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JKLMا.N I2O&PQ و STU VW2اX Y &;Z[2\]^ 2ا_&ت و`a7 و اAbcde2fg Jhi نe jkا.jmn&o JKnدا q  

  6&زjk.و ÉÑÖÜá&ت را hi Yۀ اÅ.ر cdاjÄ 74  �&~7 {ا3 ر|C ا}Cyzاد  2X YJاwx VW`2، زs  t@u&ءا...نا

 !!زçé، ICè&رزۀ _7äã {اâ 3.اàن
ّ
êëíوا ìîï و .ñó

Lò
  q.úüq و öõúúùÑÖûدن روح 

 
ّ
†°¢ 2£g5ب ا456 رÉ•ا j7e 2ت=> ، bZJté&¶ ...3اا 

ّ
Cß)  

ّ
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  I {Ω.رد +"C∫ ª º..jmا3µ∂∑¢ ∏ Zπ ا¥≤ ≥[±hi &o &; ∞ úۀ ا}ÆØzادo q& ی¨ 

æ&o qادÆØz{؛ ا¿ ¡ ¬µ√ 3ادÆØz{ا jkارƒ≈o Cیµ∆« .úüوت اµ»z… I À.Ãد  

  ا}ÆØzادo q&یY .jm–—Æ∂“# 3 ”‘C’ C ا¥≤ œدیú±]≤ 3C.و {اŒ 3ورش 

 
ّ
  ∫CاZπ ا¥≤ اúü. ؛& ;o ◊5&یC ا}Cyzادæ ،C|&o q÷-2ا;
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  وزارت ()'زش و $ورش

 Cو>ن B'انA $ورش ا@?<=اد>; :789ن و دا01234/ .ّ- 

  دGH ء7DE ;ورود(ز)'ن 

 Iد J7نKLM<; د> دوم ۀدور   :789ن ;ا@?<=ا

 A-PQRS 7لU : ر'VW MXاMX٩Z-١٣٩^  
  :789): ا4#23اد ٢/0( ۀ+*(ر  ۀد$#"!  ')م و ')م ()'&اد#":

  

ی6 45#3ار1 0ز.&ن:    )1ال 8  /و &-,رف ا)'& %$#ن  1395/  2/  824)ر
  

  )1ال 15  /7,ر),ت 5ز2,ن و اد2  <=>  09:00ز.&ن:  1;):9 45#3ار 
  

 :?@4ABت د(DE> ادFG816 ?DE>  8,9:;1ال 15  /&=,>-,ت ا(  
  

 :?@4ABت دHاI; ادFG875 الI;  Kم ?<$2  )890)  16(ردیAB8/  17 1ال(  
  

6;(N ت
ّ

F. :تHاI; ?5 "85#&ی ?PQRیر  د,D51ال 20  ,ت(  
  

  &0ا" داوC=Dا9:(ـ.ز AB9@ » ١«ه0 /.-, <=>، و &% ازا"  ا9:(.ز 6789» ٣«هـ0 /.-, +*()، &% ازا" " ?<=: >0;

@9 %:F0G 0ـHI د. &0ا" درLM,-./ ونO& تQاR-@SI %:F0G 0HI د.، ا9:(.ز" درLM  

  LMد.&0ا" او در F0G 0HI:% 9@ ا9:(.ز AB9@» ١«را [\69 زده &.Z)&  ،OM از یXG YیUI.BV%B% داوC=D در هR- 0ال 

 در AWرت اA& UVاST7 &$یا QR$ از &A:Pاید ۀ$ و ه$KLAM ا):J,دGHI5,پ، ?
ً
,7$W ،KG$:7د YZ 

ّ
B& \/ ,ورش ا):-[اده$_R `Lن و دا,aVد.درA2 ]اهAV ان &<,زA; وه,نc_  
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  ?<"D(ن ۀ2IیوB CD)EFD 2B(م @2ا

ه+6 ,'<=>+د :9ه ه+6 زی4 را از 1'+ن /.اب,+%* ()'& %$ال :5و /3-رف ا&0/ ه-, +*(نـ &%ال ب

  I1+D61  +J23 .9'DLM N1OP، از ردیF Gن را در ,+%* ۀاBCD+ب A='9 و :?+ر

LA J<اOM?.اL@M-ب 9?ه ا&FA-GH «J« ۀ=/D-ر  ۀB از اA@?ا, &<ر =زی* را  ۀ(ی-ت 9*ی7 !
ّ
  ، BA د+

ijk 

ßx Îm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( ã& s! à7ù=ßϑø9$# ã& s!uρ ß‰ôϑ ysø9$# ( uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪ 

uθèδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3 s)n=s{ ö/ä3ΖÏϑ sù Ö�Ïù%Ÿ2 /ä3ΖÏΒuρ Ö ÏΒ ÷σ•Β 4 ª! $#uρ $ yϑ Î/ tβθè=yϑ ÷è s? î�� ÅÁt/ ∩⊄∪ t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚ ö‘F{ $#uρ Èd, pt ø: $$Î/ ö/ä.u‘§θ|¹ uρ z|¡ôm r'sù ö/ä.u‘uθß¹ ( Ïµ ø‹ s9Î)uρ ç��ÅÁyϑ ø9$# ∩⊂∪ ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 

ÞΟ n=÷ètƒuρ $tΒ tβρ •�Å£è? $ tΒ uρ tβθãΖÎ= ÷èè? 4 ª! $#uρ 7Λ Î=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρ ß‰÷Á9$# ∩⊆∪ óΟ s9r& ö/ä3 Ï?ù' tƒ (#àσt7 tΡ t Ï% ©!$# (#ρã� xA x.  ÏΒ 

ã≅ö6s% (#θè%#x‹ sù tΑ$t/uρ öΝÏδÌ� øΒr& öΝçλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏ9r& ∩∈∪ y7Ï9≡sŒ …çµ ‾Ρr' Î/ MtΡ% x. öΝÍκ� Ï?ù' ¨? Ο ßγè=ß™ â‘ ÏM≈ oΨÉi�t6 ø9$$ Î/ 

(#þθä9$ s)sù ×�|³ o0r& $ oΨtΡρ ß‰ öκu‰ (#ρ ã�xA s3sù (#θ©9uθs?uρ 4 o_ øótG ó™ $#̈ρ ª! $# 4 ª! $#uρ ; Í_xî Ó‰‹ÏΗ xq ∩∉∪ zΝtã y— t Ï% ©!$# (#ÿρã� xAx. βr& 

 ©9 (#θèV yèö7 ãƒ 4 ö≅è% 4’ n? t/ ’În1u‘ uρ £ èVyèö6 çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7 t⊥çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λäù= ÏΗxå 4 y7Ï9≡sŒ uρ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„ ∩∠∪ (#θãΖÏΒ$t↔sù «! $$ Î/ 

 Ï&Î!θß™u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“ Ï% ©!$# $uΖø9 t“Ρ r& 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ ÷ès? ×�� Î7 yz ∩∇∪ tΠöθtƒ ö/ä3 ãèyϑøg s† ÏΘ öθu‹ Ï9 Æìôϑ pg ø: $# ( y7 Ï9≡ sŒ 

ãΠ öθtƒ È è⌠$ tó−G9$# 3  tΒuρ . ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ö≅ yϑ ÷ètƒ uρ $ [sÎ=≈ |¹ ö� ÏeAs3 ãƒ çµ÷Ζ tã Ïµ Ï?$ t↔Íh‹ y™ ã& ù#Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζy_ “ Ì� øg rB  ÏΒ 

$ pκ ÉJøt rB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# š Ï$ Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #Y‰ t/r& 4 š� Ï9≡ sŒ ã— öθxAø9$# ãΛÏà yèø9$# ∩∪!!

 BA BSّ>H -A7ال ۀ(ی-ت 9*ی%& BA ،T-A ,-16«ه«  -H»23« .?Oده U&-V  

 :H>Hد در Eی+ت HIق /2E<F )ه+از 1C+رت Aی(ام@#+ » > و ُ<>م :+ را در94ار$+ر / د5% 4یا12+ز و /و # -,+  )*(ا )ا«% $# ــ16

+JK: 1+طMد ی/ارN2یA<M( ؟دارد  
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  دارد؟ /> ه^+هJ[یز ۀJی(ام N4@در » Hمی« )\ #+ :M+JK]+# ۀH5ر  9 ۀیدر H «Eمی« ):JK+ ــ18

3دِ  
ُ
;3ِة L[  89ِ[ا داده Auد=[ 7َ ِاذا 4

<
  3ِم ا<AُBَُ@?ِ یَ ِ<;=
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 3Dَم ا
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ُ
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  ارد؟د )X_>$#ار1M+ط :JK+ی/ HIق از Eی+ت  Aی(ام@#+ » Eدم و :>غ و :Hر و :[N@J# / c/c و $ا:>ش ه^a Q +رِ ,>5_«% $# ــ19

  8#یۀ        4#یۀ        2#یۀ      1#یۀ  

  و #HU Qa Qرت #$+ن g(ه ا5%؟+ت HIق Eیاز  Aی(ام@+I>ان #>ا) 9f2ی>I_\ دHCت ,$+:1>ان، در @#e+2ۀ  ــ20

  ــ #),ن V Y:7$M[اوa2 $2 ]L$ 7#یۀ      AV Y:oLد از V[ا5L,ز داــ 2/ 6#یۀ  
  ه, _z از &$گaL[ن اoL,نــ اT:8,د K2 2$اK:x5QL 7#یۀ        ــ AhL K:u$7دن _h&,5$ان 6#یۀ  

  ؟اg+ره 2(ارداز Eی+ت HIق #Q ای\ :HeTم  Aی(ام@. »+ر دارد$ا*_ /% اeiی>ش ه(ای+ C(م ,9ی>ش یاh2+ن در ,9«ـ ـ21

  7#یۀ        6#یۀ        3#یۀ      2#یۀ  

  ا5%؟ M(<M> و n>ور:H>H: ،m5+Jد در Eی+ت HIقg(ۀ l^+ت داده@از  Aی(ام@وkF در ,+ی+ن ـ ـ22

وَن ــ  4#یۀ   O*Gِ
ُ
 ــ  6#یۀ          /

َ
P 

َ
ُ*وا%
َ

,  

8Rُ0Sــ  9#یۀ          َرُ&3ِ<'ِ ــ  8#یۀ  
َ
/  

67ُ 12ُ13ُ45ََن  َ/ ُ.-, ُاو()ِ یَا# «Eیۀ ـ ـ23   ؟دارد )^_>@از Eی+ت HIق ار1M+ط :JK+ی/  Aی(ام@#+  »6ٍ :1ٍم َ;ِ. :َ (ِ  َا89

  9#یۀ        7#یۀ        6#یۀ      5#یۀ  

ه+6 ,'<=>+د :9ه ه+6 زی4 را از 1'+ن /.اب,+%* ()'& %$ال :5-ت X-ر&OزA-ن و ادAه-, ـ &%ال ج

  I1+D24  +J83 N1OP .9'DLM، از ردیF Gن را در ,+%* ۀاBCD+ب A='9 و :?+ر

  #+ :JK+) ه^$\ q>ف در @(ام #$% یho+ن ا5%؟» 2$+#( #(و N$2 ا2(یQX راه / @Q او #>M> از 2+م و از <+ی[+ه«در #$% » @JK:»Q+)  ــ24

  ِK5hj? K9ه `j7$ی#  ]ِLاو]V S(ارد /  دل ا]L دلKZ  ِا ]Lاو]V K2 ارد]Lر%$ا  
  ِ̀ TL K9ه Yد ،8<| ایA;ار وAه 2$ در و دی / $KZ  ت$H7]jHL،  ُ2 `TL AَاAرد 2$ دی  
 A5& ]ده KZ ]LاA? KZباَ  ۀAG ان ازA<  / ,یKZ  ~ِM 2$#رد KZ ]Lر دا,V 2$گ از]W  
 S(ُر )-[ی, را]Lدت 2$د,-( RAM وان  / YZ /:(راKZ �Z ]($L ل\j& K2ر7:,ر  

  ؟Hgد2^/دی(ه ه+) زی> #$%ا ز Aیr$هدر @(ام EرایQ  ــ25

  :>ا #[9اg_/؟ ،J()[/ / از Qa اN$M s$M \: <# :%T4I اI>اg_ــ 
  ز2/ زی\ 5+ن 4+م / دوh$a %_i%؟ NCیNی% @(ام؟ ،*+ر #> ,X%ــ 
  ؟4>ی( #(ی\ 5+ن زار زار@Q :/ / ا#> از هuِ>  ؟F+ه*J(د #(ی\ 5+ن F+ه@Q :/ #>ق از Hgِق ــ 
  اQ2 / )2 ه^J@ weI /K^_h: Q( ای\ ا5>ار@Hه و دری+ و در*_+ن ه^Q در v$1hMــ 

 ,Ä?د     Å59B?     K5ha?     ن,;/ax2  
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  ؟دHgی+I% 2^/در 1C+رت زی> @(ام ز:+ن xKI  ــ26

» ّ̂ z: ):+qH#ا4> ا ّN{ )Q_I<2 +|* Q# wوریE ر+^g Q# }یH* روز4+ر ):E<5 را /i(رش :>د) ا, .wای

 ّN{ m~i /*<# د وH# ه)JI+#X$, %15+J: Q# را /iاو :/ ۀا.)J2دا«  

 ]5-2 /D,&     /&رع ا>:\ا,Ä&     ده,( /D,&     /BTL /D,&  

:Ñ(ره+) زی> eJM+ در یq A>@% ا*_Éف  ۀدر ه^» :Ç+رع ا*1+ر)«و » :+n/ ا5_^>ار)«ه+) T: �Äg>د H5xKIم ــ27

  ...<Q#N ،دار2(

  jZ[ن     AVاL[ن       2$دن     AVردن 

ّ̂ «، »e2+د«ه> H: Q5رد  ،در @(ام N4یQJ ــ28 _:w«  2/«و+$# %TU «/: د؟دی(هHg  

 $M,L$=V z2 ل\j& KGÉ -2 z2 ]ÑT& و S(راه5ه/  [5ا Ö/ L5 SoZL 5,ن را,_ SoریAx& kq ،ن,  

 یoH,ن Ü ]u,hL,ل دوران/  M S7$L$ دو روزR 2$ &$اد &, ،M$دون دورِ  
ً
,9áر ،داAx& kq  

  Ax& kqر ،ه, V ]jZ $M,ر &5â'ن)$زL`/  در 2,52,ن Au K2 $Mق AV Kh-Zاه/ زد %[م 

 7 �jZ در !,r7,Ü|u تABV و $Tر,? R,ر/  هAx& kq ،ن#$% 
ِ

ردت د8, و درس
ِ
Aَد و

ُ
2 ,?  

 «را#|ۀ :JK+ی/  ــ29
َ

  ...#>ا#> اH2+> «+# %5ر«و » دد

,ر 
ّ

  V\ و دیh,     و 2A? K%$V$ه     %AjTس و å,ی$   åّ$ار و 8=

ـ+FX: ،xàـ«#Ä5 ،H4 « +# m$M<M Q_/ و *>Ä5)J5\« ،@_+ب در5/ ۀ2+:واژه ۀ#> ,+ی ــ30
ّ

 ۀQ واژا2(. ای\ 5:_>ادف» +Fâ2ـو  %~

 -<_X: ف<q (ق«:_>ادف، دارا « .)J_hۀدر ه^، @_+ب در5/ ۀ2+:واژه ۀ#> ,+یه QJیN4واژ Q5 ف  ۀه+ :_>ادف<q ،ه)g <@ذ

 
ّ

ÄX: -<_X:�)2ه را دار)g، Q#N> JیN4ۀ...  

 `j7$ی# ،/aی]L5$اV ،$ه`،      »ص« " ِدیAHLSá$;Rهـ« " ، دور«  

 V RA2 ،ن]jZ ،شAه     »ح« " #رزوAB;kaG ،ه,Mاز، _5$وز]Lظ« " ا«  

LA J<اOM?.ا&9J?ه Z[*Aی?ه» +-F@/»B/-Y&>A زی* را =B از =@-ب  !

ّ

  ، BA د+

 %ِ  ،%"ان ا0 /.(، ,(د ا+( %* %(ادر %$#"
ْ
ه$0 ,(دم /D#6"ه #Dد و هC(ه$ +.8(ی"ه. ?4 %* دو9<؛ زی(ا %$ دو89$ن، %.6$ر 567 4

 %* ,"ار ?4 از دو9ِ< هC( ه(+F دو9ِ< %*
َ

H )CحهJ ]=0ر$M89ر[ *% $% O/ ."یPرا ?$89* در DQ 6$ی" وR 4? ST, *89دو F+)دان ه)U

 U(د از د#SِV %ِ دو9ِ< %*
ْ

W َ% د) 
َ
8 ُ% ) Dَ >ِ9د ?4 دو *%."CTR SV#د %$ د)U$% SِV#د "Y 4? "C? نP >9د از %"0 %$ دو)U  

 BA B
ّ

S>H -AF@/ ال%& BA ،T-A,-32«و  »31« ه« .?Oده U&-V  

  g(ه ا5%؟ M>)روg\ ۀ، #HeT: Qم @(ام n>ب اxã^i اg+ر #+äدر :_\  ــ31

 S(ا Y9uد /:(]Qj? S%و S(5,ز     دوL راز و K2 دAَ
ُ
  دو)P& Sَ$م 2

 ]u درزاد,& kÑV دم$Z KZ $ی`     دو):/ 2, هAV از $:í2 دو):,ن و7,دار KZ(]Lو,aیAV :`یAV) ]Lا  

  دارد؟ @^_>)، ار1M+ط :JK+ی/ ä#+:_\ @(ام #$% #+  ــ32

 S(د راA9j2 A? `TL نAG Kjی#  /S(,=V Y:oHu Kj5ی# YHu دAV  

 ]2 ShPW KZ Y5aL kZ 2, 2[ان  //Z,_ KG$M، ]jZ ]5B_ را A?  

  
ِ

Y9uد  
ِ

kq KZ ,Lد داA2 د/  ;,نA2 دان,L KZ S(از #ن دو $:í2  

 ñíZ ب,PWا ó(، ]jG Rروز  /]u و &$دم S7$M ن,H5L /_  

١٢٣۴

١٢٣۴

١
٢
٣
۴

١٢٣۴

١٢
٣۴

١٢
٣۴
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٢
٣
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! JOA از =@-ب B= ه-, زی* را»/-Mر?Y\&5 ۀا/-]M «ی?هZ[*A 9?هJ&ا.?OMا>LA J
ّ
  ، BA د+

1ZRP )ه را . ه"CC6% ،>9ی"ه ا)HP  /*, ن$\Rه را"CCی)HP "ده (4^RP :ZRP)  

  ?D6ان َ%َ(د a 0D9$ه یT* را ز/  . یT* را %4 +(دون ده" %$ر+$ه2

  DQ c6e.Q 4% F+\$ی" ز%$ن P  /dن ?4 از DQ c6% ۀه(. ?4 را َز 3

4c6R Sه. در ای$C/ cیDd DQ F? 5#  / 8$ِبg, 4% وز راه)Hا)% cehH  

5ST, >%Di7 .، م",P اهDUرj7  /م",P رو69$ه DQ 4 در+$ه%  

6k6Hر+$ه ر$% Sی"% *,$lR .  / *ٰnop, Fd 4% 6$ردR k6n# را  

 BA B
ّ

S>H -AAOJ-ال ,ه%& BA ،T-A-33« ,ه«  -H»37« .?Oده U&-V  

  ؟شودديده نميها آرايه در اين بيت كدام ــ33

 
K5ha?     Kی,jZ       ن,;/ax2     س,j;  

  ؟شودمييافت نها كدام مورد در اين بيت ــ43

 
Rر,HLۀواژ   _$)` ا  

ّ

Z$&|     ô

ّ

Bx?     دا,j&  

 +Q# /:He #ä @(ام #$%از T: <å2» د #> دیHار muC،  ُ# }~2 Hَ #> در و دیHار و<Hد / ه> @oI Q>ت Jo2( ای\ ه^Q 2~ِ{ «#$%  ــ53

AدیN2<M ا5%؟  

 
 S521      S522      S523      S524  

  oM>ار g(ه ا5%؟#+ä در @(ام #$% » #Ä% / یo/ را #Q *+- ا2(ر Eرد ز M )e2<#  %ÄM+ِج  ،یo/ را #HeT:»<5 Qم #$%  ــ36

 
 S522      S523      S524      S525  

  دارد؟ )#$JK: Q#+XM<_X+ی/ #+ä #+ @(ام #$% » ره/ #Q@ +^J <+ 4$>م #H@ Qی%2[+ه/ @\ @Q رو Eرم #Q روی% / « #$%  ــ73

 
 S523      S524      S525      S526  

LA J<اOM?.(`-ر ادX F_= 5A-ر&5 ا&Jاز  ی\5^\-یJ زی* را =B@X*[*A B از  !
ّ
  ، BA د+

 "R"ر0 را دیD,? :"C8n+ 5rّsQ 4% .48#د %(داDU )%را ده %(ا *We, 48 و.% )V» "6C6u% ر راD, Sای?Sر0 %4 ای$% *RاDQ$R S4 %$ ای 

\6y[ ? 4R "C(ت[= %$ر را %$ 6R(و0 هVّ< و %$زو6ّVwَ 0< ،,(دان«,Dر Daن ایCW% ،"6C\% SW9 S"ی" و +n<: » .\"?+(اDa *Rن ,*

  »Dّ{ 4%ت SQ و Wz$,< %"ن.

  ?\c.d"6 و d$ن  ,\DQ |Tان %4 ی$ور0ِ /  %$رV9P 4? 0$ن و ز,S6 9(?\6" از Pن

  < DQان ?\6"?$ن %ـ$ر را Dّ{ 4%ت هVّ /  7\{ ره(واِن  هVّ< }S? 0D از ,"ِد 

BA ،T-A F@/ BA B &%ال 
ّ

S>H -A»38« .?Oده U&-V  

  ؟#+HM)gا2( 2^/، ای\ oq+ی% از @(ام اS> اد#/ »xog و 5+*_+ر é+ه>)«#+ Q# Q>HM ـ ـ38

 
BV[ ۀروR,595Z   D )-,دت     í2,ر):,ن     oBM:,ن

١٢٣۴

١٢٣۴

١٢٣۴

١٢٣۴

١٢٣۴

١٢٣۴
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ه+6 ,'<=>+د :9ه اBCD+ب ه+6 زی4 را از 1'+ن /.اب,+%* ()'& %$ال 3c-d/:5-ت اa-b@Sه-, الـ &% د

  I1+D93  +J53 .9'DLM N1OP، از ردیF Gن را در ,+%* ۀA='9 و :?+ر

  دارد؟ )m5+JM QJ#$<_X ی(ام N4@#+ » %ّ$ رI âI~> و :z>و: )#>ا )Nیر#>Q:+2« ــ93

 ]Lو$íu قATÜR ردارAV$2 ــR از LAL,% S<8[ا/   ]Lو$íu قATÜR ردارAV$2 ــR &ö? ا;:58,9از ر7,ه و Y/  

 ?H<,5]Lو$íu ñR <,& SVارض5ــ _$داA8 ت و,   ?H<,5]Lو$íu ñR L ــ ?<,وزHد ú7,j& K2 انی$دن$Q  

:_T+وت رè/  )g ا<_^+Q$C در دو :X@z( @/> :یرا #HÑM Q )زن و Hgه> /از SE+ر *Hد، زo/ 4)2ی5+ز در wl$هA I )J:<Jی ــ40

 ا*_IÉ+ت *+H2ادHJ( 4ن، #>ا@ا2( و ا >ده@
ّ

xq/ : QK>ور :>ا+X: Q# ،دH*/@ش اÉM .)JJای<# )J:<Jزش از راه  )\ هH:E

I$wl5+ز( +# ،@C+^_>م اHeT: ام)/  Q# ،دH* <Sا5%؟ او در ا ê1|J:@ی(امA 2+5+ز4+ر x:اHC ره  )از+gه> اHg ؟>ده ا5%@زن و  

 K-&,;U_ی$R :& دن 7$اــA2 وت,Jا;:8,9ی ]j/ن]u   (ا2-,د 7$د /2$رR Aیّ ه SV,ju ــ 8[م SZ7,/ ? ق وATÜ ازH<,5ñ  

 Qjل 7$ه,T:L5ــ ?-,رض 2 /ا`TL Y,ا;:58,9#)     ه |/ ,u یــ 8[مQ:o/ زم 2$اùR ? م,>LاH<,5ñ  

  g(ه ا5%؟ >انیH:% در اg<$$ <»gox «qo(ه M m15]@ذ  /Äی(اد M+ریQJ، ه> دو روی(ام N4@در  ــ41

 AZ,hj? kی$P? RاA:7 ور]W 5[ ــJ( ب'TLوم ا]Lم ر7$ا,>Lا  

 ,Ä&اR åو$a& 75$&,نa? ــ SH5 ن,o(ّ1& zB>& ~1304  

 K9ه Rار\M$2 Y1358_$)/ 7$وردی /
ّ
B& RراAu zB>& Y:o2 پA? K2 ــ  

 AÑ?ی 
ّ
B& نAL,% |/  عA%ــ و SJL S-jW ن]uZ,?دAR  1332&$داد  

� g(ه )اìهیو )ه+>ان #+ 2+میí ایM+ر )ه+از دوره /، #>*/:|+Ki+ت ا<_^+C _+ب@ )ه+در درس ــ42
ّ

ÄX:2+م %
ّ
lC .)294ارا( 

  > g(ه ا5%؟@ذ  M>درÄ/ %5ی(ام M <ÑC+ر@

 'å $Ñ8/و ?9ّ[ن: 2$%$ار ی ój7$هR ( û25روا(,/ L,Mیا /و 2,زرV$2 ,2 ان$/ Z,رهAaR ,_ی/ارو  

 _ $Ñ85وز$R a9u $2 ój75$هV رAÄÜ :$ان ا]L,یL2$& /$اH5(,hّ8 S7'V ه,Q:(ن در د,/  

  $Ñ8یHQGر,ü/ u وH,7A/یÜ ار$T:(ا :H,; K2 نùAâ& ]j9?ر]% S&AR ÜHS&A,هR  
ّ
BP&/ K2%A>B( ه از]L,&,;5ن,  

 A>:o; $Ñ8R _5,ju# :S7$a/یا یLن 2, د):,ورده,5$ا,R 9B8/ :-jW نی5ارو_, /و,  

  ؟g<2$%h(ه در :~+#E xن ه^N:+ن @ذ  /í ارو,+ #+ lhl5ۀ ,+دg+هیg(ه :>#Hط #M Q+راg+ره /Äی+ر+ن Mی+ <>ی(اد یQJ، روی(ام N4@در  ــ43

  Kیّ K و زL[یّ در اoBQL:,ن: اa7,ر /اTL'ب K   uH~M5$R :-jWیّ Qa,&,ن ا):-9,ر: 5AJW<,د &o:-9$ات ?û(ّA _یا 

 ]Lۀ #زادیرواج اaRاهAV/ یّ در ارو_,: %,;,رK   L,í; ój; ز,q#/ :اّول ABí_R  

 A ازی(ام@\ :HnHع :Hرد å2> یJ/ «M<M Q#$we: m<Mی% دیهH )+$اq«و » /Éo_:Hت o$qاÉUح XM«، »ار5H2( }M+ز« ــ44

ÑÄg$%+ریا2( )ه+M )J^XیÄ/ h: در$, <$)Jl#<5 و %I<X( ده ا5%؟یاH# ان<  

K &[ّرس#یSــ  /$اه,T&L,م V7,ن ــ %,ZGA°ká$زا5&     (ره)/5j$ ــ ا&,م Zh59V$5$زا ــ ا&hّ8&5,س 
ّ
B<ا  

AL Kر¢ Ñ& $:5~Ä7ّ[ق ــ Zu)ّ:,رV,ن ــ د 
ّ
B<اR   á5رB-o/ ارA<دR  ــ /L,2,5V ]9ّP&]5(# یــS K

ّ
B<اZL,u,/  

 در :z(ودۀ <]>اI$در دورۀ *1ّC %IÉ+5 /اÉ5: )ه+\$5>ز: ــ45
ً
+M)^C ،ی(ام ز@ ی/+$+ن%hمH#؟)J_gار دا<F +ه  

 ~Qj; ه,),وان ــR í_Y2 ــ K<]:-& اره,25   ,2,ن25$گ\JB8 2,ن ــ,R 2 ۀ &-:[ل ــT=j&5Ka]& £å,j& یزاره, وKLا:$اR  

 ~Qj;,هR Lا /2,راA:(2,ن ــ ),وان5ــ 2 ی/ا,   ~Qj;,هR Yí_2 ــ K<]:-& اره,25$گ\JB8 2,ن ــ,R ۀ &-:[لT=j&  

   

١٢
٣۴

١٢
٣۴
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٢
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۴
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۴
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  ا5%؟ :_T+وته+ QJی[> N4ی، #+ د>یز )از F>ارداده+ Aی(ام@وا94ارg(ه در  )+زه+H2$ع ا:_ ــ46

~     zی%$ارداد _,ر   1919%$ارداد  
ّ

ÑJ& ارداد دار)     %$ارداد$%/  

 او )#>ا /+l[g/ @I )ه+QK5HM و ä+#( %U<I  )ه+g+*� )دارا )HXر@*Hاه( #Q /: )4>دHM( <]gره+ )راهA +^Jی ــ47

@X: +# Qo4ردHÄi+5 x/ K^>$ ت<>+e: )g+12 Q>اH: %@ .)J@ر ز@ (امHXی<_e# )Ñ~: <( ا<#( : ب+hq Q# او/Eی)؟  

  ژا_5K     R\<,&     Yرو)     #>9,ن 

  ا5%؟ ی/+$(ام <e% <]>اlh: <ã@I^+2+ن <e+ن رو #Q @ا  )Ql1F %^5 #>ا ــ48

 /%$u 9,لu 9,ل وu   /2$q بAj; ب و$q   %$u بAj; ق و$u/   /%$u بAj; ب وAj;  

LA J<اF@/.?OM زی* را  !
ّ
  BA د+

,.$S  |ÇیQ(از ,T* cgیS 6$ن، ,.eÅۀ S6o.eH ,یرود. در ا*/(ÄCQ در gd$ن V# 4%$ر , 0ا$، ,DCd* 9P64ioCب ioC, %)yۀ

eu{ Sۀ DC7 4%6ان WR.8 *اr., ."R"اDhwp{Ñر دا#48 *ۀ اS6,J9 از }(ون اّوS6É 9(ز,ی,Dرد ,C$}\4 اR$Ve., .>9$ن در ا

 *RP 4$ن ه(4É$9 در روز }"س، در ا87(اض %4 ا#Ü$ل ,.r"اS?p{Ñ رو9< یا,.R$Ve$ن هDVاره ,Dرد ا8w(ام %Dده ا9< و از 

â6راه$V*ی ,*?."CC o.eH ۀeÅ.,6"Ca SیS 6% 0ه$%$ر در داد+$هSeeVÉح #"ه *ا)o,8R 4% $,ّ6؛ اp
ّ

W\, ۀr* 9)R6 .>9ا"ه اHT ر$

,DV7* 4 ا% >u.R ن$gd4یR$9؛ اّ,$ ر"C8.س ه$.ّw 4eÅ., S$0ه gY ۀoe9 >äQ6RD6>., |V7 $gRP kH$C, >gd ه$ در*?."CC  

 BA BSّ>H -AF@/ ال%& BA ،T-A-49« ,ه«  -H»53« .?Oده U&-V  

  ؟H# }JM<, x#<{/ 5E$ +2$%hدن :J|~ۀ <HJب یQJ از دä ی(ام N4@ ــ49

 2/í
ّ

;A?/ اا2$%[رت ~á,o& K2 ,یهKT=j& Y     ن راه]u ú%ه,واR ~9Ü kّí&در ~TLیدر ا ی/,یوKT=j& Y  

  KT=j& Yیا /,)S&A5 و ا&Aر )H&$دم در SÉ Ü و دS<,V اa&Z]L,ر     KT=j& Yی;Aد ذSJL $á,V و M,ز در او 

  #Hده ا5%؟ /اÉ5: )ه+\$از 5>ز: /#XÄ /\ از Qa ز:+hlI$2| ــ50

 Ü ا5,ت _5ز&,ن $h&,Z ات$مABW ـB8 KB<5اK<# و K     ,JBV ز&,نR j2/&ا 
ّ
5K  

 ,JBV ز&,نR :oxL5Y         V ز&,ن,JBR j2/س,hّ8  

 /w ا<_^+C$از :T+ه Aی(ام@روز F(س #+  ی/^+$در lh: <å2^+2+ن، HÇqر در راهQ# Q>ّHM +#/ f :~ّ(س #Hدن :uh(اÑFä ــ51

  دارد؟ )X_>$#> ا2|1+ق یز

  [هT85     ارزش       9L,د     هj<,ر 

  v ا5%؟$> zUیز )ه+QJیاز A N4ی(ام@، /اll^i\$# )ه+\ #Q داد4+ه$% hlI|ی+oدر#+رۀ ñ>ح g ــ52

 &,Qjه/ Z=oB7 K5,j; ر &<,زات 8,&'ن,:(اAV Yی~oL) SZa/B8 (5=oB7 K5j5A8د ،S(ن ا,R %ATÜ/ .S(ا  

 &,Qjه/ Z=oB7 K5ر و ز$D رت و,oV SVا):,ر _$داAV Yیå دAV ن,/ A8د ،S(ل ا,âuت ا
ّ

]&R Z5$JR .S(ا  

 &,Qjه/ Z=oB7 K5Dن ارا]Lدا$Mا):,ر 2,زAV Y/ ل,âuها]u BWن ا,hÜ,W K2/  ن#A8د ،S(اR %ATÜ/ .S(ا  

 &,Qjه/ Z=oB7 K5& ا):,رAV YHáن ا)$ا]u ñ
ّ
B52,ز),ز K2 ~R Dارا/ <,âuا/ A8د ،S(اR Z5$JR .S(ا  

  دارد؟ )QJ#$<_X ا2|1+ق یN4 (ام@\، #+ $ه+ در :lóhۀ l5 %zM$2H$%h|hlI|ۀ eU )ه+رJ/ Q2+5یIE>2~{ ــ53

  K2 اhV,ر AM,LAMن /)S8$ د):$)       ی/M$اۀ &Ñ$ف�5 روÜی?$و 

'8,? /ار?R å,hه,oMR:$ش j7,ور 
ّ

åو ا/     lö?5,(ط ا;:8,9ی$ و,h?ار ~/ &A98 ój2$ 7$ه/
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١٢٣۴
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ه+6 ,'<=>+د :9ه اBCD+ب A='9 ه+6 زی4 را از 1'+ن /.اب,+%* ()'& %$ال ga:5<م A*eHه-, ـ &%ال هـ

  I1+D54  +J70 1OP.9'DLM N، از ردیF Gن را در ,+%* ۀو :?+ر

,$Q@ r دور یl$: Aۀ Eهò$, /J$(ه g(ه از یw$5 A ،روو#xog ê#+|:Q ر  ــ54
/: /_#+S /ِoی<_oiا5%، <>ی+ن ا v|5 (رو Q@ /JهE í$: A94رد. ی

w$5 درون /JهE ۀl$: ار دارد، <9ب<F -+o|Uون ا)#/: r$, د. @(امHg
  N4یQJ در :Hرد í$: %@<q در5% ا5%؟

  ی,S(.]2 و )SZ$Ü S8$ #ن ا7\ای` &/u:,ب SZ$Ü #ن S2,l ا 

  ی,2[.هu k:,ب و هSZ$Ü S8$( k #ن ا7\ای` &/ 

 .S(ا S2,l ن# SZ$Ü S8$( و S(ا $JW ن# SZ$Ü ب,:u  

  ی,2[.ی,2[؛ و>/ )SZ$Ü S8$ #ن ا7\ای` &/u:,ب SZ$Ü #ن Z,ه` &/ 

ه+) :kl_Ä خ در ارTM+عایw و رو) دیHارۀ Eن دو H5رایQ#+gH2 (<|# A را #Q_h# /#H* Q درِ  ــ55
از H5راخ  ،رورو#Hg Qد @J2+: Q( xog:/ ایw. #|>) رو) یF N$: A>ار دارد و دی(هایu+د @>ده

ت oM+ن ریNد. #|>) را #Hg )ّg Qد و از H5راخ ,+ی$Q#+gH2 /J #$>ون :/#+äی/ هHا وارد :/
ده$w. @(ام F N$ xog>ار :/ده$w (M+ 4+ز :Hlzل در E Q#+gH2زاد Hgد) و دو#+ره Eن را رو) ::/

 دهJ(ۀ X2+ن HMا2(/:
ّ
Mا /M+F+T )g+# Q@ñ /ّ M)ّ:/ <|# ار دادن<F از c, ه+MH@( رو( :$N، رخ 

  )ا5%.ت ورود هHا gّ(  ۀدهJ(ه+ X2+ن(KM(اد 1q+ب؟ (در :~+یx1F +# Qh از oM+ن دادن)( ده:/

            

ه+ #>ا) (هد2ا) از a>خد2(ۀ :+Q1K>QCH^u: \$g ــ56
ه+) د2(هa>خ. ه+5%ا2_~+ل F(رت از :HMHر #a Q>خ

د2(ۀ :ّ_HMH: Q# xÑر #Q را#X4 ،è_+ور را از a>خ
(. J@Jه+ :x~_J :/ه+) :ّ_Hz: Q# xÑر a>خد2(هa>خ

ه+ را :X+ه(ه د2(ه، xog و ا2(ازۀ a>خرورو#Q >یHÑMدر 
�، eJM+ یo/ از :/

ّ
ÄX: ۀåzi Aدر ی .)$J@

ه+) را#è وxU د2(ه#a Q>خ» و«M+ » اki«ه+) د2(هa>خ
ه+) را#è #+ د2(هI<4_\، ار1M+ط a>خHgد. #+ @Éچ:/

Q1K>/: â|F د2(ه /oه، ی)J2ب را+Ä_2ا Q# Q>ّHM +# +M دHg
#+ ره+@>دن @Éچ، دو#+ره #Q » و«+ M» اki«ه+) د2(هاز a>خ

  ا؟ا5%؟ e#  <a_>@(ام اÄ_2+ب #>ا) :+JM،  \$g( #Hl> %^5 Q #>ا) #+ä رI_\ از یä+#<5 Aیِ/  د2(ۀ را#Hg xÑ_ّ: èد.a>خ

  H5L,H& S/ زی,د ا)S.دار ?5L ،]j,ز K2 &\یّ زی$ا 2$اù,2 R رY:7 از )=5u Å|ــ » و«ۀ دG]L$خ 

  دار ?j[، 2,ی[ 5L$وR زی,دY5u,& K2 R وارد Auد.2$اù,2 R رY:7 از )=5u Å|زی$ا ــ » ب« ۀدG]L$خ 

  ?Aاa52 ]L:$ی5L Y$و را Y5u,& K2 وارد jZ[.دL[ه &/زی$ا ایG Y$خــ » ا>ñ« ۀدG]L$خ 

  ?AاS8$( ]L زی,دY5u,& SZ$Ü K2 R ده[.&/ دL[هزی$ا ایG Y$خــ » ب« ۀدG]L$خ 

١
٢
٣
۴

١٢٣۴

١
٢
٣
۴

 هامحور مّتصل به چرخ

محور مّتصل 

به موتور 

 ماشين

ه ج ب الف

ـ

 و د

 دندة رابطچرخ

 دندة دلّالهچرخ
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 داQ@ w$2 ه> wl$I ::/  ــ57
ّ
oX_lU+I +# coC (اد زی+د)KM از xی(ه ا5% ۀ), Aز:+2/ #>ا#> از ی. 

coC \ای/: }Ä, w5> ه %X, %C<5 Q# +را #ه +e2E +: د وHg Q ه(ه+X: Q_5H$, رتHU

% @g +# +M w$J_+ب Q# %#+S 5^% ,+ی$\ HM@<qپ i+1MHI/ را ره+ :/ ،ا) HlK:+2م+ره@w$J. در $ّ5 :/

_I<4 wl$I نE %@<q و از )J@Q Q$2+S <دور#$\ در ه .w1% @>ده ا5%.  30ایS از ,(ی(ه (wی<I) coC

 A^@ +# üار2>میNIا، wی<ICH^u: ا @>ده و از)> wه را از ه)g %1S (+ۀه wی<Iwی<I ،+6، 1ه+) ه 

:_> 5+2_/ 430>م و E <|Fن  200ایw. <>م HMپ ایw و e2E+ را در یHÑM Aی> Eوردهرا اÄ_2+ب @>ده 11و 

_g .%55ّ اH_: پ +بHM è 
ً
  H# Q$2+Sده ا5%؟:>ّ#M <_: )Ja <#  â~>ی1+

 10     5       44       22  

>ۀ @+:I x>ض @>د. H* %:+Än <$$[M +# ،wXa /5)Cد5+*_^+ن wِXa اh2+ن را :/ ــ58
ُ
@ Aی )J2+: 

ً
ی> HM، HÑMان M~>ی1+

 $ّo1g دۀ<, (م را رو+h>ا/: Q@ Q# wXa /5)C /2H2+@ ۀlU+I \ی<_X$# .اما2(ازد)QJیN4 از Aه+) زی> یAدیN2M< ا5%؟  

 3 /B5&$:&     30 /B5&$:&     80 /B5&$:&     1000 /B5&$:&  

4>م  50را در  »ب«و  »اki«4>م :HlÄط دو ì,40  A^2وهX[>)  ــ59

 ه+ g xq(.MA^+م 2^ ،در<Q ریÄ% و ,c از هw زدن E60ب #+ د:+) 

 +M د:+ را cf530  ه{ داد و+@ Q>از 2^ 4>م 10درA+ی/ه  
ً
É1F Q@

QM ف<é د، درH# ه)g xqX2$)g \ 
ّ

>HM +# .دار دادهH^2 Q# Q ،ه)g

 
ّ

ÄX:)Ja در ا#_(ا )$J@ � ا5%؟ Q_gد داH>و A^2 <4>م از ه 

  (g xq :Q>ّHM(ن ای\ دو A^2 در Eب، #> رو) یo(ی[> S°M$>) 2(ارد.)

    »ب«M$م  20و  »ا>M»ñ$م  20 

  »ب«M$م  15و  »ا>M»ñ$م  52 

  »ب«M$م  10و  »ا>M»ñ$م  30 

  »ب«M$م  20و  »ا>M»ñ$م  06 

  ؟HgدE/^2هg m>H: ،A$>) رg ¢2(ن Eن وارد @>دن 4+زه+) xU+q از @(ام وا@J{ زی> در :Hlzل Eب ــ60

 A(V Y:اوZن,:         kی\L# رAÄÜ ا درAن هc5oZه 2, ا]Lدات زA;A& د در 2[نA;A& \ZABM `jZوا  

  \KLcZ<,?,5$M در AÄÜر Zo5اj` #بZوا     Cوی:,&Y5  واA; Y52 `jZش 5u$یY و 

  #h$+رداw$2 اKM <4(اد :/ ــ61
ّ

åJ: (رHl# در 5+*_+ر /TJ: نH1% و یã: نHی (زی+د Aی ،)ار #[$>2<F wر ه+J@ w»ی ):+>/2H «

/: Q_*+5m$@<M م+^M .دHgنHی Q@ %5ا x$iه^$\ د Q# .)J_hه /ãJ* /2H1%  %١$!و  #٢"!ه+) ه+) یh2 Q#١  Q#در  ٢

یw A $ا4> #(اJ@ )$iHM2(.  ٣و + HM٢ا2( دو H2ع یHن #+ #+ره+) +5+زE NlI .)2ه\ :/را :/ ٢$!"! 4$>2( و@J+ر هF w>ار :/

<l@ ه\ وE (و+q /2Hی m$@<M،  (ه\ و  50داراE نHا5% 135ی <l@ نHن، یHاز ی )Uدر )Ja \هE (+ن هE+ (؟ ٣دارا) #+رJ_hه  

 35%     70%       15%       30%  

 ÇK#/ g ــ62
ّ

  یkl_Ä:A  +ر#>د@QJ، دو یN4 (ام@دار2(.  /:Tl_Ä )+ر#>ده+@، ی/+$^$از :Hاد
ّ

� را  ی/+$^$g ۀ:+د
ّ

ÄX:

Q#_5ن :$# /در+/@)J؟  

  
ّ

]D/:uا]í2 zدن )$وی$Z /LAJ8  دروه,ــAV رA?,ف در رادی$Ñ&  
ّ

]D انAj8 K2ی¢  

 Z ]5<A?u دA595,/ف درــ  ی$Ñ& ,دروهAV رA?,رادی  
ّ

]D انAj8 K2ی¢  

  
ّ

]D/:uا]í2 zدن )$وی$Z /LAJ8  5ــí?اد ۀ]& \â&  

  
ّ
  ه,aZ R,ورزR 2$اR ر5M $:í2 ]u,ه,ن?\ری£ K2 ز&Y5ــ  &Jj<$ه ?A& ]5<Aاد

١٢٣۴

١٢٣۴

١
٢
٣
۴

١٢
٣۴

١٢٣۴

١
٢
٣
۴

 FGH»JKا«  

 FGH»ب«  

 د+#
)1H#283ادO( 

 3Oم -ب ١٠٠+#ّدۀ RS R5#T در  (3Oم)+BQار 

        75      60       45      30       15 

100 

80 

60 

40 

20 

 فريم ششم

لفريم او  

 فريم يازدهم
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  #+ 5+ی>ی\ دارد؟ را#|ۀ :HoKسه+) 5+ز2(ۀ T2% *+م ه+) زی> #>ا) m$@<MیA از وی4ì/@(ام ــ63

 
=TLش ۀA;     ]-?k?هاد ا]Lز,( R,ن   ه]u Rر,; R9,ی~ 2$ا?    

ّ
  ه,R ),زL[هه5L$وR ر2,ی` Y52 ذر

دا*DNA  x\ :(ل از M <å2]$$>ات KM(اد یx:+<M@@>و:Hزوم دارد. در @(ام N4یe# QJ_>ی\ و  12ا) اCH2 x]2/ @>م QiHi ــ64
Q_hه iHM ه ا5%($در)g ن داده+X2 نE xã:؟ )}lI زH_$: ز یه+ 2^+دH$: +5+ز+ هی)J2+^(  ن)g <#دو#>ا)DNA.%5ا ((  

  عدد 12 عدد 12     عدد 12 عدد 24 عدد 12 

  عدد 6 عدد 12          عدد 6 عدد 24 عدد 12 

  عدد 12        عدد 6 عدد 12   عدد 12        عدد 6 عدد 24 عدد 12 

  #Q هQ$1g w هJ_h(؟ #$X_><+2(اران F>ار Q_I<4 در @(ام N4یQJ  ،:$\ ا2>ژ)°Hz2 Mۀاز å2>  ــ65

 
zری,H(# م$Z  هــA5& °üZ  ه     وال #2/ــAí% °hB;Rی£ دری,ی/ــ  ه5[رــ  ا,Tu  

 zV$(  ــ 
ّ

9x&$  7:,بــ#S($_     Kq,2رA% زادAL  ــ  2,%'ــKo5<  

  ؟#+g(درHM  %5ا2(/:ه+) زی> در :Hرد :>اJ5 x$oXM xqِ¢ 2+م #>ده g(ه، یA از N4یQJ@(ام ــ66

 
 /2A(ر ój(

 
ذوب u[ن ر)2A,ت  

 
  Y5&ز ~Vن در دا]u د$(

 
 S<2,زا  

  
ّ

ه, L$_ kx? S(A_ ú[ه?<9
 

 /~ )ój ر)UMH52AارR در دری, و ?9Üa~ و ر)Aب 
 

د&,R زی,د  %$ار Y:7$M در a7,ر و 
 

 $&$& ój(  

 ój( ن]u د$V,هR MازدAد>5~ ه K2 هAZ/ 
 

ه, )UMójارV R$دهر)Aب 
 

2[ن ;,L[اران  R,ی9$اه T2 ,2,)$د u[ن ه 
 

 Zا$&ABQj  

 ù ن]u یذوبK,هR 2A(ر/ 
 

 $ÜZ&ز Å=( S9( K2 ,9M,& S5Y 
 

 اL<9,د 
 

 Lا$M5S  

@J(، دa+ر ,H@/ اHÄ_5ان g(ه ا5% و +ت را #N$: Qان @+Ñ: /I>ف :/اJg <4$(ه #+Q@ )$g :+درM+ن #+ و<Hد ایJ1i QoJّ$  ــ67
 ñّاه$( اHÄ# او Q# A^@ (ا<#CÉ# %2<_Jرا از ای /M+ Qام)@ ،)از د5% #$+وری Aی@l$اه$( @>د؟ )ه+(واژهH* Hu_h> زی> را  

 
 
ّ

u$? نA&رAه Å<AoL5اY  انــAx:(ا /ZA_      
ّ

u$?نA&رAه ÅR]5á5$و? R,انــ  هAx:(و ),ز در ا SVA(  

  
ّ

u$?نAM,ZABM نA&رAه Å  ــYQ< انAx:(ا ]uر    
ّ

u$?]5áن _,را?5$وA&رAه Å  ــZ `نا7\ایAV k5oB  

! >hHی* A J+ّد BA زی* راDO.?OY  

  

"ۀ 49 ـدهC$نـDی( R\ـSpQ یا

  :9$ز+$ن%Dم

ـ دری$«) ١(   ،»P%*ـ 

)٢ (»*T\U «و  

)٣ (»Sی)ب #6P ۀa$ـ دری » P%*ـ 

  ا9<.

"اد0 ـ$ sQـ"ام از gRPـ( ?ـدر ه

dـR$ـC7 4% انـ"ارD dاز ـ *ÇF

  ?CC".9$ز+$ن زی.< ,*%Dم
  

 BA BSّ>H -A>hHی* ،T-A ال%& BA ,-68«ه«  -H»70« .?Oده U&-V  

١٢٣۴

١٢

٣
٣۴

١٢
٣۴

١
٢
٣
۴

١٢
٣۴
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، از g <å2>ایx$hI x$oXM è، @(ام N4یQJ #>ا) <+2(ار zTUۀ x1F@(ام از :êñ+J اHÑM /^$lFی> ه+) ه> Q# Q ویHM +#/4ìّ<  ــ68
 <å2 ردH:%5ا5%؟ 2+در  

 9L دA;و° ,V 7$اوان درÉ مA2 ن در,M5~  ٢),زo7 ~5Ha? Rو2$ا,M  8[ و,o&,L ûای$u ازaV° اAدن هA2 .S(8[ ا,o& ûای$u از  

 R$:Z,2ه, و %,رچKی\>? R,هه]jjZ مA2 ن در,M٢),ز .S(8[ ا,o& ûای$u ج از,Z ن,:V9´ درW 8[ و,o&,L ûای$u ات از$aÜ ~5o7 ~5Ha? R2$ا  

  ز u$ایo& û,8[ ا)S.2$ا5o7 ~5Ha? R~ _$ه,T8 R,ب از u$ایo&,L û,8[ و )$&,R زی,د ا ٢),زM,ن ه,A2 /-5hå RمهAازدM/ در یx¨,ل 

&,ه/ از u$ایo&,L û,8[ و داY:u ا)SBH داBV/ از ;zj ا):Axان 2$ا5o7 ~5Ha? R~ د>T° ١),زM,ن AVار در A2مه,SuAM Rو;Aد &,ه/ 

.S(8[ ا,o& ûای$u از  

  ا5%؟ zU$v 5٢+ز4+ن #Hماز  &و  "ۀ دو q+2$ +ه+ن$4@(ام N4یQJ در :Hرد  ــ69

 ? $rL از K5Ü,L دو Yع زایAّjی:o/ M5.]j:oه kه ]jL,& ،]Lه,ن 2[ون #و,  

  L K[ارد.Ü,L Y5ی,ه,ن ا5$ۀ V,م 5M\ان 5uدر & lö?5$R 'ۀ VÉ 5Ü,L,در Z $:9\ان #ب 5& 

 &52 S2Aå5\ان ر,V $:aÉ 5Ü,L ب #ب  )ۀ درU;لAB( û(ّA?,هR  ر,?Z& |;A& ه را]ja/.دAu  

 25KLاد روز]-? Y,هR ه,2$گR Ü,L ن,:V5و & )ۀ 5در,V S2Aåان ر\Éå,h?ارد. /، ار]L دA;و  

JJ@ >ّHM +# ، Q(زیzTU /: %hۀ 5x1F+ز4+ن HÑMی> > @Q در H# Q5می#J() <+2(اران ز#J() #>ا) 4>وهwlC \$Ñ رده:_ÑّÄ  ــ70
/4ìوی Q# <ّñ /5+ی/ دو راه+Jg )$l@ +e2E (+دهه<@ /qا+u2E از .)ا@ ا2<# Q(  <ّñqا/ @l$+5+Jg )/4یز و( ایا#_(ا #+ یì/+ه( 

 ّ̂   ( ا%5.)$l@ ۀ#HeT: Qم ادا: »...«ÉC:%  +:(ه ا5% و$+:HU Q#@2 xرت  ی/Jg+5+ )(ه+$QJ)@l در5% ا5%؟ ی(ام N4@>د، @M> اT_5+ده %$,>اه

+$MHM  هــN*  ــ  @+جــA~iه/ :>@ّ ــ  :+ه/د+:m * ــ 
ّ

Tــ @>م *+@/ــ  +ش x$5+#H_@ä ــ  
  +رچ a_>)ــ Q5H@ Fــ  }+زــ  @QJــ  x4 اQ2+_X]2ــ  4+و

  

   

 

 

  

 

  

١
٢
٣
۴

١

٢

٣

۴

١<AB( ۀ:oه Y:uدا/ 

V5$ 

B2/ 
 Y:uداZ7و$B5~ 

ùZ(,2A:5~ 

]Lو# Y:uا]L 

 $دنZ ی/زاه,گ
V5$ 

B2/ 
V5$ 

B2/ 

V5$ 

B2/ 

 V\ه

... 
$:G رچ,%R 

... 

٢<AB( ۀ:oه Y:uدا/ 

V5$ 

B2/  Y:uداZ7و$B5~ 

ùZ(,2A:5~ 

 L]L[اY:u #و

 دار A2دن&í$ه
V5$ 

B2/ 
V5$ 

B2/ 

V5$ 

B2/ 

 V\ه

... 
 QLAV$م A2دن

... 

  

... 

B2/ 

V5$ 

... 

٣P&5ز ûیHaV So/ 

V5$ 

B2/ 
 Y:uداZ7و$B5~ 

 R%,رچ G:$  !!!!  $دنZ ی/زاه,گ

]Lو# Y:uا]L 

 دار A2دن&í$ه
V5$ 

B2/ 
V5$ 

B2/ 

V5$ 

B2/ 

 V\ه

... 
... 

... 

۴P&5ز û2ی# So/ 

V5$ 

B2/ 
P&5ز ûریAu ب# So 

 Y:uداZ7و$B5~ 

<AB($_/ دنA2 
V5$ 

B2/ 

V5$ 

B2/ 

V5$ 

B2/ 

<AB( ۀ:oه Y:uا]L/ !!!!  ùZ(,2 A:5~ 

... 

... 

]Lو# Y:uدا... 

$:G رچ,%R 
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ه+6 ,'<=>+د :9ه اBCD+ب A='9 و ه+6 زی4 را از 1'+ن /.اب,+%* ()'& %$ال :-تi-Oیر ه-, ـ &%ال و

  I1+D71  +J09 .9'DLM N1OP، از ردیF Gن را در ,+%* ۀ:?+ر

+) Eن n>ب اHÇCÇC) از اC(اد K$1ñ/ و<Hد دارد @Q5xU+q Q ۀJa( زی>:CH^u ــ71

wد؟ 45 ، #>ا#>در هHg  

  دو           °ی 
 K(           ر,íG  

٣*٢&"(از hM+و)  ــ72 × )−"٣&٢* =   Hgد؟ه+) زی> Qu$_2 :/یA از N4یQJ@(ام ٢

 ( > ٠           ' < ٠  
 ('0 < ٠         (' < ٠  

  ؟HMاg+# )2(د زی> :/یA از اC(ا@(ام ،#$\ دو :Hzر M~+رن :_Hاi/ از یKln)Ja A/ ۀزاوی ــ73

 )360
°

           31
°

  

 
 1 

 5 

°
           7

°
  

&"2 ۀ:CH^u ــ74 |4
"
& < ١4, & < ١٣4, ", & ∈ ℕ8 دارد HÇC )Ja؟  

 94 AÄ8           54 AÄ8  
 78 AÄ8           55 AÄ8  

در #>ود. :|+#B  ،xog ê ۀ#A |~2 Q ۀ*Hاه( از lC|~2/ :/ ،در یA روز #+را2/ ــ75
@JJ(. یo/ از ا) log/ هJ_h( @Q او را از #+ران h:/: ÆTq$> او a+دره+) دای>ه

/: /lC Q@ /Jo^: (+ه<$h:è* +# ،)5<# )Ñ~: Q# +M )J@ /ñ )2اHM 
ّ

ÄX: \$a� 
  ؟@I+h: Qa w_/ را زی> #+ران *Hاه( ,$^Hدg(ه اlC .%5/ د%5

 4+ )5           )145− 6  

 )13+ 2 +)2         )2+ 6  

ایw و C(د ایw و xU+q را در هn w>ب @>دهâ|F @>ده ١دو C(د را #+ M~>یm @^_> از  ــ76

@>دیw و #xU+q )K را را در هn w>ب :/C(د #Q دE %5:(ه ا5%. ا4> ا#_(ا دو  1600
/: â|FxU+q ،wا#>  @>دی<#@N4 ی(ام: QJ/؟)g+# %h2اHM  

 3201           3202  

 1598           1599  

١٢
٣۴

١٢

٣۴

١٢

٣۴
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  ه+) زی> در5% ا5%؟د از N4ارهKM Qa(ا ــ77

  ب HM.%*+5ان یz: /Kln)Ja Aّ( > :/از 1ha+2(ن دو Kّ~: /Kln)Ja ــ 

  > HM.%*+5ان یKّ~: /Kln)Ja A ب :/از 1ha+2(ن دو z: /Kln)Jaّ( ــ 

  > HM.%*+5ان یKّ~: /Kln)Ja A > :/از 1ha+2(ن دو Kّ~: /Kln)Ja ــ 

 $JW           ی°  

  )K           دو 

"ن از دH_5ر :HåJر:+ ــ78 : اJ$F+hّi/ اC+F Q@ %5(ۀ @AaH رw5 ذوز2~ۀ :_h+و) &

داÇK# w$2/ :/ و Hñل دو 5+ق Eن N$2 #>ا#> یA ا5%. &و C+F(ۀ #Nرگ Eن  "Eن 

 xã: راتH_51د : 5 .)J_h$2 ا<>ا x#+F   <4ا" : دH_5ر) x#+F ا<>ا #+g(، @(ام  &

  ا5%؟ 2+درN4%5اره 

 ;( + 4< : ;' + 4< /&~2,% ]LاA? ]u,2 ا;$ا.  

 4( : 4' /&]u,2 2~ ا;$ا,% ]LاA?.  

 4( : 4' /&]u,hL 2~ ا;$ا,% ]LاA?.  

 ;( + 4< : ;' + 4< /&u,hL 2~ ا;$ا,% ]LاA?.]  

، رF^/ رو) TlM\ دیu$_+لq>@% 5>اÑÄg %X]2/ #>ا) I<4_\ یg A^+رۀ ,J∞ ــ79

 Q_g2(ا QI+nا %@<q او %X]25>ا QoJض ای<I +# .%5ا x#+~: xog Q#)g+# اد)KM ،

  ه+ی/ @o^: Q\ ا5% او a )g+# Q_I<4~(ر ا5%؟g^+ره

  9u,ره 9u           14,ره 7 

  9u,ره 9u           28,ره 22 

ایq +# .w>@% دادن ا) @Q 5> و E QMن #Q_h ا5%، ریQ_Ä:~(ار) Eب را در اH_5اQ2 ــ80

 xog ام)@ Q# بE v|5 ،kl_Ä: ت+e> در Q2اH_5ا2(2^/ای\ اHM ؟)g+#  Q#)رتHU 

~_h:$ ب 2[+هE v|5 Q# ä+# و از w@یا>ده(.w  

          

          

  ا5%؟ 2+در5%ه+) زی> یA از N4اره@(ام ــ81

  -ّH&|از]Lا KZ د داردA;و /B5=:o&ا2-,د #ن 8 ۀه9 ۀ]u,2 ,یAM Rن 8[د# k>Ü و ójM Rد].  

  8[دAM Rی, u,2[. اR و;Aد دارد KZ اL[ازه u-,ع #ن ójM و k>Ü و &hL,; SÜ,o/ #نZ$ه 

  -ّH&|9ه SÜ,o& KZ د داردA;و /B5=:o&ۀ K;و.]u,2 ,یAM Rن 8[د# k>Ü و ójM Rن 8[د# R,ه  

 Zا$هR hL,; SÜ,o& KZ د داردA;و/ .]u,2 ,یAM Rن 8[د# k>Ü و ójM Rن 8[د#    
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و X~2ۀ دوم #+  Q#000‚100  ١ل #+ :~$+س lC/ دو QX~2 از H* <egد دارد. X~2ۀ اّو  ــ82

 @+ر و :NJل *Hد را در Q#000‚25  ١$+س :~
ّ

xz: یه>. اوA  رهاز+, +# QX~2 ای\ دو /
ّ

|*

Q# ،%5ار داده ا<F wرا رو) ه QX~2 ای\ دو N@<: ده و<@ xUو wه Q# <ل ه+^g Q@ (رHñ
  HMان T4%؟*lU+I/: Qa èۀ :>@N ای\ دو ,+رهدر :Hرد دو QX~2، در یe> A% ا%5. 

 JW$ ا)S     [.ل u,2اّو  ۀAåل aTL ۀAاK2 ]L اL[از?&/ 
ً
,-=%.  

  .?Aا9L/]u,2 $JW ]L     .دوم u,2[ ۀAåل aTL ۀ?AاK2 ]L اL[از/& 

:_> و C>ض  HM20اHñ Q# )2ر @+:x در یA اHñ Q# <Ä_5ل M>ی\ ه>:/ @N#/: Qرگ ــ83

12  ê^C 4:_> و  wuq +# اد ه>م)KM Qa <ã@ا)ّq .)ی<$]# <å2 د را درHg Q_*+5 <_:

  درون ای\ اÄ_5> 5+*%؟HMان ای\ ه>م :/

 /Hدو           ی ,?  

 ,? K(           ,? ر,íG  

 #HJC Qان :ã+ل#+g(.  <ه+) C(د Q$lCدهJ(ۀ :CH^uۀ :~HhمX2+ن <=I>ض @J$(  ــ84

=6 = CH^u: .=51ۀ 21,2,3,68 ∪ =52 ∪ …∪   HÇC )Ja دارد؟ 100=

 50 AÄ8           100 AÄ8  

 200 AÄ8          3775 Ä8A  

xU+q  ــ85
A
4
4
;B4<B4

  @(ام ا5%؟ 

 4
4
;B4<B2

           4
4
;B2<B4

  

 4
2
;B4<B4

           2
4
;B4<B4

  

I٠>ض @J$(  ــ86 < & < "  .)g+# ر:+ن ازHåJ:C"  }g Aی %q+h: wå_J: /Kln

 âln لHñ Q#" ا5%. @(ام%i+q از Aا2( ه+) زی>:/یHM در)g+# %5؟  

 DE#F = DE + DF       D٢E = ٣DE  

 DE#F + DE%F = ٢DE + ٢DF     D
E٢ = DE

٢
  

C(د » ر>َو 5َ «ه+) C(د) #m$M<M Q در C(د دی[>) دی(ه Hgد، C(د دوم را ا4> رwF ــ87

 C(د H4$wیل :/اّو 
ً
Éã: .2315   ا5%. @ 521>ورN4 در#+رۀ ی(ام QJAaH@ \ی<M

 Q@ (د)C»د » 5>ور)C ا5% 523452و  32545ه> دوzU ،$ا5%؟ v  

  Y523 × 10
7

×3/3و   10
7

 S(9:$ از      .اZ3 × 10
7

 S(ا.  

  Y523/3 × 10
7

5/4و   × 10
8

 S(525/4` از      .ا × 10
8

 S(ا.  
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 :hz\ و K5$( :/ ــ88
ّ

): Q# )JاهH*%C+5 Aت ی،  <$h: Aرت  :_>) ١٠٠یHU Q# را

%Iور<$h: (ا)_#و2(. ا4> ه> دو از ا)# /_X4<#، %C<5 و )JJ@ ز+{E ه+)دوی(ن را 

 m$M<M Q# +e2E)40  ٨و  <$h: \ل ایHñ در +e2E ،)g+# %C+5 <# <_:Hl$@<~Mی 
ً
+1Ja )

  #+ر از @J+ر یo(ی[> H1Cر *HاهJ( @>د؟

  2,ر 08           2,ر 03 
  2,ر 50           2,ر 51 

Hه+) K: Q# è+دQ5Qi * ــ89 = "I + & ،H = *I + J  وH = KI + L  x$oXM

 %q+h: Q# ≥
ّ
lã: A١ی /: )qواè* Q5 از Q@ /ã

ّ
lã: %q+h: .)Jۀ دهiد+K: Q# 

H = "I + ٢& ،H = *I + ٢J  وH = KI + ٢L /: %5د Q#ی( @(ام ا5%؟E  

 ١ ]Ü٢           وا ]Üوا  
 4 ]Ü6           وا ]Üوا  

=د S+#% ا5% و یIM )C A>ض @J$(  ــ90 = 2I٢ + MNI ∈ ℤ,−٣ ≤ I < M8 .

 w$2{6,9}ا4> #(ا ⊆   HÇC @(ام :QCH^u ا5%؟ 2EM[+ه  ،=

 25T + 1NT ∈ ℤ8       24T + 3NT ∈ ℤ8  

 22T + 6NT ∈ ℤ8       23T − 4NT ∈ ℤ8  

#دو%C+ن LPی9T !Lا Sّ.ت...

١٢
٣۴

١٢
٣۴

١٢

٣۴



  16 ۀDE;  1395-96اBC12اده#% درA<#ن 32ا32 ?<*ر در 2#ل >;:894  دوم ۀه#% دور د12345#ن ده/ ۀ-ز+*ن ورود% $#ی    
  

 

 _`Pار 7نab c d Jر'e
fg
 M ;  hiUاA 

jk
 Mlm ، o pAت ا.7م 

ّ
=q) 

ّ
MX س(u  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vwx4ا'y uMz7{| و }~� ÄÅاMÇ : 7.ÉÑMÖÜá 7ت وàاMâäو ا Apãåç)Méè vêë ن) Gíا.Gîï7ñ vwïدا <  

  7UزGí.و S§£¢°7ت را : êëۀ ا)'ر åçاù Aû7ü  Ah GHا; رú= ا@?<=اد  MÇ :vاMâöõ ÄÅ، ز7ó  òoôءا...نا

 !!ز™=u ،©®7رزۀ ù A¶ßàا; B'ا•ن
ّ
±∞' و ÆØW وا≠¨´

x≤
  >∏µ.> و ∑£¢∂0µµ¥دن روح 

 
ّ
π∫ª Mºèر hiUب اi°æا GA) تMlm ، ãÉvò©7ø ...اا; 

ّ
=¿)  

ّ
¡¬ √7>ƒا vA(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ü≈ ∆«ا ;»… ª À ÉÃا=Õ Œ7 یñ <ۀ ا@?—–ادêë 7ñ 7. “ µ” ‘ ’'.Gî_c رد'÷ù u  

◊7ñ <؛ ا@?—–ادŸ ⁄ ¤»‹ ;ا@?—–اد Gíار›fiñ =ی»fl‡ .µ∏وت ا»·?‚ u„‰'Vد  

.µ”Ü≈ ;=دیÂ ∆«ا : .GîÊÁ–…Ë` ;„ÈÍ=Î =7یñ <ا; $ورش ا@?—–ادù و  

 
ّ
  Õ=اÉÃ ا»∆ ا∏µ. ؛7ñ Ìi. 7ی= ا@?<=اد> MJÏ◊ ،=ú7ñا.



  

 "#$% &'(#)*  

 
ت 012زش و .ورش   وزار

دAB CD@#ن و دا=>;:89 6ّ7    IوDن 0Hان* .ورش اE$FGا

 J KL اّو E M N2ز01ن ورود ۀC #PQ RSد  

 Tد Uن#VWXDC دوم ۀدور Dد [\]AB *6L@#ن  CاE$FGا
  ١٣٩h-Xb٩dاa Xb`0ر B _#ل 

  ا)234اد 0/-.-,ه*( )'ال. ا"!

  ست.صحیح ا  ۀگزین -۱
  ح است.یصح  ۀنیگز -۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳
  صحیح است.  ۀگزین -۴
  صحیح است.  ۀگزین -۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶
  ح است.یصح  ۀنیگز -۷
  ح است.یصح  ۀنیگز -۸
  صحیح است.  ۀگزین -۹

  ح است.یصح  ۀنیگز -۱۰
  صحیح است.  ۀگزین -۱۱
  ح است.یصح  ۀنیگز -۲۱
  صحیح است.  ۀگزین -۳۱

  صحیح است.  ۀگزین -۱۴
  صحیح است.  ۀگزین -۱۵

  و :3*رف ا);:, 789نه*( )'ال ب.

  صحیح است.  ۀگزین -۱۶
  صحیح است.  ۀگزین -۷۱

  صحیح است.  ۀگزین -۱۸
  صحیح است.  ۀگزین -۹۱

  صحیح است.  ۀگزین -۲۰
  صحیح است.  ۀگزین -۲۱
  صحیح است.  ۀگزین -۲۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳۲

  زB*ن و ادB.*ت @*ر),ه*( )'ال ج.

  صحیح است.  ۀگزین -۲۴
  صحیح است.  ۀگزین -۵۲

  صحیح است.  ۀگزین -۲۶
  صحیح است.  ۀگزین -۲۷
  صحیح است.  ۀگزین -۸۲

  صحیح است.  ۀگزین -۹۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳۰
  صحیح است.  ۀگزین -۳۱
  صحیح است.  ۀگزین -۳۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳۳
  صحیح است.  ۀگزین -۳۴
  صحیح است.  ۀگزین -۳۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۳

  صحیح است.  ۀگزین -۳۷
  صحیح است.  ۀگزین -۳۸

  :G*"3*ت اD*E4F,ه*( )'ال د.

  صحیح است.  ۀگزین -۹۳
  صحیح است.  ۀگزین -۴۰
  صحیح است.  ۀگزین -۴۱
  صحیح است.  ۀگزین -۴۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳۴
  صحیح است.  ۀگزین -۴۴

  صحیح است.  ۀگزین -۴۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۴
  صحیح است.  ۀگزین -۷۴
  صحیح است.  ۀگزین -۸۴

  صحیح است.  ۀگزین -۴۹
  صحیح است.  ۀگزین -۵۰
  صحیح است.  ۀگزین -۵۱
  صحیح است.  ۀگزین -۲۵
  صحیح است.  ۀگزین -۳۵

  J-D,B8K0م ه*( )'ال .هـ

  صحیح است.  ۀگزین -۵۴
  صحیح است.  ۀگزین -۵۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۵

  صحیح است.  ۀگزین -۵۷
  صحیح است.  ۀگزین -۵۸

  صحیح است.  ۀگزین -۹۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۰
  صحیح است.  ۀگزین -۶۱
  صحیح است.  ۀگزین -۲۶

  صحیح است.  ۀگزین -۶۳
  صحیح است.  ۀگزین -۶۴
  صحیح است.  ۀگزین -۶۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۶
  صحیح است.  ۀگزین -۷۶
  صحیح است.  ۀگزین -۸۶

  صحیح است.  ۀگزین -۶۹
  صحیح است.  ۀگزین -۷۰

  ری*L.*ته*( )'ال .و

  صحیح است.  ۀگزین -۷۱
  صحیح است.  ۀگزین -۷۲
  صحیح است.  ۀگزین -۳۷
  صحیح است.  ۀگزین -۴۷
  صحیح است.  ۀگزین -۵۷
  صحیح است.  ۀگزین -۶۷
  صحیح است.  ۀگزین -۷۷
  صحیح است.  ۀگزین -۸۷

  ف شد.ذح -۷۹
  صحیح است.  ۀگزین -۰۸

  صحیح است.  ۀگزین -۸۱
  صحیح است.  ۀگزین -۲۸
  صحیح است.  ۀگزین -۳۸
  صحیح است.  ۀگزین -۴۸

  صحیح است.  ۀگزین -۸۵
  صحیح است.  ۀگزین -۶۸
  صحیح است.  ۀگزین -۷۸
  صحیح است.  ۀگزین -۸۸
  صحیح است.  ۀگزین -۹۸

  صحیح است.  ۀگزین -۹۰
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د سؤال انم ردس  تعدا

 السؤ۱۵ هوش تحلیلی

 سؤال ۸ ی آسمانیدینی و هدهی

 سؤال ۱۵ ادبی

 سؤال ۱۵ مطالعات اجتماعی

 سؤال ۱۷ علوم تجربی

 سؤال ۲۰ ریاضیات

داهی ردخشان ورودیآزمون  استعدا  

 تذکرات آزمون:

سؤاالت پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانش

 آزمون به موارد زیر توجه کنید:

  است.دقیقه  ۸۰و مدت زمان آن ای چند گزینه سؤال ۷۰این آزمون شامل 

 در این آزمون مجاز نیست. و همراه داشتن تلفن همراه حساباستفاده از ماشین 

 ی سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه توانند دفترچهفقط داوطلبانی می

 .حضور داشته باشند

  ی منفی دارد. برای سؤاالت بدون نمره ۱ی مثبت و هر پاسخ غلط نمره ۳هر پاسخ صحیح

 شود.، امتیازی در نظر گرفته نمیپاسخ

 ی شده روی پاسخبرگ را برای مشاهدهی درجی شناسنامهی داوطلبی و شمارهشماره

 کارنامه یادداشت کنید.

  پذیر است.امکان «ماخ»خذ مجوز کتبی از ابا چاپ و تکثیر این دفترچه تنها 

 انجام شده است.ی علمی ماخ کمیتهاین آزمون توسط  پاسخنامهی سازی دفترچهآماده 

 

 

 

داوطلب خانوادگی ی داوطلبیشماره   

۵139-۶9سال تحصیلی   

بهشت ماهاردی ۲۴  

دقیقه ۸۰مدت آزمون:   انتشارات گامی تا فرزانگان 

 نام داوطلب
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یصفحه 2  

وند ب هب  ی مهرباندهخشاینانم خدا   

 

 

 ها را انتخاب کنید.تر با دیگر گزینهی ناهماهنگگزینه ۷تا  1های در سؤال 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پیشنهاد های زیر را از میان جواب: پاسخ صحیح سؤالهوش تحلیلیهای سؤال – الف

 عالمت بزنید. ۱۵تا  ۱را در پاسخنامه از ردیف ی آنشده انتخاب کنید و شماره
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یصفحه 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها همانند تصویر داده توان نقطه را در جایی قرار داد که جایگاه آن نسبت به شکلدر کدام گزینه می 1۵تا  13در سوال های

 شده باشد؟
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یصفحه 4  

 

 

های قرآنی موجود در آیات فوق یک از عبارتبا کدام« انباز و یار / دست گیر و جُرم مل را در گذارای خدای پاک و بی»بیت  -1۶

 ؟دارد ترینزدیکارتباط معنایی 

 لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلتُم – ۷ی ( آیه۲    ئاتِهیُکَفِّرُ عَنهُ سَیِّ  - ۹ی آیه( ۱ 

 وَ اهلُل بِما تَعمَلونَ خَبِیر   – ۸ی آیه( ۴   وَ یَعلَُم ما تُسِرَُُّنَ وَ ما تُِعلنُونَ  – ۴ی آیه( ۳ 

 ؟ذکر نشده است« صفت ثبوتی خداوند»عنوانهای زیر بهیک از گزینه، کدامآیات فوقدر  -1۷

 ( عظیم۴    ( خبیر۳    ( غنی۲   علیم( ۱ 

 سوره تغابن با معنای یوم در کدام گزینه زیر هماهنگی دارد؟ 9در آیه « یوم»معنای  -1۸در  -1۸

 الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ ( ۲  شود( لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِی )ندا داده می( ۱ 

 یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِیِنکُمْ الْیَوْمَ( ۴    ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ ( ۳ 

 دارد؟ بیشتریبا کدام یک از آیات فوق ارتباط معنایی « پرستار امرش همه چیز و کس/ بنی آدم و مرغ و مور و مگس»بیت   -19

  ۸( آیه ۴    ۴( آیه ۳    ۲( آیه ۲   ۱( آیه ۱ 

 یک از آیات فوق و به چه صورت بیان شده است؟بهانه کافران برای نپذیرفتن دعوت پیامبران، در کدام  -۲۰

 آسان گرفتن خداوند بر بشر -۷( آیه ۲   بی نیاز دانستن خود از خدا -6( آیه ۱ 

 ها پس از مرگاعتقاد به برانگیخته نشدن انسان -۷(  آیه ۴    فرشته نبودن پیامبران -6( آیه ۳ 

 ؟اشاره نداردکدامیک از آیات فوق به این مفهوم «.ر داردانسان در پذیرش یا عدم پذیرش هدایت الهی اختیا»  -۲1

 ۷( آیه ۴    6( آیه ۳    ۳( آیه ۲   ۲( آیه ۱ 

 است؟ ترتر وضروریمناسبوقف در کدامیک از کلمات داده شده موجود در آیات فوق،   -۲۲

 تغابن -۹( آیه ۴   رسوله -۸( آیه ۳   فکفرو -6( آیه ۲  تسرون  -۴( آیه ۱ 

 دارد؟ کمتریبا کدامیک از آیات فوق ارتباط معنایی «  عَظِیمٍاَال یظُنُّ ُاولئکَ اَنَّهُم مَبعُثُونَ لِیَومٍ» آیه -۲3

 ۹آیه ( ۴    ۷( آیه ۳    6( آیه ۲   ۵( آیه ۱ 
 

 

 

 

 

 

با معنای همین حرف در کدام بیت یکسان « نباید بدو نیز اندیشه راه / که او برتر از نام و از جایگاه»در بیت « که»معنای  -۲۴

 است؟

 ندارد به خداوند اقرارکه  ( آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد۱ 

 فکرت نکند، نقش بود بر دیوار که( این همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود / هر ۲ 

 داند که برآرد گل صد برگ از خار که( که تواند که دهد میوه الوان از چوب / یا ۳ 

 به منزل نرسد کج رفتار کهروان گوی سعادت بردند / راستی کن ( سعدیا راست۴ 

های زیر را از میان : پاسخ صحیح سؤالی آسمانیهدیههای قرآن و سؤال – ب

 عالمت بزنید. ۲۳تا  ۱6را در پاسخنامه از ردیف ی آنهای پیشنهاد شده انتخاب کنید و شمارهجواب

های پیشنهاد داده شده های زیر را از میان جوابپاسخ صحیح سؤال: فارسیهای سؤال – ج

 عالمت بزنید. ۳۸تا  ۲۴آن را در پاسخنامه، از ردیف شماره  انتخاب کنید و
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یصفحه 5  

 شود؟دیده نمیهای زیر  کدام آرایه در هیچ یک از بیت  -۲۵

 گفت: بر من تیغ تیز افراشتی / از چه افگندی، مرا بگذاشتی؟ - 

 خار بر پشت، زنی زین سان گام / دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟ - 

 برق از شوق که میخندد بدین سان قاه قاه؟ / ابر از هجر که میگرید بدین سان زار زار؟ - 

 اند / نه همه مستمعی فهم کند این اسرارتسبیحکوه و دریا و درختان همه در  - 

 ( جان بخشی۴    ( تشبیه۳    ( تلمیح۲   ( تضاد۱ 
 

 شود؟یافت نمیدر عبارت زیر کدام زمان فعل   -۲۶

اگر ابو حامد محمد غزالی را سرامد روزگار خویش به شمار آوریم به خطا نرفته ایم. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب » 

 «دانند.را به مناسبت پیشه او میغزالی 

 ( ماضی نقلی۴   ( ماضی ساده۳   ( مضارع التزامی۲   ( ماضی بعید۱ 
 

به در همه مصدرهای زیر تنها در یک حرکت اختالف دارند « مضارع اخباری»و « ماضی استمراری»های سوم شخص مفرد فعل  -۲۷

 ..... جز

 ن( کند۴   ( خواندن۳    ( بردن۲   ( خوردن۱ 
 

 شود؟دیده می« صفت بیانی»و « متمم»، «نهاد»در کدام گزینه هر سه مورد   -۲۸

 ( گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید/ هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور۱ 

 ( دور گردون، گر دوروزی بر مراد ما نرفت / دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور۲ 

 ر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش ها گرکند خار مغیالن، غم مخور( در بیابان گ۳  

 ( حافظا! در کنج فقر و خلوت شب های تار / تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور۴  
 

 برابر است با ......« جانور»و « دد»رابطه معنایی   -۲9

 و دیبا( خز ۴   ( توبره و خرقه۳   ( ققنوس و طایر۲  ( طرار و عطار۱ 
 

اند. این سه واژه مترادف مترادف« قائل، مشقت و قانع»به ترتیب با « گو، سختی وخرسندسخن»نامه کتاب درسی،بر پایه واژه -3۰

ها مترادف سه واژه ذکر شده، حرف مشترک نامه کتاب درسی، در همه گزینههستند. بر پایه واژه« ق»دارای حرف مشترک 

 گزینه ......به جز مشخص شده را دارند، 

 «هـ» ( نکوهش، جرئت، دوری ۲    « ص» ( دیر، خیراندیشی، آفرینش ۱ 

 «ظ» گاه، چشم انداز، پیروز( جلوه۴    «ح» ( کندن، بوی خوش، آرزو ۳ 
 

 

  برگزیده شده است، به دقت بخوانید.« قابوسنامه»را که از کتاب متن زیر 
 

 

 

 

 
 پاسخ دهید.« 3۲»و « 31»های با توجه به متن باال، به سوال 

 

 

های مردم پوشیده  شود و هنرها گستریده. هرگز بدان ای پسر، مرد اگر بی برادر باشد، به که بی دوست؛ زیرا  با دوستان، بسیار عیب

آید. پس با بی خردان هرگز دوستی مکن که دوست  هنر فالح]=رستگاری[ نباید و تو را کاستی درهنر مدار که از دوست بیدوست بی

 خرد از بدی با دوست آن کند که صد دشمن با خرد با دشمن نکند.خرد از دشمن بخرد بتر بود که دوست بیبی
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یصفحه 6  

 شده است؟ تریروشندر متن باال، به مفهوم کدام ضرب المثل اشاره   -31

 ( دوست محرم بود به راز و نیاز۲    ( دوست وقت تنگدستی دشمن است۱ 

 اند )خویش: خویشاوند(( که دوستان وفادار بهتر از خویش۴    ( دوستی با هر که کردم خصم مادر زاد شد۳ 
 

 دارد؟ کمتریکدام بیت با متن باال، ارتباط معنایی   -3۲

 مود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست( آیینه چون نقش تو بن۱ 

 ( با بدان کم نشین که صحبت بد / گرچه پاکی، تو را پلید کند۲ 

 ( دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود۳ 

 ( سگ اصحاب کهف روزی چند / پی نیکان گرفت و مردم شد۴ 

 برگزیده شده است، به دقت بخوانید.« اسکندرنامه نظامی»های زیر را که از کتاب بیت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پاسخ دهید« 3۷»تا « 33»های های باال، به سؤالبا توجه به بیت 

 ؟ شوددیده نمیکدام آرایه در این بیت ها  -33

 ( جناس۴   بخشی( جان۳    ( کنایه۲   ( نشر۱ 
 

 ؟شودیافت نمیها کدام مورد در این بیت -3۴

 ( منادا۴    ( تخلص۳   ( واژه مرکب۲  ( پرسش انکاری۱ 
 

از نظر مفهومی به کدام بیت باال « این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود / هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار»بیت  -3۵

 ؟است ترنزدیک

 ۴( بیت ۴    ۳( بیت ۳    ۲( بیت ۲   ۱(  بیت ۱ 

 

 در کدام بیت باال تکرار شده است؟« یکی را به سر، برنهد تاج بخت / یکی را به خاک اندر آرد ز تخت»مفهوم بیت   -3۶

 ۵( بیت ۴    ۴( بیت ۳    ۳ ( بیت۲   ۲( بیت ۱ 
 

 دارد؟ بیشتریبا کدام بیت باال تشابه معنایی « نگاهی کن که رو آرم به رویت / رهی بنما که جا گیرم به کویت» بیت  -3۷

  6( بیت ۴    ۵( بیت ۳    ۴( بیت ۲   ۳( بیت ۱ 

 

 

 

 
 

 . در آنچ آفریده است بیننده را / نشان می دهد آفریننده را )آنچ؛آنچه(۱

 . یکی را به گردون دهد بارگاه / یکی را ز کیوان برد سوی چاه۲

 . که را زهره آنکه از بیم تو / گشاید زبان جز به تسلیم تو۳

 ه مهتاب فضلم برافروز راه. در این نیم شب کز تو جویم پناه / ب۴

 . عقوبت مکن، عذر خواه آمدم / به درگاه تو رو سیاه آمدم۵

 . نظامی بدین بارگاه رفیع / نیارد به جز مصطفی را شفیع  6
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یصفحه 7  

 .حکایت زیر را که برگرفته از یکی ازآثار ادبی کهن فارسی است، به دقت بخوانید 

 

 

 

 

 

 

 .پاسخ دهید« 3۸»با توجه به متن باال، به سؤال  

  تواند باشد؟نمیاین حکایت از کدام اثر ادبی « شکل و ساختار ظاهری»با توجه به -3۸

 ( روضه خلد۴   ( کیمیای سعادت۳   ( بهارستان۲   ( گلستان۱ 

 

 

 

 دارد؟ بیشتریبا کدام گزینه تناسب « ریزی برای رفع فقر ومحرومیتبرنامه» -39

 اجتماعیبرخورداری از رفاه و تأمین -( حقوق شهروندی ۲  برخورداری از عدالت قانونی  -( حقوق شهروندی ۱ 

 دیگرانتجاوز نکردن به منافع  -( تکالیف شهروندی ۴  پرداخت مالیات و عوارض -( تکالیف شهروندی ۳ 

یک هنرمند فیلم ساز در یکی از آثار خود، زندگی زن و شوهری را به تصویر می کشد که در دو محیط اجتماعی متفاوت رشد  -۴۰

کنند. تالش این هنرمند برای آموزش از راه اند و اکنون، برای حل اختالفات خانوادگی خود، به مشاور مراجعه میکرده

اعی منطبق است؟ او در اثر خود به کدام یک از عوامل ناسازگاری زن و شوهر اشاره کرده سازی، با کدام مفهوم اجتمفیلم

 است؟

 دم شناخت کافی از حقوق و تکالیف ع -( بررسی ابعاد فردی هویت ۲  متفاوت بودن فرایند اجتماعی     –پذیری (  جامعه۱ 

 م شایستگی الزم برای انجام تکالیفعد –( آسیب اجتماعی ۴   هاتعارض بین نقش –(  انتقال فرهنگی ۳ 
 

 حکومت در ایران شده است؟« شکل»در کدام گزینه، هر دو رویداد تاریخی ذکر شده سبب تغییر   -۴1

 صدور فتوای تحریم تنباکو –( انجام رفراندوم انقالب سفید ۱ 

 ۱۳0۴تشکیل مجلس مؤسسان  –( امضای فرمان مشروطیت ۲ 

 به توپ بستن مجلس شورای اسالمی – ۱۳۵۸پرسی فروردین ( برگزاری همه۳ 

 ۱۳۳۲وقوع کودتای مرداد  –( تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ۴ 
 

گذاری کدام اند. علت نامای مشخص شدههای ویژههای تاریخ ایران با نامهای کتاب مطالعات اجتماعی، برخی از دورهدر درس -۴۲

 ذکر شده است؟ تردرستعصر تاریخی 

 ( عصر طالیی فرهنگ و تمدن: برقراری روابط سیاسی و بازرگانی ایران با برخی کشورهای اروپایی۱ 

 ( عصر پیروزی فرهنگ بر شمشیر: حضور خاندان ایرانی برمکیان در دستگاه خالفت عباسی۲ 

 های محلی به جا مانده از سلجوقیانومت( عصر یکپارچگی و شکوفایی: استقرار حکومت قدرتمند مغوالن به جای حک۳ 

 ( عصر جستجوی پیشرفت: آشنایی ایرانیان با دستاوردهای علمی و صنعتی اروپاییان۴ 
 

های های زیر را از میان جواب: پاسخ صحیح سؤالمطالعات اجتماعیهای سؤال – د

 عالمت بزنید. 53تا  39را در پاسخنامه از ردیف ی آنپیشنهاد شده انتخاب کنید و شماره

این مور را ببینید که با این ناتوانی باری به این گرانی » را دیدند کمر بسته ومخی را ده برابر خود برداشته. به تعجب گفتند: موری 

مردان، بار را با نیروی همت وبازوی حمیت ]=غیرت[ کشند نه به قوت » مور چون این سخن بشنید، بخندید و گفت: « کشد.چون می

 «       تن وضخامت بدن.

 باری که آسمان وزمین سر کشید از آن / مشکل توان به باوری جسم و جان کشید

 کن از مدد رهروان عشق / کان بار را به قوت همت توان کشید
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یصفحه 8  

در کدام گزینه، رویداد یا جریان تاریخی اشاره شده مربوط به تاریخ اروپا با سلسله پادشاهی ذکر شده در مقابل آن همزمان  -۴3

 نیست؟

 زندیه ( شکل گیری انقالب صنعتی در انگلستان: افشاریه و ۲  توسط پیشگامان استعمار: صفویه ( ایجاد مستعمرات ۱ 

 ( آغاز جنگ جهانی اول: پهلوی۴   ( اندیشه آزادی خواهی در اروپا: قاجاریه ۳ 
 

کدام یک از ترین موضوع مورد نظر ترتیب مهمبه« احیای هویت دینی»و « اصالح تشکیالت حکومتی»، «نوسازی ارتش» -۴۴

 های اندیشمند تاریخی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران بوده است؟شخصیت

 اهلل مدرسآیت –قائم مقام فراهانی  –خان ( میرزا کوچک۲  امام خمینی        –امیر کبیر  -( عباس میرزا ۱ 

 اهلل کاشانیآیت –یابانی سید محمد خ –( رئیسعلی دلواری ۴  اهلل نوری شیخ فضل –دکتر مصدق  –( ستارخان ۳ 
 

 ها قرار داشتند؟بومهای اسالمی در دوران خالفت عباسیان، عمدتًا در محدوده جغرافیایی کدام زیستسرزمین -۴۵

 ایبیشه زارها و مناطق مدیترانه –زارهای منطقه معتدل علف –( بیابان ۲  بیابان –های پهن برگ معتدله جنگل –( ساوان ۱ 

 زارهای منطقه معتدلعلف –بیابان  –های پهن برگ معتدله ( جنگل۴  ساوان  –بیابان  –های بارانی استوایی ( جنگل۳ 
 

 است؟ متفاوتنوع امتیازهای واگذار شده در کدام یک از قراردادهای زیر، با دیگر گزینهها  -۴۶

 قرارداد دارسی( ۴   ( قرارداد مفصل۳   ( قرارداد پاریس۲  ۱۹۱۹( قرارداد ۱ 
 

های شغلی کافی برای او که با های باالی توسعه و فرصتخواهد به کشوری دارای شاخصیک راهنمای تورهای گردشگری می -۴۷

 آید؟مشکل سالخوردگی جمعیت مواجه نباشد، مهاجرت کند. کدام کشور زیر مقصد بهتری برای او به حساب می

 ( ژاپن۴    ( مالزی۳    ( روسیه۲   ( آلمان۱ 
 

 سمت قبله برای اکثر مسلمانان جهان رو به کدام جهت جغرافیایی است؟ -۴۸

    ( غرب وجنوب غربی     ۲    ( شمال و شمال شرقی۱ 

 ( جنوب و جنوب شرقی۴    ( شرق و جنوب شرقی۳ 
 

 .متن زیر را به دقت بخوانید 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید.« ۵3»تا « ۴9»متن باال، به سؤال های با توجه به  

 ؟کدام گزینه از دالیل پرتنش بودن منطقه جنوب غربی آسیا نیست -۴۹

 ( واقع شدن راه های مهم حمل ونقل دریایی در این منطقه۲  ( بی توجهی ابر قدرت ها به مسائل این منطقه۱ 

 و دخالت اندک مردم در حکومت و امور سیاسی این منطقه( مشارکت ۴   ( وجود ذخائر نفت و گاز در این منطقه۳ 
 

 های اسالمی بوده است؟فلسطین از چه زمانی بخشی از سرزمین  -۵۰

 ( زمان خلفای بنی امیه۲    ( زمان حیات پیامبر اکرم۱ 

 ( زمان خلفای بنی عباسی۴    ( زمان خلفای نخستین۳ 
 

ترین مسائل مورد رود. در این میان، مسئله فلسطین یکی از مهمای پر تنش در جهان به شمار میمنطقه جنوب غربی آسیا، منطقه

عنوان نخستین قبله مسلمانان همواره اند. مسجداالقصی بهمناقشه است. مسلمانان در این سرزمین از قرون اولیه اسالمی حضور داشته

کنند. مسئله شغال مسجداالقصی راهپیمایی میمورد احترام بوده است و از این روست که آنان هر ساله در روز قدس، در اعتراض به ا

المللی مطرح شده؛ اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. افکار عمومی جهان نسبت به این مسئله های بینفلسطین چندین بار در دادگاه

 کنند.ها در جهت منافع آنها عمل میهای تحت سلطه صهیونیستحساس هستند؛ اما رسانه
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یصفحه 9  

مسلمانان، حضور در راهپیمایی روز قدس با کدام یک از مفاهیم اجتماعی زیر با توجه به مقدس بودن مسجداالقصی در نظر  -۵1

 انطباق بیشتری دارد؟

 ( عقیده۴    ( ارزش۳    ( نماد۲   ( هنجار۱ 
 

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهالمللی، کدامهای بیندرباره طرح شکایت فلسطین به دادگاه -۵۲

 مجازات ععامالن جنایت )نسل کشی( علیه فلسطینیان است، دعوی حقوقی است.( هنگامی که فلسطین خواستار ۱ 

 ( هنگامی که فلسطین خواستار پرداخت خسارت و ضرر و زیان خود طی مدت اشغال است، دعوی کیفری است.۲ 

 ( هنگامی که فلسطین خواستار بازگرداندن اراضی اشغال شده به صاحبان اصلی آن است، دعوی حقوقی است.۳ 

 ( هنگامی که فلسطین خواستار مکلف شدن اسرائیل به بازسازی اراضی اشغالی است، دعوی کیفری است.۴ 
 

 دارد؟ بیشتریها در مسئله فلسطین، با کدام گزینه انطباق های تحت سلطه صهیونیستنقش آفرینی رسانه -۵3

 ( سرعت دسترسی به اخبار گوناگون۲    گرایی( ترویج روحیه مصرف۱ 

 ( تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی۴  گسترش فناوری های ارتباطی و اطالعاتی( ۳ 
 
 

 

 

گذرد. یک میخ روبرو، از یک سیم پیچ که دور یک میله آهنی پیچیده شده است؛ جریان الکتریکی ثابتی میمطابق شکل  -۵۴

شود. کدام گزینه در مورد حرکت میخ آهنی که روی سطح بدون اصطکاک قرار دارد، جذب میله آهنی درون سیم پیچ می

 درست است؟

 یابد.( شتاب حرکت آن ثابت است و سرعت حرکت آن افزایش می۱ 

 یابد.( هم شتاب و هم سرعت حرکت آن افزایش می۲ 

 ( شتاب حرکت آن صفر است و سرعت حرکت آن ثابت است.۳ 

 یابد.یابد ولی سرعت حرکت آن افزایش می( شتاب حرکت آن کاهش می۴ 
 

های مختلف ایم وروی دیواره آن دو سوراخ در ارتفاعدر یک بطری نوشابه را به خوبی بسته -۵۵

شود که مانند شکل روبرو، از سوراخ ایم. بطری روی یک میز قرار دارد و دیده میایجاد کرده

ریزد. بطری را به شدت تکان شود و از سوراخ پایینی نوشابه بیرون میباالیی هوا وارد می

دهیم. کدام شکل دهیم )تا گاز محلول در نوشابه آزاد شود( و دوباره آن را روی میز قرار میمی

تواند نشان دهنده اتفاقاتی باشد که طی مدت کوتاه پس از قرار دادن بطری روی میز، رخ می

 دهنده شدت ورود هواست.(ها نشاندهد )در مقایسه با قبل از تکان دادن(؟ )تعداد حبابمی

 

  

 ۱)    ۲)    ۳ )    ۴) 

 

 

 

 

های پیشنهاد های زیر را از میان جواب: پاسخ صحیح سؤالعلوم تجربیهای سؤال – هـ

 عالمت بزنید. ۷0تا  ۵۴را در پاسخنامه از ردیف ی آنشده انتخاب کنید و شماره
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یصفحه 10  

ها برای انتقال قدرت از دندهای از چرخجعبه دنده ماشین مجموعه  -۵۶

دنده های رابط، گشتاور را از چرخهاست. چرخ دندهموتور به چرخ

ها منتقل های متصل به محور چرخدندهمتصل به موتور به چرخ

 کنند. می

کنید. ها را مشاهده میدندهدر تصویر روبه رو شکل و اندازه چرخ 

به « و»تا « الف»های دندهحظه مشخص تنها یکی از چرخدر یک ل

شود. با کالچ گرفتن، ارتباط چرخ های رابط وصل میدندهچرخ

شود تا با توجه به انتخاب های رابط با جعبه دنده قطع میدنده

. برای باال رفتن از یک سر دنده رابط متصل شودبا رها کردن کالچ، دوباره به چرح« و»تا « الف»های دندهراننده، یکی از چرخ

 باالیی تند به سمت جلو، کدام انتخاب برای ماشین بهتر است؟ چرا؟

 دار تند، نیاز به مزیت مکانیکی زیاد است.زیرا برای باال رفتن از سطح شیب -« و»دنده ( چرخ۱ 

 ماشین وارد شود.دار تند، باید نیروی زیادی به زیرا برای باال رفتن از سطح شیب -« ب»دنده ( چرخ۲ 

 تواند بیشترین نیرو را به ماشین وارد کند.زیرا این چرخ دنده می -« الف»دنده ( چرخ۳ 

 تواند سرعت زیادی به حرکت ماشین دهد.زیرا این چرح دنده می -« ب»چرخ دنده  (۴ 
 

پدیده است. این دانیم که هر فیلم متشکل از تعداد زیادی عکس با فاصله زمانی برابر از یک می -۵۷

کنیم. در ها را به صورت پیوسته مشاهده میشود و ما آنها به سرعت پشت سر هم پخش میعکس

کنیم تا با شتاب ثابت به سمت پایین حرکت کند و از ای نامعلوم توپ فوتبالی را رها میسیاره

کرده است. با کمک عکس )فریم( از پدیده ثبت  3۰ایم. دوربین در هر ثانیه حرکت آن فیلم گرفته

را  11و  ۶، 1های ها، فریمهای ثبت شده را از هم جدا کرده و از مجموع فریمافزار، فریمیک نرم

متر سانتی 3۰گرم و قطر آن  ۲۰۰ایم. جرم توپ ها را در یک تصویر آوردهایم و آنانتخاب کرده

 است. شتاب متوسط توپ تقریباً چند متر بر ثانیه بوده است؟

 ۱ )۱0     ۲ )۵    

 ۳ )۴۴     ۴ )۲۲ 
 

توان تقریباً مانند یک کره کامل فرض کرد. عدسی چشم، با تغییر ضخامت خود، تصویر اجسام را ساختمان چشم انسان را می -۵۸

 است؟ ترنزدیکهای زیر اندازد. بیشترین فاصله کانونی عدسی چشم به کدام یک از گزینهروی پرده شبکیه می

 مترمیلی ۱000( ۴   مترمیلی ۸0( ۳   مترمیلی ۳0( ۲   مترمیلی ۳( ۱ 
 

گرم آب با  ۵۰را در « ب»و « الف»گرم مخلوط دو نمک  ۴۰پژوهشگری  -۵9

ها حل شد. سپس دما را زدن تمام نمکدرجه ریخت و پس از هم ۶۰دمای 

هایی که قبأل حل شده بود، در گرم از نمک 1۰درجه کاهش داد و  3۰تا 

نشین شد. با توجه به نمودار داده شده، مشخص کنید در ابتدا رف تهظ

چند گرم از هر نمک وجود داشته است؟ )توجه: حل شدن این دو نمک 

 روی یکدیگر تأثیری ندارد.(در آب بر 

 « ب»گرم  ۱۵و « الف»گرم  ۲۵( ۲ « ب»گرم  ۲0و « الف»گرم  ۲0 (۱ 

 «ب»گرم  ۲0و « الف» گرم 60( ۴  «ب»گرم  ۱0« الف»گرم  ۳0( ۳ 
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یصفحه 11  

 شود؟نمیوارد کردن گازهای حاصل از کدام واکنش زیر در محلول آب آهک، موجب شیری رنگ شدن آن   -۶۰

   ( سوختن اکتان۱ 

 ( واکنش گلوکز موجود در بدن موجودات زنده با اکسیژن هوا در حضور آنزیم۲ 

   c( واکنش بین جوش شیرین و ویتامین ۳ 

 اکسیژنه در حضور کاتالیزگر( واکنش آب ۴ 
 

« جامد یونی»دانیم اگر تعداد بسیار زیادی یون مثبت و یون منفی در ساختار بلوری منظم کنار هم قرار بگیرند، یک می  -۶1

در کنار  ۲به  1به نسبت  1Clو 2Caهای یونی خنثی هستند. به همین دلیل است که یون هایشود. تمام ترکیبساخته می

تولید کند. اگر بدانیم یک ترکیب  3و + ۲تواند دو نوع یون با بارهای +سازند. فلز آهن میرا می CaCl2گیرند وهم قرار می

 هستند؟ 3های آهن آن دارای بار +یونیون کلر است، چند درصد از  13۵یون آهن و  ۵۰یونی حاوی آهن و کلر، دارای 

 ۱% )۳۵   ۲ )۷0%     ۳ )۱۵%    ۴ )۳0% 
 

بعضی از مواد شیمیایی، کاربردهای مختلفی دارند. کدام گزینه، دو کاربرد مختلف یک ماده شیمیایی مشخص را به درستی   -۶۲

 کند؟بیان می

 خودروها به عنوان ضد یخمصرف در رادیاتور  -( ضد عفونی کردن سرویس بهداشتی ۱ 

 مصرف در رادیاتور خودروها به عنوان ضد یخ -( تولید کود شیمیایی ۲ 

 تهیه مغز مداد -( ضد عفونی کردن سرویس بهداشتی ۳ 

 های کشاورزی برای رشد بهتر گیاهانتزریق به زمین -( تولید مواد منفجره ۴ 
 

 ده نفت خام رابطه معکوس با سایرین دارد؟های سازنهای زیر برای ترکیبکدام یک از ویژگی  -۶3

 های سازنده( تعداد اتم۲     ( نقطه جوش۱ 

 های سازنده( نیروی ربایش بین ذره۴   ( تمایل برای جاری شدن۳ 
 

داخل هسته   DNAترین مدل از نظر تغییرات تعدادکروموزوم دارد. در کدام گزینه بهترین و کامل 1۲ای انگل نوعی کرم لوله -۶۴

 است.( DNAها نماد میتوز یا میوز یا همانند سازی )دو برابر شدن در تولید مثل آن نشان داده شده است )فلش

  عدد  ۱۲عدد    ۲۴عدد  ۱۲( ۱ 

 عدد  ۱۲عدد  ۱۲( ۲ 

 عدد                  6عدد   ۲۴عدد  ۱۲(  ۳ 

 عدد ۱۲           عدد  6عدد   ۲۴عدد  ۱۲             

 عدد  6عدد  ۱۲(  ۴ 

 عدد ۱۲         عدد  6عدد  ۱۲      
 

 به هم شبیه هستند؟ بیشتراز نظر نحوه تأمین انرژی، جانداران قرار گرفته درکدام گزینه  -۶۵

    وال آبی -کپک میوه -( کرم آسکاریس۱ 

 شقایق دریایی -هیدر -ای( جلبک قهوه۲ 

    آفتاب پرست -مخمر -( سرخس۳ 

 لیسه -باقال -( نوزاد قورباغه۴ 
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یصفحه 12  

 تواند درست باشد؟های زیر در مورد مراحل تشکیل سنگ نام برده شده، میکدام یک از گزینه  -۶۶

 بازالت سرد شدن در داخل زمین   ذوب شدن رسوبات  سنگ رسوبی( ۱ 

 سنگ مرمرقرار گرفتن در فشار و دمای زیادتشکیل سنگ رسوبی اری در دریا ورسوب گذ حمل وهاتخم پرندهتجمع پوست ( ۲ 

 کنگلومرا سرد شدن همراه با بقای بدن جانداران  ها سنگگذاری خردهرسوب های کوه به دلیل هوازدگیخرد شدن سنگ( ۳ 

 گرانیت  انجماد حرکت ماگما به سمت سطح زمین  های رسوبی ذوب شدن الیه( ۴ 
 

کند، دچار پوکی استخوان شده است و برای اگر شنیده باشید که مادرتان با وجود اینکه لبنیات را به میزان کافی مصرف می  -۶۷

 های زیر را جستجو خواهید کرد؟کمک به او بخواهید اطالعاتی را از اینترنت به دست بیاورید، کدام یک از کلید واژه

 سوخت و ساز در استخوان  -های تیروئیدی( ترشح هورمون۲            پوکی استخوان -( ترشح هورمون انسولین۱ 

 افزایش کلسیم خون -( ترشح هورمون پاراتیروئید۴  رشد استخوان لگن -( ترشح هورمون گلوکاگون۳ 
 

 .تصویر زیر را به دقت ببینید 

 
 

 پاسخ دهید.« ۷۰»تا « ۶۸»های با توجه به تصویر باال،  به سؤال 
 

های هر کدام از مناطق اقلیمی تصویر صفحه قبل، از نظر شرایط تشکیل فسیل، کدام گزینه برای جاندار توجه به ویژگیبا  -۶۸

 است؟ نادرست مورد نظر

 برای تشکیل فسیل گاو از شرایط نامساعد و خشک بودن هوا از شرایط مساعد است. ۲( وجود نمک فراوان در خاک در بوم سازگان ۱ 

برای تشکیل فسیل حشرات از شرایط نامساعد و صمغ درختان کاج از شرایط  ۲کننده در بوم سازگان های تجزیهو قارچها ( باکتری۲ 

 مساعد است.

برای تشکیل فسیل پرهای عقاب از شرایط نامساعد و سرمای زیاد از شرایط مساعد  ۲های طبیعی بوم سازگان ( هوازدگی در یخچال۳ 

 است.

برای تشکیل فسیل دلقک ماهی از شرایط نامساعد و داشتن اسکلت داخلی از جنس  ۱خوار در بوم سازگان گوشتهای ( وجود ماهی۴ 

 استخوان از شرایط مساعد است.
 

 صحیح است. ۲از بوم سازگان  bو  aکدام گزینه در مورد گیاهان دو ناحیه   -۶9

 هم هستند.( این دو ناحیه از نظر تنوع زیستی گیاهان بدون آوند، مانند ۱ 

 تأثیری در میزان شیره ی خام گیاهان این ناحیه ندارد. b( میزان آب کمتر در خاک ناحیه ۲ 

 شود.های تار کشنده را موجب میجذب آب توسط سلول a( میزان رطوبت بیشتر خاک در ناحیه ۳ 

 و میزان رطوبت خاک، ارتباطی وجود ندارد. aهای درختان ناحیه های برگ( بین تعداد روزنه۴ 
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یصفحه 13  

کنند، با توجه به بندی جانداران زیر که در سه بوم سازگان تصویر صفحه قبل زیست میمتخصصین علم رده بندی برای گروه -۷۰

های یژگیاند. از آنجا که برای طراحی کلید شناسایی ابتدا باید از وهای آنها کلید شناسایی دو راهی طراحی کردهویژگی

به مفهوم » ... « تر استفاده کرد، کدام گزینه درست است؟ )کلیدهای شناسایی به صورت کامل نیامده است و عالمت پراهمیت

 ادامه کلید است(.    

 کرم خاکی -خفاش -ماهی مرکب -دلقک ماهی -کاج -خزه -توتیا

 قارچ چتری -کوسه -غاز -کنه -گل انگشتانه -گاو -الکتوباسیل

 

  

 

 ۱) 

 

 

 

 
 ۲) 

 

 

 

 
 ۳) 

 

 

 
 ۴)  

 

 
 

 

 

 
 

 شود؟ ۴۵اعداد آن در هم، برابر چند زیر مجموعه سه عضوی از اعداد طبیعی وجود دارد که حاصلضرب  -۷1

 ( چهار۴    ( سه۳    ( دو۲   (  یک۱ 
 

abاز تساوی  -۷۲ c a b c  2 3 2 3  شود؟های زیر نتیجه میکدام یک از گزینه 2

 ۱)a  0       ۲ )b  0     ۳ )abc  0    ۴  )ab  0  

های پیشنهاد شده های زیر را از میان جواب: پاسخ صحیح سؤالریاضیاتهای سؤال – ح

 عالمت بزنید. ۹0تا  ۷۱را در پاسخنامه از ردیف ی آنانتخاب کنید و شماره
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یصفحه 14  

 تواند باشد؟زاویه بین دو محور تقارن متوالی از یک چندضلعی، کدام یک از اعداد زیر می -۷3

 ۱ )360    ۲ )21    ۳)
1
5

     ۴ )7  

|مجموعه  -۷۴ , ,
a a

b a b N
b b


  


1  چند عضو دارد؟ 13

 عضو ۵۵( ۴   عضو ۷۸( ۳   عضو ۴۵( ۲   عضو ۴۹( ۱ 
 

برود. مطابق شکل، در مسیر او  Bبه نقطه  Aخواهد از نقطه در یک روز بارانی، علی می -۷۵

کنند. یکی از مسیرهای ممکنی ای شکلی هستند که او را از باران حفظ میچادرهای دایره

چین مشخص شده است. علی دست کم تواند طی کند تا به مقصد برسد با خطکه علی می

 چه مسافتی را زیر باران خواهد پیمود؟

 ۱) 4 5      ۲ )145 6    

 ۳ ) 13 2 2     ۴ )2 6  

دست آمده است. اگر ابتدا دو عدد به 1۶۰۰ایم و عدد ایم و حاصل را در هم ضرب کردهقطع کرده 1دو عدد را با تقریب کمتر از  -۷۶

 توانست باشد؟کردیم، حاصل برابر کدام گزینه میقطع میکردیم و بعد حاصل را را در هم ضرب می

 ۱  )۳۲0۱   ۲ )۳۲0۲    ۳ )۱۵۹۸    ۴ )۱۵۹۹ 
 

 های زیر صحیح است؟چه تعداد از گزاره -۷۷

 از چسباندن دو چندضلعی مقعر می توان یک چندضلعی محدب ساخت. - 

 از چسباندن دو چندضلعی محدب می توان یک چندضلعی مقعر ساخت. - 

 از چسباندن دو چندضلعی مقعر می توان یک چندضلعی مقعر ساخت. - 

 ( سه۴    ( دو۳    ( یک۲   ( صفر۱ 
 

aمنظورمان از دستور  -۷۸ b  رسم ذوزنقه متساوی الساقینی است که قاعده کوچک آنa  و قاعده بزرگ آنb  و طول دو

1دانیم بعضی دستورات مثل ساق آن نیز برابر یک است. می aقابل اجرا نیستند. اگر 5 b  دستوری قابل اجرا باشد، کدام

 است؟ نادرستگزاره 

 ۱)( ) ( )a b  4 a( ۲  می تواند قابل اجرا باشد.  4 b4  تواند قابل اجرا باشد.می 4

 ۳ )a b4 )( ۴   تواند قابل اجرا نباشد.می 4 ) ( )a b  4  تواند قابل اجرا نباشد.می 4
 

خطوط نشان داده شده روی شکل روبرو حرکت سر انگشت برای گرفتن یک شماره پنج رقمی روی  -۷9

هایی دیجیتال است. با فرض اینکه سر انگشت او حرکت اضافه نداشته باشدف تعداد شماره تلفن

 که او ممکن است گرفته باشد چقدر است؟

   شماره ۷( ۱ 

 شماره ۱۴( ۲ 

   شماره ۲۲( ۳ 

 شماره ۲۸( ۴ 
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یصفحه 15  

استوانه در جهات مختلف، سطح آب به ایم. با حرکت دادن این ای که سر و ته آن بسته است، ریختهمقداری آب را در استوانه -۸۰

 ایم.(باشد؟ )به صورت مستقیم و از باال به سطح آب نگاه کرده تواندنمیکدام شکل 

 ۱)       ۲) 

 

 

 ۳ )       ۴ ) 

 

 

 

 است؟ نادرستهای زیر کدام یک از گزاره  -۸1

 عددی گویا باشد.( مکعب مستطیلی وجود دارد که اندازه همه ابعاد آن عددی گنگ و حجم آن ۱ 

 ای وجود دارد که اندازه شعاع آن گنگ و حجم و مساحت جانبی آن عددی گویا باشد.( کره۲ 

 های آن عددی گنگ و حجم آن عددی گویا باشد.( مکعب مستطیلی وجود دارد که مساحت همه وجه۳ 

 ای وجود دارد که مساحت جانبی آن عددی گنگ و حجم آن عددی گویا باشد.( کره۴ 
  

. او محل کار و منزل خود را ۲۵۰۰۰به  1و نقشه دوم با مقیاس  1۰۰۰۰۰به  1علی دو نقشه از شهر خود دارد، نقشه اول با مقیاس  -۸۲

خطی به هم وصل کرده و مرکز این دو نقشه را روی هم قرار داده است، به طوری که شمال در هر یک از این دو نقشه با پاره

 توان گفت؟خط چه میست. در مورد فاصله مرکز این دو پارههر دو نقشه، در یک جهت ا

 ( قطعأ صفر است۲   تواند به اندازه طول نقشه اول باشد( می۱ 

 تواند صفر باشد( نمی۴   تواند به اندازه طول نقشه دوم باشد( می۳ 
 

متر ساخته شود را در نظر  ۴متر و عمق  1۲متر و عرض  ۲۰طور کامل در یک استخر به طول تواند بهترین هرمی که میبزرگ -۸3

 توان درون این استخر ساخت؟بگیرید. حداکثر چه تعداد هرم با حجم این هرم می

 ( چهارتا۴    ( سه تا۳    ( دوتا۲   ( یکی۱ 
 

iفرض کنید  -۸۴
A ددـای عـههـیـلـعومـسـقـدهنده مجموعه منشانi ه عنوان مثال ـد. بـباش , , ,A 6 1 2 3 مجموعه  6

A A A  51 52  چند عضو دارد؟ 100

 عضو ۳۷۷۵( ۴   عضو ۲00( ۳   عضو۱00( ۲   عضو ۵0( ۱ 

 

حاصل  -۸۵
 




4
4

 کدام است؟ 44

 ۱ )
 




2
4

44     ۲ )
 




4
2

44    ۳ )
 




2
4

24    ۴  )
 




4
4

44  
 

bفرض کنید  -۸۶ a 0  باشد. منظورمان ازa
S ضلعی منتظم به طول ضلع مساحت یک ششa های است. کدام یک از حالت

 تواند درست باشد؟زیر می

 ۱ )a b a b
S S S


       ۲ )a a

S S2 3   

 ۳)a b a b a b
S S S S

 
  2 2     ۴ )aa

S S2
2  
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یصفحه 16  

 ۲1سرور  ۲31۵گوییم. مثالً عدد عدد اول می« سرور»های عددی به ترتیب در عدد دیگری دیده شود، عدد دوم را اگر رقم -۸۷

 است، صحیح است؟ ۵۲3۴۵۲و  3۲۵۴۵هر دو عدد « سرور»است. کدام گزینه درباره کوچکترین عددی که 

( بین ۱  73 /و  10  72 3 ( کمتر از ۲   است. 10 73  است.  10

/( بین ۳   73 3 /و  10  85 4 /( بیش از ۴  است. 10  85 4  است. 10
 

متری را به صورت رفت و برگشتی بدوند. اگر هر دو از ابتدای  1۰۰خواهند به مدت یک ساعت، یک مسیر محسن و سعید  می -۸۸

تقریبًا  ها در طول این مسیرکیلومتر بر ساعت باشد، آن 8و  40ترتیب های آنها بهمسیر، دویدن را آغاز کنند و سرعت

 چند بار از کنار یکدیگر عبور خواهند کرد؟

 بار ۵0( ۴    بار ۱۵( ۳    بار ۸0( ۲   بار ۳0( ۱ 
 

,های سه خط به معادله -۸9 ,y ex f y cx d y ax b       دهند. مساحت واحد می 1تشکیل یک مثلث به مساحت

,مثلثی که از سه خط به معادله  ,y ex f y cx d y ax b     2 2  آید کدام است؟به دست می 2

 واحد 6( ۴  واحد ۴( ۳   واحد ۲( ۲   واحد ۱( ۱ 
 

یک عدد ثابت است و  kفرض کنید  -9۰ | ,A x k x Z x k     2 ، اگر بدانیم 3 , A6 عضو کدام  k، آنگاه 9

 مجموعه است؟

 ۱ ) |x x Z 5 1     ۲ ) |x x Z 4 3  

 ۳ ) |x x Z 2 6     ۴ ) |x x Z 3 4  
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