
 

 

 یجواب ها انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحیلیتحلاستعداد  یها پرسش
عالمت « ۵0»تا « ۱» فیشماره آن را در پاسخ برگ، از رد کنید و انتخاب شنهادشدهیپ
 .دیبزن

ساخت که به  یتوان کلمه ا یم نه،یحروف کدام گز بیاز ترک« ۲»و « ۱» یهادر پرسش 
 تر باشد؟ کیآن نزد ییمفهوم عبارت ابتدا

 بهتر اهیدسته گل دماغ پرور / از خرمن صدگ کی -1

 ( ب ی ا ی ر ی1

 ( و ل ح پ ص م ر2

 ( و ب ش ی و ی خ3

 ( ی گ گ د ز و ه ی4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 اشاره دارد« و ظاهر تی  و ارزش باطن، نسبت به کم تیفیک تی  اهم  »مفهوم عبارت به 
واژه به  نیترکینزدکه اغلب برای بیان ارزش کم گویی و گزیده گویی به کار می رود. 

 است  «گزیده گویی» شود،یم افتی هانهیمفهوم که در گز نیا

 خلق افتادن نیدر پوست -۲

 م ف خ ل ت  ا( 1

 ی گ ب و د ( ی2

 پ گ ر ی ی ی ی( 3

 م ا ح ص ت ب( 4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

صا هم« را گفتن گرانیو بد د بتیغ»مفهوم عبارت به  سو با اشاره دارد که مشخ 
 است  «ییبدگو»



 

 

توان کلمه  یم ریبا استفاده از همه حروف کدام دو دسته ز« ۴»و  «3»در پرسش های 
 مترادف با کلمه متن پرسش ساخت؟ یا

 مدهوش -3

 ا ا ح( ۴) تد  گ( ۳) ی خ ب( ۲م ) ت ( ر1)

 ع ر پ( ۸)  ا ن ا( ۷س ش ر )( ۶ت و ق )( ۵)

 ۴و  ۱( ۱

 ۶و  ۳( ۲

 ۷و  ۲( ۳

 ۸و  ۵( ۴

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

به  توانیم( ۱،۴) بیبا ترک ای. آمیاستفاده کن نهیپرسش از حذف گز نیا یبهتر است برا
ا ترکتوانینم زین( ۵،۸و )( ۲،۷. با )ریخ د؟یرس« مدهوش» یمعنا واژٔه ( ۳،۶) بی. ام 
  سازدیرا م «یسرگشتگ»

 تابان -۴

 ب ن ی( ۴) غ ر ف( ۳ن ) د ه( ۲ر ) د ( ه1)

 ف و ر( ۸) و یب ( ۷ز ) ن ا( ۶) یو ش ( ۵)

 5و  1( 1

 4و  2( 2

 7و  3( 3

 8و  6( 4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :



 

 

( ۶،۸) بیباشد، ترک« تابان»مفهوم که هم هانهیدرون گز بی، تنها ترک۳مانند پرسش 
 است « فروزان»برابر با 

توان کلمه  یم ریبا استفاده از همه حروف کدام دو دسته ز« ۶»و « ۵» یها در پرسش
 پرسش ساخت؟ متن متضاد با کلمه یا

 تن آسا -۵

 و ش گ( ۴) ر ت و( ۳) ر خ ذ( ۲پ ) ن ر( ۱)

 س ت و( ۸) م د ک( ۷) ر ای ( ۶) ش خ ک( ۵)

 ۳و  ۱( ۱

 ۸و  ۵( ۲

 ۴و  ۲( ۳

 ۷و  ۶( ۴

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

است به شکل ( ۵،۸) هانهیمناسب گز بی، تنها ترک۴و  ۳ یهامانند پرسش
 «آساتن»در تضاد با « کوشسخت»

 راغب -۶

 ل خ د( ۴) ا خ ه( ۳) ر ن ز( ۲)ا  ن ( و1)

 ی ا ش( ۸) ی گ ا( ۷) ت ق م( ۶) هوا( ۵)

 3و  1( 1

 5و  4( 2

 7و  2( 3

 8و  6( 4



 

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 که به شکلاست. ( ۷،۲) هانهیمناسب گز بی، تنها ترک۵و  ۴، ۳ یهامانند پرسش
به « راغب»با  که به معنی انجام دهنده کاری از بدی اجبار است و در تضاد« ناگزیر»

 می دهد.ام معنی کسی که کاری را با عالقه انج

 مهیناموت جر ونیلیم ۱00سال حبس و  کیساله است. او در دادگاه به  ۵0 ریجهانگ -۷
 نمایس کیکه در  یسرقت از مرد جوان لیبه دل ریمحکوم شده است. جهانگ ینقد

 : میدان یم نیشده است. همچن ریدستگ سیبود، توسط پل لمیف یمشغول تماشا

از  یدر مورد دزد سیکه سرقت اتفاق افتاد، با پل یبه نام مراد در همان روز  یمرد
 تماس گرفت. لشیوسا

اش مسخره  یکار  یرا درباره زندگ ریشاهدان گفتند مشاهده کرده اند که مراد، جهانگ
 کرده بود.

 درست است؟ یر یگ جهیکدام نت

 اتفاق افتاد. –که محل وقوع جرم بود  ییجا – نمایدر س ریسرقت توسط جهانگ (1

 شد. وممحک مهیناموت جر ونیلیم ۱00به زندان رفت و در دادگاه به پرداخت  ریجهانگ (2

 کرد. کیسرقت تحر یاش، او را برا یکار  یدر مورد زندگ ریمراد با تمسخر جهانگ (3

 خالف قانون شده است. یمرتکب امر  ریاز نظر دادگاه جهانگ (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

ا نم ریجهانگ: ۱ نهٔ یگز هم و محکوم شده است ام   تیگفت که محکوم تیبا قطع توانیمت 
 اند.و ات هام درست بوده

ا شا مهیبه زندان و پرداخت جر ریجهانگ: ۲ نهٔ یگز مثل  یلیبه دال دیمحکوم شد، ام 
 حکم به زندان نرفته باشد. یفرار از اجرا ای یخواهفرجام

 .ستین یقطع یاثر گذاشته باشد، ول ریجهانگ یممکن و محتمل است مراد رو: ۳ نهٔ یگز



 

 

 یمرتکب امر  یرا محکوم کرده است؛ پس از نظر دادگاه و ریدادگاه جهانگ: ۴ نهٔ یگز
 درست است. یر یگجهینت نیخالف قانون شده است و ا

هستند؛  ستیبالیوال یها ستیفوتبال ی)الف( برخ میاگر بدان ،یباشگاه ورزش کیدر  -۸
ها، شناگر  ستیهستند و )ج( همه بسکتبال ستیبسکتبال یها ستیبالیوال ی)ب( برخ

 است؟ حیصح ریز یر یگ جهیهستند، کدام نت

 هستند. ستی، فوتبال شناگرها یبرخ (1

 هستند. ستیبالیشناگرها، وال یبرخ( 2

 هستند. ستیها، فوتبال ستیبسکتبال یبرخ( 3

 .ستین ستیفوتبال یشناگر  چیه (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

، شناگر «هستند ستیکه بسکتبال هاستیبالیوال یبرخ»از جمله  ها،ستیهمٔه بسکتبال
هم  ستیبالیهستند، وال ستیحتما آن تعداد از شناگرها که بسکتبال جهیهستند. در نت

 هستند.

در  یهیو بد حیاز عبارات را صح کیمتن کدام  سندهینو« ۱0»و « 9» یدر پرسش ها
 نظر گرفته است؟

در  میمایهواپ شیپرواز کرده ام. شش سال پ شیجهان، کماب یمن در همه جا» -9
 مایهواپ ییگرفتم به تنها میو من تصم نبود همراه من یاز کار افتاد. کس قایآفر یصحرا
هشت  یمن فقط برا رایبود؛ ز یمن مسئله مرگ و زندگ یموضوع برا نیکنم. ا ریرا تعم

 «داشتم. یدنیروز آب آشام

 .دهدیرا خلبان انجام م مای)الف( تعمير هواپ

 جهان پرواز کند. یتواند به همه جا ی)ب( خلبان م

 است. یزنده ماندن داشتن آب کاف ی)ج( برا

 ( فقط )الف(1



 

 

 فقط )ب( (2

 )الف( و )ج( (3

 چکدامیه (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

ا گز حیمورد )ج( به وضوح صح به )ج( اشاره کند  ییکه به تنها یانهیفرض شده. ام 
 .میندار

 تیاصالح شوند تا رانندگان جد دیبا یرانندگ یها مهیمربوط به جر نیقوان» -۱0
 «قانون داشته باشند. تیدر رعا یشتر یب

 دارند. یاز ارتکاب تخلفات رانندگ یبازدارندگ تیخاص یرانندگ یها مهی)الف( جر

 اصالح خواهند شد. یتخلفات رانندگ یها مهیمربوط به جر نی)ب( قوان

 کنند. ینم تیرا رعا یرانندگ نیاز رانندگان قوان ی)ج( برخ

 ( فقط )الف(1

 فقط )ب( (2

 )الف( و )ج( (3

 )الف( و )ب( و )ج( (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

کرده است که  ینیبشیمتن پ امده؛یاصالح را دارد که در متن ن ینیبشیمورد )ب( پ
 دهدیم جهی)الف( را نت مایکه مستق شودیاصالح بشوند، تخل فات کم م نیقوان« اگر»

 .دهدیم جهیوجود دارد که )ج( را نت یدر حال حاضر تخل فات یعنی ترقیعم هٔ یو در ال

 شده است: یبررس ینیریشش نوع ش -۱۱

U تر از  نیریشW  است و ازX  دارد. یضرر کمتر 

X از  یکمتر  ینیریشV  دارد و ازY دارد. یضرر کمتر  زین 



 

 

W از  یکمتر  ینیریشZ اما از آن مضرتر است. دارد ، 

Y از  یکمتر  ینیریشZ  دارد و ازV دارد. یضرر کمتر  زین 

V  شیرین تر ازU  و مضرتر ازX .است 

 Yو مضرتر از  Wتر از  نیریتوان گفت ش یم نانیبا اطم ینیریکدام نوع ش مورددر 
 است؟

۱ )X 

۲ )V 

۳ )U 

۴ )U  وV 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 U > W  V > X  V > W  Z > Y  V > U  ینیریش

 X > U  Y > X  W > V  V > Y  V > X ضرر

 ۴ نهٔ یپس گز  Y > X > U  نیهمچن    V > Y و     V > W: ینیریش جهینت در
 درست باشد. تواندینم

قرار  یاطالعات ریتواند تحت تأث یپس از وقوع آن م دادیرو کیساخت خاطره از  -۱۲
انجام شد،  نهیزم نیکه در ا یقیدهند. در تحق یفرد قرار ان م اریدر اخت گرانیکه د ردیگ
زیر پرسیده از سؤاالت  یکیتصادف به چهار گروه نشان داده و از هر گروه،  کیاز  یلمیف
از گروه ها  یکیبودند، اما  دهیرا د لمیف کیهر چهار گروه  نکهینشان داد با ا جی. نتاشد

را گزارش کردند. کدام  یدن سرعت باالتر  دو اول یخودرو یبرا گران،یبا د سهیدر مقا
 شده است؟ دهیگروه پرس نیاز ا ریز یاز سوال ها کی

 داشت؟ یدوم را کامال جمع کرد، چه سرعت یاول پشت خودرو یخودرو یوقت (1

 داشت؟ یدوم برخورد کرد، چه سرعت یاول به خودرو یخودرو یوقت( 2



 

 

 داشت؟ یچه سرعت زد، بیدوم آس یاول از پشت به خودرو یخودرو یوقت (3

 داشت؟ یدوم زد، چه سرعت یاول از پشت محکم به خودرو یخودرو یوقت (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

اعات دیگویمتن م ر و خاطره و قضاوت از  یرو شودیکه به فرد داده م یاط   کیتصو 
 دیاند، باها ذکر کردهگروه انیرا م «شتریسرعت ب»که  یداد اثر دارد. پس کسانرخ

ل را داشته باشند. در نت یاز ضربٔه خودرو ریتعب نیدتریبا شد یپرسش  یخودرو» جهیاو 
  فیتوص نیدتریشد« دوم را کامالً جمع کرد

شود.  یم یراتییآن دچار تغ یا هیشبک ریشود، تصو یبه سمت ما باز م یدر  یوقت -13
شود،  یم لیتبد یذوزنقه ا یر یتصو به است، بعد لیبه صورت مستط ریابتدا تصو

 یشده بر رو لیتشک ریشود تا سرانجام تنها تصو یتر م کیسپس ذوزنقه هر لحظه بار
 یضخامت در خواهد بود. هنگام یبه پهنا یعمود ینوار  ه،یشبک م؟ینیب یدر را چگونه م

 در را چگونه می بینیم ؟ به صورت ذوزنقه در آمده است، ما هیشبک یرو ریکه تصو

 .شودی م دهید گریتر است، معادل ضلع د کیکه به ما نزد ی( طول ضلع1

 .شوندی م دهیاضالع ذوزنقه، برابر د( ۲

 .کنندیم رییاضالع در، به نسبت برابر تغ (3

 .شودی م دهید گریتر، بلندتر از ضلع د کیضلع نزد (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

م متن دربارٔه شکل  حیو توض هانهیاست. بر اساس گز یپرسش مربوط به هوش تجس 
  رسدیبزرگتر به نظر م ترکیضلع نزد ویپرسپکت یذوزنقٔه در، واضح است که بر مبنا

عدد در  نیکدام عدد دوم« ۸۹ - ۷۸ - ۶۸ - ۵۹ - ۵۱ - ۴۴ -»... اعداد  بیدر ترت -۱۴
 قرار دارد؟ ۲۶و  ۳۳ نیعدد سمت راست آن، ب نیاست که سوم یسمت چپ عدد

1 )44 

2 )51 



 

 

3 )59 

4 )68 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 :شودیکم م یکی یکیها است. اختالف یاضیپرسش مربوط به هوش ر

۸۹ 

۸۹-۱۱=۷۸ ۷۸-۱0=۶۸ ۶۸-۹=۵۹ ۵۹-۸=۵۱ ۵۱-۷=۴۴ ۴۴-۶=۳۸ 

۳۸-۵=۳۳ ۳۳-۴=۲۹ ۲۹-۳=۲۶ ۲۶-۲=۲۴ ۲۴-۱=۲۳  

عدد سمت  نیاست. دوم ۴۴عدد سمت راست  نیسوم ۲۹قرار دارد.  ۲۹، ۲۶و  ۳۳ نیب
 . ۵۹برابر است با  ۴۴چپ 

، کدام دو «...  – ز –ظ  –ژ  –ط  –س  –ض  –ش  –ص »در ادامه فهرست حروف  -۱۵
 حرف خواهد آمد؟

 ذ – ع( 1

 ذ –غ ( 2

 ر –ع ( 3

 ر –غ  (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

به سمت « ز»و از سمت  روند،یجلو م انیدر م یکیبه سمت چپ « ص»حروف از 
 شیو پ« ع»در سمت چپ « ظ»پس از  جهی. در نتروندیجلو م انیدر م یکی زیراست ن

 قرار دارد. « ر»در سمت چپ « ز»از 

« کرم»به صورت  بیشوند، به ترت یکدگذار  یزبان فرض کیبه « ندا»و « فضل»اگر  -۱۶
 ؟شود یچگونه نوشته م« عطا»زبان،  نیشوند. در ا ینوشته م« کتب»و 

 بفز (1



 

 

 ( قرب2

 بذل (3

 ( فرم4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 ت / ا = ب< ف = ک / د = -فدا = کتب     < ف = ک / ض = ر / ل = م-فضل = کرم 

است.  ۲و  ۱ یهانهیگز نیختم شود. پس پاسخ ب« ب»به  دیحتما با« عطا» جهیدر نت
ا حرف دوم نم  . ستین« ض« »عطا»باشد چون حرف دوم « ر» تواندیام 

 ینوشته م« ويعضا»شود، به صورت  یکدگذار  یزبان فرض کیبه  «یپارس»اگر  -۱۷
 است؟ نهیشده کدام گز یشکل کدگذار « ضريفن»زبان،  نیشود. در ا

 یصعود (1

 سعادت( 2

 شهادت (3

 سعديا( 4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 = ا ی/ ر = ع/ س = ض /  ی< پ = و / ا = - عضای= و یپارس

 ... + ا + ع + = س فنی: ضرجهینت در

 است. «سعادت» بیترت نیمورد متناسب با ا تنها

حروف الفبا نوشته شود، کدام حرف در سمت  بیبه ترت« پور نیام صریق»اگر حروف  -۱۸
بار در نظر  کیرا فقط  هایشود؟ تکرار یحرف از سمت راست نوشته م نیچپ چهارم

 .دیریبگ

 ق( ۱

 ن( 2



 

 

 ص( 3

 م( 4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

حرف از راست = ص  نی< چهارم- ی< ا پ ر ص ق م ن و -ن پ و ر  یص ر ا م  یق 
 ق« = ص»< حرف سمت چپ -

-۱»تا « -۱۶»معادل  یارزش عدد بیبه ترت« ش»تا « آ»به حروف  ،یفارس یدر الفبا -۱۹
 یارزش عدد بیبه ترت «ی»تا « ص»به حروف  و«( -1« = »ش»و « -۱۶« = »آ« )»

اساس، حاصل  نیداده شد. بر ا«( ۱۶= » «ی»و « ۱« = »ص« )»۱۶»تا « ۱»معادل 
 ؟خواهد بود یارزش منف یدارا ر،یاز کلمات ز کیضرب حروف کدام 

 معاد (1

 تمدن (2

 حکمت (3

 دانا (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 .میکنیدارد. حل م وندیهم پ یفارس یبا الفبا یاست. ول یاضیپرسش مربوط به هوش ر

 فرد باشد. یتعداد حروف منف دیپاسخ با در

 ا، د( زوج است.: )۱ نهٔ یگز

 ت، د( زوج است.: )۲ نهٔ یگز

 ح، ت( زوج است.: )۳ نهٔ یگز

 د، ا، ا( فرد است.: ) ۴ نهٔ یگز



 

 

 یدارا بیبه ترت« ا – ب»و « ب – آ»، «ر – د»، سه جفت حرف «دارآباد»در کلمه  -۲0
تعداد فاصله را  نیهم ز،یفاصله، بدون فاصله و بدون فاصله هستند و در الفبا ن کی

 وجود دارد؟ یژگیو نیچند جفت حرف با ا« طاعون»دارند. در کلمه 

 یکی (1

 ( دو2

 ( سه3

 ( هیچ4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 ۱( = ع –ط / )  0( = ن –< )و -طاعون 

 .دیرا با دقت بخوان ریمتن ز

با  «ی»مثال، حرف  یشدند. برا یعدد یبه طور معکوس کدگذار  یفارس یحروف الفبا
 شدند. یو... کدگذار « 3»با عدد « و»، حرف «۲»با عدد « ه»، حرف «۱»عدد 

 .دیپاسخ ده« ۲۲»و « ۲۱» یبا توجه به متن باال، به پرسش ها

 نهیاز راست به چپ در کدام گز« سالخورده»و  «ریپ»مترادف  یکلمه ا یکد عدد -۲۱
 آمده است؟

1 )10 – 21 – 29 – 3 – 29 

2 )9 – 21 – 28 – 3 – 28 

3 )9 – 22 – 29 – 3 – 29 

4 )10 – 21 – 28 – 3 – 29 

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

با حذف  هانهیگز نیاست. سپس ب« فرتوت»که واژٔه مورد نظر  میزنیابتدا حدس م
 نیدارد. بر ا« ت»به نوشتن تمام کدها نباشد. واژه دو حرف  یاز یتا ن میرویم شیپ



 

 

 یدارند. با حساب کسانی انیو دو تا مانده به پا یانیحرف پا ۲و  ۱ یهانهیاساس تنها گز
 .ردیگیرا م ۲۹کد  ،یفارس یالفبا رمبه عنوان حرف چها« ت»ساده 

۴+۱-۳۲  

مقاومت در دفاع مقدس  یاز نمادها یکیکه مسجد جامع آن  ینام شهر  یکد عدد -۲۲
 است؟ آمده نهیاست، از راست به چپ در کدام گز

1 )24 – 20 – 5 – 16 – 2 – 20  

2 )25 – 22 – 5 – 17 – 2 – 22  

3 )24 – 21 – 5 – 17 – 2 – 21  

4 )25 – 21 – 5 – 16 – 2 – 21 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

م» م؛یزنیابتدا شهر مورد نظر را حدس م شده که  دهیچ یبه نحو هانهیگز«. شهرخر 
کد دوم و آخر  هانهیبکند. مثال تمام گز هانهیگز عیکمک ممکن را به حذف سر نیکمتر

که به نسبت « خ»از  میآمده. پس مجبور« خر مشهر»مشابه دارند چنان که در حروف 
 .ردیگیم ۲۴حرف الفباست پس کد  نینهم« خ». میبه آغاز الفباست شروع کن کینزد

۹+۱-۳۲  

است را  کیالفبا نزد یکه به انتها« م»است. سپس  ۳و  ۱ یهانهیگز نیپاسخ ب پس
اح تالش کرده پرسش را دشوار کند و تمام گز یول میدهیهدف قرار م  هانهیباز هم طر 

را کشف « ر» ای« ش» نیاز ب یکی. به اجبار ستیاند و مناسب حذف نداده ۵را « م»
حرف « ش»که  میدار ادیآزمون به  نیشیپ یهاسشبه پر رکانهیز ی. با نگاهمیکنیم

 .۱۷پس کد آن برابر است با (. ۱۹است )پرسش  یفارس یشانزدهم الفبا

۱۶+۱-۳۲  



 

 

به  انیدر م کیو حروف را  میعضو سمت چپ شروع کن نیاز اول ر،یز رهیاگر در زنج -23
کدام خواهد  دیفهرست جد یانیعالمت م م،یمنتقل کن رهیبه سمت راست زنج بیترت
 بود؟

# @ M B 5 T V 7 * D X 6 3 L H S C U N  4 A W J  E P 2 R 

۱ )R 

۲ )# 

۳ )M 

۴ )5 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

م ای یاضیر یهاپرسش مربوط به هوش نادرست  یاست. پرسش از نظر مفهوم یتجس 
نشده و پرسش مشکل  نییتع یمرز  چیانجام داد؟ ه دیبا یانتقال را تا ک نیاست؛ ا
اح ا یدارد. ول حرف  نیانتقال تا انتقال آخر ندیفرا نیبوده که ا نیاحتماال منظور طر 
به انجام تمام  ازیصورت بدون ن نی. در اشتدر حالت نخست ادامه خواهد دا رهیزنج
شمارٔه  مهٔ یاز حروف به جلو منتقل خواهند شد )ن یمیکه چون ن افتیدر توانیم ند،یفرآ
دوم منتقل  مهٔ یحرف ن نیهستند(، پس عالمت وسط همان نخست شتریب یکیکه فرد 

 »#«. ن،ینخست رهٔ یعالمت نخست زنج یعنیشده است، 

 .دیرا با دقت بخوان ریمتن ز

 یبیترک ایساده  یاضیر اتیعمل کیو در هر گام،  افتیرا در یاعداد، ورود نیماش کی
 .دیرا به دقت مورد توجه قرار ده ریز یها . گامدهدیاعداد انجام م یرا رو

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اعداد داده  نیماش نیبه ا یبه عنوان ورود ریبا توجه به متن باال، اگر جدول اعداد ز
 .دیپاسخ ده« ۲۵»و « ۲۴»ی شود، به پرسش ها

۴ ۶  ۱ 0  ۵ ۲  ۹ 0  ۶ ۳  ۱ 0 
 

ماشین اعداد داده با توجه به متن باال ، اگر جدول اعداد زیر به عنوان ورودی به این 
 پاسخ دهید.« ۲۵»و « ۲۴»شود ، به پرسش های 

۴ ۶  ۱ 0  ۵ ۲  ۹ 0  ۶ ۳  ۱ 0 
 

 تفاضل اعداد گام دوم کدام است؟ -۲۴

۱ )۱۵ 

۲ )۳0 

۳ )۶0 

۴ )۱۲0 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 مراحل زیر در این سوال رخ می دهند :

 گام اول : ضرب دو عدد

 عدد گام دوم : جذر ضرب دو

 را می توان نوشت : 2و  1بنابراین مراحل 

 



 

 

 

 

 

 

 بنابراین تفاوت دو عدد پایانی به دست می آید.

بار تکرار شده است. مجموع  کیاز  شیارقام ب یاول و سوم، برخ یدر اعداد گام ها -۲۵
 ارقام چقدر است؟ نیا

۱ )۴ 

۲ )۹ 

۳ )۱۷ 

۴ )۲۲ 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

است ، یک دهم عدد مرحله دو را می  4سوم ، مجموع دو رقم که یکی شان در مرحله 
 سازند ؛ یعنی :

120                        90 

84                       54 

 اکنون رقم های پر تکرار گام های اول و سوم را می نویسیم و جمع می کنیم :

   2 4 5 6 17 
 .دیمناسب را انتخاب کن نهیعالمت سؤال، گز یبه جا« ۳۳» تا« ۲۶» یدر پرسش ها

26-  

 



 

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

در هر ردیف ، قسمت های مشترک دو شکل سمت چپ ، در شکل سمت راست قرار 
 می گیرد.

27-  

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 مشترک با تغییر رنگ در مربع سمت راست قرار می گیرد. قسمت های



 

 

 

28- 

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 مثلث باید در وسط خط قرار گیرد و دایره در راست.

 

29- 

 

1) 

 

2)  

 

3)  



 

 

 

4)  

 

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 در هر مرحله یک قطعه اضافه می شود.
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

به صورت ساعتگرد جابه  به صورت ساعتگرد جایگاهش عوض می شود و  Uحرف 
در دو جایگاه هر بار جابه جا می شود و سایر اشکال طبق  جا می شود. به عالوه 

 الگویی منظم جابه جا می شوند.

31-  

 

1) 



 

 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

انتظار داریم که این دنباله تصاویر یک نظم خاصی را دنبال کند از لحاظ جهت چرخش 
و نحوه چرخیدن )یعنی ساعتگرد یا پادساعتگرد(. از شکل اول به شکل دوم اشکال سیاه 

، شکل  3به صورت پادساعتگرد می چرخد ، از شکل دو به شکل  °90را مشاهده کنید 
به صورت  °90،  4به شکل  3می چرخد و از شکل به صورت ساعتگرد  °135سیاه 

می چرخد به صورت ساعتگرد  °135،  5به شکل  4پادساعتگرد می چرخد و از شکل 
در مورد  خواهیم داشت اما هنوز °90ما یک جهت  6به شکل  5پس احتماال از شکل 

ساعتگرد یا پادساعتگرد بودنش نمی توانیم صحبت بکنیم. حال اگر شکل های سفید را 
را مشاهده می کنیم ،  °90نگاه کنید از شکل اول به شکل دوم را مشاهده کنید حرکت 

را مشاهده می کنیم و ... . آن چیزی که برای ما  °135، حرکت  3به شکل  2از شکل 
گر شکل سیاه به صورت پادساعتگرد می چرخد ، شکل مشخص است این است که ا 

به  5سفید به صورت ساعتگرد می چرخد. با توجه به این ما گفتیم که احتماال از شکل 
خواهیم داشت اما هنوز نمی دانیم ساعتگرد یا پادساعتگرد می  °90جهت   6شکل 
 چرخد.
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 شروع شود. BCخط افقی باید با 

 نهیکدام گز انی، مشابه رابطه موجود م«ب»و « الف»دو تصوير  انیرابطه موجود م -۳۳
 است؟« ج» ریبا تصو

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

باید هر شکلی مطابق ب به الف جابجا می شود اما باتوجه به ذوزنقه پایین راست که 
 به پایین چپ منتقل شود ؛ هر سه گزینه دیگر رد می شود.

مزرعه  کی قه،یدق ۱۵، ۲0، ۳0در  بیبه ترت« ج»و « ب»، «الف» یاز لوله ها کیهر -۳۴
بعد از آن  قهیدق ۳را « ج»را با هم و لوله « ب» و «الف». اگر دو لوله کنندیم یار یرا آب

 مزرعه چقدر است؟ نیا یار یآب یبرا ازیكل زمان مورد ن م،یدو باز کن

 قهیدق ۴( ۱

 قهیدق ۵( 2

 قهیدق ۸ (۳

 قهیدق ۶/۱0( ۴

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 سوال نسبت تناسب معکوس

x .با هم کار می کنن و نمی تونیم با هم جمع کنیم 

   
1 1 2 3 5

30 20 60 60 6 

بعد ۳ دقیقه ∶  ۵۶0 × ۳ دقیقه =
۱۵
۶0 → ۱ −

۱۵
۶0 =

۴۵
۶0  

۵ دقیقه
→    

۴۵
۶0  

1 1 1 9
30 20 15 60 

 دقیقه ۳دقیقه +  ۵=  ۸دقیقه 

 یبه جا ریدر عبارت ز دیباشد، کدام نماد با یقیعدد حق کی انگریاگر هر حرف، نما -۳۵
 باشد؟ قرار بر «الف ≤پ »و « ش ≤ج »تا دو شرط  ردیعالمت سؤال قرار گ

 ش ≤پ = ن  ج ؟ ≥ف  > الف

1 )> 

2 )≥ 



 

 

3 )≤ 

4 )=  

 است.« 4»صحیح گزینه پاسخ  پاسخ :

را  4یا  2بین ج و ش ، باید یکی از دو عالمت گزینه های  ≤با توجه به وجود عالمت 
 انتخاب کرد.

آمده  2و  1که در گزینه های  <الف است نمی توان از عالمت  ≤از طرفی ، چون پ 
 است. 4استفاده کرد. پس تنها گزینه مناسب ، گزینه 

رسم شده  یسمت چپ، چند شکل هندس ریدر تصو، «۳۷»و « ۳۶» یدر پرسش ها
اشکال  نیتور را نسبت به ا رهیهر دا تیخارج بودن، موقع ای است. از جهت داخل

ها نسبت  تیموقع نیبا هم یتور  یها رهیتوان دا یم نهی. در کدام گزدینیبب یهندس
 مشابه قرار داد؟ یبه اشکال هندس
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

۲ 

۱ 

۲ 

۱ 



 

 

 در دایره و مربع 1نقطه ی 

 در شش ضلعی ، مربع و مثلث قرار دارد. 2نقطه 
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 در مربع و دایره 1نقطه ی 

 در مربع ، مستطیل و مثلث 2نقطه 

 در مربع و مستطیل 3نقطه 

صفحه  یبر رو گرید یکدام شکل از دوران شکل ها« ۳۹»و « ۳۸» یدر پرسش ها
 ؟شود یحاصل نم

38- 

۱ 

۲ ۳ 

۲ 

۳ 

۱ 



 

 

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 نادرست است. 2نحوه قرار گیری مربع های رنگی در گزینه 
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 



 

 

 است.« 1»گزینه پاسخ صحیح پاسخ : 

 چنین نیست. 1جهت شکل بزرگ و متوسط مخالف هم هستند اما در گزینه 

 

 دهد؟ ینشان م یدر آب را به درست ءیش ریتصو نه،یکدام گز -۴0

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 مثلث در سمت چپ باال قرار می گیرد.

 

نسبت به شکل در چه  نهی. آشودی م دهید         به صورت نهیدر آشکل            -41

 قرار دارد؟ یتیوضع

 فقط باال( 1



 

 

 نییپا ایباال  (2

 فقط راست (3

 چپ ایراست  (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 شکل نسبت به خط عمودی قرینه شده ، پس آینه در چپ یا راست شکل است.

ی سه قطعه را نشان م نیا نهی. کدام گزمیدهایمربع شکل را به سه قطعه بر یکاغذ -۴۲
 دهد؟

 

 

 

 د –ج  –الف ( 1

 ه –ب  – الف (2

 ه –ج  –ب  (3

 د – ب – الف (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 

 

 

داده شده،  یکیبا کنار هم قرار دادن چهار قطعه پالست« ۴۴»و « ۴۳» یدر پرسش ها
 توان ساخت؟ یرا م نهیکدام گز
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 ب

 هـ ج



 

 

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 
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1) 

 

2) 

 

3)  

 

4)  



 

 

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 

 

 کیبه شکل سمت چپ،  نهیبا اضافه شدن کدام گز« ۴۶»و « ۴۵» یدر پرسش ها
 شود؟ یم ی االضالع ساختهمتواز 
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1) 

 

2) 

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 
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1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

  است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 

 

 

 

مجمر درخت  نیتکه از ا نیشده است. اول مینقشه گنج به شش تکه تقس کی -47
 یتکه ها بیتوجه به ترت. بدون دهدیاست که نقطه شروع را نشان م یبزرگ و مشخص
 ۵»، «متر به شرق ۳»کردن گنج نوشته شده است:  دایپ یدر راهنما رینقشه، موارد ز
«. به غرب متر ۵/۶»و « متر به جنوب ۵/۲»، «متر به جنوب شرق ۵»، «متر به جنوب

 د؟یتوان از درخت شروع به حرکت کرد و به گنج رس یاطالعات م نیبا ا ایآ

 

 نقشه مهم است. یتکه ها بیترت رایز ؛ ریخ( 1

 .میرسی به گنج م م،یکن یرا ط رهایمس نی؛ اگر به هر نحو ا بله (2



 

 

حرکت  نیآغاز یرهایدو تکه از مس بیبه محل گنج، حداقل ترت دنیرس یبرا ؛ ریخ (3
 کامال مشخص باشند. دیبا

حرکت  نیآغاز یرهایسه تکه از مس بیبه محل گنج، حداقل ترت دنیرس یبرا ؛ ریخ (4
 کامال مشخص باشند. دیبا

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

اگر بردارها به هر صورت باهم جمع شوند ، در پایان یک بردار برآیند خواهیم داشت که 
 مسیر نهایی را معلوم می کند.

اره وارد چوب شد،  یچنان که وقت م؛یرا با اره چوب بر اره کرد یمخروط چوب کی -۴۸
 کیکدام  هی. مقطع حاصل، شبمیادامه داد میمستق تکه چوب، یرا تا انتها ریهمان مس
 تواند باشد؟ ینم ریز یاز شکل ها

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 یبخش ر،یاز تصاو کیشده اند. در هر یمکعب نام گذار  کی یوجه ها ر،یدر شکل ز -۴۹
مکعب، نام وجه  یوجهها نیروابط موجود ب براساس از مکعب نشان داده شده است.

 مشخص شده است، کدام است؟« ث»که با حرف  یمقابل وجه

 

 

 

 الف (1

 ب( 2

 ( ت3

 ج (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 وجه ث با وجه های الف ، ب ، پ ، ت مجاور است پس با ج مجاور است.

 نیشده است. اگر ا ینام گذار « ۶»تا « ۱»با اعداد  ر،یمکعب شکل ز یوجه ها -۵0
 نیزم یرو یچه عدد یباشد، مکعب بر رو باال «۲»که عدد  میقرار ده یمکعب را طور 

 قرار گرفته است؟



 

 

 

 

 

1 )1 

2 )4 

3 )5 

4 )6 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 مقابل هستند. 4و  2وجه های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

جواب  انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحیقرآن و معارف اسالم یپرسش ها
« ۶0»تا « ۵۱» فیو شماره آن را در پاسخ برگ، از رد دیانتخاب کن شنهادشدهیپ یها

 .دیعالمت بزن

 .دیرا با دقت بخوان «هیغاش»سوره مبارکه  فهیشر اتیآ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحم َٰ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ِدي ْل أ ت اك  ح  ِة ﴿ه  اِشي  ة  ﴿ ُوُجوه  ﴾1ُث اْلغ  اِشع  ِئٍذ خ  ْوم  اِمل ة   ﴾2ي  ًة  ت ْصل ىَٰ ﴾3ن اِصب ة  ﴿ ع  اِمي  ن اًرا ح 
ىَٰ  ﴾4﴿ ٍة ﴿ ُتْسق  ْيٍن آِني  ِريٍع ﴿ ل ْيس   ﴾5ِمْن ع  ام  ِإالَّ ِمْن ض  ع  ال  ُيْغِني ِمْن  ال   ﴾6ل ُهْم ط  ُيْسِمُن و 

ة  ﴿ ُوُجوه   ﴾7ُجوٍع ﴿ ِئٍذ ن اِعم  ْوم  ا ﴾8ي  ْعِيه  ة  ﴿ لِس  اِضي  ٍة ﴿ ِفي ﴾9ر  الِي  نٍَّة ع  ا  ال   ﴾10ج  ُع ِفيه  ت ْسم 
ًة ﴿ ِغي  ا ﴾11ال  ة  ﴿ ِفيه  اِري  ْين  ج  ا ﴾12ع  ة  ﴿ ِفيه  ْرُفوع  اب   ﴾13ُسُرر  م  أ ْكو  ة  ﴿ و  ْوُضوع  ارُِق  ﴾14م  ن م   و 

ة  ﴿ ْصُفوف  اِبي   ﴾15م  ر  ز  ْبُثوث ة   و  ْت ﴿ أ ف ال   ﴾16﴿ م  ْيف  ُخِلق  ْنُظُرون  ِإل ى اْْلِِبِل ك  ِإل ى ﴾17ي  اِء  و  م  السَّ
ْت ﴿ ْيف  ُرِفع  ِإل ى ﴾18ك  ْيف  ُنِصب ْت ﴿ و  اِل ك  ِإل ى ﴾19اْلِجب  ْت ﴿ و  ْيف  ُسِطح  رْ  ﴾20اْْل ْرِض ك  كِّ ذ   ف 

ر  ﴿ كِّ ا أ ْنت  ُمذ  ْيِطرٍ  ل ْست   ﴾21ِإنَّم  ْيِهْم ِبُمص  ل  ر  ﴿ ِإالَّ ﴾22﴿ع  ف  ك  لَّىَٰ و  و  ْن ت  ُبهُ ﴾23م  ذِّ ُيع  ُه  ف  اللَّ
ر  ﴿ اب  اْْل ْكب  ذ  اب ُهْم ﴿ ِإنَّ ﴾24اْلع  اب ُهْم ﴿ ُثمَّ ﴾25ِإل ْين ا ِإي  ْين ا ِحس  ل   ﴾26ِإنَّ ع 

تا « ۵۱» یخود، به پرسش ها یاز آموخته ها یر یباال و بهره گ فهیشر اتیبا توجه به آ
 .دیپاسخ ده« ۶0»

در  بیبه ترت ۱۷ فهیشر هیدر آ« إلى»و  ۹ فهیشر هیدر آ« ب»درست حرف  یمعنا -۵۱
 آمده است؟ نهیکدام گز

 از  –( به 1

 به  –( از 2

 یبرا –( از 3

 از – یبرا (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

به  زین 17 هیاست" ترجمه آ یخودش راض یصورت است " از سع نیبه ا 9 هیترجمه آ
 به شتر نگاه نکرده اند که که چگونه خلق شده است" ایصورت است " آ نیا

ذکر شده  یبه درست نهیدر کدام گز ه،یموضوعات در سوره مبارکه غاش انیب بیترت -۵۲
 است؟

 نبوت –تفکر  –بهشت  –جهنم  (1

 بوتن –تفکر  –جهنم  –بهشت  (2

 تفکر –نبوت  –بهشت  –جهنم  (3

 تفکر –وت نب –جهنم  –بهشت  (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 هیاز آ انیبهشت و بهشت فیتوص 16تا  7 هیاز آ انیجهنم و جهنم فیتوص 7 هیآ انیتا پا
 .باشد یدر مورد نبوت م یبعد اتیدعوت به تفکر در خلقت و آ 21تا  16

چشمه ( 1نشده است؟  هیتوص دهیتوجه به کدام پد ه،یسوره مبارکه غاش اتیدر آ -۵۳
 یجار 

 کوه (2

 آسمان (3

 نیزم (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 شده است.  هیتوص نیتوجه به آسمان، کوه و زم بیبه ترت 20و  19،  18 اتیدر آ

 هیکدام آ یشده، به معنا فیتوص نییاو در عبارت پا تیکه وضع یرفتار کس جهینت -۵۴
 تر است؟ کینزد فهیشر

 یو به درگاه خداوند رو کندیدچار شد، خضوع م یرا که چون به درد یکس ینیب ینم»
 «بر صدقه دادن؟ دیگشایو دست م کندیم تیعاف طلبو آورد  یم



 

 

 ۲ فهیشر هیآ (1

 ۵ فهیشر هیآ (2

 ۶ فهیشر هیآ (۳

 ۹ فهیشر هیآ (۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 دیها با نهیگز نیشده است ب فیتوص یدر صورت سوال کار خوب نکهیبا توجه به ا
 انتخاب شود که جنبه مثبت داشته باشد.  یمورد

 .شده اند فیتوص دهند یانجام م کین یکه کارها یکسان زین ۹ فهیشر هیا در

ُهمَّ ب  »در عبارت  -۵۵ ْجه ْض یالل  د  ف ْوم  ی یو  هنگام  یاز دعا یکه بخش« اْلُوجوهُ  هِ یت ْسو 
به کدام  بیشده است، به ترت دهیکش خط آنها ریکه ز یسه عبارت یوضو است، معنا

 تر است؟ کینزد هیسوره مبارکه غاش اتیآ

 ۲و  ۲۶،  ۸ فهیشر اتیآ( 1

 ۸و  ۲۶،  ۲ فهیشر اتیآ (2

 ۲و  ۲۱،  ۸ فهیشر اتیآ (3

 ۸و  ۲۱،  ۲ فهیشر اتیآ (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

گردان در  دیصورت است که خداوندا صورتم را سف نیصورت سوال به ا یترجمه دعا
 شود. یم اهیکه صورت ها س یروز 

، 8اتیباشد که درآ انیجهنم فی، معاد و توص انیبهشت فیتوص دیبا بیبه ترت نیبنابرا
 آمده است. 2و  26

اِر » یقرآن فیافراد مورد اشاره در عبارت شر گاهیجا -۵۶ النَّه  ْيِل و  ال ُهْم ِباللَّ الَِّذين  ُيْنِفُقون  أ ْمو 
ةً  ِني  ال  ع  ا و   تر است؟ کینزد فهیشر هیبه مفهوم کدام آ( ۲۷۴/)بقره« ِسرًّ



 

 

 ۶ فهیشر هیآ (1

 ۱۱ فهیشر هیآ (2

 ۲۵ فهیشر هیآ (۳

 ۲۶ فهیشر هیآ (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 هیآ دیهستند با ریشده اند که اهل کار خ فیتوص یکه در  صورت سوال کسان ییاز آنجا
 است. کوکارانیکه مخصوص ن میراانتخاب کن یا

 هیدر کدام آ -و آله  هیصلوات اهلل عل -اکرم  امبریرفتن تأثير تذکرات پ انیدليل از م -۵۷
 ذکر شده است؟ فهیشر

 ۱ فهیشر هیآ (1

 ۱۱ فهیشر هیآ (2

 ۲۳ فهیشر هیآ (۳

 ۲۶ فهیشر هیآ (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

شده است."اال  فیکنند توص ی)ص( توجه نمامبریکه به تذکرات پ یکسان 23 هیدر آ
 .دیشد و کفر ورز گردانیکه رو یکس

 هستند؟ یبهشت یذکر شده از نعمت ها یقرآن یهمه عبارت ها نه،یدر کدام گز -۵۸

ة   (1 اِري  ْين  ج  ة   ُسُرر   –ع  ْرُفوع  ةً  – م   ل ِغي 

ة   (2 ْوُضوع  اب  م  ارُِق  –أ ْكو  ة   ن م  ْصُفوف  اِبي   – م  ر  ْبُثوث ة   ز   م 

ة   (3 ْوُضوع  اب  م  اِبي   –أ ْكو  ر  ْبُثوث ة   ز  ةً  – م   ل ِغي 

ارُِق  (4 ة   ن م  ْصُفوف  ة   - م  ْرُفوع  ْيٍن  - ُسُرر  م  ةٍ ءاع   ِني 



 

 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

مورد از نعمت  کیها حداقل  نهیگز ریهستند. در سا یبهشت یهر سه عبارت از نعمت ها
 .ستین یبهشت یها

 نادرست است؟ نهیکدام گز -۵۹

لقت مورد اشاره موجود در خ یکفار به نشانه ها یتوجه ی، ب ۲0تا  ۱۷ فهیشر اتیدر آ (1
 قرار گرفته است.

موظف به تذکر به مردم  -صلوات اهلل عليه و آله  -اکرم  امبریپ ۲۲و  ۲۱ فهیشر اتیدر آ (2
 آنان. یاجبار  تیشده است، نه هدا

 -اکرم  امبریدوست داران پ یعنیدو گروه از مردمان،  انی، تفاوت م۲۳ فهیشر هیدر آ (3
 شده است. انیو کافران ب -صلوات اهلل عليه و آله 

 است. گرانیسخت تر از د امت،یاز مردمان در ق یعذاب برخ ۲۴ فهیشر هیمطابق آ (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 نی" بنابرادیشد و کفر ورز گردانیکه رو یصورت است که " اال کس نیبه ا 23 هیترجمه آ
 شده اند  فیتنها کافران توص فهیشر هیآ نیدر ا

وقف  هیهر آ انیدر پا ه،یسوره مبارکه غاش یابتدا فهیشر هیآ ۷اگر هنگام قرائت  -۶0
 شود؟ یو واضح خوانده و تلفظ م یمعمول یساکن با صدا« ن»چند حرف  م،یکن

 سه (1

 چهار (2

 پنج (3

 شش( 4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

را به عنوان پاسخ  3 نهیتوان گز یاغماض م ی. اما کمستیصورت سوال چندان روشن ن
 شوند. یبه صورت نون ساکن تلفظ م اتیآ یانتها یها نیانتخاب کرد. تنو

 یجواب ها انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحیفارس اتیزبان و ادب یپرسشها
عالمت « ۷0»تا « ۶۱» فیو شماره آن را در پاسخ برگ، از رد دیانتخاب کن شنهادشدهیپ
 .دیبزن

 چند واژه نادرست است؟ یامال ر،یز یهر دسته از واژه ها ییبا توجه به ارتباط معنا -۶۱

 ،یخضوع و فروتن ،یصنعت یو توان، دشمنان اهرمن خو، دريغ و افسوس، نوع آور  رمغ»
 «وازآو  نیوخادم، خرقه و لباس، استراق سمع، مالزم و همراه، طن خدمتگزار

 کی (1

 دو (2

 سه (3

 چهار (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

نادرست که  آمده« نوع آوری»و « رمغ»به شکل  «نوآوری»و « رمق» در این سوال
  هستند.

 است؟ «یوند» یواژها« مسند» نهیدر کدام گز -۶۲

 تشنه اور،یلشکر و  یآه و افسوس از آن روز که در دشت بال / بود آن خسرو ب (1

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از  (2
 اوست

 است، پنهان ییدایز پ یحق دان / حق اندر و یجهان، جمله، فروغ رو (3

  یدنیقفس، گشتند د نیمن، پروانگان شدند / جستند از ا یهمسال ها (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

 :هانهیمسند در گز

م=  ۲ نهٔ یگز تشنه=  ۱ نهٔ یگز  یدنید=  ۴ نهٔ یگز پنهان=  ۳ نهٔ یگز  خر 

 + وند + وند ی= بن ماض ی+ ن +  دی= د یدنید

شده  ییزمان دچار تحول معنا یکه در ط شودیم دهید یواژها ر،یز اتیدر همه اب -۶۳
 است، به جز ....

 ستیزنگار ن نه،ییبه خود درنگر / تو را تا در آ رتیبه چشم بص (۱

 آدم و مرغ و مور و مگس یو کس / بن زیپرستار امرش همه چ (2

 که باشد پدر دیباشد پسر / نوازنده با رندهیچو فرمان پذ (3

 دنیگز یبر خسرو ییاو گدا ی/ در کو دنید اری داریدولت، د ستیکه چ یدان (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 .کندیم ماریکه ت ی< مراقب و کس-کننده و پرستش رندهیپرستار = پذ: ۲ نهٔ یدر گز

را  یقیموس یاز انواع سازها یکه ساز  ی< کس-نوازنده = نوازشگر و مهربان : ۳ نهٔ یگز در
 .کندیاجرا م

ادارٔه  یبرا یاجتماع یاسیس ی< مفهوم-دولت = شکوه و مقام و منزلت : ۴ نهٔ یگز در
 کشور

 ذکر شده است؟ یبه درست نهیبه کار رفته در کدام گز هیآرا -۶۴

پنهان،  یها یاز سر غيب / باشد اندر پرده باز  یچون واقف نه ا د،یهان، مشو نوم (1
 (صیغم مخور )تشخ

به سامان، غم  دیباز آ ده،یسر شور نیحالت به شود، دل بد مکن او دهیدل غم د یا (2
 مخور )تشبيه(

تار / تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور  یحافظا، در کنج فقر و خلوت شبها (3
 (صی)تشخ



 

 

برکند / چون تو را نوح است کشتيبان، ز توفان غم  یهست ادینفنا ب لیدل، ار س یا (4
 (هیمخور )تشب

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 زیو همه چ رسدیم یلیمانند س یکه فنا و نابود نیا یبه معن یهیفنا = اضافٔه تشب لیس
 .بردیرا م

 نادرست هستند.  یهمگ هانهیگز گرید یذکر شده برا یهاهیآرا

 به کار نرفته است؟ حیتلم نهیکدام گزدر  -۶۵

 سحر / وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد دیبدرخش یلیاز منزل ل یبرق (1

 به دوران ندیو بعد از من گو میگویسخن از عشقش / م نیچند یمگو سعد ندیگو (2
 ها

 شناسند یخراسان تو را م یبودم / کوچه ها دهیکاش من هم عبور تو را د (3

 لیبر آتش برد ز آب ن یبر خليل / گروه یگلستان کند آتش (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 و مجنون یلیاشاره به داستان ل: ۱ نهٔ یدر گز

 امام رضا در مشهد یاشاره به حضور و زندگ: ۳ نهٔ یگز در

 یو حضرت موس میاشاره به داستان حضرت ابراه: ۴ نهٔ یگز در

 ای ثیحد ه،یبه داستان، آ یااشاره چیاست که ه« ۲ نهٔ یگز»پاسخ درست  جهینت در
 عموم ندارد. یو آشنا برا یخیتار یتیروا

 –عمل  – رتیبص –حاجت  –اخالق » یاز کلمه ها یکیهم خانواده  نهیدر کدام گز -۶۶
 شود؟ یم دهید« قانع

 هست یچه کنم، گر نکنم / همه دانند که در صحبت گل خار  بتیصبر بر جور رق (1



 

 

زشت  یکنند و او خجل از پا نیکه هست، خلق / تحس یطاووس را به نقش و نگار  (2
 شیخو

 مرا یدانیدانم، تو م یاست / من اگر خود را نم نهییجوهر آ یخودشناس اجیاحت (3

 ذرات عالم است  یکند از مغرب آفتاب / کاشوب در تمام یطلوع م ایگو (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

حروف و الف  رییاست )مسالٔه تغ« ج یح » ای« ح و ج» ای« ح ا ج» شهٔ یر از« حاجت»
 .لیخواسته و آرزو و م ی( به معنیعرب یهاخانوادهدر هم ی

داشتن. تالش  یلیخواسته و آرزو و م یاست به معن شهیر نیاز هم «اجیاحت» نیهمچن
در  نی. همچنستیکه ن د،یایبه نظر ب «رتیبص»خانوادٔه هم« صبر» ۱ نهٔ یشده تا در گز

لق» ۲ نهٔ یگز به لحاظ معنا از  یدارد، ول« اخالق»با  یمشترک یحرفسه شهٔ یاگرچه ر« خ 
انحراف به سمت  یبرا ۴ نهٔ یدر گز« عالم» تیدو خانوادٔه متفاوت هستند. و در نها

 .ستندیخانواده ناست که به رغم شباهت به هم، هم« عمل»

 متفاوت است؟ گرید یها نهیبا گز نهیواژه مشخص شده در کدام گز ینقش دستور  -۶۷

  داریو نرگس ب یباشد که تو در خواب فیح /شیآخر چو بنفشه سر غفلت در پ یتا ک (1

 بهار یو نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشا لیکه تفاوت نکند ل یبامداد( 2

 انار  اقوتیعنب / فهم عاجز شود از حقه  نیشود از خوشه زر رانیعقل ح (3

 خفته، سر از خواب جهالت بردار ی/ آخر ا ندیگویخبرت هست که مرغان سحر م (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 هیغفلت = مضاف  ال ⃪( یهی)تشب یاضاف بیسر غفلت = ترک: ۱ نهٔ یدر گز

 هیصحرا = مضاف  ال ⃪ یاضاف بیدامن صحرا = ترک: ۲ نهٔ یگز در

 یانی= صفت ب نیزر   ⃪ یوصف بی= ترک نیخوشٔه زر  : ۳ نهٔ یگز در

 هیجهالت = مضاف  ال ⃪( یهی)تشب یاضاف بیخواب جهالت = ترک: ۴ نهٔ یگز در



 

 

 متفاوت است؟ گرید اتیبا اب تیمفهوم کدام ب -۶۸

 است پروردگار نیکردگار / که بر عالم ژهیبود و شیستا( 1

 دی/ کز عهده شکرش به در آ دیاز دست و زبان که برآ (2

 از هزار کرد؟ یکیآنکه شکر  ستیک ایرا که تواند شمار کرد؟ /  یفضل خدا (3

 است / شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار رونیز عدد ب ا،ینعمتت، بار خدا (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 یبعد نهٔ یدارد. سه گز« و حمد خداوند شیلزوم ستا»نخست اشاره به  تیمفهوم ب
 .کنندیم انیرا ب« خداوند شماریب یهانعمت یبشر در شکرگزار  یناتوان»مفهوم مشترک 

 .دیرا با دقت بخوان ریز تیحکا

 یکی نیمال اندوخت. عاقبت، ا گریعلم آموخت و د یکیدر مصر بودند.  رزادهیام دو
 شیتوانگر به چشم حقارت در درو ،یمصر شد. بار  زیعالمه عصر گشت و آن دگر عز

همانگونه در فقر بمانده است. گفت:  نیو ا دمینظر کرد و گفت: من به سلطنت رس هیفق
 افتم،ی غمبرانیپ راثیکرد که م دیبا یم شیمرا ب یتعال یبرادر، ش کر نعمت بار  یا
 ملک مصر. یعنی د،یفرعون و هامان رس راثیعلم و تو را م یعنی

 .دیپاسخ ده« ۷0»و « ۶۹» یباال، به پرسش ها تیتوجه به حکا با

 تر است؟ کینزد نهیبه مفهوم کدام گز تیحکا نیشده ا دیمفهوم تاک -۶۹

 ینادان ست،ی/ چون عمل در تو ن یخوان شتری، چندان که ب علم (۱

 / دلش را به دانش برافروختند اموختندینوشتن به خسرو ب( 2

 بام گلشن جان است / نردبان، عقل و حس انسان است ن،یعلم د (3

 گفت مر مرا نیچن زیخاطر عز نیدانش به از طال و به از جاه و مال و ملک / ا (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 است. «گاهیعلم بر ثروت و مقام و جا یبرتر » تیحکا دیمفهوم مورد تاک



 

 

 ندارد. یادهیفا عملیعلم ب: ۱ نهٔ یگز

 مند کردند.دادند و او را از دانش بهره ادیبه پادشاه سواد نوشتن : ۲ نهٔ یگز

به آن عقل و حس   دنیدرجٔه وجود انسان است و راه رس نیباالتر نیعلم د: ۳ نهٔ یگز
 انسان است.

 است. ییدانش بهتر از طال و ثروت و مال و فرمانروا: ۴ نهٔ یگز

 نهیآمده اند، به جز گز گریکدیدر تقابل با  ریز یهمه جفت واژه ها ت،یدر متن حکا -۷0
.... 

 مال –علم  (1

 زیعز –عالمه ( 2

 هیفق – شیدرو (3

 فقر –سلطنت  (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 تیبر اساس مفهوم حکا

 یگر یعلم آموخت، د یکی»مثل:  یاند در عبارتمقابل هم آمده قایدق« مال»و  «علم»
 «عمل

مه» مٔه مصر گشت  یکیعاقبت »مثل:  یاند در عبارتمقابل هم آمده «زیعز»و  «عال  عال 
 «مصر زیو آن دگر عز

 نیو ا دمیمن به سلطنت رس»مثل:  یاند در عبارتمقابل هم آمده« فقر»و  «سلطنت»
 «گونه در فقر بماندهمان

متضاد و متقابل داستان هستند و به تناسب در  تیوصف دو شخص یموارد همگ نیا
ا مقابل هم آمده مثبت داستان  تیهر دو در وصف شخص «هیفق»و  «شیدرو»اند. ام 

 .ستندیاند و مقابل هم نآمده



 

 

 

 

 

 

 

 

 یجواب ها انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحیمطالعات اجتماع یپرسش ها
عالمت « ۸0»تا « ۷۱» فیو شماره آن را در پاسخ برگ، از رد دیانتخاب کن شنهادشدهیپ
 .دیبزن

 نقاط باالتر است؟ رینسبت به سا ریدر کدام مختصات ز تیتراکم جمع -۷۱

1) 𝑁۳0° −𝑊۴0° 

2 )𝑁۳0° − 𝐸 ۱۱۵° 

3 )𝑆 ۴۵° − 𝐸 ۱۲0° 

4 )𝑆۱۵° − 𝑊۳0° 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

𝑁۳0° ییایدر مختصات جغراف تیتراکم جمع − 𝐸 ۱۱۵° نینخست رایو باالتر از ز شتریب 
در کل  نکهیقرار گرفته است و دوم ا نیچ یو در قسمت شرق اینقطه در شرق آس نیکه ا
بخش  ایها  نهیگز ری. سامیرا شاهد هست ییتراکم باال یدر بخش شرق یشمال مکرهیدر ن
 . یبخش جنوب ایدارند  یغرب

 برقرار نشده است؟ نهیدر کدام گز یرابطه علت و معلول -۷۲

 قاره کیدر  ییوجود تنوع آب و هوا ⃪متفاوت  ییایدر عرض جغراف یپراکندگ (1



 

 

طول روز و  رییتغ ⃪ نیزم یبودن محور قطب ها نسبت به مدار گردش انتقال لیما( 2
 سال یشب در ط

متعدد در  یرسم یوجود ساعت ها ⃪ عیوس ییایکشور در طول جغراف یگستردگ (3
 کشور کی

 مکرهیدر ن یانقالب زمستان یر یشکل گ ⃪شدن طول روز نسبت به طول شب  ادیز (4
 یجنوب

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 ییایجغراف دهیرابطه ، دو پد یوجود ندارد. در دو سو ۴ نهیدر گز یرابطه علت و معلول
 مختلف ذکر شده است.

 نادرست است؟ نیچهارگانه زم یها طیکدام عبارت درباره مح -۷۳

 دارد. نینسبت به سنگ کره در سطح زم یشتر یب یآب کره گستردگ (1

 را آب کره در بر گرفته است. یجنوب مکرهیاز ن یعیبخش وس (2

 .رندیتوانند در کنار هم قرار بگ یآب کره و سنگ کره هرگز نم( 3

 را پوشانده است. نیاست که دورتادور کره زم یطیهواکره، مح (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

هرگز در کنار  توانند یشده است که آب کره و سنگ کره نم دیتاک نیسوم بر ا نهیدر گز
توانند کنار هم قرار  یغلط است. هر دو م ییایجغراف لیبنا به دال نیکه ا رندیهم قرار گ

 سارها و ...کوهستان ها ، چشمه یها اچهیآب ها ، در ریز یهایمانند ناهموار رندیگ

 دهد؟ یما قرار نم اریرا در اخت ریکدام دسته از اطالعات ز ،یشاخص توسعه انسان -۷۴

 کشورها انیدر م یعلل و عوامل بروز نابرابر  (1

 کشورها انیموجود در م ینابرابر  زانیم (2

 مختلف جهان یدر کشورها یزندگ تیفیک (3



 

 

 یو بهداشت یاقتصاد ،یفرهنگ تیکشورها در وضع گاهیجا (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

آنچه از طرف  یپردازند و فقط به بررس یعلل نم انیبه ب یتوسعه انسان یشاخص ها
 پردازند. یاست ، م یها و در حد آمار کلگروه ها و دولت

با  یژگیمنصب وزارت در کدام و یو نامزدها یجمهور  استیداوطلبان انتخابات ر -۷۵
 مشترک هستند؟ گریکدی

 .هستند یاسالم یو اعالم نظر مثبت مجلس شورا دییتأ ازمندیتمام آنها ن (1

 افتیاجازه آغاز به کار خود را در مجلس در ،ییو انتخاب نها تیدر صورت کسب موفق (2
 کنند. یم

 است. یتحت نظارت مقام رهبر  مایعملکردشان مستق (3

 روند. یدولت به شمار م ئتیه یتمام آنها از اعضا (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

تحت نظارت  تیدر صورت کسب موفق دیمنصب وزارت با ینامزد ها زیداوطلبان و ن نیا
 کردن در مجلس به کار خود بپردازند. ادیمجلس و پس از سوگند 

به  ، یرانیا یبا کدام سلسله ها انیدستگاه خالفت عباس انیاختالفات موجود م -۷۶
عوامل »و  «یاختالفات مذهب» ،«یحکومت به قدرت یابیدست »عمدتا بر سر  بیترت
 بود؟ «یاسیس

 انیطاهر – انیسامان – انیصفار (1

 انیسامان – انیصفار – انیطاهر (2

 انیطاهر – هیبو آل – انیعلو (3

 انیصفار – انیعلو – هیآل بو (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

 بر سر به دست آوردن قدرت یابیو دست حکومتی اختالفات ← هیآل بو

 یو متفاوت بودن نوع نگرش مذهب مذهبی اختالفات ← انیعلو

 اند.بوده لیکه در حکومت دخ یاسیو عوامل عمده س یاسسی اختالفات ← انیصفار

 آمدها و ... مشابهت یها، پ نهیاز نظر زم« دوم یجنگ جهان»و « ۱۹0۷قرارداد » -۷۷
 نیاز موارد مشابهت و اشتراک ا نهیگز کدام با هم داشته اند. یادیز یاشتراک هاها و 
 ست؟ین دادیدو رو

 های سیروسها و انگل انیم یوجود همکار  (۱

 رانیدولت ا یاز سو یطرف یاعالم ب (2

 ها در اروپا یآلمان یر یها از قدرت گ یسیانگل ینگران (3

 رانیا نیسرزم یاشغال نظام (4

 است.« 2»صحیح گزینه  پاسخپاسخ : 

شود که در  یم دهید ییمشابهت ها ۱۹۱۹دوم به هم در قرارداد  یهم در جنگ جهان
 : میکرده ا یآنها را بررس نییجدول پا

 1919قرارداد  جنگ جهانی دوم 
 + + همکاری میان روس ها و انگلیس

 - + اعالم بی طرفی دولت ایران
 + + نگرانی از قدرت گیری آلمان ها

 + + اشغال نظامی ایران
 

و  کایدر منطقه آمر یاقتصاد یها هیپا یر یعوامل مؤثر در شکل گ انیب یبرا -۷۸
 تر است؟ قیدق نهیکدام گز ا،یاسترال

 ییآب و هوا یها یژگیو –ها  انوسیبه اق یدسترس (1

 مهم یوجود آبراهه ها – یرشد گردشگر  (2



 

 

 مهاجر یانسان یرویحضور ن – یوجود منابع غن (3

 دوم یوقوع جنگ جهان – کیاستراتژ تیموقع (4

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

داشتن  اریپس از انقالب فرانسه و در اخت یاقتصاد یها ازیبه سبب ن یوجود منابع غن
 یر یشکل گ یتر و موثرتر برا قیدق یبودند ، عوامل یقو یمهاجر که از نظر بدن یروین
 بودند. یاقتصاد یها هیپا

 

مربوط به کدام  بیبه ترت« نوع پوشاک»و « انفاق»، «قانون تیرعا» ،«ییدانا» -۷۹
 هستند؟ یفرهنگ یها هیال

 یرونیب -ی رونیب – درونی – یدرون (1

 یرونیب – درونی – یرونیب – یدرون (2

 درونی – یرونیب – یدرون – یرونیب (3

 یرونیب – یرونیب – یرونیب – یدرون (4

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

مانند ارزش ها و  یدرون یها هیشوند : ال یم میفرهنگ به دو قسمت تقس یها هیال
 مانند هنجار ها و نمادها یرونیب یها هیو ال دیعقا

 نوع پوشاک – انفاق – قانون تیرعا – ییدانا

 یرونیب        یدرون       یرونیب        یدرون

 نماد          دهیعق       هنجار          ارزش

 رد؟یگ یصورت م یبهره ور  شیافزا یدر راستا ریاز اقدامات ز کیکدام  -۸0

 یحمل و نقل عموم یاز سامانه ها یر یبهره گ (1

 نیدر نقاط دوردست زم یشهر  یدفن پسماندها (2



 

 

 یعیاستفاده نکردن از منابع طب (3

 نقاط ریبه سا هیصادرات گسترده منابع اول (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

و منابع شده  ستیز طیسبب حفظ مح یحمل و نقل عموم یاز سامانه ها یر یبهره گ
 مصرف شود. ازیبه اندازه مورد ن یشوند که وقت و انرژ  ینم یسبب یو از طرف

 یجواب ها انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحیعلوم تجرب یها پرسش
عالمت « ۹0»تا « 81» فیو شماره آن را در پاسخ برگ، از رد دیانتخاب کن شنهادشدهیپ
 .دیبزن

است و سر  ستادهیا بدون جرم یطرف اهرم کیاست،  لوگرمیک ۸0که جرمش  ایپور -۸۱
طناب  ایاهرم متصل است، در دستان اوست. پور گریبه طرف د گرشیکه سمت د یطناب

m را نیبکشد تا تعادل اهرم برقرار باشد؟ )شتاب جاذبه زم ییرویرا با چه ن

s210  فرض

 .(دیکن

 وتونین ۶00 (1

 وتونین ۴00 (2

 وتونین ۲00 (3

4 )800
 وتونین 3

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 
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روشن کردن المپ اتاق،  یخاص، برا یدر اتاق -۸۲
 یاست که با تابش پرتو شده نصب یمخصوص دیکل

و « ۱» هاز نقط یزر ینور ل یشود. پرتو ینور وصل م
رسم  ریو مس شودیم دهیتاب یبه صورت کامال افق

ی دنبال م Bو  Aفاف شی ها طیمح انیشده را از م
 نهیآ کی ن،یدر محل کادر خط چ میدانی . مکند
 یمحور اصل نیینور در پا یوجود دارد و پرتو یکرو

 ی( به آن برخورد مکند ی را به نقطه وسط آن وصل م نهیکه کانون آ یفرض یآن )خط
چه  Bو  A یها طیو غلظت مح نهیرسد. درباره نوع آ یم دیکند و پس از بازتاب، به کل

 است( یکامال افق نهیتوان گفت؟ )محور اصلي آ یم

 

 

 است. Bاز  شتریب A طیغلظت مح –کوژ  نهیآ( 1

 است. Aاز  شتریب B طیغلظت مح –کوژ  نهیآ (2

 است. Bاز  شتریب A طیغلظت مح –کاو  نهیآ (3



 

 

 است. Aاز  شتریب B طیغلظت مح –کاو  نهیآ (4

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

می شود  Bوارد محیط  Aهنگامی که پرتو از محیط 
از  Aاز خط عمود دور می کند پس در واقع محیط 

 غلیظ تر است. Bمحیط 

و در کادر می بایست آینه ی کوژ قرار گیرد ؛ زیرا 
 پرتو خروجی از آینه به صورت واگرا می باشد

 

حرکت  شروع کند. از لحظه یرها م یرا از ارتفاع لوگرمیک ۳به جرم  یحسين، جسم -۸۳
آن با زمان، مطابق  راتییغت کند که نمودار یبه سمت باال به آن اثر م ییرویجسم، ن

 نهیکدام گز م،یمانند مقاومت هوا صرف نظر کن گرید یروهایشکل روبه رو است. اگر از ن
t هدرباره حرکت جسم از لحظ s t تا لحظه 0 s است؟ )شتاب جاذبه  حیصح زمان 4

m را نیزم

s210 دیفرض کن). 

 

 

 

 است. شیهم در حال افزا یدر تمام زمان حرکت، تند (1

tدر لحظه  (2 s  است. یتند نیشتریب یجسم دارا 2

tتا لحظه  (3 s  .است شیو مقدار شتاب جسم در حال افزا یمقدار تند 2

tدر لحظه  (4 s شود و پس از آن جسم به  یلحظه تندي حسم صفر م کی یبرا 2
 کند. یسمت باال حرکت م

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

tطبق نمودار در لحظه  s نیروی رو به باال و نیروی رو به پایین با هم برابر می شود و  2
tدر واقع برآیند نیروها در این لحظه صفر است. اما در لحظه ی  s تندی لحظه ای  2

 .صفر نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 درست است؟ ریز نهیکدام گز -۸۴

هستند که در آنها ذرات جامد در ماده  ییها ها )تعليقه ها( محلول ونیسوسپانس (۱
 پراکنده شده اند. عیما

 .ستیاز آب حل شود، وابسته به دما ن یتواند در جرم مشخص یکه م یمقدار ماده ا (۲

 قرمز دارد. – یدر آب، رنگ نارنج دهایمحلول بازها در آب، رنگ بنفش و محلول اس (3

 متفاوت ساخته شده باشد. ای کسانیچند نوع اتم  ای کیاز  تواندی ماده خالص م (۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

 : سوسپانسیون ها مخلوط هایی هستند. 1گزینه 

: انحالل پذیری وابسته به دما می باشد و در یک دمای ثابت سنجیده می  2گزینه 
 شود.

در محلول اسید ها  PHدر محلول بازها در آب به رنگ رنگ و کاغذ  PHکاغذ  : 3گزینه 
 قرمز در می آیند. –در آب به رنگ نارنجی 

. کندی م دیرا تول CuCl2ی ونی بیترک( Z=  ۱۷در واکنش با کلر )( Z=  ۲۹مس ) -۸۵
 درست است؟ یونی بیترک نیدر باره ا نهیکدام گز



 

 

 دارد. بیترک نیا ونیاز آن شتریالكترون ب ۱0 بیترک نیا ونیکات (۱

وجود  ونیکات ۲00است،  ونیآن ۱00 یکه حاو یونی بیترک نیاز بلور ا یدر قطعه ا (۲
 دارد.

ی رخ م ییایمیفلز طال، واکنش ش یدر آب و افزودن مقدار  بیترک نیبا حل کردن ا (۳
 .دهد

 شود. یآن م یجوش محلول و چگال طهنق شیدر آب باعث افزا CuCl2حل کردن  (۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

CuCl Cu ,Cl

Cu e

Cl e

                         

 







   

   

  

2
2

2
29

17

29 2 27
17 1 18

27 18 9
 

Cu* به ازای هر یون  2  یون  2، ما نیاز بهCl  داریم ، چون واکنش پذیری طال از مس
 واکنش شیمیایی رخ نمی دهد. CuCl2کمتر است ؛ پس با ریختن مقدار طال در محلول 

 بیترت نیها به هم اتم) HCNبا فرمول  دیانیس دروژنیدرباره مولکول ه نهیکدام گز -۸۶
 به هم متصل اند( درست است؟

,F :ازیمورد ن اطالعات) O, N, C, H19 16 14 12 1
9 8 7 6 1 ) 

 یاشتراک وندیدر پ تروژنیکربن و ن یاتم ها نیآنکه مدار آخر اتمها کامل شود، ب یبرا( ۱
 .ردیگی شکل م

 یم ی( باقیوندیمشترک )ناپ ریالکترون به صورت غ کی تروژنیدر مدار آخر اتم ن (۲
 ماند.

 است. ژنیاتم ها برابر با تعداد نوترونها در اتم اکس نیمشترک ب یتعداد الکترونها (۳

اتم  نیمشترک ب یها تعداد الکترون رد،یاتم فلوئور قرار بگ دروژن،یاتم ه یاگر به جا (۴
 ها کامل باشد. همه اتم یشود تا مدار آخر ا شتریدو تا ب دیها با

 اختالف تعداد الکترون



 

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

Hمجموع تعداد الکترون های مشترک بین اتم ها برابر         C N  

 می باشد. 8برابر عدد است و تعداد نوترون های اتم اکسیژن  8عدد 

F C N  

و نحوه  ییشبکه غذا کی یرو به رو اجزا ریتصو -۸۷
موجود در  یدهد. اگر انرژ  یم ارتباط آنها را با هم نشان

 نهیکدام گز م،یریژول در نظر بگ ۱0000را « الف»جاندار 
 باشد؟ حیتواند صح یم

 یرا تا حد مولکول ها یتواند مواد آل یم« الف»جاندار  (۱
 کند. هیکربن تجز دیاکس ید مثل یساده ا

فتوسنتز مواد  ندیفرا یقادر است در ط« ج»جاندار  (۲
 کند. لیتبد یرا به مواد معدن یآل

 ژول است. لویک ۱00، «ب»به جاندار « الف»منتقل شده از جاندار  یانرژ  (۳

 ژول است. ۱0 ،«ی»به جاندار « الف»منتقل شده از جاندار  یانرژ  (4

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

جاندار )الف( یک تولید کننده می باشد بنابراین یک گیاه است و در واقع مواد معدنی 
 را به آلی پبدیل می کند.

درصد انرژی به جاندار دیگر می رسد. در واقع جاندار )الف( با  10در هر انتقالی ؛ فقط 
انرژی می رسد و به جاندار )ر( یا )هـ( و یا  J۱000انرژی به جاندار )ب( ،  J۱000تولید 
 انرژی می رسد. J۱0انرژی می رسد و به جاندار )ی( فقط  J۱00)د( 

 کیجاندار با کدام  نی. ادهدی جاندار را نشان م کیمثل  دینحوه تول ریز ریتصو -۸۸
 رد؟یگ یسلسله قرار م کیدر  ریاز موارد ز

. . 

. . . . 



 

 

 

 

 خزه( ۱

 بیآم (۲

 کپک نان (۳

 یباکتر ( ۴

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

شکل نشان داده شده تولید مثل مخمر )قارچ تک سلولی( به روش جوانه زدن را نشان 
سلسله ی قارچ ها می باشد. پس این دو در یک می دهد. همچنین کپک نان جزو 

 سلسله قرار می گیرند.

 یقالب دار طراح یکرم ها صیتشخ یبرا ییشناسا دیکل کیخواهد  یم یشاد -۸۹
 است؟ حیجانوران صح نیا صیتشخ یبرا ریکند. کدام صفت ز

 کاملدستگاه گوارش  -۳                 بدن بندبند -۲               بدن پهن -۱ 

 فراوان در سطح پوست یرگهایوجود مو -۴

 وجود دستگاه گردش آب -۵

 یزوائد حرکت یبدن دارا -۶

 ۶و  ۳،  ۱( ۱

 ۴و  ۲( ۲

 ۵( فقط ۳

 ۳( فقط ۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 



 

 

برای تشخیص کرم های قالب دار که جزو کرم های لوله ای هستند و دارای بدنی بند 
 دستگاه گوارش )ناقص( هستند.بند هستند و دارای 

بهترین روش برای شناسایی این کرم های قالب دار استفاده از صفت دستگاه گوارش 
 می باشد.

کرم قالب دار چون جزو کرم های انگلی )لوله ای( هستند دارای دستگاه گوارش کامل 
 نمی باشند.

شدن و دور شدن  کیاز نزد یناش بیبه ترت نهیمورد اشاره در کدام گز یها دهیپد -۹0
 سنگ کره است؟ یورقه ها

 اطلس انوسیگسترش بستر اق –رشته کوه زاگرس  جادیا( ۱

 آرام انوسیاطراف اق زیکمربند لرزه خ جادیا – سیتت یایدر جادیا (۲

 آرام انوسیاطراف اق زیکمربند لرزه خ جادیا –رشته کوه زاگرس  جادیا (۳

 اطلس انوسیگسترش بستر اق –و گندوانا از پانگه آ  ایلوراز یقاره ها جادیا (۴

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه پاسخ : 

ایجاد رشته کوه های زاگرس در اثر نزدیک شدن ورقه های قاره ای سنگ کره به یکدیگر 
 می باشد.)ورقه ی ایران و ورقه ی عربستان(

 یکدیگر می باشد. گسترش بستر اقیانوس اطلس در اثر دور شدن ورقه های اقیانوسی از

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 یجواب ها انیرا از م ریز یپرسش ها حی: پاسخ صحاتیاضیر یها پرسش
عالمت « ۱00»تا « ۹۱» فیو شماره آن را در پاسخ برگ، از رد دیانتخاب کن شنهادشدهیپ
 .دیبزن

 کدام عدد بزرگتر است؟ -۹۱

۱ ) 1002 

۲ )1464 

۳ )( ) 301
8 

۴ )( )432 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 

 

 

 

مقدار  -۹۲ n( n(A),n(B),n(C)  تواند باشد؟ یکدام عدد نم برابر (

 ( یک۱

 ( دو۲

 ( سه۳



 

 

 ( صفر۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 شود؟ یم جادیچند مثلث ا ر،یز یها از تقاطع چهار خط به معادله - ۹۳

y x

y x

y x

y x

 

  

 

 

1401 3
2022 3

3 1401
3 2022

 

 ( یک۱

 دو (۲

 ( سه۳

 چهار (۴

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

ولی عرض از مبداهای متفاوت پس موازی هستند شیب برابر دارند ؛  ۴و  ۳خط های 
 دارند.

 شیب مثبت و عرض از مبدا منفی ۱خط 



 

 

 مبدا مثبتشیب منفی و عرض از  ۲خط 

 ۲اگر خط ها را به صورت فرضی رسم کنیم شکلی مانند شکل باال به دست می آید که 
 مثلث در شکل ایجاد شده است.

. خارج میکرده ا میتقس ۴درجه  یا چندجمله کیرا بر  ۸درجه  یچند جمله ا کی -۹۴
 باشد؟ تواندی م نهیکدام گز م،یتقس نیا ماندهیقسمت و باق

xخارج قسمت ( ۱ x 2 3 x ماندهی و باق 1 x 2 3 1 

xخارج قسمت  (۲ x 4 3 xمانده  یو باق 1 x 2 3 1 

xخارج قسمت  (۳ x 2 3 x مانده یو باق 1 x 4 3 1 

xخارج قسمت ( ۴ x 4 3 xمانده  یو باق 1 x 4 3 1 

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

کمتر  هیاز درجه مقسوم عل ماندهی، درجه باق یبر چند جمله ا یچند جمله ا میدر تقس* 
. است ۴کمتر از  ماندهیدرجه باق نیباشد بنابر یم ۴ هی. از آنجا که درجه مقسوم علاست

 باشد. یم ۲ ایو ۱ یها نهیاز گز یکیپس جواب 

 دیبا میجمع کن ماندهیباق باو  میکن هیاگر خارج قسمت را ضربدر مقسوم عل یاز طرف** 
 .دیمقسوم بدست آ

،  میضرب کن ۴درجه  هیباشد که اگر در مقسوم عل یم ۲، درجه ۱ نهیخارج قسمت در گز
 است. ۸که مقسوم ما درجه  یشود در حال یم ۶درجه  تیحاصل نها

 

 

نباشد  B رمجموعهیز Aباشند و  یته ریدلخواه و غ یدو مجموعه عدد Bو  Aاگر  - ۹۵

درست  ریز یباشد، چه تعداد از گزاره ها« A هعضو مجموع نیبزرگ تر» یبه معنا A و
 است؟



 

 

(A B) A B

A B (A B)

(A B) A

  

  

 
 

 ( یک۱

 دو (۲

 ( سه۳

 صفر( ۴

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 بررسی گزاره ها :

 برای گزاره های اول و دوم می توانیم مثال نقض بیاوریم.

 

(A B) A B???

A B (A B)
(A B) A B

      A B

  

     
  

    


7 7

7 5 2
 

 

 

A B (A B)???

A B , , (A B)
A B (A B)

      A B

  

     
  

 



  

3 5 7 7
7 5 12

 

(A B) A  

Aاز آنجا که  B  زیر مجموعهA  می باشد ؛ بنابراین بزرگترین عضوA B  حتما درA 
 نیز وجود دارد.



 

 

 بنابراین فقط گزاره سوم درست است.

موجود در هشت گوشه  ی، هرم ها۴ الیمکعب با طول  کیمطابق شکل روبه رو، از  -۹۶
ها را به هم وصل کرده است و محل برشها را  الیوسط  نها،ی. خط چمیبر یرا م آن

 مانده چقدر است؟ یجسم باق یدهد. مساحت جانب ینشان م

۱ )( )16 3 3 

۲ )( )16 4 3 

۳ )( )12 4 3 

۴) ( )12 3 3 

 

 است.« 1»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 بوده است. مساحت کلسوال احتماال طراح منظورش  نیدر ا***توجه*** 

 شود. یم جادیا ریمانند شکل ز ی. شکل میهشت هرم موجود در گوشه ها را جدا کن اگر

 دیآ یبدست م یاز به هم وصل کردن وسط اضالع مربع ، مربع -۱
توان  یم نیاست )همچن هیمساحتش نصف مساحت مربع اول که

از رابطه 
قطر×قطر
،  دیجد یر مربعطق – آن را بدست آورد مساحت ۲

 است( هیاضالع مربع اول

 یاالضالع م یشده در گوشه ها ، مثلث متساو جادیا یمثلث ها -۲
 باشند.

𝑆 االضالع: یفرمول محاسبه مساحت مثلث متساو -3 =
۳√×۲(ضلع)

۲ 

2طبق رابطه فیثاغورس اندازه اضالع مربع های کوچک   است. 2

 



 

 

 : میکن یم فیتعر نیرا چن* aباشد،  یعیعدد طب کی aاگر  -۹۷

 * aکوچک تر است =  aکه از  aشمارنده  نیتر بزرگ

 ** ۳0* =  ۱۵=  ۵ نی* و بنابرا ۳0=  ۱۵عنوان مثال:  به

مقدار  نیشتریب****  bکه مقدار  میانتخاب کرده ا یا را به گونه ا یهشت رقم عدد
 است؟ یچند رقم****  bصورت، عدد  نیممکن باشد. در ا

 پنج (۱

 شش (۲

 هفت (۳

 هشت( ۴

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 .خواهد یمقدار ممکن را م نیشتریسوال ب

 نیشتریکه ب یشمارنده عدد که از خود عدد کوچکتر باشد ، در حالت نیبزرگتر میدان یم
 باشد. ینصف عدد است که در اعداد زوج م میمقدار ممکن را بخواه

 نیکه بزرگتر دیشو ینکته م نیمتوجه ا دیکن یاعداد مختلف را بررس یشمارنده ها اگر
 نصف عدد است( یمساو ایشمارنده )بدون در نظر گرفتن خود عدد( کوچکتر 

شود  یعمل تکرار م نیو چون چهار بار ا میعدد باش نیدر اعداد زوج دنبال ا دی* پس با
 نیبزرگتر یعنیکه تا چهار مرتبه بتوان آن را نصف کرد  میرا انتخاب کن یعدد دیپس با
 (۱۶بر  میتقس یعنیچهار بار نصف کردن پس .)۱۶بر  ریبخش پذ یرقم ۸عدد 

کرد، خارج قسمت بعد  میتقس ۱۶بر  را ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ است یکار هم ساده است کاف نیا
،  میرا خواست یرقم ۸مورد نظر ماست و اگر خود عدد  شمارنده از حذف اعشار همان

تا خود عدد  میضرب کن ۱۶( را در یتوان خارج قسمت )بعد از حذف قسمت اعشار  یم
 .دیهم بدست آ یاصل
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𝑏۶۲۴۹۹۹۹ عدد ۸ رقمی× ۱۶ = ۹۹۹۹۹۹۸۴ 

aاگر بدانیم  -۹۸ b  وc d کدام گزاره می تواند درست باشد؟ ، 

۱ )b d a c   

۲ )b d a c   

۳ )d a c b   

۴ )b c a d   

 است.« 2»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 نهیتواند درست باشد ، نه همواره درست گز یکه م یاست گزاره ا *توجه* سوال گفته
 باشد. یم ۲ نهیهستند و نادرست جواب سوال گز یکیهر سه  ۴و  ۳و  ۱ یها

     a b

     c d     

a c b d





  

 

به دو طرف  نیمع یاضافه کردن مقدار ) ییجابجا کیهم با  ۴و  ۳ یها نهیگز در
که نادرست  میکه در باال نشان داده ا میرس یم ۱ نهیبه همان رابطه در گز باز( ینابرابر 
 است.

 : ریمحور اعداد به شکل ز یرو Aمجموعه  شینما -۹۹

 

 است: ریمحور اعداد به شکل ز یرو Bمجموعه  شینما و



 

 

A همجموع شینما B تواند باشد؟  ینم ریاز موارد ز کیمحور اعداد به شکل کدام  یرو
کوچکتر بودن طول بازهها  ایها، مالک بزرگتر  شکل یو اندازه پاره خط ها رو تی)موقع

 .(ستیآنها، ن ینقاط ابتدا و انتها تیموقع ای

1) 

2)  

3)  

4)  

 

 است.« 3»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 

 کل حالت هایی که داریم به صورت زیر است :

 



 

 

باشد، به رنگ  ایگو یرا که طول و عرض آنها عدد یدر صفحه مختصات، همه نقاط -۱00
 نادرست است؟ نهی. کدام گزمیآور یزرد در م

 آن قرار ندارد. یرو ینقطه زرد چیوجود دارد که ه یراست یخط (۱

 نقطه زرد قرار دارد. شماری آن ب یوجود دارد که رو یراست یخط (۲

 آن قرار دارد. ینقطه زرد رو کیوجود دارد که تنها  یراست یخط (۳

 آن قرار دارد. یوجود دارد که تنها دو نقطه زرد رو یراست یخط (۴

 است.« 4»پاسخ صحیح گزینه  پاسخ :

 


