
 

 

 َٞا ضا ا٘تراب وٙیس. تط تا زیٍط ٌعیٙٝ ٘إٞاًٞٙی  ٌعیٙٝ 6تا  1ٞای  زض ؾؤا 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٞای خیكٟٙاز قسٜ ا٘سراب ٞای ظیط ضا اظ ٔیاٖ خٛاب: خاؾد صحیح ؾؤاَهوش تحلیلیهای سؤال – اِف

 ػالٔر تع٘یس. 15زا  1ضا زض خاؾرٙأٝ اظ ضزیف ی آٖوٙیس ٚ قٕاضٜ
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 َ٘تراب وٙیستط ضا تطای پط وطزٖ رای ذاِی ا ٔٙاؾةی  ٌعیٙٝ 13تا  7ٞای  زض ؾؤا. 
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 َ٘مغٝ ٘ؿثت تٝ قىُ 15 ٚ 14ٞای  زض ؾؤا ٜ  وٙیس.ی ٕٞا٘ٙس تهٛیط زازٜ قسٜ ضا ا٘تراب  ٞا، ٌعیٙٝ تا تٛرٝ تٝ رایٍا
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 پاسد صحیح است. 1ی  گشینه -1

 ٞا قأُ یه ٔطتغ، یه ٔثّث ٚ یه زایطٜ اؾر، ِٚی زض ٌعیٙٝ یه، قىُ          ٔٛخٛز اؾر وٝ ٔا٘ٙس تمیٝ ٘یؿر. ی ٌعیٙٝ ٕٞٝ 
 

 پاسد صحیح است. 3ی  گشینه  -2

 .ٞا فطق زاضز. ٔثّث ٞاقٛضذٛضزٜ تا ٔثّث ٞاقٛضذٛضزٜ زض ؾایط ٌعیٙٝ ۳ی  زض ٌعیٙٝ 
 

 پاسد صحیح است. 1ی  گشینه  -3

  ٝ  ٞا اقىاَ ٞاقٛضذٛضزٜ ضٚتطٚی ٞٓ ٘یؿسٙس. ی ٌعیٙٝ تط ذالف تمیٝ ۱زض ٌعیٙ
 

 پاسد صحیح است. 2ی  گشینه  -4

 ، یه ذظ اضافٝ زاض٘س.2ی  اظ ٌعیٙٝ ٞا غیط ی ٌعیٙٝ ٕٞٝ 
 

 پاسد صحیح است. 3ی  گشینه  -5

 . ٞا اؾر ػالٔر اؾسفازٜ قسٜ تطای ٔكرم وطزٖ ضّغ، تطػىؽ ػالٔر تالی ٌعیٙٝ 
 

 پاسد صحیح است. 3ی  گشینه  -6

ٝ تعضٌسط لطاض زاضز. ٞا، ا٘سٟای خایٝ چٖٛ زض ؾایط ٌعیٙٝ   ٞا زض زاذُ خای
   

 .صحیح استپاسد  4 ی گشینه  -7

 .٘یع ٞاقٛضذٛضزٌی ٔسفاٚزی زاضز 2ی  ی یه ٚ ؾْٛ زىطاضی ٞؿسٙس ٚ ٌعیٙٝ چٖٛ ٌعیٙٝ 
 

 صحیح است.پاسد   2 ی گشینه  -8

 .تطذالف اٍِٛ، ٘مغٝ زض چٟاض خٟر انّی )تاال، خاییٗ، چح ٚ ضاؾر( لطاض ٘ساضز ۴ی  ا٘س ٚ زض ٌعیٙٝ زىطاضی ۳ٚ  ۱ٞای  ٌعیٙٝ 

 است.پاسد صحیح  4ی  گشینه -9

 وٙس. زضخغ تٝ ؾٕر چح زٚضاٖ ٔی ۹۹عثك اٍِٛ قىُ زض ٞط ٔطحّٝ 

 پاسد صحیح است. 2 ی شینهگ -11

 عثك اٍِٛ زض قىُ چٟاضْ زایطٜ تایس زض ٔىاٖ تاال ٚ ٔثّث زض ضاؾر تاقس.

 پاسد صحیح است.  1 ی گشینه -11

 .ٔطتغ ٚ زض اتسسای خیىاٖ تاقس اَٚ آ٘ىٝ عثك اٍِٛ، خٟر فّف تایس تٝ ؾٕر چح تاقس، ثا٘یا قىُ زاذّی تایس

 پاسد صحیح است. 1ی  هگشین -12

قٛ٘س، تٙاتطایٗ ػمال٘ی اؾر وٝ قىُ زْٚ ٚ چٟاض تا زٚضاٖ حَٛ ٔحٛض  قىُ اَٚ ٚ ؾْٛ تا زٚضاٖ حَٛ ٔحٛض ػٕٛز تٝ یىسیٍط ٔطزثظ ٔی

 افمی تٝ یىسیٍط ٔطزثظ قٛ٘س.

 

  

ٔطتغ ٞٓ ٚالغ قسٜ اؾر. 

ٝ ی ؾیاٜ زضٖٚ  ٝ ٞا ٘مغ ٝ ی ۴ ضخ ٔی زٞس. زض ؾایط ٌعیٙ زایطٜ ؾیاٜ فمظ زض زضٖٚ زایطٜ  ٚ زٚ ٔثّث لطاض ٌطفسٝ اؾر، ایٗ ازفاق زٟٙا زض ٌعیٙ

- گشینه ی 4 پاسد صحیح است.  51

ٝ ی ۴ زىطاض ٔی قٛز.  زایطٜ ی ؾیاٜ زض ٞط قىُ ٘كاٖ زازٜ قسٜ، زضٖٚ ٞط ۳ زایطٜ اؾر. ایٗ ازفاق زٟٙا زض ٌعیٙ

- گشینه ی 4 پاسد صحیح است.  41

زایطٜ زض ٞط ٔطحّٝ یىی زض ٔیاٖ یه ؾْٛ زٚض، حَٛ ٔحیظ قف ضّؼی وأُ ٔی چطذس. 

- گشینه ی 4 پاسد صحیح است.  31
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