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د سؤال انم ردس  تعدا

 السؤ ۸ ی آسمانی قرآن و هدهی

 سؤال ۱۰ افرسی

 سؤال ۷ مطالعات اجتماعی

 سؤال ۵ تفکر و ژپوهش

 سؤال ۱۰ علوم تجربی

 سؤال ۱۵ ریاضیات

 سؤال ۱۵ هوش تحلیلی

داهی ردخشان ورودیآزمون  استعدا  

 سصوطار آظٖٔٛ:

ٟ ُطا٦ٗ، ذٞا١كٜ٘س اؾت هجْ اظ پبؾد ث٠ ؾؤاالت پػٝظ٘ٚ آضظ٥ٝ ٗٞكو٨ت ثطا٥ ق٘ب زاٛف

 آظٗٞٙ ث٠ ٗٞاضز ظ٧ط تٞج٠ ٨ًٜس:

 ْٗاؾت.زلیمٝ  ۹۰ٝ ٗست ظٗبٙ آٙ ای چٙس ٌعیٙٝ ؾؤاَ ۷۰ا٧ٚ آظٗٞٙ قب 

ٚزض ا٧ٚ آظٗٞٙ ٗجبظ ٨ٛؿت. ٝ ١٘طاٟ زاقتٚ تٔلٚ ١٘طاٟ حؿبةاؾتلبزٟ اظ ٗبق٨ 

ٞز ثجطٛس ٠ً تب پب٧بٙ آظٗٞٙ زض جٔؿ٠ ٥ ؾؤاالت ضا ثب ذتٞاٜٛس زكتطچ٠كوػ زاٝؼٔجب٦ٛ ٦ٗ

 .حعٞض زاقت٠ ثبقٜس

 ٥ ٜٗل٦ زاضز. ثطا٥ ؾؤاالت ثسٝٙ ٛ٘طٟ ٥1 ٗخجت ٝ ١ط پبؾد ؿٔػ ٛ٘طٟ ١3ط پبؾد صح٨ح

 قٞز.، اٗت٨بظ٥ زض ٛظط ُطكت٠ ٦٘ٛپبؾد

ٟ٥ قسٟ ض٥ٝ پبؾرجطٍ ضا ثطا٥ ٗكب١س٥ٟ زضد٥ قٜبؾٜب٥٠ٗ زاٝؼٔج٦ ٝ ق٘بضٟق٘بض

 ٨ًٜس. ًبضٛب٠ٗ ٧بززاقت

 پص٧ط اؾت.اٌٗبٙ «ٔبخ»ذص ٗجٞظ ًتج٦ اظ اچبح ٝ تٌخ٨ط ا٧ٚ زكتطچ٠ ت٢ٜب ثب 

ٟ٥ ٥ ًبضٛب٠ٗث٠ ثرف ٗكب١سٟ آظٗٞٙؾبػت ثؼس اظ ثطُعاض٥  ٥48 ًبضٛب٠ٗ ثطا٥ ٗكب١س

 exam.maakh.comا٧ٜتطٛت٦ ٗبخ ثط٧ٝس.  ؾب٧تٝة٥ ؾ٘پبز زض صلح٠

ٟاٛجبٕ قسٟ اؾت.ی علمی ماخ میتهکا٧ٚ آظٗٞٙ تٞؾػ  ؾؤاالت٥ ؾبظ٥ زكتطچ٠آٗبز 

 

زاٚعّت ذب٘ٛازٌی ی زاٚعّجیقٕبضٜ   

1396-97ؾبَ سحصیّی   

ثٟكز ٔبٜاضزی 14  

زلیمٝ ۹۰ٔسر آظٖٔٛ:  انتشارات گامی تا فرزانگان   

 ٘بْ زاٚعّت
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یصفحٝ 2  

وند ب هب  ی مهرباندهخشاینانم خدا   

 

 

 َٞب ضا ا٘شربة وٙیس. عیٙٝسط ثب زیٍط ٌ ی ٘بٕٞبًٞٙ ٌعیٙٝ 3سب  1ٞبی  زض ؾؤا 

   

1- 1-     2-         3-    4- 

 

2- 1-     2-         3-    4- 

 

3- 1-     2-         3-    4- 

 

  سط ضا ثطای دط وطزٖ ػبی ذبِی ا٘شربة وٙیس. ی ٔٙبؾت قسٜ، ٌعیٙٝثب سٛػٝ ثٝ سصبٚیط زازٜ  12سب  4ٞبی  دطؾفزض 

4- 

 

 1-     2-     3-   4- 

5- 

 

 1-     2-     3-   4- 

6- 

 

 1-     2-     3-   4- 

 

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّهوش تحلیلیهای سؤال – آق

 ػالٗت ثع٨ٛس. 15تب  1ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آ٨ًٜٙس ٝ ق٘بضٟ
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یصفحٝ 3  

7- 

 

  1-           2-     3-   4- 

8- 

              1-      2-           3-   4- 

 

9- 

              1-      2-           3-   4- 

۰۰- 

              1-      2-           3-   4- 

 

11- 

              1-      2-           3-   4- 

 

12- 

              1-      2-           3-   4- 

 

 َٞب، ثٝ سصٛیط زازٜ قسٜ  سٛاٖ ٘مغٝ ضا زض ػبیی لطاض زاز وٝ ػبیٍبٜ آٖ ٘ؿجز ثٝ قىُ زض وساْ ٌعیٙٝ ٔی 14 ٚ 13ٞبی  زض ؾؤا

 ٕٞب٘ٙسسط اؾز؟

13-   1-  2-       3-         4- 

 

14-   1-  2-       3-         4- 
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یصفحٝ 4  

  زٞس؟ ؾبظیٓ. وساْ ٌعیٙٝ سصٛیط ایٗ ٔىؼت ضا ثٝ زضؾشی ٘كبٖ ٔی ی زازٜ قسٜ، یه ٔىؼت ٔی ، ثب قىُ ٌؿشطز15ٜدطؾف زض 

 

15-    1-       2-              3-     4- 

 

 

 

 

 ضسجبط ٔؼٙبیی ثیكشطی زاضز؟( ا12)حؼطار/« ٚٓ ال یٓغْشَتٕ ثٓؼٕضُىُٕٓ ثٓؼٕضبً»وساْ ثیز ظیط ثب ٔفْٟٛ ػجبضر قطیف لطآ٘ی  -16

 ثب ا٠ٌٜ٧ ؾرٚ ث٠ ٓؽق آة اؾت/ ًٖ ُلتٚ ١ط ؾرٚ صٞاة اؾت -1

 الف اظ ؾرٚ چٞ زض تٞاٙ ظز/ آٙ ذكت ثٞز ٠ً پط تٞاٙ ظز -2

 ًٖ ٥ُٞ ٝ ُع٧سٟ ٥ُٞ چٞٙ زٔض/ تب ظ اٛسى تٞ ج٢بٙ قٞز پٔط -3

 ١ط آٙ ًٞ ثطز ٛبٕ ٗطزٕ ث٠ ػبض/ تٞ چكٖ ٦٧ٌُٞٞٛ اظ ٥ٝ ٗساض -4

 سطی زاضز؟دیبْ سصٛیط ضٚ ثٝ ضٚ ثب ٔفْٟٛ وساْ ػجبضر قطیف لطآ٘ی اضسجبط ٘عزیه  -17

  (11)حجطات/  َٝٓٓب تََٜبثٓعُٝا ثِبْٓأَْٓوَبةِ -2   (11)حجطات/ َٓب ٧ٓؿٕرَطْ هَٕٕٞٗ ْٗٙٚ هٍَٕٕٞ -1

 (12)حجطات/ اجٕتَٜٙجٔٞا ًَخ٨ٙطًا َٗٙٚ آظَِّّٚ -4   (11)حجطات/  َٝٓٓب تَْٔ٘ٙعُٝا أَْٛلُؿٌُٖٕٓ -3

 زاضز؟ وٕشطیوساْ ػجبضر قطیف لطآٖ وطیٓ ثب قؼط ظیط اضسجبط ٔؼٙبیی  -18

ا٘س/ زضذز، یه ٔفْٟٛ اؾز/ زضیب، یه ٔفْٟٛ  / ثٝ ػبی ایٙىٝ ثٙكیٙٙس، ایؿشبزٜٞب زض آٖ ػٟبٖ لطآٖ ٔصٛض اؾز/ ٚ آیٝ»

 ()ظ٘سٜ یبز ؾّٕبٖ ٞطاسی «بٖ ضا سالٚر وٙیٓاؾز/ ػٍُٙ ٚ ذبن ٚ اثط/ ذٛضقیس ٚ ٔبٜ ٚ ٌیبٜ/ ثب چكٓ ٞبی ػبقك ثیب/ سب ػٟ

 (34)اثطا٨١ٖ/  ا٠َّٔٓٔ آَّص٥ٙ ذََٔنَ آؿٛ٘ٓبٝٓاتٙ ٝٓآْأَضٕضٓ -2  (7)ضح٘ٚ/  ٝٓ آؿٛ٘بءٓ ضٓكَؼ٢ٓب ٝٓ ٝٓظَغٓ ا٨ْ٘ٓعاَٙ -1

ْطِ -4   (5)ضح٘ٚ/  ٘ٓطُ ثِحٔؿٕجٓبٍٙآكَّٕ٘ؽٔ ٝٓآْوَ -3  (17)ه٘ط/  َٝٓٓوَسٕ ٧ٓؿٛطَْٛب آْوُطْآَٙ ٓٙٔصًِّ

 زاضز؟ وٕشطیقؼط ظیط ثب ٔفْٟٛ وساْ آیٝ ی قطیف لطآٖ وطیٓ ٕٞبٍٞٙی   -19

 یه قبذٝ ی ٌُ، ٟٔط ٚ ٔحجز/ یه قبذٝ ٌُ، دطٞیعٌبضی

 زاضییه قبذٝ ٌُ، زیساضِ ذٛثبٖ/ یه قبذٝ ٌُ، ٕٞؿبیٝ

 (12)حجطات/ إَِّٙ ثٓؼٕطٓ آظَِّّٚ إِحْٖٗ -2    (83)ثوطٟ/ ُٞٓٞا ّٜٓٙٔبؼ حٔؿًٜبٝ هُ -1

 (195)ثوطٟ/ اَحٕؿُٜٙٞا إَّٙ اهللَ ٧ٔحٙتٔ آ٘ٔحؿ٨ٜٚ -4   (10)حجطات/ أَذ٧ٌَُٕٖٕٓٞ كَأَصٕٔٙحٔٞا ث٨َٕٓٚ -3

 ؟زاضز زٚضسطیی  ٔؿئِٛیز ٞبی دیبٔجطاٖ اِٟی اقبضٜوساْ ػجبضار قطیف لطآ٘ی، ثٝ  -0۰

 (25)ثوطٟ/  ٝٓ ثٓكطِ آَّص٧َٙٚ ءٓاُٜٗٓٞا ٝٓ ػُٓ٘ٙٔٞا آصٔٙحٓتٙ أََّٙ ٢ُٖٕٓٓ جَّٜٓتٚ -2   (21)ٗجبز٠ٓ / ٦ًَتَتٓ ا٠َّٔٓٔ َٓأَؿٔٙجَّٓٚ أَٛب ٝٓضٔؾٔٔ -1

 (25)حس٧س/  وٙؿػٙٝٓأَٛعَٜٓب ٗٓؼ٢ٖٓٔٔ آٌٙتبةٓ ٝٓا٨٘ٓعاَٙ ٨ٙٓٓوٕٞٓ آّٜبؼٔ ثِبٓ -4  (8ٝ آطؾّٞ ٧سػًٖٞ ٓتٜٞٗٞا ثطثٌٖ )حس٧س/  -3

 زاضز؟ وٕشطیی قطیف ظیط ثب ٔٛضٛػبر الشصبزی اضسجبط  وساْ آیٝ  -21

 (111)ٛؿبء /  ْٝٓٗٓٚ ٧ٌْٓؿٙتٕ إِحْٖ٘ب كَئَِّٛ٘ٓب ٧ٌْٓؿٙج٠ٔٔ ػَٓٔى َٛلْؿ٠ٙٙ -2  (19)شاض٧بت/  ٝٓك٦ٙ إَٔٗٞٓا٢ِٖٕٙٓ حٓن ّ ٓٙٔؿّٓبئِْٙ ٝٓآْ٘ٓحٕطُِٕٝ -1

 (152)اٛؼبٕ/  إَٔٝكُٞا ا٨ٌََْْٕٓ ٝٓا٨ْٙ٘ٓعَاَٙ ثِبْٓوٙؿٕػٙ -4   (3)اٛلبّ/  َٙٝٓٗٙ٘٘ب ضٓظٓهٜب١ٖٔ ٧ٜٔلٙوٞ -3

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّی آسمانیهای قرآن و هدیهسؤال – ة

 ػالٗت ثع٨ٛس. 23تب  16ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آٙاٛتربة ٨ًٜس ٝ ق٘بضٟ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=55&AID=7
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یصفحٝ 5  

 سطی زاضز؟ٔفْٟٛ سصٛیط ضٚثٝ ضٚ ثٝ دیبْ وساْ ػجبضر قطیف لطآ٘ی اقبضٜ ی ٘عزیه  -22

   (60)ْٛ٘/  ٝٓأَْٛعََّ ٌَُٖٕٓ َٗٙٚ آؿّٓ٘ٓبءٙ ٗٓبءٖ -1

 (152)اٛؼبٕ/  ؿٕػٙٝٓإَٔٝكُٞا ا٨ٌََْْٕٓ ٝٓا٨ْٙ٘ٓعَاَٙ ثِبْٓوٙ -2

   (31)اػطاف/  ٝٓ ًُُٔٞا ٝٓ اقطَثٔٞا ٝٓ ٓـب تُؿطِكُٞا -3

 (49)ه٘ط/ إَِّٛب ًَُّْ ق٦َٕءٚ ذََٔوَْٜبٟٔ ثِوَسٓضٍ -4

 

 

 قؼط ظیط ثٝ ٔفْٟٛ وساْ ػجبضر قطیف لطآ٘ی اقبضٜ ی ٘عزیه سطی زاضز؟  -23

 ٚ قجٓ ای ٘بْ سٛ ضٚییسٜ ثٝ ٌّساِٖ ِجٓ/ زض ٔطحٕزِ سٛ غٛعٝ ٚض، ضٚظ»

 «زض ذبنِ عّت، ثصضِ زػب وبقشٝ اْ/ ثبضاٖ اػبثزِ سٛ ضا ٔی عّجٓ

 (185)آّ ػ٘طاٙ /  ًُُّْ َٛلْؽٍ شائٙو٤َُ إْٓ٘ٓٞتٙ -2    (35)ٛٞض /  ْٗٙٚ قَجٓط٣ٍَ ٗٔجبض٤ًٍَٓ ظ٧ٕٓت٤ٍَُٛٞ -1

 (33)اٛج٨بء /  آَّص٥ ذََٔنَ ا٨ََّْٕٔٓ ٝٓ ا٢َّٜٓبضٓ -4  (29)ضح٘بٙ /  ٠ُٔٔ ْٗٓٚ ك٦ٙ آؿٛ٘بٝاتٙ ٝٓ آْأَضٕض٧ِٓؿٕئَ -3
 

 

 

 

 ػفز ٞٓ ٞبی ٚاغٜ ٔیبٖ ظیط، ٞبی یٌٙٝع ی ٕٞٝ زض. اؾز ثطلطاض ضٚقٙی ٔؼٙبیی اضسجبط «ؾطٚزٖ» ٚ «قؼط» ٞبی ٚاغٜ ٔیبٖ -24

 ...ػع ثٝاؾز؛  ثطلطاض ٔؼٙبیی اضسجبط ،ٞبی ٞط زٚ ػفز ٚاغٜ ٚاغٜ

 اككبٛسٙ ٛـ٠٘، - ُؿ٨رتٚ تبض، -2   ١طاؾ٨سٙ  تبض٦ٌ٧، - ؾتٞزٙ ١ٜط، -1

 پطٝضزٙ زا٠ٛ، - اٛسٝذتٚ ٗبّ، -3   ثطا٨ِٛرتٚ  ضٝح٠٨، - ِٛبقتٚ زكتط، -3

قٛز، دٙغ  ٔی آغبظ...« ٘كؿز وكشی زض غالٔی ثب دبزقبٞی ی ػّٕٝ ثب وٝ دٙؼٓ، فبضؾی وشبة زض ؾؼسی ٌّؿشبٖ حىبیز اظ -25

 ا٘س؟ وساْ چٟبضْ ٚ زْٚ ػجبضر وٙیٓ، تٔطسّ زضؾشی ثٝ حىبیز اصُ ٔغبثك ضا ٞب ػجبضر ایٗ اٌط. ثطٌعیسیٓ ضا ظیط ػجبضر

 . بفزی آضاْ ٚ ثٙكؿز ای ٌٛقٝ ثٝ ثطآٔس، چٖٛ. ة   . ذٛضز غٛعٝ چٙس، آ. ثبضی

 .افشبز ا٘سأف ثط ِطظٜ ٚ ٟ٘بز زض ظاضی. ر  . ٌطزا٘ٓ ذبٔٔف عطیمی، ثٝ ضا اٚ ٔٗ. ح

 .آٚیرز وكشی بٖؾىّ زض زٚزؾز ثٝ. ص

 «ث» ٝ «ح» -4   «ة» ٝ «ح» -3  «ة» ٝ «ت» -2  «ث» ٝ «ت» -1

 ؟زاضز یكشطیث أالیی ٞبی غّظ ٌعیٙٝ وساْ ،«ٚاغٜ ٌطٜٚ» ٞط ٔؼٙبیی ی ضاثغٝ ثٝ سٛػٝ ثب -26

 تـ٨٨ط ٝ تٔر٨ص - ؿطك٠ ٝ حجطٟ - ت٨٘بض ٝ تؿ٦ٔ  -2  ٗالؼلت ال٧ن -احتعاظ ٝ حطًت - ص٨ق ٗٞؾٖ -1

 حجٕٞ ٝ ح٠ٔ٘ - هسضزاٙ ٝ ُصاض حن - ٗكتبم ٝ ضاؿت -4  ؾحبة ٝ صرطٟ - ٗص٨جت ٝ ٗكوت - ٢ٛب٧ت ٝ ؿب٧ت -3

 ؟٘یؿز آٖ ی دسیسآٚض٘سٜ اظ ثطٌطفشٝ ازثی اطط وساْ ٘بْ -27

  ٛب٠ٗ ٗطظثبٙ -4   ؾؼبزت ٨٘٨ًب٥ -3   ث٢٨و٦ تبض٧د -2   ٛب٠ٗ هبثٞؼ -1

 اضسجبط ٞب إِظُ ضطة وساْ ثب قٛز، ٔی آغبظ «ٔٛضی زیس ؾّیٕبٖ زض، ضاٞی ثٝ» ٔصطاع ثب وٝ «سالـ ٚ وبض» زضؼ حىبیز دیبْ -28

 زاضز؟ ثیكشطی

 . اؾز ثؿیبض زؾز، ثبالی زؾز( ة  . اؾز سبظٜ ثٍیطی، آة اظ ٚلز ٞط ضا ٔبٞی( آ

  ثبظی ٔؼّك ٚ غبظی دیف( ر   . قٛز ٕ٘ی ٔیؿط ٌٙغ ض٘غ، ٘بثطزٜ( ح

 ذٛیف ثبظٚی ثٝ سٛا٘ی سب ثرٛض( ص

 «ث» ٝ «ح» -4   «ت» ٝ «ث» -3  «ت» ٝ «ة» -2  «ح» ٝ «آ» -1

س ٝ ١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ٨ًٜ ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّفارسیهای سؤال – د

 ػالٗت ثع٨ٛس. 33تب  24ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آٙق٘بضٟ

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=35
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=35
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=21&AYID=33
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یصفحٝ 6  

ضٞب ضا وٙٙس. ایٗ اثعا ؾرٗ ذٛز ضا ظیجبسط ٚ اططٌصاضسط ٔی ٔرشّف، ٞبی قیٜٛ ٚ اثعاضٞب اظ اؾشفبزٜ ثب ٘ٛیؿٙسٌبٖ، ٚ قبػطاٖ -29

 ؟٘یؿزثیز زضؾز  وساْ ثطای قسٜ شوط «ازثی ی آضایٝ» ٘بٔٙس، ٔی« ازثی ی آضایٝ»

 تكج٠٨  اؾت ؾٜجْ ٝ ال٠ٓ اٛسضٝٙ، ثبؽ ث٠/  اؾت ُْ ؾطاؾط ثٞؾتبٛف ٠٘١ -1

 تعبز ٢ًٚ  قبذؿبضاٙ ؾجع ُطزز/ ٛبضٝٙ  زضذت ٛٞ آضز ثطٍ -2

 ٗجبٓـ٠ ثطـ  اظ ذٞٙ ضٝز چٞٙ كطٝض٧رت/  ؾطـ ثط اظ ٜساذتث ٝ ت٨ؾ ثعز -3

 ثرك٦ قرص٨ت  قٌٟٞ ًؽ ثط ٛساضز ظ٧طاا/  ًٟٞ ٝ ؾَٜ زّ ثٜبٓس ٛبزاٙظ  -4

 اؾز؟ ػبزی ی ٘ٛقشٝ ٔب٘ٙس ٞب، ٚاغٜ ٌطفشٗ لطاض سطسیت ظیط، ثیز وساْ زض  -۰۰

 ذ٨٘س٥ زٕ ١ط ُطاٙ ثبض ٝظاٙ/ ًك٨س٥  ؾٞ ١ط ضا ذ٧ٞف ظح٘ت ث٠ -1

 پطًبٟ چٞٙ پط٧س٥ ثبز٥ ١ط ظ/ ضاٟ  اظ اكتبز٥ ثطٝٙ ُطز٥ ١ط ظ -2

 سُصاضٛ پب٦٧ ؾطت ثط ٗجبزا/ ض١ِصاضٛس  ٗطزٕ ٝ جب ا٧ٚ اؾت ضٟ -3

 كطزا ضا ٗؿپبض اٗطٝظ ضٟ/  ث٨ٜب ٝ ثبـ ػبهْ تسث٨ط ٠ُ -4

 ثرٛا٘یس. زلز ثٝ اؾز، «ؾٙبیی» اظ بػبسیٔٙ وٝ ضا ظیط ٞبی ثیز **

 ضإٞٙب صسق، ثٝ ضا ذطز ای/  آضا ػبٖ آفطیٗ ػٟبٖ ی. ا1

 اؾز ػبٖ اٚ سٛا٘سض طٙبی اظ/  اؾز ٌطزاٖ وٝ ظیبٖ ٞط زٞبٖ، زض. 2

 ٘یؿز آٌٝ وٕبِز اظ ػبٖ ٚ ػمُ/  ٘یؿز ضٜ سٛ ٙٝو ثٝ ضا ٔب زَ. 3

 ٍكبیث زضی ضا زیسٜ ٔطزْ/  ثٕٙبی ضٞی ضا ٌٕطاٜ زَ .4

 (ٔطزٔه: ٔطزْ - چیع ٞط دبیبٖ ٚ حمیمز: وٙٝ)

 .زٞیس دبؾد« 33» سب« 31» ٞبی دطؾف ثٝ ثبال، ٞبی ثیز ثٝ سٛػٝ ثب  **

 ؟قٛز ٕ٘ی یبفز ای ذب٘ٛازٜ ٞٓ ٚاغٜ وساْ ثطای ثبال، ٞبی ثیز زض  -31

 تصس٧ن -4    ٠ٜ٢ً -3   ْتؼوّ -2   تٌبْٗ -1

 ؟قٛز ٕ٘ی یسٜز ثبال ٞبی ثیز زض ظیط، ٔٛضز وساْ  -32

 ٜٗبزا -4   اٗط٥ ٥ ج٠ٔ٘  -3  ٟٜٗبظط -2  «ث٠» ٥بٗؼٜ زض  «ضا» -1

 قٛز؟ ٔی زیسٜ سطی ضٚقٗ صٛضر ثٝ ٞب ثیز وساْ زض سطسیت ثٝ «اِٟی ؾشبیف» ٚ «ذسا ٞسایشٍطی» ٔفْٟٛ زٚ -33

 4 ث٨ت - 2 ث٨ت -4   1 ث٨ت -3 ث٨ت -3   3 ث٨ت -4 ث٨ت -2  2 ث٨ت - 1 ث٨ت -1
 

 

 

 زاض٘س؟ سطی اؾبؾی ٚ ای دبیٝ ٘مف ظیط ػبُٔ زٚ وساْ وكبٚضظی، ثط ٔؤطط ا٘ؿب٘ی ٚ عجیؼی ػٛأُ بٖٔی اظ -34

 ٝؾب٧ْ ٝ اثعاض - ذبى -4  ًبض ٨ٛط٥ٝ - ذبى -3 ؾطٗب٠٧ – ١ٝٞا آة -2   ٗٞاز – آة -1

 اؾز؟ دیٛؾشٝ ٚلٛع ثٝ زیٍط ضٚیساز ؾٝ ثٝ ٘ؿجز ٔشفبٚسی( ؾسٜ) لطٖ زض ظیط، سبضیری ضٚیسازٞبی اظ یه وساْ -35

 ا٧طاٙ ث٠ ٗـٞالٙ ح٠ٔ٘ اظ پؽ ؾبّ 35 ا٧طاٙ، ث٠ ١ٞالًٞذبٙ ٓكِطًك٦ -1

 ؾطثساضاٙ ضؾ٨سٙ هسضت ث٠ اظ پ٨ف ؾبّ 80 بؼ،ػج٘ ث٦ٜ ؾوٞغ -2

 ه٘ط٥ ١جط٥ 616 ؾبّ زض ا٧طاٙ ث٠ ٗـٞالٙ ح٠ٔ٘ -3

 ا٧طاٙ ث٠ ١ٞالًٞذبٙ ٓكِطًك٦ اظ پؽ ؾبّ 85 ؾطثساضاٙ، ضؾ٨سٙ هسضت ث٠ -4

 زاضز؟ وٕشطی ٔؼِّٛی ٚ زػّّ ی ضاثغٝ ظیط ی ٌعیٙٝ وساْ ثب ثٛز، قسٜ ایؼبز ایطاٖ زض ٝصفٛیّ حىٛٔز ی زٚضٜ زض وٝ ٞب ضاٜ زأٙیّ -36

 زٗتؼس٘ ًبضٝاٛؿطا١ب٥ ؾبذت -2   حٌٞٗت ٧ٌپبضچ٦ِ ٝ هسضت -1 

 ١ٜطٜٗساٙ تب٨ٓ٘كؼ٘ اظ ح٘ب٧ت -4   ثبظضُب٦ٛ ٝ تجبضت ضٝٛن -3

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّمطالعات اجتماعیهای سؤال – ز

 ػالٗت ثع٨ٛس. 40تب  33ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آ٨ًٜٙس ٝ ق٘بضٟ
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یصفحٝ 7  

 لطاض اؾز وٝ سفطیحی اضزٚی ٔٛضز زض دسض ضضبیز ػّت ثطای ٚ ضفشٝ اٚ دیف ػّی. اؾز ٛزذ ذٛزضٚی سؼٕیط ٔكغَٛ ػّی دسض -37

 وساْ سطثیز ثٝ دسضـ ٚ ػّی. وٙس ٔی ٌٛـ ٞٓ اٚ بیٞ حطف ثٝ وبض، ثب ظٔبٖ ٞٓ ػّی دسض. وٙس ٔی صحجز ثطٚ٘س، ٔسضؾٝ اظ

 ؟ا٘س ٘ىطزٜضػبیز  ضا ٌفشٍٛ اصَٛ

 ؾرٜبٙ ث٠ ٠تٞج٘ ٝ تزهّ - ُلتِٞ ٜٗبؾت ظٗبٙ اٛتربة -2 قرص٦ حط٧ٖ حلظ - ؾرٜبٙ ث٠ ٠تٞج٘ ٝ تزهّ -1

 ٧ُٜٞسٟ حطف ٌٛطزٙ هؽغ - ُلتِٞ ٜٗبؾت ظٗبٙ اٛتربة -4 ُلتِٞ ٜٗبؾت ظٗبٙ اٛتربة ۔قرص٦ حط٧ٖ حلظ -3

 زٞس؟ ٘كبٖ ضا ظٔیٗ ی وطٜ ضٚی ٘مبط اظ یىی سٛا٘س ٕ٘ی ظیط، ٞبی ٌعیٙٝ اظ یه وساْ -38

 ق٘ب٦ٓ ٥ زضج٠ 75 ٝ قطه٦ ٥ زضج٠ 50 -2  ٜٞث٦ج ٥ زضج٠ 100 ٝ ؿطث٦ ٥ زضج٠ 75 -1

 ق٘ب٦ٓ ٥ زضج٠ 50 ٝ ؿطث٦ ٥ زضج٠ 75 -4 جٜٞث٦ ٥ زضج٠ 50 ٝ قطه٦ ٥ زضج٠ 100 -3

 اؾز؟ سط قجیٝ ظیط ٞبی ٌعیٙٝ اظ یه وساْ ثٝ «وكٛض یه ثٝ ٟٔبػطر ی زضثبضٜ ٌیطی سصٕیٓ» -39

 ت٨ٓٞس٥ ُصاض٥ ؾطٗب٠٧ ا٥ثط قط٧ي اٛتربة -2 ؾطٝز ُطٟٝ تك٨ٌْ ثطا٥ ِط١٦١ٝ٘ اٛتربة -1

 ٛٞضٝظ٥ ٗؿبكطت ثطا٥ ٓجبؼ اٛتربة -4  ؾٌٞٛت ثطا٥ ٗؿ٦ٌٛٞ ٜٗعّ اٛتربة -3

 اظ غیط زِیّی ثٝ وٝ اؾز اؾالٔی ی زٚضٜ فطٍٞٙی ٞبی وبٖ٘ٛ اظ ایطاٖ، ی ٕٞؿبیٝ وكٛضٞبی ٞبی دبیشرز اظ یه وساْ -0۰

 اؾز؟ ػسا قسٜ ایطاٖ اظ اؾشؼٕبضی لطاضزازٞبی

 آثبز ػكن -4  آثبز اؾالٕ -3   ثًْب -2   ثـساز -1

 

 

 زیس؟ سٛاٖ ٔی وٕشط ظیط ی ٌعیٙٝ وساْ زض ضا «زاضز شیػّّ ٔؼِّٛی، ٞط» -41

 ٢ٛعت ٦ٔٗ قسٙ ٛلت زكبع ًطزٛس. اظ ثٞزٛس، اؾتؼ٘بض ٗربٓلبٙ اظ ٠ً ًبقب٦ٛ اهلل آ٧ت ٝ ٗصسم زًتط -1

 ١ب ٛلت ٗكـّٞ ث٠ ًبض قسٛس. ال٧كِبٟپب زض زاذ٦ٔ صبٙٗترص٘ ا٧طاٙ، زض اؾال٦ٗ اٛوالة پ٨طٝظ٥ اظ پؽ -2

 قٞز. ٦ٗ ت٨ٓٞس ٜٗبثغ ٛلت٦ اظ ٠ً اؾت حطاضت٦ ثطم ٗب، ًكٞض زض اٗطٝظ ٗصطك٦ ثطم اظ ػظ٦٘٨ ثرف -3

  جب٧ِع٦ٜ٧ ٨ٛؿت. هبثْ ضاحت٦ ث٠ ،...(ٝ ؾَٜ ظؿبّ كؿ٦ٔ٨ )ُبظ، ٜٗبثغ  اٛطغ٥ ؾب٧ط ٗبٜٛس ٨ٛع ٛلت -4

ی ا٘شربة  قٛز، طب٘یبً ثط دبیٝ ٔی ٔؼٙب اػشٕبع زض فطز حضٛض ثب اٚالً وٝ اؾز قسٜ اقبضٜ زٞٛیّ اظ ٞبیی ثرف ثٝ ٌعیٙٝ، وساْ زض -42

 اؾز؟ سغییط لبثُ ظٔبٖ زض ٌصض طبِظبً ٚ اؾز فطزی

 پطتالـ ٖٗؼّٔ -4  ٗؤٗٚ اٛؿبٙ -3  ثبؿ٨طت ا٧طا٦ٛ -2  آكط٧وب٦٧ ٥ زٝٛسٟ -1

 اؾز؟ سط ٘عزیه «اؾز ٌطفشٝ ثبظی ثٝ ضا چیع ٕٞٝ ػّی» ی ػّٕٝ زض آٖ ثب ٔؼٙبی ٌعیٙٝ وساْ زض «ثبظی» ی ٚاغٜ ٔؼٙبی -43

 ا٧س! زضآٝضزٟ ثبظ٥ زٝثبضٟ ق٘ب ٠ً ث٨ٜٖ ٦ٗ -2   ٨ٌٜٛس. ثبظ٥ ثطم پط٧ع ثب ٝهت ٨١چ !١ب ٠ثچ٘ -1

 ٦ًٜ. ٦ٗ ثبظ٥ ٛوف ٦٧ُٞ؛ ٦٘ٛ ضاؾت تٞ -4   .ًٜس ٦ٗ ثبظ٥ ذٞة ضا ذٞز ٛوف سٗح٘٘ -3

 اؾز؟ عجیؼز زض ٔظجز زذبِز ٘ٛػی ظیط، ی ٌعیٙٝ وساْ  -44

 ١ب هٞضثبؿ٠ تٌخ٨ط ؼط٧ن اظ حكطات ًطزٙ ٛبثٞز -2  ؾبّ ؾطز ١ب٥ كصْ زض ًجٞتط١ب ث٠ ضؾبٛسٙ ؿصا -1

 ٝحف ١ب٥ ثبؽ ٗح٨ػ زض قتط١ب اظ ٢ِٛساض٥ -4 ٝحك٦ ؿبظ١ب٥ ٨٘١ك٦ِ ٢ٗبجطت ٗؿ٨ط زازٙ تـ٨٨ط -3

 ٔٙبؾت ی زضثبضٜ ٌعیٙٝ وساْ زاز لطاض ٔطسضی زٚؾشف، اذشیبض زض ضا دطؾف آٖ ٚ وطز عطح ٔٙبؾت دػٚٞكی دطؾف یه ػّی -45

 اؾز؟ صحیح ٔطسضی، ثطای دػٚٞكی دطؾف ایٗ ثٛزٖ ٘بٔٙبؾت یب

 .اؾت ضٝقٚ ٝ ٝاظح زه٨ن، پطؾف، ا٧ٚ ٗتٚ حت٘بً ظ٧طا اؾت؛ ٜٗبؾت حت٘بً -1

 . ثبقس ٗؼٕٔٞ پطؾف ا٧ٚ ثطا٥ اؼالػبت ُطزآٝض٥ ضٝـ اؾت ٌٗ٘ٚ ظ٧طا ثبقس؛ ٜٗبؾت قب٧س -2

 .ثبقس ٛساقت٠ ضا پطؾف ا٧ٚ ثطا٥ اؼالػبت ُطزآٝض٥ اٌٗبٙ ٗطتع٦ اؾت ٌٗ٘ٚ ظ٧طا ٛجبقس؛ ؾتٜٗب قب٧س -3

 .ٛساضز پطؾف ا٧ٚ پبؾد زاٛؿتٚ ث٠ ٨ٛبظ٥ ٗطتع٦ ظ٧طا اؾت؛ ٛبٜٗبؾت حت٘بً -4
 

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاةؾؤاّ: پبؾد صح٨ح تفکر و پژوهشهای سؤال – ١ـ

 ػالٗت ثع٨ٛس. 45تب  41ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آ٨ًٜٙس ٝ ق٘بضٟ
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یصفحٝ 8  

 

 

 

 ثٝ ا٘طغی ٛح وساْآٔسٖ س ثبال حیٗ زض. وٙس ٔی ثبال عطف ثٝ حطوز ثٝ قطٚع وٙیٓ، ضٞب آة ظثط زض ضا دًٛ٘ دیًٙ سٛح یه اٌط -46

 قٛز؟ ٔی سٛح سجسیُ حطوشی ا٘طغی

 اضتلبع ذبؼط ث٠ آة زض قسٟ شذ٨طٟاٛطغ٥  -2   اضتلبع ذبؼط ث٠ تٞح زض قسٟ شذ٨طٟ اٛطغ٥ -1

 زض تٞح قسٟ شذ٨طٟ ُطٗب٦٧ اٛطغ٥ -4   آة زض قسٟ شذ٨طٟ ُطٗب٦٧ اٛطغ٥ -3

 وطز؟ ؼبزای سٛاٖ ٕ٘ی ضا ظیط ٞبی دسیسٜ اظ یه وساْ ػسؾی، یه وٕه ثٝ -47

 آٙ ذٞز اظ تط ثعضٍ جؿٖ تص٧ٞط٥ اظ ٧ي -2    ق٘غ ٧ي اظ ٝاض٠ٛٝ تص٧ٞط٥ -1

 ًطز. ا٧جبز تٞاٙ ٦ٗ ضا ُع٠ٜ٧ ؾ٠ ١ط -4    ذٞضق٨س ٛٞض ثطاثط زض ؾب٠٧ -3

زاض  قیت ظٔیٗ یه زض اؾشفبزٜ ثطای ضا ٌعیٙٝ وساْ ،«ٔبؾٝ» ٚ «ضؼ ذبن» ،«ثبغچٝ ذبن» اظ ٔكرصی ٔمبزیط زاقشٗ ثب -48

 ثبقس؟ دصیط أىبٖ آة ثبالی ػصة ٞٓ قسیس ثبض٘سٌی ٍٞٙبْ زض وٝ عٛضی ثٝ وٙیس، ٔی دیكٟٙبز ضظیوكبٚ

 ثبؿچ٠ ذبى ٝ ضؼ ذبى ٗرٔٞغ -2    ضؼ ذبى ٝ ٗبؾ٠ ٗرٔٞغ -1

 ثبؿچ٠ ذبى ٝ ضؼ ذبى ٝ ٗبؾ٠ ٗرٔٞغ -4    ثبؿچ٠ ذبى ٝ ٗبؾ٠ ٗرٔٞغ -3

 .ثجیٙیس زلز ثٝ اؾز، قسٜ سٟیٝ آٟ٘ب ٞبی ٚیػٌی ثٝ سٛػٝ ثب ٔٛاز قیٕیبیی ثطذی ثٙسی زؾشٝ ثطای وٝ ضا ظیط ػسَٚ ** 

 5 ی زؾشٝ 4 ی زؾشٝ 3 ی زؾشٝ 2 ی زؾشٝ 1 ی زؾشٝ

 عال

 آٞٗ

 «اِف»

 دطٍٔٙٙبر دشبؾیٓ

 دطٍٔٙٙبرؾسیٓ 

 ؾطوٝ

 ٕ٘ه ػٛٞط

 «ة»

 اوؿیػ٘ٝ آة

 غاَٚ آة

 «ح»

 ٔطٔط ؾًٙ

 قیطیٗ ػٛـ

 .زٞیس دبؾد «۰۰» ٚ« 49» ٞبی دطؾف ثٝ ثبال، ػسَٚ ثٝ سٛػٝ ثب ** 

 اؾز؟ زازٜ لطاض ذٛز ػبی زض ضا ٔؼَٟٛ ٔٛاز زضؾشی ثٝ ٌعیٙٝ وساْ -49

 ًٔط ُبظ :ح - ذٞضا٦ً ٛ٘ي ة؛ -آ٨ٜ٨ٖٗٞٓ: آق -2   ًٔط ُبظ: ح - ٨ٓ٘ٞ آة: ة - ٗؽ: آق -1

 ٛكبؾت٠ چؿت: ح - آة ٥ٞ٨ً :ة - ؾطة: آق -4   آة ح - آة ٥ٞ٨ً :ة – ٗؽ: آق -3

 ز؟اؾ زضؾز ٌعیٙٝ وساْ -۰۰

 .١ؿتٜس آة اظ ً٘تط چِب٦ٓ زاضا٥ ٝ ثٞزٟ ثطم ضؾبٛب٥ ٗؼ٘ٞالً 1 ٥ زؾت٠ ٗٞاز -1

 .قٞز ٦٘ٛ ق٨٘٨ب٦٧ تـ٨٨ط ثبػج اًؿ٨ػ٠ٛ، آة ث٠ پطِٜٜٗبت ؾس٧ٖ ثٔٞض١ب٥ اكعٝزٙ -2

 .قٞز ٦ٗ زضؾت( ُبظ) حجبة ٨ًٜٖ، ٗرٔٞغ ضا «ة» ٥ ٗبزٟ ٝ ق٨ط٧ٚ جٞـ اُط -3

 .زاضٛس ًبضثطز ًبؿص ٥ ت٠٨٢ زض 4 ٥ زؾت٠ ٗٞاز كوػ ثبال، ٗٞاز ٨ٗبٙ اظ -4

ثطای ضفشٗ ثٝ  ضٚظ زض وٙس اٚ چٙسثبض ٔی ظ٘سٌی آدبضسٕبٖ ؾْٛ ی عجمٝ زض اـ ذب٘ٛازٜ ٕٞطاٜ ٚ. اؾز قكٓ ؾبَ آٔٛظ زا٘ف ػّی

 ثحظی ػّْٛ، یه ضٚظ زض والؼ.وٙس ٔی اؾشفبزٜ دّٝ اظ ٚ ضٚز ٔی ثیطٖٚ ذب٘ٝ . اظ..ٚ ضٚظا٘ٝ یب ذطیس والؼ ٚضظقی، یب ٔسضؾٝ

 ػّی ٔٛضٛع سحمیك وٙٙس. ثبضٜ قس٘س زضایٗ ٔٛظف آٔٛظاٖ زا٘ف ٚ زضٌطفز ؾالٔشی ٚ ٚضظـ سحطوی، وٓ ی ضاثغٝ ی زضثبضٜ

 آٚضی ٕ٘ٛز. ٞبی ظیط ضا اظ ٔٙبثغ ٔرشّف، ػٕغ ثبالضفشٗ اظ دّٝ ضا ا٘شربة وطز ٚ یبززاقز ٚ ضٚی دیبزٜ

ضٚی  ٞب زاضز. زض ز٘یبی أطٚظ، دیبزٜ ٌیطی اظ ثیكشط ثیٕبضی دیف ٞبی ثس٘ی اؾز وٝ سأطیطار ظیبزی ثط ضٚی اظػّٕٝ فؼبِیز دیبزٜ

ثرف ٚ  آیس. ایٗ ٚضظـ ِصر حؿبة ٔی ٔٙظٛض وؿت آٔبزٌی ػؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی ثٝ سطیٗ ٚضظـ ثٝ ثٟشطیٗ فؼبِیز ٚ عجیؼی

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ٨ًٜس ٝ  ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّعلوم تجربیهای سؤال – ٝ

 ٗت ثع٨ٛس.ػال 55تب  46ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آٙق٘بضٟ
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یصفحٝ 9  

جبؼ ضاحز، آظاز، ٘ری سٛا٘س زض زؾشطؼ ٍٕٞبٖ لطاض ٌیطز ٚ ٔؼٕٛالً ثٝ أىب٘بر ذبصی ٘یبظ ٘ساضز. وفف ٔٙبؾت ٚ  ِ ذغط ٔی وٓ

ضٚی وطز.  سٛاٖ دیبزٜ ٚلز ٔی ػب ٚ ٕٞٝ ضاحشی سٙفؽ وٙس. زض ٕٞٝ ضٚی ثٝ وٙس سب ثسٖ ٍٞٙبْ دیبزٜ ٚ غیط دالؾشیىی، وٕه ٔی

 زلیمٝ آضاْ ضاٜ ثطٚیٓ سب ػضالر ثسٖ ٌطْ قٛز. 5قٛز زض آغبظ وبض، حسالُ  سٛصیٝ ٔی

قٛ٘س.  ٞبی وٕط ٚ دكز، زضٌیط ایٗ فؼبِیز ٔی ی قىٓ، ثبظٚٞب، ٔبٞیچٝ ٘بحیٝٞب، سٕبْ ػضالر دبٞب، ػضالر  زض ثبال ضفشٗ اظ دّٝ

ضٚی )ضاٜ ضفشٗ ثب ؾطػز  قٛ٘س. ٔیعاٖ ٔصطف ا٘طغی زض دیبزٜ ثٙسی ٔی ٞب ٔٛػت سمٛیز ٚ ؾالٔز ؾیؿشٓ اؾشرٛاٖ سٕبْ ایٗ

ی ضٚظا٘ٝ ثیكشط  ٞبی ؾبزٜ فؼبِیز زلیمٝ( ٚ ثبال ضفشٗ اظ دّٝ، اظ ذیّی اظ 0۰ ظٔبٖ ٔظالً صٛضر ٔؿشٕط، زض ٔسر ٔكرص ٚ ثٝ

ی ضٚظا٘ٝ آٚضزٜ  آٔٛظ ٘ٛػٛاٖ، ثطای چٙس فؼبِیز ؾبزٜ اؾز. ػسَٚ ظیط، ٔیعاٖ ٔصطف ا٘طغی زض یه ؾبػز ضا ثطای یه زا٘ف

 اؾز.)اػساز ػسَٚ، سمطیجی اؾز.(

 ٨ٗعاٙ ٗصطف اٛطغ٥ كؼب٨ٓت

 )٨ًًٔٞبٓط٥ زض ؾبػت(

 50 ذٞاث٨سٙ

 65 ٛكؿتٚ

 110 ضاٟ ضكتٚ

 230 ضكتٚ تٜسضاٟ 

 350 ض٥ٝ پ٨بزٟ

 630 ز٧ٝسٙ

 520 ثبال ضكتٚ اظ پ٠ٔ

 240 ١ب تٞپ٦ ثبظ٥

 ا٧ؿتبزٙ زض آؾبٛؿٞض

 جب٥ اؾتلبزٟ زض پٌٔبٙ( )ث٠

75 

 130 ؿصا ذٞضزٙ

 

. ٘جبقس ػّٛ ثٝ قىٓ ٚ وٙس حطوز صبف صٛضر ثٝ ثسٖ اؾز ثٟشط دّىبٖ، اظ اؾشفبزٜ یب ٚ ضفشٗ ضاٜ ظٔبٖ

ظٔیٗ  ضٚی دٙؼٝ یب دبقٙٝ سٟٙب ٚ قٛز زازٜ لطاض ظٔیٗ ضٚی ثط دب سٕبْ اؾز ثٟشط دّٝ، اظ ضفشٗ ثبال ٍٞٙبْ

 وٙس. ٔٙشمُ ثسٖ ثٝ ٚ وطزٜ سحُٕ ضا فكبض دب وف سٕبْ سب ٍ٘یطز، لطاض

 ثطای. وٙس ٔی سرطیت ضا ٔفصّی ؾغح ٚ قٛز ٔی ظا٘ٛ ؾبیف ثبػض ٘بذٛاؾشٝ ٞب، دّٝ اظ سٙس سٙس ضفشٗ ثبال

 .ثذیٕبییٓ ثبال ثٝ یىی یىی ضا ٞب دّٝ زٚثبضٜ ٚ وٙیٓ اؾشطاحز وٕی ٌطزدب زض اؾز ثٟشط ٕٞیٗ،

 

 ذٛز، ؾالٔشی حفظ ٚ ػضالر سمٛیز ثطای ٌصاقشٙس لطاض ٌفشٍٛ، اظ دؽ ٚ وطز ٔغطح ذب٘ٛازٜ زض ضا ذٛز سحمیمبر ٘شبیغ ػّی

 .وٙٙس ضٚی دیبزٜ زلیمٝ 0۰ حسٚز ٔیبٖ زض یه ضٚظ
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100 

200 

300 

400 

500 

600 

ض٥ٝپ٨بزٟ ضاٟ ضكتٚ (2) ٛكؿتٚ   (3)  (1)  

 .زٞیس دبؾد ،«55» سب ،«51» ٞبی فدطؾ ثٝ ثبال، ٔشٗ ثب سٛػٝ ثٝ  **

 اؾز؟ صحیح ظیط ی ٌعیٙٝ وساْ  -51

 .قٞز ٦ٗ ٗحؿٞة ؼج٨ؼ٦ ٗٞاز اظ ض٥ٝ، پ٨بزٟ ضاحت٦ ٓجبؼ ٝ ًلف -1

 .زاض٧ٖ ٨ٛبظ ؼج٨ؼ٦ ٗٞاز جٜؽ اظ ٓجبؾ٦ ث٠ ق٧ٖٞ، ُطٕ ض٥ٝ پ٨بزٟ اثتسا٥ زض ا٠ٌٜ٧ ثطا٥ -2

 .٨ًٜٖ ض٥ٝ پ٨بزٟ چ٠ ٓجبؾ٦ثب .ًٜس ٦٘ٛ كطه٦ پؽ ٛساضز؛ ذبص٦ اثعاض ض٥ٝ پ٨بزٟ -3

 .٨ًٜٖ اؾتلبزٟ ؼج٨ؼ٦ ٝ ٛر٦ ًبٗالً ٓجبؼ اظ ض٥ٝ پ٨بزٟ ١ِٜبٕ زض قٞز ٦ٗ تٞص٠٨ -4

 فشس؟ ا ٔی اسفبق ضٚی دیبزٜ زض ٕٞٛاضٜ ظیط، ػسَٚ ا٘طغی سجسیالر اظ یه وساْ -52

 حطوشی ثٝ اِىشطیىی ع  صٛسی ثٝ اِىشطیىی ة قیٕیبیی ثٝ حطوشی اِف

 صٛسی ثٝ حطوشی ٚ  ٌطٔبیی ثٝ حطوشی ـٞ ٌطٔبیی ثٝ حطوشی ز

 د - ة - آق -4   ٝ – د - آق -3   ٝ – ز - آق -2  ٝ – ٟ - آق -1

 زاضز؟ وٕشطی ٘مف غیطاضازی ٞبی یه اظ ٔبٞیچٝ وساْ سمٛیز زض ضاٜ ضفشٗ -53

 زاضٛس. ٛوف چكٖ قسٙ ثؿت٠ ٝ ثبظ زض ٠ً ١ب٦٧ ٗب٨١چ٠ -2   .زاضٛس ٛوف ُٞاضق٦ زض ٠ً ١ب٦٧ ٗب٨١چ٠ -1

 .زاضٛس ٛوف تٜلؽ زض ٠ً ١ب٦٧ ٗب٨١چ٠ -4  .زاضٛس ٛوف ذٞٙ ُطزـ زض ٠ً ١ب٦٧ ٗب٨١چ٠ -3

 ،(3) ٚ( 2) ،(1) سطسیت ثٝ ضٚ، ضٚثٝ ٕ٘ٛزاض زض ذبِی ػبٞبی فؼبِیز، چٙس ثطای ا٘طغی ٔصطف ٔیعاٖ ػسَٚ ثٝ سٛػٝ ثب -54

 اؾز؟ آٔسٜ زضؾشی ثٝ ٌعیٙٝ وساْ زض 
 

 پ٠ٔ اظ ضكتٚ بالث - ؿصاذٞضزٙ - ذٞاث٨سٙ -1

 پ٠ٔ اظ ضكتٚ ثبال - تٞپ٦ ١ب٥ ثبظ٥ – آؾبٛؿٞض زض ا٧ؿتبزٙ -2

 ز٧ٝسٙ – تٜس ضكتٚ ضاٟ - آؾبٛؿٞض زض ا٧ؿتبزٙ -3

 آؾبٛؿٞض زض ا٧ؿتبزٙ - تٜس ضكتٚ ضاٟ - پ٠ٔ اظ ضكتٚ ثبال -4
 

 ٘ساضز؟ ٚػٛز ٘یطٚ اطط اظ ٔظبِی ظیط، ٞبی اظػّٕٝ یه وساْ زض -55

 .قٞز زازٟ هطاض ظ٨ٗٚ ض٥ٝ ثط پب ت٘بٕ اؾت ث٢تط پ٠ٔ اظ ثبالضكتٚ ١ِٜبٕ -1

 .قٞز ٦ٗ ظاٛٞ ؾب٧ف ثبػج ٛبذٞاؾت٠ ١ب پ٠ٔ اظ تٜس تٜس ضكتٚ ثبال -2

 .اؾت ث٨كتط ؾبزٟ ١ب٥ كؼب٨ٓت اظ ذ٦ٔ٨ اظ ١ب، پ٠ٔ اظ ضكتٚ ثبال زض اٛطغ٥ ٗصطف -3

 .ًٜس حطًت صبف صٞضت ث٠ ثسٙ اؾت ث٢تط ضكتٚ، ضاٟ ١ِٜبٕ -4
 

 

 
 

 ٔؿبحز وٙیٓ ضؾٓ( قسٜ ضً٘ صٛضر ثٝ) چیٗ ذظ ثٝ ٘ؿجز ضا ٔمبثُ قىُ ی لطیٙٝ اٌط -56

 ثٛز؟ ذٛاٞس چمسض ضٍ٘ی قىُ وُ

1- 10   

2- 12   

3- 14   

4- 16 

 

 

١ب٥ پ٨ك٢ٜبز قسٟ اٛتربة ٨ًٜس ٝ  ١ب٥ ظ٧ط ضا اظ ٨ٗبٙ جٞاة: پبؾد صح٨ح ؾؤاّریاضیاتهای سؤال – ح

 ػالٗت ثع٨ٛس. 70تب  56ضا زض پبؾرٜب٠ٗ اظ ضز٧ق ٥ آٙق٘بضٟ
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یصفحٝ 11  

 ٞطیه ظٔبٖ، ٞٓ. اؾز أیطحؿیٗ ذٛضزٖ غصا ؾطػز ثطاثط چٟبض ٚ ضضب غصاذٛضزٖ ؾطػز ثطاثط زٚ ٔحٕس، غصاذٛضزٖ ؾطػز -57

  وٝ ظٔب٘ی. ضٚز ٔی زیٍطی غصای ؾطاؽ ثجطز، دبیبٖ ثٝ ضا غصایف وٝ ٞطوؿی. وٙٙس ٔی غصا ٚػسٜ یه زٖذٛض ثٝ قطٚع آٟ٘ب اظ

 اؾز؟ ذٛضزٜ ضا ذٛز غصای اظ ؾٟٕی چٝ أیطحؿیٗ ثطؾس، دبیبٖ ثٝ غصاٞب ی ٕٞٝ

1- 
3
7

    2- 
11
24

   3- 
12
24
   4- 

4
7

 

 ضا قسٜ حصف ٔطثغ. اؾز قسٜ حصف آٖ ٔطثغ یه وٝ اؾز ٔىؼت یه ی ٌؿشطزٜ ٔمبثُ، قىُ -58

 ثبقس؟ ٔىؼت ی ٌؿشطزٜ حبصُ، قىُ سب وطز اضبفٝ سٛاٖ ٔی قىُ ایٗ ػبی چٙس ثٝ

1- 1    2- 2   

3- 3    4- 4 

 

 ثبیس قٛیٓ، ػسیس ٔؿیط یه ٚاضز آ٘ىٝ ثطای سمبعغ، ٞط زض. اؾز قسٜ صٔكر ٔؿیط ٞط اظ ػجٛض ظٔبٖ ٔسر ظیط، قىُ زض -59

ٞیچ  قطٚع، ی ِحظٝ زض. ثبقس یىؿبٖ ثٛزٖ فطز ٚ ظٚع اظ٘ظط ٔؿیط، آٖ ظٔبٖ ثب ایٓ آٔسٜ حبَ سبثٝ وٝ ٔؿیطٞبیی ظٔبٖ ٔؼٕٛع

 ثٝ چخ اظ حطوز فمظ) زاضز؟ ٚػٛز «ة» ثٝ «آ» ی ٘مغٝ اظ ضؾیسٖ ثطای ضٚـ چٙس. ٘ساضز ٚػٛز ٔؿیط ا٘شربة ثطای ٔحسٚزیشی

 .(اؾز ٔؼبظ ضاؾز

 

 

 

1- 1   2- 2   3- 3    4- 4 
 

 یه وساْ ٘بٔیٓ. ٔی «قغط٘ؼی آٔیعی ضً٘» ضا، ٔمبثُ اٍِٛی ثب قغط٘ؼی ی صفحٝ یه آٔیعی ضً٘ -۰۰

 ثبقس؟ «قغط٘ؼی آٔیعی ضً٘» ٔطثغ یه ؾیبٜ ٞبی ذب٘ٝ سؼساز سٛا٘س ٕ٘ی ظیط اػساز اظ

1- 18    2- 24   

3- 25    4- 49 

 

 

 ثٝ سط ثعضي ٔؿشغیُ ٔؿبحز ٘ؿجز اؾز، ؾبذشٝ ضا ٔمبثُ قىُ ٔؿشغیُ، ٘ٛع زٚ ثب ػّی  -61

 اؾز؟ چمسض سط وٛچه ٔؿشغیُ ٔؿبحز

1- 
6
7

     2- 
3
2

    

3- 
5
4

    4- 
12
7 

 

 زٜ اٌط قٛز أب ٔی ٘صف اٚ ؾطػز زٚیسٖ، زلیمٝ زٜ ٞط اظ ثؼس. اؾز زٚیسٖ حبَ زض ؾبػز ثط ویّٛٔشط 6 ؾطػز ثب ای زٚ٘سٜ –62

 سٛا٘س ٔی زلیمٝ چٙس زض حسالُ ضا ویّٛٔشط 4 اٚ. ثسٚز اؾشطاحز اظ دیف ؾطػز ٕٞبٖ سٛا٘س ٔی زٚثبضٜ وٙس، اؾشطاحز زلیمٝ

 ثسٚز؟

1- 40   2- 70   3- 80   4- 100 
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100ی  ٘مغٝ ضٚی ٔرشصبر، ی صفحٝ زض ػّی -63

100
 
 
 

 ی ٕٞٝ ػّی. وٙس حطوز ػٕٛزی ٚ ذغٛط افمی ضٚی سٛا٘س ٔی اٚ. زاضز لطاض 

سصٛیط  وساْ ثٝ قسٜ دطضً٘ ٘مبط قىُ. اؾز وطزٜ دطضً٘ وٙس، حطوز ٚاحس 50:  اؾز الظْ آٟ٘ب ثٝ ضؾیسٖ ثطای وٝ ضا ٘مبعی

 ز؟سط اؾ قجیٝ

 

 2-    3-    4-  1- 

 

 

 

 ثب اثشسا ضا ػسز 10 ٕٞبٖ ضضب. وٙس ٔی لغغ یه، اظ وٕشط سمطیت ثب ضا وُ حبصُ ؾذؽ ٚ وٙس ٔی ػٕغ ٞٓ ثب ضا ػسز 10 ػّی -64

 چمسض ضضب ٚ ػّی ی آٔسٜ زؾز ثٝ اػساز ثیٗ اذشالف ثیكشطیٗ. وٙس ٔی ػٕغ ٞٓ ثب ثؼس، ٚ وٙس ٔی ٌطز یه، اظ وٕشط سمطیت

 اؾز؟

1- 4   2- 5   3- 9   4- 10 

ذٛاٞیٓ سٟٙب ثب حطوز اظ ضٚی ذغٛط افمی ٚ  ٔی .اؾز قسٜ ضؾٓ ٞبیی زایطٜ ٔمبثُ، قىُ اٍِٛی ٔغبثك ٔرشصبر، ی صفحٝ زض -65

ی  ػٕٛزی، اظ ٘مغٝ
0

0
 
 
 

 ٔؿیط ٘مغٝ، اْوس ثٝ ضؾیسٖ ثطای. ٘ىٙیٓ ػجٛض ای زایطٜ ٞیچ ضٚی اظ وٝ ای ٌٛ٘ٝ حطوز وٙیٓ، ثٝ 

 وٙیٓ؟ عی اؾز الظْ ضا سطی وٛسبٜ

1- 
30

30
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15

45
 
 
 

  

3- 
10

50
 
 
 

    4- 
0

60
 
 
  

 

 زاضای ٘بٔعز زٚ وٙس، وؿت ضا اآض زضصس ۰۰ حسالُ ٘شٛا٘س ا٘شربثبر ٘بٔعزٞبی اظ یىی ٞیچ اٌط ػٕٟٛضی، زض ا٘شربثبر ضیبؾز -66

فٟطؾز » اٌط(. زٞس ٔی ضأی ٘فط یه ثٝ فمظ زٞٙسٜ، ضأی ٞط ٔطحّٝ، ٞط زض) ضٚ٘س ٔی ا٘شربثبر زْٚ ی ٔطحّٝ ثٝ ضأی ثیكشطیٗ

 :ثبقس صٛضر ایٗ ثٝ ا٘شربثبر، زٞٙسٜ زض ایٗ ضأی یه« سطػیح 

 «اِف >ة  >ع  >ز » 

فٟطؾز »اٌط. زٞس ٔی سطػیح «ز» ضا ثٝ «ع» ٚ «ع» ثٝ ضا «ة» ،«ة» ثٝ ضا «اِف» ٘بٔعز زٞٙسٜ، ضأی آٖ وٝ اؾز ٔؼٙی ثسیٗ

 قس؟ ذٛاٞس دیطٚظ ا٘شربثبر زض ٘بٔعز وساْ ثبقس، ظیط صٛضر ثٝ ػبٔؼٝ افطاز« سطػیح 

 «ة > اِف > ع > ز» سطػیح فٟطؾز زاضای ٘فط ٔیّیٖٛ 10

 «ع > اِف > ز > ة» سطػیح فٟطؾز زاضای ٘فط ٔیّیٖٛ 6

 «اِف > ز> ع > ة » سطػیح فٟطؾز اضایز ٘فط ٔیّیٖٛ 5

 ز -4    د -3    ة -2    آق -1

 ضا 3 ٔضطة وٝ وؽ ٞط. وٙٙس ٔی ثٝ قٕبضـ قطٚع یه اظ ٘ٛثز ثٝ سطسیت ٚ ثٝ ٚ ا٘س ٘كؿشٝ ای زایطٜ صٛضر ثٝ ٘فط ثیؿز -67

 ا٘س؟ ایؿشبزٜ ٘فط چٙس ضؾٙس، ٔی ٞعاض ػسز ثٝ ٘كیٙس. ٚلشی اؾز ٔی اٌط ایؿشبزٜ ٚ ایؿشس ٔی اؾز، ٘كؿشٝ اٌط ٌٛیس، ٔی

 ٛلط 20 -4   ٛلط 13 -3   ٛلط 10 -2    ٛلط 7 -1
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یصفحٝ 13  

 ** ٔشٗ ظیط ضا ثبزلز ثرٛا٘یس.

سب  ضا( صفط اظ سط ثعضي) وؿط یه ٔرطع ٚ صٛضر اٌط. اؾز زثؿشب٘ی ضیبضی ای دبیٝ ٞبی ٟٔبضر اظ یىی وؿط، یه وطزٖ ؾبزٜ

 :آٔسٜ زؾز ثٝ وؿط زض آٍ٘بٜ وٙیٓ، ؾبزٜ زاضز أىبٖ وٝ ػبیی

 .ٌٛییٓ ٔی «ظضز» ػسز آٖ ثٝ ثبقٙس، فطز زٚ ٞط ٔرطع، ٚ صٛضر اٌط -

 .ٌٛییٓ ٔی «آثی» ػسز آٖ ثٝ ثبقس، ظٚع ٔرطع ٚ فطز صٛضر اٌط -

 . ٌٛییٓ ٔی «لطٔع» ػسز آٖ ثٝ ثبقس، فطز ٔرطع ٚ ظٚع صٛضر اٌط -

 .ٌٛییٓ ٔی «ؾجع» ػسز آٖ ثٝ ثبقٙس، ظٚع زٚ ٞط ٔرطع، ٚ صٛضر اٌط -

7ٔظبَ، یثطا
5

24ػسزی  ٚ ظضز ػسزی 
32

 :اؾز آثی 

24 8 3 3
32 8 4 4


 


 

 آٖ ػسز یه ػٕغ حبصُ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ػجبضر ظیط ٔظبَ، ثطای. آٚضز زؾز ثٝ زیٍطی ػسز ٚ وطز ػٕغ ثب ضا ػسز زٚ سٛاٖ ٔی

 .قٛز آثی ػسزی اؾز ٕٔىٗ ظضز، ٚ

7 3 28 15 43
5 4 20 20


    

 دبؾد زٞیس.« 70»سب « 68»ٞبی  دطؾف ثٝ ثبال، ٔشٗ ثٝ سٛػٝ ثب

 حبصُ ػجبضر ظیط وساْ اؾز؟ -68

3 1 1 7
5 7 2 3
( ) ( ) 

 ؾجع ػسز٥ -4   هطٗع ػسز٥ -3    آث٦ ػسز٥ -2   ظضز ػسز٥ -1

چٙس ػسز ؾجع ثیٗ   -69
1
6

  ٚ
5
6

 ٚػٛز زاضز؟ 

 صلط -4   ث٨ف اظ زٝتب -3   كوػ زٝتب -2   كوػ ٦ٌ٧ -1

 اؾز؟ زضؾز ظیط ی ػّٕٝ وساْ  -۷۰

 .قس ذٞا١س ؾجع ػسز آث٦، ػسز 1396 ج٘غ حبصْ ُب٦١ -1

 .قس ٛرٞا١س آث٦ ػسز آث٦، ػسز 1396 ج٘غ حبصْ ١طُع -2

 .قس ذٞا١س آث٦ ػسز ظضز، ػسز 1396 ج٘غ حبصْ ُب٦١ -3

 قس ٛرٞا١س آث٦ ػسز ظضز، ػسز 1396 ج٘غ حبصْ ١طُع -4
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د سؤال انم ردس  تعدا

د تحلیلی  سؤال ۵۱ استعدا

 سؤال ۸ ی آسمانی قرآن و هدهی

 سؤال ۵۰ افرسی

 سؤال ۷ مطالعات اجتماعی

 سؤال ۱ تفکر و ژپوهش

 سؤال ۵۰ علوم تجربی

 سؤال ۵۱ ریاضیات

داهی ردخشان ورودی آزمون  استعدا  

 تذکزات آسمًن:

دظٜٚ ٌشأی، خٛاٞـٕٙذ اػز لجُ اص دبػخ ثٝ ػؤاالر آصٖٔٛ آسصٚی ٔٛفمیز ثشای ؿٕب دا٘ؾضٕٗ 

 ثٝ ٔٛاسد صیش سٛػٝ وٙیذ:

 ُٔاػز.زقیقٍ  ۹۰ٚ ٔذر صٔبٖ آٖ ای چىس گشیىٍ سؤال ۷۰ایٗ آصٖٔٛ ؿب 

ٗدس ایٗ آصٖٔٛ ٔؼبص ٘یؼز. ٚ ٕٞشاٜ داؿشٗ سّفٗ ٕٞشاٜ حؼبةاػشفبدٜ اص ٔبؿی 

 ی ٔٙفی داسد. ثشای ػؤاالر ثذٖٚ ٕ٘شٜ 1ی ٔظجز ٚ ٞش دبػخ غّظ شٜٕ٘ 3ٞش دبػخ كحیح

 ؿٛد.، أشیبصی دس ٘ظش ٌشفشٝ ٕ٘یدبػخ

ٜی ؿذٜ سٚی دبػخجشي سا ثشای ٔـبٞذٜی دسعی ؿٙبػٙبٔٝی داٚعّجی ٚ ؿٕبسٜؿٕبس

 وبس٘بٔٝ یبدداؿز وٙیذ.

 ش اػز.دزیأىبٖ «ماخ»خز ٔؼٛص وشجی اص اچبح ٚ سىظیش ایٗ دفششچٝ سٟٙب ثب 

ٜا٘ؼبْ ؿذٜ اػز.ی علمی ماخ کمیتهایٗ آصٖٔٛ سٛػظ  ػؤاالری ػبصی دفششچٝآٔبد 

 

 

1396-97سال تحصیلی   

بُشت ماٌارزی ۱۴  

زقیقٍ ۹۰مست آسمًن:   

انتشارات گامی تا فرزانگان  

تًاویس پیشىُازات ي شما می

اوتقازات ذًز را با ایمیل 

info@maakh.com 

 زر میان بگذاریس.
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یصفحٍ 2  

وند ب هب  ی مهرباندهخشاینانم خدا  
 

 

 

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -1

 ػٟز اػز.  ٞب سٟٙب دس ٌضیٙٝ دْٚ ٞٓ ػٟز ٞبؿٛس

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -2

 ٌٛ٘ٝ ٘یؼز.  ٞب ایٗ ػٟز ٞبؿٛس ػٕٛد ثش ضّغ ثضسي ٔؼشغیُ ٚالغ ثش آٖ اػز. دس ػبیش ٌضیٙٝ

 را اوتراب کززٌ بًز.( 1ی  گشیىٍبٍ اشتباٌ )ماخ زر کلیس ايلیٍ   پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -3

آیٙذ ِٚی  دػز ٔی ثب دٚساٖ ثٝ 3ٚ  2ٞبی  ؿٛد وٝ: ٌضیٙٝ سٛضیح ثٝ ایٗ سشسیت اكالح ٔیٞب ٘یؼز.  سٟٙب ٌضیٙٝ اَٚ دٚساٖ یبفشٝ ػبیش ٌضیٙٝ

ی ایٗ دٚ ٌضیٙٝ ٘یؼز! ػالٔز صد ٔب٘ٙذ سا ثبیذ ٘ؼجز ثٝ ضّغ ٔؼبٚس ٔظّض لشیٙٝ وٙیٓ سب ؿىُ ٔٛسد ٘ظش حبكُ  یبفشٝ دٚساٖ 1ی  ٌضیٙٝ

 سش اػز. دس ایٗ اػز وٝ ػالٔز صد ٔب٘ٙذ دس لؼٕز ٘ٛن سیض، ثٝ سأع ٔظّض ٘ضدیه 3ٚ  2ٚ  1ٞبی  سـبثٝ ٌضیٙٝؿذ. ٚػٝ دٚساٖ ثب

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -4

 سٚد.  ٚاحذ ػّٛ ٔی 3ٞبی ػبػز  لؼٕز ٞبؿٛس خٛسدٜ دس ػٟز حشوز ػمشثٝ

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -5

 ؿٛد سش ٔی اس دس ٞش ٔشحّٝ ثضسيسش ٚ ثشد ٔىؼت دس ٞش ٔشحّٝ وٛچه

 پاسد صحیح است.  2ی  گشیىٍ -6

 ؿٛد.  وٙٙذ ٚ ؿىُ ػٕز چخ دس لؼٕز دبییٗ سىشاس ٔی ٞب اص ساػز ثٝ چخ حشوز ٔی ؿىُ

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -7

 وٙٙذ. ٞب ثٝ ػٕز چخ حشوز ٔی ٞب ثٝ ػٕز ساػز ٚ سً٘ خٛد ؿىُ

 پاسد صحیح است.  1ی  گشیىٍ -8

 ؿٛد.  ؿىُ ثبال دس دٚ ؿىُ دبییٗ ٘یض ایؼبد ٔی سغییش دٚ

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -9

 ؿٛد.  سغییش دٚ ؿىُ ثبال دس دٚ ؿىُ دبییٗ ٘یض اػٕبَ ٔی

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -۱۰

 ػٟز ٞبؿٛس دس ؿىُ ساػز ٚ چخ ثبیذ یىؼبٖ ثبؿذ. 

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -11

 اص ٞش ؿىُ ػٝ ثبس ثبیذ سىشاس ؿٛد. ػٟز حشوز ٞٓ ٔٛسد ثشسػی لشاس ثٍیشد ثبص ٞٓ ػٛاة یىؼبٖ اػز. 

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -12

 ػٟز حشوز ٞبؿٛس اص ساػز ثٝ چخ اػز.

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -13

 ٘مغٝ ثبیذ دس ٞش ػٝ ؿىُ ٚالغ ؿذٜ ثبؿذ. 

 پاسد صحیح است.  1ی  گشیىٍ -14

 ثبیذ داخُ دٙغ ضّؼی ٚ دایشٜ ٚ ثیشٖٚ وٕبٖ ثبؿذ.  ٘مغٝ

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -15

 دس ػٟز ٌؼششؽ ٔشثغ ثب سٛػٝ ثٝ ػٟز ٔظّض ٞب ٌضیٙٝ ػْٛ كحیح اػز. 

 

 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 15سب  1ٞبی سدیف ػؤاَ: استعدادا تحلیلیهای سؤال –اِف 
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یصفحٍ 3  

    
 

 
 حیح است.پاسد ص 4ی  گشیىٍ -16

 «ٚ ثؼضی اص ؿٕب غیجز ثؼضی سا ٘ىٙذ»وٙذ:  دس ػٛسٜ حؼشار احىبْ غیجز ٘ىشدٖ سا سجییٗ ٔی« ثَؼْضًب ثَؼْضُىُْٓ یَغْشَتْ ََِٚب»آیٝ ؿشیفٝ 

 اسسجبط ٔؼٙبیی داسد صیشا اؿبسٜ ثٝ ثذ كحجز ٘ىشدٖ دسثبسٜ ٔشدْ داسد. 4ی  ٞبی ػٛاَ ٘یض فمظ ٌضیٙٝ دس ثیٗ ٌضیٙٝ

 پاسد صحیح است.  3ی ٍ گشیى -17

 وٙیٓ: ٞب سا ثشسػی ٔی اثشذا یه ثٝ یه ٌضیٙٝ

 ٞبی صؿز ٘ذٞیذ. : ثٝ ٕٞذیٍش ِمت2ی  ٌضیٙٝ   : لٛٔی لِْٛ دیٍش سا ٔؼخشٜ ٘ىٙذ.1ی  ٌضیٙٝ

 ٞب ثذشٞیضیذ. : اص ثؼیبسی اص ٌٕب4ٖی  ٌضیٙٝ   : اص یىذیٍش ػیت ٍٔیشیذ.3ی  ٌضیٙٝ

 سشیٗ ٚ ٘ضدیه اسسجبط سا ػىغ داساػز. ٔٙبػت 3ی  ٌیشی اص ٔشدْ داسد، ٌضیٙٝ ٘ضدیىی ثب ػیتثب سٛػٝ ثٝ ػىغ ػٛاَ وٝ اسسجبط 

 را اوتراب کززٌ بًز.( 3ی  گشیىٍبٍ اشتباٌ )ماخ زر کلیس ايلیٍ  پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -18

 وٙٙذ. خذاٚ٘ذ ٞؼشٙذ وٝ ٔب سا ثٝ ؿٙبخز اٚ عّت ٔیٞبیی اص  ٞبی ٞؼشی ٘ـب٘ٝ  ؿؼش ص٘ذٜ یبد ػّٕبٖ ٞشاسی اؿبسٜ ثٝ ایٗ داسد وٝ ٕٞٝ دذیذٜ

 .«ثب ایٗ وٝ ٔب لشآٖ سا ثشاى سزوش آػبٖ وشدٜ ایٓ آیب وؼى ٞؼز ٔشزوش ؿٛد؟» وٙذ وٝ: ثیبٖ ٔی 4ی  ٌضیٙٝ

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -19

 «.ٞب ٌٙبٜ اػز ثؼضی اص ٌٕبٖ»اسسجبعی ثٝ ؿؼش ٘ذاسد صیشا ثٝ ٔؼٙی ایٗ اػز وٝ  2ی  ٌضیٙٝ

 را اوتراب کززٌ بًز.( 2ی  گشیىٍبٍ اشتباٌ )ماخ زر کلیس ايلیٍ  پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ  -۲۰

ٌٛیذ خذاٚ٘ذ ٚ دیبٔجشا٘ؾ دیشٚص  ٞبی اِٟی داسد وٝ ٔی یىی اص ٚػذٜٞبی اِٟی دیبٔجش ٘ذاسد ٚ اؿبسٜ ثٝ  اسسجبعی ثٝ ٔؼئِٛیز 1ی  ٌضیٙٝ

 دیبٔجش اؿبسٜ ؿذٜ اػز.ٞب ثٝ یىی اص ٚظبیف  ؿٛیٓ. دس ػبیش ٌضیٙٝ ٔی

 صحیح است.پاسد  2ی  گشیىٍ  -21

ثبؿذ وٝ  ٔی« اػز وبس  ػٙؼیذٜ دا٘بى ٕٞٛاسٜ خذا ٚ ؿذٜ ٔشسىت خٛد صیبٖ ثٝ سا آٖ فمظ ؿٛد ٔشسىت ٌٙبٞى وغ ٞش ٚ» 2 ٔؼٙی ٌضیٙٝ

 اسسجبعی ثب ٔؼبئُ الشلبدی ٘ذاسد.

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ  -22

)ٚ ثخٛسیذ ٚ ثیبؿبٔیذ ِٚی اػشاف  3ی  اػشاف داسد صیشا دس سلٛیش ٚػٛد آة ٔبیٝ حیبر ٔبٞی اػز، ِزا ٌضیٙٝ سلٛیش ػٛاَ اؿبسٜ ثٝ ػٛالت

 سشیٗ ٌضیٙٝ اػز. ٘ىٙیذ( وٝ أش ثٝ اػشاف ٘ىشدٖ سا داسد ٔشسجظ

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ  -23

وٝ اؿبسٜ ثٝ ایٗ داسد وٝ ٞش آٖ چٝ دس  3ی  داسد. دغ ٌضیٙٝؿؼش ایٗ ػٛاَ اؿبسٜ ثٝ دػب ٚ اػشؼب٘ز اص خذا ٚ ثٝ سجغ آٖ عّت اػبثز سا 

 سشیٗ ٌضیٙٝ اػز. وٙذ، ٘ضدیه ٞب ٚ صٔیٗ اػز اص اٚ دسخٛاػز ٔی آػٕبٖ
 

 

 

  .صحیح استپاسد  4 ی گشیىٍ -24

 ا٘ذٚص٘ذ. ٔحلَٛ ا٘ذٚخشٗ ٔبَ اػز.  دشٚس٘ذ. ٔحلَٛ دشٚسدٖ دا٘ٝ اػز. ٔبَ سا ٔی ػشایٙذ. دا٘ٝ سا ٔی ٔحلَٛ ػشٚدٖ ؿؼش اػز. ؿؼش سا ٔی

 .صحیح استپاسد  4 ی گشیىٍ  -25

 سشسیت دسػز ثٝ كٛسر صیش اػز:

 .ٔٗ اٚ سا ثٝ عشیمی خبٔؾ ٌشدا٘ٓ -ح   .صاسی دسٟ٘بد ٚ ِشصٜ ثش ا٘ذأؾ افشبد -ر

 .ثٝ دٚ دػز دس ػىبٖ وـشی آٚیخز -ص    .ثبسی چٙذ غٛعٝ خٛسد -آ

   ای ثٙـؼز ٚ آساْ یبفز. چٖٛ ثشآٔذ ثٝ ٌٛؿٝ -ة

 دغ ٔٛسد دْٚ ٚ چٟبسْ ح ٚ ص ٞؼشٙذ. 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 23سب  16ٞبی سدیف ػؤاَ: قرآن، تعلیمات دینی و اخالقهای سؤال – ة

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 33سب  24ٞبی سدیف ػؤاَ: زبان و ادبیات فارسیهای سؤال – ع
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یصفحٍ 4  

 .صحیح استپاسد  4 ی گشیىٍ -26

 دس ٌضیٙٝ اَٚ حشوز ٚ احشضاص ٘بكحیح اػز. حشوز ٚ اٞشضاص.

 .ٌضیٙٝ دْٚ غّظ أالیی ٘ذاسد

 .ػْٛ غّظ أالیی ٘ذاسدٌضیٙٝ 

ٌضاس ٚ  ٌزاس ٚ لذسداٖ ٘بكحیح اػز: حك ؛ ٕٞچیٙیٗ دس ایٗ ٌضیٙٝ حكدس ٌضیٙٝ چٟبسْ حّٕٝ ٚ حؼْٛ ٘بكحیح اػز. حّٕٝ ٚ ٞؼْٛ

 .لشدسداٖ

 .صحیح استپاسد  3 ی گشیىٍ -27

 ٘ٛیؼٙذٜ وشبة ویٕیبی ػؼبدر ٔحٕذ غضاِی اػز. 

 .صحیح استپاسد  4 ی گشیىٍ -28

 ؿٛد ٙغ ٔیؼش ٕ٘ی٘بثشدٜ س٘غ ٌ

 ثخٛس سب سٛا٘ی ثٝ ثبصٚی خٛیؾ

 ٞش دٚ ضشة إِظُ فٛق ثٝ ٔفْٟٛ وبس ٚ سالؽ اؿبسٜ داس٘ذ

 .صحیح استپاسد  1 ی گشیىٍ -29

 .ا٘ذ ٞب كحیح ٞبی روش ؿذٜ دس ػبیش ٌضیٙٝ ؿٛد. آسایٝ دس ثیز اَٚ سـجیٝ دیذٜ ٕ٘ی

 .صحیح استپاسد  1 ی گشیىٍ -۳۰

  ٚ فؼُ سػبیز ؿذٜ اػز. سٟٙب دس ٌضیٙٝ اَٚ ػبی ٟ٘بد

 .صحیح استپاسد  3 ی گشیىٍ -31

 خب٘ٛادٜ سلذیك اػز.  خب٘ٛادٜ سؼمُ ٚ كذق ٞٓ خب٘ٛادٜ سىبُٔ، ػمُ ٞٓ وٕبَ ٞٓ

 .صحیح استپاسد  2 ی گشیىٍ -32

 ؿٛد. دس اثیبر سٟٙب ٔٙبظشٜ دیذٜ ٕ٘ی

 (تًاوىس صحیح باشىس. می 2ي  1َای  ؛ لیکه گشیىٍرا اوتراب کززٌ بًز 2ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ .صحیح استپاسد  1 ی گشیىٍ -33

 2ٞٓ ثٝ ػشبیؾ اِٟی اؿبسٜ داسد )ٞشچٙذ ثیز  3ٚ  2ٞبی  ٌشی خذاٚ٘ذ اؿبسٜ داس٘ذ؛ ثیز ٌشی ٚ سٛا٘بیی ٞذایز ثٝ ٔفْٟٛ ٞذایز 4ٚ  1اثیبر  

سا ٘یض حبٚی ایٗ دیبْ  3سٛاٖ ثیز  بٖ اص ثضسٌی خذاٚ٘ذ اؿبسٜ ؿذٜ؛ ٔی، ثٝ آٌبٜ ٘جٛدٖ ا٘ؼ3وٙذ أب چٖٛ دس ثیز  سش طٙب سا ثیبٖ ٔی ٔؼشمیٓ

 دا٘ؼز.(
 
 

 

 (پسىسز. را می 3ی  ي َمچىان گشیىٍ را اوتراب کززٌ بًز 3ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -34

 .؛ اص عشف دیٍش ؿشط اكّی ثشای وـبٚسصی ٚػٛد خبن ٔٙبػت اػز٘یشٚی وبس اص ػٛأُ ٔؤطش دس وـبٚسصی اػز

 را اوتراب کززٌ بًز.( 2ی  گشیىٍبٍ اشتباٌ )ماخ زر کلیس ايلیٍ  .استپاسد صحیح  4ی  گشیىٍ -35

 .ا٘ذ؛ ثشای دسن ثٟشش ٔٛضٛع اص خظ صٔبٖ ثٟشٜ ثٍیشیذ ی كذ ػبِٝ اسفبق افشبدٜ ی سبسیخی ٚ دس ثبصٜ ٔشثٛط ثٝ یه ٚالؼٝ 3ٚ  2، 1ٞبی  ٌضیٙٝ 

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -36

ٞبػز؛ ػبخز وبسٚا٘ؼشاٞبی ٔشؼذد ػّز  ٞبػز؛ لذسر ٚ یىذبسچٍی حىٛٔز ػّز أٙیز ساٜ سٚ٘ك سؼبسر ٔؼَّٛ ثیـشش ؿذٖ أٙیز ساٜ 

 .ٞب ٘ذاسد وٝ ٞیچ سثغی ثٝ أٙیز ساٜ 4ی  ٞبػز ِٚی ٌضیٙٝ أٙیز ساٜ

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -37

اص عشفی چٖٛ دذس ٕٞچٙبٖ ثٝ  .ؿذ وشد سب وبس دذس سٕبْ ٔی ثبیؼز كجش ٔی ػّی صٔبٖ ٔٙبػجی ثشای كحجز ثب دذس سا ا٘شخبة ٘ىشدٜ اػز؛ ٔی 

 ٞبی ػّی ٘ذاؿشٝ. بفی ثٝ كحجزدادٜ اػز؛ دلز ٚ سٛػٝ و وبس خٛد ادأٝ ٔی

 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 40سب  34ٞبی سدیف ػؤاَ: مطالعات اجتماعیهای سؤال – د
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یصفحٍ 5  

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -38

ثٝ ػذدی ثب ػشم ػغشافیبیی  1ی  ؿٛد حبَ آ٘ىٝ دس ٌضیٙٝ ثٙذی ٔی دسػٝ ؿٕبِی سب ػٙٛثی دسػٝ 90ػشم ػغشافیبیی سٚی وشٜ صٔیٗ اص  

 ثضسٌشش اص ایٗ ػذد اؿبسٜ ؿذٜ اػز.

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -39

ی ٔبػز. اٌش ثخٛاٞیٓ وـٛسی سا ثشای ص٘ذٌی ا٘شخبة وٙیٓ ثبیذ ثٝ دبسأششٞبیی ٔـبثٝ ا٘شخبة ٔٙضَ  ٔب٘ٙذ خب٘ٝوـٛس ٔحُ ػىٛ٘ز  

 ی ایٗ ؿشایظ، دػششػی آػبٖ، أٙیز، آسأؾ ٚ ... اػز. اص ػّٕٝ .ٔؼىٛ٘ی سٛػٝ وٙیٓ

 صحیح است. پاسخ ۱ی  گزینه -۴۰

؛ ػظٕب٘ی یىی اص ٚاٌزاس وشد یػشاق سا ثٝ ػظٕب٘ 1638–1622ٚ  1533–1501 یٞب دس عَٛ ػبَ یشاٖا ی،دس دٚساٖ ٔذسٖ ٚ ػّؼّٝ كفٛ 

 ؿٛد. وـٛسٞبی اػشؼٕبسٌش ٔحؼٛة ٕ٘ی

 ْ.( 1828ٚ  1813)یٝثب سٚػ یٌّؼشبٖ ٚ سشوٕب٘چب یػذا ؿذٜ لفمبص ثش اػبع لشاسداد ٞب یٞب یٗػشصٔ 

 8000: یؿٕبِ اٚػشیبی ن.ْ؛ 50300: داغؼشبٖ  ن.ْ؛ 69700: ٌشػؼشبٖ ن .ْ؛ 29800: اسٔٙؼشبٖ ٔشثغ؛ یّٛٔششو 86600ٚ ؿشٚاٖ:  آساٖ

  ٔشثغ یّٛٔششو 263700وُ:   ػٕغ؛  ن.ْ 3600: ایٍٙٛؽ ن .ْ؛ 15700: چچٗ ن.ْ؛

 :یؼیٔؼشـبساٖ اٍّ٘ یٔٙغمٝ ا یٕبٖٚ د یغدبس یٕبٖثشاػبع د یؿشل یشاٖػذاؿذٜ ا ٞبی ػشصٔیٗ 

 ٔشثغ یّٛٔششو 975225وُ:  ػٕغ ن.ْ؛ 350000اص ثّٛچؼشبٖ ٚ ٔىشاٖ:  ٞبیی ثخؾ ن.ْ؛ 625225ٚافغب٘ؼشبٖ:  ٞشار 

 ْ.(: 1881)یٝآخبَ ثب سٚػ یٕبٖٚساسٚد)ٔبٚساءاِٟٙش( ثش اػبع د ػذاؿذٜ  ٞبی ػشصٔیٗ 

 ن.ْ؛100000ثٝ لضالؼشبٖ:  ؿذٜ  یٕٝضٕ ٞبی ثخؾ  ن.ْ؛ 141300: سبػیىؼشبٖ ن.ْ؛ 447100: اصثىؼشبٖ ن.ْ؛ 488100: سشوٕٙؼشبٖ 

 یّٛٔششٔشثغو 1226500وُ:  ػٕغ ن.ْ؛ 50000: یضػشبٖلشل ؿذٜ ثٝ  یٕٝضٕ ٞبی ثخؾ

 :یغٔؼشـبساٖ اٍّ٘ یٔٙغمٝ ا یٕبٖفبسع ثش اػبع د یغػذاؿذٜ ػٙٛة خّ یٞب ػشصٔیٗ   

 ٔشثغ یّٛٔششو405287وُ:  ػٕغ ن.ْ:309500:ػٕبٖ ن.ْ:11493:لغش ن.ْ: 694:ثحشیٗ ن.ْ:83600:أبسار  

 یٗدس آٔذ ٚ ثؼذ ٞب دس ث یثٝ اؿغبَ ػظٕب٘ یٝثٝ ٕٞشاٜ دٚ ػْٛ وشدػشب٘بر )وٝ دس دٚسٜ كفٛ یدسٚ٘ یشاٖػذا ؿذٜ اص ا ٞبی یٗػشصٔ ٔؼبحز 

 3.5ن.ْ. دس ػٕغ حذٚد 438317ػشاق ثٝ ٔؼبحز  یضن.ْ. ٚ 200000٘ یجیؿذ( ثٝ ٔؼبحز سمش یٓسمؼ یٝٚ ػٛس یٝ،ػشاقػٝ وـٛس سشو

 ػبثمٝ اػز. یث یبٚ د٘ یشاٖا یخوـٛس دس وُ سبس یه یٝٔمذاس سؼض ایٗ ؿٛد وٝ یٔ ِغٔشثغ ثب یّٛٔششو یّیٖٛٔ
 

 

 
 

 صحیح است. پاسد 4ی  گشیىٍ  -41

ٔـغَٛ ثٝ وبس ؿذٖ ٔشخللبٖ داخّی  .دفبع دوشش ٔلذق ٚ وبؿب٘ی اص ّٔی ؿذٖ كٙؼز ٘فز، ٔؼَّٛ ٔخبِفز ایـبٖ ثب اػشؼٕبس ثٛدٜ اػز 

 ٞبی حشاسسی ٚ ٔٙبثغ ٘فشی اػز. ٘یشٌٚبٜثشق ٔلشفی وـٛس ٔؼَّٛ  ٞب ٔؼَّٛ دیشٚصی ا٘مالة اػالٔی اػز. دس دبالیـٍبٜ

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -42

؛ اٌش ٔشدْ دیٍشی ٚػٛد ة وشدٜ اػزآٔٛصا٘ؾ دسع ثذٞذ، ایٗ سالؽ سا ثب ا٘شخبة فشدی ا٘شخب وٙذ سب ثٟشش ثٝ دا٘ؾ ٔؼّٕی وٝ سالؽ ٔی 

 .سٛا٘ذ ثیـشش ٞٓ ثـٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ؛ سالؽ ٔؼّٓ ٔؼٙبیی ٘ذاسد؛ اص عشفی دس ٌزس صٔبٖ سالؽ ٔؼّٓ ٔی

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -43

ٌٛییٓ دٚثبسٜ  ٚلشی ثٝ وؼی ٔی 2ی  دس ٌضیٙٝ .ی ػّی ٕٞٝ چیض سا ثٝ ثبصی ٌشفشٝ اػز؛ ٔؼٙبی ثبصی، ػذی ٍ٘شفشٗ ٕٞٝ چیض اػز دس ػّٕٝ 

 ای ٔٙظٛسٔبٖ ایٗ اػز وٝ فشد ٔمبثُ وبس ٔب سا ػذی ٍ٘شفشٝ اػز. ثبصی دسآٚسدٜ

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -44

فلُ ػشد ٞب ٚ سّف ؿذ٘ـبٖ دس  سػذ ِٚی ثب غزا دادٖ ثٝ وجٛسشٞب اص احؼبع ٌشػٍٙی آٖ ی ػب٘ٛسی آػیت ٔی دس ثبلی ٔٛاسد ثٝ یه ٌٛ٘ٝ 

 .ؿٛد ػبَ ػٌّٛیشی ٔی

 

 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 45سب  41ٞبی سدیف ػؤاَ: تفکر وپژوهشهای سؤال – ٞـ



 آٔٛصاٖ ؿـٓ اثشذاییی دا٘ؾٚیظٜ                               1396-97 يريزی استعسازَای زرذشانآسمًن               

www.MAAKH.com 

         
   

 

یصفحٍ 6  

 (پسىسز. را می 2ی  َمچىان گشیىٍي  را اوتراب کززٌ بًز 2ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ صحیح است.پاسد  3 ی گشیىٍ -45

 4 ٚ 3ی  غّظ اػز؛ صیشا ػالٜٚ ثش دلیك ٚ ٚاضح ٚ سٚؿٗ ثٛدٖ ػٛاَ؛ سٙبػت ٔحشٛایی آٖ ثب ٔٛضٛع دظٚٞؾ ٟٔٓ اػز. ٌضیٙٝ 1ی  ٌضیٙٝ 

یب ٔشسضی ٘یبصی ثٝ دا٘ؼشٗ دبػخ آٖ دشػؾ ٘ذاؿشٝ  غّظ اػز؛ صیشا اٌش ٔشسضی سٛا٘بیی ٌشدآٚسی اعالػبر ػٛاَ ٔٛسد ٘ظش سا ٘ذاؿشٝ ثبؿذ

 ، دس آٖ كٛسر آٖ دشػؾ، دشػؾ خٛثی ٘جٛدٜ اػز. ثبؿذ
 

 

 

 (پسىسز. را می 1ی  َمچىان گشیىٍي  را اوتراب کززٌ بًز 1ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ صحیح است.پاسد  2 ی گشیىٍ -46

وٙذ؛ ایٙؼب ٘یض سٛدی وٝ ثٝ صیش آة سفشٝ  ثشیٓ ٚ دس خٛد ا٘شطی دشب٘ؼیُ ٌشا٘ـی دخیشٜ ٔی سا دس یه اسسفبع ثبال ٔی ٔب٘ٙذ یه سٛدی وٝ آٖ 

 )ثٝ سفبٚر ٘یشٚ ٚ ا٘شطی دلز وٙیٓ( خٛد ا٘شطی دشب٘ؼیُ رخیشٜ وشدٜ اػز. خبعش اسسفبع )ػٕك( دس اػز؛ ثٝ

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -47

ای ؿیـٝ اػز؛ دس  سٛاٖ سلٛیش ثش ػىغ، ٚاسٚ٘ٝ، وٛچىشش یب ثضسٌشش اص ػؼٓ ایؼبد وشد، أب ثب ٚػٛد ایٙىٝ ػذػی لغؼٝ ثب یه ػذػی ٔی 

عٛس وبُٔ ٘ٛس سا ػجٛس ٘ذٞذ؛ اٌش وٕی ثب ػذػی دس ٔمبثُ ٘ٛس خٛسؿیذ ثبصی وشدٜ  ای آر سا لشاس داد وٝ ثٝ سٛاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔمبثُ ٘ٛس خٛسؿیذ ٔی

 ؿٛد.  ػبیٝ ٌفشٝ ٔی ایذ. دس اكغالح ػّٕی ثٝ ایٗ ٘بحیٝ، ٘یٓ ایٗ كحٙٝ سا دیذٜ ثبؿیذ،

 (پسىسز. را می 4ی  َمچىان گشیىٍي  را اوتراب کززٌ بًز 4ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -48

ٞبی ؿذیذ  ٔبدٜ سع اػز؛ أب سع ثٝ سٟٙبیی دس ثبس٘ذٌی ای احشیبع داسیٓ وٝ ثشٛا٘ذ آة سا دس خٛد ٍ٘ٝ داسد. ایٗ دس ؿیت ٔب ثٝ ٔبدٜ 

سٛا٘ذ آة سا ثب ػشػز دسٖٚ خٛد ثىـذ، یؼٙی ٘فٛردزیشی وٕی داسد. دغ ثشای ٔشؼبدَ ؿذٖ خبن ثٝ ٔمذاسی ٔبػٝ ٘یبص داسیٓ. ٌیبخبن  ٕ٘ی

 اسیٓ.ی اكّی ٔٛسد ٘یبص خبن ثشای وـبٚسصی اػز؛ دغ ثٝ ٞش ػٝ ٔٛسد ٘یبص د یب خبن ثبغچٝ ٘یض ٔبدٜ

 پاسد صحیح است.  1ی  گشیىٍ -49

ِیٕٛ. دس  وٙیٓ ٔب٘ٙذ آة ٔٛاد خبكیز اػیذی سا ٔـبٞذٜ ٔی 3ی  وٙیٓ ٔب٘ٙذ ٔغ، دس دػشٝ ٔٛاد ػٙبكش فّضی سا ٔـبٞذٜ ٔی 1ی  دس دػشٝ  

 وٙٙذٌی داس٘ذ؛ ٔب٘ٙذ ٌبص وّش. ثشی ٚ ضذػفٛ٘ی ٞٓ سٕبْ ٔٛاد خبكیز سً٘ 4ی  دػشٝ

 یح است.صحپاسد  3 ی گشیىٍ  -۵۰

ؿیشیٗ ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ایؼبد وشدٜ وٝ دس عی آٖ ٌبص  ِیٕٛ یب یه اػیذ اػز؛ ٍٞٙبْ ٔخّٛط ؿذٖ ثب ػٛؽ ی ة وٝ آة ٔبدٜ  

 ٕ٘بیذ. اوؼیذ سِٛیذ ٔی دی وشثٗ

 پاسد صحیح است.  4ی  گشیىٍ -51

 ای اػشفبدٜ وٙیٓ. دٙجٝسٚی یب ٚسصؽ ثٟشش اػز اص ِجبع ٘خی یب  اػز، ٍٞٙبْ دیبدٜ  ٔغبثك آ٘چٝ دس ٔشٗ آٔذٜ  

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ  -52

ؿٛد )ٔٛسد اِف(؛ دس اطش حشوز ٞش ػؼٕی ٚ اكغىبن ثب  ٞب سٛػظ ا٘شطی ؿیٕیبیی ٔٛاد غزایی ایؼبد ٔی سٚی حشوز ػضّٝ دس ٍٞٙبْ دیبدٜ  

صٔیٗ ٔمذاسی اص ا٘شطی حشوشی ثٝ ا٘شطی كٛسی  ی وفؾ ثب دبؿٙٝ ؿٛد )ٔٛسد د(؛ دس اطش ثشخٛسد اػؼبْ دیٍش، ٔمذاسی ا٘شطی ٌشٔبیی سِٛیذ ٔی

 ؿٛد )ٔٛسد ٚ(. سجذیُ ٔی

 (پسىسز. را می 2ی  َمچىان گشیىٍي  را اوتراب کززٌ بًز 2ی  )ماخ زر کلیس ايلیٍ گشیىٍ صحیح است.پاسد  1 ی گشیىٍ -53

ٞبی ایٗ  ؿٛد؛ دغ ثش سمٛیز ٔبٞیچٝ سش ؿذٖ سٙفغ ٔی سٚی ثبػض ثٟشش ؿذٖ ػیؼشٓ ٌٛاسؽ، افضایؾ ٌشدؽ خٖٛ ٚ ٔٙظٓ ٚسصؽ ٚ دیبدٜ  

 ػٝ لؼٕز سأطیش ٔؼشمیٓ داسد. 

 صحیح است.پاسد  2 ی گشیىٍ  -54

ویّٛ  240ٞبی سٛدی  ٕ٘ٛداس( ثبصی 1)ٔٛسد ویّٛ وبِشی  75ایٓ  عجك ػذَٚ ٔیضاٖ ا٘شطی ٔلشفی دس ػبػز ٚلشی وٝ دس آػب٘ـٛس ایؼشبدٜ  

 ٕ٘ٛداس( ٘یبص داسد. 3ویّٛ وبِشی )ٔٛسد  520ویّٛ وبِشی یب  600ٕ٘ٛداس( ٚ ثبال سفشٗ اص دّٝ وٕشش اص  2وبِشی )ٔٛسد 

 صحیح است.پاسد  3 ی گشیىٍ -55

   ٞب ثب ٞٓ كحجز ؿذٜ اػز. ی آٖ ٞب فمظ دس ٔٛسد ٔیضاٖ ا٘شطی ٔلشفی ٚ ٔمبیؼٝ ثش خالف دیٍش ٌضیٙٝ 3ی  دس ٌضیٙٝ 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 55سب  46ٞبی سدیف ػؤاَ: علومهای سؤال – ٚ
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یصفحٍ 7  

 

 
 پاسد صحیح است. 2 ی گشیىٍ -56

 
 

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -57

وٙذ. صٔب٘ی وٝ  ػشػز ٔحٕذ دٚ ثشاثش ػشػز سضب ٚ چٟبس ثشاثش ػشػز أیشحؼیٗ اػز. ثٙبثشایٗ ٔحٕذ صٚدسش اص ٕٞٝ غزایؾ سا سٕبْ ٔی 

سػذ، أیشحؼیٗ  ٔب٘ذٜ ثٙبثشایٗ صٔب٘ی وٝ غزای سضب ٘یض ثب وٕه ٔحٕذ ثٝ اسٕبْ ٔی وٙذ؛ سضب ٘لف غزایؾ ثبلی ٔحٕذ غزایؾ سا سٕبْ ٔی

1
3

غزای خٛد سا خٛسدٜ اػز؛ أب  
1
7

اص  
2
3

 ٔب٘ذٜ غزا سا خٛدؽ خٛاٞذ خٛسد؛ ثٙبثشایٗ داسیٓ: ثبلی 

( )
1 1 2 7 2 9 3
3 7 3 21 21 21 7

  
 

 (پسىسز. را می 2ی  بًز ي َمچىان گشیىٍرا اوتراب کززٌ  2ی  ی ذًز، گشیىٍ )ماخ زر کلیس ايلیٍ  پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -58

 
وشد وٝ  عٛس یىشب ٔـخق ٔی ٞب سا ثٝ )سٛضیح: دس كٛسسی وٝ عشاح یىی اص ٔىؼت سٛػٝ داؿشٝ ثبؿیذ وٝ ؿىُ سىشاسی ؿٕشدٖ ػبیض ٘یؼز.

 ؿذ.( دبػخ كحیح ٔی 4ی  وشد[ ٌضیٙٝ فبلذ سمبسٖ ثٛد ]ٔظال آٖ سا سً٘ ٔی
 

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -59

 ا٘شخبة داسیٓ؛  2سٟٙب  اص ٔؼیش ثبال ثشٚیٓ،اٌش  

 
 اٌش اص ٔؼیش دبییٗ ثشٚیٓ ٘یض سٟٙب یه ا٘شخبة ٚػٛد داسد؛ 

 
 

 .ثٝ ایٗ دسع اخشلبف داس٘ذ 70سب  56ٞبی سدیف ػؤاَ: ریاضیهای سؤال – ٚ
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یصفحٍ 8  

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -۶۰

 ٞب سٍ٘ی ٞؼشٙذ؛ اٌش فشد دس فشد ثبؿذ: صٚع دس صٚع ثبؿذ ٘لف خب٘ٝاٌش  

 
 ٞبی سٍ٘ی ثبؿذ. سٛا٘ذ سؼذاد خب٘ٝ ٚ ثؼذؽ ٔی ٞب ػذد غیش كحیح خٛاٞذ ثٛد وٝ اػذاد كحیح لجُ ٘لف خب٘ٝ 

 

 صحیح است.پاسد  3ی  گشیىٍ -61

 سیشٜ ػشم ٔؼشغیُ 2 

 ػشم ٔؼشغیُ سٚؿٗ 3 

  عَٛ ٔؼشغیُ سیشٜ 6عَٛ  12عَٛ سیشٜ 6 

  
10

2 2 6 2  عَٛ سٚؿٗ 5

3 5 15 5
2 6 12 4

 
ٔؼبحز سٚؿٗ

ٔؼبحز سیشٜ
  

 پاسد صحیح است. 2 ی گشیىٍ -62

 دلیمٝ اػز. ثٙبثشایٗ؛ 10ٔشش دس ٞش  1000ویّٛٔشش اػز یب  6ػشػز  
 دلیمٝ اَٚ 10  دلیمٝ دْٚ  10      دلیمٝ ػْٛ  10دلیمٝ چٟبسْ      10دلیمٝ دٙؼٓ       10دلیمٝ ؿـٓ     10دلیمٝ ٞفشٓ      10     

 ٔشش 1000       اػششاحز    ٔشش          1000ٔشش             اػششاحز              1000ٔشش           اػششاحز             1000         
 

 دلیمٝ اَٚ 10  دلیمٝ دْٚ  10      دلیمٝ ػْٛ  10دلیمٝ چٟبسْ      10دلیمٝ دٙؼٓ       10دلیمٝ ؿـٓ     10دلیمٝ ٞفشٓ      10     

 شٔش 1000       ٔشش 500اػششاحز                     اػششاحز               ٔشش        500ٔشش           اػششاحز             1000         
 

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -63

 
 

 پاسد صحیح است. 2ی  گشیىٍ -64

0/ص٘یٓ: ثشای ایٗ وبس ػذد  ٔظبَ ٔی  0/ثبس ػذد  10وٙیٓ. ػّی  سا ا٘شخبة ٔی 51 5/ؿٛد؛  وٝ ٔی وٙذ سا ثب ٞٓ ػٕغ ٔی 51 اٌش ایٗ  1

0/سػیٓ. أب اٌش  ٔی 5وٙیٓ ثٝ ػذد  لغغػذد سا  ، ثشاثش 0ٚ  5اخشالف  ؿٛد كفش. سب كفش ثب ٞٓ، ٘یض ٔی 10ؿٛد ٚ  سا لغغ وٙیٓ؛ كفش ٔی 51

 ٚاحذ اػز. 5
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یصفحٍ 9  

 صحیح است. پاسد 1ی  گشیىٍ -65

ٞب ٔضاحٓ  ٞبی ػشضی اػشٙبة وٙیٓ صیشا دایشٜ ٞب حشوز وٙیٓ ٚ اص حشوز االٔىبٖ سٚی ٔحٛس عَٛ سشیٗ ٔؼیش ثبیذ حشی ثشای عی وشدٖ وٛسبٜ 

ی  ٞبی ػشضی ٞؼشٙذ، ٔظال ثشای سػیذٖ ثٝ ٘مغٝ حشوز
0

2
ٔضاحٕز ٚاحذ ثٝ ػٕز ساػز ثذٖٚ  30حشوز ا٘ؼبْ دٞیٓ؛ ثٙبثشایٗ  4ثبیذ  

 سٚیٓ. ٚاحذ ثبال ٔی 30وٙیٓ ٚ ػذغ ثب حشوبر صیٍضاٌی  حشوز ٔی

 پاسد صحیح است. 3ی  گشیىٍ -66

 ٔیّیٖٛ ة 10ٔیّیٖٛ ع؛  6ٔیّیٖٛ اِف؛  5دس دٚس اَٚ:  

 دس دٚس دْٚ: ثیٗ ع ٚ ة 

5ٔیّیٖٛ ة   /      10  6  ٔیّیٖٛ ع 11

 صحیح است. پاسد 3ی  گشیىٍ -67

٘ـیٙٙذ. حبال  ٚ ٔضبسة آٖ، سٕبٔی افشاد ٔؼذدا ٔی 120ی  ا٘ذ ٚ ثؼذ اص سػیذٖ ثٝ ؿٕبسٜ سٕبٔی افشاد ایؼشبدٜ 60ی  ثؼذ اص سػیذٖ ثٝ ؿٕبسٜ 

 ػذد ثشسػی وٙیٓ. 40خٛاٞذ ؿذ؛ ثٙبثشایٗ وبفیؼز اٍِٛسیشٓ سا ثشای  40ٔب٘ذٜ ثشاثش  وٙیٓ. ثبلی سمؼیٓ ٔی 120سا ثش  1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 ایؼشبد          ایؼشبد ایؼشبد    ایؼشبد                   ایؼشبد     ایؼشبد              ایؼشبد    ایؼشبد           ایؼشبد   ایؼشبد         ایؼشبد                   ایؼشبد     ایؼشبد                    

 پاسد صحیح است. 1ی  گشیىٍ -68

 
فشد

فشد
 ( ) ( ) ( ) ( )

3 1 1 7 21 5 3 14 26 17 26
5 7 2 3 35 6 35 6

17
35 6

13 17
35 3

 

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -69

 ػذد ػجض یؼٙی ػذدی وٝ كٛسر ٚ ٔخشع آٖ ٞش دٚ صٚع ثبؿٙذ؛ ثٙبثشایٗ چٙیٗ ػذدی ٚػٛد ٘ذاسد. 

 پاسد صحیح است. 4ی  گشیىٍ -۷۰

 ٌبٜ صٚع ٘خٛاٞذ ثٛد. حبكُ ٞیچ ػذد فشد دس ٞٓ ضشة خٛاٞٙذ ؿذ؛ وٝ 1396دس ٔخشع ٔـششن اػذاد صسد،  
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