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t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



                                     )1( فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2صفحه 

  معني چند واژه درست است؟   -1 
با انديشه : ارتجاالً) (اسب سرخ مايل به سياه: كُميت) (پيچند اي كه به دور كمر مي پارچه: دستار) (نظير بي: برين(  

هاي فوالدين  جامة جنگي كه از حلقه: درع) (ها زنگوله: جالجل) (تأسف: ندامت) (سخن گفتن يا شعر سرودن
   ) برگردانيدن: برگاشتن) (ديهيم: افسر) (يزتيزي هر چ: سنان) (سازند

  شش) 4  چهار ) 3  پنج ) 2  سه ) 1
  به ترتيب كدام است؟ ) بسنده، ويله، دوده، ستوه(معني واژگان    -2

  مل، صدا، خاندان، رنجور  كا) 2     خواستني، ناله، طايفه، خسته) 1
       مار شايسته، گريه، دودمان، بي) 4    كافي، آواز، غالمان، درمانده ) 3

  در كدام گزينه معاني مقابل واژه تماماً درست است؟    -3
  دژ، درب قلعه، حصار : باره) 2  سختي، گرفتاري، زندان : مخصمه) 1
  ظاهر هر چيز، ابزار سنجش، معيار: مالك) 4  دوستي، رفت و آمد داشتن با كسي، ارتباط: معاشرت) 3

  درست است؟ ها  در كدام گزينه، امالي دو گروه از واژه   -4
  فراق و دوري، ذايل و نابود، مسلخ گرمابه، رسا و گويا ) 1
  محنت و شادي، هازم و عاجز، تاالب خون، آب اجل ) 2
  غبطة بزرگ، الم راستي، بهر خروشنده، امارت ديوار) 3
  يال و قارب، حريف مقلوب، ترجيح و برتري، غرض و مقصود ) 4

  :جز شود؛ به ياماليي يافت م غلطها  در همة گزينه   - 5
  .الف ـ بعد از مفارغت او عزم كردم و نيت جزم كه بقيت زندگاني فرش هوس در نوردم  
به شفاعت تو حد : گفتا. صاحب گليم شفاعت كرد كه من او را بحل كردم. مود كه دستش بدر كنند كم فر ب ـ حا  

  . شرع فرو نگذارم
  .او درين زمين به زبان پارسيستقالب اشعار : ج ـ لختي به انديشه فرو رفت و گفت  
  . د ـ اتفاقاً به خالف تبع از وي حركتي بديدم كه نپسنديدم  
  . اين لطيفه بديع آوردي و اين نكته غريب گفتي وليكن محال عقل است: هـ ـ ملك گفت  
  هـ ، الف ) 4  هـ ، ب ) 3  ج، د ) 2  الف، ج ) 1

   اماليي دارد؟ غلطدر كدام گزينه هر دو مصراع    -6
نيست ممكـن، نقـش پـا را از زمـين برخواسـتن  )1

  

ــد      ــد، مان ــل مان همــال م ــه در دنب ــاني ك ــر گرانج  ه
  

هـر سـر خـاري كليـد قفـل چنـدين آبلـه اســت ) 2
  

ــي     ــواري ب ــه خ ــس ك ــر آن ك ــكند  واي ب ــا بش  مهاب
  

ــوانگر شــده باشــد ) 3 زان ســفله حضــر كــن كــه ت
  

ــد      ــده باشـ ــر شـ ــه عنبـ ــديش كـ ــوم بينـ  زان مـ
  

ــان ) 4 ــاط فق ــان حي ــبك عن ــيل س ــه در ره س ك
  

ــته      ــا گذاشـ ــه پـ ــرانم بـ ــد گـ ــواب، بنـ ــد ز خـ  انـ
  

  :است؛ به جز غلطگاه ادبيات همة موارد  از ديد   -7
جـوان   هاي درسي و ادبيات كودك و نو در كتاب) نامه، كليله و دمنه و گلستان سعدي قابوس(هاي ادبي  از جنبة عرفانيِ شاهكار) 1

  . گيرند بهره مي
  .كند ات غنايي فقط اشعاري است كه احساسات، عواطف شخصي و حاالت عاشقانه و اميد و آرزو را با زباني نرم و لطيف بيان ميادبي) 2
  . عت است و در اصطالح ادبي، روايتي داستاني از تاريخ واقعي يك ملّت است حماسه به معني دالوري و شجا) 3
  . نامه هستند  شي از زندگيها در حقيقت بخ نگاشت ها يا خاطره نامه سفر) 4
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                                     )1( فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

  : جز  روي همة ابيات كامالً درست است؛ به هاي روبه آرايه   - 8
قدرم، ولـي از ديـده چـون غايـب شـوم       گرچه بي )1

  

  )مجاز، ايهام تناسب(كنند  همچو ماه عيد مردم جستجويم مي  
 تا درين باغي، به شكر اين كـه داري بـرگ و بـار   ) 2

  

 )ايهـام، اسـتعاره  (بايـد كشـيد    ر مـي بايد فشـاند و بـا   برگ مي  
  

 اي، صــــائب مراســــت از دل مغــــرور، غنچــــه) 3
  

 )تشـبيه، حسـن تعليـل   (كه در به روي نسـيم بهـار نگشـايد      
  

 مـــن هـــر كـــه كشـــيديم دريـــن خارســـتان دا) 4
  

 )اسـتعاره، كنايـه  (هـا، نكشـيدن بـه بـود      به جز از دامن شـب   
  

  ؟خورد نميشبيهي توأمان به چشم در كدام گزينه، اضافه استعاري و اضافة ت   -9
 كــنم كــه ديــدة ســر بــه چشــم دل نظــرت مــي )1

  

 گنجــــــد ز بــــــرق شــــــعلة ديــــــدار در نمــــــي  
  

 گوشـم همـه بـر قــول نـي و نغمـة چنـگ اســت      ) 2
  

 اســت چشــمم همــه بــر لعــل لــب و گــردش جــام         
  

ــوره  ) 3 ــرابيم، در شـ ــة سـ ــون موجـ ــالم چـ  زار عـ
  

ــره     ــود بهـ ــز بـ ــا را   كـ ــود مـ ــر از نمـ ــت، غيـ  اي نيسـ
  

 درخــــت ميــــوة مقصــــود از آن بلندترســــت) 4
  

 تـــاه مـــا بـــر او يـــازد    كـــه دســـت قـــدرت كـــو     
  

  كدام گزينه در آراية واژگان مشخص شدة بيت زير، تماماً مشترك است؟    - 10
  »پرده برفكنمكه از آن چهره  دميخوشا   غبار تنمشود  مي چهرة جانحجاب «  
 چــون شــرر انجــام مــا در نقطــة آغــاز بــود       )1

  

ــ    ــر از آغــ ــرس  ديگــ ــا مپــ ــار مــ ــام كــ  از و از انجــ
  

ــاش ) 2 ــن بــ ــيده دامــ ــق كشــ ــارزار تعلّــ  ز خــ
  

ــي    ــه مـ ــه هرچـ ــاش  بـ ــزان بـ ــدت دل، از آن گريـ  كشـ
  

 دهــم مژگــان صــفت بــه ديــدة خــود جــاي مــي ) 3
  

ــي       ــار مــ ــه در ره او خــ ــر كــ ــاي هــ ــم از پــ  كشــ
  

 كــس بــر مــن   ره گريــز نبســته اســت هــيچ   ) 4
  

ــتنم     ــاي خويشــــ ــران وفــــ ــد گــــ ــير بنــــ  اســــ
  

  ؟شود يافت نمي) كان كز غم او كوه گرفت از كمر افتاد/ هان تا لب شيرين نستاند دلت از دست (ر بيت كدام آرايه د  -11
  بخشي جان) 4  مجاز ) 3  حسن تعليل ) 2  تشبيه ) 1

  خواني دارد؟  هم» خواه آن پريشاني خاطر داد«نمودار پيكاني كدام گزينه با گروه اسمي    -12
1 (  

  

2(  

  
3(  

  

4(  

  
    است؟ نشدهبه درستي بيان ) را(در كدام گزينه، نوع   -13

  )فك اضافه(مرا تكيه جان پدر بر عصاست ) 2  )متممي(مرا رقّتي در دل آمد بر اين ) 1
  )مفعولي(جست  مسلّم جوان راست بر جاي ) 4  ) فك اضافه(طراوات گذشت گلستان ما را ) 3

  در كدام گزينه تعداد تركيبات وصفي و اضافي يكسان است؟    -14
ــاقي اســت    )1 ــتانة س ــوة مس ــك جل ــه ي ــوف ب  موق

  

ــد     ــده باشــ ــكندر شــ ــد ســ ــن، ســ ــة مــ ــر توبــ  گــ
  

 داغــي كــه بــه خــون جگــر كــرده بــود دل      ) 2
  

ــازه    ــام تــــ ــة گلفــــ ــرم اللــــ ــد از روي گــــ  شــــ
  

 مــن خــود را خــوش آن گــروه كــه چــون مــوج دا) 3
  

 انـــــد بـــــه دســـــت آب روان قضـــــا گذاشـــــته     
  

 مـرا  گر بـه دسـت افتـد چـو مـاه نـو، لـب نـاني         ) 4
  

 خلـــــق از انگشـــــت اشـــــارت تيربـــــارانم كننـــــد   
  

  

 هسته هسته

 هسته هسته
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                                     )1( فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4صفحه 

  ؟ نيستدر كدام گزينه نقش ضماير مشخص شده به ترتيب تماماً درست    -15
ــن   ) 1 ــون مــ ــه خــ ــردا بــ ــه فــ ــادا كــ  شمبــ

  

 )مفعـــول ـ نهـــاد  ( شبگيرنـــد و خـــرّم شـــود دشـــمن  
  

ــا  ) 2 ــون ت ــو جن ــاه طفال ك ــخــاك بازيگ ــد؟ من  كنن
  

 )مفعول ـ مفعول (كنند  مننب كه آرم سنگبارا رو به هر جا  
  

ــدوم   شزر) 3 ــكر قـــ ــه شـــ ــوهر بـــ  داد و گـــ
  

ــيد   ــو شبپرس ــوم   از گ ــر و زاد و ب ــتمم   (ه ــول ـ م ) مفع
  

ــ  ) 4 ــردد دلــ ــازه گــ ــا تــ ــبزه كجــ ــه ســ  ؟مبــ
  

 )نهـاد ـ مضـاف اليـه    ( مه بخواهـد دميـد از گلـ   كـه سـبز    
  

  : به جز ها ويژگي سبكي مشهود است؛ در همة گزينه   -16
ــاهموار  ) 1 ــب نـــ ــت رقيـــ ــه دســـ ــق بـــ  حـــ

  

 پــــــيش خصــــــم ايســــــتاده چــــــون ســــــپري  
  

ــودمي در راه ) 2 ــاك بــــــ ــكي خــــــ  كاشــــــ
  

 تــــــا مگــــــر ســــــايه بــــــر مــــــن افكنــــــدي  
  

ــي) 3 ــي   مـــ ــت دل مـــ ــ ــدر پِيـ  رود روي و انـــ
  

 پــــــروري يآيـــــي و جــــــان مـــــ   بـــــاز مــــــي   
  

 بيــــــداد ظالمــــــان شــــــما نيــــــز بگــــــذرد          چــون داد عــادالن بــه جهــان در بقــا نكــرد     ) 4
  

  است؟ غلطروي كدام گزينه  مفهوم روبه   -17
  )تأكيد بر اميدواري(تو را سپيده دمي در انتظار زاده شدن و پيكري در اشتياق شهادت ناميدم ) 1
  ) )ع(پيروي از حسين(را در بر داري را بر دوش و خورشيد كربال ) ع(اي كه رداي حسين) 2
  )طلب اميد و آگاهي(هاي اميد و روشنايي را به روي ما بگشاي  پس در) 3
  ) انتظار بيهوده(نشيند  ها به انتظار مهدي مي مريم هر شب، روي شن) 4

  كدام گزينه با مفهوم بيت زير تناسب دارد؟   -18
  »كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما  بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي «  
  رشف املکان باملکین) 2     لنئ شکرتم الزیدنّکم) 1
  تعّز من تشاء و تّذل من تشاء) 4    حاسبوا قبل ان تحاسبوا) 3

  : شود؛ به جز استنباط مي» دوستي وطن«از همة ابيات مفهوم    -19
 حيــــد هرگــــز ننوشــــم جــــز از جــــام تــــو) 1

  

 تم گــــردن مــــن زنــــي گــــر بــــه تيــــغ ســــ      
  

ــردد   ) 2 ــرده گــ ــعله، افســ ــن شــ ــدار ايــ  مپنــ
  

 كـــــه بعـــــد از مـــــن افـــــروزد از مـــــدفن مـــــن  
  

ــان   ) 3 ــاي جوشـ ــت دريـ ــق اسـ ــون رود خلـ  كنـ
  

 همـــــه خوشـــــة خشـــــم شـــــد خـــــرمن مـــــن   
  

ــواهش    ) 4 ــريم و خ ــه تك ــازش، ن ــليم و س ــه تس  ن
  

ــن       ــن مـــ ــو، توســـ ــگ تـــ ــه نيرنـــ ــازد بـــ  بتـــ
  

  در كدام بيت محسوس است؟ توأماً » صبر و تحمل«و » مناعت طبع«هيم  مفا   -20
 در دل تـــنگم ز داغ عشـــق شـــمعي بـــر فـــروز) 1

  

 غـــــي از دل بيـــــدار ده  خانـــــة تـــــن را چـــــرا    
  

 بس كه خوردم زهر غم، چون ريزد از هـم پيكـرم  ) 2
  

ــرو     ــو سـ ــارم همچـ ــزد غبـ ــاك برخيـ ــبزپوش از خـ  سـ
  

ــتي ) 3 ــا در آرد تنگدسـ ــوه را از پـ ــن  كـ ــا و مـ  هـ
  

ــال   ــ    س ــاي دارم همچ ــر پ ــويش را ب ــد خ ــا ش ــروه  و س
  

ــت نيســـت جـــود ناتمـــام ) 4 شـــيوة اربـــاب همـ 
  

ــدار ده    ــت ديــــ ــدار دادي، طاقــــ ــت ديــــ  رخصــــ
  

  در كدام گزينه مشهود است؟ ) عنان و سنان را پر از تاب كردن(مفهوم كنايي عبارت    -21
  كوشش در نبرد ) 4  توقّف كردن ) 3  اسير كردن ) 2  فرار كردن ) 1
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  ي دارد؟ بيت زير با كدام بيت قرابت معناي   -22
  »كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را  برو اي گداي مسكين در خانة علي زن«  
 دلــــــي را كــــــه شــــــد بــــــر درت رازدار) 1

  

 هــــــر دري بــــــاز دار ) گــــــدايي(ز در يــــــوزة   
  

ــرَم   ) 2 ــي آن كَــ ــدهي و بكنــ ــه را بــ ــر كــ  هــ
  

ــنم     ــم مـــ ــس هـــ ــت و آن كـــ ــليمان اســـ  او ســـ
  

 هـــر جـــا كـــه دري بـــود بـــه شـــب دربندنـــد) 3
  

 دوســـــت را كـــــه شـــــب بـــــاز كننـــــد الّـــــا در   
  

 آزاران مـدارا كـن كـه هـيچ از شـأن شـهد       با دل) 4
  

ــد       ــور افكنـ ــيش زنبـ ــپر در پـ ــر سـ ــردد گـ ــم نگـ  كـ
  

  ؟خورد نميدر كدام گزينه مفهوم بيت زير به چشم    -23
  »خورد گاو نادان ز پهلوي خويش  نباشي بس ايمن به بازوي خويش«  
  د پرّ او دشمن طاووس آم) 2    از ماست كه بر ماست ) 1
  رسد، آن هم ز ماست چه بر ما مي آن) 4  سيل چو بگرفت، سد نشايد بست ) 3

  مفهوم كلي كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟    -24
ــقي   ) 1 ــنگ عش ــه س ــارد روزي ب ــر ني ــه ب ــايي ك  پ

  

 ســــپارد گــــوييم جــــان نــــدارد يــــا دل نمــــي      
  

 نـان گـر عاشـقي اسـت صـادق      مشغول عشق جـا ) 2
  

 بايـــــد كـــــه ســـــر نخـــــارد   در روز تيربـــــاران   
  

 زهــرم چــو نوشــدارو از دســت يــار شـــيرين     ) 3
  

ــي     ــي او نمـ ــم، بـ ــت نوشـ ــوش اسـ ــر دل خـ ــوارد بـ  گـ
  

پســندد  ســوداي عشــق پخــتن، عقلــم نمــي    ) 4
  

 گــــذارد فرمــــان عقــــل بــــردن عشــــقم نمــــي      
  

  مفهوم ابيات كدام گزينه يكسان است؟    -25
 ـ نه پيوسته رز خوشة تر دهد الف

  

 ر دهدگهي برگ ريزد گهي ب  
  

 ـ مرگ اگر مرد است گو پيش من آي ب
  

 تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ   
  

 ـ بميريد بميريد در اين عشق بميريد ج
  

 در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد  
  

 ـ برون آيد از زير ابر آفتاب د
  

 به تدريج و اخگر بميرد در آب  
  

  ب، د) 4  ب، ج ) 3  الف، د ) 2  الف، ج ) 1
  

     )1( زبان قرآن ،عربي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
 
  

وتوا ُجّهاالً فإّن هللا الیَعذُر علی الجهل -26   :علِّموا و تَفقَّهوا وال
  !پذيرد بياموزانيد و دانش بياموزيد و نادان نميريد زيرا خداوند عذر بر ناداني را نمي) 1
  !ردپذي اي را براي نادان نمي ياد بدهيد و ياد بگيريد و نادان نميريد زيرا خداوند بهانه) 2
  !پذيرد ياد بدهيد و بياموزيد و در ناداني نميريد زيرا خداوند عذري را براي نادان نمي) 3
  !پذيرد بدانيد و بفهميد و هم چون نادانان نميريد پس قطعاً خداوند عذر بر ناداني را نمي) 4

   :»!َمن رأی ِمنکم أحداً یدعو إلی التّفرقة فهو عمیل العدوّ «  -27
  !كس كسي را به تفرقه فرا بخواند مزدور دشمن استاز نظر شما هر) 1
  !خواند پس او مزدور دشمن است بينيد كه به تفرقه فرا مي هركسي از خودتان را مي) 2
  !خوانـد پس او مزدور دشمن است هركس از شما كسي را ديد كه به تفرقه فرا مي) 3
  !او مزدور دشمن است چه كسي از شما كسي را ديده است كه به تفرقه فرا بخواند پس) 4

  ۳۵ - ۲۶(رقم  ألسئلة عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّرتجمة من أو إلی العربیّة( 
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  ...آيا ممكن است روزي بيايد :»!أ یُمکن أن یأ یوماً أّن البرش یستفیُد فیه من نوعٍ من البکرتیا املضیئة إلنارة املُدن« -28
  !هاي درخشان استفاده كند تا شهر را نوراني كند كه بشر در آن از نوعي از باكتري )1
  !مند شود براي روشن كردن شهرها بهره هاي درخشان كه بشر از انواع باكتري) 2
  !كه در آن بشر از نوعي از باكتري نوراني براي روشنايي شهرها بهره ببرد )3
  !كه در آن بشريت از نوعي از باكتري نوراني بهره ببرد تا شهرها نوراني شوند) 4

   :»!هو أنشأکم من األرض و استعَمرکم فیها«  -29
  ! ده و خواسته است كه آن را آباد كنيداو شما را از زمين پديد آور) 1
  !خواهد كه آن را آباد كنيد او است كه شما را از زمين آفريد و از شما مي) 2
  !كنيد) زندگي(او شما را از زمين آفريد و خواست كه شما در آن عمر ) 3
  !او شما را از زمين پديد آورد و خواستار آباد كردن آن از شما شد) 4

   :»!بالقرب ِمن َذنَب البطّة زیتاً خاّصاً تنرشه علی جسمها فالیتأثّر باملاء تحتوي غّدةٌ «  -30
  !گيرد گيرد پس تحت تأثير آب قرار نمي غدة نزديك دم اردك روغن خاصي كه روي جسمش پخش شده است را در بر مي) 1
  ! گيرد تأثير آب قرار نميشود پس تحت  گيرد روي جسمش پخش مي روغن خاصي كه غدة نزديك دم اردك را در بر مي) 2
كند در نتيجه تحت تأثير آب قـرار   اي كه نزديك دم اردك است روغن خاصي را در بر دارد كه آن را روي بدنش پخش مي غده) 3

  !گيرد نمي
كنـد تـا تحـت تـأثير آب قـرار       اي است كه يك روغن خاص را در بر دارد آن را روي بدن پخش مـي   در نزديكي دم اردك غده) 4

  !يردنگ
  :»!ملّا عزمُت أن أشکَر منقذنا رأیُت دلفیناً یقفُز قربنا فی املاء بفرح«  -31

  !پريد مان سپاسگزاري كنم دلفيني را ديدم كه در نزديكي ما با خوشحالي در آب مي كه تصميم گرفتم از ناجي هنگامي ) 1
  !پريد ام ديدم كه با خوشحالي در آب مي يكيام تشكر كنم يك دلفين را در نزد دهنده وقتي كه تصميم داشتم از نجات) 2
  !پرد مان گرفتم يك دلفين را ديدم كه با خوشحالي در آب مي دهنده زماني كه تصميم به تشكر كردن از نجات) 3
 !پريد مان سپاسگزاري كنم دلفيني را ديدم كه در نزديكي ما با خوشحالي مي زماني كه قصد كردم از ناجي) 4

   »!ط عرب األنابیب أقّل خطراً و نفقًة من نقله بناقالت النّفطنَقُل النّف«  -32
   !تر از انتقال با نفتكش است هزينه خطرتر و كم ها كم منتقل كردن نفت از راه لوله) 1
  ! ها است تر از انتقال آن با نفتكش هزينه خطرتر و كم ها كم انتقال نفت از راه لوله) 2
  ! كند ها كم مي و هزينه را نسبت به انتقالش با نفتكش ها خطر انتقال نفت از راه لوله) 3
  ! ها شود اش كمتر از انتقال آن با نفتكش شود تا خطر و هزينه ها منتقل مي نفت از راه لوله) 4

   :عیّن الّصحیح يف الّرتجمة  -33
  !سوزي در پارك را خاموش كنيم تيم تا آتشمن و همراهانم برخاس: أنا و ُمرافقي قُْمنا بإطفاِء الَحريِق يف الَحديقِة العامَّةِ  )1
  !هنگامي كه در مسابقات جهاني فوتبال موفق شديد خوشحال شدم :فَرَّحتمو عندما نََجحتم يف مسابقاِت كرِة القَدِم العالَميَّةِ  )2
َ يَنتَِظروَن أن تَفُرَغ املَدرََسُة ِمَن الطُّالّب )3   !آموزان شود منتظر بودند تا مدرسه خالي از دانشبعضي از معلمان  :كاَن بعُض املَُدرِّس
ُنا )4 ِّ مِك نُشاِهُد َعْربَ اإلنرتنِت ُصوراً تَُحـ   !كند مان مي بينيم كه حيران تصاويري دربارة باران ماهي از راه اينترنت مي: َحوَل َمطَـِر السَّ

  :فی املفهوم الَخطَأعیّن   -34
 !شرف نفس به جود است و كرامت به سجود :ل و الّنسبرشُف املرء بالعلم و األدب ال باألص )1

ِ أَنَْفُعهُْم لِِعبَاِدهِ  )2 ِ إَِىل َهللاَّ   !آدمي نهند نامت كه نشايد غمي تو كز محنت ديگران بي :أََحبُّ ِعبَاِد َهللاَّ
لَوةِ ٱ ُمِقيَم  َعلِنيجٱ رَبِّ  )3   !بگردان ز خوانندگان نماز من و نسل من را ز روى نياز :لصَّ
 !ادب مرد به ز دولت اوست :همن ذهبِ  أدب املرء خیرٌ  )4
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  : »!وسايل را به سرعت تعمير خواهيم كرد ةلطفا استراحت كنيد؛ هم. كنيم مياز شما عذرخواهي «  -35
  !رجاء اسرتِحوا؛ نُصلِّح کلَّ يشء برسعةٍ .نَعتِذُر منکم  )1
  !برسعةٍ رجاء اسرتِحوا؛ سُنصلِّح کلَّ األشیاء .نَعتِذُر منکم  )2
  !رجـاء اسرتِحـوا؛ سُنصلِّح کـلَّ األشیاء برسعـةٍ .نَعِذُر منکم  )3
  !رجاء اسرتِحوا؛ سوف نُصلِّح کلَّ من األشیاء برسعةٍ .نَعتِذُر منکم  )4
  
  
  

  

لتإحدی املدن اإلیرانّیة مدینة قم الّتي  ة الّرتاث العاملّي علـی بعـد مئـة و  ُسجِّ انیـة و خمسـین معاملها کُمدنها األخری فی قا
هـي واحـدة مـن أکـ املـدن . قم مهاجرون من املدن اإلیرانّیة األخری مثـل زنجـان، أراک، تربیـز ُسکّانأک . کیلومرتا جنوب طهران
أهّم عنـوان ملدینـة قـم یُسـتخَدم رسـمّیا فـی وسـائل . فیها العدید من األفغان و الباکستانیین و العرب یعیشاملهاجرة فی إیران و 

قم . إیران الّدینّیة و مرکزها الّثقايفّ علی رغم من أّن مدینة مشهد تُعرَف أیضا بالعاصمة الّروحّیة إلیران) پایتخت(م هو عاصمة اإلعال 
ّ، مرکز إنتاج املعرفة الّدینّیة والعلوم اإلسالمیة فی إیران، أحد مراکز نرش الکتب فی إیـرا ن و هي القطب الّثا ألدب األطفال اإلیرا

و أخت ثـامن ) ع(مدینة قم هي مکان قرب الّسّیدة معصومه بنت اإلمام املوسی الکاظم.  مرکز للکتب الّدینّیة يف الّرشق األوسطأکرب
و لذلک أصبحت مقّرا لعدید من رجـال الـّدین و تقـع أکـرب مدرسـة دینّیـة يف إیـران و مرکـز إدارة املعاهـد ) ع(الحجج اإلمام الرّضا
  . نةالّدینّیة يف هذه املدی

   :!عیّن الّصحیح علی حسب النّّص   -36
  !کیلومرتا جنوب طهران ۱۸۵تقع قم علی بعد  )1
ئة کیلومرت )2   !املسافة بین قم و طهران أقّل من نصف ثال
انین کیلومرتا )3   !املسافة من قم إلی طهران أقّل من مئة و خمسة و 
ل  )4 انیة و خمسین کیلومرتا ش   !طهرانتقع قم علی بعد مئة و 

   :!علی حسب النّّص  الخطأعیّن   -37
  !یقع املرکز الّذي یدیر املعاهد الّدینیّة فی مدینة قم )1
ة الّرتاث العاملّي إّال آثار مدینة قم )2   !ما ُسّجلت من إیران فی قا
  !الّدول املهاجرة قم هي إحدی مدن املهاجرین يف إیران حیث یعیش مواطنو )3
  !الّدینیّة و اإلسالمیّة يف مدینة قم و هي أیضا أکرب مرکز للکتب الّدینیّة یتّم إنتاج العلوم )4

   :!عیّن الّصحیح علی حسِب النّص   -38
  !شوند عنوان پايتخت معنوي ايران شناخته مي شهر مشهد پايتخت مذهبي ايران و شهر قم به )1
   !ن استشهر قم مركز اقامت روحانيون و بزرگترين قطب ادبيات كودك و نوجوا )2
   !اش اقامتگاه بسياري از روحانيون گرديده است شهر قم به دليل مركزيت فرهنگي) 3
  !كنند هاي زنجاني و تبريزي صحبت مي برخي از مردم قم به لهجه و گويش) 4

  !علی حسب النّصِّ  الخطأعیّن   -39
  !توجد يف قم أعلی مدرسٌة دینیٌّة یعیش فیها رجال الّدین )1
   !کّان قم إلی هناک من مدن أخری من إیرانهاجَر معظم سُ  )2
  !تُعرَف مدینة قم يف وسائل اإلعالم بأنّها عاصمة دینیّة إلیران )3
  !ُدِفنت ابنة اإلمام الّسابع املعصوم يف مدینة قم )4

  
  
  

   ا یناِسب النََّص ) ۴۲ - ۳۶(اِقرأ النّصَّ التايل و أجب عن األسئلَة: 
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   ۴۲- ۴۰( عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّرصيف( 
   :»ُسکّان«  - 40

   املضاف إلیه و املجرور/ معرب . رده علی وزن فاعل مف. جمع غیر الّسا . اسم  )1
  املضاف إلیه و املجرور/ الجمع املکرسو مفرده ساکن . مبني. اسم . مذکّر  )2
  املبتدأ و خربه مهاجرون / مبني . مفرده ساکن . الجمع املکرس . اسم  )3
  وع املبتدأ و املرف/ معرب . مذکّر . جمع التکسیر. اسم علی وزن فُّعال  )4

لَت«  -41    :»ُسجِّ
  فعل و نایب فاعله معا / لیس له حرف زائد . غائب . مؤنث . الزم . فعٌل مجهول  )1
  فعل و فاعله معا / مزید ثال بحرف زائد . مؤنث . مفرد . معلوم . فعٌل متعدٍّ  )2
  له محذوففعل و فاع/ مجهول . مزید ثال من باب تفعیل . مفرد مؤنث غائب . فعٌل ماٍض  )3
لَت . مفرد مؤنث مخاطب . فعٌل ماٍض  )4   فعل و فاعله معا / متعدٍّ . ثال مزید علی وزن فُعِّ

   :»یعیُش «  -42
  فعل و فاعله األفغان / مجرد ثال . مفرد مذکر غائب . فعل مضارع  )1
  فعل و فاعله العدید / غائب . له ثالثة الحروف األصلیة . مفرد . الزم . فعل  )2
  فعل و فاعله األفغان / حروفه األصلیة ثالثة . معلوم . الزم . معرب . فعل . مفرد  )3
  فعل و فاعله العدید / مذکر . معلوم . مبني . لیس له حرف زائد . فعل مضارع  )4
  
  
  

ت الخطأعیّن   -43   :يف ضبط حرکات حروف الکل
  !فَانظُروا کَیَف کاَن عاِقبَُة الّذیَن ِمن قَبُل  )2  !إنَّه َحیَواٌن ذَکيٌّ یُِحبُّ ُمساَعَدة اإلنسانِ  )1
رِة ثالَث ساعاٍت  )3 فرَُة ِمن َمکََّة إلی املَدینِة املَُنوَّ ء َعظَُمـِتکَ  )4  !تَستَغرُِق السَّ   !أنَت الّذي يف ِبحار َعجائِبَُک و يف السَّ

ت  -44   :عیِّن الّصحیح عن توضیح الکل
لساعات العمل للموظّ : الّدوام )1 ّ         !مکاٌن لبیع األدویة: الّصیديل )2  !فین و الُع
    !حفرٌة عمیقٌة یُستخرج املاء أو الّنفط منها: املصفی )4  !مسؤول تنظیف الّریف و الحفاظ علیه: املُرشف )3

   :عیّن الخرب یختلف عن الباقي  -45
ا حَدَث و هم خائفونَ  )1      ! وء الُخلقلکّل ذنٍب توبٌة إّال س )2  ! أخربَنا الجیراُن 
ة )3   !املوسوعُة معجٌم کبیٌر یجمُع قلیالً من العلوم )4  !ُحجرات املدرسة ُمغلقٌة يف انتهاء الِحصَّ

   :عیّن عبارًة فیها املبتدأ مبنيٌّ   -46
  !يف حقیبتي مرهٌم لحساسیّة الجلد )2    !َمن یعلَُم هذه العلوم الطّبیّة )1
، مااشَرتَی الحبوَب املُسکِّنة )4  !نظَّفُت غرفًة فیها هذاِن رسیرانِ  )3   !أ

   :يف أّي عبارة ما جاء نون الوقایة  -47
  ! إّن هذه أمتُّکم أّمًة واحدًة و أنا ربّکم فاعبُدونِ  )2  !قد یکوُن بین الّناِس َمن هو أحسُن مّني )1
  !العلَم یحرُسک ال تَظّني أّن املاَل خیٌر من العلم فإنّ  )4  !أعِطني مفتاَح غرفة مئتَیِن و عرشینَ  )3

   :نَجُد معنی فعل األمريف أّي عبارة   -48
داراة الّناس ک أمَر بإقامة الفرائض﴿ )1   ﴾ال أملُک لنفيس نفعاً و ال ّرضاً إّال ما شاء هللا﴿ )2  ﴾إّن هللا أمَر 
ّ قریٌب ﴿ )3 ّ بعثَني بها )4  ﴾إذا سألَک عبادي عّني فإ کارم األخالِق فإنَّ ر   !علیکم 

  

    ۵۰ -  ۴۳(عیّن املناسب للجواب عن األسئلة التّالیة( 
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  :عیّن ما لیس فیه فعٌل من باب إفعال  -49
  !و بالحّق أنزلناُه و بالحّق نَزََل  )2  !نُجلُس األطفال جنب بحیرة زریوان )1
    ! استَلمنا رساالٍت أرسلتموها بالربید )4  !ألَّفُت کتاباً إلحصاء مناطق الجذِب الّسیاحيّ  )3

   :عیّن عدداً یکون مضافاً   -50
  !يف االصطفاف وقفنا يف عرشة صفوف )2  !أیّام األسبوع یوم األحد الیَوم الثّا ِمن )1
  !يف ساحة القریة رأیُت خمسة عرش بقرة )4  ! الغراُب یعیش ثالثیَن سنة أو أک )3

  
     )1(دين و زندگي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخاب كند چه چيزي در  عنوان هدف خود  براساس تدبر در آيات قرآن كريم كسي كه زندگي زودگذر دنيا را به  -51

  انتظار اوست؟ 
  . شود مي برد و در آخرت دچار خسارت اي از دنيا نمي هيچ بهره) 1
  . شود مند خواهند شد ولي در آخرت دچار خسارت مي حتماً در زندگي دنيا بهره) 2
  . بهره از دنياست افكنده و بي جهنم در انتظار اوست در حالي كه خوار و سر) 3
  . كننده در انتظار اوست هاي دنيا برسد ولي جهنم با عذاب خوار ممكن است به بخشي از نعمت) 4

  عي كدام گزينه است؟  هاي اصلي و فر بندي، نظر قرآن كريم دربارة هدف عدر يك جم  -52
  . گونه كه از نامش پيداست نبايد در زندگي ما جايگاهي داشته باشد عي همان اهداف فر) 1
  . عي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصلي شود ختن و دل بستن به اهداف فر هر دو خوب و ضروري است ولي پردا) 2
  . جه كرد تا دنيا و آخرت آباد شود صورت يكسان در زندگي تو عي هر دو به اصلي و فر به اهداف  بايد) 3
  .عي مربوط به زندگي دنيايي و غير ضروري هستند اهداف اصلي همگي مربوط به زندگي آخرت و ضروري هستند و اهداف فر) 4

راستا بوده و شايسته است  با كدام مورد هم ،»...چون كه صد آمد نود هم پيش ماست«پيام مصرع شعر مولوي   -53
  عنوان مقصد نهايي خود انتخاب كند؟  هاي منحصر به فرد خود چه چيزي را به انسان با ويژگي

وات واالرض و ما بینه العبین﴿) 1   پرستي  حيد و يگانه ـ تو ﴾و ما خلقنا الس
  ـ تقرب و نزديكي به خدا  ﴾رههللا ثواب الدنیا و اآلخ من کان یرید ثواب الدنیا فعند﴿) 2
  ـ سعادت دنيا و آخرت  ﴾نوا یعلمون و ان الدار االخرة لهی الَحیَوان لو کا﴿) 3
تی  رب العاملین قل ان صال﴿) 4   حيد حقيقي  ـ تقرب به خدا و تو ﴾تی و نسکی و محیای و م

ني موجب سرزنش انسان در هنگام ارتكاب اينكه انسان صاحب اراده و اختيار آفريده شده و اينكه يك عامل درو  -54
  شود، به ترتيب از كدام مورد فهميده مي شود؟  گناه مي

  ﴾وال اُقسم بالّنفس اللّوامه﴿ـ  ﴾اِنّا َهَدیناه السبیل اِّما شاکرا و اِّما کفورا﴿) 1
  ﴾کرا و اِّما کفورااِنّا َهَدیناه السبیل اِّما شا﴿ـ  ﴾ها ها و تقوا ا فجورمهو نَفٍس و ما َسّواها فاله﴿) 2
  ﴾ها ها و تقوا ا فجورمهو نَفٍس و ما َسّواها فاله﴿ـ  ﴾اِنّا َهَدیناه السبیل اِّما شاکرا و اِّما کفورا﴿) 3
  ﴾ها ها و تقوا ا فجورمهو نَفٍس و ما َسّواها فاله﴿ـ  ﴾هللا ثواب الدنیا من کان یرید ثواب الدنیا فعند﴿) 4

  شود؟  گزينه تكميل ميعبارت زير به ترتيب با كدام   -55
از ظرف ...................... وسيلة  بنا شده و انسان به...................... معه و روابط بين افراد بر پايه پذيرش  مقررات جا«  

وه  اين موضوع بخاطر آن است كه ما عال. در حالي كه جسم او در رختخواب است. شود زمان و مكان خود خارج مي
  » .داريم...................... ماني بعد ديگري به نام  بر بعد جس

  منِ ثابت ـ رؤياي صادقه ـ روح) 2  منِ متغير ـ خواب و رؤيا ـ روح) 1
  منِ ثابت ـ تخيالت ـ روان) 4  بعد غير جسماني ـ خواب و رؤيا ـ روان) 3
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سان چه   حقيقت مرگ را به) ع(حسين قعي را زمان بيدار شدن مردم معرفي نموده و امام چه مو) ص(رسول اكرم  -56
  دانند؟  چيزي مي

  پس از توبه ـ پل ) 4  هنگام مرگ ـ پل ) 3  مت ـ معبر روز قيا) 2  هنگام توبه ـ گذرگاه ) 1
  »هاست؟ آن ها از روي علم نيست بلكه فقط ظنّ و تخيالت  سخنان آن«: مايد فر وند متعال دربارة كدام گروه مي خدا  -57

  منكران بعد غير جسماني انسان ) 2    ات پس از مرگ منكران حي) 1
  . اند كساني كه هدف اصلي خود را دنيا قرار داده ) 4  . گيرند افرادي كه نماز را به مسخره و بازي مي) 3

 وند به خدا ها براي اثبات معاد است و پاسخ  الل يك از استد كنندة كدام بازگو» ...مثالي گويمت ظاهر بيانديش«شعر   -58
  كدام گزينه است؟ » كند؟ هاي پوسيده را زنده مي چه كسي اين استخوان«پرسند  پرسش افرادي كه مي

  . ها را براي نخستين بار خلق كرد آفرينش نخستين انسان ـ بگو همان خدايي كه آن) 1
  . معاد الزمه حكمت الهي ـ بگو همان خدايي كه آسمان و زمين را آفريد) 2
  . ناست وند بر هر كاري توا بيني نشده ـ بگو خدا لزوم دفع خطر پيش) 3
  .ها را براي نخستين بار آفريد لزوم دفع خطر احتمالي ـ بگو همان خدايي كه آن) 4

  يك از داليل معاد است؟ اي براي كدام ها را ندارد؛ مقدمه مل انسان اين جهان، ظرفيت جزا و پاداش كا اين مطلب كه   -59
  راه اثبات مالزمه ميان عدل الهي و وجود معاد اثبات ضرورت معاد از ) 1
  جه دادن به پيدايش نخستين انسان  الل بر ضرورت معاد از راه تو استد) 2
  اثبات امكان معاد از راه اثبات مالزمه ميان حكمت الهي و وجود معاد) 3
  . الل بر ضرورت معاد با استناد به اين نكته كه معاد الزمه حكمت الهي است استد) 4

ُ  لصالحاِت ا والمِ الذین آمنوا و عَ  ُل جعَ م نَ اَ ﴿آيه شريفة   -60 اشاره به كدام  ﴾ّجارِ کالفُ  قینَ املتَ  ُل جعَ نَ  مّ اَ  فی االرِض  فسدینَ کامل
  كند و يا امكان آن را؟  الل، ضرورت معاد را اثبات مي الل در مبحث معاد دارد و اين استد استد

  معاد الزمه عدل الهي ـ ضرورت ) 2  معاد الزمه حكمت الهي ـ ضرورت ) 1
  هايي از زنده شدن مردگان ـ امكان بيان نمونه) 4  اشاره به نظام مرگ و زندگي ـ امكان ) 3

  اي از وجود شعور و آگاهي در عالم برزخ است؟  روح به چه معنايي است و كدام گزينه نشانه» توفّي«واژة   -61
  گان جنگ بدر شد با كشته) ص(پيامبرانتقال از جهاني به جهان ديگر ـ سخن گفتن ) 1
  نابودي و از بين رفتن جسم و باقي ماندن روح ـ بسته نشدن پرونده اعمال) 2
  مرگي كه در پي آن حيات باشد ـ گفتگوي فرشتگان با انسان ) 3
  تمام و كمال روح ـ گفتگوي فرشتگان با انسان  دريافت ) 4

  ؟ نيستانسان در عالم برزخ با عالم دنيا  وم ارتباط هاي تدا كدام گزينه جزو نشانه  -62
  بسته نشدن پرونده اعمال ) 2    نواده  ارتباط متوفي با خا) 1
  گان  دريافت پاداش خيرات بازماند) 4    وجود حيات، شعور و آگاهي ) 3

   مت است؟ وادث قياحل ح يك از مرا از حقايق عالم به ترتيب مربوط به كدام  هل آسمان و زمين و كنار رفتن پرده مرگ ا  -63
  مرحلة دوم ـ مرحلة اول) 2    مرحلة اول ـ مرحلة دوم ) 1
  . هر دو مربوط به مرحلة دوم است) 4  .هر دو مربوط به مرحلة اول است) 3

يك از  هي كدام به ترتيب به گوا ﴾و انَّ َعلَیکم َلحاِفظینَ ﴿و عبارت قرآني  ﴾...الَیوَم نَخِتُم َعَلی اَفواِهِهم﴿عبارت قرآني   -64
  مت اشاره دارد؟  شاهدان قيا

  اعضاي بدن انسان ـ فرشتگان الهي ) 2  مان  فرشتگان الهي ـ پيامبران و اما) 1
  خداوند متعال  اعضاي بدن انسان ـ ) 4  ها ـ فرشتگان الهي  زمين و آسمان) 3
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تا بوده و پس از ورود شود، چيست و تعداد درهاي بهشت چند  كاران مي باالترين نعمت بهشت كه نصيب نيكو  -65
  آيد؟  ها مي كاران به بهشت چه كسي به استقبال آن نيكو

  . مان ـ هفت ـ مؤمناني كه قبالً وارد بهشت شدند مبران و اما لقاء و ديدار با پيا) 1
  ها  هاي آن نواده ها ـ هشت ـ خا ها و غصه حتي رفع شدن تمام نارا) 2
  ـ هفت ـ فرشتگان الهي  ها در آن است هايي كه تمام نعمت باغ) 3
  وند ـ هشت ـ فرشتگان الهي  خشنودي خدا) 4

گان  شد مت و توبيخ توسط گمراه جيه شيطان براي فرار از مال سوزاند، چيست و تو زخ را مي منشأ آتشي كه اهل دو  -66
  دوزخي كدام مورد است؟ 

  . داعمال ناپسند اهل جهنم ـ من فقط شما را دعوت كردم و شما پذيرفتي) 1
  . خشم و غضب الهي ـ من فقط شما را دعوت كردم و شما پذيرفتيد) 2
  .كرديد هاي دوزخيان ـ اي كاش مرا به دوستي انتخاب نمي ور شدن بدن شعله) 3
  . هايي كه درون جهنم است ـ من كه به خدا ايمان داشتم چرا فريب مرا خورديد و كافر شديد هيزم) 4

سخن چه كسي و خطاب به چه كسي است و به كدام گام مهم در مسير  ﴾...ا اصابکو اصرب علی م﴿عبارت قرآني   -67
  قرب الهي اشاره دارد؟ 

  كت  وند متعال ـ مؤمنان ـ آهنگ سفر و اراده حر خدا) 2  ـ تصميم و عزم براي حركت) ص(وند متعال ـ پيامبر خدا) 1
  حركت  ان حكيم ـ مؤمنان ـ اراده و تصميم جدي براي لقم) 4  لقمان حكيم ـ فرزند خود ـ تصميم و عزم براي حركت ) 3

  كدام است؟ ) ع(المؤمنين آفات گذشت ايام از نظر حضرت امير  -68
  غفلت از آيندة پرمخاطرة انسان ) 2  هاي دنيا  بستگي غفلت از مراقبه و گرفتاري در دل) 1
  ها  و كارها  گسيختگي تصميم از هم) 4  آموز گذشته  موش كردن حوادث عبرت فرا) 3

جويي  وند براي چاره دانستند چه بود و خدا كل مي دربارة مردمي كه به اشتباه خود را اهل تو) ص(مبر اكرم تعبير پيا  -69
  مايد؟  فر آورند چه شرطي را بيان مي و حل مشكالت افرادي كه به جاي ديگران به خداوند پناه مي

  نيت خالص  شما سربار ديگران هستيد ـ داشتن ) 1
  پرور و تنبل هستيد ـ باور به قدرت الهي  اي تن شما عده) 2
  مل بر خدا و قطع اميد از غير او كل كا كار هستيد ـ تو هي فريب شما گرو) 3
  كل كرديد ـ داشتن نيت خالص كل نكرديد بلكه بر ديگران تو شما بر خدا تو) 4

  مضمون است؟  ، با كدام گزينه هم»كه دوست داردهر انساني به اندازة چيزي است   ارزش«؛ )ع(علي اين كالم   -70
  جان بلندي داشت و تن پستي خاك ) 2  كشت كن پس تكيه بر جبار كن ) 1
  هر كاني، كاني  تا در طلب گو) 4  تر از من به من است  دوست نزديك) 3

  است؟  نشدهدر كدام گزينه راه افزايش محبت به خدا بيان   -71
  وند  دوستي با دوستان خدا) 2    وند  هاي خدا پيروي از دستور) 1
  ها  بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آن) 4     تفكر دربارة ظرايف خلقت) 3

  اند؟  نه از دنيا رفته شود و بيشتر انبياء چگو كدام گزينه در برنامه تمامي انبياء الهي مشاهده مي  -72
  وند ـ شهادت در مسير مبارزه با ستمگران  در راه خدا جهاد) 2  هجرت و حضور در ميان جمع مؤمنان ـ مرگ طبيعي) 1
  سفر حج يا عبادتي شبيه به آنـ  شهادت در مسير تبليغ پيام الهي) 4  ميت  عتـ  در غربت و مظلو جمعي مانند نماز جما عبادات دسته) 3

   اند؟ موده چه چيزي تشبيه فر تقوا را به افراد بي) ع(براساس آيات قرآن كريم دو فايدة نماز كدام است و حضرت علي  -73
  . دود دال آتش مي سوي گو دوري از گناه و شفاعت در آخرت ـ اسبي سركشي كه لجام پاره كرده و به) 1
  . رود سوي آتش مي ياد خدا و تقوا ـ سواري كه بر اسب چموش لجام گسيخته به) 2
  .رود سوي آتش مي بهياد خدا و دوري از گناه ـ سواري كه بر اسب چموشِ لجام گسيخته ) 3
  . رود سوي پرتگاهي عميق مي ترك گناه و ياد خدا ـ سواري كه در دل سياه شب به) 4
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  ؟ دانند نما را نشانة چه چيزي مي پوشيدن لباس نازك و بدن) ع(امام صادق  -74
  داري  نشانه سستي و ضعف دين) 2    عفتي   نشانه غفلت و بي) 1
  مايگي و ضعف شخصيت  اي از فرو نشانه) 4  ايمان تقوايي و ضعف  اي از بي نشانه) 3

  مل بانوان است؟  كدام گزينه براساس آيات قرآن در سورة مباركه احزاب، دستاورد پوشش و حجاب كا  -75
  ها و حدود در اتباط ميان زنان و مردان و گسترش تقوا  مشخص شدن حريم) 1
  معه  م افراد با يكديگر در جاتقوا و ارتباط سال هاي افراد بي حفاظت از مزاحمت) 2
  هاي اجتماعي  نواده از آسيب گسترش تقوا و حجاب و عفاف و حفظ حريم خا) 3
  نوان به عفاف و پاكي و حفاظت از تعرّض افراد هوسباز  خته شدن با شنا) 4

  
                                     ) 1(انگليسي 
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76- A: What did you do yesterday?  
 B: I went to the park to exercise. I saw two …………….. while I …………….. there.  

1) big brown mouses / ran  2) big brown mouses / was running 
3) brown big mice / ran  4) big brown mice / was running  

77- A: When does the doctor come to his office?  
 B: l can not sure. He …………….. come to his office …………….. the evening. 

1) may / in 2) may / at 3) must / on 4) should / in 
78- Which sentence is grammatically correct? 

1) They couldn't solve easily the problem yesterday.  
2) He arrived home at midnight and was very sad. 
3) I and he must work hard to surpport our family. 
4) The man must work hardly to support his family.  

79- He cut …………….. in the kitchen while he ……………..?   
1) him / cooked  2) him / was cooking 
3) himself / was cooking 4) himself / cooked 

80- Any changes we make to our environment in which we live can …………….. the natural 
balance of the ecosystem.  
1) endanger 2) increase 3) collect 4) carry 

81- Our company is …………….. a lot of money, so we must want the boss of the company 
to increase our salary.  
1) losing 2) taking 3) making 4) holding 

82- The man is very lazy and has no …………….. of responsibility for supporting his family 
and seldom tries to work hard to make enough money. 
1) pain 2) sense 3) factor 4) attention 

83- There are many old places or buildings in Iran. These old places …………….. a lot of 
tourists every year because Iran is a famous country for its …………….. history and 
amazing nature.   
1) plan / wonderful 2) develop / cultural  3) collect / ancient 4) attract / ancient 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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84- The man is a famous writer and reads a wide …………….. of books such as literature 
books, history books and English books.  
1) range 2) attention 3) function 4) description 

85- A: May I use your car today? 
 B: …………….., no. I need it today because I can't go any where without my car.  

1) Exactly 2) Honestly  3) Suddenly 4) Fortunately  
86- I have …………….. smoking because smoking is not good for the body, so I sometimes 

become ill. 
1) put out 2) kept on 3) given up 4) died out 

87- Generally speaking, today young people show less …………….. for their parents and 
teachers compared to the past. 
1) entertainment 2) suggestion  3) function 4) respect 
 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide 

which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Psychology is the science of mental life. By mental life, we mean (88) ……………..of 
the mind such as thinking, remembering, dreaming (89)…………….. a friend, 
understanding a language. Mental life also includes (90)…………….. , or feelings 
such as pleasure and anxiety, and moods (91) ……………..  tiredness and worry. We 
express our mental life in our (92) …………….. for example, when we speak or write, 
or when we play tennis, we require some skills how to play tennis.  

88- 1) functions 2) increases 3) comparisons 4) expectations 
89- 1) expressing 2) recognizing 3) emphasizing 4) supporting 
90- 1) devices 2) samples 3) emotions 4) purposes 
91- 1) such as 2) instead of 3) in place of 4) in addition to 
92- 1) basis 2) reason 3) experiment 4) behavior 

 
Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4).Then mark 

your answer sheet. 

PASSAGE 1: 

When men live together, protection against danger is easier and they can work with 
each other to provide living standards; however, they have to confine some of their 
freedom in order to respect the rights of people. That is to say, one is not allowed to 
hurt or kill others, nor to rob property of others. Moreover, he should not behave in a 
way that may go against the moral sense of the society in which he lives. One should 
respect the rights of others, and in return they should respect his. By working together, 
we make it possible for society to provide us all with food, clothes, shelter and medical 
care, while leaving each of us with as much freedom as it can. 
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93- The writer of the passage believes …………….. . 
1) in work division in society 2) in absolute freedom in society 
3) that one has quite limited activity 4) that medical care is much more important 

94- Men respect each other in order to …………….. . 
1) annoye each other’s moral sense 2) lose their freedom and rights 
3) get absolute freedom 4) live happily in a society 

95- By "moral sense" in the passage, the writer means that people …………….. .  
1) should follow the standards of correct behavior  
2) must provide food and shelter for each other 
3) enjoy complete freedom to do as they wish 
4) think of only a better living standard 

96- The word "Confine" underlined in the passage is closest in meaning to …………….. . 
1) avoid 2) limit 3) develop 4) manage 

PASSAGE 2: 

Some people think that sports and games are not important things to do; they prefer 
going to the cinema, listening to the radio or sleeping. But sports and games should not 
be considered just an amusement; they are very necessary, specially for those who 
work with their brains. Sports and games make our bodies strong, prevent us from 
getting too fat, and keep us healthy. But these are not their only uses; they are very 
useful for character training. In their lessons at school, boys and girls learn about the 
usefulness of working together, dicipline and love of one's country; but what is learned 
in books can not have the same deep effect on a child's character as what is learned by 
experience. A student, who learns to work for his team and not for himself on a 
football field will find it natural to work for the good of his country instead of only for 
his own advantage. 

97- According to the passage, doing sports and games is …………….. for people who work 
with their brains. 
1) not necessary 2) not important 3) helpful 4) useless 

98- Those who play sports and games are usually …………….. than other people. 
1) fatter and taller   2) thinner and weaker   
3) younger and happier 4) stronger and healthier 

99- What a child learns by experience when playing a game …………….. . 
1) is less important what he learns in books 
2) is more important than what he learns in books  
3) doesn’t have any effect on his character 
4) may have a bad effect on his character  

100- Which of the following is not true about the passage? 
1) Not all people think that sports are not import things. 
2) Sports and games can help people to learn to work together. 
3) Those who play sports can have a positive and active mind. 
4) What is learned in books is similar to what is learned by experience. 
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xحاصل جمع دو ريشه مثبت معادلة   -101 x− + =4 23 7 2  از حاصل جمع دو ريشه منفي آن چه مقدار بيشتر است؟  

1 (+2 3    2 (+2 3
2 3  

3 (( )− 32 2 3    4 (( )+ 32 2 3  

  مساحت مثلث كدام است؟. الساقين است الزاويه برابر عدد مساحت ذوزنقة متساوي محيط مثلث قائم در شكل زير، عدد  -102
1 (3   
2 (27  
3 (24  
4 (18  

9ها  و زاويه xها برابر  در شكل زير، طول تمام پاره خط  -103  اگر عدد اندازة مساحت شكل برابر عدد اندازة محيط . ستا
   كند، كدام است؟ وصل مي Bرا به نقطة  Aطول پاره خطي كه نقطه . شكل باشد

1 (8 2  
2 (12 2  
3 (18 2  
4( 24 2  

P(x)/واحد كاال از رابطة  xارگاه توليدي، سود حاصل از فروش در يك ك  -104 x x= − + −22 4 2       به دست
  رسد؟ اين كارگاه به ازاي فروش چند واحد كاال به نقطة سر به سر مي. آيد مي

1 (2      2 (1    
3 (5      4 (2   

  كدام رابطه يك تابع است؟  -105
1 (y ( x )= − −2 22 1    2 (y x=2 2  

3( y x=4 4    4 (x y+ =2 2 1  
fشكل مقابل، نمودار تابع درجه دوم   -106 (x) x ax b= − +   هاي اين تابع كدام است؟ ل ضرب ريشهحاص. است 2+

1 (− 2  
2 (− 3  
3 (−2  
4 (−3  

}اگر رابطة   -107 }f (a,b),(b,a ),( ,a b ),( ,a ),(a, ), ( , ab)= + −2 2 2 21 3 1 2 تابع باشد، حاصل جمع عضوهاي ،
  ؟كدام است fمجموعة برد تابع 

1 (39    2 (27    
3 (15    4 (12  
  

        
          
          
          
          

x

5

x + 6x −2 1

x +2 1

B

x

A

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     ) 1(رياضي و آمار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16صفحه 

و در محدودة سالمت  25اين شخص كمتر از ) نما توپ(براي آن كه تودة بدني . متر است سانتي 18قد شخصي   -108
  ني باشد، بيشترين مقدار وزن شخص كمتر از كدام عدد بر حسب كيلوگرم بايد باشد؟وز

1 (84    2 (82    
3 (81    4 (8   

ها  ة اختالف بين مقادير دادهگيري، متغيرها قابل مرتب كردن هستند ولي محاسب هاي اندازه در كدام يك از مقياس  -109
  ؟نيستپذير  معنا يا امكان بي

    كيفي اسمي) 2    اي كمي فاصله) 1
  كيفي ترتيبي) 4    كمي نسبتي) 3

داده برابر  3ميانگين . ها اضافه كنيم عدد طبيعي متوالي را به داده 5اگر . است 14داده آماري برابر  25ميانگين   -110
  دادة جديد، كدام است؟ 5ميانه . شود مي 15

1 (18    2 (19  
3 (2     4 (21  

,هاي  ميانگين داده  - 111 , , ,a, , , , ,16 2 15 21 23 17 19 24 25 هاي  با ميانة داده, , , , , , , , ,1 4 3 9 42 18 15 22 25 27  برابر
  كدام است؟ aهاي شامل  انحراف معيار داده. است

1 (/1 2    2 (/9 2   
3 (/3 5    4 (3  

,هاي  اي داده در نمودار جعبه  -112 , , , , , , , , , , , , ,2 1 2 3 6 9 4 8 12 5 7 11 15 16 18  هاي داخل جعبه،  انحراف معيار داده
  كدام است؟

1 (/1 75    2 (2    
3 (/2 5    4 (4  

ها را متناسب با جذر مقادير متغير سوم در نظر  در نمودار حبابي براي برطرف كردن كدام مشكل بايد شعاع دايره  -113
  گرفت؟

  شعاع متناسب نبودن مساحت دايره با توان دوم) 2  گمراه كننده بودن اندازة يك دايره بر اساس مساحت) 1
  متناسب نبودن محيط دايره با قطر) 4  ها غير واقعي بودن اختالف ظاهري اندازة دايره) 3

و  aباشد، اختالف تعداد اعضاي دو دسته  12برابر  aاي شكل زير، اگر تعداد اعضاي دستة  با توجه به نمودار دايره  - 114
b كدام است؟  

1 (3  
2 (4   
3 (5  
4 (6  

  در نمودار راداري، اندازة مقدار يك متغير روي شعاع مربوط به آن برابر كدام است؟  -115
  ها نسبت مقدار يك متغير، براي يك مشاهده به بيشينة آن متغير به ازاي همة مشاهده) 1
  ها نسبت مقدار يك متغير براي يك مشاهده به مقدار همان متغير براي همه مشاهده) 2
  ها ير به ازاي همة مشاهدهبيشينة آن متغ) 3
  بيشينة آن متغير براي يك مشاهده) 4
  

  

%2 
%8
%7%2 a

%3 

b
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  است؟  مورد آمده كدامدر هاي زير  پاسخ پرسش  -116
  باشد؟ كدام ابزار مهم مي  در گرو توجه به ،حفظ هويت سياسي و فرهنگي جوامع اسالمي) الف  
  است؟  دين از نگاه اسالم چگونه ةارائ ةدليل فرستادن پيامبران و فلسف) ب  
  در كدام گزينه به بيان اين عبارت پرداخته شده است؟ ،»كاال مفهومي اقتصادي است«) ج  
فرش دستبافت طرح  ـ تن كاتو40جرثقيل  ـ الستيك اتومبيل دناـ  سس مايونز مهرام«هركدام از كاالهاي ) د  

  گيرند؟ رار ميبندي كاالها ق اي از انواع دسته به ترتيب از راست به چپ در چه دسته »قشقايي
يعنـي بايـد   ) هاي كمتر ج دستيابي انسان به پيشرفت و سعادت واقعي با هزينه) استقالل سياسي و پيشرفت اجتماعي ب) الف) 1

  اي  اي ـ كاالي بادوام ـ كاالي ضروري ـ كاالي سرمايه كاالي واسطه) د. در بازار خريد و فروش شوند
يعني بايد در بازار خريد ) هاي كمتر ج ي انسان به پيشرفت و سعادت واقعي با هزينهدستياب) رشد و پيشرفت اقتصادي ب) الف) 2

  اي ـ كاالي تجملي  اي ـ كاالي سرمايه كاالي مصرفي ـ كاالي واسطه) د. و فروش شوند
سـيدن بـه هـدف    تنهايي براي ر اي دارد، اما عقل او به اقتصاد در زندگي انسان اهميت ويژه) رشد و پيشرفت اقتصادي ب) الف) 3

اي ـ كـاالي    كـاالي مصـرفي ـ كـاالي واسـطه     ) د. يعني بايد توسط توليدكنندگان مختلف بـه توليـد برسـد   ) ج. كافي نيست
  اي ـ كاالي تجملي سرمايه

تنهـايي بـراي    اي دارد، امـا عقـل او بـه    ها اهميت ويـژه  اقتصاد در زندگي انسان) استقالل سياسي و پيشرفت اجتماعي ب) الف) 4
اي ـ كاالي بـا دوام    كاالي واسطه) د. يعني بايد توسط توليدكنندگان مختلف به توليد برسد) ج. ن به هدف كافي نيسترسيد

  اي  ـ كاالي ضروري ـ كاالي سرمايه
  : هاي يك بنگاه اقتصادي است جدول موجود، اطالعات مربوط به درآمد و هزينه  -117

  درآمد ساليانه اين بنگاه چقدر است؟) الف   
  ميزان سود ساليانه كه در اظهارنامه مالياتي درج خواهد نمود، چقدراست؟) ب  
9/) الف) 1 66  ميليارد ريال3) ميليارد ريال، ب  
9/) الف) 2 66  4/) ميليارد ريال، ب 34  ميليارد ريال  
12/) الف) 3 88  6/) ميليارد  ريال،  ب 22  ميليارد ريال  
12/) الف) 4 88  7/) ميليارد  ريال، ب 56  يالميليارد ر  

  
  ترتيب هر يك از جمالت زير بر كدام مفهوم داللت دارد؟ به  -118

  .به توليد رساندن منابع طبيعي به كمك كار و استفاده از ابزار، داللت بر اين مرحله از توليد دارد) الف  
ايجاد  از تركيب و تبديل مواد موجود در طبيعت و يا محصوالت توليدي به كمك ابزارآالت و منابع طبيعي و) ب  

  .توان به اين نوع از توليد دست يافت ارزش مصرفي يا مبادالتي مي
  . برداشت مستقيم از طبيعت، بدون اينكه كاري روي آن انجام گرفته باشد) ج  
  صنعت) ج حيازت) احياء ب) الف) 2  حيازت) جاحياء ) صنعت ب) الف) 1
  حيازت )صنعت ج) احياء ب) الف) 4  احياء )ج حيازت) صنعت ب) الف) 3

56  كاالهاي توليدشده  واحد  
42  سال  كاالهاي فروخته شده در يك واحد  

,  شده  كاالي توليد قيمت هر واحد ,2 3     ريال  
95,  هاي مستقيم براي هر واحد كاال نهمجموع هزي    ريال  

,  ساليانه طور هب هزينه فرصت اين توليدي , ,1 34       ريال 
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 دهندة وضعيت تقاضا براي كاالي تجملي است؟ هاي زير، نشان يك از منحني كدام  -119
 
  

1       (   2   (       
 

3     (    4         ( 
  :جز هاي زير در رابطه با تاريخچة پول درست هستند؛ به تمام گزينه  -120

فدار در هر منطقه بود؛ مثالً غالت در ايـران بـه عنـوان اولـين پـول مـورد       مردم كااليي خاص و پرطر ةاولين پول مورد استفاد) 1
  . استفاده قرار گرفت

2 (فاسدشـدني بـا قابليـت     رطرفدار بـادوام و غيـر  در مبادالت به شكل تهاتر مشكالتي وجود داشت كه جايگزين كردن كاالهاي پ
  . ه كمك كردهاي كوچك تا حد زيادي به آسان شدن اين نوع مبادل تقسيم به تكه

هـا بـه    ها و تبـديل آن  قيمت ةزا نبود ولي تعيين و محاسب به آينده مشكل انداز و حفظ ارزش و انتقال كاال تهاتر، پس ةدر مبادل) 3
  . بود كه مردم با آن مواجه بودند ييكديگر يكي از مشكالت

كرد كه بـه آن   اضافي خود را با كاالهايي مبادله ميگرفت و هركس كاالهاي  صورت كاال با كاال انجام مي در گذشته مبادالت به) 4
  . شود المللي ديده مي گويند كه امروزه نيز گاهي در سطح روستايي يا بين مي» تهاتر«نياز داشت، به اين نوع مبادله 

سهم توليد خارجيان «بر اين اساس . جدول زير مربوط به اطالعات پولي استخراج شده از يك كشور فرضي است  -121
  ).ريال است ها به ميليارد ارقام گزينه(چقدر خواهد بود؟ » مقيم كشور

1 (284  
2 (248  
3 (92  
4 (29  

  
  افتد؟  مي افزايش واقعي نقدينگي در جامعه در چه صورتي اتفاق  -122

  .نرخ رشد تورم از نرخ رشد نقدينگي بيشتر شده باشد) 2  . نرخ رشد نقدينگي از نرخ رشد تورم بيشتر شده باشد) 1
  .نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد نقدينگي بيشتر شده باشد) 4  .نرخ رشد نقدينگي از نرخ رشد حجم پول بيشتر شده باشد) 3

  

A  22  اخليدتوليد خالصريال ميليارد 
B  ريال ميليارد57  هزينه استهالك ساليانه 
C  ريال ميليارد 46   .توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند 
D  ريال ميليارد294  توليد ناخالص ملي 

P 

P 

P 

P 
Q 

Q Q 

Q 
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عنوان  به 2014اگر سال . لي، توليدات يك كشور فرضي به شرح زير بوده استبراساس جدول، در سه سال متوا  - 123
  : سال پايه تعيين گردد

  كدام است؟ 2016قيمت جاري در سال  توليد كل به) الف
  كدام است؟ 2015توليد كل به قيمت ثابت در سال ) ب
  
  

  
21,) الف) 1 75  31,) ب 25   2 (26,) الف 5   37,) ب 3    
31,) الف) 3 25  21,) ب 75   4 (37,) الف 3   26,) ب 5   

  است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با عقود اسالمي،   -124
  .كند در برابر عمل مشخص كارگزار يا عامل، اجرت معيني به او بپردازد طبق اين قرارداد، كارفرما تعهد مي: جعاله) 1
قراردادي بازرگاني كه به موجب آن دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي سرماية نقدي يا جنسـي خـود را بـه    : مشاركت مدني) 2

  .آميزند شكل مشاع و به منظور ايجاد سود در هم مي 
پردازد  تجارت مي قراردادي كه به موجب آن، يكي از طرفين قرارداد سرماية مالي را تأمين و طرف ديگر با آن به: الحسنه قرض) 3

  . شود و در نهايت سود سرمايه بين طرفين تقسيم مي
سـال   بيش از يـك   ها آنآالت و تأسيساتي را كه عمر مفيد  ها بنا به تقاضاي كتبي مشتريان خود، ماشين بانك: فروش اقساطي) 4

  . فروشند صورت قسطي به مشتريان مي كنند و به است، خريداري مي
  يك از انواع بانك است؟ ترتيب جزو كدام هاي زير، به هر يك از بانك  - 125

  »انك توسعة اسالمي مستقر در جده ـ بانك توسعة صادرات ـ بانك ملي ـ بانك ايران و اروپاب«  
    اي اي ـ بانك تجاري ـ بانك تخصصي ـ بانك توسعه بانك توسعه) 1
  ريگذا بانك سرمايه بانك تخصصي ـ بانك تجاري ـ  اي ـ بانك توسعه) 2
  گذاري اي ـ بانك سرمايه بانك تخصصي ـ بانك تجاري ـ بانك توسعه) 3
  اي گذاري ـ بانك توسعه بانك سرمايه بانك تجاري ـ بانك تخصصي ـ) 4

  پاسخ درست سواالت زير در كدام گزينه تبيين شده است؟  -126
  باشد؟  هاي تأمين منابع مالي در گذشته نمي كدام مورد از راه) الف  
  كند؟ ها جلوگيري مي از چه طريقي از نوسان شديد قيمت بورس) ب  
  گذاري در بورس كدام است؟ اولين اقدام براي سرمايه) ج  
  تكميل برگة درخواست خريد) ها ج سازي اطالعات مالي شركت  بررسي و شفاف) قرض از افراد داراي اعتبار ب) الف) 1
  تكميل برگة درخواست خريد) گذاري سهام و اوراق بهادار ج قيمت) ارث ب) الف) 2
  گرفتن شناسة معامالتي ) ها ج سازي اطالعات مالي شركت بررسي و شفاف) صدور اوراق بهادار ب) الف) 3
  گرفتن شناسة معامالتي ) گذاري سهام و اوراق بهادار ج قيمت) قرض از بانك ب) الف) 4

  هاي زير است؟  كدام گزينه مبين پاسخ پرسش  -127
  هايي است؟ داراي چه ويژگي» تصاديتوسعة اق«) الف  
  هاي مورد محاسبه در شاخص توسعة انساني كدام است؟ يكي از شاخص) ب  
  هاي توسعة خود را تا حدود زيادي بهبود بخشيده است؟ كدام كشور با وجود درآمد سرانة پايين، شاخص) ج  
  قطر) ج مليتوليد ناخالص ) ب يندي كوتاه مدت استـ كيفي و فرآ مفهومي كمي) الف) 1
  قطر) ج نرخ فقر در جامعه) ب يندي بلند مدت استمفهومي كيفي و فرآ) الف) 2
  چين ) ج درآمد ةتوزيع عادالن) ب يندي كوتاه مدت استآمفهومي كيفي و فر) الف) 3
  چين) ج ساالننرخ باسوادي بزرگ) ب بلند مدت است و فراينديمفهومي كمي ـ كيفي ) الف) 4

   سال  
  

  كاال

2014  2015  2016  
 قيمت مقدار قيمت مقدار قيمت مقدار

A 4  5  5  75  65  1   
B  11  2  12  15  14  22  
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  ر كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ويژگي پيشرفت د  -128
  .كند ها براي كشورها، راه و مسير و پيشرفت را ارائه نمي ها و بكارگيري آن فراواني شاخص) 1
  . شود كشورها توصيه نمي ةهاي متنوع در الگوها وجود داشته و الگوي واحدي براي هم ويژگي) 2
  .ي، ديني، مكاني و زماني در آن مؤثر نيستوضعيت تاريخي، جغرافيايي، سياسي، طبيعي، انسان) 3
  .آن مدنظر نيست علم و فناوري و ابعاد زيست محيطي و دسترسي به ارتباطات و فناوري اطالعات در) 4

  درست است؟» فقر نسبي«و » قرمطلقف«هاي زير در خصوص  چند مورد از عبارت  -129
  . ك زمان به زمان ديگر يكسان استسطح حداقل معيشت از يك كشور به كشور ديگر يا از ي) الف  
توان تصويري از وسعت و اندازة  با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و ميزان نابرابري در توزيع درآمد مي) ب  

  .دست آورد فقر در هركشور به
باالتر،  تر باشد، ميزان فقر عمومي نسبت به كشوري با درآمد سرانة هرچه سطح درآمد سرانه در كشوري پايين) ج  

  .كمتر است
  .ها را هم ندارد فقير مطلق كسي است كه حتي در صورت دسترسي به امكانات معيشتي، توانايي استفاده از آن) د  
تر باشد، نرخ فقر  در هر سطحي از درآمد سرانه، هرچه توزيع درآمد در كشوري نسبت به كشور ديگر ناعادالنه) ه  

  . در آن كشور بيشتر است
1(4  2(3  3 (2  4 (1  

 6چنانچه تفاوت سهم دهك هفتم و چهارم . جدول زير نشانگر وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي است  -130
  :درصد باشد در اين صورت 3دهك اول و سوم درصد و تفاوت سهم  7درصد، تفاوت سهم دهك ششم و دوم 

  هاي سوم، ششم، هفتم و  نهم چقدر است؟ ترتيب از راست به چپ سهم دهك به) الف  
  ها براي اين كشور چقدر است؟ مورد شاخص دهك) ب  
  11) ب 16ـ  12ـ  11ـ  5) الف) 1
  1) ب 16ـ  12ـ  11ـ 5) الف) 2
4/) الف) 3 12/ـ  12ـ  5   11) ب 15ـ  5
4/) الف) 4 12/ـ  12ـ  5   1) ب 15ـ  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد 2  سهم دهك اول
  درصد 4  سهم دهك دوم

  ؟  سوم سهم دهك
  درصد 6  چهارم سهم دهك

8/ سهم دهك پنجم   درصد 5
  ؟ سهم دهك ششم
  ؟ سهم دهك هفتم
13/ سهم دهك هشتم   درصد 5
  ؟ سهم دهك نهم
  درصد22 سهم دهك دهم

1   درصد جمعيت
  كشور

1 ملي درآمد درصد  
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  است؟  غلطر هر دو در كدام گزينه، به ترتيب ويژگي ادبي و زباني متن زي  -131
نظر بر قعر . در اين ميان، بهتر بنگريست، هر دو پاي بر سر چهار مار بود كه سر از سوراخ، بيرون گذاشته بودند«  

موشان سياه . به سر چاه التفات نمود. كرد چاه افكند، اژدهايي سهمناك ديد، دهان گشاده و افتادن او را انتظار مي
  ».بريدند ميها دايم  و سپيد، بيخ آن شاخ

  تاه و قابل فهم  كنايه ـ كاربرد جمالت كو) 2  استعاره، ـ كاربرد كهن واژگان ) 1
  )ان(مراعات نظير ـ جمع كلمة موش با نشانة ) 4  ياب تشبيه ـ استفاده از جمالت طوالني و دير) 3

  كدام گزينه در مورد تاريخ ادبيات پيش از اسالم تماماً درست است؟   - 132
  . زمان با دولت طاهريان پديد آمد ات فارسي دري به مفهوم واقعي خود تقريباً همالف ـ ادبي  
  . دوسي و ناصر خسرو به اوج خود رسيد ب ـ حماسة ملي ايران و شعر حكمي به ترتيب با فر  
  . ج ـ آثاري كه به زبان پهلوي تأليف شده است، بيشتر آثار تاريخي است  
  . هاي منظوم جاي دارد رزنامهد ـ متن درخت آسوريك در ميان اند  
  . هـ در مجموع، قرن چهارم هجري، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائة آداب و رسوم ملي بود  
  د، ب ) 4  ج، الف ) 3  ب، هـ) 2  د، هـ ) 1

  : ها در مورد نثر عهد ساماني درست هستند؛ به جز همة گزينه  -133
  . ايج بوده استآوردن اصطالحات علمي و اشعار و امثال در آن ر) 1
  . نثر هم مانند شعر پارسي رواج يافت و رونق گرفت) 2
  . هاي حماسي، ملي و تاريخي توجه دارد بيشتر به موضوع) 3
  . ساده و روان است) 4

  الشعراي بهار است؟  گاه ملك هاي شعر فارسي از ديد دهندة توالي درست سبك كدام گزينه نشان  -134
  عراقي، هندي، مشروطه ) 2    تركستاني، هندي، بازگشت ) 1
  هندي، بازگشت، معاصر ) 4    بازگشت، مشروطه، معاصر ) 3

  اند؟  هر يك به ترتيب بر چه اساسي انجام شده» عرفاني«و » فكاهي«هاي  گذاري سبك نام  -135
  هدف ـ موضوع) 4  نوع ـ زمان اثر ) 3  مخاطب ـ دورة اثر ) 2  قلمرو دانشي ـ هدف ) 1

  باني بيت زير مربوط به چه سبكي است؟ ويژگي بارز ز  -136
  »شو خطر كن ز كام شير بجوي  مهتري گر به كام شير در است «  
  غزنوي و سلجوقي) 4  بينابين ) 3  عراقي ) 2  خراساني ) 1

  هاي پنجم و ششم، در متن زير چند خطا وجود دارد؟  جه به سبك نثر فارسي در سده با تو  -137
بنابراين نثر موزون يا فنّي . سجع در نثر مانند قافيه در شعر است. ارگيري سجع استويژگي اصلي نثر موزون به ك«  

  ».الفضل ميبدي اين شيوة نثر را به كمال رساند ابو. كند  هاي كوتاه، خود را به شعر نزديك مي گيري از جمله با بهره
  چهار) 4  سه ) 3  دو ) 2  يك ) 1

   ي اشاره شده است؟در كدام گزينه به نام اثري با نثر فن  -138
  االبرار ةاالسرار و عد كشف) 4  تاريخ بيهقي) 3  كليله و دمنه ) 2  نامه  قابوس) 1

  هاي شعر سبك خراساني درست است؟  در كدام گزينه تمام ويژگي  - 139
  .هاي فلسفي گراست ـ فكر و كالم ساده است همراه با پيچيدگي شعر واقع) 1
  . گيري از تشبيهات ذهني بهره پرهيز از روح نشاط و خوش باشي ـ) 2
  . است آموز اين دوره، ساده است ـ معشوق عمدتاً زميني  اشعار پند) 3
  .هاي ادبي ادبيات ـ افراط در استفاده از آرايه حاكميت روح حماسه بر ) 4
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  شود؟  به ترتيب در كدام گزينه يافت مي) سجع، جناس، موازنه، اشتقاق(هاي  آرايه  -140
 اروي تلخ از دست دوستـ سعديا د الف

  

 بِه كه شيريني ز دست ديگري  
  

 ـ حور بهشت خوانمت، ماه تمام گويمت ب
  

 ام چون تو پري به دلبري كĤدميي نديده  
  

 دهم كه لطيفان و دلبران ـ انصاف مي ج
  

 ام نه بدين لطف و دلبري بسيار ديده  
  

 دلت روشن و وقت مجموع باد دـ
  

 قدم ثابت و پايه مرفوع باد  
  

  ب، الف، د، ج ) 4  ج، الف، ب، د ) 3  ج، د، ب، الف) 2  ب، د، الف، ج) 1
  ها مشترك است؟  كدام آرايه در تمام گزينه  - 141

  .خته خته و رقعه دو الف ـ اتفاقاً اول كسي كه درآمد، گدايي بود همه عمر لقمه اندو  
  .آمد ب ـ منّت خداي را عزّوجلّ كه گلت از خار برآمد و خار از پاي بدر  
  . ايم كه كس او را دوست گرفته است و عشق آورده ج ـ بدين خوبي كه آفتاب است نشنيده  
  سجع مطرّف) 4  سجع متوازن ) 3  جناس ناهمسان ) 2  سجع متوازي ) 1

  هاي كدام گزينه به ترتيب براي ايجاد ترصيع در عبارت زير مناسب است؟  واژه  -142
  ........... ............... .....من عبير . من دبير مكتب تعليمم  
  مشرب كريمم) 4  محفل تكريمم ) 3  شب عظيمم) 2  منصب تعظيمم) 1

  ها متفاوت است؟  ها با ساير گزينه در كدام گزينه نوع جناس  -143
ــت    ) 1 ــر خيالـ ــم دل بـ ــنهم؟ نهـ ــرا نـ  چـ

  

 چـــرا نـــدهم؟ دهـــم جـــان در وصـــالت 
  

 زمـــين گلشـــن از پايـــة تخـــت توســـت) 2
  

ــة  ــن از مايـ ــوا روشـ ــت  هـ ــت توسـ  بخـ
  

 كن چه پدر خاك زمين گشته ز حزمش سا) 3
  

 چه پسر چرخ برين گشته ز عزمش گـردان 
  

 بشـــــر مـــــاوراي جاللـــــش نيافـــــت) 4
  

ــت    ــالش نيافــ ــاي جمــ ــر منتهــ  بصــ
  

  :خورد؛ به جز ها آراية موازنه به چشم مي در همة گزينه  -144
 بــــوي جــــوي موليــــان آيــــد همــــي) 1

  

ــي    ــد همــ ــان آيــ ــار مهربــ ــاد يــ  يــ
  

 بــــه نــــواي علَمــــش بركشــــندگــــه ) 2
  

ــار قلمــــش دركشــــند   گــــه بــــه نگــ
  

 خواســــت پريــــدن چمــــن از چــــابكي) 3
  

ــت چكيـــدن ســـمن از نـــازكي     خواسـ
  

 هـا  ها وي مهر تو بـر لـب   اي مهر تو در دل) 4
  

 هـا  ها وي سرّ تو در جان وي شور تو در سر
  

  شود؟  هاي كدام گزينه تماماً در بيت زير يافت مي آرايه  -145
  »زهي خجلت كه معشوق كند بيدار عاشق را  ي گل ز خواب بيخودي بيدار شد بلبلبه بو«  
  اشتقاق ـ جناس همسان) 4  اغراق ـ تشخيص ) 3  ايهام ـ حسن تعليل ) 2  تشبيه ـ ايهام تناسب ) 1

  ؟ شود نميدر كدام بيت، قافيه با قاعدة دو يافت   -146
 مـــزن بـــا ســـپاهي ز خـــود بيشـــتر    ) 1

  

ــت    ــوان زد انگشـ ــه نتـ ــتر كـ ــر نيشـ  بـ
  

ــته ) 2 ــد آراســـ ــت بايـــ ــرت مملكـــ  گـــ
  

 مــــده كــــار معظــــم بــــه نوخاســــته 
  

 دو تــن، پــرور اي شــاه كشــور گشــاي    ) 3
  

ــل راي  ــر اهــ ــل رزم و دگــ ــي اهــ  يكــ
  

 غم خـويش در زنـدگي خـور كـه خـويش     ) 4
  

 بـــه مـــرده نپـــردازد از حـــرص خـــويش
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  ؟نيستدر كدام گزينه قافيه درست   -147
ــف و خ   ) 1 ــه لط ــد ب ــاري برآي ــو ك ــيچ  وش

  

 كشــي؟ جــت بــه تنــدي و گــردن چــه حــا
  

 خنده باد و ميمون بر شـاه عيـد اضـحي    فر) 2
  

 سلطان جالل و دولت خسـرو، معـزّ دنيـي   
  

 همـــان بِـــه كـــه امـــروز مـــردم خورنـــد) 3
  

ــد     ــا برن ــه يغم ــن ب ــس از م ــردا پ ــه ف  ك
  

 شـــب ســـياه بـــدان زلفكـــان تـــو مانَـــد) 4
  

ــد     ــو مانَ ــان ت ــاكي رخ ــه پ ــپيد روز ب  س
  

)ن وز  -148 )− − − − −   مربوط به كدام گزينه است؟  
 مــــن از اينجــــا بــــه مالمــــت نــــروم ) 1

  

ــروم   ــدي گـ ــه اميـ ــا بـ ــن اينجـ ــه مـ  كـ
  

ــونم بريخــت  ) 2 ــه خ ــود ك ــر ب ــه نظ ــن چ  اي
  

 ويــن چــه نمــك بــود كــه ريشــم بخســت
  

ــا را    ) 3 ــزال رعن ــو آن غ ــف بگ ــه لط ــبا ب  ص
  

 اي مـا را  بـان تـو داده   كه سر به كـوه و بيـا  
  

ــراي   ) 4 ــي گـ ــه معنـ ــمندي بـ ــر هوشـ  اگـ
  

ــه جــاي  ــه صــورت ب ــد، ن  كــه معنــي بمان
  

  وزن هستند؟ در كدام گزينه دو مصراع، هم  -149
  بنده چه دعوي كنم، حكم خداوند راست) ب صحبت يار عزيز، حاصل دور بقاست  ) الف) 1
  بدان زمانه نديدي كه در جهان رفتي) ب گل بخنديد و باغ شد پدرام  ) الف) 2
  شود دل به اميد روي او همدم جان نمي) ب رسد   هر دم از اين باغ بري مي) الف )3
  ديوانه به حال خويش بگذار) ب مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي  ) الف) 4

  : است؛ به جز غلطها، تقطيع هجايي مصراع زير  در تمام گزينه  -150
  »بزن زخم، اين، مرهم عاشق است«  
1 (− − − − − −       2 (− − − − − − −     
3 (− − − − − − −      4 (− − − − − −    

  عايت شده است؟  در كدام گزينه حذف همزه ر  -151
−برافكنْد ) 1 − −    2 ( باز آيد− − −  
−تيرانداز ) 3 − −     4 ( دربر آو− − −  

  : تقطيع هجايي همة ابيات با بيت زير متفاوت است؛ به جز  - 152
  »نخواهم گويد و خواهد به صد جان  به صد جان ارزد آن رغبت كه جانان «  

نكــــوهش مكــــن چــــرخ نيلــــوفري را ) 1
  

 بـــرون كـــن ز ســـر بـــاد خيـــره ســـري را
  

ــي  ) 2 ــنو از ن ــي  بش ــت م ــون حكاي ــد چ  كن
  

ــدايي ــي  وز جــ ــكايت مــ ــا شــ ــد هــ  كنــ
  

ز دســـت ديـــده و دل هـــر دو فريـــاد    ) 3
  

 كـــه هرچـــه ديـــده بينـــد، دل كنـــد يـــاد
  

ام كـــه مپـــرس   درد عشـــقي كشـــيده ) 4
  

ــيده  ــري چشـ ــر هجـ ــرس  زهـ ــه مپـ  ام كـ
  

  تاه و بلند برابر است؟  هاي كو در كدام گزينه تعداد هجا  -153
  تني زنده دل، خفته در زير گل) 2  شست  سرت را ببايد، ز تن دست) 1
  كند  جان به هواي كوي او خدمت تن نمي) 4  نم به قربانت ولي حاال چرا  آمدي جا) 3
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  اشاره شده است؟ » ناكامي عاشق«در كدام گزينه به مفهوم   -154
 بــه جفــايي و قفــايي نــرود عاشــق صــادق) 1

  

نانش        مژه بـر هـم نزنـد گـر بزنـي تيـر و سـ 
  

 يِ مهر تو گيرد كه نگيرد پي خويششآن پ) 2
  

 وان سر وصل تو دارد كـه نـدارد غـم جـانش    
  

ــال   ) 3 ــراپردة وص ــه س ــد ب ــه ره ده ــا را ك  م
  

 اي بـــاد صـــبحدم، خبـــري ده ز ســـاحتش
  

 رسد، تا به تو برفشانمش دست به جان نمي) 4
  

 بـر كــه تــوان نهـاد دل، تــا ز تــو واســتانمش  
  

  وي بيت درست است؟ ر در كدام گزينه، مفهوم روبه  -155
ــزاف الف   ) 1 ــد از گـ ــا او زنـ ــاب بـ ــر آفتـ اگـ

  

مِ سـمندش هره دارد كه بود سـمه نو چه ز
  

)حقارت ماه در برابر آفتاب(
  

ــانش   ) 2 ــر جـ ــات بـ ــت التفـ ــه هسـ ــر كـ هـ
  

ــانش ــر جانـــ ــزن الف مهـــ ــو مـــ گـــ
  

)عنايت معشوق بـه عاشـق  (
  

هر جان كه در ره آمـد، الف يقـين بسـي زد   ) 3
  

ن پنـدار يـا گمـان اسـت    نا ليكن نصيب جا
  

)ادعـــايي معشـــوق  بـــي(
  

چــون زنــم مــن زيــن مقــام صــعب الف     ) 4
  

ــاف ــوه ق ــرد ك ــت گي ــون در پش ــور چ م
  

)ادعايي عاشـق راسـتين   بي(
  

  
                                     ) 1(تاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كند؟ هايشان بررسي مي در كدام مرحلة پژوهش تاريخي، پژوهشگر گرايش نويسندگان و دقت و صداقت آنان را در نوشته  - 156

 تحليل و تفسير اطالعات) 2  شناسايي منابع) 1
 گردآوري و تنظيم اطالعات) 4  انتخاب موضوع) 3

  ه است؟شد شماري اوستايي چگونه انجام مي محاسبة كبيسه در گاه  - 157
 سال 3افزودن يك روز به سال در هر ) 2 سال 4افزودن يك روز به سال در هر ) 1
 سال 120افزودن يك ماه به سال در هر ) 4 سال 100افزودن يك ماه به سال در هر ) 3

 كنند؟ به چه منظوري استفاده مي» آرگون –پتاسيم «شناسان از روش  باستان  -158
 حفاري و استخراج بناها) 2   آثار گذاري و تعيين سن تاريخ) 1
 مرمت و بازسازي بناها) 4  شناسايي اصالت آثار) 3

 هاي ديني، بر فرهنگ سياسي مردم مصر چگونه بوده است؟ تأثير آموزه  - 159
 تقويت روحية اعتراض و مخالفت عليه فرعون و مأموران او) 1
 تشويق به اطاعت بي چون و چرا از فرعون و مأموران او) 2
 برانگيختن حس نفرت نسبت به فرعون و خانوادة او )3
 ترغيب به دوري از سياست و سياستمداران) 4

 شد؟  به چه صورت اداره مي) مجريه(در ساختار حكومتي جمهوري رم، قوة اجرايي   -160
 توسط امپراتورِ انتخابي از سوي مجلس سنا) 1
 توسط دو كنسولِ انتخابي از سوي مجمع نمايندگان) 2
 توسط دو كنسولِ انتخابي از ميان اعضاي مجلس سنا) 3
 توسط يك نفر موسم به آگوستوس به عنوان شخص اول مملكت) 4

 اي يافته است؟ العاده چرا داريوش بزرگ، پادشاه هخامنشي در تاريخ ايران اهميت وشهرت فوق  -161
 لشكركشي به مناطق دور دست در شمال درياي سياه و جنوب روسيه) 1
 د تشكيالت نوين و كارآمد اداري، نظامي و اقتصاديايجا) 2
 هايي از غرب و شمال غرب هندوستان  فتح بخش) 3
 سركوب شورشيان و مدعيان قدرت در داخل) 4
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                                     ) 1(تاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حكومت ساساني به منظور تمركز و افزايش نظارت و تسلط خود بر مناطق مختلف كشور، چه اقدامي انجام داد؟  -162
 هاي زميني و دريايي ايجاد شبكة وسيعي از راه) 2  تشتي و حمايت از موبدانرسميت بخشيدن به دين زر) 1
 هاي جديد وضع عوارض و ماليات) 4  تأسيس سپاه دائمي و تقويت تشكيالت اداري) 3

 ؟نيستبارة وضعيت تجارت در عهد هخامنشيان درست  كدام گزينه در  -163
 .پرداختند هاي مختلف در آن به تجارت مي گاناني از سرزمينرفت و بازر شهر بابل، مركز تجاري مهمي به شمار مي) 1
 .شد محصوالت تجاري شامل انواع گوناگوني از مواد اوليه، محصوالت كشاورزي، دامي و صنعتي مي) 2
 .بنادر خليج فارس و درياي مديترانه از مراكز اصلي تجارت دريايي در آن دوره بودند) 3
  .قيمت بود حصر به اشياي تجملي و گرانتجارت همچون گذشته محدود و من) 4

 كردند؟ ها و مذاهب مختلف چگونه رفتار مي حكومت هاي هخامنشيان و اشكانيان نسبت به پيروان دين  -164
 .گذاشتند هر دو حكومت حامي سياست آزادي ديني بودند و مردم را در پيروي از عقايد خود و انجام مراسم مذهبي آزاد مي) 1
 . كردند هاي تابع را وادار به ترك دين خود و پذيرش دين زرتشتي مي به توصية موبدان، تمامي اقوام و ملت هر دو حكومت) 2
  .كردند كردند، اما اشكانيان در امور ديني دخالتي نمي هخامنشيان با رسمي كردن دين زرتشتي، تمام مردم را وادار به قبول آن مي) 3
 . كردند هاي مختلف بدرفتاري مي گذاشتند، اما اشكانيان نسبت به پيروان دين ن خود آزاد ميهخامنشيان مردم را در پيروي از دي) 4

بناهاي تاريخي كوه خواجه در سيستان، كاخ اردشير در فيروزآباد فارس و كاخ آپادانا در شوش، به ترتيب متعلق   -165
 به كدام دوره هستند؟

  ، ساسانيان و هخامنشيان اشكانيان) 2  ساسانيان، اشكانيان و هخامنشيان) 1
 هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان) 4  اشكانيان، هخامنشيان و ساسانيان) 3

 
                                     جغرافياي ايران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   پاسخ دقيقي را تعيين نمود؟ توان نمييك از سواالت كليدي جغرافيا،  براي كدامبا توجه به متن زير،   -166

هايي است كه بين باغداران ايراني رايج شده است؛ زيرا مزايايي از قبيل  اي، يكي از روش استفاده از كشت گلخانه« 
ا بـراي آنهـا فـراهم    كنترل بهتر وضعيت كشت، ر -توليد در طول سال و همه جا و ج -كاهش مصرف آب؛ ب -الف
 » .سازد مي

 چطور ) 4  كسي چه) 3  كجا) 2   چرا) 1
  را بيان كرده است؟» مراحل پژوهش جغرافيا«يك از عبارات زير، مفهوم درستي از  كدام  -167

  . اي و ميداني، به حذف اطالعات غيرضروري موضوع مي پردازد پژوهشگر همزمان با روش كتابخانه) 1
  . ين فرضيه الزم است، پيشينه و نتايج پژوهش ديگران را مورد بررسي قرار دهدپژوهشگر پس از تدو) 2
  . اي، الزم است از روش مصاحبه نيز استفاده كند پژوهشگر ضمن گردآوري اطالعات به روش كتابخانه) 3
  . ردآوري اطالعات اولويت زماني دا مطالعه پيشينه و نتايج پژوهش ديگران و نيز تدوين فرضيه، بر جمع) 4

  هاي كشورمان، كدام عبارت درست است؟  در برخي دشت» ها منشأ پيدايش دشت«با توجه به   -168
  . دشت كرمانشاه منشأ يكساني با دشت ارژن فارس و منشأ متفاوتي با دشت نهاوند همدان دارد ماهي) 1
 . ژن فارس دارددشت كاكان فارس منشأ يكساني با دشت نهاوند همدان و منشأ متفاوتي با دشت ار) 2
  . دشت كرمانشاه و منشأ متفاوتي با دشت كاكان در فارس دارد دشت لوت منشأ يكساني با ماهي) 3
  . دشت نهاوند همدان منشأ يكساني با دشت كاكان فارس و منشأ متفاوتي با دشت لوت دارد) 4
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                                     جغرافياي ايران 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26صفحه 

واحل شـمالي و جنـوبي كشـورمان را بـه     كدام گزينه تفاوت آب و هوايي سهاي موقعيت جغرافيايي،  از نظر ويژگي  -169
  درستي مطرح كرده است؟ 

 . كند شدن هوا را فراهم مي در سواحل شمالي برخالف سواحل جنوبي كشور، اختالف دما، زمينه شرجي) 1
 . كند شدن هوا را فراهم مي در سواحل جنوبي برخالف سواحل شمالي كشور، اختالف دما، زمينه شرجي) 2
 . برخالف سواحل شمالي كشور، شرايط امكان صعود هوا به خوبي فراهم نشده است در سواحل جنوبي) 3
  . در سواحل شمالي برخالف سواحل جنوبي كشور، شرايط امكان صعود هوا به خوبي فراهم نشده است) 4

 :جز دهد؛ به رائه ميهاي مختلف، ا هاي نظامي در استان تمام موارد، مفهوم درستي از تاثير آب و هواي ايران بر فعاليت  -170
 .شود غربي و غربي، با شرايط دشوارتري همراه مي  هاي شمال هاي نظامي در دوره گرم سال در استان انجام طرح) 1
 . شود غربي، با شرايط دشوارتري همراه مي  هاي نظامي در دوره گرم سال در سواحل جنوبي و جنوب انجام طرح) 2
 . شود غربي و غربي، با شرايط دشوارتري همراه مي  هاي شمال رد سال در استانهاي نظامي در دوره س انجام طرح) 3
 . شود غربي، با شرايط مساعدتري همراه مي هاي نظامي در دوره سرد سال در سواحل جنوبي و جنوب  انجام طرح) 4

  هاي خارجي و داخلي در كشورمان، كدام موارد درست است؟  با بررسي انواع حوضه  -171

  
  ب و د ) 4ب و ج ) 3الف و د ) 2الف و ج ) 1
  ب و د ) 4ب و ج ) 3الف و د ) 2الف و ج ) 1
  الف و د) 4  ب و ج ) 3  ج و د ) 2  الف و ج) 1

 مطابقت بيشتري دارد؟ » پخش فرهنگي«يك از عبارات زير با مفهوم  كدام  -172
  . شود س تصميمات سياسي انجام ميها از كشورهاي مهاجرفرست به كشورهاي مهاجرپذير براسا برخي مهاجرت) 1
 . تواند در اقتصاد كشور و از دست دادن جمعيت فعال در روستاها مؤثر باشد مهاجرت روستاييان به شهر مي) 2
 . گذارد مهاجرت به هرشكلي كه انجام شود، بر اشتغال، فرهنگ و زبان كشورهاي مهاجرپذير، تأثير مي) 3
 . تركيب سني و جنسي كشورهاي مهاجرفرست، تاثيرگذار باشدتواند بر تغييرات و  مهاجرت مي) 4

  در كدام گزينه تقسيمات كشوري از لحاظ نظام اداري در كشور ما، به درستي مطرح شده است؟   -173
  .هر شهرستان تعيين شده در يك استان، الزم است بيش از يك بخش را در محدوده خود داشته باشد) 1
   .رود يك دهستان، كوچكترين واحد تقسيمات كشوري به شمار مي هر روستاي تعيين شده در) 2
   .هاي تعيين شده كشور، الزم است بيش از يك شهرستان همگن، داشته باشد هريك از استان) 3
   .ها قرار دارد هر بخش، واحدي از تقسيمات كشوري است كه به طور مستقيم، تابع استان) 4

 ................. گفت  توان نمين بر اساس ارتفاع، با بررسي پراكندگي شهرهاي ايرا  -174
5شهرهايي كه در ارتفاع كمتر از ) 1    1متر قرار دارند، تعداد بيشتري نسبت به شهرهاي با ارتفاع بيشتر از   متر دارند . 
2شهرهايي كه در ارتفاع بيشتر از ) 2    5متر قرار دارند، تعداد كمتري نسبت به شهرهاي با ارتفاع كمتر از   متر دارند .  
1شهرهايي كه در ارتفاع بين ) 3    2تا   1فاع كمتر از متر قرار دارند، تعداد بيشتري نسبت به شهرهاي با ارت   متر دارند . 
5شهرهايي كه در ارتفاع ) 4    1تا    2متر قرار دارند، تعداد بيشتري نسبت به شهرهاي با ارتفاع بيشتر از   متر دارند . 

هـاي آبريـز خـارجي در خـارج      ترين مساحت حوضـه بيش -الف
 . محدوده سياسي كشور جريان دارند

هاي آبريز داخلي در داخل محدوده  بيشترين مساحت حوضه -ب
 . سياسي كشور جريان دارند

هاي آبريز خارجي، وارد درياهاي مشـترك   آب رودهاي حوضه -ج
 . شود با همسايگان مي

خلـي، بـه طـور كامـل وارد     آبريـز دا   هاي آب رودهاي حوضه -د
  . شود هاي داخلي مي درياچه
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   ؟نداردهاي اقتصادي نوع اول، به گستردگي كشورمان در عرض جغرافيايي وابستگي  يك از فعاليت كدامطور معمول  به  -175
  هاي سردسيري و گرمسيري  الف ـ امكان كشت انواع ميوه

  ب ـ توسعه ماهي گيري در سواحل جنوبي و شمالي 
  اي براي كنترل بهتر كشت  ج ـ انجام كشت گلخانه

  و پرورش شتر هاي دامي د ـ توليد فراورده
  ب و د ) 4  ب و ج) 3  الف و د) 2  الف و ج) 1
  
                                     ) 1(شناسي  جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دارد؟ اشاره مفهوم كدام به ترتيب به عبارت هر  -176

 با متناسب استاد .دهد پاسخ مي آزمون هاي پرسش به آن پي در. كند مطالعه مي را خود درسي ابكت دانشجويي«  
 ».دهد نمره مي ،او تالش

 كنش طبيعي نتيجة ارادي ـ پيامد انساني ـ كنش )1
 خود به وابسته ارادي پيامد ارادي ـ غير پيامد انساني ـ كنش )2
 انساني كنش ديگران ـ به وابسته ياراد پيامد خود ـ به وابسته ارادي پيامد )3
 ديگران به وابسته ارادي پيامد خود ـ به وابسته ارادي پيامد انساني ـ كنش )4

 چه» ديگران«مفهوم  در انديشيدن بيشتر و دهند انجام مي چيزي چه به توجه با را خود هاي كنش افراد عموماً  -177
 هستند؟ معنادار اعياجتم هاي پديده دليل چه به و دارد پي در اي نتيجه

 .كنند عمل مي هدف و اراده آگاهي، با انساني افراد غيراجتماعي ـ از اجتماعي كنش فهم كنش ـ نامطلوب پيامدهاي )1
 .كنند عمل مي هدف و اراده آگاهي، با انساني افراد اجتماعي ـ كنش تر عميق شناخت غيرارادي ـ و ارادي پيامدهاي )2
 .آورند وجود مي به يكديگر با ارتباط در ها انسان را اجتماعي هاي پديده اجتماعي ـ كنش تر عميق شناخت ـكنش  نامطلوب پيامدهاي )3
ـ  و ارادي پيامدهاي )4  يكـديگر بـه   بـا  ارتباط در ها انسان را اجتماعي هاي پديده اجتماعي ـ غير از اجتماعي كنش فهم غيرارادي 

 .آورند وجود مي
  دارد؟ اشاره اجتماعي جهان فرو ريختن يا دگرگوني عامل دو به ترتيب به گزينه، كدام   - 178

 بعد  نسل به فرهنگ انتقال در ناتواني فرهنگ ـ حفظ در ناتواني )1
 شدن  اجتماعي جريان به توجهي كم فرهنگ ـ حفظ در ناتواني )2
  اجتماعي  نظم عنصر به توجهي كم بعد ـ نسل به فرهنگ انتقال در ناتواني )3
 شدن  اجتماعي جريان به توجهي كم اجتماعي ـ نظم عنصر به جهيتو كم )4

  است؟ گزينه كدام فوايد از ها، آن از اثرپذيري يا كالن و خرد اجتماعي هاي پديده بر اثرگذاري ميزان مفهوم  -179
 اجتماعي جهان هاي پديده معنايي ابعاد تشخيص )2  آن ابعاد و اجتماعي جهان گسترة شناخت )1
 اجتماعي هاي پديده بودن ذهني يا عيني به توجه )4  كالن و خرد به اجتماعي هاي پديده نديب تقسيم )3

 است؟ بوده مواردي چه در انتقادها اين و كردند مطرح كساني چه را غرب فرهنگ به انتقادها ترين مهم از يكي  -180
  صنعتي جوامع دانستن پيشرفته غرب، فرهنگ شناسان ـ خودمداري جامعه )1
 ها فرهنگ ساير از ساده تصور غرب، فرهنگ شناسان ـ خودمداري ردمم )2
 صنعتي جوامع دانستن پيشرفته غيرغربي، جوامع عمق و شناسان ـ پيچيدگي مردم )3
  ها فرهنگ ساير از ساده تصور غيرغربي، جوامع عمق و شناسان ـ پيچيدگي جامعه )4
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 كنند؟ اشاره مي »وبر «نظر از متجدد جهان هاي يويژگ از يك كدام به ترتيب به عبارات از هريك  -181
 شوند اي مي پيچيده اجتماعي نظام اسير تدريج به جهان اين بر تسلط خواهان افراد. 

 بشري هاي آرمان و ها ارزش ارزيابي امكان رفتن دست از  
 آهنين مقدس ـ قفس عناصر شدن طرد )2   عقالني و وحياني علوم آهنين ـ افول قفس )1
  دنيا به معطوف گرانة حساب هاي كنش آهنين ـ رواج قفس )4  آهنين اخالقي ـ قفس و عاطفي هاي كنش رواج )3

 چيست؟ انسان هويت در نفساني بعد و بعد اجتماعي از منظور  -182
 الغري و چاقي مانند فردي فرد ـ خصوصيات هاي ويژگي بودن اكتسابي يا انتسابي )1
 الغري و چاقي مانند فردي تماعي ـ خصوصياتاج جهان در فرد عضويت و نقش )2
  اخالقي و رواني هاي فرد ـ ويژگي هاي ويژگي بودن اكتسابي يا انتسابي )3
 اخالقي و رواني هاي اجتماعي ـ ويژگي جهان در فرد عضويت و نقش )4

 كاهش و پرداخت توان چيزي مي چه ارزيابي به اجتماعي هاي آرمان پرتو در چيست؟ اجتماعي آرمان از منظور  -183
  شود؟ حاصل مي چگونه اجتماعي، جهان و آرماني واقعي قلمرو ميان فاصلة

جهـان   هـاي  واقعيـت  هسـتند ـ   هـا  آن به رسيدن خواهان كه اجتماعي جهان اعضاي ميان مشترك هاي ارزش و عقايد مجموعة )1
 آن اعضاي هاي كنش با اجتماعي جهان هاي آرمان بين هماهنگي اجتماعي ـ

 جهـان  هـاي  ارزش هسـتند ـ   هـا  آن بـه  رسيدن خواهان كه اجتماعي جهان اعضاي ميان مشترك هاي ارزش و اهداف موعةمج )2
 آن اعضاي هاي كنش با اجتماعي جهان هاي آرمان بين اجتماعي ـ هماهنگي

جهـان   هـاي  قعيـت وا هسـتند ـ   ها آن به رسيدن خواهان كه اجتماعي جهان اعضاي ميان مشترك هاي ارزش و اهداف مجموعة )3
 اجتماعي جهان هاي آرمان با مطابق كردن عمل اجتماعي ـ

 جهـان  هـاي  ارزش هسـتند ـ   هـا  آن بـه  رسيدن خواهان كه اجتماعي جهان اعضاي ميان مشترك هاي ارزش و عقايد مجموعة )4
 اجتماعي جهان هاي آرمان با مطابق كردن اجتماعي ـ عمل

 در مشاركت براي فرد و شود؟ حاصل مي چگونه شده متولد آن در كه جهاني با فرد آشنايي ترين مهم و ولينا  -184
 كند؟ چه مي اجتماعي زندگي

 فردي تكاليف و حقوق با آشنايي جمعي ـ رسانة هاي آموزش )1
  زندگي شيوة آموختن خانواده ـ در ماندگار و اساسي هاي آموزش )2
 زندگي شيوة آموختن مدرسه ـ در ماندگار و اساسي هاي آموزش )3
 جهان در فرد موقعيت با آشنايي جامعه ـ عمومي فرهنگ با آشنايي )4

 شود؟ منجر مي فرهنگي تعارض به هويتي تغييرات كدام و شود نمي شناخته رسميت به هويت كدام معنوي و ديني جهان در  - 185
 اجتماعي جهان مقبول مرزهاي از نبيرو هويتي تغييرات كنند ـ نفي مي را انسان الهي و متعالي ابعاد كه هايي هويت )1
 جامعه فرهنگي مقبول مرزهاي از فراتر هويتي تغييرات ديگر ـ اجتماعي هاي جهان از تأثيرپذيري از ناشي هويت )2
 اجتماعي جهان هويت با سازگار هويتي تغييرات كنند ـ نفي مي را انسان الهي و متعالي ابعاد كه هايي هويت )3
 اجتماعي جهان اعضاي هاي نوآوري و ها فعاليت از ناشي تغييرات افراد ـ معنوي و ديني هويت )4

  هريك از عبارات زير به ترتيب، به چه مفهومي اشاره دارد؟  -186
 هاي اجتماعي بر اساس فرهنگ خود  ناتواني جهان اجتماعي در سامان دادن كنش 
 هاي يك جهان اجتماعي  شيوة زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش 
 هاي اجتماعي خود  ناتواني جهان اجتماعي در حفظ و دفاع از عقايد و ارزش 

 بحران هويت ـ تعارض فرهنگي ـ تحول فرهنگي) 2  تعارض فرهنگي ـ تزلزل فرهنگي ـ بحران هويت) 1
 تزلزل فرهنگي ـ تعارض فرهنگي ـ بحران هويت) 4   تزلزل فرهنگي ـ تزلزل فرهنگي ـ تحول فرهنگي) 3 
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كنند؟ جوامع غيرغربي در رويارويي با جهان غرب به چه دليل به  هاي خودباخته به چه روشي عمل مي نجها - 187
  نامند؟ خودباختگي فرهنگي گرفتار شدند؟ اين خودباختگي را چه مي

 فعال و خالق ـ قدرت برتر فرهنگ غرب ـ از خود بيگانگي) 1
 ند ـ غرب زدگيتقليدي ـ مرعوب قدرت سياسي و اقتصادي برتر غرب گشت) 2
  فراگيري به صورت گزينشي ـ قدرت تكنولوژي فرهنگ غرب ـ از خود بيگانگي فرهنگي) 3
  فراگيري بدون گزينش ـ تحت تأثير فرهنگ سكوالر و دنيوي غرب قرار گرفتند ـ از خود بيگانگي حقيقي) 4

 ن گذاشت؟ها، چه تأثيري بر مسلمانا قدرت سياسي و نظامي غرب، در نخستين رويارويي  -188
 .مسلمانان همانند برخورد با حملة مغول، به جذب و هضم مهاجم يعني فرهنگ غرب پرداختند) 1
  .هاي صليبي، به دفع مهاجم يعني فرهنگ غرب پرداخت جهان اسالم همانند برخورد در جنگ) 2
 .هايي از ذهنيت مسلمانان را به خودباختگي فرهنگي دچار ساخت بخش) 3
 .اساطيري را وارد ذهنيت مسلمانان كرد هويت مشركانه و) 4

 دهد؟ شكل مي سياسي نظام به مفهومي چه و آيد؟ پديد مي زماني چه سياست  -189
 سياسي نظام و فرهنگي نظام متقابلِ اثرگذاري و تعامل يابد ـ سازمان معين هدفي به رسيدن براي قدرت هرگاه )1
  سياسي نظام و فرهنگي نظام متقابلِ اثرگذاري و تعامل باشند ـ سترسيد قابل اجتماعي هاي آرمان و ها ارزش كه زماني )2
ـ  دسترسي قابل اجتماعي هاي آرمان و ها ارزش كه زماني )3  جهـان  هـاي  سياسـت  اعمـال  بـراي  كه سازوكارهايي مجموعة باشند 

 .دارد اجتماعي وجود
 اجتمـاعي  جهـان  هـاي  سياست اعمال براي كه هاييسازوكار مجموعة يابدـ سازمان معين هدفي به رسيدن براي قدرت هرگاه )4

 .دارد وجود
 كاهش جبران براي غربي جوامع و است؟ شده منجر متجدد جهان در جمعيت شديد كاهش به عواملي چه  -190

  اند؟ داده قرار خود دستوركار در را هايي راه چه جمعيت
 گرايي مصرف از دوري مهاجران، پذيرش لذت ـ اصالت و فردگرايي گرايي، مصرف )1
 مهاجران پذيرش تشويقي، هاي سياست ايثارگري ـ و محبت كاهش لذت، اصالت و فردگرايي )2
 پرجمعيت هاي خانواده به اقتصادي خدمات دادن گرايي، مصرف از دوري زدگي ـ رفاه كمتر، فرزندآوري )3
 پرجمعيت هاي خانواده به اقتصادي خدمات دادن تشويقي، هاي سياست كمتر ـ فرزندآوري ايثارگري، و محبت كاهش )4
  
                                     منطق 
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  كدام عبارت درست است؟  -191 

  .هدف اول منطق، تشخيص و پيشگيري از گرفتار شدن به مغالطات است) 1
  .ي داشتن بناي فكري مستحكم بايد ابتدا مواد الزم را از دانش منطق تهيه كردبرا) 2
  .منطق علمي كاربردي است نه صرفاً نظري، يعني تبحر در آن نيازمند تمرين است) 3
 .تر انديشيد تر و سريع توان عميق انديشد ولي با قواعد منطق مي ذهن انسان همواره بطور طبيعي درست مي) 4

  تصديق است؟ ،واي كدام گزينهمحت  -192
  .هر كه از در درآمد) 2    .بشنو از ني) 1
  .شنيداو ) 4    .از كاهلي دوري كن) 3
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  ؟ندارددر كدام گزينه، استدالل وجود   - 193
  .هر انساني به آب و غذا نياز دارد) 1
  .امروز جمعه نيست، پس مدارس باز است) 2
  .ستندجيوه رسانا است؛ چون همة فلزات رسانا ه) 3
  .شدند اگر خدايان متعددي در آسمان و زمين بود، اين دو تباه مي. خدا واحد است) 4

  در كدام يك مغالطة توسل به معناي ظاهري وجود دارد؟  -194
   رنگ جماعت شو خواهي نشوي رسوا هم) 1
  .پسر با ديدن پدرش تلفن همراه خود را روشن كرد) 2
  .خترش در خانة اوستخليفة بالفصل پيامبر كسي است كه د) 3
 .كند كه چيزي توليد ميشود، نه اين ما گفتيم در عرض يك ماه اين كارخانه افتتاح مي) 4

مصاديق خارجي داراي «و » بدون مصداق خارجي«، »داراي يك مصداق خارجي«در كدام گزينه به ترتيب، كلي   - 195
 وجود دارد؟» متعدد

  خورشيد ـ ضامن آهو مولود كعبه ـ) 2    خدا ـ شريك خدا ـ جسم) 1
 مريخ ـ سيندرال ـ معدوم) 4    آب ـ درياي جيوه ـ جيوه) 3

  در عبارت زير چند مفهوم كلي وجود دارد؟  -196
  ».ظاهر شدند جا آندر  فيلسوفان بزرگيثير قرار داد و أرا تحت ت پايتخت يونان، آتن، به تدريج،دانشمندان اوليهديدگاه «
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 . ................است؛ مانند رابطة ............ ، »عقربه و ساعت«رابطة   -197
  تباين ـ مرغ و تخم مرغ) 2  عموم و خصوص مطلق ـ آب و يخ) 1
 تباين ـ ماشين و اتومبيل) 4  عموم و خصوص مطلق ـ چرخ و فرمان) 3

  در كدام گزينه، رابطة دو مفهوم ذكر شده، عموم و خصوص مطلق است؟  -198
  كشور و ايران) 2    ايراني و تهراني) 1
  تهران و پايتخت) 4    يتهراني و اروپاي) 3

  نوع تعريف ذكر شده در مقابل كدام مفاهيم به درستي نوشته شده است؟  -199 
 از طريق ذكر مصاديق: همان سيمرغ است= عنقا ) 1
  مفهومي: فلزي كه در دماي محيط مايع است= جيوه ) 2
 لغوي: كند زا كه در شب پرواز مي چهپستانداري ب= خفاش) 3
  لفظي: اكسيژن، هيدروژن، هليم و مانند آن را گاز مي گويند= گاز ) 4

  كنند؟ در كدام استدالل، مقدمات از نتيجه حمايت نسبي مي  - 200
  .او كارمند است، همة كارمندان حقوق بگير هستند، پس او حقوق بگير است) 1
  .نقد را، كااليي نبرده پس حتماً پول نقد برده است برد يا پول دزد يا كاال را مي) 2
  .شود كشد پس به مشكالت تنفسي دچار مي شود، او سيگار مي اگر كسي سيگار بكشد دچار مشكالت تنفسي مي) 3
  .ام چون االن بيرون آمدم پس گم نشده و دزد هم كه آن را نبرده است كيف پولم در جيبم نيست؛ حتما در خانه جا گذاشته) 4

  كدام عبارت درست است؟  -201
  .نتيجه كلي است؛ ولي در استقراي تمثيلي نتيجه همواره جزئي است در استقراي تعميمي) 1
  .تواند مبناي علوم تجربي قرار گيرد؛ ولي استقراي تمثيلي در علوم كاربردي ندارد استقراي تعميمي مي) 2
  .توان استقراي تمثيلي يقيني داشت ايت شرايطي مينتيجة استقراي تمثيلي همواره ضعيف است؛ اما با رع) 3
 .كنند كنند؛ اما در استقراي تعميمي حمايت مطلق مي در استدالل تمثيلي مقدمات نتيجه را حمايت نسبي مي) 4

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     منطق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31صفحه 

 كدام استدالل تمثيلي است؟  -202
  .ايد سليقه شما هم مرداد ماهي هستيد پس مثل مادرم خوش) 1
 .آيد كند، تازه شير خورده، احتماالً خوابش مي اين نوزاد خيلي گريه مي) 2
  .ام كنم و تا به حال هم جريمه نشده من هميشه از چراغ قرمز عبور مي) 3
 .آيد ، زنگ مدرسه به صدا در مي7صبح نشده؛ چون هر روز ساعت  7هنوز ساعت ) 4

 ه چه لحاظ است؟، به ترتيب ب»شخصيه و محصوره«و به » موجبه و سالبه«تقسيم قضية حملي به   -203
  كميت قضيه ـ جزئي يا كلي بودن موضوع قضيه) 2  كيفيت قضيه ـ جزئي يا كلي بودن سور قضيه) 1
 كيفيت قضيه ـ جزئي يا كلي بودن موضوع قضيه) 4  كميت قضيه ـ جزئي يا كلي بودن سور قضيه) 3

بوده و .............  ،شكلِ موجبة كليه و از نظر ارزشآن به ............. در صورت كذب يك قضية سالبة جزئيه، به ترتيب   -204
 .باشد مي.............  از نظر ارزش، و............. متداخل آن به شكل 

 كاذبـ  سالبه كليهـ  نامعلومـ  متضاد) 2  كاذبـ  سالبه كليهـ  صادقـ  متناقض) 1
  صادقـ  وجبة كليهمـ  صادقـ  متضاد) 4  نامعلومـ  سالبه كليهـ  صادقـ  متناقض) 3

  به ترتيب، نامعلوم و كاذب هستند؟ ، كدام قضايا»بعضي الف ب نيست«اگر بدانيم   -205
  .هر الف ب است ـبعضي ب الف نيست ) 2  .هيچ الف ب نيست ـهر الف ب است ) 1
  .بعضي ب الف نيست ـهيچ الف ب نيست ) 4  .هيچ الف ب نيست ـبعضي ب الف است ) 3

  است؟ نشدهقتراني، شرايط حد وسط رعايت در كدام قياس ا  -206
  .كند پس اين حيوان در جنگل زندگي مي. كند شير در جنگل زندگي مي. ن شير استاين حيوا) 1
  .د استاي موح هر شيعه پس .استد هر مسلماني موح. اي مسلمان است هر شيعه) 2
  .استمادات پس انسان از ج. مادات استخاك از ج. انسان از خاك است) 3
  .رسانا است پس طال. هر فلزي رسانا است. است از فلزات طال) 4

  كدام قياس معتبر است؟  -207
  .ستبعضي الف ج ا: پس. هيچ ب ج نيست. بعضي الف ب است) 1
  .هيچ ب الف نيست: پس. هيچ الف ج نيست. هيچ ب ج نيست) 2
  .هر ب ج است: پس. هر ج ز است. هر ب ز است) 3
  .بعضي الف ب است: پس. هر ز ب است .بعضي الف ز است) 4

  در كدام قياس استثنايي، مغالطه وجود دارد؟  -208
  .ون ديروز جمعه بودامروز شنبه است چ) 1
  .گيرد او ماسك نزده پس كرونا مي. گيريد اگر ماسك بزنيد كرونا نمي) 2
  .نشدهعلي جايزه نگرفته، پس برنده . گيرد ه مياگر علي در مسابقه برنده شود جايز) 3
  .خواند شناسي درس مي چون در دانشگاه ما در رشتة روان ؛كيميا ديپلم دارد) 4

  گذاري وجود دارد؟ يك، امكان بروز مغالطة تله در كدام  -209
  .دهندبي أكردگان اين جمع بعيد است كه به رقيب من ر صيلحاز ت) 1
  .كند كار باشد از حزب مخالف ما طرفداري مي هر كس كه دروغگو و دغل) 2
  .هاي روزانه و شبانه و آزاد پذيرفته شدند آموزان اين مدرسه در دانشگاه امسال بيش از هشتاد درصد دانش) 3
  .شوند مانند و يا به كارهاي خالف كشيده مي سواد مي نكنيد، كودكان اين روستا يا بي ياگر به مدرسة ما كمك مال) 4
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  شده است؟در عبارت زير از كدام مغالطه استفاده   -210
كند و چند خواهر و  خواند و هم كار مي آموز كه براي كمك به خانوادة خود، هم درس مي آيا بهتر نيست به اين دانش«

  »دهد؛ نمرة قبولي بدهيد؟ ها را مي تر از خود دارد كه خرج آن برادر كوچك
  ينماي كوچك) 4  ينماي بزرگ) 3  توسل به احساسات) 2  توسل به معناي ظاهري) 1
  
                                     شناسي  روان
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  ؟است يادگيري و رسش تفاوتكدام مورد بيانگر    - 211

 .باشد پذيرفته صورت يادگيري كه يابد مي ظهور و بروز زماني رسش) 1
 .است تجربه بر مبتني و محيطي عامل يك يادگيري و زيستي املع يك رسش) 2
 .باشد مي دوم و اول كودكي به مربوط يادگيري و طفوليت دورة به مربوط رسش) 3
 .است تأثيرگذار انسان شناختي و رفتاري ابعاد بر فقط يادگيري و انسان ابعاد همة بر رسش) 4

 از نوجوانان بردن بهره«و  »ارزشي و اخالقي مسائل به نسبت نوجوان تر دقيق واكنش«علت  ترتيب، به   - 212
  كدام است؟  »يك موقعيت بيني پيش در مختلف هاي احتمال

  نوجواني دورة در گرا احتمال تفكر گيري شكل ـ هويت گيري شكل و دستيابي) 1
  لحظه به لحظه تفكر جهت تغيير تواناييـ  نوجواني دورة در شناختي سريع رشد) 2
  نوجوانان در فرضي تفكر گيري شكل ـ نوجواني دورة در شناختي سريع رشد) 3
   نوجوانان توسط فراحافظه مهارت فراگيريـ  هويت گيري شكل و دستيابي) 4

  باشند؟ مي شناخت كسب منابع از يك كدام به مربوط زير هاي گزاره ترتيب به    - 213
 بر تكيه با روش اين درـ  .است تعميم قابل غير و شخصي روش اينـ  .است دروني درك بر مبتني روش اين«  

  ».هستند تكرار قابل و عينيـ  .برند مي پي چيزي حقيقت به منطق، بر مبتني هاي روش
  علمي روشـ  خردگرايانه شيوةـ  سلوك و سير بر مبتني هاي شيوهـ  سلوك و سير بر مبتني هاي شيوه) 1
  سلوك و سير بر مبتني هاي شيوهـ  علمي روشـ  دگرايانهخر شيوةـ  سلوك و سير بر مبتني هاي شيوه) 2
 خردگرايانه شيوةـ  سلوك و سير بر مبتني هاي شيوهـ  علمي روشـ  خردگرايانه شيوة) 3
 علمي روشـ  خردگرايانه شيوةـ  خردگرايانه شيوةـ  سلوك و سير بر مبتني ايه شيوه) 4

  ؟است گزينه كدام در مذكور موارد با متناسب ترتيب، به زير عبارات از كدام هر    - 214
 ها پديده با عادي افراد و دانشمندان مواجهة تمايز وجهـ    
 شناسي روان در علمي روش محدوديت علتـ    
 پايه شناخت مرحلة اولينـ    
  احساسـ  اخالقي مسائلـ  مندي قاعده) 2   احساسـ  اخالقي مسائلـ  بودن منظم) 1
  توجهـ  موضوع پيچيدگيـ  مندي قاعده) 4   توجهـ  وضوعم پيچيدگيـ  زدايي ابهام) 3

  است؟ مرحله كدام به مربوط زير هاي عبارت از هريك ترتيب به مسئله حل مراحل با ارتباط در    - 215
 .شود نمي منجر درست و منطقي هاي حل راه به مسئله يك از مبهم تصورـ    
 .باشيم داشته موقعيت مفه براي روشني مالك تا شود مي باعث مرحله اينـ    
 .كند شناسايي را مسئله خود فرد و باشند داشته راهنما نقش ديگران است بهتر مرحله اين درـ    
 .است مرحله اين به مربوط مكرر تمرين و خرد خرد مطالعةـ    
 مسئله حل براي مناسب حل راه كارگيري بهـ  مسئله تشخيصـ  حل راه ارزيابيـ  مسئله تشخيص )1
 حل راه اصالح و بازبينيـ  مسئله حل براي مناسب حل راه كارگيري بهـ  حل راه اصالح و بازبينيـ  مسئله شخيصت )2
 جايگزين هاي حل راه انتخابـ  حل  راه ارزيابيـ  حل  راه اصالح و بازبينيـ  مسئله حل براي مناسب حل  راه كارگيري به )3
  حل راه ارزيابيـ  جايگزين هاي حل راه انتخابـ  حل راه اصالح و بازبينيـ  مسئله حل براي مناسب حل  راه كارگيري به )4
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  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به ،زير هاي پرسش درست پاسخ    - 216
 كند؟ مي ايجاد را هايي موقعيت چه ترتيب به غايب و حاضر عالمت نشدن رديابي )الف  
 هستند؟ مؤثر ذهني انگيختگي در شناختي روان عامل كدام )ب  
 كند؟ مي اشاره موردي چه به متنوع هاي رنگ از استفاده و مختلف مطالب زير كشيدن خط و درس از بخشي مطالعة )ج  
 به اگر توجه مورد موضوع )جـ   آن به دهي اهميت و هدف ايجاد )بـ   كاذب هشدار هدف، محرك دادن دست از يا اصابت )الف )1

  .برد مي بين از را باشد، عادت داشته يجذاب و متنوع شرايط معنايي لحاظ
 معنـايي  لحاظ به توجه مورد موضوع وقتي )جـ  هدف ايجاد و مناسب تغذية )بـ   كاذب هشدار درست، تصميم يا اصابت )الف )2

  .كند مي عادت آن موضوع فرد به شود، ارائه تر يكنواخت صورت به و تر جذاب شرايط
 بـه  هميشـه  توجه مورد موضوع وقتي )جـ   آن به دهي اهميت و هدف ايجاد )بـ   درست رد هدف، محرك دادن دست از )الف )3

 .يابد درنمي را آن جديد ابعاد نتيجه در و كند مي عادت موضوع آن به فرد شود، ارائه يكنواخت صورت
 فيزيولـوژيكي  ازسـ  و سـوخت  )جـ  زيسـتي  نيازهاي تأمين و مناسب تغذية )بـ   درست رد هدف، محرك دادن دست از )الف )4

 .است متفاوت ها انسان شناختي انگيختگي روان طور همين نيست؛ يكسان مختلف، هاي انسان
  دارند؟ اشاره مفاهيمي چه به ترتيب به زير هاي گزاره    - 217

 .دارد وجود هم استانداردي كامالً قوانين و است مشخص آن احتمالي اقدامات و اوليه موقعيت كه اي مسئله )الف  
 .است مسئله حل گام اولين )ب  
 .گويند را مسئله حل بر گذشته هاي يادگيري تأثير )پ  
 انتقالـ  مسئله تشخيصـ  تعريف به نياز بي مسئلة )1
  انتقالـ  مسئله تشخيصـ  شده تعريف خوب مسئله )2
  نهفتگي اثرـ  مسئله تشخيصـ  شده تعريف خوب مسئله )3
 نهفتگي اثرـ  مناسب هايي روش يكارگير بهـ  شده تعريف خوب مسئله )4

  چيست؟ آن مفهوم شود؟ مي استفاده شناختي روان پديدة كدام از بازرگاني تبليغات در   -  218
 .يريخوگ ايجاد و محرك مكرر ارائة: سازي آماده )1
 .خوگيري ايجاد و محرك مكرر ارائة: محرك با نسبي آشنايي )2
 .محرك پيشين ارائة با بعدي دريافت شدن آسان :سازي آماده )3
 .محرك پيشين ارائة با بعدي دريافت شدن آسان: محرك با نسبي آشنايي )4

و  وريآياد در ناتواني يعني ............... و دارد وجود ............... گيري شكل احتمال كردن، اضافه خطاي دليل به   - 219
  .است شده حافظه وارد قبالً كه اطالعاتي بازشناسي

  كاذب خودـ  نادرست رمزگرداني )2    وريآيادـ  وشيفرام )1
  فراموشيـ  كاذب حافظه )4    وريآيادـ  كاذب حافظه )3

 تا حداكثر بازيابي زمان و نامحدود نوع از اندوزش ترتيب به و باشد مي نوعي چه از مدت بلند حافظة رمزگرداني  -220
  باشد؟ مي حافظه انواع از يك كدام مشخصات از چند دقيقه

  مدت كوتاهـ  حسيـ  معنايي عمدتاً )2  مدت بلندـ  حسيـ  معنايي تقريباً )1
  مدت كوتاهـ  مدت كوتاهـ  معنايي تقريباً )4  مدت بلندـ  مدت بلندـ  معنايي عمدتاً )3
  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما ياهآزمون تلگرام كانال  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تابستانه اولـ  دوازدهمسنجش 
)22/05/1400(  

  

 )دوازدهم( نسانياعلوم 
  

  :باشد ر قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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ه دور سـر    
هـاي   حلقـه    

درمانـده،  : 

تي، رفت و 

  روشـنده ـ    

فقـان  ) 4ر  

ايي، متون 

  تناسب

جـا   در ايـن  

لي از بهـار  
ند كه يك 

   گرفتن 

ationgroup

اي كـه بـه رچـه 
جنگـي كـه از ح

:خاندان ـ ستوه 

دوست:  معاشرت 

بحـر خر ←ه      

 . ند

حـذر ←حضر 

ت غناادبيا:  يابد

ت ماست و ايها) 

حمل كردن كه د

قبالهـيچ اسـت  ) 
دا  تنگي آن مي

ناه بردن، كمك
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پار: دسـتار ) (تـر 
جامـة ج: درع( 

مان، خ طايفه، دود

ر، ديوار قلعه ـ

 بهـر خروشـند
  يف مغلوب

دو درست هستن

ح )3محابا  بي ←

كل جديد تغيير

ارزش (به معني 

مل كردن ـ تحم

)چـك اسـت   كـو 
هار، فشردگي و

ز پنكنايه ا: يدن
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ين، برتيبـاال : ن 
)درنگ رودن، بي

ط:  صدا ـ دوده 

حصا: رهري ـ با 
 

علَـم راسـتي ـ
حريف ←قلوب 

هـ هر دوارد ب، 

←مهابا  ي ـ بي 

 و عبارت به شكل

 اين بيت فقط ب

دارد به معني حم

و ك تنـگ  نچـه 
قبال دل را از به

ارد ـ دامن كشي

2 
 

تابستانة نو(ساني 

بـرين: (بارتنـد از  
فتن يا شعر سر

آواز، ناله،: ـ ويله 

گرفتاري، دشوار
معيار  سنجش،

ع ←م راسـتي   
غارب ـ حريف مق

طبع ـ مو ← 

خاري ←واري 

حذف گردد) ط
   .بيايد) يلي

ولي در. ب است

ايهام د: ـ كشيد 

هم چون غن(دل 
عر عدم استق  شا

ي و تشخيص دا

)1(سي 

وازدهم؛ علوم انس

هـا عب درست آن
نديشه سخن گف

مل ـ شايسته، كا

سختي، گ :خمصه
 هر چيز، ابزار س

   : از
الـم/ م و عـاجز  

يال و غ ←ب 

تبع: غالب ـ د 

خو )2محمل  ←

  :ها به ترتيب
فقط() 2 .بيايد) 

تخي(ه جاي آن 

م يا ايهام تناسب
  . شد

هايش ـ ا، نعمت

جا كه د  و از آن
به عبارت ديگر 

اضافه استعاري: ا

 فارس

سنجش دو

 
اند و معاني د ده
بدون ا: ارتجاالً(

ش ،سزاوار ،كافي

 
مخ: ب عبارتند از

اصل: ـ مالكط 
 

ط دارند عبارتند
ازمح ← عاجز 
يال و قارب/ يوار 

 
  : ها الح آن
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  : ها به ترتيب
 تن ـ مل هم←
  يات 

 
ه ها در گزينه آن

)تعليمي(ي آن 
حذف و به) قعي

 
ارد سازندة ايهام
باش  نگاه، نظر مي

ب استعاره از دنيا
  

س تشبيه دارد
.آيد ل پديد مي

  . باشد يه مي
ها يا ـ دامن شب

    
 

. رست است
ه غلط معني شد

( )سربند، عمامه
 ) ، زرهد

 . رست است
ك: بسنده: ها  واژه
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. رست است
ها به ترتيب  واژه

 با كسي، ارتباط
. رست است
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هازم و/  ←د 
عمارت دي ← 

. رست است
هاي غلط و اصال 

مفارقت ←ت 
 . رست است

ه ط و اصالح آن
برخاست ←ن 
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. رست است

و اصالح آرست 
حذف و به جاي) 

وا( )3 ... ست كه
 . رست است

 : ها به ترتيب ه
در بعضي موا) ر
ه معنيمجاز ب 

گ و بار به ترتيب
.مورد نظر است

د غنچه است پس
راية حسن تعليل
و مبتني بر تشبي
ن استعاره از دنيا

www.sanjeshse
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موجـة سـراب )3
 ) ي

كنايه از آشكا(م 

ا) معنـي عالقـه   
يـه از نهايـت ار
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تواند اضافه تش مي
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ل و دست مجازاً

ه وابسته وابسته
وابسته(دادخواه  
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   آب 
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  ل
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كناي: شيده دامن
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  .دخواهد دمي
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4 )ضافه تشبيهي
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غبار)  و تشخيص
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م گروه           
زه گردد؟ كه سب

                   

    
 

 . رست است
استعاري و تشبي

شعلة ديدارل ـ  
ديگر، اين فرض

اض(زار عالم  شوره
 . رست است

گان مشخص اژ
و( اضافه استعاري

هاي موجود در گ
ت )2) چون شرر
سمت دل تو را به

خار استعاره از سخ
 . رست است

  : ها ه
دليل ريزش ك: ل
ل. ـ دست ـ كوه 

 . رست است
ص صحت و سقم

پريشاني)  پيشين
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 ) هان در
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اشار» ه خودمان

زشمندي عشـق

بـه اسـتقب: ب / 
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به جه(اي متمم 

ان پيش از مرگ
ـ عزت و ذلّت در

ي و صـد درصـد
حيه و  حفظ رو

ت و بخشش تمام

آن هم به ه ،ركت

مدارا با دش )4/ ت 

 نتيجة اعمال به

ارز«ر همگي به 

) زين به پشت
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 حرف اضافه برا

ي اعمال خودما
ل پيش از مرگ ـ

فرضي قطعي يش
داوطلبين و نيز

أكيد بر سخاوت

ت شتاب در حر

ن مناجات است

بازگشت«به ) د

هاي ديگر  گزينه

 به زين و گهي

  ن 

ني شوند ـ نورا

)1(
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تابستانة نو(ساني 

دو )4/  )اندر(م 

و بررسي) مردن ر 
ور ـ بررسي اعمال

ب كتب درسي پي
ت عمل بيشتر د

تأ )4/ من است 

جهت :ردنتابدار ك

شب، زمان )3/  )

المثل هستند ب
 . ست

ست ولي مفهوم

گهي پشت(بود 

هميد ـ هم چون

  ه كسي 

بشريت ـ )4 

(، زبان قرآن 

وازدهم؛ علوم انس

حرف اضافه قديم

  

به عبارت ديگر(
مندي متولي امو

 عزيز بر مطالب
باعث سرعت) سي
 . باشد ي

ن باعث آزادگي م

تيزي هر چيز ـ ت

ع( بخشش علي

كه همگي ضر( 
اس» ر زمان خود

اس» شق و عقل

موفق نخواهيم ب

بفه) 4  دان

چه )4  د

 د شود ـ انواع

 عربي،

سنجش دو

  : ترتيب
ح )3) / بودمي(
 

.است» ر موعود
 

(ها  ت و وابستگي
شكرگزاري ـ ارزشم

سلط داوطلبين
يي با كتب درس

مي» حيد د به تو
 

غم فراوان )2/  
 

سرنيزه، تي: سنان

  
كرم و )2 /داري 

 
هاي ديگر گزينه

 بر انجام امور د
 

گاري و تقابل عش
 . كند مي

شه و هر لحظه م
  . گي است

ناداني ـ براي نا 
 

بينيد دتان ـ مي
 

بهره مند )2 

    
 

 . رست است
ها به تر كي گزينه

(ستمراري قديم 
. رست است

انتظار«ة پاسخ 
. رست است

 به ترك ماديات
شك: ها به ترتيب ه

 . رست است
ح اين آزمون، تس

در صورت آشنا(
تقاداع«: ة پاسخ

. رست است
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 عشق و آگاهي
. رست است
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 . رست است
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. رست است
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تأكيد«ة پاسخ 
. رست است
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 . رست است
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در) 3  ان
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 ا نوراني كند
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در 2گزينه  .2

مفهوم گزينه
تأكيد بر )1

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينة
در 4گزينه  .2

مفهوم گزينة
هاي سختي

در 2گزينه  .2
مفهوم ابيات

ع: ج/ رفتن 
  

 
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
براي نادا) 2

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

از نظر ش) 1
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
شهر ـ تا) 1
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 بـه شـرف    

 158 و در    
. باشند  مي
. كننـد  مـي   

خت معنوي 
، مركـز  وان 

خاورميانـه    
ـل اقامـت       

  .باشد ي

  . ت

  . باشد  نمي

  . كنند مي

ationgroup

ائه شده اشـاره

ت شـده اسـت
 و اراك و تبريز
در آن زنـدگي م
مشهد هم پايتخ
 كودك و نوجـو
ـاي دينـي در خ
راي همـين محـ
 در اين شهر مي

كيلومتر است 18

براين تنها شهر

تبريزي صحبت م

140(  

     يد 

   

ست و مفهوم ارا

راث جهاني ثبـت
ان مانند زنجان

هـا د هـا و عـرب  
 با وجود اينكه م
وم ادبيات ايران
هـ  مركـز كتـاب     

مـام اسـت و بـر
هاي علميه حوزه

5راين كمتر از 

ي ثبت شده بنا

گويش زنجاني و ت

22/5/00وبت اول 

كنيد) زندگي(مر 

)فی املاء(نشدن 

انش و ادب او اس

ن در ليست مير
هرهاي ديگر ايرا

ه سـتاني ها و پاك
اند اين است ده
قم قطب دو. شد

ن و بزرگتـرين
اهر هشتمين ام
مركز مديريت ح

باشد بنابر ران مي

ست ميراث جهاني

ن قم به لهجه و گو

5 
 

تابستانة نو(ساني 

عم) 3 خواهد مي

  . رد

ترجمه ن) 4 

  تظر بودند 

يست بلكه به دا

ي ديگرش آثار آن
 مهاجراني از شه
ها ماري از افغاني

كار برد اي قم به
باش هنگي آن مي

 كتـاب در ايـران
و خو) ع( كاظم

ني در ايران و م

تر از جنوب تهر

گر ايران در ليس

ي از مردم ساكن

  . مذهبي

وازدهم؛ علوم انس

است ـ م) 2) کم

  .شود خش مي
قرار نگير... ـ تا  

 )قربنا(نشدن 

  كم شود) 4

منت) 3  ل شدم 

ه اصل و نسب ني

  ألشیاء

چون شهرهاي م
شتر ساكنان قم
شم ت و تعداد بي

شكل رسمي برا
يران و مركز فره
ي از مراكز نشر
ختر امام موسي

ين مدرسه دينتر

كيلومت 158ران 

ون شهرهاي ديگ

راك و تبريز برخي

 و قم پايتخت م

سنجش دو

ک( نشدن ضمير 

غن و غده ـ پخ
)ها جسم(در ) ا

نش ترجمه) 3  ام  ي

4  كند  مي
 

خوشحال) 2 

 شرف انسان به
  . رد

کل من األ) 4  ذر

ر قم است كه هم
بيش. باشد قع مي

رپذير ايران است
هاي خبري به ش
پايتخت ديني اي
ي در ايران، يكي
رت معصومه دخ
ده است و بزرگتر

سافت قم تا تهر

چو  اين شهر هم

هرهاي زنجان و ار

نوي ايران است

    
 

 .رست است
  :رتيب

است ـ ترجمه 
 .رست است

  :رتيب
  .شده است

ترجمه شدن رو
ها(شدن ضمير 
  .رست است

  :رتيب
ام ـ نزديكي هنده

  .رست است
  :رتيب

كم) 3  ش
 .رست است

  :رتيب
 ـ برخاستيم م

 .رست است
ت اين است كه
ان و بخشش دا

 .رست است
  :رتيب

نعذ) 3 
  ك مطلب 

رهاي ايران شهر
جنوب تهران واق
شهرهاي مهاجر
ه نواني كه رسانه

شود قم پ ته مي
ي و علوم اسالمي
م مكان قبر حضر
روحانيون گرديد

 .رست است
وجه به اينكه مس

 .رست است
ده است كه آثار
 .رست است

هاجرت مردم شه
  :ها ينه

شهد پايتخت معن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

خواسته) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
پخش ش) 1
جا ت جابه) 2
ترجمه نش) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

دهن نجات) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
كش نفت) 1

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

همراهانم) 1
در 1گزينه  .3

مفهوم عبارت
وجودي انسا

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

 کل يشء) 1
ترجمه درك
يكي از شهر
كيلومتري ج
قم يكي از ش

ترين عن مهم
ايران شناخت
معارف ديني

قم. باشد مي
بسياري از ر

در 3گزينه  .3
با تو: توضيح

در 2گزينه  .3
در متن آمد

در 4گزينه  .3
با توجه به مه

ر گزيرد ساي
شهر مش) 1

erv.ir
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بايسـت   ـي       

ر و مجـرور     

ي خوانـده     

ل است، نه 

ationgroup

  .نش

  .كنند ي

شـتمين امـام مـ

ـر از نـوع جـار

ـه اعـراب فرعـي
 (  

مصدر باب إفعال

140(  

كز فرهنگي بود

ر آن زندگي نمي

ت و أخـت و هش

گزينة پاسخ خبـ

كـ 6جه به درس 
. تشخيص دهد

  .باشد ر مي

م) إحصـاء( كلمه 

22/5/00وبت اول 

خاطر مرك ه نه به

روحانيون هم د

 

ـه كلمـات بنـت

باشند اما در گ ي

با توج. ( هستند
عرب بودن آن را

ه معناي فعل امر

ل باب تفعيل و

6 
 

تابستانة نو(ساني 

 روحانيون گشته

ه باالترين آن و 

 .اند جرت كرده

ه بـآموز با توج ش

  ه معا

ه همگي اسم مي

ربمع) هذان، م
بايست مع ن مي

در اين عبارت به

فعل) ألّفت( 3نه 

وازدهم؛ علوم انس

  . رگترين آن
مركز اقامت) س

ي وجود دارد نه

جا مهاج ان به آن
  .باشد ن مي

دانش(شده است 

 

مخاطب ـ فاعله) 4

  ران 

خبر هستند كه 

مرهم(كلمات  3 
خت دارد، بنابراين

   

د) علیکم( كلمه 

ستند اما در گزين

سنجش دو

دك است نه بزر
س(ضرت معصومه

نيين مدرسه دي

هرهاي ديگر ايرا
تخت ديني ايران
شهر قم دفن ش

 االمبتد) 4  

4  له معا

 ی
 

  .باشد) تک
 

كارمدان و كارگر
 
)معجم ،مغلقة ،ن

  ها   و از مبني
و 2در گزينه . 

آموز شناخ دانش

)4و  8درس  (
 

 
ر وجود ندارد و

 
ي باب إفعال هس

    
 

قطب ادبيات كود
وجود مرقد حضر

 .رست است
ن در قم بزرگتر

  :ها ينه
ساكنان قم از شه

ها پايت  در رسانه
فتمين امام در ش

  ) هد
 .رست است

  :رتيب
مبني ـ مبتدا) 3

 .رست است
  :رتيب

فاعل) 2  حرف زائد
 .رست است

  :رتيب
مبنی) 4  ه األفغان

 .رست است
عظََمتد به شكل 
  .رست است

كاراست براي ك 
  .رست است

خائفون(ي ديگر 
  . باشد مي

  .رست است
 

ستفهامي است
.معرب است »ب

را د هذینو  هذان
 . رست است

)ی+  ن+ اعبدوا 
 ) ی+  ن+  عط
  ) 8س 

 .رست است
ي ديگر فعل امر

 .رست است
هاي فعل أرسلتم 

  باب 

www.sanjeshse

دومين ق) 2
دليل و به) 3

در 1گزينه  .3
متن براساس

گزي سايررد 
س بيشتر) 2
قم شهر) 3
هف دختر )4

تشخيص ده
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
3  مبني) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ح لیس له) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
فاعله) 3و  1

در 4گزينه  .4
بايد( عظَُمتک

در 1گزينه  .4
الدوام ساعت

در 2گزينه  .4
هاي در گزينه

م) لکل ذنب(
در 1گزينه  .4

) 6درس (
كلمه ا) من(

أب« 1گزينه 
هشود و  مي

در 4گزينه  .4
( اعبدونِ ) 2
أ( أعطنی) 3
درس( مّنی) 1

در 4گزينه  .4
هاي در گزينه

در 3گزينه  .4
،أنزلنا ،نُجلِس

فعل از اين ب
  

erv.ir
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س دوزخ را   

 ما ضروري 
نـع مـا در      

تا و از نظر 

و نزديكـي   

 ً صفحه ( .»را

كه به گنـاه  
. رده اسـت  

 زمـاني در     
. گوينـد  ـي    

  
مـت و   كـرا 

ي هميشـه   
هـي    و گـرو  

ationgroup

دهـيم، سـپس ي 

 و براي زندگي
 نبنديم كـه مـا

راست هم »و االخره

كه تنها تقـرّب و

ً ما شاکراً و اّما کفـور

ن دهد و آنگاه كه
گند خـور آن سو

  )32ه 
خـارج شـده بـه
ي بـه آن روح مـ

)39صفحه . (د
حل سعادت و ك 

ندة آنان را بـراي
ميـريم و  ما مي

24 ( 

140(  

 . شوند مي

س اراده كنيم، مـي

خوب مي باشند
عي دل داف فر

هللا ثواب الدنیا و ند

 شايسته است ك

السبیل اّم هُ نا هدینا

ي واكنش نشان
ميده و به آ مه نا

صفحه. (ده است
خ  و مكان خود 

هنـگ دينـي فـر  

شوند ند بيدار مي
ها به سا  سختي

جسم افراد پروند
هي از مواره گرو

4جاثيه آيه . (ت

22/5/00وبت اول 

مضاف واقع مي 1

هيم به هر كس
 )7فحه 

ست كه هر دو خ
قدر به اهد م و آن

ید ثواب الدنیا فعن

خواهد پايان مي

ان«. يش قرار داد

ابل گناه و زشتي
لت را نفس لوام

ثابت بنا شد» نِ
د از ظرف زمان
 داريم كـه در ف

نگامي كه بميرن
حل شما را از سا

 و از بين رفتن ج
يي ما نيست هم

هاست و خيال آن

7 
 

تابستانة نو(ساني 

0تا  3عددهاي 

ه ار از آن را بخوا
صف. ( وارد شود

عي اس صلي و فر
هيم صلي قرار ند

من کان یری« آية 

پ صورت بي  را به

نوشت خوي ل سر

قاشود كه در م ي
ل دروني اين حا

من«پاية پذيرش 
گويند صادقه مي

ني، بعد ديگري

در خوابند، هن) 
ر پلي كه شمگ ت 
 

ا رسيدن مرگ
ي و حيات دنياي
بلكه فقط ظن و

)1( و زندگي 

وازدهم؛ علوم انس

بنابراين ع ،باشد

طلبد، آن مقد ي
گي در آن فكند

اص هاي ن از هدف
به جاي هدف اص

 

 پيش ماست، با
(  

ها ست و خوبي
 )11حه 

ده آفريد و مسئول

ها سبب مي ايي
مل قرآن كريم عا

ط بين افراد بر پا
ه به آن رؤياي ص

بعد جسمانير از 

در اين دنيا(دم 
گ چيزي نيست

)41صفحه . (د

كنند و با فرا مي
جز همين زندگي

گويند ب علم نمي

 دين

سنجش دو

ب اليه مي مضاف 

 
گذر دنيا را مي د

ا  با خواري و سر

ت ديديد، سخن
عي را ب هدف فر

)8صفحه (. وند

د نود همصد آم
11و  10صفحه 

طلب اس نهايت  بي
صفح. (ي او باشد

حب اختيار و اراد

ها و زيبا ه نيكي
ق. مت كند و مال
 )21فحه 

ت جامعه و روابط
ها كه بيل خواب

غي  تيجة آنكه ما

 
مرد: مايد فر مي) 
مرگ: مايد فر مي 

دهد يد عبور مي

ز مرگ را انكار م
دگي و حياتي ج
خن را از روي ع

    
 

  .رست است
10ـ  3 از اعداد

. رست است
 تنها زندگي زو

هيم داد تا  خوا
 . رست است

كه با تدبر در آيات
م اين است كه ه
هداف اصلي شو

 . رست است
شعر چون كه ص

ص. (هنگ است ما
اگر روح انسان 

رگ مقصد نهايي
 . رست است

ح وند ما را صا خدا

گرايش انسان به 
زنش و خود را سر
صفح(» ةنفس اللوامّ 

 . رست است
نين و مقررات قوا

انسان در اين قب 
نت...  رود نده مي

( 
. رست است
)ص(پيامبر اكرم

)ع(امام حسين 
وي ور و نعمت جا
 . رست است

ود جهان پس از
ن گفتند زندفرا ا

البته اين سخ. يم

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
معدود بعد ا

    
 

در 4گزينه  .5
آن كس كه
براي او قرار

در 2گزينه  .5
طور ك همان

مهم. هستند
رسيدن به اه

در 2گزينه  .5
ش: بخش اول

مفهومي هم
:بخش دوم
بزر به خداي

در 1گزينه  .5
خ: بخش اول

20(  
:بخش دوم

آلوده شد خ
وال اقسم بالن«

در 2گزينه  .5
ق: بخش اول
:بخش دوم

گذشته و آين
)33صفحه (

در 3گزينه  .5
پ: بخش اول
:بخش دوم

بهشت پهناو
در 1گزينه  .5

هي وجو گرو
كا. بندند مي

شوي زنده مي

erv.ir
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. شـاره دارد      

مـوش   ا فرا
 بار آفريـد  

ظـالم را بـه       

ش داليـل        

 روح است 

 فرشـتگان  

 )66و  6

. ـت اسـت  

رشـتگان و   

ت در دارد 

ست و براي 

قمان بيان 

99( 

ationgroup

هميـت معـاد اش

نخستين خود ر
 براي نخستين

ي نباشـد كـه ظـ
5( 

ل الهـي از بخـش

سان را كه همان

گفتگوي) الف 

64صفحه . (ست

مـ رحله دوم قيـا 

هـي فر  بـه گـوا   
 )74و  75 

ده و بهشت هشت

هاس  خود انسان

  

ت كه در سوره لق

9صفحه . (شود ي

140(  

ي و موضـوع پراه

ي كه آفرينش ن
ها را دايي كه آن

 جهـان ديگـري
55صفحه . (شود

عـاد الزمـه عـدل

قيقت وجود انس
 

:خ، عبارتست از

م برزخ و دنيا نيس

لم از حوادث مر

مربـوط» ...کاتبین
صفحه. (تن اس

شنودي خدا بود

ش حاصل عمل

.مت كنيد را مال

 فرزندشان است
 )97صفحه 

ها مي ها و كار م

22/5/00وبت اول 

خطـر احتمـالي

مثلي زد در حالي
همان خد؟ بگو 

اگر. ن را ندارد
ش  ايراد وارد مي

نتهاي بحـث مع

 اما فرشتگان حق
 )64و  63فحه 

سان در عالم برزخ
 64( 

رتباط ميان عالم

رده از حقايق عال

م لَحاِفظیَن کِراماً ک
عضاي بدن انسان

يدن به مقام خش

اين آتش. ده است

 نكنيد و خود ر

حكيم خطاب به
ص. (حركت است

سيختگي تصميم

8 
 

تابستانة نو(ساني 

هيز از دفع خ ع پر

و براي ما م: مايد
دوباره زنده كند؟

مل انسا داش كا
وند  عادالنه خدا

در ان» ...االرض ـی

شود متوقف مي
صف. (كنند ت مي

عور و آگاهي انس
صفحه. (گ بدر

وم يعني وجود ا

 و كنار رفتن پر

َو اِنَّ علیُکم«قرآني 
بوط به گواهي اع

مت بهشت رسي
 . د

سخت و سوزانند

مت تيد، مرا مال

 جناب لقمان ح
م و عزم براي ح

موجب از هم گس

وازدهم؛ علوم انس

موضوعبه ... يش

م فر وره يس مي
اي پوسيده را د

ظرفيت جزا و پاد
بستاند بر نظام

حات کاملفسدین فـ
( 

 چيستي بدن م
ل و تمام دريافت

هاي شع ز نشانه
گان جنگ شد شته

هاي بخش سو عه

مت حلة اول قيا

هان عبارت قر گوا
مربو» ...و نا ایدیهم

ران، باالترين نعم
آيند وي آنان مي

ش جهنم بسيار س
  

دم و شما پذيرفت

شي از سفارشات
هي يعني تصميم

در پي دارد و م 

سنجش دو

 
مت ظاهر بينديش

سو 79و  78آية 
ها  اين استخوان

 )53صفحه  (

اين جهان ظ) ب
و حق مظلوم را ب

الصالح اوا وعملو من
)55صفحه . (ت

 
هاي فعاليت رچه 

مل  را بصورت كا
 روايات برخي ا

با كش) ص(پيامبر
 
ع جزو زيرمجمو 2

ن مربوط به مرح

هدان و گ ضور شا
ی افواِهِهم و تکلّمن

 
كار جايگاه نيكو 

سو ي استقبال به

تش  دوزخيان، آ
. كشد  شعله مي

ند شما را فرا خوا
 

بخش» ...ما اصابک
در مسير قرب اله

 
شت ايام، آفاتي

    
 

. رست است
شعر مثالي گويم

(  
قرآن كريم در آ 

كيست كه: فت
.خلقتي داناست
 . رست است

ب: مه عدل الهي
ند و اش برسا عي

 . رست است
ام نجعل الذین آم«

د بيان شده است
. رست است

پس از مرگ گر
كنند يعني آن ي
براساس آيات و 

سخن گفتن پ) 
. رست است

2پاسخ . ي است
 . رست است

ها و زمين سمان
 )74و  

 . رست است
حض 5الب بخش 

الیوم نَختُِم َعلی«ي 
. رست است
83طالب صفحة 

ي فرشتگان براي
 . رست است

جايگاه 2بخش 
ها ش ون جان آن

گويد من فقط ش
 .رست است

و اصرب علی م«ي 
ط به گام اول د

. رست است
گذ: مايد فر مي) 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
ش: بخش اول

)52صفحه (
:بخش دوم

كرده بود گف
و او بر هر خ

در 1گزينه  .5
ـ معاد الزم1

مجازات واقع
در 2گزينه  .6

«آية شريفة 
ضرورت معا

در 4گزينه  .6
پ: بخش اول

مي» توفّي«
:بخش دوم

با انسان، ب
در 3گزينه  .6

پرسش منفي
در 1گزينه  .6

مرگ اهل آ
73حه صف(

در 2گزينه  .6
براساس مطا
عبارت قرآني

در 4گزينه  .6
براساس مط
و از هر دري

در 1گزينه  .6
ب 86صفحه 

همين از در
گ شيطان مي

در 3گزينه  .6
عبارت قرآني
شده و مربوط

در 4گزينه  .6
)ع(امام علي
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يد؟ گفتند 

ـاه آورد از   

ديث امـام   

. زه با آنـان 

ــ دوري  2 

انـد   وار شده
( 

بند و بار  ي
یدنین َعلَیِهنَّ 

دازه دل او 
از خداونـد  

 يواقعـ  يي

ationgroup

نه مردمي هستي

الص به مـن پنـ

در ادامة حـد »ي

نان خدا و مبارز

  .اند ت رسيده

ـ ياد خدا1:  از

ش و سركشي سو
)129صفحه . (د

1( 

ه شود و افراد بي
 و نساء املؤمنین ید

كند، به همان اند
دل او ا دهـد،  ي

  

يد، امكان پارسـا 

140(  

ن شما چگو: مود ر
1(  

يگري با نيت خا

آني ، جستن آني
 )117حه 

 بيزاري از دشمن

گران به شهادت

دة نماز عبارتند

هاي چموش سب
افكنند ر آتش مي

46صفحه . (ت

 و پاكي شناخته
ِالَزواجَک و بناتک

ك زيپره شتريب 
يكه انجـام مـ   ي

.است ي و آگاه

نرود نياز ب مان

22/5/00وبت اول 

به آنان فر. ودند
11صفحه . (يد

 پناه بردن به دي

هر چيز كه در«
صفح(. »ست دارد

وستي با خدا و

ل مبارزه با ستمگ

دو فايد. ده است

ني است كه بر اس
بت سواركار را در

داري فرد است ين

كه زن به عفاف
یا ایها النبّی قُل ِال«

ها ياهان و زشت
يو هر كار زشت د

داشتن شناخت

ميعلم و اراده و ا 
  .د

   ديني

9 
 

تابستانة نو(ساني 

كار و فعاليت نبو
ار ديگران هستي

نم به جاي گا ند

«/  »ناني ، ناني
ي است كه دوس

وند، د ي از خدا

شتر آنان در حال

مود  زه را بيان فر

كاران قوا مثل سوار
پرند و عاقب ن مي

ستي و ضعف دي

شود ك  سبب مي
«. هند به او را ند

 و شخص از گنا
شود ي مرتكب م

به آن، د دنيرس

ي كه اگر از رو
ل باز خواهد ماند

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

خورد كه اهل ك
با ه بلكه شما سر

اي از بن  هر بنده
 

 در هوس لقمة
ي به اندازة چيزي

ست از پيرويبارت

لهي بوده و بيش

هاي نماز و روز ه

تق هاي بي  انسان
اند به باال و پايين 

لباسي نشانة سس

گونه پوشش ين
د اجازة تعرّض ب

 )154فحه 

باشد شتريسان ب
كه انسان يناه

ر يبرا يزير نامه

مان لجن است
به كمال دنيرس

معارف

سنجش دو

به مردمي بر) ص
نه: مود فر. ستيم

وحي كرد) ع(د
)110صفحه  (
 

تا« /» كاني ،ي
رزش هر انساني

 
ي افزايش آن عب

 تمام پيامبران ال
 

ت مختلفي، فايده

مثل: مايد فر مي 
ا را از سوار گرفته

 
يد، زيرا چنين ل

 
اي: آوريم كه  مي

د هستند به خود
صف) (59ب، آية 

دل انس ي و پاك
 برعكس، هر گن

دف و سپس برن

هم هير انسان شب
انسان از ر جهينت

    
 

 . رست است
ص(روزي پيامبر

گان بر خدا هس د
وند به داوود خدا 
.كنم جويي مي 

. رست است
هر كاني  طلب گو

ار«: ن شده است
. رست است
هاي  به خدا و راه

 )121تا  1
 . رست است

 خدا در برنامة
. رست است

ند در آياتو خدا

)ع(حضرت علي
يار ره كرده و اخت
 . رست است

 : مايد فر مي) ع
نما نپوشي  و بدن

. رست است
دست كريم به ن

ي و هوس خود
سوره احزاب(» ..

 .رست است
هرچه سالمت 

تر خواهد بود و
  .ود

 .رست است
الزمه انتخاب هد

 .رست است
در يخودپرست 

هد داشت و در نت
 .رست است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
ر: بخش اول

كنند كل ما تو
:بخش دوم

كارش چاره
در 4گزينه  .7

تا در«شعر 
بيان) ع(علي

در 3گزينه  .7
آثار محبت

99صفحه (
در 2گزينه  .7

جهاد در راه
در 3گزينه  .7

خ: بخش اول
  از گناه 

ح : بخش دوم
كه لجام پاره

در 2گزينه  .7
ع(امام صادق
لباس نازك

در 4گزينه  .7
قرآنآيات از 

كه اسير هو
.هنّ بالبیمن ج

  
  

  
در 4گزينه  .5

:55صفحه   
ت با خدا آشنا

شو يدورتر م
در 2 گزينه .5

ال: 3صفحه   
در 2 گزينه .5

:78صفحه   
وجود نخواه

در 1گزينه  .5
  4صفحه   
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دل « سازند؛
بـه   دانـد  ي

برسـاند   ي

 چيهـ  نش

و صـفات   د 

به مبدأ  ان
فـراهم   يـ  
راه بـر   نيا

تـوأم،   رِيدب
بـا   ير خلق

زم جـدا از   
  

 يكـ يبـه ن  
د و منشـاء   

 يبه تجلـ / 
است بس  

از مالئكه  د
. تـر گـردد  

 التيو تما 
ن انسـان را    

 ،ينفسان ت

ationgroup

س ين را آشكار م
يكه نم شود يم 

يقيه سعادت حق

نيـ ب نيـ و در ا د 

دارنـد يوامـ  ش
  

مايخست ان يان
كمـاالت اخالقـ 
و در ا كوشند يم

، بلكه خلق و تدد
است و هر يكي 

و نظـم ال رديـذ 
.است نشير آفر

شيگـرا . دارد ي
كشـاند يمـ  ها ي

/كه جلوه دلدار 
يدانش انگريو ب 

تواند يم يعال ي
ت پسـت  زين انات

يوانيح زيغرا د
 و هـوس رفـتن

التيو تم زيه غرا

140(  

و اسرار آن رندي
رين غرق و متح

كه بتواند ما را به

دهـد يم لي تشك

شيان را بـه سـتا   
.خوانند يو فرام

آسما نيبلكه د 
ليتحص يرا برا

يم ريام اعمال خ

ها نظم داده شود
نشير جهان آفر

پـ يوأماً صورت م
بر سرتاسر ي اله

يوامـ ) دانش(ها 
ييبايز ي به سو

چشم بگشا ك«؛ 
ي دستگاه هست

يودن استعدادها
واياز ح يوانيح 

ديخارج نشود، با
و به دنبال هوا 

 توجه متعادل به
 

22/5/00وبت اول 

يگ يرف پرده برم
چنان آن انيپا ي

ك يو راه و روش

را يمذهب نش

بنـدگا ني بنابرا
ا حيو تسب هيتنز

ست،ين پشتوانه 
ر نهيشتوانه، زم

و انجا ليفضا ل

ه  و سپس به آن
خالق و ناظم در 

ناگون جهان، تو
و نظارت ري تدب

ه دهير امور و پد
را ناخودآگاه ي

ت و اراده اوست
در ق،ي بس عم

به علت دارا بو ي
يكامل به زندگ

بگذارد و از آن خ
ميحر نين از ا

و يدگيكه رس 
 .رود يم نيز ب

10 
 

تابستانة نو(ساني 

نظام شگر نيز ا
يب انوسياق نير ا

 انتخاب هدف و

نيب يمحور اصل »

و كنند يثبات م
بندگان را به ت ن

يب حتينص ك
پش ني بر اساس ا

ليرغبت در تحص
.    

شود دهيآفر يد
. ...دارد اني جر

گو يبه اجزا يش
اراده و تيحاكم

در يو كنجكاو 
يآدم ييبايحس ز

قدرت گاهيت، تجل
است يد حكمت

ين است؛ از سوي
ك ميو تسل يعنو

و كمال ب تيسان
خارج شدن رايز 

ميدان يم ييسو
انسان از اتين ح

وازدهم؛ علوم انس

تا انسان، همه از
انسان در »ينيب

باشد، تر حي صح
  

»دياصل توح« 
  . نگرفته است

خداوند اث ي برا
نيو بنابرا دانند ي

كيتنها  ليفضا ل
و سپس كند يم
و ر ليم يرو از 

...و  نديفزايود ب

بار مواد كيكه  
در سراسر جهان

بخش و نظم نشي
دهنده ح مر نشان

قتيحق يستجو
و ح دهد يم) ق

است يع خداوند
وجود شگرين نما

مواره در نوسان
فلت از جنبه مع

  ) است »ساز 

 گام در عالم انس
د؛يم تجاوز ننما

از س. دهد يوق م
بدون آن رايت، ز

سنجش دو

ت بيآمشان و از 
ب انيدر م شياب
 

و تر قيما عم ي
.تر خواهد بود ل

موضوع خدا، ت
مورد توجه قرار

را يكمال ه،يبوت
ي خداوند دور م

ليبه تحص ينيد
م تيخود تثب ن
نيد يقيحق ن

خو مانيمراتب ا

ستين نيچن ش
است كه د يمر
يآفر لابه هرح. ت

ام نيو ا ستيم ن

انسان را به جس 
اخالق(سوق  يوب
  .د

كه اثر و صنع ش
در جهان يجود

هم تينها يدو ب 
در صورت غف گر
نهيزم ملِعا«ره 

بتواند نكهيا ي
الزم ميد و از حر

و انحطاط سو ت
الزم است ي امر

    
 

 .رست است
از اتم تا كهكش 

آفتا/  يه بشكاف
 .بپردازد كيم 

 .رست است
ينيب هرچه جهان

و كامل تر قيعم 
 .رست است

تيبا توجه به اهم
م دي اندازه توح
 .رست است

صفات ثب: 61و  
را از ينقصونه 

 .رست است
د ميتعال هيتوص 

روانيپ يها ر دل
روانيكه پ يطور

تا بر م نديجو يم
 .رست است

نشيدر آفر: 46و  
و مستم يام جار

خود همراه است
عالم يو اجزا ايش

 .رست است
ييجو قتيحق 

و خو ريخ ي سو
رود يشمار م ر به

 .است رست
نشيسراسر آفر 

هر موج »واريو د
  .نشيفر

 .رست است
انيدر م يآدم 

گيد يد و از سو
 كه سؤال، دربار

 .رست است
برا يآدم: 76و  

د را محدود كند
تيوانيح يه سو
بلكه ست،يسند ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
:26صفحه   

هر ذره را كه
مطالعه كدام

در 3گزينه  .5
ه: 6صفحه   
)يدئولوژيا(

در 1گزينه  .5
با: 8صفحه   

به يا مسئله
در 4گزينه  .5

58صفحه   
هرگو ه،يسلب

در 1گزينه  .5
:87صفحه   

و معاد را در
ط به آورد، يم

هم سبقت م
در 2گزينه  .6

45صفحه   
نظا شگرينما

نظم خاص خ
اش تيموجود

در 4گزينه  .6
:50صفحه   

انسان را به
هنر شيدايپ

در 3گزينه  .6
:58صفحه   

است از در و
در آف م،يعظ

در 1گزينه  .6
:69صفحه   
برتر شود زين
توجه شود(

در 2گزينه  .6
59صفحه   

خود ينفسان
روز به روز به
نه تنها ناپس
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 يمعنـو  هي

، در دوران    
زن در  حيح  
ت شد به دي
و  قيـ دق ة

سـخن   ت، 
و لذا از  ديآ

 ينهـا امـر    

ده خانواده 
ع حفاظـت  

كـه   يا نـه 
 يشـتندار 

ـ  يم   ميدان
معقول  يگ

بـه سـود    ي

 يجسـم  ي
 عيشد سـر 

وران بلـوغ  
 يخبر يت ب

 يگريد زيچ
بـدون  . سـد 
در عالم  ن
 التيتمـا  ن

 رد،يـ رت گ 

ationgroup

يقلب سرما ياك

ده شـده اسـت،
مشـاركت صـح 

يبا ،يفات اخالق
ةملج، »زم است

سـتين يدخـواه  
آ يبه دست م ي

اتر نـرود، نـه تن

 خارج از محدود
خانواده و اجتماع

نيگز. وال نـدارد   
شيو خو يزكاريه

نيهمچن.  شود
دگيرس ني بنابرا

يزيغر الياز ام 

يشد و تكامل قوا
حال با رش نير ا

دو اتي خصوصـ 
و حالت شود يم

جز خود به چ د
رس ينم ياپرست

توا ياست كه م 
نياصوالً ا راي؛ ز

صـور ديـ كه با ي

140(  

پا نيار است و ا

نسل او نهـاد يا
،يياز سو. ست
انواع انحراف يبرا
الز يجنس لي م

جـز خو يزي چ
يزيغر اليدن ام

و الزم فرا يعيب

ختن به آن را در
خ ميرند و از حر

بـا سـو يرتبـاط 
صوالً در گرو پره

ازدواج فراهم نه
الزم است و ير

كيهر  رايت؛ ز

در رش يو جهش
د. كند يم دايپ 
از يكـ يرو  نيـ 
خود جلب م يو

تواند ينم د،يننما
ها نشود، به خد

يخودخواه لي
است »يزيغر ت

يا جهاد و مبارزه

22/5/00وبت اول 

دل برخورد يك

بقا يد انسان برا
مشكل اس زيآن ن

باشد ب يا و بهانه
كنترل يعه برا

در انسان يزير
ست به دست داد
ماند و از مرز طب

  .رود ي

د كرده و پرداخ
به عمل آور ير

رست است اما ار
اص يجنس ليل م
نهيزم تا باشند ر
بلكه امر ست،ي ن
  .ندارد ي

انسان است يعيب

و ابدي يم يتر ل
يشتريب يمعنو

ياز ا. ابـد ي يم ي
جه انسان به سو

ن ليود خود تعد
ره يز خودپرست

بعد از تعد. دارد
التينشدن تما 
!  

ج نيرو اول ني ا

11 
 

تابستانة نو(ساني 

از پاك ياك انسان

در وجود ياوند
ل و مهار كردن آ

و رديبه خود بگ 
ور زنان در جامع

غر اليتمام ام ي
است كه از دس ي

بم يد اعتدال باق
يم نيانسان از ب

ن خانواده محدود
ريجلوگ يت پرست

است، در يقو ي
كنترل رايز ست

شتنداريه كه خو
نه تنها ناپسند 

يانسان يبا زندگ

محور خود طب ،

و كامل شتريت ب
و م يرشد فكر 
يشتريشدت ب ،

توج جيران به تدر
  .رود يم ن

را در وجو يواه
انسان تا از. بندد

انسان وجود ند ي
كيتحر«رست، 
!نشوند كي تحر

از. دارد اني آش

وازدهم؛ علوم انس

 سبب فطرت پا
  .قرار دارد 

حكمت خد يضا
ست و لذا كنترل

بندوبار يب يكل
دود كردن حضو

ييهدف نها اي ده
يا زهير انسان غر

در حد يودخواه
ا اتيدون آن ح

را به درون ينس
در ورطه شهوت

يزيغر ليم كي 
سيست، درست ن

شده هيرند، توص
،ينفسان التيما
ب يمنافات چيه ،

يزيغر يها تي

شدت زيغرا تيقو
ي شخص آمادگ

ديآ يوجود م هب 
دور نيدر ا. ست

انياز م جي به تدر

و خودخو دياين ن
خود دل بب يها
يبرا يقيحق مل
نادر نهيتنها گز 

دارد كهن ي معن

سان در درون او

سنجش دو

هر كس به يوان
يهر نوجوان اري

كه به اقتض يس
برخوردار اس يف

رد و فقط اگر شك
محد«عبارت  ني

دي عصاره و چك
در يخودخواه ن

خو اگر. ار است
بد رايالزم است؛ ز

جن ليم يارضا 
انسان د دنيغلت

يجنس ليم دي
ا يجنس ليل م
ازدواج ندار نهيم

و تم زيل به غرا
،يجنس ليبه م 

يكه در تمام فعال
.  

ن بلوغ رشد و تق
و ديآ يوجود م

زيبر غرا هيا تك
اس يخودخواه ي
وجود داشت ي

رونيب »خود«م 
ه جز خود و هوس

تكامكان رشد و 
نيبنابرا. شد ل
هستند و يرور

دشمن انس نيتر
.  

    
 

 .رست است
در دوران نوجو 

يست كه در اخت
 .رست است

جنس ليم: 73و  
درت و شدت كا

ندار يمنع گونه
يبنابرا. كرد يري
  .ت

 .رست است
كه ميياگر بگو 

نيبنابرا. ميا فته
برخورد يا لعاده
ال يبلكه امر ت

 .رست است
يآسمان انياد 

اند تا از غ ع نموده
يگو يكه م يا نه
تنها راه كنترل ن

كه زم يبه كسان
و توجه متعادل ي
ـ اديز اي كم نه 

 .رست است
پرواضح است ك 

.كند يم تي فعال
 .رست است

در دوران: 79و  
انسان به و يطف

كه با زين يخواه
يناگهان باًيو تقر 

يدر دوران كودك
 .رست است

تا انسان از عالم 
جز يزيو به چ د

امك يدخواهز خو
لينا ييها شرفتي
انسان ضر اتيح

 .رست است
ت و بزرگ نياول 

رزه با خود است

www.sanjeshse
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اس يرينظ يب

در 1گزينه  .6
72صفحه   

از قد يجوان
چگيجامعه ه

ياز آن جلوگ
ستين يكامل

در 3گزينه  .6
:76صفحه   

نگف ينادرست
ال قدرت فوق

ستيناپسند ن
در 4گزينه  .6

:73صفحه   
منع يبه كل
نيگز. ندينما
نيا ديگو يم

است و لذا ب
يدگيكه رس

ـ و مشروع
در 1گزينه  .6

:76صفحه   
خود انسان

در 4گزينه  .7
78صفحه   

و عاط يزيغر
خودخ ز،يغرا

عيرشد سر
از خود كه د

در 3گزينه  .7
:81صفحه   
شدينديب زين

رها شدن از
يبه پ يانسان
ادامه ح يبرا

در 2گزينه  .7
:81صفحه   
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مبـارزه بـا     

دسـتور   مي
از خـود   ي

و  ياخالقـ  
ه معرفت و 

بر قـدرت   

عـل  بايـد ف 

 رگـز بـراي   

not be s 
m  اده اسـتف

 اصـلي يـا    

صورت  ل به

ل طبيعـي    

ationgroup

ـفات ناپسـند، م

ير بـار كـه تسـل   
يبه وارسـتگ  شتر

ليـ و رذا يواه     
است كه هرچه 
يعلم و آگاه ن

ب whileبطـي     

اسـت و هر) هـا 

sureاي مثل  ه
ma   يـاmight

  . رود ي

شه قبل از فعـل

فعل whileطي 

توانـد تعـادل مي

 مل كردن 

140(  

از صـ كيـ ا هر 

است، لذا هر ي
شيو باالخره ب ود

ر شـوم خودخـو
يعيطب. ابدي در

نيهم يعنيست؛ 

بعـد از كلمـه رب

  
 ده

 mice )ه موش

وجود جمله. ست
ayعـل كمكـي     

the a كار مي به

  : باشد ير مي

hardly هميش

بعد از كلمة ربط 

آوريم، م جود مي

حم) 4 

22/5/00وبت اول 

است و مبارزه با

اوامر خداوند عي
شو يم تر كينزد

انسـان بـه آثـار 
را بهتر ديفت پل

تر اس با آن موفق

 و جاي خـالي ب

حرف تعريف + 
عل گذشته ساد

  
  

ست و جمع آن

ان بيان شده اس
ـره باشـند از فع

fternoon يا 

 جمله به قرار زي
  فاعل + 

yنين قيد تكرار 

.مايدن ودش مي

وج كنيم، به ي مي

 آوري كردن  
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تابستانة نو(ساني 

ا ياخالق لي رذا

يخود مط يزندگ
ن ي به درگاه اله

شـود  يـبب مـ  
صف نيا يو زشت
در مبارزه ب دازه

.  

 در نظر گرفت

+صفت كميت + 
 +two + فع
 ↓  

  كميت  
عده اس قا  اسم بي

د و عدم اطمينا
probab و غيـ

the eveni و

ختار گيريم و سا
+فعل كمكي +  

ت است و همچن

فاعل قبل از خو
  . ست

كه در آن زندگي

جمع) 3 

 )1( انگليسي

وازدهم؛ علوم انس

مبارزه با همه ي

در سراسر ز يع
قدم كيو  ردد

سـ رتيعلم و بص
خود واقف شود و

نداشد، به همان 
.رساند يم ياري 

ترتيب صفات را
  .  شود

+صفت كيفيت  
br +   big+

↓  ↓ 
اندازه  گ

باشد و يك  مي
 

يرا جمله با ترديد
pehaps ،bly

mor the ،ing

مله را در نظر بگ
قيد تكرار+ لي 

He and درست

شد و اشاره به ف
شرح داده شده اس

مان ك يست خود

 ش دادن 

ا

سنجش دو

يدر معن يخواه

خداشناس واقع ك
گر ي او افزوده م

عل ليو تحص قي
خ يو اخرو يو
باش شتريعمل ب ك

 مهار كردن آن

 
ختار بايد ت ل سا

مراري استفاده
+صفت اندازه  

wh + rown
  ↓
رنگ  

به معني موش
 . شود افه نمي

درست است زي 
s كلماتي مثـل  

rningقبل از  

ب كلمات در جم
فعل اصل+ فعول 

d Iنوان فاعل 
  . رود ي
 

با ر انعكاسي مي
رود كه قبالً شر ي

ه براي محيط زي
  . زد

افزايش) 2 

    
 

 .رست است
مبارزه با خودخ 
  .است 

 .رست است
كياز آنجا كه  
بر قدرت اراده د
  .دد

 .رست است
يبا حقا ييآشنا 
ويدن يدر زندگ ي

كي ين به زشت
و او را در ديفزا

. رست است
خالي قسمت اول
مان گذشته استم

+صفت سن +  
hile +مراري 

 
 

ب mouseكلمه 
اضا es ياs  آن 

 . رست است
mayل گزينه 

not be c و يا

inحرف اضافه 
 . رست است

ر جمله يا ترتيب
مف+ قيد مكان  

عن ن انگليسي به
كار مي كمكي به

. رست است
him يك ضمير

كار مي مراري به
 . رست است

يير و تحولي كه
را به خطر بيندا

 ختن   اندا

www.sanjeshse
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يخودخواه
در 2گزينه  .7

:85صفحه   
شود يخدا م
گرد ينائل م

در 4گزينه  .7
:85صفحه   

يپرست نفس
انسان يآگاه

اف ياراده او م
 

در 4گزينه  .7
جاي خبراي 

صورت زما به
رنگ+ اسم 

گذشته استم
 
 

اسم ك: نكته
جمع بستن

در 1گزينه  .7
در اين سؤال

certainيا 
  . شود مي

حنكته ديگر 
در 2گزينه  .7

ختار بايد سا
+قيد زمان 

در زبان: نكته
بعد از فعل ك

در 3گزينه  .7
mselfكلمه 

گذشته استم
در 1گزينه  .8

هر گونه تغي
اكوسيستم ر

به خطر) 1
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  . هد

  نجايش

ـه سـخت   

 زيـادي را  

  .د

ationgroup

ما را افزايش دهد

هداري كردن، گن

كند كـ تالش مي

 جه

هاي  جهانگردي
  

كند  را مطالعه مي
 صيف

  شبختانه 

  .شوم ض مي
 قرض شدن

  
   ترام

 ظارات

 مايت كردن

 داف

 عالوه

 ار 

140(  

هيم تا حقوق م ا
  

نگه) 4 

ندرت ت  رد و به

ج تو) 4 

سال توريست يا
. باشد روف مي

  گي
 ، قديمي ني

يخ و انگليسي ر
توص) 4  د 

خوش) 4 

ضي اوقات مريض
منق) 4  دن 

.دهند  نشان مي
احت) 4  ه

انتظ) 4 

حم) 4 

اهد) 4 

به ع) 4 

رفتا) 4 

22/5/00وبت اول 

س شركت بخو
ن، حمل كردن

ندااش  ز خانواده

 ل 

ي قديمي هر س
ش يك كشور معر

هنگ فر/ عه دادن 
باستاني/ ب كردن 

هاي ادبيات، تار
فه، كاربردي، وظ

  . جايي بروم
 ر ناگهاني

 بنابراين من بعض
 كردن، رها كرد

شان دارند يا ن
نقش، وظيفه ،رد

 ها  سه

 د كردن 

 نات، عواطف 

 اي 

 ش 

13 
 

تابستانة نو(ساني 

اين بايد از رئيس بر
گرفتن) 2 

 ت آوردن

 براي حمايت از

عامل) 3 

هاي اين مكان. رد
انگيزش ت شگفت
توسع) 2 
جذب) 4 

ه دي مثل كتاب
نقش) 3 

توانم ج ودم نمي
طو به) 3  ت 

ن خوب نيست،
ترك) 3 

 والدين و معلمان
كاربر) 3 

مقايس) 3 

تأكيد) 3   دن

هيجا) 3 

جاه ب) 3 

آزمايش) 3 

وازدهم؛ علوم انس

ب آورد، بنا ت مي

دست به معني به 

ئوليتيساس مس

 احساس

زيادي وجود دار
ستاني و طبيعت

هاي متعدد زياد ب
  

  ستفاده كنم؟ 
بدون ماشين خو

ه، از روي صداقت

كشيدن براي بدن
 دادن 

ترام كمتري به
 اد 

 ها  ش

ن، تشخيص داد

 ها 

 جاي ه ض، ب

 

  . اد دارد

سنجش دو

 
دست حال حاضر به

   دن 
moneyكلمه 

نه احسا گو و هيچ
  . ت آورد

حس، ا) 2 
 

هاي قديمي ز ن
خاطر تاريخ باس ه

   ي 
 اني، قديمي

است و كتاب ف
توجه) 2ختلف 

ز ماشين شما اس
ا نياز دارم زيرا ب

صادقانه) 2 
 

دم زيرا سيگار ك
ادامه د) 2 

 
گذشته احت ت به

پيشنها) 2 

افزايش) 2 

شناختن) 2 
 

ه نمونه) 2 

در عوض) 2  ل
 

دليل ) 2 

ر در جمله اعتقا

    
 

. رست است
ول زيادي در ح
دن، از دست داد

mak به همراه ك
 . رست است

لي تنبل است و
دست في به پول كا

 ج 
. رست است

ختما ها و سا نكا
د زيرا ايران بهنن

عالي/ زي كردن 
باستا/ ي كردن 

 . رست است
 نويسندة معروف

عت، تعداد مخوس
 . رست است

ز ممكن است از
امروز آن را. ، نه
 يناً

. رست است
دن را ترك كرد

  كردن 
. رست است

نان نسبت زه جوا
 ي

 . رست است
  نقش، عملكرد
 . رست است

 دن 
. رست است

 وسايل 
 . رست است

قبيل، براي مثال
. رست است

 . رست است
ن به تقسيم كار

www.sanjeshse
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شركت ما پو

ضرر كرد) 1
keفعل ) 3  

در 2گزينه  .8
آن مرد خيل
كار كند تا پ

درد، رنج) 1
در 4گزينه  .8

در ايران مكا
كن جذب مي

ريز برنامه) 1
آوري جمع) 3  

در 1گزينه  .8
آن مرد يك

حدود، و) 1
در 2گزينه  .8

A :آيا امروز
B :،صادقانه
عي ،دقيقاً) 1

در 3گزينه  .8
سيگار كشيد

خاموش) 1
در 4گزينه  .8

عموماً، امروز
سرگرمي) 1
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وظايف،) 1
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ابزارها، و) 1

در 1گزينه  .9
، از قمثل) 1

در 4گزينه  .9
 اساس) 1
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نويسندة متن
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 .ند

x −43 7   
A −23 7  

( A −3 1  

  هاي مثبت

( +2  

(x )(− 3  

ationgroup

حيح پيروي كنن

 

 . گيرد د مي

  . شود ي

x + =27 2 

A + =7 2 

)(A )− =2

,2 ه ريشه: 3

) (− −3 23

(x )+ = 2 

x

x + 6
3 x

x −2 1

x2
k

140(  

 

هاي رفتار صح يار

 حدود كردن 

. باشد فيد مي

ها ياد ا در كتاب

به ياد گرفته مي

x A=2

A

A

 =
 

=


2


3و             
3

( ))+ − 32 3

x
x

= −
  =

2
3

5
3

+1

22/5/00وبت اول 

.  زندگي كنند

معي ازمردم بايد 

مح limitرابر با 

سروكار دارند مف

 . باشند

تر از آنچه را مهم

ه از طريق تجرب

A

x

x

 =

 =

2

2

2 2
1
3 3

و            منفي            

) = + 32 3

h =2   

  ذوزنقه

  
k =2  
  ط مثلث
x +22   

2
 

(

  ر قابل قبول
  ل قبول

14 
 

تابستانة نو(ساني 

طور شاد معه به

ه اين است كه م

 كشيده است بر

ه با مغز يا فكر س

ب تر مي تر و سالم

كند، م  بازي مي

آنچه را كهست با 

x

x

 = ±

 = ±1
3

هاي م ريشه:  −

+ +3 2 3

= − =2 25 3 1
مساحت ذ  =)

(x )+ −2 21
x= محيط  2+

x x= +2 4 1

)1(ضي و آمار 

غير
قابل

وازدهم؛ علوم انس

نكه در يك جام

 منظور نويسنده

كه در متن خط

 براي افرادي كه

ت ساير افراد قوي

گيرد وقتي كه ي

  يست؟ 
اسمثل يا شبيه 

2
3

3

 ,− − 32 3
= +3 2 23

h =16 4
(x (x )+ + 6

2

(x )− =2 21
x+ + − +21 1

x −22 2

 رياض

سنجش دو

 
گذارند تا اين  مي

خالقي در متن،

كه» حدود كردن
 

ن و بازي كردن
 

عموالً نسبت به س

ق تجربه ياد مي
 

ة متن درست ني
شود م گرفته مي

(=32 23

))
x

×
= +

4 4

x k =24
x x+ = +22 2

x − =2 12 

    
 

. رست است
همديگر احترام

 . رست است
س يا وجدان اخ

 . رست است
 confine »مح

. رست است
تن، ورزش كردن

. ست استر
كنند معم ش مي

 . رست است
دك از طريق  كو

. رست است
ة موارد زير دربار

ها ياد گ در كتاب

 .رست است

)+ 32 3  

 .رست است

+12

x= 2  

x+ 2
x x − −2
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  حت مثلث

  حيط شكل
  حت شكل

x =215   

x −215   

  بع كوچك

AB = 5  

P(x) =   

x− +22   
(x −1 

( x− −2

x = 
1
2

x −=
−2   

f (x) =  
= +3    

x =2 3 

{f (a=   

a b+2 2  

{f (= −   

(( b,b−  
{f (= −   
{f (= −  

 

ationgroup

×= 6 8
احمس  2

x= مح  36
x= مسا  27+

x36

x = 36 

طول قطر مر  =

x =5 2 5 2

x− +22
1  

x+ −4 2  
) = 2 

) (≥ 21 

y = 2 

b b
( )

− = + =2 1 2
x b− +2  

b b = 3
x = ± 3

,b),(b,a ),2

ab= − 2
b,b),(b,b− 2

)),( b, )− ∈3
, ), ( , ),−3 3 3 9
, ), ( , ),−3 3 3 9

140(  

=8 24

x x+ − =2 29

x( x −15 36

x= 2

( ) =122 125

x+ −4 2 

=2     
x =1    

( x )− ≤22 1 

y  =  




=س سهمي   

f (x) = −
( ) +3 3

, ( ,a b )+2 21
a b + +2 2 2
),( , b ),(2 21 2
f b∈  = 3

, ( , ), ( , )118 9
, ( , ), ( , )118 9

22/5/00وبت اول 

x= 215

x
)

x

=
=  =

6




2  

= 

x −2 2

( x ) −2 1

( , )
 

1
2    

طول نقطه رأس  

x− + =2 3 
)( )− = −3

),( ,a ),(a,2

ab (= 2 
( ,b ),( b,−2

a = −3 3
), ( , ), ( ,−3 3 1
}) +3

15 
 

تابستانة نو(ساني 

 
=36 12

15 5



x +2 1   

) x= 2 2

b =  


−3  

),( , ab−3 1 2
(a b)+ =2 

),( , b )+ 23 1 2
3  

}, )18
+ + =9 18 9

  

وازدهم؛ علوم انس

=     

x − = 1 

})
a b + =

})

= 39

غير قابل قبول
  

  قابل قبول

سنجش دو

   

x = 1
2   

  .تابع است

a=  = −

    
 

 .رست است

 .سترست ا
.رگاه صفر شود

 .رست است

يك زوج مرتب ت
 .رست است

 .رست است

b−  

www.sanjeshse

در 2گزينه  .10

در 2گزينه  .10
بايد سود كا

در 1گزينه  .10

اي با ي رابطه
در 4گزينه  .10

در 1گزينه  .10
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  ب كيلوگرم
  زن مطلوب

ت و چـون   

×25 14   
×3 15   
−45 35   

x x+ +   
x =5 9  
, ,18 19 2  

, , ,1 4 9 15   

=   ميانه18

+16 2   

a+18   
( −σ =2 16 2

σ =2 16  

, , ,2 3 4 5   
  ها يانه داده

  چارك اول
  سومچارك 

  

, ,6 7 8  

x += 6   

(σ =2 6  

+σ =2 9  

  

ationgroup

مطلوب بر حسب

/(= ×25 وز 1

ت و كيفي اسـت

= 35 
= 45 

    =5 1  
x+ + + +1 2
x =18  

,د      ,21 22

, , , ,5 18 22 25
+ =8 22 22 

+ + +15 21

a= 2 
) ( )+ −22 2 2  

+ + +6 25

, , , , ,5 6 7 8 9
= 9 مي 

= 5 چ 
چ 15=

, , ,8 9 1 11
+ + + +7 8 9

7
) (− + −26 9 7

+ + + +4 1
7


140(  

وزن م= نماتوب 

/ ) =28 81

يري كمي نيست

داده جديد 5ع 
x x+ + +3

هاي جديد داده 

, ,3 37 42

 

a + +23 17
1

a = 2  
) ( )+ − +2 215 2

+ + +1 9 9
1



, , , ,1 11 12 1

  , 12
+ + +1 11 12

) (− + −29 8

+ + + =1 4 9

22/5/00وبت اول 

ن ×)حسب متر

گي  مقياس اندازه

مجموع 
x+ = +4 5 1

+ + +7 19 24

( ) (+ − +221 2 2

+ + +1 16 2

, , ,5 16 18 2

= =2 63 97
) (− + −29 9 9

7
=  σ28 47

16 
 

تابستانة نو(ساني 

قد بر ح2(

 نيست بنابراين

=1  

+ =25 2

) (− + −22 2 23
1

 


= =25 1 2
1





) (+ −29 1 9
7



σ = 2

وازدهم؛ علوم انس

پذير نا يا امكان
  .تيبي است

) (− + −22 17 2

/ → σ1 2

) ( )+ −2 11 9

سنجش دو

معن ها بي ير داده
تر   نتيجه كيفي

) ( )+ −2 22 19 2 

 /σ = 1 2  

) ( )+ −2 12 9

    
 

 .رست است

 .رست است
تالف بين مقادي
 كردن است در
 .رست است

 .رست است

( )+ − +2 224 2

 .رست است

   :خل جعبه

)2
 

www.sanjeshse
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رد 4گزينه  .10
محاسبه اخت
ك قابل مرتب

در 3گزينه  .1

در 1گزينه  .1

( )+ − 225 2

در 2گزينه  .11

هاي داخ داده
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% +3    
% −1    

=15 1
1    

×2 81

 

  

−16 12   

   

يكـي از  ـه     

همـين    به 
هـا    انسـان 

 دسـتبافت   

  درآمد  = 

   ي مستقيم
  غيرمستقيم
  ر اظهارنامه 
  د اقتصادي
 د اقتصادي

سـتفاده از     

ـاي منـابع     

 
  ها مشاهده

ationgroup

% %+ +2 8
% %− =85 15

x
x
 =12 1

 =8 16        

= 4

صـادي بـه مثابـ

ف كافي نيست،
كند تا عرفي مي

  
اي، فـرش د مايه 

ي فروخته شده

هاي هزينه =كاال 
هزينه غي =صت 

سود مندرج در 
, ,9 6    سود

, ,= 9 66 سود

ه كـار خـود و اس

ت آمـده از احيـ

 قدار يك متغير
غير به ازاي همة م

140(  

  .ت

% %+ +7 2
%

× =2 1 815
 

bتعداد اعضاي 

=

و پيشـرفت اقتص

 رسيدن به هدف
عهايي را م روش

. ي داشته باشد
كاالي سـرم ←

كاالي ×هر كاال 

ستقيم هر واحد ك
هزينه فرص 1=

=ود اقتصادي 
, (−     

, , −     

طبيعي به همـراه

دسـت صـوالت بـه  

مق
آن متغ بيشينة

22/5/00وبت اول 

ه متناسب است
  .ود

% %= 85

ل اعضا        

ت

=مودار راداري 

د، بايد به رشد و

تنهايي براي  به
ن و ارائه دين، ر

 
و ارزش اقتصادي

←اي، جرثقيل  ه

= قيمت ه 42

هزينه مس ×شده 
, , ,1 34    

سو =درآمد  −
, , ,5 32   
, , ,− 6 66   

 و محصوالت ط

 شده و يا محص

17 
 

تابستانة نو(ساني 

ايره با قطر دايره
شو ظر گرفته مي

تعداد كل

روي شعاع در نم

 و فرهنگي خود

ارد، اما عقل او
با ارسال پيامبران

 .)درست است
 و فروش شود و

كاالي واسطه ←

,×2 3   

 كاالهاي توليدش
ريال   
−) غيرمستقيم

,+1 34   
, ,= 3    

ار داشتن منابع

يل مواد حيازت

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

محيط دا.  ست
ساحت آن در نظ

ندازة آن مقدار ر

ستقالل سياسي
 

اي د هميت ويژه
هاي واقعي آن با

همة گزينه د. (د
د در بازار خريد

←يك اتومبيل 

, ,= 9 66  

,= 95  تعداد

هاي مستقيم و غ
, , )      

, ,       

سان با در اختيا
 

ز تركيب و تبدي

سنجش دو

شعاع متناسب ا
مسايره بر اساس 

ان

حفظ هويت و اس
 .سير توجه كند

ر زندگي فرد اه
دت بشر و نيازه
 و سعادت برسند

يعني بايد، است
 مصرفي، الستي

 )فصل اول -1

, ,6      

× =56 

ه مجموع هزينه(

ال ري
 

ء نام دارد كه انس
 . رساند يد مي

صنعت نام دارد از

    
 

 .رست است
ره با توان دوم ش
عي اندازه يك دا

 .رست است

 .رست است

 . رست است
 اسالمي براي ح
زارها در اين مس
سالم، اقتصاد د
نظر گرفتن سعا
متر به پيشرفت
هومي اقتصادي ا

كاالي ←يونز 
بخش ( تجملي

 . رست است
  )فصل دوم

ريال  

, , ,= 5 32 

)

. رست است
نوع توليد، احياء
طبيعي را به تولي
 نوع توليد كه ص

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11
مساحت داير

طور طبيع به
در 2گزينه  .11

در 1گزينه  .11

 

 
در 2گزينه  .11

جامعة) الف
ترين ابز مهم
از نظر ا) ب

دليل با در ن
با هزينة كم

كاال مفه) ج
سس ماي) د

كاالي ←
در 1گزينه  .11

ف -1بخش (
  )الف

  ب(
,ريال 

در 4گزينه  .11
اولين ن) الف

ابزار منابع ط
دومين) ب
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(  

 لـوكس و    
شـيب  . شـد 

نيز، مـردم  

  خالص ملي
= χ294   

  ص داخلي
=22 2 

  )صل اول

   2016سال 
  Aل كاالي 
  Bل كاالي 

   مت جاري
   2015سال 

  يمت ثابت
  يمت ثابت
  يمت ثابت

ري واگـذار   

  اي  ك توسعه
  ك تخصصي
  نك تجاري

  گذاري مايه
  

ationgroup

)فصل دوم -1ش 

ن كـاال، كـااليي
باشـ ت زياد مـي 

نبه آينده آن ل 

توليد ناخ= خلي 
xχ + 46
توليد خالص =ي 

x+ −48 57

فص -2بخش ( .د

 قيمت جاري س
=1 ارزش كل
= ارزش كل 2
به قيم 2016ال 

يمت ثابت در س

به قي Aل كاالي 
به قي Bل كاالي 

به قي 2015سال 

ن حال به ديگـر
  . د

بانك=  عه تعاون
بانك=  صادرات 

بانك=  بانك ملي
بانك سرم=  روپا

140(  

بخش(.ت نام دارد

ند، اصطالحاً آن
ده در برابر قيمت

نتقالظ ارزش و ا

زش توليدات داخ
= −294 46

ش توليدات داخلي
x =7 22

شده باشد يشتر

توليد كل به
× =65 65 
× =2 14 3 

كل در سا ليدتو
كل به قي توليد

= ارزش كل 5
= ارزش كل 2

توليد كل در س 

 خود را در زمان
عين باز پس دهد

ر در جده، توسع
ةبانك توسع

بانك ايران و ار

22/5/00وبت اول 

ده باشد، حيازت

دهن آن را تغيير
مل مصرف كنند

انداز و حفظ پس 

ارز+ ند هست رج
=ريال د 248

ارزش + كشور
− =191 29

بينرخ رشد تورم 

5  
,3 8  

+65 3   ت

) ت سال پايه
)  سال پايه 

= +25 2 

ر معيني از مال
ن را در زمان مع

  )ل دوم

 اسالمي مستقر

18 
 

تابستانة نو(ساني 

  . دآي  مي
وي آن انجام داد

 قيمت، مصرف آ
العم ست و عكس

   )ل سوم

و همچنينيگر 

ور كه مقيم خار
ميليارد
كخارجيان مقيم 

9ريال  ميليارد

رخ رشد آن از نر

, ,=8 37 3 

5×) ي  )قيمت
×12 )قيمت
=4 265 

د مقدارن قراردا
مال يا قيمت آن

فصل -2بخش (

توسعهبانك 

وازدهم؛ علوم انس

دست  در آن به
ن آنكه كاري رو

ترين تغيير در
متي تقاضا باال اس

فصل -1بخش .(د

ها به يكد يل آن
  )صل اول

يدات مردم كشو

ارزش توليد خ −

كه نرحبت كرد 

3  

قدار سال جاري
) ر سال جاري

5  

ن يكي از طرفين
شود كه عين م ي

( .شته شده است

سنجش دو

في يا مبادالتي
 از طبيعت بدون

 خاص با كوچكت
ريف كشش قيم
ال كم خواهد بود

 
ها و تبدي قيمت 
فص -2بخش .(د
 

ارزش تولي

−ك نه استهال

ش نقدينگي صح
 

= 25   )مق
= 24  )مقدار

 
ي است كه در آن
يرنده متعهد مي
عقد مضاربه نوش

    
 

جاد ارزش مصرف
 مستقيم انسان

 . رست است
 مصرف كااليي

اين تعر با.  دارد
ضا براي اين كاال

. رست است
ةيين و محاسب

كر مي ت مواجه
. رست است

 )فصل اول

هزين

 . رست است
توان از افزايش  مي

. رست است
 )فصل چهارم

 

 

. رست است
حسنه قراردادي
 مقابل، قرض گي
 اشتباه تعريف ع

 .رست است
 )فصل دوم

www.sanjeshse

طبيعي و ايج
برداشت) ج

در 2 گزينه .11
اگر افراد در
تجملي، نام

منحني تقاض
در 3 گزينه .12

تعي در تهاتر،
مشكالت را با

در 4 گزينه .12
ف -4بخش ( 

در 1 گزينه .12
فقط زماني

در 4 گزينه .12
ف -1بخش (

 :الف

  :ب

در 3 گزينه .12
الح عقد قرض

كند، در مي
؛1در گزينه

در 2 گزينه .12
ف -2بخش (

erv.ir
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هـا   ا بانـك  

حـدودي از      

. هـا اسـت   

ـ    زنـدگي   

ه وضـعيت    

 و مكـاني،             

، بنـابراين      

 ةكننـد  كس    

  . است شتر
 معيشـتي،  

  دهك سوم
  هك ششم
  هك هفتم
   دهك نهم

  ها ص دهك

  

ationgroup

 داراي اعتبار يـا

راق بهـادار تـا ح

كي از كارگزاري

اميـد بـه ـ  الن 

هـاي توسـعه ص    

 نهايـت زمـاني

د توجـه نيسـت

يـن امـر مـنعكس

بيشباالتر،  ةسران
سي به امكانات

سهم د − اول 
سهم ده −دوم 
هم دس − هارم

= −1 سهم

شاخص =

).  فهم هستند

  دهم
  اول

140(  

يا از افراددند و 

ري سـهام و اور

با مراجعه به يك »

سوادي بزرگسـاال

ـياري از شـاخص

ي، دينـي و در

انسـاني مـورد ة

فاوت اسـت و اي

وري با درآمد س
ر صورت دسترس

= سهم دهك 3
سهم دهك د =
سهم دهك چه=

− ) م دهك نهم

=

تاه و قابل كه كو

سهم دهك د
سهم دهك ا

22/5/00وبت اول 

كرد گذاري مي ه

گـذار ها و قيمـت 

»معامالتي ةشناس

نرخ باس ـ  ص ملي
  . س است

ـاد، از نظـر بسـ

 طبيعـي، انسـاني

ة شاخص توسـع 
(  

متف ه زمان ديگر

ي نسبت به كشو
ست كه حتي د

3 ك سوم
= ك ششم 7
=هفتم  6

ها به جز سهم ك

 = =22 112

بلك(ياب نيستند 

1(

19 
 

تابستانة نو(ساني 

ث را وارد سرمايه

ها ت مالي شركت

ش«گرفتن  داد، 

  . مدت است
ناخالص توليد: ل

حصيل در مدارس
نه چندان زيـ ةن

  . شود يه نمي
ـايي، سياسـي،

در... محيطي و
)فصل اول -3ش 

ا از يك زمان به

يزان فقر عمومي
مسكين كسي اس

(  

− سهم دهك 2=
سهم دهك4−

سهم دهك ه −
ع كل سهم دهك

ني و ديري ت طوال

(  فنون ادبي

وازدهم؛ علوم انس

از ارث ست آمده

سازي اطالعات ف
 

بورس بايد انجام

و فرايندي بلند
ين شاخص مثل
جدين شرايط تح
جود درآمد سرا

كشورها توصي ةم
اريخي، جغرافيـ

ي؛ ابعاد زيست م
بخش( . آن است

ه كشور ديگر يا

باشد، ميتر  پايين
م. دارد ر از فقير

فصل دوم -3ش 

= ك سوم 3
= شتم  7
− تم = 6 6

=1 )مجموع

ت و نيز جمالت

 علوم و

سنجش دو

 
دس ازها يا مال به

 بررسي و شفاف
 .كند گيري مي

گذاري در بو رمايه

 
كيفي و ـ كمي 

 تركيبي از چند
نام واج ثبت زان

ي است كه با وج
  )صل اول

واحدي براي هم
نـد وضـعيت تـا

  .كنند يين مي
لم و فناورين، ع

آ ن مناسبي براي
 

ت از يك كشور به

نه در كشوري پا
ادي وضعي بدتر

بخش( .هم ندارد

سهم دهك% = 
سهم دهك هش= 
سهم دهك هفت 

1 %− =84

 
هي مشهود نيست

    
 

. رست است
اند يم، افراد پس

  . رفتند
با) بورس(رمايه 

ها جلوگ د قيمت
ري كه براي سر

  )فصل سوم
. رست است

مفهومي ةتوسع
انساني ة توسع

ميزه آب سالم و 
 جمله كشورهايي

فص -3بخش ( .د
 . رست است

يشرفت الگوي و
ي گونـاگون مانن
ي پيشرفت را تعي
ن تغذيه، مسكن
شرفت، جايگزين

. رست است
 حداقل معيشت

  .يازها است
سطح درآمد سران
 در ادبيات اقتصا

ها را ه فاده از آن
 . رست است
 )فصل دوم

 5
 11= %

 12%
 6

. رست است
رات هيچ تشبيه

www.sanjeshse

در 3 گزينه .12
در قدي) الف

گر قرض مي
بازار سر) ب

نوسان شديد
كا اولين) ج
ف -2بخش (

در 4 گزينه .12
ت) الف

شاخص) ب
سترسي بهد
چين از) ج

مطلوبي دارد
در 2 گزينه .12

در مفهوم پي
هاي موقعيت
هاي شاخص

مواردي چون
شاخص پيش

در 3 گزينه .12
سطح) الف

تفاوت در ني
هرچه س) ج
مسكين) د

توانايي استف
در 1 گزينه .13

ف -3بخش (
  )الف

  )ب

 

در 3گزينه  .13
در متن عبار

erv.ir
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 استعاره از 

د كنايـه از   

 به ترتيـب  

ـان عربـي      

نـه  (نـد   سا

 ه و دمنه

ن لطيـف،  

يك جملـه  

ationgroup

ن سياه و سپيد

كـرد نتظـار مـي   

كاهي و عرفاني

كـم بـودن واژگـ

وه را به كمال رس

كليله: فني/ ر البرا

اشتقاق بين) ج، 

وازي با هم در ي

140(  

نز مرگ ـ موشا   

 ـ افتادن او را ان

 ) ان(نشانة 

  

هاي فك كه سبك

زبـان و ك گي ساد

 . ظ شده است

نصاري اين شيو

اال ةعد  االسرار و

  . خته است

)سجع متوازي( 

متوازن و متو ي 

22/5/00وبت اول 

 اژدها استعاره از

 نابودي داشتن

جمع موش با ن 

  . ي است

 . شده است

گشت، مشروطه

ظ شده است، ك

، س)هتري ـ شو 

ي متفاوت لحاظ

اهللا ان بدجه ع خوا

كشف: موزون / 

ي فلسفي نياميخ
  ) ورد غلط

خوانم، گويم) ي
  وع 

هاي  وجود سجع

20 
 

تابستانة نو(ساني 

ستعاره از دنيا ـ

ن كنايه از قصد
  . وند

) *ژدها ـ موش

 ديني و زردشتي
 . ي دارد

 در آن رايج نشد

هندي، بازگ) 4/ 

ها لحا ين سبك

مه(ر بودن لغات 
 

هاي لي با ويژگي

ـ خ) نه فنّي(ت 

)وي و سلجوقي

هاي مي و انديشه
دو مو(ت حسي 

 . اند ده

ميانيقافيه (جع 
ه ـ مجموع، مرفو

به عبارتي. شود

وازدهم؛ علوم انس

هارگانه ـ چاه اس
  » نگريست
ها بريدن يخ شاخ 

شو  دريافت مي
مار ـ اژ) ( دهان

  ، ب، هـف

ست، بيشتر آثار
هاي منثور جاي ه

 و اشعار و امثال

/ندي، بازگشت 

، براي اية ارسطو
. 

ي متمم، مهجور
 . راساني است

خراساني است ول

ون، آهنگين است

هاي دورة غزنو ثر

اي عرفاني، حكم
يري از تشبيهات

 
ر نظر گرفته شد

سج) ب، )ايشي
بت ـ وقت، پايه
ش ن محسوب مي

سنجش دو

  : گر
ره از طبايع چه

بن« :واژگان چون
يه از منتظر ـ بي

تاه و به آساني كو
پا ـ سر ـ: (وت

فال: ل عبارتند از

ي تأليف شده اس
ر ميان اندرزنامه

حات علمي طال
 

عراقي، هن) 2/  
 

ر براساس نظرية
.اند گذاري شده م

حرف اضافه براي
هاي سبك خر ي

يرمجموعة نثر خ

م ديگر نثر موزو

   
از جمله نث(هقي 

 
   

ها و با پيچيدگي
گي ش باشي ـ بهره

 . هاي ادبي ايه
مان درفكري توأ

 
  :ت

ناقص افز(وست 
قدم ـ روشن، ثا

يك سجع متوازن

    
 

هاي ديگ د گزينه
چهار مار استعا 

وكهن كاربرد * 
هان گشاده كناي

جمالت كو* ي 
انواع متفاو: ظيرن

 . رست است
ت در متن سؤال

  : د غلط
ه به زبان پهلوي
رخت آسوريك د

 . رست است
آوردن اصط) 1ة 

. رست است
  : د نادرست

هندي، بازگشت
. ست استر

شعر بندي براي
ف و موضوع نام

 . رست است
دو ح:  زباني بيت

 همگي از ويژگي
هر چند زي 4نة 

 . رست است
نام: ط عبارتند از

 ) يبدي
 . رست است
:ها  ميان گزينه

نامه، تاريخ بيه س
. رست است

:هاي نادرست ه
الم ساده است و
ح نشاط و خوش
در استفاده از آر

هاي ادبي و ف گي
. رست است

ه موجود در ابيات
دو  بين دست، 

وازنه بين دلت، ق
ع متوازي خود يك

www.sanjeshse

تشريح موارد
:استعاره) 1

*شب و روز 
ده: كنايه) 2

منتظر نابود
مراعات ن) 4

در 2گزينه  .13
موارد درست
اصالح موارد

آثاري كه) ج
متن درخ) د

در 1گزينه  .13
اصالح گزينة

در 3گزينه  .13
اصالح موارد

عراقي، ه) 1
در 4گزينه  .13

ب هفت طبقه
براساس هد

در 1گزينه  .13
ويژگي بارز

باشد كه مي
گزين: جه تو

در 2گزينه  .13
دو مورد غلط
ابوالفضل مي

در 2گزينه  .13
انواع نثر در

قابوس: بينابين
در 3گزينه  .13

اصالح گزينه
فكر و كال) 1
غلبه روح) 2
اعتدال د) 4

ويژگ :توجه
در 4گزينه  .14

تشريح آرايه
جناس) الف

مو) د، لطف
سجع :توجه

erv.ir
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متـوازن  : ق

ن در هـيچ    

  . زي دارند

   

 اميد گـل  
شتر اميـد   
ق اشـتقاق  

آرايـه  بـد،  
ي تكـراري  

فت حروف 

ationgroup

دوست، عشق: ج

نـاس ناهمسـان

عليم سجع متوا

.ي توأمان داريم

ع بلبل با عطر و
وگانه دارد كه بيش
 معشوق و عاشق

ر بيت كاربرد يا
هاي واژه(مسان ه

درياف براي. باشد

140(  

ج، مطرّف: ر آمد

جن) ب( گزينـة  

ب و تعظيم با تع

تالفي و افزايشي

   )تند

ل است، در واقع
ر بيت كاربرد دو

بين( قاشتقا  /

 به يك معني در
هجناس ) / ست

مت ب صا+ مت  صا

22/5/00وبت اول 

دربرآمد، ب* زن 

 و ضمناً جز در

ط منصب با مكتب

س ناهمسان اخت

  ) الفي

  ) توازي
  ) زي

  ) ي هستند
جع متوازن هست

ي گل يا بوي گل
ـ اميد و آرزو در

)اند  نمايي شده

اگر فقط: وجه
ت مطرح نشده اس

ص+ ت يا مصوت 

21 
 

تابستانة نو(ساني 

متواز: خار، پاي 

 مشترك است

بنابراين فقط. د

زينة پاسخ جناس

اختال(هم، ندهم 

سجع مت(هربان 
دو سجع متواز( 

گي سجع متوازي
همگي سج(جان 
  . د كرد

نا آرزوي لبل هما
 عطر و رايحه ـ
ل هر يك انسان

تو. ت ايهام دارد
ل عقلي در بيت

صامت+ مصوت 

  )ت
  ) صامت+ ت 

وازدهم؛ علوم انس

)بمطرّف، : ته

ها ف بين گزينه

ي باشدها متواز ع

داريم ولي در گز

ننه* نهم، دهم 

 (  
 ) ي

موليان، مه) وازن
بركش، دركش

همگ(كي، نازكي 
لب، ج* هرِ، سرِّ 

نيز موازنه ايجاد

ت بيدار شدن بل
بوي به معني( 

بلبل و گل(يص 

  : علت
اش در بيت گانه دو

نمايي محال زرگ

مل م صلي آن شا
  . جدا كنيم

مت صا+ مصوت 
صامت+ مصوت (

  )دة يك قافيه

سنجش دو

 . گردد
 

خت خته، دو اندو* 

شود سجع مطرّف
  

 الزاماً همة سجع
 . كند نه مي

مسان اختالفي د

ن) * افزايشي(م 
  ) اختالفي(ت 

)اختالفي(زمش 
اختالفي(مالش 

 
  

سجع متوهر دو 
ب* علَم، قلم ) ن

چابك* ن، سمن 
مه* دل، سر ) ي

ع نان در هر مصر

 
علّت(سن تعليل 

ايهام!) / ناقضي
تشخيص.) / ست ا

ع. باشد جود نمي
دليل كاربرد د به
هيچ بز(اغراق  / 

 
ست كه حروف اص
اقي را از قافيه ج

م(حروف اصلي  
حروف اصلي : ت

قاعد(رف اصلي 

    
 

گ جاد موازنه مي
. رست است

  : ها در گزينه
*توازي م: رقعه
   .مطرّف: ورده

ش كه مشاهده مي
.شود يافت نمي
 . رست است

ترصيع بايستي
ايجاد موازن 3نة 

 . رست است
ينه ها فقط ناهم

  : ها  در گزينه
ندهم، دهم* م 
تخت، بخت* ه 
حزمش، عز* ر 
جاللش، جم* ر 

. رست است
: ها نه در گزينه

ه(جوي، يار *  
سجع متوازن(ار 
چمن* يدن كچ
سجع متوازي(ر 

توان مي 3گزينة 
 . رست است

 : جود هاي مو ه
حس) ب بيخودي

عجب تن. ه است
 نظر شاعر بوده

(   
يگر در بيت موج

ب» بوي«واژة (ب 
)آيد ب پديد مي

  ) اند ي آمده
. رست است

اي است قافيه: فيه
 بايد حروف الحا
:ف الحاقي  يش
ف الحاقي   است

حر: ف الحاقي  آ

www.sanjeshse

نيز سبب ايج
در 4گزينه  .14

انواع سجع د
لقمه، ر) الف
گرفته، آو* 

طور ك همان
اي در گزينه

در 1گزينه  .14
براي ايجاد ت

گزين: توجه
در 1گزينه  .14

در همة گزي
انواع جناس

ننهم، نهم) 1
پايه، مايه) 2
پدر، پسر) 3
بشر، بصر) 4

در 3گزينه  .14
تشريح موازن

بوي، ياد) 1
نواي، نگا) 2
پريدن، چ) 3
مهر، شو) 4

در گ: توجه
در 2گزينه  .14

بررسي آرايه
خواب(تشبيه 

به خود آمده
و آرزو مورد
).وجود دارد

هاي دي آرايه
ايهام تناسب
ايهام تناسب
به يك معني

در 3گزينه  .14
قاف دوقاعدة 

اصلي قافيه
حروف: تر) 1
حرف: ـه) 2
حروف: ي) 3

erv.ir
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» يـش «ي  

هـا   مصـوت   

  . ت
توانند بـا   ي 

 يك و سه 

ــب    ــه ترتي

ationgroup

روف اصـليحـ ) د

ق دارد تفـاوت م

فيه درست است
 زلفك ـ رخ نمي

− −  

− −   

ن انتخاب گزينه

ــ  ــر ب ــاي ديگ ه

−  

140(  

وم به معني خود

 كه قافيه الحـاق

  . ست
اشتن الحاق، قاف
ن است كلمات

− − − 

− − − 

− −  
طلبين عزيز بين

ــه ــي در گزين ل

− − − − 

22/5/00وبت اول 

تهاي مصراع دو

جا از آن.  قافيه

ة يك درست اس
دليل دا ه ولي به
ها يكسان  پسوند

− − 

− − −  

− −  
در نهايت داوط. 

  قست

−  

ــزه اســت و. هم

  : هاي ديگر ه
− 4 (−

22 
 

تابستانة نو(ساني 

انت ي فاميل ـ در 

حروف اصلي) ش 

قافيه طبق قاعدة
روف اصلي قافيه
ي كه چون نوع

 

−) ب       

−) ب      

−) ب       −
سيار مفيد است

 . ند

ق  شِ 

  −

ــ ــدة ح ذف ههن
 

(− − و گزينه
− − − − 

وازدهم؛ علوم انس

ل به معنيراع او

ـُ ش، ـِ ش(قي  

 اصلي قافيه و ق
حر) ـُ ر، ـِ ر( ـ 

قيند جمع و الحا  
 

− −  

− − −  

                  

                   

−                
ت قوة شنوايي بس

شو خ هدايت مي

 عا  م 

 
−

 −  

ــد ده نشــان) ا ي
. اند عايت شده

− − − − 

 − − − −

 مي

سنجش دو

در انتهاي مصر( 

 
  : ها قافيه

 قافيه ـ ي الحاق
  . شود

حرف افيه ـ ي
فيه ـ ند الحاقي
 قافيه ـ ان پسون

 . درست است

   
− −  
− −  

− − − 

− − 

− − − 

− − −    

− − − 

− − − − 
تمرين و تقويت

ينة پاسخع به گز

  :  است

 هـَ  مر ن

− − 

ــا زا(صــورت  ه  ب
ر) بر آ و رد) ( ز
 

−(ؤال  − −

− − − 2(

    
 

جناس همسان
 )صامت

. رست است
ستي، نادرستي قا

كلمات: ـ كشي 
ش فيه نميستي قا

ي كلمات قاينـ د
 برند كلمات قاف
ـ رخان كلمات

لذا قافيه نا. وند
 . رست است
:ها يك از گزينه

− − − −

− − − 

− − − 

− − − 
 . رست است

  :ردان مو
−) ب  −

− − −  

− − 

− − − −
ت  سؤال در جهت

ند كه با تقطيع
 . رست است

راع به شكل زير

اين  مِ زخ

−  −

 . رست است
ــه ــة پاســخ ب ين

تيـ ر ان دا ) (د
. رست است

پاسخ و مورد سؤ

− − − − 

www.sanjeshse

خويش ج) 4
ص+ مصوت (

در 4گزينه  .14
بررسي درس

خوشي ـ) 1
سبب نادرس

ي ـاضح) 2
خورند ـ) 3
زلفكان ـ) 4

هم قافيه شو
در 1گزينه  .14

تقطيع هر يك
1 (−

2 (−

3 (− 

4 (− −
در 1گزينه  .14

بررسي اوزان
الف و ب) 1

−) الف) 2

−) الف) 3

) الف) 4
اين س: جه تو

مانن مردد مي
در 2گزينه  .15

تقطيع مصر

 زن  ب

 − 

در 2گزينه  .15
ــع گزي تقطي

بر اف كنـ د(
در 3گزينه  .15

پ  نةوزن گزي

1 (− −

erv.ir
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 بلند  8ـ 

 را ارزيـابي       
تا چه ... د، 

 30سـال   
 .كردنـد  مي

ن و شـيوة     

ران او فـرا       

يـي بـه دو   
 )58صفحة 

وين اداري، 

ـو سـپاهي     
 را تقويـت     

ختلفـي از   
12(    

ationgroup

تاه ـ كو 8) 4/ د 

و صـحت آنهـا 
اند سياسي داشته

120 و در هـر  
ماه سال اضافه م

ش راديـو كـربن

فرعـون و مـأمور

رايجسـت قـوة ا  
، ص6، درس  1 

جاد تشكيالت نو

ـور، از يـك سـ
خشـيدند و آن

ه شامل انـواع مخ
25، صفحة 13 

140(  

بلند 11 تاه ـ كو 

 ن عشق

 اعتبـار، دقـت و
ي، اجتماعي يا س

روز يـك شـبانه   
 ماه به دوازده م

اي ماننـد روش ته  
  )26 ه

چـرا از فرمـان ف

رياس. ... يي بـود 
تاريخ( .شدند مي

بود كه براي ايج

شـق مختلـف ك  
سـجام و نظـم بخ

يمت نبود، بلكه
، درس1تاريخ (

22/5/00وبت اول 

4) 3/ بلند  7ـ 

 ت محبوب 

 سطحي مدعيان

حقيق، ميـزان
چه گرايش ديني

  )5حة 

سـال ي 4ر هـر   
سال، يك 120 

 علمـي پيشـرفت
، صفحه3درس 

چـون و چ ت بـي 

هاي اجرا ي مقام
 تكرار انتخاب م

نظيري ب ي و كم

ط خود بر منـاطق
را انس) سـاالري  ن 

قي گرانتجملي و 
( .شد صنعتي مي

23 
 

تابستانة نو(ساني 

تاه ـ كو 4) 2/ د 

 و دل در خدمت

خت شنا) 3/ ق 

منابع و اسناد تح
اند، چ ساني بوده

، صفح1، درس 

گرفتنـد، در  مي
بعد از هر شكل،

هاي ني از روش
، د1تاريخ ( .نند

آنان را به اطاعت

مجلس و شماري
 يك سال بدون

، اقدامات اساسي
8(  

 نظارت و تسلط
ديـوان(ت اداري  

صر به اشياي تجح
مي و توليدات ص

  )1(تاريخ 

وازدهم؛ علوم انس

بلند 7تاه ـ  كو 4

جان) 4/ عاشق 

پاري در ره عشق

س از شناسايي
ن منابع چه كس

1تاريخ ( .اند شته

روز شبانه 365 
اي رفع اين مش

 سن آثار باستان
كن استفاده مي» 

هاي ديني آ وزه
   

ت، شامل چند م
جلس سنا براي

 در تاريخ ايران،
5، صفحة 9س 

و افزايش دامنة
ديگر تشـكيالت

   

ه، محدود و منح
 كشاورزي و دام

ت

سنجش دو

 
4) 1 :د در موارد

 

خبري عا خود بي
 

سپ جان) 2/ چيز 

، پژوهشگر پس»ع
ند كه نويسندگا
ت و صداقت داش

وستايي، سال را
بر. افتاد قب مي

15( 

گذاري و تعيين
آرگون –تاسيم 

آمو. بر بودند مان
 )40صفحة ، 4

ساختار حكومت
ميان اعضاي مج

 داريوش بزرگ
، درس1تاريخ ( .د

ور ايجاد تمركز و
ادند و از سوي د

)103، صفحة 

ت مانند گذشته
وب، محصوالت

    
 

. رست است
تاه و بلند اي كو

. رست است
  :هاي ديگر ه

از خ) 2/  عاشق 
. رست است

  : ها ت گزينه
چ حبوب بر همه

  .رست است
شناسايي منابع«

كن ًال بررسي مي
ل رويدادها دقت

  .رست است
شماري او در گاه

 سال حقيقي عق
5، صفحة 2رس 

  .رست است
گ سان براي تاريخ

پت«ي موسوم به 
  .رست است

دمي صبور و فر
4درس ، 1تاريخ 

  .رست است
رم، س يساساون 

شد كه از م طا مي
  .رست است
ادةالع هرت فوق

تصادي انجام داد
  .است ترس

ساساني به منظو
رومند تشكيل دا

11، درس 1يخ 
  .رست است

، تجارتامنشيان
مانند فلزات و چو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
ها تعداد هجا

در 3گزينه  .15
مفهوم گزينه

وفاداري) 1
در 4گزينه  .15

مفهوم درست
برتري مح) 1
  
   

   
در 1 گزينه .15

«در مرحله 
كند؛ مثال مي
دازه در نقلان

در 4 گزينه .15
از آنجا كه د

روز از شبانه
، در1 تاريخ(

در 1 گزينه .15
شناس باستان

تري پيشرفته
در 2 گزينه .15

مصريان مرد
ت( .خواند مي

در 3 گزينه .16
اساس قانو بر

كنسول اعط
در 2گزينه  .16

اهميت و شه
نظامي و اقتص

در 3گزينه  .16
پادشاهان س
دائمي و نير

تاري( .كردند
در 4 گزينه .16

در عهد هخا
مواد اوليه ما
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پادشـاهان  
 شـمردند  ي    

رمـانروايي   
 )132ة 

ت كليـدي  
ل كـاهش   

تـري   ـخص 

هـاي   وهش   
روش (ـات  

دها انجـام  

اني دارنـد   
ت كاكـان،  

ت و همـين       
شـمالي يـا   

 را نيروها 
 نيروهـاي  

 بـراي  يط 

 امـا  ريزد؛ 
ه سياسـي     

 آب تمام 
كشـورمان   

ationgroup

پ. كردنـد  ي مـي 
د را محتـرم مـي

حـت فرهـاي ت  ن
، صفحة14رس 

االتؤسـ  بـراي  ن 
دليـل بـه (  چـرا   

پاسخ مشـخ ،)ني

ور كلـي در پـژو
آوري اطالعـ مـع    

ي و ارائه پيشنهاد

يكسـا منشـأ د،  
شت نهاوند، دشت

هم نشـده اسـت
دام از سواحل ش

پشتيباني از و ه
بـراي  بت بـاال 

شـراي كردسـتان 

مي  همسايگان
داخـل محـدوده

كه كشور از تي
حدوده سياسـي ك

140(  

گيگونـاگون زنـد     
 حكومـت خـود

 كه در سرزمين
، د1تاريخ ( دند 

بنـابراين .ر است
سؤاالت كليـدي

باغداران ايرانرد 

طـو بـه . ي شـود   
ين فرضـيه، جم

گيري ت، نتيجه

انـد شـكيل شـده      
دش( اند يل شده

 مرطـوب فـراه
كد تواند در هيچ ي

البسه نظامي، ت
رطو و دما شور،

و ك آذربايجان ل

و مشترك با ف
هـا در د  حوضـه 

مساحت يعني: ي
ها در داخل محد

22/5/00وبت اول 

گ و اعتقـادات گ
عقايد اقوام تابع

نيان و مردماني
ني خود آزاد بود

پذير  زمان امكان
ساما براي . نمود
عملكر(كسي  چه

ه دقـت بررسـي
سـپس تـدوي. د    

 پردازش اطالعا

 يـك فراينـد تش
ي متفاوتي تشكي

ي صعود هـواي
الف دمايي نمي

تجهيزات و ها يك
كش  جنوب و رب
مثل غربي، و لي

اطراف درياهاي ه
 از مساحت اين

داخلي آبريز وضة
ه  حت اين حوضه

24 
 

تابستانة نو(ساني 

عدد بـا فرهنـگ
ند و فرهنگ و ع

ايرا. ديني بودند
نجام مراسم دين

جا و همه  همه
 دقيقي مطرح ن

و چ) ضعيت كشت

هاي پژوهش به م
ش بررسـي شـود

،)ها خي پژوهش

هـايي كـه از ت
كه از فرايندهاي

ط مصاعدي براي
بنابراين اختال. ت

تاكتيك نظامي، ي
غر  جنوب هاي ن
شمال مناطق در 

  
به آن رودهاي ب

ه باشيد بخشي
حو )ب .رار دارد

همه مساح .شود

ي ايرانرافيا

وازدهم؛ علوم انس

ها و اقوام متع وه
گذاشتن  آزاد مي

 
سياست آزادي د
يش خدايان و ا

150(   

ع باغداري، در ه
توان پاسخ نمي 

كنترل بهتر وضع

ي هريك از گام
يشـينه پـژوهش
ميداني براي برخ

ته باشيد دشتش
هايي ك و دشت) 

الي ايران، شرايط
منطقه شده است

    .اهم سازد

هاي طرح كه ست
استان در مهرماه،

دوره مينه در

:است نوع دو ما
آب كه كشور از 

توجه داشته .رند
كشور همسايه قر

مي داخلي هاي
    

 جغر

سنجش دو

هخامنشيان، گرو
ي از دين خود

   )131ة 
نشيان، حامي س

كردند، در ستاي ي

و  148، 145ة 

ل اين كه اين نوع
)چه موقع(مان 
ك( چطور، )كشت

لويت زمانيوست ا
له و پيئيان مس ب

ها و روش م هش

ها، توجه داش شت
)شت ارژن فارس

  .  دارند
 

شماالف سواحل 
دن هوا در اين م
 شدن هوا را فرا

اس عواملي از باال
م تا ارديبهشت 
 كه در صورتي 

   .است طلوب

م كشور در آبريز
مساحتي يعني 

گير مي قرار اده
خشي ديگر در ك

ه درياچه وارد و 
). فالت مركزي

    
 

  .رست است
هناور حكومت ه

مردم را در پيروي
، صفحة14رس 

ز همانند هخامن
كاني زندگي مي

  .رست است
، صفحة16رس 

  .رست است
دليل اي به لخانه
و زم) كجا(كان 
ترل بهتر ك و كن
 . شود

  .رست است
ت الزم اسسؤاال 

بتدا الزم است ب
 براي همه پژوه

  . رست است
پيدايش دش نشأ

ت كرمانشاه و دش
متفاوتي منشأ 

  .رست است
وبي ايران برخال
جب شرجي شد
ن زمينه شرجي

  .رست است
ب رطوبت رايدا 

از. دهد مي قرار
.شود مي ساز كل

مط نظامي وهاي
  .رست است
آ هاي شه، حوضه

:خارجي آبريز 
استفا مورد سير،

جريان دارند و بخ
دارد جريان شور
مانند حوضه(د 

www.sanjeshse

در 1 گزينه .16
در قلمرو په
هخامنشي م

در، 1تاريخ (
اشكانيان نيز
حكومت اشك

در 2 گزينه .16
، در1تاريخ (
   

 
در 2گزينه  .16

در كشت گل
مربوط به مك
مصرف آب
ش تعيين مي

در 4زينه گ .16
گونه در اين

جغرافيايي ا
اي كتابخانه

   .شود مي
در 1گزينه  .16

مندر علل و 
دشت ماهي(

)دشت لوت
در 3 گزينه .16

سواحل جنو
موضوع، موج
جنوبي ايران

در 1گزينه  .17
هواي و آب

ق تأثير تحت
مشك نظامي
نيرو فعاليت

در 2زينه گ .17
براساس نقش

حوضة )الف
طول مس در

كشورمان ج
كش رد ها آن

جريان دارند
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بـه سـاير      
كشـورهاي    

شهرسـتان   
يـن ميـان   
اراي چنـد     

  

واند صورت 
توانـد در   ي   

جنـوبي يـا     

 از و هنـد 

 اراده هي،

 يـا  ريـزد  

 يا كالن و 

 .د

ationgroup

از يـك مكـان. 
هنـگ و زبـان ك

تـابع ش ن است و
در اي. شود ره مي

د هـر اسـتان دا

تو يي خاصي مي
ير اسـت و نمـي
ه در سـواحل ج

د انجـام مـي   ن

 .يد
آگا با انساني اد

فرومـي  آن عيِ

خرد اجتماعي 

كردند مطرح را 

140(  

...زبان، مذهب و
رهار باشد و بر ف

 از يك دهستان
مدير ادار ط يك

ه داشته باشـيد
    ...ست و 

ياييهاي جغراف ض
پـذ اي امكان يژه
هايي است كـه ت
 

آ غيـرارادي  و ي

بينديشي »يگران
افر كه جا آن از 

اجتماع جهان د،

هاي پديده بر د

ها نگفره ساير

22/5/00وبت اول 

 موضوع مانند ز
ثيرگذأرهنگي ت

ش داراي بيش
هر كدام توسط. 

توجه .باشد را مي
خش همجوار اس

   :يد

ه است، در عرض
 آب و هوايي وي

گيري از فعاليت ي
  .ستگي ندارد

   

ارادي هاي پيامد
. 

دي« واژة به شتر
و آورند ميجود 

ساز منتقل بعد 

خود اثرگذاري ن

س از آن سادة صور

  

25 
 

تابستانة نو(ساني 

كه طي آن يك
واند در پخش فر

ن است و هر بخش
شود تشكيل مي

 لحاظ اداري دار
ن داراي چند بخ

دقت تفسير كني

ع طبيعي وابسته
سيري در نواحي
عه صنعت ماهي

مطلق كشور وابس

   انسان د
ديگران به سته

پ به توجه با را د
.كنند دداري مي

بيش كمي است م
وج به يكديگر با 

 .ند

نسل به را آن د

ميزان فهم كالن،

تص و غرب هنگ

)1( شناسي عه

وازدهم؛ علوم انس

 فرايندي است ك
تو هاجرت نيز مي

ت و تابع استان
رافيايي معيني ت
سله مراتب را از

ين هر شهرستان

عداد شهرها، به د

 اول كه به منابع
هاي گرمس  ميوه

در مقابل توسع 
د و به موقعيت م

خود به وابسته 
وابس ارادي پيامد 

خود هاي كنش 
خود شان طلوب

الزم اجتماعي، ش
ارتباط در ها ان
هستن معنادار ي

نتواند يا كند ظ

ك و خرد به ماعي

فره خودمداري 

جامع

سنجش دو

ه پديده پخش
ر اين اساس مها

  . شد

ز يك بخش است
س محدوده جغر
ي باالترين سلس

همچني. است )م

شتر و مقايسه تع

 
ي به ويژه از نوع
ش شتر يا كشت
.شور انجام شود
 توسعه پيدا كند

 
ارادي پيامد: ون
:دهد نمره مي و

آدميان موارد، ز
نامط هاي پيامد ل
كنش تر عميق ت

انسا را جتماعي
اجتماعي هاي ده

حفظ را خود نگ

اجتما هاي پديده

به انتقادها رين

    
 

  .رست است
دهم خوانديم كه

بر. يابد ترش مي
ثير داشته باشتأ

  .رست است
ن داراي بيش از
قسيمات براساس
تشكيالت مركزي

مكنار ه(همجوار 
  .رست است

را براي فهم بيش

 . رست است
هاي اقتصادي ت

وان مثال پرورش
 آب و هوايي كش

د به شكلي توان

 .رست است
آزمو هاي رسش
او تالش با اسب

  .رست است
از بسياري در: ل
دليل به ها كنش 
شناخت براي: وم
ا هاي پديده: وم

پديد كنند، ل مي
  .رست است

فرهن نتواند نسل
   .شود ي

  .است رست
پ بندي تقسيم د
 .ها است آن 

  .است رست
تر مهم از يكي ن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
در سال يازد

ها گست مكان
مهاجرپذير ت

در 1گزينه  .17
هر شهرستان

اين تق. است
پايتخت يا ت
شهرستان ه

در 1گزينه  .17
جدول زير ر

در 3گزينه  .17
برخي فعاليت

عنو به. گيرد
همه نواحي
شمالي مي

  
 

در 4گزينه  .17
پر به ـ پاسخ
متنا ـ استاد

در 2گزينه  .17
اول ـ قسمت

برخي انجام
دو ـ قسمت
سو ـ قسمت

عمل هدف و
در 1گزينه  .17

ن يك هرگاه
دگرگون مي

در 3 گزينه .17
فوايد از يكي

از اثرپذيري
در 2گزينه  .18

شناسان مردم
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 .گويند  مي

 آن در كه

 جهـان  در

. 
 تقابل در 

د و جهـان   
 .جر شود

ي خـود را  

سـي برتـر     

 .ر ساخت

 قـدرت  ل 

  .دهد مي

 فـداكاري  
 و كمتـر  ي 
 جمعيت، 

ationgroup

اجتماعي آرمان 

 .دهند ش مي

ك جهاني با را ها

د مـوقعيتش  بـا 

.ندشو نمي اخته
ها ارزش و عقايد

يابـد تـداوم مـي   
منج »زل فرهنگي

هاي اجتماعي ش

قتصـادي و سياس

ي فرهنگي دچار

اعمـال سياسـت، 

شكل م »سياسي

و ايثـار  محبت،
فرزنـدآوري به ه

كاهش ي جبران

140(  

هستند، ها آن به

كاهش را خود عة

 آشنايي ترين هم

ب تـدريج  بـه  و د 

شنا رسميت به 
ع با كه را زندگي

ن اجتمـاعي تـا   
تزلز«تواند به  مي

ع از عقايد و ارزش

رعوب قـدرت اق

  .د

را به خودباختگي

س يعنـي  آيـد؛  ي 

س نظام« به دارد،

م گرو در دآوري
كه يابد هش مي

براي امعجو ين
. 

22/5/00وبت اول 

 .است ماعي
  .است

ب رسيدن خواهان
 .كرد ي

جامع آرماني و ي

مه و اولين يند،

آمـوزد را مـي  ن

كنند نفي را ان
ز از ييها شيوه و

هـاي يـك جهـ 
اين وضعيت م .هد

وان حفظ و دفاع

 
ه دليل اينكه مر

نامند  زدگي مي

يت مسلمانان ر

پديد مـي »ياست

د وجود جتماعي

فرزند و خانواده 
كاه ايثارگري و 

ا اكنون هم .مد
. قرار داده است

26 
 

تابستانة نو(ساني 

اجتم جهان در د
ا اخالقي و واني

خ اجتماعي جهان
ارزيابي آن هاي ن

واقعي قلمرو يان

بي خانواده مي در

آن در زندگي يوة
 .شود

انسا الهي و عالي
و دهد رخ ماعي

 .د

ا عقايد و ارزش
 خود سامان دهد
ان اجتماعي، تو

.كند ي عمل مي
ا جهان غرب، به

ن غرب را غرب

هايي از ذهني ش

سي« يابد مانساز

اج جهان هاي ت

قوام زيرا است، 
محبت اين ذت،

انجا جمعيتي مي
خود كار دستور

وازدهم؛ علوم انس

  

فرد عضويت و ش
رو هاي ويژگي و 

ج يك اعضاي كه
آرمان پرتو در ن
مي صلةفا كنند، 

د كه ماندگاري و

شيو اجتماعي، ن
ش آشنا مي دارد،

متع ابعاد كه يي
اجتم جهان بول

شود منجر مي ي

دگي ناسازگار با
ر اساس فرهنگ

آيد كه جها  مي

ه روش تقليدي
، در رويارويي با

  .فتار شدند
بي در برابر جهان

ها، بخش  رويارويي

سا معين  هدفي
 .ت
سياست اعمال ي

جددمت جتماعي
لذ و اصالت رايي
ج چالة در جوامع

د در را مهاجران

سنجش دو

  
عقالني و حياني

نقش همان ويت
نفس همان يت

ك مشتركي هاي ش
توا را مي تماعي
عمل خود هاي

و اساسي هاي ش
 .كند

جهان در شاركت
د عهده بر كه ي

هاي هويت عنوي،
مقب مرزهاي از ن
فرهنگي تعارض 

 همان شيوة زند
ي اجتماعي را بر
ر جايي به وجود

عي خودباخته به
جوامع غيرغربي،
گي فرهنگي گرف

ي جوامع غيرغربي

ب در نخستين

رسيدن به راي
است هدف به ي

براي كه كارهايي

اج جهان نشانة 
فردگر دليل به 
ج اين افتادن رو

م پذيرش چنين

    
 

  .است رست
آهنين قفس: ل
وح علوم افول: م

 . رست است
هو اجتماعي بعد
هوي نفساني بعد

  .رست است
ارزش و اهداف ة
اجت جهان هر ي
ه آرمان مطابق ي

  .رست است
آموزش با فرد: ل
ك است، پيدا مي 

مش براي فرد: وم
و تكاليفي حقوق 

  .رست است
مع و دنيوي هان
بيرون هويتي ت

به بياورد، دنبال
  .رست است

رض فرهنگي يا
هاي ي تواند كنش

يت فرهنگي در
 .د

  .رست است
جهان اجتماع: ل
بسياري از ج: وم

د، به خودباختگي
خودباختگي: وم

 .رست است
و نظامي غرب سي

  .رست است
بر قدرت هرگاه 
دستيابي براي ،ته
سازوك مجموعة: 

  .رست است
و شاخص ،عيت

متجدد جهان ر
فر و جمعيت يد
همچ و تشويقي ي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
اول عبارت ـ
دوم عبارت ـ

در 4گزينه  .18
ب از ـ منظور
ب از ـ منظور

در 3گزينه  .18
مجموعة به ـ
هاي واقعيت ـ
مردمي اگر ـ

در 3گزينه  .18
اول پرسش ـ

شده متولد
دو پرسش ـ

و اجتماعي
در 1گزينه  .18

جه يك در ـ
تغييرات اگر ـ

د به هستند
در 4گزينه  .18

گاهي تعار ـ
اجتماعي نمي

بحران هوي ـ
داشته باشدن

در 2گزينه  .18
پرسش اول ـ
پرسش دو ـ

غرب گشتند
پرسش سو ـ

در 3گزينه  .18
سياسقدرت 

در 4گزينه  .18
:اول قسمت
يافت سازمان
:دوم قسمت

در 2گزينه  .19
جمع كاهش
د ولي است

شدي كاهش
هاي سياست
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كنـد، امـا    ي 

ي ظـاهري   

» يك خـدا  

ق مشـترك     
  .لق است

ت از نتيجه 

نتيجـة  . ود 
ز استقراي 

 قضـيه بـه      
  .شوند

زئي كـاذب  

ationgroup

ر را رعايت مـي

توسل به معنـاي

شـري« .ود ندارد

ت امـا مصـداق
 و خصوص مطل

ستدالل، مقدمات

شـو  استفاده مي
توضيح مطالب ا

بـودن موضـوع
ش ليه تقسيم مي

 و اگر قضية جز

140(  

شد و قواعد تفكر
  .ن است

  .ل وجود دارد

؛ يعني مغالطة ت

ن در خارج وجو
  .رد

اسـت اعتسزاي 
و اتومبيل عموم

  .ست

ه در اين نوع اس

 قوي و ضعيف
راي آموزش و ت

جزئي يا كلـي ب
ر، به جزئيه و كل

تماً صادق است

22/5/00وبت اول 

انديش طبيعي مي
درست انديشيد

  .دارد

زينه ها استدالل

 كار رفته است؛

داق ديگري از آن
عدد خارجي دار

.  

جزئي از اجز ربه
 رابطه ماشين و

  .ت

خفاش مفهومي اس

ستقرايي است كه

ها از اصطالح ل
در علوم بر. ست

  .ن است

شوند و براساس ج
 كلي بودن سور

د، نقيض آن حتم

27 
 

تابستانة نو(ساني 

ن انسان بطور ط
 آموزش شيوة د

ب در آن وجود د

ت، اما در ساير گز

اللت التزامي به

صدمجي است و 
مصاديق متع» سم

هوم جزئي است

قرع. ركي ندارند
يز، تباين است،

ي نيز تباين است

تعريف خفديق و 

سام استدالل اس

تداللايج اين اس
 تعميمي كلي ا

ج بهترين تبيين

ش به تقسيم مي
راساس جزئي يا

 اول كاذب باشد

 منطق

وازدهم؛ علوم انس

آيد، ذهن اهم مي
هدف اول منطق

ت صدق و كذب

 استدالل نيست

دال طابقه به جاي

ك مصداق خارج
جس«ي ندارد و 

ستند، چين مفه

چ مصداق مشتر
 چرخ و فرمان ني

 تهراني و اروپايي

طريق ذكر مصاد

د دارد كه از اقس

دربارة نتا. يست
نتيجة استقراي

استنتا 2 گزينه 

به موجبه و سالب
اي محصوره، بر

ست و اگر قضية
  .ذب است

سنجش دو

ز علوم ديگر فرا
ه. انديشد ت نمي

ري است و قابليت

صديق است ولي

داللت مط، »شود

ه فقط داراي يك
چ مصداق خارجي

، مفهوم كلي هس

ن است چون هيچ
مرغ و رغ و تخم

رابطة.  هستند

 تعريف گاز از ط

رين تبيين وجود

تمثيلي يقيني ني
جزئي است ولي ن

  .د

راي تعميمي و

بت يا كيفيت، ب
قضايا. شوند  مي

 موجبة كليه اس
آن نيز حتما كاذ

    
 

  .رست است
راي بناي تفكر ا
ي همواره درست

  .رست است
يك جملة خبر 

  .رست است
ن گزينه يك تصد

  .رست است
ش افتتاح مي«نه 
  

  .رست است
وم كلي است كه
ي است كه هيچ

  .رست است
، حديثي و علم،

  .رست است
تباين ه و ساعت

، مرغطة آب و يخ
  .رست است

ن مفهوم جزئي
  .رست است

 لغوي يا لفظي،
  .رست است

نه استنتاج بهتر
  .كنند بي مي

  .رست است
راي تعميمي و ت
مثيلي همواره جز

شود  استفاده مي
  .رست است

استقر 3و  4ينه 
  .رست است

ملي براساس نسب
محصوره تقسيم

  .رست است
ة سالبة جزئيه،
 كليِ متداخل آ

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .19
مواد الزم بر
بطور طبيعي

در 4گزينه  .19
،»او شنيد«

در 1گزينه  .19
محتواي اين

در 4گزينه  .19
در اين گزين
.وجود دارد

در 1گزينه  .19
مفهو» خدا«

مفهومي كلي
در 3گزينه  .19

پيامبر اكرم،
در 2گزينه  .19

قربهعرابطة 
و رابط. ندارد

در 1گزينه  .19
ايران و تهران

در 2گزينه  .19
تعريف عنقا

در 4گزينه  .2
در اين گزين
حمايت نسب

در 1گزينه  .2
نتايج استقر
استقراي تمث
تمثيلي نيز

در 1گزينه  .20
محتواي گزي

در 4گزينه  .20
قضاياي حمل
شخصيه و م

در 1گزينه  .20
نقيض قضية
باشد، قضية
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هـد بـود و   
در صـورت    

 صاديق فلز
 در مقدمة 

كـه  . سـت    
اين شـكل  
ـن قيـاس       

  .ت

   .نمايند مي

  

 قضاوت ي

 بينـي  يش

 بـا  ارهمـو 

ationgroup

لوم خواهنـامع » 
 آن اسـت كـه د

مص از طال يعني 
است ولي »خاك

 امـروز شـنبه اس
قياس به ا) 4(نه

پلم دارد، كـه ايـ

 به كار رفته است

م آموز اد به دانش

ديني و ارزشي ي،

پي در و كنند مي

هم علمـي  روش 

140(  

ب الـف نيسـت  
متداخل ،»ست

،»فلزات استز 
از خ«وسط  حد

د، پـسمعه بـو 
در گزين. ر است

وانـد پـس ديـپ

ل به احساسات

نمرة زيا اي دادن

اخالقي مسائل ة

م سازي فرضيه ن

  

،)يشناسـ  روان

22/5/00وبت اول 

بعضي ب« د پس
هيچ الف ب نيس

از طال«، 4گزينه 
، ح»ز خاك است

  .لبه باشد
  .شت

ديروز جم.  است
تالي و معتبر فع

خو مـي  اه درس

توسل) 4(گزينه 

برا يا دبير، مدرسه

  )2س 

دربارة بتواند هتر

نوجوانان كه عنا

تعميم قابل غير

  .است مند ده
ر موضوع( انسان

  )1س 

28 
 

تابستانة نو(ساني 

الزم الصدق ندارد
ه«و قضية .  بود

  

در گ. ظي نيست
انسان از«، 3نه 

  .شده است

صورت سال هجه ب
عتبر نخواهد داش

  .نفي است

بود امروز شنبه
اس استثنايي رف
ميا در در دانشگا

نمايي و در گ رگ

كادر مد انع كردن

درس( .است طي

به فرد كه شود ي

مع اين به گيرد؛ ي
 2( 

غ و شخصي ـ2 

قاعد و منظم ي،
ا به مربوط هاي

درس(.شود مي ق

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

عكس مستوي ال
 و كاذب خواهد
.ن نامعلوم است

ت مشترك لفظ
اما در گزين .ست

وسط رعايت نش 

بايد نتيج ، است
اي مع نتيجه ،ست

داراي عالمت من

گر ديروز جمعه ب
قيا )3(و گزينه  

كيم. ديپلم دارد

مغالطة بزر)3(ه 

يا قا ر وادار كردن

محيط عامل يك 

مي باعث جواني 

مي شكل فرضي
درس( .برند مي

دروني درك بر 

 

عادي فرد رخالف
ه پژوهش چيدگي

اطالق حافظه و 

 روان

سنجش دو

ع. صادق باشد »
قيض آن استن

آنكلي متداخل 

استكه حد وسط 
ط رعايت شده اس
ده و شرايط حد

 مقدمات سالبه
مقدمه سالبه اس
 هر دو مقدمه د

اگ.  صورت است
م و معتبر است

 درس بخواند، د
  .تبر است

در گزينه ،ن چاه

سعي در ،ساسات

يادگيري و ست
 

و نوجواني دورة
  .شان دهد
ف تفكر وجواني،

م بهره مختلف ي

مبتني ـ1: ك 
  منطق ر

) 1درس( تكرار

بر ها، پديده و ل
پيچ نيز و خالقي

 . ت
ادراك توجه، ي

    
 

  .رست است
» الف ب نيست
ن ،»لف ب است

قضية ك جزئي، 
  .رست است

ك »شير«، لفظ 
وسط شرايط حد

به تنهايي آمد »
  .رست است

چون يكي از )1
چون هر دو م )2
وسط در حد )3

  .رست است
به اين ص) 1(ينه 

نايي وضع مقدم
سي در دانشگاه

ع مقدم و معتض
  .رست است

مسموم كردن) 2
  .رست است

ت با توسل به احس

  .درست است
اس زيستي عامل

 .درست است
د در شناختي ع
نش تري دقيق ش
نو دورة در بار، ن
هاي احتمال از ت

 .رست است
سلوك و سير بر ي

بر مبتني :ندانه
ت قابل و عيني: 

  .درست است
مسائل با انشمند
اخ مسائل عايت
است مواجه هايي
فرآيندهاي به ايه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
بعضي«اگر 

هر ا«قضية 
صادق بودن

در 3گزينه  .20
،1در گزينه 

پس ش ؛است
»خاك«دوم 

در 4گزينه  .20
1(در گزينه 
2(در گزينه 
3(در گزينه 

در 2گزينه  .20
محتواي گزي
قياس استثن

اگر كس :بوده
استثنايي وض

در 1گزينه  .20
2(در گزينه 

در 2گزينه  .2
در اين عبارت

  

د 2گزينه   .2
ع يك رسش

د 3گزينه   .21
سريع رشد ـ

واكنش و كند
يناول براي ـ

موقعيت يك
در 1گزينه   .21

مبتني شيوة
ردمنخ شيوة
علمي روش

د 4گزينه   .21
دا مواجهة ـ

ر دليل بهـ 
ها محدوديت

پا شناخت ـ
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 ديگـران  ت 

 )5س

  .باشد ي
 و هـدف   

 را آن يـد 

قـرار   آن ه 
 اي كيسه 

 از را خاص

بازشناسـي  

 و ت دارد

  

ationgroup

اسـت بهتر حله

درس(.است راري

مي درست رد و 
ايجـاد شـامل  ي 

جد ابعـاد  جـه، 

شـبيه محرك يا
روي خاصي كار
خ خودكار آن ًال

با و وريآيـاد  در

مد بلند و حسي 

140(  

مر اين در. شود

 .يم
تكر مطالعة نيز گر

هدف محرك ن
شـناختي روان  

نتيج در و كنـد  ي

ي محرك همان 
خودك تجاري نام

احتماال خودكار، 

د نـاتواني  يعنـي 

حافظة بر اللت

22/5/00وبت اول 

ش نمي منجر ست

باشي داشته عيت
ديگ راه و خُردخُرد

دادن دست از يب
عوامـل و سـت 

مي عادت آن وع

پيشين ارائة رثي
ن اگر مثال نوان

خريد هنگام گر

يع فراموشي و رد

دال نامحدود نوع 
  

29 
 

تابستانة نو(ساني 

درس و منطقي ي

موقع ارزيابي راي
خُ مطالعة ها، حل

ترتي به غايب، و ر
ا زيسـتي  زهاي

موضو به فرد ود،

تأث تحت معيني،
عن به. كند مي ن
ديگ روز دهد، ي

دار وجود كاذب 

از اندوزش و د
 )4 درس( .شد

وازدهم؛ علوم انس

هاي حل راه به ه،

بر روشني مالك
ح راه اين از يكي: 

حاضر عالمت دن
نياز تأمين و سب

شو ارائه نواخت

  ه

م محرك ناخت
آسان را بعدي ت

مي قرار آن در را 
  )3 درس

حافظه گيري ل
  )4 درس(

باشد مي معنايي 
با مي دقيقه چند

سنجش دو

مسئله يك از هم
  

م تا شود مي عث
:مسئله حل براي

 
نشد رديابي در ه

مناس تغذية مل

يكن صورت به جه

شد تعريف خوب
 مسئله 

  )5 درس

شن كه افتد مي 
دريافت محرك، ن

شما لوازم نده،
د( .كنيد مي خاب

 
شكل احتمال ن،
(. است شده ظه

عمدتاً نوع از ت
چ حداكثر مدت

    
 

  .رست است
مبه تصور: سئله

.باشند داشته ا
باع كار اين: حل

ب مناسب حل راه 
 .درست است

ايجادشده هاي ت
شا فيزيولوژيكي

 .است آن به 
توج مورد وضوع

 )3 درس( 
  .رست است

خ مسئلة تعريف
دقيق تشخيص

د( انتقال مفهوم 
  .رست است

اتفاق زماني »ي
پيشين ارائة ني

فروشن كه باشد 
انتخا ديگر رهاي

 .درست است
كردن اضافه طاي

حافظ وارد قبال ه
  .درست است

مدت بلند حافظة
م كوتاه حافظة ي

www.sanjeshse

در 1 گزينه  .21
مس تشخيص

راهنما نقش
ح راه ارزيابي

كارگيري به
د 3گزينه   .21

موقعيت )الف
ف عوامل )ب

دهي اهميت
مو وقتي )ج

.يابد درنمي
در 2 گزينه .21

ت :اول گزارة
ت :دوم گزارة
:سوم گزارة

در 3گزينه  .21
آماده سازي«

يعن .گيرد مي
نوشته شده
بين خودكار

د 4 گزينه  .21
خط دليل به

كه اطالعاتي
د 2 گزينه  .22

ح انيرمزگرد
بازيابي زمان
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی




