
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: اقتصاد

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

کدام گزینه بیانگر تالش تولیدکننده براي جلوگیري از وضعیت زیان نیست؟  1

بهره وري خود را در استفاده از عوامل تولید افزایش دهد.   از استخدام نیروي کار غیرالزم جلوگیري می کند.  

در مواد اولیه و انرژي صرفه جویی می کند.   قیمت کاالي خود را نسبت به کاالي مشابه افزایش می دهد.  
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هزینه ي پنچرگیري

با توجه به نمودار تصویري روبه رو، در رابطه با قدرت خرید پول: الف) چرا گفته می شود  2
قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟  

ب) پول در مقابل چه چیزي ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 
ج) قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟  

د) رابطه ي پول با چه چیزي یک رابطه ي غیرمستقیم است؟  
هـ) یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول در جامعه چیست؟  

و)  نتیجه ي کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟

 الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند. ب) سطح عمومی قیمت ها  ج) سطح عمومی قیمت ها  د) سطح عمومی قیمت ها هـ) حجم زیاد پول
نسبت به تولید جامعه و) وجود تورم  

الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش هماهنگ نداشته است ب) سطح عمومی قیمت ها ج) تقدینگی د) سطح عمومی قیمت ها هـ) نابرابري عرضه و
تقاضاي کل جامعه و) وجود تورم  

الف) چون یک واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ کند ب) حجم پول در گردش ج) سطح عمومی قیمت ها د) سطح عمومی قیمت ها هـ) نابرابري عرضه و
تقاضاي کل جامعه و) وجود تورم رکودي

الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش هماهنگ نداشته است ب) حجم پول در گردش ج) نقدینگی د) سطح عمومی قیمت ها هـ) حجم زیاد پول
نسبت به تولید جامعه و) وجود تورم رکودي

جدول زیر گویاي وضعیت توزیع درآمد کشور  در سال  میالدي است. با توجه به دو فرمول: نسبت  درصد باال به  درصد پایین و  3

نسبت  درصد باال به  درصد پایین، ارائه کدام شاخص: 

الف) توزیع درآمد در این کشور را مناسب تر نشان می دهد؟ 
ب) مبیّن نامناسب تر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟ 

ج) شاخصی که براي مقایسۀ وضعیت توزیع درآمد مورد استفاده قرار می گیرد، چگونه محاسبه
می شود؟  

 درصد سهم دهک اول 
 درصد سهم دهک دوم 
 درصد سهم دهک سوم 

 درصد سهم دهک چهارم 
 درصد سهم دهک نهم 
 درصد سهم دهک دهم 

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول 

درصد باال ج) با محاسبۀ نسبت دهک اول به دهک دهم  الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد پایین به 

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک اول به دهک دهم 

الف) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ب) نسبت  درصد باال به  درصد پایین ج) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول 
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وضعیت توزیع درآمد در یک کشور 
دهک اول 

؟دهک دوم 
دهک سوم 

؟دهک چهارم 
دهک پنجم 

دهک ششم 

؟دهک هفتم 
دهک هشتم 

دهک نهم 

دهک دهم 

اطالعات مندرج در جدول زیر بیانگر چگونگی توزیع درآمد مربوط به کشوري در طول یک سال است. براساس این داده ها:   4
الف) سهم دهک هاي دوم، چهارم و هفتم به ترتیب چند درصد است؟ 

ب) سهم بیست درصد باال و سهم بیست درصد پایین هر کدام چقدر ست؟ 
ج) شاخص وضعیت توزیع درآمد چه عددي را نشان می دهد؟ 

د) در این رابطه کدام عبارت، درست است؟

% پایین جامعه تعلق می گیرد. % درآمد ملی به  % ُپر درآمد ملی جامعه و  % درآمد ملی به  الف) سه - هفت - یازده و نیم ب)  -  ج)  د) 

% پایین جامعه تعلق می گیرد. % درآمد ملی به  % ُپر درآمد ملی جامعه و  % درآمد ملی به  الف) سه و نیم - شش- دوازده ب)  -  ج)  د) 

% پایین جامعه تعلق می گیرد. % درآمد ملی به  % ُپر درآمد ملی جامعه و  % درآمد ملی به  الف) چهار - شش - یازده و نیم ب)  -  ج)  د) 

% پایین جامعه تعلق می گیرد. % درآمد ملی به  % ُپر درآمد ملی جامعه و  % درآمد ملی به  الف) چهار و نیم - هفت - ده ب)  -  ج)  د) 
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در کدام شرایط، اتفاق زیر رخ می دهد؟   5
«افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصله بین «عرضه و تقاضا» از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود. این سطح قیمت همان قیمت تعادلی

است».

وقتی در بازار،  قیمت از سطح «قیمت تعادلی» باال برود و «مازاد عرضه» به وجود آید.

هنگامی که در بازار،  «کمبود» اتفاق می افتد و قیمت از سطح «قیمت تعادلی» پایین تر باشد.

زمانی که از یک سو «مصرف کنندگان» مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوي دیگر «تولید کنندگان» از مقدار تولید خود بکاهند.

موقعی که گروهی  از «تولید کنندگان» موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند.

دوران حکومت صفویه در ایران مصادف بود با ..................  6

جدا شدن ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی و اجتماعی، تاریخی و دینی خود و تکیه کردن به بیرون از مرزها و قدرت هاي بزرگ 

تأسیس بانک هاي روسی، انگلیسی در ایران و سیل ورود کاالهاي خارجی و اعطاي امتیاز به کشورهاي استعماري 

رونق و آبادانی اقتصاد ایران و ساخت زیربناها، بندرها، مدارس علمی، کاروانسراها و آغاز پیشرفت و نوسازي اقتصاد ایران 

تغییر و تحول سریع و شکل گیري قدرت هاي بزرگ در اروپا، تجهیز ناوگان ها، رقابت شدید نظامی و تجاري و استعمار کشورهاي دیگر 

چه زمانی اقتصاد یک کشور کارا است؟  7

زمانی که هزینه هاي فرصت را از دست ندهد. زمانی که آن کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد.

گزینه ي  و  صحیح می باشند. 13زمانی که آن کشور، هر فرصتی را براي استفاده ي بهتر از منابع به کار  گیرد.

پرداخت هایی که بابت خرید منابع تولید به خانوارها پرداخت می شود شامل:  8

دستمزد یا حقوق - سود - اجاره  زمین - نیروي کار - سرمایه - کارآفرینی

زمین - نیروي کار و سرمایۀ فیزیکی - سرمایه مالی دستمزد یا حقوق - قیمت کاال و خدمات - اجاره سرمایه مالی
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"شما و گروه دوستانتان به خاطر تالش هاي درسی فراوانی که داشته اید؛ در بسیاري از موضوعات درسی سرآمد شده اید و این ایده به ذهنتان  9
رسیده که یک شبکه خصوصی فعال در منطقۀ خود تأسیس کنید." کدام نوع کسب و کار را براي راه اندازي ایدة خود انتخاب می کنید؟

خیریه کسب و کار شخصی  شرکت شراکت

هنگامی که کشور  کاالي مورد نیاز خود را از کشور  وارد می کند، یعنی  ..................  10

کشور  در استفاده از منابع و امکانات خود صرفه جویی کرده و سود برده است. 

این کار کامًال به سود کشور  است. 

صادرات کاال، همیشه به سود کشور  است. 

کشور  به جاي استفاده از امکانات خود از منابع کشور  براي رفع نیازش استفاده کرده است. 

AB

A

A

B

AB

آقاي امیري صاحب یک شرکت تولیدي است که درآمد سالیانه آن معادل چهار برابر هزینه هاي تولیدش است. اگر میزان پولی که براي خرید  11

سرمایۀ فیزیکی صرف کرده است معادل  تومان، هزینه مواد اولیه  تومان و سود به دست آمده  تومان باشد؛
مطلوب است:  

الف) میزان حقوق و دستمزد (به عنوان تنها هزینۀ باقی مانده این تولیدکننده)؟ 
ب) میزان کل هزینه هاي تولید؟  

ج) درآمد تولید کننده؟

الف)  ــ ب)  ــ ج)  الف)  ــ ب)  ــ ج)  الف)  ــ ب)  ــ ج)  الف)  ــ ب)  ــ ج) 

200, 000100, 0001, 200, 000
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کدام یک جزء هزینه هاي تولید نیست؟  12

پولی که براي خرید یا اجارة ماشین آالت مصرف می شود.

پولی که به ازاء استخدام تعدادي کارگر یا کارمند پرداخت می شود.

پولی که بابت خریداري یا اجارة محل کارگاه یا کارخانه صرف می شود.

پولی که مابه التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادي خود به دست می آورد.

کمیابی منابع، هر جامعه را با چه امري روبه رو می کند و به چه معناست؟  13

انتخاب - یعنی هر کشوري در هر نقطه از زمان، مقدار محدودي منابع و امکانات و کارآفرین دارد. 

مبادله - اگر منابع بیشتري را براي تولید یک کاال و خدمت اختصاص بدهیم، منابع کمتري براي تولید کاال و خدمت دیگري باقی است. 

هزینۀ فرصت - تولید هر کاال و خدمتی براي جامعه و براي افراد، شامل انواع هزینه هاي تولید است. 

بده، بستان - منابع هر جامعه اي محدود است و باید از میان نیازها، یکی را انتخاب کند. 

جاهاي خالی را با واژه ها یا عبارت هاي درست، کامل کنید.   14
الف) تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهاي جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت،  ..................  نام دارد. 

ب) دانش اقتصاد عالوه بر انتخاب هاي شخصی با انتخاب هاي اجتماعی روبه روست، زیرا اجتماع  ..................  و با انتخاب و  ..................  مواجه است.

الف) فعالیت تولیدي ب) امکان خلق منابع را ندارد - «هزینۀ فرصت»  الف) کارآفرینی ب) نیز امکان کمیاب دارد - «بده - بستان» 

الف) فعالیت تولیدي ب) نیز امکان کمیاب دارد - «هزینۀ فرصت»  الف) کارآفرینی ب) دانش فنی محدود دارد - «بده - بستان» 

منظور از "شرکت کسب و کاري است که خودش هویت قانونی دارد" چیست؟  15

قانون، ضوابط و مقررات شرکت را تعیین می کند. همۀ افراد در شرکت باید مطابق قانون رفتار کنند. 

به این معناست که قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کند. اختالفات شرکت باید قانونی حل و فصل شود. 

3

صاد
اقت

موسسه امام حسین



تولید کننده با صرفه جویی و افزایش بهره وري (مانند پرهیز از استخدام نیروي کار اضافی، صرفه جویی در مواد اولیه و انرژي و جلوگیري از ریخت و پاش ها)  1
هزینۀ تولید را بدون اینکه از میزان تولید کم کند کاهش می دهد و از سوي دیگر نیز، فراهم آوردن بازار خوبی براي محصوالت و فروش آن ها با قیمت مناسب تالش می کند از وضعیت زیان

جلوگیري می کند.  
 2

 3

الف و ب 

 شاخص دهک

الف) قسمت الف همۀ گزینه ها می تواند صحیح باشد.   4

ب) سهم  درصد باال برابر   می باشد و سهم  درصد پایین می تواند  یا  باشد. 

    

% پایین جامعه تعلق می گیرد. % درآمد ملی به  % پُردرآمد ملی جامعه و  % درآمد ملی به  د)  
در بازار زمانی که قیمت از سطح تعادل پایین تر باشد، قیمت از طرف مصرف کنندگان افزایش یافته تا به تعادل برسد.  5

) از ویژگی هاي دوران پهلوي است.  گزینۀ (  6

) از ویژگی هاي دوران قاجار است.  گزینۀ (

) مربوط به نیمه اول حکومت صفویه است که قسمت آخر آن هم نادرست است: «آغاز پیشرفت و نوسازي اقتصادي»  گزینۀ (
 7

اگر یک شرکت یا یک کشور، هر فرصتی را براي استفادة بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود
خود، بیشترین استفاده را میبرد.

بنگاه ها منابع و عوامل تولید را از خانوارها اجاره و خریداري می کنند.   8

زمین  قیمت یا اجاره سرمایۀ فیزیکی را پرداخت می کنند. 

سرمایۀ فیزیکی  قیمت یا اجارة فیزیکی را پرداخت می کنند.  

سرمایۀ مالی  سود سرمایۀ مالی را پرداخت می کنند. 

نیروي کار  دستمزد یا حقوق پرداخت می کنند.
زیرا شراکت، کسب و کاري متعلق به دو نفر یا بیشتر است که هرکدام هم متناسب با سهمشان در سود کسب و کار سهیم اند.  9

کشوري که کاالي مورد نیازش را وارد می کند درواقع از منابع آن کشور براي ساخت کاال استفاده کرده است.   10

 11
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400 = 300 + x ⇒ x = 400 − 300 ⇒ x = 100 حقوق و دستمزد
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 12

هزینۀ کل - در آمد کل = سود

هر جامعه اي با کمبود منابع روبه رو است و مجبور است که مبادله کند؛ یعنی اگر تصمیم بگیرد کاالي  را تولید کند، امکان تولید کاالي  را از دست می دهد.  13

الف) تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهاي جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت، «کارآفرینی» نام دارد.   14
ب) عالوه بر افراد که با کمبود منابع مواجه هستند، اجتماع هم با کمبود منابع روبه روست و باید «بده - بستان» کند. 

هویت قانونی یک شرکت بدین معناست که قانون با یک شرکت مشلبه با یک فرد و یا انسان رفتار می کند.  15

) = 4( ج( درآمد ھزینھ ⇒ = 4(400) = درآمد1600

M = TR − TC
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: تاریخ 1

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

در کدام کشور باستانی، نخستین بار تاریخ نگاري به مفهوم کامل آن، با ظهور هرودت از موّرخان بزرگ شروع گردید؟  1

روم یونان چین هند

تاریخ نگاري به مفهوم کامل آن از چه زمانی آغاز گردید، لقب «پدر تاریخ» متعلق به چه  کسی می باشد؟  2

از قرن پنجم پیش از میالد، هرودت از قرن پنجم میالدي، ارسطو از قرن پنجم میالدي، هرودت  از قرن پنجم پیش از میالد، ارسطو

در کدام گاه شماري باستانی ایران، هر  سال یک  ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند؟  3

سلوکی دوازده حیوانی  اوستایی یزدگردي

120

کدام تمدن باستانی عظیم در شرق کشور (استان کرمان) کشف گردید؟  4

چغامیش شهر سوخته  جیرفت شهداد

5  باستان شناسان مراحل زندگی انسان هاي پیش از تاریخ را بر اساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزار مناسب به چه دوره هایی تقسیم می کنند؟

دوره ي فلزات و سنگ دوره ي گردآوري خوراك – تولید خوراك  

تولید خوراك – تجارت دوره ي کشف آتش – مفرغ  

کدام اقدام به شی هوانگ تی از فرمانروایان سلسلۀ «چه این» در سرزمین باستانی چین نسبت داده شده است؟  6

گشایش جادة معروف ابریشم  تکمیل دیوار بزرگ چین

رواج مجدد اندیشه و آیین کنفوسیوس  جلوگیري از ورود آئین بودا به کشور 

چرا علم و فلسفه در یونان باستان پیشرفت زیادي کرد؟  7

پیشرفت مجسمه سازي و معماري در یونان باستان

وجود فالسفۀ بزرگ مانند افالطون و ارسطو

رواج و  شکوفایی ادبیات و هنرهاي تجسمی مخصوصًا انواع شهر و مجسمه سازي  

عصر  شکوفایی دموکراسی در آتن و استفاده از دست آوردهاي مصر- ایران و بین النهرین  

بنایی که به کعبه ي زرتشت معروف شده در کجاست؟  8

نقش رستم پاسارگاد   طاق بستان نقش رجب

یکی از مسائلی که همواره ساسانیان را به زحمت می انداخت چه بود و آخرین فرمانرواي ساسانی که بود؟  9

هجوم مکرر اقوام بیابان گرد – شیرویه هجوم مکرر اقوام بیابان گرد – یزدگرد سوم

جنگ هاي پیاپی با روم شرقی – شیرویه جنگ هاي پیاپی با روم شرقی – یزدگرد سوم 

کدام پادشاه هخامنشی بیشتر از همه ادعا داشت به خواست اهورامزدا به مقام پادشاهی دست یافته است؟  10

داریوش یکم  خشایارشا کمبوجیه  کورش

شاهان هخامنشی به منظور پیشرفت توسعه ي کشاورزي، چه اقداماتی به عمل آوردند؟  11

واگذاري زمین هاي زراعی به اشراف و روحانیان بزرگ قنات و بند و سد بر روي رودها و حفر نهر براي انتقال آب به زمین هاي کشاورزي

تقسیم زمین ها در بین زارعین و معاف از مالیات به مدت  سال 5اتحاد زمین هاي کوچک و به وجود آوردن زمین هاي بزرگ زراعی 

1



کتاب اوستا در چه قرنی، در زمان کدام پادشاه ساسانی و به چه خط و زبانی نگارش یافت؟  12

قرن  ق.م – شاپور یکم– خط و زبان اوستایی قرن  میالدي – شاپور دوم – خط و زبان اوستایی   

قرن  ق.م – شاپور یکم– خط و زبان پهلوي قرن  میالدي – شاپور اول – خط و زبان پهلوي

44

55

کدام گزینه جزو عقاید مانی نیست، کدام پادشاه ساسانی اجازه ي تبلیغات آیین مانی را صادر کرد؟  13

مانی عقیده داشت که او و تمام پیامبران پیش از او، براي رستگاري انسان آمده اند و انسان را از تاریکی برهانند و به نور برسانند – شاپور یکم

مانی و پیروان او کتاب هاي خود را به زبان هاي مختلف می نوشتند – شاپور دوم  

مانی و پیروان او گاه براي تفهیم مطالب از نقاشی استفاده می-کردند – شاپور دوم

مانی عقاید خود را در کتابی به نام دینکرد به شاپور یکم ارائه داد – شاپور یکم

در دورة کدام دولت باستانی، گوسان ها داستان هاي ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل هاي بعدي منتقل می کردند؟  14

هخامنشیان ساسانیان اشکانیان ایالمیان

در کدام کتاب مجموعه اي از قوانین و محاکمات عصر ساسانی به زبان پهلوي گردآوري شده است؟  15

مادیان هزار دادستان  هزار افسان  شاپورگان دینکرد

2

خ 1
تاری

موسسه امام حسین



تاریخ نگاري در مفهوم کامل آن از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور مورخ بزرگی به نام هرودت که «پدر تاریخ» لقب گرفت، آغاز شد.   1

تاریخ نگاري (به مفهوم کامل آن) از سدة پنجم پیش از میالد آغاز شد. «پدر تاریخ» لقب هردوت (مورخ یونانی) است.  2

در گاه شماري ساسانی اوستایی، سال را  شبانه روز در نظر می گرفتند؛ درنتیجه در هر  سال یک شبانه روز و در هر  سال  شبانه روز از سال حقیقی  3

عقب می افتادند. براي رفع این مشکل، بعد از هر  سال یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند.

تعدادي از آثار و بناهاي تاریخی کشور ایران مانند تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان به طور تصادفی کشف شده اند.  4

باستان شناسان مراحل زندگی انسان هاي پیش از تاریخ را براساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهاي متناسب با آن، به دورة گردآوري خوراك و دورة تولید خوراك  5
تقسیم کرده اند. 

یکی دیگر از اقدام هاي مهم شی هوانگ تی، تکمیل دیوار چین بود.   6

یونانیان در عهد باستان و به ویژه در عصر شکوفایی دموکراسی در آتن، با بهره  مندي از دستاوردهاي تمدن هاي مصر و بین النهرین و ایران، رشد درخشانی در  7
عصرهاي فکري و فرهنگی و علمی و ادبی داشتند. 

بناي معروف به کعبۀ زرتشت در نقش رستم واقع شده است.   8

هجوم مکرر اقوام بیابانگرد از مسائلی بود که همواره ساسانیان را به زحمت می انداخت و یزدگرد سّوم آخرین فرمانرواي ساسانی بود.   9

پادشاهان هخامنشی، به ویژه داریوش یکم، ادعا می کردند که به خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی دست یافته اند و به یاري او به کشور فرمان می رانند.  10

شاهان هخامنشی به منظور پیشرفت توسعۀ کشاورزي بر روي رودها دست به ساختن قنات و بند و سد زدند و براي انتقال آب به زمین هاي کشاورزي، حفر نهر  11
می کردند.

در قرن چهارم میالدي و در زمان شاپور دوم ساسانی، کتاب اوستا به خط و زبان اوستایی نگارش یافت.  12

مانی عقاید خود را در کتابی به نام شاپورگان نوشت و به شاپوریکم هدیه کرد. هم چنین او از شاپور یکم اجازه گرفته بود تا عقاید خود را تبلیغ کند.  13

در زمان حکومت اشکانی، نقل داستان هاي ملی و پهلوانی رواج فراوان یافت و شاعران و موسیقی دانان دوره گردي که به «گوسان ها» معروف بودند، با شور و  14
هیجان بسیار این داستان ها را از حفظ براي مردم می خواندند.

مجموعه اي از قوانین و محاکمات عصر ساسانی در کتاب «مادیان هزار دادستان» به زبان پهلوي گردآوري شده و منبع ارزشمندي براي حقوق و دادرسی آن دوره  15
محسوب می شود. 

بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: دینکرد، مهم ترین و مفصل ترین کتاب اعتقادي تعالیم زرتشت به زبان پهلوي است که دانشنامه اي مشتمل بر عقاید زرتشتی است.  گزینۀ «

»: مانی عقاید خود را در کتابی با عنوان شاپورگان نوشت.  گزینۀ «

»: هزار افسان، کتابی مشتمل بر قصه هاي متعدد است که به زبان فارسی باستان وجود داشته و مردم آن ها را از حفظ می خوانده اند. گزینۀ «
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: جامعه شناسی 1

تاریخ آزمون: 1400/02/16

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

مجموعۀ  .................. جهان اجتماعی را شکل می دهند.  1

پدیده هاي اجتماعی  کنش هاي اجتماعی و آثار آن ها هنجارها، ارزش ها و نهادهاي اجتماعی  رفتارهاي اجتماعی 

کدام یک از موارد زیر جزء الیه هاي سطحی جهان اجتماعی هستند؟  2

 ( ) و ( گزینۀ ( ارزش ها هنجارها 12نمادها

در عبارت زیر به ترتیب به کدام یک از پیامدهاي کنش اشاره شده است؟   3
«جوانی در یک خیابان خلوت در حال قدم زدن بود که ناگهان پایش به سنگ برخورد کرده و به زمین افتاد. در همان حال شخصی با عجله به کمک او

شتافت و او را از زمین بلند کرد.»

پیامد غیرارادي - پیامد غیرارادي - پیامد ارادي  پیامد غیرارادي - پیامد ارادي - پیامد ارادي 

پیامد ارادي - پیامد غیرارادي - پیامد غیرارادي  پیامد ارادي - پیامد ارادي - پیامد غیرارادي 

هر گروه از حیوانات به صورت .................. وظایف خود را انجام می دهند.  4

غریزي آگاهانه ارادي اختیاري

اگر قدرتی که مبتنی بر ایدئولوژي هاي ساختگی بشري باشد، چگونه قدرتی است؟  5

هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت  مشروعیت حقیقی دارد 

اقتداري غیر مشروع دارد و هم مقبولیت   مشروعیت دروغین دارد 

کدام یک از ویژگی هاي زیر فردي است؟  6

سیاه پوست بودن  مسلمان بودن  ایرانی بودن  دانش آموز بودن 

آرمان هاي جهان اجتماعی در .................. متبلور می شوند.  7

نهادها نمادها هنجارها ارزش ها

8  .................. ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.

مصنوعات انسانی  اعمال و رفتار  کنش خلقت ویژة انسان 

عبارت هاي زیر را به ترتیب از لحاظ صحیح یا غلط بودن دسته بندي کنید.   9
الف) تغییر در شرایط اقتصادي جامعه از نوع تقاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد. 

ب) تفاوت در الیه هاي سطحی جهان از تفاوت هایی است که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. 
ج) تغییر نگرش به وجود خدا و اصل آفرینش در جهان اجتماعی اسالم از نوع تفاوت هایی است که باعث تغییر در ارزش ها و عقاید می شود و جهان را به

جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.

غ - ص - غ غ - غ - ص ص - غ - ص  ص - ص - غ 
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چند عبارت از عبارات زیر کنش اجتماعی هستند؟   10
الف) علی به تنهایی در رایانۀ خود کارتون تماشا می کند. 

ب) محسن با توجه به آن که می خواهد در تولد حسن حاضر شود، لباس می خرد. 
ج) زهرا در حالی که به تنهایی زندگی می کند، براي پرنده اش غذا می ریزد. 

د) رضا با وجود تنها بودن در کافه، از ورود به آشپزخانه به علت ممنوعیت ورود خودداري می کند. 
هـ) پریسا براي دوستش گل رز می خرد.

2413 عبارت  عبارت  عبارت  عبارت 

کدام گزینه در رابطه با علل درونی و بیرونی تحوالت هویتی جهان اجتماعی، نادرست است؟  11

اگر جهان اجتماعی به عقاید و آرمان هاي خود پشت کند، دچار تحوالت هویتی می شود.  

جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ هاي دیگر، زمینۀ تحوالت فرهنگی آن ها را پدید آورد.  

اگر اعضاي جهان اجتماعی، مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند، دچار تزلزل  فرهنگی می شوند. 

جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد.  

کدام یک از گزینه هاي زیر، صحیح می باشد؟  12

در جهان متجدد صرفًا از مواد و موجودات خاص ساخته شده که همه در اختیار و کنترل بشرند. 

منظور از جهان متجدد غرب بعد از رنسانس یعنی پانصد سال اخیر است. 

جهان اساطیري، فرهنگ اساطیري دارد که به خداوندگاران و قدرت هاي طبیعی قائل است. 

3جهان هاي اجتماعی را بر اساس فرهنگ آن ها به  نوع دنیوي، معنوي و اساطیري تقسیم می کنند.

پیامدهاي  ..................  کنش انسان قطعی است.  13

همه ي پیامدهاي کنش انسان قطعی است. ارادي

پیامدها خودشان کنش هستند و باید کنشگري آنها را انجام دهد.  غیرارادي

همۀ گزینه هاي زیر غلط هستند به جز؛  .................. .  14

همۀ پدیده هاي اجتماعی مانند یکدیگرند.  پدیده هاي اجتماعی فقط محدودیت هایی براي کنش ها ایجاد می کنند.

پدیده هاي اجتماعی به مرور از انسان هاي به وجود آورندة آن ها مستقل می شوند. افراد در هر شرایطی پدیده هاي اجتماعی را همانند پدیده ها طبیعی می بینند.

درستی یا نادرستی عبارات زیر دربارة امر به معروف و نهی از منکر در کدام گزینه آمده است؟   15
الف) برخی از روش هاي آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است. 

ب) سطوح متفاوتی دارد. 
ج) در همۀ موارد، توسط سازمان هاي رسمی و حکومتی است. 

د) به روش هاي مختلف صورت می گیرد.

ص - ص - غ - ص  غ - غ - ص - غ  غ - ص - غ - ص  ص - ص - ص - غ 
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مجموعۀ پدیده هاي اجتماعی «جهان اجتماعی» را شکل می دهند.  1

نمادها و هنجارها جزء الیه هاي سطحی جهان اجتماعی هستند.   2

به زمین افتادن: پیامد غیرارادي / به کمک کسی شتافتن و کسی را از زمین بلند کردن: پیامد ارادي کنش   3

هر گروه از حیوانات به صورت غریزي وظایف خود را انجام می دهند.  4

اگر قدرت مبتنی بر ایدئولوژي هاي ساختگی بشري باشد، مشروعیت دروغین دارد.   5

«سیاه پوست بودن» یک ویژگی فردي است.   6

آرمان هاي جهان اجتماعی در ارزش ها متبلور می شوند.  7

کنش ویژگی هایی دارد که آن را از فّعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.  8

الف) صحیح                         ج) صحیح    9

ب) تفاوت در الیه هاي سطحی جامعه  از نوع تفاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

تنهایی فیلم دیدن و تنهایی زندگی کردن کنش اجتماعی محسوب نمی شوند. مابقی گزینه ها همگی کنش اجتماعی اند.   10
- کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. در کنش اجتماعی آگاهی و ارادة کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال آنهاست. 

مبهوت و مقهور شدن اعضاي یک جهان اجتماعی در مقابل جهان اجتماعی دیگر خودباختگی فرهنگی است.   11

تشریح سایر گزینه ها:   12

ب) پانصد سال  چهارصد سال 

ج) طبیعی  مافوق طبیعی 

د) سه نوع  دو نوع دنیوي و معنوي 

پیامدهاي غیرارادي کنش انسان قطعی است.  13

پدیده هاي اجتماعی به مرور از انسان هایی که آن ها را به وجود آورده اند، مستقل می شوند و فرصت ها (شانس هاي اجتماعی) و محدودیت ها (انسدادهاي اجتماعی)  14
را براي کنشگر و زندگی آن ها فراهم می سازند.

تصحیح مورد ج: برخی روش هاي امر به معروف و نهی از منکر، تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است. در مواردي همگانی و به عهدة همۀ افراد جامعه است و  15
برخی موارد، وظیفۀ سازمان هاي رسمی و حکومتی است. 
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون جامع جغرافیاي دهم

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

به چه علت پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه هاي یک پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟  1

اشراف بیشتري روي موضوع پیدا کند - میزان دانش، سواد و آگاهی 

اطالعات بیشتري کسب کند - تجربیات، سوابق تحصیلی و بینش 

سؤال مطرح شده قبًال پاسخ داده شده باشد یا خیر - میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی 

میزان مطالعه افزایش یابد - تجربیات، سوابق تحصیلی و تحقیقی 

«حذف اطالعات غیر ضروري و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش» در کدام مرحلۀ پژوهش انجام می گیرد؟  2

نتیجه گیري و ارائۀ پیشنهادها  جمع آوري اطالعات  تدوین فرضیه  پردازش اطالعات 

در کدام گزینه، «ویژگی کوه هاي زاگرس» به درستی بیان شده است؟  3

از برخورد دو صفحۀ شبه جزیرة عربستان و اوراسیا به وجود آمده است.   به شکل نامنظم با جهت شمالی و جنوبی امتداد پیدا کرده است.  

شیب عمومی این کوه ها در بخش شرقی آن بیشتر است.   فرسایش و تغییر شکل در آن صورت نگرفته است.  

کدام مورد از عوامل ایجاد مناطق بیابانی در کشور می باشد؟  4

کمبود پوشش گیاهی میزان باالي تبخیر

بارندگی کم نزدیکی به مرکز پر فشار جنب حاره اي

کدام گزینه از دالیل احداث سد بر روي رودهاي حوضۀ زاگرس نمی باشد؟  5

تولید برق آبی   آبیاري اراضی کشاورزي آبیاري جنگل ها و  مراتع جلوگیري از طغیان رودها

کدام مورد از عوامل افزایش سریع جمعیت ایران در  سال اخیر نمی باشد؟  6

گسترش لوله کشی گاز گسترش واردات مواد غذایی بهبود آب آشامیدنی رونق صادرات نفت

80

کدام جمله صحیح است؟  7

مناطق جنوبی کشور در عرض هاي باال قرار دارند و خورشید در این نواحی عمود می تابد.

مناطق شمالی کشور در عرض هاي کم قرار دارند و خورشید در این نواحی مایل می تابد.

بندر جاسک به جهت قرار گیري در عرض هاي کم و نزدیکی به خط استوا گرم تر می باشد.

استان هاي آذربایجان شرقی و غربی نسبت به استان هرمزگان، مقدار گرماي بیش تري از خورشید می گیرند.

کدام مورد به ترتیب تقسیمات کشوري دورة صفویه و افشار می باشد؟  8

بلوك، قصبه ، والیت و ایالت قصبه، بلوك، ایالت و والیت   ایالت، والیت، بلوك و قصبه والیت، ایالت، قصبه و بلوك

از خصوصیات روستاهاي پراکنده است؟  9

روستاها در کنار یک رود تشکیل شده است. روستاها در اطراف چاه ها و چشمه ها تشکیل شده است.

خانه ها از یک محل دور از زمین هاي زراعی قرار دارند. خانه ها با فاصله از هم قرار دارند.

کدام یک از دالیل اهمیت خلیج فارس متعلق به گذشته می باشد و چند درصد نفت جهان در این منطقه قرار دارد؟  10

حلقه اي از زنجیرة حمل  و نقل کاال و نفت -  درصد  درآمدها و دالرهاي ناشی از صدور و فروش نفت -  درصد 

ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارة آفریقا، اروپا و آسیا -  درصد  ارزش فرهنگی و سیاسی منطقه -  درصد 

2866
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وارونگی دما، شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟  11

در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دماي هوا به طور ناگهانی کاهش یابد. در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دماي هوا به طور ناگهانی افزایش یابد.

در شرایط وارونگی حرکت صعودي و جابه جایی هوا صورت می گیرد. در حالتی که هواي گرم و سنگین در سطح زمین قرار گیرد.

یکی از زیبا ترین و فعال ترین پدیده هاي رشته کوه زاگرس .................. است.  12

گنبد هاي نمکی دشت هاي وسیع   رودخانه هاي پرآب جنگل هاي انبوه   

قله ي دماوند در چه دوره اي شکل گرفته است؟  13

مزوزوبیک کامبرین   کواترنر سنوزوییک  

به ترتیب جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.   14
الف) سؤال چه کسی یا چه کسانی، انسان و روابط متقابل او را با محیط مورد توجه قرار می دهد. 

ب) پس از جمع آوري و استخراج و طبقه بندي اطالعات، به نتیجه گیري و ارائۀ پیشنهادها می پردازیم. 
پ) جغرافی دان براي مطالعه و پاسخگویی به سؤاالت خود به اطالعات نیاز دارد. 

ت) امروزه براي پاسخ به حس کنجکاوي و شناخت جهان، روش هاي علمی مختلفی وجود دارد.

ص - ص - غ - غ  ص - ص - غ - ص  ص - غ - ص - ص  غ - غ - ص - ص 

کدام گزینه جزء کوه هاي شمال خراسان نمی باشد؟  15

بینالود قره داغ  آالداغ  هزارمسجد 
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ی دهم
آزمون جامع جغرافیا

موسسه امام حسین



- نسبت به در مرحلۀ طرح سؤال پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد، به عبارت دیگر این امر مورد نیاز پژوهشگر است؛ زیرا او با این کار   1

- مهم تر از همه، پی می برد سؤالی که برایش پیش آمده قبًال پاسخ داده شده است یا خیر.  موضوع، اطالعات بیشتري پیدا می کند. 
فرضیه هاي پژوهشگر به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد. 

پس از جمع آوري، استخراج و طبقه بندي اطالعات، مرحلۀ پردازش یعنی حذف اطالعات غیر ضروري و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات  2
آغاز می شود.

چین خوردگی هاي دیواره مانند با دره هاي موازي و به طول صدها کیلومتر، چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور از مریوان در کردستان با جهت شمال غربی ــ  3
جنوب شرقی تا تنگۀ هرمز را تشکیل داده است. رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیرة عربستان و صفحۀ اوراسیا به وجود آمده است.  

نزدیکی به مرکز پرفشار جنب حاره اي رأس السرطان از عوامل ایجاد مناطق بیابانی در کشور است.   4

سدهاي متعدد احداث شده بر روي رودهاي حوضۀ زاگرس براي جلوگیري از طغیان رودها، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز اراضی کشاورزي، استفادة  5
صنعتی و تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها بوده است. 

در دهه هاي اخیر گسترش بهداشت و واکسیناسیون، لوله کشی و بهبود آب آشامیدنی، رونق صادرات نفت و واردات مواد غذایی موجب کاهش میزان مرگ و میر و  6
در نتیجه افزایش سریع جمعیت شده است. 

تشریح عبارت هاي نادرست:   7
- مناطق جنوبی کشور در عرض هاي پایین قرار دارند. 

- مناطق شمالی در عرض هاي باال قرار دارند. 
- استان هاي آذربایجان غربی و شرقی گرماي کم تري از خورشید (نسبت به استان هرمزگان) می گیرند.

در دورة صفویه و افشاریه تقسیمات کشوري ایران به ترتیب عبارت بود از: ایالت، والیت، بلوك و قصبه.   8

در روستاهاي پراکنده، خانه ها با فاصله از هم قرار دارند.  9

ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارة آفریقا، اروپا و آسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه اي از زنجیرة حمل و نقل کاال و نفت، اهمیت خود را  10
حفظ کرده است. 

خلیج فارس حدود  درصد نفت و  درصد گاز طبیعی جهان را دارا می باشد.

در شرایط وارونگی هوا، با افزایش ارتفاع دماي هوا به طور ناگهانی افزایش یافته و هواي گرم در الیه هاي باالتر قرار می گیرد.  11

یکی از زیباترین و فعال ترین پدیده هاي رشته کوه زاگرس، گنبد نمکی است.   12

فعالیت هاي آتش فشانی در دورة کواترنر سبب شکل گیري قلۀ دماوند شده است.  13

بررسی عبارت نادرست:   14
عبارت (ب): پس از جمع آوري و استخراج و طبقه بندي اطالعات، مرحلۀ پردازش آغاز می شود.

رشته کوه قره داغ (ارسباران) جزو منطقۀ کوهستانی آذربایجان است.   15
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 675 دقیقه

موسسه امام حسین

اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را  1
ترسیم نموده ایم؟ (باتغییر)

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا» -  «و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما العبین»

ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   - «و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما العبین»

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا»-  «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

«ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  - «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

اگر کسی به شهري برود که راه رفت آن بیش از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) باشد، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟  2

بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد.

باید نماز را شکسته بخواند و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر کمتر از ده روز بماند نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او  فرسخ باشد، نمازش شکسته است و نمی تواند روزه بگیرد.

422٫5

4

خروج از خودخواهی و گزینش «ایثار» در پرتو .................. است که ثمرة تبلور .................. در انسان است و آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن  3
است. (با تغییر)

عشق و محبّت - ایمان - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم»  

ایمان - عشق و محبّت - «قل اِن ُکْنُتم ُتِحّبون اهللا فاتَِّبعونی ُیْحببکم اهللا و یغفر لکم ذنُوبکم و اهللا غفوٌر رحیٌم» 

ایمان - عشق و محبّت - «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»  

عشق و محبّت - ایمان -  «و من الّناس من یّتخذ من دوِن اهللا انداداً ُیحّبونهم کحّب اهللا و الّذین آمنوا اشّد حبا هللا»

با توجه به آیۀ شریفۀ «حتی ِاذا جاء احدهم الموت قال َرّب ارجعون لعّلی اعمُل صالحًا فی ما ترکت...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (با تغییر)  4

انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند. انسان در جهان آخرت اختیار ندارد، ولی بساط تکلیف باز است.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند. انسان پس از مرگ وارد عالم  برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.

شاخصۀ انتخاب درست هدف ها براي صرف کردن زندگی براي آن ها کدام است و هدایت ما به این معیار و نتایج آن براساس کدام صفات الهی  5
انجام پذیرفته است؟

رساندن انسان به سرحّدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي - قادر حکیم  همسو بودن با میل بی نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان - قادر حکیم 

رساندن انسان به سرحّدي از رشد و کمال و اهداف دنیوي - رحیم اعلم  همسو بودن با میل بی نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان - رحیم اعلم 

کدام مورد، چگونگی رابطۀ عمل با پاداش و کیفر را بیان می کند؟  6

در رابطۀ قرار دادي، عدالت برقرار می گردد و تناسب میان جرم و کیفر برقرار است. 

در عرصۀ قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده می شود.

در رابطۀ تجسم عمل، آنچه انسان با خود به قیامت می برد، ظاهر و باطن اعمال با هم است. 

آنجا که پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است، انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند. 
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گرایشی که عموم تالشهاي انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد، میل به  ..................  است که پاسخ گوي آن   .................. است و نشانی بر    7
.................. خداوند می باشد. (با تغییر)

کماالت بی نهایت – عادالنه بودن خلقت – عدل بقا و جاودانگی – حکیمانه بودن خلقت – حکمت

کماالت بی نهایت – حکیمانه بودن خلقت – عدل بقا و جاودانگی – رستاخیز – حکمت

از آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله]  8
پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است» کدام مفهوم، دریافت می گردد؟ (با تغییر)

ضرورت آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت. امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت.

همان طور که زمین در بهار زنده می شود، انسان هم در برزخ حیات مجدد دارد. حقیقت وجود انسان، جسم و روح است که با مرگ نابود نمی شود.

تمام موارد، راه هاي کید و فریب دشمن قسم خورده مصّمم به انتقام گیري از فرزندان آدم است، به جز:  9

غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که انسان را به یا خدا می اندازد. دامن زدن به آتش خانمان سوز کینه و عداوت میان ابناي آدم

سرگرم کردن انسان به آرزوهاي دور و دراز دنیایی آراستن وزیبا نشان دادن زمینه هاي دل فریب دنیا

از آیۀ شریفۀ« ینّبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر» موضوع .................. مفهوم می گردد و ُمبیّن عالم .................. است. (با تغییر)  10

برخی از اعمال، آثار و نتایج آن ها محدود به دوران عمر انسان می باشد، همه اعمال ماتقّدم و ماتأّخر ثبت می شود - برزخ

برخی از اعمال، آثار و نتایج آن ها محدود به دوران عمر انسان می باشد، همه اعمال ماتقّدم و ماتأّخر ثبت می شود - قیامت

برخی از اعمال هستند که آثارشان حتی بعد از مرگ از بین نمی رود عالوه بر آثار ماتقّدم داراي آثار ماتأّخر هستند - برزخ

برخی از اعمال هستند که آثارشان حتی بعد از مرگ از بین نمی رود عالوه بر آثار ماتقّدم داراي آثار ماتأّخر هستند - قیامت

امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفه ( .................. )، بیانگر امر نخستین می باشد.  11

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان  -« آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم.»

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» 

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - ماجراي ُعَزیر نبی علیه السالم. 

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - «آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» 

پیامد این تفکر که «برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، اما در زندگی خود به گونه اي عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش  12
ندارند.» کدام مورد است؟

به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند.

با اینکه این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، اما به لطف و رحمت الهی امیدوارند. 

در دنیا با شور و نشاط هستند و انگیزة فعالیت و کار دارند، اما در عمل با منکران معاد تفاوت دارند. 

زندگی چند روزة دنیا برایشان بی ارزش می شود و به انواع بیماري هاي روحی دچار می شوند.

در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است؟  13

ْنیا َو اْآلِخَرِة »  ِ َثواُب الدُّ ْنیا َفِعْنَد اهللاَّ ِ َربِّ اْلعالَمیَن»  «َمْن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ  «ُقْل ِإنَّ َصالتی  َو نُُسکی  َو َمْحیاَي َو َمماتی  ِهللاَّ

نَس ِإالَّ لَِیْعُبُدوِن»  َ بَالُِغ َأْمِرِه»  «َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ ِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهللاَّ ْل َعَلى اهللاَّ  «َوَمن َیَتَوکَّ

کدام عبارت، رابطۀ میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت مفهوم کدام آیه را تبیین و تأکید می نماید؟  14

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

  «ِ اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم » - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ اُء َعَلى اْلُکفَّ  «َأِشدَّ

  «ِ  «ما اََحبَّ اَهللا َمن َعصاه» - «ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاَّ

از دقت در کدام آیه، «آگاهی انسان بر کاستی هاي انجام وظایف خویش» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  15

«حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما َترکُت»   «کال انّها کلمٌۀ هوقائلها و من ورائهم برزّخ الی یوِم ُیبعثون»  

«من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «ُیَنبؤا االنسان یومئٍذ بما قّدم و اَّخر» 
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بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً »، مفهوم «اختیار و انتخاب آدمی» دریافت می گردد.  ، سورة انسان: « انّا هدیناه السَّ 1  از آیۀ شریفۀ 
قدرت اختیار و انتخاب: 

) خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 

) سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در این  باره می فرماید: «و ما
ماوات و االرض و ما بینهما العبین». خلقنا السَّ

اگر مسافت رفتن او کمتر از  فرسخ شرعی (حدود  کیلومتر) و مجموع رفت و برگشت او کمتراز  فرسخ نباشد باید نمازش را شکسته بخواند و نباید  2
روزه بگیرد. لذا بستگی به مسافت مسیر برگشت او دارد، چون در سوال فقط راه رفت را مطرح کرده است. 

عشق و محبت الهی آدمی را از خودخواهی به ایثار و از خودگذشتگی می رساند که این خود ثمرة تبلور ایمان در انسان است؛ چراکه به هر میزان که ایمان انسان  3
به خدا بیشتر می شود، محبت وي نیز به خدا بیشتر می شود: «.... و الَّذین آمنوا اشدَّ ُحبَّا هللا».  

آیۀ  شریفۀ «حّتی ِاذا جاَء َاَحدُهم الموت قاَل َرّب ارجعون ِلعّلی َاعمُل صالحا فی ما ترکت...» مربوط به زمانی است که گناهکاران و بدکاران از دنیا می روند و واقعیت مرگ  4

) جواب قطعی خداوند را جلوي چشم خویش می بیند، از خداوند درخواست می کند که او را به زندگی دنیا بازگردانند تا درباره آن چه انجام نداده عمل صالحی انجام دهند (سورة  مؤمنون آیۀ  

) و عبارت بساط تکلیف باز این است که هرگز این تنها سخنی است که او می گوید در صورتی که بین االن تا وقتی که در روز قیامت برانگیخته شود، برزخ و فاصله اي است (سورة  مؤمنون آیۀ  
است، غلط است.

براي اینکه بتوانیم با نگاهی درست، هدف هاي خود را انتخاب کنیم، نیازمند معیار و مالك هستیم؛ معیاري که بتوانیم به وسیلۀ آن، هدف هاي همسو با میل  5
بی نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان را مشخص کنیم. بدین وسیله، هدف هاي زندگی را به درستی برخواهیم گزید و عمر خود را براي رسیدن به آن ها صرف خواهیم کرد. 

خداي رحیم و مهربان که از همه به ما مهربان تر و از خود ما به نیازهاي ما آگاه تر (اعلم) است. در این مورد ما را هدایت و راهنمایی کرده و معیار انتخاب هدف را مشخص فرموده و آثار و نتایج
آن را نیز یادآور شده است. 

پاداش و کیفر طبیعی  عدم قابلیت تغییر توسط انسان ها   6
دقت کنید که رابطۀ قراردادي لزومًا داراي عدالت نیست و فقط در صورتی که میان جرم و کیفر تناسب وجود داشته باشد، عدالت برقرار می گردد.

خداوند انسان را به گونه اي آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجام می دهد. میل به  7
جاودانگی که پاسخگوي آن عالم آخرت و رستاخیز است، مربوط به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.

ترجمۀ آیۀ شریفۀ «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از  8
مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است» بیانگر امکان معاد یا امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت با توجه به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است.

) صحیح بیان نشده است (آراستن و زیبا نشان دادن گناه)  زیرا سه مورد دیگر از دام هاي شیطان براي انتقام گیري از فرزندان آدم است. ولی گزینه ي (  9

ر»، دامنۀ برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ، پروندة این اعمال بسته می شود (آثار م و اخَّ مطابق آیۀ شریفۀ: «ُینبَّؤا االنسان یومئٍذ بما َقدَّ  10
ماتقدم)؛ اعمالی مانند نماز و روزه، اما پروندة بسیاري از اعمال حتی بعد از حیات ما نیز باز می ماند (آثار ماتأخر)؛ به عنوان مثال اگر کسی کتابی را به کسی یا کتابخانه اي هدیه دهد تا وقتی که آن

کتاب توسط دیگران خوانده می شود. 

 ظرف زمان آیۀ فوق با در نظر داشتن کلمۀ «یومئٍذ» قیامت می باشد.

  11

آیۀ شریفۀ «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» بیانگر امکان معاد با توجه به پیدایش نخستین انسان است.

باور داشتن آخرت در عین قبول نکردن آن در عمل  غافل شدن از آخرت   12

 13
افراد زیرك می دانند که برخی از هدف ها به گونه اي هستند که هدف هاي دیگر را نیز دربردارند و رسیدن به آنها مساوي رسیدن به هدف هاي دیگر نیز هست و به میزانی که هدف ما برتر و
جامع تر باشد، هدف هاي بیشتري را در درون خود جاي می دهند. این افراد با انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند ؛ هم از بهره هاي مادي زندگی استفاده
درست می کنند و هم از آنجایی که تمام کار هاي دنیوي خود را براي رضاي خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سراي آخرت خویش را نیز آباد می سازند که آیه

"من کان یرید ثواب الدنیا ... " دربردارنده این مفهوم است.

حدیث: «ما َاَحبَّ اَهللا َمن َعصاه»  بیانگر رابطۀ نافرمانی خداوند و دوستی با او «َفاتَِّبُعوِنی»  مفهوم فرمانبرداري از خدا   14

از دقت در آیۀ شریفۀ: « حّتی اذا جاء احدهم الموت قال رّب ارجعون لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها؛ آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد، می گوید:  15
پروردگارا! مرا باز گردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را که در گذشته ترك کرده ام. هرگز! این سخنی است که او می  گوید». از عبارت «لعّلی اعمل صالحًا فیما ترکت»، «آگاهی انسان بر

کاستی هاي انجام وظایف خویش در عالم برزخ» مفهوم می گردد.
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موسسه امام حسین

، اگر حاصل ضرب دو ریشه برابر  باشد، ریشه ي بزرگ تر، کدام است؟ در معادله ي درجه ي دوم   12 + kx + 1 − k = 0x25

2٫5345

معادلۀ درجۀ دوم  به ازاي یک مقدار  ریشۀ مضاعف دارد. مقدار ریشۀ مضاعف کدام است؟  2x(2x − 5) = aa

−
5
2

−
5
4

5
4

5
2

، داراي جواب  است؟ ، معادلۀ  به ازاي کدام مقدار   3a+ =
4

a − 2x

a

x + 1
a

x
x = 1

−4, 2−2, 42, 4−2, 3

نمودار تقریبی تابع خطی  کدام است؟    4

  

y

x  

y

x   

y

x
  

y

x

y = −ax − b(b < 0, a > 0)

در تابع  کم ترین مقدار  کدام است؟  5y = 2 + 4x − 1x2y

−2−3−71

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟  6f(x) = x +
2
x

f(1 + ) + f(1 − )2
−−

√ 2
−−

√

−2−112

کدام نمودار، نمایش یک تابع  است؟  7
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x
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y = f(x)

در کدام گزینه، مقیاس اندازه گیري اسمی است؟  8

وضعیت تأهل افراد  درجه هاي افراد نظامی  سایز پیراهن  مراحل رشد انسان 

در کدام مورد، لزومًا عمل سر شماري انجام نشده است؟  9

نمونه برابر جامعه آماري باشد.  تمام افراد جامعه مورد مطالعه قرار می گیرند.

نمونه، زیرمجموعه جامعه آماري باشد.  اندازه نمونه برابر اندازه جامعه باشد. 

1



در داده هاي آماري  انحراف معیار داده هاي بیشتر از چارك اول و کمتر از چارك سوم، کدام  10
است؟

17, 12, 10, 18, 11, 10, 9, 14, 7, 15, 8, 18

1٫61٫92٫12٫4

 

108
̥

72
̥

36
̥ A

نمودار دایره اي زیر، نسبت نمرات مسئولیت پذیري  نفر از کارکنان یک شرکت، در  بازة مورد قبول را نشان می دهد. تعداد کاکنان در گروه   11

، کدام است؟

804

A

3032

3436

A B C D

10

20

30

40

، چند درجه است؟ نمودار میله اي زیر، درصد تعداد عضوهاي متّغیر کیفی اسمی است. در نمودار دایره اي آن، زاویۀ مربوط به گروه   12B

132

144

150

156

مجموع سن یک پدر و یک پسر برابر  است. اگر سن پدر از سه برابر سن پسر  سال بیشتر باشد، حاصل ضرب سن آن ها کدام است؟  13535

4153492410

نمرات ادبیّات دانش آموزي در  آزمون به صورت زیر است. با حذف دو نمرة کمترین و بیشترین آن ها، مقدار انحراف معیار، تقریبًا کدام  14
است؟ 

 

10

14 , 12 , 15 , 9 , 14 , 15 , 16 , 15 , 20 , 11

0٫91٫21٫51٫6

اگر تابع درآمد به صورت  و تابع هزینه  باشد، ماکسیمم مقدار سود، کدام است؟  15y = − + 28x
1
3

x2y = 16x + 55

45485357

2

ی
سان

آزمون جامع دهم ان
موسسه امام حسین



 1

 حاصل ضرب ریشه ها 

 :معادله  

 ریشه ي بزرگ تر 

ابتدا معادله را به شکل استاندارد می نویسیم:   2

ریشۀ مضاعف معادلۀ درجۀ دوم  از رابطه ي  به دست می آید. پس  است.

روش اول:   3

ابتدا در معادله به جاي  عدد  قرار می دهیم: 

  

  
روش دوم: 

» صحیح است. یعنی  و  صدق می کنند.  با امتحان کردن گزینه ها در رابطۀ  می بینیم که گزینۀ «

 4

و در فرض سوال گفته شده  پس  حتما منفی است.   شیب منفی. ضمنا گفته شده    پس  مثبت است.

چون در تابع  ضریب  مثبت است، پس سهمی مینیمم دارد و کم ترین مقدار تابع، عرض رأس سهمی می باشد، بنابراین:   5

 6

کسرهاي  را گویا می کنیم (صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم.)

 :پس

ها می توان رسم کرد که نمودار تابع را در بیشتر از یک نقطه قطع می کنند. » خطوطی موازي محور  » و « » ،« » صحیح است، زیرا در گزینه هاي « گزینۀ «  7

نوع تمام متغیرهاي داده شده، کیفی است ولی مقیاس اندازه گیري گزینه هاي  و  و  ترتیبی و مقیاس اندازه گیري گزینۀ  اسمی است. چون وضعیت تأهل،  8
ترتیب نیست. 

= = 5 ⇒ = 5 ⇒ 1 − k = 10 ⇒ k = −9
c

a

1 − k

2
2 + kx + 1 − k = 0 ⇒x2

2 − 9x + 10 = 0 ⇒ Δ = − 4ac = − 4 × 2 × 10 = 81 − 80 = 1x2 b2 (−9)
2

⇒

= = = 2٫5
9 + 1

4
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4

⇒ x = = ⇒
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√
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√
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⎧

⎩
⎨
⎪
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∣
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x = − = − = −1
b
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در حالت کلی سرشماري وقتی انجام می شود که نمونه برابر با جامعه باشد نه زیرمجموعه آن.   9

 10
داده ها را مرتب می کنیم؛ داریم: 

  

چون داده ها زوج است میانگین دو دادة وسط برابر میانه  است.

 
 داده هاي بین چارك اول و سوم عبارت است از: 

 

 

می دانیم با توجه به شکل باید مجموع کل زاویه ها برابر  شود؛ داریم:   11

    
از طرفی داریم: 

     

 12
 با توجه به نمودار داریم: 

  

سن پسر را  در نظر می گیریم؛ داریم:   13

   سن پدر

      سن پدر و پسر

 سن پدر

  سن پسر

    حاصل ضرب سن پدر و پسر

نمرات  و  را حذف می کنیم:   14

 

 

 15

  

 

7, 8, , 10,9, 10
  

= =9٫5Q1
9+10

2

, 14,11, 12
  

= =11٫5Q2
11+12

2

, 18, 1815, 17
  

= =16Q3
15+17

2

( )Q2

= 9٫5 , = 16Q1 Q2

10, 10, 11, 12, 14, 15

= = = میانگین12
10 + 10 + 11 + 12 + 14 + 15

6
72
6

= = = ⇒ σ = ≃ 1٫9σ 2 4 + 4 + 1 + 0 + 4 + 9
6

22
6
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3
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√
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x
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x
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: بی نام

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 800 دقیقه

موسسه امام حسین

1  Catherine explained the lesson to the class .................. an experienced teacher.

as good as as well as the best of better than that  

2  The bus drivers .................. a rest, as they have just returned from a long trip.

will need must need should be needed who are going to need

3  The two friends planned to leave their home country .................. September 15th, 2020 .

on at in for

4  The wild population of koalas is in danger of  ..................  .

dying out losing destroying saving

5  Did you know that Razi  .................. medicine to many young people while he was working in Ray
Hospital hundreds of years ago?

bought  thought taught brought  

6  Which one of the following sentences is grammatically wrong?

What will they buy next week?  Who is he going to the town with?

Who will he visit the museum? How are you going to travel? 

7  Hopefully, the number of cheetahs  .................. increase in the future.

is going to are going to isn’t going to aren’t going to

8  Which sentence is different in sentence intonation?

He works in a zoo. He loves animals.

Are they going to help?  Who will go on a trip next week? 

9  Planets are really amazing but not so much .................. . They are different in many ways.

interesting  delicious   alike strange

10  While I  .................. for an English test yesterday, my brother  .................. fun with his friends.

 was studying / was having studied / was having

was studying / had is studying / has

Cloze Test: 
A zoo in England has something like a school for is little penguins. The little penguins must .........
(A)......... to swim and hunt in a small pool. A woman ..........(B)........ them. It is important for the little
penguins to learn it because when they grow up the zookeepers will move them to a bigger pool with
bigger  penguins. The little penguins must fight for .........(C)......... with the others. If they cannot .........
(D)......... , they cannot eat. If they’re not good at swimming and hunting, they will not catch anything.
This kind of penguin is called the Humboldt Penguin. They live in south America. There are not many
penguins of this kind. Humboldt Penguins are .........(E)......... animals and people try to save them.

1



11  A

visit learn save hurt

12  B

 injures explains hopes teaches

13  C

food group forest plain

14  D

cut increase hunt finish

15  E

safe endangered  natural  Injured

2

ی نام
ب

موسسه امام حسین



ترجمۀ جمله: کاترین درس را به خوبی یک معلم با تجربه تدریس کرد (توضیح داد).   1
به دلیل اینکه می خواهیم راجع به فعل (explain)  توضیح بدهیم نیاز به یک (adverb) داریم نه یک صفت. از (as good as) زمانی استفاده می شود که در مورد یک اسم صحبت شود نه یک فعل.

راننده هاي اتوبوس به استراحت .................. ، زیرا آنها به تازگی از یک سفر طوالنی بازگشته اند.   2

) که قرار است نیاز داشته باشند  ) باید مورد نیاز باشد        ) باید نیاز داشته باشند       ) نیاز خواهد داشت       

این جمله اجبار را نشان می دهد؛ بنابراین  صحیح است. 
نکته : اجبار (Obligation) نیست بلکه احتمال باال (High possibility) است. 

قبل از عبارت تاریخ که داراي (سال + روز + ماه) باشد حرف اضافۀ on بکار می رود.  3

جمعیت وحشی کواالها در خطر انقراض است.   4

) نجات دادن  ) نابود کردن     ) از دست دادن     ) انقراض        

آیا می دانستی که رازي، صدها سال پیش هنگامی که در بیمارستان ري کار می کرد، پزشکی را به بسیاري از افراد جوان آموخت.   5

: آورد  : آموخت                                   : فکر کرد                                   : خرید                                  

گزینه هاي  و  ساختار جمله ي سوالی را حفظ کرده اند بنابراین صحیح هستند گزینه ي   مفعول جمله را خطاب کرده پس درست است اما در گزینه ي  به  6
دلیل اینکه فاعل مورد سوال قرار گرفته اما از جمله حذف نشده. بنابراین از لحاظ گرامري غلط است.

فعل is به کلمه ي number برمی گردد که مفرد است.   7

جمالت خبري و جمله هاي سوالی که با Wh- words شروع می شوند حالت Falling intonation  اما جمالت سوالی yes- no حالت Rising intonation دارند.  8

 9
alike

سیارات واقعًا شگفت انگیزند امّا خیلی شبیه نیستند. آنها در موارد مختلفی متفاوت هستند.

 10
was studying / was having 

دیروز هنگامی که داشتم براي امتحان زبان انگلیسی مطالعه می کردم، برادرم داشت با دوستانش خوش می گذراند. 
دو جمله همزمان در گذشته در حال انجام هستند، اما نکته این است که هر دو فعل به شکل استمراري هستند، بنابراین هر دو را به شکل گذشته ي استمراري بیان می کنیم.

) درست است.  گزینه (  11

) صدمه زدن  ) نجات دادن           ) یاد گرفتن          ) مالقات کردن           
با توجه به مفهوم جمله learn درست است. 

) درست است.  گزینه (  12

) یاد دادن ) امیدوار بودن            ) توضیح دادن            ) صدمه زدن          

) درست است.  گزینه (  13

) دشت ) جنگل              ) گروه              ) غذا              

) درست است.  گزینه (  14

) اتمام  کردن )شکار کردن            ) افزایش دادن           ) بریدن           

) درست است.  گزینه (  15

) صدمه دیده ) طبیعی            ) در معرض خطر           ) امن               

1234

must

1234

1234

1423

2

1234

4

 1234

1

1234

3

1234

2

1234
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: عربی دهم

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

1   عّین ما فیه اسم الفاعل من المزید الثالثی و اسم المبالغۀ معًا:

 إّن کثیراً من الحّکام محترمون عند رعّیتهم علیکم أن تکونوا شاکرین علی ربّکم الوّهاب  

 الُمسلم هوالذي یجتنب عن مجالسۀ الکّذاب   کان سعدي الشیرازّي عّالمۀ شعراء عصر، بالنسبۀ الی فهم اللغۀ العربّیۀ  

2  عیِّن المصدر من باب استفعال:

اِستواء استراق استخراج استماع

3  عیِّن الَخطأ فی الترجمۀ:

 نَتَخّرج ُکّلنا ِمن المدرسۀ بعد سنتین: همۀ ما بعد از  سال از مدرسه فارغ  التحصیل خواهیم شد.

نَّک أنَت رجائی: امید من از مردم بریده شده است، زیرا تو فقط امید من هستی.  قد أنقَطَع َرجائی عن الخلق ِالَ

 کان والدي ینتظر ولَدُه للرجوع إلی المدرسۀ: پدرم انتظار فرزندش را براي بازگشت از مدرسه می کشید. 

 اِْسَتَلَمْت والدتی رسالۀ َعْبَر اإلنترنت: مادرم نامه اي از راه اینترنت دریافت کرد.  

2

فعاِل. حیحَۀ لِْألَ 4  َعّین التَّرجمۀ الصَّ

َیْجَتِمُع: جمع می کند ُخِلقوا: خلق شدند  ُیْسَتَمُع: شنیده شد  َتعَملوَن: انجام می دهند

حیَحۀ لِْلکلَمتْیِن.«َحمیم، َعمیل» ِن التَّرجَمَۀ الصَّ 5  َعیِّ

پرشور، انجام دهندة کار  صمیمی، مزدور  گرما، مزدور  گرم و پر شور، کارگر 

6  َعّین اسم فاعل و اسم مفعول من (کاَتَب) علی الترتیب:

 کاِتْب – َمکتوب   ُمکاِتب – ُمکاَتْب   َمکتوب – کتاب   ُمکاَتْب – ُمکاِتْب  

حیح:  7  َعیِّن الصَّ
لمات و قد ُتَفتَُّش عیُن الحیاة فی الظُّ

گاهی چشمه ي زندگی در تاریکی ها جستجو می شود. گاهی چشمه هاي زندگانی را در تاریکی جستجو کردم.

حتمًا چشمه ي زندگی در تاریکی جستجو می شد. گاهی چشمه ي زندگی را در تاریکی جستجو می کند.

8  َأيُّ اْسم َجمعُه َصحیٌح؟

←←←← ُمذنِب  ُذنوب  ظاهرة  ظهور  ثلج  ثلوج  اَْلُبْقَعه  الَبقاء 

عّین الّصحیح عن المحّل اإلعرابی لّما تحته خّط علی الترتیب:    9
«اهللا الّذي یرسل الّریاح الشدیدة فتثیر سحابا»

فاعل - مفعول - مضاٌف الیه - مفعول  خبر - فاعل - صفۀ - فاعل  فاعل - مفعول - مضاٌف الیه - فاعل  خبر - مفعول - صفۀ - مفعول 

10  َعیِّن ما جاء فیه فعل مجهول:

 ُیْعَرُف المجِرموَن بسیماُهم.   اِذا ُقِري القراُن فاستمعوا لَُه.   َهْل ُحِضَرْت البئُر؟  هو الّذي َیْنُصُر الَمظلومیَن. 

َتْیِن؟ 11  َأيُّ َکِلَمَتْیِن َغیُر متضادَّ

 ساِئل - جاِمد   َینبوع - َعین   ِسلم - َحرب   َظالم - ضیاء  

12  َعّین ما ال َیْشَتِمُل علی نون الوقایۀ:

 ال َتْحَزنِی   َضَربُونِی   َسَأْلَتِنی   َجَعلَتنی 

1



13  َأيُّ ِعباَرٍة الیوَجُد فیها َمفعوٌل:

ات َعدیدة.   ُجَل و رأیته مرٍّ ّبیَّۀ.   َأعِرُف ذلَک الرَّ .  بَعُض الَحَیواناِت تعرُف اَألعشاَب الطِّ رطیُّ األمَن.   اَْلَبطُّ طاِئٌر مائیٌّ  َیْحَفُظ الشُّ

14  عّین العبارة الّتی جاءت فیها الحروف الجاّرة اکثر:

ح َیْعَمُل فی مزرعِته من الّصباح الی اللِّیل.   هو الّذي َخَلَق لَُکم ما فی اَالرِض جمیعًا.    کاَن الفالُّ

الفین تؤّدي حرکاٍت جماعیۀ.   أنّها ُتَغّنی کالّطیور و تبکی کاَالطفاِل.    رأیُت الدَّ

15  فی َأيِّ ِعباَرٍة َالجاُر َو الَمجروُر یکوُن خبرًا؟

لفیُن إنسانًا ِمَن اْلَغرِق.  هُر یوماِن، َیوٌم لَک َو َیوٌم َعَلیَک.  ُهَو الّذي َخَلَق لَُکم ما ِفی األرض جمیعًا.  اَْلُمَکیَُّف ال َیْعَمُل فی اْلُغرَفِۀ الثِّالَثِۀ.  َأْنَقَذ الدُّ  اَلدَّ
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الُمعلم: اسم فاعل از مزید ثالثی است.   1
الکّذاب: اسم مبالغه است. 

در سایر گزینه ها: 
محترم: اسم مفعول / الحّکام: اسم فاعل/ شاکر: اسم فاعل / الّوهاب: اسم مبالغۀ / علّامۀ: اسم مبالغۀ / شعراء : اسم فاعل  

با توجه به اینکه باب «استفعال» در مصدر هفت حرف دارد؛ بقیه گزینه ها نادرست هستند. همچنین دقّت شود، فعلی که حرف اصلی اول آن «س» باشد در باب  2
«افتعال» شبیه باب «استفعال» می شود؛ که از طریق تعداد حروف مصدر می توان آن را پیدا کرد.

فارغ التحصیل خواهیم شد  فارغ التحصیل می شویم.   3
ترجمۀ ّصحیح گزینه هاي دیگر:   4

: جمع می شود : شنیده می شود /  : انجام می دهید / 

» انجام دهندة کار ترجمۀ (فاعل) است.  » گرما ترجمۀ (الحرارة) و در  گزینۀ « » کارگر ترجمۀ (عامل) و در  گزینۀ « در  گزینۀ «  5
زیرا فعل کاَتَب ثالثی مزید است و در ساخت مشتق از مضارع آن استفاده می کنیم که حرف (ي) حذف می شود و (مـُ) می آوریم. در آن صورت حرف عین الفعل  6

اگر با کسره بیاید اسم فاعل و با فتحه بیاید اسم مفعول است.
7  َقْد ُتَفتَُّش: گاهی جستجو می شود («َقْد» با فعل مضارع معنی «گاهی» می دهد) 

لمات: در تاریکی ها   َعْیُن الحیاة: چشمه ي زندگانی (زندگی) / فی الظُّ
برف / برف ها    8

بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: ُمْذِنب: گناهکار  ُمذِنبون / ُذنوب َجمع ذنب است.  گزینۀ «

»: ظاِهَرة: پدیده  َظواِهر / ظهور مصدر است.  گزینۀ «

»:  َالُْبقَعۀ: قطعه  َالِْبقاع / َالَبقاء مصدر و به معنی باقی ماندن است.  گزینۀ «

»: آمده است.  با توجه به ترجمۀ صورت سؤال «خدا کسی است که بادهاي شدید را می فرستد و ابري را برمی انگیزد»، نقش کلمات صحیح فقط در گزینۀ «  9
 الّذي: خبر براي (اهللا) که مبتدا است، می باشد. 

 الریاح: بعد از فعل (یرسل) آمده است و نقش مفعول را دارد. 
 الشدیدة: صفت براي (الریاح) است که دو کلمه مانند هم می باشند، پس ترکیب وصفی است. 

 سحابا: بعد از فعل (تثیر) آمده است و با توجه به معنی مفعول می باشد.

: َینُْصُر فعل معلوم است.    : ُحِضَرْت فعل مجهول اند، ولی در گزینۀ  : ُقِري و در گزینۀ  : یُْعَرُف، گزینۀ  گزینۀ   10

چشمه  چشمه ینبوع و عین دو کلمۀ مترادفند نه متضاد.   11
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

) سائل (مایع)  جامد (جامد) 

) ِسلم (صلح)  َحرب (جنگ)  

) َظالم (تاریکی  ضیاء (روشنایی) 
زیرا «ن» الم الفعل این کلمه است نه نون وقایه. ( َحَزَن  = ریشه است)  12

: اردك پرنده اي آبی است.  ترجمۀ جملۀ گزینۀ   13

: ذلَک و ضمیر (ـه) مفعول : األعشاَب و در گزینۀ  : األمَن و در گزینۀ  این جمله، جمله اي اسمیه است، َالَْبطُّ «مبتدا» و طاِئٌر «خبر» است از نوع مفرد. هر سه جمله دیگر مفعول دارند. در گزینۀ 
می باشند. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

) پلیس امنیت را حفظ می کند. 

) برخی حیوانات گیاهان پزشکی را می شناسند. 

) آن مرد را می شناسم و چند بار او را دیده ام. 
یادمون باشه: جمله هاي فعلیه اي که فعلشان متعّدي است، مفعول دارند. جمله هاي اسمیه اي هم که خبرشان جملۀ فعلیه است، می توانند بنا بر نوع فعل جمله فعلیه شان، مفعول داشته یا نداشته

باشند. 
در این گزینه «فی، من ، إلی» از حروف جاّره می باشند.     14

در گزینۀ  «َل، فی» در گزینۀ  حرف جّري وجود ندارد و در گزینۀ  «َك ، َك» حرف جّر است. 
ترجمۀ عبارت: روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و روزي به ضرر تو (لَک) و (َعَلیک) هر دو جار و مجرورند و خبر واقع شده اند.   15

»: او کسی است که همۀ شما را آفریده است.                                                  گزینۀ «

»: کولر گازي در اتاق سوم کار نمی کند.                                       گزینۀ «
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»: دلفین انسانی را از غرق شدن نجات داد.  4گزینۀ «
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: علوم وفنون

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 1250 دقیقه

چینش: 1

موسسه امام حسین

در همۀ ابیات به جز بیت .................. «جناس همسان» به کار رفته است.  1

 که چندین گل اندام در خاك خفت  عجب نیست از خاك اگر گل شکفت

 مستی آهو، برش آهو شده  نرگس افسونگرش آهو شده 

 همی رو که از قید هستی رهی طریقی فرا پیش گیر و رهی 

 بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان  از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل

در همۀ بیت ها به جز بیت .................. نوعی «جناس» وجود دارد.  2

 دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست  گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش

 کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست  با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی

 به همین دیده  سر دیدن اقوامم نیست  چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم

 آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست   اي نسیم صبح اگر باز اتّفاقی افتدت

در عبارت «صداي سنگین سکوت در سرسرا پیچیده بود» چه آرایه اي به  کار رفته است؟  3

استعاره تشبیه واج آرایی تلمیح

کدام شاعر جزء شاعران دربار غزنوي نیست؟  4

مولوي  منوچهري  فرخی  عنصري 

حس و حال و فضاي آکنده بر شعر در ابیات زیر چگونه است؟   5
 الف) عروس جهان گر چه در حد حسن است 

 ب) در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد  
 ز حد می برد شیوة بی وفایی  

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

غمگین – عارفانه گله از بی وفایی دنیا – عارفانه      عاشقانه – عاشقانه معنوي – غمگین

در بیت زیر چند هجاي کشیده به کار رفته است؟   6
 ِز روي دلبرم مهجور دارد»  «مرا تا کی فلک رنجور دارد

1234

قافیه در همۀ ابیات درست است؛ به جز:  7

وز تو نباشد که نداري نظیر  از همه باشد به حقیقت گزیر

ما نیش عشق خورده و لعل تو نوشخند  اي خندة تو راهزن کاروان قند

نه ز روحست و نه از روحانی است  گرچه آتش نیز هم جسمانی است

غم جان من بیچاره خوردي  تو آنچ از تو سزد گفتی و کردي

در کدام گزینه آرایۀ «موازنه» دیده نمی شود؟  8

 بدان آیت که جان را بنده دارد  بدان حّجت که دل را زنده دارد

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 نقش نام دوستان را موم شو آهن مباش  کار خام دشمنان را آب شو آتش مباش

 وي آن که شهان را همه فخر از نسب توست  اي آن که جهان را همه فخر از حسب توست

1



پیام حکایت زیر چیست؟   9
«یکی را از دوستان گفتم: امتناع سخن گفتنم به علّت آن اختیار افتاده است که غالب اوقات در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دشمنان جز بر بدي نبینند.»

دوستی کید روزگار  رازداري کم  گویی

شاعر در کدام بیت از آرایۀ «واج آرایی» بهرة بیشتري برده است؟  10

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 پر کرده ز دّر و درم و دانه، دهان را  آن ابر ُدَرر بار ز دریا که برآید

 جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود  رسم عاشق کشی و شیوة شهر آشوبی

 غنیمت است چنین شب که دوستان بینی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

محتواي نثرهاي دورة سامانی بیشتر .................. است.  11

اخالقی تاریخی مذهبی علمی

بیت «حدیث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم، حدیثش در گرفته است» بیانگر کدام دیدگاه شاعر است؟  12

داستانی جسمانی عرفانی روحی

کدام عبارت با ویژگی هاي سبکی «قابوس نامه»، تناسب دارد؟  13

من دیوانۀ جرعۀ ذوقم، برآرندة شعلۀ شوقم، زلف محبت را شانه ام، زرع موّدت را دانه ام.

دوش در خواب چنان دیدم که آتشی عظیم قصد من کردي و من پناه جستمی تا صورت نیکویی پیش من آمدي.

شبی از شب هاي غربت، بدان دیار و تربت، که مقصد و مقصود بود، برسیدم بر آشنایی که بوي آشنایی داشت.

و گاو را به مّدت، انتعاشی حاصل آمد و در طلب چرا خور می پویید تا به مرغزاري رسید آراسته به انواع نبات و اصناف ریاحین. 

کدام جمله فاقد سجع است؟  14

الهی از کشتۀ تو خون نیاید و از سوختۀ تو درد.  الهی اگر خامم پخته ام کن و اگر پخته ام سوخته ام کن. 

الهی به حرمت نامی که تو دانی به فریاد رس که می توانی. الهی روي بنما تا در روي کسی ننگریم. 

در کدام بیت «قاعدة قافیه» متفاوت است؟  15

 دیوانگان سلسله ات را رها کنی   خوش آن که حلقه هاي سر زلف واکنی 

 وادي بی منتهاي عشق را طی می کنی  اولین گام ار سمند عقل را پی  می کنی

 تا به دامان تو ننشیند غباري   زان فشانم اشک در هر رهگذاري 

 که به هر حلقۀ آن صد دل مسکین دراي   این چه دامی است که از سنبل مشکین داري 

حال و هواي کدام بیت به ویژگی هاي فکري شعر خراسانی نزدیک است؟  16

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو ُحسنت ز تجلی دم زد

 ربان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد  میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس

 اشک کباب باعث طغیان آتش است  اظهار عجز در بر ظالم روا مدار

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر  شبی چون شبه روي شسته به قیر

علت گسترش زبان فارسی در قرن سوم تا پنجم در هندوستان چه بود؟  17

داد و ستد با مردم آن نواحی لشکرکشی هاي متعدد محمود غزنوي به هندوستان

گسترش شعر فارسی در هندوستان ارتباط دانشمندان ایران با دانشمندان هندوستان

هر سه الگوي هجایی فقط در کلمات گزینۀ .................. دیده نمی شود.  18

 باهللا کز آفتاب فلک خوب تر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي  یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي  از پاي تا سرت همه نور خدا شود
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کدام مورد صحیح نیست؟  19

سامانیان سعی داشتند تا فرهنگ ایرانی و زبان فارسی دري را احیا کنند.

در دوران آغازین سدة چهارم دانشمندان ایرانی آثار خود را به عربی می نوشتند زیرا با زبان فارسی آشنایی نداشتند.

حماسۀ ملی ایران و شعر فارسی با فردوسی به اوج رسید.

آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید.

قرن ..................  دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملی بود.  20

دوم هجري ششم هجري سوم هجري چهارم هجري

ابیات زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   21
 «آب جیحون از نشاط روي دوست 

 اي بخارا شاد باش و دیر زي  
خنگ ما را تا میان آید همی  

میر زي تو شادمان آید همی» 

 این وطن جایی است کاو را نام نیست   این وطن مصر و عراق و شام نیست 

 غریب را دِل سرگشته با وطن باشد   هواي کوي تو از سر نمی رود بیرون 

 نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم   سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 

 دردسر خرابۀ ساحل چه می کند   در بحر، هر که ساخت وطن چون حباب، اسیر! 

کدام توصیف مربوط به کتاب شاهنامۀ ابومنصوري است؟  22

در سال  قمري به دست عده اي از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب تاریخ گذشتۀ ایران است. 

نوشتۀ جمعی از دانشوران و دربارة تاریخ گذشتۀ ایران است و نیمۀ اول آن باقی مانده است.

در سال  قمري به دست عده اي از دانشوران فارس نوشته شد. موضوع این کتاب تاریخ گذشتۀ ایران است.

به دستور منصور بن نوح سامانی از زبان عربی به فارسی نوشته شده است.
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کدام بیت «ذوقافیتین» است؟  23

 زار می نالید و برمی کوفت سر   کودکی در پیش تابوت پدر 

 فعل ها و مکرها آموخته   حیله آموزان جگرها سوخته 

 پیش از این از شمس تبریزي مگوي   فتنه و آشوب و خون ریزي مجوي 

 خوابناکی هرزه گفت و باز خفت   این سخن نه هم ز درد و سوز گفت 

در کدام بیت، موازنه دیده نمی شود؟  24

پرواز به آنجا که سرود است و سرور است پرواز به آنجا که نشاط است و امید است

خوشا چون برگ ها افتادنی سبز خوشا چون سروها استادنی سبز 

ز تیغ تو بهرام بریان شود ز گرز تو خورشید گریان شود

ولی دل به پاییز نسپرده ایم سرایا اگر زرد و پژمرده ایم

در کدام گزینه قافیه براساس قاعدة شمارة یک است؟  25

 در عشق تو کم دلی زیان یابد  در دور تو کم کسی امان یابد

 تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را  دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را

 از دست تو آمدم به فریاد  از بس که کشیدم از تو بیداد

 خاري به خود می بندي و ما را ِز سر وا می کنی  اي غنچۀ خندان چرا خون در دل ما می کنی

3

علوم وفنون
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بررسی جناس همسان در دیگر گزینه ها:   1

- نام حیوان - نقص و کاستی   ) «آهو»  گزینۀ 

- رها شوي - راه و جاده اي  ) «رهی»  گزینۀ 

- ارزش و بزرگی - سختی  ) «خطر»  گزینۀ 
بررسی آرایه ي جناس در سایر گزینه ها:  2

- دست - ساز موسیقی  ) «چنگ»  گزینۀ  

) جناس ناهمسان  بر و سر گزینۀ  

) جناس ناهمسان   باز، بار گزینۀ  
واج آرایی: تکرار صامت / س /   3

عنصري، فرخی و منوچهري از شاعران دربار غزنوي بوده اند.  4

بیت اّول  گله و شکایت از بی وفایی دنیا   5

عارفانه   بیت دوم 

َم / را / تا / ِکی / َف / َلک / َرن /  / دا / رد   6

ِز / رو / ِي / دل / َب / َرم / َمه /  / دا / رد 

جسمانی و روحانی حرف روي مشترك ندارند. «انی» که حروف مشترك قافیه در دو مصراع است جزء حروف اصلی کلمات جسم و روح نیست و به این کلمات  7
الحاق شده است.  

در سه گزینۀ دیگر موازنه به کار رفته ولی در این گزینه ترصیع دیده می شود.  8
پیام حکایت توصیه به سکوت و کم  گویی است چرا که در انتهاي حکایت می گوید دشمنان سخنان نادرست را بیرون می کشند و از آن علیه ما استفاده می کنند.  9

»: صامت هاي «د» و «ر»  گزینۀ «  10

» هر دو مصراع واج آرایی دارد، پاسخ درست است. » هم واج آرایی وجود دارد اما واج آرایی نسبی است و با توّجه به اینکه در گزینه « » و « یقینًا در گزینه هاي «
در این دوره بیشتر نثرها علمی هستند.  11

معنا و مفهوم بیت: داستان دل، موضوع بسیار شگفتی است، به همین دلیل داستان و سخنش در تمام جهانیان تأثیر گذاشته است.  12
نثر قابوس نامه نثري است ساده و روان؛ لغات عربی در آن بسیار اندك است و ظاهرًا نویسنده در به  کار بردن لغات فارسی تعّمدي داشته است. نثر عنصر المعالی  13
نثري ساده است و نویسنده سعی می کند تا آنجا که ممکن است ضمن جمالت کوتاه، لغات و اصطالحات را به فارسی بیاورد. نثر این کتاب، از نمونه هاي نثر مرسل به شمار می رود. با توّجه به

» را مناسب دانست.   سادگی و کوتاهی جمالت، استفادة کم از واژگان عربی و مسّجع نبودن می توان گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

) مسّجع بودن و استفادة زیاد از آرایه هاي ادبی و واژگان عربی 

) مسّجع بودن و استفادة زیاد از آرایه هاي ادبی و واژگان عربی 

) استفادة زیاد از واژگان عربی 
این جمله فاقد سجع است، اما کلمات «پخته ام و سوخته ام»، «خون و درد» و «دانی و می توانی» در گزینه هاي دیگر سجع هستند.   14

قاعدة قافیه در این گزینه مطابق قاعدة  و در سایر گزینه ها مطابق با قاعدة  است.   15
توصیف ساده و عینی آمده است که از ویژگی هاي فکري سبک خراسانی است.   16

بررسی گزینه ها: 

در گزینۀ  معشوق غیر زمینی از ویژگی هاي فکري سبک عراقی است. 

در گزینۀ  تشبیهات بسیار پیچیده و غیر عینی از ویژگی هاي ادبی سبک عراقی است. 

در گزینۀ  پیچیدگی و دور بودن از سادگی ویژگی هاي فکري سبک خراسانی نیست. 

لشکرکشی هاي متعّدد محمود غزنوي به هندوستان موجب گسترش زبان فارسی در این دوره شد.  17
بررسی گزینه ها:   18

»: عشق: صامت + مصوت + صامت + صامت  گزینۀ «
دل:  صامت + مصوت + صامت 

 به: صامت + مصوت 

»: کرد: صامت + مصوت + صامت + صامت   گزینۀ «
خواب: صامت + مصوت + صامت
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به: صامت + مصوت 

»: هفت: صامت + مصوت + صامت + صامت  گزینۀ «
دم: صامت + مصوت + صامت 

به: صامت + مصوت 

»: صامت + مصوت + صامت + صامت  کلمه اي مطابق این الگو ندارد.  گزینۀ «
نور: صامت + مصوت + صامت 

 پا: صامت + مصوت 

به این دلیل آثار خود را به عربی می نوشتند که مخاطبان بیشتري پیدا کنند.  19

قرن چهارم، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملی بود.  20

مفهوم مشترك: اشتیاق بازگشت به وطن  21

) رهایی از دلبستگی به وطن   و 

) بالکشی عاشق 

این کتاب در سال  قمري نوشته شده، نویسندة مشخصی ندارد و جمعی از دانشوران خراسان آن را تألیف کرده اند. موضوع این کتاب تاریخ گذشتۀ ایران  22
است.  

در میان گزینه هاي ذکرشده تنها گزینۀ  شامل اطالعات درستی دربارة این کتاب است.

قافیۀ اصلی در کلمات مگوي و مجوي و قافیۀ دوم در کلمات خون ریزي و تبریزي است اما در گزینه هاي دیگر واژه هاي «تابوت و کوفت»، «جگر و مکر» و «سوز و  23
باز» نمی توانند قافیه باشند.

در این گزینه برخالف سایر گزینه ها، واژه ها باهم سجع ندارند و موازنه ایجاد نشده است.  24

25  ردیف: می کنی/ قافیه: ما – وا/ حرف مشترك: مصوت بلند / ا / قاعدة شمارة یک
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: منطق

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 750 دقیقه

موسسه امام حسین

در کدام دسته همۀ مفاهیم کلی هستند؟  1

امام معصوم - فیزیکدان برجسته - کعبه سیارة منظومۀ شمسی - قبله - دیوان شرقی غربی

قمر سیارة مشتري - دعاي کمیل - خانۀ خدا کتاب داستان دوستم - قمر سیارة مشتري - نماز شب

پیش شرط آشنایی با مبحث تعریف در منطق، آشنایی با مباحث  .................. و  .................. است.  2

تصور - استدالل  قضیه - تصدیق  مفاهیم - الفاظ  تصور - تصدیق 

در استدالل زیر منشأ مغالطه چیست؟   3

در مقدمۀ اول انسان مفهوم است و در مقدمۀ دوم انسان مصداق است. در مقدمۀ اول انسان مصداق است و در مقدمۀ دوم انسان مفهوم است. 

در هر دو عبارت انسان مصداق است. در هر دو عبارت انسان مفهوم است. 

سعدی انسان است.
انسان یک مفھوم است.

سعدی یک مفھوم است.
¯ ¯¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯

محمول در قضیۀ «هرکس وسیله اي با خود آورده بود» و موضوع در قضیۀ «بی شک این سی  مرغ آن سیمرغ بود» کدام اند؟  4

آورندة وسیله با خود - این سی مرغ  با خود آوردن - بی شک این سی مرغ  وسیله اي با خود - این سی  مرغ آورندة وسیله با خود - بی شک

مشخص کنید براي کدام یک از گزینه هاي زیر نیاز به تعریف است؟  5

جزاي عمل در روز آخرت  امروز سه شنبه است. 

محمد می خواهد در رشتۀ حقوق ادامه تحصیل بدهد.  ∘180مجموعه زوایاي مثلث  است. 

در حکایت زیر چه نوع مغالطه اي رخ داده است؟   6
«معلمی در کالس گفت: سعادت غایت زندگی انسان است، دانش آموز باهوشی که قبًال شنیده بود غایت زندگی آدمی همان مرگ اوست، از معلم پرسید:

آیا سعادت ما همان مرگ است؟»

مغالطۀ بار ارزش کلمات، زیرا دانش آموز به مترادف بودن کلمات «انسان» و «آدمی» توجه نکرده است. 

مغالطۀ اشتراك لفظی، زیرا دانش آموز به معناي متفاوت لفظ «غایت» توجه نکرده است. 

مغالطۀ ابهام در عبارات؛ زیرا دانش آموز متوجه دوپهلویی لفظ «غایت» نشده است. 

مغالطۀ اشتراك لفظی، زیرا دانش آموز به تفاوت معنایی الفاظ «آدمی» و «انسان» توجه نکرده است. 

نسبت میان «قضیه و تصور» و «تصدیق و جمله» به ترتیب، کدام یک از نسبت هاي چهارگانه است؟  7

عموم و خصوص مطلق – تساوي تباین – تساوي

عموم و خصوص مطلق – عموم و خصوص من وجه تباین – عموم و خصوص مطلق

نتیجۀ قیاسی عبارت است از «هوا وزن دارد». این قضیه را از کدام یک از قیاس هاي زیر به طور معتبر می توان نتیجه گرفت؟  8

هوا داراي ماده است. هر ماده اي وزن دارد.  هوا ماده است. هر داراي وزنی، ماده است. 

اگر چیزي وزن داشته باشد، ماده است. هوا ماده است.  اگر چیزي ماده باشد، وزن دارد. هوا ماده است. 
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در آیۀ شریفۀ زیر، منکران چه مغالطه اي در سخنانشان به کار برده اند؟ "   9
ِشیُد » «ترجمه: گفتند که اي شعیب، آیا نمازت به تو دستور نَْت الَْحِلیُم الرَّ «َقالُوا َیا ُشَعْیُب َأَصَالُتَک َتْأُمُرَك َأْن نَْتُرَك َما َیْعُبُد آبَاُؤنَا َأْو َأْن نَْفَعَل ِفی َأْمَوالَِنا َما نََشاُء ِإنََّک َألَ

می دهد که آنچه را پدران ما می پرستیده اند، رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟ به راستی که تو بردبار و فرزانه اي.»

بزرگنمایی تله گذاري توسل به احساسات  مسموم کردن چاه 

کدام عبارت می تواند منجر به مغالطۀ ابهام در عبارات شود؟  10

من از راهنمایی شما پشیمانم.  این تابلو هیچ قیمتی ندارد. 

فارغ التحصیالن رشتۀ روان شناسی از روان آدم ها باخبرند.  خانۀ ارزان کمیاب است و هر کیمیایی گران است. 

بخشی از علم که دربارة ارتباط یک مفهوم با سایر موجودات سخن می گوید  ..................  است و آن که در آن قضاوت وجود دارد ..................   11
است.

استدالل - تصدیق  تصدیق - استدالل  تصدیق - تصدیق  تصور - تصدیق 

کدام مورد، قابلیت مغالطۀ توسل به معناي ظاهري را دارد یا براساس این مغالطه بیان شده است؟  12

دانایان معتقدند که شیر، در رویاهاي صادقه، از علم حکایت می کند.

تفاوت از زمین تا آسمان است   میان ماه من تا ماه گردون  

گفتم: فعًال کمی دست به عصا باش. گفت: آخر عصا ندارم. 

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو   مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو  

کدام قضیه شخصیه است؟  13

زاغ گور کندن را به قابیل آموخت.  زاغکی قالب پنیري دید. 

زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد.  زاغ برعکس غاز می شود. 

14  قضایاي «ما انسان ها متفکر هستیم» و «هر مسلمانی نمازخوان است» چه نوع قضایایی هستند؟

حملی - حملی حملی - شرطی شرطی - شرطی شرطی - حملی

هرگاه بدانیم « مضربی از عدد  است» یک قضیۀ صادق است، با کدام قضیۀ دیگر می توانیم یک منفصلۀ مانعۀ الجمع بسازیم؟  15

 عدد اول است.  عدد زوج است.  عدد اول نیست.  مضربی از عدد  نیست. 
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در گزینۀ  دیوان شرقی غربی - نام دیوان گوته - در گزینۀ  کعبه و در گزینۀ  دعاي کمیل جزئی هستند.  1

قبل از آن که بخواهیم به تعریف بپردازیم باید با مفاهیم و الفاظ آشنا باشیم.   2

در مقدمۀ اول سعدي مصداقی از انسان هاست و در مقدمۀ دوم انسان یک مفهوم است.  3

قضیۀ اول: «هرکس (موضوع) آورنده وسیله با خود (محمول)»   4
قضیۀ دوم: «این سی مرغ (موضوع) آن سیمرغ (محمول)» 

این گزینه فقط تصور است و براي روشن کردن تصورات مجهول از تعریف استفاده می شود.  5

لفظ غایت دو معنا دارد. معناي اول پایان و معناي دوم هدف.   6

قضیه همان تصدیق است و نسبت میان تصور و تصدیق تباین است؛ زیرا هیچ تصوري تصدیق نیست و بالعکس. از سوي دیگر قضیه یا تصدیق جمله ي خبري  7
است؛ بنابراین نسبت تصدیق و جمله عموم و خصوص مطلق است، زیرا برخی از جمالت غیرخبري و برخی خبري هستند. 

در این سؤال با جملۀ قیاس استثنایی اتصالی سروکار داریم که با توجه به وضع مقدم (هوا ماده است)، می توان وضع تالی (هوا وزن دارد) را از جمله نتیجه گرفت.   8

در این عبارت منکران با دادن صفت بردبار و فرزانه برآنند تا با شعیب به چالش درآیند که در شأن تو نیست که اینگونه سخن بگویی پس از فن تله گذاري  9
استفاده می کنند.

این عبارت می تواند به دو شکل فهمیده شود:  من از این که توسط شما راهنمایی شدم، پشیمانم.  من از این که شما را راهنمایی کردم، پشیمانم.   10

هر دو عبارت تعریفی از تصدیق است. در تصور کاري با ارتباط با سایر موجودات نداریم، بنابراین می توان گفت که چنانچه ارتباط با سایر موجودات برایمان  11
مطرح باشد، با یک تصدیق مواجه هستیم. 

«دست به عصا بودن» کنایه از احتیاط کردن است؛ اما در این جا به معناي ظاهري اش (در دست داشتن عصا) تعبیر شده است.   12

»، موضوِع قضیه خوِد واژِة «زاغ» است نه مفهوم کلی زاغ.  اگر موضوع قضیه مفهومی جزئی باشد، آن قضیه شخصیه است. در گزینۀ «  13

در قضایاي حملی چیزي را به چیزي نسبت داده یا از آن سلب می کنند، البته بدون هیچ شرطی.   14

در قضیۀ منفصل مانعۀ الجمع امکان ندارد دو طرف قضیه هردو درست باشند:   15

 . امکان ندارد یک عدد هم اول باشد و هم مضربی از عدد 
تشریح سایر گزینه ها: 

 . ) یک عدد می تواند هم زوج باشد و هم مضربی از عدد  گزینۀ 

) یک عدد می تواند هم مضربی از  باشد و هم عدد اول نباشد.  گزینۀ 

) یک عدد یا مضربی از چهار است یا مضربی از چهار نیست. (منفصل حقیقی)  گزینۀ 
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: آزمون جامع

تاریخ آزمون: 1400/02/18

زمان برگزاري: 825 دقیقه

چینش: 1

موسسه امام حسین

در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امري پسندیده می داند؛ به جز ..................  1

ز کبر آید بدي در نیک نامی تواضع مرد را دارد گرامی 

بود با فرومایگان مسکنت  تواضع بود با بزرگان ادب 

زبردست افتاده مرد خداست  اگر زیردستی بیفتد رواست

پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را  نیامیزند با هم مردمان از نخوت دولت 

معناي «نهاد» در همۀ ابیات به استثناي .................. با معناي آن در عبارت زیر یکسان است.   2
«بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردي.»

 ز خاك سیه اندر آمد به زین  نهاد آن بن نیزه را بر زمین

 جان ها فداي مردم نیکونهاد باد  حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

 یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم  قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ

 صورتش چون ماه تابان می نمود  در نهادش جز پلیدي ها نبود

مفهوم حدیث «حاسبوا قبل ان ُتحاسبوا» از کدام بیت، دریافت می شود؟  3

گردن عامل بود باریک در پاي حساب   در زماِن خط، مدار چشم او بر مردمی است  

مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآید به حساب   زان خالیق که درآیند به دیوان حساب  

پیش چشم من ز عینک نصب، میزان حساب   صبح پیري نیست گر صبح قیامت، از چه کرد  

خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب  سنگ کم در پلّۀ میزان خجالت می کشد

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   4
«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز   دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است    شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند    زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل    حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

نقش ضمیر در کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟   5
به یادگار نسیم صبا نگه دارد»   «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ  

خداش در همه حال از بال نگه دارد  هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد 

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي  

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد  گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 

ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد  صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی 

1



آرایه هاي «تشبیه، مجاز، حسن تعلیل و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   6
الف) به قامت خوش خوبان نگاه می کردم 
ب) اگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد 

ج) دو اسبه پیک نظر می دوانم از چپ و راست 
د) به غمزه گر نربودي دل همه عالم 

لباس حسن تو دیدم به قد هر یک راست  
ز بهر چه شر و آشوب از جهان برخاست 

به جستجوي نگاري که نور دیدة ماست 
ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست 

ج، ب، د، الف  ج، د، ب، الف  الف، ج، د، ب  الف، د، ب، ج 

در کدام یک از عبارت هاي زیر غلط امالیی وجود دارد؟   7
الف) گفتم اکنون ما را که حّمام گزارد؟ 
ب) قرض من دوچیز بود: یکی بی نوایی. 

پ) چنان که در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم. 
ت) هرکه در مسلخ گرمابه بود همه برپاي خواسته بودند. 

ث) خداي تبارك و تعالی همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد.

ب - پ - ث  الف - ب - ت  ب - ت - ث  الف - پ - ت 

واژة مشخص شده در کدام گزینه فعل اسنادي نیست ؟  8

این جوانان آنان اند که فالن روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم. روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

چنان که هستی بر نشین و نزدیک من آي. آن مرد خجل شد و عذر ما خواست.

در متن زیر چند مضاٌف الیه وجود دارد؟   9
«معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگري در می ماند، چارة درماندگی به شیوة معلم خود می کند.»

5476

 10
در کدام گزینه جملۀ مرکب وجود ندارد؟

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد 

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد  اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد 

آن به که کار خود به عنایت رها کنند  چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است 

یکی به سّکه صاحب عیار ما نرسد  هزار نقد به بازار کاینات آرند 

مفهوم «رجزخوانی» در تمام گزینه ها موجود است، به جز  .................. .  11

زمانی برآسایی از کارزار  سزد گر بداري سرش در کنار 

که تا اسپ بستانم از اشکبوس  پیاده مرا زان فرستاد طوس 

پیاده بیاموزمت کارزار  هم اکنون تو را اي نبرده سوار 

که گر آسمان را بباید سپرد  به لشگر چنین گفت کاموس گرد  

در کدام بیت آرایۀ «جناس همسان» به کار رفته است؟  12

 گر نکند التفات یا نکند احترام بار غمت می کشم وز همه عالم خوشم 

 خوابگه نیست مگر خاك سر کوي توام  روزگاري است که سودا زدة روي توام

 ُترك من پرده برانداز که هندوي توام  سعدي از پردة عّشاق چه خوش می گوید

 نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام  مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم
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در کدام بیت ها هر دو آرایۀ استعاره و جناس، وجود دارد؟   13
 از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند              الف) اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند
 نافۀ مشک است کاندر جیب نسرین کرده اند              ب) آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟

 عقل را از چشم فتّان تو مفتون کرده اند              ج) خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند
 لب لعلش مدد جان نکند چون نکند              د) سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند
 تا مِن دلشده را بی سر و بی پا نکند              هـ) آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند

ج - هـ - د ب - د - ج   الف - ب - ج   الف - ب - هـ   

کدام گزینه می تواند معناي مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   14
«بدسگال، عنود، تیمار، دلّاك، دوده، خیره، بردمیدن»

دشمن و بدخواه، خدمت، خاندان، خروشیدن  بداندیش، اندیشه، برگردانیدن، متحیّر 

بدخواه، مهیب، کیسه کش حمام، سرگشته بدبختی، غمخواري، طایفه، برگردانیدن  

در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟  15

مزیح و شوخی، حاذق و چیره دست، شبح و نظیر  افسر و دیهیم، سنان و سرنیزه، درع و زره 

اوان و هنگام، نسیان و فراموشی، حضیض و فرود  سخره و ریشخند، توش و توان، وقاحت و بی حیایی

3

آزمون جامع
موسسه امام حسین



1  در این گزینه، فروتنی در برابر انسان هاي فرومایه ناپسند دانسته شده است. 

«نهاد» در این گزینه به معناي «قرار داد» است و در گزینه هاي دیگر به معناي «سرشت» است.  2

»: لزوم رسیدگی به اعمال خود در دنیا، قبل از فرارسیدن حساب قیامت (تأکید بر خودحسابی)؛ اما سایر مفهوم مشترك حدیث صورت سؤال و بیت گزینۀ «  3
گزینه ها به بررسی حساب و کتاب هاي دنیایی در روز قیامت اشاره می کنند.

» «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» است.  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  4
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نشانه هاي قیامت در پدیده هاي طبیعی  گزینۀ «

»: ناپایداري ثروت ثروتمندان گزینۀ «

»: توصیه به حالل خوري و اطاعت و دروغ نگفتن  گزینۀ «

نقش «ت» در راهگذارت، نقش مضاف الیه است. (راهگذار تو)   5

» با توجه به جهش ضمیر که «ت» در «گرت» به پیمان می چسبد می شود پیماِن تو و نقش مضاف الیه پیدا می کند.  که در گزینۀ «
بررسی گزینه هاي دیگر: 

» : «ش» در خداش : مفعول  او را  گزینۀ «

» : «ت» در فرشته : مفعول  تو را  گزینۀ «

» : «ش» در بگویش : متمم  به او بگو  گزینۀ «

بیت «ج» تشبیه از نوع اضافۀ تشبیهی: پیک نظر: نظر به پیکی تشبیه شده که دواسبه می راند./ بیت «د»: مجاز : «عالم» و «جهان» مجاز از مردم عالم  و جهان با عالقۀ  6

حال و محل / بیت «ب» : حسن تعلیل : دلیل ادبی و شاعرانه براي برخاستن شر و آشوب در جهان به واسطۀ زیبایی معشوق / بیت «الف» : راست  درست  اندازه.  

گزارد، قرض و خواسته غلط امالیی دارند و شکل درست آنها «گذارد، غرض و خاسته» است.  7

مصدر شدن گاه در معناي رفتن می آمده است و در گزینه هاي دیگر در معناي اسنادي آمده اند. همانطور که در واژة «آمد و شد» به معناي «رفت و آمد» استفاده  8
می کنیم. 

بشد نیز ُرّهام با خود و گبر        همی گرد رزم اندر آمد به ابر 

معلِم نقاشی – مـرا – حقیرت – کاِر صورتگري – چارة درماندگی – شیوة معلم – معلِم خود   9
ـِـ + ضمیر» ترکیب اضافی می سازند و واژة دوم مضاٌف الیه می شود.  ـ + اسم» یا «اسم + ـ ـِ توجه: این نوع تست در کنکورهاي اخیر بسیار دیده شده است. باید توجه داشت که «اسم + ـ

ـ + اسم : شیوة معلم ـِ اسم + ـ
ـِـ + ضمیر منفصل : معلِم من  اسم + ـ

ـِـ + ضمیر مشترك : معلِم خود  اسم + ـ
اسم + ضمیر متصل : معلمت 

) بین دو مصراع «ولی» حذف شده است اما با این حال باز هم با دو جملۀ ساده روبه رو هستیم نه یک جمله مرکب.  در گزینۀ (  10

 

 

 

 نکته: چون اگر «دلیل» را برساند پیوند وابسته ساز می باشد.

« » و « » و « » به خاطر وجود فعل گفت از طرِف کاموس، پهلوان تورانی، ممکن است دانش آموزان به اشتباه بیفتند. و گر نه در گزینه هاي « در این سؤال گزینۀ «  11
با دانستن کلّیت داستان متوجه خواهید شد که همۀ ابیات رجزخوانی بین رستم و اشکبوس است. 

پرده در مصراع اول از اصطالحات موسیقی و گوشه هاي دستگاه هاي موسیقی و در مصراع دوم پرده به معناي حجاب و مانع ذکر شده است.  12

در ابیات الف - ب و هـ، آرایه هاي استعاره و جناس وجود دارد.   13
بیت الف: جناس: بر و گر (ناهمسان اختالفی) - روان اّول به معنی در حال حرکت و رونده و روان دوم به معناي روح است. (همسان) / سرو روان استعاره مصّرحه از یار بلندقامت است. 

بیت ب: بر و برگ جناس ناهمسان افزایشی دارند. / جیب نسترن: استعارة مکنیّه و تشخیص است. 
بیت هـ: جناس: سر و سرو (ناهمسان افزایشی) - پا و تا (ناهمسان اختالفی) / سهی سرو روان استعارة مصّرحه از یار است. 

معانی واژگان صورت سؤال به ترتیب:   14
بدسگال: بداندیش، بدخواه / عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه / تیمار: غم، اندیشه، خدمت / دلّاك: کیسه کش حمام، مشت ومال دهنده / دوده: دودمان، خاندان، طایفه / خیره: بیهوده، حیران،

فرومانده، سرگشته / بردمیدن: خروشیدن، برخاستن

شبه و نظیر   15
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: از آن شعلھ چراغ افزود1)
– ––––––––––––––––

(وابستھ (پیرو

کھ
––

عقل می خواست
– ––––––––––

(ھستھ (پایھ

: فتنھ ھا برانگیزد2)
– ––––––––––

(ھستھ (پایھ

ز پی اش بروم
– –––––––––

(وابستھ (پیرو

اگر
–––

پیوند وابستھ ساز

: آن بھ کھ کار خود بھ عنایت رھا کنند3)
– ––––––––––––––––––––––––

(ھستھ (پایھ

ُحسن عاقبت نھ بھ رندی و زاھدی است 
– –––––––––––––––––––––––––––

(وابستھ (پیرو

چون
– –––

پیوند وابستھ ساز
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