی آى ترشح پادتي ٍ هبارزُ با سلَل ّای ٍظیفِ

هی تَاًذ از رگ ّا خارج شَد ٍ بیگاًِ خَاری کٌذ.  -2

جَٛ عفیذ ٚ در وجب ثب آٖ ٔجبرسٜ ٔی وٙذ؟ٚارد ثذٖ ؽٛد، وذاْ ٘ٛع ٌّ« ٚثب»اٌز ٔیىزٚة -27

1)  2)                  
                        3)  4)  

؟ثزداؽت ٕ٘ی ؽٛد، اس اعالػبت ٔتٗ ثبال وذاْ ٌشیٙٝ -28

زٛا٘ایی ٔثاضظٜ تا تیٕاضی زیاتر)ٔطؼ لٙس( ضا زاضز (1

تطای ؾأُ تیٕاضی ساِه ذطط٘ان زط اظ                اسر.    (2

ٌّثَٛ ٞای سفیس تطای ٘اتٛزی تاوسطی )سُ( تایس تٝ ضص ٞا تطٚ٘س.(3

سفیس تٝ زٚ ضٚش تا تیٕاضی ٞای ٚاٌیط زاض ٔثاضظٜ ٔی وٙٙس. ٌّثَٛ ٞای(4
ؽىبرچی وذاْ اعت؟ػّت افّی تغییز ؽىُ ثزي ثؼضی اس ٌیبٞبٖ ثٝ ثزي  -29

زض زِٛیس تؿضی اظ ٔٛاز ٔٛضز ٘یاظؾسْ زٛا٘ایی ٌیاٜ  (2ٞای غصایی  ایداز زؿازَ زض ظ٘دیطٜ(1

زض ا٘داْ ؾُٕ فسٛسٙسع اٌٖیاٞایٗ ؾسْ زٛا٘ایی  (4وٕثٛز ا٘طغی ٘ٛضا٘ی زض زسسطس ٌیاٜ(3
؟ٕ٘ی ثبؽذثب تٛجٝ ثٝ تقٛیز ؽجىٝ غذایی وذاْ ٌشیٙٝ فحیح  -30

اسر.«وفطسٚظن ٚضسٝ»ٔا٘ٙس«ؾٙىثٛذ ّٚٔد»ضاتطٝ ی(1

اسر.«ظ٘ثٛض ؾسُ ٚخطٚا٘ٝ»ٔا٘ٙس«ّٚٔد وطْ اتطیطٓ»ضاتطٝ ی(2

تا ٘اتٛزی وفطسٚظن ٞا، ظ٘سٌی خطٚا٘ٝ ٞا تٝ ذطط ٔی افسس. (3

 اٍّ٘ی زاض٘س.ضسٝ ٚ خطٚا٘ٝ تا ٌیاٜ ضاتطٝ ی  (4

ضٚزٜ- ضٚزٜ- زاذُ ضٌٟا-   زاذُ ضٌٟا-

شتِ

کرم ابریشم
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(  01تا   01)از سؤال   ( فارسی) مُارت َاي خًاوذن ي وًشته
ثب تٛجٝ ثٝ جّٕٝ ٞبی سیز وذاْ ٌشیٙٝ وبُٔ وٙٙذٜ ػجبرت ٞب ٔی ثبؽذ؟ -31

خبٔٛؽی ٚ فٛایذ آٖ، ثی ٟ٘بیت ثَُٛد. ……اس ایٗ اعت وٝ 

.. خذا، آیٙذٜ ای درخؾبٖ خٛاٞذ داؽت.……ذ ثبػ، ثٝ ٔزالت ٔحّٕ

 اسرثٛاب ، ذ (2اسرٛغٛاب ، ذ (1 
غٛاب، ذاسر (4 ثٛاب ، ذٛاسر (3 
؟٘یغتدر ثیت سیز وذاْ ٌشیٙٝ ٔؼٙی وّٕٝ ٔؾخـ ؽذٜ  -32

تٕبْ ُّٔ               یبدٌبر لذیٓ دٚرا٘یٓ ا٘جت اؽزف ٚ
٘دیة زط (4 ضطیف زط (3 سطافطاظزط (2 ٌطأی زط (1 
سرٍد جوَْری اسالهی ایراى کِ بَد؟سرایٌذُ ی ًخستیي  -33

ٔحٕٛز خٛضٚٞاب (2لیػط أیٗ خٛض (1 
 اتٛاِماسٓ حاِر (4 ٘ازض اتطاٞیٕی (3 

جشٚ وذاْ آداة وتبة خٛا٘ی اعت؟«ٝ خٛا٘ی چٖٛ ٕ٘ه اعت در دیً٘ظٓ در لقّ»افغالح  -34
ا٘ٛاؼ لػّٝ ذٛا٘ی (2 فایسٜ لػّٝ ذٛا٘ی (1 
آزاب ٘ػٓ ذٛا٘ی (4ٌٛیاٖآزاب حىایر  (3 
ٌیزد؟وذاْ ٔقزاع ٔبلجُ ثیت آخز لزار ٔی«ثٝ ٌیتی ثٝ اس راعتی، پیؾٝ ٘یغت»ثب تٛجٝ ثٝ ؽؼز -35

چٝ وٛتیٓ ذیطٜ، زض واسسی(2ٔىٗ زٚسسی تا زضٚـ آظٔای(1

ٌطازٜ اسر تطٔا، زضِ ضاسسی(4 چٙاٖ زاٖ وٝ اٚ زضٕٗ خاٖ زٛسر(3
آرایٝ ی ٔجبِغٝ ٚجٛد دارد؟در وذاْ ٌشیٙٝ  -36

ٔسدس وٛفٝ ٞٙٛظش ٔسٞٛش (1  وّٕازی چٛ زض آٚیعٜ ی ٌٛش  
وٝ ؾّی تٍصض ٚ اظ ٔا ٍٔصض زسر زض زأٗ ٔٛال ظز، زض  (2 
وٕٙس         سطخازٚ آٚضز ٘اٌٝ تٝ تٙس تیٙساذر چٖٛ تاز، ذّٓ (3 
طزاض ضیطتىٙسش تٝ و ٚ یاِص زِیط   سط اظ زٗ رسط ٚ ٌٛش تٍطف (4 
در وذاْ جّٕٝ ضٕیز ٘مؼ ٔفؼَٛ دارد؟ -37

 ٟٕٔاٖ، اٚ ضا غسا وطز. (2س تاش، اٚ تٝ ٔماْ تعضٌی ذٛاٞس ضسیس. ٔطالة ٔحّٕ (1 
س زاز.اٚ وساتی ضا تٝ ٔحّٕ (4 ٕٞٝ ی ٔا خع ا٘سوی ٕ٘ی زا٘یٓ. (3 
وذاْ یه اس ٌشیٙٝ ٞبی سیز، یه تزویت ٚففی اعت؟ -38

فطًٞٙ ٚطٗ (4 ٖاسّحٝ ی زٕسّ (3ر ٔططقٔػّٛٔیّ (2 ض٘ح سٍٙیٗ (1 
ثٝ وبر ٔی رٚد؟ …وذاْ ػالٔت ٍ٘برؽی، ثزای ٘ؾبٖ دادٖ ؽه ٚ تزدیذ یب ریؾخٙذ ٚ  -39

) . ( (4 ) : ( (3) ؟ ( (2 ! ()  (1 
ٞٓ عٛیی دارد؟« دٚفذ ٌفتٝ چٖٛ ٘یٓ وزدار ٘یغت»وذاْ ثیت ثب ضزة إِثُ -40

ٝ ٚ تاظاض، ایٗ زوّای ٔیٜٛ فطٚش ٞٙط    ٘ثٛز ٔیٜٛ ی ا٘ساٖ    خع زا٘ص ٚحىٕر (1 
وطزاض ٘ىٛوٗ، وٝ ٘ٝ سٛزی سر ظٌفساض    اظ ٌفسٝ ی ٘اوطزٜ ٚ تیٟٛزٜ چٝ حاغُ   (2 
ا٘سن زٛ، خٟاٖ ضٛز خطظ از       چٖٛ زضّ ،وٓ ٌٛی ٚ ٌعیسٜ ٌٛی (3 
ؾّٓ، چٙساٖ وٝ تیطسط ذٛا٘ی                                              چٖٛ ؾُٕ زض زٛ ٘یسر، ٘ازا٘ی (4 
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؟٘ذاردٚجٛد «ؽجٝ جّٕٝ»در وذاْ ٌشیٙٝ  -41

 افسٛس چمسض ظٔاٖ ظٚز ٌصضر! (2 آفطیٗ! ذٛب زضس ذٛا٘سی (1

تؿس اظ أسحاٖ آٜ ٚ افسٛس فایسٜ ٘ساضز. (4آٚخ وٝ ضسْ ٞیعْ ٚ آزطٍط ٌیسی (3
؟٘یغتٙذدر وذاْ ٌشیٙٝ ٕٞٝ ی وّٕبت ٞٓ خب٘ٛادٜ  -42

 س، فایسٜ، اسسفازٜ، ٔفیسفٛای (2ُر، ٔؿَّٛ، ؾُّ، ؾّّزؿّّ (1

رر، غّٓ، غآِ، غّٕٔػّٛٔیّ (4ٓأٝ، ؾُٕ، ٔؿّّزؿّیٓ، ؾّّ (3
وذاْ ٌشیٙٝ در ثزدار٘ذٜ لبِت ؽؼزی اثیبت سیز اعت؟ -43

اٌز آٖ عجش لبٔت، رٕٚ٘بیذ                                     در ثبؽ خذارا ٔی ٌؾبیذ

دِٓ را ٘ذر وزدْ تب ثیبیذ تٙٓ را فزػ وزدْ تب ثتبسد 

لػیسٜ (4 زٚتیسی (3 غعَ (2ٔثٙٛی(1
ٙز، ٔٛضٛع داعتبٖ چیغت؟در ؽؼز ٔیٜٛ ی ٞ -44

ثٕط ترطی ٚ ٔفیس تٛزٖ (4 ضؿّٝ، ٞیعْ ضىٗ (3 اذالق ٘یىٛ (2سدیساض، زثط(1
ٞب ٚجشئیبت ؽٙیذٜ ٞب ٚ دیذٜ ٞب ی خٛد ٔی پزداسد چٝ ٘بْ دارد؟ ٘ٛؽتٝ ای وٝ ٘ٛیغٙذٜ، درآٖ ثٝ تٛضیح ٚ ثیبٖ ٚیضٌی -45

ذالغٝ ٘ٛیسی (4 ٌعاضش ٘ٛیسی (3 ذاططٜ ٘ٛیسی (2 ضطح حاَ ٘ٛیسی(1
؟٘ذارددر وذاْ ٌشیٙٝ وّٕبت ٔتزادف ٚجٛد  -46

 سرٙاٖ ٔحاَ ٌٚعاف ٍ٘ٛیٙس وٝ زضچطٓ ٔطزْ، سثه ضٛز. (1

آظاز ٘ثٛزٜ اسر. ٙرزا٘س وٝ ٞیچ وس اظ تٙس ٔحٖ ضٙٛز، ذ ٌصضسٍاٙر ٚ ضسّحچٖٛ ٔ (2

 ٞا تٛزٜ اْی ٔٗ ضاٞس ضىسر ٞا ٚ خیطٚظ (3

ٞثاٖ ٞٓ تاضیٓ.إر ٚ ضٕا تٝ ایٗ اسر وٝ تاٞٓ، وٙاض ٞٓ ٚ ٍ٘تعضٌی ٚ ؾػ(4
در وذاْ ٌشیٙٝ، ٔفزد ٕٞٝ ی وّٕبت فحیح اعت؟ -47

احٛاَ)حاَ(، ؾدایة)ؾدیة(، ضسٛالٖ)ضسُ(، اِفاظ)ِفع( (1

 آزاب)ازب(، ُّٔ)ّٔر(، غطٚف)غطف(، ایالذ)ایُ( (2

ساؾاذ)ساؾر(، تاظٚاٖ)تاظٚ(، ِطایف)ِطف(، حىٕا)حىیٓ( (3

 اؾضا)ؾضٛ(، آفاذ)آفر(، فٛایس)ٔفیس(، حٛاس)حس( (4
وذاْ ثیت ثٝ درعتی ٔؾخـ ؽذٜ اعت؟ تؼذاد ٚ ٘ٛع جٕالت در -48

یؿٙی زٚ تطٙٛ ٚ یىی تیص ٍٔٛی)سٝ خّٕٝ، ذثطی، أطی، أطی(  ظآغاظ      ،زاز٘س زٚ ٌٛش ٚ یه ظتا٘ر(1

، ذثطی( خّٕٝ ، أطی چطٓ تیساض ؾّی، ذفسٝ ٘یافر)زٚ فدط زا سیٙٝ ی آفاق ضىافر     (2

زٛضا ٔی طّثٓ)زٚخّٕٝ ، ؾاطفی، ذثطی( زض ذان طّة، تصض زؾا واضسٝ اْ           تاضاٖ اخاتر(3

ٌطازٜ اسر تطٔا، زض ضاسسی     چٝ وٛتیٓ ذیطٜ، زضواسسی؟ )سٝ خّٕٝ، ذثطی، أطی، خطسطی(    (4
عبخت وذاْ وّٕٝ ثب ثمیٝ فزق دارد؟ -49

سٍٟٕیٗ (4 ذطٍٕیٗ (3سٍٙیٗ (2 ا٘سٍٚٞیٗ(1
چٟبر لغٕت تؾجیٝ ٚجٛد دارد؟در وذاْ جّٕٝ  -50

 ضٟیس چٖٛ ضمایك سطخ اسر. (2ضٟسا ذٛضضیس٘س. (1

چٖٛ چطاغی اسر وٝ زض ذا٘ٝ ی ٔا ٔی سٛظز. (4ضٟیس زاسسا٘ی اسر خط اظ حازثٝ ٚ ظیثایی.(3
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(  01تا   01)از سؤال  اترياضي
ؽىُ ٞبی سیز را خٛاٞیٓ دیذ؟ ، وذاْ یه اسرٚ اس ثبال ٍ٘بٜ وٙیٓٝاٌز ثٝ حجٓ رٚث -51

1)2)

3)4)

ثزاثز ٚ ػزك را ثّث ٚ ارتفبع را  5/4اٌز در ٔىؼت ٔغتغیّی عَٛ را  -52
2
5

وٙیٓ، ٘غجت حجٓ ثٝ دعت آٔذٜ ثٝ حجٓ اِٚیٝ چیغت؟

 1) 4/0 2) 6/0 3) 7/0 4) 9/0
ًَع هَزاییک پیشٌْاد شذُ است کِ هحیط ّر چْار ًَع با ّن برابر است.4یک سالي بِ شکل هستطیل،  کردى برای هَزاییک -53

اگر بخَاّین با کوتریي تعذاد سطح سالي را بپَشاًین کذام ًَع هٌاسب تر است؟

1)2)

3)4)

وذاْ اعت؟ غّظ یٌشیٙٝثب تٛجٝ ثٝ تجذیُ ٚاحذ ٞبی سیز،  -54
سا٘سی ٔسط ٔىؿة 580000ٔسط ٔىؿة ; 058/0 (2 زسی ٔسط ٔطتؽ 2000000ویّٛٔسط ٔطتؽ ;  02/0 (1 
زسی ٔسط 7/8ٔیّی ٔسط ;  870 (4ٌطْ 1700000زٗ ;  7/1 (3 

ثٝ  25/0٘غجت  -55
1
3

ٔغبٚی ٘غجت چٙذ اعت ثٝ  
2
3

؟

1) 1
2

 2) 1
5

 3)3
5

4) 3
2

=    عبدٜ ؽذٜ ی وغز ٔمبثُ وذاْ ٌشیٙٝ اعت؟ -56

 







14 33 64
54 48
88 56
27 32

1)2
3

 2)1
1
2

3)34)2

هحل اًجام هحاسبات: 

8 www.saednews.com

http://tivabook.ir
http://shafaghedu.com
http://tivabook.ir
http://shafaghedu.com


 69 -69سال تحصيلی  ______________________________ی اول نمونه دولتی مدارس متوسطه دوره ورودی آزمون

.ي آن را در پاسخ وامٍ، با مذاد سياٌ پر كىيذَاي پيشىُاد شذٌ اوتخاب ي شمارٌتريه پاسخ را از ميان گسيىٍ**درست
 

رٚی ثؼضی اس ٔبؽیٗ ٞبی حغبة دوٕٝ ای ٚجٛد دارد وٝ تؼذاد رلٓ ٞبی اػؾبری را تؼییٗ ٔی وٙذ. اٌز ایٗ دوٕٝ ثز رٚی ٕ٘بیؼ -57

اػذاد ثب دٚرلٓ اػؾبر تٙظیٓ ؽذٜ ثبؽذ، پبعخ ػجبرت سیز رٚی ایٗ ٔبؽیٗ حغبة وذاْ ٌشیٙٝ اعت؟

/ / /


8 25 0 25 0 13
2 2

1) 97/1 2) 96/1 3) 97/0 4) 96/0
عىٝ ی ٔمبثُ را ثٝ جٛٞز آغؾتٝ وزدٜ ٚحَٛ ٘مغٝ ی دادٜ ؽذٜ، یه دٚر وبُٔ دٚراٖ ٔی دٞیٓ.  -58

ٔغبحت ؽىُ حبفُ اس دٚراٖ چٙذ ثزاثز ٔغبحت عىٝ اعت؟

 1) 2 2) 14/3 3) 4 4) 28/6
تب لغٕت ثٙذی وٙیٓ ٚ پٙجٕیٗ ٘مغٝ رٚی ٘یٕغبس ٔحٛرٞبی افمی ٚ ػٕوٛدی را10تب 10اٌز ٚاحذ ٞبی رٚی ٔحٛرٞبی ٔختقبت را  -59

ٚاحذ دیٍز ثٝ غزة ثجوزیٓ  ٔختقوبت ٘مغوٝ ای ووٝ  4ٚاحذ ثٝ جٙٛة ٚ  3ٚاحذ ثٝ ؽزق ٚ در ادأٝ 2ٚاحذ ثٝ ؽٕبَ عپظ 4اثتذا 

 رعیٓ چیغت؟ثٝ آٖ ٔی
 
1) 

 
 

70

90
2) 

 
 

110

120
3) 

 
 

100

130
4) 

 
 

30

60
ساٚیٝ ی ٔغبٚی ٔی تٛاٖ یبفت؟ دعتٝاٌز اس سٚایبی ٔتمبثُ ثٝ رأط فزف ٘ظز وٙیٓ  در ؽىُ ٔمبثُ چٙذ  -60

زٚزایی یزسسٝیه  (2سٝ زایی یزسسٝیه  (1 
زٚزایی یزایی ٚسٝ زسسٝی سٝ زسسٝیه  (4زٚزایی یسٝ زایی ٚ زٚ زسسٝ یزسسٝیه  (3 
چٝ اػذادی را ثٝ وٕه آٖ ٔی تٛاٖ در ؽىُ ٔمبثُ، اٌز ٞز ثبر ٔثّث ٞبیی ثب ا٘ذاسٜ ٞبی ٔتفبٚت ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحذ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد، -61

٘ؾبٖ داد؟

 1), ,
2

24 6 2
3

2), ,
3 6

24 5 2
4 9

3) , ,
6 1

12 2
12 24

4), ,
1

24 3
3

ٌزْ اعت. حذالُ ثب چٙذ ثزػ ٔی تٛاٖ عٟٓ اٚرا ثذٖٚ ٘یبس ثٝ تزاسٚ اس   5/12ٌزٔی ٔىؼت ؽىُ  400عٟٓ عیٙب اس یه لبِت وزٜ  -62

لبِت  وزٜ جذا وزد؟
 1) 4 2) 5 3) 7 4) 8

هحل اًجام هحاسبات: 
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 69 -69سال تحصيلی  ______________________________ی اول نمونه دولتی مدارس متوسطه دوره ورودی آزمون

.ي آن را در پاسخ وامٍ، با مذاد سياٌ پر كىيذَاي پيشىُاد شذٌ اوتخاب ي شمارٌتريه پاسخ را از ميان گسيىٍ**درست
 

دا٘ؼ آٔٛس دادٜ ؽذٜ اعت:ٔغئّٝ ی سیز ثٝ چٟبر  -63
«آیذ.ثٝ ٚجٛد ٔیوبغذ دٚرریش اس چٝ ٔمذاروبغذ  ٌزْویّٛ. عیؽٛدٔیدٚرریش ٞبی تجذیُ ثٝ وٙبرٜآٖ  3/0 % وبغذ٘ٛػی  ٍٞٙبْ ثزػ»

راٜ حُ وذاْ یه اس آٟ٘ب درعت اعت؟
 .سزمسیٓ ٔی وٙ 3ضطب ٚ تؿس تٝ  1000ضا زض  30 ٘یٕا (2 . ضطب ٔی وٙس 100ضطب ٚ سدس زض  30ض ضا ز 3/0 سیٙا (1 
.سضطب ٔی وٙ 3/0زمسیٓ ٚ تؿس زض  100ضا تط  30 خٛیا (4 .سزمسیٓ ٔی وٙ 30ضطب ٚ تؿس تٝ  1000ضا زض  3/0 آضش (3 
چٙذ دعی ٔتز ٔزثغ اعت؟ ؽىُ ٔمبثُٔغبحت  -64

1) 44/32) 344/0

3) 0344/04) 0340/0

ٔتز وٕتز اعت. ایٗ فبفّٝ چٙذ ویّٛٔتزاعت؟ 1250فبفّٝ دٚؽٟز اس ٘قف چُٟ ٚ یه ٚ ٘یٓ درفذ ٞفتقذ ویّٛٔتز،  -65

 1) 1272) 1443) 5/2904) 25/415
 

66-
ویٌّٛزْ سػفزاٖ ٚجٛد دارد. اٚ رٚسا٘ٝ  15پذر ػّی سػفزاٖ فزٚؽی دارد. در ٔغبسٜ اٚ 

1
4

ویٌّٛزْ سػفزاٖ  فزٚػ دارد. پظ اس 

سػفزاٖ ٞب اٌز ثّث ثبلی ٔب٘ذٜ را در یه رٚس ٚ ثبلی ٔب٘ذٜ را ثب ٕٞبٖ رٚػ لجّی ثٝ فزٚػ ثزعب٘ذ   پظ اس چٙذ  70%فزٚػ 

 رٚس تٕبْ سػفزاٖ ٞب فزٚختٝ ٔی ؽٛد؟
 1) 572) 563) 554) 54
(ر، د ،ط)ثّث )د ط ر( ٘غجت ساٚیٝ ٞب ی ٖٔ اعت ٚ در ( ٚعظ اضالع آن رٚ چٟبر ضّؼی  ٔزثغ ٚ ٘مبط )ٖ ،ٝدر ؽىُ رٚث -67

اعت.ساٚیٝ ی خٛاعتٝ ؽذٜ چٙذ درجٝ اعت؟ 10ٚ4ٚ6ثٝ تزتیت 

1)1172)108

3)1004)95

.(ثٍیزیذدر ٘ظز  10 ٔزثغ ٚاحذ راٞز ضّغ ثیؾتز اعت؟) آى ثّث ٔغبحت سٔیٗ رٚ ثٝ رٚ چمذر اس رثغ ٔغبحت -68

1)5/2922) 5/208

3)5/974) 6/69

هحل اًجام هحاسبات: 
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در حزوت ؽؾٓ ثٝ چٝ ٘مغٝ ای اس ٔحٛر ٔی رعیٓ؟، ی سیز رٚی ٔحٛر اػذاد حزوت وٙیٓٔغبثك اٍِٛ اٌز -69

 1)3
10

4
2)1

14
4

3)2
19

4
4) 125

4
ٔغبحت وذاْ لغٕت ثیؾتز اعت؟ثب ٞٓ ثزاثز ثبؽٙذ EتبA٘مبط  ی اٌز فبفّٝ -70  

3 (3 زٕاْ زایطٜ (2 ضتؽ زایطٜ (1
4

٘ػف زایطٜ (4زایطٜ

هحل اًجام هحاسبات: 

(  01تا   01)از سؤال    مطالعات اجتماعی
اعت؟تزیٗ دِیُ آٖ عبَ ٚجٛد دارد.وذاْ ٌشیٙٝ ٟٔٓ(دریه…ٔحقَٛ)ٌٙذْ،جٛ ٚثبر ثزداؽتٞبی ایزاٖ أىبٖ دٚلغٕتثؼضی اسدر -71

ؾٛأُ ا٘سا٘ی ٚاتسسٝ تٝ وطر ٚ واض (2ؾٛأُ طثیؿی ٔٛثط زض وطاٚضظی (1 
 آتیاضی لططٜ ای ٚ وطاٚضظی ٔسضٖ (4خیططفر زا٘ص وطاٚضظی زض ایطاٖ (3 
در  ٌشارؽی تٟیٝ وزد ٚ« ِجبط ایزا٘ی اس ٌذؽتٝ تب أزٚس»یىی اس دا٘ؼ آٔٛساٖ والط ؽؾٓ پظ اس ثبسدیذ اس ٕ٘بیؾٍبٞی ثبػٙٛاٖ -72

در لغٕت  ٕ٘ی تٛا٘ذوذاْ ٌشیٙٝ «. …ثب ٔمبیغٝ ٚ ثزرعی ؽىُ، جٙظ ٚ ٘ٛع ِجبط ٞب ٔی تٛاٖ ٘تیجٝ ٌزفت:»لغٕتی اس آٖ ٘ٛؽت:

٘تیجٝ ٌیزی لزار ثٍیزد؟
تؿضی اظ ِثاس ٞا ٘طاٖ زٞٙسٜ ی طثمٝ ی اخسٕاؾی ٚ ضغُ غاحة آٖ ٔی تاضس. (1 
 یؿی ٚ خغطافیایی اسر.خٙس ٚ ٘مص ِثاس ٞا اِٟاْ ٌطفسٝ اظ ؾٛأُ طث (2 
 خیطیٙٝ ی فطٍٞٙی ٚزاضیری تط ططاحی ِثاس ٞا اثط زاضز. (3 
 زض ٞط زٚضٜ تٝ ظیثایی زض ططاحی ِثاس تیطسطیٗ إٞیر زازٜ ٔی ضس. (4 

0 1 2 4 53
لٍا تکر  ىایاپ
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.ي آن را در پاسخ وامٍ، با مذاد سياٌ پر كىيذَاي پيشىُاد شذٌ اوتخاب ي شمارٌتريه پاسخ را از ميان گسيىٍ**درست
 

ی ها ًیس ٍجَد دارد؟چرا ًَرٍز کِ یک جشي ایراًی است، در کشَرّای ّوسایِ -73
تٝ زِیُ ٞٓ ظٔا٘ی تا فػُ تٟاض ایٗ خطٗ ٞا تطٌعاض ٔی ضٛ٘س. (2 تاؾث اسسمثاَ ایٗ وطٛضٞا ضسٜ اسر.ظیثایی ٚ خصاتیر ٘ٛضٚظ  (1 
ٌیط٘س.اسالٔی ؾیس ٞای ٔطسطن ضا خطٗ ٔی چٖٛ وطٛضٞای (4 ظیطا ایٗ وطٛض ٞا ظٔا٘ی خعٚ ایطاٖ تٛزٜ ا٘س.(3 
ٌیزد؟ ثب تٛجٝ ثٝ ٕ٘ٛدار سٔبٖ وذاْ رٚیذاد سیز ثٝ جبی  ؟  لزار ٔی -74

 آساد عبسی ٟٔزاٖ (4ػّٕیبت ثیت إِمذط (3 ٔحبفزٜ ی آثبداٖ (2 آساد عبسی خزٔؾٟز(1 
ٌشیٙٝ درتقٛر وٙیذ ٔزسٞبی ایزاٖ ثٝ دٚراٖ ففٛیٝ ثبس ٌزدد. ثب تٛجٝ ثٝ ػُّ رؽذ وؾٛر در آٖ دٚرٜ ٚ ؽزایظ وٙٛ٘ی ٔٙغمٝ، وذاْ  -75

ی وؾٛر در اِٚٛیت لزار دارد؟تقٕیٓ ٌیزی ثزای ادارٜ
تطلطاضی أٙیر ٚآٔازٌی زفاؾی (2 ٚتاظضٌا٘یضٚ٘ك زداضذ (1 
 ی حُٕ ٚ ٘مُی ضثىٝزٛسؿٝ (4حٕایر اظ ٞٙطٔٙساٖ ٚ زا٘طٕٙساٖ (3 
وذاْ یه درثبرٜ ی دریبٞبی ایزاٖ درعت اعت؟ -76

 زضیای ؾٕاٖ ٔی ضیع٘س.ضٚز سطتاظ ٚ ضٚز ضٛض تٝ  (1 
خعٚ تعضٌسطیٗ ظیسسٍاٜ ٞای ٔٛخٛزاذ زضیایی ٞسسٙس.  زضیاٞای ایطا٘ی (2 
فطاٚا٘ی خعایط ایطا٘ی زض زضیای ؾٕاٖ تیطسط اظ سایط زضیاٞای ایطاٖ اسر. (3 
زضیای ؾٕاٖ زض ٔمایسٝ تا ذّیح فاضس، ؾٕك ٚ ضٛضی وٕسطی زاضز. (4 
وزد ٚ ثب تزاوتٛر آٖ را ؽخٓ سد تب ثتٛا٘ذ ثٟتزیٗ ٔحقَٛ را اس آٖ ثزداؽت ٕ٘بیذ.ای را خزیذاری  تمی ٔشرػٝ -77

ی ثؼذی ثزای وذاْ یه اس ػٛأُ سیز ثبیذ ثز٘بٔٝ ریشی وٙذ؟اٚ در ٔزحّٝ

اتعاض (4 ٘یطٚی ا٘سا٘ی (3 ٔٛاز (2 سطٔایٝ(1
پیؾٍبٔبٖ اعتؼٕبرٌز ارٚپبیی، وذاْ وؾٛرٞب ثٛد٘ذ؟ -78

اٍّ٘سساٖ –ّٞٙس  (4 فطا٘سٝ –اٍّ٘سساٖ  (3 خطزغاَ –ّٞٙس  (2 خطزغاَ –اسدا٘یا  (1
دچبر خغتٍی ، ثذاخاللی ٚ وٙذی آٔٛسی ثز اعبط جذَٚ سیز ثز رٚی ٕ٘ٛدار تزعیٓ ؽذٜ اعت. اٚ جذیذاً ی ٔتؼبدَ دا٘ؼ ثز٘بٔٝ -79

ی اٚ در وجبعت؟ یبدٌیزی ؽذٜ اعت. ثٝ ٘ظز ؽٕب اؽىبَ ثز٘بٔٝ

ج( ٔذرعٝ ٚ رفت ٚ آٔذ ؿ( خٛاة ٚ اعتزاحت ای ٚ ٚرسػ ٘ٝاِف( ثبسی رایب

ٚ( ػجبدت ٚ راس ٚ ٘یبس  ٖ( تٕبؽبی تّٛیشیٖٛ   ْ( ا٘جبْ تىبِیف ٚ ٔغبِؼٝ

حساس تٛزٖ تٝ ا٘داْ زىاِیف ٔسضسٝ (2ی ظیاز ٚ تیص اظ ا٘ساظٜ  ٔطاِؿٝ (1 
 وٕثٛز ذٛاب ٚ اسسطاحر (4وٕثٛز ظٔاٖ تاظی ٚ زفطیح      (3 
؟٘ؾذٜ اعتی ػّت ٚ ٔؼَّٛ درعت لیذ در وذاْ ٌشیٙٝ راثغٝ -80

زا٘ص وطسی ساظی تٛز.لسضزٕٙس ضسٖ اضٚخاییاٖ ٔؿَّٛ فطاٌیطی  (1

 ٘یاظ تٝ ا٘طغی ٞای ٘ٛ ٔؿَّٛ افعایص خٕؿیر خٟاٖ اسر. (2

 خایسرسی اغفٟاٖ تٝ ؾّر ظیثایی تٙاٞای ساذسٝ ضسٜ زض آٖ تٛز. (3

 ی ٘ػأی ؾطاق تٝ ایطاٖ، اسسؿٕاض سسیعی ایطا٘یاٖ تٛز.ؾّر حّٕٝ (4

آغبس جًٙ تحٕیّی پبیبٖ جًٙ
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