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اساس اساتن آذبرایجان شرقی

)قرآن ـ درس های 5، 9 و 10(- 1 کِر« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  ترجمۀ صحیح کلمات »یَحَتِسُب / َسبْح / َحسُب / ُمدَّ
2( کافی است / کار و تالش / گمان کرد / پندگیرنده 1( گمان می کند / طوالنی / کافی نیست / پنددهنده 
4( کافی است / طوالنی / گمان می کرد / پنددهنده 3( گمان می کند / کار و تالش / کافی است / پندگیرنده 

)قرآن ـ درس های 1، 7، 8 و 9(- 2 با توجه به نکاتی که آموخته اید، کدام گزینه صحیح تر ترجمه شده است؟ 
گر پرسیدی از آنها. 2( »لَئِن َسألتَُهم«: قطعاً ا ل َعلَی اهللِ«: کسی که توکل می کند بر خدا.  1( »َمن یَتََوکَّ

4( »لَِیعلََم اهلُل«: تا بشناسد خدا. گر می دانستند.  3( »اِن ُکنتُم تَعلَمون«: ا

)قرآن ـ درس 10(- 3 ترجمۀ صحیح ترکیب »َو اَطیعوِن« را انتخاب کنید. 
2( و اطاعت کنید ما را 1( و اطاعت کنید مرا  
4( و اطاعت کنند ما را 3( و اطاعت می کنند مرا  

)قرآن ـ درس 8(- 4 ترجمۀ صحیح ترکیب روبه رو را انتخاب کنید: »اِبَتغوا« 
4( بجویند 3( بجویید  2( می جوید  1( می جویند 

)پیام های آسمان ـ درس 7(- 5 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 
1( نمازگزار می تواند در هنگام نماز به دیگران سالم کند.

2( گریه کردن برای آمرزش گناهان در هنگام نماز با صدای بلند نماز را باطل می کند.
گر نمازگزار سهواً و به مقدار کم صورت نماز را به هم بزند نمازش باطل می شود. 3( ا

4( خنده با صدای بلند که عمدی نباشد نماز را باطل می کند.

)پیام های آسمان ـ درس 5(- 6 منبع فتوای فقها کدام است؟ 
2( قرآن و احادیث معصومین 1( قرآن و اصول عقلی  
4( عقل و نقل روایات صحیح 3( اصول عقلی و احادیث معصومین  

)پیام های آسمان ـ درس 1(- 7 کرم )ص( »ما َعَرفْناَک َحقَّ مَعْرَِفِتَک«، گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.  با توجه به مفهوم حدیث پیامبر ا
1( انسان به دلیل توانایی های محدود، هیچ شناختی از آفریدگار خود ندارد.

2( تمام انسان ها توانایی شناخت کامل از آفریدگار را دارند.
3( به دلیل عدم وجود منابع شناخت، انسان هیچ گاه در پی شناخت آفریدگار خویش نبوده است.

4( انسان به دلیل توانایی های محدود، توان شناخت کامل آفریدگار نامحدود خود را ندارد.

)پیام های آسمان ـ درس 2(- 8 هنگامی که ......... در قلب پیدا شود ......... در انسان ایجاد خواهد شد. 
2( معرفتی کامل - شناخت به خدا 1( معرفتی کامل - تحولی شگرف  

4( جوانه های ایمان - شناخت به خدا 3( جوانه های ایمان - تحولی شگرف  

وقتی که گروهی از انسان های بی ایمان و زیاده خواه به قدرتی می رسند، خیلی زود به جنگ و تجاوز روی می آورند، در فرهنگ اسالمی - 9
)پیام های آسمان ـ درس 12( این گروه چه نامیده می شوند؟ 

4( فاسد 3( فاسق  2( فاجر  1( باطل 

)پیام های آسمان ـ درس 3(- 10 عبارت زیر به کدام پیامبر الهی و به کدام یک از ویژگی های پیامبران اشاره دارد؟ 
»مردم زمان خود را 950 سال به یکتاپرستی دعوت کرد و بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت.«

2( حضرت ابراهیم - تسلیم امر خدا 1( حضرت نوح - تسلیم امر خدا  
4( حضرت نوح - استقامت و پایداری 3( حضرت ابراهیم - مبارزه با عقاید باطل 
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پاسخنامه
اساتن آذبرایجان شرقی

۳ »یَحْتَِسُب«: گمان می کند / »َسبْح«: کار و تالش / »حَْسُب«:  �نۀ گ 1 
کِر«: پندگیرنده کافی است/ »ُمدَّ

۴ ترجمۀ صحیح گزینه ها: �نۀ گ 2  
گزینۀ »1«: هرکس )کسی که( بر خدا توّکل کند.

گر از آنها می پرسیدی )بپرسی( گزینۀ »2«: ا
گر می دانستید )بدانید( گزینۀ »3«: ا

گزینۀ »4«: تا خدا مشّخص کند، تا خدا بشناسد.
وقایه( که دارای  )نون  نون  باشیم که حرف  توّجه داشته  باید   ۱ �نۀ گ 3 
نگهدارندۀ  و  است  فعل  به  وحده  متکّلم  ضمیر  اّتصال  نشان دهندۀ  است،  کسره 
معنای »من«  به  و  نکند  تغییر  ما  فعل  آخرِ  تا حرکت حرِف  است  کسره  صدای 
اَطیُعونی«. همچنین  می باشد. در حقیقت، ترکیب به این صورت بوده است: »و 
اطاعت  من  از  »و  معنای  به  اَطیُعوِن«  »َو  بنابراین  می باشد؛  امر  »اَطیعُوا«  فعل 

کنید« و یا به گویشی دیگر، »و اطاعت کنید مرا« می باشد.
»بجویید،  معنای  به  می باشد  مذّکر  جمع  امر  فعل  »اِبتَغوا«   ۳ �نۀ گ 4 

طلب کنید«.
۳ �نۀ گ 5 

گزینۀ »1«: نمازگزار نباید در حال نماز به دیگران سالم کند.
گزینۀ »2«: گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز، چه آهسته باشد و چه 

با صدای بلند، عمل پسندیده ای است.
گزینۀ »4«: لبخند زدن یا خندۀ با صدا که عمدی نباشد، نماز را باطل نمی کند.

۲ فتواهای فقها برگرفته از قرآن و احادیث معصومان است. �نۀ گ 6 
۴ ترجمۀ حدیث شریف: »آن چنان که شایستۀ معرفت توست،  �نۀ گ 7 

تو را نشناختیم.«
ما به قدر توان و درک خود، می توانیم به شناختی محدود از خداوند دست یابیم.

۳ هنگامی که جوانه های ایمان در قلب ما پدیدار شود، تحّولی  �نۀ گ 8 
شگرف در درون خود احساس خواهیم کرد که گویی، تولّدی دوباره یافته ایم.

۱ این گروه که در فرهنگ اسالم »باطل« نامیده می شوند، همواره  �نۀ گ 9 
بیشترین دشمنی را با حق دارند.

۴ حضرت نوح بارها توسط مردم مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار  �نۀ گ 10 

گرفت، ولی چون می دانست وعدۀ الهی حق است، استقامت کرد و ساختن کشتی 
را متوقف نکرد تا اینکه زمان وعدۀ خداوند فرا رسید.

۲ جامعه نیز مانند کشتی است و مردم آن همچون سرنشینان  �نۀ گ 11 

گر در جامعه،  ا برای همین  به هم گره خورده است.  آنها  کشتی اند که سرنوشت 
شخصی بخواهد قوانین الهی یا اجتماعی را زیر پا گذارد، نمی توان به سادگی از 

کنار خطا و گناه وی گذشت.
۳ امام صادق )ع( می فرمایند: »... بر مردم واجب است از فقیهان  �نۀ گ 12 

پرهیزکار، که از دین خود محافظت و برخالف هوای نفس خود رفتار می کنند و 
مطیع دستور خداوند هستند، پیروی کنند.«

۱ �نۀ گ 13 

۳ آشنا کردن مردم با معارف دینی، دفاع از کشورهای اسالمی،  �نۀ گ 14 

تربیت دانشمندان علوم دینی، تألیف و توزیع کتاب های دینی و ... از مواردی است 
که خمس می تواند صرف آن شود.

۲ خداوند، امام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان  �نۀ گ 15 

مردم می فرستد.

فیلم آموزشی درس 
فارسی از طریق اسکن 

QRcode روبه رو  

۳ معنی درست واژه ها: �نۀ گ 16 

آوخ: آه و افسوس / َزهره: شهامت / گردون: آسمان، فلک / محبس: زندان / هَزار: بلبل

۳ »کار« در سایر کلمات، اسم و در »گل کاری« بن مضارع کاشتن است. �نۀ گ 17 

۱ غریب: ناآشنا و بیگانه / قریب: نزدیک �نۀ گ 18 

خار: تیغ گل / خوار: پست
بهر: برای / بحر: دریا

با توجه به معنی عبارت، کلمات گزینۀ »1« مناسب هستند.

»جمع  دوم،  ستون  کلمات  »هم آوا«،  اول،  ستون  واژه های   ۲ �نۀ گ 19 

واژۀ  مفرد   »2« گزینۀ  در  اما  هستند؛  »متضاد«  سوم،  ستون  لغات  و  مفرد«  و 
»معاصی«، »معصیت« است که نادرست آمده است.

۲ �نۀ گ 20 

آثار نثر: تذکرة االولیا، کیمیای سعادت، اخالق ناصری، چهار مقاله، مرزبان نامه
آثار نظم: حدیقة الحقیقه، مخزن االسرار، بوستان، گلشن راز

آثار نثر و نظم: بهارستان، گلستان

۱ لحن عبارت اول »حماسی«، لحن عبارت دوم »تعلیمی«، و  �نۀ گ 21 

لحن عبارت سوم »توصیفی« است.

۴ ردیف ابیات، فعل »گردد« است که در ابیات گزینه های »1«،  �نۀ گ 22 

»2« و »3« به صورت اسنادی )شدن( و در بیت گزینۀ »4« در کاربرد غیراسنادی 
)چرخیدن، گشتن( آمده است.

 ۲ �نۀ گ 23 

گزینۀ »1«: آمدن هم زمان کلمات »مطمئن« و »ممکن« ایراد نگارشی است.
گر در جمله ای فاعل معلوم باشد، نباید آن را به شکل نکره نوشت. گزینۀ »3«: ا

تألیف  را  جامع التمثیل  ارزشمند  کتاب  حبله رودی  محمد  جمله:  درست  شکل 
کرده است.

گزینۀ »4«: ساختار لغت »منّیت« ایراد دستوری دارد زیرا واژگان فارسی را نباید 
با »یت« عربی ترکیب کنیم.

به دنبال جواب است،  ۴ سؤاِل آمده در بیت گزینۀ »4«، واقعاً  �نۀ گ 24 

کید آمده  اما پاسخ سایر پرسش ها قطعاً منفی است و این پرسش ها، تنها برای تأ
و پرسش انکاری هستند.

 ۳ �نۀ گ 25 

گزینۀ »1«: تشبیه: کمند آرزوها / تشخیص: دست داشتن نارنجک
گزینۀ »2«: تلمیح: اشاره به زال، پدر رستم )دستان( / تشبیه: خورشید ایمان

گزینۀ »3«: تشبیه: ندارد. / جناس: »دست« و »دشت«
گزینۀ »4«: جناس: »سرکش« و »ترکش« / جان بخشی: وحشی و سرکش بودن تیر
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مجموعه آزمون های ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان 1+31 استان )نهم به دهم(

3434

)درس 1 ـ صفحة 7(- 46 کدام یک از گزینه های زیر از ابزارهای اولیۀ تعیین مکان و مسیر نبود؟ 
2( تهیۀ نقشه های اولیه 1( استفاده از ستارگان و اسطرالب  
4( استفاده از قطب نما 3( استفاده از طول و عرض جغرافیایی 

)درس 4 ـ صفحة 26(- 47 در کدام الیۀ جو هرچه از سطح زمین باالتر می رویم دمای هوا کم می شود؟ 
4( میان سپهر 3( برون سپهر  2( وردسپهر  1( دماسپهر  

این ویژگی ها مربوط به کدام زیست بوم است؟- 48
این  گیاهان  جمله  از  سودانی  قهوۀ  نارگیل،  )مانگرو(،  شاه پسند  درختان  و  دارد  را  جهان  زیستی  تنوع  بیشترین  زیست بوم  »این 
)درس 5 ـ صفحة 33( ناحیه اند.« 

4( جنگل های بارانی استوایی 3( ساوان  2( تایگا  1( توندرا 

)درس 8 ـ صفحة 50(- 49 کدام گزینه صحیح نیست؟ 
1( کشورهایی که مردم آنها در فقر مطلق زندگی می کنند با مشکل گرسنگی و دسترسی نداشتن به غذا مواجه اند. 

کنان آن است.  2( مالکیت 80 درصد از درآمد جهان در دست 20 درصد سا
کنان کشورهای با درآمد باال در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی از رفاه و سطح زندگی باالیی برخوردارند.  3( بیشتر سا

4( در نیمۀ دوم قرن بیستم عراق و برخی کشورهای جنوب غربی آسیا مانند لبنان و سوریه رشد اقتصادی سریعی داشتند. 

)درس 7 ـ صفحة 47(- 50 کدام گزینه مربوط به مشکالت شهرهای بزرگ جهان نیست؟ 
2( شدآمد )ترافیک( سنگین 1( کاهش اختالف طبقاتی  

4( زاغه نشینی در حومۀ شهرها 3( افراد بی خانمان )کارتن خواب ها(  

)درس 9 ـ صفحة 58(- 51 کدام شاه صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد؟ 
4( شاه اسماعیل 3( سلطان حسین صفوی  2( شاه تهماسب  1( شاه عباس اول 

)درس 11 ـ صفحة 73(- 52 انقالب صنعتی از کدام کشور اروپایی آغاز شد و در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت؟ 
4( اسپانیا 3( انگلستان  2( پرتغال  1( فرانسه 

کز مهم پایتخت دولت دکتر - 53 در روز 28 مرداد 1332 واحدهایی از ارتش به فرماندهی چه کسی به خیابان ها ریختند و با اشغال مرا
)درس 14 ـ صفحة 95( مصدق را سرنگون کردند؟ 

2( فضلاهلل زاهدی 1( هویدا  
4( رضا میرپنج 3( سید ضیاءالدین طباطبایی  

چه کسانی به شاه برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند؟- 54
)درس 15 ـ صفحة 98( 2( اسرائیلی ها  1( انگلیسی ها  

4( آمریکایی ها 3( فرانسوی ها  

پادشاهی - 55 به  را  پادشاهی استبدادی جای خود  نظام  به دنبال آن  و  ایران رخ داد  بزرگ در  در دوران حکومت چه کسی رویدادی 
)درس 13 ـ صفحة 84( مشروطه داد؟ 

4( ناصرالدین شاه 3( احمد شاه  2( محمدعلی شاه  1( مظفرالدین شاه 

)درس 17 ـ صفحة 117(- 56 کدام گزینه مربوط به دالیل پیروی از هنجارها نیست؟ 
2( ترس از مجازات 1( اعتقاد به آنها  

4( برطرف کردن نیاز طبیعی 3( حفظ آبرو و احترام  

)درس 19 ـ صفحة 128(- 57 اولین شرط بقای هر جامعه ای، ............... آن است. 
4( فرهنگ 3( اقتصاد  2( جمعیت  1( سرزمین 
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استان های آذربایجان غربی و اردبیل

۴ مفهوم ضرب المثل: »نقد بهتر از نسیه است.« �نۀ گ 44 

گزینۀ »1«: ترجمه: »صبر کلید گشایش است.«
گزینۀ »2«: ترجمه: »روزگار دو روز است روزی به سود تو و روزی به زیان تو است.«

گزینۀ »3«: ترجمه: »هرچه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی.«
گزینۀ »4«: ترجمه: »یک گنجشک در دست بهتر از ده ]تا[ روی درخت است.«

۲ �نۀ گ 45 

گزینۀ »1«: ترجمه: »دانشجویان در جوانی از اینجا دانش آموخته می شوند.«
مدرسه  الجامعة )دانشگاه(

گزینۀ »2«: ترجمه: »مکانی است برای نگه داشتن آثاری تاریخی.« )موزه(
گزینۀ »3«: ترجمه: »قدرت نمایش چیزهاست با خط ها و رنگ ها.«

سم )نقاشی کردن( رنگ آمیزی  الرَّ
گزینۀ »4«: ترجمه: »او کسی است که جلوی گروهش برای هدایت آنها راه می رود.« 

راننده  الّرائِد )جلودار(

اطمینان  قابل  روش هایی  جست وجوی  در  مردم  گذشته،  از   ۳ �نۀ گ 46 

بودند تا بتوانند به وسیلۀ آن بفهمند که کجا قرار دارند یا در مسیر حرکت خود 
به مقصدی مشخص، راه را گم نکنند. استفاده از ستارگان، اسطرالب )ابزاری کهن 
و  اولیه  نقشه های  تهیۀ  موقعیت یابی(،  و  نقشه برداری  نجومی،  محاسبات  برای 

سپس استفاده از قطب نما، از ابزارهای اولیۀ تعیین مکان و مسیر بود. 

از  هرچه  زمین(،  به  الیۀ جو  )نزدیک ترین  َوردسپهر  الیۀ  در   ۲ �نۀ گ 47 

سطح زمین باالتر می رویم، دمای هوا کاهش می یابد، یعنی در نواحی مرتفع و بر 
فراز قله ها، کوه ها و دامنه ها، دما پایین تر از نواحی پست است.

بارانی استوایی در مجاورت خط استوا  ۴ زیست بوم جنگل های  �نۀ گ 48 

و در چند قاره گسترده شده است. جنگل های آن به صورت چندطبقه ای هستند، 
یعنی در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه تر و علف ها که رشد بسیار سریعی دارند 

وجود دارند و همچنین این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد. 

۴ گزینۀ »4« نادرست است؛ زیرا در نیمۀ دوم قرن بیستم، ژاپن،  �نۀ گ 49 

کرۀ  هنگ کنگ،  سنگاپور،  مانند  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  برخی  و  چین 
جنوبی و مالزی رشد اقتصادی سریعی داشته اند.

۱ از آنجایی که رشد سریع شهرنشینی در بیشتر کشورها بدون  �نۀ گ 50 

برنامه ریزی برای سکونت جمعیت زیاد در شهر صورت گرفته است، اغلب شهرهای 
افزایش  آلودگی هوا،  )ترافیک( سنگین و  با مشکالتی چون شدآمد  بزرگ جهان 
افراد کم درآمد و  اختالف طبقاتی، زاغه نشینی )سکونت بدون مجوز و غیرقانونی 
فقیر در حاشیۀ شهرها( و سکونت افراد بی خانمان )کارتن خواب ها( روبه رو هستند. 

۱ شاه عباس اول )پنجمین شاه صفوی( حکومت صفوی را به  �نۀ گ 51 

اوج قدرت رساند. او ازبک ها و عثمانیان را شکست داد و تا پشت مرزهای ایران 
عقب راند. همچنین پایتخت را از قزوین به اصفهان در مرکز ایران منتقل کرده و 

برای آبادانی آن بسیار کوشید.

اوضاع  قاجاریه،  آمدن  کار  روی  تا  صفویه  سقوط  فاصلۀ  در   ۳ �نۀ گ 52 

کشورهای اروپایی تغییر کرده بود. یکی از دالیل عمدۀ این تغییر، انقالب صنعتی 
بود که از انگلستان آغاز شد و در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.

۲ �نۀ گ 53 

شاه  محمدرضا  بازگشت  و   1332 مرداد   28 کودتای  از  پس   ۴ �نۀ گ 54 

ایران آغاز شد. در  از نفوذ و سلطۀ آمریکا بر  پهلوی به سلطنت، فصل جدیدی 
آن زمان، مردم ایران از شکست نهضت ملی شدن نفت و تسلط دوبارۀ بیگانگان 
بر کشورشان ناراحت بودند. آمریکایی ها برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی 
اجتماعی  مختلف  امور  در  که  کردند  توصیه  شاه  به  پهلوی،  حکومت  حفظ  و 
از:  بودند  عبارت  تغییرات  این  از  برخی  کند.  ایجاد  تغییراتی  کشور  اقتصادی  و 
تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی، اصول شش گانه، قیام 15 خرداد 1342 و 

الیحۀ کاپیتوالسیون )قضاوت سپاری(.

۱ در دوران حکومت مظفرالدین شاه، رویدادی بزرگ در ایران رخ  �نۀ گ 55 

داد که به دنبال آن، نظام پادشاهی استبدادی، جای خود را به پادشاهی مشروطه 
مانند  نهادهایی  و  می شد  محدود  قانون  براساس  شاه  اختیارات  آن،  در  که  داد 

مجلس شورا و هیئت وزیران می توانست در ادارۀ کشور دخالت کند. 

۴ در هر جامعه مجموعه ای از قواعد و شیوه های مورد قبول برای  �نۀ گ 56 

انجام کارهای مختلف وجود دارد که به آنها هنجار گفته می شود و عموم افراد از 
آنها پیروی می کنند. مهم ترین دالیل پیروی از هنجارها، اعتقاد به آنها یا حفظ آبرو 

و احترام یا ترس از مجازات است. 

۲ اولین شرط بقای هر جامعه ای، جمعیت آن است و بدون وجود  �نۀ گ 57 

جمعیت کافی در یک جامعه، فعالیت های آن دچار اختالل می شود. 

۳ حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی بخشی  �نۀ گ 58 

و  کمیت  حا برعهدۀ  که  است  زیرمجموعۀ حقوق شهروندی  و  فرهنگی  از حقوق 
دولت می باشد و بقیۀ موارد ذکرشده از تکالیف شهروندی هستند که هر شهروندی، 

موظف به انجام آنهاست.

۲ مبدأ قوانین و مقررات برای برپایی حکومت از دیدگاه اسالم،  �نۀ گ 59 

حکمت و ارادۀ خداوند است و عقل و وحی الهی، دو وسیلۀ اصلی برای شناخت 
ارزش های الهی، قوانین و مقررات اجتماعی هستند.

۱ گزینۀ »1« نادرست است؛ زیرا ترویج شیوه های جدید کشاورزی  �نۀ گ 60 

از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

۲ ترجمۀ عبارت: آقا! این ایستگاه آخر است. شما باید از اتوبوس  �نۀ گ 61 

پیاده شوید. 
ترجمۀ سایر گزینه ها:

گزینۀ »3«: خارج شدن از هتل و تسویه گزینۀ »1«: خاموش کردن )آتش( 
گزینۀ »4«: سوار شدن 

 get on یا go on :سوار شدن به وسایل نقلیه ای که ایستاده وارد آن می شویم
go off یا get off :و پیاده شدن از آنها

۴ ترجمۀ عبارت: َسرم به در برخورد کرد و در نتیجه کبود شد. �نۀ گ 62 

ترجمۀ سایر گزینه ها:
گزینۀ »2«: قوزک پا گزینۀ »1«: زانوها 

گزینۀ »3«: چسب زخم
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)فصل 14 ـ صفحه های 158 و 159(- 88 کدام جانور از نظر طبقه بندی با بقیه متفاوت است؟ 
4( پنگوئن 3( شترمرغ  2( خفاش  1( اردک 

)فصل 11 ـ صفحه های 129 و 130(- 89 کدام مورد، ویژگی های ویروس کرونا را کامل تر بیان کرده است؟ 
1( تغذیه ـ خاصیت تغییرپذیری ـ حاوی ژن

2( خاصیت تغییرپذیری ـ رشد ـ انگل درون یاخته ای
3( انگل درون یاخته ای ـ حاوی ژن ـ خاصیت تغییرپذیری

4( قابل تحریک ـ تنفس ـ تکثیر

)فصل 12 ـ صفحه های 136 و 137(- 90 در کدام گزینه ویژگی مشترک بین گیاهان ذکرشده، صحیح بیان شده است؟ 
)کاج، سرخس، برنج، لوبیا، درخت موز( داشتن ...............

4( آوند و دیوارۀ یاخته ای 3( برگ و دانه  گ و دیوارۀ یاخته ای  2( ها 1( آوند و دانه 

91- Mina’s hand is bleeding. …………… anyone …………… a plaster? )3 گرامر - درس(

1) Do / have 2) Does / have 3) Does / has 4) Did / had

92- My mom …………… some cookies and put them on the plate. )6 گرامر - درس(

1) make 2) makes 3) made 4) is making

93- My sister …………… in an online course. )گرامر - ترکیبی(

1) attends never 2) never participates 3) participates never 4) never attends

94- A: Where do you usually go at Yalda Night? )2 گرامر - درس(

B: We go to our grandparent …………… houses.

1) ’s 2) ’ 3) of 4) s’

95- She has a brother. …………… name is Milad. I saw …………… in the school yard yesterday. )گرامر - ترکیبی(

1) his / him 2) her / him 3) him / his 4) his / her

96- A: Why are you here in the bank? )4 واژگان - درس(

B: Because I’m …………… .

1) sending an e-mail 2) updating a blog 3) doing voluntary work 4) opening an account

97- A: What’s the meaning of “voyage”? )1 واژگان - درس(

B: I don’t know. …………… me …………… it in the dictionary. 

1) search / let 2) Let / check 3) Help / let 4) Check / let

98- I’m booking a hotel online, but I can’t find the …………… . )2 واژگان و گرامر - درس(

1) reservation section 2) news stand 3) emergency call 4) information desk

99- A: What did you do last night? )5 واژگان و گرامر - درس(

B: I …………… some famous football players. 

1) attended 2) interviewed 3) texted 4) received

100- A: ……………………………………………………? )3 واژگان و گرامر - درس(

B: Sure! They usually get money.

1) Do children color the eggs? 2) Do children get new year gifts?

3) Do children have new year meals in Iran? 4) Do children have new clothes in Iran?
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 ۳ �نۀ گ 84 

قسمت های  در  جدید  لیه های  و  پایین تر  قسمت  های  در  قدیمی  لیه های 
بالتر قرار دارند.

طبق نکته ترتیب لیه ها به این صورت است:
5 4 2 6 1 3− − − − −← oUïÂµÄk¤ ÁIÀï¾Ä¯ Sµw ¾M  

پدیدۀ شمارۀ 6، یک گسل است؛ زیرا در اثر شکست جابه جایی بین لیه ها ایجاد 
شده است. 

توجه: چون لیۀ )1( در اثر گسل دچار شکستگی یا جابه جایی نشده پس از لیۀ )6( 
جدیدتر است.

۲ �نۀ گ 85 

گزینۀ »1«: شقایق دریایی و نوعی خرچنگ )شکار و شکارچی(
گزینۀ »2«: کفشدوزک و شته )شکار و شکارچی(

گزینۀ »3«: زنبورعسل و گل شقایق )همیاری(
گزینۀ »4«: قارچ و جلبک در گلسنگ )همیاری(

۲ موارد 1، 3، 4 و 5 درست هستند و مورد 2 نادرست است. �نۀ گ 86 

 ساده ترین گروه کرم ها هستند.
 دستگاه های عصبی و گوارشی ساده ای دارند. 

برای ورود مواد دارند ولی   کرم های پهن مانند کیسه تنان تنها یک راه 
خروج مواد از سطح بدن آنها انجام می شود.

 بیشتر کرم های پهن مثل برگی و نواری )کدو( انگل هستند و مراحل رشد 
و نمو خود را در بدن موجودات زنده طی می کنند. 

کرم ها  این  تخم  می کنند.  زندگی  رودۀ سگ  در  پهن  کرم های  از  نوعی   
می تواند همراه سبزیجات وارد بدن انسان و دام شده و در کبد و شش تولید 

غده هایی کیسه مانند و پرآب کند که به آن کیست هیداتیک می گویند.

۱ �نۀ گ 87 

گزینۀ »1«: قارچ چتری: یوکاریوت، پریاخته ای و بدون سبزینه
گزینۀ »2«: مخمر: یوکاریوت، تک یاخته ای و بدون سبزینه
گزینۀ »3«: جلبک: یوکاریوت، پریاخته ای و دارای سبزینه

گار )ماده ای که از جلبک قرمز تهیه می شود جهت سفت کردن بستنی(:  گزینۀ »4«: آ
یوکاریوت، پریاخته ای و دارای سبزینه

۲ اردک، شترمرغ و پنگوئن همگی از پرندگان هستند و خفاش  �نۀ گ 88 

از پستانداران است. 

وال آبی، حشره خوار کوتوله، کوآل، پالتی پوس و کانگورو پستاندار هستند. 

 ۳ �نۀ گ 89 

ویژگی های کلی ویروس ها:
 ساختار سلولی ندارند. 

 انگل درون یاخته ای هستند. 
(DNA (RNA یا  دارای ژن هستند. 

بلور هستند و  از بدن ما شبیه   درون بدن ما تکثیر می شوند و خارج 
تکثیر نمی شوند. 

توجه: ویژگی های ویروس کرونا مانند ویژگی های کلی ویروس ها است، پس انگل 
که  معنا  )بدین  دارد.  تغییرپذیری  خاصیت  و  است  ژن  دارای  و  درون یاخته ای 

می تواند جهش ژنتیکی داشته باشد.(

 ۴ �نۀ گ 90 

درخت موز     لوبیا     ،     برنج     ،  سرخس     ،      کاج     ،
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

دارای آوند 
و دیوارۀ 
یاخته ای

دارای آوند 
و دیوارۀ 
یاخته ای

دارای آوند 
و دیوارۀ 
یاخته ای

دارای آوند 
و دیوارۀ 
یاخته ای

دارای آوند 
و دیوارۀ 
یاخته ای

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

بدون دانهبازدانگان
گ( نهان دانگاننهان دانگاننهان دانگان)ها

ویژگی مشترک بین این 5 گیاه: دارای آوند و دیوارۀ یاخته ای هستند. 

۲ ترجمۀ عبارت: دست مینا در حال خون ریزی است. آیا کسی  �نۀ گ 91 

چسب زخم دارد؟

کلمۀ anyone به معنای »هر کسی« با فعل سوم شخص مفرد می آید.
با توجه به نکتۀ گفته شده، پس برای سؤالی کردن جمله ای که در آن کلمۀ 
 )does وجود دارد، باید از فعل کمکی سوم شخص مفرد )در اینجا anyone
استفاده کنیم و چون فعل کمکی does در جمله وجود دارد، فعل اصلی آن 

به صورت ساده )در اینجا have( می آید.

۳ ترجمۀ عبارت: مادرم تعدادی کلوچه درست کرد و آنها را در  �نۀ گ 92 

بشقاب قرار داد.
گر قرار باشد فعل بعد از  فاعل جمله یعنی my mom سوم شخص مفرد است، ا
آن به زمان حال باشد باید به همراه s ،es یا ies بیاید در حالی که s ،put ندارد 
پس فعل گذشته است. در نتیجه فعل اول جمله هم باید به صورت گذشتۀ ساده 

)made( باشد.

cut ،put :شکل ظاهری برخی افعال در حالت گذشته تغییری نمی کند. مانند
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)فصل 3 ـ صفحۀ 31(- 71 از کدام وسیلۀ آزمایشگاهی برای گرم کردن محلول ها به ویژه در عمل تقطیر استفاده می شود؟ 

 )4   )3   )2   )1

)فصل 3 ـ صفحه های 30 و 31(- 72 با توجه به جدول زیر کدام گزینه درست نیست؟ 

C� هیدروکربن نقطۀ جوش
0−−بوتان 5/

36پنتان
68هگزان 5/

کتان 125ا 5/

1( بوتان در دمای معمولی گازی شکل است.
) به حالت مایع است.  )37�C ) و دمای بدن )25�C 2( پنتان در دمای معمولی

کتان قوی تر از پنتان است.  3( نیروهای جاذبۀ بین مولکولی در ا
4( نیروهای جاذبۀ بین مولکولی در پنتان ضعیف تر از هگزان است. 

)فصل 2 ـ صفحه های 23 و 24(- 73 کدام جمله از لحاظ علمی صحیح است؟ 
کسیژن با یک پیوند دوگانه به هم متصل شده اند.  کسیژن، اتم های ا 1( در مولکول ا

کسیژن در مولکول آب، با تعداد پیوند کووالنسی آن برابر است.  2( تعداد الکترون مدار آخر اتم ا
3( تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازندۀ سدیم فلوئورید 20تا می باشد. 

ک سه تا است.  کثر تعداد عنصر هیدروژن در سه مولکول آمونیا 4( حدا

گر هر عبارت از ستون )الف( را به عبارت مربوطه از ستون )ب( وصل کنیم، کدام عبارت از ستون )ب( باقی می ماند؟- 74 در جدول زیر ا
)فصل 1 ـ صفحه های 7، 14 و17، فصل 2 ـ صفحۀ 22 و فصل 3 ـ صفحۀ 35(  

بالف

Fe رسانایی الکتریکی در حالت جامد

O2گازی بی بو با مولکول دو اتمی در هوا

CO2از سوختن کامل متان تولید می شود.

Mgدر زیر نفت نگهداری می شود.

Naدر گروه فلزهای قلیایی خاکی جای دارد.

Nبا پانزدهمین عنصر جدول تناوبی هم گروه است.

S

O )4  Fe )3  N )2  S )1

دو متحرک A و B که فاصلۀ آنها از هم 200 متر است، با سرعت ثابت به طرف هم حرکت می کنند و پس از 4 ثانیه در فاصلۀ 40 متری - 75
)فصل 4 ـ صفحه های 42، 44 و 45( از محل شروع حرکت A به هم می رسند. سرعت دو متحرک به ترتیب چقدر است؟ 

 −40 10, )4   40 10, )3   80 20, )2   −80 20, )1
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یک پیوند دوگانه

کسیژن  گزینۀ »1«: مولکول ا

کسیژن در مولکول آب برابر با 8 و تعداد  گزینۀ »2«: تعداد الکترون مدار آخر اتم ا
کی( در مولکول آب برابر 2 است. پیوند کووالنسی )پیوند اشترا

گزینۀ »3«: تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازندۀ سدیم فلوئورید:

11 9

10

11

10

9

Na F Na F NaF

e

p

e

p

, ,⇒ ⇒

=
=





=
=





↓
+ −

↓
kÄn¼G¼±Î ´Äkw

IÀï·»ooT§²H Ì¼µ\¶
IÀï·¼U»oQ Ì¼µ\¶

=
=
20

20

 

مجموع تعداد ذره های باردار سازندۀ سدیم فلوئورید 40تا است.
ک، برابر 9تا است. کثر تعداد عنصر هیدروژن در سه مولکول آمونیا گزینۀ »4«: حدا

۱ رسانایی الکتریکی در حالت جامد  Fe )آهن( �نۀ گ 74 

کسیژن( O2 )ا گازی بی بو با مولکول دواتمی در هوا  
کسید( CO2 )کربن دی ا از سوختن کامل متان تولید می شود.  

در زیر نفت نگهداری می شود.  Na )سدیم(
کی جای دارد.  Mg )منیزیم( در گروه فلزهای قلیایی خا

) هم گروه است.  N )نیتروژن( )P با پانزدهمین عنصر جدول تناوبی

۴ �نۀ گ 75 

هر دو متحرک با سرعت ثابت به طرف همدیگر در حال حرکت هستند؛ پس 
حرکت یکنواخت است.

4s= زمان  
برای به دست آوردن بردار جابه جایی دو متحرک A و B، یک دستگاه مختصات 

فرضی را در محل یکی از دو متحرک )مثالً A( قرار می دهیم:
∆x x x m
A

A A

= − = − =2 1 40 0 40  

∆x x x m
B

B B

= − = − = −2 1 40 200 160  

حال از رابطۀ سرعت متوسط داریم:

v
x

t

m

sav

A

A

= = =
∆
∆

40
4

10  

v
x

t

m

sav

B

B

= = − = −
∆
∆

160
4

40  
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�60 افزایش می دهیم تا جسم در آستانۀ حرکت  زاویۀ سطح شیب دار را از صفر تا 
ک جسم دائماً در حال افزایش است. قرار گیرد. نیروی اصطکا

حرکت  آستانۀ  )در  باشد  نکرده  حرکت  هنوز  گر جسم  ا باشید  داشته  توجه 
گر جسم حرکت کند، آنگاه  ک هم زیاد می شود و ا باشد( با افزایش نیرو، اصطکا

ک کاهش می یابد تا به مقدار ثابتی برسد. نیروی اصطکا

؟ �نۀ گ 77 

P Pa

A cm m

F W

= ×

= = ×

= =










−

5 10

40 40 10

2

2 4 2

?

 

P
F

A

W

A
W P A= = ⇒ = ×  

⇒ = × × × = × =− −
W N5 10 40 10 200 10 22 4 2  

2N است. وزن جسم برابر 
10 ضرب شود و بالعکس 4− m2 باید در عدد  cm2 به  توجه: برای تبدیل 

10 ضرب شود. 4+ cm2 باید در عدد  m2 به  برای تبدیل 

۱ �نۀ گ 78 

W N= × =20 10 200  
 100N توجه داشته باشید که نیروی 200 نیوتونی در قرقرۀ متحرک نصف و برابر 

می شود. این نیروی 100 نیوتونی در طول نخ ادامه دارد و ثابت است.
F N=100  
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آزموش ورودی ن ر ت رهش 1401-1402

101101

)فصل 13 ـ صفحه های 143 تا 150(- 84 در کدام گزینه شباهت بیشتری بین جانوران وجود دارد؟ 
کی - کنه 2( خرخا کی   1( زالو - کرم خا

4( پالناریا - حلزون 3( ستارۀ دریایی - شقایق دریایی  

)فصل 15 ـ صفحۀ 167(- 85 کدام مورد درست است؟ 
1( جلبک ها در همزیستی با خزه ها با عمل فتوسنتز، کربوهیدرات مورد نیاز خود و خزه ها را تأمین می کنند.

ک از برگ گیاهان می شوند. 2( گلسنگ ها سبب تشکیل خا
3( گلسنگ از همزیستی بین خزه ها و جلبک ها تشکیل می شود.

4( بعضی گلسنگ ها به هوای آلوده حساس هستند و از بین می روند.

)مجموعه ها ـ درس 3(- 86 A برابر کدام گزینه است؟  B∩ B مجموعۀ  k Wk== ∈∈{ | }10 A و  kk== −− ∈∈{( ) | }10 � گر  ا

{ | }− ∈10k k �  )2   {( ) | }− ∈10 k k W  )1

{ | }102k k∈�  )4   { | }− ∈102k k W  )3

)عددهای حقیقی ـ درس 3(- 87 | برابر است با:  | | |
| | | | | |
b a b a
a b b a
−− −− ++ ++ ++
−− ++ −− ++ ++

3 3
3 3

0 باشد، حاصل عبارت  3<< << <<a b گر  ا

− +a
a
2  )4  − +b

a

3  )3  a +3
3

 )2  a
b

+
−
3

3
 )1

)عددهای حقیقی ـ درس 4(- 88 | می تواند باشد؟  |x
x
−−
++

==2
2 3

1 کدام عدد جواب معادلۀ 

2
3

 )4  4
5

 )3  −4
7

 )2  −1
3

 )1

)استدالل و اثبات در هندسه ـ درس 4(- 89 NM کدام است؟  NM است. اندازۀ  NC== در شکل زیر، 
4 5  )1
4
5

 )2

4 10  )3
4 2  )4

دو مثلث با یکدیگر متشابه اند. اندازۀ اضالع مثلث اولی 5 و 12 و 13 سانتی متر و محیط مثلث دومی 48 سانتی متر است. مساحت - 90
)استدالل و اثبات در هندسه ـ درس 5( مثلث دوم چند سانتی متر مربع است؟ 

76 5/  )4  120 2/  )3  76 8/  )2  96 4/  )1

)توان و ریشه ـ درس 2(- 91 0 به صورت نماد علمی کدام است؟  000048 10
0 0024 103
/
/

××
××

نمایش عدد 

2 10 2× −  )4  2 10 6× −  )3  2 10 4× −  )2  2 10 3× −  )1

)توان و ریشه ـ درس 4(- 92 2 مقدار x کدام است؟  3 3 75 4 12 27++ −− == x در تساوی 
3 3  )4  3 )3  9 3  )2  12 )1

)عبارت های جبری ـ درس 3(- 93 −− کدام است؟  −− ≥≥ −− ++2 1 4 2 1
3

( )x x مجموعه جواب نامعادلۀ 

{ | }x x∈ ≤ −� 3
4

 )2   { | }x x∈ ≥ −� 7
3

 )1

{ | }x x∈ ≤ −� 5
4

 )4   { | }x x∈ ≥� 10
3

 )3
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۱ �نۀ گ 80 

متوالی  ضربه های  ظرف،  دیواره های  بر  گاز  یک  فشار  ایجاد  عامل   :»1« گزینۀ 
مولکول های گاز به سطح ظرف است.

گزینۀ »2«: فشار در مایعات تنها به ارتفاع و چگالی مایع و شتاب جاذبه بستگی دارد.
 P gh= ρ  
که حجم  باعث می شود  نی  به کمک  لیوان  نوشیدنی درون  گزینۀ »3«: مکیدن 
شش ها افزایش پیدا کند. این کار باعث کاهش فشار هوای درون شش ها و دهان 
می شود، در نتیجه فشار هوا که بر سطح نوشیدنی وارد می شود از فشار هوا در 
داخل دهان بیشتر خواهد بود و این افزایش فشار جو که بیش از فشار هوای دهان 
است باعث می شود که نوشیدنی از نی به سمت باال رانده شده و وارد دهان ما شود.

لیوان به دهان ما می شود، فشار هوای  از  انتقال نوشیدنی  پس عاملی که باعث 
وارد بر سطح مایع است.

گزینۀ »4«: در یک ظرف محصور )بسته(، مایعات فشار را در همۀ جهات به طور 
یکسان منتقل می کنند.

پوستۀ  سنگ های  شکستن  باعث  سنگ کره  ورقه های  حرکت   ۴ �نۀ گ 81 

نشده  جابه جا  هم  به  نسبت  شکستگی  طرف  دو  سنگ های  گر  ا می شود.  زمین 
گر سنگ های دو طرف شکستگی نسبت به هم جابه جا شده باشند،  باشند، درزه و ا

ُگسل به وجود می آید.

۳ کبوتر، گربه و مار هر سه در یک شاخه قرار می گیرند.  �نۀ گ 82 

شاخه مربوط به جانورانی است که دارای مهره یا بدون مهره هستند و چون کبوتر 
از مهره داران است پس ما باید گربه و مار انتخاب کنیم؛ چون از مهره داران هستند.

پس دو مورد از چهار مورد با کبوتر در یک شاخه قرار می گیرند.

۲ �نۀ گ 83 

ویژگی های سرخس ها:
1( به طور خودرو رشد می کنند. 

2( اولین گروه از گیاهان که دارای آوند هستند. )*(
3( دارای ساقۀ زیرزمینی هستند. )*(

4( بر روی ساقه ها برگ هایی با دمبرگ های طویل وجود دارد. )*(
5( پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای دیده می شود 

گدان ها هستند. )*( که مجموعه ای از ها
گ تولیدمثل می کنند.  6( سرخس ها دانه تولید نمی کنند و با ها

7( هاگ ها با قرارگیری در جای مرطوب رشد می کنند و سرخس جدید را به وجود می آورند.
)موارد ستاره دار در صورت سؤال آمده است.(

۱ �نۀ گ 84 

کی: کرم حلقوی آزادزی گزینۀ »1«: زالو: کرم حلقوی انگلی ـ کرم خا
کی: بندپایان، سخت پوستان ـ کنه: بندپایان، عنکبوتیان گزینۀ »2«: خرخا

گزینۀ »3«: ستارۀ دریایی: خارتنان ـ شقایق دریایی: کیسه تنان 
گزینۀ »4«: پالناریا: کرم پهن آزادزی ـ حلزون: نرم تنان

کی چون در یک جنس )َسرده( قرار می گیرند، بیشترین شباهت را دارند. زالو و کرم خا

۴ �نۀ گ 85 

می دهند.  تشکیل  را  گلسنگ  قارچ ها،  با  همزیستی  در  جلبک ها   :»1« گزینۀ 
قارچ مواد معدنی را برای جلبک فراهم می کند و جلبک با انجام دادن فتوسنتز، 

کربوهیدرات های مورد نیاز خود و قارچ را تأمین می کند. 
ک از سنگ می شوند.  گزینۀ »2«: گلسنگ ها سبب تشکیل خا

گزینۀ »3«: گلسنگ ها از همزیستی بین جلبک ها و قارچ ها تشکیل می شوند.
فیلم آموزشی درس 

ریاضی از طریق اسکن 
QRcode روبه رو  
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 مجموعه های عددی مهم عبارت اند از:

�: اعداد طبیعی …={ , , , , }1 2 3 4  

: اعداد حسابی I Wیا ={ , , , , , }0 1 2 3 4…  

�: اعداد صحیح … …= − −{ , , , , , , }2 10 1 2  

A نشان می دهند و منظور  B∩ ک دو مجموعۀ A و B را با نماد   اشترا

عضوهایی است که هم در مجموعۀ A و هم در مجموعۀ B باشند.

A B x x A x B∩ = ∈ ∈{ | , }  

A k
k= − ∈ = − − − −{( ) | } {( ) ,( ) ,( ) ,( ) , }10 10 10 10 101 2 3 4� …  

= − −{ , , , }10 10 102 3 …  

B k W
k= ∈ = ={ | } { , , , , } { , , , , }10 10 10 10 10 110 10 100 1 2 3 1 2 3… …  

⇒ = = ∈A B k
k∩ … �{ , , , } { | }10 10 10 102 4 6 2  

۲ �نۀ گ 87 

باشد، خروجی  قرار می گیرد، مثبت  قدرمطلق  که داخل  عبارتی  یا  گر عدد  ا
گر عدد یا عبارت داخل قدرمطلق،  قدرمطلق خود آن عدد یا عبارت است. ا

منفی باشد، قرینۀ آن عدد یا عبارت از قدرمطلق خارج می شود. مانند:
a a a> ⇒ =0 | |  
a a a< ⇒ = −0 | |  

 a b− b مثبت،  a+ +3 b منفی،  a− −3 0 است، پس عبارت  3< < <a b چون 

a مثبت می باشند. بنابراین داریم: +3 b منفی و  −3 منفی، 

| | | |

| | | | |

b a b a

a b b a

− − + + +
− + − + +

3 3
3

Âÿ¹¶ SLX¶

Âÿ¹¶ Âÿ¹¶

��� �� ��� ��

� � 33
3 3

3 3
2 6
6

2 3
6

3
3

1

3
|

( )

SLX¶
�

= − + + + + +
− + − + + + = + = + = +b a b a

a b b a

a a a
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مجموعه آزمون های ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان 1+31 استان )نهم به دهم(

218218

بیت »چو بسی ابلیس آدم روی هست/ پس به هر دستی نشاید داد دست« به کدام یک از ویژگی های دوست خوب اشاره دارد؟- 12
)پیام های آسمان ـ درس 8( 1( خیرخواه دوستانش است. 

2( خود اهل گناه نیست و از گناه دیگران ناراحت می شود. 
3( به زیبایی خرد آراسته و اهل اندیشه است. 

4( به دیگران احترام می گذارد و در دوستی میانه رو است. 

)پیام های آسمان ـ درس 9(- 13 باالترین پیشرفتی که ملت ایران تا کنون به آن رسیده، کدام است؟ 
1( رهایی از وابستگی و کسب استقالل

2( حرکت های حق طلبانۀ مردم در نقاط دیگر جهان
3( قدرت اول نظامی منطقه و داشتن امن ترین آسمان جهان

4( زنده شدن روحیۀ خودباوری و احساس عّزت و بزرگی در ملت ایران

بنا به فرمایش امام علی )ع( همۀ کارهای نیک در مقایسه با ............... مانند قطره در برابر دریای پهناور و عمیق است.- 14
)پیام های آسمان ـ درس 10( 2( امر به معروف و نهی از منکر  1( جهاد در راه خدا  

4( احترام به دوست 3( انفاق  

)پیام های آسمان ـ درس 11(- 15 کدام مورد مربوط به »حکمت انفاق« نمی باشد؟ 
2( توزیع ثروت میان فقرا 1( جلوگیری از انحصار ثروت در دست ثروتمندان 

4( از بین رفتن فاصلۀ طبقاتی میان فقیر و غنی 3( مجازات ثروتمندان  

)واژگان ـ درس های 3، 8، 13 و نیایش(- 16 معنی واژه های کدام بیت در داخل کمانک، نادرست است؟ 
پرورده ایـــم تـــو  رزق  بـــه  کریمـــا   )1 
ـــر ـــود درنگ ـــه خ ـــرت ب ـــم بصی ـــه چش  2( ب
ــاش ــان بـ ــی و فرمـ ــر و نهـ ــادۀ امـ  3( آمـ
ــت ــد ِز دسـ ــه درآمـ ــش از آن پویـ 4( پایـ

ــم ــو کرده ایـ ــو خـ ــف تـ ــام و لطـ ــه اِنعـ  بـ
 تـــو را تـــا در آیینـــه، زنـــگار نیســـت

آمـــد  جهـــان  منجـــی  کـــه   هشـــدار 
ِمهـــر دل و ُمهـــرۀ پشـــتش شکســـت

)رزق: روزی/ اِنعام: بخشش(
)بصیرت: زیرکی/ زنگار: آلودگی(

)هشدار: آماده باش/ منجی: نجات یافته(
)پویه: دویدن/ ِمهر: شفقت(

)واژگان ـ ترکیبی(- 17 واژه های »مترادف ـ هم خانواده ـ متضاد« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 
2( بردبار و شکیبا/ مفتون و فتنه/ جنگ و صلح 1( رزم و پیکار/ تسبیح و تشخیص/ آرام و آهسته 
4( معرفت و طعن/ سعی و ساعی/ پیدا و پنهان 3( طریقت و طبیعت/ حرکت و متحیر/ جهالت و غفلت 

)دانش زبانی ـ درس های 6 و 16(- 18 در همۀ گزینه ها دو هم خانوادۀ واژۀ داده شده به کار رفته است، به جز ............... 
1( گلــــزار، ز عیــــش الله بــــاران شــــد
ـــب ـــن عن ـــۀ زری ـــود از خوش ـــران ش ـــل، حی  2( عق
 3( پـــاک و بی عیـــب خدایـــی کـــه بـــه تقدیـــر عزیـــز
ـــد: ـــه مرغـــان ســـحر می گوین 4( خبـــرت هســـت ک

آمـــد آســـمان  و  زمیـــن   ســـلطان 
ـــار ـــوت ان ـــۀ یاق ـــود از حق ـــز ش ـــم، عاج  فه
 مـــاه و خورشـــید مســـّخر کنـــد و لیـــل و نهـــار
آخـــر اِی خفته، ســـر از خـــواِب جهالـــت بردار؟

)مسلط/ معیشت(
)عجوزه/ حیرت(

)معیوب/ قادر(
)اخبار/ مسحور(

)امال ـ ترکیبی(- 19 در کدام گزینه »غلط امالیی« وجود ندارد؟ 
2( سرزنش ها گر کند خوار مغیالن غم مخور. 1( مرد فقیه مسئله را بازگفت و از جای برخواست. 

4( هان مشو نومید! چون واقف نه ای از سّر غیب. 3( اینک ای خوب، فصل قریبی سرآمد. 

)دانش زبانی ـ ترکیبی(- 20 نقش دستوری واژه های مشخص شده در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟ 
 1( بـــه چشـــم بصیـــرت بـــه خـــود درنگـــر 
 2( ای دل ار ســـیل فنـــا بنیـــاد هســـتی بر کند
آشـــکار روز  چـــو  راز  نشـــود  تـــا   )3 
ــی ــج خلوتـ ــزوی در کنـ ــد منـ ــا چنـ 4( تـ

تـــو را تـــا در آیینـــه، زنـــگار نیســـت
چون تو را نوح اسـت کشـتیبان، ز طوفان غم مخور
شرمســـار پـــدرش  از  نشـــویم   تـــا 
در بســـته تـــا بـــه کـــی در محبـــس تنـــی

)صفت ـ نهاد(
)نهاد ـ مضاف الیه(

)متّمم ـ مسند(
)مسند ـ مضاف الیه(
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شهرستان های تهران

پاسخنامه
شهرساتن های تهران

۲ »فَلَْو«: پس چرا، »ال تَْشُکروَن«: شکر نمی کنید، سپاسگزاری نمی کنید �نۀ گ 1 
۳ �نۀ گ 2 

۲ »ُسبات«: آسایش و آرامش �نۀ گ 3 
۳ در اینجا کسره نمایندۀ ضمیر »ی« است. اَطیعوِن = اَطیعونی �نۀ گ 4 

۴ یکی از کاربردهای کلمۀ »ما« برای منفی کردن فعل ماضی در  �نۀ گ 5 
عربی است که به آن »مای نافیه« گفته می شود.

ما )نفی( + ُکّنا )بودیم(  ما ُکّنا: )نبودیم(

۲ ما انسان ها به دلیل توانایی های محدود خود، امکان شناخت  �نۀ گ 6 
کامل خدای نامحدود را نداریم.

که خداوند  است  این  ایمان  در سایۀ  آرامش  دلیل  مهم ترین   ۱ �نۀ گ 7 
دل و جان آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او، آرام نمی گیرد. وقتی 
انسان در این دنیا به هر یک از خواسته های دنیایی می رسد، پس از مّدتی از آن 
دلزده می شود؛ زیرا هیچ خواسته ای نمی تواند جای خواستۀ واقعی قلب را که همان 

رسیدن به خداست، بگیرد.

۳ ترجمۀ آیۀ شریفه: »هنگامی که به عموی خود گفت: ای عمو!  �نۀ گ 8 
چرا چیزی می پرستی که نه می شنود و نه می بیند...«

آیه مربوط به حضرت ابراهیم )ع( در دعوت عمویش آزر به یکتاپرستی است و به 
مبارزه با عقاید باطل و خرافات اشاره دارد.

۲ خداوند، امام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان  �نۀ گ 9 
مردم می فرستد. پس هدف امام از قیام، گسترش عدالت و مهربانی است.

آشکارا  عالمانشان  که می بینند  »مردمی  متن حدیث شریف:   ۲ �نۀ گ 10 

گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند، ولی باز هم از این گونه 
عالمان پیروی می کنند، مانند برخی یهودیانی هستند که خداوند در قرآن، آنان را 

به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند.«

۴ وضو گرفتن با آبی که در پارک روان است، صحیح است. اما وضو  �نۀ گ 11 

گرفتن با آب مضاف )گالب( و آب نجس باطل است و رعایت ترتیب مراحل وضو 
نیز الزم و ضروری است.

۲ �نۀ گ 12 

و  خودباوری  روحیۀ  شدن  زنده  پیشرفت ها،  همۀ  از  باالتر   ۴ �نۀ گ 13 

احساس عّزت و بزرگی در مّلت ایران است.

۲ امام علی )ع( می فرمایند: »همۀ کارهای نیک و حتی جهاد در  �نۀ گ 14 

راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره در برابر دریایی 
پهناور و عمیق است ...«

خداوند حکمت انفاق را توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از  ۳ �نۀ گ 15 

انحصار آن در دست ثروتمندان بیان کرده است. در صورتی که انفاق مال در جامعه 
گسترش پیدا کند، ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد و فاصلۀ طبقاتی میان 

ثروتمند و فقیر کمتر می شود.

 فیلم آموزشی درس
فارسی از طریق اسکن 

QRcode روبه رو  

۳ ُمنجی: نجات بخش �نۀ گ 16 

 ۲ �نۀ گ 17 

گزینۀ »1«: تسبیح )س ب ح( با تشخیص )ش خ ص( هم خانواده نیست. آرام و 
آهسته نیز تضاد ندارند.

نیستند. حرکت  مترادف  و روش( و طبیعت )سرشت(،  )راه  گزینۀ »3«: طریقت 
)ح ر ک( و متحیر )ح ی ر( نیز هم خانواده نیستند. همچنین، جهالت و غفلت، 

تضادی ندارند.
گزینۀ »4«: معرفت )شناخت( و طعن )سرزنش( هم معنی نیستند.

 ۴ �نۀ گ 18 

گزینۀ »1«: »مسّلط و سلطان« و »معیشت و عیش« هم خانواده اند.
گزینۀ »2«: »عجوزه و عاجز« و »حیرت و حیران« هم خانواده هستند.

گزینۀ »3«: »معیوب و عیب« و »قادر و تقدیر« هم خانواده هستند.
گزینۀ »4«: »اخبار و خبر« هم خانواده هستند، اما »مسحور« با »ِسحْر« هم خانواده 

است، نه با »َسَحر«.

۴ »برخاست، خار و غریبی« امالی درست کلمات هستند. �نۀ گ 19 

۲ چون تو را نوح است کشتیبان: چون کشتیباِن تو، نوح است.  �نۀ گ 20 

 مضاف الیه

گزینۀ »1«: در گروه متممی »چشم بصیرت«، »بصیرت« مضاف الیه است.
گزینۀ »3«: »نشود« فعل اسنادی و »آشکار«، مسند است. همچنین »پدر« بعد 

از حرف اضافه آمده و نقش متممی دارد.
گزینۀ »4«: در گروه متممی »محبس تن«، »محبس« هسته و متمم است.

۲ در این بیت، »کنعان و گلستان« قافیه اند. »شود« فعل اسنادی  �نۀ گ 21 

و »گلستان«، مسند است. در سایر گزینه ها، به ترتیب »زیبا و سرکشی ها«، »من و 
تن« و »خار و هَزار« قافیه هستند.

؟ بررسی عبارت ها: �نۀ گ 22 

عبارت »الف«: هواپیما )هوا + پیما(  1 کلمۀ مرکب
عبارت »ب«: واژۀ مرکب ندارد.

عبارت »ج«: یکنواخت )یک + نواخت(  1 کلمۀ مرکب
عبارت »د«: خوشحال )خوش + حال( / آتشفشان )آتش + فشان(  2 کلمۀ مرکب

۳ در این عبارت، »می شوم« فعل اسنادی است و »شگفت زده« نقش  �نۀ گ 23 

دستوری مسندی گرفته است. در سایر عبارات، »شگفت زده« قید و قابل حذف است.

قید:
به کلمه یا ترکیب هایی که مفهوم حالت، زمان، مکان، تردید، تکرار و ... را به 

اجزای جمله می افزایند، قید گفته می شود.
* قیدها تعداد و جایگاه ثابتی در جمله ندارند.

* معموالً با حذف قید، جمله بی معنا نخواهد شد. بنابراین قید از ارکان اصلی 
جمله نیست.

مثال: مجید همیشه خوب و زیبا سخن می گوید.
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۲ �نۀ گ 78 

سن  می رویم،  پیش  قاره ها  به سمت  میان اقیانوسی  محور  از  هرچه   :»1« گزینۀ 
سنگ های بستر اقیانوس بیشتر می شود. 

گزینۀ »3«: دریای سرخ در نتیجۀ دور شدن ورقۀ آفریقا و ورقۀ عربستان ایجاد 
شده است. 

گزینۀ »4«: هنگام برخورد ورقۀ اقیانوسی با ورقۀ قاره ای، ورقۀ اقیانوسی به علت 
چگالی بیشتر به زیر ورقۀ قاره ای فرو می رود. 

گر به دنبال فسیلی با ساختمان بدنی پیچیده هستیم باید  ۳ ا �نۀ گ 79 

به دنبال الیه های رسوبی جوان تر باشیم یعنی الیه هایی که در عمق کمتری قرار 
IÀï¾Ä¯ ¸w yÄHqÎHداشته باشند. →

< < < < <F E D C B A  
: الیۀ رسوبی نیست و فسیل در آن تشکیل نمی شود. )F در واقع تودۀ نفوذی  F

آذرین است.( 
E وجود دارد.  جدیدترین فسیل در الیۀ رسوبی

A نادرست است. )داغ ترین سیارۀ منظومۀ شمسی ناهید  ۱ گزارۀ �نۀ گ 80 

)زهره( است.(
D درست هستند.  C و B و گزاره های 

۱ بررسی جمالت: �نۀ گ 81 

جملۀ اول: درست است.
جملۀ دوم: درست است.

گیاهان  همانند  پس  نمی باشند؛  کلروفیل  دارای  پرسلولی  قارچ های  جملۀ سوم: 
فتوسنتز نمی کنند. 

جملۀ چهارم: ویروس ایدز در گویچه های سفید تکثیر می شود. 
طبقه بندی  پایین  سطوح  به  طبقه بندی  باالی  سطوح  از  هرچه  پنجم:  جملۀ 

نزدیک تر شویم شباهت بین جانداران بیشتر، اما تعداد آنها کمتر می شود. 
۳ در گیاه سیب زمینی غذاسازی در برگ گیاه انجام می شود؛ اما  �نۀ گ 82 

غذای ساخته شده در ساقۀ زیرزمینی، ذخیره می شود. 
در هویج غذاسازی در برگ گیاه انجام می شود؛ اما غذای ساخته شده در ریشۀ گیاه 

ذخیره می شود. 
کتوس غذاسازی در ساقۀ گیاه انجام می شود.  در گیاه کا

۲ جمله های اول، دوم و پنجم درست هستند.  �نۀ گ 83 

بررسی سایر جمالت:
جملۀ سوم: براساس زائده های بدن در چهار گروه طبقه بندی می شوند. 

جملۀ چهارم: همگی دارای نیش زهری نیستند، مثل سخت پوستان و پشه.

۴ بادکنک شنا: تغییر عمق شنای ماهی �نۀ گ 84 

مثانه: جمع شدن ادرار
بالۀ دمی: تغییر جهت حرکت ماهی

به  محیط  شناخت  در  و  است  محیط حساس  ارتعاشات  به  نسبت  جانبی:  خط 
ماهی کمک می کند. 

۱ �نۀ گ 85 

گزینۀ »1«: موجود »الف« تولیدکنندۀ )گیاه( است.
گزینۀ »2«: بیشترین مقدار ماده و انرژی در این زنجیره به موجود »الف« می رسد. 
گزینۀ »3«: موجودات »ب« و »پ« اولین گیاه خواران این زنجیرۀ غذایی هستند. 

گزینۀ »4«: رابطۀ بین موجودات »پ« و »ت« از نوع شکار و شکارچی است. 

 فیلم آموزشی درس
ریاضی از طریق اسکن 

QRcode روبه رو  

۱ �نۀ گ 86 

قانون شمول در مجموعه ها به صورت زیر است:
 n A B n A n B n A B( ) ( ) ( ) ( )∪ ∩= + −  

 n A B( )∪ =10  ، n A( )= 7  ، n B( )=4 روش اول: 
 n A B n A n B n A B( ) ( ) ( ) ( )∪ ∩= + −  
 10 7 4 11 10 1= + − ⇒ = − =n A B n A B( ) ( )∩ ∩  

روش دوم: اطالعات مسئله را روی نمودار ون زیر نمایش می دهیم:
 n A m z( )= + = 7   
 n B n z( )= + =4  
 n A B z( )∩ =  
 n A B m z n( )∪ = + + =10  

n A n B m z n z z z n A B( ) ( ) ( )+ = + + + = + = ⇒ = ⇒ =10 11 1 1∩  
۴ �نۀ گ 87 

درجۀ  بزرگ ترین  را،  متغیر  چند  به  نسبت  درجه  چندجمله ای،  هر  در 
تک جمله ای های آن نسبت به متغیرهای مورد نظر تعریف می کنیم. 

 
3 2 3 25 4 3 7 5 4 0 3 0 7

5 4 0

x y x z x y z x y z− = −
↓ ↓

+ +

��� �� ��� ��

IÀï·H¼U Ì¼µ\¶: == + + =9 3 0 7 10IÀï·H¼U Ì¼µ\¶:

  

5 و درجۀ تک جمله ای  4 0 9+ + = z برابر y x» , 3 نسبت به 5 4
x y درجۀ تک جمله ای

چندجمله ای  درجۀ  پس  است؛   3 0 7 10+ + = برابر  z y x» , به نسبت   2 3 7
x z

داده شده نسبت به این سه متغیر برابر 10 است.
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مجموعه آزمون های ورودی نمونه دولتی و تیزهوشان 1+31 استان )نهم به دهم(

430430

اساس استعداد های درخشان )تیزهوشان(
ورودی پایۀ دهم مدارس استعداد های درخشان سال تحصیلی 1402- 1401

دفترچۀ شمارۀ )1(
پرسش های استعداد تحلیلی: پاسخ صحیح پرسش های زیر را از میان جواب های پیشنهادشده انتخاب کنید و شمارۀ آن را در پاسخ برگ، 

از ردیف »1« تا »50« عالمت بزنید. 

* در پرسش های »1« و »2« از ترکیب حروف کدام گزینه، می توان کلمه ای ساخت که به مفهوم عبارت ابتدایی آن نزدیک تر باشد؟

یک دسته گل ِدماغ پرور/ از خرمن صد گیاه بهتر- 1
4( ی گ گ د ز و ه ی 3( و ب ش ی و ی خ  2( و ل ح پ ص م ر  1( ب ی ا ی ز ی 

در پوستین خلق افتادن- 2
4( م ا ح ص ت ب 3( ی ی ی گ ر پ  2( ی گ ب و د ی  1( ا م ف خ ل ت 

* در پرسش های »3« و »4« با استفاده از همۀ حروف کدام دو دستۀ زیر می توان کلمه ای مترادف با کلمۀ متن پرسش ساخت؟
مدهوش- 3

)4( ح ا ا)3( گ ه ت)2( خ ب ی )1( ر ت م 
)8( پ ر ع)7( ا ن ا)6( س ش ر)5( ت و ق

4( 5 و 8 3( 2 و 7  2( 3 و 6  1( 1 و 4 

تابان- 4
)4( ی ب ن)3( ف ر غ)2( ه د ن)1( ه د ر

)8( ر و ف)7( ب ی و)6( ا ن ز)5( و ش ی
4( 6 و 8 3( 3 و 7  2( 2 و 4  1( 1 و 5 

* در پرسش های »5« و »6« با استفاده از همۀ حروف کدام دو دستۀ زیر می توان کلمه ای متضاد با کلمۀ متن پرسش ساخت؟
تن آسا- 5

)4( و ش گ)3( ت و ر)2( ذ خ ر)1( ن ر پ
)8( س ت و)7( ه ک م)6( ی ا ر)5( ش خ ک

4( 6 و 7 3( 2 و 4  2( 5 و 8  1( 1 و 3 

راغب- 6
)4( خ د ل)3( خ ه ا)2( ن ز ر)1( و ن ا
)8( ش ا ی)7( گ ا ی)6( ت ق م)5( ه و ا

4( 6 و 8 3( 2 و 7  2( 4 و 5  1( 1 و 3 
جهانگیر 50 ساله است. او در دادگاه به یک سال حبس و 100 میلیون تومان جریمۀ نقدی محکوم شده است. جهانگیر به دلیل سرقت - 7

از مرد جوانی که در یک سینما مشغول تماشای فیلم بود، توسط پلیس دستگیر شده است. همچنین می دانیم:
- مردی به نام مراد در همان روزی که سرقت اتفاق افتاد، با پلیس در مورد دزدی از وسایلش تماس گرفت.

- شاهدان گفتند مشاهده کرده اند که مراد، جهانگیر را دربارۀ زندگی کاری اش مسخره کرده بود. 
کدام نتیجه گیری درست است؟

1( سرقت توسط جهانگیر در سینما، جایی که محل وقوع جرم بود، اتفاق افتاد. 
2( جهانگیر به زندان رفت و در دادگاه به پرداخت 100 میلیون تومان جریمه محکوم شد. 

3( مراد با تمسخر جهانگیر در مورد زندگی کاری اش، او را برای سرقت تحریک کرد. 
4( از نظر دادگاه جهانگیر مرتکب امری خالف قانون شده است.
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استعدادهای درخشان )تیزهوشان(

پاسخنامه
دفترچۀ شمارۀ )1( 

۳ مفهوم: یک گل خوشبو ]و مفید[ از صد گیاه بی بو ]بی فایده[  �نۀ گ 1 
و  پرمحصول، خوشبویی  واژگان »زیبایی،  به ترتیب  گزینه ها  با حروف  است.  بهتر 

گزیده گوی« ساخته می شود.

۲ در پوستین خلق افتادن: غیبت کردن، بدگویی �نۀ گ 2 
با حروف گزینه ها به ترتیب واژگان »مخالفت، بدگویی، پیگیری و مصاحبت« ساخته 

می شود.

۲ مدهوش: عاشق و شیفته، حیران، سرگشته، مبهوت �نۀ گ 3 

گزینۀ »1«: )1( و )4(  ر ت م ح ا ا  احترام
گزینۀ »2«: )3( و )6(  گ ه ت س ش ر  سرگشته

گزینۀ »3«: )2( و )7(  خ ب ی ا ن ا  خیابان
گزینۀ »4«: )5( و )8(  ت و ق پ ر ع  پرتوقع

۴ تابان: درخشان، درخشنده، فروزان �نۀ گ 4 

گزینۀ »1«: )1( و )5(  ه د ر و ش ی   شوریده
گزینۀ »2«: )2( و )4(  ه د ن ی ب ن  بیننده
گزینۀ »3«: )3( و )7(  ف ر غ ب ی و  بی فروغ

گزینۀ  »4«: )6( و )8(  ا ن ز ر و ف  فروزان

≠ سخت کوش، تالش گر ۲ تن آسا: آسایش خواه، تن پرور �نۀ گ 5 

گزینۀ »1«: )1( و )3( ن ر پ ت و ر  تن پرور
گزینۀ »2«: )5( و )8( ش خ ک س ت و  سخت کوش

گزینۀ  »3«: )2( و )4( ذ خ ر و ش گ  خوش گذر
گزینۀ »4«: )6( و )7( ی ا ر ه ک م  همکاری 

گزیر، ناچار، بیزار ≠ نا ۳ راغب: مایل، مشتاق، داوطلب، خواستار �نۀ گ 6 

گزینۀ »1«: )1( و )3( و ن ا خ ه ا خواهان
گزینۀ »2«: )4( و )5( خ د ل ه و ا دلخواه

گزیر، گریزان گزینۀ »3«: )2( و )7( ن ز ر گ ا ی نا
گزینۀ »4«: )6( و )8( ت ق م ش ا ی مشتاقی

قطعاً  جهانگیر  پس  است؛  کرده  محکوم  را  جهانگیر  دادگاه   ۴ �نۀ گ 7 
مرتکب امری خالف قانون شده است. 

گزینۀ »1«: محل وقوع جرم می تواند هر جایی باشد. ممکن است جهانگیر اتومبیل 
این فرد را که در خیابان پارک شده بود دزدیده باشد.

گزینۀ »2«: جهانگیر به یک سال زندان محکوم شده اما هنوز به زندان نرفته است. 
کی از شکایت خود صرف نظر کند.  ممکن است به رأی دادگاه اعتراض کند یا فرد شا
گر جهانگیر  گزینۀ »3«: ممکن است سرقت هیچ ارتباطی به مراد نداشته باشد. حتی ا

قطعاً از مراد سرقت کرده باشد، باز هم دالیل مختلفی می تواند داشته باشد.

۲ �نۀ گ 8 

⇐
.k¹TvÀ SvÃ²ILT§vMIÀïSvÃ²ILÃ²H» ÂioM
.k¹TvÀ o¬I¹{ IÀïSvÃ²ILT§vM ââ¾µÀ





گر  شنا والیبالیست ها  برخی 
گرها  شنا برخی  هستند  

والیبالیست هستند.

گری  ⇐ در این حالت هیچ شنا گزینۀ »1«: 
فوتبالیست نیست.   

گزینۀ »3«: طبق حالت گزینۀ »1«، ممکن است هیچ بسکتبالیستی فوتبالیست 
نباشد. 

گرها  ⇐ در این حالت برخی شنا گزینۀ »4«: 
فوتبالیست هم هستند.   

۴ بررسی عبارات: �نۀ گ 9 
الف( در این مورِد خاص خلبان ناچار به تعمیر هواپیما شده است. تعمیر هواپیما 

لزوماً کار خلبان نیست.
ب( این خلباِن خاص تقریباً به همه جای دنیا سفر کرده است. شاید خلبان های 
دیگر محدودیت هایی در سفر به برخی کشورها یا پرواز در برخی شرایط طبیعی 

داشته باشند. 
ج( برای زنده ماندن داشتن آب الزم است، نه کافی. 

۳ بررسی عبارات: �نۀ گ 10 

می کنند. پس  رعایت  بیشتر  را  قانون  رانندگان  اصالح شوند،  گر جریمه ها  ا الف( 
جریمه خاصیت بازدارندگی دارد. 

ب( عبارت صورت سؤال دربارۀ لزوم این اصالح است، اما همچنان معلوم نیست 
که قطعاً اصالح شوند.

ج( طبق عبارت صورت سؤال، رانندگان باید در رعایت قوانین جدی تر باشند؛ این 
کنون برخی رانندگان قوانین را رعایت نمی کنند.  بدان معناست که هم ا

۲ طبق اطالعات صورت سؤال داریم: �نۀ گ 11 

مقایسۀ شیرینی :W U V, ,< < < <X V Y Z  
مقایسۀ میزان ضرر :U X Y V W< < < <  
تنها دربارۀ V می توان با اطمینان گفت که شیرین تر از W و مضرتر از Y است.   

گر اطالعاتی که در اختیار فرد قرار داده  ۱ طبق استدالل متن، ا �نۀ گ 12 

می شود با نتیجه گیری او می تواند ارتباط داشته باشد، پس هرچه تصادف شدیدتر 
گزینۀ »1«  بنابراین پرسش  را متصور می شود.  باالتری  فرد سرعت  گزارش شود، 

می تواند چنین نتیجه ای را در بر داشته باشد. 

۴ وقتی دری به سمت ما باز می شود، یک ضلع در که به لوال متصل  �نۀ گ 13 

است سر جای خود باقی می ماند و اندازه اش تغییری نخواهد کرد. اما ضلع مقابل آن 
مدام به ما نزدیک تر می شود و در نتیجه بلندتر از ضلع دیگر دیده می شود.
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