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دﻓﺘﺮﭼﮥ ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮏ :اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن۱۳۹۶ / ۲ / ۱۵ :
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ۹:۰۰ :ﺻﺒﺢ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ ۴ :ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻓﺘﺮﭼﻪ ۱۵ :ﺳﺆال )ردﯾﻒ  ۱ﺗﺎ (۱۵
ﻣﺪّت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ۱۵ :دﻗﯿﻘﻪ

ﺗﺬﮐّﺮ ﻣﻬﻢ :ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ «۳» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ «۱» ،اﻣﺘﯿـﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ،اﻣﺘﯿﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻋﻼﻣﺖ زده ﺑﺎﺷﺪ «۱» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺎپ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﺟﻮان ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن
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ااد   :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۱ﺗﺎ » «۱۵ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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دﻓﺘﺮﭼﮥ ﺷﻤﺎرۀ دو :اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن۱۳۹۶ / ۲ / ۱۵ :
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ۹:۰۰ :ﺻﺒﺢ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ ۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻓﺘﺮﭼﻪ ۷۵ :ﺳﺆال )ردﯾﻒ  ۱۶ﺗﺎ (۹۰
ﻣﺪّت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ۸۵ :دﻗﯿﻘﻪ

ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ  ۸ﭘﺮﺳﺶ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ  ۱۵ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۱۵ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  ۱۷ﭘﺮﺳﺶ
رﯾﺎﺿﯿﺎت  ۲۰ﭘﺮﺳﺶ

ﺗﺬﮐّﺮ ﻣﻬﻢ :ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ «۳» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ «۱» ،اﻣﺘﯿـﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ،اﻣﺘﯿﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻋﻼﻣﺖ زده ﺑﺎﺷﺪ «۱» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺎپ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدۀ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﺟﻮان ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه:ب ـ ه   ن و  رف ا
.« ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ۲۳» « ﺗﺎ۱۶»  از ردﯾﻒ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ
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þ’ÎΤθãã÷Š$# ãΝà6š/u‘ tΑ$s%uρ ∩∈∪ šχθãΨÏΒ÷σãƒ Ÿω Ä¨$¨Ζ9$# usYò2r& £Å3≈s9uρ $yγŠÏù |=÷ƒu‘ āω ×πuŠÏ?Uψ sπtã$¡¡9$# ¨βÎ)
“Ï%©!$# ª!$# ∩∉⊃∪ šÌÅz#yŠ tΛ©yγy_ tβθè=äzô‰u‹y™ ’ÎAyŠ$t6Ïã ôtã tβρçÉ9õ3tGó¡o„ šÏ%©!$# ¨βÎ) 4 ö/ä3s9 ó=ÉftGó™r&
usYò2r& £Å3≈s9uρ Ä¨$¨Ζ9$# ’n?tã @≅ôÒsù ρä%s! ©!$# āχÎ) 4 #ÅÁö6ãΒ u‘$yγ¨Ψ9$#uρ Ïµ‹Ïù (#θãΖä3ó¡oKÏ9 Ÿ≅øŠ©9$# ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_
∩∉⊄∪ tβθä3sù÷σè? 4’‾Τr'sù ( uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Hω &óx« Èe≅à2 ß,Î=≈yz öΝä3š/u‘ ª!$# ãΝà6Ï9≡sŒ ∩∉⊇∪ šχρãä3ô±o„ Ÿω Ä¨$¨Ψ9$#
#Y‘#ts% uÚö‘F{$# ãΝà6s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$# ª!$# ∩∉⊂∪ tβρß‰ysøgs† «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ (#θçΡ%x. šÏ%©!$# à7sù÷σãƒ šÏ9≡x‹x.
( öΝà6š/u‘ ª!$# ãΝä3Ï9≡sŒ 4 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# zÏiΒ Λäls%y—u‘uρ öΝà2u‘uθß¹ z|¡ômr'sù öΝà2u‘§θ|¹uρ [!$oΨÎ/ u!$yϑ¡¡9$#uρ
3 šÏe$!$# ã&s! tÅÁÎ=øƒèΧ çνθãã÷Š$$sù uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω †ysø9$# uθèδ ∩∉⊆∪ šÏϑn=≈yèø9$# Uu‘ ª!$# š‚u‘$t6tGsù
u’ÎΤu!%y` $£ϑs9 «!$# ÈβρßŠ ÏΒ tβθããô‰s? šÏ%©!$# y‰ç6ôãr& ÷βr& àMŠÎγçΡ ’ÎoΤÎ) ö≅è% * ∩∉∈∪ tÏϑn=≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! ß‰ôϑptø:$#
∩∉∉∪ šÏϑn=≈yèø9$# Éb>tÏ9 zΝÎ=ó™é& ÷βr& ßNöÏΒé&uρ ’În1§‘ ÏΒ àM≈oΨÉit6ø9$#
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.'(«  < ده٢٣» 4 «١9»   ه+ ،د6   ه16 ( از7ه5+  و2 +  ﯾ ت ﯾ+ 34 +
 ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرک ﻏﺎﻓﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ۵۹  ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺎﻋﺔ« در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ، ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﺎﻋﺔ« در ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ زﯾﺮ-۱۶
ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
(۱۲/ )رومtβθãΒÌôfãΚø9$#
(۳۴/ )اﻋﺮافšχθãΒÏ‰ø)tGó¡o„

ß§Î=ö7ãƒ èπtã$¡¡9$# ãΠθà)s? tΠöθtƒuρ ۲

Ÿωuρ Zπtã$y™ tβρãÅzù'tGó¡o„ Ÿω öΝßγè=y_r& u!%y` #sŒÎ*ùs ۴

(۱۴/ )رومšχθè%§x3tGtƒ
(۳/ )ﺳﺒﺄèπtã$¡¡9$#

7‹Í×tΒöθtƒ èπtã$¡¡9$# ãΠθà)s? tΠöθtƒρu ۱

$oΨÏ?ù's? Ÿω (#ρãx3x. tÏ%©!$# tΑ$s%ρu ۳

 وﻗﻒ ﭘﺲ از ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟، در آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ-۱۷
(۶۴/ )ﻏﺎﻓﺮÏM≈t6Íh‹©Ü9$#

zÏiΒ Λäls%y—u‘uρ ۲

(۶۶/!« )ﻏﺎﻓﺮ$#

۲ ﺻﻔﺤﮥ

(۶۰/’ )ﻏﺎﻓﺮÎAyŠ$t6Ïã

ÈβρßŠ ÏΒ ۴

۱۳۹۶-۹۷ آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ôtã tβρçÉ9õ3tGó¡„o ۱

(۶۱/ )ﻏﺎﻓﺮÏµ‹Ïù

(#θãΖä3ó¡oKÏ9 ۳

 -۱۸در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ  ۶۶ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرک ﻏﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ ار رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 ۱ﭘﯿﺮوی از »ﺑﯿّﻨﻪ« و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روﺷﻦ
 ۳ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ

 ۲اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
 ۴ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت

 -۱۹در ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻌﺎد« اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
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) šÏϑn=≈yèø9$#ﻏﺎﻓﺮ(۶۴/

 -۲۰آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ  ۶۱ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرک ﻏﺎﻓﺮ ،ﺑﺎ ﮐﺪام راﻫﮑﺎر »ﺑﻬﺮهوری« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺐ و روز ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
 ۲ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول ﺑﻮدﺟﮥ اﻗﺘﺼﺎدی
 ۴اﺻﻼح ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺼﺮﻓﯽ

 ۱اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ از روی آ ﮔﺎﻫﯽ
 ۳اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﻗﺖ و زﻣﺎن

 -۲۱ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﯿﺎﯾﺶ« ،از ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
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 -۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻫﻤﮥ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻻت اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﻤﺎل و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ ،از ﺧﺎﻟﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻬﻞ« ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾّﺖﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد» ،ﺻﻔﺎت ﺛﺒﻮﺗﯽ« ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .در ﮐﺪام
آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرک ﻏﺎﻓﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺛﺒﻮﺗﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 ۱آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ ۵۹

 ۲آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ ۶۲

 ۳آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ ۶۴

 ۴آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻒ ۶۵

 -۲۳آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻒ  ۵۹ﺗﺎ  ۶۶ﺳﻮرۀ ﻣﺒﺎرک ﻏﺎﻓﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
 ۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎی  /ﺧﺪاوﻧﺪ روزیدهِ رﻫﻨﻤﺎی
 ۲ﭘﺎک و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻋﺰﯾﺰ  /ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺴﺨّﺮ ﮐﻨﺪ و ﻟﯿﻞ و ﻧﻬﺎر
 ۳ﮐﻮه و درﯾﺎ و درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻪ در ﺗﺴﺒﯿﺢاﻧﺪ  /ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﯽ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺮار
 ۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﻮان و ﮔﺮدانﺳﭙﻬﺮ  /ﻓﺮوزﻧﺪۀ ﻣﺎه و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ

ج ـ ه  ز +ن و اد (+ت  #ر :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۲۴ﺗﺎ » «۳۸ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۲۴در داﺳﺘﺎن »ﺷﯿﺮ ﺣﻖ« ،ﺑﯿﺖ »ﺑﺎد ﺧﺸﻢ و ﺑﺎد ﺷﻬﻮت ،ﺑﺎد آز  /ﺑﺮد او را ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﻫﻞ ﻧﻤﺎز« ﺑﻪ ﮐﺪام »ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ« اﺷﺎرۀ
روﺷﻦﺗﺮی دارد؟
 ۱ﺧﻮدآ ﮔﺎﻫﯽ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺧﻮد
 ۲ارﺗﺒﺎط ﻣﺆ ّﺛﺮ :ارﺗﺒﺎط درﺳﺖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
 ۳ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی :ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻗﻌ ّﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ
 ۴ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت :ﻣﻬﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ۳

 -۲۵در ﺟﻔﺖواژهﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺳﻪ راﺑﻄﮥ »ﺗﻀﺎد ،ﺗﺮادف و ﻫﻢﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺟﺰ...
 ۱اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﺸﺘّﺖ ــ ذﮐﺎوت و ﻓﺮاﺳﺖ ــ ﻣﺸﻌﻞ و ﺷﻌﻠﻪ
 ۲ﻃﻌﻤﻪ و ﻃﻌﺎم ــ دروﯾﺶ و ﻏﻨﯽ ــ ﻧﮋاده و ﺗﺒﺎر
 ۳ﺳﭙﻬﺮ و ﻓﻠﮏ ــ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻣﻌﺮوف ــ ﻏﺮّه و ﻓﺮوﺗﻦ
 ۴ﻗﺮ ﯾﺐ و ﺑﻌﯿﺪ ــ آزﻣﻨﺪ و ﻃﻤﻌﮑﺎر ــ ﻣﺮﺧّﺺ و رﺧﺼﺖ
 -۲۶از واژۀ »ﮐﺎرد« ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺣﺮف )ﻣﺜﻼً »د«( و از واژۀ »ﻣﻌﺼﻮم« ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف دﯾﮕﺮ )ﻣﺜﻼً »ص« ﺑﻪ »ل«(،
واژۀ ﻣﻌﻨﺎدار دﯾﮕﺮی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،واژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺬف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﻪ
ﺣﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ واژۀ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺎزهای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ...
 ۱ﺑﺤﺮ ــ روﺷﻨﺎﯾﯽ

 ۲ﮐﺎرآ ﮔﺎه ــ آﺗﺶﻧﺸﺎن

 ۳ﺧﺎﻧﺪان ــ ﺣﻮض

 ۴ﻧﯿﺎم ــ ﺑﻨﯿﺎن

ﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ »ﮔﺮوهواژه« ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ دارد؟
 -۲۷ﺑﺎ ﺗﻮ ّ
 ۱ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﺴﺨّﺮ ــ ﺗﺒﺎر و ﺳﻼﻟﻪ ــ ﻋﺰﯾﻤﺖ و رﺣﻠﺖ
 ۳ﺟﺰر و ﻣﺪ ــ ﺟﺪال و ﻏﺰا ــ ﻣﺪﯾﺤﻪ و ﺛﻨﺎ

 ۲ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ و درﯾﻎ ــ دﯾﺮ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ــ رﻋﺪ و ﺑﺮق
 ۴ﮐﻨﻪ و ذات ــ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻀﺮّع ــ ﻫﻤّﺖ و ﻣﺼﺎﻋﯽ

 -۲۸در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ،ﻫﻤﮥ آراﯾﻪ ﻫﺎی ادﺑﯽ »ﺗﺸﺒﯿﻪ«» ،ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ«» ،ﺗﻀﺎد« و »ﻣﺮاﻋﺎتﻧﻈﯿﺮ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۱ﻋﻘﻞ ﺣﯿﺮان ﺷﻮد از ﺧﻮﺷﮥ ز ّرﯾﻦ ﻋﻨﺐ  /ﻓﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﻮد از ﺣ ّﻘﮥ ﯾﺎﻗﻮت اﻧﺎر
 ۲ﺗﺎ ﮐﯽ آﺧﺮ ﭼﻮ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺳﺮ ﻏﻔﻠﺖ در ﭘﯿﺶ  /ﺣﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺧﻮاﺑﯽ و ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﺪار
 ۳ﺑﻠﺒﻼن وﻗﺖ ﮔﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻟﻨﺪ از ﺷﻮق  /ﻧﻪ ﮐﻢ از ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻨﺎل ای ﻫﺸﯿﺎر
 ۴درد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﯽ  /ﯾﺎ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻄّﻠﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺮار
 -۲۹ﻧﺎم ﮐﺪام اﺛﺮ ادﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ آن اﺳﺖ؟
 ۱اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی

 ۲رﺳﺎﻟﮥ ﻗُﺸﯿﺮ ّﯾﻪ

 ۳ﻣﺨﺰن اﻻﺳﺮار

ﺸﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
 ۴اﺳﺮار اﻟ ّﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟ ّ

 -۳۰ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
 ۱آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ  /ﭼﺸﻢِ ﺧﻔّﺎش درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ
 ۲ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه را  /ﻧﺒﯿﻨﯽ ،ﻣﺮﻧﺠﺎن دو ﺑﯿﻨﻨﺪه را
 ۳ﻣﻬ ِﺮ درﺧﺸﻨﺪه ﭼﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮد  /ﺷﺐﭘﺮه ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪان ﺷﻮد )ﺷﺐﭘﺮه :ﺧﻔّﺎش(
 ۴ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺟﻬﺎن ﻓﺎش اﺳﺖ  /آﻓﺖ از ﺿﻌﻒِ ﭼﺸﻢِ ﺧﻔّﺎش اﺳﺖ
ف َر ﱠﺑﻪُ« ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﺴﻪُ ﻓَﻘَﺪ َﻋ َﺮ َ
ف ﻧَﻔ َ
 -۳۱ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻣَﻦ َﻋﺮَ َ
 ۱ﭼﻮ در داﻧﺶ و دﯾﻦ ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺸﺖ  /ﻫﻤﻪ داﻧﺶ و دﯾﻦ ﺑﺪو ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ۲آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دل اﺳﺖ  /دل ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار
 ۳آﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ  /داﻧﺶ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
 ۴ﺑﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ از راه ﻣﻌﺎﻧﯽ  /ﺧﺪا را داﻧﯽ ار ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯽ
 -۳۲در ﻫﻤﮥ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺟﺰء ﻣﻌﻨﺎﺳﺎز »ان« و »ِ-ش« ﺑﻪ ﺑﻦ ﻫﺮ دو ﻣﺼﺪر ،واژۀ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ...
 ۱ﺑﺎرﯾﺪن ــ ﺧﺮوﺷﯿﺪن

 ۲ﺳﻮﺧﺘﻦ ــ ﻟﺮزﯾﺪن

 ۳ﺗﺎﺑﯿﺪن ــ ﺧﻮاﺳﺘﻦ

 ۴ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ــ درﺧﺸﯿﺪن

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ٤

 -۳۳در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮥ ﭘﺴﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۱اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻧﯿﺎﺳﻮدﻣﯽ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﺮدهای؛ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ،از آن دﯾﺮ ﻣﯽآﯾﻢ.
ﺠﺐ ﮐﻨﯽ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺎﻧﮥ
 ۲اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪای ﺷﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﮔﭻ ،ﮐﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روزﮔﺎری دراز ،ﺻﻔﺖ آن ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻌ ّ
ﺠﺐ ﻧﮑﻨﯽ؟
ﺧﺪاﯾﯽ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻌ ّ
 ۳ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺣﺸﺮات زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ از ﻫﻢ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ؛ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آرﻧﺪ و ﺑﭽﻪ را ﭼﻮن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
 ۴ﭼﺮاغ وی ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺷﻌﻠﮥ وی آﻓﺘﺎب و ﺗﻮ از ﻋﺠﺎﯾﺐ اﯾﻦ ،ﻏﺎﻓﻞ؛ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﺲ ﻣﺨﺘﺼﺮ.
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 .۱دوش ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﻨﻬﺎن ،ﮐﺎرداﻧﯽ »ﺗﯿﺰﻫﻮش«  /وز ﺷﻤﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺳ ّﺮ ﻣﯽﻓﺮوش
 .۲ﮔﻔﺖ :آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎ ،ﮐﺰ روی ﻃﺒﻊ  /ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎنِ ﺳﺨﺖﮐﻮش
 .۳ﮔﻮش ﮐﻦ ﭘﻨﺪ ای ﭘﺴﺮ ،وز ﺑﻬﺮِ دﻧﯿﺎ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر  /ﮔﻔﺘﻤﺖ ﭼﻮن دُر ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﮔﺮ ﺗﻮاﻧﯽ داﺷﺖ ﻫﻮش
 .۴ﺗﺎ ﻧﮕـــﺮدی آﺷﻨﺎ ،زﯾﻦ ﭘﺮده رﻣﺰی ﻧﺸﻨﻮی  /ﮔﻮشِ ﻧﺎﻣﺤـــﺮم ﻧﺒــﺎﺷـﺪ ﺟـﺎی ﭘﯿﻐــﺎمِ ﺳــﺮوش
 .۵در ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻖ ،ﻧﺘﻮان زد دم از ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﯿﺪ  /زان ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ﮔﻮش
 .۶ﺑﺮ ﺑﺴﺎطِ ﻧﮑﺘﻪداﻧﺎن ،ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ  /ﯾﺎ ﺳﺨﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﻮ ،ای ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ ،ﯾﺎ ﺧﻤﻮش
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 -۳۴در ﺑﯿﺖﻫﺎی ﻏﺰل ﺑﺎﻻ ،ﮐﺪام آراﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
 ۱واجآراﯾﯽ

 ۲ﺗﺸﺒﯿﻪ

 ۳ﺗﻀﺎد

 ۴ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ

 -۳۵ﮐﺪام ﺑﯿﺖ ﻏﺰل ﺑﺎﻻ ،ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺶﻫﺎی دﺳﺘﻮری »ﻣﺘﻤّﻢ«» ،ﻣﻔﻌﻮل«» ،ﻣﺴﻨﺪ« و »ﻣﻨﺎدا« را دارد؟
 ۱ﺑﯿﺖ ۲

 ۲ﺑﯿﺖ ۳

 ۳ﺑﯿﺖ ۴

 ۴ﺑﯿﺖ ۶

 -۳۶ﮐﺪام ﻓﻌﻞ در ﻏﺰل ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 ۱ﻣﺎﺿﯽ ﻧﻘﻠﯽ

 ۲ﻣﻀﺎرع اﺧﺒﺎری

 ۳ﻣﻀﺎرع اﻟﺘﺰاﻣﯽ

 ۴ﻣﺎﺿﯽ ﺳﺎده

 -۳۷ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﺳﺒﮑﯽ ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی را در ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ
ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺪام ﺑﯿﺖ از ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
 ۱ﺳﺨﻦ را روی در ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن اﺳﺖ  /ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ از ﺣﺮم ،ا ّﻟﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺮم
 ۲و ﮔﺮ ﻋﺎرﻓﯽ ،ﻣﺤﺮمِ راز ﮔﺸﺖ  /ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺑﺮ وی ،درِ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ۳از ﻫﺰاران ،در ﯾﮑﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﻤﺎع  /زاﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﺮم ﭘﯿﻐﺎم ﻧﯿﺴﺖ
 ۴وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ راز ،ﭼﻮن ﻣﺤﺮم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ  /ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ درد ،ﭼﻮن درﻣﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ
 -۳۸در ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ،ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ــ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن او آﻣﺪه اﺳﺖ ــ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖ ﺷﺸﻢ از
ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت از ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
 ۱ای ﭘﺴﺮ ،از ﺷﻨﻮدن ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻣﻠﻮل ﻣﺒﺎش؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرت آﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮ ﺗﺎ د ِر ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد.
 ۲ای ﭘﺴﺮ ،اﻧﺪر ﮐﺎرﻫﺎ اﻓﺮاط ﻧﮑﻦ و اﻓﺮاط را ﺷﻮم دان و اﻧﺪر ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎش.
 ۳ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻣﻘﺪّم ﮔﻔﺘﺎر دار و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻧﺎاﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻣﮕﻮی ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﻮی.
 ۴ای ﭘﺴﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮﻋﻘﻞ ﺑﺎش .ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﮑﻦ ،ﻟﮑﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دار ﺑﺎش و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﮋﻣﺮده ﻣﺒﺎش.
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ٥

د ـ ه   > Kت ا :I J13ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۳۹ﺗﺎ » «۵۳ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۳۹در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻧﺎم ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ذ ﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن :آﻏﺎز روﻧﻖ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
 ۲ﻋﻠﻮﯾﺎن :آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان
 ۳ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن :آﻏﺎز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺗﺮکﺗﺒﺎر در اﯾﺮان
 ۴اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن :آﻏﺎز ﻗﺪرتﮔﯿﺮی وزﯾﺮان در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ
 -۴۰ﻧﺴﺒﺖ »ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ« ﺑﻪ »ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎﻣﯿّﮥ ﺑﻐﺪاد« ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
» ۱ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊاﻟﺘّﻮارﯾﺦ« ﺑﻪ »ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪّﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠّﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ«
» ۲ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪّﯾﻦ ﺗﻮﺳﯽ« ﺑﻪ »رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮاﻏﻪ«
» ۳ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد« ﺑﻪ »ﺷﺎﻫﺮخ ﺗﯿﻤﻮری«
» ۴ﺷﺎه ﺗﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی« ﺑﻪ »ﺑﺎزار ﻗﯿﺼﺮ ﯾّﮥ اﺻﻔﻬﺎن«
 -۴۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﮥ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ »ﺷﺒﺎﻫﺖ« و ﯾﮏ »ﺗﻔﺎوت« روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ )در زﻣﺎن
ﻣﻈﻔّﺮاﻟﺪّﯾﻦ ﺷﺎه(« و »ﻗﯿﺎم ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد« را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ۱رﻫﺒﺮی ﻗﯿﺎم ﺗﻮﺳّﻂ روﺣﺎﻧﯿّﺖ ــ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم ﻣﺮدﻣﯽ
 ۲دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺪ رﻫﺒﺮان ــ ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﻪﻫﺎ در ﻗﯿﺎم
 ۳ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم ــ ﺗﺠﻤّﻊ در ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 ۴ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ــ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
 -۴۲در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ »ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«» ،ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ«،
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ« ،ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 ۱ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 ۳ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

 ۲ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 ۴ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ــ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

 -۴۳روﯾﺪادﻫﺎی ذ ﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺗﺤﻘّﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی »اﺳﺘﻘﻼل«» ،آزادی« و »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ«
در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؟
 ۱ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ــ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ــ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺷﻮﺑﮕﺮ
 ۲ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ــ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻗﺪس ــ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 ۳ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرش و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ــ ﻓﻌّﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ــ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗّﺖ
 ۴ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ــ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ــ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم
 -۴۴ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺪام ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎرّۀ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،دارای اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 ۱اﺳﺘﻘﺮار اﻫﺮام ﻣﺼﺮ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
 ۳اﺳﺘﻌﻤﺎر دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ

 ۲ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﺳﯿﺎ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ
 ۴ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎ

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ٦

 -۴۵در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،دو ﻣﻨﻄﻘﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ آبوﻫﻮاﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؟
 ۱ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ــ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی
 ۳ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ــ ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ

 ۲ﺷﺮق اروﭘﺎ ــ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎ
 ۴آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی ــ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ

 -۴۶ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﻣﺤﺪودۀ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺪام ﻃﻮلﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 ۱ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨّﻬﺎر  ۱۵درﺟﮥ ﻏﺮﺑﯽ و  ۴۵درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ
 ۳ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨّﻬﺎر  ۱۳۵درﺟﮥ ﻏﺮﺑﯽ و  ۶۰درﺟﮥ ﻏﺮﺑﯽ

 ۲ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨّﻬﺎر  ۷۵درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ و  ۱۳۵درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ
 ۴ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻒاﻟﻨّﻬﺎر  ۱۲۰درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ و  ۱۵۰درﺟﮥ ﺷﺮﻗﯽ

 -۴۷ﻓﺮدی ﯾﮏ ﺑﺎر در »ﻗﻠّﮥ دﻣﺎوﻧﺪ« و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در »ﻋﻤﻖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟
 ۱ﻫﯿﺪروﺳﻔﺮ ــ اﺗﻤﺴﻔﺮ

 ۲ﻟﯿﺘﻮﺳﻔﺮ ــ ﺑﯿﻮﺳﻔﺮ

 ۳ﺑﯿﻮﺳﻔﺮ ــ ﻫﯿﺪروﺳﻔﺮ

 ۴ﺗﺮوﭘﻮﺳﻔﺮ ــ ﻟﯿﺘﻮﺳﻔﺮ

 -۴۸ﻋﻠﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﭘﯿﺎﻣﮏ زد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻬﺮان )اﯾﺮان(؛ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲:۰۰؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ« .ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﮥ زﯾﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻋﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
 ۱اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﮐﯿﻮ )ژاﭘﻦ(؛ ﺳﺎﻋﺖ ۲۳:۰۰؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ.
 ۲اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮرک )آﻣﺮﯾﮑﺎ(؛ ﺳﺎﻋﺖ ۷:۳۰؛ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮدی اﺳﺖ.
 ۳اﯾﻨﺠﺎ ﮐﯿﭗﺗﺎون )آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ(؛ ﺳﺎﻋﺖ ۱۰:۳۰؛ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮدی اﺳﺖ.
 ۴اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﮑﻮ )روﺳﯿﻪ(؛ ﺳﺎﻋﺖ ۲۴:۰۰؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۴۹ﻣﺠﻠﺲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ،دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در راﺳﺘﺎی زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺤﻘّﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺪام اﻗﺪام زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺴﺖ؟
 ۱ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﻘﺮزداﯾﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر و آﺑﺎداﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ۲ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﮥ اﻫ ّﻤﯿّﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ۳ارﺗﻘﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ۴اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ
 -۵۰ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻌﻠّﻢ دﯾﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺟﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﯾﺘﯿﻤﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﭽّﻪﻫﺎی ﮐﻼس ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ در آﻣﻮزش درس رﯾﺎﺿﯽ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام داﻧﺶآﻣﻮز،
ﯾﮏ ﻧﻮع  .......و در راﺳﺘﺎی ﺿﺮورت ﺟﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  .......اﺳﺖ.
 ۱ﺑﺎزﺧﻮرد ــ ﻋﻘﯿﺪه

 ۲ﻫﻨﺠﺎر ــ ارزش

 ۳ﻋﻘﯿﺪه ــ ﻫﻨﺠﺎر

 ۴ارزش ــ ﺑﺎزﺧﻮرد

 -۵۱ﺻﺎﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺴﺎم ،ﺻﺎﺑﺮ را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﺗﺼﺎدف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺎﺑﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد .آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ از ﺻﺎﺑﺮ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی( و ﭘﺪر ﺻﺎﺑﺮ
ﻧﯿﺰ از ﺣﺴﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﮐﺪام رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ و ﮐﺪام ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ؟
 ۱راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ ﺻﺎﺑﺮ ــ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ از ﺻﺎﺑﺮ
 ۲راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﮥ ﺻﺎﺑﺮ ــ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﺻﺎﺑﺮ از ﺣﺴﺎم
 ۳ﭘﺮﺧﺎش ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ ــ ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ از ﺻﺎﺑﺮ
 ۴ﭘﺮﺧﺎش ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻨﯽ ــ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﺻﺎﺑﺮ از ﺣﺴﺎم
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ۷

 -۵۲ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ،درﺑﺎرۀ ﻻﯾﻪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
» «.......ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ » ،«.......ﺟﺰء ﻻﯾﮥ » «.......ﻓﺮﻫﻨﮓ و » «.......ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ » ،«.......از ﻻﯾﻪﻫﺎی
» «.......ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ۱زﺑﺎن ــ ﻧﻤﺎد ــ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ــ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺮ ﯾﺪن ﺑﺮای ﺗﻮﻟّﺪ ــ ﻫﻨﺠﺎر ــ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
 ۲ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾﺴﺖ ــ ارزش ــ ﻇﺎﻫﺮی ــ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪ ــ ﻫﻨﺠﺎر ــ دروﻧﯽﺗﺮ
 ۳ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮق زدن ﻣﻤﻨﻮع ــ ﻧﻤﺎد ــ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ــ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺎ ک ــ ﻫﻨﺠﺎر ــ دروﻧﯽﺗﺮ
 ۴ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﯿﺮه در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری ــ ﻫﻨﺠﺎر ــ ﻇﺎﻫﺮی ــ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ــ ارزش ــ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
 -۵۳ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در راﺳﺘﺎی »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« و ﻣﻌﺮّف »ﺑﻬﺮهوری ﺳﺒﺰ« اﺳﺖ؟
اﻟﻒ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل
ب .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی آﺑﯿﺎری از ﺳﻨّﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮهای ،ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل
 ۱اﻟﻒ و ب ــ اﻟﻒ

 ۲اﻟﻒ و ب ــ ب

 ۳اﻟﻒ ــ اﻟﻒ و ب

 ۴ب ــ اﻟﻒ و ب

هـ ـ ه  NIم  :+L4ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۵۴ﺗﺎ » «۷۰ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۵۴ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ،ﻣﻮﻗﻌ ّﯿﺖ ﻣﺎه را در ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ،در ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﺐ دﻫﻢ ﻣﺎه ﻗﻤﺮی
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )در ﺷﺐ ا ّول ﻣﺎه ﻗﻤﺮی ،ﻧﯿﻤﮥ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ( .در اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ،ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ از ﺑﺎﻻی ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ دﻗﯿﻘ ًﺎ روی ﻗﻄﺐ
ﺷﻤﺎل اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﮐﺮۀ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎه را در ﻣﺪار ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻣﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ را درﺳﺖ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ؟
 ۱ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ــ

 ۲ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ــ

 ۳ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ــ

 ۴ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ــ

ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ

F

 -۵۵ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ دارﯾﻢ ﮐﻪ درون آن دو ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و روﻏﻦ( ﻗﺮار دارد.

ﺗﻮﭘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﻪ ،ﻣﻌ ّﻠﻖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﯿﺮوی  را ﺑﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن درون ﺷﺎﺧﻪ وارد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮپ ﺑﻪ ﮐﺪام

ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ )ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮕﺎﻟﯽ دو ﻣﺎﯾﻊ و ﺗﻮپ در اﺛﺮ وارد ﺷﺪن ﻧﯿﺮو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ(.
 ۱ﭘﺎﯾﯿﻦ

 ۲ﺑﺎﻻ

 ۳راﺳﺖ

 ۴ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۵۶ﯾﮏ ﻧﯿﻢﮐﺮۀ ﺷ ّﻔﺎف و ﺗﻮﭘُﺮ ﺷﯿﺸﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﻢﮐﺮه را ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﮥ رﺳﻢ ﺷﺪه روی

ﭼﺸﻢ

ﮐﺎﻏﺬ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﯿﺮون ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۱ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ )دورﺗﺮ(
 ۳در ﺟﺎی ﺧﻮد

 ۲ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ(
 ۴ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻣﺎ دارد.
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﻧﻘﻄﻪ

ﺻﻔﺤﮥ ۸

 -۵۷ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﯾﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﮐﻪ در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ۱۰۰ﮔﺮم آب ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و »ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺮﺷﺪه« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﻧﻤﻮدار روﺑﻪرو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮا ّد ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮفﻫﺎی زﯾﺮ را در ﻇﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻫﻢ
ﺑﺰﻧﯿﻢ و دﻣﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ℃ ۳۰ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 ۳۲۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل
در دﻣﺎی ℃ ۴٠ﮐﻪ

 ۷۰ﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل

ﺳﯿﺮﺷﺪه از ﭘﻠﯿﻤﺮ در

 ۱۰ﮔﺮم ﭘﻠﯿﻤﺮ

دﻣﺎی ℃۲۰

ﻇﺮف ب

ﻇﺮف اﻟﻒ

دارای  ۲۰۰ﮔﺮم
آب اﺳﺖ.

ﻇﺮف پ

 ۱ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
 ۲ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
 ۵ ۳ﮔﺮم از ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﻇﺮف ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
 ۴ﺑﯿﺶ از  ۵ﮔﺮم از ﭘﻠﯿﻤﺮ در ﻇﺮف ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻞﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
 - ۵۸ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺪامﯾﮏ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی زﯾﺮ ،ﺑﻪ دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
 ۳ ۸ ۲و ۵ ۱۲

 ۲ ۶ ۱و ۶ ۱۴
 ۳ ۸ ۳و ۴ ۱۰



 ۴ ۱۰ ۴و ۵ ۱۲

ّ
 F1زﯾ را  +د *+ ,ا)('.
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ از ارﺗﻔﺎع رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوی وزن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺟﺴﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وزن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻫﻮا ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺮوی »ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا« وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا در
ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ،ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ و ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻫﻮا راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪّت
ﺨﺺ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن
ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ،ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﺪیِ ﺳﻘﻮط ﻣﺸ ّ
»ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
  + ،2 + F1 + 34 +ه  » «P٩و » <  «9٠ده('.
 -۵۹ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮥ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺧﺎﻟﯽ را از ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺳﻘﻮطِ ﺟﻌﺒﮥ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن
آن ﺑﻪ »ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪ« ،ﺷﺘﺎبِ ﺳﻘﻮط آن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ  .......و ﺗﻨﺪیِ ﺳﻘﻮط آن رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ  .......ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 ۱اﻓﺰاﯾﺶ ــ اﻓﺰاﯾﺶ

 ۲اﻓﺰاﯾﺶ ــ ﮐﺎﻫﺶ

 ۳ﮐﺎﻫﺶ ــ اﻓﺰاﯾﺶ

 ۴ﮐﺎﻫﺶ ــ ﮐﺎﻫﺶ

ن ( ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﭽﺎﻟﻪﺷﺪه ،از ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد رﻫﺎ
ﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺑﻪ وزنِ ﯾﮑﺴﺎ ِ
 -۶۰دو ﺟﻌﺒﮥ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺧﺎﻟ ِ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣ ّﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮای وارد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﮥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺎ  ۱و ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻫﻮای وارد ﺑﺮ ﺟﻌﺒﮥ ﻣﭽﺎﻟﻪﺷﺪه را ﺑﺎ  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی  ۱ ،و  ۲درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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ﺻﻔﺤﮥ ۹

» -۶۱ﭘﺎد اﺗﻢﻫﺎ« ،ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻫﺴﺘﮥ آنﻫﺎ از ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ و »ﻧﮕﺎﺗﺮونﻫﺎ«
)ذ ّراﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم ﭘﺮوﺗﻮن و ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽِ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮون( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻢ »ﭘﻮزﯾﺘﺮونﻫﺎ« )ذ ّراﺗﯽ
ﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮن( در ﮔﺮدش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪۀ ﯾﮏ »ﭘﺎد ﺑﺮﯾﻠﯿﻢ ــ «۹
ﺑﺎ ﺟﺮم اﻟﮑﺘﺮون و ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ ِ
ﭼﯿﺴﺖ؟ )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ :ﻋﺪد اﺗﻤﯽ ﺑﺮﯾﻠﯿﻢ ،ﭼﻬﺎر اﺳﺖ(.
 ۵ ۲ﻧﮕﺎﺗﺮون و  ۹ﻧﻮﺗﺮون و  ۵ﭘﻮزﯾﺘﺮون
 ۴ ۴ﻧﮕﺎﺗﺮون و  ۵ﻧﻮﺗﺮون و  ۴ﭘﻮزﯾﺘﺮون

 ۴ ۱ﭘﺮوﺗﻮن و  ۵ﻧﻮﺗﺮون و  ۴اﻟﮑﺘﺮون
 ۵ ۳ﻧﮕﺎﺗﺮون و  ۴ﻧﻮﺗﺮون و  ۵ﭘﻮزﯾﺘﺮون

 -۶۲ﻋﺒﺎرتﻫﺎی زﯾﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
* اﮔﺮ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ را در ﻫﻮا ﺣﺮارت دﻫﯿﻢ و ﺳــﭙﺲ وارد ﻇﺮﻓﯽ ﺣﺎوی ﮔﺎز ﮐﻠﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮنﻫﺎی ﻣﺲ و ﮐﻠﺮ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

* اﮔﺮ ﭘﻮدر ﮔﻮﮔﺮد و ﺑﺮادۀ آﻫﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺣﺮارت دﻫﯿﻢ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﯾﻮنﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ.

* اﮔﺮ ﭘﻮدر ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ را در ﻫﻮا ﺣﺮارت دﻫﯿﻢ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎوی ﯾﻮنﻫﺎی ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودی از ﻓﻠﺰ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ دارای اﺗﻢﻫﺎی ﻓﻠﻮﺋﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دادن در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؟
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ﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﺪار آﺧﺮ اﺗﻢﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای
 -۶۳ﺑﺎ ﺗﻮ ّ
از ﭼﻨﺪ اﺗﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )اﻋﺪاد اﺗﻤﯽ اﮐﺴﯿﮋن ،ﺳﺪﯾﻢ و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۱ ،۸و  ۱۶اﺳﺖ(.
 ۱اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل

۳

O

 اﺳﺖ.

S

O

O

 ۲اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﯾﮏ ﮐﺎﺗﯿﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﺗﻢﻫﺎﯾﺶ از ﻧﻮع ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ اﺳﺖ.
 ۳از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻮنﻫﺎی ﺳﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺗﻢ ﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل  ۲  ۳ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺎ ﻫﯿﺪروژن ،ﺟﺎﻣﺪی زرد رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﺎﻧﮥ آﺗﺸﻔﺸﺎنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۶۴ﻧﺤﻮۀ ارﺗﺒﺎط دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﻟﻘﺎح« و »ﻣﯿﻮز« در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار دارای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ را» ،ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠّﯽ آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮﺧﮥ روﺑﻪرو ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻫﺮﯾﮏ از دو ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ) (۲و ) ،(۶ﯾﮑﯽ از دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﻟﻘﺎح«
ﯾﺎ »ﻣﯿﻮز« را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ
و زﻣﺎنﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺟﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ،
در ﻗﺴﻤﺖ  ۴ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ درﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 ۱ﻋﺪد  ۶ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯿﻮز و ﻋﺪد  ۲ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﻘﺎح اﺳﺖ.
 ۲اﮔﺮ ﮔﺎﻣﺖ را ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻟﻘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﻮز در اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ،ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۳ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ،۱دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ۴ ،۳و  ۵اﺳﺖ.
 ۴ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ۱۰

 -۶۵ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ در ﺑﺪن ،روش »ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ« اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دو روش
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ »ﻣﺜﺒﺖ« و »ﻣﻨﻔﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺮ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺪامﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی زﯾﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ روش ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﺷﺢ ﮔﻠﻮﮐﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ روش ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﺮ ّ
ﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.
 ۲اﮔﺮ ﺗﺮ ّ
ﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 ۳ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﺮ ّ
 ۴در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ دارد.
 -۶۶ﮐﺪام ﮔﯿﺎه زﯾﺮ در ﻃﺒﯿﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
 ۱ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻣّﺎ ﮔﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۳ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﺑﺮگ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۲ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺣﻘﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ا ّﻣﺎ داﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ.
 ۴ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﻣﯿﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۶۷ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،از روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﺠﺰﯾﮥ ﻣﻮا ّد آﻟﯽ«» ،ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ«
و »اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮا ّد ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن ﻣﻮا ّد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن(« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺪام ﺑﺎﮐﺘﺮی
زﯾﺮ ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،از روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 ۱ﺑﺎﮐﺘﺮی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درون ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۲ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﻟﻮﻟﮥ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ۳ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﻒ ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ ﻻﺑﻪﻻی ﻣﻮا ّد ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ۴ﺑﺎﮐﺘﺮیای ﮐﻪ درﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺘﮥ زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ ﺟﺎﻣﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۶۸ﻧﻤﻮدار روﺑﻪرو ،ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﻫﻮا را ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،دوﺑﺎره رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در
ﺨﺺ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ روی ﻧﻤﻮدار ﻣﺸ ّ
 ۱در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۳ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۲در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۴ﺑﺎﻻی ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۶۹ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﻪرو ﻣﻘﻄﻊ ﯾﺎ ﺑﺮﺷﯽ از ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮥ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﺸﺎن
ﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﻻﯾﮥ رﺳﻮﺑﯽ  Mﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﮥ رﺳﻮﺑﯽ  Bﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳ ّ
ﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺖ؟ ﮔﺴﻞ ) Lﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺸ ّ
ﻦ ﻧﺴﺒﯽای دارد؟
ﺑﻪ ﮔﺴﻞ  Kﭼﻪ ﺳ ّ
 ۱ﺟﻮانﺗﺮ ــ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ
 ۳ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ ــ ﺟﻮانﺗﺮ

 ۲ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ ــ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ
 ۴ﺟﻮانﺗﺮ ــ ﺟﻮانﺗﺮ
آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ۱۱

ﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺪامﯾﮏ ﭘﯿﺮ و ﮐﺪامﯾﮏ ﺟﻮان اﺳﺖ؟ ﻋ ّﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟
 -۷۰ﺑﺎ ﺗﻮ ّ

ب

اﻟﻒ

» ۱اﻟﻒ« ﭘﯿﺮ و »ب« ﺟﻮان ــ ﺗﻔﺎوت در ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓﻫﺎ
» ۳ب« ﭘﯿﺮ و »اﻟﻒ« ﺟﻮان ــ ﻫﻮازدﮔﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

» ۲اﻟﻒ« ﭘﯿﺮ و »ب« ﺟﻮان ــ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻫﻮازدﮔﯽ
» ۴ب« ﭘﯿﺮ و »اﻟﻒ« ﺟﻮان ــ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

و ـ ه  رﯾ  (Rت :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و
ﺷﻤﺎرۀ آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۷۱ﺗﺎ » «۹۰ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۷۱ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۱۰۰ − ۹۸ + ۹۶ − ⋯ + ۴ − ۲ + ۱ﺑﺮ  ۲ − ۱ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۲ ۲

۱ ۱

۳ ۳

 ۴ﺻﻔﺮ

 -۷۲ﮐﺪام ﮔﺰاره در ﻣﻮرد ﻋﺪد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
  < ۱۰۰۰ ۱و > ۱۰۰۰
۳

  < ۱ ۳و > ۱
۳

۳
 >  ۲

 > ۱۰۰۰۰ ۴و < ۱۰۰۰
۳

 -۷۳ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻧﺦ ،ﯾﮏ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .رﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺦ،
ﯾﮏ ﻣﺜ ّﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎویاﻻﺿﻼع ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺜ ّﻠﺚ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
۱٫۵ ۲

۲ ۱

۱ ۳

۴

۲
۳

 -۷۴ﻣﺮ ّﺑﻊ  ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ  را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﻘﺎط  و  ﺑﺮ روی  ﭼﻨﺎن ﻗﺮار


دارﻧﺪ ﮐﻪ =  .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜ ّﻠﺚ  ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜ ّﻠﺚ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

A
E

۳

 ۱دو ﺑﺮاﺑﺮ

 ۲ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ

 ۳ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ

 ۴ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ

−۴۰
ﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﮥ
 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺮ روی ﺧ ّ
 -۷۵ﻣﻮرﭼﻪای از ﻧﻘﻄﮥ
−۲۷

B
G

F
D

C

 ۴! = ۳ + ۱۲ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻪ ﻣ ّﺪت ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ؟
 ۴۵ ۱ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۶۷ ۲ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۳۶ ۳ﺛﺎﻧﯿﻪ

 ۶۳ ۴ﺛﺎﻧﯿﻪ

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورۀ دوم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﮥ ۱۲

 -۷۶ﺳﺎرا و ﻟﯿﻼ از روی ﻧﻘﻄﮥ " و در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

B

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎرا دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﯿﻼ و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ او ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از
ﺟﺪاﯾﯽ ،در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر از ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
A ۱

B ۲

D ۴

C ۳

A

C
D

 -۷۷دو ﺷﺶﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﭘﻨﺞﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﯾﮏ
را ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺿﻼع ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ َدوَران ﯾﺎ
ﺗﻘﺎرن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ؟
۳ ۱

۴ ۲

۹ ۴

۵ ۳

 -۷۸اﮔﺮ در ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺨﺘﺼﺎت ،ﻋﺮض ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺪدی ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻧﻘﻄﻪ را »ﺧﻮشﺑﯿﺎن«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺧﻄﻮط زﯾﺮ از ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﮥ ﺧﻮشﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬرد؟
# = $۲% + ۱

 ۱ﯾﮏ

 ۲دو

# = % + $۳

 ۳ﺳﻪ

# = &% + ۲$۳
 ۴ﺻﻔﺮ

 -۷۹ﻋﺪد ا ّولِ ' را ﺑﻪ ﺗﻮانِ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﻋﺪد  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺴﻮمﻋﻠﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﺪد  ،ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
(۸ ۱

(۱۰ ۲

(۱۲ ۳

(۱۴ ۴

 -۸۰اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .در ﺳﺮوﯾﺲ
ا ّول ،ﻫﺰﯾﻨﮥ ا ّوﻟ ّﯿﻪ ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف۱۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
و در ﺳﺮوﯾﺲ دوم ،ﻫﺰﯾﻨﮥ اوّﻟﯿّﻪ ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻫﺮ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ۸ﻫﺰار
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﮐﺪام ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮ ّ
 ۱ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ا ّول ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 ۲ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دوم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 ۳ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺗﺎ  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲ دوم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 ۴ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﺳﺮوﯾﺲ دوم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۸۱ﺳﺎﻋﺘﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۱۲آن ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﻋﺪد  ۳آن ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﺷﺮق
اﺳﺖ .ﻓﺎﻃﻤﻪ ،رأس ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ،در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﮥ دﻗﯿﻘﻪﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ
ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر رأس ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳: ۰۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۰۰در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای از ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ؟
 ۱ﺻﻔﺮ

 ۲ﯾﮏ ﻣﺘﺮ

 ۳ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۰ﻣﺘﺮ

 ۴ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰ﻣﺘﺮ
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ﺻﻔﺤﮥ ۱۳

 -۸۲ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ از  ۱۲ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺿﻠﻊ دو و ﯾﮏ داﯾﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ داﯾﺮه روی ﺿﻠﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮ ّﺑﻊﻫﺎی ﻫﺎﺷﻮرﺧﻮرده ﻗﺮار دارد .ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺷﻮر ﺧﻮرده ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
۳۶ ۱

۳(۸ + ۳&) ۲
۹
۲۴ + & ۴
۲

۳۸ ۳

 -۸۳ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﯾﺎ  ۱۸ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ  ۱۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰ﺳﺎﻋﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
۱
۳

۱۸

۲

 ۶ﺑﺮاﺑﺮ

 ۱۶ × ۶ﺑﺮاﺑﺮ

۱۳

۴

 ۲ × ۶ﺑﺮاﺑﺮ

۱۴

 ۹ × ۶ﺑﺮاﺑﺮ

۱۵

 -۸۴ﺣﺠﻢ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ َد َوران دادن ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮل ﺧﻂﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۱
۷ π ۱
۳

۲
۶ π ۲
۳

۱
۵ π ۳
۳

۱
۱

۸π ۴

 -۸۵ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻦ )از ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ )ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﺑﺎ
رﻧﮓ ﺗﯿﺮه ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی ﭼﺮاغ ﻧﯿﺎز دارد
ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط آن ﺑﺮﺳﺪ؟
۱

۲

۳

۴

 -۸۶از ﮐﯿﺴﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ  ۹ﮔﻮی ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪه از  ۱ﺗﺎ  ،۹در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ
ﮔﻮی ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﯾﻢ و در ﺟﺪول روﺑﻪرو ،ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﺮﺑﺪر ﻣﯽزﻧﯿﻢ )ﮔﻮیﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ( .ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺘﻮن ﯾﺎ
ﻗﻄﺮ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻋﻼﻣﺖدار ﺷﻮﻧﺪ؟
۱

۸

۲

۵۰۴

۲۴

۳

۵۰۴

۳۰
۵۰۴

۴

۳

۲

۱

۶

۵

۴

۹

۸

۷

۴۸
۵۰۴

 -۸۷ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ داﯾﺮۀ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ دو داﯾﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ و ﻫﺮ داﯾﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﻪ داﯾﺮۀ ﺳﯿﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ﻫﺸﺘﻢ ،ﭼﻨﺪ داﯾﺮۀ ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد دارد؟
۶ ×۲ ۱
۴

۶ ×۳ ۲
۴

۴

۳

۶

۲

۴

۴

۶

ﺷﮑﻞ دوم

ﺷﮑﻞ ا ّول

۳
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ﺻﻔﺤﮥ ۱٤

 -۸۸ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ دوﻋﻀﻮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺎوی دارﯾﻢ .در ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ اﺷﺘﺮاک دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮐﺪامﯾﮏ از اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
۱

۲

۳

۴

 -۸۹در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ روﺑﻪرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ آب ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ .ﮐﺪام ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺻﯿﻒ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ارﺗﻔﺎع آب در ﻇﺮف اﺳﺖ؟
ارﺗﻔﺎع
آب

۱

ارﺗﻔﺎع
آب

۲
زﻣﺎن

زﻣﺎن

ارﺗﻔﺎع

ارﺗﻔﺎع
آب

۳

آب

۴
زﻣﺎن

زﻣﺎن

 -۹۰اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ،۶ﭼﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن  ۳ﮐﺮه ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۴ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
روﺑﻪرو ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟
۴$۳ + ۴ ۱
۴$۳ + ۲ ۳

۶$۳ ۲
۶$۳ + ۲ ۴

دون ﯾ! ا ّت...

.
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