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 پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:
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ها صحیح باشد).
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 ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.
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دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

پذیر خواهد بود؛ 
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ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

پذیر خواهد بود؛ 
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دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.
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خانوادگی

1396

دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

 تولید و آماده شده است.

ماخ امکان

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

ي منفی دارد؛ براي سؤاالت بدون پاسخ امتیازي در نظر گرفته نمی

شود (حتی اگر یکی از جواب می
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دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

تولید و آماده شده است.

ماخ امکان  چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

ي منفی دارد؛ براي سؤاالت بدون پاسخ امتیازي در نظر گرفته نمی

مید، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 
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خانوادگی
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  همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

تولید و آماده شده است.

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

 دارد.

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

 است.

ي منفی دارد؛ براي سؤاالت بدون پاسخ امتیازي در نظر گرفته نمی

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

 شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.
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دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

تولید و آماده شده است.

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

دارد.

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

است.

ي منفی دارد؛ براي سؤاالت بدون پاسخ امتیازي در نظر گرفته نمی

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.
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همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

تولید و آماده شده است.

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

دارد. در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

است. دقیقه

ي منفی دارد؛ براي سؤاالت بدون پاسخ امتیازي در نظر گرفته نمی ي مثبت و پاسخ غلط یک نمره

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.

 معارف اسالمی
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ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.
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در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

 

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:
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همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به 

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.
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چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

 توانید به پایگاه اینترنتی ماخ

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

100و وقت آن 

ي مثبت و پاسخ غلط یک نمره

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.
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  حساب در این آزمون مجاز نیست.

همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

دهی به مسیر آموزشی شما طراحی شده است؛ بنابراین با آرامش و دقت کافی به  آزمایشی دارد و براي جهت

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

ی ماخي آموزش

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

توانید به پایگاه اینترنتی ماخ

 

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:
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ي مثبت و پاسخ غلط یک نمره

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.
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حساب در این آزمون مجاز نیست.

همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

آزمایشی دارد و براي جهت

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

ي آموزش

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

توانید به پایگاه اینترنتی ماخ

www.maakh.com 

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:
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ي مثبت و پاسخ غلط یک نمره

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.
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همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

آزمایشی دارد و براي جهت
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  مراجعه کنید.

پژوه گرامی، خواهشمند است قبل از پاسخ به سؤاالت آزمون به موارد زیر توجه کنید:

و وقت آن  اي پرسش چهارگزینه

 است.

ي مثبت و پاسخ غلط یک نمره

د، یک امتیاز منفی براي او در نظر گرفته 

شده دقیقاً یک گزینه پاسخ صحیح است.

قرآن و 

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

حساب در این آزمون مجاز نیست.

همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش) در طول زمان آزمون مجاز نیست.

آزمایشی دارد و براي جهت

ي سؤاالت را با خود ببرند که تا پایان آزمون در جلسه حضور داشته باشند.

کمیته

چاپ و تکثیر این دفترچه صرفاٌ با دریافت مجوز کتبی از معاونت حقوقی مؤسسه

در غیر این صورت ماخ حق پیگیري حقوقی را براي خود محفوظ می

توانید به پایگاه اینترنتی ماخ
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، کدام شکلِ گسترده مربوط به کدام مکعبِ ساخته شده است؟
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سازیم. حجمِ ساخته شده کدام است؟
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انتخاب شده است، با دقت 

فَإِذَا 

وا 

= درخواست 

 مانَهماتَّخَذُوا أَی

وإِذَا 

 مهذَرح

گویی به هر 

 
 
 
 

 
 
 

 6 
 

انتخاب شده است، با دقت 

فَإِذَا 

وا وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

= درخواست 

 مانَهماتَّخَذُوا أَی

وإِذَا 

 مهذَرح

گویی به هر 

 شده

  

انتخاب شده است، با دقت 

فَإِذَا  ﴾9

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

= درخواست 

 مانَهماتَّخَذُوا أَی

وإِذَا  ﴾3

 مهذَرح

گویی به هر 

شده

انتخاب شده است، با دقت 

9﴿ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

= درخواست 

 مانَهماتَّخَذُوا أَی

3﴿هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

حذَرهم صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

گویی به هر 

شده شنهاد

انتخاب شده است، با دقت 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

= درخواست ابتَغُوا

 مانَهماتَّخَذُوا أَی

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

گویی به هر  پاسخ دهید. هنگام پاسخ

  

شنهاد

انتخاب شده است، با دقت 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

ابتَغُوا

1﴾  مانَهماتَّخَذُوا أَی

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

11(  

  دارد؟

شنهادی

انتخاب شده است، با دقت 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

ابتَغُوا –

1﴿بونَ 

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

 ؟

11(جمعه/

دارد؟

  ؟

  

  است؟

یپهاي 

انتخاب شده است، با دقت 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

–= رها کنید 

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دونَ وا نَشْهب

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

؟شود

(جمعه/

دارد؟ بیشتري

؟دارد

   هویت اجتماعی

است؟

هاي 

انتخاب شده است، با دقت 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ

= رها کنید 

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

شود هاي قرآنی زیر خوانده می

(جمعه/ انْفَضُّوا

بیشتري

دارد کمتري

هویت اجتماعی

است؟ تضاد

هاي  هاي زیر را از میان جواب

انتخاب شده است، با دقت » منافقون

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّ 

= رها کنید 

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

هاي قرآنی زیر خوانده می

انْفَضُّوا

بیشتري) قرابت معنایی 

کمتري

هویت اجتماعی

تضاد

هاي زیر را از میان جواب

منافقون

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

10﴾ 

= رها کنید ذَروا

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

هاي قرآنی زیر خوانده می

انْفَضُّوا )4  

) قرابت معنایی 

کمتريي 

هویت اجتماعی

تضاد) در 

هاي زیر را از میان جواب

منافقون

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

10﴿اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

ذَروا(

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

صیحۀٍ علَیهِم هم الْعدو فَا رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

پاسخ دهید. هنگام پاسخ

هاي قرآنی زیر خوانده می

  

) قرابت معنایی 

  تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

ي  نواع هویت اشاره

هویت اجتماعی )

) در 9(جمعه/

هاي زیر را از میان جواب

  عالمت بزنید.

منافقون«ي مبارك 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

11﴾ )

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

پاسخ دهید. هنگام پاسخ 23

  ترین پاسخ را انتخاب کنید.

هاي قرآنی زیر خوانده می

    

) قرابت معنایی 

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

نواع هویت اشاره

  4(

  دعوت به حضور در نماز جمعه

(جمعه/

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي مبارك 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

11﴿نَ 

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

23تا 

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

هاي قرآنی زیر خوانده می

    

) قرابت معنایی 

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

نواع هویت اشاره

    

دعوت به حضور در نماز جمعه

(جمعه/

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي مبارك 

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ 

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

نَ إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

تا  16

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

هاي قرآنی زیر خوانده می

10(  

) قرابت معنایی 4(منافقون/

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

نواع هویت اشاره

  

دعوت به حضور در نماز جمعه

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعجمعه/» فَاس)

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي مبارك  و ابتداي سوره

ا الْبیع ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

 = پس، از آن بپرهیز)

16هاي 

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

هاي قرآنی زیر خوانده می

10(جمعه/

(منافقون/

 از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

 ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

نواع هویت اشاره

    هویت فردي

  

دعوت به حضور در نماز جمعه

  ل

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

و ابتداي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پس، از آن بپرهیز)

هاي  هاي خود، به پرسش

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

هاي قرآنی زیر خوانده می یک از عبارت

(جمعه/

(منافقون/

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

نواع هویت اشارهیک از ا

هویت فردي

  یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

دعوت به حضور در نماز جمعه

لکسب روزي حال

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید. 23

و ابتداي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پس، از آن بپرهیز)

هاي خود، به پرسش

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

یک از عبارت

(جمعه/ وابتَغُوا

(منافقون/» 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

یک از ا

هویت فردي

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

دعوت به حضور در نماز جمعه

کسب روزي حال

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

هاي زیر را از میان جواب : پاسخ صحیح سؤال

23تا 

و ابتداي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پس، از آن بپرهیز)

هاي خود، به پرسش

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

یک از عبارت

وابتَغُوا 

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه «

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

  

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

یک از ا هاي کدام

هویت فردي 

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

دعوت به حضور در نماز جمعه

کسب روزي حال

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

: پاسخ صحیح سؤال

تا  16

و ابتداي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

اللَّه کَثیرًا لَعلَّکُم تُفْلحونَ قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

هم آمنُوا ثُم کَفَرُوا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا یفْقَهونَ ذَلک بِأَنَّ

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پس، از آن بپرهیز)

هاي خود، به پرسش

ترین پاسخ را انتخاب کنید.

یک از عبارت

 3( 

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

  یی (ناصر خسرو)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

هاي کدام

  3( 

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

دعوت به حضور در نماز جمعه

کسب روزي حال

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

: پاسخ صحیح سؤال

16

و ابتداي سوره» جمعه

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

ذَلک بِأَنَّ

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پس، از آن بپرهیز)

هاي خود، به پرسش

ترین پاسخ را انتخاب کنید. اهیم آن، مناسب

یک از عبارت ) شبیه کدام

 

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

یی (ناصر خسرو)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

هاي کدام

  

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

دعوت به حضور در نماز جمعه )

کسب روزي حال )

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

: پاسخ صحیح سؤال

16در پاسخنامه از ردیف 

جمعه

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

ذَلک بِأَنَّ ﴾2

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

مهذَرپس، از آن بپرهیز) فَاح =

هاي خود، به پرسش

اهیم آن، مناسب

) شبیه کدام

   

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

یی (ناصر خسرو)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

هاي کدام ) به ویژگی

    

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

 2(

  4(

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

جمعه«ي مبارك 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

2﴿جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

مهذَرفَاح

هاي خود، به پرسش گیر از آموخته

اهیم آن، مناسب

) شبیه کدام

(    

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

یی (ناصر خسرو)

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

) به ویژگی

    

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

  

    

عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

  

   

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي مبارك 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

 بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

مهذَرفَاح

گیر از آموخته

اهیم آن، مناسب

) شبیه کدام9

11(

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

یی (ناصر خسرو)تر از آشنا

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

) به ویژگی

  هویت دینی

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

 

  

»عیوا الْبذَرو کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

 

  

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي مبارك 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

 

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

– مهذَرفَاح

گیر از آموخته

اهیم آن، مناسب

9(جمعه/

11(جمعه/

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

تر از آشنا

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

) به ویژگی9

هویت دینی

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

  

    

«موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

  

    

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي مبارك 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

–= پوشش 

گیر از آموخته

اهیم آن، مناسبسؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

(جمعه/

(جمعه/

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

تر از آشنا

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

9(جمعه/

هویت دینی

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

  

    

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

   

    

    

    

: پاسخ صحیح سؤالهاي قرآن و معارف اسالمی

در پاسخنامه از ردیف 

ي مبارك  آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پوشش 

گیر از آموخته

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

(جمعه/» 

(جمعه/ إِذَا رأَوا

اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

تر از آشنا از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

(جمعه/

هویت دینی )

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟

 

  

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

  

  

  

(  

هاي قرآن و معارف اسالمی

در پاسخنامه از ردیف 

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پوشش 

گیر از آموخته ي باال و بهره

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

» فَاسعوا

إِذَا رأَوا

هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه «یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعجمعه/» فَاس)

  2(

یک از مفاهیم زیر اشاره نشده است؟ در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

   

    

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

    

    

    

)11(جمعه/

هاي قرآن و معارف اسالمی

در پاسخنامه از ردیف  

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

= پوشش جنَّۀً

ي باال و بهره

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

فَاسعوا

إِذَا رأَوا )2  

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی)

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

    

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

    

    

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

    

10(  

    

(جمعه/

هاي قرآن و معارف اسالمی

 را 

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

جنَّۀً( ﴾

ي باال و بهره

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

فَاسعوا«در عبارت قرآنی 

  

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

تر است / دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست (پروین اعتصامی) از مهر دوستان ریاکار خوش

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

  

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

  

  

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

10(  

10(جمعه/

 (  

(جمعه/  

هاي قرآن و معارف اسالمی

  آني 

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

ینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم دشْهی اللَّهو ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی اللَّهو ولُ اللَّهلَرَس إِنَّک دوا نَشْه

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

﴾4﴿قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

ي باال و بهره

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

در عبارت قرآنی 

    

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

    

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

  قتال و شهادت در راه خدا

  تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

10(جمعه/

(جمعه/

11 (

  خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

هاي قرآن و معارف اسالمی

ي 

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

وا نَشْهد إِنَّک لَرَسولُ اللَّه واللَّه یعلَم إِنَّک لَرَسولُه واللَّه یشْهد إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذإِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

ي باال و بهره با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

در عبارت قرآنی 

    

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

    

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

(جمعه/

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابجمعه/ و)

11(جمعه/

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

هاي قرآن و معارف اسالمی

ي  انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

در عبارت قرآنی 

  )2(منافقون/

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

کْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس

  

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

(جمعه/ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

(جمعه/

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

هاي قرآن و معارف اسالمی

انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

در عبارت قرآنی 

(منافقون/

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه«عبارت قرآنی 

   هویت تاریخی

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

(جمعه/ ائما

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

هاي قرآن و معارف اسالمی

انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

در عبارت قرآنی » 

(منافقون/

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

عبارت قرآنی 

هویت تاریخی

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

ائماوتَرَکُوك قَ

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

هاي قرآن و معارف اسالمی سؤال

انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

  بخوانید.

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

  

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

» واو«

(منافقون/ فَصدوا

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی 

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش

عبارت قرآنی 

هویت تاریخی

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

وتَرَکُوك قَ

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

سؤال

انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

بخوانید.

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

  کنید)

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

«حرف 

فَصدوا

یک از ابیات زیر با عبار قرآنی  کدام

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ)

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي)

از مهر دوستان ریاکار خوش 

عبارت قرآنی 

هویت تاریخی

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا

تشخیص اولویت در کارها

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ

نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

وتَرَکُوك قَ 

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ

سؤال –

انتخاب کنید و شماره

آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره 

بخوانید.

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

کنید)

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

با توجه به آیات شریفه 

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

حرف 

فَصدوا )1  

کدام

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن / از دوستان جانی مشکل توان بردین (حافظ) )1

از این مشتی زفیقان ریایی / بریدن خوش )2

ز خود بهتري جوي و فرصت شمار / که با چون خودي گم کنی روزگار (سعدي) )3

  4( 

عبارت قرآنی 

هویت تاریخی )1

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام

قتال و شهادت در راه خدا )1

تشخیص اولویت در کارها )3

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی 

فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ )1

2( نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مابو

  3( 

خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ )4

– ب

انتخاب کنید و شماره

 آیات شریف زیر را که در انتهاي سوره

بخوانید.

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذَا نُودي للصلَاةِ منْ یومِ الْجمعۀِ فَاسعوا إِلَى ذکْرِ اللَّه وذَرو

قُضیت الصلَاةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ وابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه واذْکُرُوا 

إِلَیها وتَرَکُوك قَائما قُلْ ما عنْد اللَّه خَیرٌ منَ اللَّهوِ ومنَ التِّجارةِ واللَّه خَیرُ الرَّازِقی

کنید)

إِذَا جاءك الْمنَافقُونَ قَالُ

جنَّۀً فَصدوا عنْ سبِیلِ اللَّه إِنَّهم ساء ما کَانُوا یعملُونَ 

رأَیتَهم تُعجِبک أَجسامهم وإِنْ یقُولُوا تَسمع لقَولهِم کَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ یحسبونَ کُلَّ

قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى یؤْفَکُونَ 

 با توجه به آیات شریفه

سؤال، با مراجعه به متن آیات مرتبط و مف

حرف  - 16

    

کدام -17

  1

  2

3

  

عبارت قرآنی   -18

  1

در آیات شریف انتخاب شده، به کدام -19

  1

3

موضوع کدام عبارت قرآنی زیر با دستور قرآنی  -20

  1

  2

    

  4

ب

انتخاب کنید و شماره
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با کدام گزینه قرابت معنایی 

 

 

 

 «

 
 
 

                                                                                                             

 

با کدام گزینه قرابت معنایی 

نامه) به کار رفته است. 

 چادر

 سال

 خود

» جناس

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

نامه) به کار رفته است. 

چادر بار

سال چند

خود تو

جناس

انتخاب 

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

نامه) به کار رفته است. 

بار دگر

چند 

تو. گردد

جناس«ي 

انتخاب 

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

(  

نامه) به کار رفته است. 

دگر

چند او که

گردد

ي  هاي قافیه با هم آرایه

انتخاب  

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

)2(منافقون/

نامه) به کار رفته است. 

دگر. یافت

که مدار

گردد او 

هاي قافیه با هم آرایه

 شده

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

(منافقون/

  

نامه) به کار رفته است. 

  جز ...

  سعدالدین وراوینی

یافت

مدار

 چادر

هاي قافیه با هم آرایه

شده شنهاد

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

(منافقون/ 

  شود؟

نامه) به کار رفته است. 

جز ...

سعدالدین وراوینی

یافت راه

مدار رنجه

چادر گرد

هاي قافیه با هم آرایه

شنهاد

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی 

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی 

شود؟

(  

نامه) به کار رفته است.  داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

جز ... است؛ به

سعدالدین وراوینی

راه آن

رنجه 

گرد 

  آن = ابلیس

هاي قافیه با هم آرایه

شنهاد

                                                                                                             

با کدام گزینه قرابت معنایی » و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

4(  

شود؟ یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

11(

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

است؛ به

سعدالدین وراوینی

آن از

 را خود

گرد که 

آن = ابلیس

هاي قافیه با هم آرایه

 

شنهادیپهاي 

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

4(منافقون/

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

11رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

است؛ به» 

سعدالدین وراوینی

از بعد

خود

 بود

آن = ابلیس

هاي قافیه با هم آرایه

 ست

هاي 

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

(منافقون/

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

» نامه

سعدالدین وراوینی )

بعد نهاد،

خود مرد

بود آن

آن = ابلیس )

هاي قافیه با هم آرایه در کدام گزینه واژه

ستین

هاي  هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسمنافقون/ إِنْ ی)

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

11(  

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

نامه«

  4(

نهاد،

مرد اي

آن زهره

  4(

در کدام گزینه واژه

ن آه مجال

  

  

هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

11پرهیز از لهو (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

«ي جزء 

    

نهاد، جاي

اي: «

زهره 

    

در کدام گزینه واژه

 

مجال

  ست

  

  ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

پرهیز از لهو (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي جزء 

  

جاي 

: «که 

 کی

 

  

در کدام گزینه واژه

 بودن

مجال و 

ستین 

  شد تلف

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

 

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

پرهیز از لهو (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي جزء  ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

 باز 

که آمد

کی را دزد

 .»است

    

در کدام گزینه واژه

بودن خواهد

  

 هست

 جاه

  چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

شد تلف

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

 عالمت بزنید.

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

پرهیز از لهو (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

 چادر

آمددر

دزد

است

    

در کدام گزینه واژه

خواهد

  بودن

هست نهان

جاه و مال

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

شد تلف زی

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

پرهیز از لهو (جمعه/

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  غزالی

چادر. 

در آواز

دزد. گردد

است بیدار

  خود = طرار

در کدام گزینه واژه و

خواهد چه

بودن خواهد

نهان

مال 

  وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

یعزه که در این حال خیال کج عمر 

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/

پرهیز از لهو (جمعه/ 

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

غزالی 

. ندید

آواز ه

گردد

بیدار

خود = طرار

و است

چه دام،

خواهد

نهان زخم

 بند 

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

  2( بِیلِ اللَّهنْ سوا عدنَّۀً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَی

  4( هِملقَول عمقُولُوا تَسإِنْ ی

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

رزق از جانب خدا دانستن (جمعه/ )2  

پرهیز از لهو (جمعه/ )4  

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  3( 

ندید راه

هعصوم

گردد او گرد

بیدار دیگر

خود = طرار

استي یک غزل حافظ 

دام، نهد

خواهد چه

زخم همه

 اندر

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ن کمال تیرِ مرداد بر هدف

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

 

 

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

  

  

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

  

  

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  

  ؟

راه ببرد،

صوم ي

گرد

دیگر دوست

خود = طرار )3

ي یک غزل حافظ 

نهد که

چه بدنام

همه 

اندر کش

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ن کمال تیرِ مرداد بر هدفست از ای

هاي زیر را از میان جواب : پاسخ صحیح سؤال

عالمت بزنید. 38

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

    

    

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

    

    

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

؟است

ببرد،

ي گوشه

گرد که

دوست

  3

ي یک غزل حافظ 

که کس

بدنام منِ

 نیکا

کش ي

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ست از ای

: پاسخ صحیح سؤال

38تا 

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ

    

    

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

    

    

داشته و در نام برخی از آثار ادبی (مانند قابوس» کتاب

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

است نیامده

ببرد، تا

گوشه

که ندارد،

دوست 

    

ي یک غزل حافظ 

کس آن

منِ 

کا؟ / 

يدرد

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ست از ای ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤال

تا  24

                                                                                                             

و َلکنِ انظُروا إِلى صدقِ الحدیث و َأَداء االمانَۀِ ...ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

  

  

 رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

  

  

کتاب

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  

نیامده

تا خواست

گوشه از 

ندارد،

 است،

  یک دوست

ي یک غزل حافظ 

کسآن رحمِ

 يجزا

؟ / است

درد عاشق

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤال

24را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

    

    

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

   

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی

    

1(    

کتاب«افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

نیامدهي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

خواست

 .نوبت

ندارد، زهره

است، 

یک دوست

ي یک غزل حافظ 

رحمِ

جزا تا

است حکمت

عاشق

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤال

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

  )1(منافقون/

    

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

    

یک از مفاهیم زیر لزوماً یک ارزش مطلوب محسوب نمی ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

    

1(منافقون/

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

خواست. 

نوبت هفت

زهره ابلیس

 خفته

یک دوست

ي یک غزل حافظ  ي دو بیت از میانه

رحمِ/  او

تا/  غزل

حکمت

عاشق/  ست

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤال

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

(منافقون/

(  

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

  

( 

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

  

(منافقون/

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  ار

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

. برداشت

هفت

ابلیس

خفته دوست

یک دوستاو = 

ي دو بیت از میانه

او بر 

غزل 

حکمت قادر

ستی

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

ه که در این حال خیال کج عمر وم ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤال

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

(منافقون/

)3(منافقون/

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

    

)4(منافقون/

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

    

(منافقون/ 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

ارطع

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

برداشت

هفت تا

ابلیس. 

دوست

او = 

ي دو بیت از میانه

 که خور،

 و چنگ

قادر 

یمشرب

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

: پاسخ صحیح سؤالزبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

(منافقون/ د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

(منافقون/

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

    

(منافقون/

 

  

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

    

 (ص)شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

ع )2  

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

برداشت چادرش،

تا چنین

. است

دوست یک

او =  )2  

ي دو بیت از میانه

خور،

چنگ

 چه 

مشرب ی

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

(منافقون/

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

2(  

(منافقون/ 

 )4(منافقون/

  )2(منافقون/

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

10(  

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

چادرش،

چنین

است سپرده

یک

  

ي دو بیت از میانه

خور، خود

چنگ و دف

 نیو

یعال 

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم

د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

(منافقون/ ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

2(منافقون/

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر 

(منافقون/

(منافقون/

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

10ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

چادرش،

چنین هم 

سپرده

یک اگر

    

ي دو بیت از میانه

خود غم

دف 

و رب

 ز ند

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیم

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

ال تَنظُروا إِلى کَثرَةِ صالتهِم«

د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

(منافقون/

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

(منافقون/

(منافقون/

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

چادرش، و

 ، بازندید

سپرده 

اگر که

    

ي دو بیت از میانه هر گزینه در بردارنده

غم گو

 به حافظ

رب ای 

ندیننش

وح بصر نتوان زد / مگر از مردمک دیده مدادي طلبیمي خال تو بر ل

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

«حدیث شریف نبوي 

د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

(منافقون/ اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

مهذَرفَاح ودالْع ممنافقون/ ه)

(منافقون/ ساء ما کَانُوا یعملُونَ

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

و درآمد

بازندید

 ما به

که ،طرار

  ما = دوست دیگر

هر گزینه در بردارنده

گو را

حافظ

 استغناست

ننش صدر

ي خال تو بر ل

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسی

را در پاسخنامه از ردیف  ي آن

                                                                                                                           

حدیث شریف نبوي 

 

د إِنَّ الْمنَافقینَ لَکَاذبونَ

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟

اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

مهذَرفَاح ودالْع مه

ساء ما کَانُوا یعملُونَ

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

افزون بر کاربرد امروزي، معناي » 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

درآمد

بازندید راه

به را

طرار 

ما = دوست دیگر

هر گزینه در بردارنده

را حوصله

حافظ دل

استغناست

صدر 

ي خال تو بر ل

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

زبان و ادبیات فارسیهاي 

ي آن

           

حدیث شریف نبوي 

 کمتري دارد؟

شْهی اللَّهونَوبینَ لَکَاذقنَافإِنَّ الْم د

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

رو با کدام گزینه ارتباط کمتري دارد؟ ر روبه

اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

مهذَرفَاح ودالْع مه

ساء ما کَانُوا یعملُونَ

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

» نامه

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

    

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

درآمد دزدي

راه 

را خود

 اي 

ما = دوست دیگر

هر گزینه در بردارنده

  سازند؟

حوصله

دل ره

استغناست 

 بر ار

ي خال تو بر ل

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / 

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

هاي 

ي آن کنید و شماره

           

حدیث شریف نبوي 

کمتري دارد؟

شْهی اللَّهو

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا

ر روبه

اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

مهذَرفَاح ودالْع مه

ساء ما کَانُوا یعملُونَ

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

نامه«ي 

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده

  سعدي

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست 

دزدي

 و برداشت

خود تا

 مرنجان

ما = دوست دیگر

هر گزینه در بردارنده

سازند؟

حوصله کم 

ره از م

 چه 

ار حافظ

ي خال تو بر ل نقطه

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم

م ابروي توأم هیچ گشایشی نشد / از خ

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده

هاي  سؤال

کنید و شماره

           

حدیث شریف نبوي 

کمتري دارد؟

شْهی اللَّهو

ذَلک بِأَنَّهم آمنُوا ثُم کَفَرُوا 

ر روبهوی

اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً

مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

 مهذَرفَاح ودالْع مه

ساء ما کَانُوا یعملُونَ

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدام

ذکر کثیر خداوند (جمعه/

شهادت به رسالت پیامبر اکرم 

ي  واژه

ي نویسندگان یا سرایندگان زیر، اثري ادبی به جا مانده که در بردارنده از همه

سعدي

ي متن زیر، مقصود از کدام واژه درست  بر پایه

دزدي شبی

برداشت

تا است

مرنجان

ما = دوست دیگر

هر گزینه در بردارنده

سازند؟

 مرغِ

مبرد

 نیا

حافظ     

نقطه 

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد / ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم     

از خ

ابروي دوست کی شود دستکش خیال من / کس نزده     

سؤال

کنید و شماره

              7

حدیث شریف نبوي 

کمتري دارد؟

1( شْهی اللَّهو

  3( 

ویتص

اتَّخَذُوا أَیمانَهم جنَّۀً )1

 2( مهامسأَج کجِبتُع متَهأَیإِذَا ر

  3( 

ساء ما کَانُوا یعملُونَ )4

ا توجه به آیات شریف انتخاب شده، کدامب

ذکر کثیر خداوند (جمعه/ )1

شهادت به رسالت پیامبر اکرم  )3
  

واژه  

از همه

سعدي )1

بر پایه

شبی

برداشت

است

مرنجان را

ما = دوست دیگر )1

هر گزینه در بردارنده

سازند؟ می

مرغِ )1

برد      

ا )2

     

3( 

     

از خ )4

     

  

سؤال –

کنید و شماره

   7  

حدیث شریف نبوي    -21

کمتري دارد؟

  1

    

تص  -22

  1

   

    

4

ب -23

  1

3
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شویم. انگشت 

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

زاده را به 

فروش) 

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

 
 
 
 

 
 
 

 8
 

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

هاي زیر، هر واژه را 

شویم. انگشت 

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

زاده را به 

فروش) 

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

8  

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

هاي زیر، هر واژه را 

شویم. انگشت 

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

زاده را به 

فروش) 

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

هاي زیر، هر واژه را 

شویم. انگشت 

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

زاده را به  تر سرمایه است. ملک

فروش)  فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

  

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

هاي زیر، هر واژه را 

شویم. انگشت 

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

    مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

  ناپذیر

هاي زیر، هر واژه را 

شویم. انگشت  اي خود می

بهاست و از تلف 

فرزند را کدام حرفت 

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

.«  

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد 

  

مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

ناپذیر

هاي زیر، هر واژه را 

اي خود می

بهاست و از تلف  خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

فرزند را کدام حرفت 

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

».اي نفروشم؛ زر بیار

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

چون پیش بقّال برد ». 

  ».آموزان درست کنیم

مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

ناپذیر ی

  

هاي زیر، هر واژه را  ي گزینه

  سقف و قندیل

اي خود می

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

فرزند را کدام حرفت «گفت: 

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي نفروشم؛ زر بیار

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

». پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم

مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

یسالله، خستگ

  غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

   کار

ي گزینه

سقف و قندیل

اي خود میداریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

گفت: 

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي نفروشم؛ زر بیار

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم

مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

سالله، خستگ

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

کار زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

ي گزینه

   همگان

سقف و قندیل

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

گفت:  ار

تر سرمایه است. ملک

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي نفروشم؛ زر بیار

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم

مضارع مستمر (جاري)

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

سالله، خستگ

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

ي گزینه شود که با آن مترادف است. در همه

همگان

سقف و قندیل

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

ربه غایت دوست داشتی. روزي با وز

تر سرمایه است. ملک تر مایه و لطیف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي نفروشم؛ زر بیار

  بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم

مضارع مستمر (جاري) )

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

سالله، خستگ )

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

همگان )

سقف و قندیل )

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

تر مایه و لطیف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي نفروشم؛ زر بیار اي به مسئله

  الینوس

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

  ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت 

پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم

  4(

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

  

  4(

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

  4(

  4(

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

  اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

تر مایه و لطیف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي به مسئله

الینوس

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

رأي وزرا خطا افتاد که به هنري اشارت «گفت: 

پیش بقّال بر و تره بستان

آموزان درست کنیم کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

    

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز 

... به جز

    

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

  

    

 دارد؟

    

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

تر مایه و لطیف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي به مسئله

الینوساي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

گفت: 

پیش بقّال بر و تره بستان

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

  

هاي این دو واژه با یک حرف مشترك آغاز  است؛ یعنی مترادف

به جز

  

  

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

  ... به جز

  

دارد؟

  

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

تر مایه و لطیف همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي به مسئله

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

گفت: » 

پیش بقّال بر و تره بستان

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

    

است؛ یعنی مترادف

به جزها برقرار است، 

    

  شود؟

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

به جز

    

دارد؟ کمتري

    

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

     

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي به مسئله تره

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

» سبب تغییر چیست؟

پیش بقّال بر و تره بستان«. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

   مضارع التزامی

است؛ یعنی مترادف

ها برقرار است، 

    

شود؟

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

به جزاي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

    

کمتري

    

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

 قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

تره»بقّال گفت: 

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

مضارع التزامی

است؛ یعنی مترادف

ها برقرار است، 

  کرشمه، غزا

شود؟ دیده می

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

  

کمتريخوانی 

  کنام و پوپک

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

  تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

 

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

»بقّال گفت: 

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

مضارع التزامی

است؛ یعنی مترادف

ها برقرار است، 

کرشمه، غزا

دیده می

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

    

خوانی 

کنام و پوپک

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

خاطر داشته باشیم که وقت عزیز و گران بریم. بنابراین همیشه باید به

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

  .افرازد

 بخوانید.

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

بقّال گفت: 

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

مضارع التزامی

است؛ یعنی مترادف

ها برقرار است، 

کرشمه، غزا

دیده می بیشتري

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل

شود که با آن مترادف است. در همه

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

  گوا

خوانی  ها هم

کنام و پوپک

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

بریم. بنابراین همیشه باید به

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

  

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افرازد

بخوانید.

به غایت دوست داشتی. روزي با وز

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

بقّال گفت: 

اي / پیش بقّال، علم ج

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش

مضارع التزامی )3

است؛ یعنی مترادف» فرط و فروغ

ها برقرار است،  هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

کرشمه، غزا )3

بیشتري

غیظ و غلبه، مدهوش و مبهوت، خرقه و دلق )

زکاوت و فراست، مأوا و معراج، غرّه و دغل )

شود که با آن مترادف است. در همه تبدیل می

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

گوا)3

ها هم

کنام و پوپک )3

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط

بریم. بنابراین همیشه باید به

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

  ي عمر کردي تلف

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افرازد افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

بخوانید. 

به غایت دوست داشتی. روزي با وز 

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

بقّال گفت: ». 

اي / پیش بقّال، علم ج ي تره

بر /  گاو و خر را بیار کاه و سبوس دانا

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

کنیم تا نمایشگاه از آثار دانش هایش را جدا می

  3

فرط و فروغ

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

  3

بیشتري

  2(

  4(

تبدیل می

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

  3

ها هم ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

  3

داریم و همین که از دست رفت، متوجه خط این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

ي عمر کردي تلف

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

  ام را خواهم کرد.

 –ایم 

 اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

ي تره

داناعلم و حکمت به پیشِ 

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

سبب تغییر چیست؟«. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

هایش را جدا می

    

فرط و فروغ

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

    

بیشتريبا توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

    

    

تبدیل می

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

    

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

    

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به

 

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

ي عمر کردي تلف

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

ام را خواهم کرد.

  سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

ایم  رگزیده

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

ي تره می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی)

. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

هایش را جدا می

  

فرط و فروغ

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

  خواهشگر، بردبار

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

  

  

تبدیل می» 

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

  

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

  

  دارد؟

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به

 کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

ي عمر کردي تلف

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

ام را خواهم کرد.

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

رگزیده

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

همه اتفاق کردند که علم شریف

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

ارزد / جالینوس: پزشک مشهور یونانی) نیرزد: نمی

. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

  ؟

هایش را جدا می

    ماضی ساده

فرط و فروغ«به ترتیب 

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

خواهشگر، بردبار

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

    میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

    

» استوار

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

    

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

  نیام و شمشیر

دارد؟

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

ي عمر کردي تلف

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

ام را خواهم کرد.

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

رگزیدهب

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

همه اتفاق کردند که علم شریف» 

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

نیرزد: نمی

. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

؟شود

هایش را جدا می داریم خوب

ماضی ساده

به ترتیب 

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

خواهشگر، بردبار

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

  قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

استوار

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

    

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

نیام و شمشیر

دارد؟ کمتري

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

ي عمر کردي تلف چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

  آورم.

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

ام را خواهم کرد.

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

ب» ي خلد

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

» بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

نیرزد: نمی

. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

شود نمی

داریم خوب

ماضی ساده

به ترتیب 

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

خواهشگر، بردبار

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

استوار«با افزودن یک حرف به 

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است، 

  ژرف

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

نیام و شمشیر

کمتري

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

بریم. بنابراین همیشه باید به و سودي نمی

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

آورم.

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

ام را خواهم کرد. من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

ي خلد

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

نیرزد: نمی (می

. ملک پرسید که: 

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: 

نمیکدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

داریم خوب

ماضی ساده

به ترتیب » 

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

خواهشگر، بردبار

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

اي تبدیل کرد که مترادف با آن است،  توان با افزودن یک حرف به واژه

ژرف

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

نیام و شمشیر

کمتريپند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

و سودي نمی

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

آورم. ام را به یاد نمی

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

ي خلد روضه

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

می نَیرزد به دسته

علم و حکمت به پیشِ 

(می

. ملک پرسید که: یرحال

. پادشاه گوهري  نفیس به وي داد که: »خرند

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

داریم خوب«

ماضی ساده )2  

» روي و نور

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

خواهشگر، بردبار )2  

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

توان با افزودن یک حرف به واژه

ژرف )2  

ر کدام گزینه، با دیگر گزینه

نیام و شمشیر )2  

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

و سودي نمی

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

  ؟

ام را به یاد نمی

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

روضه

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

علم و حکمت به پیشِ 

یرحال

خرند

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

«آقا مهدي گفت: 

  

روي و نور

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف

  

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

توان با افزودن یک حرف به واژه

  

ر کدام گزینه، با دیگر گزینهارتباط معنایی میان دو واژه د

  

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

و سودي نمی

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

ام را به یاد نمی

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

روضه«کتاب 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

یرحالمتغنماز شام پسر به خانه رفت 

خرند ي تره نمی

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

آقا مهدي گفت: 

    

روي و نور

هاي زیر، همین ویژگی میان مترادف ي گزینه

    

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

توان با افزودن یک حرف به واژه

    

ارتباط معنایی میان دو واژه د

    

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

و سودي نمی 

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

ام را به یاد نمی

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

کتاب 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

نماز شام پسر به خانه رفت 

ي تره نمی

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

آقا مهدي گفت: 

    

روي و نور زیاده

ي گزینه

    

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

توان با افزودن یک حرف به واژه

    

ارتباط معنایی میان دو واژه د

    

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

 مگزی

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

ام را به یاد نمی ه خوانده

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

کتاب که از 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

نماز شام پسر به خانه رفت 

ي تره نمی

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

آقا مهدي گفت: 

  

زیاده«

ي گزینه

  

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به 

توان با افزودن یک حرف به واژه

  

ارتباط معنایی میان دو واژه د

  

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

گزی به دندان می

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

ه خوانده

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

که از 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم

نماز شام پسر به خانه رفت 

ي تره نمی کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

آقا مهدي گفت: 

  مضارع اخباري

« هاي

ي گزینه شود. در همه

    صنع، صاعقه

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

با افزودن یک حرف به » ستوار

توان با افزودن یک حرف به واژه

    

ارتباط معنایی میان دو واژه د

    حقّه و جواهر

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

به دندان می

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

ه خواندهنام کتابی را ک

افکند و پرچم پیروزي ایرانیان را بر فراز کوه، می آرش تیري می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

که از  –حکایت زیر را 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي

اي تره به من ده تا تو را مسئله تعلیم کنم دسته

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

مضارع اخباري

هاي مترادف واژه

شود. در همه

صنع، صاعقه

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

ستوار

توان با افزودن یک حرف به واژه

    

ارتباط معنایی میان دو واژه د

حقّه و جواهر

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

به دندان می

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

نام کتابی را ک

آرش تیري می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

حکایت زیر را 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

فرستادند. به اندك روزگاري، علم بسیار حاصل کرد. روزي به بازار بگذشت. امتحان را پیش بقّالی (سبزي 

دسته«

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

مضارع اخباري

مترادف واژه

شود. در همه

صنع، صاعقه

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث

ستوار«

توان با افزودن یک حرف به واژه

  

ارتباط معنایی میان دو واژه د

حقّه و جواهر

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

به دندان می

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

نام کتابی را ک

آرش تیري می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

حکایت زیر را 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

 مطلب عل

«رفت که: 

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

مضارع اخباري

مترادف واژه

شود. در همه

صنع، صاعقه

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی 

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش

قعر و عمق، ملحق و متّصل، خوض و مکث 

«ي  واژه

توان با افزودن یک حرف به واژه

  درم

ارتباط معنایی میان دو واژه د

حقّه و جواهر

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی 

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

به دندان می م

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار

نام کتابی را ک

آرش تیري می

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد.

حکایت زیر را 

اند که یکی از ملوك را پسري شایسته بود که او را آورده

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

طلب عل

رفت که: 

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت 

مضارع اخباري )1

مترادف واژه

شود. در همه می

صنع، صاعقه )1

با توجه به ارتباط معنایی، در کدام گزینه غلط امالیی   

میغ و سحاب، هجو و نکوهش، موهبت و دهش )1

  3( 

واژه

توان با افزودن یک حرف به واژه می

درم )1

ارتباط معنایی میان دو واژه د

حقّه و جواهر )1

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی   

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

منندا

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند / بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم )1

اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوري آخر / به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم )2

چه سود از پشیمانی آید به کف / چو سرمایه )3

تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم / روزي سراغ وقت من آیی که نیستم )4

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار  

نام کتابی را ک )1

آرش تیري می) 2

من مدیون تو هستم و براي جبران، سعی )3

سهراب پس از رویارو شدن با رستم، او را بر زمین زد. )4

حکایت زیر را  

آورده

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

طلب عل

رفت که: 

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

کدام زمان فعل در عبارت زیر یافت  -27

1

مترادف واژه -28

می

1

29-  

1

  

واژه  -30

می

1

ارتباط معنایی میان دو واژه د -31

1

پند زیر با کدام بیت ارتباط معنایی    -32

این یکی از عادات ماست که هرچه را داریم، پاس نمی

ندا

کردن آن جز حسرت و ندامت ثمري نخواهیم برد.

1

2

3

4

کدام گزینه نیاز به ویرایش دار   -33

1

2

3

4

  حکایت زیر را

آورده

بهتر که او را بر آن تحریص (تشویق) کنند؟

طلب عل

رفت که: 

نماز شام پسر به خانه رفت 

کردند که به دسته

27

28

29

30

31

32

33
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برد و به ده هزار 

 جواب: مفعول

انتخاب  شده

                                                                                                             

برد و به ده هزار 

  

جواب: مفعول

شده

                                                                                                             

برد و به ده هزار ». پیش جوهري بر

  ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

 

جواب: مفعول

  ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

  

شده شنهاد

                                                                                                             

پیش جوهري بر

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

 مبهم

جواب: مفعول

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

  دهد؟

شنهاد

                                                                                                             

پیش جوهري بر

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

مبهم )

جواب: مفعول )

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

  د ساعت رسمی دارند.

  ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

دهد؟ بوم رخ می

  اي

شنهادیپ

                                                                                                             

پیش جوهري بر

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

  4(

  4(

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

د ساعت رسمی دارند.

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

بوم رخ می

اي مدیترانه

پهاي 

                                                                                                             

پیش جوهري بر

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

    

    

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

د ساعت رسمی دارند.

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

بوم رخ می

مدیترانه

هاي 

                                                                                                             

پیش جوهري بر«پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

  

  

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

د ساعت رسمی دارند.

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

بوم رخ می در مجاورت کدام زیست

مدیترانه )

هاي  هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

    

    

  

  

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

د ساعت رسمی دارند.

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

در مجاورت کدام زیست

  4(

هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

    

  متغیرحال: قد

  ؟در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

  ت اندر جان من

   حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

 

د ساعت رسمی دارند.

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

در مجاورت کدام زیست

   

هاي زیر را از میان جواب

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

  

متغیرحال: قد

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ت اندر جان من

حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

 علم حق، باالي تدبیر شماست

د ساعت رسمی دارند.ها زیاد است، چن

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

در مجاورت کدام زیست

 

هاي زیر را از میان جواب

  عالمت بزنید.

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

    تعجبی

متغیرحال: قد

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

  

ت اندر جان من

حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

علم حق، باالي تدبیر شماست

 ؟

ها زیاد است، چن

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

در مجاورت کدام زیست

   

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.

تعجبی

متغیرحال: قد

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

  »هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

ت اندر جان من

حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

علم حق، باالي تدبیر شماست

؟تر است

ها زیاد است، چن

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

در مجاورت کدام زیست

    

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت: 

ا و علم را همه کس قدر و قیمت نداند.به

تعجبی )3

متغیرحال: قد )3

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

ت اندر جان من

حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل)

علم حق، باالي تدبیر شماست

تر است

ها زیاد است، چن

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند.

  شود.

در مجاورت کدام زیست

  توندرا

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

پیش پدر آورد و گفت:  

به زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

  

  3

  ؟

  3

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

  

ت اندر جان مناي علم اس

حیات جان تو از علم و دین است

ي گل مرغ سحر داند و بس (مرغ سحر: بلبل) قدر مجموعه

علم حق، باالي تدبیر شماست

تر است هاي رسمی در یک کشور درست

ها زیاد است، چن ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ها زیاد است، چند ساعت رسمی دارند. ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

شود.

در مجاورت کدام زیست 

توندرا 

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

 جواب

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

  

  ؟شود

    

؟نیست

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

  

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

  است؟

اي علم اس

حیات جان تو از علم و دین است

قدر مجموعه

علم حق، باالي تدبیر شماست

هاي رسمی در یک کشور درست

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

شود. ي توافق تعیین می

 عمدتاً

 3( 

هاي زیر را از میان جواب : پاسخ صحیح سؤال

عالمت بزنید. 53

 

 

                                                                                                             

جواب». 

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

  پاسخ دهید.

شود نمی

  

نیستي مشخص شده در حمایت، درست 

  

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

  مندي گوهر شناسند

  گه را کم

  چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

است؟ 

اي علم اس قطره

حیات جان تو از علم و دین است

  

قدر مجموعه

علم حق، باالي تدبیر شماست

هاي رسمی در یک کشور درست

  که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

ي توافق تعیین می

عمدتاًهاي دریایی گرم، 

 

: پاسخ صحیح سؤال

53تا 

                                                                                                             

». تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

پاسخ دهید.

نمی

    

ي مشخص شده در حمایت، درست 

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

مندي گوهر شناسند

گه را کم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

 تر نزدیک

قطره

حیات جان تو از علم و دین است

  دارد؟

قدر مجموعه

علم حق، باالي تدبیر شماست

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

ي توافق تعیین می

هاي دریایی گرم، 

  

: پاسخ صحیح سؤال

تا  39

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

پاسخ دهید.

نمیهاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

    

ي مشخص شده در حمایت، درست 

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

مندي گوهر شناسند

گه را کم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

نزدیک

قطره )2  

حیات جان تو از علم و دین است )4  

دارد؟ تري

قدر مجموعه )2  

علم حق، باالي تدبیر شماست )4  

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

ي توافق تعیین می

  ؟

هاي دریایی گرم، 

  

: پاسخ صحیح سؤال

39

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

پاسخ دهید. 

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

  

ي مشخص شده در حمایت، درست 

  

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

مندي گوهر شناسند

گه را کمتو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت

نزدیکبه مفهوم کدام مصراع 

  

  

تري

  

  

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

ي توافق تعیین می

؟کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

هاي دریایی گرم، 

 

: پاسخ صحیح سؤال

39در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

38 

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

    

ي مشخص شده در حمایت، درست 

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

مندي گوهر شناسند

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

هاي گوهر اشکت، خبر نداشت آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

    

    

تري کممفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

    

    

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

ي توافق تعیین می هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

هاي دریایی گرم، 

  

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

38تا  34

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

  شمارشی

ي مشخص شده در حمایت، درست 

  دانا: صفت

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

مندي گوهر شناسند ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

    

    

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

    

    

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

    

هاي دریایی گرم، 

 برگ معتدله

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

34هاي 

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

شمارشی

ي مشخص شده در حمایت، درست 

دانا: صفت

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

  

  

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

  پرست

  کسی کند ادراك

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

  

  

هاي دریایی گرم،  هاي دریایی سرد به جریان

برگ معتدله

: پاسخ صحیح سؤالمطالعات اجتماعی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

هاي 

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

شمارشی

ي مشخص شده در حمایت، درست 

دانا: صفت

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

     کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

    

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

پرست قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

کسی کند ادراك

هاي رسمی در یک کشور درست

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

    

   آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

برگ معتدله

مطالعات اجتماعی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

هاي  با توجه به حکایت باال، به پرسش

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

شمارشی )2  

ي مشخص شده در حمایت، درست 

دانا: صفت )2  

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

    

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

کسی کند ادراك

هاي رسمی در یک کشور درست ي تعداد ساعت

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

    

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

برگ معتدله پهن

مطالعات اجتماعی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

با توجه به حکایت باال، به پرسش

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

  

ي مشخص شده در حمایت، درست 

  

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع 

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

  

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

کسی کند ادراك

ي تعداد ساعت

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

  

  

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

پهن )

مطالعات اجتماعی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران

با توجه به حکایت باال، به پرسش

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

    

ي مشخص شده در حمایت، درست 

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

به مفهوم کدام مصراع » ي علم

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

  علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

کسی کند ادراكبه قدر دانش خود، هر 

ي تعداد ساعت

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

    

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

  2(

مطالعات اجتماعی

در پاسخنامه از ردیف  

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

زاده را حقیقت حال معلوم شد که گوهر گران دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده 

    

ي مشخص شده در حمایت، درست  نقش دستور کدام واژه

    

در کدام بیت با معناي این واژه در این حکایت یکسان نیست» 

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه

ي علم

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر 

ي تعداد ساعت

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

ي کمترین و بیشترین عرض جغرافیایی نقاط آن کشورهایی که فاصله

ي کمترین و بیشترین طول جغرافیایی نقاط آن کشورهایی که فاصله

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

    

    

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

    

مطالعات اجتماعی

 را  آن

                                                                                                             

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

هاي پیشین اسم، در حکایت دیده  کدام نوع از وابسته

  

نقش دستور کدام واژه

  

» گوهر

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

آنکه به فقر طعنه زد / از دانه«خندید و گفت: 

ي علم نظر بقّال درباره

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر 

ي تعداد ساعت کدام گزینه درباره

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

کشورهایی که فاصله

کشورهایی که فاصله

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

  ه

  

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

  

مطالعات اجتماعی

آني 

                                                                                                                           

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

کدام نوع از وابسته

    

نقش دستور کدام واژه

    

گوهر«ي 

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

خندید و گفت: 

نظر بقّال درباره

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر 

کدام گزینه درباره

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.

کشورهایی که فاصله

کشورهایی که فاصله

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

هآسیا و اقیانوسی

  آسیا و اروپا

    آفریقا و اروپا

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان

    

مطالعات اجتماعیهاي 

ي  و شماره

           

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

کدام نوع از وابسته

    

نقش دستور کدام واژه

  علم: نهاد

ي  معناي واژه

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

خندید و گفت: 

نظر بقّال درباره

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر 

کدام گزینه درباره

که مساحت زیادي دارند، چند ساعت رسمی دارند.  کشورهایی

کشورهایی که فاصله

کشورهایی که فاصله

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

آسیا و اقیانوسی

آسیا و اروپا

آفریقا و اروپا

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

هاي دریایی سرد به جریان تبدیل جریان

    

هاي 

و شماره

           

تره را زر باید؛ نه به مسئله فروشم و نه به مهره«

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

کدام نوع از وابسته

  پرسشی

نقش دستور کدام واژه

علم: نهاد

معناي واژه

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

خندید و گفت: 

نظر بقّال درباره

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر 

کدام گزینه درباره

کشورهایی

کشورهایی که فاصله

کشورهایی که فاصله

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

آسیا و اقیانوسی

آسیا و اروپا

آفریقا و اروپا

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

تبدیل جریان

  استوایی

هاي  سؤال

و شماره

           

«گفت: 

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش

کدام نوع از وابسته

پرسشی

نقش دستور کدام واژه

علم: نهاد

معناي واژه

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟

خندید و گفت:  

نظر بقّال درباره

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟

علم بال است مرغ جانت را

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت 

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می

به قدر دانش خود، هر  

کدام گزینه درباره

کشورهایی

کشورهایی که فاصله

کشورهایی که فاصله 

هر کشور، تنها یک ساعت رسمی دارد که بر پایه 

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

آسیا و اقیانوسی

آسیا و اروپا 

آفریقا و اروپا 

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی

تبدیل جریان

استوایی

سؤال

و شمارهکنید 

              

گفت: 

دینار قیمت کرد. ملک

با توجه به حکایت باال، به پرسش 

کدام نوع از وابسته

پرسشی )1

نقش دستور کدام واژه  

علم: نهاد )1

معناي واژه 

ز گوهر سفتن استادان هراسند /  که قیمت )1

تو برداشتی گوهر و سیم و زر / تو بستی مرا این رزم )2  

چون گوهر خویش را ندانستی / تو خالق خویش را کجا دانی؟ )3

  4( 

نظر بقّال درباره« 

کسی زان علم هرگز کی شود شاد؟ )1

علم بال است مرغ جانت را )3

مفهوم کدام مصراع با پیام حکایت، شباهت  

قدرِ گل، بلبل شناسد، قدرِ باده، می )1

  3( 
     

کدام گزینه درباره  

کشورهایی )1

کشورهایی که فاصله )2

  3( 

  4( 

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند

آسیا و اقیانوسی )1

  2( 

  3( 

آمریکاي شمالی و آمریکاي جنوبی )4

تبدیل جریان

استوایی )1

سؤال –

کنید 

   9  

گفت: 

دینار قیمت کرد. ملک

 با توجه به حکایت باال، به پرسش

کدام نوع از وابسته -34

1

35-   

1

36- 

1

  

3

  

37- 

1

3

38- 

1

  
  

  

 
  

کدام گزینه درباره   -39

  1

  2

    

    

کدام دو خشکی زیر، مرز خشکی با یکدیگر ندارند   -40

  1

    

    

  4

تبدیل جریان   -41

  1

– د

کنید 

     


34
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36

37

38

  
  

 
  

39

  

  

  

  

40

  

  

  

  

41
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یک از وزیرانی که در 

10  

  

یک از وزیرانی که در 

  

   ساعده

یک از وزیرانی که در 

   شاه قاجار

  جنگ جهانی دوم

ساعده

یک از وزیرانی که در 

شاه قاجار

جنگ جهانی دوم

ساعده ي بنی

یک از وزیرانی که در 

شاه قاجار ناصرالدین

جنگ جهانی دوم

ي بنی سقیفه

یک از وزیرانی که در 

ناصرالدین

جنگ جهانی دوم

سقیفه

یک از وزیرانی که در  ها بوده است. نقش کدام

  

  میرزا

ناصرالدین

جنگ جهانی دوم

سقیفه )

ها بوده است. نقش کدام

  الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

میرزا مقام فراهانی، وزیر عباس

ناصرالدین )

  ؟

جنگ جهانی دوم )

  دهد.

  4(

ها بوده است. نقش کدام

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

  4(

؟نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

  4(

  

دهد. مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

    

ها بوده است. نقش کدام

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

  ؟

    

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

    

  د.ر

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

  وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

  

ها بوده است. نقش کدام

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

؟دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

  

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

  

رگی ها صورت می

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

  معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

  

    

ها بوده است. نقش کدام

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

    

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

    

ها صورت می

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

  ؟دارد

    

ها بوده است. نقش کدام

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

    

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

  

    

ها صورت می

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

دارد بیشتري

  

ها بوده است. نقش کدام عصر آن

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

  محمدشاه قاجار

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

  ؟بر تحوالت تاریخی ایران داشت

  جنگ جهانی اول

ها صورت می

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

بیشتري

  طالب

عصر آن

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

مقام فراهانی، وزیر عباس میرزا ابوالقاسم قائم

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

محمدشاه قاجار

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

جنگ جهانی اول

  ؟

   

  شود.

ها صورت می اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

بیشتري

طالب شعب ابی

عصر آن

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه

میرزا ابوالقاسم قائم

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

محمدشاه قاجار

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

جنگ جهانی اول

؟ریاست جمهوري صحیح است

  

  

شود.

ي انسانی جمهوري 

درآمد 

به 

میالدي نشان 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

بیشتريي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

شعب ابی

عصر آن با خلفاي هم

  ؟

الملک توسی، وزیر سلطان ملکشاه خواجه نظام

میرزا ابوالقاسم قائم

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

محمدشاه قاجار

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

جنگ جهانی اول

ریاست جمهوري صحیح است

  شود.

 شود.

شود. پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

ي انسانی جمهوري 

درآمد 

به  امید

میالدي نشان 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

شعب ابی 

با خلفاي هم

؟است

خواجه نظام

میرزا ابوالقاسم قائم

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

محمدشاه قاجار 

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

جنگ جهانی اول 

ریاست جمهوري صحیح است

شود. اعطا می

شود. ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

  شود.

ي انسانی جمهوري 

درآمد «اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

امید

میالدي نشان 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

 3( 

با خلفاي هم

است تر

خواجه نظام

میرزا ابوالقاسم قائم

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

 3( 

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

 3( 

ریاست جمهوري صحیح است

اعطا می

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

شود. جلس برگزار می

ي انسانی جمهوري 

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

امید«(خط زرد) و 

میالدي نشان 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

  

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

 

با خلفاي هم ن

تر برجسته

خواجه نظام )

میرزا ابوالقاسم قائم )

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

 

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

 

ریاست جمهوري صحیح است

اعطا می 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

جلس برگزار می

ي انسانی جمهوري 

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط زرد) و 

میالدي نشان  

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

  

  ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

  

نادشاها

برجسته

  2(

  4(

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

  

نفت ایران هم لغو و هم بار دیگر تجدید شد 

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

  

ریاست جمهوري صحیح است

 جمهور

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

جلس برگزار می

ي انسانی جمهوري 

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط زرد) و 

2015 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

   ؟ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

اسی و نظامی مانند جنگ

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

  

ادشاها

برجستهکردند در این زمینه 

    

   

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

   

 ازات

بر تحوالت تاریخی ایران داشت

 انقالب کبیر فرانسه

ریاست جمهوري صحیح است

جمهور س

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

جلس برگزار می

ي انسانی جمهوري  رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط زرد) و 

2015تا 

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

اسی و نظامی مانند جنگي تحوالت سی

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

 

ادشاهاي میان پ

کردند در این زمینه 

  

 خان

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد

  شاه عباس صفوي

ازاتیامت

بر تحوالت تاریخی ایران داشت تري

انقالب کبیر فرانسه

ریاست جمهوري صحیح است

سی

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

جلس برگزار می

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط زرد) و » 

تا  

خص جزئی، تأثیر کمتري در 

ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

ي تحوالت سی

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

  صلح حدیبیه

ي میان پ

کردند در این زمینه 

    

خان وزیر غازان

دریایی انگلستان با ارتش ایران همکاري کرد ي

شاه عباس صفوي

امتکدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

    

    

تري

انقالب کبیر فرانسه

ریاست جمهوري صحیح است انتخابات

یرئپس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

جلس برگزار میمپس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

» هاي تحصیل

1990 

خص جزئی، تأثیر کمتري در یک از سه شا

ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

ي تحوالت سی

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط 

صلح حدیبیه

ي میان پ

کردند در این زمینه 

    

وزیر غازان

يروی

شاه عباس صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

    

    

تريتأثیر منفی کم

انقالب کبیر فرانسه

انتخابات

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

هاي تحصیل

1990هاي 

یک از سه شا

ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

ي تحوالت سی هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.

ي تاریخی امت اسالمی ارتباط  با کدام تجربه

صلح حدیبیه

ي میان پ یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

کردند در این زمینه 

  الرشید

وزیر غازان

یندر حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه عباس صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

  

  

تأثیر منفی کم

انقالب کبیر فرانسه

انتخابات

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

هاي تحصیل

هاي 

یک از سه شا

ي انسانی کشورمان داشته است

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

معیت شهرنشین در سطح جهان رو به افزایش بوده است.هاي اخیر، همواره درصد ج

با کدام تجربه

صلح حدیبیه 

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

کردند در این زمینه 

الرشید یحیی برمکی، وزیر هارون

وزیر غازاناهللا همدانی، 

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه عباس صفوي 

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

    

    

تأثیر منفی کم

انقالب کبیر فرانسه 

انتخاباتي فرآیند اجرایی 

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

هاي تحصیل

هاي  (خط آبی) را طی سال

یک از سه شا

ي انسانی کشورمان داشته است

    

   

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

با کدام تجربه

  2( 

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

کردند در این زمینه  دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

اهللا همدانی، 

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

  2( 

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

    

  شاه

    

تأثیر منفی کم

  2( 

ي فرآیند اجرایی 

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

هاي تحصیل سال

(خط آبی) را طی سال

یک از سه شا دهد. در این دورع، کدام

ي انسانی کشورمان داشته است

  

 

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

با کدام تجربه

  

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

اهللا همدانی، 

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

  

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

  شاه

شاه شاه و محمدعلی

  

  

تأثیر منفی کمالمللی، 

  

ي فرآیند اجرایی 

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

سال«

(خط آبی) را طی سال

دهد. در این دورع، کدام

ي انسانی کشورمان داشته است

    

   

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

با کدام تجربه» اقتصاد مقاومتی

    

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

اهللا همدانی،  خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

    

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

شاه شاه و مظفرالدین

شاه و محمدعلی

  شاه و احمدشاه

  رضا شاه و محمدرضا شاه

المللی، 

    

ي فرآیند اجرایی 

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

«(خط قرمز)، 

(خط آبی) را طی سال

دهد. در این دورع، کدام

ي انسانی کشورمان داشته است

    

    

  توان تعیین کرد.

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

اقتصاد مقاومتی

    

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

  شاه اسماعیل صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

شاه و مظفرالدین

شاه و محمدعلی

شاه و احمدشاه

رضا شاه و محمدرضا شاه

المللی،  کدام رویداد مهم بین

    

ي فرآیند اجرایی 

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط قرمز)، 

(خط آبی) را طی سال

دهد. در این دورع، کدام

ي انسانی کشورمان داشته است رشد شاخص توسعه

  

  هاي تحصیل

  

توان تعیین کرد.

ي جمعیت و تغییرات آن درست است؟ کدام گزینه درباره

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

اقتصاد مقاومتی

  

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه اسماعیل صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

شاه و مظفرالدین

شاه و محمدعلی

شاه و احمدشاه

رضا شاه و محمدرضا شاه

کدام رویداد مهم بین

  

ي فرآیند اجرایی  کدام گزینه درباره

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

ي انتخابات توسط مجلس، مراسم تنفیذ برگزار می از تأیید نتیجه

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط قرمز)، 

(خط آبی) را طی سال

دهد. در این دورع، کدام

رشد شاخص توسعه

    

هاي تحصیل

  امید به زندگی

توان تعیین کرد.

کدام گزینه درباره

هاي اجباري، همواره در نتیجه

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

اقتصاد مقاومتی

    

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون

خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه اسماعیل صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

شاه و مظفرالدین

شاه و محمدعلی

شاه و احمدشاه

رضا شاه و محمدرضا شاه

کدام رویداد مهم بین

  انقالب صنعتی

کدام گزینه درباره

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

از تأیید نتیجه

پس از دریافت حکم تنفیذ، براي تحلیف در مجلس حاضر می جمهور

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

رو، روند تغییرات شاخص توسعه نمودار روبه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط قرمز)، 

(خط آبی) را طی سال

دهد. در این دورع، کدام

رشد شاخص توسعه

درآمد سرانه

هاي تحصیل

امید به زندگی

توان تعیین کرد.

کدام گزینه درباره

هاي اجباري، همواره در نتیجه مهاجرت

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج

اقتصاد مقاومتی

  قیام کربال

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

یحیی برمکی، وزیر هارون جعفر ابن

خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه اسماعیل صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر 

شاه و مظفرالدین ناصرالدین

شاه و محمدعلی مظفرالدین

شاه و احمدشاه محمدعلی

رضا شاه و محمدرضا شاه

کدام رویداد مهم بین

انقالب صنعتی

کدام گزینه درباره

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

از تأیید نتیجه

جمهور

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

نمودار روبه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

(خط قرمز)، » 

(خط آبی) را طی سال» 

دهد. در این دورع، کدام

رشد شاخص توسعه

درآمد سرانه

هاي تحصیل سال

امید به زندگی

توان تعیین کرد. نمی

کدام گزینه درباره

مهاجرت

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است.

هاي اخیر، همواره درصد ج در سال

اقتصاد مقاومتی«مفهوم 

قیام کربال

یکی از وظایف مهم وزیران، تنظیم رابطه

دربار سالطین ایران خدمت می

جعفر ابن

خواجه رشیدالدین فضل

در حوادث تاریخی دوران کدام پادشاه، 

شاه اسماعیل صفوي

کدام پدر و پسر، تسلط بیگانگان بر  دوران

ناصرالدین

مظفرالدین

محمدعلی

رضا شاه و محمدرضا شاه

کدام رویداد مهم بین

انقالب صنعتی

کدام گزینه درباره

پس از مراسم تحلیف، حکم تنفیذ در مجلس به 

از تأیید نتیجه پس

جمهور س

پس از تشکیل هیئت دولت، مراسم تحلیف در 

نمودار روبه

اسالمی ایران (خط سبز) و سه شاخص جزئی آن، یعنی 

» سرانه

» زندگی

دهد. در این دورع، کدام

رشد شاخص توسعه

درآمد سرانه

سال

امید به زندگی 

نمی

کدام گزینه درباره

مهاجرت

مهاجرت همواره از مناطق داراي تراکم جمعیتی باال به مناطق داراي تراکم جمعیتی پایین روي می

وجود رشد جمعیت مثبت در یک منطقه، همواره نشانگر تراکم جمعیتی باال در آن منطقه است. 

در سال

مفهوم 

قیام کربال
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دارد کمتري

ها و سمن

گذاري مجلس و قانون

ها خط کشیده شده، توجه کنید.

بود که او از جمع دوستانش دور شده و گوشه

اي زخمی و شکسته

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

اي از خانه جاي دادند. بعد از این ماجرا، کامران خیلی  ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

نهاد تأسیس کنند 

 3

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

انفاق

تعاون-

را در داستان کامران نشان می» هویت اجتماعی

گیر شدن در مدرسه به

تالش براي تأسیس سازمان مردم

هاي آب و کربن دي

سولفید را که امکان حل کردن مقدار بیشتري از کلروفرم  فرم در کربن دي

گراد سرد کرد. براي حل کردن کامل مقدار کلروفرم جدا شده، حسن 

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

کمتري

ها و سمن

مجلس و قانون

ها خط کشیده شده، توجه کنید.

بود که او از جمع دوستانش دور شده و گوشه

اي زخمی و شکسته

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

نهاد تأسیس کنند 

  

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

انفاق-نماد

-ارزش

هویت اجتماعی

گیر شدن در مدرسه به گوشه

تالش براي تأسیس سازمان مردم

هاي آب و کربن دي

فرم در کربن دي

گراد سرد کرد. براي حل کردن کامل مقدار کلروفرم جدا شده، حسن 

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

 

 

                                                                                                             

کمترياسب 

ها و سمن تعاونی

مجلس و قانون

ها خط کشیده شده، توجه کنید.

بود که او از جمع دوستانش دور شده و گوشه

اي زخمی و شکسته

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

نهاد تأسیس کنند  سازمانی مردم

 

 

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

نماد )

ارزش )

هویت اجتماعی

گوشه )

تالش براي تأسیس سازمان مردم )

هاي آب و کربن دي

فرم در کربن دي

گراد سرد کرد. براي حل کردن کامل مقدار کلروفرم جدا شده، حسن 

  ؟

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

                                                                                                             

اسب 

تعاونی 

مجلس و قانون 

ها خط کشیده شده، توجه کنید.

بود که او از جمع دوستانش دور شده و گوشه باف بود. این امر سبب شده

اي زخمی و شکسته

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

سازمانی مردم

 یک از مفاهیم زیر است؟

  

  

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

  2(

  4(

هویت اجتماعی

  2(

  4(

هاي آب و کربن دي که در حالل

فرم در کربن دي

گراد سرد کرد. براي حل کردن کامل مقدار کلروفرم جدا شده، حسن  ي سانتی

؟گراد نیاز دارد

هاي زیر را از میان جواب : پاسخ صحیح سؤال
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اسب در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

  2( 

  4( 

ها خط کشیده شده، توجه کنید. هایی که زیر آن

باف بود. این امر سبب شده

اي زخمی و شکسته

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

سازمانی مردم

یک از مفاهیم زیر است؟

  هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

  

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

    

    

هویت اجتماعی

    

   

که در حالل

فرم در کربن دي

ي سانتی

گراد نیاز دارد

: پاسخ صحیح سؤال
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در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

  

  

هایی که زیر آن

باف بود. این امر سبب شده

اي زخمی و شکسته زدند که با پرنده

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

سازمانی مردم

یک از مفاهیم زیر است؟

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

 

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

  

  

هویت اجتماعی«و 

  

 جاي بدبینی در هر شرایطی

که در حالل

فرم در کربن ديگرم محلول کلرو

ي سانتی

گراد نیاز دارد

: پاسخ صحیح سؤال
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در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

هایی که زیر آن

باف بود. این امر سبب شده

زدند که با پرنده

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.

که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی

سازمانی مردم 

یک از مفاهیم زیر است؟

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

 هویت انتسابی

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

    

    

و » هویت فردي

    هاي خداوند

جاي بدبینی در هر شرایطی

که در حالل

گرم محلول کلرو

ي سانتی گراد تا صفر درجه

گراد نیاز دارد

: پاسخ صحیح سؤال
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در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

هایی که زیر آن

باف بود. این امر سبب شده

زدند که با پرنده

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد.
که او باید همیشه به بهتر شدن وضعیت امیدوار باشد. کامران و همکالسی )

 ،)3(نجات جان حیوانات 

یک از مفاهیم زیر است؟

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

هویت انتسابی

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

    

   

هویت فردي

هاي خداوند

جاي بدبینی در هر شرایطی

که در حالل» 

گرم محلول کلرو

گراد تا صفر درجه

گراد نیاز دارد ي سانتی

: پاسخ صحیح سؤال
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در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

  

  

هایی که زیر آن به عبارت

باف بود. این امر سبب شده

زدند که با پرنده

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

کرد که حال پرنده بهتر شود. پس از مدت پرنده بهبود یافت و پرواز کرد. تر شده بود و هر روز دعا می

)2(زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات 

یک از مفاهیم زیر است؟

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

هویت انتسابی

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم

  

 

هویت فردي

هاي خداوند

جاي بدبینی در هر شرایطی

» کلروفُرم

گرم محلول کلرو

گراد تا صفر درجه

ي سانتی

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

به عبارت

باف بود. این امر سبب شده

زدند که با پرنده

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات 

یک از مفاهیم زیر است؟

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

هویت انتسابی 

ترتیب با مفاهیم موجود در کدام گزینه هم ) به

    

   

هویت فردي

هاي خداوند مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

جاي بدبینی در هر شرایطی

کلروفُرم

گرم محلول کلرو

گراد تا صفر درجه

ي سانتی حداقل به چند گرم آب صفر درجه

: پاسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

به عبارت

باف بود. این امر سبب شده

زدند که با پرنده با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات 

یک از مفاهیم زیر است؟ ) بیانگر کدام

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

  2( 

) به4) و (

    

    

هویت فردي«کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

جاي بدبینی در هر شرایطی

کلروفُرم«

گرم محلول کلرو 

گراد تا صفر درجه

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

: پاسخ صحیح سؤالعلوم تجربی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

  

  

به عبارتو 

باف بود. این امر سبب شده کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات 

) بیانگر کدام

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

  

) و (3

  

  

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

جاي بدبینی در هر شرایطی

«حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

112 

گراد تا صفر درجه ي سانتی

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

علوم تجربی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

و  متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات 

) بیانگر کدام

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

    

) ،(3

    

    

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

جاي بدبینی در هر شرایطی وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

112آموزي به نام حسن، 

ي سانتی

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

علوم تجربی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                             

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

    

    

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

نجات جان حیوانات تصمیم گرفتند براي 

) بیانگر کدام

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟

    

)، (1ي (

  هنجار

  انفاق

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن، 

ي سانتی

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

علوم تجربی

در پاسخنامه از ردیف 

                                                                                                                

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

  شوراها و جمهوریت

  ها ها و ستانده

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

تصمیم گرفتند براي 

) بیانگر کدام2ي (

هاي زیر از ابعاد هویت ملی نیست؟ کدام یک از گزینه

  

ي ( هاي شماره

هنجار

انفاق

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن، 

ي سانتی درجه

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

علوم تجربی

در پاسخنامه از ردیف  

              

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

شوراها و جمهوریت

ها و ستانده

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

ها به کمک هم، پرنده را درمان کردند و در گوشه آن

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت 

تصمیم گرفتند براي 

ي ( عبارت شماره

کدام یک از گزینه

    پذیري

هاي شماره

هنجار-ارزش

انفاق-عقیده

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن، 

درجه

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

علوم تجربیهاي 

 را آن

           

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

شوراها و جمهوریت

ها و ستانده

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می
آن .)

تر شده بود و هر روز دعا می

زرگ به کامران آموخت این کار مادرب

تصمیم گرفتند براي 

عبارت شماره

کدام یک از گزینه

پذیري

هاي شماره

ارزش

عقیده-

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن، 

درجه 20

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

هاي  سؤال

آني 

           

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

شوراها و جمهوریت

ها و ستانده داده

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

)1( هستیم

تر شده بود و هر روز دعا می خوشحال

این کار مادرب

تصمیم گرفتند براي 

عبارت شماره

کدام یک از گزینه

پذیري جامعه

هاي شماره

ارزش-عقیده

-هنجار

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري به

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن، 

20ندارد، از 

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

سؤال

ي  و شماره

           

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

شوراها و جمهوریت

داده

متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

هستیم

خوشحال

این کار مادرب

تصمیم گرفتند براي 

عبارت شماره

کدام یک از گزینه

جامعه

هاي شماره عبارت

عقیده

هنجار 

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده

وشحالی و امیدواري بهخ

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

آموزي به نام حسن،  دانش

ندارد، از 

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

سؤال 

و شماره

              11

در کدام گزینه، تصویر داده شده با عبارت مقابل آن تن

شوراها و جمهوریت )1

داده )3

متن زیر را با دقت بخوانید 

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

هستیم

خوشحال

این کار مادرب

تصمیم گرفتند براي 

عبارت شماره 

کدام یک از گزینه

جامعه )1

عبارت  

عقیده )1

 3( 

کدام گزینه تأثیر منفی متقابل 

مسئول بودن در برابر تمامی آفریده )1

خ )3

حداکثر مقدار ترکیبی به نام 

دانش

ندارد، از 

حداقل به چند گرم آب صفر درجه

 –هـ 

و شماره

11  
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 متن زیر را با دقت بخوانید

کامران پسري بدبین و منفی

با مادربزرگش در خیابان قدم می

است؛ اما مادربزرگش پرنده را برداشت و با هم به خانه رفتند. مادربزرگ می

هستیم

خوشحال

این کار مادرب

تصمیم گرفتند براي 

 عبارت شماره
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  1
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  1
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دانش

ندارد، از 
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س از انجام واکنش، تغییرات 

شده و هم به مقدار 

گراد به 

هاي 

ي آب معمولی و آب سنگین 
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  گراد

س از انجام واکنش، تغییرات 

  

شده و هم به مقدار 

گراد به 

  پتاسیم برمید

هاي 

ي آب معمولی و آب سنگین 

12  

گراد

س از انجام واکنش، تغییرات 

  ماند.

شده و هم به مقدار 

گراد به 

پتاسیم برمید

35  

هاي  ) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

C

D 

 

گراد ي سانتی

  

س از انجام واکنش، تغییرات 

ماند. ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

شده و هم به مقدار 

گراد به  ي سانتی

50  

پتاسیم برمید

/35

  (؟)

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

C 

 

ي سانتی

  گرم

س از انجام واکنش، تغییرات 

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

شده و هم به مقدار 

ي سانتی

50

پتاسیم برمید

70/

(؟)

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

  

ي سانتی درجه

گرم 12

س از انجام واکنش، تغییرات 

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

شده و هم به مقدار 

ي سانتی

پتاسیم برمید

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

A

  سولفید

درجه

12

س از انجام واکنش، تغییرات 

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

شده و هم به مقدار  ها در آب، هم به نوع نمک حل

درجه

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

A 

سولفید

درجه 20

س از انجام واکنش، تغییرات 

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

درجه 100

  

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

B

 

سولفید کربن دي

20در 

200  

س از انجام واکنش، تغییرات 

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

100که آب خالص در 

  پتاسیم برمید

  

100  

103 

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین 

B 

کربن دي

در 

200

س از انجام واکنش، تغییرات ریزد. پ

  ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

که آب خالص در 

100  

پتاسیم برمید

/11  

/100

103

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي آب معمولی و آب سنگین  ي دو نمونه

کربن دي 

  گراد

  4 (200

ریزد. پ

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

  

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

که آب خالص در 

100

پتاسیم برمید

70/

512/

072/103

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي دو نمونه

 گرم

گراد

  

ریزد. پ آب می

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

  مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

که آب خالص در 

  زینه به درستی مشخص شده است؟

پتاسیم برمید

70

512

( 072

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي دو نمونه

گرم 100

گراد ي سانتی

    

آب می

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

ها در آب، هم به نوع نمک حل

که آب خالص در 

زینه به درستی مشخص شده است؟

پتاسیم برمید

  4(

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

ي دو نمونه

  

  هاي آب معمولی وجود دارد.

ها پیدا 

100در 

ي سانتی

  گرم

   

آب می 

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

  نیز وجود دارد.

ها در آب، هم به نوع نمک حل

که آب خالص در  بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

    

H2
1

) را در نظر بگیرید. فرض کنید که اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

  ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

ن 

ها پیدا 

در 

ي سانتی در صفر درجه

گرم

 

 ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

نیز وجود دارد.

ها در آب، هم به نوع نمک حل

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

  سدیم کلرید

  

  

H2هاي 
1

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

ن رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

ها پیدا  را در کدام بخش

در صفر درجه

گرم 10

  

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

نیز وجود دارد.

ها در آب، هم به نوع نمک حل

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

200  

سدیم کلرید

11  

100  

    

Hهاي 

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

را در کدام بخش

در صفر درجه

   

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است.

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

  

نیز وجود دارد.

ها در آب، هم به نوع نمک حل ي جوش محلول نمک

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

200

سدیم کلرید

70/11

512/100

101  

هاي  گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

را در کدام بخش

در صفر درجه

100  

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

مانده، یک محلول است. ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

  توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

نیز وجود دارد. ن

ي جوش محلول نمک

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

سدیم کلرید

70

512

536/101

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

  

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

را در کدام بخش

در صفر درجه

 100

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

نیون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

ي جوش محلول نمک

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

سدیم کلرید

 536

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

  ي آب سنگین برابر است.

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

را در کدام بخش

    : ویولیت

 : بازالت

  3( 

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

ي جوش محلول نمک

بینید. با توجه به آن

زینه به درستی مشخص شده است؟

  3( 

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است.

ي آب سنگین بیشتر است.

هاي آب معمولی وجود دارد.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

را در کدام بخش» 

: ویولیت

: بازالت

  گراد

  

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

ي جوش محلول نمک

بینید. با توجه به آن هاي او را می

زینه به درستی مشخص شده است؟

  سدیم کلرید

  

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است.

ي آب سنگین بیشتر است. ي آب معمولی از نمونه

هاي آب معمولی وجود دارد. هاي بیشتري از مولکول

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

» گرانیت

: ویولیت

Aبازالت :

گراد ي سانتی

   

ي آهن را در محلول کات کبود در

ي این مخلوط در کدام گزینه آمده است؟ شود. بهترین توصیف درباره

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

ي جوش محلول نمک

هاي او را می

زینه به درستی مشخص شده است؟

  

سدیم کلرید

11  

101  

    

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است.

ي آب معمولی از نمونه

هاي بیشتري از مولکول

  ي پرتوزا است.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر 

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

گرانیت

   نظر کنید).

 Dویولیت :

A –: گرانیت 

ي سانتی

  

ي آهن را در محلول کات کبود در

شود. بهترین توصیف درباره

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

ي جوش محلول نمک هاي زیر متوجه شد که نقطه

هاي او را می

زینه به درستی مشخص شده است؟ي جوش مجهول در کدام گ

100  

سدیم کلرید

70/11

024/101

    

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است.

ي آب معمولی از نمونه

هاي بیشتري از مولکول

ي پرتوزا است.

اي آتشفشانی، به آنجا سفر  هاي منطقه

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

گرانیت –

نظر کنید).

 –: گابرو 

: گرانیت 

ي سانتی

  گرم

 

ي آهن را در محلول کات کبود در

شود. بهترین توصیف درباره

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

هاي او را می ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

100

سدیم کلرید

70

024

  

گرم آب سنگین (داراي اتم

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است.

ي آب معمولی از نمونه

هاي بیشتري از مولکول

ي پرتوزا است.

هاي منطقه

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

–بازالت 

نظر کنید).

: گابرو 

: گرانیت 

ي سانتی درجه

گرم 1

   

ي آهن را در محلول کات کبود در مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

سدیم کلرید

    

گرم آب سنگین (داراي اتم 100

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه درباره

ي آب سنگین برابر است. ي آب معمولی و نمونه

ي آب معمولی از نمونه

هاي بیشتري از مولکول

ي پرتوزا است.

هاي منطقه

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

بازالت 

نظر کنید). کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

A گابرو :

C گرانیت :

درجه

1

    

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

ربا استفاده کنیم، مخلوط باقی اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی می

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

101  

100) و 

مونه، یکسان هستند. کدام گزینه دربارههاي آب هر دو ن

ي آب معمولی و نمونه

ي آب معمولی از نمونه

هاي بیشتري از مولکول

ي پرتوزا است. آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

هاي منطقه

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

بازالت   –

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

  2 (A

  4( C

  گرم آب

درجه 20

  

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

ا استفاده از کاغذ صافی به جداسازي اجزا بپردازیم، دو ماده بر روي کاغذ صافی باقی میاگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت.

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

  سدیم کلرید

024/101

H1
1

) و 

هاي آب هر دو ن

ي آب معمولی و نمونه

ي آب معمولی از نمونه ي اکسیژن در نمونه

هاي بیشتري از مولکول ین، تعداد پروتون

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

هاي منطقه یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

–ریولیت 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

  

  

گرم آب

20در 

50  

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

توان به مخلوطی از دو فلز دست یافت. با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

  

سدیم کلرید

5  

100  

024

H1هاي 
1

هاي آب هر دو ن

ي آب معمولی و نمونه

ي اکسیژن در نمونه

ین، تعداد پروتون

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

ریولیت 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

   

    

گرم آب

در 

 2( 50

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

100  

سدیم کلرید

85/5

512/100

  2( 024

Hهاي  گرم آب معمولی (داراي اتم

هاي آب هر دو ن

ي آب معمولی و نمونه

ي اکسیژن در نمونه

ین، تعداد پروتون

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

ریولیت  

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

  

    

گرم آب 100

  گراد

 

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ

100

سدیم کلرید

85

512

  

گرم آب معمولی (داراي اتم

هاي آب هر دو ن اکسیژن موجود در مولکول

ي آب معمولی و نمونه

ي اکسیژن در نمونه

ین، تعداد پروتون

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

 –گابرو 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

 

  

100در 

گراد

  

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

شود. بهترین توصیف درباره ظاهري در ظرف متوقف می

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

ي جوش مجهول در کدام گ آید، مقدار نقطه

سدیم کلرید

    

گرم آب معمولی (داراي اتم

اکسیژن موجود در مولکول

ي آب معمولی و نمونه هاي نمونه

ي اکسیژن در نمونه

ین، تعداد پروتوندر هر مولکول آب سنگ

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای

گابرو 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

   : گرانیت

  : گرانیت

در 

گراد ي سانتی

   

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

ظاهري در ظرف متوقف می

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

هاي زیر متوجه شد که نقطه آزمایش

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

آید، مقدار نقطه

  

    

گرم آب معمولی (داراي اتم

اکسیژن موجود در مولکول

هاي نمونه

ي اکسیژن در نمونه

ین، تعداد پروتوندر هر مولکول آب سنگ

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

رو، نمایشی گرافیکی از آن منطقه است. انتظار دارید ای کند. تصویر روبه

گابرو «هاي 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

: گرانیت

: گرانیت

ي سانتی

  گرم

  

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

ظاهري در ظرف متوقف می

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

آزمایش

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

آید، مقدار نقطه

  مقدار آب (گرَم)

  مقدار نمک (گرَم)

C(  

  

گرم آب معمولی (داراي اتم

اکسیژن موجود در مولکول

هاي نمونه

ي اکسیژن در نمونه هاي نمونه

در هر مولکول آب سنگ

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

کند. تصویر روبه

هاي 

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف

: گرانیت

Dگرانیت :

ي سانتی در صفر درجه

گرم

    

مصطفی در آزمایشی، مقدار بسیار زیادي براده

ظاهري در ظرف متوقف می

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، از آهن

اگر تا پیش از توقف تغییرات ظاهري، ب

با تبخیر آب مخلوط درون ظرف، می

یون فلزي که در ابتدا درون محلول وجود داشت، در مولکول هموگلوبی

آزمایش زینب با اجراي

ها بستگی دارد. در جدول زیر نتایجِ آزمایش

آید، مقدار نقطه

مقدار آب (گرَم)

  نوع نمک

مقدار نمک (گرَم)

Cي جوش (

    

گرم آب معمولی (داراي اتم

اکسیژن موجود در مولکول

  درست  است؟

هاي نمونه تعداد مولکول

هاي نمونه

در هر مولکول آب سنگ

آب سنگین بر خالف آب معمولی، یک ماده

یک پژوهشگبر براي شناسایی سنگ

کند. تصویر روبه

هاي  پژوهشگر سنگ

کند؟ (از عمق و ترکیب شیمیایی ماگما صرف
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اند. 

 آورند. 

                                                                                                             

  ي زیرزمینی داشته باشند. 

  گیرند.

اند.  هاي زیستی خود برگزیده

  از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

آورند.  انرژي به دست می

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

گیرند.

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

انرژي به دست می

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

گیرند. در یک تیره قرار نمی

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

انرژي به دست می

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

در یک تیره قرار نمی

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

انرژي به دست می

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

در یک تیره قرار نمی

  

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

انرژي به دست می

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

در یک تیره قرار نمی

  رقابت

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

انرژي به دست می 

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند. 

در یک تیره قرار نمی

رقابت) 

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

 2ها از طریق واکنش 

                                                                                                             

ي زیرزمینی داشته باشند.  توانند ساقه

در یک تیره قرار نمی 

  4 (

هاي زیستی خود برگزیده

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

ها از طریق واکنش 

                                                                                                             

توانند ساقه

 4ي 

  شود.

    

هاي زیستی خود برگزیده و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

ها از طریق واکنش 

                                                                                                             

توانند ساقه

ي  و سرده

  ل به میزبانش نیست.

شود. ها زیاد می

  

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

ها از طریق واکنش 

                                                                                                             

توانند ساقه می

و سرده

ل به میزبانش نیست.

ها زیاد می

    

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

ها از طریق واکنش 

                                                                                                             

می 5و 

و سرده 2ي 

ل به میزبانش نیست.

  هاي شناگر زمستان است.  

ها زیاد می

 نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

 ؟

   

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

ها از طریق واکنش  کننده

                                                                                                             

و  3

ي  بدون شک سرده

ل به میزبانش نیست.

هاي شناگر زمستان است.  

ها زیاد می ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

؟ها چیست

 

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

  

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

کننده

                                                                                                             

3و  1

بدون شک سرده

ل به میزبانش نیست.

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ها چیست

  

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

  یي آل

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.   

کننده بعضی تحریک

                                                                                                             

1هاي 

بدون شک سرده

ل به میزبانش نیست.

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ها چیست

 انگلی

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

ي آل

  

از نظر تبادل انرژي مشابه سوختن پارافین است.    3واکنش 

بعضی تحریک

                                                                                                             

هاي  سرده

بدون شک سرده

هاي مختلف آن در 

ي  ها با ترشح ماده

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

اي از 

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این 

هاي مختلف را 

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

ل به میزبانش نیست.کمل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ها چیست خرچنگ

انگلی )3

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

ي آل ماده

  

O  

  + انرژي

واکنش 

بعضی تحریک

                                                                                                             

سرده

بدون شک سرده

هاي مختلف آن در 

ها با ترشح ماده

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

اي از 

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این 

هاي مختلف را 

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

کمل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

خرچنگ

  3

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

ماده  

  کربن دي اکسید + آب + انرژي

O
2

+ انرژي

واکنش 

بعضی تحریک

                                                                                                             

سرده )2  

بدون شک سرده )4  

هاي مختلف آن در 

ها با ترشح ماده

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

اي از  چسبند. گونه

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این 

هاي مختلف را 

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

خرچنگ مثل

    

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

    

کربن دي اکسید + آب + انرژي

Oي آلی + 
2

+ انرژي 

  

واکنش  )2  

بعضی تحریک )4  

 

 

                                                                                                             

  

  

هاي مختلف آن در 

ها با ترشح ماده

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

چسبند. گونه

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این 

هاي مختلف را 

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

  تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

  

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

هاي شناگر زمستان است.  

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

مثلل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

  

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز

  

کربن دي اکسید + آب + انرژي

ي آلی + 

H O
2

  پاسخ دهید:

  

  

                                                                                                             

    

    

هاي مختلف آن در 

ها با ترشح ماده

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

چسبند. گونه

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این 

هاي مختلف را  گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

  پاسخ دهید. 

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

هاي شناگر زمستان است.   ها فصل تولیدمثل خرچنگ

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

    

و بسیار متفاوتی را براي تأمین نیاز گوناگون

  دهد

    

کربن دي اکسید + آب + انرژي

ي آلی +  ماده

 +H O
2

پاسخ دهید:

    

  نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

  آوند چوبی دارند. 

  .توانایی تولید دانه دارد

هاي مختلف آن در 

ها با ترشح ماده بارناکل

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

چسبند. گونه

بدن خرچنگ شناگر آبی 

رو تعداد افراد این  ار روبه

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

پاسخ دهید. 

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

   

گوناگون

دهد

  + آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي

ماده  

 Fe +H O

پاسخ دهید:

    

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

آوند چوبی دارند. 

توانایی تولید دانه دارد

هاي مختلف آن در  ت که گونه

بارناکل

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

چسبند. گونه ها می

بدن خرچنگ شناگر آبی 

ار روبه

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

پاسخ دهید. 

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

 

گوناگوني مختلف مسیرهاي شیمیایی 

دهد بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي

  

  آب + انرژي

Fe2

پاسخ دهید:» 

  

  دهد. 

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

آوند چوبی دارند. 

توانایی تولید دانه دارد

ت که گونه

بارناکلشود. 

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

ها می

بدن خرچنگ شناگر آبی بر روي 

ار روبهکند. نمود

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

پاسخ دهید. 

  ؟

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

ها، همزمان با افزایش میزان تحرك آن در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

  

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي

    

  آب + انرژي

  Fe 2

70 «

  ؟ها درست است

دهد.  فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

آوند چوبی دارند. 

توانایی تولید دانه دارد

ت که گونه

شود. 

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

ها می ایی و وال

بر روي 

کند. نمود

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

پاسخ دهید. » 68

؟با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

 یسفرگ

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي

    

آب + انرژي

   Fe 

70«و 

ها درست است

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

آوند چوبی دارند. 

توانایی تولید دانه دارد

ت که گونهپوست دریازي اس

شود.  فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند 

ایی و وال

بر روي 

کند. نمود

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

68«و 

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

سفرگ

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي

  

آب + انرژي

    

و » 69

ها درست است

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

آوند چوبی دارند.  5

توانایی تولید دانه دارد

پوست دریازي اس

فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ها و حتی بدن جانورانی مانند  ي کشتی

ایی و وال

C putula  بر روي

کند. نمود چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

و » 

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

مل تأثیرگذاري براي چسبیدن بارنامیزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

سفرگ هم

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

کربن دي اکسید + آب + انرژي  

    ) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

آب + انرژي  

     

»69

ها درست است

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

5و  4

توانایی تولید دانه دارد 4ي 

پوست دریازي اس

فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ي کشتی

ایی و والهاي دری

C putula

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

67با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

ها فصل تولیدمثل خرچنگ لک

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

هم) 2  

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

    

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

    

O  

«هاي 

ها درست است

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

4ي  ز این پنج سرده تنها سرده

ي  از این پنج سرده تنها سرده

  

پوست دریازي اس

فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ي کشتی

هاي دری

C putula

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

کبا توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

  

  

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

  

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

  

O+ یون هیدروژن + 
2

هاي  با توجه به متن باال به پرسش

ها درست است کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

  .متن زیر را با دقت بخوانید

پوست دریازي اس

فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند 

ي کشتی هاي ساحلی، بدنه

هاي دری

C putula

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید 

    

  .متن زیر را با دقت بخوانید

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

    

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

    

O+ یون هیدروژن + 
2

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                             

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

متن زیر را با دقت بخوانید

پوست دریازي اس نوعی سخت

فارس به وفور یافت می

هاي خود به سطح ثابت یا کم تحرکی مانند  چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه

هاي دری پشت

C putula  ها با نام علمی

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ل و خرچنگ شناگر در فصل تولید کي بین بارنا

    

متن زیر را با دقت بخوانید

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن 

   

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

    

+ یون هیدروژن + 

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

                                                                                                                

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

متن زیر را با دقت بخوانید

نوعی سخت

فارس به وفور یافت می

چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه

پشت ها، الك

ها با نام علمی

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ي بین بارنا

  

متن زیر را با دقت بخوانید

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی 

بخشی از این گوناگونی را نشان می

+ آب + انرژي + یون هیدروژن  دي اکسید

O
2

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

O   

+ یون هیدروژن + 

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

              

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

متن زیر را با دقت بخوانید

نوعی سخت

فارس به وفور یافت می خلیج

چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه

ها، الك

ها با نام علمی

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ي بین بارنا

    

متن زیر را با دقت بخوانید

ي مختلف مسیرهاي شیمیایی  موجودات زنده

بخشی از این گوناگونی را نشان می ن

دي اکسید

Oي آلی + 
2

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

O) هیدروژن + 
2

+ یون هیدروژن + 

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

           

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

متن زیر را با دقت بخوانید

نوعی سخت

خلیج

چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه

ها، الك

ها با نام علمی

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت 

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ي بین بارنا

    

متن زیر را با دقت بخوانید

موجودات زنده

نییپا

دي اکسید

ي آلی + 

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

) هیدروژن + 

+ یون هیدروژن + 

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

فرایند فتوسنتز در گیاهان نشان می 1

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

           

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده

متن زیر را با دقت بخوانید

نوعی سخت بارناکل

خلیج ي

چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه

ها، الك خرچنگ

ها با نام علمی بارناکل

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

دهد. الزم به ذکر است که در این خرچنگ جنس نر قدرت  نشان می

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. 

ي بین بارنا رابطه

  همیاري

متن زیر را با دقت بخوانید

موجودات زنده

پافهرست 

دي اکسید) کربن 

ي آلی +  ) ماده

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

) هیدروژن + 

Fe  + یون هیدروژن +

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

1واکنش 

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است.

              

ز این پنج سرده تنها سرده

از این پنج سرده تنها سرده 

متن زیر را با دقت بخوانید

بارناکل

يها

چسبناکی از شاخک

هاي ساحلی، بدنه صخره

خرچنگ

بارناکل

چسبد و به استتار آن کمک می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

نشان می

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا

با توجه به نتایج شمارش بارنا

در فصل زمستان نیروي وزن وارد به خرچنگ 

نس ماده در فصل بهار کمترین و در فصل زمستان بیشترین قدرت شکارگري را دارد. ج

رابطهنوع 

همیاري

متن زیر را با دقت بخوانید

موجودات زنده

فهرست 

) کربن 

) ماده

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 

) هیدروژن + 

Fe 2

با توجه به متن باال به پرسش

کدام گزینه در رابطه با واکنش

واکنش 

نور خورشید تنها منبع تولید مواد آلی در تولیدکننده است. 

   15

ز این پنج سرده تنها سردها )1

3( 

متن زیر را با دقت بخوانید 

بارناکل

ها آب

چسبناکی از شاخک

صخره

خرچنگ

بارناکل

چسبد و به استتار آن کمک می می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

نشان می

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :  

با توجه به نمودار کدام عبارت درست است 

میزان تحرك خرچنگ شناگر، تنها عا )1

با توجه به نتایج شمارش بارنا )2

3( 

ج )4

نوع  

همیاري) 1

متن زیر را با دقت بخوانید 

موجودات زنده

فهرست 

) کربن 1

) ماده2

) کربن دي اکسید + آب + انرژي 3

) هیدروژن + 4

5 (Fe 2

با توجه به متن باال به پرسش  

کدام گزینه در رابطه با واکنش 

واکنش  )1

3( 

15  

1

3

 متن زیر را با دقت بخوانید

بارناکل

آب

چسبناکی از شاخک

صخره

خرچنگ

بارناکل

می

گونه بر روي بدن خرچنگ شناگر آبی نر و ماده در فصل

نشان می

شکارگري بیشتري نسبت به جنس ماده دارد و جنس ماده در فصل 

تولید مثل کمترین تحرك و بیشترین نیاز به شکار را دارد. 

با توجه به متن باال به سؤاالت :  

67- 

1

2

3

4

68- 

1

 متن زیر را با دقت بخوانید

موجودات زنده

فهرست 

1

2

3

4

5

  

کدام گزینه در رابطه با واکنش -69

1
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Thiobacillus ferrooxidans 

انتخاب کنید و 

16  

Thiobacillus ferrooxidans

انتخاب کنید و 

 

Thiobacillus ferrooxidans

انتخاب کنید و 

Thiobacillus ferrooxidans

انتخاب کنید و 

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidans

  

  

انتخاب کنید و 

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidans

  تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

انتخاب کنید و 

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidans

  خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

 شنهادشده

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidans

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

 را نداشته است. 

شنهادشده

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidans

  ؟متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

  به تغییرات ژنی نسبت داد. 

را نداشته است. 

شنهادشده

محل انجام محاسبات

Thiobacillus ferrooxidansي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

را نداشته است. 

شنهادشده

 محل انجام محاسبات

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

را نداشته است. 

شنهادشدهیپهاي 

 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

را نداشته است. 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

از میز 

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

4 

چند تکه 

ها 

ي 

هاي 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

را نداشته است. » 2

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

از میز 

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

4به میز 

چند تکه 

ها xتابانیم. هر دو محور 

ي  از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  

  

  

هاي  هاي زیر را از میان جواب

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

2واکنش 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

از میز  نوبت

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

به میز 

چند تکه 

  

تابانیم. هر دو محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  

x  

2  

  

هاي زیر را از میان جواب

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد. 

واکنش 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

  

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

نوبت

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

به میز  3

چند تکه  4

36  

تابانیم. هر دو محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه


1

2

هاي زیر را از میان جواب

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد.  

واکنش «باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

  شش

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

نوبتها را به 

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

3و سپس از میز 

4ي 

  4 (36

تابانیم. هر دو محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  4 (
1

2

  

  

  

هاي زیر را از میان جواب

  

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

به تغییرات ژنی نسبت داد.  ناتو

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

شش) 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

ها را به 

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز 

و سپس از میز 

ي  کند. او در پایان روي میز شماره

  

تابانیم. هر دو محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  
1

2

  

5  

7  

هاي زیر را از میان جواب

  عالمت بزنید.

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است. 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

تو ها را نمی

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

  4 (

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

ها را به  دارد او تکه کاغذ

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

تکه کاغذ روي میز  16

و سپس از میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

    

تابانیم. هر دو محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

    

5

7

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

DNA  .خود، پروتئین(هاي) جدیدي ساخته است

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

ها را نمی

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

    

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

دارد او تکه کاغذ

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

16کند. بنابراین در انتها 

و سپس از میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

    

تابانیم. هر دو محور  ها می

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

    

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

DNA

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

ها را نمی ن

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

  

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

دارد او تکه کاغذ

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

کند. بنابراین در انتها 

و سپس از میز  3

کند. او در پایان روي میز شماره

  

ها می

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

DNAباکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

نروکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

    

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

دارد او تکه کاغذ

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي 

کند. بنابراین در انتها 

3به میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

    

y ها می

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

    

هاي زیر را از میان جواب

عالمت بزنید.

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

    

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

دارد او تکه کاغذ

هاي زوج امیرحسین تکه کاغذي  کند. در نوبت

کند. بنابراین در انتها 

به میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

32   

yروي محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

-  

هاي زیر را از میان جواب اسخ صحیح سؤال

عالمت بزنید. 90

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت 

  

   چهار

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

 

دارد او تکه کاغذ

کند. در نوبت

کند. بنابراین در انتها 

به میز  2

کند. او در پایان روي میز شماره

3 (32

روي محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

3( 2-

اسخ صحیح سؤال

90تا 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

توان قرار داد تا مقدار عددي عبارت  چند مقدار صحیح مختلف می

  برابر با صفر شود؟

چهار

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

 توان گفت؟

دارد او تکه کاغذ 1ي 

کند. در نوبت

کند. بنابراین در انتها 

2ها از میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

 3

روي محور 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

  3

اسخ صحیح سؤال

تا  71

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

برابر با صفر شود؟

چهار) 3 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر 

توان گفت؟

   

ي  تکه کاغذ روي میز شماره

کند. در نوبت

کند. بنابراین در انتها  را که در حال جابجا شدن است نصف می

ها از میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

  

روي محور  3

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامه

    

اسخ صحیح سؤال

71در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

برابر با صفر شود؟

 

کنیم که جمع اعداد هر سطر و ستون و قطر  خواهیم جدول مقابل را طوري پر

توان گفت؟

 

تکه کاغذ روي میز شماره

کند. در نوبت منتقل می

را که در حال جابجا شدن است نصف می

ها از میز 

کند. او در پایان روي میز شماره

 

3ي 

از دومین بازتاب پرتو نور با چه شیبی ادامهکنند. پس 

  

اسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

برابر با صفر شود؟

  

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

توان گفت؟ چه می

  

    

تکه کاغذ روي میز شماره

منتقل می

را که در حال جابجا شدن است نصف می

ها از میز  دارد. براي انتقال تکه کاغذ

کند. او در پایان روي میز شماره یرحسین همین روش را تکرار می

  

ي  به نقطه

کنند. پس 

    

اسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

برابر با صفر شود؟

  

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

چه می

   

    

   است. 

تکه کاغذ روي میز شماره

منتقل می

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

    

به نقطه

کنند. پس 

    

اسخ صحیح سؤال

در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x برابر با صفر شود؟ (

 

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

x چه می

  

  

است. 

تکه کاغذ روي میز شماره

منتقل می 2

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

  

( , )2 به نقطه 7

کنند. پس  ها مانند آینه عمل می

  

اسخ صحیح سؤال: پ

در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی 

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آها پ

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x )2 2 2

  دو

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

xعددي ثابت باشد در مورد 

    تواند هر عددي باشد.

  تواند صفر باشد.

  است

است.  7

تکه کاغذ روي میز شماره

2ي  به میز شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

26  

( , )2 7

ها مانند آینه عمل می

1

2
  

: پریاضیات

در پاسخنامه از ردیف 

ي تغییر در مسیرهاي شیمیایی کسب انرژي در نوعی باکتري علمی  دهنده

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

روکاریوت هستند، هیچ تغییري در آها پ جا که باکتري

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

دو) 2 

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد.

تواند صفر باشد.

است 7

7و  5

تکه کاغذ روي میز شماره

ي  به میز شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

 2 (26

)ي  , )2 7

ها مانند آینه عمل می

  2( 
1

2

ریاضیات

در پاسخنامه از ردیف 

دهنده

متفاوت است. کدام گزاره با احتمال بیشتري در مورد این تغییر درست است ست

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

جا که باکتري

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

 

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد.

تواند صفر باشد.

7تر از 

5عددي بین 

تکه کاغذ روي میز شماره

به میز شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

 

)ي  یک پرتو نور از نقطه , )2 7

ها مانند آینه عمل می

  مسیر خواهد داد؟

  
1

2

ریاضیات

در پاسخنامه از ردیف 

دهنده تصویر زیر نشان

ستی

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

جا که باکتري

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

  

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد.

تواند صفر باشد.

تر از  عددي بزرگ

عددي بین 

تکه کاغذ روي میز شماره 11

به میز شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

  

یک پرتو نور از نقطه

ها مانند آینه عمل می

مسیر خواهد داد؟

    

ریاضیاتهاي 

در پاسخنامه از ردیف  را

تصویر زیر نشان

یز طی

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

جا که باکتري

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

x چند مقدار صحیح مختلف می

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

  

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد.

تواند صفر باشد. تنها می

عددي بزرگ

عددي بین 

11امیرحسین 

به میز شماره 

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ

یرحسین همین روش را تکرار می

  کاغذ دارد؟

  

یک پرتو نور از نقطه

ها مانند آینه عمل می

مسیر خواهد داد؟

    

هاي 

را آن

تصویر زیر نشان

یمح

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

جا که باکتري از آن

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

xبه جاي 

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

 

خواهیم جدول مقابل را طوري پر

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد.

تنها می

عددي بزرگ

عددي بین  حتماً

امیرحسین 

 1ي 

را که در حال جابجا شدن است نصف می

دارد. براي انتقال تکه کاغذ 2شماره 

یرحسین همین روش را تکرار می

کاغذ دارد؟

 

یک پرتو نور از نقطه

ها مانند آینه عمل می

مسیر خواهد داد؟

  

هاي  سؤال

آني 

تصویر زیر نشان

محدر دو 

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در 

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است.

از آن 

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام 

به جاي 

(x )(x )(x )  2 2 21 2 4

 یک

خواهیم جدول مقابل را طوري پر می

عددي ثابت باشد در مورد 

تواند هر عددي باشد. می

تنها می

عددي بزرگ

حتماً 

امیرحسین 

ي  شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

شماره 

یرحسین همین روش را تکرار می

کاغذ دارد؟

24 

یک پرتو نور از نقطه

y ها مانند آینه عمل می

مسیر خواهد داد؟

2    

سؤال

ي  شماره

تصویر زیر نشان  

در دو 

باکتري بر اثر تغییر عوامل محیطی، از ژن(هاي) موجود در  )1

تغییر مشاهده شده در این باکتري، از نظر ژنی، شبیه تغییر ایجاد شده در برنج معمولی براي تولید برنج طالیی است. )2

3( 

باکتري گفته شده، پیش از تغییر محیط زیست، دستورالعمل الزم براي انجام  )4
 

به جاي   

(x )(x )(x )  1 2 4

یک) 1

می 

عددي ثابت باشد در مورد 

می )1

تنها می )2  

عددي بزرگ )3

  4( 

امیرحسین  

شماره

را که در حال جابجا شدن است نصف می

شماره 
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توان گفت؟

عضوي است.

عضوي است.

0حاصل تقسیم  1

900009/0  

00001/1  

جمع دو مثلث به اضالع 

cو   c

ممکن است یک مثلث متساوي

یک مثلث متساوي

یک مثلث متساوي

ممکن است مثلثی تشکیل ندهد.  

مطابق شکل زیر سعید می

توپ را به تیر درو

سعید بایستد تا توپ 

این زمین فوتبال 

    

مطابق شکل روبه

 AFCB 

EAFH

بریم. حجم شکل باقی

   

    

رمجموعهیز

از هر دوتاي آن

هاي  مجموعه

توان گفت؟

عضوي است.

عضوي است.

حاصل تقسیم 

900009

00001

جمع دو مثلث به اضالع 

b b c c

  

ممکن است یک مثلث متساوي

یک مثلث متساوي قطعاً

یک مثلث متساوي قطعاً

ممکن است مثلثی تشکیل ندهد.  

مطابق شکل زیر سعید می

توپ را به تیر درو

سعید بایستد تا توپ 

این زمین فوتبال 

  متر

مطابق شکل روبه

AFCB 

EAFHهاي 

بریم. حجم شکل باقی

  

  

زیازده 

از هر دوتاي آن

مجموعه

توان گفت؟

عضوي است. 11

عضوي است. 7

حاصل تقسیم 

900009

00001

جمع دو مثلث به اضالع 

b b

  است؟

ممکن است یک مثلث متساوي

قطعاً

قطعاً

ممکن است مثلثی تشکیل ندهد.  

مطابق شکل زیر سعید می

توپ را به تیر درو

سعید بایستد تا توپ 

این زمین فوتبال 

متر 6

مطابق شکل روبه

 AFCBهرم

هاي  هرم

بریم. حجم شکل باقی

  صفر

 
2

3
  

یازده   

از هر دوتاي آن

مجموعه

توان گفت؟ می

1 (11

3 (7

حاصل تقسیم 

1 (900009

3 (00001

جمع دو مثلث به اضالع 

bو  b

است؟

ممکن است یک مثلث متساوي )1

قطعاً )2  

قطعاً )3

ممکن است مثلثی تشکیل ندهد.   )4

مطابق شکل زیر سعید می 

توپ را به تیر درو

سعید بایستد تا توپ 

این زمین فوتبال 

1 (6

مطابق شکل روبه 

هرم

هرم

بریم. حجم شکل باقی می

صفر )1

  3( 
2

3

یازده    -82

از هر دوتاي آن

مجموعه

می

1

  3

حاصل تقسیم  -83

1

  3

جمع دو مثلث به اضالع  -84

bو  b

است؟

1

  

3

  4

85- 

توپ را به تیر درو

سعید بایستد تا توپ 

این زمین فوتبال 

1

مطابق شکل روبه -86

هرم
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1
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محل انجام محاسبات

                                                                                                             

محل انجام محاسبات

                                                                                                             

محل انجام محاسبات

                                                                                                             

محل انجام محاسبات

                                                                                                             

محل انجام محاسبات

                                                                                                             

محل انجام محاسبات

                                                                                                             

 محل انجام محاسبات

                                                                                                             

A

 

                                                                                                             

دهد 

خط 

است که دو رأس آن 

ي دیگر 

ي تکراري 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

A 

                                                                                                             

دهد 

خط  ها با پاره

است که دو رأس آن 

ي دیگر 

ي تکراري 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

دهد  می 

ها با پاره

است که دو رأس آن 

ي دیگر 

ي تکراري 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

 را نشان

ها با پاره

است که دو رأس آن 

ي دیگر  توان از یک جاده به جاده

ي تکراري  شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

  ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

  

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

  درست است.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

را نشان

ها با پاره بین آن

است که دو رأس آن 

توان از یک جاده به جاده

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

  5بیشتر از 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

درست است.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

{ , , را نشان {

بین آن

است که دو رأس آن 

توان از یک جاده به جاده

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

بیشتر از 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

درست است.  

 

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

{ , , }1 2 3

بین آن» 

است که دو رأس آن  

توان از یک جاده به جاده

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

بیشتر از 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

درست است.  

 هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

                                                                                                             

{ , , }1 2 3

» ي جاده

AB 

توان از یک جاده به جاده

  

  پاسخ دهید. 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

بیشتر از  )4 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور 

درست است.  » 

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

 

 

                                                                                                             

}هاي متفاوت  , , }1 2 3

جاده

ABخطی مانند 

توان از یک جاده به جاده

  

پاسخ دهید. 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

 

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

که از شهر تکراري عبور  به حرکت کیم و بدون این

  شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

» الف

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

D

                                                                                                             

}هاي متفاوت  , , }1 2 3

جاده« 15

خطی مانند 

توان از یک جاده به جاده

پاسخ دهید. 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

   

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

الف«ي 

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

D 

                                                                                                             

هاي متفاوت 

15هاي کوچک و 

خطی مانند 

توان از یک جاده به جاده دانیم که فقط در شهرها می

پاسخ دهید. 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

    

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

ي  تنها جمله

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

 

                                                                                                             

هاي متفاوت 

هاي کوچک و 

خطی مانند 

دانیم که فقط در شهرها می

پاسخ دهید. » 90

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

  

  

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

تنها جمله

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

4  

                                                                                                             

هاي متفاوت  زیرمجموعه

  درست است؟

هاي کوچک و 

خطی مانند  پاره

دانیم که فقط در شهرها می

»90

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟

5    

  توان گفت؟

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

تنها جمله

هیچ یک درست نیست.  

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر 

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

    

4بیشتر از 

                                                                                                             

زیرمجموعه

درست است؟

  

هاي کوچک و 

پاره» جاده

دانیم که فقط در شهرها می

«تا » 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

ل از چند جاده باید عبور کنیم؟برگردیم. حداق

 3 (5

توان گفت؟

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

تنها جمله )2 

هیچ یک درست نیست.   )4 

اي که باید از آن عبور کنیم تا از یک شهر  ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

  است؟ 

    

بیشتر از 

                                                                                                             

زیرمجموعه

درست است؟

   .تواند پنج عضوي باشد

هاي کوچک و 

جاده

دانیم که فقط در شهرها می

88 «

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

برگردیم. حداق

 

توان گفت؟

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

به حرکت کیم و بدون این

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

 

 

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

است؟ 

 (3  

بیشتر از  )

A 

                                                                                                             

زیرمجموعه از

درست است؟

تواند پنج عضوي باشد

هاي کوچک و  با دایره

جاده«اند. منظور از یک 

دانیم که فقط در شهرها می

88«هاي 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

برگردیم. حداق

  

توان گفت؟ ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

  شهر دیگر را ببینیم.

به حرکت کیم و بدون اینتوانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

  

   

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

است؟  چقدر

  2 (

  4(

 

B 

                                                                                                             

ازرو نمودار ون تعدادي 

درست است؟ 

    

تواند پنج عضوي باشد

با دایره

اند. منظور از یک 

دانیم که فقط در شهرها می

هاي 

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

برگردیم. حداق

   

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

شهر دیگر را ببینیم.

توانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

  

  درست است.  

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

چقدر

    

    

 

                                                                                                             

رو نمودار ون تعدادي 

A D  

  

تواند پنج عضوي باشد

  متن زیر را با دقت بخوانید. 

با دایره» شهر

اند. منظور از یک 

دانیم که فقط در شهرها می

هاي  با توجه به متن فوق به پرسش

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

A برگردیم. حداق

  

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

شهر دیگر را ببینیم.

توانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

 

درست است.  

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

چقدري این دو شهر 

  

  

                                                                                                             

رو نمودار ون تعدادي 

A D

    تواند دو عضوي باشد. 

  ست. 

  تواند سه عضوي باشد. 

تواند پنج عضوي باشد

متن زیر را با دقت بخوانید. 

شهر

اند. منظور از یک 

دانیم که فقط در شهرها می

با توجه به متن فوق به پرسش

شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

Aرد نشویم و دوباره به شهر 

4    

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

شهر دیگر را ببینیم.

توانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 
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ي این دو شهر 
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تواند دو عضوي باشد. 

ست. 

تواند سه عضوي باشد. 

تواند پنج عضوي باشد

متن زیر را با دقت بخوانید. 

شهر« 10

اند. منظور از یک 

دانیم که فقط در شهرها می وي دو شهر باشد. می

با توجه به متن فوق به پرسش

A شروع به حرکت کنیم و در طول مسیر از هیچ جاده

رد نشویم و دوباره به شهر 

 2 (4

ي درستی جمالت زیر چه می
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شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

هر دو جمله درست است. 
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ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

ي این دو شهر 
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تواند دو عضوي باشد. 

ست. یک عضوي ا

تواند سه عضوي باشد. 

تواند پنج عضوي باشد نمی

متن زیر را با دقت بخوانید. 
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اند. منظور از یک 

وي دو شهر باشد. می

با توجه به متن فوق به پرسش

Aخواهیم از شهر 

رد نشویم و دوباره به شهر 

 

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

شهر دیگر را ببینیم.

توانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم. 

هر دو جمله درست است. 

درست است.  » ب

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

ي این دو شهر 
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کدام گزینه در مورد 

تواند دو عضوي باشد. 

یک عضوي ا

تواند سه عضوي باشد. 

نمی مجموعه

متن زیر را با دقت بخوانید. 

رو  ي روبه

اند. منظور از یک  شان داده شده

وي دو شهر باشد. می

با توجه به متن فوق به پرسش

خواهیم از شهر 

رد نشویم و دوباره به شهر 

   

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

شهر دیگر را ببینیم. 9

توانیم از یک شهر شروع 

شهر دیگر را ببینیم و به شهر اول برگردیم.  9

هر دو جمله درست است. 

ب«ي 

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

ي این دو شهر  بگیرید. فاصله

    

    

           

رو نمودار ون تعدادي  به

کدام گزینه در مورد 

تواند دو عضوي باشد. 

یک عضوي ا

تواند سه عضوي باشد. 

مجموعه

متن زیر را با دقت بخوانید. 

ي روبه

شان داده شده

وي دو شهر باشد. می

با توجه به متن فوق به پرسش

خواهیم از شهر 

رد نشویم و دوباره به شهر 

    

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور 

9ي 

توانیم از یک شهر شروع 

9ي 

هر دو جمله درست است. 

ي  تنها جمله

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

بگیرید. فاصله
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به شکل رو

کدام گزینه در مورد 

تواند دو عضوي باشد. 

یک عضوي ا حتماً

تواند سه عضوي باشد. 

مجموعه

متن زیر را با دقت بخوانید. 

ي روبه در نقشه

شان داده شده

وي دو شهر باشد. می

با توجه به متن فوق به پرسش

خواهیم از شهر 

رد نشویم و دوباره به شهر 

  

ي درستی جمالت زیر چه می

توانیم از یک شهر شروع به حرکت کنیم و بدون اینکه از شهر تکراري عبور  می

ي  کنیم همه

توانیم از یک شهر شروع  می

ي  کنیم همه

هر دو جمله درست است. 

تنها جمله

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

بگیرید. فاصله
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شکل رو

کدام گزینه در مورد 

تواند دو عضوي باشد.  می

حتماً

تواند سه عضوي باشد.  می

مجموعهاین 

متن زیر را با دقت بخوانید. 

در نقشه

شان داده شده

وي دو شهر باشد. می

  .رفت

با توجه به متن فوق به پرسش

خواهیم از شهر 

رد نشویم و دوباره به شهر 

3    

ي درستی جمالت زیر چه می درباره

می -الف

کنیم همه

می -

کنیم همه

هر دو جمله درست است. 

تنها جمله

ي دو شهر یعنی کمترین تعداد جاده فاصله

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

بگیرید. فاصله

کمتر از 

 (4    

   19

شکل رو 

کدام گزینه در مورد 

می )1

حتماً )2  

می )3

این  )4

متن زیر را با دقت بخوانید.  

در نقشه

شان داده شدهن

وي دو شهر باشد. میر

رفت

با توجه به متن فوق به پرسش 

خواهیم از شهر  می 

رد نشویم و دوباره به شهر 

1 (3

درباره

الف  

کنیم همه

-ب

کنیم همه

هر دو جمله درست است.  )1

تنها جمله )3

فاصله

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

بگیرید. فاصله
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شکل رو -87

کدام گزینه در مورد 

1

  

3

  4

  .متن زیر را با دقت بخوانید

در نقشه

ن

ر

رفت

 با توجه به متن فوق به پرسش

88- 

رد نشویم و دوباره به شهر 

1

درباره -89

الف  

کنیم همه

ب

کنیم همه

1

3

فاصله -90

به شهر دیگر برسیم. در این نقشه، دو شهري که بیشترین فاصله را دارند در نظر 

بگیرید. فاصله
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رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

139

ها جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

E-mail: info@maakh.com

sms

     

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

139

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

sms

     

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

1396

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

sms تلفن و

     : @maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

9-6

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

تلفن و 

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

97

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

تلفن و  

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

7سال تحصیلی 

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

تلفن و   : 021

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

سال تحصیلی 

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه
 

mail: info@maakh.com

021

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

سال تحصیلی 

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

66925244-021

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

سال تحصیلی 

هاي ارتباطی با ماخ

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

66925244

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

سال تحصیلی 

هاي ارتباطی با ماخ راه

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

66925244

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا

 سال تحصیلی 

 راه

جهت اطالع از اخبار، وقایع و بیان دیدگاه

mail: info@maakh.com

66925244

@maakholympiad

رس ��ز�وشان پا� د�م آز�ون ورودی �دا
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تواند صحیح باشد. 
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هاي غیر مشترك به مربع 

تواند صحیح باشد. 
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هاي غیر مشترك به مربع 

تواند صحیح باشد. 

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

هاي غیر مشترك به مربع سوم انتقال 

هاي غیر مشترك به مربع 

تواند صحیح باشد.  می

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

هاي غیر مشترك به مربع سوم انتقال  شوند و قسمت

هاي غیر مشترك به مربع  شوند و قسمت

می 4ي 

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

شوند و قسمت

شوند و قسمت

ي  به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

شوند و قسمت

شوند و قسمت

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

 .شوند

شوند و قسمت

شوند و قسمت

 

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

شوند

 .شود

شوند و قسمت هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

شوند و قسمت هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

 تواند صحیح باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

شوند تر سفید می

 

شود

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

تواند صحیح باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

تر سفید می

 .گیرند

شود از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

 شود.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

 شود.

تواند صحیح باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

به این درس اختصاص دارند

                                                                                                           

تر سفید می

گیرند شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

شود.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

شود.

تواند صحیح باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه
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تر سفید می دو ردیف پایین

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

شود. ها دیده می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

شود. ها دیده می

  شود. 

تواند صحیح باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

  »ی

15تا 

                                                                                                           

دو ردیف پایین

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

ها دیده می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

ها دیده می

شود. 

  هاي مختلف متفاوت است. 

تواند صحیح باشد. ي دوم می

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

ی�عا� 

تا  1

                                                                                                           

دو ردیف پایین

 

 

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

ها دیده می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

ها دیده می

شود.  هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

ي دوم می

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

�عا�  ���ه

1ردیف 

                                                                                                           

دو ردیف پایین

 سازند.

 سازند.

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

ها دیده می سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

ها دیده می سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

 

ي دوم می

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

���ه«

ردیف 

                                                                                                           

دو ردیف پایین ماند و

سازند.

سازند.

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

 تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي دوم می ي رنگی تنها گزینه

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

»

ردیف  هاي

                                                                                                           

ماند و

سازند. مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

سازند. مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي رنگی تنها گزینه

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

هاي

                                                                                                           

ماند و از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي رنگی تنها گزینه

  باید بر ضلع مربع عمود باشد.

 

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

هاي سؤال

                                                                                                           

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

شکل مربع سمت راست قرار می

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است. 

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي رنگی تنها گزینه

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

 ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

سؤال

                                                                                                           

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

  

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

شکل مربع سمت راست قرار میچهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

  

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

هاي مختلف متفاوت است.  تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي رنگی تنها گزینه

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

سؤال: تحلیلی

                                                                                                           

  پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

  پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

  پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

  پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

  پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

  پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

  صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

  پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

  پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

  پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

  پاسخ صحیح است.

ي رنگی تنها گزینه با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

  پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

  پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

تحلیلی

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

تحلیلی

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

تحلیلی استعداد

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

استعداد

                                                                                                               

پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

صحیح است.پاسخ 

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

استعدادهاي 

                 

پاسخ صحیح است.

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ 

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.

باید بر ضلع مربع عمود باشد.مستطیل مشکی 

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

هاي 

             

پاسخ صحیح است.» 2

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

پاسخ صحیح است.» 3

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.» 1

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

پاسخ صحیح است.» 2

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

پاسخ صحیح است.» 4

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

پاسخ صحیح است.» 1

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ » 3

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.» 1

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

پاسخ صحیح است.» 4

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

پاسخ صحیح است.» 4

هاي افثی و عمودي در هر ردیف یکی اضافه می تعداد مستطیل

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

پاسخ صحیح است.» 2

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

پاسخ صحیح است.» 2

مستطیل مشکی 

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

پاسخ صحیح است.» 4

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

هاي  سؤال

             

2«ي 

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

3«ي 

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

1«ي 

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

2«ي 

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

4«ي 

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

1«ي 

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

3«ي 

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

 .یابند

1«ي 

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می

 .یابند

4«ي 

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

4«ي 

تعداد مستطیل

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

2«ي 

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

2«ي 

مستطیل مشکی 

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد.

4«ي 

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

سؤال

             

ي  گزینه

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

ي  گزینه

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

ي  گزینه

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

ي  گزینه

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

ي  گزینه

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

ي  گزینه

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

ي  گزینه

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می قسمت

یابند

ي  گزینه

هاي مشترك مربع سمت راست و مربع وسط در مربع سمت چپ حذف می قسمت

یابند

ي  گزینه

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

ي  گزینه

تعداد مستطیل

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

ي  گزینه

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

ي  گزینه

مستطیل مشکی 

ي مثلث باید با ضلع مربع موازي باشد. قاعده

ي  گزینه

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

سؤال –

                

گزینه

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می

گزینه

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

گزینه

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می

گزینه

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار 

گزینه

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می

گزینه

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

گزینه

قسمت

یابند می

گزینه

قسمت

یابند می

گزینه

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن

گزینه

تعداد مستطیل

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

گزینه

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره

گزینه

مستطیل مشکی 

قاعده

گزینه

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه

– الف

   1  

 

گزینه -

از باال به پایین در هر مرحله ردیف اول ثابت می  

گزینه -

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می  

گزینه -

مجموع دو مربع سمت راست مربع سمت چپ را می  

گزینه -

چهار دایره در مربع سمت چپ در کنار   

گزینه -

از هر شکل و هر رنگ و هر حالت در هر ردیف و در هر ستون یک بار تکرار می  

گزینه -

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن  

گزینه -

قسمت  

می

گزینه -

قسمت  

می

گزینه -

سه شکل وجود دارد که در هر ردیف و هر ستون یکی از آن  

گزینه -

تعداد مستطیل  

تعداد خطوط افقی و عمودي در ردیف

تعداد خطوط بیضی شکل نیز در هر ردیف متفاوت است.

گزینه -

با توجه به موقعیت خط صاف و دایره  

گزینه -12

مستطیل مشکی   

قاعده

گزینه -13

به رئوس مربعی که ربع آن بریده شده است و موقعیت آن نسبت به مربع دقت کنید. تنها گزینه  

الف
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  .اختصاص دارند

 

اختصاص دارند

 .به این درس اختصاص دارند

 

اختصاص دارند

به این درس اختصاص دارند

 گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

اختصاص دارند

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

اختصاص دارند

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

اختصاص دارند

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

اختصاص دارندبه این درس 

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

به این درس 

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

 

 

به این درس 

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

 ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

 الدین وراوینی است. 

  

به این درس 

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

 

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

الدین وراوینی است. 

   مضارع التزامی است. 

به این درس  23

به این درس اختصاص دارند

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

 رسیم.

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

الدین وراوینی است. 

مضارع التزامی است. 

23 

به این درس اختصاص دارند 38

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

رسیم.

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

الدین وراوینی است. 

مضارع التزامی است. 

23تا  

38تا 

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

رسیم. ي اول می

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

الدین وراوینی است. 

مضارع التزامی است. 

16 

تا  24

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

ي اول می

 .  

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

الدین وراوینی است.  نامه اثر سعد

مضارع التزامی است. 

16ردیف 

24ردیف 

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

ي اول می با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

  

. اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر سعد

مضارع التزامی است. 

ردیف 

ردیف 

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

  نما دوري گزید. 

اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر سعد

مضارع التزامی است. » کنیم

ردیف  هاي

ردیف 

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

نما دوري گزید. 

اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

 

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر سعد نامه اثر عطار، نصیحت نامه اثر غزالی و مرزبان

  هستند و جناس دارند. 

کنیم

هاي

ردیف  هاي

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

نما دوري گزید. 

  

اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

 ي چهارم کمترین اشاره را به تصویر دارد. 

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر عطار، نصیحت نامه اثر غزالی و مرزبان

هستند و جناس دارند. 

کنیم«کنیم مضارع مستمر و 

هاي : سؤال

هاي سؤال

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

نما دوري گزید. 

   .  

اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

ي چهارم کمترین اشاره را به تصویر دارد. 

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر عطار، نصیحت نامه اثر غزالی و مرزبان

هستند و جناس دارند. 

کنیم مضارع مستمر و 

: سؤال

سؤال

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

نما دوري گزید.  آیه اشاره دارد که از باید از دشمنان دوست

  .آیه به هویت تاریخی کمترین اشاره را دارد

.   ي سوم به زما تجارت اشاره دارد

اشاره دارد که باید به کیفیت اعمال توجه داشت؛ نه ظاهر اعمال

ي چهارم کمترین اشاره را به تصویر دارد. 

ها توجه داشت. نباید از روي ظاهر تصمیم گرفت. 

نامه اثر عطار، نصیحت نامه اثر غزالی و مرزبان

هستند و جناس دارند. 

کنیم مضارع مستمر و 

: سؤالهاي قرآن و معارف اسالمی

سؤال: 

گیرد دقت کنید. وجوه آن از سه مثلث و یک مستطیل تشکیل شده است.

با در نظر گرفتن موقعیت دو مثلث نسبت به یکدیگر به گزینه

آیه اشاره دارد که از باید از دشمنان دوست
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تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

درس اختصاص دارند

                                                                                                           

  

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

درس اختصاص دارند

                                                                                                           

   

 

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

  

درس اختصاص دارند

                                                                                                           

 حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

  

  چهارم به معناي ثروت و گنج است.

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

   خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

درس اختصاص دارندبه این 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

   

  

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

به این 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

 ي دوم. 

 

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه 

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

به این 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ي دوم. 

  

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

تر شده. بنابراین این شاخص کمترین تأثیر را بر شاخص توسعه  شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

  

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

به این  53

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ي دوم.  ها اشاره دارند به جز گزینه

 شمارشی.

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

  

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

  ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

53تا 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

شمارشی.

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

  توانست بشناسد. 

  شوند.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

تا  39

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

شمارشی.

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

توانست بشناسد. 

شوند.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

39ردیف 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

شمارشی. هزار دینار:

  

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

توانست بشناسد. 

شوند. الطارق از یکدیگر جدا می

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

ردیف 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

هزار دینار:

  .ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

توانست بشناسد. 

الطارق از یکدیگر جدا می

   دهند. .

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

ردیف 

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

هزار دینار:

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

چهارم به معناي ثروت و گنج است.

توانست بشناسد.  شود که بقال قدر علم را نمی

   

الطارق از یکدیگر جدا می

دهند. .

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

ردیف  هاي

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه

هزار دینار: ده 

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

چهارم به معناي ثروت و گنج است.ي  گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

شود که بقال قدر علم را نمی

  

الطارق از یکدیگر جدا می

دهند. . نواحی استوایی رخ می

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

ي اقتصادي شدید بودند. طالب نیز مسمانان در محاصره

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

هاي : سؤال

                                                                                                           

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها اشاره دارند به جز گزینه ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

 

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

شود که بقال قدر علم را نمی

  

  ها است.  

الطارق از یکدیگر جدا می

نواحی استوایی رخ می

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

طالب نیز مسمانان در محاصره

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

: سؤال

                                                                                                           

  ي چهارم باید اصالح شود. 

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

  

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

شود که بقال قدر علم را نمی

  

ها است.  

الطارق از یکدیگر جدا می

نواحی استوایی رخ می

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

طالب نیز مسمانان در محاصره

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

: سؤال

                                                                                                           

ي چهارم باید اصالح شود. 

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

  

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

شود که بقال قدر علم را نمی

  

  

ها است.  

الطارق از یکدیگر جدا می

نواحی استوایی رخ می

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

طالب نیز مسمانان در محاصره

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

: سؤالمطالعات اجتماعی

                                                                                                           

  پاسخ صحیح است.

ي چهارم باید اصالح شود. 

  پاسخ صحیح است.

  

  پاسخ صحیح است.

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

  پاسخ صحیح است.

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

  پاسخ صحیح است.

  دقیقا باید بعد از مفعول بیاید.

  پاسخ صحیح است.

 

  پاسخ صحیح است.

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

  پاسخ صحیح است.

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

  پاسخ صحیح است.

  

  پاسخ صحیح است.

شود که بقال قدر علم را نمی

  

  پاسخ صحیح است.

ها است.   ي ساعت

  پاسخ صحیح است.

الطارق از یکدیگر جدا می ي جبل

  پاسخ صحیح است.

نواحی استوایی رخ می

  پاسخ صحیح است.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

  پاسخ صحیح است.

  پاسخ صحیح است.

طالب نیز مسمانان در محاصره

  پاسخ صحیح است.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

مطالعات اجتماعی

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

ي چهارم باید اصالح شود. 

پاسخ صحیح است.

   ژرف: ژرفا. گوا: گواه. درم:درهم.  

پاسخ صحیح است.

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

پاسخ صحیح است.

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

پاسخ صحیح است.

دقیقا باید بعد از مفعول بیاید.

پاسخ صحیح است.

  

پاسخ صحیح است.

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

پاسخ صحیح است.

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

پاسخ صحیح است.

  بقال براي علم ارزشی قائل نبود.  

پاسخ صحیح است.

شود که بقال قدر علم را نمی

  

پاسخ صحیح است.

ي ساعت

پاسخ صحیح است.

ي جبل

پاسخ صحیح است.

نواحی استوایی رخ می

پاسخ صحیح است.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

پاسخ صحیح است.

پاسخ صحیح است.

طالب نیز مسمانان در محاصره

پاسخ صحیح است.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

مطالعات اجتماعی

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

ي چهارم باید اصالح شود. 

پاسخ صحیح است.

ژرف: ژرفا. گوا: گواه. درم:درهم.  

پاسخ صحیح است.

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

پاسخ صحیح است.

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

پاسخ صحیح است.

دقیقا باید بعد از مفعول بیاید.

پاسخ صحیح است.

  

پاسخ صحیح است.

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

پاسخ صحیح است.

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

پاسخ صحیح است.

بقال براي علم ارزشی قائل نبود.  

پاسخ صحیح است.

شود که بقال قدر علم را نمی

  

پاسخ صحیح است.

ي ساعت کننده

پاسخ صحیح است.

ي جبل ي تنگه

پاسخ صحیح است.

نواحی استوایی رخ میاین گونه تغییرات عمدتا در 

پاسخ صحیح است.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

پاسخ صحیح است.

پاسخ صحیح است.

طالب نیز مسمانان در محاصره

پاسخ صحیح است.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

مطالعات اجتماعی

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

ي چهارم باید اصالح شود. 

پاسخ صحیح است.

ژرف: ژرفا. گوا: گواه. درم:درهم.  

پاسخ صحیح است.

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

پاسخ صحیح است.

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

پاسخ صحیح است.

دقیقا باید بعد از مفعول بیاید.

پاسخ صحیح است.

 

پاسخ صحیح است.

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است

پاسخ صحیح است.

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

پاسخ صحیح است.

بقال براي علم ارزشی قائل نبود.  

پاسخ صحیح است.

شود که بقال قدر علم را نمی در تمامی ابیات بیان می

  

پاسخ صحیح است.

کننده

پاسخ صحیح است.

ي تنگه

پاسخ صحیح است.

این گونه تغییرات عمدتا در 

پاسخ صحیح است.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

پاسخ صحیح است.

پاسخ صحیح است.

طالب نیز مسمانان در محاصره

پاسخ صحیح است.

خواجه نصیر بیشترین نقش را در آشنایی پادشاهان مغول با فرهنگ اسالمی داشته است.

مطالعات اجتماعی

                                                                                                               

پاسخ صحیح است.

ي چهارم باید اصالح شود. 

پاسخ صحیح است.

ژرف: ژرفا. گوا: گواه. درم:درهم.  

پاسخ صحیح است.

حقه محل نگهداري جواهر، نیام محل نگهداري شمشیر و کنام محل زندگی پوپک است.   

پاسخ صحیح است.

ها به غنیمت شمردن وقت و داشته

پاسخ صحیح است.

دقیقا باید بعد از مفعول بیاید.

پاسخ صحیح است.

  کدام حرفت: پرسشی.

پاسخ صحیح است.

ي مرکب است بنابراین دانا متمم است به پیش حرف اضافه

پاسخ صحیح است.

گوهر در حکایت و تمامی ابیاات به جز بیت گزینه

پاسخ صحیح است.

بقال براي علم ارزشی قائل نبود.  

پاسخ صحیح است.

در تمامی ابیات بیان می

  

پاسخ صحیح است.

کننده طول جغرافیایی تعیین

پاسخ صحیح است.

ي تنگه آفریقا و اروپا به وسیله

پاسخ صحیح است.

این گونه تغییرات عمدتا در 

پاسخ صحیح است.

شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

پاسخ صحیح است.

پاسخ صحیح است.

طالب نیز مسمانان در محاصره داستان شعب ابی

پاسخ صحیح است.
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شاخص امید به زندگی همواره رشد داشته است.. اما شاخص توسعه کم رمق

پاسخ صحیح است. »4

پاسخ صحیح است. »3
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گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 
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گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 
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اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین 
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گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

ماند. اگر بخواهیماین  گرم آن نامحلول می
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گرم آن نامحلول می

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان 

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

  

   یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.
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گرم آن نامحلول می

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

شود. (دقت کنید افزایش میزان  ز دو برابر می

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این 

  

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

  .به این درس اختصاص دارند
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به این درس اختصاص دارند

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

گرم آن نامحلول می 2

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

اگر در این هنگام از کاغذ صافی استفاده کنیم 

ز دو برابر می
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ز دو برابر میشویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی
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هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

به این درس اختصاص دارند

  

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا 

شود یعنی 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

2ي  ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

شود. در جدول نمک پتاسیم یومید میزان این  دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

شود یعنی 

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

به این درس اختصاص دارند

  شود.

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کربن دي سولفید داریم. با سرد کردن محلول تا  100

شود یعنی 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

شود یعنی  برابر می

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان 

به این درس اختصاص دارند

شود. مجلس مراسم تحلیف برگزار می

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

100گرم کلروفرم و 

شود یعنی  گرم می

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر می

هاي کمتري نسبت به آب سبک وجود دارد پس میزان  گرم آن مقدار مولکول

  هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

به این درس اختصاص دارند

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کلروفرم و 

گرم می

  گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر می 

گرم آن مقدار مولکول

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

به این درس اختصاص دارند

  

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کلروفرم و 

گرم می 10

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

 6برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

گرم آن مقدار مولکول

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

به این درس اختصاص دارند

  . انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست.

گرم کلروفرم و 

10گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

  ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

گرم آن مقدار مولکول

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

به این درس اختصاص دارند 70

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

یابد که برگرفته از هویت فردي اوست. هاي مردم نهاد تجلی می

گرم کلروفرم و  12

گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

گرم آن مقدار مولکول

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

70تا 

  

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

هاي مردم نهاد تجلی می

12درجه 

گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

گرم آن مقدار مولکول

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

تا  54

  داد.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

هاي مردم نهاد تجلی می

درجه 

گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

گرم آن مقدار مولکول 100

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

54ردیف 

داد.ها را شکست 

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار می

هاي مردم نهاد تجلی می

درجه  20

گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت. 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم 

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

100

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

ردیف 

ها را شکست 

   

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

مجلس مراسم تحلیف برگزار میابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

  

هاي مردم نهاد تجلی می

20گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

گرم کربن دي سولفید 

گرم آب خواهیم داشت.  100

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

گیرد. در اواسط واکنش یعنی قبل از پایان یافتن تغییرات ظاهري در محلول هم  شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

100تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

ردیف 

ها را شکست 

 این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

   پذیري است.

   ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

هاي مردم نهاد تجلی می

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

گرم کربن دي سولفید  100

100درجه حل کنیم نیاز به 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت. 

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

ردیف  هاي

ها را شکست  ها پرتقالی

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پذیري است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

هاي مردم نهاد تجلی می ان در تأسیس سازمان

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

100دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

ي آهن خواهیم داشت.  بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

هاي سؤال

ها پرتقالی

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

  

پذیري است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

ان در تأسیس سازمان

    

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

    

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینه

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

    

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

    

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

سؤال

  پاسخ صحیح است.

ها پرتقالی

  پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

  پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

  پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

  پاسخ صحیح است.

  عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

  پاسخ صحیح است.

پذیري است.

  پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

  پاسخ صحیح است.

ان در تأسیس سازمان

  پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

  پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

ذرات مس و آهن خواهیم داشت. پس طبق گزینهسولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

  پاسخ صحیح است.

شویم با دو برابر شدن مقدار نمک افزایش دماي جوش نی طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

  پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

سؤال: 

پاسخ صحیح است.

ها پرتقالی شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است.

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است.

پذیري است. هاي جامعه

پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است.

ان در تأسیس سازمان

پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

: علوم تجربی

پاسخ صحیح است.

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است.

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است.

هاي جامعه

پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است.

ان در تأسیس سازمان

پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است. 

علوم تجربی

پاسخ صحیح است.

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است.

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است.

هاي جامعه

پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است.

ان در تأسیس سازمان

پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به 

پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

هاي اکسیژن در آب نسبت به آب سنگین بیشتر است.  ها و در نتیجه اتم

علوم تجربی

پاسخ صحیح است.

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است.

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است.

هاي جامعه این مورد یکی از مثال

پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است.

ان در تأسیس سازمانهویت اجتماعی کامر

پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

درجه حل کنیم نیاز به  دو گرم را در آب صفر

پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در 

ها و در نتیجه اتم

علوم تجربی

پاسخ صحیح است.

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است.

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است.

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است.

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است.

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است.

این مورد یکی از مثال

پاسخ صحیح است.

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است.

هویت اجتماعی کامر

پاسخ صحیح است.

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

دو گرم را در آب صفر

پاسخ صحیح است.

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن 

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.

تر بود مولکول آب سنگین پس در  با توجه به سنگین

ها و در نتیجه اتم

علوم تجربیهاي 

پاسخ صحیح است. »2

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

پاسخ صحیح است. »4

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

پاسخ صحیح است. »2

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

پاسخ صحیح است. »3

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

پاسخ صحیح است. »4

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

پاسخ صحیح است. »

این مورد یکی از مثال

پاسخ صحیح است. »1

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

پاسخ صحیح است. »4

هویت اجتماعی کامر

پاسخ صحیح است.» 3

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید 

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

دو گرم را در آب صفر

پاسخ صحیح است.» 2

ي آهن در کات کبود محلول سولفات مس یا همان کات کبود در یک واکنش جانشینی ساده تبدیل به سولفات آهن  با ریختن براده

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

پاسخ صحیح است.» 4

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش 

پاسخ صحیح است.» 2

با توجه به سنگین

ها و در نتیجه اتم

هاي  سؤال

2« ي

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

4« ي

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

2« ي

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

3« ي

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

4« ي

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

»1« ي

این مورد یکی از مثال

1« ي

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است.

4« ي

هویت اجتماعی کامر

3«ي 

گرم محلول کلروفرم در کربی دي سولفید  112

دماي صفر درجه مقدار کلروفرم حل شده 

دو گرم را در آب صفر

2«ي 

با ریختن براده

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

4«ي 

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می

برابر شده و میزان آب نصف شده پس میزان افزایش دماي جوش  

2«ي 

با توجه به سنگین

ها و در نتیجه اتم

سؤال

ي گزینه

شاه عباس اول به کمک انگلیسی

ي گزینه

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

ي گزینه

انقالب کبیر فرانسه کمترین تأثیر را بر اوضاع داخلی کشورمان داشت

ي گزینه

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

ي گزینه

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.

ي گزینه

این مورد یکی از مثال

ي گزینه

ترین ترتیب عقیده، ارزش و هنجار است. مناسب

ي گزینه

هویت اجتماعی کامر

ي  گزینه

112
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دو گرم را در آب صفر

ي  گزینه

با ریختن براده

شود. یعنی آهن به جاي مس در ترکیب قرار می

سولفات مس، هم سولفات آهن و هم 

بر روي کاغذ صافی هم ذرات مس و هم براده

ي  گزینه

طبق جدول سدیم کلرید متوجه می

دماي جوش نه خود آن) و با دو برابر شدن مقدار آب میزان افزایش دماي جوش نصف می
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ي  گزینه

با توجه به سنگین
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گزینه
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گزینه

این اتفاق در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه افتاد.

گزینه
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گزینه

ابتدا رئیس جمهور توسط رهبر تنفیذ و سپس در 

گزینه

عکس فوق در مورد قوه قضائیه است.
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B  و 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

ي اولیه و 

8 6 100 10 

10

8
 

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

 Bهاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

ي اولیه و 

  2 28 6 100 10


10

1 25
8

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

ي اولیه و  ي نقطه

  2 28 6 100 10

/
10

1 25
8

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

  

ي نقطه

  2 28 6 100 10

/1 25

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

  دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

ي نقطه آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

  8 6 100 10

/1 25

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

  8 6 100 10

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

  8 6 100 10

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف 

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر 

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

  8 6 100 10

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

ي زیراقیانوسی در منطقه الف  شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

روي آن را پر کرده است. سپس 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

شود. اما آینه یک جسم کدر  ي سبز دیده می

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

A  روي آن را پر کرده است. سپس

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

ي سبز دیده می

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

Aي 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

ي سبز دیده می

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

  توان ساخت

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

  

ي  روي آن قرار گرفته است و الیه

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

ي سبز دیده می

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

گرده دارند؛ بنابراین توانایی ساخت دانه را  

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

  

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق 

توان ساخت

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

  آورد. 

روي آن قرار گرفته است و الیه

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

ي سبز دیده می کند. پس روي آن یک ناحیه

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

5و  

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

  دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین بیرونی هستند پس در مناطق  هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

توان ساخت

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

آورد.  ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي 

کند. پس روي آن یک ناحیه

گاه)  کمتر از شیر است. زیرا نیاز به سرعت  تا مفصل (نیروي تکیه

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

 4و 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

توان ساخت هاي گرانیت و گابرو را می

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

  ها نفوذ کرده است. 

دهد تا دوباره ارتفاع برود اما المپ  از انرژي  هاي آب انرژي می

کند. پس روي آن یک ناحیه

تا مفصل (نیروي تکیه

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

  متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

و  2ل نادرست است. سرده 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

ها نفوذ کرده است. 

هاي آب انرژي می

کند. پس روي آن یک ناحیه

تا مفصل (نیروي تکیه

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است. 

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

ها نفوذ کرده است. 

هاي آب انرژي می

کند. پس روي آن یک ناحیه

تا مفصل (نیروي تکیه

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده 

چیز ندارد (خزه) بنابراین گزینه ي دوم نیز نادرست است.  برگ حقیقی و هیچ

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

شونده اقیانوسی است. در اثر زلزله هاي نزدیک

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

ها نفوذ کرده است. 

هاي آب انرژي می

کند. پس روي آن یک ناحیه

تا مفصل (نیروي تکیه

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده 

برگ حقیقی و هیچ

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این 

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

هاي نزدیک

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

روي آن قرار گرفته است و الیه

ها نفوذ کرده است. 

هاي آب انرژي می

کند. پس روي آن یک ناحیه

تا مفصل (نیروي تکیه 

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده 

برگ حقیقی و هیچ

دار یعنی مخروطیان است.

تحرکی این خرچنگ در فصل تولید مثل، زمستان فصل تولید مثل این  با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

هاي نزدیک

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

B روي آن قرار گرفته است و الیه

ها نفوذ کرده است. 

هاي آب انرژي می شود و به قطره

کند. پس روي آن یک ناحیه

 ي عضله

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده 

برگ حقیقی و هیچ

دار یعنی مخروطیان است. جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می

هاي نزدیک ي ب الیه

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

Bي 

ها نفوذ کرده است.  به درون این الیه

شود و به قطره

کند. پس روي آن یک ناحیه کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

ي عضله

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

آمده است. اما خود درخت کامل سقوط کرده است. فاصله متر به پایین

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ل نادرست است. سرده ي او

برگ حقیقی و هیچ

جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

هاي گرانیت و گابرو را می سنگ

ي ب الیه

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

ي  به وجود آمده است. سپس الیه

به درون این الیه

شود و به قطره

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

ي عضله دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است

متر به پایین

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ي او

برگ حقیقی و هیچ 3ي سوم نیز نادرست است. سرده 

جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

سنگ

ي ب الیه

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

به وجود آمده است. سپس الیه

به درون این الیه

شود و به قطره

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

  کند. 

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

دهد. یعنی مزیت مکانیکی آن کمتر از مزیت مکانیکی پاي شیر است بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

متر به پایین

  

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ي او آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

D سنگ

ي ب الیه هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می

به وجود آمده است. سپس الیه

به درون این الیه

شود و به قطره یي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

کند.  صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

متر به پایین 2

  ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ

A  وD

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

ي ب در اطراف آن آتشفشان به وجود می آید و الیه فرو رفته در منطقه

به وجود آمده است. سپس الیه

به درون این الیه  

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

2ي درخت 

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

جزو تیره بدون گل دانه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

هاي آذرین درونی و بازالت و ریولیت جزو سنگ که گرانیت و گابرو جزو سنگ

Aهاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

به وجود آمده است. سپس الیه

   E  

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

ي درخت 

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

  

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

جزو تیره بدون گل دانه 4

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

    

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

    

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

    

به وجود آمده است. سپس الیه

  ها را شکسته و قسمت

    

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

  

    

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

    

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

    

ي درخت 

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

    

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

  شود. 

    

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

4دار و سرده 

    

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

  پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

  پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

  پاسخ صحیح است.

به وجود آمده است. سپس الیه

ها را شکسته و قسمت

  پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

  کند

  پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

  پاسخ صحیح است.

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

  پاسخ صحیح است.

ي درخت  ثانیه سنجاب روي تنه

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

  پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

شود.  ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

  پاسخ صحیح است.

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

دار و سرده 

  پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

پاسخ صحیح است.

به وجود آمده است. سپس الیه

ها را شکسته و قسمت

پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

کند ها استفاده می

پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.

ثانیه سنجاب روي تنه

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.

آونددار هستند. پس گزینه

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

دار و سرده 

پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

پاسخ صحیح است.

C به وجود آمده است. سپس الیه

ها را شکسته و قسمت

پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

ها استفاده می

پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.

ثانیه سنجاب روي تنه

ي فیثاغورس برابر است با:

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.

آونددار هستند. پس گزینه 5و 

ي سوم نیز نادرست است. سرده 

دار و سرده  جو تیره گلداران دانه

پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                           

پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

پاسخ صحیح است.

Cي 

ها را شکسته و قسمت

پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

ها استفاده می

پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.

ثانیه سنجاب روي تنه

ي فیثاغورس برابر است با: ثانویه سنجاب طبق رابطه

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با:

پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.

و  4و 

ي سوم نیز نادرست است. سرده  هم دارند. بنابراین گزینه

جو تیره گلداران دانه

پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                                                                                                               

پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه

آید و الیه فرو رفته در منطقه

پاسخ صحیح است.

ي  ابتدا الیه

ها را شکسته و قسمت

پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

ها استفاده می الکتریکی و الکترون

پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.

دود پس بازوي محرك آن یعنی فاصله تر می

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.

ثانیه سنجاب روي تنه

ثانویه سنجاب طبق رابطه

متر جابجا شده است. پس سرعت متوسط سنجاب برابر است با: 10

پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.

و  2

هم دارند. بنابراین گزینه

جو تیره گلداران دانه

پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

                 

پاسخ صحیح است.

که گرانیت و گابرو جزو سنگ

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.

هاي دورشونده اقیانوسی و منطقه ي الف الیه

آید و الیه فرو رفته در منطقه آبتاز به وجود می

پاسخ صحیح است.

ابتدا الیه

ها را شکسته و قسمت این الیه

پاسخ صحیح است.

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

الکتریکی و الکترون

پاسخ صحیح است.

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.

تر می

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.

ثانیه سنجاب روي تنه 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

10بنابراین سنجاب 

پاسخ صحیح است.

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.

2طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

جو تیره گلداران دانه

پاسخ صحیح است.

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

  

             

پاسخ صحیح است.» 3

که گرانیت و گابرو جزو سنگ باتوجه به این

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق 

پاسخ صحیح است.» 1

ي الف الیه

آبتاز به وجود می

پاسخ صحیح است.» 4

EDABC ،ابتدا الیه

این الیه

پاسخ صحیح است.» 3

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م

الکتریکی و الکترون

پاسخ صحیح است.» 4

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

پاسخ صحیح است.» 1

تر می یوزپلنگ سریع

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

پاسخ صحیح است.» 1

 8در مدت این 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

بنابراین سنجاب 

پاسخ صحیح است.» 2

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

پاسخ صحیح است.» 4

طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

جو تیره گلداران دانه

پاسخ صحیح است.» 2

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

  خرچنگ است.

             

3«ي 

باتوجه به این

هاي بازالت و ریولیت و در مناطق  سنگ

1«ي 

ي الف الیه

آبتاز به وجود می

4«ي 

EDABC

D این الیه

3«ي 

ي آب نور خورشید باعث بخار شدن آب م در چرخه

الکتریکی و الکترون

4«ي 

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

1«ي 

یوزپلنگ سریع

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

1«ي 

در مدت این 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

بنابراین سنجاب 

2«ي 

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

4«ي 

طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

جو تیره گلداران دانه 

2«ي 

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

خرچنگ است.

             

ي  گزینه

باتوجه به این

سنگ 

ي  گزینه

ي الف الیه منطقه

آبتاز به وجود می

ي  گزینه

EDABC

Dگسل 

ي  گزینه

در چرخه

الکتریکی و الکترون

ي  گزینه

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

ي  گزینه

یوزپلنگ سریع

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

ي  گزینه

در مدت این 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

بنابراین سنجاب 

ي  گزینه

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

ي  گزینه

طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

 2سرده 

ي  گزینه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

خرچنگ است.

                

گزینه

باتوجه به این

 C 

گزینه

منطقه

آبتاز به وجود می

گزینه

EDABC

گسل 

گزینه

در چرخه

الکتریکی و الکترون

گزینه

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

گزینه

یوزپلنگ سریع

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

گزینه

در مدت این 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

بنابراین سنجاب 

گزینه

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

گزینه

طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

سرده 

گزینه

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

خرچنگ است.
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گزینه  -5

باتوجه به این

 

گزینه  -5

منطقه

آبتاز به وجود می

گزینه  -60

EDABC

گسل 

گزینه  - 61

در چرخه

الکتریکی و الکترون

گزینه  -62

کاغذ یک جسم کدر است که نور را به صورت نامنظم بازتاب می

صیقلی است که نور را به صورت منظم بازتاب می

گزینه  -63

یوزپلنگ سریع

بیشتري دارد. پس نیرو را به میزان کمتري افزایش می

گزینه  - 6

در مدت این 

ثانویه سنجاب طبق رابطه

بنابراین سنجاب 

گزینه  -65

سرعت ماشین افزوده شده است و چون نیروي خالص وارد بر ماشین ثابت است پس شتاب ماشین ثابت است. با افزایش سرعت جابجایی 

ماشین نیز در زمان ثابت اقزوده می

گزینه  -66

طبق جدول سرده 

هم دارند. بنابراین گزینه

سرده 

گزینه  -67

با توجه به افزایش قابل توجه این گونه روي بدن خرچنگ ماده و کم

خرچنگ است.

  

 

    

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

 
www.DarsYad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

   

 .

 

 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

   

 

  6
 

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x ) 

x n .

 8کاغذ از این 

12 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4

2 0 2


 

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

االضالعی 

6  

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 2

x n 

کاغذ از این 

12کاغذ از این 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4

2 0 2





ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

االضالعی 

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

x n 

کاغذ از این 

کاغذ از این 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4

2 0 2


 



ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

االضالعی 

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

xبا  n  7

کاغذ از این  

کاغذ از این 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4

2 0 2
 

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

االضالعی  متساوي

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

با . مجموع اعداد قطر برابر است   7

16 

کاغذ از این  24

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4
2

2 0 2
 

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

متساوي

کند. که این رابطه از 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

7. مجموع اعداد قطر برابر است 

ي زوج دارند. بنابراین 

24ي زوج دارند. بنابراین 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

7 3 4
2

2 0 2
 

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

متساوي ضلعی را محاسبه کنیم. در واقع کافی است ارتفاع مثلث

کند. که این رابطه از  کند. و خرچنگ نیز به یافتن غذا براي این مووجود کمک می

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

. مجموع اعداد قطر برابر است 

ي زوج دارند. بنابراین 

ي زوج دارند. بنابراین 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

2

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

ضلعی را محاسبه کنیم. در واقع کافی است ارتفاع مثلث

کند. و خرچنگ نیز به یافتن غذا براي این مووجود کمک می

  آورند. 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         2 2 21 2 4 1 1 2 2 2 2

. مجموع اعداد قطر برابر است 

ي زوج دارند. بنابراین 

ي زوج دارند. بنابراین 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ضلعی از هر کدام از رئوس آن برابر با 

ضلعی را محاسبه کنیم. در واقع کافی است ارتفاع مثلث

کند. و خرچنگ نیز به یافتن غذا براي این مووجود کمک می

آورند. 

ها با صفر برابر باشد. ابتدا با استفاده از اتحاد مزدوج عبارت را تا حد 

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         1 2 4 1 1 2 2 2 2

. مجموع اعداد قطر برابر است 

ي زوج دارند. بنابراین 

ي زوج دارند. بنابراین 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 
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ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         1 2 4 1 1 2 2 2 2

ریشه آن صحیح و 

کنیم. مجموع اعداد سطر وسط برابر است با 

  

ي  به میز شماره

کاغذ داریم. 

4ي 

کاغذ داریم. 36

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم: 

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

ضلعی منتظم به دست می

ي مرکز تا یکی از اضالع 

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

71 هاي ردیف

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         1 2 4 1 1 2 2 2 2

ریشه آن صحیح و 

کنیم. مجموع اعداد سطر وسط برابر است با 

  تواند برابر با صفر باشد. 

به میز شماره

 24کاغذ فرد در مجموع 

ي  به میز شماره

36کاغذ فرد در مجموع 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم: 

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

  

ضلعی منتظم به دست می 

ي مرکز تا یکی از اضالع 

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

هاي ردیف

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )         1 2 4 1 1 2 2 2 2

ریشه آن صحیح و 

کنیم. مجموع اعداد سطر وسط برابر است با 

تواند برابر با صفر باشد. 

به میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

به میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم: 

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

3 2  

 6هاي بیرونی یک 

ي مرکز تا یکی از اضالع 

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

هاي ردیف

    

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

    

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

    

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

  

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

  

(x )(x )(x ) (x )(x )(x )(x )(x )(x )1 2 4 1 1 2 2 2 2

ریشه آن صحیح و  4

  

کنیم. مجموع اعداد سطر وسط برابر است با 

تواند برابر با صفر باشد. 

  

به میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

به میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم: 

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

5 3

  

هاي بیرونی یک 

ي مرکز تا یکی از اضالع 

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

هاي ردیف

  پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

  پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

  پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

  پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

  کنیم؛ بنابراین داریم: 

4ریشه دارد که 

  پاسخ صحیح است. 

کنیم. مجموع اعداد سطر وسط برابر است با  گذاري می

تواند برابر با صفر باشد. 

  پاسخ صحیح است. 

به میز شماره 2ي 

کاغذ فرد در مجموع 

به میز شماره 3

کاغذ فرد در مجموع 

  خ صحیح است. 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم: 

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

  پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

1  ،5

  پاسخ صحیح است. 

هاي بیرونی یک 

ي مرکز تا یکی از اضالع  متر است. کافی است فاصله

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

هاي ردیف سؤال

پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم: 

ریشه دارد که 

پاسخ صحیح است. 

گذاري می

تواند برابر با صفر باشد. 

پاسخ صحیح است. 

ي  ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

3ي  ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

خ صحیح است. 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو 

ها محاسبه کنیم؛ بنابراین داریم:  نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

10 3 1

پاسخ صحیح است. 

هاي بیرونی یک 

متر است. کافی است فاصله

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

سؤال

پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم: 

ریشه دارد که 

پاسخ صحیح است. 

گذاري می

تواند برابر با صفر باشد. 

پاسخ صحیح است. 

ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع 

خ صحیح است. 

کنند. بنابراین شیب پرتو نور پس از هر بار بازتاب در یک منفی ضرب خواهد شد. بنابراین کافی است شیب پرتو  محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

 ،10

پاسخ صحیح است. 

هاي بیرونی یک  از متصل کردن مراکز دایره

متر است. کافی است فاصله

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

سؤال: ریاضیات

پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

  

پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم: 

ریشه دارد که 

پاسخ صحیح است. 

گذاري می نام

تواند برابر با صفر باشد.  تنها می

پاسخ صحیح است. 

ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع  8

ها از میز شماره

کاغذ فرد در مجموع  12

خ صحیح است. 

محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

5 1 ،

پاسخ صحیح است. 

از متصل کردن مراکز دایره

متر است. کافی است فاصله

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم:

ریاضیات

پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

  جنس همیاري است. 

پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم: 

ریشه دارد که  6بنابراین عبارت فوق 

پاسخ صحیح است. 

n نام

تنها می

پاسخ صحیح است. 

ها از میز شماره

8شود. با 

ها از میز شماره

12شود. با 

خ صحیح است. 

محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

 ،6 5

پاسخ صحیح است. 

از متصل کردن مراکز دایره

متر است. کافی است فاصله

متر را با استفاده از قضیه فیثاغورس محاسبه کنیم: سانتی

ریاضیات

پاسخ صحیح است.

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

جنس همیاري است. 

پاسخ صحیح است.

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می

پاسخ صحیح است.

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم:  امکان ساده می

بنابراین عبارت فوق 

پاسخ صحیح است. 

nعدد وسط مربع را 

تنها می 

پاسخ صحیح است. 

ها از میز شماره

شود. با 

ها از میز شماره

شود. با 

خ صحیح است. پاس

محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

2 1 ،

پاسخ صحیح است. 

از متصل کردن مراکز دایره

متر است. کافی است فاصله

سانتی 

ریاضیاتهاي 

پاسخ صحیح است.» 1

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می

جنس همیاري است. 

پاسخ صحیح است.» 4

ها از طریق سوزاندنماده آلی توسط اکسیژن انرژي نهفته موجود در این مواد را به دست می کننده

پاسخ صحیح است.» 4

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

پاسخ صحیح است. » 3

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

کنیم؛ بنابراین داریم: امکان ساده می

بنابراین عبارت فوق 

پاسخ صحیح است. » 2

عدد وسط مربع را 

 x بنابراین عدد

پاسخ صحیح است. » 4

ها از میز شماره در انتقال کاغذ

شود. با  میکاغذ ایجاد 

ها از میز شماره در انتقال کاغذ

شود. با  کاغذ ایجاد می

پاس» 1

محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. » 1

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:

15 2

پاسخ صحیح است. » 4

از متصل کردن مراکز دایره

متر است. کافی است فاصله

 2به طول ضلع 

هاي 

1«ي 

رسد این موجود به استتار خرچنگ کمک می به نظر می

جنس همیاري است. 

4«ي 

کننده

4«ي 

با تغییر محیط زیست باکتري توانسته است تغییر پیدا کند و دستور

3«ي 

ضرب چند عبارت جبري زمانی صفر خواهد بود که حداقل یکی از آن

امکان ساده می

بنابراین عبارت فوق 

2«ي 

عدد وسط مربع را 

بنابراین عدد

4«ي 

در انتقال کاغذ

کاغذ ایجاد 

در انتقال کاغذ

کاغذ ایجاد می

1«ي 

محورها مانند آینه عمل می

نور را در بر خورد با محور عرض

پس از دو باربازتاب شیب دو بار در منفی ضرب خواهد شد و با همین شیب برابر خواهد بود. 

1«ي 

طول، عرض و ارتفاع مستطیل باید متفاوت باشد. به ترتیب طول و عرض و ارتفاع:
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امتیاز بین دو تیم تقسیم خواهد شد. 

ت در هر بازي 
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تر باشد. 

الساقین قرار گرفته باشد که سعید و تیرك دروازه دو رأس دیگر 
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قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

ي هر بازي مساوي باشد. 

0امتیاز و تیم دیگر 

هایی که در آن

  

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

االضالع ایجاد خواهد شد. با دوران متوازي

عضوي زیرمجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

الساقین قرار گرفته باشد که سعید و تیرك دروازه دو رأس دیگر 

متر خواهد بود. بنابراین فاصله

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

ي هر بازي مساوي باشد. 

امتیاز و تیم دیگر 

هایی که در آن

  ها وجود دارد. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

االضالع ایجاد خواهد شد. با دوران متوازي

عضوي زیرمجموعه 5

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

الساقین قرار گرفته باشد که سعید و تیرك دروازه دو رأس دیگر  افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

متر خواهد بود. بنابراین فاصله

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

ي هر بازي مساوي باشد.  بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز و تیم دیگر 

هایی که در آن امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

ها وجود دارد. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

االضالع ایجاد خواهد شد. با دوران متوازي

5ي 

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

متر خواهد بود. بنابراین فاصله

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز و تیم دیگر 

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

ها وجود دارد. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

االضالع ایجاد خواهد شد. با دوران متوازي

ي  عضوي و مجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

متر خواهد بود. بنابراین فاصله

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز و تیم دیگر  

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

ها وجود دارد. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

االضالع ایجاد خواهد شد. با دوران متوازي ها به یکدیگر یک متوازي

عضوي و مجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

متر خواهد بود. بنابراین فاصله 20

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

 3ها 

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

ها وجود دارد.  حالت متفاوت براي انجام بازي

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

عضوي و مجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

20بنابراین نیمی از آن 

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

ها  امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

ها فرد است را از کل حاالت کم می شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

عضوي و مجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

  همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

بنابراین نیمی از آن 

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم. 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

عضوي و مجموعه 

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

بنابراین نیمی از آن 

متر است. حال کافی است طول ساق را با استفاده از فیثاغورس محاسبه کنیم.  

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

 5ي 

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

بنابراین نیمی از آن 

 24الساقین 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

ي  ي مجموعه

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

بنابراین نیمی از آن 

الساقین 

                                                                                                           

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

  

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

  

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

ها به یکدیگر یک متوازي

  

ي مجموعه

  

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

  

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

بنابراین نیمی از آن  

الساقین 

                                                                                                           

  پاسخ صحیح است. 

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با 

  پاسخ صحیح است. 

بازي انجام خواهد شد. اگر نتیجه 6

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي

حالت متفاوت براي انجام بازي

  پاسخ صحیح است. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

  پاسخ صحیح است. 

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

  پاسخ صحیح است. 

ها به یکدیگر یک متوازي خط

  

  پاسخ صحیح است. 

ي مجموعه

  پاسخ صحیح است. 

  پاسخ صحیح است. 

الساقین باشد. پاسخ به این وابسته است که قاعده مثلث حاصل ممکن است متساوي

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

  پاسخ صحیح است. 

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي

 متر است

الساقین  ي مثلث متساوي

                                                                                                           

پاسخ صحیح است. 

قرمز هستند. بنابراین حداقل تعداد اعداد قرمز برابر با  7

پاسخ صحیح است. 

6تیمی 

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

امتیاز. بنابراین کافی است تعداد بازي 3

حالت متفاوت براي انجام بازي

پاسخ صحیح است. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

  

پاسخ صحیح است. 

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

پاسخ صحیح است. 

خط از وصل کردن متوالی دو سر پاره

  خط دوم منطبق خواهد شد. 

پاسخ صحیح است. 

ي مجموعه عضوي زیرمجموعه

  

پاسخ صحیح است. 

پاسخ صحیح است. 

مثلث حاصل ممکن است متساوي

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

پاسخ صحیح است. 

افتد که حسین دقیقا بر روي رأس متساوي کمترین فاصله زمانی اتفاق می

متر است

ي مثلث متساوي

                                                                                                           

پاسخ صحیح است. 

7در بدترین حالت تنها مضارب 

پاسخ صحیح است. 

تیمی  

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

3دو حالت دارد.. یا دو امتیاز یا 

حالت متفاوت براي انجام بازي 7تواند باشد. بنابراین 

پاسخ صحیح است. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

  با:بنابراین احتمال برابر است 

پاسخ صحیح است. 

هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و 

پاسخ صحیح است. 

از وصل کردن متوالی دو سر پاره

خط دوم منطبق خواهد شد. 

پاسخ صحیح است. 

عضوي زیرمجموعه

  عضوي خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

پاسخ صحیح است. 

مثلث حاصل ممکن است متساوي

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

پاسخ صحیح است. 

کمترین فاصله زمانی اتفاق می

متر است 40

ي مثلث متساوي

                                                                                                           

پاسخ صحیح است. 

در بدترین حالت تنها مضارب 

پاسخ صحیح است. 

 4در مجموع در هر گروه 

امتیاز) اگر بازي برنده داشته باشد یکی از تیم

دو حالت دارد.. یا دو امتیاز یا 

تواند باشد. بنابراین 

پاسخ صحیح است. 

صورتی حاصلضرب زوج خواهد بود که یکی از ارقام زوج باشد. براي حل سوال از اصل متمم استفاده می

شماریم و سپس اعدادي که هر دو رقم آن

بنابراین احتمال برابر است 

پاسخ صحیح است. 

1

2
هستند. بنابراین قدرت خروج ثلث حالت قبلی است. بنابراین تعداد شیرها ثلث حالت قبلی و  

پاسخ صحیح است. 

از وصل کردن متوالی دو سر پاره

خط دوم منطبق خواهد شد. 

پاسخ صحیح است. 

عضوي زیرمجموعه

عضوي خواهد بود. 

پاسخ صحیح است. 

پاسخ صحیح است. 

مثلث حاصل ممکن است متساوي

همچنین همین اتفاق باید در مثلث دیگر افتاده باشد.

پاسخ صحیح است. 

کمترین فاصله زمانی اتفاق می

40آان باشند. عرض زمین 

ي مثلث متساوي
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