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دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺷﻤﺎرهی دو :اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن۱۳۹۶ / ۲ / ۱۴ :
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ۹:۰۰ :ﺻﺒﺢ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت دﻓﺘﺮﭼﻪ ۱۶ :ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻓﺘﺮﭼﻪ ۵۵ :ﭘﺮﺳﺶ )ردﯾﻒ  ۱۶ﺗﺎ (۷۰
ﻣﺪّت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ۷۵ :دﻗﯿﻘﻪ

ﻗﺮآن ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و اﺧﻼق  ۸ﭘﺮﺳﺶ
ﻓﺎرﺳﯽ  ۱۰ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ۷ﭘﺮﺳﺶ
ﮑﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ  ۵ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻔ ّ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  ۱۰ﭘﺮﺳﺶ
رﯾﺎﺿﯿﺎت  ۱۵ﭘﺮﺳﺶ

ﺗﺬﮐّﺮ ﻣﻬﻢ :ﺑﻪ ازای ﻫـﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ «۳» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ «۱» ،اﻣﺘﯿـﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ،اﻣﺘﯿﺎزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻋﻼﻣﺖ زده ﺑﺎﺷﺪ «۱» ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺎپ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺟﻮان ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ۲

ب ـ ه   ن  ،ت دﯾ و اق :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۱۶ﺗﺎ » «۲۳ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
) «$Òﺣﺠﺮات (۱۲/ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
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 -۱۶ﮐﺪام ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ » Ÿ ρu
 ۱ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آب اﺳﺖ  /ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺻﻮاب اﺳﺖ
 ۲ﻻف از ﺳﺨﻦ ﭼﻮ در ﺗﻮان زد  /آن ﺧﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﺗﻮان زد
 ۳ﮐﻢ ﮔﻮی و ﮔﺰﯾﺪه ﮔﻮی ﭼﻮن دُر  /ﺗﺎ ز اﻧﺪک ﺗﻮ ﺟﻬﺎن ﺷﻮد ﭘﺮ
 ۴ﻫﺮ آن ﮐﻮ ﺑﺮد ﻧﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺎر  /ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻧﮑﻮﮔﻮﯾﯽ از وی ﻣﺪار
 -۱۷ﭘﯿﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﻪرو ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی دارد؟
ÏiΒ ×Πöθs% öy‚ó¡o„ Ÿω ۱
(#ρâ“t/$uΖs? Ÿωρu ۲

) BΘöθs%ﺣﺠﺮات(۱۱/

) É=≈s)ø9F{$$Î/ﺣﺠﺮات(۱۱/

ö/ä3|¡àΡr& (#ÿρâ“Ïϑù=s? Ÿωρu ۳
zÏiΒ #ZÏWx. (#θç7Ï⊥tGô_$# ۴

)ﺣﺠﺮات(۱۱/

) Çd©à9$#ﺣﺠﺮات(۱۲/

 -۱۸ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
»ﺟﻬﺎن ،ﻗﺮآن ﻣﺼﻮّر اﺳﺖ  /و آﯾﻪﻫﺎ در آن  /ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
درﺧﺖ ،ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ  /درﯾﺎ ،ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ  /ﺟﻨﮕﻞ و ﺧﺎک و اﺑﺮ  /ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و ﮔﯿﺎه
ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯿﺎ  /ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﺗﻼوت
yì|Êuρuρ $yγyèsùu‘ u!$yϑ¡¡9$#ρu ۱
ãyϑs)ø9$#uρ ß§ôϑ¤±9$# ۳

) šχ#u”Ïϑø9$#رﺣﻤﻦ(۷/

) 5β$t7ó¡çt¿2رﺣﻤﻦ(۵/

ﮐﻨﯿﻢ« )زﻧﺪهﯾﺎد ﺳﻠﻤﺎن ﻫﺮاﺗﯽ(

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,n=y{ “Ï%©!$# ª!$# ۲
tβ#uöà)ø9$# $tΡ÷œ£o„ ô‰s)s9uρ ۴

) uÚö‘F{$#uρاﺑﺮاﻫﯿﻢ(۳۲/

) Ìø.Ïe%#Ï9ﻗﻤﺮ(۱۷/

 -۱۹ﺷﻌﺮ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒّﺖ  /ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،دﯾﺪا ِر ﺧﻮﺑﺎن  /ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪداری
)) ÒΟøOÎﺣﺠﺮات(۱۲/

Ä¨$¨Ψ=Ï9 (#θä9θè%ρu ۱

) $YΖó¡ãmﺑﻘﺮه(۸۳/

Çd©à9$# uÙ÷èt/ āχÎ) ۲

t÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'ùs ۳

&) ö/ä3÷ƒuθyzrﺣﺠﺮات(۱۰/

=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) (#þθãΖÅ¡ômr&ρu ۴

) tÏΖÅ¡ósßϑø9$#ﺑﻘﺮه(۱۹۵/

 -۲۰ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ اﺷﺎرهی دورﺗﺮی دارد؟
O$tΡr& ātÎ=øîV{ ª!$# |=tF2
Ÿ
۱
(#θãΖÏΒ÷σçGÏ9 ö/ä.θããô‰tƒ ãΑθß™§9$#ρu ۳

) þ’Í?ß™â‘uρﻣﺠﺎدﻟﻪ(۲۱/
) ö/ä3În/tÎ/ﺣﺪﯾﺪ(۸/

öΝçλm; ¨βr& ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΨtΒ#u šÏ%©!$# ÎÅe³o0ρu ۲

_) ;M≈¨Ψyﺑﻘﺮه(۲۵/

â¨$¨Ψ9$# tΠθà)u‹Ï9 šχ#u”Ïϑø9$#uρ |=≈tGÅ3ø9$# ÞΟßγyètΒ $uΖø9t“Ρr&ρu ۴

) ÅÝó¡É)ø9$$Î/ﺣﺪﯾﺪ(۲۵/

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ۳

 -۲۱ﮐﺪام آﯾﻪی ﺷﺮﯾﻒ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
È≅Í←!$¡¡=Ïj9 A,ym öΝÎγÏ9≡uθøΒr& þ’Îûρu ۱
tβθà)ÏΖãƒ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ $£ϑÏΒρu ۳

) ÏΘρãóspRùQ$#uρذارﯾﺎت(۱۹/

)اﻧﻔﺎل(۳/

4’n?tã …çµç7Å¡õ3tƒ $yϑ‾ΡÎ*sù $VϑøOÎ) ó=Å¡õ3tƒ tΒρu ۲
tβ#u”Ïϑø9$#uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# (#θèù÷ρr&uρ ۴

) ÏµÅ¡øtΡﻧﺴﺎء(۱۱۱/

) ÅÝó¡É)ø9$$Î/اﻧﻌﺎم(۱۵۲/

 -۲۲ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺑﻪرو ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ اﺷﺎرهی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی دارد؟
Ï!$yϑ¡¡9$# š∅ÏiΒ Νà6s9 tΑt“Ρr&ρu ۱
tβ#u”Ïϑø9$#uρ Ÿ≅ø‹x6ø9$# (#θèù÷ρr&ρu ۲

) [!$tΒﻧﻤﻞ(۶۰/

) ÅÝó¡É)ø9$$Î/اﻧﻌﺎم(۱۵۲/

۳

) (#þθèùÎô£è@ Ÿωuρ (#θç/uõ°$#uρ (#θè=à2ρuاﻋﺮاف(۳۱/

۴

)) 9‘y‰s)Î/ çµ≈oΨø)n=yz >óx« ¨≅ä. $‾ΡÎﻗﻤﺮ(۴۹/

 -۲۳ﺷﻌﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآﻧﯽ اﺷﺎرهی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی دارد؟
ای ﻧﺎم ﺗﻮ روﯾﯿﺪه ﺑﻪ ﮔﻠﺪانِ ﻟﺒﻢ  /در ﻣﺮﺣﻤﺖِ ﺗﻮ ﻏﻮﻃﻪور ،روز و ﺷﺒﻢ
ن اﺟــﺎﺑﺖِ ﺗــﻮ را ﻣﯽﻃﻠــﺒﻢ
در ﺧﺎ کِ ﻃﻠﺐ ،ﺑﺬ ِر دﻋﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪام  /ﺑﺎرا ِ
7πŸ2t≈t6•Β ;οtyfx© ÏΒ ۱

—) 7πtΡθçG÷ƒyﻧﻮر(۳۵/

ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ’Îû tΒ …ã&é#t↔ó¡„o ۳

) ÇÚö‘F{$#uρرﺣﻤﺎن(۲۹/

èπs)Í←!#sŒ <§øtΡ ‘≅ä. ۲

) ÏNöθpRùQ$#آلﻋﻤﺮان(۱۸۵/

Ÿ≅ø‹©9$# t,n=y{ “Ï%©!$# uθèδ ۴

) u‘$pκ¨]9$#uρاﻧﺒﯿﺎء(۳۳/

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ٤

ج ـ ه  ! ر :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و
ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۲۴ﺗﺎ » «۳۳ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۲۴ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎی »ﺷﻌﺮ« و »ﺳﺮودن« ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻣﯿﺎن واژه ﻫﺎی ﻫﺮ دو
ﺟﻔﺖواژه ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ...
 ۱ﻫﻨﺮ ،ﺳﺘﻮدن ــ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﻫﺮاﺳﯿﺪن
 ۳دﻓﺘﺮ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ــ روﺣﯿﻪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ

 ۲ﺗﺎر ،ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ ــ ﻧﻐﻤﻪ ،اﻓﺸﺎﻧﺪن
 ۴ﻣﺎل ،اﻧﺪوﺧﺘﻦ ــ داﻧﻪ ،ﭘﺮوردن

 -۲۵از ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﻨﺠﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪی »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻏﻼﻣﯽ در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ «...آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﻨﺞ
ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺮﺗّﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺒﺎرت دوم و ﭼﻬﺎرم ﮐﺪاماﻧﺪ؟
آ .ﺑﺎری ﭼﻨﺪ ،ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرد.
ب .ﭼﻮن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﺴﺖ و آرام ﯾﺎﻓﺖ.
پ .ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ،ﺧﺎﻣُﺶ ﮔﺮداﻧﻢ.
ت .زاری درﻧﻬﺎد و ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪاﻣﺶ اﻓﺘﺎد.
ث .ﺑﻪ دو دﺳﺖ در ﺳﮑّﺎن ﮐﺸﺘﯽ آوﯾﺨﺖ.
» ۱ت« و »ث«

» ۲ت« و »ب«

» ۳پ« و »ب«

» ۴پ« و »ث«

 -۲۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ »ﮔﺮوهواژه« ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﻠﻂﻫﺎی اﻣﻼﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
 ۱ﻣﻮﺳﻢ ﺻﯿﻒ ــ ﺣﺮﮐﺖ و اﺣﺘﺰاز ــ ﻻﯾﻖ ﻣﻼﻃﻔﺖ
 ۲ﺗﺴﻠّﯽ و ﺗﯿﻤﺎر ــ ﺣﺠﺮه و ﻏﺮﻓﻪ ــ ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﻐﯿﯿﺮ
 ۳ﻏﺎﯾﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ــ ﻣﺸﻘّﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ــ ﺻﺨﺮه و ﺳﺤﺎب
 ۴راﻏﺐ و ﻣﺸﺘﺎق ــ ﺣﻖﮔﺬار و ﻗﺪردان ــ ﺣﻤﻠﻪ و ﺣﺠﻮم
 -۲۷ﻧﺎم ﮐﺪام اﺛﺮ ادﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی آن ﻧﯿﺴﺖ؟
 ۱ﻗﺎﺑﻮس ﻧﺎﻣﻪ

 ۲ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ

 ۳ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت

 ۴ﻣﺮزﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ

 -۲۸ﭘﯿﺎم ﺣﮑﺎﯾﺖ درس »ﮐﺎر و ﺗﻼش« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮاع »ﺑﻪ راﻫﯽ در ،ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﺪ ﻣﻮری« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟
آ( ﻣﺎﻫﯽ را ﻫﺮ وﻗﺖ از آب ﺑﮕﯿﺮی ،ﺗﺎزه اﺳﺖ.
ب( دﺳﺖ ﺑﺎﻻی دﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
پ( ﻧﺎﺑﺮده رﻧﺞ ،ﮔﻨﺞ ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ت( ﭘﯿﺶ ﻏﺎزی و ﻣﻌﻠّﻖﺑﺎزی.
ث( ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮﯾﺶ
» ۱آ« و »پ«

» ۲ب« و »ت«

» ۳ث« و »ت«

» ۴پ« و »ث«
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ﺻﻔﺤﻪی ٥

 -۲۹ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را زﯾﺒﺎﺗﺮ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را
»آراﯾﻪی ادﺑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ» .آراﯾﻪی ادﺑﯽ« ذ ﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺪام ﺑﯿﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
 ۱ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻞ اﺳﺖ  /ﺑﻪ ﺑﺎغ اﻧﺪرون ،ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻞ اﺳﺖ  ﺗﺸﺒﯿﻪ
 ۲ﺑــﺮگ ﻧـــﻮ آرد درﺧﺖ ﻧـــﺎرون  /ﺳﺒــﺰ ﮔــﺮدد ﺷــﺎﺧﺴـــﺎران ﮐـﻬــﻦ  ﺗﻀﺎد
 ۳ﺑﺰد ﺗﯿﻎ و ﺑﻨﺪاﺧﺖ از ﺑﺮ ﺳﺮش  ٫ﻓﺮورﯾﺨﺖ ﭼﻮن رود ﺧﻮن از ﺑﺮش  ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
 ۴ز ﻧﺎدان ﺑﻨــﺎﻟﺪ دل ﺳﻨﮓ و ﮐـﻮه  ٫ازﯾــﺮا ﻧـﺪارد ﺑﺮِ ﮐﺲ ﺷﮑـﻮه  ﺷﺨﺼﯿﺖﺑﺨﺸﯽ
 -۳۰در ﮐﺪام ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ واژهﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻋﺎدی اﺳﺖ؟
 ۱ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﺮ ﺳﻮ ﮐﺸﯿﺪی  /وزان ﺑﺎر ﮔﺮان ﻫﺮ دم ﺧﻤﯿﺪی
 ۲ز ﻫﺮ ﮔﺮدی ﺑﺮون اﻓﺘﺎدی از راه  /ز ﻫﺮ ﺑﺎدی ﭘﺮﯾﺪی ﭼﻮن ﭘﺮﮐﺎه
 ۳ره اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎ و ﻣﺮدم رﻫﮕﺬارﻧﺪ  /ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺳﺮت ﭘﺎﯾﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
 ۴ﮔﻪِ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎش و ﺑﯿﻨﺎ  /رهِ اﻣﺮوز را ﻣﺴﭙﺎر ﻓﺮدا



ّ
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ﺧــ َﺮد را ﺑﻪ ﺻــﺪق ،راﻫﻨــﻤﺎ
 .۱ای ﺟــﻬــﺎنآﻓــﺮﯾﻦِ ﺟـــﺎن آرا  ٫ای ِ
 .۲در دﻫﺎن ،ﻫﺮ زﺑﺎن ﮐﻪ َﮔﺮدان اﺳﺖ  ٫از ﺛﻨﺎی ﺗﻮ اﻧﺪر او ﺟﺎن اﺳﺖ
 .۳دل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐُﻨﻪِ ﺗﻮ َره ﻧﯿﺴﺖ  ٫ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن از ﮐﻤﺎﻟﺖ آ ﮔﻪ ﻧﯿﺴﺖ
 .۴دل ﮔﻤــــﺮاه را رﻫـﯽ ﺑﻨﻤـــﺎی  ٫ﻣَﺮدمِ دﯾــﺪه را دَری ﺑﮕﺸــﺎی
)ﮐُﻨﻪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ـــ ﻣﺮدم :ﻣﺮدﻣﮏ(
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 -۳۱در ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای ﮐﺪام واژه ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 ۲ﺗﻌﻘّﻞ

 ۱ﺗﮑﺎﻣﻞ

 ۳ﮐﻬﻨﻪ

 ۴ﺗﺼﺪﯾﻖ

 -۳۲ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ ،در ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
» ۱را« در ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﻪ«

 ۲ﻣﻨﺎﻇﺮه

 ۳ﺟﻤﻠﻪ ی اﻣﺮی

 ۴ﻣﻨﺎدا

 -۳۳دو ﻣﻔﻬﻮم »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮی ﺧﺪا« و »ﺳﺘﺎﯾﺶ اﻟﻬﯽ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺪام ﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦﺗﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ۱ﺑﯿﺖ  ۱ــ ﺑﯿﺖ ۲

 ۲ﺑﯿﺖ  ۴ــ ﺑﯿﺖ ۳

 ۳ﺑﯿﺖ  ۳ــ ﺑﯿﺖ ۱

 ۴ﺑﯿﺖ  ۲ــ ﺑﯿﺖ ۴
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ﺻﻔﺤﻪی ٦

د ـ ه  ( 7 8ت ا' :5 6ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۳۴ﺗﺎ » «۴۰ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۳۴از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛّﺮ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺪام دو ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﻪای و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮی دارﻧﺪ؟
 ۱آب ــ ﻣﻮاد

 ۲آب و ﻫﻮا ــ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

 ۳ﺧﺎک ــ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

 ۴ﺧﺎک ــ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ

 -۳۵ﮐﺪامﯾﮏ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺮ ،در ﻗﺮن )ﺳﺪه( ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ روﯾﺪاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟
 ۱ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﻫﻮﻻﮐﻮ ﺧﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان ۳۵ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮان
 ۲ﺳﻘﻮط ﺑﻨﯽﻋﺒّﺎس ۸۰ ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺳﺮﺑﺪاران
 ۳ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۶۱۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
 ۴ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺳﺮﺑﺪاران ۸۵ ،ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﻫﻮﻻﮐﻮ ﺧﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان
 -۳۶اﻣﻨ ّﯿﺖ راهﻫﺎ ﮐﻪ در دورهی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮ ّﯾﻪ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪی زﯾﺮ راﺑﻄﻪی ﻋﻠّﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی
دارد؟
 ۱ﻗﺪرت و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
 ۳روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

 ۲ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد
 ۴ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان

 -۳۷ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮدروی ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر در ﻣﻮرد اردوی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ،ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی او ﻫﻢ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ و ﭘﺪرش ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺪام اﺻﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ــ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ
 ۱د ّﻗﺖ و ﺗﻮ ّ
 ۳ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ــ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
 ۲اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ــ د ّﻗﺖ و ﺗﻮ ّ
 ۴اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ــ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮف ﮔﻮﯾﻨﺪه

 -۳۸ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط روی ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ؟
 ۷۵ ۱درﺟﻪی ﻏﺮﺑﯽ و  ۱۰۰درﺟﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ
 ۱۰۰ ۳درﺟﻪی ﺷﺮﻗﯽ و  ۵۰درﺟﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ

 ۵۰ ۲درﺟﻪی ﺷﺮﻗﯽ و  ۷۵درﺟﻪی ﺷﻤﺎﻟﯽ
 ۷۵ ۴درﺟﻪی ﻏﺮﺑﯽ و  ۵۰درﺟﻪی ﺷﻤﺎﻟﯽ

» -۳۹ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر« ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ؟
 ۱اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﮕﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﺳﺮود
 ۳اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ

 ۲اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪی
 ۴اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻮروزی

 -۴۰ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی اﯾﺮان ،از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دورهی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ از
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری از اﯾﺮان ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ۱ﺑﻐﺪاد

 ۲ﮐﺎﺑﻞ

 ۳اﺳﻼمآﺑﺎد

 ۴ﻋﺸﻖآﺑﺎد

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ۷

ّ
هـ ـ ه  ; :و 9وه :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۴۱ﺗﺎ » «۴۵ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
» -۴۱ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ،ﻋﻠّﺘﯽ دارد« را در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪی زﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؟
 ۱دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪّق و آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠّﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
 ۲ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﻣﺘﺨﺼّﺼﺎن داﺧﻠﯽ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
 ۳ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۴ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ )ﮔﺎز ،زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ،(...ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴۲در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻮﯾّﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ا ّوﻻً ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﻧﺘﺨﺎب
ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎً در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ؟
 ۲اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻏﯿﺮت
 ۴ﻣﻌﻠّﻢ ﭘﺮﺗﻼش

 ۱دوﻧﺪهی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
 ۳اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ

 -۴۳ﻣﻌﻨﺎی واژهی »ﺑﺎزی« در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن در ﺟﻤﻠﻪی »ﻋﻠﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟
 ۱ﺑﭽّﻪﻫﺎ! ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﺑﺎزی ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 ۳ﻣﺤﻤّﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ۲ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎزی درآوردهاﯾﺪ!
 ۴ﺗﻮ راﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؛ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯽ.

 -۴۴ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪی زﯾﺮ ،ﻧﻮﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺜﺒﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ؟
 ۱ﻏﺬا رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل
 ۲ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﺸﺮات از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﻫﺎ
 ۳ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻏﺎزﻫﺎی وﺣﺸﯽ
 ۴ﻧﮕﻬﺪاری از ﺷﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎغﻫﺎی وﺣﺶ
 -۴۵ﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح ﮐﺮد و آن ﭘﺮﺳﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دوﺳﺘﺶ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻗﺮار داد .ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺑﺎرهی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 ۱ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،دﻗﯿﻖ ،واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ.
 ۲ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روش ﮔﺮدآوری اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 ۳ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﮑﺎن ﮔﺮدآوری اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۴ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺪارد.
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ﺻﻔﺤﻪی ۸

و ـ ه  .5م < :#ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۴۶ﺗﺎ » «۵۵ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ن ﺗﻮپ ،ﮐﺪام
 -۴۶اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﭘﯿﻨﮓﭘﻮﻧﮓ را در زﯾﺮ آب رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ِ
ی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮپ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻧﺮژی ﺑﻪ اﻧﺮژ ِ
 ۱اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع
 ۳اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در آب

 ۲اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در آب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع
 ۴اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﺗﻮپ

 -۴۷ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻋﺪﺳﯽ ،ﮐﺪامﯾﮏ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟
 ۱ﺗﺼﻮﯾﺮی واروﻧﻪ از ﯾﮏ ﺷﻤﻊ
 ۳ﺳﺎﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ

 ۲ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد آن
 ۴ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

 -۴۸ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨّﺼﯽ از »ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ«» ،ﺧﺎک رس« و »ﻣﺎﺳﻪ« ،ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐدار
ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻢ ،ﺟﺬب ﺑﺎﻻی آب اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
 ۱ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس
 ۳ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ



 ۲ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎک رس و ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ
 ۴ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس و ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ
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دﺳﺘﻪی ۱
ﻃﻼ
آﻫﻦ

دﺳﺘﻪی ۲
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت
ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت

»اﻟﻒ«

دﺳﺘﻪی ۳

دﺳﺘﻪی ۴

ﺳﺮﮐﻪ

آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ

ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ

آب ژاول

»ب «

»پ«

دﺳﺘﻪی ۵
ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ

ّ
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 -۴۹ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮا ّد ﻣﺠﻬﻮل را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
 ۱اﻟﻒ :ﻣﺲ ــ ب :آبﻟﯿﻤﻮ ــ پ :ﮔﺎز ﮐﻠﺮ
 ۳اﻟﻒ :ﻣﺲ ــ ب :آبﮐﯿﻮی ــ پ :آب

 ۲اﻟﻒ :آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ــ ب :ﻧﻤﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ــ پ :ﮔﺎز ﮐﻠﺮ
 ۴اﻟﻒ :ﺳﺮب ــ ب :آبﮐﯿﻮی ــ پ :ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ

 -۵۰ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 ۱ﻣﻮا ّد دﺳﺘﻪی  ۱ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺳﺎﻧﺎی ﺑﺮق ﺑﻮده و دارای ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ۲اﻓﺰودن ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺑﻪ آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 ۳اﮔﺮ ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺎدّهی »ب« را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺒﺎب )ﮔﺎز( درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۴از ﻣﯿﺎن ﻣﻮا ّد ﺑﺎﻻ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻮا ّد دﺳﺘﻪی  ۴در ﺗﻬﯿﻪی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ۹
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ﻋﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺳﺎل ﺷﺸﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم آﭘﺎرﺗﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﭼﻨﺪﺑﺎر در روز ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ

ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻼس ورزﺷﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ و ...از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود و از ﭘ ّﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز در ﮐﻼس ﻋﻠﻮم ،ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرهی
ﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎدهروی و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ
راﺑﻄﻪی ﮐﻢﺗﺤ ّﺮﮐﯽ ،ورزش و ﺳﻼﻣﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮ ّ
از ﭘ ّﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد.
ﭘﯿﺎدهروی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ دارد .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﭘﯿﺎدهروی

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ورزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ورزش ﻟﺬّتﺑﺨﺶ و ﮐﻢﺧﻄﺮ

ﺻﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻟﺒﺎس راﺣﺖ ،آزاد ،ﻧﺨﯽ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺖرس ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎ ّ
ﻏﯿﺮﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎدهروی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻨ ّﻔﺲ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎدهروی ﮐﺮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽﺷﻮد در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺣ ّﺪاﻗﻞ  ۵دﻗﯿﻘﻪ آرام راه ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﮔﺮم ﺷﻮد.

در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪﻫﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﭘﺎﻫﺎ ،ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﮑﻢ ،ﺑﺎزوﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ ،درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﭘﯿﺎدهروی )راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ

ﺨﺺ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ،در ﻣﺪّت زﻣﺎن ﻣﺜﻼً  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ( و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪ ،از ﺧﯿﻠﯽ از ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎدهی روزاﻧﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸ ّ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ ﺳﺎدهی روزاﻧﻪ

آورده اﺳﺖ) .اﻋﺪاد ﺟﺪول ،ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ(.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ

)ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ(

ﺧﻮاﺑﻴﺪن

50

ﻧﺸﺴﺘﻦ

65

راه رﻓﺘﻦ

110

راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪ

230

ﭘﻴﺎدهروي

350

دوﻳﺪن

630

ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪ

520

ﺑﺎزيﻫﺎي ﺗﻮﭘﻲ

240

اﻳﺴﺘﺎدن در آﺳﺎﻧﺴﻮر
)ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ ّﻠﻜﺎن(

75

ﻏﺬاﺧﻮردن

130

زﻣﺎن راه رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠّﮑﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻪ روی زﻣﯿﻦ

ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻒ ﭘﺎ ﻓﺸﺎر را ﺗﺤ ّﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ از ﭘ ّﻠﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﯾﺶ زاﻧﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﺎﮔﺮد ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و دوﺑﺎره ﭘ ّﻠﻪﻫﺎ را ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻋﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ،ﯾﮏ

روز در ﻣﯿﺎن ﺣﺪود  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﻨﺪ.

ّ
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ﺻﻔﺤﻪی ۱۰

 -۵۱ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ی زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
 ۱ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس راﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎدهروی ،از ﻣﻮا ّد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺎدهروی ﮔﺮم ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮا ّد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
 ۳ﭘﯿﺎدهروی اﺑﺰار ﺧﺎﺻّﯽ ﻧﺪارد؛ ﭘﺲ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﯿﻢ.
 ۴ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎدهروی از ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
 -۵۲ﮐﺪامﯾﮏ از ﺗﺒﺪﯾﻼت اﻧﺮژی ﺟﺪول زﯾﺮ ،ﻫﻤﻮاره در ﭘﯿﺎدهروی ا ّﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
اﻟﻒ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ

ب

ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ج

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

د

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻫـ

ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ

و

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺗﯽ

 ۲اﻟﻒ ــ د ــ و
 ۴اﻟﻒ ــ ب ــ ج

 ۱اﻟﻒ ــ ﻫـ ــ و
 ۳اﻟﻒ ــ ج ــ و

 -۵۳راه رﻓﺘﻦ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ارادی ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
 ۱ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ در ﮔﻮارش ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 ۳ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

 ۲ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 ۴ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ در ﺗﻨ ّﻔﺲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
 -۵۴ﺑﺎ ﺗﻮ ّ

600

ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖ ،ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻧﻤﻮدار روﺑﻪرو ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

500

) (۲) ،(۱و ) ،(۳در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؟

400
300

 ۱ﺧﻮاﺑﯿﺪن ــ ﻏﺬاﺧﻮردن ــ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪ
 ۲اﯾﺴﺘﺎدن در آﺳﺎﻧﺴﻮر ــ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﻮﭘﯽ ــ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠّﻪ
 ۳اﯾﺴﺘﺎدن در آﺳﺎﻧﺴﻮر ــ راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪ ــ دوﯾﺪن
 ۴ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘ ّﻠﻪ ــ راه رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪ ــ اﯾﺴﺘﺎدن در آﺳﺎﻧﺴﻮر

200
100
)(۳

ﭘﯿﺎدهروی

)(۲

راه رﻓﺘﻦ

)(۱

ﻧﺸﺴﺘﻦ

0

 -۵۵در ﮐﺪامﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﺛﺮ ﻧﯿﺮو وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
 ۱ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﭘﻠّﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
 ۲ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ از ﭘ ّﻠﻪﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﯾﺶ زاﻧﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۳ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠّﻪﻫﺎ ،از ﺧﯿﻠﯽ از ﻓ ّﻌﺎﻟ ّﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 ۴ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

آزﻣﻮن ورودی ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دورهی اوّل اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۶-۹۷

ﺻﻔﺤﻪی ۱۱

ز ـ ه  رﯾ  Iت :ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺟﻮابﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و
ﺷﻤﺎرهی آن را در ﭘﺎﺳﺦﺑﺮگ ،از ردﯾﻒ » «۵۶ﺗﺎ » «۷۰ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 -۵۶اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪی ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂﭼﯿﻦ )ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮓ ﺷﺪه( رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻞ ﺷﮑﻞ رﻧﮕﯽ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐ ّ
۱۲ ۲

۱۰ ۱

۱۶ ۴

۱۴ ۳

 -۵۷ﺳﺮﻋﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺤ ّﻤﺪ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﺬاﺧﻮردن رﺿﺎ و ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻏﺬا
ﺧﻮردن اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮد ،ﺳﺮاغ ﻏﺬای دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺧﻮرده اﺳﺖ؟

3
۱

11
۲

7

12
۳

24

4
۴

24

7

 -۵۸ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺴﺘﺮدهی ﯾﮏ ﻣﮑ ّﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮ ّﺑﻊ آن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮ ّﺑﻊ
ﺣﺬف ﺷﺪه را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﺎﺻﻞ ،ﮔﺴﺘﺮده ی
ﻣﮑ ّﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ؟
۲ ۲

۱ ۱

۴ ۴

۳ ۳

ﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﺑﺮای
 -۵۹در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﻣ ّﺪت زﻣﺎن ﻋﺒﻮر از ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸ ّ
آﻧﮑﻪ وارد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪهاﯾﻢ،
ﺑﺎ زﻣﺎن آن ﻣﺴﯿﺮ ،از ﻧﻈﺮ زوج و ﻓﺮد ﺑﻮدن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﺤﻈﻪ ی ﺷﺮوع ،ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪود ّﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﻧﻘﻄﻪی »آ« ﺑﻪ
»ب« وﺟﻮد دارد؟ )ﻓﻘﻂ ﺣﺮﮐﺖ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ(.

ب
۱ ۱

۸

۶

۴

۲

۹

۷

۵

۳

۲ ۲

۸ ۳

آ
۱۶ ۴

 -۶۰رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ را» ،رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ«
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻛﺪامﻳﮏ از اﻋﺪاد زﻳﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺎه ﻳﮏ ﻣﺮ ّﺑﻊ ﺑﺎ
»رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ« ﺑﺎﺷﺪ؟
۱۸ ۱

۲۴ ۲

۲۵ ۳

۴۹ ۴
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ﺻﻔﺤﻪی ۱۲

 -۶۱ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ،ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

6
۱

5

3
۲

5
۳

2

12
۴

4

7

 -۶۲دوﻧﺪهای ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل دوﯾﺪن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ده دﻗﯿﻘﻪ
دوﻳﺪن ،ﺳﺮﻋﺖ او ﻧﺼﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ده دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪود .او  ۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺣ ّﺪ اﻗﻞ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪود؟
۴۰ ۱

۷۰ ۲

۸۰ ۳

۱۰۰
 -۶۳ﻋﻠﯽ در ﺻﻔﺤﻪی ﻣﺨﺘﺼﺎت ،روی ﻧﻘﻄﻪی 
۱۰۰

۱۰۰ ۴

 ﻗﺮار دارد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺧﻄﻮط

اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻫﻤﻪی ﻧﻘﺎﻃﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ
 ۵۰واﺣﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺎط ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺪام ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ؟
۱

۲

۳

۴

 -۶۴ﻋﻠﯽ  ۱۰ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻞ را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﮏ،
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻛﻨﺪ .رﺿﺎ ﻫﻤﺎن  ۱۰ﻋﺪد را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ،ﮔﺮد ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهی ﻋﻠﯽ و رﺿﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
۴ ۱

۵ ۲

۱۰ ۴

۹ ۳

 -۶۵در ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﺨﺘﺼﺎت ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،داﯾﺮهﻫﺎﯾﯽ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۰
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از روی ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ،از ﻧﻘﻄﻪی   ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ،
۰
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از روی ﻫﯿﭻ داﯾﺮه ای ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺪام ﻧﻘﻄﻪ ،ﻣﺴﻴﺮ
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی را ﻻزم اﺳﺖ ﻃﯽ ﻛﻨﻴﻢ؟
۳۰
  ۱
۳۰

 ۲

۱۵
۴۵



 ۳

۱۰
۵۰



 ۴

۰
۶۰
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ﺻﻔﺤﻪی ۱۳

 -۶۶در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﮔﺮ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣ ّﺪاﻗﻞ
ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ آرا را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،دو ﻧﺎﻣﺰدِ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رأی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﯽروﻧﺪ )در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ رأیدﻫﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رأی ﻣﯽدﻫﺪ( .اﮔﺮ »ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ« ﯾﮏ رأیدﻫﻨﺪه در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ:
»د > ج > ب > اﻟﻒ«

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن رأیدﻫﻨﺪه ،ﻧﺎﻣﺰد »اﻟﻒ« را ﺑﻪ »ب«» ،ب« را ﺑﻪ »ج« و »ج«
را ﺑﻪ »د« ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ »ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ« اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺰد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ »د > ج > اﻟﻒ > ب«
۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ »ب > د > اﻟﻒ > ج«

 ۱اﻟﻒ

۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارای ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ »ب > ج > د > اﻟﻒ«
 ۲ب

 ۴د

 ۳ج

 -۶۷ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮرت داﻳﺮهای ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ از ﻳﮏ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻛﺲ ﮐﻪ ﻣﻀﺮب  ۳را ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻳﺴﺘﺪ و اﮔﺮ
اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﻧﺸﻴﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ؟
 ۷ ۱ﻧﻔﺮ



 ۱۰ ۲ﻧﻔﺮ

 ۲۰ ۴ﻧﻔﺮ

 ۱۳ ۳ﻧﻔﺮ

ّ
( H6زﯾ را  $#د" ./#ا.,-

ﺳﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﺴﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای رﯾﺎﺿﯽ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ﯾﮏ ﮐﺴﺮ )ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ( را ﺗﺎ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺳﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه در ﮐﺴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه:

ــ اﮔﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ،ﻫﺮ دو ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﺪد »زرد« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ــ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﻓﺮد و ﻣﺨﺮج زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﺪد »آﺑﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ــ اﮔﺮ ﺻﻮرت زوج و ﻣﺨﺮج ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﺪد »ﻗﺮﻣﺰ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ــ اﮔﺮ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮج ،ﻫﺮ دو زوج ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﺪد »ﺳﺒﺰ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
۷

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﺪدی زرد و
۵

۲۴
۳۲

ﻋﺪدی آﺑﯽ اﺳﺖ:
۳
۴

=

۸×۳
۸×۴

=

۲۴
۳۲

ﻣﯽﺗﻮان دو ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻋﺪد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﮏ ﻋﺪدِ آﺑﯽ

و زرد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺪدی آﺑﯽ ﺷﻮد.

۴۳
۲۰

=

۲۸ + ۱۵
۲۰

=

۳
۴

+

۷
۵

ّ
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ﺻﻔﺤﻪی ۱٤

 -۶۸ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 ۱ﻋﺪدی زرد
 -۶۹ﭼﻨﺪ ﻋﺪدِ ﺳﺒﺰ ﺑﯿﻦ
 ۱ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ

۳ ۱
۱ ۷
 +
× +
۵ ۷
۲ ۳

 ۲ﻋﺪدی آﺑﯽ
۱
۶

و

۵
۶

 ۳ﻋﺪدی ﻗﺮﻣﺰ

 ۴ﻋﺪدی ﺳﺒﺰ

وﺟﻮد دارد؟

 ۲ﻓﻘﻂ دو ﺗﺎ

 ۳ﺑﯿﺶ از دو ﺗﺎ

 ۴ﺻﻔﺮ

 -۷۰ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ی زﯾﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 ۱ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳۹۶ﻋﺪدِ آﺑﯽ ،ﻋﺪدِ ﺳﺒﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۲ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳۹۶ﻋﺪدِ آﺑﯽ ،ﻋﺪدِ آﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۳ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳۹۶ﻋﺪدِ زرد ،ﻋﺪدِ آﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ۴ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۱۳۹۶ﻋﺪدِ زرد ،ﻋﺪدِ آﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دون ﯾ! ا ّت...
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