
 نيانسا 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 ؤاالتس انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

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 وب وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیوش 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

  3 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  15  1  15  زبان و ادبيات فارسي
  دقيقه 20  30  16  15  زبان عربي

  دقيقه 17  45  31  15 اسالمي معارف و فرهنگ
  دقيقه 20  60  46  15  زبان انگليسي

  دقيقه 30  75  61  15  رياضي
  دقيقه 20  90  76  15  اقتصاد

  دقيقه 25  110  91  20  اختصاصي ادبيات
  دقيقه 12  125  111  15  تاريـخ
  دقيقه 13  140  126  15  جغرافيا

  دقيقه 15  155  141  15  علوم اجتماعي
  دقيقه 20  170  156  15  منطق
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  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» عامل -طالع -مولع -تيمار«معناي لغات  -1
  والي -بخت -آزمند -غم) 2  حاكم -سرنوشت -نياز بي -حمايت) 1  
  كفيل -اقبال -تلف -وجهت) 4  كارگر -برآمده -بسيار مشتاق -پرستاري) 3  

  432517كد سؤال: 
  نوشته شده است؟ نادرستمعناي چند واژه در مقابل آن،  -2

   -ضــايع (تلــف) -محــال (نــاممكن) -دهنــده) نمــوده (نشــان -تنــاور (فربــه) -شــرف (آبرومنــد) -آيــت (نشــانه) -مفتخــر (ســربلند)«  
  »غبطه (ناراحتي و اندوه) -عَلَم كردن (سرشناس كردن)

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  432259كد سؤال: 

  دارند؟ »غلط اماليي«كدام ابيات  -3
 الــف) هـرچـــه بـايـســـت داشـتـــم الـحـــق

 

ـــــز مي  ـــــق ني ـــــت عش ـــــت محن  بايس
 

ــد ــرون ش ــف بي ــرمايه ز ك ــه س ــوس ك  ب) افس
  

ــي جگر  ــل بس ــت عج ــد وز دس ــون ش ــا خ  ه
  

 ج) چنـــد در چنـــد همـــي بيـــنم جـــور
  

ــــه  ــــنم نوح ــــر نك ــــنم گ ــــه ك  گري؟ چ
  

ــوش) د ــر خ ــا اب ــان و روان م ــا ج ــو ب ــف ت  لط
  

ــم  ــارا ه ــخره و خ ــرده در س ــر ك ــاك اث  در خ
  

ــاه ــر م ــت ســتم ب ــن رف ــم، اي ــه دادي ــا بارگ  ) م
  

 بــر قصــر ســتمكاران، گــويي چــه رســد خــذالن 
  

   ه -) ب4  ج -) ب3  ه -) الف2  د -) ب1  
  432493كد سؤال: 

  وجود دارد؟ »غلط اماليي«  در كدام گزينه، -4
  نمايد و ديگري در نشيب، اوج و حضيض آن يكسان است. و غروب ستاره كه يكي در فراز ميچون طلوع ) 1  
  ) از سر نعمت و رفعت دنيا خاست و به سر علم و حديث آمد.2  
  از اهل گناه و ستمكاران دوري بايد كرد، اگرچه دوستي و قرابت دارند، روي تو را چون شبِ تار گردانند.) 3  
  .نادانيي از جهل باشد و اعتماد بر حال عاريتي از ) پس امارت سراي فان4  

  479519كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» تضادو  استعاره«هاي  در كدام بيت آرايه -5

ــت1 ــت و رف ــيران گذش ــّرشِ ش ــو غ ــت چ ) در مملك
 

ايــــن عوعــــوِ ســــگانِ شــــما نيــــز بگــــذرد 
 

زيــــن كاروانســــراي بســــي كــــاروان گذشــــت) 2
  

ــــــذرد  ــــــز بگ ــــــما ني ــــــاروان ش ــــــار ك ناچ
  

ـــا نكـــرد) 3 ـــه جهـــان در بق چـــون داد عـــادالن ب
  

بيــــــداد ظالمــــــان شــــــما نيــــــز بگــــــذرد 
  

ـــذرد) 4 ـــز بگ ـــما ني ـــان ش ـــر جه ـــرگ ب ـــم م ه
  

ـــــق زمـــــان شـــــما نيـــــز بگـــــذرد  هـــــم رون
  

  432492كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي، حسن تعليل و استعاره اغراق، تشبيه، حس«هاي  آرايه -6

 ه به افسون عيش و سِحر نشـاطالف) من آن نيم ك
 

 هاي رنگــين را بــدل بــه خنــده كــنم گريــه 
 

 ب) هركجـــا در ره عشـــق تـــو بيابـــاني بـــود
 

 گردبــادش همــه گــرداب شــد از گريــۀ مــا 
 

ــيرين دارم ــدٔه ش ــب از آن خن ــر ل ــا ب  ج) زهره
 

ــرا   ــت م ــال اس ــاهد ح ــخن ش ــم س ــي طع تلخ
 

 مـرگ) افـتم د) دمي اگر نَبُود مِي به حال نـزع (
 

 راغ عشـــرتم و بـــاده روغـــن اســـت مـــراچـــ 
 

 كينــۀ مــرا ) روشــن بــه مهــر كــن دل بيه
 

 وز تــــاب چهــــره، آب دِه آيينــــۀ مــــرا 
 

  الف -ه -ب -د -) ج4  الف -د -ج -ه -) ب3  ه -د -الف -ب -) ج2  ه -ج -الف -د -) ب1  
  431861كد سؤال: 

  ها بيشتر است؟ »به مشبّه«در كدام بيت تعداد  -7
دم دريـا و مـا خـار و خسـيم) عمر چون سـيل و عـ1

 

ــي  ــا م ــه دري ــس ب ــار و خ ــيل، خ ــاب س رود در رك
 

ــــت بي ) الله2 ــــوختم در دش ــــا س ــــان درد آس پاي
  

وين گـل غـم، غيـر اشـك چشـم مـن بـاران نداشـت 
  

) من اندر گريـه، بلبـل در فغـان، پروانـه در سـوزش3
  

جــا تماشــا داشــت حــال مــا، ســه تــن ديوانــه در يك 
  

ن مكتـب و عشـق تـو اديـب) ما چو طفلـيم و جهـا 4
  

ـــا  ـــۀ م ـــنبه و آدين ـــود ش ـــو ب ـــل ت ـــر و وص هج
  

  432474كد سؤال: 
  در كدام بيت متفاوت است؟ »زمان فعل« -8

ــــدا1 ــــنگي ج ــــمه ز س ــــي چش ــــت يك ) گش
  

نمـــــــــــا، تيزپـــــــــــا زن، چهره غلغلـــــــــــه      
اي ) ديـــــــد يكـــــــي بحـــــــر خروشـــــــنده2

  

اي ســـــــــهمگني، نـــــــــادره جوشـــــــــنده      
) چشــــمۀ كوچــــك چــــو بــــه آنجــــا رســــيد3

  

   وان همـــــــه هنگامـــــــۀ دريـــــــا بديـــــــد  
ــــرد4 ــــان ب ــــه پاي ــــو ب ــــن، ره چ ــــرِ م ) در ب

  

ــــــرد   ــــــان ب ــــــه گريب ــــــر ب ــــــي س    از خجل
  431438كد سؤال: 

 ۵ درس انتهای تا ۲ درس ابتدای از :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ نرفتهكار  به» اليه مضاف صفت  اسم «در كدام گزينه گروه اسمي با الگوي  -9  22
  شكل است) چيدن اين گل گناه است و نچيدن م2    ) با چشم آهوانۀ او تاب در دلم1  
  ) بر گل سيراب او بين سنبلي پرپيچ و تاب4  ) حُسن اخالقِ جميل از روي زيبا بهتر است3  

  479494كد سؤال: 
  معناي فعلي كه در رديف آمده است، در كدام گزينه متفاوت است؟ -10

ــت1 ــت شكس ــين اوس ــرم در كم ــرف نگ ــر ط ) ز ه
 

مانـــــد دلـــــم بـــــه توبـــــۀ فصـــــل بهـــــار مي 
 

ي او نمانـــد ســـتم) كســـي نرفـــت كـــه بـــر جـــا2
 

ـــــار مي  ـــــل يادگ ـــــد هميشـــــه خـــــار ز گ مان
 

ــت3 ــاراج اس ــف ت ــم وق ــف آري ــه ك ــا ب ــه م ) هرآنچ
 

مانــــــد همــــــين مــــــدام دل داغــــــدار مي 
 

ــو را4 ــت ت ــتن اس ــر شكس ــين گ ــد هم ــاي عه ) بن
 

ـــرار مي  ـــك ق ـــر ي ـــه ب ـــت ك ـــت اس ـــد غنيم مان
 

  479455كد سؤال: 
  زينه تناسب دارد؟با كدام گ» حَاسِبوا قَبلَ أَن تُحاسَبوا«حديث  -11

ــمار1 ــاب و ش ــت از حس ــزون اس ــو ف ــا چ ــاه م ) گن
 

چـــه الزم اســـت كـــه انديشـــه از حســـاب كنـــيم؟ 
 

) بــا خــويش حســاب خــود، شــب و روز كننــد2
 

فـــــرداي قيامـــــت خـــــود امـــــروز كننـــــد 
 

ــود3 ــد ب ــذاب خواه ــت، ع ــره حرام ــره قط ــه قط ) ب
 

ــــود  ــــد ب ــــمار خواه ــــت، ش ــــه ذّره ذّره حالل ب
 

ـــا ) از حســـاب كرده4 اي ي خـــود نظـــر پوشـــيدهه
 

ـــران  ـــارغ از حســـاب ديگ ـــك لحظـــه ف نيســـتي ي
 

  479504كد سؤال: 
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟  -12

ـــادا1 ـــاقي ب ـــو ب ـــاف ت ـــايۀ انص ـــان س ـــر جه ) ب
 

ــــو مي  ــــا جهــــان در كنــــف عــــدل ت آســــايد ت
 

ـــت2 ـــاد اس ـــان آب ـــن جه ـــي در اي ـــر مملكت ) ه
 

آبــــــاديش از پرتــــــو عــــــدل و داد اســــــت 
 

ـــهر و ده آبـــاد بـــه عـــدل اســـت و بـــس3 ) ش
 

ـــس  ـــت و ب ـــدل اس ـــه ع ـــاد ب ـــان ش ـــع جه طب
 

) عــــــدل بشــــــيري اســــــت خردشــــــادكن4
 

ــــــــــــــــارگري مملكت  ــــــــــــــــادكن ك آب
 

  479464كد سؤال: 
  ها دارد؟ با ساير گزينه متفاوتكدام گزينه مفهومي  -13

ــــرزد1 ــــن ني ــــرگِ ت ــــه م ــــان ب ــــودِ ج ) وج
 

كـــــه عُمـــــري زيســـــتن، مُـــــردن نيـــــرزد 
 

ار يــا گُلــيم، ســرانجام نيســتي اســت) گــر خــ2
 

ــــدار  ــــي نيســــت پاي ــــاغ دهــــر، هــــيچ گل در ب
 

ـــــردن زاده3 ـــــر م ـــــه از به ـــــا هم ـــــم ) م اي
 

ــــــاده  ــــــد و دل بنه ــــــد مان ايم جــــــان نخواه
 

) ز دســــت مــــرگ نتــــواني امــــان يافــــت4
 

ـــــــرگ را عـــــــامي و خاصـــــــي  نباشـــــــد م
 

  479514كد سؤال: 
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -14

) مخـــور زنهـــار از همـــواري وضـــع جهـــان بـــازي1
 

ـــان نيشـــتر دارد  ـــوم پنه ـــدادگر در م ـــن بي ـــه اي ك
 

ـــاد2 ـــدم روزي ش ـــداختر نش ـــرخ ب ـــز از چ ) هرگ
 

ــالع زاده  ــه ط ــه چ ــود ب ــرا خ ــر م ــادر ده ــت؟ م اس
 

) دوام پــــرورش انــــدر كنــــار مــــادر دهــــر3
 

ـــت  ـــاني نيس ـــوي مهرب ـــه در او ب ـــن ك ـــع مك طم
 

ـــر ) في4 ـــن ب ـــاد مك ـــه اعتم ـــر الجمل ـــات ده ثب
 

ـــه  ـــاين كارخان ـــر مي ك ـــه تغيي ـــت ك ـــ اي اس دكن
 

  479502كد سؤال: 
  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -15

ـــالم را؟1 ـــوم، ظ ـــۀ مظل ـــذارد نال ـــي گ ) مســـلم ك
 

كـــه پـــيش از دانـــه فريـــاد از نهـــاد آســـيا خيـــزد 
 

) نســـوزد بـــرق تـــا خـــود را، نســـوزاند گيـــاهي را2
 

يـــزدخ ز مظلومـــان پـــس از جـــان ســـتمگر دود مي 
 

ــد3 ــزون ده ــرخ اف ــوم چ ــت از مظل ــان را مهل ) ظالم
 

جا مانــــد بــــه بيشــــتر از مــــور اينجــــا مــــار مي 
 

كنــــد در ظالمــــان آزار مظلومــــان ) ســــرايت مي4
 

كه فريـاد از دل سـخت كمـان پـيش از نشـان خيـزد 
 

  479450كد سؤال: 

 
  ۱۶-۲۱( جمة أو املفهوملِلرتّ  الجوابعّین األصّح و األدّق يف(:  

امءِ اللّ ( -۱۶   کسی است که ............... هامن: خداوند )ُه یُرِسُل الّریاَح َفُتثیُر َسحاباً َفَیْبُسطُُه يف السَّ

  د.گسرتانَ  ها را در آسامن می کند و آن شوند و ابرها را برانگیخته می ) بادها فرستاده می۱  

  کند. پس آن را در آسامن منترش می ،انگیزد برمیرا  ابری پس، فرستد ) باد را می۲  

  شوند. ها در آسامن گسرتده می شوند و آن شوند و ابرها برانگیخته می ) بادها ارسال می۳  

  د.گسرتانَ  پس آن را در آسامن می، انگیزد پس ابری را برمی، فرستد ) بادها را می۴  
  ۳۵۴۱۱۷کد سؤال: 

 
 

  ۳ و ۲ های سدر  :۱ قرآن زبان عربی
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  »:ه الّذي أنُعمه ُمنَهِمرة!لّ ر و أَشکُر الأَنظُُر إلی مثرات األشجا« -۱۷ 3

  کنم! تشّکر می ،کنم و از خداوندی که نعمتش ریزان است ) به میوۀ درختان نگاه می۱  

  کن! سپاسگزاری ،هایش ریزان است های درختان را بنگر و از خداوندی که نعمت ) میوه۲  

  سپاسگزاری کردم! ،ریزان استهایش  های درخت را نگاه کردم و از خداوندی که نعمت ) میوه۳  

  کنم! می تشّکر ،هایش ریزان است نگرم و از خداوندی که نعمت های درختان می ) به میوه۴  
  ۳۵۳۸۸۰کد سؤال: 

  »:َحیََّر نشاُط العبِة فریقنا الجاهزة الحارضیَن و َسّموها بعد ذلک باإلعصار األْصَفر!« -۱۸

  جب حیرت حارضین شد و بعد از آن، او گردباد زرد نامیده شد!) نشاط و شادابی بازیکن تیم آمادۀ ما، مو ۱  

  !نامیده شدرنگ  طوفان رسخ ،تیم ما، حارضین را حیران کرد و او بعد از آن آمادۀ ) فّعالیّت بازیکن۲  

  گردبادهای رسخ نامیدند! ،زده کرد و او را بعد از آن ) نشاط و شادابی بازیکن تیم آمادۀ ما، حارضین را حیرت۳  

  !گذاری کردند ناماو را گردباد زرد  ،زده کرد و پس از آن ) فّعالیّت بازیکن آمادۀ تیم ما، حارضین را حیرت۴  
  ۳۷۵۳۷۷کد سؤال: 

حیَح: -۱۹   عیِِّن الصَّ

  رو پوشیده از برف است! پیادهاما ، ایم ) نحُن جاهزوَن ولِکّن الرَّصیف مفروٌش بالثَّلِج!: ما آماده۱  

  مطرًة و الَحظْنا منظراً جمیالً!: آسامن بارانی شد و از منظرۀ زیبا بهره نربدیم!) صارت الّسامء م۲  

ُق أنَّ هذه الظّاِهرة لیَست ِفلامً خیالیّاً!: آیا تأیید می۳     کنی که آن پدیده، فیلم خیالی نیست! ) هل تُصدِّ

  برای ما و همراهامنان خرید! ) اِشرتی أيب بطاقًة لنا و ملرافقنا یوم الخمیس!: روز پنجشنبه پدرم بلیطی۴  
  ۳۷۲۲۲۲کد سؤال: 

حیَح َحَسب الحقیقِة و الواقعِ: -۲۰   عیِِّن الصَّ

مک«) تحدُث يف محیط الکبیر ظاهرة ۲  ) الجوازاُت هي مجّوٌز إلسکان املُواطنیَن يف بلدهم!۱     »!مهرجان مطر السَّ

!) ال۴  »!ّرشفتُمونا«) عندما یأيت الّضیوُف علی منزلنا نقوُل ۳     تّفتیُش هو إغالُق األبواِب للبحِث حوَل أمٍر خاصٍّ
  ۳۷۵۳۸۲کد سؤال: 

ِة: ِتامِم ِبالْ  اإلهْ يف الخطأعّین  -۲۱   َمرافِق العامَّ

   دوراِة املیاه!يف الّنفایاتي ) رم۲  !) إغالق أبواب ُحجرات املدرسة بعد إنتهاء الّدوام املدريسّ ۱  

  ) إطفاء ُمکیِِّف الَهواِء َو املصابیِح!۴  الکهرباِء علی الرّصیف!) املحافظُة علی األشجاِر َو أعِمَدِة ۳  
  ۳۱۵۶۵۳کد سؤال: 

 ۲۲-۲۵( مبا یناسُب الّنّص  إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أِجب عن األسئلة:(  

نِة الّثاِمنةِ « َمْن بنی الکعبة  أّوَل  للهجرة! کاَن الّنبّي آدم  الکعبة تُسّمی البیَت الحراَم و تََقُع يف مکّة املُعظَّمِة! َفَتَح املُسلموَن مکَّة يف السَّ

د (بازسازی کرد) بناَءها الّنبّي ابراهیُم  َر مـرتاً! نشـاهُد الّنـاَس ـعش یُساعده! ارتفاُع الکـعبة سّتةُ  ُل ـامعیاسـُده الّنبّي ـو کاَن ول ثُمَّ َجدَّ

  »عرِّف علی ما یَحدُث لِلمسلمین من ظلٍم یرتکبه أعداُء اإلسالِم!ها املسلمون و لِلتّ یدوروَن حوَل الکعبة املرشّفة! الحجُّ أفضُل فرصٍة لیتعارف فی
  ۳۲۲۶۴۲کد سؤال: 

  :الخطأعّین  -۲۲

  ) إرتفاُع الکعبِة أکرث ِمْن إثني َعَرش مرتاً!۲  ) فَتََح املُسلموَن مّکَة قبَل الّسنِة العارشِة للهجرة!۱  

د الّنبّي ابراهیم ۳     ) الحّج خیُر الُفرَِص لنتعرَّف علی املسلمین املظلومین!۴  عبة املرشّفة وحَده!بناَء الک ) جدَّ
  ۳۲۲۶۴۳کد سؤال: 

  : الخطأعّین  -۲۳

  ) َوحدُة املُسلمیَن من آثار الحّج!۲  عرّف علی األعداِء!) یُساعدنا الحّج لِلتّ ۱  

  موسم الحّج! امً يف) ال یرتکب أعداُء اإلسالم ظل۴  ) یخاُف األعداء من إجتامع املُسلمین!۳  
  ۳۲۲۶۴۴کد سؤال: 

  »عرّف َعلیالتّ  -نُشاِهد -کاَن یُساعدُ «عّین الّصحیح يف ترجمة هذه الکلامت:  -۲۴

  شناخنت -بینیم می -کرد ) کمک می۲  شناساندن -کنیم مشاهده می -کرد ) کمک می۱  

  آشنایی -دیدیم -داد ) یاری می۴  آشنا شدن -کردیم مشاهده می -) کمک کرد۳  
  ۳۲۲۶۴۵د سؤال: ک

  يف النَِّص؟من باب اإلفتعال کم ِفعالً  -۲۵

  ثالثة) ۴  إثنان) ۳  واحد) ۲  ال موجود )۱  
  ۳۲۲۶۴۶کد سؤال: 

 ) ۲۶-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  يف أيِّ عبارٍة جاَء املعدوُد ِبصورٍة صحیحٍة؟ -۲۶

  ) ِسّت عرشة مدینة۴  ) تسٌع و تسعون بََقرات۳  ) سبعُة رجال۲ً  ) إثناِن کتابانِ ۱  
  ۳۱۵۶۴۸کد سؤال: 

  ؟»إنِفعال«أّي فعٍل مصدره علی وزن  -۲۷

  ۱!   الِمیَن يف سبیل الَحقِّ هم الّناجحون!) الّذین یَْنترصوَن علی الظّ ۲  ) یَنصُحنا املعلُّم و یُرِْشُدنا إلی طریق الَحقِّ

ُکُم اللُه ِبأجٍر  إنتِرشوا دینکم) أیّها املؤمنوَن! ۳   َنِة! أن رَسَب ) إنَقطََعْت آماُل صدیقي بَْعَد ۴  کثیٍر!فَیُبَرشِّ   يف هذه السَّ
  ۳۲۶۴۲۸کد سؤال: 
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  : الخطأعّین  -۲۸  44

  تَْنتَِبهونَ  ÌnIñ¶) إنْتَبْهتُْم ۲    َسِمْعنُتَّ  ÂòI¶) تَْستَِمْعَن ۱  

  ال تَبتسمي Â¿º) إبتِسمي ۴  إشتِغلُوا o¶H) ال تَْشتَِغلُوَن ۳  
  ۳۲۲۶۴۰کد سؤال: 

  عّین الّصحیح:  -۲۹

  »ه سوف ............... کلّکم من املدرَسِة بَْعَد سنَتْین!اللّ  شاء إن«  

  ) تُتَخرَُّجونَ ۴  ) تَتََخرَّجونَ ۳  ) تُْخرَُجونَ ۲  ) تَْخرُجونَ ۱  
  ۳۵۳۳۴۵کد سؤال: 

  ي تحتها خّط: عن األفعال الّت الخطأعیِِّن  -۳۰

امءِ  فَیَبُسطهُ ُه الّذي یُرِسُل الّریاَح فَتُثیُر َسحاباً اللّ () ۱     مجرّد) (ثاليثّ  )يف السَّ

  )»إنفعال« مزید من باب (ثاليثّ  ِمن نوٍع ِمَن البکرتیا املُضیئَِة! تَنبِعثُ ) اِکتََشَف الُعلاَمُء أنَّ هِذِه األضواَء ۲  

  »)إفتعال«مزید من باب  (ثاليثّ  )کم فیها...إستعمر هو أنشأکم ِمن األرِض و () ۳  
  »)إفتعال« مزید من باب (ثاليثّ  فریقاً لزیارِة املَکاِن! إنتخبوا) حاَوَل الُعلامُء َمعرفَة تلَک الظّاهرِة َو ۴  

  ۴۰۱۹۰۵کد سؤال: 

  
  خورد؟ يم چشم به نهيگز  كدام در است يقلب باور و مانيا  از محروم كه يمعاد به معتقد يبرا ايدن يها وسه در فرورفتن بازتاب -31

  معاد منكران رفتار با مطابقت و آخرت و خدا از غفلت) 1  
  آخرت جهان به نسبت يد يناام و نماز و خدا ادي از غفلت) 2  
  يودناب ۀشياند  از ييرها  يبرا خداوند از مرگ ليتعج طلب) 3  
  ترس نيا  از فرار يبرا مردم به خدمت جهت در تالش و مرگ به نسبت شدن هراسان) 4  

  478347كد سؤال: 
  گوييم؟ چه مي» داليل دانشمندان در جهت اثبات وجود بعد روحاني چيست؟«اگر از ما بپرسند،  -32

  خواب و رؤيا -) ثابت بودن خود4  قدرت تفكر -ريناپذي ) تجزيه3  خواب و رؤيا -ناپذيري ) تجزيه2  قدرت تفكر -) ثابت بودن خود1  
  291649كد سؤال: 

  باشد؟ اي براي درك كدام موضوع مي  هلّمصداق قرآني اثبات وجود ساحت روحاني انسان كدام است و اين مفهوم اد  -33
  ياهاي راستين از ديدگاه قرآن كريمؤ الت ر اص -) داستان عزير نبي 2  ياهاي راستين از ديدگاه قرآن كريمؤ اصالت ر  - ماجراي يوسف پيامبر  )1  
  وابستگي بعد جسماني و روحاني به يكديگر -) داستان عزير نبي 4  وابستگي بعد جسماني و روحاني به يكديگر - ماجراي يوسف پيامبر  )3  

  377969كد سؤال: 
  پذيرد؟ يك صورت مي كدام در ارتباط با» ها درك درست واقعيت«عامل تفكيك انسان از ساير مخلوقات چيست و  -34

  بُعد غيرجسماني -) تجزيه و تحليل بُعد جسماني2  بُعد جسماني -) تجزيه و تحليل بُعد جسماني1  
  بُعد غيرجسماني -هاي انساني ) سرمايه4    بُعد جسماني -هاي انساني ) سرمايه3  

  414279كد سؤال: 
  ه توصيف شده است؟شود، در كدام گزين فردي مي آنچه موجب پذيرش روابط بين -35

  ) خروج انسان از ظرف زمان و مكان و ديدن حوادث آيندٔه زندگي2  پذيرد. تحليل مي و شود، اما تجزيه ) جسم انسان متالشي نمي1  
  كند. سان سهل و آسان ميقؤه تعقل كه تشخيص مسير درست از نادرست را براي ان )4  نياز به استدالل ندارد.» من«هركس درك روشني از خود دارد و براي اثبات  )3  

  465255كد سؤال: 
  ؟ »مرا سرزنش نكنيد و خود را سرزنش كنيد«گويد  ها مي به چه علت شيطان خطاب به انسان -36

  ) اختيار دنيايي انسان در پذيرفتن دعوت شيطان2  ) صدق وعدٔه الهي و خلف وعدٔه شيطان1  
  مندي انسان از اختيار اخروي خويش ) بهره4  خيز قيامت ) ناتواني شيطان در فريادرسي در روز حسرت3  

  320375كد سؤال: 
دهد و بازتاب كسب فضايل اخالقي توسط  گيري مي كنندٔه آن بُعد وجود انسان است كه به ما توانايي انتخاب و تصميم كدام عبارت ادبي توصيف -37

  آن چيست؟
  پذيرش قوانين و روابط اجتماعي -»ي داشتبلند   جان) «2  پذيرش قوانين و روابط اجتماعي -»پستي خاك تن) «1  
  مقرب درگاه الهي و مسجود فرشتگان شدن -»جان بلندي داشت) «4  مقرب درگاه الهي و مسجود فرشتگان شدن -»پستي خاك تن) «3  

  472594كد سؤال: 
  ؤيت است؟ر  قابل ترتيب در كدام گزينه  به انتساب عملكرد و افعال سابق به خويش» بسترساز«و » بازتاب« -38

  دوبُعدي بودن انسان -داران هدايت براي كسب رضايت الهي ) استمداد از مشعل1  
  ثبات بودن كالبد مادي بي -) خاموشي چراغ نفس طغيانگر و اظهار ندامت از رفتار بد گذشته2  
  ثابت بودن خود -هاي عمل ) فعاليت نفس مالمتگر و امدادخواهي از خدا براي جبران كاستي3  
  ثبات روح انسان -اس شعف و شادماني و ترسيم نقشۀ راه آينده براي خدمت بيشتر به خلق) احس4  

  406731كد سؤال: 
  دانند و اين مطلب چگونه در قرآن بيان شده است؟ آيات قرآن كريم، منكرين معاد عامل مؤثر در نابودي خود را چه ميبنا بر  -39

  )و ما يهلكنا الّا الدّهر( -مرگ) 2  )الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب( -) مرگ1  
  )الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب(  -) گذر زمان4  )و ما يهلكنا الّا الدّهر( -) گذر زمان3  

  476922كد سؤال: 

  

 ۴ درس انتهای تا )۲۱ (صفحۀ »هدف و رسمایه« موضوع ابتدای از ۲ درس :۱ زندگی و دین
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  گر ما خواهد بود؟ مصداقي عيني بيان كنيم، كدام عبارت ياري )فال خوف عليهم و ال هم يحزنون(اگر بخواهيم براي آيۀ شريفۀ  -40 5
  گردد. نگ و ذلت يافتن دنيا سبب آمادگي براي فداكاري و استقبال از شهادت مي) ن1  
  شود. تر شدن دفاع از حق و مظلوم و فداكاري در راه خدا مي ) نهراسيدن از مرگ منجر به آسان2  
  برد. باشد و از كار خود لذّت مي ناپذير مي العاده و همتي خستگي ) چنين انساني داراي انرژي فوق3  
  دانند. سپرند، در عين زيبا زندگي كردن در آن، مرگ را ناگوار نمي خداپرستان حقيقي چون به دنيا دل نمي )4  

  437572كد سؤال: 
  فرمايد؟ دانند، چگونه توصيف مي گراياني را كه زندگي را محدود به دنيا و گذر زمان مي خداوند متعال نظريۀ مادي -41

  )و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب() 2    )دّنياو قالوا ما هي الّا حياتنا ال() 1  
 )و ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنّون() 4  )و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون() 3  

  409394كد سؤال: 
  دنبال دارد؟  هاي را ب  اند، كدام عمل آنان بوده و چه آورده ترين مؤمنان كه فراوان به ياد مرگ هوش آزمايي با سنگ محك راستي -42

  آرزوي هميشگي شهادت در راه خدا -كنند ) بهتر از ديگران خود را براي مرگ آماده مي1  
  وصول به درجات اعالي بهشت -شوند ) با مرگ تنها از جهاني به جهان ديگر منتقل مي2  
  ظلومشجاعت و سهولت دفاع از حق و م -دانند سان خوابي كوتاه و گذرا مي ) زندگي دنيوي را به3  
  اي كامل  مالقات خدا با اندوخته -دهند ) به خدا و روز قيامت ايمان دارند و كارهاي نيك انجام مي4  

  383962كد سؤال: 
را  )ونو ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب و اِنّ الدّار اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمـ(يك از احاديث زير، ديدگاه معتقدين به آيۀ شريفۀ  كدام -43

  نمايد؟ دربارٔه مرگ، معرفي مي
  »دهد. ها به ساحل سعادت و كرامت و... عبور مي مرگ چيزي نيست مگر پلي كه شما را از ساحل سختي) «1  
  »قسم به كسي كه جانم در دست قدرت اوست ايشان به اين كالم از شما شنواترند.) «2  
  »كنند. ن خود را براي آن آماده مياند و بهتر از ديگرا  ان كه فراوان به ياد مرگآن) «3  
  »بينم. من مرگ را جز سعادت و زندگي با ظالمان را جز ننگ و خواري نمي) «4  

  380871كد سؤال: 
  چيست؟ » كنندگان به مسير حق، پس از روشن شدن هدايت پشت«آيات قرآن كريم، ويژگي  بر اساس -44

  اند.  سطۀ آرزوهاي طوالني فريب خوردهوا به ) اعمال زشتشان در نظرشان زينت داده شده و1  
  ها به شراب و قمار در طول دوران زندگي استمرار داشته است.  ) گرفتاري آن2  
  ) در دلشان نسبت به ساير اقشار مردم عداوت و كينه و نفرت جا خوش كرده است. 3  
  ند. ا اند و حلقۀ بندگي شيطان را بر گردن آويخته ) از ياد خدا و نماز غافل شده4  

  320360كد سؤال: 
را، » امكان اسـتفادٔه انسـان از اختيـارش عدمها و  پايان فرصت«توان  خيز قيامت، مي در كدام بخش از مكالمۀ شيطان و انسان در روز حسرت -45

  استنباط نمود؟
  اي دادم و خالف آن عمل كردم. داد، اما من به شما وعده خداوند به شما وعدٔه حق )2  توانيد مرا نجات دهيد. توانم به شما كمكي كنم و نه شما مي نه من مي )1  
  ) من بر شما تسلطي نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت كردم.4  خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد، امروز خود را سرزنش كنيد نه مرا. )3  

  315179كد سؤال: 

  
46- A: Do you want to go out tonight? 

B: No, I ............... my homework. 
 1) do 2) am going to do 3) going to do 4) will do 

  297172كد سؤال: 
47- A: Someone’s knocking at the door. 

B: OK, I ............... it. 
 1) am opening 2) am going to open 3) open 4) will open 

  288257كد سؤال: 
48- The ............... cut one of the injured ............... of the horses when the inhumane games end. 
 1) man – feet 2) man – foot 3) men – foot 4) men – feet 

  372257كد سؤال: 
49- A: We are really hungry. 

B: Well, we can ............... the cake into three pieces. 
 1) increase 2) hunt 3) destroy 4) divide 

  314062كد سؤال: 
50- When she was cooking in the kitchen, she cried because the boiling ............... burned her knee. 
 1) liquid 2) egg 3) sign 4) value 

  338510كد سؤال: 
51- A: What’s your ............... for travelling to Iran? 

B: Well, I’m going to visit Tehran first and then go to Isfahan. 
 1) schedule 2) information 3) attention 4) expression 

  314063كد سؤال: 
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66  52- A: Where did you go last week? 
B: I went to a/an ............... to learn about stars and planets. 

 1) observatory 2) orbit 3) museum 4) tower 
  288870كد سؤال: 

53- It’s a real ............... if someone doesn’t thank Allah. 
 1) hope 2) wonder 3) creation 4) power 

  291669كد سؤال: 
54- I am buying some books, notebooks and pens today, because I am going to go to school ............... . 
 1) everyday 2) now 3) twice a week 4) tomorrow 

  288255كد سؤال: 
 Cloze Test 

We all know that the earth is the only ...(55)... that creatures live on. Living things on this planet 
are very ...(56)... . Some of them are as big as whales but some are as small as microbes. Scientists 
do not know the number of these creatures. They are trying to ...(57)... information about it, but the 
most difficult part is searching thousands of strange places in the seas. 
 creatures: مخلوقات 

  324924كد سؤال: 
55- 1) planet 2) sun 3) liquid 4) sky 

  324925كد سؤال: 
56- 1) careful 2) important 3) modern 4) different 

  324926كد سؤال: 
57- 1) orbit 2) collect 3) protect 4) defend 

  324928كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Pluto is the ninth and last planet from the sun in our solar system. Earth’s Moon is actually 
larger than Pluto, so it is a small planet. People on Earth tried hard to choose a name for this. They 
first saw it with a telescope. Then an eleven-year-old girl thought to name it “Pluto” for the first 
time. Some people say that they shouldn’t call it a planet because its orbit is different from the 
other planets’ orbit. 
 solar system = منظومۀ شمسي 

  320242كد سؤال: 
58- Which of the following is true about Pluto? 
 1) It is the farthest planet to the sun. 2) It is the nearest planet to the sun. 
 3) It is bigger than Moon. 4) Its orbit is the same as the other planets’ orbit. 

  320243كد سؤال: 
59- “it” in line 3 refers to ............... . 
 1) Earth 2) planet 3) name 4) Moon 

  320245كد سؤال: 
60- Some people say we shouldn’t name it a planet, because ............... . 
 1) it goes around the sun in a different form 2) it is the smallest planet 
 3) it is the farthest planet 4) it has the same orbit 

  320246كد سؤال: 

  

2جواب معادلۀ  -61 3 14 4
x x

x x


 
 

 كدام است؟ 

  1 (1
2  2 (

1
2  3 (

7
2  4 (7

2   
  426293كد سؤال: 

1اختالف معكوس دو عدد طبيعي متوالي برابر  -62
  است. مجموع اين دو عدد كدام است؟ 56

  1 (7  2 (8  3 (15  4 (17  
  426782كد سؤال: 

1هاي معادلۀ  ، يكي از جوابaازاي كدام مقدار  به -63 1 1
2 2 1
x a

x x
 

 
 

  است؟ 4 برابر با 

  1 (4  2 (4-  3 (6  4 (6-  
  426363كد سؤال: 

3در معادلۀ گوياي -64 24 4
x x x

x x


  
 

  ها كدام است؟ ، مجموع ريشه

  1 (5  2 (6  3 (3  4 (4  
  426469كد سؤال: 
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شود. حسين كسر  5ها  معلم از حسين خواست دو عبارت گويا بنويسد كه مجموع آن -65 7
2 6 15
2 3

x x
x
 


  را نوشت. عبارت گوياي دوم كدام است؟ 

  1 (x x
x



2 16
2 3  2 (x x

x
  



2 16 30
2 3  3 (x x

x



216
2 3  4 (x x

x
  



2 16 30
2 3   

  426874كد سؤال: 
2در حل معادلۀ  -66 4 3x x  22روشِ مربع كامل، به عبارت  به 3(x ) k   ايم.  رسيدهk كدام است؟  

  1 (1  2 (2-  3 (1-  4 (4  
  424319كد سؤال: 

22هاي معادلۀ  واحد از مجموع ريشه 2 ،هاي كدام معادلۀ زير مجموع ريشه -67 3 1x x   بيشتر است؟  

  1 (x x  22 3 1  2 ((x )(x )  
3 2 02  3 (x x  22 7 5 0  4 ((x )( x )  1 2 5 0   

 420340كد سؤال: 
21اگر معادلۀ  -68 3(x ) k   داراي ريشۀ مضاعف باشد، مقدارk كدام است؟  

  4) 4  3) 3  -3) 2  ) صفر1  
  426295كد سؤال: 

هزار تومـان اسـت. اگـر ايـن  400شدٔه هر الستيك براي كارخانه  كند. قيمت تمام الستيك توليد مي 300يك شركت توليدي الستيك، روزانه  -69
  روزه در نظر بگيريد.) 30ميليارد تومان سود داشته باشد، قيمت فروش هر الستيك بايد چقدر باشد؟ (ماه را  8/1شركت ماهانه 

  تومان 000,650) 4  تومان 000,550) 3  تومان 000,600) 2  تومان 000,500) 1  
  426577كد سؤال: 

  واحد باشد، مساحت مربع كدام است؟ 8رو، مساحت قسمت رنگي برابر  اگر در مربع روبه -70

  1 (64  

  2 (16  

  3 (25  

  4 (4  
 426578كد سؤال: 

ي انجـام تنهاي روز بيشتر از زماني كه رضا به 24تنهايي اين كار را انجام دهد،  آميزي كنند. اگر علي به خواهند ديوار مدرسه را رنگ علي و رضا مي -71
  كند؟ شود. علي كار را چند روزه تمام مي روزه تمام مي 9كشد. اگر هر دو با هم كار كنند، كار  اش طول مي آميزي دهد، كار رنگ

  1 (12  2 (24  3 (36  4( 9   
  420444كد سؤال: 

xxهاي معادلۀ  ريشه -72
x


 

1   اند؟  چگونه 33

  ) دو ريشۀ وارون هم 4  ) دو ريشه قرينۀ هم3  ت) دو ريشۀ مثب2  ) دو ريشۀ منفي1  
  426601كد سؤال: 

طور مساوي تقسيم  اند و ساعت انجام كار بين تمامي افراد به نفر شركت كرده nساعت زمان براي آن الزم است،  Aدر يك پروژه تحقيقاتي كه  -73

24مانده  ات باقيكدام از نفر هرنفر گروه را ترك كنند، به  2شده است. اگر در شروع پروژه 
A شود.  زمان اضافه ميn كدام است؟  

  1 (4  2 (6  3 (8  4 (10  
  420446كد سؤال: 

3xاگر  -74  قبول معادلۀ  قابل تنها جواب
2
2

5 6 0
2

x x
x ax

 


 
  كدام است؟ aباشد، مقدار  

  1 (1  2 (2  3 (1-  4 (2-   
  420400ؤال: كد س

21اگر ريشۀ مثبت معادلۀ  -75 8 0(m )x x   ،10  2واحد از ريشۀ منفي معادلۀ 18 0mx x  تر باشد، مقدار  بيشm كدام است؟  
  1 (1-  2 (2-  3 (3-  4 (4- 

  448470كد سؤال: 

  
  درستي عنوان شده است؟ به تمفهوم سازمان توليد در كدام عبار  -76

  شوند. گيرد و كاالها توليد و براي رفع نياز مشتري روانۀ بازار مي عنوان سازمان كه در آن فعاليت توليدي صورت مي تحت معيّنمحلي ) 1  
  شود.  وكارها مي بندي انواع كسب كه موجب تقسيم )نهايي(تعيين صاحب يا صاحبان محصول ) 2  
  اقتصادي محقق شده است. فرايندها و سود حاصل از توليد كه در طول يك سال و در  د، هزينهتعيين مقدار درآم) 3  
  يك به توليد نوعي محصول مشغولند.هر وكارهايي كه  يك در كسبهر وكار و ارزيابي ميزان اهميت  نياز در هر كسب معرفي عوامل توليد مورد) 4  

  485295كد سؤال: 
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  سؤاالت زير است؟كدام گزينه پاسخ درست  -77  88
  توان گفت: در رابطه با برگۀ سهام ميالف)   
هاي خود وارد قرارداد با يك شركت ديگر شده و حتي به داليلي هريك از هم شكايت كنند؛ اشـاره دارد  تواند با دارايي اينكه يك شركت ميب)   

  به اينكه:
  كند. بيان ميها  ها و ريسك فع سازمان را با رفع قانوني نقش فرد در هزينهدارندٔه آن در منا الف) سهام ورق بهاداري است كه نسبت مشاركت) 1  
  وكاري است كه خودش هويت قانوني دارد. ب) شركت كسب    
  سهام يك سند مالكيت است و بيانگر اين است كه صاحب سهام مالك بخشي از شركت و در حقيقت شريك در بخشي از سود و زيان شركت نيز است. الف)) 2  
  شود. هاي قانوني آن توسط دولت انجام مي وكاري فاقد هويت قانوني است كه تمام مسئوليت ب) شركت كسب    
  سهام يك سند مالكيت است و بيانگر اين است كه صاحب سهام مالك بخشي از شركت و در حقيقت شريك در بخشي از سود و زيان شركت نيز است. الف)) 3  
  ش هويت قانوني دارد.وكاري است كه خود  ب) شركت كسب    
  كند. بيان ميها  ها و ريسك دارندٔه آن در منافع سازمان را با رفع قانوني نقش فرد در هزينه الف) سهام ورق بهاداري است كه نسبت مشاركت) 4  
  شود. هاي قانوني آن توسط دولت انجام مي وكاري فاقد هويت قانوني است كه تمام مسئوليت ب) شركت كسب    

  485309: كد سؤال
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -78

  ترتيب عبارتند از: يكي از مزايا و يكي از معايب ايجاد شركت بهالف)   
  يي كه:ها  مؤسسات غيرانتفاعي عبارتند از شركتب)   
  ها گيري ه در تصميمشد  تأخيرات ايجاد -داران و امكان افزايش سرمايه الف) مسئوليت محدود براي سهام) 1  
  كنند. اي نظير عمران و آباداني مناطق محروم معموالً در محدودٔه ملي فعاليت مي هاي ملي و توسعه ب) با اهداف مالي براي تحقق مأموريت    
  اوليۀ شركتدليل باال بودن سرمايۀ  مشكل تأمين مالي به - گيري مشكل داران در قبال آزادي عمل و مسئوليت در تصميم مسئوليت نامحدود سهام الف)) 2  
  كنند. اي نظير عمران و اباداني مناطق محروم، معموالً در محدودٔه ملي فعاليت مي هاي ملي و توسعه ب) با اهداف مالي براي تحقق مأموريت    
يم سود به تناسب ميزان تقس -دليل مقياس توليد باال الف) امكان تأمين مالي بانكي از طريق بانك مركزي و امكان تعيين قيمت باال نسبت به رقبا به) 3  

  هاي شركت فعاليت
علم و دين و غيـره در محـدودٔه محلـي و ملـي و  ۀهاي خيريه، آموزش، توسع هاي انساني و اجتماعي در زمينه ب) با اهداف غيرتجاري نظير مأموريت    

  كنند.  حتي جهاني فعاليت مي
  درآمد و ديگري ماليات بر سود اليات يكي ماليات برپرداخت دو نوع م -گرايي بيشتر الف) امكان رقابت باالتر تخصص) 4  
علم و دين و غيـره در محـدودٔه محلـي و ملـي و  ۀهاي خيريه، آموزش، توسع هاي انساني و اجتماعي در زمينه ب) با اهداف غيرتجاري نظير مأموريت    

  كنند. حتي جهاني فعاليت مي
  485308كد سؤال: 

  ير است؟كدام گزينه پاسخ درست به سؤاالت ز  -79
  »وكاري است كه خودش هويت قانوني دارد. شركت كسب« ؟باشد اين عبارت به چه معني ميالف)   
  ؟شود وكار شناسايي مي ترين نوع كسب عنوان پرهزينه چرا ايجاد يك شركت سهامي بهب)   
  باشد؟ نقش و هدف اساسنامۀ يك شركت چه ميج)   
  كند. باشد رفتار مي كه داراي حقوق و تعهدات خاص ميالف) يعني قانون با يك شركت مشابه يك فرد ) 1  
  بر و نيازمند صرف منابع مالي و زماني زيادي است. هزينه ،دليل بزرگ بودن وسعت شركت يي بهها  اندازي و تأمين عوامل توليد در چنين شركت راهب)     
ۀ راهكـار بيني و ارائ هاي دستيابي به اين اهداف و پيش سازمان و روش ٔهشد مدت سازمان در دستيابي به اهداف از قبل تعيين انداز ميان ج) بيان چشم    

  براي حل مشكالت احتمالي
  كند. باشد رفتار مي الف) يعني قانون با يك شركت مشابه با يك فرد كه داراي حقوق و تعهدات خاص مي) 2  
هاي بـاال  ستند با استفاده از مشاوران حقوقي كه منجر به تحميل هزينهكننده منابع مالي شركت ه گذاراني كه تأمين ب) تأمين امنيت قانوني سرمايه    

  شود. به شركت مي
وكار، ميزان سهام و نحؤه تقسيم و فروش آن، چگونگي تأمين سرمايۀ اوليه و نحـؤه تقسـيم سـود و زيـان، حقـوق و مسـئوليت  ج) تعيين نوع كسب    

  داران شركت و نحؤه انحالل آن سهام
كنند شركت داراي حقوق و  طور خودگردان اقدام به فعاليت مي وكارهاي شخصي كه فاقد هويت قانوني هستند و به در كسب ،خالف افرادالف) يعني بر ) 3  

  باشد. تعهدات خاص مي
هاي بـاال  ل هزينهكنندٔه منابع مالي شركت هستند با استفاده از مشاوران حقوقي كه منجر به تحمي گذاراني كه تأمين ب) تأمين امنيت قانوني سرمايه    

  شود. به شركت مي
بيني و ارائۀ راهكـار  هاي دستيابي به اين اهداف و پيش ه سازمان و روششد  مدت سازمان در دستيابي به اهداف از قبل تعيين انداز ميان ج) بيان چشم    

  براي حل مشكالت احتمالي
كنند، شركت داراي حقـوق  طور خودگردان اقدام به فعاليت مي وني هستند و بهوكارهاي شخصي كه فاقد هويت قان در كسب ،الف) يعني برخالف افراد) 4  

  باشد. و تعهدات خاص مي
  بر و نيازمند صرف منابع مالي و زماني زيادي است. دليل بزرگ بودن وسعت شركت، هزينه يي بهها  اندازي و تأمين عوامل توليد در چنين شركت راه ب)    
هاي  ن سهام و نحؤه تقسيم و فروش آن، چگونگي تأمين سرمايۀ اوليه و نحؤه تقسيم سود و زيان، حقوق و مسـئوليتوكار، ميزا  ج) تعيين نوع كسب    

  داران شركت و نحؤه انحالل آن سهام
  485307كد سؤال: 
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -80 9
  گيرند عبارتند از: كار مي هتوليدي خود ب فرايندكنندگان در  منابع و عواملي كه توليدالف)   
  در رابطه با كميابي منابع توليد عبارت درست كدام است؟ب)   
  سرمايۀ مالي و فيزيكي -نيروي انساني -الف) منابع طبيعي) 1  
 »بستان - بده« يا »مبادله«تواند بخشي از نيازهاي خود را از خارج خريداري كرده و مسئله  براي رفع مشكل كميابي منابع موجود در جهان، هر كشور ميب)     

  ها حل كند. را در انتخاب
  سرمايۀ مالي و فيزيكي  -نيروي انساني -الف) منابع طبيعي) 2  
  كنند. مواجه مي »بستان -بده«يا مفهوم  »مبادله«ب) عوامل توليد در دسترس انسان محدودند و فرد و جامعه را با مفهوم     
  كار و تالش -ولوژيتكن -سرمايۀ مالي -الف) نيروي انساني) 3  
  كنند. مواجه مي »بستان -بده«يا مفهوم  »مبادله«ب) عامل توليد در دسترس محدودند و انسان و جامعه را با مفهوم     
  كار و تالش -تكنولوژي -سرمايۀ مالي -الف) نيروي انساني) 4  
 »بسـتان - بـده«يا  »مبادله«زهاي خود از خارج خريداري كرده و مسئلۀ تواند بخشي از نيا براي رفع مشكل كميابي منابع موجود در جهان، هر كشور ميب)     

  ها حل كند. را در انتخاب
  485299كد سؤال: 

  درصد درآمد خـود را بـه خريـد دو كـاالي گوشـت بـا قيمـت هـر واحـد 10كند. او  تومان حقوق دريافت مي 4,000,000آقاي حاتمي ماهيانه  -81
  دهد، در اين صورت: تومان اختصاص مي 20,000احد تومان و برنج با قيمت هر و  80,000

  ؟ستامنحني قيد بودجه براي او كدام الف)   
   ي دارد؟هدر منحني قيد بودجۀ او چه توجي Bوضعيت نقطۀ ب)   

  )1(
   

)2(
   

  )3(
   

)4(
  

  ب) در اين نقطه فرد بودجۀ خود را صرف خريد اين دو كاال نكرده است.  4الف) منحني شمارٔه ) 1  
  خود را صرف خريد هر كاال كرده است و تركيب درستي را انتخاب كرده است. ۀدرستي بودج ب) در اين نقطه فرد به  1الف) منحني شمارٔه ) 2  
  در اين نقطه فرد با كمبود بودجه مواجه شده و قدرت خريد اين مقدار كاال را نخواهد داشت.ب)   2الف) منحني شمارٔه ) 3  
  انداز كرده و از طرفي انتخاب درستي براي خريد هر دو كاال داشته است. اي از بودجۀ خود را پس در اين نقطه فرد بخش عمده ب)  3الف) منحني شمارٔه ) 4  

  485300كد سؤال: 
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  است:رو  شكل روبه  يد بودجۀ فردي بهمنحني ق -82  1010

  عقالني از نظر مفاهيم علم اقتصاد دارد؟ هچه توجي Gسمت  به Fحركت نقطۀ   

  دست آوردن ميزان بيشتري از يك كاال بايد مصرف كاالي ديگر را كاهش داد. در ازاي به) 1  

  ا از بين برد.توان محدوديت منابع و امكانات ر  در ازاي كاهش ميزان مصرف يك كاال مي) 2  

  توان قيد بودجه را افزايش داد. منظور افزايش دسترسي به امكانات بيشتر مي به) 3  

  مشكل كميابي را مرتفع كرد. ،توان با كاهش مصرف مي »بستان -بده« ۀمنظور حذف مسئل به) 4  
  485301كد سؤال: 

  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ عبارت(غ) يا نادرستي  (ص) درستي -83
  شوند. هايي كه پرداخت شده و قابليت بازگرداني ندارند با عنوان هزينۀ دررفته معرفي مي زينههالف)   
  اند. هاي اشتباه ايجاد شده اي است كه با انتخاب رفتههاي در  گيري فرد مؤثر باشد، هزينه تواند بر تصميم اي كه مي تنها هزينهب)   
توانـد روش درسـت بـراي  وكار رعايت كنيم شناسايي منابع كمياب است كه مي انتخاب كسبگيري در  يكي از اصولي كه بايد قبل از تصميمج)   

  خلق منابع و رفع مشكل محدوديت منابع را ارائه دهد.
شود، از انتخاب خـود مطمـئن  وكار و فروش محصول، در زمان ارزيابي عملكرد اقتصادي، موجب مي اندازي كسب ترسيم قيد بودجه بعد از راهد)   

  .شويم
پـردازد و نـوع دوم بـه  هاي مختلف مي گيري وجود دارد كه اولي به يك انتخاب از ميان گزينه تصميم ٔهگيري دو نوع گسترد ) در حوزٔه تصميمه  

  كند. انتخاب چه مقدار از هرچيز اشاره مي
باشد و ما را به انتخاب درست هدايت  في ميها را چطور ارزيابي كنيم، براي گرفتن يك تصميم منطقي و عقالني شرط كا و) فهميدن اينكه هزينه  

  كند. مي
  غ -ص -غ -غ -غ -ص) 4  ص -غ -ص -ص -غ -غ) 3  ص -غ -غ -ص -ص -غ) 2  غ -ص -غ -غ -ص -ص) 1  

  485302كد سؤال: 
در هـر مـورد از  كند كه در فعاليت اقتصادي خود، يك محصول توليد كند يا چند محصول و يا اينكـه زماني كه مدير يك توليدي ارزيابي مي -84

  در واقع ...............  ،مقدار از هر محصول توليد كند ها چه ارزيابي
  ها افزايش دهد. نظر از ساير هزينه هزينۀ فرصت انتخاب خود را برآورد كرده تا درآمد خود را صرف) 1  
  استفاده كرده است. ،چيزهر مقدار از  مختلف و دوم انتخاب چه هاي از دو نوع گسترده از انواع تصميمات شامل: اول انتخاب يك گزينه از بين گزينه) 2  
  برد. رساند و عوامل محدودكنندٔه موجود را از بين مي وري حداكثري مي منابع و امكانات خود را از طريق بهترين انتخاب به بهره) 3  
  كارگيري عوامل توليد محدود در جهان زده است. به پذيري خود دست به انتخاب روشي جديد براي در نقش يك كارآفرين با تيزبيني و ريسك) 4  

  485303كد سؤال: 
باشد. اگر بر اساس اطالعات مندرج  آقاي علوي براي تدريس مجازي درس عربي در شرايط فعلي آموزشي ناگزير به خريد يك دستگاه تبلت مي -85

  توان گفت: كند در اين صورت مي Aدر جدول زير او اقدام به خريد مدل 

  قيمت محصول  ارزش منافع براي شخص ارزش ذهني فرد  ها قابليت تتبل

A 
داراي سيسـتم  -كشـي هاي مهندسـي و نقشه امكان نصـب برنامـه

امكان استفاده از قلم  -هاي پيچيده رياضي محاسباتي قوي در فرمول
  امكان تغيير صفحۀ تبلت به تخته -اي ضبط صداي حرفه -نوري

  ميليون تومان 19  ميليون تومان 19  بسيار عالي

B 
ضـبط  -امكان استفاده از قلـم نـوري -امكان تغيير صفحه به تخته

امكان نصـب برنامـۀ تبـديل  -يك دوربين عكاسي -اي صداي حرفه
  صوت به متن

 ميليون تومان 18  ميليون تومان 20  خوب

C 
امكـان نصـب  - اي ضـبط صـداي حرفـه - اي سه دوربين عكاسي حرفه

  ميليون تومان 14  ميليون تومان 10  معمولي  كال هندسي امكان اتصال به قلم نوري مجزاهاي رسم منحني و اش برنامه

  ها دچار اشتباه شده است. منافع و هزينه ۀرويكرد فرد به نوع تصميم نادرست بوده و در مقايس) 1  
  وردار است.فرد امكان خريد اين محصول را براي او مشخص كرده كه از بيشترين منافع نيز برخ ۀقيد بودج) 2  
  ها، منافع بيشتر را انتخاب كرده است. منافع و هزينه ۀرويكرد فرد نوع تصميم منطقي بوده و در مقايس) 3  
  ها اشتباه رسم شده، بنابراين او انتخاب نادرستي كرده است. قيد بودجۀ فرد در تعيين ميزان منافع و هزينه) 4  

  485304كد سؤال: 
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  كند؟ يك از عوامل اشاره مي مشخص كنيد هريك از موارد زير دقيقاً به كدام ،هاي غيرمنطقي گيري يج در تصميمبا توجه به عوامل را  -86 11
صورت اينترنتي خريداري كرده كه براي پاي او كوچك است و چون مبلغ زيادي براي اين خريد پرداخته، تصـميم گرفتـه  مريم يك كفش بهالف)   

  خ شده، زمستان امسال نيز استفاده كند.ها سورا  هاي قديمي را كه كف آن كفش
هاي  اندازي كرده و اميدوار است كه با كسب سود باال در ماه وكار پرريسك و پرهزينه راه نژاد با سرمايۀ اندكي كه داشته يك كسب آقاي عليب)   

  وكار بتواند به فعاليت خود ادامه داده و موفق شود. ابتدايي كسب
او با توجه بـه اينكـه  ،كند فعاليت ميعنوان منشي چند سالي است  در يك شركت به ،ارشد مديريت مالي استخانم حسيني كه كارشناس  ج)  

   ش زياد است، حاضر به تغيير شغل خود نيست.ريسك فعاليت در تخصص
  توجه به هزينۀ فرصت -پيروي از وضعيت موجود -صبر زياد) 1  
  قناعت و پذيرش وضعيت فعلي -ي زيادصبر  بي -هاي دررفته توجه به هزينه عدم) 2  
  چسبيدن به وضعيت فعلي -نفس بيش از حد و خودرأي بودن اعتمادبه -هاي دررفته توجه به هزينه) 3  
  »فايده -هزينه«رويكرد منطقي به مفهوم  -هاي دررفته توجه به هزينه -گيري هاي فروش در تصميم اثرگذاري حقه) 4  

  485305كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -87

  كارايي منابع توليد به اين معني است كه ............... الف)   
افزايش منابع و امكانات موجود در يك بنگاه توليدي از طريق يك فناوري نوين امكان توليد هر دو محصول بنگاه را به يك نسبت افـزايش ب)   

  .... داده است در اين صورت ...........
  توان گفت ...............  در رابطه با كارايي منابع و امكانات و رابطۀ آن با نقاط روي مرز امكانات ميج)   
  .نحوي استفاده شوند كه با تغيير در ميزان توليد يك كاال هزينۀ فرصتي به جامعه تحميل نشود هايي كه موجب شود منابع و امكانات به كارگيري موقعيت به الف)) 1  
  يابد. ه، كاهش ميشد  ب) شيب منحني امكانات منفي شده و هزينۀ فرصت يك واحد كاالي بيشتر توليد    
  .ابدي يم شيافزا  شده كارگرفته به امكانات و منابع ييكارا  ميكن حركت امكانات مرز يباال سمت به هرچهج)     
  خطر بياندازد.  منابع شود بدون اينكه ميزان توليد يا شرايط توليد ساير كاالها را بههايي كه موجب استفادٔه بهتر و بيشتر از  كارگيري موقعيت الف) به) 2  
  شود.  جا مي سمت راست خود و به موازات منحني قبلي جابه ب) مرز امكانات به    
  يابد. ه افزايش ميشد  كارگرفته سمت پايين مرز امكانات حركت كنيم، كارايي منابع و امكانات به ج) هرچه به    
  نحوي استفاده شوند كه با تغيير در ميزان توليد يك كاال هزينۀ فرصتي به جامعه تحميل شود.  هايي كه موجب شود منابع و امكانات به كارگيري موقعيت به الف)) 3  
  يابد.  ه كاهش ميشد  بيشتر توليد كاالب) شيب منحني امكانات منفي شده و هزينۀ فرصت يك واحد     
زيـرا سـطح بـاالتري از  ،باشد ولي كارايي نقاط مرزي تا حدودي بيشتر از ساير نقاط مي ،منحني و سمت چپ منحني كارا هستندج) تمام نقاط روي     

  كنند. نياز جامعه را مرتفع مي
  ليد ساير كاالها را بدتر كند.هايي كه موجب استفادٔه بهتر و بيشتر از منابع شود بدون اينكه ميزان توليد را كمتر يا شرايط تو كارگيري موقعيت الف) به) 4  
  شود. جا مي سمت راست خود و به موازات منحني قبل جابه ب) مرز امكانات به    
  ها رعايت شده باشد. يت دارند كه مصالح جامعه در آنحاما نقاطي ارج ،ج) تمام نقاط روي منحني بيانگر كارايي اين منابع هستند    

  485306كد سؤال: 
  باشند؟ ت زير درست ميچند مورد از عبارا  -88

دهندٔه حداكثر امكان توليد شركت با منابع موجود است و جزئيات غيرالزم را نشـان  مرز امكانات توليد يك الگوي اقتصادي است كه نشانالف)   
  دهد. نمي

  براي افراد، هزينۀ فرصتي براي جامعه وجود ندارد. »رايگان«استثنائاً در توليد كاالهاي ب)   
  دهندٔه اين است كه اقتصاد از بيشترين منابع خود استفاده نكرده است. نشان ،در باالي مرز امكانات توليدهر نقطه ) ج  
  دسترس هستند.  غيرقابلد) ناحيۀ خارج از مرز امكانات توليد نقاطي هستند كه با فرض ثابت ماندن منابع كشور،   
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  485316كد سؤال: 
رو در رابطه با كشوري فرضي،  ه نمودار مرز امكانات روبهبا توجه ب -89

  است؟ نادرستكدام گزينه 

جاي توليـد در نقطـۀ ث در  طور كلي بهتر است اين كشـور بـه به) 1  
  نقطۀ ب توليد كند.

تنهـا  و اين كشور منابع كـافي بـراي توليـد در نقطـه ج را نـدارد) 2  
  تواند آرزوي دستيابي به آن را داشته باشد. مي

توان يكـي از كاالهـاي جـو يـا  در هريك از نقاط پ و ت تنها مي) 3  
  گندم را توليد كرد و امكان توليد تركيبي موجود نيست.

تـن  11000 ،فرصت توليد در نقطۀ الف نسبت به نقطۀ ب هزينۀ ) 4  
  باشد. مي» جو«

  485317كد سؤال: 
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عنوان نيروي جديد استخدام كرده است. خانم محمدي حسابدار مـاهري اسـت و  ا بهشركت رهپويان به تازگي خانم محمدي و آقاي سلطاني ر  -90  1212
  اما در امور اداري سابقۀ كاري بيشتري دارد. بر اين اساس پيامد كدام گزينه درست است؟ ،آقاي سلطاني گرچه به حسابداري مسلط است

معناي كاهش توليـد سـاير كاالهـا و  توليد خدمات اين شركت به مند اداري عنوان كار  عنوان حسابدار و آقاي سلطاني به انتخاب خانم محمدي به )1  
  خدمات خواهد بود.

امكان گسترش خدمات حسابداري و پيشرفت و كـارايي چشـمگير شـركت وجـود  عنوان حسابدار  انتخاب خانم محمدي و آقاي سلطاني به )2  
  خواهد داشت.

  توليدات شركت در درون مرز امكانات توليد قرار خواهد گرفت. عنوان حسابدار  و آقاي سلطاني به عنوان كارمند اداري انتخاب خانم محمدي به) 3  
اي روي نمـودار  جا كردن اين انتخاب به نقطه در اين صورت با جابه عنوان كارمند اداري  عنوان حسابدار و آقاي سلطاني به انتخاب خانم محمدي به) 4  

  توليد حركت خواهيم كرد.
  485318ال: كد سؤ

  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه وزن  -91

  ) وزن در شعر جنبۀ تزئيني ندارد.2  ترين و مؤثرترين عامل، وزن است. ) پس از عاطفه مهم1  
  ) وزن جزء طبيعت شعر است.4  ترين عامل پيدايي شعر، وزن است. ) اساسي3  

  362291كد سؤال: 
  ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ شعر زير به» لحن عاطفي«و » ننوع وز « -92

ــدر د  ــد  ري ــان آم ــمغ ــدح ارمي ــت يق  در دس
 

 از نـرگس مسـتش مسـت خوارانيو م ياز م مست 
 

ـــو پ در ـــه ن ـــل ســـمند او شـــكل م ـــنع  داي
 

ـــاال وز  ـــد او ب ـــد بلن ـــنوبر پســـت يق  ص
 

 سـتيهست از خود خبرم چـون ن ميبه چه گو  آخر
 

 نظـرم چـون هسـت يبا و ستين ميبهر چه گو  وز 
 

 حماسي -) دوري و منظم4  شاد -) دوري و منظم3  اميدواري -) كوبنده2  حيرت و تعجب -) كوبنده1  
  368391كد سؤال: 

  كند؟ آن در اثر چيست؟ شعر زير از سعدي چه حالتي را به خواننده منتقل مي -93
ـــور اي صـــنم ـــو ن ـــه چشـــميم و ت ـــا هم  م

 

ــــو دور   ــــد از روي ت ــــم ب ــــنمچش  اي ص
 

ـــــود ـــــه بهشـــــتي ب  روي مپوشـــــان ك
 

ـــنمهر  ـــور اي ص ـــو ح ـــو ت ـــد چ ـــه ببين  ك
 

ــــدمت ــــر خوان ــــتم اگ ــــا گف ــــور خط  ح
 

ــــنم  ــــور اي ص ــــت و قص ــــرك ادب رف  ت
 

  وزن و آهنگ -حيرت و شگفتي) 2    وزن و آهنگ -غم و اندوه) 1  
  وزن و آهنگ -خوشحالي و شادابي) 4    عاطفه و وزن -شادي و نشاط) 3  

  362285كد سؤال: 
  در كدام بيت با توجه به وزن و آهنگ، محتواي غم و اندوه دروني شاعر مشهود است؟ -94

) من آن مرغم كه افكنـدم بـه دام صـد بـال خـود را1
 

هنگـــام كـــردم مبـــتال خـــود را بـــه يـــك پـــرواز بي 
 

ـــــي2 ـــــي م زنم ) هـــــر ســـــحر از عشـــــق دم
 

ـــــــــــر مي  ـــــــــــرمال روز دگ ـــــــــــنوم ب ش
 

) كــــه در جنــــگ هرگــــز نســــازد كمــــين3
 

د باشـــــد دلـــــش پـــــر ز كـــــيناگـــــر چنـــــ 
 

ــــي4 ــــنج نبين ــــي گ ــــل نكن ــــج تحمّ ــــا رن ) ت
 

تــــا شــــب نــــرود صــــبح پديــــدار نباشــــد 
 

  372107كد سؤال: 
  كدام بيت در وزني كوبنده و حماسي سروده شده است، اما محتواي آن پند و اندرز است؟ -95

ـــــي ) 1 ـــــر كس ـــــن راز دل ب ـــــدا مك ـــــو پي ت
 

ــــــرِ   كســــــيهركــــــه او خــــــود نگويــــــد ب
 

ـــــ2 ـــــغ دلي ـــــنفش) ز تي ـــــد ب ـــــوا ش ران ه
 

ــــــــش  ــــــــاني درف ــــــــا كاوي ــــــــد ب برفتن
 

ــــــــپاه از دو روي3 ــــــــروش س ــــــــد خ ) برآم
 

ـــــگ  ـــــردم جن ـــــر از م ـــــان شـــــد پ جوي جه
 

اي صـــنم مـــا همـــه چشـــميم و تـــو نـــور  ) 4
 

ــــــو دور   ــــــد از روي ت ــــــم ب ــــــنم چش اي ص
 

  436239كد سؤال: 
  كدام گزينه از نظر وزن و آهنگ متفاوت با ساير ابيات است؟ -96

ـــــك 1 ـــــدارد) فل ـــــي ن ـــــق محراب ـــــز عش ج
 

خــــاك عشــــق آبــــي نــــدارد جهــــان بــــي  
 

ـــــــي2 ـــــــه ) هم ـــــــويم و گفت ـــــــا گ ام باره
  

ــــــدارها  ــــــر دل ــــــن مه ــــــيش م ــــــود ك ب
  

ســــپرد گفــــت و جــــان مي ) يكــــي تشــــنه مي3
  

ــــــك  ــــــك ني ــــــرد خن ــــــه در آب مُ بختي ك
  

) بــــــه نــــــام خداونــــــد جــــــان و خــــــرد4
  

ــــــــر انديشــــــــه برنگــــــــذرد  كــــــــزين برت
  

  361932كد سؤال: 
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  عاطفي كدام گزينه با بيت زير تناسب بيشتري دارد؟حالت  -97 13
 اي اي رو كه از ايـن دسـت نـه گفت كه سرمست نه

 

 رفــتم و سرمســت شــدم وز طــرب آكنــده شــدم 
 

  

ــــــديم1 ــــــار آم ــــــب ي ــــــر جان ــــــار دگ ) ب
 

ــــــديم  ــــــار آم ــــــوي نگ ــــــر س ــــــره نگ خي
 

كســــي از ظــــنّ خــــود شــــد يــــار مــــنهر) 2
  

ـــــــن  ـــــــن نجســـــــت اســـــــرار م از درون م
  

ــــين 3 ــــر زم ــــير) زدش ب ــــردار ش ــــه ك ــــر ب ب
  

ـــــر  ـــــه زي ـــــد ب ـــــم نمان ـــــاو ه بدانســـــت ك
  

) خانــۀ تــن را بــه جــان آبــاد كــردن مشــكل اســت4
  

بــر ســر ريــگ روان بنيــاد كــردن مشــكل اســت 
  

  361960كد سؤال: 
  شود؟ آرايي (تكرار) مشاهده مي در كدام گزينه آرايۀ واژه -98

ــــتان1 ــــي دلس ــــه مرغ ــــنس طرف ــــت قق ) هس
 

موضـــــــع ايـــــــن مـــــــرغ در هندوســـــــتان 
 

فـــاش شـــديم جوانـــان عشـــق بـــه ســـر پيرانـــه) 2
  

ـــته  ـــوان درگذش ـــت ج ـــر و بخ ـــل پي ـــم وز عق اي
  

ــــاج3 ــــه ت ــــت ك ــــرم پاي ســــرهايي  ) چــــرا نگي
  

چــــرا نبوســــم دســــتت كــــه صــــاحب دســــتي 
  

ــــــــنم4 ــــــــرد در دي ــــــــرد نب ــــــــرد ن ) م
  

ــــــــــردٔه دردم  ــــــــــق و م ــــــــــتۀ عش كش
  

  420785كد سؤال: 
  خورد. چشم مي به» آرايي واژه«ايۀ گزينۀ ............... آر  جز بهها  در همه گزينه - 99

دســـت آيــــد به ) آدمــــي در عــــالم خاكــــي نمي1
 

ــــي  ـــو آدم ـــاخت وز ن ـــد س ـــر بباي ــــي ديگ عالمـ
 

ـــــير2 ـــــيرناخورده س ـــــتم ش ـــــا رس ـــــو ب ) ت
  

ميــــــان را ببســــــتي چــــــو شــــــير دليــــــر 
  

ــان3 ــن جه ــد در اي ــت نگنج ــاني اس ــل، آن جه ) گ
  

ـــال گـــل  ــــد، خي ـــال چـــه گنجـ ــــم خي در عالــ
  

ــــص4 ـــود) عـ ــــه معجـــز ب ــــرفتن نـــ ــــر گــ ا ب
  

ـــــا  ـــــد عصــ ــــرد بايـــ ــــا ك ـــــي اژده همــــ
  

  420787كد سؤال: 
  .آرايۀ تكرار وجود دارد............... گزينه  جز بهها  در همه گزينه - 100

) بــس پنــد كــه بــود آن گــه در تــاج ســرش پيــــدا1
 

ــو اســت اكنــون در مغــز ســرش پنهـــان  صــد پنــد ن
 

گريــد خنــدي كــاين جــا ز چــه مي) بــر ديــدٔه مــن 2
  

ـــان  ــود گريــ ــا نش ــاين ج ــده ك ــر آن دي ـــد ب گرين
  

ـــك3 ــاجوران، اينـ ــد آن ت ــا رفتن ــه كج ــي ك ) گفت
  

ـــدان  ــتن جاويــ ــت آبس ــاك اس ــكم خ ــان ش ز ايش
  

) تـــا سلسلــــۀ ايـــوان بگســــــست مـــداين را4
  

ــه، چــون سلســله شــد پيچــان  در سلســله شــد دجل
  

  420789كد سؤال: 
  شود؟ آرايي ديده مي م بيت واژهدر كدا -101

) نرويــــد از گــــل مــــن جــــز گيــــاه بــــدنامي1
 

ـــوي  ـــار مج ـــاك خاكس ـــن خ ـــالمت از اي ـــل س گُ
 

ــــواب2 ــــهو ص ــــود و س ــــد ش ــــو ج ــــو ت ) له
  

ــــــواب  ــــــان و ث ــــــۀ احس ــــــو ماي ــــــزل ت ه
  

ــــد3 ــــدرين معنــــي مگــــر صــــد جــــان برن ) ان
  

مــــرد آن دان كــــو بــــه پــــيش از مــــرگ مــــرد 
  

ــــرد4 ــــل خ ــــم اه ــــه چش ــــي ب ــــي درآي ) ك
  

ــــــو  ــــــس خــــــرد ت ــــــاق و نف فروشــــــي نف
  

  420793كد سؤال: 
  آرايي مشهودتر است؟  در كدام بيت آرايۀ واج -102

ـــالمي شـــدم دشـــمن1 ـــا ع ـــو ب ـــه دوســـتي ت ) ب
 

ــو را  ــا مــن اســت ت ــدانم كــه ب چــه دشــمني اســت ن
 

) مخــور بــه مــرگ شــهيدان كــوي عشــق افســوس2
  

ـــتند  ـــت پيوس ـــه دوس ـــي ب ـــتان حقيق ـــه دوس ك
  

ـــم3 ـــپ را و خ ـــرد چ ـــتون ك ـــت ) س ـــرد راس ك
  

خــــروش از خــــم چــــرخ چــــاچي بخاســــت 
  

) غبــــار راه طلــــب كيميــــاي بهــــروزي اســــت4
  

ـــــويم  ـــــت آن خـــــاك عنبـــــرين ب غـــــالم دول
  

  362330كد سؤال: 
  شود؟ آرايي در صامت و مصوت بلند ديده مي در كدام گزينه واج -103

ـــدار حيتســـب ۀرشـــت) 1 اگـــر بگسســـت معـــذورم ب
 

ســـاق بـــود نيميســـ يســـاق ســـاعدانـــدر  دســـتم 
 

ـــهيچشـــمم از آ ) 2 ـــالش گشـــت ن داران خـــط و خ
 

ــــبم  ــــه ل ــــربا  از بوس ــــاد اني ــــش ب ــــر و دوش ب
 

جهــان نــدارد ليــجمــال جانــان م يجــان بــ) 3
 

ـــر  ـــه ا ه ـــكس ك ـــدارد ني ـــه آن ن ـــا ك ـــدارد حق ن
 

تر خـــوش دميـــســـخن عشـــق ند  ياز صـــدا) 4
 

گنبــــد دّوار بمانــــد نيــــكــــه در ا  يادگــــار ي 
 

  370347كد سؤال: 
  يافتۀ حكمي و اندرزي در دورٔه اول شعر فارسي كيست؟ قصايد كمال نخستين سرايندٔه -104
  ) كسايي مروزي4  ) ناصرخسرو قبادياني3  ) رودكي سمرقندي2  ) شهيد بلخي1  

  361754كد سؤال: 
  اي براي متن زير است؟ كدام اثر نمونه -105
  »هاي منثور جاي دارد. عات در ميان اندرزنامهاند. اين قط در شعر پهلوي برخي از قطعات، بازماندٔه اشعار تعليمي و اخالقي«  
  شب  ) هزار و يك4  ) اوستا3  ) درخت آسوريك2  ) كليله و دمنه1  

  361783كد سؤال: 
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه شعر قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم  -106  1414
  ها كارگيري انواع توصيف ) به2    ) توجه بيشتر به واقعيت بيروني1  
  ها و اندرزهاي عرفاني ) توصيه4    سادگي فكر و رواني كالم )3  

  361697كد سؤال: 
  ؟ متن زير به معرفي كدام زبان فارسي پرداخته است -107
ت كه هاي شاهان هخامنشي اس ها و نامه مانده از اين زبان فارسي، فرمان جاي . آثار بر ) رايج بود . م ق 330تا  559اين زبان در دورٔه هخامنشيان («  

   ». به خط ميخي نوشته شده است
  ) فارسي دري4  ) پارسي ميانه3  ) فارسي باستان2  ) پارتي1  

  362144كد سؤال: 
  ؟نداردهاي زير به شاعران قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم هجري اشاره  يك از گزينه كدام -108
  ودكي سمرقندير  -) فرخي4  عطار -) ناصرخسرو3  منوچهري -) كسايي2  عنصري -) فردوسي1  

  361696كد سؤال: 
  ؟ است نادرستكدام گزينه دربارٔه زبان ميانه يا پهلوي  -109
 ، زبان رسمي دورٔه ساساني بود. ) اين زبان1  
  ، ميان فارسي باستان و فارسي نو (دري) قرار دارد. ) اين زبان2  
 ) آثاري كه به اين زبان نوشته شده، بيشتر آثار ديني زردشتي است.3  
  آثار فراواني در نظم و نثر از اين زبان تا امروز باقي مانده است.) 4  

  362117كد سؤال: 
  است؟ نادرستمعرفي كدام اثر  -110

  اي از مقدمۀ آن باقي مانده است. شاهنامۀ ابومنصوري: موضوع اين كتاب، تاريخ گذشتۀ ايران است؛ امروزه فقط چند صفحه) 1  
  به زبان عربي نوشته بود.» الرسل و الملوك تاريخ «عنوان  تحتآن را ابوعلي بلعمي تاريخ بلعمي: تاريخ مفصلي كه ) 2  
  اي كه رنگ و بوي ديني داشته و در اصل به زبان پارتي بوده است. دينيغير  يادگار زريران: از آثار) 3  
  انشمندان آن را به فارسي برگرداندند.جرير طبري به زبان عربي نوشته، اما جمعي از د تفسير طبري: اثري كه اصل آن را محمدبن) 4  

  380763كد سؤال: 

  
  شود؟ ها ديده مي ها و صخره هاي متعددي بر ديوارٔه كوه ها و گوردخمه برجسته ها، نقش نوشته در كدام مناطق ايران، سنگ -111

  لرستان -گيالن -خوزستان) 2    كرمانشاه -همدان -فارس) 1  
  هرمزگان -ايالم -اصفهان) 4  مركز ايران -آذربايجان -تان و بلوچستانسيس) 3  

  315387كد سؤال: 
  المللي تبديل شد؟ واسطۀ داشتن موقعيت مناسب سياسي و جغرافيايي، به يكي از مراكز بزرگ تجارت بين در عصر باستان، كدام شهر به -112

  ) بابل4  ) هگمتانه3  ) موهنجودارو2  ) جيرفت1  
  383754كد سؤال: 

  باشد؟ اجتماعي كاهنان در كدام تمدن مي  متن زير مربوط به موقعيت -113
كرد و از قدرت و ثروت زيادي برخوردار بـود. كاهنـان، در آغـاز پيشـوايي دينـي و  عنوان واسطۀ ميان مردم و خدايان عمل مي كاهن اعظم به«  

  »فرمانروايي سياسي را با هم برعهده داشتند.
  درٔه سند) 4  سومر )3  نيونا ) 2  مصر) 1  

  382530كد سؤال: 
  است؟ كدام قديم بابل سلسلۀ رواي فرمان مشهورترين -114
  ) نبونيد4  ) حمورابي3  ) آشوربانيپال2  ) سارگن1  

  372135كد سؤال: 
  است؟ مصر باستان تاريخ از دوره كدام به مربوط فراعنه قدرت اوج -115
  عصر پيامبران) 4  جديد اتوريامپر ) 3  ميانه دورٔه) 2  قديم امپراتوري) 1  

  315442كد سؤال: 
  كدام مورد، ويژگي تقويم دوران اسالمي ايران است؟ -116
  شمسي در ايران رسميت يافت. 1304شماري خورشيدي قمري در سال  ) گاه1  
  شماري هجري خورشيدي در ايران رسميت يافت. شمسي، گاه 1304) در سال 2  
  شماري اوستايي در ايران رواج يافت. هجري قمري بر اساس گاه شماري ) در دوران اسالمي، گاه3  
  شماري دوازده حيواني و هجري خورشيدي در ايران منسوخ شد. شمسي، گاه 1304) در سال 4  

  314025كد سؤال: 
  رديد؟شماري هجري قمري رايج گ ايران، در كنار گاه هايي است كه در دورٔه اسالمي  شماري كدام گزينه از جمله گاه -117
  ) مسيحي4  ) يزدگردي3  ) بابلي2  ) اوستايي1  

  314046كد سؤال: 
  شد؟ سال يك ماه به دوازده ماه سال اضافه مي 120هاي زير، هر  يك از تقويم در كدام -118
  اوستايي) 4  جاللي) 3  بابلي) 2  مصري) 1  

  337783كد سؤال: 
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  اند؟ ترتيب كدام شناسان به مراحل كار باستان -119 15
  استخراج و تنظيم اطالعات -حفاري -كشف و شناسايي) 2  مشخص كردن عمر اثر -شناسايي و كشف -استخراج و حفاري )1  
  حفاري -شناسايي و كشف -استخراج منابع تاريخي) 4  استخراج منابع -شناسايي و كشف -مشخص كردن عمر اثر) 3  

  315389كد سؤال: 
  كند؟ تكميل ميدرستي  را به  رو روبهكدام گزينه جدول  -120
  پترزبورگ سن -پاريس -لندن) 1  

  پاريس -لندن -نيويورك) 2  

  پاريس -نيويورك -پترزبورگ سن) 3  

  لندن -پترزبورگ سن -پاريس) 4  
  315393كد سؤال: 

  اند؟ بوده شناسايي قابل انشناس باستان براي راحتي به زير باستاني آثار از يك كدام -121
  شهر سوخته -جيرفت تمدن) 2    جمشيد تخت - جيرفت تمدن) 1  
  بستان طاق -جمشيد تخت) 4    بستان طاق -سوخته شهر) 3  

  288620كد سؤال: 
  كنند، چه نام دارند؟ مي مواردي كشف در و مطالعه را تاريخي و باستاني آثار آنجا شناسان در باستان كه جاهايي -122
  شناسي هاي باستان  ) كارگاه4  ها ) موزه3  هاي باستاني ) تپه2  هاي باستاني محوطه )1  

  297231كد سؤال: 
  وجود آوردند؟ پس از مرگ فرعون آمِن هوتپ چهارم، كاهنان مصري چه تغييري در اوضاع ديني مصر به -123
  پرستي  ) رواج يگانه2    ) ترويج دوبارٔه چندخدايي1  
  ) تعلق هر خدا به يك شهر4  ندگي پس از مرگ) ترويج اعتقاد به ز 3  

  377906كد سؤال: 
  كند؟  ترتيبِ درستي تكميل مي ترين پيامدهاي كشاورزي هستند، به كدام گزينه، مراحل زير را كه مهم -124
  (؟) گيري تجارت  شكل (؟)  توليد مازاد بر نياز  (؟)  كشاورزي و دامداري   
  گيري شهرها و تأسيس تمدن شكل -تخصصي شدن كارها -دن روستاهاوجود آم جانشيني و به ) يك1  
  وجود آمدن روستاها جانشيني و به يك -شدن كارها تخصصي -گيري شهرها و تأسيس تمدن ) شكل2  
 گيري شهرها و تأسيس تمدن شكل -وجود آمدن روستاها جانشيني و به يك -) تخصصي شدن كارها3  
 تخصصي شدن كارها -گيري شهرها و تأسيس تمدن شكل -وستاهاوجود آمدن ر  جانشيني و به ) يك4  

  377911كد سؤال: 
  باشد؟ هاي تقويم اوستايي و تقويم هجري خورشيدي مي كدام مورد، از شباهت -125
   است. مشابه شماري گاه دو هر در سال، هاي ماه ) نام2  ) مبدأ هر دو تقويم، به تخت نشستن پادشاهان است.1  
  سال، يك سال كبيسه دارند. 4شماري در هر  ) هر دو گاه4  شود. مي تقسيم روزه 30 ماه 12 به سال دو، هر ) در3  

  297743كد سؤال: 

  
  دهد؟  ارائه مي» موقعيت جغرافيايي«تري از مفهوم  كدام گزينه تعريف جامع -126
  ) محل قرار گرفتن هر پديده در سطح كرٔه زمين2  يي) محل دقيق هر مكان با توجه به طول و عرض جغرافيا 1  
  هاي طبيعي يا انساني ) محل قرار گرفتن هر مكان نسبت به پديده4  هاي طبيعي ) محل قرارگيري هر پديده يا مكان نسبت به پديده3  

  484838كد سؤال: 
  اشاره دارد؟» ب«و » الف«ه موارد ترتيب ب سرزمين ايران، كدام گزينه به» مطلق«با توجه به موقعيت جغرافيايي  -127

  درجه 40عرض  -درجه 63) طول 1  

  درجه 25عرض  -درجه 44) طول 2  

  درجه 44طول  -درجه 40) عرض 3  

  درجه 63طول  -درجه 25) عرض 4  
  484839كد سؤال: 

  تري داشته است؟توجهي وجود دارد؛ كدام گزينه در اين مسئله تأثير بيش قابل وهوايي در كشور ما ايران تنوع آب -128
  هاي ايران (كوه، دشت، جلگه) ) تنوع ناهمواري2  ) تفاوت شدت و ميزان بارندگي در نقاط مختلف1  
  ) گستردگي ايران در طول و عرض جغرافيايي4  هاي هواي متنوع به كشور ) ورود توده3  

  484840كد سؤال: 

  

  نام موزه  نام محل
  آرميتاژ  الف
  متروپوليتن  ب
  لوور  ج
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  ها تفاوت دارد؟ ند؛ كدام گزينه با ساير گزينهكن هاي زير موقعيت جغرافيايي ايران را بيان مي عبارت -129  1616
  ) ايران در جنوب منطقۀ معتدلۀ نيمكرٔه شمالي قرار دارد.2    ) ايران در غرب قارٔه آسيا قرار دارد.1  
  قرار دارد. فارس خليج) ايران در شمال پهنۀ آبي 4  ) ايران در جنوب درياي مازندران قرار دارد.3  

  484841كد سؤال: 
  كند؟ ينه براي كشورها امكان روابط بازرگاني بيشتري فراهم ميكدام گز  -130
  هاي ريلي ) راه4  هاي آبي ) راه3  هاي زميني ) راه2  هاي هوايي ) راه1  

  484842كد سؤال: 
  ؟آيد نميهاي آزاد به حساب  كدام گزينه از جمله مزاياي دسترسي به آب -131
  ) دسترسي به منابع معدني4  ) دستيابي به منابع غذايي3  دفاعي كشور ) افزايش قابليت2  ) ارتباط با ساير مناطق جهان1  

  484843كد سؤال: 
  كند؟ درستي بيان مي كدام موارد، داليل موقعيت نسبي ممتاز ايران را به -132
  هاي فسيلي توجه سوخت ب) وجود منابع قابل    الف) قرارگيري در غرب قاره آسيا  
  السرطان رت با مدار رأست) مجاو     پ) مجاورت با درياي عمان  
  ج) قرارگيري در جنوب درياي خزر    ث) قرارگيري در شمال تنگۀ هرمز  
  ث -) الف4  ث -) پ3  ب -) الف2  ج -) ت1  

  484844كد سؤال: 
  اشاره دارد؟ فارس خليجدليل اصلي ارزش سياسي منطقۀ  كدام گزينه به -133
  كرده است.) درآمدهاي نفتي آن را به يك بازار مصرف مهم تبديل 1  
  ) بخش بزرگي از منابع انرژي جهان را در خود جاي داده است.2  
  ) بين سه قارٔه آسيا، افريقا و اروپا نقش ارتباطي مهمي دارد.3  
  ) در قلب ناحيۀ جغرافيايي جهان اسالم قرار دارد.4  

  484845كد سؤال: 
  بديل كرده است؟ترين آبراهۀ راهبردي جهان ت كدام ويژگي، تنگۀ هرمز را به مهم -134
  ) اتصال درياي عمان به اقيانوس هند 2  فارس خليجعنوان دروازٔه خروجي نفت  ) ايفاي نقش به1  
  ) اهميت راهبردي آن در قلب ناحيۀ فرهنگي جهان اسالم4  ) بازار مصرفي بزرگ كشورهاي پيرامون آن3  

  484846كد سؤال: 
  ............. براي ايران اهميت نظامي پيدا كند.موجب شده كه ..» وجود سواحل با قابليت دفاعي« -135
  فارس خليج) 4  ) تنگۀ هرمز3  ) درياي خزر2  ) درياي عمان1  

  484847كد سؤال: 
  چه تعداد از موارد زير موجب شده درياي خزر از موقعيت نسبي بااليي برخوردار باشد؟ -136
  ب) سواحل دفاعي    الف) منابع نفت و گاز  
  ت) بازار مصرف كشورهاي آسياي ميانه    ويارپ) منابع سرشار خا   
  هاي مختلف ج) اهميت ارتباطي ميان قاره    هاي آزاد ث) دسترسي به آب  
  چ) اهميت سياسي و فرهنگي   
  مورد  3) 4  مورد 4) 3  مورد 5) 2  مورد 6) 1  

  484848كد سؤال: 
  ت؟كدام گزينه مهمترين عامل تشخيص و جدايي هر كشور از كشور همسايه اس -137
  ) فضاي جغرافيايي4  ) نظام سياسي3  ) مرز2  ) فرهنگ1  

  484849كد سؤال: 
  است؟ رستدكدام گزينه در رابطه با مرزهاي ايران  -138
  همسايه است. 14كيلومتر مرز مشترك با  8755) ايران داراي 1  
  ترين مرز را با عراق دارد. ترين مرز را با كشور كويت و طوالني ) ايران كوتاه2  
  گيرند. مرزهاي دريايي از نظر درصد در رتبۀ دوم مرزهاي ايران قرار مي) 3  
  شود. ) مرزهاي ايران به سه دستۀ خشكي، آبي و هوايي تقسيم مي4  

  484850كد سؤال: 
  ترين دليلي كه پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را موردبررسي قرار دهد، چيست؟ مهم -139
  كند. مي ) نسبت به موضوع اطالعات بيشتري پيدا1  
  شود كه انجام اين پژوهش چه اهميتي دارد. ) متوجه مي2  
  كند. هاي قبلي استفاده مي ) از دستاوردهاي پژوهش3  
  .برد سؤالي كه برايش پيش آمده، قبالً پاسخ گرفته يا خير ) پي مي4  

  484851كد سؤال: 
  دارد؟ در عبارت زير، چند اشتباه دربارٔه مرحلۀ اول پژوهش جغرافيايي وجود -140

دليل مشخص نبودن نتيجۀ تحقيـق، بهتـر اسـت از  صورت واضح و در قالب جمالت خبري بيان كند. به در گام اول پژوهشگر بايد مسئله را به«  
پرسد انجام اين پژوهش چه اهميتي دارد؟ مطالعۀ سابقه و پيشينۀ پژوهش هم در  جمالت كلي استفاده شود. در اين مرحله پژوهشگر از خود مي

  »رسد. بندي اطالعات مي افتد و پس از آن نوبت به طبقه مين مرحله اتفاق ميه
  ) چهار اشتباه4  ) سه اشتباه3  ) دو اشتباه2  ) يك اشتباه1  

  484852كد سؤال: 
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17   
ها كـه شـيؤه  آن دسته از پديدهگيرند؟  رار ميچيزهايي هستند و به چه صورت پيش روي ما ق كنند، محصول چه ها رعايت مي آدابي كه انسان -141

  ناميم؟ گيرند را چه مي انجام كنش اجتماعي هستند و موردقبول افراد جامعه قرار مي
 هنجار اجتماعي -پذيري كنترل اجتماعي و جامعه -هاي اجتماعي ) پديده1  
 ارزش اجتماعي -پذيري كنترل اجتماعي و جامعه -هاي اجتماعي ) كنش2  
 اجتماعي ارزش -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي ش) كن3  
 اجتماعي هنجار -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي ) پديده4  

  427561كد سؤال: 
  درستي اشاره كرده است؟ هاي اجتماعي به كدام گزينه به سه ويژگي ارزش -142
  هايي مطلوب و خواستني  دهپدي -موردتوجه و پذيرش بودن -) تداوم بخشيدن به عقايد اجتماعي1  
 ها  گرايش و تمايل داشتن افراد جامعه نسبت به آن -هاي اجتماعي محقق ساختن پديده -هايي مطلوب و خواستني ) پديده2  
 ها گرايش و تمايل داشتن افراد جامعه نسبت به آن -موردتوجه و پذيرش بودن -هايي مطلوب و خواستني ) پديده3  
 هاي اجتماعي  محقق ساختن پديده -تداوم بخشيدن به عقايد اجتماعي -ها تن افراد جامعه نسبت به آن) گرايش و تمايل داش4  

  427580كد سؤال: 
  كند؟ هاي اجتماعي، ارائه مي كدام گزينه توضيح مناسبي براي دليل معنادار بودن پديده -143
  كنند.  ) زيرا افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي1  
 آورند. وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان را پديده) زي2  
 شود. هاي اجتماعي محقق نمي يك از ارزش گيرد و هيچ ) زيرا اگر كنش اجتماعي نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي3  
 اند. اند يا آثار و پيامدهاي كنش هاي اجتماعي يا خود كنش ) زيرا تمامي پديده4  

  427581كد سؤال: 
  اند، كدام گزينه است؟ وجود آورده ها را به هايي كه آن هاي اجتماعي از انسان مرور مستقل شدن پديده نتيجۀ به -144
  ها هاي اجتماعي بر افراد و كنش اجتماعي آن ) تأثير پديده2  هاي اجتماعي در ارتباط با يكديگر وجود آمدن پديده ) به1  
  ها و زندگي انسان هايي براي كنش ها و محدوديت ) ايجاد فرصت4  ماعي از طريق كنش اجتماعيها و هنجارهاي اجت ) تحقق ارزش3  

  427696كد سؤال: 
  است؟ نادرستهاي اجتماعي  گيري پديده شكل فرايندهاي زير در ارتباط با  يك از گزينه كدام -145
  ها و هنجار اجتماعي  ارزش ) كنش اجتماعي 1  
  ها و هنجارها به افراد انتقال ارزش جتماعي پذيري و كنترل ا  جامعه) 2  
  تبديل كنش فردي به كنش اجتماعي ) آگاهي و ارادٔه كنشگر ناظر به ديگران 3  
  تحقق يك هنجار ) اعتقاد به رعايت حق تقدم هنگام سوار شدن به اتوبوس 4  

  427964كد سؤال: 
  هاي اجتماعي هستند؟ ترتيب چه نوع پديده شده به هاي مشخص در متن زير عبارت -146
ابتداي مجلس در اولين  هماناحترام به حضار و به هم نريختن مجلس شود كه افراد بسياري در آن حضور دارند، او براي  فردي وارد مجلسي مي«  

  »اي وارد نشود. ؛ تا به ادامۀ مجلس خدشهنشيند كند، مي مكاني كه پيدا مي
  هنجار -) ارزش4  نماد -) هنجار3  ارزش -) هنجار2  هنجار -) نماد1  

  428206كد سؤال: 
  كنيد: معيّناقسام كنش را در موارد زير  -147
   دستگيري از مستمندان  
   بلند شدن از روي صندلي به احترام فردي ديگر  
   هاي آمازون پردازي دربارٔه جنگل خيال  
  فردي -فردي -) بيروني4  ونيبير  -اجتماعي -) فردي3  دروني -اجتماعي -) بيروني2  دروني -فردي -) دروني1  

  427348كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با مفهوم جهان  -148
  رود. كار مي هاي بزرگ به اي است كه معموالً براي اشاره به مجموعه ) جهان واژه1  
  دهند. هاي اجتماعي، جهان اجتماعي را شكل مي ) مجموعۀ پديده2  
  ا موجودات زنده مقايسه كرده است.) سعدي جهان اجتماعي را ب3  
  جهان اجتماعي، وجود اعضاي مختلف است.مهم  ) ويژگي4  

  427342كد سؤال: 
  است؟ نادرستعنوان اعضاي جهان اجتماعي، كدام گزينه  آموزان به در ارتباط با كارگران، كشاورزان و دانش -149
 يابند. ن راه ميعضويت جهان اجتماعي را پذيرفتند به آ  كه  يها هنگام ) آن1  
  ) متناسب با نقش خود از حقوق و تكاليفي برخوردارند.2  
 گيرند. عهده مي ) بعد از پذيرش عضويت جهان اجتماعي، نقشي را به3  
  آورند اعتباري و تكويني است. وجود مي ها به ) جهان اجتماعي و نظمي كه آن4  

  427361كد سؤال: 
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  كند؟ كامل مي درستي جدول را كدام گزينه به -150  1818
  اعضاي مختلفي دارند )الف  
  نظم )ب  
  ارتباط اعضا با يكديگر )ج  
  تكويني بودن نظم )د  
  آگاهي و اراده بر اساسگيري  شكل )ه  
  د -ج -ب -) خصوصيات موجودات زنده: الف2  ه -د -ب -) خصوصيات جهان اجتماعي: الف1  
  ه -د -ج -) خصوصيات موجودات زنده: الف4  ه -د -ج -صوصيات جهان اجتماعي: الف) خ3  

  428215كد سؤال: 
  گيرد؟ ها براي رسيدن به چه هدفي صورت مي بندي كردن توسط انسان دسته -151
  ) رهايي از سردرگمي و ايجاد نظم2    ) رسيدن به معيار و قاعده1  
  مسير مقابل) كشف مشكالت 4    ها بندي پديده ) طبقه3  

  427979كد سؤال: 
  شوند؟ هاي طبيعي چگونه وارد جهان اجتماعي مي پديده -152
  هاي اجتماعي انسان باشند. حاصل كنش كه  ي) هنگام1  
  هاي اجتماعي انسان تبديل شوند. مانند احترام به قانون به فضاي كنش كه  ي) زمان2  
  نند.ك واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان پيدا مي ) به3  
  واسطۀ تغيير ارزش و نگاه انسان ) به4  

  427976كد سؤال: 
  هاي زير در ارتباط با گسترٔه جهان اجتماعي درست است؟ يك از گزينه كدام -153
  توانند وارد جهان اجتماعي شوند. هاي طبيعي هستند و نمي ) زلزله و خشكسالي پديده1  
  سازد. هاي اجتماعي آنان را دگرگون مي دهد و كنش هاي زندگي آدميان را تغيير مي ها و ارزش آرمان) شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبيعي، 2  
  توانند به آن راه يابند. هاي ديگر نمي هاي اجتماعي است و پديده ) گسترٔه جهان اجتماعي صرفاً شامل پديده3  
  ها ندارند. هاي اجتماعي انسان اي در كنش كننده د و تأثيرات تعيين) موجودات طبيعي و ماوراي طبيعي بيرون از جهان اجتماعي قرار دارن4  

  427975كد سؤال: 
  ريزد؟  مي چگونه جهان اجتماعي فرو -154
  نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا آن را به نسل بعد منتقل سازد. كه  ي) در صورت1  
  سل ديگر منتقل كند.نتواند فرهنگ خود را از طريق وراثت از نسلي به ن كه  ي) در صورت2  
  هاي بعدي توانايي در حفظ آگاهي فردي و خصوصي خود در نسل عدم) 3  
  توانايي در تكوين و حفظ نظم بين اعضاي جهان اجتماعي عدم) 4  

  427954كد سؤال: 
  در ارتباط با جهان اجتماعي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -155
   ؟اعتباري بودن نظم جهان اجتماعي به چه معناست 
   گيرد از چه نوعي است؟ آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي 
   گيرد؟ تداوم جهان اجتماعي به چه شكلي انجام مي  
 هاي اجتماعي ديگر از طريق اثرگذاري و اثرپذيري در ارتباطات با جهان -مشترك و عمومي -آيد وجود مي ها به ) با قرارداد انسان1  
 هاي بعد با انتقال فرهنگ به نسل -فردي و اجتماعي -آيد وجود مي ها به د انسان) با قراردا2  
 هاي اجتماعي ديگر از طريق اثرگذاري و اثرپذيري در ارتباطات با جهان -فردي و اجتماعي -گيرد ها شكل مي ) با آگاهي و ارادٔه انسان3  
 هاي بعد با انتقال فرهنگ به نسل -مشترك و عمومي -گيرد ها شكل مي ) با آگاهي و ارادٔه انسان4  

  427628كد سؤال: 

  
  آيد؟ كار مي بندي درست از مفاهيم به هايي در يك دسته چه نسبت -156
  تساوي -) عموم و خصوص من وجه2    تساوي -) عموم و خصوص مطلق1  
  تباين -) عموم و خصوص من وجه4    تباين -) عموم و خصوص مطلق3  

  364447كد سؤال: 
  هاي فرضي، رابطۀ .............. برقرار است. هاي واقعي دارد و ديگري فقط مصداق بين دو مفهوم كلي كه يكي فقط مصداق -157
  ) تباين4  ) تساوي3  ) عموم و خصوص مطلق2 وجه ) عموم و خصوص من1  

  372190كد سؤال: 
  گانه در كدام مباحث منطقي است؟هاي چهار  حيطۀ اصلي كاربرد مفاهيم كلي و نسبت -158
  مفهوم و مصداق) 4  تعريف و اقسام قضايا) 3  تصديق و استدالل) 2  الفاظ و معاني) 1  

  364500كد سؤال: 
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ثـال آن هر طبقه نسبت به طبقۀ ديگر زيرمجموعۀ خود، بايد رابطۀ ............... وجود داشته باشد كه م مفاهيم، در بندي صحيح از در يك طبقه -159 19
 ............... است.

 ها ماهي > داران مهره > جانواران > گياهان > موجودات مادي > موجودات -) عموم و خصوص مطلق1  
 ها ماهي > داران مهره > جانواران > جانداران > موجودات مادي > موجودات -) تباين2  
 ها  ماهي > داران مهره > وارانجان > جانداران > موجودات مادي > موجودات -) عموم و خصوص مطلق3  
 پرندگان > داران مهره > جانواران > گياهان > موجودات مادي > موجودات -) تباين4  

  364455كد سؤال: 
فروخت. وقتي خريدار جعبه را به منزل برد و باز كـرد متوجـه شـد » كل جعبه سالم است«ميوه فروشي يك جعبۀ ميوه را با قيد اين شرط كه  -160

 اي كرده است؟ فروش چه مغالطه ها فاسد هستند. ميوه وهنصف مي
  ) اشتراك لفظ4  كلمات ينگارش) 3  ) توسل به معناي ظاهري2  ريابهام در مرجع ضم) 1  

  364391كد سؤال: 
  شود؟» اشتراك لفظ«كدام عبارت ممكن است موجب مغالطۀ  -161
  بر سر باورهايت ايستادگي نكن!) 2    ) مثل ديگران تنبل نباش!1  
  از ما عكس گرفت.) 4    نالي؟ از چه مي) 3  

  364399كد سؤال: 
  ضروري است؟» شيؤه نگارش كلمات«رعايت كدام موارد براي پرهيز از مغالطۀ  -162
  هاي مبهم پرهيز از واژه -معنا پرهيز از كاربرد كلمات هم -امالي درست واژه) 1  
  ئم سجاونديعال -پرهيز از كاربرد كلمات دو اماليي -كتابت درست) 2  
  گذاري  حركت -پرهيز از الفاظ مشترك -قواعد نگارشي) 3  
  هاي اماليي پرهيز از غلط -عالئم ويراستاري -گذاري حركت) 4  

  364407كد سؤال: 
  پردازيم، چيست؟ دليل اينكه در علم منطق به قواعد صرفي و نحوي نمي -163
  علم منطق به زبانوابستگي  ) عدم2  وابستگي اين قواعد به يك زبان خاص) 1  
  وابستگي لفظ به معنا) 4    وابستگي مفهوم به مصداق ) عدم3  

  364412كد سؤال: 
  بندي درست، مناسب هستند؟ كدام دسته از مفاهيم زير براي استفاده در يك طبقه -164
  معلم -زن -شترمرغ -گياه -زرافه -انسان -آموز دانش -حيوان -مرد -) موجود زنده1  
  كرد زبان -لُر نژاد -قزويني -همداني -زبان فارس -كُرد نژاد -زبان آذري -زنجاني -نشاهيكرما -) انسان2  
  سرو -سنگ -كاج -آب مقطر -مجسمه -آب -چوبي -آب ناخالص -درخت -) جسم3  
  ضلعي پنج -الساقين مثلث متساوي -ذوزنقه -بيضي -مستطيل -چندضلعي -دايره -مربع -مثلث -) شكل4  

  364474كد سؤال: 
  هر مفهومي، در واقع عبارت است از ...............  -165
 لفظي كه مصداق خارجي دارد.) 2   شود. آنچه معنايش درك مي) 1  
  دانيم. كه معنايش را مي اي ءشي) 4   لفظي كه در ذهن بيايد.) 3  

  364492كد سؤال: 
  است؟ » سنگ«دهندٔه مصاديق  نشان شدٔه كدام گزينه ، قسمت رنگي»مرمر«و » سنگ«بر اساس رابطۀ بين دو مفهوم  -166

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

  372192كد سؤال: 
  ؟شوند نميطبقه  م كدام گزينه قطعاً همكار برده باشيم، مفاهي بندي از مصاديق، به اگر مفاهيم هر گزينه را در يك طبقه -167
  مهندس  -بنّا -) كارگر4 گليم -ملحفه -) پتو3  ريشه -برگ -) درخت2 راه راه -سياه -) سفيد1  

  372193كد سؤال: 
  توانيم بگوييم ............... ه، ميشد  بندي دربارٔه يك دسته از مفاهيم طبقه -168
  ) هيچ مفهومي با مفهوم ديگر مصداق مشترك ندارد.2  ا يكديگر ندارند.) اقسام مختلف هر مفهوم، وجه اشتراكي ب1  
  ) مفاهيم درون يك طبقه، هيچ مصداق مشتركي ندارند.4  ترين مفهوم، هيچ وجه اشتراكي با مفاهيم ديگر ندارد. ) خاص3  

  364503كد سؤال: 
  ..... و ............... است.همانند نسبت مفاهيم ..........» گل آقا«و » آقاي گل«نسبت دو مفهوم  -169
  يار غار پيغمبر -) يار غار4  رگ غيرت -) مويرگ3  شاه فقيد -) شاه شهيد2  اين متهم موردنظر -) بزهكار1  

  372201كد سؤال: 
  درست است؟» جزئي«و » كلي«كدام گزينه دربارٔه مفاهيم  -170
  شان داد.توان با اشارٔه انگشت ن هاي جزئي را مي هاي مفهوم ) فقط مصداق1  
  ) نسبت مفهوم جزئي و مفهوم كلي، عموم و خصوص مطلق است.2  
  هاي هر مفهوم كلي، بيش از هر مفهوم جزئي است. ) تعداد مصداق3  
  ) مفهومي كه فرض مصاديق متعدد برايش محال است، حتماً جزئي است.4  

  372203كد سؤال: 
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 روز در دو، گزینـه ۴ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ ذرآ  ۲۸ جمعه

 ــش ــوز دان ــ آم ــت ی،گرام 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 ــــو  رم ــــهگز یتســــا وب وارد ر)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 ۳ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه 

 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. 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( ۳ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  1 فارسي 5و  3، 2هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432517كد سؤال: 

  تاق، آزمندمولع: بسيار مش    تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت  
  عامل: حاكم، والي    طالع: سرنوشت، بخت  

  1فارسي  5و  3، 2هاي  درس* حيطه: كاربرد * دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432259كد سؤال: 

  هايي كه معناي مقابل آن نادرست است، عبارتند از: واژه  
آنكه خواهـان زوال آن  كار كرده/ غبطه: رشك بردن، حال و روز كسي را آرزو داشتن، بيشرف: آبرو، بزرگواري/ نموده: نشان داده، ارائه كرده، آش  

  باشيم.
   1 فارسي 5 و 3هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -3

  /بهبود432493كد سؤال: 

  است.» اجل«نادرست و درست آن » عجل«كلمۀ » ب«در بيت   
  است.» هر خص«نادرست و درست آن » رهسخ«كلمۀ » د«در بيت   

  1 فارسي 5و  3، 2هاي  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -4
  /بهبود479519كد سؤال: 

   .معني آباداني است به» عمارت«نادرست است و مناسب عبارت » امارت«در اين گزينه   
  1فارسي  5درس اربرد * ك: حيطه* ساده : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5

  /بهبود432492كد سؤال: 

  عوعو غرش  -سگان استعاره از فرومايگان/ تضاد: شيران » سگان«استعاره از پهلوانان و جوانمردان و » شيران«استعاره:   
  هر دو آرايه وجود ندارد. 4استعاره و در گزينۀ  3تضاد و در گزينۀ  2در گزينۀ   

  هاي ادبي جامع آرايه*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  431861كد سؤال: 

  اغراق: بدل شدن گردباد به گرداب از گريه (ب)  
  تشبيه: چراغِ عشرتم (من همانند چراغِ عشرتم)/ عشرت مانند چراغي است/باده همانند روغنِ چراغ است. (د)  
  خندٔه شيرين و تلخي سخن)آميزي هست:  هاي رنگين (الف) (در بيت ج نيز حس آميزي: گريه حس  
  حسن تعليل: دليل تلخي سخن شاعر، زهر بر لب داشتن از معشوق است. (ج)  
  )هاستعاره: آيينه استعاره از دل است. (  

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  432474كد سؤال: 

  
  

  ها در ساير ابيات: به مشبّه و مشبّه  
  خار و خس) -دريا)، (ما -سيل)، (عدم -: (عمر1 گزينۀ  
  باران) -گل)، (اشك چشم -دشت)، (غم -الله)، (درد -: (من2 گزينۀ  
  ديوانه) -: (ما3 گزينۀ  

  
  1 فارسي 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -8

  /امال431438كد سؤال: 

  مضارع التزامي هستند. 4در گزينۀ » بََرد«هر دو فعل   
  باشند.  مي» ماضي ساده«در ساير ابيات افعال از نوع   

  1 فارسي 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9
  479494كد سؤال: 

  شده نيستند: كدام مطابق الگوي خواسته هيچ كار رفته كه دو گروه اسمي به 3در گزينۀ   
  صفت اليه)  مضاف اسم ( حُسنِ اخالقِ جميل: اسم  -1  
  صفت روي زيبا: اسم  -2  
  وجود دارد:» اليه مضاف صفت  اسم «ها الگوي  در ساير گزينه  
  : چشم آهوانۀ او1گزينۀ   
  : چيدن اين گل2گزينۀ   
  : گل سيراب او4گزينۀ   

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1زينۀ پاسخ: گ -10
  479455كد سؤال: 

معني  ها بـه كار رفته: دلم به توبه در فصل بهار شبيه است، اما در ساير گزينـه به» شبيه است«معني  به 1رديف شعر است و در گزينۀ » ماند مي«  
  كار رفته است. به» ماند باقي مي«

  به مشبّه  مشبّه
  طفل  ما

  مكتب  جهان
  اديب  عشق
  شنبه  هجر
  آدينه  وصل
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  1 فارسي 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -11
  479504كد سؤال: 

  خودحسابي است؛ يعني: 2مفهوم مشترك حديث صورت سؤال و گزينۀ   
 دل شــو حســاب خــود اينجــا كــن آســوده

 

ــــود را  ــــار خ ــــزا ك ــــه روز ج ــــيفكن ب  م
 

  1 فارسي 3درس *  كاربرد: حيطه * ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12
  479464كد سؤال: 

سـخن از دعـاي طـول عمـر بـراي  1شود، امـا در گزينـۀ  مفهوم آباد شدن جهان با عدل ديده مي ،همانند بيت سؤال 4و  3، 2هاي  در گزينه  
  منصب دادگستر است. صاحب

  1 فارسي 5درس *  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -13
  479514كد سؤال: 

شمول بودن مرگ است و اينكه باالخره  ها جهان ارزد، اما مفهوم ساير گزينه ناگوار بودن مرگ است و اينكه زيستن به مردنش نمي 1ينۀ مفهوم گز   
  بندند: همه روزي از اين جهان رخت برمي

 بـاش به هست و نيست مرنجان ضمير و خـوش مي
 

 كه نيستي است سـرانجامِ هـر كمـال كـه هسـت 
 

  1 فارسي 5درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -14
  479502كد سؤال: 

 4و  3، 1هاي  شاعر از بخت و اقبال نامساعد خود گله دارد و معتقد است يك روز شاد هم نداشته است در حالي كه مفهوم مشترك گزينـه 2در گزينۀ   
  .ماند و نبايد به آن اعتماد كرد ه روزگار هميشه بر يك حالت نميثباتي احوال عالم است و در هر سه بيت سخن از اين است ك بي

  1 فارسي 5درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -15
  479450كد سؤال: 

يد ستمگران عمر بيشتري گو  شاعر مي 3گيرد، اما در بيت  گردد كه ستم دامن ستمگر را مي شود و بيان مي در همۀ ابيات بر نتايج ظلم تأكيد مي  
  نسبت به ستمديدگان دارند.

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: دانش * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۳۵۴۱۱۷کد سؤال: 

 /)۳و  ۱هـای  (رد گزینـه» سحاباً: ابر« /)۳(رد گزینۀ » انگیزد تُثیُر: برمی« /)۲(رد گزینۀ » الّریاح: بادها« /)۳و  ۱های  (رد گزینه» فرستد یُرسل: می«  

 )۳(رد گزینۀ » گسرتاند یَْبُسُط: می«

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۵۳۸۸۰کد سؤال: 

 /)۱ۀ جمـع مؤنّـث سـامل (رد گزینـ »هـا مَثـراِت: میوه« /)۳و  ۲های  زینهفعل مضارع صیغۀ متکلّم وحده (رد گ »نگرم کنم، می أَنظُُر: نگاه می«  

  )۱جمع مکّرس (رد گزینۀ » هایش أَنُعم: نعمت« /)۳و  ۲های  (رد گزینه »کنم کنم، سپاسگزاری می أَشکُُر: تشکّر می«

   ۱ن عربی، زبان قرآ  ۳و  ۲های  مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۷۵۳۷۷کد سؤال: 

   »سـّموها: او را نامیدنـد« /)۳و  ۱هـای  گزینـه(رد  »بـازیکن آمـادۀ تـیم مـا العبة فریقنا الجـاهزة:« /)۳و  ۱های  (رد گزینه »تالیّ نشاط: فعّ «  

  )۳و  ۲های  (رد گزینه »اإلعصار األصفر: گردباد زرد« /)۲و  ۱های  ه(رد گزین

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳متوسط * حیطه: کاربرد * درس  مشخصات سؤال: ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۷۲۲۲۲کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ) الحظنا: مالحظه کردیم۲  

ق: باور می۳     : اینههذ /کنی ) تصدِّ

  ).) مرافقنا: همراهامن (مفرد است۴  

   ۱آن عربی، زبان قر  ۳  مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۷۵۳۸۲کد سؤال: 

  »گوییم ما را مرشّف فرمودید! آیند، می که مهامنان به خانۀ ما می  هنگامی«  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ها مجّوزی برای سکونت همشهریان در کشورشان است! ) گذرنامه۱  

  افتد! فاق میدر اقیانوس کبیر اتّ  »جشن باران ماهی«) پدیدۀ ۲  

  وگو دربارۀ کاری خاص است! برای گفتوجو، بسنت درها  ) جست۴  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۱۵۶۵۳کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  های مدرسه بعد از پایان ساعت کار مدرسه!  ) بسنت در اتاق۱  

  های بهداشتی!  ها در رسویس ) انداخنت زباله۲  

  رو!  ها (تیرهای) برق در پیاده هداری از درختان و ستون) نگ۳  

  ها!  ) خاموش کردن کولر و چراغ۴  
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 ترجمۀ منت:  

   ه را در سال هشتم هجری فتح کردنـد! حضــرت آدممه واقع است! مسلامنان مکّۀ معظّ شود و در مکّ الحرام نامیده می کعبه، بیت«

کمـک بـه او  آن را بازسـازی کـرد و فرزنــدش حضــرت اسـامعیل  ت ابـراهیم ر ـس حضـپس ،ه کعبه را بنا منودـنخستین کسی بود ک

 ،بهـرتین فرصـت اسـت تـا در آن چرخند! حـجّ  مه میبینیم در حالی که پیرامون کعبۀ معظّ  مردم را می !کرد! بلندی کعبه شانزده مرت است می

  »شوند! مسلامنان مرتکب می است که دشمنان اسالم در حّق مسلامنان یکدیگر را بشناسند و [بهرتین فرصت] برای شناخت ظلمی 
  ۳۲۲۶۴۲کد سؤال: 

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۲۲۶۴۳کد سؤال: 

  تنهایی بازسازی نکرد بلکه پرسش به او کمک کرد! کعبه را به حرضت ابراهیم   

  ا: ه ترجمۀ سایر گزینه  

  ) مسلامنان مکّه را قبل از سال دهم هجری فتح کردند!۱  

  ) بلندی کعبه بیشرت از دوازده مرت است!۲  

  ) حّج بهرتین فرصت است تا مسلامنان مظلوم را بشناسیم!۴  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۲۲۶۴۴کد سؤال: 

  ها:  ینهترجمۀ گز  

  کند! به ما برای آشنایی و شناخت دشمنان کمک می ) حجّ ۱  

  است! ) وحدت مسلامنان از اثرهای حجّ ۲  

  ترسند! ) دشمنان از اجتامع مسلامنان می۳  

  شوند! ظلمی را مرتکب منی ) دشمنان اسالم در موسم حجّ ۴  

   ۱، زبان قرآن عربی ۳مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۲۲۶۴۵کد سؤال: 

الغیـر  ؛ فعل مضارع صیغۀ متکلّم مع»بینیم نُشاهُد: می« /)۳ماضی استمراری (رد گزینۀ  فعل مضارع  ؛ کان »کرد کاَن یُساعُد: کمک می«  

  تعریف: شناساندن /نکته: تعرّف علی: شناخنت /)۴و  ۳های  (رد گزینه

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳وار * حیطه: کاربرد * درس مشخصات سؤال: دش ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۲۲۶۴۶کد سؤال: 

  است. » افتعال«فعل مضارع از باب » یرتکب«تنها فعل   

   ۱عربی، زبان قرآن  ۲مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۱۵۶۴۸کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

  آیند.) اعداد یک و دو قبل از عدد می ) کتاباِن إثناِن (معدود۱  

  آیند.) صورت جمع می به ۱۰تا  ۳) سبعة رجاٍل (معدود اعداد ۲  

  آید.) صورت مفرد می به ۹۹تا  ۱۱) تِسٌع و تسعون بقرًة (معدود اعداد ۳  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۲۶۴۲۸کد سؤال: 

  ها:  بررسی گزینه  

  »إفتعال«من باب  ) یَْنَتِرصوَن: مزید ثاليثّ ۲    ) یَنَصُح: مجرّد ثاليثّ ۱  

  »إنفعال«من باب  ) إنقطََعْت: مزید ثاليثّ ۴  »إفتعال« من باب إنتِرشوا: مزید ثاليثّ ) ۳  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۲۲۶۴۰کد سؤال: 

  إستَمعنُتَّ  ÂòI¶) تَْسَتِمْعَن ۱  

  »اِْسَتمع، یَستمُع، اِستِمْع، إستامع (إفتعال)«  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۵۳۳۴۵کد سؤال: 

  »آموخته خواهید شد َسوَف تََتَخرَّجون: دانش«  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۳  مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * درس ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  /بهبود401905كد سؤال: 

  است. » استفعال« مزید از باب فعل ماضی ثاليثّ » إستعمر«  

 

  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -31
  478347كد سؤال: 

 از و دهند يم قرار خود هدف و معبود را ايدن ها، هوس در فرورفتن ليدل به ندارند) يقلب باور و مانيا  معاد، به اعتقاد رغم يعل كه يساند (كافرا نيا   
  .ندارد معاد منكران با يتفاوت كه است يا گونه به آنان رفتار و يزندگ رو، اين از و شوند يم غافل آخرتخدا و  ادي
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  )3(درس  1ه: دانش * دين و زندگي حيط*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -32
  291649كد سؤال: 

  داليل اثبات روح، ثابت بودن خود (منِ ثابت) و رؤياي صادقه است.  
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  دانش :حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -33

  377969كد سؤال: 
ذكر نموده است كه خود دليلي است براي اصالت رؤياهاي راسـتين از  هايي از رؤياهاي صادقه را قرآن كريم در ماجراي حضرت يوسف  نمونه  

  ديدگاه قرآن كريم.
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -34

  414279كد سؤال: 
   كند. هايي دارد كه او را از ساير موجودات جدا مي انسان سرمايه  
   .توانايي درك واقعيات، تفكر و انديشه، در ارتباط با بعد روحاني (غيرجسماني) است  
  )3 درس( 1 زندگي و ندي *اربرد كه: حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -35

  465255كد سؤال: 
  آمده است. 3بنا شده كه توضيح آن در گزينۀ » من ثابت«قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پايۀ پذيرش   
  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -36

  320375كد سؤال: 
  »معلول«امروز (قيامت) خود را سرزنش كنيد نه مرا.  » علت«(اختيار در دنيا). گويد اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد  شيطان مي  
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -37

  472594كد سؤال: 
   :در بيت  

ـــت ـــدي داش ـــان بلن ـــاك تن ج ـــتي خ  پس
 

 مجتمـــع شـــد خـــاك پســـت و جـــان پـــاك 
 

             
      جسم    روح  

  به ابعاد وجود انسان كه متشكل از جسم و روح است، اشاره شده است.  
    دنبال كماالت نامحدود است و توانايي درك واقعيـات و تفكـر و انديشـه را بـه مـا  دهد. به مي» گيري تصميم«و » انتخاب«روح به ما توانايي

كند و اگر به فضيلت آراسته شـد، مقـرب درگـاه خـدا و مسـجود  ميهاي اخالقي را كسب  ها و رذيلت بخشد. همين بعد است كه فضيلت مي
  شود. فرشتگان مي

  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -38
  406731كد سؤال: 

خواهم به من كمك نمايـد تـا  م و از خدا ميكن ام، خود را مالمت مي آورم كه در فالن زمان مرتكب خطايي شده ثابت بودن خود: وقتي به ياد مي  
  دانم. ام را از خود مي رساند كه رفتار گذشته ها مي ام را جبران كنم. اين گذشته

  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -39
  476922كد سؤال: 

  )و ما يهلكنا (معلول) الّا الدّهر (علت)( دانند  وزگار را عامل نابودي خود ميسورٔه جاثيه، منكرين معاد گذشت ر  42بنا بر آيۀ   
  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -40

  437572كد سؤال: 
   نمايد. آيۀ شريفه اشاره به پيامد اول ديدگاه معتقدين به معاد مي  
العـاده و همتـي  روشنايي و فراگير شدن زندگي از شور و نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار كه فـرد در آن، داراي انـرژي فوق باز شدن پنجرٔه اميد و  

  برد. ناپذير است و از كار خود لذّت مي خستگي
   نمايد.  ها به پيامد دوم ديدگاه معتقدين، يعني نهراسيدن از مرگ و ثمرات آن اشاره مي ساير گزينه  

  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرده: حيط*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4گزينۀ پاسخ:  -41
  409394كد سؤال: 

  »:24جاثيه، «بنا بر آيۀ شريفۀ   
شـويم و مـا را  ميريم و [گروهي] زنده مي [كافران] گفتند: زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست. همواره [گروهي از ما] مي(  

   ).هاست گويند، بلكه فقط ظن و خيال آن اين سخن را از روي علم نميكند. البته  زگار نابود ميفقط گذشت رو 
  )4(درس  1سؤال: دشوار * حيطه: استدالل * دين و زندگي  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -42

  383962كد سؤال: 
    از ديدگاه پيامبركننـد. ايـن  اند و بهتر از ديگران خود را بـراي آن آمـاده مي گترين مؤمنان، كساني هستند كه فراوان به ياد مر  ، باهوش

  شود. با ايمان به خدا و روز قيامت و عمل صالح ايجاد مي )من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً ...(آمادگي براي مرگ مطابق آيۀ شريفۀ 
    كننـد،  رد. اين نترسيدن به اين معنا نيست كه آنان آرزوي مـرگ مييكي از ثمرات اعتقاد به معاد اين است كه انسان ديگر ترسي از مرگ ندا

تر خـدا را  اي كامـل  ها، با اندوخته خواهند تا بتوانند در اين جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان بلكه آنان از خداوند عمر طوالني مي
رونـد، نـه  فراد فقط در دوراهي عزت و ذلت به استقبال شـهادت ميدقت كنيد كه اين ا مالقات كنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. 

  هميشه.
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : قسمت دوم نادرست است.1گزينۀ   
  : قسمت اول نادرست است.2گزينۀ   
  : قسمت اول نادرست است.3گزينۀ   
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  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -43
  /بهبود380871كد سؤال: 

مفهـوم  ، بيانگر ديدگاه معتقدين به معاد دربارٔه مـرگ اسـت، هـم1شده در گزينۀ  اين آيه بيانگر ديدگاه اعتقاد به معاد است كه با روايت مطرح  
  باشد. مي

  )2 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -44
  320360كد سؤال: 

  به قسمت تدبر توجه شود:   
    ها، پشت به حق كردند، شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده  كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن(، سورٔه محمّد: 25آيۀ

  )و آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است
  )2 درس( 1 دگيزن و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -45

  315179كد سؤال: 
  ها: بررسي گزينه  
ها تمام شده و اختيار ديگر نقشي  تواند نجات يابد، يعني فرصت : وقتي انسان ديگر توان كمك كردن به كسي را ندارد و شيطان هم نمي1گزينۀ   

  ندارد.
  دهندٔه صدق وعدٔه الهي و خلف وعدٔه شيطان است. : نشان2گزينۀ   
  باشد. هندٔه اختيار انسان در گناه كردن در دنيا ميد  : نشان3گزينۀ   
  كند. تواند انسان را مجبور به گناه كند، بلكه فقط او را وسوسه مي : بيانگر اين مطلب كه شيطان نمي4گزينۀ   

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

  297172كد سؤال: 
  كنيم. استفاده مي» be going to«وقتي براي انجام كاري در آينده، قصد و برنامۀ قبلي وجود دارد، از توضيح:   
   1زبان انگليسي  1درس برد * كار : حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -47

  288257كد سؤال: 
  ترجمه:  
  A: »زند. يك نفر در مي«  
  B: » را باز خواهم كرد.من در«  
  بريم. كار مي گرفته شده به حاضر  را براي تصميم و قصدي كه در حال Willتوضيح:   
   1زبان انگليسي  1درس ات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * مشخص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -48

  372257كد سؤال: 
  ها را قطع كردند. ديدٔه اسب از پاهاي آسيب ترجمه: هنگامي كه مسابقات غيرانساني (وحشيانه) تمام شد، آن مردها يكي  
  درست است. 4گزينۀ  ،قاعده توضيح: با توجه به كاربرد اسامي جمع بي  

   1 انگليسي زبان 1درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -49
  314062كد سؤال: 

  ترجمه:   
  :A .ما واقعاً گرسنه هستيم  
  :B كنيم. تقسيمك را به سه قسمت توانيم كي خب، ما مي  
  ) تقسيم كردن4  ) خراب كردن3  ) شكار كردن2  ) افزايش دادن1  

   1 انگليسي زبان 2درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -50
  338510كد سؤال: 

  زاند.جوشان زانويش را سو  مايعكرد، او گريه كرد چون  ترجمه: وقتي كه در آشپزخانه آشپزي مي  
  ) ارزش4  ) عالمت3  مرغ ) تخم2  ) مايع1  

   1زبان انگليسي  1درس * حيطه: دانش *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  314063كد سؤال: 

  ترجمه:  
  A :شما براي سفر به ايران چيست؟ برنامۀ  
  B.خب، قصد دارم اول به تهران بروم و بعد به اصفهان :  
  اصطالح ،) عبارت4  ) توجه3  ) اطالعات2  ) برنامه1  
   1ان انگليسي زب 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  288870كد سؤال: 
  Aهفتۀ گذشته شما كجا رفتيد؟ :  
  B رفتيم تا دربارٔه ستارگان و سيارات ياد بگيريم. رصدخانه: ما به يك  
  ) برج4  ) موزه3  ) مدار2  ) رصدخانه1  
   1 انگليسي زبان 2درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2سخ: گزينۀ پا -53

  291669كد سؤال: 
  است. تعجبجاي نياورد، جاي بسي  ترجمه: اگر كسي شكر خداي را به  
  ) قدرت4  ) خلق3  ) شگفتي، تعجب2  ) اميد1  
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  1انگليسي  زبان 1* درس  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -54
  288255كد سؤال: 

  قصد دارم به مدرسه بروم. فرداخرم بخاطر اينكه  امروز تعدادي كتاب، دفترچه و خودكار ميترجمه:   
  است. 4گزينۀ  ،كند و قيد زمان مناسب آن اين تست دربارٔه آينده صحبت مي  
  ) فردا4  ) دو بار در هفته3  ) االن، حاال2  ) هرروز1  
  ترجمۀCloze Test:  

هسـتند. بعضـي از  متفـاوتروي اين سياره،  ٔهكنند. موجودات زند است كه مخلوقات در آن زندگي مي اي سيارهدانيم كه زمين تنها  همه مي
كننـد تـا اطالعـاتي  ها تـالش مي دانند. آن ها هستند. دانشمندان تعداد اين مخلوقات را نمي كوچكي ميكروب ها اما بعضي به بزرگي وال ها به آن

  جو كردن هزاران مكان عجيب در درياهاست.و  ترين قسمت، جست كنند، اما سخت آوري جمعاش  هدربار 
   1پاسخ: گزينۀ  -55

  324925كد سؤال: 
 ) آسمان4  ) مايع3  ) خورشيد2  ) سياره1  
   4پاسخ: گزينۀ  -56

  324926كد سؤال: 
 ) مختلف4  مدرن ،) جديد3  ) مهم2  دقيق ،) با دقت1  
   2پاسخ: گزينۀ  -57

  324928د سؤال: ك
 ) دفاع كردن4  ) محافظت كردن3  آوري كردن ) جمع2  ) چرخيدن1  

  320242كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

تر از پلوتون است، بنابراين آن يـك  سيارٔه پلوتون نهمين و آخرين سياره از خورشيد در منظومۀ شمسي است. ماهِ كرٔه زمين در واقع بزرگ
را ديدنـد.  آنها براي اولين بـار بـا تلسـكوپ  ين سخت تالش كردند تا نامي براي اين سياره انتخاب كنند، آنسيارٔه كوچك است. مردم كرٔه زم

ها نبايد آن را يك سياره بنامند چـون  گويند كه آن مد. برخي از مردم مياسپس يك دختر يازده ساله فكر كرد كه آن را براي اولين بار پلوتون بن
  اي ديگر متفاوت است.ه مدارش نسبت به مدار سياره

   1پاسخ: گزينۀ  -58
  320243كد سؤال: 

  هاي زير در مورد پلوتون درست است؟ يك از جمله ترجمه: كدام  
  ترين سياره به خورشيد است. ) نزديك2  ) دورترين سياره از خورشيد است.1  
  ) مدار گردش آن مانند گردش ديگر سيارات است.4    تر از كرٔه ماه است. ) بزرگ3  
   2پاسخ: گزينۀ  -59

  320245كد سؤال: 
  كند؟ اي اشاره مي به چه كلمه 3در خط » it«ترجمه: كلمۀ   
  ) ماه4  ) نام3  ) سياره2  ) زمين1  

   1پاسخ: گزينۀ  -60
  320246كد سؤال: 

  ...............گويند نبايد آن را يك سياره بناميم، چون  ترجمه: بعضي از افراد مي  
  ترين سياره است. ) كوچك2  چرخد. ور خورشيد ميروشي متفاوت به د ) به1  
  ) مداري مشابه دارد.4    ) دورترين سياره است.3  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 )3، درس 1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: ساده *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61

  426293كد سؤال: 
0P(x)اي نظيـر  گيري، معادلـه مشـترك هاي معادلـه و مخرج  ابتدا با توجه به خاصـيتهاي گويا،  هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  

Q(x)
 

0Q(x)شرط اينكه  آيد به دست مي به  0، وقتي معادله جواب دارد كهP(x) آوريم. از بـين  دسـت مـي هاي اين معادلـه را به ، سپس ريشه

P(x)كنيم كه مخرج  هايي را قبول مي ، آنآمده دست بههاي  يشهر 
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  توان نوشت: با توجه به نكته مي  
¥oTz¶ Zoh¶x x x ( x ) (x ) x x x x

x x x x x

x x

          
        

    

     

2 3 2 3 4 2 3 4 2 71 0 0 0 04 4 4 4 4
72 7 0 2

  

  قبول است. كند، پس قابل ، مخرج كسرها را صفر نميآمده دست بهچون جواب   
 )3، درس 1(فصل  1ه * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار مشخصات سؤال: ساد ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62

  426782كد سؤال: 
  گيريم. داريم: در نظر مي 1xو  xدو عدد متوالي را   

1 1 1
1 56

x
x x
  


1 x  1 1 1 1 56 7 1 81 56 1 56 x(x ) x , x

x(x ) x(x )
         

 
   

7پس مجموع اين دو عدد برابر    8 15  .است  
  )3، درس 1(فصل  1: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار مشخصات سؤال ▲  2پاسخ: گزينۀ  -63

  426363كد سؤال: 
P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك مخرجهاي معادله و  هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  

Q(x)
 دست  به 0

Q(x)شرط اينكه  آيد. به مي  P(x)وقتي معادله جواب دارد كه  0  هاي  آوريم. از بين ريشـه دست مي هاي اين معادله را به است، پس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج كسر  هايي را قبول مي ، آنآمده دست به
Q(x)

  را صفر نكنند. 

xازاي  كند، پس به جواب معادله در معادله صدق مي      ، تساوي بايد برقرار باشد:4
xx a a a a a a

x x
      

                 
   

41 1 1 1 4 1 1 3 1 1 11 1 5 42 2 1 4 2 2 4 1 2 2 5 5   

  )3، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64
  426469كد سؤال: 

  گيريم: مي مشترك مخرجابتدا كل عبارات را به يك سمت تساوي برده و   
3 3 3 2 42 2 0 0 3 2 4 04 4 4 4

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

     
             

   
   


              
 

x
x x x x (x )(x )

x

2 2
1

3 6 8 0 6 5 0 1 5 0
5

   

  است. 6ها برابر  قبول است، لذا مجموع ريشه هر دو جواب قابل  
  )3، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  426874كد سؤال: 
  باشد: 5ايد مجموع اين دو عبارت برابر دهيم. ب نمايش مي Aعبارت گوياي دوم حسين را با   

2 2 2 26 15 6 15 10 15 6 15 165 52 3 2 3 2 3 2 3
x x x x x x x x xA A A A

x x x x
        

        
   

   

  )2، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * رياضي و آمار  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66
  424319كد سؤال: 

  برسانيم و با دو طرف تساوي جمع كنيم، پس داريم:  2را محاسبه و به توان  xكافي است نصف ضريب   

x x (x )       2 24 4 3 4 2 3 4   
  بنابراين:  

 k  4  
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  )2، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67
  420340كد سؤال: 

  حل اول:  راه  

22هاي معادلۀ  ابتدا ريشه   3 1x x   آوريم: دست مي را به  
2 22 3 1 0 4 9 4 2 1 1x x b ac ( )( )           

1
1 2

2

3 1 14
3 1 12

4 2

xbx , x
a x

          


   

  هاي اين معادله برابر است با: مجموع ريشه  
1 31 2 2    

 هاي معادلۀ جديد برابر است با: پس مجموع ريشه  
3 722 2    

  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه حال تك  
                   



x
x x x x

x

12 1 2
2

3 1 1
34 22 3 1 0 1 3 1 214

  1: گزينۀ  

1
1 2

2

33 12 0 22 22
x

(x )(x ) x x
x

        
 

  2: گزينۀ  

          
 

x
x x x x

x

12 1 2
2

5 72 7 5 0 9 2 21
  3: گزينۀ  

1
1 2

2

1 31 2 5 0 5 22

x
(x )( x ) x x

x

 
      



  4: گرينۀ  

  درست است. 3بنابراين گزينۀ   
  حل دوم:  راه  

2هاي معادلۀ  ريشه 2xو  1xنكته: هرگاه    0ax bx c    :1باشند، آنگاه 2
bx x
a

    

22در معادلۀ    3 1x x    ،1با توجه به نكته 2
3
2x x   هاي معادلۀ  واحد اضافه كنيم، مجموع ريشه 2خواهد بود. اكنون اگر به اين مقدار

1جديد برابر با  2
3 722 2x x     ها برابر  مجموع ريشه 3ها در گزينۀ  است. حال با توجه به گزينه 

b
a

7
  باشد. مي 2

  )2، درس 1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68
  426295كد سؤال: 

  حل اول: راه  
2 دوم درجهنكته: معادلۀ    0ax bx c    2داراي ريشۀ مضاعف است كه: زماني 4 0b ac     
  كنيم: ابتدا معادله را ساده مي  

  2 2 21 3 2 1 3 2 4 0(x ) k x x k x x k              
  توان نوشت: مطابق نكته مي  

  20 2 4 1 4 0 4 4 16 0 4 12 3( ) ( k ) k k k                   
  حل دوم: راه  

x)2نكته: معادلۀ    a) k   0زماني داراي ريشۀ مضاعف است كهk 2صورت  . به عبارت ديگر بايد معادله به 0(x a)  .باشد  

21صورت  با توجه به نكته بايد معادله به   0(x )  :باشد، پس  
  3 0 3k k     
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  )2درس  ،1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد *  مشخصات سؤال: متوسط * ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
  426577كد سؤال: 

واحد كاال)  x(درآمد حاصل از فروش  R(x)واحد كاال) و  x(سود حاصل از فروش  P(x)واحد كاال)،  x(هزينۀ توليد  C(x)نكته: بين سه تابع   
  رابطۀ زير برقرار است:

P(x) R(x) C(x)    
اين شركت توليدي در هر ماه    300 30   كند، پس هزينۀ توليد آن ماهانه برابر است با: الستيك توليد مي 9000

C(x)تومان  , , , ,  9000 400 000 3 600 000 000   
R(a)                                در نظر بگيريم، درآمد اين شركت توليدي برابر است با: aاگر قيمت فروش هر كاال را    a 9000   
,تومان                  توان نوشت: بنابراين مي   , , a , , , a , , , a ,     1 800 000 000 9000 3 600 000 000 9000 5 400 000 000 600 000   

  )2، درس 1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
  426578كد سؤال: 

  آوريم: دست مي شده را به ابتدا مساحت هر دو مثلث رنگ  
  

  
  
  
  
  

  بنابراين:  
x x xS S x x           

2 2 2 21 2 8 8 8 16 44 4 2   

xتواند منفي باشد، پس  طول ضلع نمي    4 است. 16و مساحت آن برابر  4قبول نيست. بنابراين طول ضلع مربع برابر  قابل  
 )3، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71

  420444كد سؤال: 
24xروز و علي كار را در  xاگر فرض كنيم رضا كار را در     دهد و كل كار را  روز انجام ميA توان نوشت: واحد در نظر بگيريم، مي  

2 2

1 1 1 1 1 1 9 24 9 240 024 9 24 9 24 9 9 24
9 216 9 24 216 60 09 24 9 24

A A A (x ) x x(x )
x x x x x x (x)(x )

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

   
          

   

      
   

 

   

  حاصل كسري صفر است كه صورت آن برابر صفر باشد، پس:  

2 186 216 0 18 12 0 12
x

x x (x )(x )
x
 

          
   

12xتواند منفي باشد، بنابراين فقط  دانيم تعداد روز نمي مي    قبول است. در نتيجه علي كار را در  قابل 12 24   دهد. روز انجام مي 36
  )3، درس 1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

  426601كد سؤال: 
  گيريم:  مي مشترك مخرجاز سمت چپ معادله،   

x x(x ) (x ) x x xx x x (x )
x x x
      

          
  

2 21 3 1 3 13 3 3 4 1 3 33 3 3  

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

x


               
2 2 24 1 3 9 7 10 0 2 5 0 5  

  بنابراين دو ريشۀ مثبت دارد.   
  )3، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -73

  420446كد سؤال: 
Aر ابتدا بايد هر نفر صورت سؤال د با توجه به  

n
2ساعت براي انجام پروژه زمان صرف كند. بعد از رفتن دو نفر به هر شخص  

A
n 

ساعت جهت  

24يابد كه مطابق فرض سؤال  انجام پروژه اختصاص مي
A  بيشتر ازA

n
  است، پس: 

1 1 1 2 1 2 1
2 24 2 24 2 24 2 24

A A A n n
n n n n n(n ) n(n )

 
        

   
   

IÄ
n n

n(n ) n n (n )(n )
n n

   
            
     

2
8 0 8

48 2 2 48 0 8 6 0
6 0 6

   

8nتواند منفي باشد، بنابراين فقط جواب  چون تعداد نفرات نمي    قبول است. قابل  

x
2

x

x
2 xx xS


 

2
1

2
2 4

x x
xS


 

2
2

2 2
2 4

x
2

x
2

x



 

 

 
  

  |
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۱۱

 )3، درس 1(فصل  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -74
  420400: كد سؤال

0P(x)اي نظير  گيري به معادله مشترك هاي شامل عبارت گويا، با مخرج نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0رسيم كه با شـرط  ميQ(x)  هاي  ريشـه

0P(x)  .جواب معادله است  

مطابق نكته، ابتدا صورت كسر   
2
2

5 6
2

x x
x ax

 

 
   دهيم: را برابر صفر قرار مي 

                  2 5 6 0 3 2 0 3x x (x )(x ) x           
3xمطابق صورت سؤال      2تنها جواب اين معادله است. براي اينكهx  ازاي آن صفر شود، پس: قبول نباشد، بايد مخرج كسر به قابل  

22 2 2 0 4 2 2 0 2 2 1( ) a( ) a a a             
  )2، درس 1(فصل  1رياضي و آمار حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: دشوار *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -75

  كنيم: هر دو معادله را حل ميابتدا   
  448470كد سؤال: 

(Âÿ¹¶ ¾º » SLX¶ ¾º)x
(m )x x x[(m )x ]

(m )x x
m


         

     

2
0

1 8 0 1 8 0 81 8 1
  

(Âÿ¹¶ ¾º » SLX¶ ¾º)x
mx x x(mx )

mx x
m


      

  

2
0

18 0 18 0 1818  

  منظور از ريشۀ مثبت يا منفي، ريشۀ غيرصفر معادالت مذكور است كه طبق فرض سؤال داريم:  
m (m )( m) m

m m m m m m
   

           
  

28 18 4 9 4 9 510 5 1 9 5 41 1 1  

¥oTz¶ ¾±μ] jIdUHm m m m m m (m )( m )             2 29 9 5 5 4 0 5 18 9 0 3 5 3 0  

ازاي اين مقدار،  (چون به
8

1x
m



 مقداري منفي خواهد شد.) غ ق ق 

m m

m m

    
 

   

3 0 3
35 3 0 5

  

8البته پس از تشكيل معادلۀ    18 101m m


 


  ن نمود.ها را در اين معادله امتحا  توان اعداد موجود در گزينه مي 

 
  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76

  485295كد سؤال: 
باشند و  كسي يا كساني مي شده چه وكار محصول توليد كند صاحب يا صاحبان كسب مفهوم اقتصادي است كه مشخص مييك  »سازمان توليد«  

كند و به ايـن ترتيـب موجـب تقسـيم انـواع  ها و سهم دريافتي از سود مشخص مي ها و ريسك نقش هريك از منابع توليد را در پذيرش هزينه
  شود. هاي مختلف مي وكار به مدل كسب

  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77
  485309كد سؤال: 

دار را نيز به نسبت سهم او در  دار در بخشي از شركت است و ميزان مشاركت سهام سهام يك سند مالكيت براي بيان مالكيت نسبي سهامالف)   
  كند. شركت بيان مي

داليلـي هريـك از هـم  تواند وارد قرارداد با يك شركت ديگر شده و حتي بـه هاي خود مي يعني با دارايي شركت خودش هويت قانوني داردب)   
  شكايت كنند.

  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78
  485308كد سؤال: 

  باشد. كنندٔه جاهاي خالي مي كامل 4گزينۀ  ،با توجه به متن كتاب  
  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2سخ: گزينۀ پا -79

  485307كد سؤال: 
  كند. باشد رفتار مي وكاري است كه خودش هويت قانوني دارد يعني قانون با شركت مانند يك فرد كه داراي حقوق تعهدات خاص مي شركت كسب الف)  
زيرا ايجاد و تـأمين امنيـت  ،شود پرهزينه است اندازي مي مايۀ مالي مردم تأسيس و يا راهدليل اينكه بر پايۀ سر  ايجاد يك شركت سهامي بهب)   

  شود. هاي باال به شركت مي كنندگان نرود منجر به تحميل هزينه نحوي كه كاله سر تأمين قانوني صاحبان سهام با استفاده از مشاوران حقوقي به
ن ميزان سهام و نحؤه تقسيم و فروش آن، چگونگي تأمين سرمايۀ اوليه و نحؤه تقسيم سود وكار، تعيي اساسنامۀ يك شركت بيان نوع كسبج)   

  پردازد. داران شركت و نحؤه انحالل آن مي هاي سهام حقوق و مسئوليت و زيان و 
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  )3 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -80
  485299كد سؤال: 

شود نياز دارند اين عوامـل عبارتنـد از:  اندازي فعاليت اقتصادي خود به عوامل توليد كه به سه گروه تقسيم مي دگان براي راهكنن همۀ توليدالف)   
  هاي مالي و فيزيكي سرمايه -منابع طبيعي -نيروي انساني

زيرا  ،مواجهيم »بستان -بده«يا  »مبادله«هوم حتي اگر براي رفع بخشي از نيازهاي جامعه اقدام به واردات كاال و خدمات كنيم همچنان با مفب)   
  ايم. جاي منابع كشور خود از منابع كشور توليدكننده استفاده كرده در واقع به

  )3 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81
  485300كد سؤال: 

,تومان                     خريد گوشت و برنج عبارت است از: بنابراين بودجۀ ،تومان است 4,000,000درآمد آقاي حاتمي    , , 
104 000 000 400 000100   

  هاي او از قرار زير است: با توجه به قيمت هر دو كاال جدول انتخاب  

  گوشت
 80,000قيمت هر واحد 

  برنج
 20,000قيمت هر واحد 

5  0  
4  4  
3  8  
2  12  
1  16  
0  20  

  

افقي  حورمعمودي را به برنج و  حورميك به برنج اختصاص يابد. ما در اينجا  يك از اضالع منحني به گوشت و كدام ه كدامكند ك هيچ تفاوتي نمي  
دهد كه با توجه  واحد نشان مي 3و  15ترتيب  بيرون از قيد بودجه قرار گرفته و مقادير برنج و گوشت را به Bايم. نقطۀ  را به گوشت تخصيص داده

  باشد. خريداري نمي فرد اين مقادير قابلبه حداكثر بودجه 
  

, ,  15 20 000 300  برنج 000
پذير نيست كه از بودجۀ فرد بيشتر است، پس اين انتخاب امكان

 ,,
,

  


240 0003 80 000
540 000

 گوشت 

نيـز  )2(و  )1(هـاي  قيد بودجه يك منحني نزولـي اسـت. منحني يك منحني صعودي است در حالي كه منحني )4(دقت كنيد منحني شماره   
  اند. مقادير به اشتباه نشان داده

  )3 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82
  485301كد سؤال: 

ميزان دسترسي به كاالي  G ۀجايي نقطه به محل نقط جابهرا داشته باشد، اما با  Bواحد از كاالي  3و  Aواحد كاالي  15تواند  فرد مي Fدر نقطۀ   
A  توان از كاالي  يابد و در عوض مي واحد كاهش مي 10بهB ،6  واحد تهيه كرد. يعني در ازاي داشتن مقادير بيشتر از يك كـاال بايـد از مقـدار

  كند. ع و امكانات كمياب اشاره ميدر مناب »مبادله«يا مفهوم  »بستان -بده«كاالي ديگر كم كرد كه اين موضوع به مفهوم 
  )3 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

  485302كد سؤال: 
  زيرا اهميت ندارد. ،گيري فرد مؤثر باشد هاي دررفته نبايد بر تصميم هزينهب)   
  ما قدرت خلق منابع و رفع مشكل محدوديت منابع را نداريم.ج)   
  وكار صورت گيرد. ترسيم قيد بودجه بايد قبل از انتخاب كسبد)   
  ها را با هم مقايسه كنيم. ها تمام منافع را نيز ارزيابي كرده و منافع و هزينه گيري منطقي باشد بايد عالوه بر هزينه و) براي اينكه تصميم  
  )3 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84

  485303كد سؤال: 
كـه از بـين چنـد  يشخصـمثل (پردازد.  هاي مختلف مي يك انتخاب از ميان گزينه به دو نوع گسترده از انواع تصميمات وجود دارد. اولين نوع  

به توليد دو يا چند كه تصميم  يشخصمانند (كند.  مقدار از هرچيز اشاره مي نوع ديگر به انتخاب چه )كند محصول يك را براي توليد انتخاب مي
  )كند. مي معيّنمحصول گرفته و ميزان توليد هريك را 

  )3 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -85
  485304كد سؤال: 

كار فـرد  ها اصالً به ي از اين قابليتاما در واقعيت برخ ،از نظر امكانات مختلف ارزش ذهني بسيار بااليي براي فرد ايجاد كرده Aاگرچه تبلت مدل   
محصـول هـم  )قيمت(باشد و البته در مقايسۀ بين منافع و هزينه  متناسب با نياز شخص مي Bها در تبلت نوع  آيد در حالي كه اين قابليت نمي
  تر است. صرفه بهتر و به Aاز محصول  Bبينم كه محصول  مي

شويم كه بيش از مبلغي كه براي آن تعيـين شـده منـافع بـراي  كنيم متوجه مي و هزينه بررسي مي را از نظر منافع Bيعني زماني كه تبلت نوع   
  كند. شاخص ايجاد مي

  گيري كرده است. پس: انتخاب آقاي علوي منطقي و عقالني نبوده و بلكه احساسي و غيرمنطقي تصميم  
زمـان اسـت و  زيرا قيد بودجه تخصيص منابع مالي بـه دو انتخـاب هم ،اردتوجه كنيد: در اين سؤال اصالً قيد بودجه جايي براي عنوان كردن ند  

  كند. ها را عنوان نمي منافع و هزينه
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  )3 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86
  485305كد سؤال: 

اش زده  هاي سوراخ قديمي ك انتخاب اشتباه براي استفاده از كفشبرگشت نيست دست به ي ي كه پرداخته و قابليها  مريم با توجه به هزينهالف)   
  است.

نفس بيش از حد يك انتخاب غيرمنطقي كرده  وكار پرريسك و پرهزينه با اعتمادبه اندازي يك كسب نژاد بدون آمادگي الزم براي راه آقاي عليب)   
  است.

صورت غيرمنطقي به وضعيت فعلي خـود  پذيرفتن ريسك يك انتخاب جديد بهانتخابش و براي ن )فايده -هزينه(خانم حسيني بدون بررسي ج)   
  چسبيده است.  )فايده هرچند بي(

  )4 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87
  485306كد سؤال: 

  باشد. كنندٔه جاهاي خالي مي كامل 4گزينۀ  ،با توجه به متن كتاب  
  )4سؤال: دشوار * حيطه: دانش * اقتصاد (درس  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88

  485316كد سؤال: 
  درستالف)   
  فرصت براي جامعه دارد. شود و هزينۀ  است معموالً براي توليدشان زمان صرف مي »رايگان«نادرست؛ حتي كاالهايي كه براي افراد ب)   
  نكردن اقتصاد از بيشترين منابع خود هستند. معناي استفاده نادرست؛ نقاط زير مرز امكانات توليد به) ج  
  د) درست  
  )4 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -89

  485317كد سؤال: 
  )ث  ۀنقط(و نقاط زير نمودار استفاده ناكارا از منابع  )الف، ب، پ و ت قاطن(نقاط روي نمودار، استفادٔه كارا از منابع هستند ) 1  
  درست) 2  
  شود. واحد گندم توليد مي صفرواحد جو و  2000در نقطۀ پ،  -واحد جو صفرواحد گندم و  800درست: در نقطه ت، ) 3  
 ۀشود كـه هزينـ واحد جو مشاهده مي 1800واحد گندم و  200نسبت به نقطۀ ب،  واحد جو  600واحد گندم و  700نادرست: در نقطۀ الف، ) 4  

  واحد جو است.  1200ن گندم بيشتر در نقطۀ الف، از دست دادن ت 500فرصت توليد  
  )4 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -90

  485318كد سؤال: 
امكان توليد حداقل يك  شود و طور كارا استفاده مي عنوان كارمند اداري از منابع به عنوان حسابدار و آقاي سلطاني به با انتخاب خانم محمدي به  

  )4رد گزينۀ (و روي نمودار توليد قرار خواهيم گرفت.  )1رد گزينۀ (كاال بدون كاستن از ساير توليدات موجود خواهد بود. 
گيريم.  مرز امكانات توليد قرار مي )زير (درستي استفاده نشده، در نتيجه درون  اما با انتخاب بر عكس اين دو، توليد ناكارا است و از منابع به  

  )4رد گزينۀ (عنوان حسابدار نيز انتخاب نادرست و ناكارايي است.  همچنين انتخاب هر دو به )3 ۀدرستي گزين(

 
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -91

  362291: كد سؤال
اي در خـويش احسـاس  رواني است كه شاعر از رويداد حادثه -است و منظور از عاطفه، حالتي روحي» عاطفه«ترين عامل پيدايي شعر،  اساسي  

  كوشد ديگران را با خود در اين احساس، همراه سازد. كند و مي مي
  )2 درس( 1 ادبي ونفن و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -92

  368391كد سؤال: 
دوري و منظم و لحن آن شاد است، زيرا شاعر در توصيف شادي رسيدن يار، وزني منظم و تكرارشونده را برگزيده كه متناسب بـا  ،وزن اين شعر  

  فضاي شادي و خوشحالي است.
  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -93

  362285كد سؤال: 
 كند. آساني حالت شادي و نشاط دروني او را به خواننده منتقل مي سعدي در اين شعر، سخن خود را با وزني درآميخته است كه به  

  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -94
  372107كد سؤال: 

  شود. آساني حالت غم و اندوه دروني او به خواننده منتقل مي عر سخن خويش را با وزن و آهنگي درآميخته است كه بهدر اين بيت، شا  
  )2(درس  1لوم و فنون ادبي ع*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95

  436239كد سؤال: 
  ضربي و تند است.تعليمي است، اما وزن آن كوبنده، كوتاه،  1محتواي بيت   
  محتواي حماسي : وزن كوتاه و تند و كوبنده 3و  2هاي  گزينه  
  حالت شادي و نشاط دروني : وزن شاد 4گزينۀ   

  )2(درس  1: دانش * علوم و فنون ادبي حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -96
  361932كد سؤال: 

 1 خورد. اين وزن نسبت بـه وزن گزينـۀ چشم مي  ها آهنگ پرنشاط و خوشايند به ، اما در ساير گزينهانگيز است داراي آهنگي غمگين و حزن 1گزينۀ   
  هاي حماسي مانند شاهنامۀ فردوسي كاربرد دارد. تندتر است و حالت ضربي دارد، از همين رو در سروده
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  )2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -97
  361960كد سؤال: 

ها آهنگـي  كند. شاعر با كنار هم قرار دادن واژه اي در خويش احساس مي رواني است كه شاعر از رويداد حادثه -حالتي روحي ،منظور از عاطفه  
  كند. آورد كه به انتقال بهتر عاطفه كمك مي خاص را پديد مي

  حاصل از حضور معشوق است.، سرزندگي 1فضاي عاطفي در شعر صورت سؤال و گزينۀ   
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98

  /جايگزين420785كد سؤال: 

  تكرار شده است.» دست« 3و در گزينۀ » جوان« 2در گزينۀ  ،»مرغ« 1در گزينۀ   
  رايۀ تكرار ندارند.نكته: عالمت جمع، ي نكره و ضماير متصل تأثيري در بررسي آ   

  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -99
  420787كد سؤال: 

در دو معناي » شير و شير«كلمات  2اند. در گزينۀ  ها تكرار شده در آغاز و پايان بيت» عصا«و » گل«، »آدمي«هاي  واژه 4و  3، 1در ابيات   
  آمده است و تكرار ندارد.» شير درنده«و » شيرخوارگي«

  )3(درس  1ادبي  فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100
  420789كد سؤال: 

  اند.  هاي پند، ديده و سلسله تكرار شده ترتيب واژه به 4و  2، 1هاي  در بيت  
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: يطهح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -101

  /جايگزين420793كد سؤال: 

  اند (شكل نوشتاري در تكرار اهميتي ندارد). در اين گزينه ثواب و صواب آرايۀ تكرار ساخته  
پس تكرار  ها متفاوت است، اي آن، شكل نوشتاري اهميت ندارد، آو »خَِرد و خَرَد« 4و در گزينۀ » مَرد و مُرد« 3در گزينۀ » گِل و گُل« 1در گزينۀ   

  ندارند.
  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102

  362330كد سؤال: 
بيت بر موسيقي و در اين » خ«و » چ«اي كه بر موسيقي و تأثير آن بيفزايد. تكرار واج  گونه آرايي تكرار يك واج (صامت يا مصوّت) را گويند؛ به واج  

  تأثيرگذاري شعر افزوده است.
از ديگر » س/ ش/ خ/ چ/ ج/ ك/ ز«ها مانند  ) برخي صامت2) تكرار صامت از مصوت مشهودتر است. 1آرايي بايد بدانيم:  دربارٔه مشهود بودن واج  

شونده به يكديگر  هاي تكرار  ) هرچه واج3كنند.  آيند و بيشتر توجه انسان را جلب مي بيشتر به گوش مي» ب/ م/ ن/ ت/ ع/ ل/ ه«ها مثل  صامت
  آرايي مشهودتر است. تر باشند، واج نزديك

  )3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103
  370347كد سؤال: 

  شود و هم در مصوت/ ا/  آرايي هم در صامت/ ج/ ديده مي در اين گزينه واج  
ــا  ــ نج ــج يب ــجال ام ــن ما ن ــج لي ــدا ه  ردا ن ن

 

ــه ا   ــركس ك ــه ــدارد ني ــه آن ن ــا ك ــدارد حق  ن
 

  شود: ها ديده مي آرايي تنها در صامت ها واج در ساير گزينه  
 ) صامت/ د/ 4  هاي/ ش/ و/ ب/  ) صامت2  ) صامت/ س/1  
  )4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -104

  361754د سؤال: ك
  سرود و بعدها ناصرخسرو شيؤه او را ادامه داد.» حكمت و اندرز«كسايي مروزي نخستين كسي است كه قصيدٔه كاملي با موضوع   
  گيرند. قرار مي» اشعار تعليمي«مايه جزو  در ضمن اين نوع قصايد از نظر محتوا و درون  
  )4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  نشدا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105

  361783كد سؤال: 
و  »درخـت آسـوريك«هاي منثور جاي دارند، مانند منظومۀ  اند. اين قطعات شعري در ميان اندرزنامه بعضي از قطعات، بازماندٔه اشعار تعليمي و اخالقي  

  كه هر دو اصل پارتي دارند.» يادگار زريران «
  )4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: السؤ  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

  361697كد سؤال: 
  طور كلي ويژگي اصلي اين دوره سادگي فكر شعر و شاعر است. رفت و به در اين دوره پند و اندرز از تعاليم كلي اخالقي فراتر نمي  
  )4 درس( 1 يادب فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107

  362144كد سؤال: 
  )4(درس  1: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -108

  361696كد سؤال: 
  در شعر فارسي شد. » سبك عراقي«عطار و مولوي از شاعران نيمۀ دوم قرن ششم و قرن هفتم هستند. سبك شعر در اين دوره مقدمۀ ظهور   
  )4(درس  1فنون ادبي  و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4گزينۀ  پاسخ: -109

  362117كد سؤال: 
. در واقع بايد گفت آثار  هايي شده است ، دچار تحريف مانده ، آثار كمي در دست است و آنچه باقي از زبان ميانه يا پهلوي چه در نظم و چه در نثر  

  . ، غالباً به كتابت درنيامده بود شفاهي در ايران پيش از اسالم داشتهسبب اهميتي كه سنت  ادبي پهلوي به
  )4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110

  380763كد سؤال: 
  بي نوشته بود كه ابوعلي بلعمي آن را به فارسي ترجمه كرد.عنوان تاريخ الرسل و الملوك به زبان عر  جرير طبري تحت اين اثر را محمدبن  
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  1 تاريخ 3درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -111

  315387كد سؤال: 
ها  ها و صـخره هاي متعددي بر ديوارٔه كوه گوردخمه ها و برجسته ها، نقش نوشته ويژه در فارس، همدان و كرمانشاه، سنگ در گوشه و كنار ايران، به  

  اند. نقش بسته
  1تاريخ  4درس * حيطه: دانش *  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112

  383754كد سؤال: 
در جهان باسـتان  المللي واسطۀ داشتن موقعيت مناسب سياسي و جغرافيايي به يكي از مراكز بزرگ تجارت بين ها، به شهر بابل، پايتخت اموري  

  هاي بعدي نيز همچنان شهري بزرگ و آباد بود. تبديل شد و از ثروت و رفاه فراواني برخوردار گرديد. بابل در دوران سلسله
  1 تاريخ 4درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -113

  382530كد سؤال: 
عنوان  هاي عصر خود مطلع بودند و به ويژه كاهن اعظم از دانش پرستيدند. كاهنان به متعددي را ميالنهرين از جمله سومريان، خدايان  مردم بين  

همراه فرمانروايي سياسي را  كردند و قدرت و ثروت فراوان داشتند. اين كاهنان در آغاز، پيشوايي ديني را به واسطه ميان مردم و خدايان عمل مي
  با هم برعهده داشتند.

  1 تاريخ 4درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3ينۀ پاسخ: گز  -114
  372135كد سؤال: 

  .بود حمورابي قديم، بابل سلسلۀ رواي فرمان مشهورترين  
  1 تاريخ 4درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -115

  315442كد سؤال: 
  د.بو  اوج درها  فرعون قدرت قديم، امپراتوري دورٔه در  
  1 تاريخ 2درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  314025كد سؤال: 
شمسي در ايران رسميت يافت،  1304شماري هجري خورشيدي كه از سال  هاي جهان است و گاه شماري ترين گاه شماري جاللي يكي از دقيق گاه  

  بر اساس آن تنظيم شده است.
  1 تاريخ 2درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -117

  314046كد سؤال: 
هاي ديگري مانند يزدگردي، جاللي، دوازده حيواني و هجري  شماري شماري هجري قمري رايج گرديد، اما در كنار آن گاه گاه در ايرانِ دوران اسالمي  

  خورشيدي نيز رواج يافت.
  1 تاريخ 2درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: لسؤا مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118

  337783كد سؤال: 
  افزودند. سال يك ماه به دوازده ماه سال مي 120افتاد. براي رفع اين مشكل هر  روز از سال حقيقي عقب مي سال، يك شبانه 4تقويم اوستايي در هر   
  1 ختاري 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -119

  315389كد سؤال: 
  شناسان عبارت است از: طور كلي مراحل كار باستان به  
  استخراج و تنظيم اطالعات -حفاري -كشف و شناسايي  
  1 تاريخ 3درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120

  315393كد سؤال: 
  و متروپوليتن در نيويورك قرار دارد. رگپترزبو  ، آرميتاژ در سنلوور در پاريس  
  1 تاريخ 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121

  288620كد سؤال: 
 از زيـادي بخش اما هستند؛ شناسايي قابل آساني به و داشته قرار زمين سطح بر بستان طاق و جمشيد تخت مانند تاريخي بناهاي و آثار از برخي  

  اند. گرفته قرار ها رودخانه و درياها اعماق در يا خاك و زير در باستاني ارآث
   :نكتۀ اين تست، شناسايي آثار باستاني مشهور كشورمان است. كافي است بدانيم كه  
  هستند. شناسايي قابل آساني دارند، به قرار زمين سطح روي ) آثاري كه بر1  
  اند. هاي باستاني كشف نشده سوخته و تمدن جيرفت، بر روي سطح زمين قرار داشته و در اعماق تپه خالف شهر جمشيد و طاق بستان بر تخت) 2  
  1 تاريخ 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -122

  297231كد سؤال: 
 باسـتاني مكـان كننـد، مي مواردي كشف در و مطالعه را ريخيتا و باستاني آثار آنجا شناسان در باستان كه جاهايي به :باستاني مُحَوَّطۀ يا مكان  

  .شود مي گفته
  1تاريخ  4درس ل: متوسط * حيطه: كاربرد * سؤا مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -123

  377906كد سؤال: 
نقـش زيـادي در پرستي را در شكل پرستش خداي خورشيد در مصر ترويج كند، پس از مـرگ او كاهنـان كـه  آمن هوتپ چهارم كوشيد يگانه  

  فرهنگ مصر داشتند، دوباره پرستش چند خدايي را رايج كردند.
  1تاريخ  4درس ات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * مشخص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -124

  377911كد سؤال: 
  پيامدهاي پيدايش كشاورزي:  
 تجـارت  گيري شـكل كـار  شـدن تخصصـي از نيـ بر مازاد توليد روستاها  وجود آمدن به و جانشيني يك و دامداري  كشاورزي  

  تمدن و تأسيس شهرها گيري شكل
  1تاريخ  2درس سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125

  297743كد سؤال: 
شماري  شماري هجري شمسي (گاه اههاي گ بود. نام ماه شده گذاري نام فرشتگان و اسامي ايزدان با ماه هر روزهاي و ها ماه اوستايي شماري گاه در  

  شماري اوستايي است.  هاي گاه رسمي فعلي ايران) نيز مشابه ماه
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  )3 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -126

  484838كد سؤال: 
 موقعيـت: اسـت مطالعـه قابل نظر دو است. موقعيت جغرافيايي از پديده آن جغرافيايي وقعيتم زمين، كرٔه سطح در پديده هر گرفتن قرار محل  

  )4و 3هاي  نسبي (گزينه موقعيت ) و1رياضي (گزينۀ 
  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -127

  484839كد سؤال: 
 جنوب در درجه 40 تا 25 جغرافيايي عرض در درجه اشاره دارد. ايران 40درجه و عرض جغرافيايي  63افيايي ترتيب به طول جغر  موارد الف و ب به  

  است. شده واقع شرقي درجۀ طول 63 تا 44 در همچنين و شمالي نيمكرٔه معتدله منطقۀ
  )3 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -128

  484840ال: كد سؤ
 توليـدات نـوع در وهـوايي تنوع آب است. اين شده منجر آن در وهوا آب تنوع به ها (طول و عرض جغرافيايي) عرض اين در ما كشور گستردگي  

  است. مؤثر ما كشور پيشرفت نهايت در و زيست محيط كشاورزي،
  )3 درسران (* جغرافياي اي كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -129

  484841كد سؤال: 
كند.  ها) اشاره مي ها به موقعيت نسبي ايران (محل قرار گيري ايران نسبت به ساير پديده به موقعيت مطلق يا رياضي ايران و ساير گزينه 2گزينۀ   

درجـه) و مبنـاي  صـفرعـرض  خصوص است (خط استوا يـا شمالي و جنوبي، يك عرض جغرافيايي به ٔهاز آنجا كه مبناي تقسيم زمين به نيمكر
هايي كه بـه نيمكـرٔه شـمالي و  درجه) است؛ عبارت صفرالنهار مبدأ يا طول  تقسيم به نيمكرٔه شرقي و غربي، يك طول جغرافيايي خاص (نصف

  كنند، در واقع در حال بيان موقعيت مطلق يا رياضي هستند. جنوبي يا شرقي و غربي اشاره مي
  )3 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -130

  484842كد سؤال: 
  كند. مي فراهم را بازرگاني بيشتري روابط امكان آبي، هاي راه  
  )3: كاربرد * جغرافياي ايران (درس حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -131

  484843كد سؤال: 
 هاي و سـوخت معـدني و منـابع غذايي منابع به دستيابي جهان، نقاط ساير با ارتباط امكان بر عالوه ي،كشور  هر براي آزاد هاي آب به دسترسي  

  كند. مي فراهم نيز را فسيلي
  )3* جغرافياي ايران (درس  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -132

  484844كد سؤال: 
هاي  متاز ايران هستند. منظور از موقعيت نسبي محل قرارگيري يك پديده نسـبت بـه پديـدهموارد پ، ث و ج از جمله داليل موقعيت نسبي م  

داليل موقعيـت نسـبي ممتـاز آيد، ولي از  حساب مي السرطان موقعيت نسبي به ديگر است. قرارگيري در غرب قارٔه آسيا و مجاورت با مدار رأس
  .ايران نيستند

  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -133
  484845كد سؤال: 

  .دارد قرار اسالم سياسي جهان و جغرافيايي ناحيۀ قلب و مركز در فارس خليجزيرا  دارد، سياسي و فرهنگي ارزش منطقه، اين  
  )3ت سؤال: متوسط * حيطه: دانش * جغرافياي ايران (درس مشخصا ▲  1پاسخ: گزينۀ  -134

  484846كد سؤال: 
  جهان است. مهم تجاري هاي گذرگاه از يكي و راهبردي آبراهۀ ترين مهم است، فارس خليج خروجي نفت دروازٔه اينكه سبب به تنگه اين  
  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -135

  484847كد سؤال: 
  دارد. براي ايران بسياري اهميت نظامي و اقتصادي نظر از دفاعي مناسب، هاي تقابلي با سواحل دليل وجود درياي عمان به  
  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136

  484848كد سؤال: 
  اشد.موارد الف، پ و ت از داليلي است كه موجب شده است درياي خزر از موقعيت نسبي بااليي برخوردار ب  
  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -137

  484849كد سؤال: 
  دارد. امتداد كجا تا كشور يك دهد سرزمين مي نشان و است همسايه كشور از كشور هر جدايي و تشخيص عامل ترين مهم مرز  
  )3 درس* جغرافياي ايران ( انشد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -138

  484850كد سؤال: 

  درصد انواع مرزهاي ايران

 

  2/47خشكي 
  8/30آبي (دريايي) 

  9/21اي  رودخانه
  :ادرستنهاي  تشريح گزينه  
  كشور مرز مشترك دارد. 15) ايران با 1  
  شود. ميترين مرز ايران به كشور ارمنستان مربوط  ) كوتاه2  
  شود. اي تقسيم مي ) مرزهاي ايران به سه دستۀ خشكي، دريايي و رودخانه4  
  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -139

  484851كد سؤال: 
 داده پاسـخ قـبالً آمده پيش برايش كه سؤالي برد مي پي همه، از تر مهم كند و مي پيدا بيشتري اطالعات موضوع، به نسبت كار اين پژوهشگر با  

  خير. يا است شده
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  )2 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -140
  484852كد سؤال: 

دليل مشخص نبـودن  كند. به شكل سؤالي) بيان (صورت صحيح: به جمالت خبريصورت واضح و در قالب  در گام اول پژوهشگر بايد مسئله را به  
پرسد  (صورت صحيح: بايد از جمالت كلي پرهيز كرد) استفاده شود. در اين مرحله پژوهشگر از خود مي جمالت كلينتيجۀ تحقيق بهتر است از 

 بندي اطالعات طبقهبه افتد و پس از آن نوبت  انجام اين پژوهش چه اهميتي دارد؟ مطالعۀ سابقه و پيشينۀ پژوهش هم در همين مرحله اتفاق مي
  رسد. صورت صحيح: تدوين فرضيه) مي(

 
  1شناسي  جامعه 2 درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -141

  /جايگزين427561كد سؤال: 

   پـيشِ روي مـا ها ها و محدوديت فرصتصورت  هستند كه به هاي اجتماعي اطراف ما محصول پديدهكنيم،  بسياري از آدابي كه ما مراعات مي ،
  توانيم با هم زندگي كنيم. گيرند و اگر وجود نداشته باشند، نمي قرار مي

    شيؤه انجام كنش اجتماعي است كه موردقبول افراد جامعه قرار گرفته است. ،اجتماعيهنجار  
  1شناسي  عهجام 2درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -142

  427580كد سؤال: 
  دارند. ها گرايش و تمايل نسبت به آنو افراد يك جامعه  توجه و پذيرش هستند موردكه  اند هاي مطلوب و خواستني پديدههاي اجتماعي، آن دسته از  ارزش  
   1شناسي  جامعه 2درس *  اربردك: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -143

  427581كد سؤال: 
هاي  كنند، پديده عمل مي هدفو  اراده، آگاهيآورند و از آنجا كه افراد انساني با  وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به اجتماعي را انسانهاي  پديده  

  اجتماعي معنادار هستند.
  1شناسي  جامعه 2درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144

  /جايگزين427696كد سؤال: 

ها و زنـدگي  را براي كنش هايي ها و محدوديت فرصتشوند و  اند، مستقل مي وجود آورده ها را به هايي كه آن مرور، از انسان هاي اجتماعي به پديده  
  كنند. ها ايجاد مي آن

  1شناسي  جامعه 2درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -145
  /جايگزين427964كد سؤال: 

تقدم  نادرست است؛ زيرا اعتقاد به رعايت حق 4هاي اجتماعي درست هستند؛ اما گزينۀ  گيري پديده در رابطه با فرايند شكل 3و  2، 1هاي  هگزين  
  ماندن فرد براي ورود افراد ديگر به نوبت، هنجار آن است. طور مثال منتظر كند كه به يك ارزش را محقق مي

  1شناسي  جامعه 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط :سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -146
  /بهبود428206كد سؤال: 

گيـرد  شود و رفتاري كه در ادامه براي تحقـق ايـن ارزش صـورت مي محسوب مي ها ارزشهم نزدن مجلس جزء  احترام به ديگران و اعتقاد به بر  
  شود.  در نظر گرفته مي هنجار اجتماعيعنوان  به

  1شناسي  جامعه 2درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  427348كد سؤال: 

  است. كنش اجتماعي بيرونيدستگيري از مستمندان  ■  
  است. كنش اجتماعي بيرونيبلند شدن از روي صندلي به احترام فرد ديگر يك  ■  
  است. كنش فردي درونيهاي آمازون  پردازي دربارٔه جنگل خيال ■  
  1شناسي  امعهج 3درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4خ: گزينۀ پاس -148

  /بهبود427342كد سؤال: 

هاي مهم جهان  از ويژگي نظمجهان اجتماعي مانند يك موجود زنده، اعضاي مختلفي دارد و اين اعضا در ارتباط با هم، از نوعي نظم برخوردارند.   
  اجتماعي است.

   1شناسي  جامعه 3درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال صاتمشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -149
  427361كد سؤال: 

  باشند.  در رابطه با عبارت سؤال درست مي 3و  2، 1هاي  گزينه  
  گيرد.  ها شكل مي است؛ يعني با آگاهي و ارادٔه انسان اعتباريجهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه   
   1شناسي  جامعه 2درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: السؤ  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -150

  428215كد سؤال: 
  )هگيري بر اساس آگاهي و اراده ( خصوصيات جهان اجتماعي: اعضاي مختلفي دارند (الف)، نظم (ب)، اعضا در ارتباط با يكديگر هستند (ج)، شكل ■  
  ها تكويني است (د) عضا در ارتباط با يكديگر هستند (ج)، نظم آنخصوصيات موجودات زنده: اعضاي مختلفي دارند (الف)، نظم (ب)، ا ■  
   1شناسي  جامعه 3درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -151

  427979كد سؤال: 
  آورند. بندي رومي ها براي رهايي از سردرگمي و ايجاد نظم، به دسته انسان  
   1شناسي  جامعه 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط :سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -152

  427976كد سؤال: 
  شوند. كنند، وارد جهان اجتماعي مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان پيدا مي هاي طبيعي) به سالي (پديده زلزله و خشك  
   1شناسي  جامعه 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -153

  427975ل: كد سؤا
هاي طبيعـي  ها دارنـد، پـس پديـده هاي اجتماعي انسـان اي در كنش كننده اند، تأثيرات تعيين هاي طبيعي سالي با اينكه پديده زلزله يا خشك  

 شوند. كنند، وارد جهان اجتماعي مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان پيدا مي به
   1شناسي  جامعه 3درس *  كاربرد: هحيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -154

  /امال427954كد سؤال: 

  شود. ريزد يا دگرگون مي هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعيِ آن فرومي  
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   1شناسي  جامعه 2درس *  كاربرد: هحيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  427628كد سؤال: 

گيرد. عالوه بر اين، آگـاهي و شـناختي  ها شكل مي انسان آگاهي و ارادٔهجهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه اعتباري است؛ يعني با   
  است. مشترك و عموميگيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيست؛ بلكه نوعي آگاهي  كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي

  شود. يابد. فرهنگ از طريق وراثت از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي تداوم مي هاي بعد فرهنگ خود به نسلانتقال جهان اجتماعي با   

 

  )3 درس( منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -156
  364447كد سؤال: 

داشته باشند. همچنـين » عموم و خصوص مطلق«نسبت به مفاهيم طبقۀ ديگر رابطۀ  بندي درست، الزم است هر طبقه از مفاهيم در يك دسته  
  داشته باشند.» تباين«اقسام مختلف يك مفهوم بايد نسبت به يكديگر رابطۀ 

  )3 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -157
  372190كد سؤال: 

هاي مفهوم دوم همگي فرضـي و غيرواقعـي  تواند مصداق مفهوم دوم هم باشد؛ چون مصداق ي است؛ پس نميهر مصداقِ مفهومِ اول حتماً واقع  
  هستند، پس اين دو مفهوم متباين هستند.

  )3 درس( منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -158
  364500كد سؤال: 

 روند. كار مي قضايا به ها در بحث تعريف و اقسام مفاهيم كلي و رابطۀ آن  
  )3سؤال: ساده * حيطه: دانش * منطق (درس  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -159

  364455كد سؤال: 
  هر طبقه نسبت به طبقۀ ديگر زيرمجموعۀ خود، بايد رابطۀ عموم و خصوص مطلق وجود داشـته باشـد  بندي صحيح از مفاهيم، در يك طبقه در  

  ).4و  2هاي  (رد گزينه
جانواران) نادرسـت اسـت  >شوند بنابراين گياهان و جانوران متباين هستند و رابطۀ (گياهان ن به دو دستۀ جانوران و گياهان تقسيم ميدارا  جان  

  ).4و  1 هاي ه(رد گزين
  )2 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160

  364391كد سؤال: 
هـاي  هاي درون جعبه، اما داللت التزامي گفتۀ او اين بوده كه ميوه نه ميوه» كل جعبه سالم است«ده كه: فروش اين بو  داللت مطابقي جملۀ ميوه  

  فروش با توسل به معناي ظاهري، مدلول التزامي سخن خود را ناديده گرفته و خريدار را فريب داده است. درون جعبه سالم هستند، اما ميوه
  )2 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  توسطم: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -161

  364399كد سؤال: 
در » گـرفتن«دهد: اينكه عكس كسي را از او بگيري؛ يا اينكه از كسي عكس بيندازي، پس فعل  دو معنا مي» عكس گرفتن«در تركيب » گرفتن«  

  اينجا مشترك لفظي است.
  )2 درس( منطق*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -162

  364407كد سؤال: 
). براي پرهيز از 3و  2، 1هاي  شوند و نيز ربطي به مغالطۀ نگارشي ندارند (رد گزينه كاربرد الفاظ مترادف يا مشترك لفظي لزوماً موجب مغالطه نمي  

  انش متفاوت دارند، توجه كرد.گذاري كلماتي كه دو خو  مغالطۀ نگارشي بايد به امالي درست واژگان، عالئم سجاوندي (ويراستاري) و حركت
  )2ه: دانش * منطق (درس حيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -163

  364412كد سؤال: 
پـردازد؛ امـا  قواعد صرفي و نحوي در هر زباني متفاوت است و چون علم منطق به يك زبان خاص وابسته نيست، به قواعد صرفي و نحـوي نمي  

  پردازد. ارتباط دارد و به همين دليل، به اصول كلي زبان در حيطۀ لفظ و معنا مي -لطور ك به -منطق با زبان
  )3 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -164

  364474كد سؤال: 
مطلق داشـته باشـند. همچنـين  بندي درست، الزم است هر طبقه از مفاهيم نسبت به مفاهيم طبقۀ ديگر رابطۀ عموم و خصوص در يك طبقه  

عموم «بندي، نبايد رابطۀ  كاررفته در يك طبقه اقسام مختلف يك مفهوم بايد نسبت به يكديگر رابطۀ تباين داشته باشند. بنابراين بين مفاهيم به
  وجود داشته باشد.» تساوي«يا » و خصوص من وجه

  عموم و خصوص من وجه»: معلم«با » مرد«: رابطۀ 1گزينۀ   
  عموم و خصوص من وجه»: فارس زبان«با » قزويني«: رابطۀ 2ينۀ گز   
  عموم و خصوص من وجه»: چوبي«با » مجسمه«: رابطۀ 3گزينۀ   

 :4گزينۀ   

  
ار داد، ولي در اين حالت هـم توان دايره را زيرشاخۀ بيضي هم قر  توجه: اگر دايره را نوعي بيضي بدانيم كه دو كانون آن روي هم افتاده است، مي  

 كند. پاسخ اين سؤال تغيير نمي
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  )3 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -165
  364492كد سؤال: 

باشد، مفهوم نيست ). درضمن، لفظي كه معني نداشته 4ايم. بنابراين، شيء نيستند (رد گزينۀ  ها را فهميده كلماتي هستند كه معناي آن ،مفاهيم  
  ).2)، ولي اگر مصداق نداشته باشد ممكن است مفهوم باشد؛ مثل ديو (رد گزينۀ 3(رد گزينۀ 

  )3 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -166
  372192كد سؤال: 

» سنگ«دهندٔه مصاديق  نشان 4م عام است. شكل گزينۀ مفهو » سنگ«، عموم و خصوص مطلق برقرار است و »مرمر«و » سنگ«بين دو مفهوم   
  گيرد. را در بر مي» غيرمرمر«هاي  و هم سنگ» مرمر«است كه هم سنگ 
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  372193كد سؤال: 

بنابراين اگر دو مفهوم غيرمتباين در يك گزينه داشته باشيم، قطعـاً مفـاهيم آن كاررفته در يك طبقه حتماً بايد متباين با هم باشند؛  مفاهيم به  
  گزينه در يك طبقه قرار نخواهند گرفت.

  راه نه سفيد است و نه سياه. اند؛ زيرا رنگ راه : همه متباين1گزينۀ   
  اند. : هيچ درختي نه برگ است و نه ريشه و هيچ برگي هم ريشه نيست؛ پس همگي متباين2گزينۀ   
  اند. اي هم گليم نيست؛ پس همگي متباين : هيچ پتويي نه ملحفه است و نه گليم و هيچ ملحفه3گزينۀ   
: برخي كارگران، بنّا يا مهندس هم هستند؛ پس رابطۀ تباين بين همۀ اين مفاهيم برقرار نيست. البته توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيم 4گزينۀ   

  بندي مصاديق است. شوند، ولي قصد ما طبقه طبقه مي كنيم، اين مفاهيم متباين هستند و هم بندي ها را طبقه مفاهيم شغل
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  364503كد سؤال: 
 و مادي باشند. (مانند: موجودات داشته ينتبا  رابطۀ يكديگر به نسبت مفهوم هستند، بايد يك مختلف مفاهيم درون يك طبقه كه همان اقسام  

  پرندگان.) و خزندگان و پستانداران و دوزيستان و ها ماهي ها، مهره و بي داران مهره گياهان، و جانوران جان، بي و جاندار مادي،غير 
د (مثل جانور و گياه) كه گرچه مصداق ان دار)، همان مفاهيمي هستند كه درون يك طبقه قرار گرفته : اقسام مختلف هر مفهوم (مثل جان1گزينۀ   

» دار جان«كه در مفاهيم عام » گياه«و » جانور«اند. (مثل  مشترك ندارند، اما داراي مفهوم عام مشترك هستند كه از مفاهيم باالتر از خود گرفته
  ، مشترك هستند.)»موجود«و » موجود مادي«و 

موجود «و » جانور«كه با » دار جان«تر از خود مصداق مشترك دارد. (مثل  قات باالتر و پايينبندي، هر مفهوم با مفاهيم طب : در يك طبقه2گزينۀ   
  دارد.)» گربه«مصداق مشتركي مثل » مادي

كـه » پرنـده«ترين طبقه است كه در تمام مفاهيم طبقات باالتر از خود با آنان مشترك است. (مثـل  ترين مفهوم مربوط به پايين : خاص3گزينۀ   
  شود.) نيز مي» موجود«و » موجود مادي«، »جاندار«، »جانور«، »دار مهره«فاهيم مشمول م
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  372201كد سؤال: 

شده بين مفاهيم كلـي،  روابط تعريف اي از بين اسم خاص و مفهوم جزئي است؛ لذا اين دو مفهوم با هم رابطه» گل آقا«مفهوم كلي و » آقاي گل«  
اي  چون مورد اشاره قرار گرفته، مفهومي جزئي است و اين دو مفهوم با هم رابطـه» اين متهم موردنظر«هم مفهومي كلي است و » بزهكار«ندارند. 
  ندارند.

  : رابطۀ عموم و خصوص مطلق4و  2هاي  گزينه  
  : رابطۀ تباين3گزينۀ   
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  372203كد سؤال: 
  مفهوم جزئي، مفهومي است كه قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را ندارد؛ بنابراين فرض مصاديق متعدد برايش محال است.  
از طرفي مصـداق برخـي ». درخت«گشت نشان داد؛ مثل ها را با اشارٔه ان توان آن : برخي مفاهيم كلي نيز داراي مصاديقي هستند كه مي1گزينۀ   

  ».اهللا«اشارٔه با انگشت نيستند؛ مثل  مفاهيم جزئي هم قابل
  : نسبت اين دو مفهوم، تباين است؛ زيرا هيچ مفهوم جزئي، مفهوم كلي نيست.2گزينۀ   
بنـابراين ». ترين عدد اول كوچك«داق دارند؛ مثل و برخي فقط يك مص» گوش مربع سه«برخي مفاهيم كلي هيچ مصداقي ندارند؛ مثل  :3گزينۀ   

  هاي هر مفهوم كلي، بيش از هر مفهوم جزئي است. توان گفت تعداد مصداق نمي
  


