
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 ١بی ٗكرم قسٟ، ث٠ سطسیت چیؿز؟ٗؼٜبی ٝاغٟ«  ثِبْٓؼِجبزِ  فٌئٞضٓٝٓ ا٠َّٔٓٔ » زض ػجبضر هطآٛی  -1
 ثٜسُبٙ –( ثؿیبض زاٛب 4ثٜسُبٙ               -( ثؿیبض ٢ٗطثب3ٙیبضاٙ            –( ثؿیبض ٢ٗطثبٙ 2یبضاٙ          -ثؿیبض زاٛب(1

 یي اظ ٗٞضٞػبر زضؾی ظیط اضسجبط ٛعزیي زاضز؟ؾشبٙ زؾز زض زؾز زٝؾز، ثب ًسإزا -2

 ( ثبؽ ؾطّی4( ؾطٝض آظازُبٙ              3( ذٞضقیس دكز اثط           2قشطثبٙ ثب ای٘بٙ         (1

 سكجی٠ ًطزٟ اؾز؟« زٟذٞضزٙ ُٞقز ثطازض ٗط»ی حدطار، ًسإ ػْ٘ ٛبدؿٜس ضا ث٠ ؾٞضٟ 12ذساٝٛس زض آی٠  -3

 (ٗؿرطٟ ًطزٙ یٌسیِط4( ؿیجز ًطزٙ              3( زازٙ آوبة ظقز ث٠ یٌسیِط           2خٞیی ًطزٙ         ػیت(1

 ؾذبٟ، زض زاؾشبٙ ضٝظ ٗجب٠ٔ١ چ٠ ًؿبٛی ١ؿشٜس؟كبسحبٙ ثی-4

 ت)ؼ(حضطر كبع٠٘)ؼ( ٝ حضطر ظیٜ -حضطر ػٔی )ع( -اٗبٕ حؿیٚ)ع(-اٗبٕ حؿٚ)ع(-دیبٗجط(1

 حضطر كبع٠٘)ؼ(  -حضطر ػٔی )ع( -حضطر اثٞآلضْ)ع( -اٗبٕ حؿیٚ)ع( -دیبٗجط(2

 حضطر اثٞآلضْ)ع( -حضطر ػٔی )ع( -اٗبٕ حؿیٚ)ع(-اٗبٕ حؿٚ)ع(-دیبٗجط(3

 حضطر كبع٠٘)ؼ( -اٗبٕ ػٔی )ع( -اٗبٕ حؿیٚ)ع(-اٗبٕ حؿٚ)ع(-دیبٗجط(4

ثبیس  قٞز٠ً زض ٗبٟ ٗجبضى ضٗضبٙ ثطُعاض ٗی ٠ٛٞ٘ٛ زٝٓشی آٗٞظ ًالؼ قكٖ اؾز اٝ ثطای قطًز زض آظٗٞٙضضب زاٛف -5

٠ً ضٝظٟ دسض ٝ ًٜٜس. ثطای ایًٚیٔٞٗشط ضا عی ًٜس سب ث٠ ٗحْ آظٗٞٙ ثطؾس. دسض ٝ ٗبزضـ ٛیع اٝ ضا ١٘طا١ی ٗی 27حسٝز 

 ٗبزضـ نحیح ثبقس.

 ثبیس ثؼس اظ ظ٢ط ٝ هجْ اظ اشاٙ ٗـطة ث٠ ٗحْ ؾٌٞٛز ذٞز ثطؾٜس. (1 

 ظ٢ط ث٠ ٗحْ ؾٌٞٛز ذٞز ثطُطزٛس.  ثبیس دیف اظ(2

 ثبیس هجْ اظ اشاٙ نجح اظ ٗحْ ؾٌٞٛز ذٞز حطًز ًٜٜس ٝ هجْ اظ اشاٙ ٗـطة ث٠ ٗحْ ؾٌٞٛز ذٞز ثطؾٜس.(3

 ثبیس ثؼس اظ اشاٙ ٗـطة ث٠ ٗحْ ؾٌٞٛز ذٞز ثبظُطزٛس.(4

 یي اظ ٗٞاضز ظیط، سطسیت اػ٘بّ حح، ث٠ زضؾشی ثیبٙ قسٟ اؾز؟زض ًسإ  -6 

 ١لز ثبض حطًز ثیٚ نلب ٝ ٗطٟٝ. -ذٞاٛسٙ زٝ ضًؼز ٛ٘بظ -عٞاف -ٝضٝز ث٠ ٗؿدسآحطإ -جبؼ احطإدٞقیسٙ ٓ (1

 ١لز ثبض حطًز ثیٚ نلب ٝ ٗطٟٝ. -عٞاف -ذٞاٛسٙ زٝ ضًؼز ٛ٘بظ - ٝضٝز ث٠ ٗؿدسآحطإ -دٞقیسٙ ٓجبؼ احطإ (2

 ذٞاٛسٙ زٝ ضًؼز ٛ٘بظ. -ٗطٟٝ ١لز ثبض حطًز ثیٚ نلب ٝ  -عٞاف-ٝضٝز ث٠ ٗؿدسآحطإ -دٞقیسٙ ٓجبؼ احطإ (3

 ذٞاٛسٙ زٝ ضًؼز ٛ٘بظ. -عٞاف -١لز ثبض حطًز ثیٚ نلب ٝ ٗطٟٝ  -ٝضٝز ث٠ ٗؿدسآحطإ -دٞقیسٙ ٓجبؼ احطإ (4

 ؟نحیح ٛیؿزیي اظ انّٞ ٗكرم قسٟ ٗوبثْ آی٠، ١ط یي اظ آیبر ظیط ث٠ یٌی اظ انّٞ زیٚ اقبضٟ زاضز. ًسإ -7

 )سٞحیس(. ضٓؾٔٞالً ِّٗٚ أَٛلُؿ٢ِِٖ ٢ِٖٕیثٓؼٓثَ كِ إِش َٚی٘ٔؤِِٜٗآػَٓٔى ا٠ّٔٓٔ  َََّٗٓٚ َٓوَس (1

 )ٛجٞر(. َٓوَس أَضؾٜٓٔب ضٔؾَٜٔٔب ثِبٓجٓیِّٜبرِ ٝٓأَٛعَٜٓب ٗٓؼ٢ٖٓٔٔ آٌِشبةٓ (2

 )ٗؼبز(. كُٞضُّٜآ طُٝا شًِطَكَبًثِ غیثِآطَََّ شُٖٔیاِشَا ضٓأَ (3

 )ٗؼبز(. ثٜٓب١ب٘بءٔ وبً إَِٔ آؿَّذَٔ أَقَسُّ ٖشُـْٛأَ أَ (4
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 آٗٞظ ٠ٛٞ٘ٛ ثب ثیز ظیط اضسجبط زاضز؟١بی زاٛفیي اظ ٝیػُیًسإ -8

 چٜبٙ ٗٞخٞز ٛیؿز                     زض ٗیبٙ ایٚ ٝ آٙ كطنز ق٘بض اٗطٝظ ضاؾؼسیب زی ضكز، كطزا ١ٖ 

 ضیعی ًطزٙ ٝ اؾشلبزٟ اظ ثطٛب٠ٗ زض س٘بٕ ًبض١ب.ثطٛب٠ٗ (1

 ق٘طزٙ آٙ. سٞخ٠ ث٠ ظٗبٙ حبّ ٝ ؿٜی٘ز (2

 اٗٞضظٛسُی ٝ ١ط ًبضی ضا ث٠ ٗٞهغ اٛدبٕ زازٙ.ٛظٖ زاقشٚ زض ٠٘١  (3

 ضػبیز حوٞم یٌسیِط زض ًبض١ب. (4

 قٞز؟، حٌٖ زیٜی سجّطی ٝ سّٞٓی اٛدبٕ ٗیسطسیت١بی ظیط زض ًكٞضٗب ث٠ یي اظٜٗبؾجززض ًسإ -9

 ث٢٘ٚ. 22 –آثبٙ  13 (2ضخت.               13 –ػیس كغط  (1

 ی قؼجبٙ.ٛی٠٘ -ضٝظ هسؼ (4ضٝظ هسؼ.             –ث٢٘ٚ  22 (3

 ٛعزیي اؾز؟ «ٌٚیض١ِٓ ثِ٘ٓب ًَؿٓتٓ طیٍإَٗ ًُُّْ»ی یي اظ اثیبر ظیط ث٠ ٗل٢ٕٞ آی٠ٗل٢ٕٞ ًسإ -10

 ٖ                    ذٞز ُطكشی ذب٠ٛ اظ زؾز یشیٖــٔیـطای یي ُـی ثــزؾز ٗٚ ثؿش (1

 بٙ ایٚ ًٞییـٖ اظ ؾبًٜــٞ ١ــٚ                    سـٌــٗ ت ثعضٍـؾجٚ ثیـشـٞیكــذ (2

 ایٞز ضقش٠ـ، ذای                    ُٝط دطٛیبٙ اؾز٠ــذٞز ًكش ،ُطـ ثبض، ذبضؾز (3

 اؾز ًؿی دیف ٗٚ زض خ٢بٙ ؿبكْ اؾز                   ٠ً ٗكـّٞ ذٞز، ٝظخ٢بٙ ؿبكْ (4

 ؟ٛیؿزٕ ٝاغٟ خ٘غ ساً -11 

 ٛیٌبٙ( 4             ُ٘بٙ     ( 3               زیٞاٙ(2             دیطاٙ        ( 1

 ؾبذز ًسإ ٝاغٟ ثب ثوی٠ كطم زاضز؟ -12

 ٛب١٘ٞاض (4 ٛبآقٜب                  ( 3ٛبٗساض              (2                    زضؾزٛب( 1

 دبؾد ز١یس: 16سب  13ثب سٞخ٠ ث٠ ٗشٚ، ث٠ ؾؤاالر  -

ی ؾرٚ ُلز: ُٞیٜس ضٝظی اكالعٞٙ ٛكؿش٠ ثٞز. ٗطزی خب١ْ ٛعز اٝ آٗس ٝ ٛكؿز ٝ قطٝع ًطز ث٠ حطف ظزٙ، زض ٗیب٠ٛ

 ...«ُلز ای حٌیٖ! اٗطٝظ كالٙ ٗطز ضا زیسٕ ٠ً ؾرٚ سٞ ٗی»

 زض ٗشٚ ثبال چٜس خ٠ٔ٘ ٝخٞز زاضز؟ -13
 خ٠ٔ٘ 9 (4                   خ٠ٔ٘  8( 3خ٠ٔ٘               10 (2            خ٠ٔ٘        11( 1

 زض ٗشٚ چٜس حطف ضثظ ٝخٞز زاضز؟ -14

 یي حطف (4 زٝ حطف                   ( 3چ٢بض حطف                 (2            ؾ٠ حطف        ( 1

 آی٠( ١ؿشٜس ث٠ خع...١بی ظیط اضبكی )ٗضبف ٝ ٗضبفسطًیت -15

 ؾرٚ سٞ (4 ٛعز اٝ                   ( 3ی ؾرٚ                ٗیب٠ٛ (2            ٗطزی خب١ْ        ( 1



 4 

 اؾز؟« ٜٗبزا»ثب سٞخ٠ ث٠ ٗشٚ ثبال ًسإ ٠ً٘ٔ -16

 حٌیٖ (4 ٗطزی                   ( 3اكالعٞٙ                 (2            ای حٌیٖ        ( 1

 ٝخٞز زاضز؟« سكجی٠ ٝ قرهیز ثركی»ی ٠زض ًسإ ثیز آضای-17

 ثِطیؿز ؾذیساض ٝ چٜیٚ ُلز زُط ثبض           ز١وبٙ چٞ سٜٞض ذٞز اظ ایٚ ١ی٠٘ ثطاكطٝذز     (1

 ٠ ٗذطؼــإ ًسٟـی ضؾیــث٠ ٗوبٗ   كن                        ـت زض ضٟ ػـــچٞ حبكظ ؿطیـ١٘(2

 ٞـــٗؿدس ًٞك٠ ١ٜٞظـ ٗس١   ٞـ                        ـی ُعٟــآٝیًٔ٘ـــبسی چـٞ زٔض (3

 ت    ؿس آشضُُكـز ٗبٜٛـبذـسٝ سـث         یرز اؾت                  ـچٞ ضؾشٖ ثسیسـ ثطاِٛ (4

 ًٜس؟ث٠ ًسإ ٝیػُی اٛؿبٙ اقبضٟ ٗی« ًبضٛیٌٞ ًطزٙ اظ دط ًطزٙ اؾز»آ٘ثْ ضطة-18

 ٛظٖ ٝ زهز (4             زٝؾشی       اٛؿبٙ( 3س٘طیٚ ٝ ٗ٘بضؾز                 (2            ٛیًٌٞبضی        ( 1

 )اػشجبض، خٞض، كطخبٕ( ث٠ سطسیت ًسإ اؾز؟ ١بیٗؼٜی ٝاغٟ -19

 ػبهجز، دبیبٙ، ؾشٖ (4 اضظـ، ضٛح، ػبهجز          ( 3آثطٝ، ؾرشی، دبیبٙ             (2            اضظـ، ؾشٖ، دبیبٙ       ( 1

 ؟ٗٞضٞع زاؾشبٙ چیؿز« زضیبهٔی»زض زضؼ  -20

 ثركف ٝ ُصقز ٛؿجز ث٠ زیِطاٙ (2                   ٝسالـ زض ضاٟ ٝعًٚبض ( 1

 كساًبضی ٝ ایثبض زض ضاٟ ٝعٚ (4            آٗٞذشٚ ػٖٔ ثطای ؾطثٜٔسی( 3 

 ١بی هبكی٠ زض ثیز ظیط ضا ٗكرم ًٜیس.٠ً٘ٔ -21

 ٞ ػٔیقجطٝاٙ ٗؿز ٝالی سٞ ػٔی                             خبٙ ػبٖٓ ث٠ كسای س         

 سٞ -سٞ  (4 سٞ ػٔی           –سٞ ػٔی ( 3كسای             -ٝالی  (2            سٞ ػٔی        –كسای ( 1

 ُصاضز ٠ً اظ آٙ آُبٟ ٛیؿشٜس.ای اؾز ٠ً زض آٙ ٛٞیؿٜسٟ اعالػبسی زضثبضٟ ٗٞضٞػی ذبل زض اذشیبض ًؿبٛی ٗیٛٞقش٠ -22

 ثبظؾبظی (4 ُعاضـ          ( 3حبّ ٛٞیؿی            قطح  (2            ٛٞیؿی       ذالن٠( 1

 ؟ٛیؿز١ب ٗثْ ١ٖ ٝاغٟزض ًسإ ُعی٠ٜ، اضسجبط خلز -23

             ُعاف، ثی٢ٞزٟ ــــ كضْ، كبضْ (2                   ؿلٔز، ؿبكْ ــــضحٔز، ضحیْ ( 1

 ـــــ نٞاة، زضؾز ضاؿت، ٗبیْ (4                    ؿطیت، آقٜب ــــ ؿٜی، ٗؿشٜ٘س( 3

 زض ًسإ ُعی٠ٜ ؿٔظ اٗالیی ٝخٞز زاضز؟ -24

 زاض.            زٝؾشی ایكبٙ ث٠ ٗطزٗی ٝ احؿبٙ سبظٟ (2            ذسای ػعّ ٝخّْ  ث٠ یِبِٛی قٜبؾیس.                 ( 1

 إ.ٝ اسّحبز ٠٘١ اػضبی ایٚ ذب٠ٛ ٗٚ ػبْٗ دیٞؾشِی (4 اؾز.                    ٛٞع ثبیس زاٛس ٠ً خ٘بػز الیؾ چ٠ ؾرٚ( 3

 ؟ٛساضزخ٠ٔ٘ ٝخٞز زض ًسإ ُعی٠ٜ قج٠ -25

 ٠ً ػٔی ثِصض ٝ اظ ٗب ِٗصض            (2                زال، زیسی آٙ ػبقوبٙ ضا؟                 ( 1

 ًٖ ُٞی ٝ ُعیسٟ ُٞی چٞٙ زٔض (4 آٝخ، ٠ً قسٕ ١یعٕ ٝ آسكِط ُیشی                   ( 3
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 قؼط ظیط زض چ٠ هبٓجی ؾطٝزٟ قسٟ اؾز؟ -26

 ٝض ضٝظ ٝ قجٖای ٛبٕ سٞ ضٝییسٟ ث٠ ُٔساٙ ٓجٖ                 زض ٗطح٘ز سٞ ؿٞع٠

 عٔجٖإ              ثبضاٙ اخبثز سٞ ضا ٗیزض ذبى عٔت ثصض زػب ًبقش٠

 زٝثیشی( 4                        ؿعّ( 3                       ضٔثبػی( 2                         ٗثٜٞی( 1

 ٛوف زؾشٞضی ًٔ٘بر ٗكرم قسٟ زض ٗشٚ ظیط ث٠ سطسیت زض ًسإ ُعی٠ٜ آٗسٟ اؾز؟ -27

 ثچیٜس، نبحت ثبؽ، ؾط ضؾیس ٝ ُلز: زض ثبؽ ٗٚ چٌبض زاضی؟ ٗیٟٞضكز سب زیِطی ٗی ثبؽث٠ ً٘ي ٛطزثبٙ زض  قرهی

 ٢ٛبز -هیس  –ٗلؼّٞ  (4 ٗلؼّٞ           -ٗشٖ٘  –٢ٛبز ( 3ٗلؼّٞ             -٢ٛبز  –هیس  (2      ٗشٖ٘        -ٗلؼّٞ  –٢ٛبز ( 1

 ١بیی ثٌبض ضكش٠ اؾز؟زض ثیز ظیط ث٠ سطسیت چ٠ ٛٞع خ٠ٔ٘ -28

 ؾرٚ ٗبٛس اظ سٞ ١٘ی یبزُبض                       ؾرٚ ضا چٜیٚ ذٞاضٗبی٠ ٗساض               

 ذجطی -اٗطی  (4           دطؾكی -ذجطی ( 3            ذجطی -ذجطی  (2                   اٗطی -جطی ذ( 1

 ًسإ ُعی٠ٜ ثیبِٛط ٗل٢ٕٞ ثیز اؾز؟ -29

 ؾز، ٗؼطكز ًطزُبضثطٍ زضذشبٙ ؾجع اظ ٛظط ١ٞقیبض               ١ط ٝضهف زكشطی

 ثطز.اٛؿبٙ ١ٞقیبض، ثب سٞخ٠ ث٠ ثطٍ زضذشبٙ ؾجع ث٠ ػظ٘ز ٗرٔٞم دی ٗی (1

 ١بی ذساٝٛس ٗبٜٛس ثطٍ زضذشبٙ ؾجع اؾز.ز٘ی ٛؼاٛؿبٙ ػبهْ ٠٘١ اظ ٛظط(2

 قٞز.١بی زكشط ؾجت قٜبذز ػظ٘ز ذساٝٛس ٗیاظ ٛظط اٛؿبٙ ػبهْ، ثطٍ زضذشبٙ ٗبٜٛس ٝضه٠ (3

 ًٜس.ذطزٜٗس ثطای سٞخ٠ ث٠ ذسا اظ ثطٍ زضذشبٙ ث٠ ذٞثی اؾشلبزٟ ٗی ٝ ( اٛؿبٙ ػبه4ْ

 ضا ٗكرم ًٜیس. ٛبزضؾزُعی٠ٜ  -30

 كهْ زاضز. 50آ٘ٔي اؾز ٠ً ٛظبٕٛب٠ٗ اثط ذٞاخ٠ؾیبؾز (1

 ثٞؾشبٙ )ث٠ ٛثط( ٝ ُٔؿشبٙ )ث٠ ٛظٖ ٝ ٛثط( اثط ؾؼسی قبػط ثعضٍ ایطاٙ اؾز. (2

 ؾطٝز.)زضی ث٠ ذب٠ٛ ذٞضقیس( اثط ؾٔ٘بٙ ١طاسی اؾز. اٝ قؼط١بی اٛوالثی ٗی (3

 اؾز. اظ ظثبٙ حیٞاٛبر١بیی قبْٗ زاؾشبٙ ًٝٔی٠ٔ ٝ ز٠ٜٗ ؾطقبض اظ حٌ٘ز ٝ سؼٔیٖ ( 4

 ُیطیس ٠ً اٝ ذیطذٞاٟ ق٘ب اؾز؟ثبسٞخ٠ ث٠ ؾرٜبٙ اٗبٕ ػٔی)ع( اظ ًسإ ذهٔز زٝؾز ذٞة ٛشید٠ ٗی -31

  ( ثبظزاقشٚ اظ ًبض١بی ثس.2      سٞاٛبیی زض ٠ٛ ُلشٚ.                     (1

 ی حوٞم زٝؾز.( ضػبیز نبزهب4٠ٛ(ػبهْ ثٞزٙ ٝ ازة زاقشٚ.                  3 
ق٘ب ث٠ ػٔی زض خٞاة زازٙ ث٠ «. آیس؟ب ٗحهٞالر ٗرشٔلی ث٠ زؾز ٗیٗچطا زض ًكٞض»دسضثعضٍ ػٔی ث٠ اٝ ُلز:  -32

 ؾؤاّ دسضثعضٍ ً٘ي ًٜیس. ث٠ ذبعط:

 ذیع.١بی آثطكشی ٝ حبنْذبى( 2                   ب.ٗسٜٞع اة ٝ ١ٞا زض ًكٞض( 1

 ایطاٙ یي ًكٞض آكشبثی اؾز.( 4                                     آة ٜٗبؾت ٝ...( 3            
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 ثبقس؟ٗرلق ًسإ ؾبظٗبٙ ایطاٙ ٗی« ؾبثب»ی ٠ً٘ٔ -33

 ؾبظٗبٙ ثطم ایطاٙ( 2              ؾبظٗبٙ آة ٝ كبضالة ایطاٙ( 1
 ٝضی اٛطغی ایطاٙ.ؾبظٗبٙ ث٢طٟ( 4                   ؾبظٗبٙ اٛطغی اس٘ی ایطاٙ( 3

١دطی، ایٚ اسلبهبر زض  1135نلٞی٠ زض ؾبّ ؾٔؿ٠ٔ ١دطی ٝ ؾوٞط  1006اٛشربة انل٢بٙ ث٠ دبیشرشی نلٞی٠ زض ؾبّ  -34

 چ٠ هطٛی ضخ زازٟ اؾز؟

 10ٛی٠٘ زٕٝ هطٙ  – 10(  اٝایْ هطٙ 2              11ٛی٠٘ اّٝ هطٙ  -10ٛی٠٘ اّٝ هطٙ ( 1
 10ٛی٠٘ زٕٝ هطٙ  – 12ٛی٠٘ اّٝ هطٙ ( 4                 12ٛی٠٘ اّٝ هطٙ  -11ٛی٠٘ اّٝ هطٙ ( 3

 دٞقبى ٗطزٕ زض ٛٞاحی ٗرشٔق ایطاٙ اظ چ٠ ٛظط ثب ١ٖ ٗشلبٝر اؾز؟ -35

 ٗٞاضز دٞقف –ضَٛ ( 2                                   ٛٞع دٞقف –خٜؽ ( 1
 ضَٛ ٓجبؼ –ٛٞع دٞقف ؾط ( 4                           ضَٛ ٓجبؼ –خٜؽ ٓجبؼ ( 3

خب ٛٞضٝظ ضا خكٚ ثطای زیسٙ زٝؾشف ث٠ سطًی٠ ضكش٠ اؾز. اٝ زٝؾز زاضز ث٠ خبیی اظ سطًی٠ ٗؿبكطر ًٜس ٠ً زضآٙ ػٔی -36

 ُیطٛس. ق٘ب اٝ ضا ضا١ٜ٘بیی ًٜیس.ٗی

 ق٘بّ سطًی٠( 2                       خٜٞة سطًی٠( 1

 ؿطة سطًی٠( 4                          قطم سطًی٠( 3
 ١بی خسیس دیكِبٕ ثٞزٛس؟ًكق ؾطظٗیًٚسإ ًكٞض١ب زض  -37

  اؾذبٛیب –اِٛٔیؽ ( 2                  اؾذبٛیب -دطسـبّ( 1

 كطاٛؿ٠ –دطسـبّ ( 4                   ١ٜٔس –اِٛٔیؽ ( 3
-اظ ػٔز ٗكشطى ُؿشطـ ػٕٔٞ ٝ كٜٞٙ زض زٝضٟ ١ب ثساٛیٖ، ًسإ ُعی٠ٜضا ٗد٘ٞػ٠ اظ ػٔز« قٌٞكبیی»ٝ « دیكطكز»اُط  -38

 اؾالٗی ٝدیكطكز اضٝدب دؽ اظ ػهط سبضیٌی اؾز؟ ١بی

 سطخ٠٘( 4                 ًبؿصؾبظی( 3        سدبضر ٝ ثبظضُبٛی( 2              ٜساٙ٘ح٘بیز كطٗبٛطٝایبٙ اظ زاٛك( 1
 اٙ ایطاٙ آٗسٟ اؾز؟طٛبٕ ه٢طٗبٛبٙ ٗجبضظٟ ثب اؾشؼ٘بضُ ثط اؾبؼ ذظ ظٗبٙ، ث٠ سطسیت، زض ًسإ ُعی٠ٜ -39

 اٗبٕ ذ٘یٜی)ضٟ( -ؾیس حؿٚ ٗسضؼ -اٗیطًجیط –ػٔی زٓٞاضی ئیؽض( 1
 ا... ًبقبٛیآیز –ؾیسحؿٚ ٗسضؼ  –اٗیطًجیط  –اٗبٕ ذ٘یٜی)ضٟ( ( 2
 اٗبٕ ذ٘یٜی)ضٟ( –ا... ًبقبٛی آیز –ؾیسحؿٚ ٗسضؼ  –اٗیطًجیط ( 3
 ؾیسحؿٚ ٗسضؼ -اٗبٕ ذ٘یٜی)ضٟ( اٗیطًجیط -ػٔی زٓٞاضیضئیؽ( 4

 ٗطح٠ٔ ٝ زض ًسإ ػ٘ٔیبر آظاز قس؟ذطٗك٢ط زض عی چٜس  -40

 آ٘وسؼػ٘ٔیبر ثیز –زض عی یي ٗطح٠ٔ ( 2                آ٘وسؼػ٘ٔیبر ثیز –زض عی ؾ٠ ٗطح٠ٔ ( 1
 آ٘وسؼػ٘ٔیبر ثیز –زض عی زٝ ٗطح٠ٔ ( 4                       ػ٘ٔیبر ٝآلدط –زض عی ؾ٠ ٗطح٠ٔ ( 3
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 قٞز؟١بی آٙ اٛدبٕ ٗییي اظ اٛسإؿصا ؾبظی )كشٞؾٜشع( ث٠ سطسیت زض ًسإ ػْ٘ ٟ ٓٞثیبزضُیب -41

 ؾبه٠ -ثطٍ  ( 2   ضیك٠               –ثطٍ ( 1

 ثطٍ –آٝٛس ( 4                 ثطٍ –ؾبه٠ ( 3
 ٛیؿز؟ یي اظ ثی٘بض١بی ظیط ٝاُیطزاضًسإ -42

 آٛلٔٞآٛعا( 4                      زیبثز( 3                                ٝثب( 2                     عبػٞٙ( 1
ًسإ  ی ُٞزاّی ٠ُٓٞٔ سب ذبى ٝ هغط ز١ب٠ًٜٛیٖ ٛ٘ٞزاض اضسجبط ثیٚ كبن٠ٔای ضا زض ٛعزیٌی ؾغح ظٗیٚ ض١ب ٗی٠ُٓٞٔ -43

 اؾز؟

 

1 ) 

 

 

3) 

                                                                           

 

 

١بی ٓیٞاٛی ٗشهْ ١ب ضا ث٠ ًل٠ًٜیٖ ٝ اظ عطف زیِط ٛد١بیی ضا ٗشهْ ٗیث٠ زٝ عطف یي چ٢بضچطخ، ٛد ظیطٗغبثن قٌْ  -44

 اكشس؟  ز١یٖ چ٠ اسلبهی ٗیهطاض ًیُٔٞطٗی 1ی ( ٝظ2٠ٛ) ی ق٘بضُٟطٗی ٝ زض ًل٠ 800( ٝظ٠ٛ 1ی ق٘بضٟ)ًٜیٖ. اُط زض ًل٠ٗی
 ٗبٛس.ًٜٜس، چ٢بضچطخ ؾبًٚ ٗیچٞٙ ٛیط١ٝب اثط یٌسیِط ضا ذٜثی ٛ٘ی (1
ًٜٜس، ؾطػز چ٢بضچطخ ًب١ف دیسا چٞٙ ٛیط١ٝب اثط یٌسیِط ضا ذٜثی ٗی( 2

 ًٜس.ٗی
 قٞز.ًٜٜس، چ٢بضچطخ ٗشٞهق ٗیچٞٙ ٛیط١ٝب اثط یٌسیِط ضا ذٜثی ٗی( 3
ًٜٜس، چ٢بضچطخ قطٝع ث٠ حطًز اثط یٌسیِط ضا ذٜثی ٛ٘ی چٞٙ ٛیط١ٝب( 4

 ًٜس.ٗی

 

2) 

4) 
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٠ ًز١س. یٌی ٠ٜ٢ً ٝ كطؾٞزٟ ٝ زیِطی ٛٞ اؾز. خسّٝ ظیط ٗؿبكشی زٝ سبیط )الؾشیي ذٞزضٝ( ضا ٛكبٙ ٗی ظیطقٌْ  -45

سـییطی زض ١ب ٠ٜ٢ً ٝ كطؾٞزٟ اؾز چ٠ ز١س. ٝهشی الؾشیيًٜس سب ثبیؿشس ضا ٛكبٙ ٗیذٞزضٝ ثؼس اظ سطٗع ًطزٙ عی ٗی

 اكشس؟ چطا؟ٗؿبكز سٞهق اسلبم ٗی
 ٗؿبكز سٞهق ثط حؿت ٗشط 

 سبیط ٠ٜ٢ً ٝ كطؾٞزٟ ٝ خبزٟ ذكي   خبزٟ ذكيٝ سبیط ٛٞ      

 20 18 فآؾلبٓز نب

 17 13 آؾلبٓز ٛب١٘ٞاض

 16 12 ثشٞٛی

 قٞز.سط ٗیقٞز چٞٙ ٛیطٝی انغٌبى ًٖسط ٗیٗؿبكز سٞهق ًٖ( 1
 قٞز.قٞز چٞٙ ٛیطٝی انغٌبى ثیكشط ٗیٗؿبكز سٞهق ثیكشط ٗی( 2
 قٞز.سط ٗیقٞز چٞٙ ٛیطٝی انغٌبى ًٖٗؿبكز سٞهق ثیكشطٗی(3
 قٞز.قٞز چٞٙ ٛیطٝی انغٌبى ثیكشط ٗیسط ٗیٗؿبكز سٞهق ًٖ (4

 ثط ًسإ ُعی٠ٜ ثٞزٟ اؾز؟ٛب٠ٗسطیٚ ػیت حْ٘ دیبٕ سٞؾظ اكطاز سیعدب، چبدبض١ب یب دطٛسُبٙ ث٠ ٛظط ق٘ب ثعضٍ -46
 ١ب.زیطسط ضؾیسٙ دیبٕ ٛؿجز ث٠ زیِط ضٝـ(2                         ضؾبٛبٙ ثط اثط ػٞاْٗ عجیؼی.ثیٚ ضكشٚ دیبٕ اظ( 1
 ًبضی ٝ سـییط سٞؾظ زیِطاٙ.زؾز(4          ١بی ٢ٖٗ ٝ حیبسی.زؾشطؾی احش٘بٓی زق٘ٚ ث٠ ٗشٚ دیبٕ(3

ز١ٜس. ث٠ ٛظط ق٘ب چطا ٜٗجغ( آة ضا زض اضسلبع هطاض ٗیًكی، ٗرعٙ)زض یٌی اظ ضٝؾشب١بی ًكٞضٗبٙ، ثطای سبٗیٚ آة ٠ٓٞٓ -47

 ثبیس چٜیٚ ًطز؟ 
 قٞز.ث٠ زٓیْ ًب١ف ٛیط١ٝبی س٘بؾی ٠ً اظ ظٗیٚ ثط خؿٖ ٝاضز ٗی( 1
 قٞز.چٞٙ اٛطغی ُطٗبیی ٝ ٛٞضاٛی ذٞضقیس ث٠ اٛطغی حطًشی سجسیْ ٗی( 2
 ث٠ زٓیْ سهلی٠ آة ٝ ٗحبكظز اظ ٝضٝز حیٞاٛبر ث٠ زاذْ آة.( 3
 قٞز.ی حطًشی سجسیْ ٗیغث٠ اٛط ةآچٞٙ ثسٝٙ نطف ١عی٠ٜ اٛطغی شذیطٟ قسٟ زض ( 4

 ؟ثبقسٛ٘یًسإ خ٠ٔ٘ زض ضاثغ٠ ثب اؾشلبزٟ اظ ٗیٌطٝؾٌٞح نحیح  -48
 ز١یٖ.سطیٚ ٝضؼیز هطاض ٗیزض اثشسا نلح٠ ٗیٌطٝؾٌٞح ضا زض دبییٚ( 1
 زضخ٠ ٛؿجز ث٠ الٕ ٝ ث٠ آ١ؿشِی ضٝی ٠ٛٞ٘ٛ ثِصاضیٖ. 45الْٗ ضا ثبیس ثب ظاٝی٠  (2
 قٞز.ٛ٘بیی ظیبز اؾشلبزٟ ٗیاثشسا اظ ػسؾی قیئی ثب ثعضٍ( 3
 ضیعیٖ.اظ ٠ٓٞٓ قسٙ ٠ٛٞ٘ٛ یي هغطٟ آة ذبٓم ضا ثط ضٝی الٕ ٗی یثطای خُٔٞیط( 4

١ب ثیٜیس ٠ً ٗحْ خ٘غ قسٙ ثطذی ثبًشطی١ب ٗیی ضٝی آٙی١بٗسُیثطآ ،ٗثْ ٛرٞز ٝ قجسض ِٛبٟ ًٜیس یبُٛیب١ اُط ث٠ ضیك٠ -49

١ب ز١ٜس ٝ ُیبٟ زض ػٞو ث٠ آُٙیطٛس ٝ زض اذشیبض ُیبٟ هطاض ٗی١ب ٛیشطٝغٙ ضا ٠ً ثطای ُیبٟ ٗلیس اؾز ٗی١ؿشٜس، ایٚ ثبًشطی

 ١بی ١٘عیؿشی اؾز؟اظ قٌْیي ١بی ضیك٠ ٛرٞز ٝقجسض ثب ایٚ ُیب١بٙ ًسإی ثیٚ ثبًشطیز١س. ضاثغ٠ٗٞاز ؿصایی ٗی

 نیبزی (4                   اِٛٔی (3         ١٘ؿلطُی  (2            ١٘یبضی (1
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زٛسٟ اظ آ١ٜی قٌؿز ٝ سؼساز ظیبزی چطخاٗب ثؼس اظ ٗسسی آزٕ ٕ آ١ٜی ١سی٠ زاز؛ٗیثٖ زض ضٝظ سٞٓس ١ٞقَٜ ث٠ اٝ یي آز -50

 ؟ی زاقشٜس١ب چ٠ ٛوكزٛسٟآٙ ثیطٝٙ ضیرز. ث٠ ٛظط ق٘ب ایٚ چطخ
 چطذٜس.سط ًٜسسط ٗی١بی ًٞچيز١ٜسٟچطخ (2     ز١ٜس.                          ی ضا اٛشوبّ ٗیغ١ب ٛیطٝ ٝاٛطزٛسٟچطخ( 1
 ظٛس.ٗی یسط سؼساز زٝض ثیكشطی ثعضٍزٛسٟچطخ(١4بی ٗشهْ ث٠ ١ٖ یٌؿبٙ اؾز.         زٛسٟخ٢ز چطذیسٙ چطخ( 3

اؾز. چ٠ ٛیط١ٝبیی ث٠ نٞضر ٗؿشویٖ ٝ ؿیطٗؿشویٖ  ثطز آ١ٜی چؿجیسٟی ٝایزث٠ یي سرش٠ضثبیی ًٚ آ١ٚیي سرش٠ دبى -51

 قٞٛس؟دبى ًٚ ث٠ ؾ٘ز دبییٚ ٗیٗبٛغ اظ حطًز سرش٠
 ُبٟسٌی٠ –ُطاٛكی  (4        ُطاٛكی  -ٗـٜبعیؿی (3      ٗـٜبعیؿی  –ٛیطٝی آٌشطیٌی (2ٗـٜبعیؿی           –انغٌبى(1

، یب كوظ ًكیسٙ ٝ یب ١ٖ ١ْ زازٙ ٝ ١ٖ ٙقٞز ث٠ نٞضر كوظ ١ْ زازقجٜٖ ههس زاضز ٛیط١ٝبی ٗرشٔلی ضا ٠ً اػ٘بّ ٗی -52

 ضا ثٜسی ًٜس. ث٠ ٛظط ق٘ب ًسإ ُعی٠ٜ ث٠ سطسیت ٗحْ هطاض زازٙ ًبض١بی ظیطضٝ زؾش٠ضٝث٠ ضًكیسٙ زض ٛ٘ٞزاضی ٗكبث٠ ٛ٘ٞزا

 ز١س؟ آق( دطسبة ٝظ٠ٛ  ة( ًكشی   ج( سیطاٛساظی ثب ً٘بٙزضؾشی ٛكبٙ ٗی اظ ضاؾز ث٠ چخ ث٠
     ـّ، ـ،  (2     ّ، ی، ـ            ( 1

 ی، ّ، ـ (4( ی، ـ، ّ              3    

ًٜیٖ. اؾز ٗكبث٠ ؾبظی ٗیای ٠ً اظ ٗٞاز ٗرشٔق دط قسٟ حطًز اٗٞاج ظٗیٚ ٓطظٟ زضٝٙ ظٗیٚ ضا زض آظٗبیكِبٟ ٝ زض ٠ٓٞٓ -53

 ؾبظی زضؾز اؾز؟١ب ثطای ایٚ ٗكبث٢زیي اظ ٠ًٓٞٓسإ
 

 
 

 

ٛكبٛی آٝضزٟ قسٟ ٠ً اُط ٜٗكبء آسف ٗٞاز ٛلشی یب ضٝؿٜی اؾز اظ آة ثطای كطٝٛكبٛسٙ آسف ٛجبیس زض زؾشٞضآؼْ٘ آسف -54

سٞاٛس آسف ضا ذبٗٞـ ًٜس ٝحشی ٌٗ٘ٚ اؾز ثبػث اٛس آة ٛ٘یاؾشلبزٟ ًطز. یؼٜی اُط ٗٞاز ٛلشی یب ضٝؿٜی آسف ُطكش٠

 ١بی ظیط ٗكبث٠ اؾز؟یي اظ دسیسٟٝضسط قسٙ ٝ ؾطایز آسف ث٠ ٛوبط زیِط ٛیع قٞز.ػٔز ایٚ اسلبم ثب ًسإقؼ٠ٔ
 ٗبٛس.ق٘غ ثط ضٝی آة قٜبٝض ٗی ،اٛساظیٖة ٗیآٝهشی ق٘ؼی ضا ث٠ زاذْ ظطف دط اظ( 1
 قٞز.ث٠ ذٞز ذبٗٞـ ٗی ززضثؿش٠ دؽ اظ ٗسسی ذٞق٘غ ضٝقٚ زض یي ظطف ( 2
 ظٛس.ظَٛ ٗی ث٠ ؾطػز آ١ٚ زض ٗدبٝضر ضعٞثز( 3
 ؾبظی ًطز.سٞاٙ ثب هطاض زازٙ یي ق٘غ ضٝقٚ ٝ یي ُیبٟ زضٝٙ یي ٗحلظ٠ ثؿش٠، قجی٠ی اًؿیػٙ ضا ٗیچطذ٠( 4

ًٜٜس. ث٠ ّ ٝ آة اًؿیػ٠ٛ اؾشلبزٟ ٗیاظ ٗٞازی ٗثْ ًٔط، آة غاًٝبؿص ١ب اؾز ٠ً زض نٜؼز ًبؿصؾبظی ثطای سٞٓیس ؾبّ -55

ذطیس ٛظط ق٘ب اُط هی٘ز ایٚ ٗٞاز اظ ٗبٟ آیٜسٟ زض ثبظاض اكعایف دیسا ًٜس، احش٘بالً ًبؿص زكشطی ٠ً ق٘ب ث٠ ١٘بٙ هی٘ز هجْ ٗی

 ًٜس؟ چ٠ سـییطی ٗی
 .قٞزسط ٗیؾلیسی ًبؿص زكشط ًٖ (2قٞٛس.                           ثبػث ضربٗز ًبؿص ٗی( 1
 ًٜس.سـییطی ٛ٘ی (4    ًٜٜس.                       ًبؿص ضا قلبف ٝ ثطّام ٗی(3

 زازٙ ّ: ١ْ

 زازٙ

 ًكیسٙ: ی
 ١ط زٝ
 ـ:

 جهت حرکت موج

1) 

3) 

2) 

4) 
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 یبثس؟ػٔز ایٚ سـییط ضَٛ چیؿز؟زضاثط ضیرشٚ ٗوساضی ٗحّٔٞ یس ثط ضٝی یي ثطٍ ًبؿص ؾلیس،ضَٛ ًبؿص ث٠ چ٠ ضِٛی سـییط ٗی -56
 زٓیْ ٝخٞز ٛكبؾش٠ زض ًبؿص.ثٜلف: ث٠ ( 2ظضز:  ث٠ زٓیْ ٝخٞز ٛكبؾش٠ زض ًبؿص.                ( 1

 ای ث٠ زٓیْ ٝخٞز ُچ زض ًبؿص.   ه٢ٟٞ( 4ثٜلف: ث٠ زٓیْ ٝخٞز ُچ زض ًبؿص.                  ( 3

ثیٜی ز١یٖ. دیفضیعیٖ ؾذؽ یي ظؿبّ ٛی٠٘ اكطٝذش٠ ضا ٗوبثْ ٠ٓٞٓ هطاض ٗیة اًؿیػ٠ٛ ٗیآٗوساض ًبكی  ظیطزضٝٙ ظطف  -57

 اكشس ٝ چطا؟ًٜیس چ٠ اسلبهی ٗیٗی

 ًٜس.قٞز ٝ ُبظ اًؿیػٙ سٞٓیس ٗیقٞز چٞٙ آة اًؿیػ٠ٛ سدعی٠ ٗیسط ٗیضَٛ ظؿبّ ؾطخ( 1
 ًٜس.قٞز ٝ ُبظ زی اًؿیس ًطثٚ سٞٓیس ٗیقٞز چٞٙ آة اًؿیػ٠ٛ سدعی٠ ٗیضَٛ ظؿبّ ذبًؿشطی ٗی( 2
 ز١س.قٞز ٝ سـییط كیعیٌی ضخ ٗیًٜس چٞٙ آة سٞٓیس ٗیٛ٘ی یضَٛ ظؿبّ سـییط( 3
 قٞز.ز١س ٝ ُبظ ٛیشطٝغٙ سٞٓیس ٗیقٞز چٞٙ ٝاًٜف ٗیؾلیس ٗیضَٛ ظؿبّ ( 4

ًف ٝ ٓجبؼ ٗرهٞل اؾشلبزٟ ٌٛطزٟ اؾز. زض نٞضر ؾٞذشِی ایٚ كطز ثب كطزی ١ِٜبٕ ًبض ثب خ١ٞط ٛ٘ي اظ زؾز -58

 اؾیس، چ٠ اهساٗی نٞضر ثس١یٖ؟
 ٝقٞ ثس١یٖ.كوظ دٞؾز ضا ثب آة ً٘ی قؿز( 1
 ٝقٞ ثس١یٖ.ثب ؾط٠ً قؿزدٞؾز ضا اثشسا ثب آة كطاٝاٙ ٝ ؾذؽ ( 2
 ٝقٞ ثس١یٖ.دٞؾز ضا اثشسا ثب آة كطاٝاٙ ٝ ؾذؽ ثب ٗحّٔٞ ضهین آٗٞٛیبى قؿز( 3
 كوظ ًبكی اؾز ٠ً ضٝی ٗحْ ؾٞذشِی ضا ثب ُبظ اؾشطیْ ثذٞقبٛیٖ.( 4

 ثطی؟ای اسلبم ثیلشس ث٠ ًدب دٜبٟ ٗی١٘یٚ ٓحظ٠ زض ذب٠ٛ ثبقی ٝ ظٓع٠ٓزض اُط  -59
 ایؿشٖ ٠ً ؾیٖ ثطم ٝخٞز ٛساضز.ٝ زض خبیی ٗی ًٜٖؾ٘ز حیبط كطاض ٗیث٠ ( 1
 دٞقبٖٛ.ٛكیٜٖ ٝ ثب زٝ زؾز ؾط ذٞز ضا ٗیًٜبض دٜدطٟ ٗی(2
 ٛكیٜٖ سب ظٓع٠ٓ س٘بٕ قٞز.زض آقذعذب٠ٛ ًٜبض ًبثیٜز ٗی( 3
 دٞقبٖٛ.ضٕٝ ٝ ثب ًشبة ؾط ذٞز ضا ٗیزاذْ ضا١طٝ ٗی( 4

 قٞز ث٠ٌٔ ایٚ اٛطغیاٛطغی قی٘یبیی آظاز قسٟ ثط اثط ؾٞذشٚ ثٜعیٚ زض ٗٞسٞض اسٞٗجیْ نطف حطًز آٙ ٛ٘ی اػظٖهؿ٘ز  -60

 قٞز...................... سجسیْ ٗی ثیكشط ث٠
 اٛطغی ُطٗبیی(4اٛطغی ٛٞضاٛی                   (3                اٛطغی نٞسی(2ی                 ی آٌشطیٌغاٛط(1

ثطاثط  2ایؿشِبٟ اظ اثشسای حطًز سب اٛش٢ب ٝخٞز زاضز. اُط كبن٠ٔ ١ط ایؿشِبٟ سب ایؿشِبٟ هجٔی  5ی ٗشطٝ یي ٗؿیط ٝیػٟزض  -61

 ٗشط ثبقس، عّٞ ایٚ ٗؿیط چوسض اؾز؟ 225ی ایؿشِبٟ اّٝ ٝ ؾٕٞ ثبقس ٝ كبن٠ٔ

1)675                 2)325                3)975                   4)1125 
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 ؟سب زٝ ضهٖ اػكبض ًسإ اؾز 29/437   7/3 انٔی ٗبٛسٟ سوؿیٖذبضج هؿ٘ز ٝ ثبهی -62

1) 818/11- 24/              2) 18/118- 24/               3) 818/11- 24/            4) 18/118- 24/      

ضٝی یي ػسز زٝ ضه٘ی ٜٗلی اؾز ث٠ عٞضی ٠ً جز ٝ اٛش٢بی آٙ ثاثشسای دبضٟ ذغی ضٝی ثعضُشطیٚ ػسز یي ضه٘ی ٗ -63

 اٛش٢بی آٙ ث٠ سطسیت چ٠ ػسز١بیی ١ؿشٜس؟ٝذظ عّٞ دبضٟثبقس.دصیط ٗیثرف 6عّٞ دبضٟ ذظ ثٜٔسسطیٚ حس ٌٗ٘ٚ ٝ اٛساظٟ آٙ ثط

1) 18  ٝ9-                 2)19  ٝ1-                3) 1 8  ٝ99-                   4) 99  ٝ96- 

] اسهبّ ٛوبطاظ  -64 ]  ،[13] ،[  اؾز؟ٗطثغ ٗؿبحز قٌْ حبنْ چٜس ؾبٛشی٘شط قٞز.یي قٌْ ایدبز ٗی [37]، [53]، [

1) 25                 2) 2                3) 28                   4) 18 

١بی ٗؿشغیْ ًٜیٖ. ٗؿبحز ًْ ٌٗؼتظٛیٖ ٝ هغؼبر ضا خسا ٗیثبض ث٠ ٗٞاظار یٌی اظ اضالػف ثطـ ٗی 6یي ٌٗؼت ضا  -65

 ث٠ زؾز آٗسٟ چٜس ثطاثط ٗؿبحز ًْ ٌٗؼت اٝٓی٠ اؾز؟

 ثطاثط 3 (4                   ثطاثط 6 ( 3                ثطاثط      12 (2ثب ٗؿبحز ًْ ٌٗؼت اٝٓی٠ ثطاثط اؾز.                  (1

١عاض سٞٗبٙ اؾز. اُط هی٘ز اسٞ اظ  72هی٘ز یي اسٞ ٝ زٝ خبضٝ ثطهی  -66
1
2

١عاض سٞٗبٙ ثیكشط  2هی٘ز یي خبضٝ ثطهی   

 ثبقس، اذشالف هی٘ز اسٞ ٝ یي خبضٝ ثطهی چوسض اؾز؟

 ١عاض 16 (4                   ١عاض 14 (١3عاض                 12 (١2عاض                  1 (1

ایٖ. خؿ٘ی كٔعی ٗشط آة ضیرش٠ؾبٛشی 11ٗشط ث٠ اضسلبع ؾبٛشی   زض یي ظطف ث٠ قٌْ ٌٗؼت ٗؿشغیْ ث٠ اثؼبز  -67

 ؟ٗشط ٌٗؼت اؾزآیس. حدٖ خؿٖ كٔعی چٜس ؾبٛشیٗشط ثبال ٗیٗیٔی 4ضا زاذْ آة اٛساذش٠ ٝ آة ث٠ اضسلبع 

1) 32                 2) 44                3) 48                   4) 6 

 آهَساى راست دست تِ است. در دتستاى لقواى ًسثت داًص 3تِ  2ًسثت داًص آهَساى دتستاى لقواى تِ هؼزفت هثل  -68

ًفز تاضذ، تؼذاد  14آهَساى دتستاى لقواى است. اگز تؼذاد داًص 1تِ  6ٍ در دتستاى هؼزفت ّویي ًسثت  1تِ  4دست هثل  چپ

 دست در ّز دٍ دتستاى چٌذ ًفز است؟آهَساى چپداًص

1) 28                 2) 3                3) 38                   4) 58 

 حاصل ػثارت رٍتزٍ چِ ػذدی است؟  -69
 

1) 5/12                 2) 75/12                3) 25                   4)5/25 

تاضذ. اگز یکی اس ػذدّای چْارم ٍ پٌجن یک رقوی تاضذ ٍ ًیش هی 1ٍ هجوَع سِ ػذد اٍل تزاتز تا  36ػذد تزاتز تا  5هیاًگیي  -70

 تَاًذ تاضذ؟پذیز تاضذ، ػذد پٌجن چِ ػذدی هیتخص 9ى دٍ ػذد تز آیکی اس 

1) 81                 2) 63                3) 8                   4) 7 

 ثبقس، اٛساظٟ ظاٝی٠ )ز ٕ ة( ضا حؿبة ًٜیس.ثب سٞخ٠ ث٠ قٌْ اُط دبضٟ ذظ )ة ٕ( ٝ )ز ٕ( ٛی٘ؿبظ ظاٝی٠  -71

1)3                 2) 35                3)4                   4)45  
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درصذ سزػت دیگزی است.  8ّا کٌٌذ. سزػت یکی اس هاضیيدٍ هاضیي در یک سهاى اس اصفْاى تِ سوت تْزاى حزکت هی -72

کیلَهتز در  1ضَد. اگز سزػت هاضیي دٍم کیلَهتز خزاب ضذُ ٍ هتَقف هی 3کزدى  کٌذ پس اس طیهاضیٌی کِ تٌذتز حزکت هی

 رسذ؟ساػت تاضذ، تؼذ اس چِ هذت تِ هاضیي اٍل هی

 زهیو٠ 2ؾبػز ٝ  1 (4                   زهیو٠ 24 (3زهیو٠                 36 (2ؾبػز                  1(1

تَاى اضافِ ًوَد تا ضذُ است. تِ ػذد حاصل حذاکثز کذام ػذد را هی  418/54تزاتز تا  /1ی ػذدی تا تقزیة کوتز اس گزد ضذُ -73

 ؟تغییز ًکٌذگزد ضذُ ػذد 

1) 8/                 2)5/                3)4/                   4)1/ 

  (در ًظز تگیزیذ 3) ػذد پی را ؟هتز هزتغ استهتز تاضذ. هساحت دایزُ چٌذ دسیساًتی 2پارُ خط )د ب( تزاتز تا  ،اگز در ضکل هستطیل -74

1) 12                 2) 12                3) 12                   4) 2/1 

هتز  /2این. اگز تخَاّین طَل پزدُ اس ّز طزف پٌجزُ هتز خزیذُ 5/1ای تِ طَل هتز است. پزدُساًتی 180ی کالسی طَل پٌجزُ -75

 هتز دیگز پارچِ تایذ خزیذاری کٌین؟تیطتز تاضذ، چٌذ ساًتی

1)2                 2)4                 3)6                   4)7 

ٍسى یک لیَاى آب ٍقتی کِ  -76
5
8
گزم است. ٍسى لیَاى خالی  73گزم ٍ ٌّگاهی کِ ًصف آى پز اس آب است  64آى خالی است  

 چٌذ گزم است؟

1) 37                 2) 36                 3) 25                   4) 19 

 ّای ساػت تچزخاًین،ی )د( در جْت ػقزتِدرجِ، حَل ًقطِ 27رٍ را تِ اًذاسُ اگز ضکل رٍتِ -77

 ضکل دٍراى یافتِ کذام است؟  

 

1                    )           2       )                         3)                                 4) 

تي تزًج دارد. اٍ تِ طَر هیاًگیي رٍساًِ 16داری هغاسُ -78
1
4

اگز در یک رٍس  ،ّافزٍضذ. پس اس فزٍش ًیوی اس تزًجّا را هیتي اس تزًج   

 رٍد؟ّا چٌذ رٍس تِ فزٍش هیذ، کل تزًجاًّا را تا ّواى رٍش قثل تِ فزٍش تزسهاًذُ تزًجتي تزًج تفزٍضذ ٍ تاقی 2

1)64                 2)32                     3) 56                      4)57 

ٍ ًسثت پَل اهیي تِ رضا  2تِ  3ًسثت پَل ػلی تِ اهیي -79
1
2
اى هتَ 24اگز پَل رضا است. 5تِ  4سثت پَل رضا تِ حویذٍ ً 3تِ   

 تاضذ، اختالف پَل ضخصی کِ تیطتزیي ٍ ضخصی کِ کوتزیي پَل را دارد، چقذر است؟

1)24                 2)26                3)3                   4)32 

فیف فزٍخت. ایي خت 3% تا ّای اػالم ضذُ راگذاری کزد ٍ چَى تِ فزٍش ًزفت، قیوتسَد قیوت 3ای کاالیی را تا %فزٍضٌذُ-80

 فزٍضٌذُ در ایي هؼاهلِ چگًَِ ػول کزدُ است؟

 زضنس ؾٞز ًطزٟ اؾز. 9 (2          ؾٞز ٝ ضطضی ٛساقش٠ اؾز.               (1

 زضنس ؾٞز ًطزٟ اؾز.                5/4( 4                          زضنس ضطض ًطزٟ اؾز. 9 (3

 

 توفيق رفيق راهتان باد

 د

 ب

 د
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  9 یپاسخ صحیح گزینه - 90

کتاب  050یباشد، پاسخ صفحهنیروی باالبری از مهمترین بحث های فصل نیرو می

 پرواز مبحث (مهرداد ساعی، زینب شعبان :مولفان)علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

 نداتو می دخو صمخصو یها لبا با لیو ستا سنگین ربسیا ای سیلهو پیمااهو: وازپر

 کنند می حیاطر ای گونه به را پیمااهو یها لبا. کند وازپر و دشو بلند مینز روی از

 ییاهو به نسبت ردمیگذ لبا روی از که ییاهو ستا حرکت لحا در پیمااهو قتیو که

 كنو به که ییاهو ضمناً. کند می طی را یبیشتر مسافت کند می رعبو لبا یرز از که

 نماز هم لبا ینتهاا در باید ردبگذ لبا یرز از چه و لبا روی از چه کند می ردبرخو لبا

 می حرکت تر سریع کند می رعبو لبا روی از که ییاهو ،نتیجهدر. برسند یکدیگر به

 دشو می وارد لبا یرز به که ییونیر که دشو می باعث ل،با روی از اهو سریع رعبو. کند

  نداتو می ونیر ینا. دشو می وارد لبا روی به اهو فطر از که باشد ییونیر از بیشتر

 حرکت باال فطر به را پیمااهو و باشد بیشتر هم پیمااهو بر وارد بۀذجا وینیر از حتی

 . هدد
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 ا،هو متومقا وینیر و مینز بۀذجا وینیر بر وهعال حرکت لحا در یپیمااهو به پس

 شود.نیروی باالبری گفته می آن به صطالحاًا که دشو می وارد باالیی به رو وینیر

 

  4 یپاسخ صحیح گزینه - 94

ای به سه عامل جرم، ارتفاع دانید نیروی ذخیرهدانش آموز تیزهوش، همانطور که می

 و نیروی گرانش بستگی دارد و رابطه ی مستقیمی دارد

U=mgh 

 مجس گی دروقتی جرم دو وزنه برابر باشد و پس ارتفاع تنها عامل ذخیره کننده

 ی یک از ارتفاع بیشتری برخوردار است.باشد، باتوجه به شکل داده شده وزنهمی 
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  4 یپاسخ صحیح گزینه - 91

 ها آن از کمی ادتعد تنها و مفیدند ها یباکتر بیشتر اد،فرا از ریبسیا رتصو فخالبر

 .هستند مضر

ی بزرگ استفاده کنند از مواد غذایی رودهی ما زندگی میهایی که در رودهباکتری

کنند. که در انعقاد خون نقش تولید می   Bو  Kکنندو برای بدن انسان ویتامین می

 اساسی دارند.

 

  9یپاسخ صحیح گزینه - 99

کنند، های تک سلولی هستند که به روش جوانه زدن تولید مثل میمخمرها قارچ

 آیند، میکروبجود میبه وهای غیرواگیر دار در اثرر اختالل سیستمی از بدن بیماری

اشتباه  1و  0،4ی شوند که هر سه گزینهسالک هم باعث تخریب سلول های پوست می

 های مفید توضیح داده شده که صحیح است، در قسمت باکتری 9ی گزینهباشد.می

 کنند.های کودرست مواد موجود در فاضالب را تصفیه میباکتری
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  1 یپاسخ صحیح گزینه - 95

مطمئنم دانش آموز تیزهوش این سوال رو درست انتخاب کردی، شیر 

 کرکس)همسفرگی( اسب و مگس)انگلی( کرم آسکاریس و انسان)انگلی(

ی صحیح شته و مورچه همیاری البته همیاری شیرین، به کتاب علوم ششم گزینه

 داستان شیرینی دارن، بخونید حتماً  مراجعه کنید. 484تیزهوشان صفحه ی 

 

 

  1 یپاسخ صحیح گزینه - 95

ند اربا قرار ندادهباشد، زیرا در اتومبیل آهننیروی اعمال شده اشتباه می 1ی گزینه

ی آن تغییر مسیر بدهند، نیروی اصطحکاك بین چرخ و سطح جاده و که به وسیله

 شود.نیروی راننده باعث تغییر جهت اتومبیل می
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  0 یپاسخ صحیح گزینه - 90

 که:داخلی رو سوال اشاره کرده است  یهسته

 عمق از که ستا کیلومتر 0177 ودحد آن ضخامت و دارد جامد حالت بخش ینا

. دارد مهادا یکیلومتر 5977 ودیحد عمق مینز مرکز تا و زغاآ یکیلومتر 5077

 ،ستا جیرخا ی هسته از تر بیش خیلی خلیدا ی هسته در ای زهلر اجموا سرعت

 تشکیل نیکل و هنآ شیمیایی تترکیبا از جیرخا هستۀ همانند نیز خلیدا ی هسته

 قعوا تر بیش قعماا در که آن با خلیدا هستۀ که ندا یافتهدر اننشمنددا. ستا هشد

 دیاز رفشا به طمربو خلیدا هستۀ یجامد حالت علت. دارد جامد حالت ماا ستا هشد

 ،خلیدا هستۀ جامد حالت در یگرد رتعبا به ،باشد می خلیدا هستۀ در باالیی تطبقا

)متن کپی شده از کتاب علوم ششم تیزهوشان به .باشد می ماد از تر بیش رفشا نقش

 (زبان ساده، مولفان مهرداد ساعی، زینب شعبان
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باشد و گاز هم خروجی ندارند. فشان های خاموش ایران میسهند و سبالن جزو آتش

چون سنگ مرمر متراکم تر است سرعت امواج لرزه ای سریعتر عبور ، 0رد گزینه ی 

، از دهانه ی آتش فشان نیمه فعال تفتان فقط گاز خارج می شود رد 4میکند رد گزینه 

 صحیح می باشد. 1، فقط گزینه ی 9گزینه 
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ر کاهش سرعت، تغیی تواند، تغییر جهت حرکت، توقف، افزایش سرعت،اثر نیرو می

ضربه زدن به توپ فوتبال  9جهت، تغییر شکل در جسم به وجود بیاورد، در گزینه ی 

 شود.باعث تغییر جهت حرکت می
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در کتاب درسی هم بیان شده است که در نیروهای تماسی مثل مچ اندازی یا طناب 

 العمل آنها خواهد بود.عکسکشی منشا نیروها تماس آنها و عمل و 
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 آیدرا دانلود کنید، همیشه یک سوال از این جدول می بیماری ها انواع جدوللطفا 

به زبان ساده)مولفان مهرداد ساعی، زینب جدول انواع بیماری ها  علوم تیزهوشان 

 شعبان(

اشتباه  4ی گذارد گزینهرساند و این ویروس در مغز اثر میهاری به قلب آسیبی نمی

 است. 
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 آن ضخامت که گوشته باالیی جامد قسمت و پوسته بهسنگ کره، همانطور که میدانیم 

 و هکر سخت هکر سنگ به. گویند می هکر سنگ الیۀ باشد می کیلومتر 077 ودحد

  هکر سنگ=  گوشته فوقانی بخش+  پوسته. گویند می هم لیتوسفر

 پس دارد مهادا مینز سطح یکیلومتر 077 تقریباً عمق تا مینز سطح از هسنگکر

 دارد ارقر هسنگکر در یکیلومتر 88 عمق
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 و هم غیر مفیدشاصطکاك هم مفیدش خوبه 

اگر اصطکاك نباشد بهتر است و مثال در سرسره بازی اگر  9و  4و  0در گزینه های 

اصطکاك نباشد سریع و البته راحت میرسیم زمین و در کشیدن چمدان سنگین یا 

 لیجا میکنیم وفرغون سنگین، هر چه اصطکاك کمتر باشد راحتر این اجسام را جابه
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کوهنورد مفید است یا در هنگام توقف اتومبیل اصطکاك  اصطکاك برای 1ی در گزینه

 بین الستیک و زمین و ترمز و چرخ خیلی مفید است. 
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همانطور که میدانیم قطب های هم نام همدیگر را دفع و غیر هم نام همدیگر را جذب 

 ارقر هم ویبررو هنرباهاآ مناهمنا یقطبها 0 گزینه مطابق چینش رتصو درمیکنند 

بعدش آهنربای ج به   nو  sآهنربای الف  .میکنند بجذ را همدیگر و میگیرند

 آهنربای الف و در آخرم ه Nچسبیده به Sصورت 
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اده استف ی برقطال و نقره بهترین رسانا های برق هستند و سرب هم که در فیوز ها

گوگرد و  1ی کربن و گزینه 0ی باشد. در گزینهمی 4ی صحیح شود، پس گزینهمی

کتاب علوم ششم در کتاب  باشند.اکسیژن نارسانای جریان برق می 9ی گزینه
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  در به طور مفصل (مهرداد ساعی، زینب شعبان :مولفان)تیزهوشان به زبان ساده

 صحبت شده است 57یصفحه
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 جوهر نچو و هستند سیدا لیمو آب و نمک جوهر و سرکه و ستا زبا یک ژاول آب

 .هددمی کنشوا مرمر سنگ با سریعتر ستا یتریقو سیدا نمک

عینا در کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده مولفان مهرداد ساعی، این مثال 

 آمده است. 54سوال  54ی زینب شعبان در صفحه
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موز، نشاسته ، برنج، جو، گندم، سیب زمینی انوخته ی غذایی به صورت نشاسته است 

 ولی نارگیل اندوخته ی غذایی به شکل روغن است.

مهرداد ساعی، زینب  :مولفان)کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان سادهجدول های 

 به طور کلی اندوخته های غذایی را آورده است. (شعبان
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صحیح است و میدونم گزینه ی  1و  4و  0آموز تیزهوشم، گزینه های آفرین دانش

آخر را انتخاب کردی، درسته که کاغذ در طبیعت پس از گذشت زمانی تجزیه میشود 

 ولی بهتر است آن ها را بازیافت کنیم تا 

 کاهش، هیندآ یها نسل ایبر طبیعی منابع حفظ، ملی یها سرمایه فتالا از یجلوگیر

 گلخانه یهازگا دییاز ارمقد رنتشاا از یجلوگیر،آن دنکر هخیرذ و ژینرا فمصر

 زنیا کاهش، بالهز انعنو به یستز محیط به دهلوآ ادمو ورود کاهش، ییزا لشتغاا، ای

 زباله فند یها نمکا به

ساعی، زینب کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده)مولفان مهرداد  97صفحه 

 شعبان(
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 شکل (4 هم به نسبت جسم و اهو نسبی سرعت(0 اهو متومقا وینیر بر موثر ملاعو

  اهو چگالی( 1 جسم

 اهو متومقا وینیر در هم 1گزینه (بیاید دبا)کند حرکت اهو که تیرصو در دشو قتد

 اهو که میگیریم ضفر پس هنشد گفته یچیز اهو حرکت از السو در لیو ستا موثر

 .ستا ساکن

 یاییدریرز حتی) ها لفیندُ ،پیماهااهو ،ها موشک ، انشناگر ای،حرفه ارانچرخهسودو

 و فصا ای بدنه و دگر ای ماغهد) نددار یکسانی شکل تقریباً (هستند آب در که هایی

 حرکت مهنگا در تا دشو می باعث شکل ینا. (تیز كنو و هکشید نیز آن عقب قسمت

 ردمو در) اهو متومقا وینیر ،نتیجهدر شوند جهامو یکمتر كصطکاا نیروی با

 .ممکن برسد ارمقد کمترین به (آب متومقا وینیر ،یاییدریرز
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 می باشد و ایراد دارد 94این سوال مشابه سوال 

ای به سه عامل جرم، ارتفاع دانید نیروی ذخیرهدانش آموز تیزهوش، همانطور که می

 و نیروی گرانش بستگی دارد و رابطه ی مستقیمی دارد

U=mgh 

اگر جرم و ارتفاع جسمی از سطح زمین )کمتر( باشد، انرژی ذخیره شده ی آن)کمتر( 

 است

 و  

شتر( ی آن)بیاگر جرم و ارتفاع جسمی از سطح زمین )بیشتر( باشد، انرژی ذخیره شده

 است
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 : کتاب این های یژگیو

 ساده بیانی و خودآموز کتابی️◀

 جدید ویرایش ️◀

 متنوع های مثال و ساده بیان با گسترده های درسنامه️◀

 44-41-49-45-45-40 مردمی نمونه و تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

  45-40 تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 41-49-45-45-40 تیزهوشان آزمون سواالت بررسی و تحلیل️◀

 بر ای دوره آزمون چهار همراه به(  ای چهارگزینه و تشریحی) متنوع های تمرین️◀

  پرورش و آموزش نامه آیین اساس

 یتشریح پاسخ همراه به دولتی نمونه و تیزهوشان های آزمون تست 0577 شامل️ ◀

 .... و دانشمندان نامه زندگی بزرگان، سخنان معما، ️◀

 سفارشی پست صورت به عزیز ایران نقاط کلیه به کتاب این ارسال

 74150575090: ساعی مهندس  تماس شماره

 �🌹�سرزمین این فرزانگان به تقدیم


