
 انساني علوم و ادبيات رشتة
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

ماننـد خـود یـیطال خـدمات از تفادهاسـ جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

ــهیگز الؤ ســ بانــک  یهــا آزمــون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، ن
و )یکـاربر  نـام عنـوان بـه( یداوطلبـ ۀشامر  از استفاده با ، ...و دو نهیگز

ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا بو  وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیشو gozine2.ir آدرس به 
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  2 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و ميعمو هاي درس

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحاني
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  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» عامل -محال -تيمار -هنگامه«هاي  معني واژه -1
  ظالم -اصل بي -غم -) شلوغي2  والي -انديشۀ باطل -حمايت -) غوغا1  
  حاكم -ناممكن -داشت نگاه -موقع ) به4  اكمح -ارزش بي -توجّه -) داد و فرياد3  

  432135كد سؤال: 
  است؟ نادرستمعني چند واژه  -2

  تـاالب: درياچـه) ( -)فلق: سپيدٔه صـبح( -)رفيع: ارزشمند( -)نمط: روش( -)افالك: آسمان( -)فضل: احسان( -)شرف: آبرو( -)پيرايه: زينت«(  
  »منشي) نجابت: پاك( -)(جافي: ستمگر

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  432021كد سؤال: 

  اماليي يكسان است؟ هاي غلطدر كدام دو مجموعه واژگان، تعداد  -3
  غرامت و تاوان -سخره و ريشخند -الف) قرابت و خويشاوندي  
  عظم و اراده -ضايع و تباه -نياز ب) مستقني و بي  
  نيستي و زوال -مهراب نماز -ج) حمله و هجوم  
  رشك و قبطه -جثّه ند و قويتنوم -د) ضامن و كفيل  
  د -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ب -) الف1  

  432019كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در كدام گزينه  -4

حريــف سركشـــي نفـــس نيســـت يوســـف مـــن ) 1
 

ــــرا  ــــاه م ــــه ز اوج ج ــــود ب ــــاه ب ــــيض چ حض
 

ــــنش ســــزا نبــــود دل حــــق2 گــــذار مــــن ) اي
 

كــــز غمگســــار خــــود ســــخن ناســــزا شــــنيد 
 

ه مــي عمــارت دل كــن كــه ايــن جهــان خــراب) بــ3
 

ــت  ــازد خش ــا بس ــاك م ــه از خ ــت ك ــر اس ــر آن س ب
 

) هركـــه را ديـــديم، حيـــران قـــد رعنـــاي اوســـت4
 

بــر علــم دارد نظــر دايــم ســپاه از شــش جهــت 
 

  383921كد سؤال: 
  در كدام گزينه بيشتر است؟» تضاد«تعداد  -5

ـــرد1 ـــرم اســـت و س ـــر و خشـــك و گ ـــايع ت ) طب
 

ــــ  ــــب از اي ــــردمركّ ــــت م ــــع اس ــــار طب ن چ
 

ــتن2 ــك خويش ــد و ني ــه ب ــد ب ــه كن ــركس نگ ) ه
  

ـــود آن  ـــادمان ش ـــي ش ـــين و يك ـــي غم ـــا يك ج
  

ـــي3 ـــر م ـــو خب ـــر چ ـــارف از اول و آخ ـــد ) ع ياب
  

جويـــد ظـــاهر و بـــاطن و پيـــدا و نهـــان مـــي 
  

) كــاش بودنــدي بــه گيتــي، اســتوار و ديرپــاي4
  

ــمني  ــمنان در دش ــون دش ــتي، چ ــتان در دوس دوس
  

  432507كد سؤال: 
  ...............  جز بهشود،  ديده مي» حسن تعليل«ها آرايۀ  در همۀ گزينه -6

صـــوفي، مـــدهم پنـــد كـــه رو از ســـر كـــويش ) 1
 

زيـــرا كـــه نخـــواهم شـــد از اينجـــا بـــه دگـــر ســـو 
 

ــي2 ــال م ــرا پــيش جم ــتين چ ــت آس بــري ) دانم
 

ـــري  ـــد پ ـــان كن ـــي روي نه ـــز آدم ـــود ك ـــم ب رس
 

) چــــوب را چــــون بشــــكني گويــــد تــــراق3
 

ــــــراق  ــــــت؟ از درد ف ــــــدا از چيس ــــــن ص اي
 

ــاد4 ــر زمــين افت ــاري ب ــو ت ــاغ از زلــف ت ) شــبي در ب
 

جويش صـد چـراغ اللـه روشـن كـرد و چمن در جست 
 

  432013كد سؤال: 
  شده در مقابل چند گزينه درست است؟ آرايۀ نوشته -7

 الف) شستم ز گريـه دسـت كـه غيـر از گـداختن
 

 اچــون شــمع نيســت حاصــلي از چشــم تــر مــر  
 

  (كنايه) 
ــه پوســت خرســندي ــز حقيقــت ب ــر ز مغ  ب) اگ

 

 تــو نيــز جامــۀ ازرق بپــوش و ســر بتــراش 
 

  (مجاز) 
 ج) رشــتۀ پيونــد يــاران را بريــدن ســهل نيســت

 

ــي  ــدايي م ــزان زرد از ج ــرگ خ ــرٔه ب ــود چه  ش
 

  (حسن تعليل) 
ــي ــرش م ــا در نظ ــاق كج ــكِ عشّ ــد د) اش  آي

 

 لــب لعلــي كــه بســي ننــگ ز گــوهر دارد؟ 
 

  )(تشخيص 
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  431791كد سؤال: 
  ...............  جز بهها وجود دارد،  در همۀ مصراع» اليه اسم + صفت + مضاف«گروه اسمي معادل  -8

  سوز عشق امروز نيست ربط ما با داغ عالم) 2  رنگ از خون دل شد نرگس سيراب او الله) 1  
  خود نعرٔه مستانۀ من خلق را كرد بي) 4  د؟محو روي تو نگردد دل حيران، چه كن) 3  

  432512كد سؤال: 
  حذف شده است؟» فعل«در كدام بيت  -9

) زبـــــان در دهـــــان اي خردمنـــــد چيســـــت؟1
 

ــــــــاحب  ــــــــنج ص ــــــــد در گ ــــــــر كلي هن
 

ـــــاب2 ـــــه و آفت ـــــرب مَ ـــــه مغ ) ز مشـــــرق ب
  

روان كــــــرد و گســــــترد گيتــــــي بــــــر آب 
  

) كـــامم از تلخـــيّ غـــم چـــون زهـــر گشـــت3
  

ـــــوشِ شـــــاد  ـــــگ ن ـــــاد بان ـــــاد ب خـــــواران ي
  

ـــــي4 ـــــزرگ مكـــــن ) خويشـــــتن ب ســـــبب ب
  

ــــــويي  ــــــن ك ــــــاكنانِ اي ــــــم از س ــــــو ه ت
  

  323106كد سؤال: 

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس و ستایش :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ غلطكدام گزينه در مورد بيت زير  -10  22
ــاغ ســرافراز شــود  هركــه خواهــد كــه در ايــن ب

 

 چـون سـرو همـان بـه كـه كشـد در دامـن پاي 
 

  شود. در بيت، حذف فعل به قرينۀ معنايي ديده مي) 2  جود دارد.اي كه اجزاي آن نامرتب باشد، و  در بيت، جمله) 1  
  بيت داراي يك مفعول است.) 4    همۀ افعال بيت مضارع هستند.) 3  

  370414كد سؤال: 
  شود؟ در كدام گزينه ديده مي» نماي جوفروش گندم«مصداق مَثَل  -11

ــــــاخته1 ــــــبي س ــــــويش را محتس ــــــد ) خ ان
  

روز هشـــــــيار و همـــــــه شـــــــب مســـــــتند  
  

ن شـــد اكنـــون كـــه ز ابنـــاي عـــوام انديشـــم) آ 2
  

ـــت   ـــاني دانس ـــيشِ نه ـــن ع ـــز در اي ـــب ني محتس
  

) بنــدٔه پيــر خرابــاتم كــه لطفــش دائــم اســت3
  

ورنــه لطــف شــيخ و زاهــد گــاه هســت و گــاه نيســت  
  

) بــرو اي فقيــه دانــا، بــه خــداي بخــش مــا را4
  

تـــو و زهـــد و پارســـايي، مـــن و عاشـــقي و مســـتي  
  

  431543كد سؤال: 
  باشد؟ مي» بنّا«، كدام بيت بيانگر مفهوم نمادين »ديوار«خواني  توجه به روانبا  -12

ـــــوار و دري1 ـــــه دي ـــــازي، ن ـــــا س ـــــر بن ) گ
 

ـــــري  ـــــدد ديگ ـــــو بن ـــــاك ت ـــــت از خ خش
 

) جـــز عـــارفي كـــه از خـــودي آزاد گشـــته اســـت2
 

هــركس كــه هســت، صــورت ديــوار عــالم اســت 
 

ـــــا ) آن را 3 ـــــۀ م ـــــدد تفرق ـــــود درص ـــــه ب ك
 

شــدني نيســت پريشــان ،عبرگــوي كــه ايــن جمــ 
 

كنـــد بـــه خـــود ايـــن ســـنگالخ را ) همـــوار مـــي4
 

ــــق   ــــيهراز خل ــــوار م ــــه دي ــــه روي ب ــــد ك كن
 پ

  431508كد سؤال: 
  شود؟ از كدام بيت، دريافت مي» شَرَفُ المَكانِ بِالمَكينِ«مفهوم عبارت  -13

شــرف مــرد بــه جــود اســت و كرامــت بــه ســجود ) 1
 

وجــود هركـه ايــن هــر دو نـدارد عــدمش بــه ز 
 

  
ــــــين از آن عزيــــــز اســــــت2 ) انگشــــــت كِه

 

ـــــــد خـــــــاتم  ـــــــرِ او نهن ـــــــدر بَ كان
 

 (كهين: كوچك) (خاتم: انگشتر) 
) شرف مرد بـه علـم اسـت، شـرف نيسـت بـه سـال3

 

خير (: بيهوده)؟ به چه درائي سخن يافه همي خيره 
 

  
) بــر هــر مكــان بــه پــاي شــرف ســوي تخــت شــو4

 

ــ   ــه چشــم طــرب روي لهــو ب يندر هــر نظــر ب
 

  (لهو: شادي) 
  432009كد سؤال: 

  كدام بيت با عبارت زير، قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -14
  »ها از ظلم و خوف پاك كن، كه حاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ. شهر را از عدل، ديوار كن و راه«  

دهــد دل مــن داد هــر غمــي ســان كــه مــي ) زيــن1
 

ـــت  ـــلّم اس ـــقش مس ـــالم عش ـــك ع ـــاف، مُل انص
  

ـــر را2 ـــذاب قب ـــن ع ـــت از م ـــزد برگرف ـــدل اي ) ع
 

ــود  ــگ ب ــر تن ــوار عناص ــار دي ــن چ ــر م ــه ب ــس ك ب
 

ــــَود دور گــــرش پرســــد حــــال3 ) ز عــــدالت نب
 

ــــدايي دارد  ــــايه گ ــــه همس ــــه ب ــــاهي ك پادش
 

ــــده اســــت4 ــــن و دل زن ) هركجــــا صــــدق، دي
 

ـــــت  ـــــده اس ـــــك پاين ـــــدل، مُل ـــــا ع هركج
 

  384726كد سؤال: 
  اسب مفهومي دارد؟عبارت زير با كدام گزينه، تن -15

  »به هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو، كه اين فعل كودكان باشد.«  
ـــــار دل1 ـــــرو شـــــادي كـــــن اي ي ـــــروز ) ب اف

 

ــــــروز  ــــــورد ام ــــــايد خ ــــــردا نش ــــــم ف غ
 

  
ـــدم توســـت2 ـــدم و مق ـــادي مجلســـيان در ق ) ش

  

بــاد هــر آن دل كــه نخواهــد شــادت جــاي غــم  
  

  
ــم3 ــالم نشناس ــه ع ــدر هم ــز ان ــادي ) هرگ ــم و ش غ

  

خــوار تــو باشــم خـور و غــم مگـر آن وقــت كــه شــادي 
  

  
ــاري؟4 ــالي و ادب ــر اقب ــالش ب ــازش و ن ــد ن ــه باي ) چ

  

كه تا بـرهم زنـي ديـده، نـه ايـن بينـي، نـه آن بينـي 
  

  (ادبار: بدبختي) 
  432570كد سؤال: 

 
 ۱۶-۲۱( الحوار الّرتجمة أو عّین األصّح و األدّق يف:(  

 اندیشند ............... ها و زمین می ها] دربارۀ آفرینش آسامن [آن : )یََتفکّروَن يف خلِق الّسامواِت و األرِض ربَّنا ما َخلَْقَت هذا باطالً( -۱۶

  ) پروردگار ما این را باطل نیافرید!۲  ) پروردگارا این را باطل نیافریدی!۱  

  ) پروردگارا آنچه خلق کردی باطل نبود!۴  ت که تو خلق کردی!) پروردگارا این باطل چیزی نیس۳  
  ۳۱۳۳۳۸کد سؤال: 

  »:َفلَِبثوا ُهناَک لِلُْمساَعَدِة اُْسبوَعْیِن!» سیستان«کاَن أْصدقايئ املُْجَتِهدوَن یَُجهِّزوَن َمراِفَق املَدارِس يف محاَفظَِة « -۱۷

  کردند، پس دو هفته برای کمک کردن آنجا ماندند! تجهیز می» یستانس«) دوستان تالشگر من تأسیسات مدارس را در استان ۱  

  آماده کنند، پس دو هفته برای کمک آنجا ماندند!» سیستان«) دوستان کوشای من در تالش بودند که با همراهان، مدارس را در استان ۲  

  کردند! ها آنجا خدمت می پس برای یاری هفتهکردند،  بازسازی می» سیستان«) دوستان پرتالش من تأسیسات مدارس را در استان ۳  

  کردند، پس دو هفته برای اینکه کمک کنند آنجا ماندند! را تجهیز می» سیستان«های استان  ) دوستان کوشایم با همراهانی مدرسه۴  
  ۳۳۷۷۳۷کد سؤال: 

 
 

  ۲ و ۱ های سدر  :۱ قرآن زبان عربی
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  »:تنا بعد ثالث سنوات؟هل تعلَمیَن أنَّ تِسعین يف املئة من تلمیذات هذا الّصّف سیتخرّجن من مدرس« -۱۸ 3

  آموزان این کالس، بعد از سه سال از مدرسه دانش آموخته خواهند شد؟ دانید که شصت درصد از دانش ) آیا می۱  

  آموزان این کالس، بعد از سه سال از مدرسۀ ما دانش آموخته خواهند شد؟ دانی که نود درصد از دانش ) آیا می۲  

  مان دانش آموخته خواهند شد؟ آموزان این کالس، بعد از سال سوم از مدرسه انشدانی که شصت درصد از د ) آیا می۳  

  شوند؟ آموزان این کالس، بعد از سال سوم از مدرسۀ ما دانش آموخته می دانید که نود درصد از دانش ) آیا می۴  
  ۳۵۳۸۸۱کد سؤال: 

  عّین الّرتجمة الّصحیحة:  -۱۹

  گذرد! ها می ألعمدِة برسعة!: هواپیامی برقی با رسعت از باالی ستون) تَیّاُر الکهرباِء یَعرب ِمن فوق ا۱  

  ) يف اإلصطفاف الّصباحّي وقفنا يف عرشة صفوٍف!: در صف صبحگاه در صف دهم ایستادیم!۲  

  سود آمد!سوی ابراهیم با حجراأل  !: جربئیل به) الجربَئیل جاء بالحجر األسود إلی إبراهیم ۳  

  نّنا بحاجٍة إلی الهدوء!: به روستایی سفر کردیم چون نیازمند آرامش هستیم!) سافَرنا إلی قریٍة أل ۴  
  ۳۷۰۴۶۱کد سؤال: 

  عن الّسؤال و جوابه حسب الحوار: أالخطعّین  -۲۰

  إیرايّن! ال؛ أنا -  َهل َحرضَتَُک ِمَن الِعراِق؟ -) ۱  

  إنَّها ِبالٌد َجمیلٌة ِجّداً! -  کَیَف َوَجدَت إیراَن؟ -) ۲  

  أنا من مدینة مشهد!  -  ن أيِّ َمدینٍة أنَت؟مِ  -) ۳  

  !َذَهبُت لِِزیارِة اإلماِم الرِّضا  -  متی َذَهبَت إلی إیراَن؟ -) ۴  
  ۳۵۳۸۸۶کد سؤال: 

  عّین الّصحیح حسب الحقیقة و الواقع:  -۲۱

  رانیّة هو فصل الّصیف!) الفصُل الثّالث يف الّسنة اإلی۲  ) الیوُم الرّابُع ِمن أیّام األسبوع هو یوُم األربعاء!۱  

امء ینزل ِمَن املطر!۴  ) املکیّفات آالٌت کهربائیّة لتربید الهواء!۳     ) الغیُم بخاٌر مرتاکم يف السَّ
  ۳۷۰۴۶۴کد سؤال: 

 ۲۲-۲۶( أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص  ثّم إقرأ الّنّص التّايل(: 

ِة و يَعيش يف ُمْعظَـِم َمنـاِطِق العـامِل ِمـَن ؟ إنّه يَُشکُّل ُربَْع الحيواناِت الربّيّ ِت علی األرضعدَد النَّمِل أکرَثُ من سائر املوجوداهل تعلموَن أّن «

يَُقـوُم  کـلٌّ ، مختلفٍة منها الُجُنوُد والُعاّمُل و الُحّراُس و الَخـَدمُ  جتامعّيَة تَْجَعلُُه يف ِمَهنٍ الغاباِت االِستوائّيِة إلی الجباِل املُرْتَِفَعة! إنَّ حياَة الّنمِل اإل 

يـَّ خـوِف  منبواِجِبه و يَِجدُّ يف َعَملِه! أّما امللکُة فهي التعَمُل أبداً! يَبني النَّْمُل َمساِكَنُه تحَت األرِض حوايل َعَرشَِة أمتاٍر  ِة! هنـاَك يف العواِمـِل الجوِّ

 »أنَّ صوتَه يُفوُق سمَع اإلنساِن! املصحِف الّرشیِف آيٌة تَُدلُّ علی أنَّ الّنمَل يَقِدُر عىل الّتكلُِّم إّال 
  ۳۱۵۶۰۸کد سؤال: 

 !»:  يَبني النَّْمُل َمساِكَنُه يف أعامِق األرِض ألنّه ...............« -۲۲

  !) یخاُف ِمَن الَحرارِة و الُربُوَدِة و األَمطار۲    !) یَْحَذُر صوَت اإلنسانِ ۱  

 !برسعٍة و يَْنتَِرشُ يف األرض) يَکرُثُ ۴  !) يَِجدُّ يف َعَملِه و يقوُم بخدماته۳  
  ۳۱۵۶۰۹کد سؤال: 

ِ الّص  -۲۳   حيَح َحَسَب الّنّص:َعنيِّ

 ) تَُقوُم امللکُة ببعِض واِجباِت ُحرّاِسها!۲  ) ال نَْقِدُر أْن نَْسَمَع الِحواَر بنَي النَّْمِل!۱  

 يّة!بیوتاً ليَْحرُُسوا امللَِکَة من العوامِل الجوّ  ) یبني الَخَدمُ ۴  مُل علی العيِش يف املناِطِق الَجبَليّة!) ال يَْقِدُر النّ ۳  
  ۳۱۵۶۱۰کد سؤال: 

۲۴-  ِ   َحَسَب الّنّص: الخطأَ َعنيِّ

 قاِع األرِض!الّنمُل يف کلِّ بِ  یوَجدُ ) ۲  ) ال يعيُش الّنمُل بصورٍة ُمْنَفرَِدٍة!۱  

  ، ِمَن النَّْمِل!الربّ يف املئِة ِمْن موجوداِت  ) خمَسٌة و ِعْرشونَ ۴  جتامعيُّة ليَْسْت خاّصًة لإلنساِن!) الحياُة اإل ۳  
  ۳۱۵۶۱۱کد سؤال: 

ِ الّسؤاَل الّذي  -۲۵  جوابُه يف الّنّص: ال يوَجدُ َعنيِّ

 ؟) ماذا يَْجَعُل الّنمَل يف مشاِغل ُمْختَلَِفةٍ ۲  ) لَِم يَبني الّنمُل بیُوتَُه تحَت األرض؟۱  

  الّنمِل من سطِح األرِض؟ ) کَْم يَبلُُغ ُعْمُق بیوِت ۴  ِض؟کیف يَبني النَّْمُل َمساكَِنُه تحَت األر  )۳  
  ۳۱۵۶۱۲کد سؤال: 

ِ الّصحيَح عن مفرِد الکلامِت الّتالية يف الّنّص: -۲۶  َعنيِّ

   سالحاِر  املَْنِطق، الُحرّاس  ) املناطق ۲  الَجبَل املِْسکني، الِجبال  ) املساکِن ۱  

 العاِمل العاِمل، الَعواِمل  ) الُعاّمل ۴  لِخْدَمةا املِْهَنة، الَخَدم  ) املَِهن ۳  
  ۳۱۵۶۱۳کد سؤال: 

 ) ۲۷-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

ِ الّصحيَح للَفراغ َحَسَب ترتيب األعداد يف اآليِة الّتالية:  -۲۷  َعنيِّ

 )ُبُهم َرجامً بالغيِب َو يَقولوَن َسبَعٌة ............... ـُهم کَلُبُهمَسَيقولوَن ثَالثٌَة راِبُعُهم کَلُبُهم َو يَقولوَن ............... ساِدُسُهم کَل(  

 مثانيةُ  -) خاِمسةٌ ۴  تِْسَعة -) سابعةٌ ۳  ثاِمنُ  -) َخمَسةٌ ۲  تاِسعُ  -) َسبَْعةٌ ۱  
  ۲۹۱۶۴۴کد سؤال: 
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  »ّال الیوم ............... من شهر رمضان املبارک!أبواب املُتَحف مفتوحٌة لکم ملّدة عرشین ............... إ«عّین الّصحیح للفراغین:  -۲۸  44

  ) یوماً، العرشینَ ۴  ) أیّاٍم، عرشینَ ۳  ) یوماً، عرشینَ ۲  ) أیّاٍم، العرشینَ ۱  
  ۳۱۵۶۵۷کد سؤال: 

  يف إستخدام الفعل: الخطأعّین  -۲۹

  !هم تجلسوَن عند ُمعلِّمهم يف الّصّف ) ۲  أوالِدِهم و أزواِجِهم! عندَ الُقرآَن  قرؤوا) ۱  

 ال تدوُر الّشمس حول األرض أبداً!) ۴  یُخرُج الّسعید أباُه من املستشفی!) ۳  
  ۳۵۴۱۳۰کد سؤال: 

  األعداد الّرتتیبّیة؟ جاءت مايف أيِّ عبارٍة  -۳۰

 ) کاَن َجّدي یأکُل غذاَءُه يف الّساعِة الثّانیة عرشَة متاماً!۲  ) أخَذ فَريُقنا الجائِزََة األوَىل يف املُسابقِة!۱  

  نخاَف ِمن صعوباِت الحیاة! ) أحُد طُرُِق الّنجاِح أن ال۴  ) تاسوعاُء ُهو الیَوُم التّاِسُع ِمن َشهِر املَُحرَّم!۳  
  ۳۷۲۲۳۱کد سؤال: 

  
  اي بسيار حائز اهميت است؟  در بررسي رابطۀ اهداف فرعي و اصلي چه نكته -31

  ) اهداف فرعي نتيجۀ بالفصل اهداف اصلي هستند.2  به اهداف اصلي هستند.) اهداف فرعي الزمۀ رسيدن 1  
  جاي اهداف اصلي قرار ندهيم. ) اهداف فرعي را به4  ) اهداف اصلي مانع ما در رسيدن به اهداف فرعي نشوند.3  

  363327كد سؤال: 
  ايم.  رش ............... كردهكنيم، خود را آمادٔه پذي استفاده مي» خاطر خدا به زندگي«آنجا كه از تعبير  -32

  )و ما خلقنَا السّماواتِ و االَرض و ما بينهُما العبين() 2  )انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً() 1  
 )العالَمينقل إنَّ صالتي و نُسُكَي و محيايَ و مماتي لِلّهِ ربِّ () 4  )من كان يُريدُ ثوابَ الدّنيا فَعندَ اهللا ثوابُ الدّنيا() 3  

  288505كد سؤال: 
  كند؟ هاي متنوع او باشد، از كدام مورد تبعيت مي گرايش انسان به انتخاب اهدافي كه سرانجام آن اكمال قابليت -33

  اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است.  ) انسان برخالف حيوانات و گياهان كه استعدادهاي محدودي دارند، مجموعه1  
  دنيا براي آن اهداف بهره ببرد.  يز مانند ساير موجودات جهان هدفمند آفريده شده و بايد از فرصت) انسان ن2  
  گردد. افزون ميروز  به روزشود، بلكه  تنها كم نمي هايش نه ) عطش انسان در دستيابي به خواسته3  
  م بردارد.سوي آن گا ) انسان خود بايد هدف از خلقت را بشناسد و آن را انتخاب كند و به4  

  365465كد سؤال: 
  ها چگونه بايد باشد؟ مطابق آيات قرآن كريم، هدف اصلي زندگي ما انسان -34

  )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين و ما خلقناهما الّا بالحق() 1  
  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 2  
  )الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرةمن كان يريد ثواب () 3  
  )فالهمها فجورها و تقواها() 4  

  365462كد سؤال: 
  برداشت است؟  قابل يك از مفاهيم زير كدام )هما الّا بالحق و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقنا(با توجه به آيۀ شريفۀ  -35

  باشد. ن است، زيرا اشرف مخلوقات مي) تنها موجود داراي هدف، انسا 1  
  ) خلقت جهان هدفمند است، زيرا خداوند نياز به پيدايش حكيمانه دارد.2  
  كنند. ) آسمان و زمين آفرينشي يكسان دارند، ولي هريك هدفي خاص را دنبال مي3  
  د.ده ها كار عبث انجام نمي تك مخلوقات هدفي وجود دارد، زيرا خالق آن ) در پس خلقت تك4  

  353865كد سؤال: 
ترتيـب چـه  را بـه» واگذاري به خود عدم«و » آفرينش هدفمند انسان«، علت البالغه، حضرت اميرمؤمنان علي  نهج 370با توجه به حكمت  -36

  دانند؟ اموري مي
  سرگرم نشدن به امور دنيايي زودگذر -دهپردازش به كارهاي لغو و بيهو  عدم) 2  ارزش نپرداختن به كارهاي لغو و بي -) سرگرم نشدن به كارهاي لهو1  
  رسيدن به قرب الهي -) دريافت هدف خلقت آفرينش4  حركت در مسير هدف خلقت -در خلقت شده  ) داشتن برنامۀ حساب3  

  313765كد سؤال: 
  كدام عبارت بيانگر اختيار انسان در حيات دنيايي است؟  -37

  كه دعوت مرا پذيرفتيد.  ) خودتان بوديد2    ) من بر شما تسلطي نداشتم.1  
   .توانم به شما كمكي كنم نه شما به من ) نه من مي4    ) فقط شما را به گناه دعوت كردم.3  

  320373كد سؤال: 
  ها تفاوت دارد؟  يك از مفاهيم زير از نظر تناسب معنايي با ساير گزينه كدام -38

  كند.  ر دنيايي به گناه دعوت ميهاي زودگذ ها را براي رسيدن به لذت ) عامل دروني كه انسان1  
  ) دشمني كه كار او وسوسه كردن و فريب دادن است و جز اين راه نفوذ ديگري ندارد. 2  
  دارد.  ها را از پيروي از عقل و وجدان بازمي ) عامل طغيانگري كه انسان3  
  ترين دشمن انسان همان نفسي است كه در درون توست.  ) دشمن4  

  320371كد سؤال: 
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  كنيم؟ اماره ارائه دهيم، به كدام گزينه استناد مي  اگر بخواهيم تعريف درست و دقيقي را از نحؤه كار نفس -39 5
  و ايجاد غفلت از ياد خدا و نماز ) دعوت به گناه1  
  ممانعت از پيروي از عقل و وجدان ) دعوت به گناه از راه2  
  يجاد غفلت از ياد خداگونۀ دنيايي و ا  ) سرگرم كردن به آرزوهاي سراب3  
  ممانعت از پيروي از عقل و وجدان گونۀ دنيايي و ) سرگرم كردن به آرزوهاي سراب4  

  315177كد سؤال: 
  خورد؟ چشم مي در كدام گزينه به )و ال اقسم بالنّفس اللّوامة(جوالنگاه خودنمايي آيۀ شريفۀ  -40

  گناه) حين ارتكاب به 2    ) پس از آلودگي به گناه و زشتي1  
  تشخيص باطل عدم) هنگام 4    ها ها و زشتي ) موعد شناخت بدي3  

  315173كد سؤال: 
   دارد؟ قرار تضاد موضع در ريز  موارد از كي كدام با و باشد يم يطلب راحت از يآدم منع عامل ادآوري مورد كدام -41

  داند يم انيآدم تمام بر افضل را دخو  آنچه -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 1  
  داند يم انيآدم تمام بر افضل را خود آنچه -ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر  و صيتشخ يروين) 2  
  يدرون انگريطغ و سركش ليم -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 3  
  يدرون انگريطغ و سركش ليم -ينادان و جهل زا  يدور  و قيحقا  افتيدر  و صيتشخ يروين) 4  

  479326كد سؤال: 
  آورد؟ يم بار به كدام فرجام اخروي را زودگذر يها يخوش به دنيرس مانع از استفاده عدم -42

  گيرند. در ميان اهل دوزخ قرار مي) 1  
  .كنند ينم سرزنش و شماتت را خود گناه به ارتكاب از پس) 2  
  مانند و با ساير مردم عداوت دارند. از ياد خدا باز مي) 3  
  .كنند ينم دايپ شيگرا  ها يكين به نسبت ،ها آن دل به ها يبد  و ها يخوب الهام رغم يعل) 4  

  476239كد سؤال: 
  يرد؟گردد كه فراخواندن به نماز را به مسخره بگ گيري از كدام وديعۀ الهي، سبب رسيدن انسان به ذلّتي مي بهره عدمناديده گرفتن و  -43

  ) هدايت پيشوايان براي رسيدن به سعادت2  ) قدرت اختيار و انتخاب راه رستگاري1  
  ) قدرت انديشه و دريافت حقيقت4  آوردن به فضائل ها و روي ) گرايش به نيكي3  

  437571كد سؤال: 
  اختيار ابليس در دوزخ است؟ عدمرت بيانگر گردد و كدام عبا كنندٔه انسان از پيروي از عقل چگونه موجب دوري آدمي از هدفش مي عامل منع -44

  توانيد مرا نجات دهيد. توانم به شما كمكي كنم و نه شما مي نه من مي -) با امر كردن به كارهاي زشت و در نهايت خلف وعده كردن1  
  نيد مرا نجات دهيد.توا توانم به شما كمكي كنم و نه شما مي نه من مي -هاي گذرا ) با دعوت به گناه براي رسيدن به خوشي2  
  هر آنچه گفتم خالف آن عمل كردم. -) با امر كردن به كارهاي زشت و در نهايت خلف وعده كردن3  
  هر آنچه گفتم خالف آن عمل كردم. -هاي گذرا ) با دعوت به گناه براي رسيدن به خوشي4  

  414283كد سؤال: 
از كالم موالنـا علـت را » ايم و هدف از زندگي ما در اين جهان چيست؟ اي چه آفريده شدهها بر  ما انسان«اگر بخواهيم براي پرداختن به سؤاالت  -45

  بجوييم، كدام گزينه وافي ما به اين مقصود است؟
  ) چون آدمي در اين عالم براي كاري آمده است.2  ) چون در عالم يك چيز است كه آن فراموش كردني نيست.1  
  تعالي تو را ارزش بسيار داده است. ) چون حق4  شده است. ) چون عالم هدفدار و هدفمند آفريده3  

  315165كد سؤال: 

 
46- A: Is your sister coming with us? 

B: Wait a minute. ............... her, she is in the house. 
 1) I’m going to ask 2) I’ll ask 3) I ask 4) I am asking 

  315447سؤال: كد 
47- I feel really bored. I think I ............... go for a walk. 
 1) will 2) ’m going to 3) am 4) ’m going 

  315461كد سؤال: 
48- A: I’ve got a headache 

B: Wait here. ............... an aspirin for you. 
 1) get 2) I’ll get 3) I’m going to get 4) I’m getting 

  288865كد سؤال: 
49- When we get older, life ............... easier. 
 1) is being 2) is going to be 3) will be 4) will 

  291665كد سؤال: 
50- She ............... to find a good friend in her new school. 
 1) hopes 2) capitalizes 3) hears 4) protects 

  314057كد سؤال: 
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66  51- Every morning, she ............... the lives of her children by her fast driving. 
 1) hurts 2) participates 3) endangers 4) bruises 

  363352كد سؤال: 
52- A: How can I get more details about your company? 

B: For more information and ............... of events, you can visit our website. 
 1) schedule 2) attention 3) weather 4) nature 

  314106كد سؤال: 
53- When the tiger drew my ............... , she was looking at her baby. 
 1) attention 2) hope 3) care 4) place 

  368519كد سؤال: 
54- There must be some practical ............... to protect animals living near us. 
 1) plans 2) humans 3) plains 4) homes 

  363356كد سؤال: 
 Cloze Test 

Friends of Earth is one of the world’s best international ...(55)... groups. They work to save 
whales and all other animals living in seas. They ...(56)... to cleanliness of seas and oceans. Friends 
of Earth also fight against ...(57)... the sea animals and they teach people how to take care of 
unprotected sea life areas. 

  288254كد سؤال: 
55- 1) saving wildlife 2) cutting trees 3) hurting the animals 4) helping children 

  288265كد سؤال: 
56- 1) decrease 2) destroy 3) die out 4) pay attention 

  288267كد سؤال: 
57- 1) touching 2) hurting 3) helping 4) increasing 

  288268كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Trees play an important role in human’s life, especially in cities. They improve air quality by 
removing smoke and dust. It’s amazing to know that just 1 hectare of green area with trees can 
remove four tones of air pollutants per year. Decreasing “Greenhouse” effect is another important 
role of trees. A tree can produce enough oxygen for 10 people each year. Not only do trees have 
environmental benefits, but also they add colors to our city life. 

  353938كد سؤال: 
58- Which of the following sentences is NOT true? 
 1) Trees improve air quality. 
 2) Trees improve quality of life. 
 3) Trees play the most important role in our life. 
 4) Trees reduce “Greenhouse” effect. 

  353939كد سؤال: 
59- “They” in line “1” refers to: ...............  
 1) buildings 2) people 3) cities 4) trees 

  353940كد سؤال: 
60- The writer tries to ............... . 
 1) just focus on environmental benefits of trees 
 2) focus on importance of trees in our quality of life 
 3) mention both environmental and urban benefits of trees 
 4) mention how important trees are in decreasing “Greenhouse” effect 

  353941كد سؤال: 

  

  برابر خود عدد شده است. چند عدد با اين ويژگي وجود دارد؟، 2مربع عددي منهاي  -61
  صفر) 4  رشما بي) 3  2) 2  1) 1  

  426263كد سؤال: 
  شده است. مساحت اين مربع كدام است؟ 21مجموع مقدار مساحت و محيط يك مربع برابر  -62

  1 (49  2 (7  3 (3  4 (9  
  426425كد سؤال: 

x دوم درجههاي معادلۀ  مجموع ريشه -63 x  25 8 1   كدام است؟ 0
  1 (6/1-  2 (2/0  3 (6/1  4 (2/0-  

  426264كد سؤال: 
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kxمعادلۀ  -64 7 x  2 10 1   كدام است؟ kداراي يك ريشۀ مضاعف است.  0
  1 (50  2 (50-  3 (25  4 (25-  

  426362كد سؤال: 
xهاي معادلۀ  اگر يكي از جواب -65 ax  22 8   كدام است؟ a، باشد -4برابر  0

  1 (10-  2 (10  3 (6  4 (6-  
  426292كد سؤال: 

  مجموع سن اين دو نفر كدام است؟، باشد 36ضرب سن اين دو  تر است. اگر حاصل سال بزرگ 5علي از پسردايي خود  -66
  1 (13  2 (9  3 (5  4 (4  

  426364كد سؤال: 
  محيط اين شكل كدام است؟ ، رو برابر باشند اگر عدد مساحت و محيط شكل روبه -67

  1 (2/27  

  2 (8/27  

  3 (2/28  

  4 (8/28  
  426296ؤال: كد س

  گر يك معادلۀ درجه اول است؟ هاي زير بيان يك از عبارت كدام -68
  عالوه يك است. مربع عددي، برابر همان عدد به) 1  
  پنج برابر عددي منهاي يك، برابر مربع همان عدد است.) 2  
  عالوه سه برابر همان عدد، برابر مربع همان عدد منهاي سه است. مربع عددي به) 3  
  عالوه يك است. ج منهاي چهار برابر عددي، برابر مربع آن عدد بهپن) 4  

  427214كد سؤال: 
xدر حل معادلۀ  -69 x  2 2 24 x)روش مربع كامل به عبارت  به 0 a) 2   كدام است؟ aمقدار ، ايم رسيده 25

  1 (1  2 (1-  3 (4-  4 (4  
  420356كد سؤال: 

4برابر حقوق يك تكنسين و  4حقوق يك مهندس ، نهدر يك كارخا -70
  ، مـدير 2، حقوق مديران بخش خود است. قسمت توليـد ايـن كارخانـه 5

  گيرند. حقوق هر تكنسين چند ميليون تومان است؟ ميليون تومان حقوق مي 56تكنسين دارد كه مجموعاً ماهانه  10مهندس و  5
  1 (4/1  2 (5/1  3( 6/1  4 (8/1  

  426556كد سؤال: 
xهاي معادلۀ  جواب -71 x  2 9 6   است. محيط اين شكل كدام است؟ رو روبههاي چهارضلعي  اندازٔه ضلع 0

  1 (12  
  2 (16   
  3 (14  
  4 (25   

  420337كد سؤال: 
x)در معادلۀ  -72 ) ( x )  2 23 3   ها كدام است؟ مجموع جواب، 1

  1 (3
2  2 (

3
2  3 (5

2  4 (
5
2   

  426294كد سؤال: 
  داراي جواب حقيقي است؟ aازاي هر مقدار  هاي درجه دوم زير به يك از معادله كدام -73

  1 (x ax  23 2 0  2 (x ax  2 2 1 0  3 (x ax  25 3 0  4 (x x a  22 0   
  426366كد سؤال: 

1ثلث قطر آن بعالؤه ، رو روبهنصف محيط مربع  -74
  است. قطر مربع برحسب طول ضلع مربع كدام است؟ 3

  1 (x  12 3  

  2 (x 6 1  

  3 (x  16 3  

  4 (x 2 1 
  426893كد سؤال: 

P(x)چتر از رابطۀ  xسود خالص حاصل از فروش ، در يك كارگاه توليدي چتر -75 x x   22 17 ازاي فروش چه تعداد  شود. به محاسبه مي 8
  رسد؟ ميسر خود  كارگاه به نقطۀ سربه، چتر

  1 (12  2 (8  3 (7  4 (11  
  426388كد سؤال: 
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88    
  كدام مورد در رابطه با كارآفرين و نقش اقتصادي او كامالً درست است؟ -76

  كند. ها را به محصوالت جديد تبديل مي ايده ،با خالقيت و ابتكار عملالف)   
  دهد. زش احتمال موفقيت خود را افزايش ميار با صرف مبالغ زياد و عوامل توليد باب)   
  كند. ها را داريم با برخورداري از عوامل مختلف توليدي به ايده تبديل مي از ما توانايي مشاهدٔه آنهريك  يي را كهها  فرصتج)   
براي حفظ و زنـده نگـه  ،يردگ است و بر اساس تخصص و خالقيت صورت مي كار و كسب با توجه به نوع فعاليتش كه متفاوت از ساير صاحباند)   

  خود به تالش و كار زيادي نياز ندارد. كار و كسب داشتن
  انداز و اعتبار خود را براي پذيرش خطرات موجود در فعاليت به ميدان كار بياورد. دهندگي خود، قادر است پس ) با ويژگي سازمانه  
پذيري او با شـرايط مختلـف نيـز  ان خود آموزش دهد كه اين بيانگر انعطافطور مدام به همكاران و مشتري كند به و) ياددهنده است و سعي مي  

  باشد. مي
  و -د -ج -ب) 4  و - ه) 3  ه -د -الف) 2  الف) 1  

  483857كد سؤال: 
ا از كار در يك شـركت توليـد جدول زير در رابطه با آقاي حسني و انتخاب او براي توليد محصوالت ُارگانيك در زمين زراعي كه موجب شده ت -77

  ترتيب: . بهاست ،نظر كند ميليون تومان صرف 4,000,000داروهاي گياهي با حقوق ماهيانۀ 
  مورد بررسي قرار دهيد.ديدگي در پايان سال  عملكرد او را از نظر سوددهي يا زيانالف)   
  درآمد او چقدر است؟ب)   

  تومان 50,000  صول واحد محصول در طول سال به ارزش هر مح 5000توليد 
  تومان 100,000,000  انهيطور سال خريد بذر و ساير مواد اوليه به

  تومان 50,000,000  طور ساليانه اجارٔه زمين زراعي به
  تومان 20,000,000 طور ساليانه اي نظير تراكتور و غيره به هزينۀ نگهداري و تعمير كاالهاي سرمايه

  تومان 1,000,000  طور ماهانه حقوق متوسط نيروي كار به
  نفر 2  تعداد كاركنان روي زمين
درصد ميزان محصوالت توليدي  20  فروش ضايعات توليد غيرقابل

  تومان 250,000,000ب)   تومان زيان 56,000,000الف) ) 2  تومان 200,000,000ب)   تومان سود 6,000,000الف) ) 1  
  تومان 200,000,000ب)   تومان زيان 42,000,000الف) ) 4  تومان 250,000,000ب)   تومان سود 8,000,000الف) ) 3  

  483858كد سؤال: 
كننده خودپردازهاي بانك، خدمت بزرگي به جامعه كـرده و  آقاي مقصودي در شرايط كرونايي موجود در جامعه با توليد يك دستگاه ضدعفوني -78

يك نظرسنجي براي مشتريان خـود در نظـر بگيرنـد كـه مشـتريان  ها درخواست كرده تا همچنين سود خوبي نيز كسب كرده است. او از بانك
ها، پيشنهادات و انتقادات خود را براي بهبود عملكرد اين دستگاه به او انتقال دهند. عبارت مناسب در رابطه با اين توضيحات كدام  نظرات، ايده

  است؟
  هاي باالي فعاليت است. ش هزينهشود پذير  هايي كه موجب موفقيت اكثر كارآفرينان مي يكي از ويژگي) 1  
  پذيري با شرايط بازار است. ها دارد، يادگيرنده بودن و انعطاف اي در موفقيت آن هاي مشترك همۀ كارآفرينان كه نقش عمده يكي از ويژگي) 2  
  باشد. هايشان مي در ويژگي ها فرد بودن آن گيرد منحصربه آفرينان موردتوجه قرار مي يكي از مواردي كه در بررسي علل موفقيت كار) 3  
ها در مواجه با عدم رضايت مشتري و عـدم كسـب سـود  شود قدرت خطرپذيري باالي آن عنوان علل موفقيت كارآفرينان بيان مي يكي از مواردي كه به) 4  

  باشد. باال مي
  483859كد سؤال: 

هاي توليد، دچار زيان مالي شده است، با توجه به علم اقتصاد راهكار  زينهدليل باال بودن ه شود كه به آقاي ناصري در پايان سال مالي متوجه مي -79
  باشد؟ ها كدام مي مناسب براي جبران يا جلوگيري از اين مشكل از طريق كاهش هزينه

  قيمت محصول خود را افزايش دهد.) 2  تعداد محصوالت توليدي خود را كاهش دهد.) 1  
  از ادامۀ فعاليت نيروي كار غيرضروري جلوگيري كند.) 4  د.قيمت خريداري كن مواد اوليۀ ارزان) 3  

  483860كد سؤال: 
وكار  در رابطه با كسـب نادرستوكارها كدام است؟ و همچنين عبارت  عنوان يكي از انواع كسب وكار شخصي به عبارت درست در رابطه با كسب -80

  شراكتي را مشخص كنيد.
  ها و دعاوي مسئوليت محدود شركا در قبال بدهي - باشد ميبر درآمد  به پرداخت تنها يك نوع ماليات با عنوان مالياتاستفاده از منافع مالياتي كه مربوط  )1  
  گيري و عملكرد  افزايش آزادي عمل شركا براي تصميم -وكار دليل كوچك بودن مقياس كسب ها و دعاوي به مسئوليت محدود فرد در مقابل بدهي) 2  
  ها افزايي توانايي تقسيم بار مسئوليت و هم -شود مالياتي كه مربوط به دريافت اعتبار مالياتي در پرداخت ماليات بر سود تعيين ميمنافع  استفاده از )3  
  هاي حقوقي هاي مربوط به تنظيم قراردادها و مشاوره افزايش برخي هزينه -دسترسي به منابع مالي بزرگ دليل عدم اندازي معموالً دشوار به راه) 4  

  483861د سؤال: ك
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  ............... جز بهتمام موارد در رابطه با شركت سهامي و مفاهيم مربوط به آن درست هستند  -81 9
گذاري مجدد را از طريق فروش اوراق بهادار به افـراد  شركت سهامي شركتي است كه بخش عمدٔه سرمايۀ اوليه خود يا منابع مالي موردنياز در سرمايه) 1  

  كند. حقيقي و حقوقي كسب مي
شـود امـا در عـوض موجـب اطمينـان  ها مي هاي اين شركت كند كه منجر به افزايش هزينه هاي سهامي قوانين سختي را وضع مي دولت براي شركت) 2  

  گردد. خاطر سرمايه گذاران مي
  دارد. ها گيري گذاري خود، تنها يك حق رأي در تصميم در شركت سهامي هر سهامدار فارغ از ميزان سهم سرمايه) 3  
  شوند. وكار محسوب مي ترين نوع كسب وكار كه داراي هويت قانوني است پرهزينه عنوان يك كسب هاي سهامي به شركت) 4  

  483862كد سؤال: 
  ها در قبال شركت در كدام مورد لحاظ شده است؟ هاي آن داران و مسئوليت ميزان حقوق سهام -82

  در قوانين حقوقي قانون اساسي مربوط به بخش اقتصاد) 2  وميشدٔه شركت در مجمع عم در اساسنامۀ تصويب) 1  
  در قراردادهاي منعقدشده بين شركا) 4    در اظهارنامۀ مالي شركت) 3  

  483863كد سؤال: 
 مؤسسۀ محك به همت سركار خانم سعيده قدس براي كمك به كودكان سرطاني تأسيس شده و اقدام به تأمين منابع مالي مربوط به درمـان و -83

  توان گفت: كند. در رابطه با اين سازمان و عملكرد آن مي تهيۀ دارو مي
  پردازد. مي» اقتصادي -اجتماعي«به اقدامات   ها، ها و آزمايشگاه يك نوع مؤسسۀ خيريه است كه با هدف تجاري تأمين منابع مالي براي بيمارستان) 1  
  شود. از مزاياي فعاليت اقتصادي تأسيس مي )بيماران(عضا مندي ا هاست كه با هدف بهره در واقع نوعي از تعاوني) 2  
  دهد. هايي غالباً انساني و اجتماعي را انجام مي غيرانتفاعي است كه با اهداف غيرتجاري، مأموريت ۀيك نوع مؤسس) 3  
  دهد. هاي انساني صورت مي حوزه ها را در اجتماعي و مشاركت آن ،هاي اقتصادي در واقع نوعي فعاليت مشاركتي است كه اتحاد بين بخش) 4  

  483864كد سؤال: 
انداز خود را از بانك خارج كرده و بـا  گذاري در اين بازار، فردي تمام پس با بررسي وضعيت بازار بورس و افزايش سطح تقاضاي مردم براي سرمايه -84

بازار اقدام به خريد اوراق بهادار كرده است. اين توضيحات با كدام اي در اين  در نظر گرفتن احتمال سود باال، بدون آمادگي الزم براي فعاليت حرفه
  گزينه ارتباط مستقيم دارد؟

ها نظير بـازار بـورس كـه  مدت برخي فعاليت باشد، كه در آن فرد منافع كوتاه صبري زياد مي هاي غيرمنطقي بي گيري يكي از اشتباهات رايج در تصميم) 1  
  دهد. مدت ترجيح مي به منافع بلنددارد  دنبال  مدت را به دهي كوتاهسود

هاي زيـادي را بـراي فـرد  باشد كـه هزينـه رأي بودن افراد مياز حد يا خود نفس بيش هاي غيرمنطقي اعتمادبه گيري يكي از اشتباهات رايج در تصميم) 2  
  كند. ايجاد مي

هاي غيرواقعي كه  هاي واقعي به فعاليت هاي خود را از فعاليت شود افراد سرمايه موجب ميهاي تبليغاتي در رابطه با به فروش رفتن اوراق بهادار  اثر حقه) 3  
  كنند، انتقال دهند. منافع كاذب را جايگزين منافع واقعي مي

هاي دررفته  توجه به هزينهشود كه افراد ضرورت  گذاري در بانك، گاهي موجب مي مقايسۀ منافع زياد اين بازار در مقايسۀ با منافع دائمي اما كم سرمايه) 4  
  هاي فعاليت خود را افزايش دهند. را فراموش كنند و با انتقال منابع خود به يك فعاليت پرسود ديگر، هزينه

  483865كد سؤال: 
است، اگـر  ميليون تومان اقدام به انجام يك فعاليت اقتصادي كرده 200التحصيل شده با فروش خودروي خود به قيمت  يك مهندس تازه فارغ -85

  ها به شرح زير باشد:  هاي مختلف او با فرض ثابت بودن هزينه گزينه
    ميليون تومان 40پرورش قارچ در منزل با كسب سودي برابر  
   ميليون تومان  60اندازي استخر پرورش ماهي و كسب سودي برابر  راه  
   ميليون تومان 40مال كسب سودي برابر پرورش آواكادو در فضاي گلخانه با پذيرش ريسك بسيار باال و احت  
  ها؛ هزينۀ فرصت انتخاب فرد چقدر است؟ كارگيري عقل و منطق اقتصادي در مرتب كردن گزينه پس از به  
  ميليون تومان منافع حاصل از پرورش آواكادو 40 )1  
  ميليون تومان منافع حاصل از پرورش قارچ 40 )2  
  هاي دوم و سوم او از گزينه ميليون تومان مجموع منافع حاصل 80 )3  
  هاي ديگر  ميليون تومان تفاضل انتخاب شخص از مجموع گزينه 20 )4  

  483866كد سؤال: 
  هاي مختلف افراد در شرايط مختلف زندگي كامالً درست است؟ در انتخاب »هزينۀ فرصت«كدام گزينه در رابطه با پيدايش مفهوم  -86

هاي مختلف ناگزير دسـت بـه انتخـاب زده و از  شود انسان در انتخاب يكي از قابليت ها باعث مي رس و كميابي آنمحدوديت منابع و امكانات در دست) 1  
  شود. پوشي كند، كه در اين صورت مفهوم محاسبۀ هزينۀ فرصت عنوان مي منافع قابليت يا گزينه بعد از انتخاب خود چشم

هاي  گيري را تغييـر داده و مجمـوع هزينـه گيري براي انتخاب جديد، روند تصميم هاي اشتباه و هدررفتن منابع، قبل از تصميم محاسبۀ هزينۀ انتخاب) 2  
  كند. ايجاد شدٔه تصميمات غلط قبلي را با عنوان هزينۀ فرصت از دست رفته عنوان مي

اي اينكه از هر منبع چه درصدي را به يك انتخاب و چه درصدي را به انتخاب ديگـر تخصـيص دهـد، گيري بر  ها در تصميم همواره عدم توانايي انسان) 3  
  كند. عنوان هزينۀ فرصت به افراد تحميل مي هايي را تحت هاي مختلف استفاده از يك منبع شده و هزينه موجب از دست رفتن قابليت

صبري براي اختصـاص زمـان الزم تـا  هاي مختلف و همچنين بي ها فعاليت در جدول هزينهپوشي محاسبۀ آن  هاي دررفته و چشم عدم توجه به هزينه) 4  
  اندازي فعاليت خود متحمل شوند. شود افراد مبالغ زيادي را با عنوان هزينۀ فرصت راه رسيدن به بازدهي منابع، موجب مي

  483867كد سؤال: 
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  با منابع و امكانات مورد استفاده براي رفع نيازها كدام است؟شدن گام مواجه هن »انتخاب«ترين دليل براي مطرح شدن مسئلۀ  مهم -87  1010
  ها  برداري از آن محدوديت منابع و امكانات موجود در جهان و افزايش اهميت مسئله انتخاب در بهره) 1  
  هاي مختلف منابع  زمان از قابليت برداري هم رهگيري براي بيشترين به ها و ضرورت تصميم هاي مصرف مختلف آن دليل قابليت نامحدود بودن منابع به) 2  
  منظور افزايش منافع  هاي مختلف منابع در يك زمان و ضرورت توجه به مسئله انتخاب در اين شرايط به زمان از قابليت امكان استفادٔه هم) 3  
  ا با اولويت بيشترانتخاب براي رفع نيازه ۀكميابي منابع و امكانات در دسترس بشر و ضرورت توجه به مسئل) 4  

  483868كد سؤال: 
  كدام گزينه عوامل توليد را به مصداق درستي مرتبط كرده است؟ -88

پرداخـت خريـد ابـزارآالت صـرف شـده اسـت  شود، سرمايۀ فيزيكي و مبلغ وام دريافتي از بانك كه براي پيش پولي كه صرف اجارٔه كارگاه توليدي مي )1  
  د.نشو  مي عنوان عامل منابع طبيعي مطرح به

عنوان سـرمايۀ مـالي  شـود بـه عنوان عامل نيروي انساني و پولي كه صرف خريد مواد اوليه در فرايند توليـد مي كند به كشاورزي كه روي زمين كار مي) 2  
  شود. معرفي مي

كه براي تهيۀ برخي ملزومات ضـروري در كـار  عنوان سرمايۀ فيزيكي و مبالغي شود به كار گرفته مي چوبي كه در كارگاه نجاري توسط نيروي انساني به) 3  
  شود. عنوان عامل هزينه در توليد معرفي مي شود به صرف مي

  عنوان نيروي كار معرفي مي شوند. كاالهاي توليدشده در يك كارخانه با عنوان سرمايه و متخصصان طراحي محصوالت در همين كارخانه به) 4  
  483869كد سؤال: 

  ؟داردطلب زير ممستقيم به كدام عبارت اشارٔه  -89
  »سازد. كميابي منابع، هر جامعه را با مبادله مواجه مي«  
  با خارج بزند. هاگر كشور در يك زمان خاص با كمبود منابع توليد مواجه شود بايد براي رفع مشكل كميابي منابع، دست به مبادل) 1  
  شود، لذا مبادله خود عامل كميابي است. و موجب كميابي منابع موجود در جهان ميمعني توليد بيشتر بوده  صادرات كاال به كشورهاي ديگر به) 2  
  ها، عوامل انساني بايد دست به خلق منابع بزند. مبادالت بين كشورها باعث كاهش سطح منابع و امكانات شده و براي رفع مشكل كميابي و رفع محدوديت )3  
پوشي كرد يا ميزان توليـد آن را  ك محصول خاص اختصاص داده شود، بايد از توليد ساير محصوالت چشماگر بخش عمدٔه منابع و امكانات توليد به ي) 4  

  كاهش داد.
  483870كد سؤال: 

زنيم. در  تر مـي زماني كه براي انتخاب يك كالس آموزشي بين دو آموزشگاه و دو هزينۀ متفاوت براي همان كالس، دست به انتخاب كالس ارزان -90
  ايم؟ گيري توجه كرده يك از اصول مقدماتي براي تصميم امواقع به كد

هايش  اي كه بدون در نظر گرفتن ارزش ذهني آن منافع بيشتري را نسبت به هزينه ها براي هر كالس و انتخاب گزينه مقايسۀ دقيق بين منافع و هزينه) 1  
  كند. عايد فرد مي

ها بـا در نظـر گـرفتن عوايـد و  گيري درست در رابطه با ميزان تخصيص منابع به هريـك از گزينـه در نظر گرفتن قيد بودجه و ترسيم آن براي تصميم) 2  
  هاي هريك  هزينه

  هاي دررفته براي يك انتخاب درست و منطقي و ممانعت از تأثيرپذيري انتخاب فرد بر اساس منابع هدر رفته فراموش كردن هزينه) 3  
صورت منطقي غيرواقعي انتخاب را به منـافع  شود به ر و ناشي از لذت انجام يك فعاليت كه گاهي موجب ميي زودگذها گيري بر اساس قضاوت تصميم) 4  

  هاي آن را نيز بپردازيم. واقعي آن ترجيح دهيم و هزينه
  483871كد سؤال: 

  
  كدام مورد در بررسي شعر از ديدگاه ادبي مطرح است؟ -91

  ) كاربرد تاريخي دستور4  سازي ) تركيب3  ) قالب شعر2  اده از حروف اضافه) نحؤه استف1  
  361915كد سؤال: 

  است؟ نادرستهاي زير  هاي زباني در گزينه يك از ويژگي كدام ،با توجه به متن - 92
انوشـيروان پاسـخ داد: خـدا را  مال دارد كه اندر خزانۀ پادشاه هم يك دهم آن نيست.قدر  آنبه انوشيروان نوشتند كه يكي از مردم كشورش «  

  »اند و اين از عدل و دادگري ماست. تر شده گويم كه رعيت ما از ما غني سپاس مي
  »سپاس«) كاربرد واژٔه كهن 2  ) تضاد ميان واژٔه رعيت (فقير) و غني1  
  ) تناسب واژٔه عدل و دادگري4    »اندر«) كاربرد واژٔه كهن 3  

  362238كد سؤال: 
  كنيد؟ دامۀ اين متن بيتي متناسب برگزينيد، كدام بيت را انتخاب مياگر بخواهيد در ا -93

  »گرداند. چشيدن شهد و شيريني آن را مانند كردم به لذّات اين جهاني كه فايدٔه آن، اندك و رنج آن بسيار است و راه نجات بر آدمي بسته مي«  
) مـــن دل نـــدهم بـــه كـــس بـــراي دل تـــو1

 

ــــن  ــــراي دل م ــــده ب ــــي م ــــه كس ــــو دل ب ت
 

ــود؟2 ــليمان چــه نقــش ب ــين س ــر نگ ــه ب ــي ك ) دان
  

ـــا نكـــرد  ـــا كـــس وف ـــه ب ـــد ك دل در جهـــان مبن
  

ـــــــوابي اي دل اي دل3 ـــــــم بخ ـــــــرا داي ) چ
  

ز غــــــــــــم در اضــــــــــــطرابي اي دل اي دل 
  

ـــن4 ـــا دل م ـــي ب ـــي ور بكن ـــا نكن ـــد جفاه ) قص
  

وا دل مــــن، وا دل مــــن، وا دل مــــن، وا دل مــــن 
  

  362241كد سؤال: 
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  تري دارد؟ اهميت كمتر و جايگاه پايين» دل« در كدام گزينه -94 11
ــــوس) 1 ــــاي ه ــــز ج ــــت ج ــــر نيس دل سراس

 

ــــن هــــوس بســــيار كــــس  ســــرنگون شــــد زي
 

ـــــۀ دل) 2 ـــــد حب ـــــه آم ـــــردي ك ـــــدين خ ب
  

ـــــــزل  ـــــــت من ـــــــالم راس ـــــــد دو ع خداون
  

ــــد) 3 ــــو كارهــــا بكن دال بســــوز كــــه ســــوز ت
  

شــــبي دفــــع صــــد بــــال بكنــــد دعــــاي نــــيم 
  

ن و آن بينــيدال تــا كــي در ايــن زنــدان فريــب ايــ) 4
  

يكـي زيــن چـاه ظلمــاني بـرون شــو تـا جهــان بينــي 
  

  362263كد سؤال: 
  يك از ابيات با بيت زير از جهت قلمرو فكري، قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ كدام -95

ــيكن ــو ل ــران ت ــارٔه هج ــرا چ ــت م ــبر اس  ص
 

 چــون صــبر تــوان كــرد كــه مقــدور نماندســت؟ 
 

  

ــ1 ــوش م ــبر و دل و ه ــع ص ــون طم ــن اكن دار) از م
 

ــد  ــاد آم ــر ب ــه ب ــدي هم ــو دي ــه ت ــل ك ــان تحم ك
 

) گرت چـو نـوح نبـي صـبر هسـت در غـم طوفـان2
 

بــــــال بگــــــردد و كــــــام هزارســــــاله برآيــــــد 
 

ـــين3 ـــابرانم همنش ـــا ص ـــالمين ب ـــود رب الع ) فرم
 

ــــبرنا  ــــا ص ــــرغ علين ــــابران اف ــــين ص اي همنش
 

ـــب4 ـــختي روز و ش ـــه س ـــافظ ب ـــن ح ـــبر ك ) ص
 

ــــــــــام را  ــــــــــابي ك ــــــــــت روزي بي عاقب
 

  370338سؤال: كد 
  ها متفاوت است؟ كدام بيت از جهت لحن با ساير گزينه -96

ــــاه1 ــــاه ش ــــد ز درگ ــــرون ش ــــاوه ب ــــو ك ) چ
 

بــــــــر او انجمــــــــن گشــــــــت بازارگــــــــاه 
 

ـــــاي2 ـــــرزان ز ج ـــــت ل ـــــيد و برجس ) خروش
  

بدّريــــــد و بســــــپرد محضــــــر بــــــه پــــــاي 
  

ـــــــــت3 ـــــــــار او بخ ـــــــــته دل ز ك ) برداش
  

ــــــه كــــــار او ســــــخت  ــــــدر ب ــــــده پ درمان
  

دشــــت و نفــــس كــــرد راســــت ) بيامــــد بــــه4
  

ـــــس آن  ـــــم پ ـــــه باســـــتاد ه رزم خواســـــت گ
  

  361989كد سؤال: 
  گردد؟ توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن، سبب كشف چه عاملي مي -97

  ) وزن 4  ) لحن3  ) احساس2  ) محتوا1  
  372105كد سؤال: 

  ترتيب كدام است؟ مهمترين عوامل تأثيرگذار در شعر به -98
 وزن -) عاطفه4  تخيل -) عاطفه3  تخيل -) وزن2  عاطفه -) وزن1  

  368388كد سؤال: 
  اين تعريف، مربوط به كدام گزينه است؟ -99

  »را به ديگران انتقال دهد.ها  آن كوشد هايي چون غم و اندوه و شادي، اميد و يأس و حيرت و تعجّب، نمودهايي است كه شاعر مي حالت«  
  ) موسيقي 4  ) عاطفه3  ) زبان2  ) آهنگ1  

  372104ال: كد سؤ
  كند؟ موسيقي بيت زير كدام حس را در شما ايجاد مي -100

 عيــد آمــد و عيــد آمــد، يــاري كــه رميــد آمــد
 

ــادا  ــين ب ــاد چن ــا ب ــد، ت ــراوان ش ــه ف  عيدان
 

  ) اندوه و ناراحتي4  ) شوق و هيجان3  ) شگفتي و تعجب2  ) اراده و هدف شاعر1  
  361716كد سؤال: 

  دهد؟ درستي توضيح مي ر به شعر نسبت به نثر را بهكدام گزينه علّت تمايل بيشت -101
 ) اهميت وزن در خوانش شعر و فهم محتواي آن2  ) استفادٔه كتب مقدس و اديان آسماني از وزن و آهنگ1  
 ) الزم بودن وزن براي بيان عاطفه در شعر4  ) شوق به زمزمه و آوازخواني در شعر3  

  375226كد سؤال: 
  داراي وزن و آهنگ كوبنده و بار حماسي است؟ يك از ابيات زير كدام -102

ــــمّ اســــپان بــــه جــــوش1 ) زمــــين آمــــد از سُ
 

بـــــه ابـــــر انـــــدر آمـــــد فغـــــان و خـــــروش 
 

ـــــدمت2 ـــــر خوان ـــــتم اگ ) حـــــور خطـــــا گف
  

ــــــنم  ــــــور اي ص ــــــت و قص ــــــرك ادب رف ت
  

ـــــي3 ـــــد هم ـــــان آي ـــــوي مولي ـــــوي ج ) ب
  

يـــــــاد يـــــــار مهربـــــــان آيـــــــد همـــــــي 
  

ــــــــاد صــــــــبا4 ) اي نفــــــــس خــــــــرم ب
  

ــــــــده  ــــــــار آم ــــــــر ي ــــــــا از ب اي، مرحب
  

  362055كد سؤال: 
  كند؟ حالت اندوه را به مخاطب منتقل مي ،آهنگ و محتواي كدام بيت -103

) چـــــرخ بزرگـــــوار يكـــــي لشـــــكري بكـــــرد1
  

ــــب   ــــبا نقي ــــاد ص ــــره و ب ــــر تي ــــكرش اب لش
  

) مهـــر تابـــان اســـت شـــاه و ابـــر آبـــانش پســـر2
  

مهــــر تابــــان ابــــر آبــــان را فرســــتاد آذرخــــش  
  

ـــر گشـــت فال3 ـــه اب ـــي ك ـــي ز آب چشـــم) گفت ن
  

ايــن ابــر مــدتي اســت كــه انــدر هــواي توســت  
  

ـــد و كـــس بـــاد ديـــد ابـــر4 نهـــاد؟ ) بـــه بـــاد مانَ
  

ـــش   ـــد آت ـــر دي ـــس اب ـــد و ك ـــر مان ـــه اب ـــار؟ ب ب
  

  382592كد سؤال: 
  بيشتر بهره گرفته است؟» تكرار منظم موسيقي«مولوي در كدام بيت از ويژگي آوايي  -104

وســـت) بنمـــاي رخ كـــه بـــاغ و گلســـتانم آرز 1
 

ــــراوانم آرزوســــت  ــــد ف ــــه قن ــــب ك بگشــــاي ل
 

ـــرا2 ـــوار م ـــق جگرخ ـــرا، عش ـــار م ـــرا، غ ـــار م ) ي
 

ـــه   ـــويي، خواجـــه نگ ـــار ت ـــويي، غ ـــار ت ـــرا ي دار م
 

ـــي3 ـــار م ـــه نگ ـــين ك ـــد راه را، ه ـــد ) آب زني رس
 

ـــي  ـــار م ـــوي به ـــاغ را، ب ـــد ب ـــژده دهي ـــد م رس
 

) يــــار بــــد، مــــار اســــت هــــين بگريــــز از او4
 

ــــر، آن ز   ــــو زه ــــر ت ــــزد ب ــــا نري ــــتت ــــو ش خ
 

  383730كد سؤال: 
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  ها محسوس است؟ كمتر از ساير گزينه» آرايي واج«يك از ابيات زير آرايۀ  در كدام -105  1212
ــــت1 ــــاني خطاس ــــت كس ــــه دس ــــت ب ) رياس

 

ــــر خداســــت كــــه از دستشــــان دســــت  هــــا ب
 

) اي مســت شــبرو كيســتي؟ آيــا مــه مــن نيســتي؟2
 

ــاي دل  ــدم تنه ــتي؟ اي هم ــس چيس ــتي پ ــر نيس گ
 

ــــل3 ــــلحت ) عاق ــــود و مص ــــر ب ــــديش متفك ان
 

ـــتي  ـــه برس ـــن جمل ـــق آي و از اي ـــذهب عش در م
 

ـــر4 ـــه قي ـــته ب ـــبه روي شس ـــون ش ـــبي چ ) ش
 

ــــر  ــــه تي ــــوان، ن ــــه كي ــــدا، ن ــــرام پي ــــه به ن
 

  368395كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» مصوّت«آرايي  در چند بيت از ابيات زير، واج -106

ــار آن ــار و دي ــاد ي ــه ي ــف) ب ــريم زارال ــان بگ  چن
 

ـــه ا   ـــدازمك ـــفر بران ـــم س ـــان ره و رس  ز جه
 

 ازيـو ن يزاهد و عجـب و نمـاز و مـن و مسـتب) 
 

ــا  ــود ز م ت ــو را خ ــت ــه عنا  اني ــا ك ــب  باشــد تي
 

 خـتيگوهر منظـوم كـه از طبـع انگ نيحافظ ا ج) 
 

 دانســــت يآصــــف ثــــان تيــــاثــــر ترب ز 
 

 كـار شهرآشـوب د) فغان كاين لوليان شوخ شيرين
 

 خـوان يغمـا را چنان بردند صبر از دل كـه تركـان 
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  368396كد سؤال: 

  ؟شود نميديده » آرايي واژه«در كدام بيت  -107
ـــــي1 ـــــب انگيخت ـــــدو مرك ـــــد ع ـــــه قص ) ب

 

ولـــــي خـــــون احبـــــاب خـــــود ريختـــــي 
 

ـــــــد ز ســـــــوَر مختصـــــــر2 ـــــــĤيتي آم ) ك
 

درج در او ســــــــــرّ بســــــــــي از صــــــــــوَر 
 

ـــال3 ـــت خي ـــيش خيال ـــه پ ـــر ) دود ب ـــاي دگ ه
 

خـــاطر زنـــدانيان بـــه بانـــگ نجـــاتچنانـــك  
 

ــــرگ زاد4 ــــد از م ــــه بع ــــاعر ك ــــا ش ) اي بس
 

چشــــم خــــود بربســــت و چشــــم مــــا گشــــاد 
 

  372109كد سؤال: 
  شود؟ (رديف، تكرار نيست) آرايي بيشتر ديده مي در كدام گزينه واژه -108

ــار جــز ســر جــور و ســتم نداشــت1 ــه ي ــدي ك ) دي
 

بشكســـت عهـــد، وز غـــم مـــا هـــيچ غـــم نداشـــت 
 

ــ2 ــر) ي ــت ده ــك و زين ــب فل ــه زي ــاش ك ــن ب ار م
 

از مــه روي تــو و اشــك چــو پــروين مــن اســت 
 

) حــــال دل بــــا تــــو گفتــــنم هــــوس اســــت3
 

ـــــــت  ـــــــوس اس ـــــــنفتنم ه ـــــــر دل ش خب
 

ــت4 ــه نيس ــت ك ــن از آن اس ــگ م ــم در دل تن ) غ
 

ـــا او غـــم دل بتـــوان گفـــت  يـــك دوســـت كـــه ب
 

  382597كد سؤال: 
  شود؟ ميآرايي در كدام بيت بيشتر ديده  واژه -109

ـــــــــت1 ـــــــــدقامت دوس ـــــــــرو بلن ) اي س
 

َوه َوه كــــــه شــــــمايلت چــــــه نيكوســــــت 
 

ــد2 ــار آي ــوي به ــي ب ــا را هم ــان م ــاغ اي باغب ) ز ب
 

كليــد بــاغ مــا را ده كــه فردامــان بــه كــار آيــد 
 

) باز اين چه شورش است كـه در خلـق عـالم اسـت3
 

ــاتم اســت  ــزا و چــه م ــه ع ــه نوحــه و چ ــن چ ــاز اي ب
 

ــــاز كــــن كــــه جــــ4 ــــي) چشــــم دل ب ان بين
 

ـــــــي  ـــــــت آن بين ـــــــدني اس ـــــــه نادي آنچ
 

  383733كد سؤال: 
  است؟ نرفتهكار  به»  آرايي واژه«هاي  در كدام گزينه آرايه -110

ـــده1 ـــق و فاي ـــرفتم ز خل ـــه گ ـــت ) گوش اي نيس
 

ـــه  ـــالي گوش ـــمت ب ـــۀ چش ـــت گوش ـــين اس نش
 

ـــــاز ) گشـــــادي چشـــــم خـــــواب2 ـــــود را ب آل
  

ــــــرده  ــــــالم ك ــــــه ع ــــــه ب ــــــاز در فتن اي ب
  

شـــــد از بـــــرم عمـــــر عزيـــــز چـــــون روان )3
  

ـــــي  ـــــان در پ ـــــدن ج ـــــد از ب اش دل روان ش
  

دل نيســت كبــوتر كــه چــو برخاســت نشــيند )4
  

ـــــديم  ـــــديم، پري ـــــه پري ـــــامي ك از گوشـــــۀ ب
  

  361940كد سؤال: 

  
  شماري بيشتر كشورهاي اسالمي چه تقويمي است؟ گاه -111

  ) هجري قمري4  ) بابلي3  ) خورشيدي2  ) هجري شمسي1  
  296984كد سؤال: 

  ............... نام دارد.، گيري دقيق زمان ابداع كرده نظامي كه انسان براي اندازه -112
  ) اُسطرالب4  ) نجوم3  شماري ) گاه2  ) تاريخ1  

  314012كد سؤال: 
  كدام است؟، نشان دادها  آن وقوع ترتيب زمان هاي مختلف تاريخي را به توان رويدادهاي دوره وسيلۀ آن مي ابزاري كه به -113
  ) خط زمان4  ) تقويم3  ) ساعت آفتابي2  ) اسطرالب1  

  337784كد سؤال: 
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  هايي براي پژوهشگران تاريخ دارد؟ چه فايده، هاي تحقيق تدوين پرسش -114 13
  دهند. قرار ميها، اطالعاتي دربارٔه زندگي مردم در روزگاران گذشته در اختيار مورخ  ) يافتن پاسخ اين پرسش1  
  شوند. كنند، مانع از بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست پژوهش مي ) هدف پژوهش را مشخص مي2  
  كند. هاي درگير در رويدادها را مطرح و مشخص مي ها، آثار و نتايج رويدادها و يا نقش افراد و گروه ها، علت ) زمينه3  
  كنند. ر بازسازي وقايع گذشته به مورخ كمك ميها د ) مانند كار يك كارآگاه پليس، اين پرسش4  

  314028كد سؤال: 
  كند؟ مي استخراج تاريخي اسناد و منابع از را تحقيق موضوع به مربوط اطالعات پژوهشگر، تحقيق از مرحله كدام در -115
  تحقيقهاي  پرسش ) تدوين4  اطالعات تفسير و ) تحليل3  ) شناسايي منابع2  اطالعات تنظيم و ) گردآوري1  

  337803كد سؤال: 
  كند؟ را بيان مي» رويدادهاي تاريخي مجزا و مستقل نيستند«هاي زير معناي عبارت  يك از گزينه كدام -116
  كرد. درك مستقيم طور به راها  آن توان ) نمي2    .نيستند تجربه قابل و ) تكرارناپذيرند1  
  ها هستند. هاي فردي و جمعي انسان شكُنِ ) پيامد4  دارند. معلولي و علت رابطۀ يكديگر ) با3  

  353792كد سؤال: 
  شود؟ كدام عامل سبب بيشتر شدن خودآگاهي و يگانگي ميان افراد يك جامعه مي -117
 صورت مداوم ها به ) حفظ و انتقال سنت2  ) پيوند حال و آينده با گذشتۀ تاريخي1  
 اقعي يك سرزمين) نگارش تاريخ و 4  ) آگاهي افراد جامعه از گذشته مشتركشان3  

  365322كد سؤال: 
  گيرد؟ ها مورد استفاده قرار مي هاي علمي تاريخ كمتر از ساير گزينه در پژوهش، يك از علوم زير هاي كدام يافته -118
  شناسي ) زيست4  شماري ) نجوم و گاه3  ) جغرافيا2  شناسي ) باستان1  

  365324كد سؤال: 
  شود؟ نگاري اوايل قرون اسالمي محسوب مي اريخويژگي ت، هاي زير يك از گزينه كدام -119

 ) پرداختن به مسائل اجتماعي و فرهنگي2  نگاري شناسي و فلسفه در تاريخ ) كاربرد باستان1  
 نگاري يونان و روم ) الگوپذيري از تاريخ4  ) توجه و تمركز بر وقايع سياسي و نظامي3  

  363258كد سؤال: 
  شي از مقدمۀ آن دربارٔه چه موضوعي است؟از كيست و بخ» اَلعِبَر«كتاب  -120
  تأثير شرايط طبيعي و اقليمي بر حوادث تاريخي -) هرودت2  تأثير جغرافيا بر اخالق و رفتار اديان -خَلدون ) ابن1  
  هاي روم و يونان تاريخ جنگ -) هرودت4  هاي رايج در جهان تطبيق تقويم -خَلدون ) ابن3  

  314017كد سؤال: 
  ز پيامدهاي ارتباط جغرافيا و تاريخ است؟كدام مورد ا  -121
  ) پرداختن به وقايع اجتماعي و فرهنگي در تاريخ نويسي2    ها ) توجه به شرايط اقليمي و تقويم1  
  ) اهميت يافتن نقشه در مطالعۀ تاريخ4  هاي پژوهش در تاريخ ) استفاده از شيوه3  

  314018كد سؤال: 
  شود؟ شماري هخامنشيان روشن مي جمشيد چه مطالبي دربارٔه گاه تخت هاي بيستون و نوشته از محتواي سنگ -122
  قمري بابلي رواج داشته است. -شماري خورشيدي ها، گاه ) در قلمرو آن1  
  كردند. ها استفاده مي ها و بابلي ) هخامنشيان از تقويم مصري2  
  گذاري شده بود. اسامي روزهاي ماه، با نام ايزدان نامها  آن ) در قلمرو3  
  بودند.  موفق به ساخت ساعت آفتابي و شني شدهها  آن )4  

  314021كد سؤال: 
  شماري چه بود؟ شد و مبداء اين گاه به آخر ماه دوازدهم اضافه مي» اندرگاه«نام  به پنج روز اضافه، ها شماري يك از گاه در كدام -123
  ضرت مسيح تولد ح -) تقويم رومي2  شروع پادشاهي هر سلسله -) تقويم ايالمي1  
 به تخت نشستن هر پادشاه -) تقويم اوستايي4  شروع حكومت حمورابي -النهرين ) تقويم مردم بين3 

  314022كد سؤال: 
  كردند؟ محاسبه مي» روز چهارم شبانه و يك 365«شماري خورشيدي دقيق و منظمي داشتند و سال را  گاه، مردمان كدام تمدن باستاني -124
  ) ايران4  النهرين بين )3  ) مصر2  ) يونان1  

  314045كد سؤال: 
  نسبت داده شده است؟، اند كدام مورد به هرودت مورخ مشهور يوناني كه عنوان پدر تاريخ به او داده -125
  از اين مورخ تركيبي از تاريخ و جغرافيا است. مانده برجاي) آثار 1  
  ها را بررسي نمود. آن ) با سفر به نقاط مختلف، از نزديك شرايط طبيعي و اقليمي2  
  هاي مختلف پرداخت. ) به مطالعه رويدادهاي تاريخي محض در سرزمين3  
  ) براي نخستين بار به مطالعۀ مرزها، حدود و ثغور كشورها اقدام نمود.4  

  314056كد سؤال: 

  
  دارد. سروكارجغرافيا يعني ...............  با ركن اساسي دانش، سؤال كليدي ............... در جغرافيا -126
  ها مكان وقوع پديده -) كجا2    روند زماني موضوعات -موقع ) چه1  
  روابط متقابل انسان و محيط -چيز ) چه4    ماهيت هر پديده -) چطور3  
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  482134كد سؤال: 

  ه دارد؟يك از سؤاالت كليدي دانش جغرافيا اشار  شده در زير به كدام پرسش طرح -127
  »چيست؟ انسان و محيط بر آن تأثير و است داشته اثر پديده اين در انساني يها برنامه وها  كدام فعاليت«  
  ) چرا 4  چيز ) چه3  ) چطور2  كسي چه) 1  

  482135كد سؤال: 
  پردازد؟ مي كدام گزينه به بررسي سير تكوين و تحول اين پديده، در رابطه با پديدٔه آلودگي هوا در يك شهر صنعتي -128
  آلودگي هوا در اين شهر شدت پيدا كرده است؟ زماني چه) از 1  
  ) علت وقوع پديدٔه آلودگي در اين شهر چيست؟2  
  هاي انساني موجب تشديد آلودگي در اين شهر شده است؟ ) كدام دسته از فعاليت3  
  وجودآورندٔه آلودگي هوا در اين شهر چيست؟ هاي به ) زمينه4  

  482136كد سؤال: 
  كدام پرسش كليدي جغرافيا به ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد؟ -129
  چيز چه) 4  ) كجا3  كسي چه) 2  زماني چه) 1  

  482137كد سؤال: 
  درستي ذكر شده است؟ در كدام گزينه ترتيب و توالي مراحل پژوهش جغرافيايي به -130
  گيري نتيجه -العاتآوري اط جمع -تدوين فرضيه -پردازش اطالعات -) طرح سؤال1  
  ارائه پيشنهادها -پردازش اطالعات -آوري اطالعات جمع -تدوين فرضيه -) بيان مسئله2  
  گيري نتيجه -تدوين فرضيه -پردازش اطالعات -آوري اطالعات جمع -) طرح سؤال3  
  ارائه پيشنهادها -گيري نتيجه -تدوين فرضيه -پردازش اطالعات -) بيان مسئله4  

  482138كد سؤال: 
  پردازد؟ به مطالعۀ پيشينۀ مسئله و نتايج پژوهش ديگران ميپژوهشگر ، يك پژوهش جغرافياييه در كدام مرحل -131
  ) طرح سؤال4  آوري اطالعات ) جمع3  ) پردازش اطالعات2  ) تدوين فرضيه1  

  482139كد سؤال: 
  مورد توجه قرار دهد؟بايد كدام گزينه را ، مسئلۀ مورد پژوهش پژوهشگر براي بيان درست صورت -132
  ) نامعلوم باشد4  ) كلي باشد3  ) خبري باشد2  ) سؤالي باشد1  

  482140كد سؤال: 
  دهد؟ هايي كه قرار است انجام شود جهت مي به فعاليت، كدام گزينه در طول يك پژوهش جغرافيايي -133
  ) پردازش اطالعات 4  ) فرضيۀ تحقيق3  وهشژ ) پيشينۀ پ2  ) سؤال تحقيق1  

  482141: كد سؤال
  شود؟ آوري اطالعات استفاده مي اي براي جمع شده در زير از جمله منابعي است كه در روش كتابخانه چه تعداد از موارد بيان -134
  د) مصاحبه  آماري ۀج) سالنام  نامه ب) پرسش  الف) عكس هوايي  
  اي ز) تصوير ماهواره  و) نقشه  ) مشاهدهه  
  مورد 3) 4  مورد 4) 3  مورد 5) 2  مورد 6) 1  

  482142كد سؤال: 
  گيرد؟ يك از مراحل پژوهش جغرافيايي قرار مي عبارت زير در چارچوب كدام -135
  ».دارد وجود ارتباطي، آن در جمعيت جذب و كرج شهر در كار نيروي تقاضاي احتماالً بين«  
  ) گام پنجم4  ) گام چهارم3  ) گام دوم2  ) گام اول1  

  482143كد سؤال: 
  كند؟ مي ارائه خود پژوهش مسئلۀ چارچوب در را اوّليه خبرهاي و پيشنهادها ،كدام مرحله پژوهشگر در -136
  ) پردازش اطالعات4  ) تدوين فرضيه3  ) پردازش اطالعات2  ) بيان مسئله1  

  482144كد سؤال: 
  ؟نداردشده از سوي پژوهشگر به كدام مورد بستگي  هاي ارائه فرضيه، در جريان يك پژوهش جغرافيايي -137
  ) ميزان تجربۀ پژوهشگر 4  ) ميزان دانش پژوهشگر3  هاي قبلي ) پژوهش2  ) سؤال تحقيق1  

  482145كد سؤال: 
  هاي اخير است؟ هاي روابط متقابل انسان و محيط در دهه كدام گزينه از ويژگي -138
  ها و استفاده از محيط براي رفع نيازها ) درك توان1  
  استفاده از فناوري) افزايش تأثيرگذاري در محيط با 2  
  ها ) نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته3  
  آمدن محيط جغرافيايي ) تعامل محيط طبيعي و محيط انساني و پديد4  

  482146كد سؤال: 
  است؟ نادرست، كدام گزينه دربارٔه علم جغرافيا و تاريخچۀ آن -139
  دانند. مي انسان جايگاه وانعن به زمين مطالعۀ دانان جغرافيا را علم ) امروزه جغرافي1  
  بار توسط اراتوستن يوناني ارائه شد. واژٔه جغرافيا اولين )2  
  (ترسيم و توصيف) است. GRAPHY(زمين) و  Geoكلمات شامل  ) واژٔه جغرافيا3  
  هاي محيطي بدون دانش جغرافيا ممكن نيست. ) شناخت ظرفيت4  

  482147كد سؤال: 
  است؟ نشدهدرستي ذكر  هاي آن به علوم و فنون جغرافيايي و شاخه در كدام گزينه ارتباط ميان -140
  علوم فضايي سنجش از دور  ) فنون جغرافيايي 2  شناسي روان جغرافياي رفتاري  ) جغرافياي انساني 1  
  يكارتوگراف هاي كمّي در جغرافيا  روش ) فنون جغرافيايي 4  معماري جغرافياي شهري  ) جغرافياي انساني 3  

  482148كد سؤال: 
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  اي در پي دارد؟ چه نتيجه، شود هاي فعاليت انسان كه در علوم انساني از آن به كنش تعبير مي ويژگي -141
  هاي ديگر مخلوقات هاي انسان با فعاليت درك شباهت بين فعاليت) 1  
  ها از يكديگر هاي انسان هاي فعاليت درك تفاوت) 2  
  تمايز از فعاليت مخلوقات ديگر) 3  
  هاي مخلوقات جهان ايجاد شباهت بين فعاليت) 4  

  427282كد سؤال: 
  كند؟ درستي بيان مي كدام گزينه ارتباط بين عبارات را به، هاي كنش با توجه به ويژگي -142
  دار بودن هدف )الف  
  ) قرار گرفتن بر سر دو راهيب  
  ) معنادار بودنج  
  گيري براي انجام آن  تصميم عدمر اما ) آگاهي به كاد  
  احتياطي در رد شدن از خيابان دليل بي ) اخم كردن پدر به فرزندش بهه  
  ) آگاهانه بودنو  
  دج،  - ه) الف، 4  هج،  – و) ب، 3  دب،  – و) د، 2  هج،  –ب، د  )1  

  427333كد سؤال: 
  شود؟ كدام فعاليت كنش محسوب مي -143
  ن رحم مادررشد جنين درو  فرايند) 1  
  ها با تعقيب گلۀ بوفالوها شكار گروهي گرگ) 2  
  واسطۀ ضربۀ چكش پزشكي به زانوي بيمار براي معاينه باال آمدن زانو به) 3  
  به چرا بردن گلۀ گوسفندان توسط چوپان) 4  

  427364كد سؤال: 
رود. در همـان لحظـه  اني و ناراحت بوده و از خانه بيرون ميبسيار عصب، كرد كه بعد از دعواي مفصلي با همسرش يكي از دوستانم تعريف مي« -144

همسر و فرزنـدانش ، وقتي به تأثير طالق بر خودش، در مسير خود به دادگاه، اما گيرد كه به دادگاه خانواده برود و تقاضاي طالق كند تصميم مي
  اين عبارت با كدام گزينه مرتبط است؟، »شود. منصرف مي، انديشد مي

  دار بودن كنش انساني  هدف) 2  ها با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش انجام) 1  
  آگاهانه بودن و معنادار بودن كنش انساني) 4  قطعي بودن پيامدهاي غيرارادي كنش) 3  

  427237كد سؤال: 
  ترتيب مشخص كنيد: به در عبارات زير نوع پيامدهاي كنش موردنظر را -145
. شود ابتداي كار رباط پاي او دچار كشيدگي ميكند. متأسفانه در همان  هاي سخت تكواندو مي شروع به انجام حركتهادي بدون نرمش كافي «  

  ».كنند دوستان ديگرش نيز به او نگاه معناداري مي. كند شدت او را توبيخ مي گذشت به مربي او كه اتفاقاً از كنار او مي
  پيامد غيرارادي -ادي وابسته به افراد ديگرپيامد ار  -پيامد ارادي وابسته به كنشگر) 1  
  پيامد ارادي وابسته به افراد ديگر -پيامد ارادي وابسته به افراد ديگر -پيامد غيرارادي) 2  
  پيامد طبيعي -پيامد ارادي وابسته به افراد ديگر -پيامد غيرارادي) 3  
  پيامد طبيعي -پيامد ارادي وابسته به كنشگر -پيامد غيرطبيعي) 4  

  427273د سؤال: ك
  كند؟ درستي كامل مي به را رو جدول روبهكدام گزينه ، شده با توجه به عبارات داده -146
 شوند. الف) كنش محسوب مي  
 طبيعي كنش هستند. ۀب) نتيج  
 ج) احتمالي هستند.  
 انساني بستگي ندارد.د) به ارادٔه افراد   
  دهند.  هاي خود را با توجه به آن انجام مي ها كنش ) انسانه  
 د - هغيرارادي:   الف -ب -) ارادي: ج2  ه -د -غيرارادي: ب  ه -ج -) ارادي: الف1  
 د -ج -غيرارادي: الف  ب - ه) ارادي: 4  ه -د -غيرارادي: ب  ج -د -) ارادي: الف3  

  427569كد سؤال: 
  ناظر به ديگران است؟، هاي كنش نش اجتماعي كدام ويژگيدر هر ك -147
  ) آگاهانه و ارادي بودن4  دار بودن ) معنادار و هدف3  ) معنادار و ارادي بودن2  دار بودن ) آگاهانه و هدف1  

  428202كد سؤال: 
  ؟نيستكنش اجتماعي  ،كدام نمونه -148
  شب يمهدوربين مخفي و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در ن) 1  
  رعايت حق تقدم هنگام سوار شدن به اتوبوس و تعارف به هم ) 2  
  توقف راننده پشت چراغ قرمز و پاسخ دادن به تلفن همراه) 3  
  هاي مختلف و تخيل فردي در كالس درس دربارٔه رودخانۀ خروشان تفاوت لباس پوشيدن در موقعيت) 4  

  427241كد سؤال: 

  ها ويژگي  نوع پيامد
  ...............  ارادي

  ...............  غيرارادي
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  است؟ نادرستهاي طبيعي  هاي اجتماعي و پديده دهكدام گزينه دربارٔه پدي -149  1616
  كنند. هايي ايجاد مي ها و محدوديت شوند و فرصت ها مستقل مي مرور از انسان هاي اجتماعي به پديده) 1  
  كوه يك پديدٔه طبيعيِ محسوس و ساختمان اداري يك پديدٔه اجتماعيِ نامحسوس است.) 2  
  كنند و نتيجۀ كنش افراد هستند. ميها خلق  هاي اجتماعي را انسان پديده) 3  
  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده كنند پديده مرور افراد احساس مي به) 4  

  427247كد سؤال: 
  به كدام مفاهيم اشاره دارد؟، »لزوم مطالعۀ آرام در كتابخانه«و » پرسي از ديگران هاي معين هر جامعه براي احوال شيوه«ترتيب  به -150
 كنش اجتماعي -پديدٔه اجتماعي) 2   ارزش اجتماعي -هنجار اجتماعي) 1  
  هنجار اجتماعي  -هنجار اجتماعي) 4    كنترل اجتماعي -پذيري جامعه) 3  

  427250كد سؤال: 
  ترتيب مشخص كنيد: رفته را به كار به شناسي در متن زير مفاهيم جامعه -151
بلنـد سـخن ، ديگـران قحفـظ حقـو . در هنگام نمايش فيلم افراد براي نوبت وارد شوند بهكنند  يدر ورود به سالن سينما افراد معموالً سعي م«  

  .»دهد به او تذكر ميمأمور سالن ، . اگر فردي چنين رفتاري كندگويند نمي
 پذيري جامعه -ارزش اجتماعي -هنجار اجتماعي -) كنش اجتماعي1  
  كنترل اجتماعي -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي -) هنجار اجتماعي2  
 كنترل اجتماعي -هنجار اجتماعي -ارزش اجتماعي -) كنش اجتماعي3  
  پذيري  جامعه -كنش اجتماعي -هنجار اجتماعي -) ارزش اجتماعي4  

  427277كد سؤال: 
  هاي اجتماعي معنادار هستند؟ چرا پديده -152
  گرايش و تمايل دارند.ها  آن زيرا افراد يك جامعه نسبت به) 1  
  كنند.  آورند و افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان را پديدهزي) 2  
  گيرند. هاي مطلوب و خواستني هستند كه مورد توجه و پذيرش قرار مي هاي اجتماعي از پديده زيرا پديده) 3  
  گيرند. ها شكل نمي رها، ساير پديدهزيرا بدون وجود كنش اجتماعي و هنجا) 4  

  427244كد سؤال: 
  شوند؟ ها و هنجارها مي ها چگونه باعث تداوم ارزش انسان -153
  ها ) انتقال دادن آن4  ها ) عمل كردن بر اساس آن3  ها ) شناختن آن2  ها ) فهميدن آن1  

  427966كد سؤال: 
  ها چيست؟ نتيجۀ در نظر گرفتن ديگران در كنشي است و چيز  چهالزمۀ  »ديگران«انديشيدن به مفهوم  -154
  هاي مختلف متفاوت عمل كردن در موقعيت -تر كنش اجتماعي شناخت عميق) 1  
  ناظر به ديگران بودن آگاهي و ارادٔه كنشگر -هاي انسان هاي كنش فهم تفاوت) 2  
  هاي مختلف متفاوت عمل كردن در موقعيت -هاي انسان هاي كنش فهم تفاوت) 3  
  ناظر به ديگران بودن آگاهي و ارادٔه كنشگر -تر كنش اجتماعي ناخت عميقش) 4  

  427697كد سؤال: 
  كند؟  درستي بيان مي به هاي اجتماعي را كدام گزينه روند تحقق پديده -155
  ارزش اجتماعي  هنجار اجتماعي  ) كنش فردي 2  ارزش اجتماعي هنجار اجتماعي  ) كنش اجتماعي 1  
  ارزش اجتماعي  كنش اجتماعي  ) هنجار اجتماعي 4  هنجار اجتماعي كنش اجتماعي  ) كنش فردي 3  

  428208كد سؤال: 

  
  .ايم شده .............. مغالطۀ دچار، بگيريم اشتباه هم با دو را آن معناي تا شود موجب كلمه دو آواي هم و شكل هم ظاهر وقتي -156
  ريابهام در مرجع ضم) 4  كلمات نگارش) 3  لفظ اشتراك) 2  ظاهري معناي هب توسل) 1  

  364400كد سؤال: 
  انتقال از ............... به ............... است.، الفاظ در مبحث» داللت«از  مراد -157
  آن معناي -) لفظ2    معلوم مصداق -) مصداق مجهول1  
  زبان -) ذهن4    معلوم معناي -) معناي مجهول3  

  368468كد سؤال: 
  شود؟ محسوب مي» تصور«كدام گزينه  -158
  دانند آموزان انساني، منطق مي همۀ دانش) 2  گلي كه در دقايق پاياني به ثمر رسانديم) 1  
  شود سال برگزار مي جهاني هر چهار جام) 4  قواعد بازي واليبال با فوتبال متفاوت است) 3  

  383677كد سؤال: 
  توان گفت ..............  مي دربارٔه علم منطق -159
  آشنايي با آن مانع بروز برخي خطاهاي تفكر است.) 2  گيرد. هاي پيچيده را مي جلوي تعاريف و استدالل) 1  
  كند. بندي مي تك مغالطات را معرفي و دسته تك) 4  تأكيدش بر آموزش شيؤه درست انديشيدن است.) 3  

  365386كد سؤال: 
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  در عصر حاضر چيست؟» منطق«ن علم تر شد دليل مهم -160 17
  شدن ذهن و شناخت بشري ) پيچيده2    هاي جمعي ) فراگيرشدن رسانه1  
  ستد ) رشد ميزان كالهبرداري در دادو4  هاي علمي گذشتگان ) زير سؤال رفتن يافته3  

  363314كد سؤال: 
  تفكر دارد؟ فرايندثيري در أ چه ت» منطق«كاربرد علم  -161
  كند. مواد و مصالح الزم براي تفكر در علوم ديگر را تأمين مي) 2  شود. تفكر آدمي مي فرايندونه اشتباهي در مانع بروز هرگ) 1  
  شود. تر خطاهاي ذهني مي تر و دقيق موجب تشخيص سريع) 4  كند. امكان تعريف و استدالل را در تفكر فراهم مي) 3  

  363313كد سؤال: 
  است؟ متفاوت» ميز«در كدام عبارت داللت كلمۀ  -162
 ) بعد از كار، ميزت را جمع كن كه نامرتب نباشد.2  ) براي استفادٔه شخصي، آن ميز چوبي را ساختم.1  
  ) ميز و صندلي به تعداد كافي موجود است.4  كشي، پايۀ ميز شكست. ) در اثناء اسباب3  

  364390كد سؤال: 
  ؟ردگي نميمورد بحث و بررسي قرار ، كدام گزينه در علم منطق -163
  گذرا است و در جمله بايد بعد از يك مفعول بيايد تا معنا كامل شود.» ديدم«فعل ) 1  
  كند. معناي درس يا كالس اشاره مي يك معنا دارد؛ اما گاهي به» مدرسه«لفظ ) 2  
  داراي معناهاي مختلف است كه نبايد با هم اشتباه شوند.» گشتن«لفظ ) 3  
  ار در ذهن ولي فاقد مصداق است.عبارتي معناد» ضلعي مربع پنج«) 4  

  372191كد سؤال: 
  ها دارد؟ اي متفاوت با ديگر گزينه كدام گزينه مغالطه -164
  بگو در خانه نيستم.ها  آن روم؛ به ) اگر طلبكاران آمدند، من از درون خانه به حياط مي1  
  وديد!ولي نب ،زنم. ساعت هفت صبح آمدم ) من كه گفتم پيش از ظهر سري به شما مي2  
  شاد شدم. گفت دل گرفته بود، مي كرد، اگر دل با آن شادروان مالقات مي كه ي ) هركس3  
  شويم! ) قرار بود شهر بازي بياييم كه آمديم؛ ولي نگفته بودم سوار وسايل بازي هم مي4  

  372196كد سؤال: 
  اند. ...... و .............. شدههاي ........ ترتيب دچار مغالطه علي و محمد به، با توجه به محاورٔه زير -165
  بازگشت هستم. محسن: گويا آن مرحوم از اتفاقي كه قرار بود بيفتد مطلع بود؛ چون يك هفته پيش از مرگش به من گفت عازم سفري بي  
  علي: راستي؟ كجا به سالمتي؟  
  محمد: ولي تو كه هنوز هستي محسن!  
  نگارشي كلمات -معناي ظاهري به ) توسل2  ابهام در مرجع ضمير -) اشتراك لفظ1  
  ابهام در مرجع ضمير -معناي ظاهري به ) توسل4    نگارشي كلمات -) اشتراك لفظ3  

  372199كد سؤال: 
  مورد توجه است؟ زيرا ...............» الفاظ«مبحث ، چرا در منطق -166
  هايي در لفظ و مفهوم است. ) بعضي خطاهاي تفكر، معلول لغزش1  
  تواند خطاي ذهن باشد. هاي خطا در لفظ و معنا مي لت) از جمله ع2  
    ) تعريف و استدالل، مستقل از يك زبان خاص است.3  
  ) انديشيدن درست، الزمۀ خطا نكردن در لفظ و مدلول ذهني آن است.4  

  364397كد سؤال: 
  ها متفاوت است؟ در كدام گزينه با ديگر گزينه» شير«داللت لفظ  -167
  اگر حسام مثل شير بود، يال داشت.) 2  ترسيد. بود، از سوسك نمي اگر حسام شير) 1  
  ماند. خورد، سالم مي اگر حسام شير مي) 4  خواهي، از شير آب بخور. اگر آب مي) 3  

  364403كد سؤال: 
  است؟» ريابهام در مرجع ضم«كدام گزينه داراي  -168
 دست يك هنرمند گمنام ربوده شد. شده به هاي ساخته ) مجسمه1  
  ) هركسي را بهر كاري ساختند.2  
 .نداشت او براي سودي نپذيرفت، زيرا سهراب مرگ را بعد نوشدارو ) رستم3  
  لرزيد. زد، صدايش مي ) وقتي از تو حرف مي4  

  364408كد سؤال: 
  شوند.» نگارشي«و » اشتراك لفظ«توانند موجب مغالطۀ  ترتيب مي واژٔه ............... و ............... به -169
  رأس -) تورم4  محرم -) شهادت3  حيات -) كرم2  رود -) پرتغال1  

  368469كد سؤال: 
  كدام گزينه دربارٔه بيت زير درست است؟ -170

 امشـــب صـــداي تيشـــه از بيســـتون نيامـــد
 

ــه باشــد  ــاد رفت ــه خــواب شــيرين فره  شــايد ب
 

  ده است.دليل مشترك لفظي بودن، باعث مغالطه ش در اين بيت به» شيرين«) واژٔه 1  
  اشاره كند.» امري خارجي«و نيز » امري ذهني«تواند به  مي» خواب«) واژٔه 2  
  است. » معناي ظاهري توسل به«بگيريم، مغالطۀ » رؤيا«معناي  را به» خواب«) اگر 3  
  كلمات شده است.» نگارشيِ«استفاده از عالئم نگارشي، باعث مغالطۀ  ) عدم4  

  368479كد سؤال: 
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 روز در دو، گزینـه ۳ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ ذرآ  ۷ جمعه

 ــش ــوز دان ــگرا آم ــت ی،م ــتفاده جه ــیطال خــدمات از اس ــود ی ــد خ  مانن

  یـن،آنال یهـا آزمـون یشپـ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

 دو ینـهگز یهـا آزمـون یوآرشـ هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

 خـود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با ،... و

ــــه ــــوان (ب ــــز عن ــــ رم ــــهگز یتســــا وب وارد ور)عب ــــه دو ین آدرس ب

.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل صـورت به ۲ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ اب

گیـرد. می قـرار gozine2.ir.www آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه
 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

  پیگیری منایید. خود شهر
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۲ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  )3تا  1 هاي درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432135كد سؤال: 

  داشت، توجّه حمايت، نگاهتيمار: غم،   هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغي  
  عامل: حاكم، والي  اصل، ناممكن، انديشۀ باطل محال: بي  

  )3تا  1هاي  ستايش و درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432021كد سؤال: 

  ها (فلك: آسمان)/ تاالب: آبگير، بركه افالك: آسمان  
  )3تا  1هاي  درس( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3

  /بهبود432019كد سؤال: 

  ، يك غلط اماليي وجود دارد:»د«و » ج«در هركدام از موارد   
  محراب نماز، رشك و غبطه  
  غلط اماليي ندارد.»: الف«مورد   
  نياز، عزم و اراده دو غلط اماليي: مستغني و بي»: ب«مورد   

  )3درس ( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2ينۀ پاسخ: گز  -4
  /بهبود383921كد سؤال: 

  جا آوردن). امالي درست واژه است (گزاردن: ادا كردن، به» گزار حق«  
  )3و  2هاي  درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5

  /امال432507كد سؤال: 

  )3( نهان باطن، پيدا  ظاهر  آخر، اول   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  )2سرد ( خشك، گرم  : تر 1  
  )2شادمان ( نيك، غمين  : بد 2  
  )2دشمني ( دشمنان، دوستي  : دوستان 4  

  )3 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال432013كد سؤال: 

  روم. گويد به من پند مده كه از اينجا (كوي معشوق) برو، من نمي شود. مي ل ادبي ديده نمي: دلي1گزينۀ   
  كنند. : دليل روي پوشاندن تو از من اين است كه تو پري هستي و پريان همه از آدمي گريزانند و روي پنهان مي2گزينۀ   
  : دليل صدا دادن چوب هنگام شكستن، درد فراق است.3گزينۀ   
  كند. جو، باغ هم چراغي از الله روشن مي و : دليل رويش گل الله، گم شدن تار زلفي از معشوق در باغ است و در پي آن براي جست4گزينۀ   

  )3تا  1هاي  (درس 1فارسي *  كاربرد: حيطه* دشوار : سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  /بهبود431791كد سؤال: 

  گيري كردن شستن: كناره كنايه: دست  
  موي سر مجاز: سر: مجاز از  
  حسن تعليل: علت زردي برگ پاييز جدايي عنوان شده است.  
  آيد. تشخيص: لب، از گوهر ننگ دارد و اشك عشاق در نظرش نمي  

  )3 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  /بهبود432512كد سؤال: 

  :3هاي اسمي گزينۀ  ساختار گروه  
  صفت اليه/ دل حيران: اسم  مضاف اليه  مضاف م محو روي تو: اس  
  ها: در ساير گزينه» اليه مضاف صفت  اسم «ساختار   
  : نعرٔه مستانۀ من4گزينۀ   سوز عشق : داغ عالم2گزينۀ   : نرگس سيراب او1گزينۀ   

  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -9
  /امال323106كد سؤال: 

  قرينۀ لفظي حذف شده است. به» است«در مصراع دوم اين بيت، فعل   
  قرينۀ معنايي حذف شده است (اي خردمند، با تو هستم). فعل به» اي خردمند«جملۀ ندايي  همچنين در شبه  

  )3و  2هاي  درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10
  /بهبود370414كد سؤال: 

  فعل گذرا به مفعول است و عبارت [كه در اين باغ سرافراز شود] مفعول اول است./ مفعول دوم: پا» خواستن«در بيت دو مفعول وجود دارد:   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .است : در مصراع دوم، متمم (دامن) بعد از فعل (كشد) آمده1گزينۀ   
  در دامن كشد.: پاي چون سرو همان به [است] كه 2گزينۀ   
  است.» بودن«نيز زمان مضارع فعل از مصدر » است«: خواهد: مضارع اخباري/ شود: مضارع التزامي/ كشد: مضارع التزامي/ فعل محذوف 3گزينۀ   
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  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال431543كد سؤال: 

گويد كه همانند محتسـب  نيز شاعر از افرادي سخن مي 1رود. در گزينۀ  كار مي فراد دورو و رياكار بهمَثلي است كه براي ا» نماي جوفروش گندم«  
  كنند؛ يعني در روز (در ظاهر و در مألعام) هشيار و در شب (در خفا و پنهاني) مست هستند. رفتار مي

  )2 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  /امال431508كد سؤال: 

كنـد.  ها كمك مي ها و دوري انداز است. كسي كه با ساخت ديوار (فاصله و جدايي) به جدايي نماد انسان تفرقه» بنّا«خواني ديوار،  با توجه به روان  
  برد. انداز راه به جايي نمي گويد: تفرقه نيز شاعر به وحدت ياران اشاره دارد و مي 3در بيت 

  )3 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2زينۀ پاسخ: گ -13
  /امال432009كد سؤال: 

هـم  2گيرنده در آن مكان بستگي دارد. در گزينـۀ  خواني دارد: اعتبار و ارزش هر مكاني به مقيم و جاي هم 2عبارت صورت سؤال با بيت گزينۀ   
  داند. ، جايگاه انگشتر خاتم بودن مياش دليل عزيز بودن انگشت كوچك را با وجود كوچكي

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شرف مرد به بخشندگي اوست.1گزينۀ   
  : علم مايۀ شرف است نه سن و سال.3گزينۀ   
  : دعاي شاعر براي پادشاه است و ارتباطي با عبارت صورت سؤال ندارد.4گزينۀ   

  )3 درس( 1 فارسي*  لاستدال: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال384726كد سؤال: 

  : عدل و انصاف سبب بقاي پادشاهي (مُلك) است.4مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينۀ   
  ابيات: بقيۀمفهوم   
  : سزاواريِ دل شاعر به پادشاهي عشق1گزينۀ   
  دليل سختي كشيدن در دنيا : رهيدن از عذاب قبر به2گزينۀ   
  نيا از گدايانپرسي اغ : احوال3گزينۀ   

  )2 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  /امال432570كد سؤال: 

هايـت  گويد: به خوشـبختي آمده است: شاعر مي 4كه اين مفهوم در گزينۀ » جدي نگرفتن خوشي و ناخوشي زندگي است«مفهوم صورت سؤال   
  گذرند. سرعت مي كن، زيرا كه هر دو بهها گله ن افتخار نكن و از بدبختي

  هاي ديگر: بررسي گزينه  
  : توصيه به شادي و نخوردن غم فردا1گزينۀ   
  : وابستگي شادي به حضور معشوق2گزينۀ   
  : وابستگي عاشق به معشوق3گزينۀ   

 

  )۱ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۱۳۳۳۸کد سؤال: 

  ها) (رد سایر گزینه» ما خلقَت: نیافریدی، خلق نکردی«  »خلْقَت: آفریدی، خلق کردی«  

  »ربَّنا: ای پروردگار ما، پروردگارا«نکته:   

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۳۷۷۳۷کد سؤال: 

 /)۴و  ۲هـای  (رد گزینـه »املَرافق: تأسیسات« /)۳(رد گزینۀ  »اُسبوَعین: دو هفته« /)۳و  ۲های  (رد گزینه »کردند یَُجهِّزوَن: مجّهز می کان ...«  

  )۴(رد گزینۀ  »لِلُمساَعدة: برای کمک« /)۳(رد گزینۀ  »لَِبثوا: ماندند«

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان بی،عر *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۵۳۸۸۱کد سؤال: 

 /)۳و  ۱هـای  (رد گزینـه »تِسـعیَن يف املَِئـِة: نـود درصـد« /)۴و  ۱هـای  (فعل مضارع دوم شخص مفـرد مؤنّـث؛ رد گزینـه »دانی تَعلَمیَن: می«  

  ) ۴و  ۳های  ؛ رد گزینه(عدد اصلی »ثَالِث: سه« /)۴؛ رد گزینۀ  (فعل مستقبل »آموخته خواهند شد سَیَتَخرَّجَن: دانش«

  )۲و  ۱های  (درس ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲   ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۷۰۴۶۱کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

   برق جریان :الکهرباء تّیارُ ) ۱  

  عرشة صفوف: ده صف) ۲  

  : آورد جاَء ِبـ )۳  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۵۳۸۸۶کد سؤال: 

  رفتم! برای زیارت امام رضا  -  چه وقت به ایران رفتی؟ -  
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  )۲و  ۱های  درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۷۰۴۶۴کد سؤال: 

  »هوا هستند. کولرها، وسایل برقی برای خنک کردن«  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  فی کرده در حالی که روز پنجم است.ام هفته را چهارشنبه معّر ) روز چهارم از ایّ ۱  

  فی کرده در حالی که فصل دوم است.) فصل سوم سال ایرانی را فصل تابستان معّر ۲  

  ریزد). شود (فرومی ر حالی که باران از آن نازل مید ،شود ای در آسامن دانسته که از باران نازل می  ) ابر را بخار انباشته۴  
  ۳۱۵۶۰۸کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

دهنـد و در  چهارم جانوران خشـکی را تشـکیل مـی ها یک ؟ آنبیشرت استموجودات روی زمین  سایرمورچگان از تعداد دانید که  آیا می«

هـای مختلفـی قـرار  هـا را در شـغل کنند! زندگی اجتامعی مورچگان، آن یهای بلند زندگی م های استوایی تا کوه بیشرت مناطق جهان از جنگل

ملکه هرگز  کند! اما  در کارش تالش می و خود پرداخته دهد که از آن جمله رسبازان، کارگران، نگهبانان و خدمتکارانند که هریک به وظیفۀ می

ای وجـود دارد کـه نشـان  سازند! در قرآن کـریم آیـه ه مرت زیر زمین میهای خود را تقریبا د کند! مورچگان از ترس عوامل جّوی، خانه کار منی

  »ها فراتر از شنوایی انسان است! توانند سخن بگویند، ولی صدای آن دهد مورچگان می می

  )۲(درس  ۱ن قرآن زبا عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۱۵۶۰۹کد سؤال: 

  ...............!»زیرا  ،دنساز  خود را در اعامق زمین می های هخان گانمورچ«ال: ترجمۀ عبارت سؤ   

  ها: ترجمۀ گزينه  

 !ترسد ها می ) از گرما و رسما و باران۲    !کند ) از صدای آدمی پرهیز می۱  

 !یابد در زمین گسرتش می و رسعت زیاد شده ) به۴  !پردازد هایش می تالش کرده، به خدمت ش) در کار ۳  

  سازند. مرتی زیر زمین می های خود را تقریبا در عمق ده بر اساس منت، مورچگان از ترس عوامل جّوی، خانه  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۱۵۶۱۰کد سؤال: 

 ها: ترجمۀ گزينه  

 م!وگو میان مورچگان را بشنوی توانیم گفت ) منی۱  

 پردازد! ) ملکه به برخی از وظایف نگهبانانش می۲  

 توانند در مناطق کوهستانی زندگی کنند! ) مورچگان منی۳  

 حفظ کنند!وهوایی  آبسازند تا ملکه را از عوامل  هایی می ) خدمتکاران خانه۴  

  وظیفۀ خدمتکاران در میان مورچگان، خدمت است نه ساخنت خانه يا پاسداری از ملکه.  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۱۵۶۱۱کد سؤال: 

 ها: ترجمۀ گزينه  

 وجود دارند!) مورچگان در همه نقاط زمین ۲  کنند! صورت فردی زندگی منی ) مورچگان به۱  

 ن خشکی، از مورچگان هستند!پنج درصد از جانوراو ) بیست۴  انسان نیست! ۀ) زندگی اجتامعی ويژ ۳  

  آن. ۀکنند نه در هم بر اساس منت، مورچگان در بیشرت مناطق جهان زندگی می  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۱۵۶۱۲کد سؤال: 

 ها: ترجمۀ گزينه  

  ازند؟س هایشان را زیر زمین می ) چرا مورچگان خانه۱  

 دهد؟ های گوناگون قرار می ) چه چیزی مورچگان را در شغل۲  

 سازند؟ هایشان را زیر زمین می ) چگونه مورچگان خانه۳  

 رسد؟ های مورچگان از سطح زمین به چقدر می ) عمق خانه۴  

  است. مورچگان در منت مطلبی ذکر نشده  ۀدربارۀ چگونگی ساخت خان  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  متوسط: السؤ  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۱۵۶۱۳کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

 مالخادِ  الَخَدم  )۳  املِْنطََقة املَناطق  )۲  املَْسکَن املساِکن ) ۱  

  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۲۹۱۶۴۴کد سؤال: 

دیـده  ۲رو چینش و ترتیب درسـت تنهـا در گزینـۀ  ترتیبی است. ازاین» چهارمین«معنای  به» راِبع«اصلی و عدد » سه«معنای  به» ثَالثَةٌ «عدد   

  شود. می

ها سگشان است و خواهند گفـت پـنج نفرنـد کـه ششـمین  خواهند گفت سه نفرند که چهارمني آن: «۲ترجمۀ آيۀ رشيفه با جایگزینی گزینۀ   

  »ها سگشان است! اندازند و خواهند گفت هفت نفرند که هشتمین آن ها سگشان است [تو گویی] تیری در تاریکی می آن
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  )۲ درس( ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۱۵۶۵۷کد سؤال: 

  »از ماه مبارک رمضان! بیستمجز روز  ت، بهبه روی شام باز اس روزدرهای موزه برای مّدت بیست «ترجمه:   

  )۳و  ۱های  آید (رد گزینه صورت مفرد می به ۹۹تا  ۱۱: معدود اعداد ۱نکتۀ   

  ).۳و  ۲های  کنند (رد گزینه گرفنت از معدود خود تبعّیت می» تنوین«یا » ال«: اعداد ترتیبی از لحاظ ۲نکتۀ   

  )۱درس ( ۱طه: کاربرد * عربی، زبان قرآن ت سؤال: متوسط * حیمشخصا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  /بهبود354130كد سؤال: 

  »هم یجلسوَن عند معلّمهم يف الّصّف.«مطابقت ندارد. صورت صحیح این عبارت: » هم«با ضمیر » تجلسونَ «، فعل ۲در گزینۀ   

  )۲(درس  ۱ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۷۲۲۳۱سؤال:  کد

  جزء اعداد ترتیبی و شامرشی نیست.» أحد«  

 

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -31
  363327كد سؤال: 

قدر به اهداف فرعي دل نبنديم كه  رار ندهيم و آنهاي اصلي ق جاي هدف هاي فرعي را به در بررسي اهداف اصلي و فرعي مهم اين است كه هدف  
  سوي كماالت باز دارند. مانع ما در رسيدن به اهداف اصلي شوند و از رفتن به

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -32
  /جايگزين288505كد سؤال: 

 )عمالم و زندگي و مرگ من براي خدا است كه پروردگار جهانيان استبگو نمازم، تمامي ا(ترجمۀ آيۀ شريفه:   
  )1(درس  1ؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * دين و زندگي س مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -33

  365465كد سؤال: 
معنوي است. به همـين دليـل  اي فراوان از استعدادهاي مادي و  انسان برخالف حيوانات و گياهان كه استعدادهاي محدود مادي دارند، مجموعه  

  هايي است كه از طريق آن، استعدادهاي گوناگون خويش را به كمال رساند. دنبال انتخاب هدف به
  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -34

  /بهبود365462كد سؤال: 

به آن اشاره  )من كان يريد ...(ها است و آيۀ  ها و زيبايي ف خداست كه سرچشمۀ همۀ خوبيترين هد هدف اصلي انسان بايد جامع باشد و جامع  
  دارد.

  )1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -35
  353865كد سؤال: 

  دهد. كاري را بيهوده انجام نمي ايي حكيم است كه هيچها خد تك موجودات اين جهان هدفي وجود داشته است، زيرا خالق آن در پس خلقت تك  
  ها: علت رد گزينه  
  : همۀ موجودات داراي هدف هستند.1گزينۀ   
  عنوان نيازمند نيست. هيچ : خداوند نيازي به پيدايش ندارد و به2گزينۀ   
  وت بودن خلقت اين دو اشاره نشده است.: آفرينش آسمان و زمين متفاوت است و البته در اين آيه به يكسان بودن يا متفا 3گزينۀ   
  )1(درس  1اربرد * دين و زندگي ك: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -36

  313765كد سؤال: 
بـه  اند تـا كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وا نگذاشته اي مردم ... هيچ«فرمايند:  مي حضرت علي   

  »ارزش بپردازد. كارهاي لغو و بي
  )2(درس  1ه: كاربرد * دين و زندگي حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -37

  320373كد سؤال: 
  بيانگر آن است كه انسان با اختيار خود در دنيا دعوت شيطان را پذيرفته است.  2گزينۀ   
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -38

  320371كد سؤال: 
  مربوط به شيطان است.  2گزينۀ  مربوط به نفس اماره است، اما  4و  3، 1هاي  گزينه  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -39

  /بهبود315177كد سؤال: 

  دارد. كند و از پيروي از عقل و وجدان بازمي هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي تها را براي رسيدن به لذ انسان  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -40

  315173كد سؤال: 
هد و آنگاه كه به گناه آلوده شد، خود را سـرزنش و شود كه در مقابل گناه و زشتي واكنش نشان د  ها سبب مي ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي  

  مالمت كند و در انديشۀ جبران آن برآيد.
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -41

  479326كد سؤال: 
   بـا عقـل انسـان در: كـه ميرسـ يمـ نكتـه نيـا  بـه ،وا هدف با انسان يها هيسرما  انيم يهماهنگ انيب از پس و »هدف و هيسرما « تريت در 

  .شود يم يطلب راحت مانع شيها  محكمه با وجدان و زودگذر يها يخوش مانع شيها  يشياند  دور
   دينما  يم مالمت را او و كند يم سرزنش را يآدم گناه هنگام كه است لوامه نفس همان وجدان.  
   كند يم دعوت گناه به را انسان كه است يدرون انگريطغ و سركش ليم اماره نفس. تاس اماره نفس با تقابل در كامالً لوامه نفس.  
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  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -42
  /جايگزين476239كد سؤال: 

    شود. گذر انسان ميهاي زود  انديشي خود مانع از خوشي خوانيم: عقل با دور مي» سرمايه و هدف«در تيتر  
    كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم. گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي و مي(سورٔه ملك آمده است:  10از طرفي در آيۀ(  
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -43

  437571كد سؤال: 
  گيرنـد (معلـول)؛  و بازي مـي مسخره، آن را به خوانيد به نماز فراميها هنگامي كه مردم را  آن(خوانيم  سورٔه مائده، مي 58و آيۀ تدّبر مبحث در   

  ). (علت)كنند ها گروهي هستند كه تعقل نمي آنخاطر آن است كه  اين به
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -44

  414283سؤال:  كد
   دارد. كند و از پيروي از عقل و وجدان بازمي گذر دنيايي به گناه دعوت ميد هاي زو  نفس اماره انسان را براي رسيدن به لذت  
   نيـد توا توانم به شما كمك كنم و نه شما مي نه من مي«گويد:  دهد، مي  خواهد او را مقصر جلوه شيطان در روز قيامت، خطاب به انساني كه مي

  »مرا نجات دهيد.
  )1(درس  1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -45

  315165كد سؤال: 
  تعالي نيز تو را ارزش بسيار داده است، پس ببين كه براي چه تو را خلق كرده و براي چه كاري فرستاده است. حق  

 
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲    2پاسخ: گزينۀ  -46

  315447كد سؤال: 
  كنيم. ) استفاده ميwillگيري آني (در لحظه) دارند، از ساختار ( توضيح: براي انجام كارهايي كه نياز به تصميم  
  )1(درس  1زبان انگليسي سط * حيطه: كاربرد * متو : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -47

  315461ل: كد سؤا
دقت كنيد كه چون تست،  كنيم. استفاده مي willتوضيح: اگر در حال حاضر تصميم به انجام كاري در آيندٔه نزديك را داشته باشيم، از ساختار   

  كنيم. استفاده مي willنظر شخصي است، از 
  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -48

  288865كد سؤال: 
 كنيم. ) استفاده ميwillهاي آني و درجا از زمان آيندٔه ساده ( براي تصميمتوضيح:   

  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -49
  291665كد سؤال: 

  كنيم. ستفاده ميا willكند، از  قطعيت را اعالم مي توضيح: چون تست، نظر شخصي است و عدم  
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -50

  314057كد سؤال: 
  كه دوستي خوب در مدرسۀ جديدش پيدا كند. اميدوار استترجمه: او   
  ) محافظت كردن4  ) شنيدن3  ) با حروف بزرگ نوشتن2  ) اميد داشتن1  

  )1(درس  1زبان انگليسي ش * دان: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  363352كد سؤال: 

  .اندازد به خطر ميترجمه: او هر روز صبح، با رانندگي سريعش جان كودكانش را   
  ) كبود كردن4  ) به خطر انداختن3  ) شركت كردن2  ) صدمه زدن1  
  )1(درس  1انگليسي زبان *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  314106كد سؤال: 
 ترجمه:   
  :A توانم در مورد شركت شما جزئيات بيشتري كسب كنم؟ چطور مي  
  :B  سايت ما ديدن كنيد. توانيد از وب رويدادها، مي بندي جدول زمانجهت دريافت اطالعات بيشتر و  
  ) توجه2    بندي جدول زمان ،) برنامۀ هفتگي1  
  ذات ،) طبيعت4    وهوا آب) 3  
  )1(درس  1زبان انگليسي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -53

  368519كد سؤال: 
  اش بود. من را جلب كرد، او در حال نگاه كردن به توله توجهترجمه: وقتي كه ببر   
  ) مكان4  ) مراقبت3  ) اميد2  ) توجه1  
  دقت كنيد.» وجه كسي را جلب كردنت«معني  به draw sb’s attentionنكته: به اصطالح   
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

  363356كد سؤال: 
  كنند وجود داشته باشد. عملي براي محافظت از حيواناتي كه در نزديكي ما زندگي مي هاي برنامهترجمه: بايد تعدادي   
  ها ) خانه4  ها ) دشت3  ها انسان) 2  ها ) برنامه1  

  288254كد سؤال: 
  ترجمۀCloze Test:  

ها و ديگر حيواناتي كه در  ها براي محافظت از وال جهان است. آن وحش محافظت از حياتالمللي  هاي بين دوستداران زمين، يكي از بهترين گروه
به  آسيب رساندنكنند. گروه دوستداران زمين همچنين عليه  ها مي اقيانوس زيادي به تميزي درياها و توجهها  كنند. آن كنند، كار مي دريا زندگي مي

  نشدٔه زندگي دريايي مراقبت كنند. آموزند كه از مناطق محافظت كنند و به مردم مي حيوانات دريايي مبارزه مي
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  1پاسخ: گزينۀ  -55
  288265كد سؤال: 

  ها ) كمك كردن به بچّه4  به حيوانات) آسيب رساندن 3  ) بريدن درختان2  وحش ) محافظت از حيات1  
  4پاسخ: گزينۀ  -56

  288267كد سؤال: 
  ) توجّه كردن4  ) منقرض شدن3  ) ويران كردن2  ) كاهش دادن1  
  2پاسخ: گزينۀ  -57

  288268كد سؤال: 
  ) افزايش دادن4  ) كمك كردن3  ) آسيب رساندن2  ) لمس كردن1  

  353938كد سؤال: 
  مطلب ترجمۀ درك:  

دهنـد.  ها از طريق حذف گردوغبار كيفيت هوا را افـزايش مـي كنند. آن ها مخصوصاً در شهرها ايفا مي نقش مهمي در زندگي انساندرختان 
تواند ساالنه چهار تُن مـواد آالينـده را از بـين ببـرد. كـاهش تـأثير  جالب است بدانيم تنها يك هكتار فضاي سبزي كه داراي درخت است، مي

اندازٔه نياز ده نفر در سال اكسـيژن توليـد كنـد. تنهـا فايـدٔه درختـان  تواند به هاي مهم درختان است. يك درخت مي نقش اي از ديگر  گلخانه
  دهند. ها به زندگي شهري ما نيز رنگ مي زيست نيست، آن محيط

  3پاسخ: گزينۀ  -58
  353939كد سؤال: 

  ؟نيستاز موارد زير درست  يك ترجمه: كدام  
  برند. ) درختان كيفيت زندگي را باال مي2  دهند. ا را افزايش مي) درختان كيفيت هو 1  
  شوند. اي مي  ) درختان موجب كاهش اثر گلخانه4  كنند. ترين نقش را در زندگي ما ايفا مي ) درختان مهم3  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  353940كد سؤال: 
  كند به ............... . رجوع مي» 1«در خط » They«ترجمه:   
  ) درختان4  ) شهرها3  ) مردم2  ها تمان) ساخ1  

  3پاسخ: گزينۀ  -60
  353941كد سؤال: 

  نويسنده سعي دارد ............... ترجمه:   
  محيطي درختان تمركز داشته باشد. ) تنها روي مزاياي زيست1  
  ) روي اهميت درختان بر كيفيت زندگي ما تمركز داشته باشد.2  
  درختان را متذكر شود. محيطي ) هر دو مزيت شهري و زيست3  
  متذكر شود.» اي  گلخانه«) اهميت درختان را در پايين آوردن تأثير 4  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۲ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -61

  426263كد سؤال: 
  صورت زير نوشت: توان به شده در صورت سؤال را مي است. بنابراين معادلۀ داده x2صورت  مربع اين عدد به در نظر بگيريم، xاگر اين عدد را   

x  1  ياx x x x (x )(x ) x           2 22 2 0 2 1 0 2   
  عدد با اين ويژگي وجود دارد. 2بنابراين   

  )1 ، درس1(فصل  1اربرد * رياضي و آمار ك: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -62
  426425كد سؤال: 

  توان نوشت: است، پس مي x4و محيط آن  x2در نظر بگيريم، مساحت مربع  xاگر طول ضلع مربع را   
x  xيا  3 x x x (x )(x ) x            2 24 21 4 21 0 7 3 0 7   

xمنفي باشد، پس  تواند طول ضلع مربع نمي    )قبول است. بنابراين مساحت مربع برابر  قابل 3 ) 23   است. 9
  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

  426264كد سؤال: 
  حل اول:  راه  

ax دوم درجهلۀ هاي معاد  نكته: مجموع ريشه   bx c  2 0 )  b) برابر 0
a

 .است  

با توجه به نكتۀ باال، چون در اين معادله     84 bها برابر با  ، پس مجموع ريشه0 /
a


    

8 8 1 65   است. 5

  حل دوم:  راه  
  كنيم: ا از روش كلي حل ميمعادله ر   

 x x x /     
          1 2

8 84 8 84 8 84 8 84 8 84 1684 1 610 10 10 10 10  

  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64
  426362كد سؤال: 

ax دوم درجهنكته: در معادلۀ    bx c  2 bاگر  0 ac 2 4   نامند. واب است و در اين حالت اين ريشه را ريشۀ مضاعف مي، معادله داراي يك ج0

         مطابق نكته داريم:                  kx x b ac (k)( ) k k k02 2 2 10010 1 0 4 0 10 4 1 0 100 4 0 4 100 254   

  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضيدانش *  :حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65
  426292كد سؤال: 

xكند. دانيم جواب هر معادله، در معادله صدق مي مي    4 گذاري در معادله داريم: جواب معادله است، پس با جاي  
( ) a ) a a a                22 4 4 8 0 32 4 8 0 4 40 0 10   

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -66
  426364كد سؤال: 

xدر نظر بگيريم، سن پسر دايي او  xاگر سن علي را       است، پس داريم: 5
IÄx(x ) x x x x (x )(x ) x x                2 25 36 5 36 5 36 0 9 4 0 9 4   

xمقدار     4 اش  و سن پسر دايي 9قبول نيست، بنابراين سن علي  قابل 9 5 بنابراين مجموع سن اين دو نفر برابر  ،است 4 9 4   است. 13
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضيدانش *  :حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

  426296كد سؤال: 
x     كنيم: حساب مي xمحيط و مساحت شكل را برحسب    x x x x x x x x        3 2 2   محيط 12
كنـيم و  كنيم و مساحت هركدام را جداگانه حساب مي براي محاسبۀ مساحت، شكل را به دو مستطيل تقسيم مي  

   نيم:ك با هم جمع مي

1 ®ÃõTv¶ SeIv¶ ®§{ ®¨ SeIv¶
2 ®ÃõTv¶ SeIv¶

( x)(x) x
x x x

( x)(x) x

      
 

2
2 2 2

2
3 3 3 2 5
2 2

   

  چون عدد محيط و مساحت برابرند، پس:  


        
   

x
x x x x x( x )

x x
2 2

0
5 12 5 12 0 5 12 0 125 12 0 5


   

xتواند صفر باشد، جواب  دقت كنيد چون طول ضلع نمي    xگـذاري  قبول نيسـت. بـا جـاي قابل 0  12
در  5

x                                                                          عبارت محيط داريم: /    
12 14412 12 28 85   محيط 5

2x

x1

x

3x

2x

x

xx

2x

3x
xx
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  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68
  427214كد سؤال: 

0axصورت  نكته: هر معادله به   b   كه در آن راa  وb  اعداد حقيقي وa نامند. مخالف است، يك معادلۀ درجه اول مي  
  نويسيم: ها را مي تك گزينه گيريم و معادالت تك در نظر مي xها عدد مورد نظر را  در تمام گزينه  

x x x x     2 21 1 0   1: گزينۀ  
x x x x     2 25 1 5 1 0   2: گزينۀ  

x x x x x        2 23 3 3 3 3 3 0   3: گزينۀ  
x x x x      2 25 4 1 4 4 0   4: گزينۀ  

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  )2 ، درس1(فصل  1اده * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار س: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

  420356كد سؤال: 
a)اي):  نكته (اتحاد مربع دوجمله   b) a ab b   2 2 22  

)را كـه برابـر  xاست، مربع نصف ضريب  1برابر  x2كنيم، چون ضريب  د ثابت معادله را به دو طرف معادله اضافه ميابتدا قرينۀ عد   ) 22 12 

  كنيم. داريم: است، به طرفين اضافه مي
x x x x (x )         2 2 22 24 2 1 24 1 1 25   

  است. 1برابر  aبنابراين مقدار   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضيدانش *  :حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1: گزينۀ پاسخ -70

  426556كد سؤال: 
  x4شود:  برابر يك تكنسين است، پس مي 4گيريم، حقوق مهندس  در نظر مي xحقوق يك تكنسين را   

5حقوق مديران هم   
)شود:  هر مهندس است كه مي 4 x) x

5 4 54   

  هاي كارمندان اين كارخانه در بخش توليد است: جدول زير خالصۀ حقوق  

x x x x   10 20 10   مجموع كل 40

    تكنسين  مهندس  مدير
x5  x4  x  حقوق ماهانه  

  تعداد  10  5  2
x10  x20  x10  مجموع  

  دهيم: تومان قرار مي 000,000,56را برابر با  x40حال   
, ,x , , x x , ,    

56 000 00040 56 000 000 1 400 00040   

  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -71
  420337كد سؤال: 

  آوريم: دست مي هاي معادله را به وابابتدا ج  
x x (x ) x x          2 26 9 0 3 0 3 0 3   

است، پس محيط مربع برابر با  3شده، مربعي به ضلع  چون معادله داراي يك ريشۀ مضاعف است، پس شكل داده   4 3   است. 12
  )2 رس، د1 فصل( 1 آمار و رياضي*  اربردك :حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

  426294كد سؤال: 
  حل اول: راه  
  كنيم. داريم: گيري مي از دو طرف ريشه  

x x x x
(x ) ( x ) x ( x )

x x x x

         
         

        

2 2
3 3 1 2 4 0 2

3 3 1 3 3 1 13 3 1 4 2 0 2
   

ها برابر  بنابراين مجموع جواب     
1 32 2   است.  2

  حل دوم: راه  

ax دوم درجه لۀهاي معاد  ريشه x2و  x1نكته: اگر    bx c  2 bxباشند، آنگاه:  0 x
a

  1 2   

  كنيم: شده را ساده مي ابتدا معادلۀ داده  
(x ) ( x ) x x x x x x x x                2 2 2 2 2 23 3 1 6 9 9 6 1 8 12 8 0 2 3 2 0   

با توجه به اينكه در اين معادله     bه برابر هاي اين معادل ، پس با استفاده از نكته، مجموع ريشه0
a

  
3
  است. 2
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  )2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -73
  426366كد سؤال: 

ax دوم درجهنكته: در معادلۀ    bx c  2 اگر  0    ، معادله داراي جواب حقيقي است.0
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

)  تواند مقادير منفي هم داشته باشد. مي a) ( )( ) a     2 24 3 2   1: گزينۀ  24
)  تواند مقادير منفي هم داشته باشد. مي a) ( )( ) a    2 22 4 1 1 4   2: گزينۀ  4

a  همواره مقداري مثبت است. ( )( ) a     2 24 5 3   3: گزينۀ  60
)  مقادير منفي هم داشته باشد. تواند مي ) ( )(a) a     21 4 2 1   4: گزينۀ  8

  پاسخ است.  3بنابراين گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74

  426893كد سؤال: 
  آوريم: دست مي له را برحسب طول ضلع مربع بهنويسيم. سپس معاد  شده را به زبان رياضي مي ابتدا عبارت داده  

x r x r x r r x          34 1 1 1 12 6 1 6 12 3 3 3 3  

  )2 ، درس1(فصل  1يطه: كاربرد * رياضي و آمار ح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75
  426388كد سؤال: 

  شود. ها با ميزان درآمدها برابر مي دهد كه در آن ميزان هزينه سر ميزاني از توليد بنگاه اقتصادي را نشان مي نكته: نقطۀ سربه  
  با توجه به نكته مقدار سود بايد صفر باشد، پس:  

x x x x ( )( )

x

x

                   

       


2 2 22 17 8 0 2 17 8 0 17 64 17 8 17 8 9 25 15
17 15 32 84 4
17 15 1

4 2

   

  x  1
xتعداد صحيحي نيست، بنابراين  2    جواب است. 8

 
  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -76

  483857كد سؤال: 
يي نظيـر ها  قيمت نقش چنداني در موفقيت او ندارند بلكه ويژگي زند و پول يا عوامل توليد گران كارآفرين با خالقيت خود دست به عمل ميب)   

  كند. موفق در اين زمينه به او كمك مي هاي مشترك كارآفرينان پذيري، تيزبيني، يادگيرنده بودن و ساير ويژگي ريسك
ها به واقعيـت  ي و تبديل ايدهپرداز  ايدهها نيستند پيش از همه ديده و قبل از همه دست به  يي را كه افراد عادي قادر به مشاهدٔه آنها  فرصتج)   

  زند. مي
  ده مستثني نيست.عاين قابراي حفظ و تداوم هر فعاليتي نياز به كار و تالش زياد است و كارآفرين نيز از د)   
  پذيري كارآفرين است. ) در واقع اين توضيحات بيانگر ويژگي ريسكه  
  گيرنده است نه ياددهنده. و) كارآفرين ياد  
  )3و  1هاي  درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77

  483858كد سؤال: 
واحد    )احد محصولو ( 1000 %20   ضايعات يا محصوالت آسيب ديده و غيرقابل فروش 5000

  ب)   

تومان 
x»oÎ ®MI¤oÃü R¯¼~d¶

( ) , , ,   
4000

5000 1000 50 000 200 000 000  قيمت هر واحد  تعداد محصول درآمد  

 انه ياي سال هۀ نگهداري كاالهاي سرماينيهز اجارٔه ساليانه خريد مواد اوليه ساليانه  انهيهاي سال جمع هزينه  
  انه كارگرانيحقوق سال هزينۀ فرصت  دست بياورد) توانست از كار در كارخانه به (هزينۀ فرصت همان حقوقي است كه مي

oÿº ½I¶ ½I¶

, ,
, , , , , , ( , , ) ( , , ) , ,        

48 000 000
100 000 000 50 000 000 20 000 000 1 000 000 2 12 4 000 000 12 242 000 000 انهيها سال جمع هزينه  

  الف)   
,تومان  , , , , ,   200 000 000 242 000 000 42 000   سود يا زيان ساليانه درآمد  ها  مجموع هزينه 000

  اين فرد زيان ديده است. پس ،شده استها، عددي منفي  از آنجايي كه تفاضل درآمد و هزينه  
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  )1 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -78
  483859كد سؤال: 

  بهترين پاسخ است.  2هاي مشترك كارآفرينان موفق و نوع فعاليت آقاي مقصودي، گزينۀ  با توجه به ويژگي  
  )1 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  هساد: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79

  483860كد سؤال: 
  ها جلوي زيان را بگيرد. كه فرد بايد بدون تغيير در ميزان توليد و همچنين با كاهش هزينهاوالً اين  
 ازتوان  ميخريداري كرد، همچنين  تكيفي بي كه مواد اوليۀ ارزان ويي كرد نه اينجو  صرفه توان در مصرف مواد اوليه مي ،ها براي كاهش هزينهدوماً   

  د.ر جلوگيري ك ها پاش و ريخت
  تواند پاسخ باشد. ها باشد لذا افزايش قيمت نمي شده راهكار موردنظر در حوزٔه كاهش هزينه و چون در صورت سؤال تأكيد  
  ها شود. امۀ فعاليت آنها مانع اد بنابراين حاال كه نيروي كار غيرضروري را قبال استخدام كرده، اكنون بايد براي كاهش هزينه  

  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -80
  483861كد سؤال: 

  نامحدود است. كار و كسبانفرادي مسئوليت صاحب  كار و كسبدر ) 2  
  شود. انفرادي ماليات بر سود پرداخته نمي كار و كسبدر ) 3  
  كم هستند. ها نسبتاً آسان و هزينه انفرادي كار و كسباندازي  راه) 4  

  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81
  483862كد سؤال: 

  شركت از حق رأي برخوردار هستند. ۀداران به ميزان سهم خود در سرماي در واقع سهام  
  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82

  483863كد سؤال: 
هـا در  هاي آن چگونگي تأمين سرمايۀ اوليه، چگونگي تقسيم سود و زيان، حقوق سـهامداران و مسـئوليت :مواردي چون ،در اساسنامۀ شركت  

  ... آورده شده است.قبال شركت، چگونگي انحالل شركت و
  )2 درس( صاداقت*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -83

  483864كد سؤال: 
هاي انسـاني و  ها نوعي از شركت و مؤسسات هستند كه با اهداف غيرتجـاري شـكل گرفتـه و غالبـاً در زمينـه مؤسسات غيرانتفاعي و خيريه  

  كنند. اجتماعي فعاليت مي
  )3شوار * حيطه: استدالل * اقتصاد (درس د : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84

  483865كد سؤال: 
شود با پذيرش يك  بيش از حد فرد يا خود رأي بودن او است كه موجب مي نفس اعتمادبههاي غيرمنطقي  گيري يكي از اشتباهات رايج در تصميم  

  .شود هاي او مي فعاليت پرريسك بدون اين كه آمادگي الزم و تخصص براي ورود به اين حوزه را داشته باشد، موجب كاهش منافع و افزايش هزينه
  )3 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -85

  483866كد سؤال: 
  هاي فرد را به شرح زير مرتب كنيم: بر اساس عقل منطقي بايد گزينه  
  پرورش ماهي) 1  
  پرورش قارچ) 2  
  پرورش آواكادو) 3  
ون ريسك بااليي در توليد آواكادو وجود دارد و عنوان شده سود موردنظر احتمالي اگرچه منافع پرورش قارچ و آواكادو ظاهرا يكسان است اما چ  

  تواند انتخاب خوبي براي گزينۀ شمارٔه دو باشد. است بنابراين اين گزينه نمي
ت انتخـاب شده است هزينۀ فرص نظر صرفبر اين اساس فعاليت شمارٔه يك، انتخاب شخص است و منافع حاصل از انتخاب شمارٔه دو كه از آن   

  باشد. فرد مي
  )3 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  483867كد سؤال: 
دليل محدوديت و كميابي منابع در دسترس خود ناگزير دست به انتخاب بزند، در اين صورت منـافع  افتد كه فرد به ۀ فرصت زماني اتفاق مينيهز   

گيري فرد براي انتخاب يك  شود. بنابراين با تصميم عنوان هزينۀ فرصت مطرح مي د از انتخاب اولش بيشترين فايده را دارد بهگزينۀ بعدي او كه بع
  افتد. مفهوم هزينۀ فرصت نيز اتفاق مي ،زمان هم ۀگزين

  )3ه: كاربرد * اقتصاد (درس حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87
  483868كد سؤال: 

 »انتخـاب« ۀنجايي كه منابع و امكانات در دسترس بشر كمياب هستند و نيازهاي انسان نامحدود و متفاوتند، بنابراين ضرورت توجه به مسئلاز آ   
  شود. كارگيري منابع مطرح مي گيري درست در به براي يك تصميم

  )3سؤال: ساده * حيطه: استدالل * اقتصاد (درس  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88
  483869ؤال: كد س

  شوند عبارتند از: عوامل مختلفي كه در توليد به كار گرفته مي  
  كند. عنوان متخصص، كارآفرين و يا كارمند و كارگر در فرايند توليد نقش ايفا مي نيروي انساني كه به) 1  
كـه (و سرمايۀ فيزيكي  )شود ارگيري ساير عوامل ميك مبالغي كه در فرايند توليد صرف خريد يا به(عامل سرمايه: كه به دو گروهِ سرمايۀ مالي ) 2  

  شود. تقسيم مي )شود اي مورد استفاده در فرايند توليد مي شامل ابزارآالت و كاالهاي سرمايه
  شود. آمده از طبيعت مربوط مي دست ها، درياها، معادن و مواد اوليۀ به عامل منابع طبيعي: به زمين) 3  
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  )3 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -89
  483870كد سؤال: 

تواند با چوب جادويي دست به خلـق  منابع در دسترس انسان كمياب هستند و انسان به اين منابع در دسترس كمياب محدود شده است و نمي  
يعني اگر سطح بااليي از منـابع را بـه توليـد يـك محصـول شود  سطح باالتري از منابع بزند. لذا كميابي منابع در هر جامعه موجب مبادله مي

كـم مقياس كرده يا به توليد در  نظر صرفو با توجه به مفهوم مبادله بايد از توليد محصوالت ديگر  »بستان -بده«اختصاص دهيم بر اساس اصل 
  اكتفا كنيم.

  )3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * اقتصاد (درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -90
  483871كد سؤال: 

نظر گـرفتن ارزش  هاي مختلف بدون در بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه بين گزينه گيري منطقي يكي از اصولي كه حتماً براي يك تصميم  
ها ايجـاد  ه هزينـهاي را انتخاب كنيم كه بر اساس سطح اطالعات دقيق ما منافع بيشتري را نسبت ب ايم گزينه يك منظور كردهذهني كه براي هر 

  تري نسبت به انتخاب ديگر داشته باشد. گذاري ذهني درجۀ پايين كند حتي اگر از نظر ارزش

 
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91

  361915كد سؤال: 
  توانند باشند. هاي زباني يك متن مي باشد. ساير موارد ويژگي ه پاسخ اين سؤال ميقالب شعر از نكات ادبي شعر است ك  

  )1(درس  1ؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي س مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -92
  362238كد سؤال: 

بـه واژٔه  3رود. در گزينـۀ  كار مـي اي ديگر به گونه وزه بهوجود كاربردهاي كهني است كه امر  ،ها براي شناسايي و استخراج نكات زباني يكي از ويژگي  
  شود، زيرا امروزه نيز كاربرد دارد. از واژگان كهن محسوب نمي» سپاس«واژٔه  2باشد، اما در گزينۀ  اشاره شده كه شامل همين ويژگي مي» اندر«

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -93
  362241كد سؤال: 

  هاي دنيا فايدٔه اندك دارند و رنج بسيار. گويد لذت مفهوم متن صورت سؤال نكوهش لذات دنياست. نويسنده مي  
  هاي دنيا. دل نبستن به لذت را استنباط كنيم چه خواهد بود؟   اي اگر بخواهيم از اين مفهوم نتيجه  
  »اي دنيا دل نبند.ه  به لذت«گويد:  در بيت دوم شاعر مي  

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -94
  362263كد سؤال: 

كه دل ارزش و جايگاه اصلي خود را از دست داده و گرفتار هوا  1جز گزينۀ  ها به نوعي به اهميت و جايگاه دل اشاره گرديده است به در همۀ گزينه  
  شده است.و هوس 

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95
  370338كد سؤال: 

ها تنها به مزاياي صبر كردن اشـاره  كه در ساير گزينه توان و تحمل تأكيد شده است، درحالي  صبري و عدم ، بر بي1در بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  شده است.

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3خ: گزينۀ پاس -96
  361989كد سؤال: 

  شاهد لحني غنايي هستيم. 3حماسي است، اما در گزينۀ  4و  2، 1هاي  نوع لحن شعر در گزينه  
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -97

  372105كد سؤال: 
تر  تر و درك محتوا را آسان نشين شود. تشخيص لحن مناسب هر متن، خواندن را دل مي» لحن«توجه به فضاي عاطفي و آهنگ متن سبب كشف   

  سازد.  مي
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98

  368388كد سؤال: 
  )2(درس  1بي اد فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3نۀ پاسخ: گزي -99

  372104كد سؤال: 
  افزايد. سويي وزن و عاطفه بر قدرت اثرگذاري شعر مي است. تناسب و هم» عاطفه«ترين عامل پيدايي شعر،  اساسي  
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100

  361716كد سؤال: 
دهد. وزن و آهنگ اين بيـت بـا محتـواي آن  انگيز است و شاعر حالت شوق و هيجان را به خواننده انتقال مي وزن و آهنگ اين بيت تند و طرب  

  هماهنگي كامل دارد.
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -101

  375226ؤال: كد س
شـوق بـه زمزمـه و  نيخواند، همـ ياز نثر م شيشعر را ب نكهيت ا است كه بتواند آن را زمزمه كند و علّ نيشعر دارد، ا  ازي كه آدم ياصوالً انتظار   

  است. يآوازخوان
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -102

  362055كد سؤال: 
تـر  هاي حماسيِ فردوسي است كه وزن و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي و تند، بار حماسي به آن بخشيده و فضاي شعر را غنـي اين بيت از سروده  

  ساخته است و وزن و آهنگ با محتوا هماهنگي كامل دارد.
  )2 رسد( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103

  382592كد سؤال: 
ريزد؛ در نتيجـه حالـت انـدوه را  زيرا عاشق در فراق معشوق اشك مي ،در اين گزينه لحن و آهنگ، آرام است و از نظر محتوا نيز عاشقانه است  

  رساند. در ساير ابيات از لغات حماسي و لحن حماسي استفاده شده است.  مي
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  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104
  383730كد سؤال: 

خـوبي بهـره بـرده اسـت و تناسـب و  مولوي در اين بيت از ويژگي آوايي تكرار منظم موسيقي و استفاده از موسيقي دروني (قافيۀ دروني) بـه  
  سويي وزن و عاطفه بر قدرت اثرگذاري آن افزوده است. هم

  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -105
  368395كد سؤال: 

  شود. ديده مي» ش«آرايي حرف  و در بيت چهارم واج» س«آرايي حرف  در بيت يك و دو، واج  
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

  368396كد سؤال: 
  شود: آرايي مصوت ديده مي در هر چهار بيت واج  
  ازين يُمست منُ نمازُ جبُعُ زاهدُ/:  ُـب) مصوت/  را ن بگريم ز ا ن چنآ ر ار و دياد ياالف) مصوت/ا /: به ي  
  كارِ شهرآشوب /: لوليانِ شوخِ شيرين ِـد) مصوت/  يثان آصفِ تِيترب/ اثرِ منظوم گوهرِ/:  ِـج) مصوت/  
  )3س در ( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1 پاسخ: گزينۀ -107

  /جايگزين372109كد سؤال: 

  آرايي بر زيبايي اين اشعار افزوده است. ها يك واژه تكرار شده است كه اين واژه جز بيت اول در ساير گزينه به  
  كه شكل نوشتاري اهميت ندارد.نوشته است  آرايي هستند، زيرا كتاب،  واژه» صور -سور: «2گزينۀ   
  توان از كلمه جدا كرد.) تكرار شده است (ضمير و عالمت جمع را مي» خيال«: كلمۀ 3گزينۀ   
  تكرار شده است.» چشم: «4گزينۀ   
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -108

  382597كد سؤال: 
  رديف است.» نداشت«است.   تكرار شده »غم: «1گزينۀ   
  تكرار شده است.» من«: كلمۀ 2گزينۀ   
  رديف است.» هوس است«است.   تكرار شده» دل«: كلمۀ 3گزينۀ   
 اند. تكرار شده» دل«و » غم«: كلمات 4گزينۀ   
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109

  383733ؤال: كد س
  نيز تكرار شده است.» باز اين«، چهار مرتبه تكرار شده است. عبارت »چه«واژٔه   
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110

  /جايگزين361940كد سؤال: 

  آرايي نيست. اين جهت كه در معاني مختلف آمده است، واژهمعناي گشوده است و از  دوم به» باز«معناي دوباره و  اول به» باز«  
  آرايي است. سه بار تكرار شده و داراي آرايۀ واژه» گوشه«: واژٔه 1گزينۀ   
  تكرار شده است.» روان«: واژٔه 3گزينۀ   
  خورد. آرايي در اين بيت به چشم مي بار تكرار شده است و آرايۀ واژه ود» پريديم«: واژٔه 4گزينۀ   

 
  ) 2(درس  1: دانش * تاريخ حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -111

  296984كد سؤال: 
  رود، برپايۀ گردش ماه به دور زمين تنظيم شده است. شمار مي شماري هجري قمري كه تقويم رايج بيشتر كشورهاي اسالمي به گاه  
  ) 2(درس  1* تاريخ  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112

  314012كد سؤال: 
  گيري دقيق زمان ابداع كرده است. شماري، نظامي است كه انسان براي اندازه گاه  
  ) 2(درس  1* تاريخ  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -113

  337784كد سؤال: 
هـا، بـر روي  ترتيب زمان وقوع آن هاي مختلف تاريخي را به توان رويدادهاي يك دوره يا دوران ن ميوسيلۀ آ  خط زمان، ابزار مناسبي است كه به  

  نمودار نشان داد.
  ) 1(درس  1* تاريخ  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -114

  314028كد سؤال: 
كنند، مانع از بيراهه رفتن پژوهشگر از  آنكه هدف پژوهش را مشخص مي ها عالوه بر نيازمند يك يا چند پرسش است. پرسش هر پژوهش علمي  

  شوند. مسير درست پژوهش مي
  )1(درس  1تاريخ *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -115

  337803كد سؤال: 
اسـتخراج و سـپس تنظـيم و  تـاريخي اسـناد و ابعمن از را تحقيق موضوع به مربوط اطالعات اطالعات، پژوهشگر تنظيم و در مرحلۀ گردآوري  

  كند. بندي مي دسته
  ) 1(درس  1* تاريخ  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -116

  353792كد سؤال: 
  :تاريخي رويدادهاي هاي ويژگي  
  .را شناختها  آن مدارك و شواهد از استفاده با بايد كرد، بلكه درك مستقيم طور به راها  آن توان نمي و نيستند مشاهده قابل و اند دسترس از دور الف)  
  .نيستند تجربه قابل و تكرارناپذيرند ب)  
  .دارند و معلولي علت رابطۀ يكديگر با و نيستند مستقل مجزا و پ)  
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  ) 1(درس  1* تاريخ  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -117
  365322كد سؤال: 

هاي هم شريك  ها و شكست ها، موفقيت كامي ها و تلخ و ساليان طوالني در شادي  هاي متوالي، سرگذشت مشتركي داشته مردماني كه براي نسل  
، آگاهي افراد يك جامعه رو ازاين كنند. بستگي خاص پيدا مي طور طبيعي نسبت به سرزمين و گذشتۀ خود، نوعي احساس عالقه و دل اند، به بوده

  شود. شان، باعث خودآگاهي و يگانگي بيشتر آنان مي گذشته مشتركاز 
  ) 1(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * تاريخ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118

  365324كد سؤال: 
شناسـي و  قتصاد، زبـانشناسي، فلسفه، جغرافيا، ا شناسي، جامعه هاي علوم و فنون مختلف مانند باستان هاي علمي تاريخ، از يافته در پژوهش  

  شود. شماري استفاده مي گاه
  ) 1(درس  1سط * حيطه: كاربرد * تاريخ متو : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  363258كد سؤال: 
يخي پرداختند و توجه چنداني به بررسـي علـل، آثـار و نتـايج رويـدادهاي تـار  در اين دوران مورخان اغلب به تنظيم، ثبت و نگارش وقايع مي  

پرداختند و به مسائل و موضوعات اجتماعي، اقتصادي  روايان مي حال فرمان نداشتند. اين مورخان بيشتر به بيان حوادث سياسي و نظامي و شرح
  دادند. و فرهنگي اهميت چنداني نمي

  ) 2(درس  1* تاريخ  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -120
  314017كد سؤال: 

  خود به تأثير جغرافيا و اقليم بر تاريخ، اخالق و رفتار اديان پرداخته است.» اَلعِبَر«بن خَلدون دانشمند تونسي در بخشي از مقدمۀ كتاب ا  
  ) 2(درس  1* تاريخ  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121

  314018كد سؤال: 
  يخ، اهميت يافتن نقشه در مطالعۀ تاريخ است.يكي از پيامدهاي ارتباط جغرافيا و تار   
  ) 2(درس  1يطه: كاربرد * تاريخ ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -122

  /بهبود314021كد سؤال: 

  ت.قمري بابلي در قلمرو هخامنشيان رواج داشته اس - شماري خورشيدي دهد كه گاه جمشيد نشان مي هاي بيستون و تخت نوشته محتواي سنگ  
  ) 2(درس  1* تاريخ  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123

  314022كد سؤال: 
بـه » انـدرگاه«نام  روز اضافي به 5شد و  روز تقسيم مي 30ماه و  12شماري، سال به  شماري اوستايي رايج بود. در اين گاه در دورٔه ساسانيان، گاه  

  مبدأ اين تقويم به تخت نشستن هر پادشاه بود.شد.  آخر ماه دوازدهم اضافه مي
  ) 2(درس  1ش * تاريخ دان: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -124

  314045كد سؤال: 
  كردند. و يك چهارم شبانه روز محاسبه مي 365داشتند. آنان سال را  شماري خورشيدي دقيق و منظمي  مصريان گاه  
  ) 2(درس  1* تاريخ  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125

  314056كد سؤال: 
ها را  آن سرزمين هرودت مورّخ مشهور يوناني، به منظور نگارش كتاب تاريخ خود، به مصر، فينيقيه و جاهاي ديگر سفر و شرايط طبيعي و اقليمي  

  بررسي كرده است.

 
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2 پاسخ: گزينۀ -126

  482134كد سؤال: 
  دارد. سروكارها  پديده وقوع مكان يعني جغرافيا اساسي ركن ، با»كجا« سؤال  
  )2: كاربرد * جغرافياي ايران (درس حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -127

  482135كد سؤال: 
 پديـده اين در انساني يها برنامه وها  كدام فعاليت«دهد. مثال:  مي قرار موردتوجه را محيط و انسان متقابل كساني، روابط چه يا سيك چه سؤال  

  »چيست؟ انسان و محيط بر آن تأثير و است داشته اثر
  )2: متوسط * حيطه: كاربرد * جغرافياي ايران (درس سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -128

  482136ل: كد سؤا
  »چيست؟ پديده اين وجودآورندٔه به يها زمينه«پردازد. مي پديده تحول و تكوين سير بررسي چطور، به سؤال  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -129

  482137كد سؤال: 
  دارد. مسئله، داللت يا پديده هر ماهيت چيز، بر چه سؤال  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -130

  482138كد سؤال: 
  ترتيب عبارتند از: مراحل پژوهش جغرافيايي به  
  آوري اطالعات جمع )3  تدوين فرضيه )2  طرح سؤال و بيان مسئله )1  
  گيري و ارائه پيشنهادها نتيجه )5  پردازش اطالعات )4  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -131

  482139كد سؤال: 
 پـژوهش بايد پژوهشگر كه است اين مرحله اين موردتوجه در نكتۀ دارد؟ اهميتي چه پژوهش اين انجام پرسد مي خود از گام اول، پژوهشگر در  

  .است پژوهشگر پژوهش ديگران، موردنياز نتايج و سابقه، پيشينۀ مسئله يگر، مطالعۀد  عبارت به دهد؛ قرار موردبررسي را ديگران
  )2 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -132

  482140كد سؤال: 
  شود. گيريجلو  نامعلوم و جمالت كلي يا خبري عبارات از و نوشته سؤالي شكل به را مسئله صورت است بهتر  
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  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -133
  482141كد سؤال: 

شـود،  انجـام اسـت قرار كه هايي فعاليت به و دارد را راهنما نقش پژوهش، هر در  فرضيه زيرا است؛ پژوهش حساس مراحل از يكي سازي فرضيه  
  دهد. مي جهت

  )2 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3نۀ پاسخ: گزي -134
  482142كد سؤال: 

  گيرد. نامه از جمله منابعي است كه در روش ميداني مورداستفاده قرار مي  مشاهده، مصاحبه و پرسش  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135

  482143ال: كد سؤ
...«، »ممكن اسـت...«، »رسد... نظر مي به«است. عبارتي نظير  تحقيق سؤال به محقق ۀانديشمندان حدس و پيشنهادي پاسخ فرضيه   و » احتمـاالً

  است، در بيان فرضيۀ تحقيق كاربرد دارد.» احتمال«و » حدس«مواردي نظير آن كه بيانگر 
  )2يطه: دانش * جغرافياي ايران (درس ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -136

  482144كد سؤال: 
  كند. مي ارائه خود پژوهش مسئلۀ چارچوب در را اوّليه خبرهاي و خود، پيشنهادها مسئلۀ به توجه با در مرحلۀ تدوين فرضيه پژوهشگر  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -137

  482145سؤال:  كد
  دارد. بستگي او دسترس در پژوهشيِ سوابق و دانش، تجربيات ميزان به پژوهشگر هاي فرضيه  
  )1 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -138

  482146كد سؤال: 
  بگذارد. بسياري محيط، تأثير رد انسان كه است سبب شده و آمده انسان كمك به اخير، فناوري يها دهه در  
  )1 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -139

  482147كد سؤال: 
  دانند. دانان امروز جغرافيا را علمي براي زندگي بهتر مي تعريفي است كه اراتوستن از دانش جغرافيا ارائه داد. جغرافي 1گزينۀ   
  )1* حيطه: دانش * جغرافياي ايران (درس  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4ينۀ پاسخ: گز  -140

  482148كد سؤال: 
  هندسه كارتوگرافي  صورت درست: فنون جغرافيايي   

 
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141

  427282كد سؤال: 
فعاليـت هـايي دارد كـه آن را از  گويند. كنش ويژگي دهندٔه آن كنشگر مي دهد كنش و به انجام لوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام ميدر ع  

  كند. متمايز مي مخلوقات ديگر
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -142

  427333كد سؤال: 
عبـارت (گيري براي انجام آن  تصميم كنش مرتبط است؛ كه آگاهي به كاري، اما عدم ارادي بودن، به ويژگي )بعبارت ( دوراهين بر سر قرار گرفت  
  )دو  ب(نيز به همين ويژگي اشاره دارد.  )د

  )هو  ج(اشاره دارد.  )جعبارت ( كنش معنادار بودننيز به  )هعبارت (دليل بي احتياطي در رد شدن از خيابان  اخم كردن پدر به فرزندش به  
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -143

  427364كد سؤال: 
  هايي دارد؛ اولين ويژگي كنش آگاهانه بودن آن است. شود؛ كنش ويژگي گفته مي »كنش«دهد  در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي  
  شوند. ، آگاهانه نيستند؛ پس كنش محسوب نمي3و  1هاي  هگزين  
  ، مربوط به حيوانات است؛ پس كنش نيست.2گزينۀ   
  )1(درس  1شناسي  * حيطه: كاربرد * جامعه ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -144

  427237كد سؤال: 
دليـل  هـا بـه دهند و از انجـام برخـي كـنش آن انجام مي ادي و غيراراديبا توجه به پيامدهاي ار هاي خود را  در بسياري از موارد، آدميان كنش  

  كنند.  پيامدهاي نامطلوبشان خودداري مي
  )1(درس  1شناسي  وار * حيطه: كاربرد * جامعهدش: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -145

  427273كد سؤال: 
    قسمت اول: كشيدگي رباط پا پيامد طبيعي يا غيرارادي  
   ت دوم: توبيخ مربي قسم پيامد ارادي وابسته به افراد ديگر  
    قسمت سوم: نگاه معنادار دوستان پيامد ارادي وابسته به افراد ديگر  
  )1 درس( 1شناسي  جامعهحيطه: كاربرد * *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -146

  /جايگزين427569كد سؤال: 

  ها ويژگي  نوع پيامد
  دهند. هاي خود را با توجه به آن انجام مي ها كنش انسان - )ه( -احتمالي هستند. - )ج( -د.شون الف) كنش محسوب مي  ارادي

هاي خود را با توجه به آن  ها كنش انسان - )ه( -به ارادٔه افراد انساني بستگي ندارد. -)د( -ب) نتيجۀ طبيعي كنش هستند.  غيرارادي
  دهند. انجام مي

  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دهسا: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -147
  428202كد سؤال: 

  هاست. ها و اعمال آن ناظر به ديگران، ويژگي آگاهي و ارادٔه كنشگردر كنش اجتماعي،   
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  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148
  427241كد سؤال: 

بـراي مثـال  )ناظر به حضور ديگران نيستند.(افتند كنش اجتماعي نيستند.  ها اتفاق مي ولي بدون توجه به آن ،هايي كه در حضور ديگران كنش  
  كند. ولي بي توجه به اطرافيان، در ذهن خود رودخانۀ خروشان را تخيل مي ،فردي در كالس درس حضور دارد

  )2 درس( 1اسي شن جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  427247كد سؤال: 

هـا و زنـدگي  هايي را براي كـنش ها و محدوديت شوند و فرصت وجود آوردند، مستقل مي ها را به هايي كه آن مرور، از انسان هاي اجتماعي به پديده  
  هاي طبيعي و اجتماعي محسوس يا نامحسوس هستند. كنند. پديده ها ايجاد مي آن

  است. پديدٔه اجتماعي محسوسوس و ساختمان اداري يك كوه يك پديدٔه طبيعي محس  
  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -150

  427250كد سؤال: 
    :پرسي از  احوال اي افراد جامعه قرار گرفته است. مثالً در هر جامعه ، شيؤه انجام كنش اجتماعي است كه موردقبولهنجار اجتماعيقسمت اول

  ني دارد.هاي معيّ شيوه ديگران
    پيدايش يك هنجار(ديگران آرام مطالعه كند.  بايد در حضور )تحقق يك ارزش(قسمت دوم: فرد براي رعايت حقوق ديگري(  
  )2 درس( 1شناسي  جامعهحيطه: كاربرد * *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -151

  427277كد سؤال: 
  كنش اجتماعي به نوبت وارد شدن   
  ارزش اجتماعي  حفظ حقوق ديگران   
  هنجار اجتماعي بلند سخن نگفتن   
  كنترل اجتماعي  تذكر دادن مأمور سالن   
   گوينـد.  شوند (كنش اجتماعي) و براي حفظ حقوق ديگران (تحقق يك ارزش)، در سالن بلنـد سـخن نمـي نكته: افراد با رعايت نوبت وارد مي

  (پيدايش يك هنجار)
   .نكته: تذكر دادن نوعي كنترل اجتماعي است  
  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -152

  427244كد سؤال: 
هاي  كنند، پديده مي آورند و از آنجا كه افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان پديده  

  هستند. معناداراجتماعي 
  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153

  427966كد سؤال: 
  بخشند. ها تداوم مي ، به آنها و هنجارها عمل كردن بر اساس ارزشافراد با   
  )2 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد :حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -154

  427697كد سؤال: 
   تر كنش اجتماعي، الزم است كمي بيشتر به واژٔه ديگران بينديشيم. قسمت اول: براي شناخت عميق  
   لبته اين گيرد و ا هاي مختلف، متفاوت است؛ زيرا انسان در پوشيدن لباس، ديگران را در نظر مي قسمت دوم: لباس پوشيدن انسان در موقعيت

  گونه است. هاي مختلف لباس پوشيدن نيست، بلكه همۀ اعمال انسان اين تفاوت فقط در موقعيت
  )2س در ( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155

  428208كد سؤال: 
ماننـد عـدالت، امنيـت و آزادي محقـق  )3( هاي اجتمـاعي ارزشيك از  گيرد و هيچ شكل نمي )2( هنجارينباشد هيچ  )1( كنش اجتماعياگر   

  شوند.  نمي

 

  )2 درس( منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  364400كد سؤال: 

كه لفظ مشترك دارند با هم اشتباه گرفته شـوند  آوا هستند، لفظ (امالي) يكساني دارند و وقتي دو معناي دو كلمه شكل و هم دو كلمه هم وقتي  
  ايم. دچار مغالطۀ اشتراك لفظ شده

  معناي ظاهري رخ نداده است. مغالطۀ توسل به بنابراين داللت؛ اند نه دو : دو معنا با هم اشتباه گرفته شده1گزينۀ   
تواند رخ دهد؛ زيرا مغالطۀ نگارش كلمات وقتي در يك  مات نمي: دو كلمه هم در ظاهر و هم در آوا يكسان هستند لذا مغالطۀ نگارش كل3گزينۀ   

  افتد كه يا ظاهر متفاوت باشد (غلط اماليي) يا آوا (اشتباه در حركت گذاري حروف). كلمه اتفاق مي
 كيباه در فهم مرجع شود؛ بلكه اشت يآوا موجب خطا نم شكل و هم هم ۀاشتباه گرفته شدن دو كلم »ريابهام در مرجع ضم« ۀدر مغالط: 4گزينۀ   

  كند. يخطا م جاديا  ريضم
  )2 درس( منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -157

  368468كد سؤال: 
  .شود مي منتقل آن معناي به يك لفظ شنيدن با انسان ذهن كه است آن معنا بر لفظ يك داللت از مراد  
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  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -158
  383677كد سؤال: 

  كنيم. دهيم يا از آن سلب نمي در تصور كاري به واقعيت داشتن يا نداشتن مفاهيم نداريم و چيزي را به چيزي نسبت نمي  
ي را به اين گل نسبت نداده است. ثمر رسيده است؛ ولي صفت يا حالت : در اينجا گلي در نظر گرفته شده كه در دقايق پاياني يك بازي به1گزينۀ   

كـار رفتـه  به» تصور«است. بنابراين گرچه كلمات زيادي در توصيف يك » گل«جملۀ وصفيه و در حكم صفتي براي » كه«در واقع عبارت بعد از 
  نكرده است.» تصديق«ولي آن را تبديل به يك  ،است

نسبت داده است؛ » آموزان انساني دانش«را به » دانستن منطق«وجود دارد؛ يعني » حكم و قضاوت«: در اينجا يك جمله داريم كه در آن 2گزينۀ   
  است.» تصديق«پس 

  نسبت داده است.» قواعد واليبال«را به » متفاوت بودن با قواعد فوتبال«وجود دارد و » حكم و قضاوت«: در اينجا نيز 3گزينۀ   
  نسبت داده است.» جهاني جام«را به » بار برگزار شدن هر چهار سال يك «است؛ زيرا » تصديق«: باز هم 4گزينۀ   
  )1 درس( منطق*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -159

  365386كد سؤال: 
اريف و اما در اين نـوع تعـ ،گيرد؛ زيرا تعريف و استدالل پيچيده گاهي الزم است هاي پيچيده را نمي جلوي تعاريف و استدالل» منطق: «1گزينۀ   

  شود و كار منطق كم كردن احتمال خطا در اين گونه موارد است. ها احتمال بروز خطا بيشتر مي استدالل
  كار بگيريم. ها را به توانيم مانع بروز خطا شويم؛ بلكه بايد آن علمي كاربردي است و با دانستن صِرف قواعد آن نمي» منطق: «2گزينۀ   
  كند. شمارند، علم منطق براي جلوگيري از خطاهاي انديشه، بر شيؤه درست انديشيدن تأكيد مي بي: از آنجايي كه مغالطات 3گزينۀ   
  ها را معرفي كند. تك آن تواند تك شمارند و منطق نمي : مغالطات بي4گزينۀ   
  )1(درس  منطق*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -160

  363314كد سؤال: 
 انديشه خطاي از جلوگيري هاي شيوه كه هستيم علمي نيازمند پيش از غلط، بيش و اطالعات صحيح انبوه حجم و ها رسانه شدن گيرفرا  با امروزه  

  .دهد آموزش ما را به
  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -161

  363313كد سؤال: 
تواند احتمال بروز خطا در انديشـه را كـاهش  ز ممكن است دچار خطاي غيرعمدي شويم. منطق فقط مي: حتي اگر منطقي بينديشيم ني1گزينۀ   

  دهد؛ نه اينكه جلوي همۀ اشتباهات را بگيرد.
  : منطق كاري با محتواي انديشه ندارد؛ بلكه معيار و ترازويي است براي نحؤه درست انديشيدن.2گزينۀ   
طـور  كند؛ زيرا مـا بـه تواند تعريف و استدالل كند و اين علم منطق نيست كه چنين امكاني را فراهم مي ميطور طبيعي  : ذهن انسان به3گزينۀ   

  شويم. اما گاهي دچار خطا مي ،انديشيم طبيعي منطقي مي
  تر خطاهاي تفكر را تشخيص دهيم. تر و دقيق شود كه سريع : كاربرد منطق موجب مي4گزينۀ   
  )2سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * منطق (درس  صاتمشخ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -162

  364390كد سؤال: 
  داللت التزامي بر وسايل روي ميز دارد.» ميز: «2گزينۀ   
  داللت مطابقي بر معناي اصلي ميز دارد.» ميز«ها:  ساير گزينه  
  )2 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -163

  372191كد سؤال: 
ها با هر زباني مشترك است؛ اما منطق با قواعد صرفي و نحوي كه در هر زباني متفـاوت  پردازد كه بين همۀ انسان علم منطق به قوانين تفكر مي  

ت؛ در كار رود، سخن گفته شده اسـ و اينكه در فارسي بايد بعد از مفعول به» ديدم«است، كاري ندارد. در اينجا دربارٔه گذرا (متعدي) بودن فعل 
كنـد.  آيد و نه بعد از آن؛ ولي از جهت منطقي تقدم و تأخر اجزاي جمله، تفاوتي ايجاد نمي كه مثالً در عربي معموالً فعل، قبل از مفعول مي حالي 

  شوند. لذا اينچنين قوانينِ مختص هر زبان خاص، در منطق بررسي نمي
» معنـاي ظـاهري توسل به«شود؛ زيرا توجه به نوع داللت هر لفظ، از مغالطۀ  ح ميمطر» انواع داللت«: در منطق اين موضوع در مبحث 2گزينۀ   

  كند. جلوگيري مي
  شود. در منطق بررسي مي» مغالطۀ اشتراك لفظ«جهت جلوگيري از  است كه به» اشتراك لفظ«: دو معنا داشتن يك لفظ، همان 3گزينۀ   
ولي مصداق خارجي ندارد. توجه به ايـن امـر  ،و مثالي است از لفظي كه معناي ذهني دارد : دربارٔه رابطۀ الفاظ و مفاهيم و مصاديق است4گزينۀ   

كه معناي روشني در ذهـن » شريك خداوند«فهميم لزوماً در خارج هم مصداقي دارد؛ مثل  شود گمان نكنيم معناي هرچيزي را كه مي موجب مي
  ولي در واقع وجود ندارد. ،دارد

  )2صات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * منطق (درس مشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -164
  372196كد سؤال: 

  كرده است. ت مياشده يا كسي كه با او مالق شاد مي است؛ زيرا مشخص نيست آن شادروان دل» ابهام در مرجع ضمير«مغالطۀ   
  دارند.» معناي ظاهري توسل به«ها: مغالطۀ  ساير گزينه  
  )2متوسط * حيطه: كاربرد * منطق (درس  :سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -165

  372199كد سؤال: 
كند؛ اما از نظر محسن كه گويندٔه  پرسد و براي مسافر آرزوي سالمتي مي را مطابقي در نظر گرفته است لذا از مقصد سفر مي» سفر«علي داللت   

  شده است.» معناي ظاهري سل بهتو «داللت التزامي بر مرگ داشته است. بنابراين علي دچار مغالطۀ » سفر«سخن است، 
كه از نظر محسن اين ضمير به مرحومي كه گويندٔه جمله اسـت،  گردد؛ درحالي  به خود محسن برمي» هستم«محمد گمان كرده است ضمير فعل   

  شده است.» ابهام در مرجع ضمير«گشت، پس محمد دچار مغالطۀ  برمي
شد (يعني به اين نحو: گويا آن مرحوم ... پيش از  قول مستقيم در جملۀ محسن رعايت ميتذكر: ممكن است گفته شود اگر عالئم سجاوندي نقل   

داد؛ پس مغالطۀ نگارشي رخ داده اسـت، امـا بايـد توجـه  اي براي محمد رخ نمي ، مغالطه»)بازگشت هستم عازم سفري بي«مرگش به من گفت: 
  وجود بيايد. مكتوب كلمات، ممكن است بهفقط در صورت » مغالطۀ نگارشي«داشت كه اين يك محاوره بود و 
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  )2 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -166
  364397كد سؤال: 

)، به مبحـث الفـاظ در منطـق 2تواند باعث خطا در انديشيدن (تعريف و استدالل) شود (رد گزينۀ  ها مي از آنجا كه خطاي در الفاظ و معناي آن  
  ها است. شود، پس بعضي خطاهاي انديشه (تفكر) معلول خطا و لغزش در الفاظ و معناي آن خاصي مي توجه

شود وارد قواعد صرفي و نحوي نشويم بلكه به بررسي اصـول كلـي در  : اينكه تعريف و استدالل وابسته به زبان خاصي نيست سبب مي3گزينۀ   
  مستقل بودن منطق از زباني خاص نيست. » الفاظ«به مبحث حيطۀ زبان (الفاظ) بپردازيم؛ اما علت اصل توجه 

: انديشيدن درست، مستلزم خطا نكردن در لفظ و مدلول ذهني آن است نه الزمۀ آن؛ زيرا ممكن اسـت در حـالي كـه در لفـظ و معنـا 4گزينۀ   
  اي در مبحثي ديگر، انديشه را نادرست كند.  خطايي رخ نداده است، مغالطه

  )2 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1ۀ پاسخ: گزين -167
  364403كد سؤال: 

استفاده شده است، امـا در » شير«مشترك لفظي است؛ اما هر سه داللت مطابقي دارند؛ يعني از معناي اصلي لفظ » شير: «4و  3، 2هاي  گزينه  
استفاده كرده، اما معنايي خارج از معناي اصلي لفظ، ولـي » حيواني درنده«معناي  به» شير«داللت التزامي دارد؛ زيرا از لفظ » شير«، لفظ 1گزينۀ 

  است.» شجاع بودن«همراه و مالزم آن را مدنظر قرار داده است كه همان 
  )2 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -168

  364408كد سؤال: 
جا افتد كه مرجع ضمير را نتوان در جمله تشخيص داد يا اينكه از عبارات دوپهلو استفاده شده باشد. در اين ق ميزماني اتفا  ريابهام در مرجع ضم  

  رستم است يا سهراب.» او«معلوم نيست مرجع ضمير 
  شود: خوانده مي ه دو صورتب: مغالطۀ شيؤه نگارشي كلمات دارد، زيرا بدون عالئم سجاوندي 1گزينۀ   
   ده به دست يك هنرمند گمنام، ربوده شد.ش هاي ساخته مجسمه  
   شده، به دست يك هنرمند گمنام ربوده شد. هاي ساخته مجسمه  
  اي ندارند. : مغالطه4و  2هاي  گزينه  
  )2 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -169

  368469كد سؤال: 
دو كلمۀ مشترك لفظي هستند و ممكن است در جايي باعث مغالطـۀ اشـتراك لفـظ » دادنشهادت «و » شهيد شدن«به دو معناي » شهادت«  

كسي است كه در مناسك حج يـا عمـره » مُحِرم«كسي است كه خويشاوندي نزديك داشته باشد و » مَحَرم«هاي قمري و  از ماه» مُحّرم«شوند. 
  در برخي جمالت، امكان مغالطۀ نگارشي وجود دارد.» محرم«لمۀ شود. بنابراين در كاربرد ك انجام برخي افعال حالل بر او حرام مي

فعـل مضـارع «معناي  به» َرود«و » آبراهه«معناي  به» رود«، »ميؤه پرتقال«معناي  به» پرتقال«و » كشور پرتغال«معناي  به» پرتغال«ها:  ساير گزينه  
» حيـات«، »مالنـد مادٔه خميري كه بـر پوسـت مـي«معناي  به» كِِرم«و » دهحيوان خزن«معناي  به» كِرم«و » لطف«معناي  به» كََرم«، »غايب مفرد

معنـاي  بـه» تـورم). «2و  1هاي  ، همگي امكان مغالطۀ نگارشي دارند (رد گزينه»محوطۀ غيرمسقف خانه«معناي  به» حياط«و » زندگي«معناي  به
معنـاي  و بـه» سـر«معناي  و به» محل تقاطع اضالع زاويه«معناي  به» رأس«و » ها افزايش غيرمعقول قيمت«معناي  و به» آماسيدن و ورم كردن«
  )4مشترك لفظي هستند. (رد گزينۀ » واحد شمارش برخي حيوانات«

  )2 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -170
  368479كد سؤال: 

» خـواب ديـدن«معناي  توان به كه امري خارجي است در نظر گرفت و هم مي» آرميدن«ر كننده ب توان داللت را در اين بيت، هم مي» خواب«واژٔه   
  كه امري ذهني است، به حساب آورد. 

است، بنابراين ايـن واژه داراي » مزٔه شيرين«و نيز » نام شيرين كه معشوق فرهاد بود زني به«در اين بيت داراي دو معناي » شيرين«: واژٔه 1گزينۀ   
  اي صورت نگرفته است. كار رفته و هر دو معناي آن صحيح و موردنظر شاعر بوده است، مغالطه ، اما چون در آرايۀ ايهام بهاشتراك لفظ است

ي معشـوقش رؤيـاتواند فرهاد باشد كـه بـه  فقط مي» به خواب رفته باشد«باشد، مرجع ضمير (شناسه) » رؤيا«معناي  به» خواب«: اگر 3گزينۀ   
  شيرين رفته است.

شـود و وزن و  استفاده از عالئم سجاوندي خللي به معنا وارد نكرده است؛ بلكه اصوالً در اشعار از عالئم سجاوندي اسـتفاده نمـي : عدم4ۀ گزين  
  كند. عروض شعر به جلوگيري از اشتباه خوانده شدن، كمك مي

  


