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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 

  در كدام گزينه، معني سه واژة درون كمانك درست است؟  -1
  )جنگ: معركه) (گشايش: مفتاح) (طريقه: نمط) (شگفتا: زهي() 1
  )دهان: كام) (ها كينه: مكايد) (عيد: ميعاد) (پيچ و خم زلف: شكن() 2
  )ريشة درخت: گلبن) (ظالم: جافي) (داد و فرياد: هنگامه) (نشاني: نموده() 3
  )ارتباط: قرابت) (خدمت كردن: تيمار داشتن) (آور شگفت: نادره) (فرومانده: خيره() 4

  :خورد؛ به جز به چشم مي» يله«معني واژة  ي زيرها در همة گزينه  -2
ــد    )1 ــا شـ ــمن رهـ ــف دشـ ــت از كـ ــه خاكـ  كـ

  

ــد      ــا شـــ ــريمن رهـــ ــري از دام اهـــ  پـــ
  

 در ســـــــفري كـــــــان ره آزادي اســـــــت) 2
  

ــادي اســــت    ــرو شــ ــم، پيشــ  شــــحنة غــ
  

يند چون سعدي جفا ديدي تحول كن كسان گو) 3
  

 رهــا كــن تــا بميــرم بــر ســر كــوي وفــاداران   
  

 مگر دنيا سـرآمد كـه ايـن چنـين آزاد در جنّـت     ) 4
  

 بيـنم  خـار مـي   نوشـم، گـلِ بـي    درد مي مي بي  
  

  ها تماماً مترادف هستند؟ در كدام گزينه، واژه  -3
  يت، نگاهداشت، توجه، تيمار، نگرانيحما) 2  گرفتاري، باتالق، گرداب، ورطه، مهلكه، گودال) 1
  رحمت، لطف، عدل، احسان، فضل) 4  اصل، محال، انديشة باطل، ناممكن بي) 3

  اماليي دارد؟ غلطدر كدام گزينه هر دو مصراع   -4
 گر به سد منزل فراغ افتد ميان مـا و دوسـت   )1

  

 چنانش در ميان جان شيرين منـزل اسـت   هم  
  

 كه بحر خواب تلخ نيست آسايش در اين عالم) 2
  

 بايــد كشــيد  منّــت شــيريني افســانه مــي     
  

ــت   ) 3 ــاني اس ــبيح خ ــش تس ــر گل ــل ب ــه بلب  ن
  

 كــه هــر خــواري بــه تســبيحش زبــاني اســت  
  

ــي ) 4 ــدا نمـــ ــرض خـــ ــو فـــ ــذارد كـــ  گـــ
  

ــدارد     ــم نـــ ــز غـــ ــو نيـــ ــرض تـــ  از قـــ
  

  درست است؟ »اننياز، شوركن محتاط، انبوه، بي«ها به ترتيب به معني  در كدام گزينه، امالي تمام كلمه  - 5
  هازم، طل، مستقني، قلقله زن) 2    حازم، تل، مستغني، غلغله زن) 1
  حاذم، تل، مستغني، غلقله زن) 4  هاضم، طل، مستقني، قلغله زن) 3

  :جز يكسان است؛ به ي زيرها اماليي در همة گزينه هاي غلطتعداد   -6
  .خستين بگرديده و سرخ و سپيد برآمده و فربه شدهعابد را ديد از هيئت ن. بار ديگر ملك به ديدن او رقبت كرد) 1
  آنگه كه تو ديدي غم ناني داشتم و امروز تشويش جهاني. اي يار عزيز تعزيتم كن كه جاي تحنيت نيست) 2
  .بعضي عمراي دولت، گردن از طاعت او بپيچانيدند و ملوك از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند) 3
  .ت دار وليكن به ايشان مولَأ مباشپيران قبيلة خويش را حرم) 4

  است؟ متفاوتنوع ادبي كدام گزينه،   -7
 وگــر صــد بــاب حكمــت پــيش نــادان      )1

  

ــوش     ــه در گــ ــدش بازيچــ ــد، آيــ  بخواننــ
  

ــو خــود را بــه چشــم حقــارت بديــد     ) 2  چ
  

ــد       ــان پروريـ ــه جـ ــارش بـ ــدف در كنـ  صـ
  

ــر  ) 3 ــرده كــ ــك كــ ــرآورده فلــ ــره بــ  نعــ
  

ــره در    ــده زهــ ــرده شــ ــيه كــ ــده ســ  ديــ
  

ــر ) 4 ــي   ه ــيش از آن ــويم ب ــه گ ــفي ك  آن وص
  

 شــك جــان جــاني   يقــين دانــم كــه بــي     
  

  كدام تشبيه، فاقد وجه شبه است؟  - 8

ــن   )1 ــت دلِ مــــــ ــو راحــــــ اي روي تــــــ
  

ــن       ـــزل مـــ ــراغ مـنـــ ــو چـــ ـــم تـــ  چـشـــ
  

ــين زادي؟ ) 2 ــاء مه ــه از م ــروِ آزادي، ن ــرفتم س  گ
  

ــايي     ــا چــو دانســتي كــه از م ــا م  مكــن بيگــانگي ب
  

ــي  ) 3 ــب، دانـ ــار غايـ ــدار يـ ــه ذوق دارد؟ديـ  چـ
  

ــنه       ــر تشـ ــان، بـ ــه در بيابـ ــري كـ  اي ببـــارد ابـ
  

 لبت به خون عزيزان كه مـي خـوري لعـل اسـت    ) 4
  

 خوري، حالل است ايـن؟  تو خود بگوي كه خون مي  
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه، نوع مجازها   -9
  گوي تو در تنگناي شوق و شهري به گفت) الف  
  افتاده در زبان خاليق حديث من) ب  
  گردد دلم گرد لب لعلت سكندروار مي) ج  
  آيد بر من از دست تو چندان كه جفا مي) د  
  كنم خطاست چشمي كه جز به روي تو بر مي) هـ  
  هـ ، ب) 4  ج ، الف) 3  د ، ج) 2  ب ، د) 1

  خورد؟ تواماً به چشم مي» آميزي كنايه و حس«در كدام گزينه   - 10
ــد      )1 ــكر نباش ــدين ش ــري، چن ــاروان مص ــا ك ب

  

 ر لعبتـــان چينـــي، زيـــن خـــوبتر نباشـــد د  
  

ــام  ) 2 ــل فــ ــرخ نيــ ــرد چــ ــره روزش كــ  تيــ
  

ــام     ــاگردي اســت خ ــه ش ــود روشــن ك ــا ش  ت
  

ــيديم ) 3 ــر تلخــــي چشــ ــه، هــ ــام فتنــ  ز جــ
  

 همـــان شـــربت بـــه بـــدخواهان چشـــانديم  
  

ــبر   ) 4 ــاري و صـ ــت گرفتـ ــخ اسـ ــه تلـ ــس كـ  بـ
  

ــت      ــكّر نيســـ ــوس شـــ ــا را هـــ  دل مـــ
  

  درست است؟ هاي مقابل كدام گزينه، كامالً آرايه  -11
 قطـــرة بـــاران كـــه درافتـــد بـــه خـــاك      )1

  

 )اســتعاره، كنايــه (زو بدمــد بــس گهــر تابنــاك      
  

ــن  ) 2 ــوش مــ ــبزه در آغــ ــدوم ســ ــون بــ  چــ
  

 )مجـاز، تشـبيه  (بوسه زنـد بـر سـر و بـر دوش مـن        
  

 چــــون بگشــــايم ز ســــر مــــو شــــكن    ) 3
  

 )تشــبيه، اســتعاره(مــاه ببينــد رخ خــود را بــه مــن   
  

ــدان در  ) 4 ــو خنـ ــوق تـ ــل از شـ ــتگـ ــار اسـ  بهـ
  

 )حسن تعليل، مجاز(شمار است  هاي بي از آنش رنگ  
  

  است؟ غلطدر كدام گزينه، زمان فعل مشخص شده   -12
 كــــز آن پــــس تــــو بــــا نامــــداران مــــرد )1

  

 )مضــارع ســاده (بــه آورد گــه بــر نبــرد     نجــويي  
  

ــن را     ) 2 ــيم ايـ ــا كنـ ــان ثنـ ــه ز جـ ــد كـ زيبـ
  

 )مضــارع التزامــي(آن را  كنــيمشــايد كــه ز دل وفــا   
  

ــه  ) 3 ــر كـ ــيهـ ــيد مـ ــرش  پرسـ ــالي زان تـ  حـ
  

 )ماضي استمراري(دست بر لب مي نهاد او كه خمش   
  

 چـــو شـــد هـــر گـــنج را مـــاري نگهـــدار     ) 4
  

 )مضارع اخبـاري (نه آن مار  خواهم مينه اين گنجينه   
  

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه تماماً درست است؟  -13
  »ن خاكدان تيره بردارمرا زي  كه من گنجم، چو خاكم پست مشمار«  
  .اولين و آخرين جملة بيت به ترتيب سه جزئي و چهار جزئي هستند) 1
  .خورد يك تركيب وصفي و دو نهاد محذوف در بيت به چشم مي) 2
  .به ترتيب نقش متمي و اضافي دارند» م در خاكم«و » خاكدان«) 3
  .تشود و فعل اولين جمله، اسنادي اس در بيت دو مفعول يافت مي) 4

  حرف اضافه است؟» را«در كدام گزينه، نوع  -14
 فيــــل گفــــت ايــــن راه مشــــكل، واگــــذار )1

  

ــا مــا چــه كــار؟  كــار خــود مــي    كــن، تــو را ب
  

ــي داد  ) 2 ــادگي، آزادگــــــ ــرا افتــــــ  مــــــ
  

ــاد      ــن افتــ ــد مــ ــه ماننــ ــاد آن كــ  نيفتــ
  

 بســـــا زورمنـــــدا كـــــه افتـــــاد ســـــخت) 3
  

ــرد بخــــت    ــاوري كــ ــاده را يــ  بــــس افتــ
  

 طـــاف گـــردن ببنـــدرا بـــه ال) دشـــمن(عـــدو ) 4
  

ــد        ــن كمن ــغ، اي ــه تي ــدن ب ــوان بري ــه نت  ك
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

  است؟ غلطدر كدام گزينه، نقش واژة مشخص شده   -15
ــت  )1 ــاگرد و رخـــ ــدم و زرع و شـــ  زرش ديـــ

  

ــر  مــروت چــو بــي ولــي بــي    )نهــاد( درخــتب
  

 همـــــه ديدنـــــد كـــــه افتـــــاده ز پـــــاي) 2
  

ــك    ــت   روزيليـ ــدش دسـ  )قيـــد(نگرفتنـ
  

 كـــــني، انديشـــــه جفاكـــــاراال گـــــر ) 3
  

ــرَم پيشــه كــن     )مســند(وفــا پــيش گيــر و كَ
  

ــ  ) 4 ـ ــد كَسـ ــت ببينــ ــه حاجــ ــر ره چــ  تدگــ
  

ــت     ســت ب ــول(همــين شرمســاري عقوب  )مفع
  

  چينش دستوري كدام گزينه در برابر آن، درست است؟  -16
  .آن سست مهر، بد، نيكيم را شمرد ←نيكيم را بد شمرد، آن سست مهر ) 1
  .در شهر، از مرد و از زن كس نماند ←د كس از مرد در شهر و از زن نمان) 2
  .عجب نيست ار، سنگ به سيل بگردد ←عجب نيست، سنگ ار بگردد به سيل ) 3
  .چنين سوگند چرخ بلند است ←چنين است سوگند چرخ بلند ) 4

  رديف است؟ فاقدكدام گزينه،   -17
ــت   )1 ــدر بهشــ ــي انــ ــي بينــ ــت كســ  قيامــ

  

ــت        ــوي بهش ــرد و دع ــب ك ــي طل ــه معن  ك
  

 تــــاي او در كــــرم مــــرد نيســــتكــــه هم) 2
  

 چــو اســبش بــه جــوالن و نــاورد نيســت       
  

 چــو روزي بــه ســـعي آوري ســوي خـــويش   ) 3
  

 مكــــن تكيــــه بــــر زور بــــازوي خــــويش  
  

 بــــــــدار اي خداونــــــــد زورق بــــــــر آب) 4
  

 كــــه بيچارگــــان را گذشــــت از ســــر آب   
  

  كدام گزينه با مفهوم عبارت زير، نزديكي دارد؟  -18
  »، بر خود پيدا مكناثر غم و شادي پيش مردمان«  
ــو     )1 ــن تـ ــر در روشـ ــه بـ ــزنم كـ ــس دم نـ  پـ

  

 حاجت به سخن نيست كه دل جام جم اسـت   
  

دل گمان دارد كـه پوشـيده اسـت راز عشـق را      )2
  

 شمع را فانوس پندارد كه پنهـان كـرده اسـت     
  

 غـــم بـــزي كـــه شـــادي و غـــم شـــاد و بـــي) 3
  

 گذرنــــــــد زود آينــــــــد و زود مــــــــي  
  

ــد  ) 4 ــد، زنــــ ــت اي خردمنــــ  ان رازدل اســــ
  

 چــــو گفتــــي نيايــــد بــــه زنجيــــر بــــاز  
  

  است؟ غلطمفهوم مقابل كدام گزينه،   -19
ــت راه   )1 ــري اسـ ــه عمـ ــايي اي كـ  پيمـ

  

 )ارزشمندي بصـيرت و چشـم دل  (به سوي ديده هم ز دل راهي است   
  

 تــو وارون بخــت و حــال مــن دگرگــون) 2
  

 )هـا  گريـه و شـيون بـر بـدبختي    (تو را روزي سرشك آمـد مـرا خـون      
  

 اي نبـري  ز خرمن فلك اي دوست، خوشه )3
  

 )عـدم كاميـابي در دنيـا   (كه غنچه و گل اين باغ بهـر چيـدن نيسـت      
  

 بــه پرتگــاه قضــا، مركــب هــوي و هــوس) 4
  

 )نهي تبعيت از هوي و هـوس (سبك مران كه مجال عنان كشيدن نيست   
  

  :جز شود؛ به يافت مي» ه پشتگهي پشت به زين و گهي زين ب«المثل  در همة ابيات زير، مفهوم ضرب  -20
ــاد   )1 ــر بـ ــوق بـ ــت شـ ــت دسـ ــو را داده اسـ  تـ

  

ــاد     ــك بنيـ ــيل اشـ ــت سـ ــده اسـ ــرا كنـ  مـ
  

ــار  ) 2 ــت، دام روزگـــــ ــب اســـــ  دام تأديـــــ
  

 هـــر كـــه شـــد صـــياد، آخـــر شـــد شـــكار  
  

 بـــــه مـــــراد كســـــي زمانـــــه نگشـــــت ) 3
  

ــت     ــي اســ ــاه اكراهــ ــي و گــ ــاه رفقــ  گــ
  

 گــــه بلنــــدي اســــت، زمــــاني پســــتي    ) 4
  

ــ     ــت، بلن ــس اي دوس ــر ك ــت ه ــر نيس  د اخت
  

  شود؟ از بيت زير، چه مفهومي دريافت مي  -21
  »نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت   كنون بايدت عذر تقصير گفت «  
  انّا هللا و انّا اليه راجعون) 4  حاسبوا قبل ان تحاسبوا) 3  الهي عاملنا به فضلك) 2  االخره عةالدنيا مزر) 1
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 5صفحه 

  خواني دارد؟ آن، همروي  مفهوم كدام گزينه با عبارت روبه  -22
ــه دم    )1 ــت، ن ــدر طريق ــد ان ــدم باي  ق

  

 )بـه زبـان ديگـر مگـو، بـه دل ديگـر مـدار       (قـدم   كه اصلي نـدارد دمِ بـي    
  

ــد   ) 2 ــو ناامي ــختي مش ــام س ــه هنگ  ب
  

 )نوميدي را در اميد بسته دادن و اميد را در نوميدي(كه ابر سيه بارد آب سفيد   
  

 چــو بــر دشــمني باشــدت دســترس) 3
  

 )بزرگان به هر حق و باطل از جـاي نشـوند  (ش كو را همين غصه بس مرنجان  
  

 بذل جاه و مـال و تـرك نـام و ننـگ    ) 4
  

 )از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشي(در طريق عشق، اول منزل است   
  

  دارد؟ يكدام گزينه با بيت زير، ارتباط مفهوم  -23
  »ت تا هست شددر نيستي كوف  بلندي از آن يافت كاو پست شد«  
 عجـــــب نايـــــد از ســـــيرت بخـــــردان    )1

  

ــدان        ــا بـ ــرم بـ ــد از كـ ــي كننـ ــه نيكـ  كـ
  

ــوش    ) 2 ــي و خ ــال بين ــوي ح ــود را ق ــون خ  چ
  

ــش      ــعيفان بكــ ــار ضــ ــكرانه بــ ــه شــ  بــ
  

ــت  ) 3 ــد نخســ ــرت نمايــ ــو زهــ ــل چــ ـ تحمـ 
  

 ولـــي شـــهد گـــردد چـــو در طبـــع رســـت  
  

ــن   ) 4 ــوي مــ ــدانم نكوگــ ــس نــ ــز آن كــ  جــ
  

 مـن ) عيـب (كه روشـن كنـد بـر مـن آهـوي        
  

  :جز كنند؛ به تأكيد مي» نفي ارزشمندي ماديات«هاي زير بر  همه گزينه  -24
 گــــر از نيســــتي ديگــــري شــــد هــــالك  )1

  

ــاك؟       ــه ب ــان چ ــط را ز طوف ــت، ب ــرا هس  م
  

ــدگاني  ) 2 ــاغ زنـ ــاغي اســـت بـ ــوش بـ ــه خـ  چـ
  

ــي       ــاد خزانــ ــودي از بــ ــن بــ ــر ايمــ  گــ
  

ــرگ     ) 3 ــس م ــد پ ــه مان ــي چ ــه ز آدم ــي ك  دان
  

 ديگـر همـه هـيچ   عشق است و محبت است و   
  

 قفس نه جز قفس است، ار چـه سـيم و زر باشـد   ) 4
  

 كه صحن تنگ همان است و بام تنـگ همـان    
  

به ترتيب در كدام » تسليم محض بودن، تأكيد بر مناعت طبع، پذيرش حكمت امور، ارزش اصالت ذاتي«مفاهيم   -25
  شود؟ گزينه ديده مي

  هر كه مسكين و پريشان تو بود) الف

  

 دانست و مهمان تو بود خود نمي  
  

 حقا كه با عقوبت دوزخ برابر است ) ب
  

 رفتن به پايمردي همسايه در بهشت  
  

 شپره گر وصل آفتاب نخواهد) ج
  

 رونق بازار آفتاب نكاهد  
  

 اگر تو جور كني، جور نيست، تربيت است) د
  

 وگر تو داغ نهي، داغ نيست، درمان است  
  

 هر كس راخيال روي كسي در سر است ) هـ
  

 مرا خيال كسي از خيال بيرون است  
  

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

  

     )1( عربي، زبان قرآن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  س

  
  

  :﴾َت َهذا بَاِطالًربَّنا ما َخلَقْ  ،واألرِض  مواِت السَّ  لقِ خَ  یََتَفکّروَن يف﴿  -26
  ! را بيهوده نيافريدي كنند كه پروردگارا اين ها و زمين تفكر مي در مورد آفرينش آسمان) 1
  !نكرده بودي خلق ها را باطل انديشند كه خدايا تو اين ها و زمين مي دربارة خلقت آسمان) 2
  ! اي پردازند، خداوندا اين باطل را تو نيافريده ها و زمين به تفكر مي در مورد خلقت آسمان) 3
  !اي اين بيهوده را خلق نكرده كنند، اي خداي ما، ها و زمين انديشه مي دربارة آفريدن آسمان) 4

َْت کَیْ «  -27 َ   :»!َشَجرًَة؟ َف َصارْت ِمن َحبٍَّة َو کَیْ  َف 
  !آورد؟ كند و چطور درختان را پديد مي اي رشد مي چگونه از دانه) 2  !اي رشد كرده است و چگونه درختي را پديد آورده است؟ چطور از دانه) 1
  !شود؟ كند و چطور درختي مي اي رشد مي چطور از دانه) 4  !رختي شد؟اي رشد كرد و چگونه د چگونه از دانه) 3

   ّ۲۶ - ۳۵(يف الّرتجمة من أو إىل العربيّة ن االصّح و االّدق عی(  
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ءِ َحمْ َحموا َمن يف األرِض یَْر اِرْ «  -28   :»!کُم َمن يف السَّ
  !به كسي كه در زمين است، احترام كنيد تا كسي كه در آسمان است به شما احترام كند) 1
  !ن است به تو احترام كندبه كسي كه در زمين است، احترام كن تا كسي كه در آسما) 2
  !به كسي كه در زمين است، رحم كن تا كسي كه در آسمان است به تو رحم كند) 3
  !به كسي كه در زمين است، رحم كنيد تا كسي كه در آسمان است به شما رحم كند) 4

  »!الّساعُة العارشُة إال ُربعاً و الطّالب جالسون هناک و یَنتظرون املُعلّمَ «  -29
  !اند و منتظر معلم هستند جا نشسته نه و چهل و پنج دقيقه است و دانشجويان آنساعت ) 1
  !جا، منتظر معلم هستند آموزان اين ساعت يك ربع مانده به ده است و دانش) 2
  !دانشجويان در ساعت ده و چهل و پنج دقيقه، منتظر معلم هستند) 3
  !هستندجا، منتظر معلم  ساعت ده و ربع است و دانشجويان آن) 4

  :»!َهِمرَةِ ُعُمِه املُنْ َزَل ُهللا املَطَر ِمن الَغیِم و هذا املَطُر ِمن أنْ أنْ «  -30
  !خدا باران را از ابر نازل كرد و اين باران است كه نعمت ريزان اوست) 2  !هاي ريزان اوست خدا باران را از ابر نازل كرد و اين باران از نعمت) 1
  !خداست كه باران را از ابر نازل كرده و اين باران از نعمت هاي ريزان اوست) 4  !ر فرود آورده و اين باران نعمت ريزان اوستخدا است كه باران را از اب) 3

  »!العلُم خیٌر من املاِل العلُم یَحُرُسک و أنت تَحرُُس املاَل «  -31
  !اي دهدارد در حالي كه تو مال را حفاظت كر علم بهتر از مال است علم تو را نگه مي) 1
  !كند كني و مال از تو نگهداري مي علم بهتر از مال است تو علم را نگه داري مي) 2
 ! كني كند و تو از مال حفاظت مي علم بهتر از مال است علم تو را حفاظت مي) 3

  !علم بهتر از مال است علم تو را حفاظت كرد و تو مال را حفظ خواهي كرد) 4
ا ﴿  -32 ِ  ّ   :﴾تَعملوَن علیمٌ اعملوا صالحاً إ

  .به كارهاي نيكويتان توجه كنيد و بدانيد كه من نسبت به كارهايتان آگاه هستم) 1
  .دهيد دانا هستم و كار نيكو انجام دهيد، زيرا من به آنچه انجام مي) 2
  .ها زياد است و كار نيكو انجام دهيد، چرا كه آگاهي من نسبت به آن) 3
  .ن به آنچه انجام داديد آگاه هستمم كارهاي نيكو انجام بدهيد و) 4

ّ الّصحيح  -33    :ع
  !را براي ما در ديگران قرار دهد ايم كه زبان راست از خدا خواسته :رینيف اآلخَ  دقٍ ِص  جعل لنا لسانَ أن یَ  هللاِ  نَ مِ  ریدُ نُ  )1
ِء یَنزُل منُه املطر )2   !بارد ن است كه باران از آن ميابر بخار متراكمي در آسما !:الَغیُم بخاٌر مرتاکٌِم يف الّس
ارینکم يف البیت؟ )3 ذا ما کتبتُم    هايتان را در خانه نمي نويسيد؟ چرا تمرين :لِ
  آيا اين برندگان را شناختيد؟ :هل تعرفوَن هؤالِء الفائزین؟ )4

34-   ّ   :الخطأع
  !رفتپذي برادرم از دوستانش هديه مي !:کان أخي یَقبُل الهدیَّة ِمن أصدقائه )1
  !اين دو دانش آموز به مدرسه نزديك شدند :!هاتاِن الطّالبتاِن اقرتبتا ِمَن املدرسة) 2
  !برادر كوچكترم را براي نوشتن تكليف هايش صدا زدم :!نادیُت أخي األصغَر لِکتابِة واجباته )3
   !داد تا در اوقات فراغت وارد اينترنت شود پدرش به او اجازه مي !:َسِمَح لَُه والُده بالّدخوِل يف اإلنرتنِت أوقات الفراغ )4

ّ الّصحيح يف التعریب  -35    »!آورد ها را بيرون مي هاي سرسبز نگاه كن و بگو چه كسي آن به شاخه« :ع
رها )1   !أنظر إلی الّشجرة و قل من الّذي أخَرَج 
ارها )2   !أنظر إلی الغصون الخرضة و اسأل من الّذي أخَرَج 
     !غصون الّنرضة و اسأل من الّذي یُخِرُج منها الثمرةأنظر إلی ال )3
  !أنظر إلی الغصون الخرضة و قل من الّذي یُخِرُج منها الثمرة )4
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هوٍر ش ٩إلی  ٦َفهو یَنتقُل بیَن األزهاِر و الّنباتاِت و یُنتُج العسَل ک أنّه یَعمُل ِبجّدیٍّة و یَستمُر عملُُه  النافعةِ الّنحُل من الَحرشاِت 

عاٍت کبیرٍة، و لِکّل بیٍت من بیوِت الّنحِل، َملِکُة نحٍل واِحَدةٍ . بدون توّقف يف فصِل الّصیِف، یَقوُم الّنحُل . و هو یُحّب أْن یَعیش يف َج
. سِم و الّنحُل یُنتُج ذلک ِبلِسانهإّن العسَل ُمفیٌد لَِتقویِّة الجِ . باالبتعاِد عن أماکِن الَحرارِة املُرتفعِة و ذلک ِبسبب أّن الّشمَس ماتُْحرُِقه

َصالحیُتُه مع ُمروِر زمٍن و قادٌر  التَنَتهيإّن العسَل ِمَن املواّد الِغذائیِة الّتي . باختالِف األزهاِر ومکاِن َعیِْش الّنحل تَختلفُ خواُص العسِل 
: لقد َذکَر ُهللا يف الُقرآِن َعِن العسلِ . ِباملاء) شود مخلوط می(=َتَزُج مْ علی شفاء کثیٍر ِمَن األمراِض؛ یُساِعُد العسُل يف ِعالجِ الَربِْد عنَدما یُ 

  . نََهی عن َقْتِل الّنحل) ص(و الّنبي » فیه شفاٌء للّناس«
  

ّ عبارة ما أُش إليها يف الّنص  -36   :ع
   .عِ األمراضخواصُّ العسِل يف ِعالِج جمی )2   .الّنحُل یَعیُش يف األماکن املرتفعِة و یحب الوحدة )1
3(  ً    .اِنتاُج العسِل یَطوُل عاّماً کامالً )4   .الّنحُل یحّب العمَل و یحاول کثیرا

ّ الّصحيح  -37    :ع
  .یوَجُد عدٌد من َملِکاِت الّنحل يف بیِت النحل )2   .تَختلُف خواُص العسِل باختالِف املکاِن و األزهار )1
رور الزّمن یُفسدُ ) 4    .یُنتُج العسُل يف فصل الّصیف )3   .العسُل 

38-  ّ   :الخـطأع
   یَتوقُّف عمُل الّنحل فی کّل شهر )2  .یَبتعُد الّنحُل عن الحرارة العالیّة )1
  .یَعمُل الّنحُل ِبالّنشاط )4   .َملِکُة النحِل هي الحاکمُة يف بیت الّنحل )3

  ......عن قتل الّنحل؟ ألنه) ص(ملاذا نهانا النبي   -39
  .یَنتقُل بیَن األزهاِر والّنباتات )2    .بِب َحرارِة الّشمسیَموُت ِبسَ  )1
عات )3 عٌي و یُحّب الّج   .علیه َس حُر أْن یَ  علی اإلنسانِ  ُب جِ یَ  حیوانٌ  )4  .حیواٌن اِجت

  الّصحيح ّ   )۴۰ – ۴۲(يف الّتحليل الّرصيف و اإلعراب  ع
  :»تختلف«  - 40

  مفرٌد مونٌث غائٌب  ،ماٍض  عُل ف )2  مخاطٌب  رٌ مذکّ مفردٌ فعٌل مضارٌع،  )1
  مفرٌد مؤنٌث مخاطٌب، لَه حرٌف زائدٌ  ،ماٍض  فعُل  )4  مؤنٌث غائٌب  فعٌل مضارٌع، مفردٌ  )3

  :»نافعة«  -41
  )مفرُدُه نفع و هو مذکّر(مّکٍرس أو تکسیر  ، جمعُ اسمٌ  )2  )ف ع ي: (األصلیة هُ ، حروفُ مفردٌ ، اسمٌ  )1
  إلیه ، مضاٌف ، مؤنثٌ مفردٌ ، اسمٌ  )4     مفرٌد، صفةٌ ، اسمٌ  )3

  :»التنتهي«  -42
  مؤنٌث غائٌب  ، مفردٌ للّنفي مضارعٌ  فعٌل  )2  مفرٌد مؤنٌث غائٌب ، للّنهي مضارعٌ  فعٌل  )1
  مفرٌد مؤنٌث مخاطٌب، لَُه حرٌف زائدٌ  ،مضارٌع للّنفي ٌل فع )4  مفرٌد مؤنٌث مخاطٌب  ،للّنهي مضارعٌ  فعٌل  )3
     
  
  

43-   ّ   :تيف قراءة الكل الخطأع
  !ُجَمٍل ِبالَعَربیّةِ  نَصٍّ قَصیٍر أَوْ  ِرتنِِت أَِو املَکتَبَِة َعنْ يف اإلنْ  َحثْ اِبْ  )2  !ِرباٍر َخِرضةَد اِغْ َصیََّر األرَض ِبِه بَعْ  )1
  !مِ ُف الِعلْ نِصْ  لَمْ قُوُل ال أَعْ  )4  !َملوَن آلِخرَتِِهمأُولِئَک الّصالِحوَن یَعْ  )3
  

   ا یناسب النّص  )۳۶ – ۴۲(اقرأ النّص التّالی ثّم اجب عن األسئلة  

   املناسب للجواب عن االسئلة التالیه ّ   )۴۳ – ۵۰(ع
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ّ الّصحيح  -44   »!إذا کانت عقرب الساعة علی الّسابعة و عقرب الّدقائق علی الّسادسة...... شیر الّساعة إلی ت«: للفراغ ع
اماً  )2    !الّسابعة و الّنصف )1   !الّسادسة 
اماً  )4    !الّسادسة و الّربع )3    !الّسابعة 

45-   ّ   :ما فیه تضادان اثنانع
  !العلُم و املاُل یَسرتان کل عیٍب و جهلٍ  )2   !بعُض األشیاِء رخیصٌة و بعُضها غالیٌة يف الّسوقِ  )1
  !العلُم أصُل کّل خیٍر و الجهُل أصُل کّل رشّ  )4   !الکالُم کالّدواِء قلیلُُه یَنفُع و کثیرُُه قاتٌِل  )3

46-   ّ   ):الحروف األصلّیة(لیس من ماّدة واحدة » املفعول«و » الفاعل«وزن ع
  .أخي َشّجعني علی املشاهدة هذه املشهوداِت البحریّة )2  !َجَمَع مجموعًة ِمَن الرّساالِت املَکتوبةِ هو کاتٌب و  )1
  .الّشهیُد رأسه مرفوٌع ألنّه رافع علم الهدایّة )4  !هذا الرجُل صانُع الجِرس املصنوِع من الحجر )3

ّ الّصحيح   -47 ت املشار إلیها بالخطع ء بهللا ا زان«: عن نوعیة الکل   » املنترشةکالّدرر  أنجملّس
   فعل ماض، مفرد مذکّر مخاطب: زان )2    مفرد، مؤنث، صفة: منترشة )1
ء )3   اسم، مفرد، مؤنث: أنجم )4  اسم، مفرد، مضاف إلیه: الّس

48-   ّ ت الّتالّیةيف  الخطأع   :توضیح الکل
  !الُدَرُر ِمَن األحجاِر الجمیلِة ذاِت اللّوِن األبیِض  )2  !ُمنتَرشةٌ  تَِعرٌَة فیها ضیاٌء و ِبها حرارةٌ َوتُها ُمسْ الّرشرُة َجذْ  )1
  !القمُر کوکٌب یَدوُر حوَل األرِض  )4  !الفستاُن ِمَن املالبِس الّنسائیِة ذاِت األلواِن املُختلفةِ  )3

ت  -49 ّ الّصحيح عن نوعیة الکل   »أُنظر إلی اللّیل فمن أوجد فیه قمره؟«: ع
  فعل ماض، مفرد مذکر غائب: أوجد )2  ر، مفرد مذکّر غائبفعل أم: أنظر )1
  اسم، مفرد، مؤنث: قمر )4     إلیه اسم، مفرد، مضاف: اللّیل )3

  :مافیه جمع سا للمؤنثن عیّ   -50
  !إذا ملک األراذل هلک األفاضل )2  !أیام الطّفولة من أجمل مراحل العمر )1
   !أوقات املکتبة تبدأ من الّساعة الثّامنة صباحاً  )4   !باتاتذهب الطّالب إلی هذه السفرة للبحث عن النّ  )3

  
     )1(دين و زندگي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باشد؟  مي» خداوند حكيم است«كدام گزينه، بيانگر مفهوم جملة   -51

  . وند بر همة امور مطلع و آگاه است خدا) 2  .ناست ها قادر و توا خداوند بر همة كار) 1
  . اساس علم آفريده است خداوند هستي را بر) 4  . دهد اي انجام نمي خداوند هيچ كار بيهوده) 3

  شود؟  مل مي كدام گزينه كا ترجمة آيات قرآن كريم با  -52
  ».نيافريديم............... ها را جز  نيافريديم، آن............... هاست را  ها و زمين و آنچه بين آن ما آسمان«  
  به بازيچه ـ به حق) 2  بدون حكمت ـ براساس حكمت) 1
  هدف ـ به حق  بي) 4  براي سرگرمي ـ براساس حكمت) 3

  آمده است؟ ) ع(مايش حضرت علي ة فردر كدام گزينه، ادام  -53
  »...............كس بيهوده آفريده نشده  اي مردم هيچ«  
  . وند آگاه و حكيم است چرا كه خدا) 2  . هاي لغو نكنيد پس خود را مشغول كار) 1
  . تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند) 4  .چرا كه خداوند از بازي و لهو به دور است) 3

  نات به سوي اهداف خود از چه نوع است؟  و حيوا هان حركت گيا  -54
  غريزي ـ طبيعي ) 4  طبيعي ـ غريزي) 3  غريزي) 2  طبيعي ) 1
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  ها و زمين به چه معنايي است؟  حق بودن خلقت آسمان  -55
  عدالتي به دور بودن از ظلم و بي) 2    ها  هدفدار بودن خلقت آن) 1
  ودن تدبير و ادارة جهانعادالنه ب) 4  كم بر جهان هستي نظم دقيق حا) 3

  هاي دروني، درست است؟  كدام گزينه در خصوص تفاوت انسان و حيوان در موضوع استعداد و ظرفيت  -56
  . مل هستند نات فاقد هرگونه استعداد براي پيشرفت و تكا حيوا) 1
  . وان است هاي انسان فرا نات محدود و مادي ولي ظرفيت هاي حيوا استعداد) 2
  . وان است ها فرا هاي مادي آن نات در بعد معنوي بسيار محدود ولي استعداد يواتكامل ح) 3
  . صورت محدود تكامل داشته باشند توانند در بعد مادي و معنوي به هان مي حيوانات همانند گيا) 4

  ؟نيستهان و حيوانات و انسان در مسير تكامل، درست  كدام گزينه دربارة اهداف گيا  -57
  . طلبي روزافزون است نهايت اراي روحية بيانسان د) 1
  . گياه، حيوان و انسان داراي اهدافي هستند و در مسير نيل به آن در حركتند) 2
  . ها هدفي تصور كرد توان براي آن هان، نمي نات و گيا حيوا با توجه به نوع انتخابگريِ) 3
  . رسند پايان راه ميحيوان و گياه پس از رسيدن به رشد و كمال متوقف شده و به ) 4

  شود؟  عبارت زير با كدام گزينه كامل مي  -58
  ».است............... ها در دارا بودن اهداف در  ريشه اختالف عجيب انسان«  
  نوع دين و گرايش مذهبي او ) 2    ها  نوع نگاه و انديشه انسان) 1
  ورزي او نيت و خرد ميزان عقال) 4  اعتقاد داشتن و يا نداشتن به خدا ) 3

وندا به ما  گويند خدا بعضي از مردم مي«: هي از مردم با عبارت سورة بقره بعد از توصيف گرو 200خداوند در آية   -59
  مايد؟  فر ها چه مي دربارة آن» ...در دنيا نيكي عطا كن ) فقط(
  . اي ندارند ولي در آخرت بهره) 2    . ها در عذاب آتش هستند آن) 1
  . اي دارند اينان از كار خود نصيب و بهره) 4  . هاست ظار آنسپس دوزخ در انت) 3

  شود؟  اي از دنيا نصيب او مي طلبد چه بهره از منظر آيات قرآن كريم كسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي  -60
  . نتيجه نخواهد بود اگر براي رسيدن به دنيا تالش كند، كوشش او بي) 1
  . رسد يايي كه در پي آن است ميهاي دن به تمام آنچه از لذت) 2
  . تالش او براي رسيدن به دنيا هيچ ثمري نخواهد داشت) 3
  . به هر مقدار كه خواست خداي متعال است، خواهد رسيد) 4

   هايي كه در زندگي دنيا به ما ارزاني داشته، با چه تعبيري ياد كرده است؟ خداوند متعال در آيات سورة قصص از نعمت  -61
  رحمتي براي مؤمنان و آزموني براي كافران) 2    اي براي جهان آخرت  مزرعه) 1
  ماية فريب و غرور انسان) 4  كاالي زندگي دنيا و آرايش آن ) 3

  شوند؟  مت با چه حالتي وارد دوزخ مي دهند در قيا عنوان هدف زندگي خود قرار مي طبق آيات سورة اسراء، كساني كه فقط دنيا را به  - 62
  مت با كمال حسرت و ندا) 2    افكندگي  و سر با خواري) 1
  .كه گريان هستند در حالي) 4    با پذيرش خطاي خود ) 3

  است؟  نادرستبراساس محتواي آيات، كدام گزينه   -63
  .هاي اخروي هستند ناپذير همان هدف هاي پايان هدف) 1
  . هاي اخروي هستند اصل قرار گرفتن اهداف دنيوي مانع رسيدن به هدف) 2
  . مؤمنان واقعي به اهداف فرعي كه در زندگي ضروري نيست، توجهي ندارند) 3
  . هاي مادي هستند گوي برخي استعداد پذير هستند و تنها پاسخ ها پايان بستگي ها و دل برخي از هدف) 4
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  ام است؟ شود، كد كار گرفته مي المثل به عنوان ضرب كه به» چون كه صد آيد نود هم پيش ماست«ع پيام مصر  -64
  ها را نخوردن هاي خود داشتن و حسرت نداشته اعتماد به داشته) 1
  . اهميت شود چيز مهمي كه نبايد فداي امور كم) 2
  دست انسان نرسيده مغرور نشدن به آنچه كه هنوز به) 3
  . چيز جامعي كه در بردارندة اشياء و امور ديگر است) 4

  گوي كدام ويژگي انسان باشد؟  ت كه به بهترين شكل بتواند پاسخاس ترين هدف انسان آن  بهترين و عالي  -65
  گر انسان  مند و جستجو ذهنِ دغدغه) 2  هاي انسان  طلبي و تنوع استعداد نهايت بي) 1
  دارا بودن اهداف مادي و معنوي ) 4  خواهي انسان  ناپذيري و كمال سيري) 3

  گيري درست در خصوص اهداف فرعي، كدام است؟  موضع  -66
  . عي را به جاي اصلي قرار داد براي رسيدن به اهداف اصلي باالتر گاهي بايد اهداف فر) 1
  . عي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصلي شود دل بستن به اهداف فر) 2
  .عنوان اهداف فرعي وجود ندارد در برنامة زندگي مؤمنان چيزي به) 3
  . ا توجه كرده به اهداف فرعي اساساً نبايد دل بست و به آن) 4

  ها كه انسان در ذات خود در جستجوي آن است در كدام گزينه بيان شده است؟ ها و زيبايي سرچشمة خوبي  -67
  وند متعال خدا) 4  نفس لوامه) 3  فطرت الهي) 2  وجدان انسان ) 1

  وند متعال از چه نوع نزديكي است؟  نزديكي و تقرب بنده به خدا  -68
  مكاني ) 4  زيمجا) 3  حقيقي) 2  ظاهر ) 1

  »...هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد«كدام گزينه، ادامه ترجمه كالم الهي در سورة نساء است؟   -69
    .شوند دهيم كه با خواري در آن وارد مي جهنم را براي او قرار مي) 1
  . به هر مقدار كه بخواهد، مقداري از آن را به او خواهيم داد) 2
  . آخرت نزد خداست نعمت و پاداش دنيا و) 3
  . در آخرت بر او نصيبي نخواهد بود) 4

  موانع اصلي در مسير سعادت انسان كه مانع رسيدن او به سعادت هستند، چه نام دارد؟   -70
  نفس اماره و نفس لوامه) 2     نفس اماره و شيطان) 1
  نفس اماره و هواي نفس ) 4    هاي منحرف شيطان و انسان) 3

  به كدام قابليت و وديعة مهم الهي در وجود انسان اشاره دارد؟ ﴾ها َونَفٍس َوما َسّواها َفاَلَْهَمها ُفجورها و تقوا﴿آيه شريفة   -71
  آشنايي دروني انسان با خدا و گرايش به پرستش ذات خداي يگانه) 1
  ها  ها و تنفر از بدي ها و گرايش به خوبي خت خير و بدي و زشتي قدرت شنا) 2
  هاي غلط فتن مسير درست زندگي از ميان راه ان انديشيدن و يانيرو و تو) 3
  ها  مت در برابر ارتكاب زشتي ها و مال قدرت دروني بازدارندگي از بدي) 4

  به كدام قابليت مهم در وجود انسان اشاره دارد؟ » ...تر از من به من است دوست نزديك«مصرع   -72
  ها  ها و بيزاري از بدي ايش به خوبيگر) 2  ها  ها و زشتي قدرت شناسايي نيكي) 1
  ذاتي انسان و گرايش به خدا  خداشناسي ) 4    قدرت انديشه و نيروي تعقّل) 3

هان واكنش نشان داده و در صورت انجام آن، انسان را سرزنش  ها و گنا كدام نيروي دروني در مقابل ارتكاب زشتي  -73
  كند؟  مي

  يان الهي پيام پيشوا) 4  ي عقل نيرو) 3  نفس اماره ) 2  نفس لوامه ) 1
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   هماهنگي بيشتري دارد؟ ﴾...﴿َمْن کان یُرید ثواب الدنیا فعندهللا ثواُب الدنیا و اآلخرةپيام كدام گزينه با عبارت قرآني   -74
َء واالرَض َوَما بینه العبین﴾) 1   . دوست نزديكتر از من به من است) 2  ﴿َوما َخلَْقنا السَّ
  خوبي قمر بهتر يا آنكه قمر سازد؟) 4    تو دور انداخته و گنج نزديك) 3

  نمايند؟  بختي، سقوط و جهنمي شدن خود معرفي مي مل را سبب بد براساس آيات سورة ملك، اهل دوزخ كدام عا  -75
  تعقّل نكردن و گوش شنوا نداشتن ) 2  هاي او  اسير شدن در چنگال شيطان و وسوسه) 1
  ها  ي عقالنيت آن چيره شدن نفس اماره بر نيرو) 4  ان و رهبران الهي دسترسي نداشتن به پيامبر) 3

    
                                     ) 1(انگليسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
76 -   A: …………… did you do last week?  

B: I visited the new library that they built two years ago  
1) What 2) When  3) Where 4) Who 

77- Did you write the letter yesterday. 
 No, I …………… write it tomorrow. 

1) write 2) go to write 3) am going write 4) am going to write  
78- There are a lot of black clouds in the sky, so the weather …………… .  

1) will rain  2) is raining 3) is going to rain 4) goes to rain 
79- Which of the following sentences is grammatically correct?  

1) Jack hardly studies his lessons at home.   
2) Jack studies his lessons hardly at home. 
3) Jack doesn't hardly study lessons at home. 
4) Jack studies hardly his lessons at home. 

80- If you eat healthy food and exercise most of the time, you can be …………… against a 
lot of diseases and also live your life longer.  
1) introduced 2) protected  3) destroyed 4) practiced  

81- Some people …………… much attention to their health. They usually try to eat fruit 
and vegetables or sea foods.  
1) save  2) take 3) pay 4) lose 

82- Reza couldn't play football because he …………… his right leg while he was playing 
football  
1) hunted 2) saved 3) paid  4) hurt  

83- My friend was …………… in a car accident while he was traveling to Shiraz. Then he 
was taken to a hospital.  
1) destroyed 2) injured  3) hunted  4) increased 

84- Noone knows what …………… the building in Tehran two years ago and some people 
were killed. 
1) destroyed 2) increased 3) protected 4) described 
 

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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 12صفحه 

85- My uncle smoked as much as possible …………… when he was 25 years old, but now he 
doesn't smoke …………… .  
1) hopefully / instead  2) actually / any longer 
3) especially / any longer 4) interestingly / instead 

86- Some kinds of birds are seldom found in Iran. It seems that they are …………… sooner 
or later.  
1) taking care of 2) cutting down 3) putting out  4) dying out  

87- A: Do you know how many animals are …………… in Iran that we need to keep them 
safe? B: Yes, some animals like tigers and Asian elephants need to be protected.  
1) lost  2) endangered 3) taken 4) followed 

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. 
I watched your recent program and was interested to learn the results of the research 
you did. I was particularly interested in your findings about the …………… (88) use 
of computers and the decrease in book reading. The …………… (89) that more young 
people are using computers is hardly surprising. The …………… (90) of the World 
Wide Web (www) has meant that we can now …………… (91) a wealth of 
information quickly and easily without leaving our homes. This technological device is 
very valuable to students and should, of course, be welcomed. Computers can also be 
used for easy, cheap …………… (92) across the world, which has been of much use 
to millions and brought people closer together. However, there are reasons why 
computers can never take the place of books. 

 
88- 1) increased 2) interested 3) surpised 4) amused 
89- 1) activity 2) shape 3) experience 4) fact 
90- 1) attention 2) development 3) basis 4) skill 
91-  1) complete  2) practice  3) obtain 4) hope  
92- 1) plain 2) report 3) attention 4) communication  
 

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 you enter university, it often happens to you to give a speech in your class. 
Many university students find this a very difficult task. They don't often know what to 
say, and they don't know how to say it. This happens to us because we aren't taught 
any social abilities in schools. We don't learn how to communicate with others, how to 
make friends, or even how to speak to others. So, when we grow up and enter the 
society, we can't face real situations and perform well in them. Maybe, it's time to look 
at our educational system from this aspect and change it so that it can prepare our 
children for life. 
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93- According to the passage, we can't speak  to a group because …………… .  
1) we are not taught to do so at schools 
2) of bad social conditions at university 
3) our parents did not teach us well 
4) of not making good friends  

94- According  to the passage, which of the following sentences is Not correct?  
1) Many students don't know even what to say.  
2) We can never learn how to talk to others.  
3) Many students are not taught how to speak. 
4) Our educational system does not consider this matter.  

95- The word "task" underlined in the passage means …………… . 
1) some pain   2) some knowledge  
3) much attention  4) a piece of work  

96- The pronoun "it" underlined in the last sentence refers to …………… .   
1) educational system 2) society  
3) aspect   4) speech 
 

PASSAGE 2:  

About 200 million years ago, much of the earth was very warm and wet all year. This 
heat and wet air caused thick plants and tall trees to cover the land and make jungles 
where many animals began to appear.  

Dinosaurs were the first group of animals to appear on the earth 140 million years 
ago. Some dinosaurs were as tall as a three - storey building. Others were as small as 
cats. Studying fossils gives us facts about dinosaurs. For example, the shape of a 
dinosaur's teeth gives us information about whether it ate meat or plants. Why did 
dinosaurs disappear from the earth? Many people believe that it was because of a 
change in the earth's weather. 

97- What was the weather like on the earth 200 million years ago?  
1) It was dry and hot all year. 
2) It was not so warm and wet. 
3) Much of the earth was hot and wet hot and wet all year. 
4) All the land was warm and wet all year.  

98- What caused the jungles to appear?  
1) Heat and humidity.  2) Change in the earth's weather. 
3) Huge animals in different places. 4) The plants and kinds of animals. 

99- The reason why dinosaurs disappeared from the earth was probably …………… .  
1) their giant size   2) a sudden change in climate  
3) the heat of the earth  4) lack of enough food  

100- All the following facts about dinosaurs are true except that …………… . 
1) they ate meat or plants  
2) they were the size of a cat 
3) they were as big as thick plants or trees 
4) they came in different sizes 
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 14صفحه 

اگر رقم يكان عدد، دو برابر رقم دهگان آن . برابر مجموع ارقام آن عدد است 96توان دوم يك عدد دو رقمي،   -101
  حاصل جمع ارقام مربع آن عدد كدام است؟. باشد

1 (2   2 (18  3 (16  4 (14  
اكنون مجموع سن پدر  هم. سال بعد سن فرزند نصف سن پدر شود 12اگر . باشد برابر سن فرزندش مي 3سن پدري   -102

  و فرزند چند سال است؟
1 (56   2 (52  3 (48   4 (44  

  حاصل جمع ارقام مكعب آن عدد كدام است؟. برابر مربع نصف آن عدد است 36مكعب عددي   -103
1 (36   2 (24   3 (18  4( 12  

  مساحت سطح كل مكعب، كدام است؟. د مربوط به محيط يك وجه آن استبرابر عد 36عدد مربوط به حجم مكعبي،   - 104
1 (864   2 (648  3 (432  4 (216  

  مجموع ارقام آن سه عدد كدام است؟ .برابر حاصل جمع آن سه عدد است 64حاصل ضرب سه عدد طبيعي زوج متوالي،   - 105
1 (12   2 (13  3 (14  4 (15  

ن ضرب آ مجموع ارقام حاصل. واحد بيشتر است 312مربع مجموع دو عدد طبيعي از مجموع مربعات آن دو عدد،   -106
  دو عدد كدام است؟

1 (1   2 (12  3 (14  4 (16  
. آن است ضرب مساحت قاعده در ارتفاع يك مكعب، چهار برابر عدد مربوط به محيط قاعدة عدد مربوط به حاصل  -107

  اعده مكعب كدام است؟اندازة قطر ق
1 (4 2   2 (6 2  3 (8 2  4 (2 2  

1مربع نصف يك عدد طبيعي، از   -108
  كدام است؟مجموع ارقام مكعب آن عدد . آن عدد، پنج واحد بيشتر است 4

1 (12   2 (1  3 (9  4 (8  
است،  12الساقيني كه طول وتر آن  الزاوية متساوي با مساحت مثلث قائم x4و طول  xمساحت مستطيلي به عرض   -109

  نسبت محيط مثلث به محيط مستطيل كدام است؟. برابر است

1 (( )2 2 1
3   2 (( )4 2 1

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

5  

  كدام است؟ محيط ذوزنقه. واحد از مساحت مربع بيشتر است 64در شكل زير، مساحت ذوزنقه   -110
1 (( )8 2 2 1   
2 (( )16 4 2 1  
3 (( )8 4 2 1  
4 (( )16 2 2 1  

)در شكل زير اختالف مساحت مربع با مساحت دايرة محاط در آن برابر   - 111 ) 16   محيط دايره كدام است؟. است 4
  
1 (6   
2 (8  
3 (4  
4 (2  
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ه مساحت شكل برابر عدد مربوط به محيط شكل اگر عدد مربوط ب. است xها برابر  خط در شكل زير طول تمام پاره  -112
  باشد، مساحت شكل كدام است؟

1 (27 4
29
     2 (1764

13  

3 (42    4 (58  
  

2زاويه برابر ال هاي مستطيل و ذوزنقه قائم در شكل زير، اگر مجموع مساحت  -113 8 باشد، محيط ذوزنقه كدام است؟  
1 (( )2 28 1   
2 (( )4 28 1  
3 (( )2 14 2  
4 (( )4 14 2  

مجموع ارقام آن پنج عدد . پنج عدد است برابر حاصل جمع آن  297ضرب پنج عدد طبيعي فرد متوالي،   حاصل  - 114
  كدام است؟

1 (23   2 (24  3 (25  4 (26  
احت كوچكترين مثلث اگر مس. الزاويه هستند ها قائم در شكل زير، طول مستطيل دو برابر عرض آن است و مثلث  -115

1
   ، كدام است؟)كل شكل(الزاويه  مساحت مستطيل باشد، محيط ذوزنقه قائم 8

1 (( )2 11 2 5   
2 (( )4 11 5  
3 (( )6 11 2 5  
4 (( )8 11 5  

  
                                     اقتصاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دهد؟  در علم اقتصاد، ارائه مي» كارآفرين«تري از مفهوم  كدام گزينه، تعريف درست  -116
هـاي او   تـرين ويژگـي   كنـد و مهـم   ليد و عرضه مـي  يدي را تومات جد ها و خد كند يا كاال هاي نويني براي توليد كشف مي شيوه) 1

  . پذيري و نوآوري است ريسك
كند  ليد و عرضه مي هاي خود و اتفاقات اطراف، محصوالت جديدي را تو خت ظرفيت كند و بر مبناي شنا با چشم باز حركت مي) 2

  . بيني و نوآوري است هاي او تيز ترين ويژگي و مهم
تـرين   دارد و مهـم  نايي مالي الزم، كسب و كار را زنده نگه مـي  دهنده است و با توا دهنده و ياد مل دارد، سازمانمهارت ابتكار ع) 3

  . بيني است پذيري و خوش هاي او ريسك ويژگي
ند در توليد و عرضة محصول جديد ممكـن اسـت بـا موفقيـت كمتـر يـا عـدم         دا كند، مي منابع را به شكل كارايي مديريت مي) 4

  .پذيري است هاي او نوآوري و خطر ترين ويژگي رو شود و مهم به قيت روموف
  
  
  
  

                
                
                
                
                
                
                

x

x

x

x
2

x2

x

4

x
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  آفرين و كارآفريني درست است؟ كدام گزينه، در مورد كار  -117

فق ضرورتاً از ابتدا حتـي كـارآفرين نبـوده     اندازي كنند، زيرا يك كارآفرين مو توانند يك كسب و كار جديد را راه همة افراد مي) 1
  . دم به قدم از سطوح ابتدايي به درجات باال رسيده استاست بلكه ق

بيني، توانايي حـل مسـئله،    دهنده بودن است؛ يعني نظم، انضباط، واقع هاي مشترك كارآفرينان موفق، سازمان از جمله ويژگي) 2
  . اشتياق و پايداري دارند و دلگرم به موفقيت اقتصادي هستند

دارد اين است كه اگرچـه   ليت اقتصادي و پذيرش خطرات آن توسط كارآفرينان را زنده نگه ميآنچه انگيزه الزم براي شروع فعا) 3
  . رسند هاي بعد به سود مي رو شوند ولي حتماً به مرور در سال در آغاز كار ممكن است با موفقيت كمتري روبه

انـدازي   آورند تا فعاليت اقتصادي جديـدي را راه  يعت و تدبير به ميدان م شان را با شجا نامي انداز و خوش كارآفرينان موفق پس) 4
  . كند پذير بودن كارآفرينان اشاره مي كنند و اين مسئله به ويژگي ريسك 

  نه است؟  عملكرد ساليانة اين بنگاه چگو. ليدي كفش آقاي احمدي است اطالعات زير، مربوط به كارگاه تو  -118
 مان  ميليون تو 59نة كارگاه  اجارة ساليا  
  مان  ميليون تو 345خريد مواد اوليه ساليانه  
  4درآمد حاصل از فروش محصول 2 مان  ميليون تو  
  مان  ميليون تو 171پرداخت ساالنة حقوق كارگران و كارمندان  
 مان ميليون تو 32گاه  ان مالك كارزند هزينة اجاره مسكن و تحصيل فر  

1 (2 5 2) 2  . مان سود برده است ميليون تو 5 مان ضرر داده است ميليون تو .  
  . مان سود برده است ميليون تو 173) 4  . مان ضرر داده است ميليون تو 173) 3

رستوران خود را تعطيل كند و با  99نايي، مجبور شد بيش از نيمي از سال  دليل شرايط كرو حب يك رستوران به صا  -119
 انداز خود خرج كرده است و در پايان خت اجارة محل رستوران را نداشت به ناچار از پس نايي پردا جه به اينكه توا تو

ستن از  گي بدون كا ديد تري براي جبران اين زيان كدام گزينه پيشنهاد مناسب. سال متحمل ضرر و زيان شده است
  ليد است؟  ميزان تو

  . خدمت را كم كند هاي گارسون و پيش تعداد نيرو) 2  . جويي كند لية غذايي صرفه در خريد مواد او) 1
  . به جاي روزانه صد پرس غذا، هفتاد پرس غذا توليد كند) 4  . تر ببرد الها با ها را مانند ساير رستوران قيمت غذا) 3

3اي كه طي دورة زماني يكساله  كننده ليد درآمد تو  -120   هزار دالر بابت  51هزار دالر سود برده است و مبلغ
ليد در طي يك سال داشته ست، چقدر  هاي جاري تو هزينه هزار دالر بابت ساير  73ليد و  گيري عوامل تو كار به

  است؟ 
  ر دالرهزا 424) 4  هزار دالر  444) 3  هزار دالر  422) 2  هزار دالر  244) 1

  سؤاالت زير است؟   كدام گزينه، پاسخ درست  -121
  كدام است؟ » شود، كيست؟ الي نهايي كه به مشتري عرضه مي مالك محصول يا كا«پاسخ به سؤال ) الف  
  ها در ايران از كدام نوع هستند؟  امروزه بسياري از كسب و كار) ب  
  ركت سهاميتوليد ـ ش سازمان ) 2  كننده ـ كسب و كار شخصي مصرف) 1
  كننده ـ شركت سهامي مصرف) 4  سازمان توليد ـ كسب و كار شخصي) 3

حبان آن  را به صا............... و ............... آهن و گاو  ماية فيزيكي مثل تراكتور يا گاو گان در قبال سر كنند توليد  -122
  . پردازند مي

  هبهاي سرمايه ـ اجار) 2     قيمت ـ بهره ابزار توليد) 1
  قيمت، منافع حاصل از توليد) 4    اجاره  سود حاصله از محصول، ) 3
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اگر دارايي كل . اند درصد از سهام يك شركت سهامي را خريداري كرده B ،35دار  درصد و سهام A ،2دار  سهام  - 123
  شركت به پانصد هزار سهم تقسيم شده باشد؛ 

  از دارايي شركت چقدر بوده است؟  Bسهم سهامدار ) الف  
ها شريك  هزار سهم خريداري كند، در چند درصد سهم 285اگر سهامدار ديگري به شركت اضافه شود و ) ب  

  خواهد بود؟ 
1 (157     175) 2    %57ـ     5ـ %  
3 (175    157) 4    %57ـ     5ـ %  

  ها، درست است؟  كدام گزينه در مورد انواع شركت  -124
  .نامه شركت كمك كند اسبراي تشكيل شركت سهامي نياز به وكيلي است كه در تكميل اس) 1
  . گيرند مؤسسات غير انتفاعي با هدفي غير تجاري براي انجام مأموريتي سودآور شكل مي) 2
  . وني، نحوة اداره و توزيع سود در پايان دوره به نسبت سرماية هر عضو است در يك شركت تعا) 3
  . هيئت مديره قرار دارد مل رئيس ختار سازماني يك شركت سهامي، بعد از سمت مدير عا طبق سا) 4

آزادي عمل و منافع «و » مسئوليت نامحدود در برابر دعاوي«، »اندازي باالتر هاي راه هزينه«هاي  عبارت هر يك از   - 125
  به ترتيب، به مزايا يا معايب كدام نوع كسب و كار اشاره دارد؟ » مالياتي

  و كار شخصي ـ شركت غير انتفاعي ـ مؤسسه خيريهكسب ) 2  شركت سهامي ـ شركت سهامي ـ شركت غير انتفاعي) 1
  شركت سهامي ـ كسب و كار شخصي ـ كسب و كار شخصي) 4  كسب و كار شخصي ـ شركت سهامي ـ كسب و كار شخصي) 3

  : جز شوند؛ به نامة يك شركت ذكر مي همة موارد زير در اساس  -126
  . نفر، يك رأي است سهام آن چه ميزان است و نحوة ادارة آن براساس قاعدة هر) 1
  . هايي دارند و سهام شركت چه ميزان است ليت سهامداران شركت چه حقوق و مسئو) 2
  . شود نه منحل مي شركت براي چه كسب و كاري تشكيل شده است و در صورت لزوم چگو) 3
  . ودش خته مي نه تقسيم و فرو كند و سهام آن چگو نه سرماية اولية خود را تأمين مي شركت چگو) 4

او براي تأمين . آقاي صبوري دانشجوي سال اول رشتة اقتصاد است و به حرفة عكاسي صنعتي مسلط است  -127
تي  رود و بعد از مد چيز خوب پيش مي همه. گيرد از حرفة خود كسب درآمد كند هاي تحصيل خود تصميم مي هزينه

جه  با تو. ها كمك كند كند تا در ويرايش عكس دليل حجم باالي سفارشات يكي از دوستانش را هم استخدام مي به
  به متن، كدام گزينه درست است؟ 

  . ليت تمام تصميمات مهم و دشوار بر عهدة آقاي صبوري است اين يك نوع همكاري است اما همچنان مسئو) 1
  . ود دارندليت نامحد ها و دعاوي مسئو هر دو نفر در سود و زيان و درآمد شريك هستند چون در برابر بدهي) 2
  . شوند عي با هم شريك هستند، پس در سود و زيان كار شريك مي اين يك نوع همكاري است و اين دو نفر به نو) 3
  .شود با توجه به اين همكاري، ديگر آقاي صبوري به تنهايي پاسخگوي مشتريان نيستند و درآمد حاصل به نسبت توافقي تقسيم مي) 4

ليد  مند و تو نفر كار 15نة يك بنگاه اقتصادي با  ائه شده در جدول، نتيجة عملكرد سالياجه به اطالعات ار با تو  -128
5نة  ساال   دستگاه هر كدام به ارزش, ,8       مان كدام است؟  تو  

,  اجاره بهاي ماهيانة كارگاه توليدي  1 ,1        تومان  
,  حقوق متوسط ماهيانة هر فرد كارمند توليدي و اداري  2 ,3       تومان  
,  خريد مواد اولية مورد نياز ساليانه 3 ,5        تومان  
 درصد ارزش ساليانة مواد اوليه 15 ...هاي جاري ساليانه شامل هزينه آب، برق، عوارض شهرداري و هزينه 4

1 (, , ,1 865       »2  »زيان«يا » ضرر (, , ,1 685       »منفعت«يا » سود«  
3 (, , ,2 188       »4  »زيان«يا » ضرر (, , ,2 18       »منفعت«يا » سود«  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     اقتصاد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18صفحه 

  هاي زير است؟  پاسخ درست پرسشكدام گزينه،   -129
  ترين نوع شركت كدام است؟  مهم) الف  
هاي مورد نياز مردم در مواقع ضروري و فروش آن به چندين برابر قيمت به كدام كسب و كار  انبار كردن كاال) ب  

  حرام اشاره دارد؟
  شركت تعاوني ـ اختالس) 2    شركت سهامي ـ اختالس ) 1
  شركت تعاوني ـ احتكار) 4    شركت سهامي ـ احتكار) 3

  كند؟  ليد را پيشنهاد مي براي هر يك از موارد زير چه نوعي از سازمان تو ،يك مشاور اقتصادي  -130
تهية تجهيزات آالت  گيرند با هم در زمينة  اي از فعاالن در حوزة صيد و پرورش ماهي تصميم مي عده) الف  

  . ها را بين اعضا تقسيم كنند همكاري كنند و هزينه ع پيشرفته، امكان بازاريابي، ايجاد زنجيزة توزي
نان افغانستاني مهاجر مدرسه بسازند و  كان و نوجوا گيرند براي كود هي از مديران و دبيران تصميم مي گرو) ب  

  .اي از آنها دريافت نكنند شهريه
كند و تعدادي از  دفتر ثبت اسناد رسمي داير گيرد يك  ختة رشتة حقوق تصميم مي آمو يك دانش) پ  

  . عنوان كارمند استخدام كند هاي دانشگاه خود را نيز به اي دوره هم
  شركت سهامي ـ شركت غير انتفاعي ـ كسب و كار شخصي) 2  شركت تعاوني ـ مدرسة غير انتفاعي ـ شركت تعاوني ) 1
  ـ كسب و كار شخصي شركت تعاوني ـ مؤسسة خيريه ) 4  وني ـ شركت سهامي  تعاوني توليد ـ مدرسة تعا) 3

  

                                     ) 1(علوم و فنون ادبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گيرند؟ در بررسي و تحليل متن، چه نكاتي مورد توجه قرار مي  -131
  ي، قالب اثر و هدف نويسندهشناسايي نكات زباني، ادبي، فكر) 1
  گيري لحن، خوانش، شناسايي نكات زباني، ادبي، فكري، نتيجه) 2
  هاي زماني و تاريخي اثر شناسايي نكات زباني، ادبي، فكري، ويژگي) 3
  گيري و تعيين نوع اثر خوانش، شناسايي نكات زباني، ادبي، فكري، نتيجه) 4

  واع ادبي، درست است؟بندي ان كدام گزينه با توجه به طبقه  - 132
  .اند بندي از چهار نوع غنايي، تعليمي، عرفاني، حماسي سخن گفته ترين طبقه در قديم) 1
  .بندي انواع ادبي در يونان باستان صورت گرفته است ترين طبقه قديم) 2
  .بندي بيشتر مبتني بر زمان اثر بود اين طبقه) 3
  .بندي انواع ادبي جنبة ادبي داشت طبقه) 4

  :است، به جز غلطها  نام خالق همة گزينه  -133
 بـــه مـــوج آويـــز و از ســـاحل بپرهيـــز    ) 1

  

 )اقبـال الهـوري  (همه درياست ما را آشـيانه  
  

 خواهد كه از سنجيده گفتاران شود هر كه مي) 2
  

ل بايـدش     عطـار (بر زبان بند گرانـي از تأمـ( 
  

ــت   ) 3 ــگفت اس ــس ش ــديثي ب ــديث دل ح  ح
  

 )صائب(فته است كه در عالم، حديثش در گر
  

هـا، بـر شـب و روز     پس من دنيا را بدان چاه پر آفت مانند كردم و موشان سـپيد و سـياه و مـداومت ايشـان بـر بريـدن شـاخ       ) 4
  )فخرالدين علي صفي(
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  با توجه به مبحث مباني تحليل متن، كدام گزينه تماماً درست است؟  -134
  .رويارويي با متون استخواندن دقيق متن، نخستين گام مؤثر در ) الف  
  .پيش از خوانش، نگاهي كلي به متن از آغاز تا انجام براي كشف لحن و آهنگ ضروري است) ب  
  .كنيم در يك نگاه كلي، متون يا آثار مكتوب ادبي را به سه بخش زباني، ادبي، فكري تقسيم مي) ج  
  .غذ و كتاب استهاي روي كا گوييم، خواست ما فقط نوشته هنگامي از متن سخن مي) د  
  ب – الف) 4  ج – ب) 3  الف – د) 2  د – ج) 1

  در كدام گزينه، ويژگي زباني و فكري متن زير تماماً درست است؟  -135
به . تا تواني از نيكي كردن مياسا و خود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نماي و چون نمودي به خالف نموده مباش«  

  »تا گندم نماي جو فروش نباشي و اندر همه كاري داد از خويشتن بده زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار
  توصيه به مدارا و نرمخويي – »غافل نباش«به معني » مياسا«كارگيري  به) 1
  توصيه به اهميت و رعايت عدالت در مورد خود – سازي تركيب) 2
  نفي ظاهرسازي و رياكاري -كاربرد فراوان افعال نهي) 3
  نفي تنبلي و سستي – ت كوتاه و قابل فهمكاربرد جمال) 4

  ترتيب كدام است؟  هاي بيت زير به قلمرو فكري هر يك از مصراع  -136
  اي از مال دنيا در بساط هر كه هست خرده«

  

 »اي پيوسته چون گل بايدش جبهة واكرده  
  

  اميدواري رهايي از تعلّقات،) 4  رياضت، شكرگزاري) 3  مناعت طبع، سخاوت) 2  قناعت، رضايت) 1
  در كدام گزينه، نام پديدآورندگان تماماً درست است؟  -137

  )اقبال الهوري(الطّوايف  ، لطايف )نصراهللا منشي(كليله و دمنه ) 1
  )عنصرالمعالي كيكاووس(نامه  ، قابوس)عطّار(نامه  الهي) 2
  )سعدي(نامه  ، الهي)فخرالدين علي صفي(الطّوايف   لطايف) 3
  )برزويه طبيب(، كليله و دمنه )اجه نظام الملك توسيخو(نامه  قابوس) 4

  است؟ غلطدر كدام گزينه، قلمرو ادبي و فكري سرودة زير كامالً   -138
 صبر بر جور فلك كن تا برآيي رو سفيد

  

 دانه چون در آسيا افتد تحمل بايدش  
  

 قطرة آبي كه دارد در نظر گوهر شدن 
  

 دشاز كـنـار ابـر تا دريـا تنزّل بـاي  
  

  توصيه به شكيبايي و بردباري – تشبيه، تضاد) 2  بيني مذمت غرور و خود بزرگ – كنايه، جناس) 1
  ستيزي  مذّمت ظلم – مجاز، اغراق) 4  توصيه به تواضع و فروتني – تشخيص، تمثيل) 3

  در سرودة زير، كدام ويژگي سبكي كامالً درست است؟  - 139
 با دل نيـست بازي: گـفت بـه دل مي

  

 سازي  كنون بايد به كارم حيـله  
  

 بگفت اين و به صد دسـتان و تزوير 
  

 بجست از دام همچون از كمان، تير  
  

  سازي وجود واژگان كهن و تركيب) 2  سازي كاربرد شبكه معنايي و تركيب) 1
  وجود واژگان كهن و كمي واژگان غير فارسي) 4  كاربرد شبكه معنايي و وفور واژگان عربي) 3

» نشان دادن ارزش و جايگاه چيزي و وضعيت قافيه -افزايش واژگان عربي -كنايه -كاربرد شبكه معنايي واژگان«  -140
  به ترتيب مربوط به كدام يك از قلمروهاي متن است؟

  زباني – فكري – ادبي – زباني – زباني) 2  ادبي – زباني – ادبي – زباني – ادبي) 1
  زباني – زباني – زباني – ادبي – ادبي) 4  دبيا – فكري – زباني – ادبي – زباني) 3
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  در كدام گزينه، ويژگي زباني، لحن و نوع ادبي سرودة زير درست است؟  - 141
 نـعـره برآورده، فلـك كـرده كر

  

 در  ديـده سـيه كرده، شده زهره  
  

 راسـت بـه مـانند يـكي زلزله 
  

 داده تـنـش بر تن سـاحـل يله  
  

  تعليمي – روايي – كاربرد واژگان كهن) 2    تعليمي – ييروا – سازي تركيب) 1
  اندرزي – داستاني – فراواني واژگان غير فارسي) 4  داستاني – اندرزي – كمي واژگان عربي) 3

  :؛ به جز شود هاي زير، وجه شبه در مصراع اول يافت مي در همة گزينه  -142
 دستگاهي نه كه تشـويش قيامـت باشـد    )1

  

 انديشـه كنـد طوفـان را    مرغ آبي اسـت، چـه    
  

 چو شمع هر كه به افشاي راز شد مشغول) 2
  

 بسش زمانـه چـو مقـراض در زبـان گيـرد       
  

 كـرد  دل چو پرگار به هر سـو دورانـي مـي   ) 3
  

ــا    ــره سرگشــتة پ ــدر آن داي ــود و ان  برجــا ب
  

 چو گوي در همه عـالم بـه جـان بگرديـدم    ) 4
  

 ز دست عشقش و چوگان هنوز در پي گوست  
  

  شود؟ تماماً يافت مي» استعاره، تشبيه، تضاد«ر كدام گزينه د  -143
ــل     )1 ــت و عق ــبر اس ــوت ص ــار، ق ــة پرهيزگ  ماي

  

ــت      ــون هواس ــبر زب ــق، ص ــار عش ــل گرفت  عق
  

ــت   ) 2 ــدان بنشس ــبن خن ــان گل ــتاني ك  در گلس
  

ــت      ــت برخاس ــاي غرام ــك پ ــه ي ــرو آزاد ب  س
  

در آن مقام كه سيل حـوادث از چـپ و راسـت    ) 3
  

 ان از ميــان كــران گيــردچنــان رســد كــه امــ  
  

ــن   ) 4 ــال م ــو ح ــي ت ــن دان ــو روز روش ــواهي چ  خ
  

 از تيره شـب بپـرس كـه او نيـز محـرم اسـت        
  

  :شود؛ به جز تواماً يافت مي» تشخيص و جناس«در همة ابيات زير   -144
 فرســـتمت اي هدهـــد صـــبا بـــه ســـبا مـــي  )1

  

ــي     ــه كجــا م ــه از كجــا ب ــر ك  فرســتمت بنگ
  

 ن بــه يغمــاييدر ايــن چمــن چــو درآيــد خــزا) 2
  

ــاد       ــد ب ــت بلن ــهي قام ــرو س ــه س ــش ب  ره
  

ــد در روي    ) 3 ــپر كش ــن س ــو زري ــپهر چ ــه س ش
  

ــه تيــغ صــبح و عمــود افــق جهــان گيــرد     ب
  

 پسـندي  چشمت به غمزه ما را خون خـورد و مـي  ) 4
  

 جانــــا روا نباشــــد خــــونريز را حمايــــت  
  

  تعداد تشبيهات كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟  -145
 نـباشد به پـاي طالب دوست سـفر دراز«

 
  

 »كه خار دشت محبت، گل است و ريحان است  
  

ــم عشــق   )1 ــمند غ ــه برانگيخــت س ــنيدي ك ــه ش  ك
  

 كــه نــه انــدر عقــبش گــرد نــدامت برخاســت   
  

ـــدي   ) 2 لـنـــ ــر ـب ـــكر بـــ ــاه پيـــ ـــال مـــ  جـمـــ
  

 بــــدان مانــــد كــــه مــــاه آســــمان اســــت  
  

آن نه زلف است و بنا گوش كه روز است و شب است ) 3
  

 ن نه بـاالي صـنوبر كـه درخـت رطـب اسـت      وا  
  

 ســازد درون پــردة گــل غنچــه بــين كــه مــي     ) 4
  

ــاني     ــل پيكـ ــو لعـ ــم تـ ــدة خصـ ــر ديـ  ز بهـ
  

  :هاي مقابل همة ابيات زير درست هستند؛ به جز آرايه  -146
ــااليي   )1 ــرو بـ ــرد سـ ــه در بـ ــت بـ ــم ز دسـ  دلـ

  

 )بخشـي  جـان  -كنايـه (خالف عادت آن سروها كه بر لب جوست   
  

 آب، كه اين ره و رسـم از مـن و تـو نيسـت     خنديد) 2
  

 )اســـتعاره – تشـــبيه(مـــا رهـــرويم و قائـــد تقـــدير، رهنماســـت    
  

فروخــت كــه مــن مــرغ زيــركم  دل عشــوه مــي) 3
  

ــت       ــو دام اوس ــف چ ــر زل ــاده در س ــك فت ــاس(اين ــبيه - جن  )تش
  

 بگريســت چشــم دشــمن مــن بــر حــديث مــن) 4
  

 )تضـاد  – كنايـه (فضل از غريـب هسـت و وفـا در قريـب نيسـت        
  

  :جز هاي زير تعداد وجه شبه يكسان است؛ به در همة گزينه  -147
 هـا را منـور كـرد، خورشـيدي     چو نورت تيرگي )1

  

ــتاني      ــي، گلسـ ــل معنـ ــدي گـ ــو در دل پرورانيـ  چـ
  

ــي) 2 ــاده    درد دوري م ــراب افت ــه خ ــر چ ــم گ  ام كش
  

ــورت مـــي    ــار جـ ــاييم نيســـت  بـ ــه توانـ ــر چـ ــرم گـ  بـ
  

لشــكر عشــق  چــو بــر واليــت دل دســت يافــت) 3
  

 بـــه دســـت بـــاش كـــه هـــر بامـــداد يغمـــايي اســـت  
  

 هـاي وقـت و فرصـت را    به نرد زنـدگاني، مهـره  ) 4
  

 پرســي، نــه ميــداني بــازي، نــه مــي همــه يكبــاره مــي  
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  كدام بيت، فاقد مثل است؟  -148
 هــاي دگــر پــاك ببــرد غــم عشــق آمــد و غــم )1

  

ــاري     ــرآرد خــ ــاي بــ ــز پــ ــد كــ ــوزني بايــ  ســ
  

ــ ) 2 ــر چــو شــد ح ــي پي ــيآدم ــردد رص جــوان م  گ
  

 گـــردد خـــواب در وقـــت ســـحرگاه گـــران مـــي      
  

تــــرا هــــر چــــه قيمــــت نهــــد روزگــــار  ) 3
  

ــار      ــش يادگـــ ــن چكـــ ــن و ايـــ ــدار از مـــ  بـــ
  

 دمـي بـود   هر گه كه دل به عشق دهـي خـوش  ) 4
  

 در كـــار خيـــر حاجـــت هـــيچ اســـتخاره نيســـت   
  

  اند؟  ابيات كدام گزينه در قالب مثنوي سروده شده  -149
ــران در ري )1 ــازديگـــــ ــتند و نيـــــ  اضـــــ

ــوار      ــاده، ســـ ــر دارد از پيـــ ــه خبـــ  چـــ
  
  

ــازي     ــت و نــــ ــام نعمــــ ــه در كــــ  اي كــــ
ــي   ــو مـــ ــزد و تـــ ــي تيـــ ــازي او همـــ  تـــ

  

ــر    ) 2 ــك سـ ــوي باريـ ــن مـ ــن در ايـ ــر كـ  نظـ
ــته      ــت از رشـ ــو تنهاسـ ــت  چـ ــر اسـ  اي كمتـ

  

ــر     ــل نظــــ ــد اهــــ ــه باريــــــك بيننــــ  كــــ
ــم    ــر محكـ ــد ز زنجيـ ــر شـ ــو پـ ــت  چـ ــر اسـ  تـ

  
  

ــت   ) 3 ــت برفـ ــرم از شسـ ــد عمـ ــاهي اميـ  مـ
ــاني ارزد  ع     ــه جـ ــي بـ ــه از او دمـ ــري كـ مـ

  

ــو شـــب مســـت برفـــت    بـــي   ــرم چـ ــده عمـ  فايـ
ــت    ــت برفــ ــانم از دســ ــه رايگــ ــوس كــ  افســ

  

ــت   ) 4 ــواي توس ــه دل در ه ــاگزير ك ــار ن  اي ي
ــقان      ــاي عاشــ ــان و تمنّــ ــاي عارفــ   غوغــ

  

ــراي توســت     ــم ب ــي ه ــول كن ــر قب ــز اگ  جــان ني
 حــرص بهشــت نيســت كــه شــوق لقــاي توســت 

  

  د رديف هستند؟كدام ابيات زير، فاق  -150
  خـدايت ناصر و دولـت معـيـن باد) الف

  

 دعاي نيك خواهانت قرين باد  
  

 كه پيش از ما چو تو بسيار بودند ) ب
  

 كردار بودند كه نيك انديش و بد  
  

 طـلـب كـردنـد مرد كـاروان را) ج
  

 كجا بيني دگر برق جهان را  
  

 يـونـس انـدر دهـان ماهـي شد) د
  

 س الـهـي شـدچنان مونـ هـم  
  

  د – ب) 4  ب – الف) 3  ج – الف) 2  ج – د) 1
  :جز در تمام ابيات زير به مفهوم مشتركي اشاره شده است؛ به  -151

ــم دل     )1 ــداري غ ــه ن ــويم ك ــو نگ ــا ت ــم دل ب  غ
  

 بــا كســي حــال تــوان گفــت كــه حــالي دارد        
  

 حديث دوست نگويم مگـر بـه حضـرت دوسـت    ) 2
  

ــه دارد     ــنا نگـــ ــخن آشـــ ــنا ســـ ــه آشـــ  كـــ
  

آبـــي بـــر آتـــش دل مـــا هـــيچ كـــس نـــزد ) 3
  

ــوختيم        ــه س ــرم و بيگان ــيش مح ــه پ ــدان ك  چن
  

ــرده رمــزي نشــنوي  ) 4 ــا نگــردي آشــنا زيــن پ  ت
  

 گـــوش نـــامحرم نباشـــد جـــاي پيغـــام ســـروش  
  

  مفهوم كدام بيت با بيت زير، يكسان است؟  - 152
 سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا«

  

 »وز من رها سازد مرا بيگانه از خويشم كند  
  

ــي   )1 ــود طلبــ ــداي خــ ــال خــ ــر وصــ  گــ
  

ــابي    ــدا يــ ــا خــ ــود كــــه تــ  بگــــذر از خــ
  

 كشــي نــوازي و گـر بنــده مــي  گـر بنــده مــي ) 2
  

 زجر و نواخـت هـر چـه كنـي راي راي توسـت       
  

از دست دوسـت هـر چـه سـتاني شـكر بـود       ) 3
  

 سعدي، رضاي خود مطلب چون رضـاي اوسـت    
  

ــم و ) 4 ــاوت دارد  غ ــه تف ــارف چ ــر ع ــادي ب  ش
  

 ساقيا باده بـده شـادي آن كـاين غـم از اوسـت       
  

  است؟ غلطمفهوم مقابل كدام ابيات زير   -153
  باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش) الف

  

 )تحمل جدايي يار(بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش   
  

 سعدي ز فراق تو نه آن رنج كشيده است ) ب
  

 )رنج ناچيز فراق براي عاشق( تو فراموش كند آن راكز شادي وصل   
  

 هر كه در عهد ازل مست شد از جام شراب) ج
  

 )جاودانگي عشق الهي(سر به بالين ابد باز نهد مست و خراب   
  

 ات از سر گذشته است اي گل كه موج خنده) د
  

 )خوشي سبب ناخوشي است(آماده باش گرية تلخ گالب را   
  

  

  الف – ب) 4  الف – ج) 3  د – ب) 2  د – ج) 1
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  متفاوت است؟» هوا«در كدام گزينه، مفهوم   -154
ــي   )1 ــاران م ــق ب ــري دل، عش ــواي اب ــود  در ه ش

  

 هر كجا باشـم چـو آن جـا نيسـت احساسـي ز تـو        
  

 روزي است خوش و هوا نه گرم است و نه سـرد ) 2
  

 ابـــــر از رخ گلـــــزار همـــــي شـــــويد گـــــرد  
  

ــ  ) 3 ــلد پيم ــوق نگس ــه معش ــت ك ــرت هواس ان گ
  

ــه دارد     ــا نگـــ ــته تـــ ــر رشـــ ــه دار ســـ  نگـــ
  

ــزد   ) 4 ــبح خي ــاد ص ــز ب ــوايي ك ــا ه ــتم خوش  گف
  

 گفتـــا خنـــك نســـيمي كـــز كـــوي دلبـــر آيـــد  
  

  به ترتيب است؟» توجهي معشوق، نهايت شوريدگي زيبا ديدن، اقبال بد، بي«در كدام گزينه، مفهوم   -155
 هزار سال پس از مرگ من چو باز آيي) الف

  

 كه مرحبا اي دوستز خاك نعره برآرم   
  

 گـر هـنـري داري و هـفـتـاد عـيـب ) ب
  

 دوست نبيند مگر آن يك هنر  
  

 به روي هم نفسان، برگ عيش ساخته بود) ج
  

 بر آنچه ساخته بوديم روزگار نساخت  
  

 انـصـاف نباشد كه مـن خـستة رنجور) د
  

 پروانة او باشم و او شمع جماعت  
  

 پـهر بلندجـفـاي گيتي و شبـگردي س) ه
  

 اگر چه توسني، آخر تو را نمايد رام   
  

  الف -د – ج – ب) 4  ب – الف – ج -د) 3  الف – ب – هـ -د) 2  ج – د – هـ – ب) 1
  

                                     ) 1(تاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كار رفته است؟ واژة تاريخ در كدام گزينه به معناي حوادث و اتفاقات گذشته به  -156
  .كند كه درك درستي از هويت خود پيدا كنيم تاريخ به ما كمك مي) 1
 .هاي بسياري را از سر گذرانده است تاريخ ايران فراز و نشيب) 2

  .هنوز تاريخ دور دوم مذاكرت دو كشور مشخص نشده است) 3
 .مند نوشت اريخ را بايد به شيوة علمي و روشت) 4

  در دورة ساسانيان داللت بر چه موضوعي دارد؟» ها نامك خداي«تدوين   - 157
  سرايي عالقه به افسانه) 4  باور به چند خدايي) 3  اعتقاد به خداي يكتا) 2  نگاري عالقه به تاريخ) 1

  كردند؟ يي توجه و تمركز بيشتري ميمورخانِ دوران اسالمي بر ثبت  و نگارش چه رويدادها  -158
  علمي و آموزشي) 4  سياسي و نظامي) 3  فرهنگي و مذهبي) 2  اجتماعي و اقتصادي) 1

 از چه جهتي با فعاليت كارآگاهان پليس شباهت دارد؟» مورخان«كار   - 159

  روش) 4  شواهد و مدارك) 3  نتيجه) 2  هدف ) 1
  بشر و تحوالت آن تابع چه عاملي است؟به گفتة شهيد مطهري، از نظر قرآن تاريخ   -160

 عوامل اقتصادي و ابزار توليد) 2    يك سلسله سنن و نواميس) 1

 جبر اجتماعي) 4    جبر جغرافيايي) 3

چه عاملي در پايداري جامعه و فرهنگ ايراني در برابر هجوم ويرانگر اسكندر مقدوني و مغوالن، نقش مؤثري   -161
 داشته است؟

 وسعت زياد و تنوع اقليمي و آب و هوايي ايران) 2  هاي اقتصادي مطلوب و منابع معدني فيتبرخورداري از ظر) 1

  آگاهي تاريخي نياكان ما به گذشتة خود) 4  بازگشت سريع مهاجمان به سرزمين خود) 3
  تر است؟  هاي مهم تاريخي، درست كدام گزينه در خصوص دامنة تأثير شخصيت  -162

 .گذارد هاي بعدي اثر مي بر مردمان عصر خود و نسل) 2  .سرزمين و عصر خودشان است محدود به مردمان و جوامع) 1

 .محدود و منحصر به بعد سياسي و نظامي است) 4  .فقط بر مردمان يك قرن بعد از خود تأثير دارند) 3
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                                     ) 1(تاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23فحه ص

  اند؟ كرده منجمان در گذشته از اسطرالب به چه منظوري استفاده مي  -163
  شماري تنظيم و اصالح گاه) 2  )ماه و سال(ان گيري دقيق زم اندازه) 1
 محاسبة كبيسه) 4    رصد خورشيد و ماه) 3

 شماري، پيشگام بودند؟ مردمان كدام سرزمين در تنظيم و تدوين گاه  -164

 ايران) 4  هند و چين) 3  يونان و روم) 2  النهرين و مصر بين) 1

 است؟ پيامد چه عاملي ،اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ  -165

  ها تالش مهندسان براي ترسيم راه) 2  نياز فرمانروايان به تعيين قلمرو و مرزها) 1
 ارتباط جغرافيا و تاريخ) 4  ها نيازهاي فرماندهان نظامي در جنگ) 3

  
                                     ي ايرانجغرافيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاي جغرافيا و علوم و فنون مختلف، كدام گزينه درست است؟  با توجه به رابطة بين شاخه  -166
  شناسي آب ژئومورفولوژي ) 2  شناسي انسان  جغرافياي فرهنگي) 1

  هندسه سنجش از دور ) 4  شناسي جامعه جغرافياي جمعيت ) 3

، »جغرافياي شهري«هاي  هاي جغرافيايي، كدام گزينه با گرايش با توجه به ارتباط بين علوم مختلف با گرايش  -167
  ارتباط دارد؟ » ها جغرافياي خاك«و » ژئومورفولوژي«

  شناسي خاك - شناسي زمين - شناسي جامعه) 2  شناسي زمين - اسيشن خاك - مطالعات شهرسازي) 1
  شناسي زمين –شناسي  خاك - شناسي جامعه) 4  شناسي خاك - شناسي زمين - مطالعات معماري) 3

 اصول هواشناسي و آب و هواشناسي ارائه شده است؟  ،در كدام گزينه به ترتيب  -168

 هاي اقتصادي  كاهش دما و بارش بر فعاليتتأثير  - ها نهسقف خاشكل  ميزان انرژي خورشيد بر تأثير) 1

  برداري از انرژي  ميزان انرژي خورشيدي بر بهره تأثير - تغييرات دمايي بر معماري تأثير) 2
 ات تغييرات دمايي بر ميزان بارش  تأثير - ات تغييرات فشار بر دماي يك محيطتأثير) 3

   تأثير تغييرات دمايي بر گردشگري - تغييرات دمايي در يك ناحيه مرتفع) 4
  ؟ تعادل محيط را در بلندمدت حفظ كند تواند نميطور كامل  يك از عملكردهاي انساني، به كدام  -169

  هاي فعال شهر كرج بر روي گسل توسعه كالن - توسعه فعاليت صنعتي در ارتفاعات البرز جنوبي استان تهران و البرز) 1
  توزيع گسترده پرورش دام در مراتع كشور  - استان سمنان براي توليد برق و انرژيسيس صفحات خورشيدي در تأ) 4
  توسعه شهر و روستاها در ارتفاعات البرز جنوبي استان تهران و البرز  - كشت و برداشت چاي براي رفع نيازها) 3
  ادي براي توليد برق برداري از انرژي ب بهره – رويه درختان استان گيالن براي توسعه صنعت چوب قطع بي) 4

 است؟  نادرستكدام گزينه  ،با توجه رابطه انسان و محيط  -170

  . ساز تغييرات محيط شده است هاي مختلف آن زمينه ورود انسان و فعاليت) 1
    .شود اي متعادل انجام مي روابط متقابل انسان و محيط، صرفاً در مجموعه) 2
  .برداري از اعماق زمين كرده است جديد انسان را قادر بهرههاي  فناوري) 3

 . ها براي رفع نيازهاي خود، ناچار است به تغيير محيط دست بزند انسان) 4

وجود «كه به مطالعه  در يك پژوهش جغرافيايي مربوط به پديده ريزگردها در استان خوزستان، در صورتي  -171
 ؟ ايم رافيايي پاسخ دادهبپردازيم، به كدام سوال جغ» ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا

 چه چيز مبتني بر سيرتكوين و تحول پديده  ) 2  تكوين و تحول پديده   چطور مبتني بر سير) 1

   چه چيز مبتني بر ماهيت هر پديده يا مساله) 4  مبتني بر ماهيت هر پديده يا مساله   چطور) 3
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                                     ي ايرانجغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آوري و  جمع«و » وال مطرح شده در پژوهشحدس هوشمندانه به س«يك از مراحل پژوهش، به ترتيب  دركدام  -172
 گيرد؟   مورد بررسي قرار مي» اي مورد نياز از مراكز مربوطه تفسير تصاوير ماهواره

  گام دوم  - گام سوم) 4  گام سوم - گام دوم) 3  گام اول - گام سوم) 2  گام اول - گام دوم) 1
يك از موارد زير در مرحله روش  ، كدام»ت در شهر كرجثر در افزايش جمعيوبررسي عوامل م« در پژوهشي با عنوان  -173

  ؟  گيرد نميميداني مورد توجه قرار 
  هاي اقتصادي شهروندان ساكن حضور پژوهشگر در شهر كرج براي مشاهده وضعيت فعاليت) 1
      دست آوردن ميزان جمعيت ساكن در شهر حضور پژوهشگر در مراكز آمار شهر كرج براي به) 2
  مربوط به مهاجرت   هاي نامه هشگر ميان شهروندان شهر كرج براي تكميل پرسشحضور پژو) 3
  حضور پژوهشگر در شهر كرج براي مصاحبه با جمعيت فعال شهروندان و مهاجران ساكن ) 4

  دهد؟  كدام گزينه ترتيب درستي از مراحل پژوهش در جغرافيا نشان مي  -174
1 (      
  
2 (  
  
3 (  
  
4(  
  

  شود؟  بررسي مي ،هاي مورد نظر در يك پژوهش جغرافيايي يك از گام ير در كداماقدامات ز  - 175
  ضروري و حفظ اطالعات مرتبط  حذف اطالعات غير -الف  
  ارائه پيشنهادها و خبرهاي اوليه در چارچوب مسئله پژوهش -ب  
 ارائه داليل علمي و منطقي    د يا رد فرضيه مطرح شده همراه باتايي  -ج  

 گام چهارم  -گام پنجم، ج -گام دوم، ب -الف) 2  گام پنجم -گام دوم، ج -ام چهارم، بگ -الف) 1

  گام چهارم  -گام دوم، ج -گام پنجم، ب -الف) 4  گام پنجم  -گام چهارم، ج -گام دوم، ب -الف) 3
  

                                     ) 1(شناسي  جامعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گويند؟ چه مي» آن ةانجام دهند« و به » .دهد كه انسان انجام مي يتيفعال«  به بيبه ترت يدر علوم انسان  -176
  كار ـ كارگزار) 4  كنش ـ كنشگر) 3  فعل ـ فاعل) 2  رفتار ـ عامل) 1

  طور صحيح، اشاره شده است؟ به ترتيب در كدام گزينه بههر يك از عبارات زير  نادرستيدرستي يا   -177
  .ديكن آن مراجعه مي يراهنما ةبه دفترچ د،يكناستفاده  دهيچيپ يكاال كيبار از  نياول يبرا ديخواه مي يوقتـ 
  . است  آدمي ارادهكنش وابسته به  يعني. كنش، آگاهانه استـ 
  . بسته استي واافراد انسان ةبه ارادفقط كنش،  يها امديپـ 
   .رديگ صورت نمي يكنش ،نباشد يتا آگاهـ 

  غ ـ ص ـ غ ـ ص) 2    ص ـ غ ـ غ ـ ص) 1
  غ ـ ص ـ ص ـ غ ) 4    ص ـ غ ـ ص ـ غ) 3
  

 بيان مسأله
 تدوين فرضيه

 پردازش اطالعات 
 آوري اطالعات  جمع

 گيري و پيشنهاد  نتيجه

 تدوين فرضيه بيان مسأله

 آوري اطالعات  جمع پردازش اطالعات 

 گيري و پيشنهاد  نتيجه

 بيان مسأله
 رضيهتدوين ف

 پردازش اطالعات 
 گيري و پيشنهاد  نتيجه آوري اطالعات  جمع

 بيان مسأله
 پردازش اطالعات  تدوين فرضيه

 گيري و پيشنهاد  نتيجه آوري اطالعات  جمع
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                                     ) 1(شناسي  هجامع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25صفحه 

  هاي مشخص شده به كدام مفهوم اشاره دارند؟ عبارت، بيبه ترت ريدر متن ز  - 178
به  ملي مي، با وجود آنكه به صعود تژاپن 2020 المپيك يگروه ةدر مرحل رانيا واليبال يمل ميتهاي خوب  بازي«

 رييكارگ خواهان به ،ييمتعدد اروپا يهاي باشگاه ميت. شد رانيمردم ا يخوشحال بعدي منجر نشد، اما سبب ةمرحل
  ».شدند رانيا كنانيباز

  ارادي وابسته به خود امديپ -  يو قطع ارادي ريغ امديپ - يارادي و احتمال امديپ) 1
  گرانيارادي وابسته به د امديپ -يو قطع ارادي ريغ امديپ -يكنش انسان) 2
  يو احتمال ارادي ريغ امديپ -يو احتمال ارادي ريغ امديپ -يكنش انسان) 3
  يكنش انسان - ارادي وابسته به خود امديپ -يو قطع ارادي ريغ امديپ) 4

  كنش دارد؟ يژگياشاره به كدام و ،ريعبارت ز   -179
 جياو هر روز، قبل از شروع روز كاري خود، در كنار خل. سفر كرده است بوشهرخود به  تيبراي انجام مأمورحسام «

  ».لذت ببرد جيصداي امواج خل تا اززند  فارس قدم مي
  ارادي بودن) 4  معنادار بودن ) 3  دار بودن  هدف) 2  آگاهانه بودن) 1

   كامل كند؟ تواند نميرا  ريعبارت ز ،نهيكدام گز  -180
  »................ دارد كه ييها يژگيكنش و«

  .شود يا مي دنشو انجام مي يها با توجه به قصد و هدف خاص اكثر آن) 1
  .ها است ارادي و آگاهانه بودن دو مورد از آن) 2
  .مخلوقات آگاهانه است ريسا تيبرخالف فعال) 3
  .كند مي زيمتما گريمخلوقات د تيآن را از فعال) 4

  كند مي انيب يرا به درست ها عبارت نيارتباط ب موردش، كدام هاي كن يژگيبا توجه به و  -181
    يقرار گرفتن بر سر دو راه) 2    دار بودن هدف )1

    براي انجام آن رييگ ميبه كار اما عدم تصم يآگاه )4    معنادار بودن )3
  هنگام تدريسدر  يتوجه يب لياش به دل آموز معلم كالس به دانش تذكر دادن )5
  آگاهانه بودن )6

  4و  2/  6و  4) 2       5و  3/  6 و 2) 1
  5و  3/  4و  2) 4    4و  3/  5و  1) 3

  دارد؟  ارتباط مفهومي ،ريبا عبارت ز نهيكدام گز  -182
 ادييتالش ز ديمصادف بود، با المپيكترم كه اتفاقاً با مسابقات  انيدر امتحان پا تيبراي موفق اميرحسين«

 قيدق ليو تحل دنياش دارد، او د ندهيدر آ ييسزا در امتحانات، چه سهم به تيوفقم نيا نكهيكرد؛ اما با علم به ا مي
  »ريخ المپيكافتد، انتخاب كرد؛ چون امتحانات هر سال هست اما  بار، اتفاق مي كيسال  4مسابقات را، كه هر  ةهم

   .شود اي كه بدون آن انجام نمي انسان است به گونه يكنش وابسته به آگاه) 1
  .ديتوان پرس را از هر كنشگري مي» چرا چنين كاري كردي؟« پرسش ) 2
  .ضروري است زيانسان ن ةاراد ،يبراي انجام كنش، عالوه بر آگاه) 3
  . فقط آگاهي كافي استبراي انجام كنش، ) 4

  رد؟يگ صورت مي» كنترل اجتماعي« و » پذيري جامعه« ة ديضروري شدن دو پديك از عوامل،  ا كدامب  -183
  يها و هنجارهاي اجتماع ارزش) 2    هاي اجتماعي كنش) 1
  نظام اجتماعي) 4    تعليم و تربيت) 3
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                                     ) 1(شناسي  هجامع
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 26صفحه 

  ندارد؟وجود  ياي از كنش اجتماع نمونه مورد،در كدام    -184
  نوع پوشش افراد در منزل) 1
  يدر هنگام رانندگ ابانيحق تقدم در خ تيرعا) 2
  .ستين ابانيدر خ يكه كس يراننده در ساعت ستادنيپشت چراغ قرمز ا) 3
  .است گريجمع و دلم جاي د انيمن در م  ؟اي دهيشن بيهرگز وجود حاضرِ غا) 4

  كدام است؟ها  در كنش گرانيدر نظر گرفتن د ةجيو نتيست چ ةالزم» ديگران« به مفهوم دنيشياند   -185
  كنشگر ةو اراد يبودن آگاه گرانيناظر به د -يتر كنش اجتماع قيشناخت عم) 1
  كنشگر ةو اراد يبودن آگاه گرانيناظر به د -هاي انسان هاي كنش فهم تفاوت) 2
  هاي مختلف تيمتفاوت عمل كردن در موقع -يتر كنش اجتماع قيشناخت عم) 3
  هاي مختلف تيمتفاوت عمل كردن در موقع -هاي انسان هاي كنش فهم تفاوت) 4

 يكنش اجتماع -يدرون يكنش اجتماع -يرونيكنش فردي ب -يكنش فردي درون«  به ،بيبه ترت مورددر كدام   -186
  .اشاره شده است» ي رونيب
  دادن هيهد - همكار  كيبراي صحبت با  زيير برنامه -حمام خواندن در آواز - دوران كودكي مرور خاطرات) 1
  يياحترام خود در تنها تيرعا -به مهمان ييگو آمد خوش -دنيخند -ليتخ) 2
  با صداي آرام يدن به مداحگوش دا -دنيخند -تفكر -مرور خاطرات) 3
  تر احترام بزرگ تيرعا -ينظافت شخص -نشستن -تفكر) 4

  اشاره دارند؟ به چه مفهومي ريز هاي از عبارت كيهر  - 187
  .از جنس هدف و مقصود هستندـ 
  .است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است يانجام كنش اجتماع ةويشـ 

   .باشند آن مي يها امديآثار و پ ،ياجتماع يها دهيپد رياست و سا ياعاجتم ةديپد) كوچكترين(ـ خُردترين
   زنند، كه كنشگران با توجه به آنها، دست به كنش مي يكسانـ 

  ارزش ـ هنجار ـ كنش اجتماعي ـ ديگران) 2  پذيري ـ هنجار ـ كنش ـ كنشگران جامعه) 1
  كنش اجتماعي ـ ديگرانهنجار ـ ارزش ـ ) 4  پذيري ـ ارزش ـ كنش ـ كنشگران جامعه) 3

  است؟نادرست  يعيهاي طب دهيو پد يهاي اجتماع دهيپد ةدربار مورد،كدام   -188
  .كنش افراد هستند ةجيكنند و نت ها خلق مي را انسان يهاي اجتماع دهيپد) 1
   .هستند يعيهاي طب دهيهمانند پد يهاي اجتماع دهيكنند پد به مرور افراد احساس مي) 2
  .نامحسوس است يِاجتماع ةديپد كيمحسوس و ساختمان اداري  يِعيطب ةديپد كيكوه ) 3
  .كنند مي جاديا ييها تيها و محدود شوند و فرصت ها مستقل مي به مرور از انسان يهاي اجتماع دهيپد) 4

  :ديمشخص كن بيكار رفته را به ترت به يشناس جامعه ميمفاه ريدر متن ز  -189
افراد براي  مسابقه فوتبالدر هنگام . به نوبت وارد شوندكنند  مي ياد معموالً سعافر ورزشگاه آزاديورود به  در«

 ديگر افراد پيرامون ويرفتاري كند،  نياگر فردي چن. كنند ها فحاشي نمي به يكي از تيمبلند  گران،يد حفظ حقوق
  ». ندده تذكر ميبه او 

  يريپذ جامعه -يكنش اجتماع -يهنجار اجتماع -يارزش اجتماع) 1
  رييپذ جامعه - يارزش اجتماع -يهنجار اجتماع -يكنش اجتماع) 2
  يكنترل اجتماع -يهنجار اجتماع -يكنش اجتماع -يهنجار اجتماع) 3
  يكنترل اجتماع - يهنجار اجتماع -يارزش اجتماع -يكنش اجتماع) 4
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                                     ) 1(شناسي  هجامع
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 27صفحه 

    اشاره شده است؟ حيصحطور  به ب،يبه ترت ريز هاي از عبارت كيهر  ينادرست اي يدرست ،نهيدر كدام گز  -190
  .ي افراد هستندها كنش ةجنتي و نندك ها خلق مي را انسان ياجتماع يها دهيپد ـ

  . ،كنش نيستندمانند ضربان قلب، گردش خون، بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر ييها تيفعالـ 
   .رديگ صورت مي گرانيد يكيزيتنها در حضور ف ،يكنش اجتماع ـ
  . هستند  كنش يعيطب ةجيآنها را اراده كند؛ بلكه نت يكنشگر كه الزم باشد ستنديكنش ن ياراد ريغ يها امديپـ 
  غ ـ غ ـ ص ـ ص) 2    ص ـ ص ـ غ ـ ص) 1
  غ ـ ص ـ غ ـ غ) 4    ص ـ غ ـ ص ـ غ) 3

  
                                     منطق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كدام عبارت، درست است؟  -191
 .دهد كارگيري قواعد منطقي نيز در برابر خطاي انديشه به ما هشدار مي هاي كنترلي خودرو، به همانند سيستم) 1

  .آموزند هاي پيشگيري از خطاي ذهن را به ما مي دانان با طراحي قواعد درست انديشيدن، روش منطق )2
  .باشد كارگيري قواعد موجود در علوم ديگر نيز مي منطق براي ساختن بناي فكري مستحكم نيازمند به) 3
 .مغالطات مانند مواد الزم براي بنّائي كردن هستند كه براي تفكُّر درست، نيازمند شناخت آنها هستيم) 4

  كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي  -192
  »... .هاي فلسفي ي ارزيابي انديشهمنطق تنها برا«

  .شود؛ زيرا قواعد تفكُّر ذاتي بشر است استفاده مي)1
  .رود؛ زيرا منطق، مقدمة فهم موضوعات فلسفي است كار مي به) 2
  .تر از تفكُّر غيرفلسفي است شود؛ زيرا تفكُّر فلسفي عام استفاده نمي) 3
  .ود به آن نيازمند استرود؛ زيرا انسان در سراسر زندگي خ كار نمي به) 4

  دانش منطق، به ترتيب كدام است؟» ابزاري بودن«و » كاربردي بودن«معناي   - 193
  .نياز به كسب مهارت از طريق تمرين و تكرار است -مانند شاقول بنايي است) 1
 .هاي نظري و عملي است العمل داراي دستور - هاست در كنار ساير علوم و دانش علمي) 2

  .باشد ها مي درخدمت ساير علوم و دانش -آن، نيازمند تمرين و تكرار استتبحر در ) 3
 .كند صرف دانستن قواعد آن، فرد را متبحر در علم منطق نمي -ها است در خدمت ساير علوم و دانش) 4

  افزون انسان به علم منطق در جهان امروز است؟ كدام مورد، دليل نياز روز  -194
  هاي جديد و نياز به كسب دانش پيشرفت علوم و فنون) 1
 ها و حجم انبوه اطالعات صحيح و غلط فراگير شدن رسانه) 2

 ظهور مكاتب مختلف فلسفي متفاوت و متعارض با يكديگر) 3

 هاي تجاري هاي موجود در آگهي تشخيص درست يا نادرست بودن استدالل) 4

  وجود دارد؟» ق، سه تصوريك تصور، سه تصدي«يك از موارد زير به ترتيب در كدام  - 195
  انسان -حيوان متفكِّر -روز اول مهر: الف
  .منطق علم ابزاري است -.سرب فلز است -.او آمد: ب
 به چه گل خوشبوئي -.ارسطو كاشف منطق است -.همه رفتند: ج

  ب، الف، ج )4  الف، ب، ج) 3  ج، الف، ب) 2  ج، ب، الف) 1
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                                      منطق
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 28صفحه 

  ؟نداردد ركدام گزينه، تصور، وجود   -196
  ها رفت به بستان وقتي دل سودايي مي) 2  اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما را) 1
  بهتر است يا درس بخواني) 4    توانا بود هر كه دانا بود) 3

 كدام عبارت، نيازمند استدالل است؟  -197

  .جيوه رسانا است چون فلز است) 2    بليت الكترونيكي چيست؟) 1
  . عمق استخر خطرناك است وارد شدن به قسمت پر) 4  چيز است؟تفاوت انسان و حيوان در چه ) 3

  كدام گزينه، تعريف است؟  -198
  .چون هوا وزن دارد پس جسم است) 2  .دارابي از مركبات و داراي پوستي سبز رنگ است) 1
  ؟مقصود از تصور و تصديق چيست) 4  چرا بايد به ديگران كمك كنيم؟) 3

  ... .پردازد كه  اي در حيطة زبان مي كليعلم منطق به بررسي اصول   -199
  .سازند در يك زبان كاربرد دارند و ساختار زبان را مي) 1
 .ها براي پيشگيري از خطاي انديشه مفيد است اطالع از آن) 2

 .شود خطاي در آنها باعث خطاي در الفاظ و معاني آنها مي) 3

  .هر زبان آگاه شد توان به قواعد صرفي و نحوي كارگيري آنها مي با به) 4
  ؟ندارددر كدام عبارت، اشتراك لفظ وجود   - 200

  جان ما در بوته سودا نهاد/ عشق شوري در نهاد ما نهاد) 1
  به مرده نپردازد از حرص خويش/ غم خويش در زندگي خور كه خويش) 2
  هاي وصال تو زنده دارندم به وعده/ مگر در اين شب دير انتظار عاشق كُش) 3
  چون من در آن ديار هزاران غريب هست/ به كوي تو چندان غريب نيست گر آمدم) 4

  تواند رخ دهد؟ مغالطة اشتراك لفظ و توسل به معناي ظاهري، به ترتيب در كدام حالت مي  -201
ديگري داراي معاني  يك لفظ به داللت مطابقي داراي يك معنا و به داللت تضمني يا التزامي -چند لفظ داراي يك معنا باشند )1

  .باشد
صورت تضمني يا  لفظي داراي يك معناي اصلي باشد و معاني ديگر به -چند معناي متعدد به كمك يك لفظ واحد بيان شود) 2

  .دست آيد به التزامي 
  .يك لفظ داراي معاني متعدد باشد ولي صرفاً يك معناي اصلي داشته باشد -يك لفظ داراي يك معنا باشد) 3
  .چند معناي متعدد به كمك يك لفظ واحد بيان شود -معناي مختلف باشد يك لفظ داراي چند) 4

  ؟شود نميكدام مورد، شامل مغالطة نگارشي كلمات   -202
  ديكتة نادرست كلمات )2    عدم رعايت عالئم سجاوندي) 1
  دارا بودن معاني متعدد براي يك لفظ )4  گذاري در برخي كلمات عدم حركت )3

  تواند منجر به خطاي انديشه گردد؟ م در مرجع ضمير ميدر كدام مورد، ابها  -203
  .توانم چرا مي. اجازه وارد كالس شوي تواني در را باز كني و بي تو نمي) 1
  .دهد، آنها در كالس هستند معلم به شاگردش با صبوري درس مي) 2
  .كند، او خيلي مهربان است همساية ما با پسرش زندگي مي) 3
  .م جنگ كنيدسازش الزم نيست، اعال) 4
  
  
  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                      منطق
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 29صفحه 

  در كدام گزينه، نوع داللت الفاظ به درستي در مقابل آنها نوشته شده است؟  -204
    )مطابقه. (را خوب تعمير كرد تلويزيونكار  تعمير )1
  )تضمن. (را كه در كتابفروشي بود، برداشت كتابيمحمد ) 2
  )التزام. (رفت مدرسهدوستم براي پيدا كردن يك معلم به  )3
  )التزام. (اطالع بدهم، بعد با هم برويم خانهه بدهيد اول به اجاز) 4

  دركدام مورد، مغالطة توسل به معناي ظاهري وجود دارد؟  -205
  .اش كردم بله من فقط خفه - ريزي؟ گفته بودي خون كسي را نمي) 1
  .با رفتن به جنگ، پادشاهي قدرتمندي را نابود خواهي كرد )2
  .فلسفة مسيحي استفردريك كاپلستن، مورخ ) 3
  .چون از او گشتي همه چيز از تو گشت) 4

  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون 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

 . 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
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دهــمسنجش 

)23/07/1400(  
  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  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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@sanjesheduc

 ←خـاني  

يـك غلـط    

يـا  ( بيـت    
نه چهـارم  

و احساسـم   
ه هـم    زميـ

ي و در نظر 

ationgroup

  توجه ←ل 

خ تسـبيح / فـراق  

ك به ترتيـب، ي

ايد بداننـد هـر
، گزين»بوستان« 
  .است) فانير

عالقـه و ←لـم  
سببيه و ال(آليه 

ك معاني مجازي

14(  

عدل) 4غم  ← 

راغ  / ـد   ف ←فـ

هاي ديگر، هر يك

ه باشند، بلكه با
 گزينه سوم از

عر(بيات غنايي 

  )ه شبه

دلـ) / ست اسـت 
نگاه مجاز آ ← 

ت بلكه فقط درك

  .شود  نمي

23/07/00لة اول 

  .شاهده است

نگراني) 2 غلط 
  .است

صـ ←د سـ / ر  

ه و در گزينه) ن
  .شود  مي

يات توجه داشته
،»چشمه«درس 

عطار جزو اد» ة

وجه(ذوق دارد  
  

 و الزميه هم درس
چشم) / ت است

جاز الزامي نيست

ي در بيت يافت

2  


مرحل(وم انساني 

  ه، درخت گل
  )ند

راحتي قابل مش ه

مورد اضافه و ←
ظر گرفته شده ا

بهـر ←بحـر  /   

خاستن ←ستن 
مشاهده) رغبت

ابيايد به مفهوم 
ل گزينه اول از د

الهي نامة«وم از 

)به مشبه(ببارد 
)وجه شبه(ري 

سببية(جاز آليه 
ه هم درستالزمي

ن تمام انواع مجا
 

آميزي  ولي حس

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

  ي نبرد
  رها

بوته: گلبن/ رده 
خويشاون:  درس

اي غير پاسخ به

←باتالق ) 1: ها
اب درسي در نظ

گـزارد نمـي  ←

خواس) (امراي ←
ر ←رقبت ) (ت

سوال، نه تنها با
در اين سوال. ت

ند ولي گزينة دو

  )به ه
  )وجه شبه( 

اي ب بان بر تشنه
خو زيزان كه مي

گفتار و كالم مج 
سببيه و ال( آليه 

ه خاطر سپاردن
 .ها كافي است

است» شمندي

 فارس

سنجش د

يدان جنگ، جا
ها، مكر حيله: يد

 كرده، آشكار كر
در متن( وندي 

ها زاد و در گزينه

يگر و اصالح آنه
نامه كتا ق با واژه

←گـذارد   نمـي : 
  خاري 

←عمراي (اليي 
تهنيت ←حنيت 

دهي به اين س سخ
تخاب شده است
ت تعليمي هستند

  
مشبه(منزل من 

آزاد) به مشبه(و 
ابري كه در بياب 
به خون عز) به ه

  :زي
←زبان / حليه 

رت و اراده مجاز

شته باشند كه به
و عملكرد مجازه

هايت عزّت و ارزش
    

 

 .رست است

  :و اصالح آنها
مي: معركه/ كليد 

مكاي/ عده، قرار 
شان داده، ارائه
خويشي، خويشاو

 .رست است

به معني رها، آز
 .رست است

هاي دي در گزينه
ها مطابق ف واژه

 .رست است

:ط و اصالح آنها
←خواري / ي 

 .رست است

 .رست است

سخ دو غلط امال
تح) (مولع ←أل 

 .رست است

ن عزيز براي پاس
كدام اثر ادبي، انت

همگي ادبيات» 
 .رست است

:هاي تشبيهات
چراغ م) مشبه( 

سرو) ه محذوف
)مشبه(ر غايب 

مشبه(لعل ) شبه
 .رست است

هاي مجاز ي واژه
دم شهر مجاز مح

قدر ←دست /  
.(  

ن عزيز توجه داش
هاي معنايي و ت

 .رست است

  :هاي مذكور ه
نها«ول كنايه از 

www.sanjeshse

  
  
در 4گزينه  

موارد غلط و
ك: مفتاح) 1
وع: ميعاد) 2
نش: نموده) 3
خ: بتقرا) 4
در 2گزينه  

ب» يله«واژة 
در 3گزينه  

موارد غلط د
متراد: توجه

در 3گزينه  
هاي غلط واژه

خواني تسبيح
در 1گزينه  
در 3گزينه  

در گزينة پاس
موأل(اماليي 

در 4گزينه  
آموزان دانش
از ك) عبارت

از گلستان«
در 1گزينه  

ه بررسي پايه
چشم تو) 1
مشبه(تو ) 2
ديدار يار) 3
مش(لبت ) 4
در 2گزينه  

نوع و معناي
مرد ←شهر 

مجاز محليه
درست است

آموزان دانش
گرفتن تفاوت

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

مصراع او) 1
erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10
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@sanjesheduc

يت مشهود 

» .ي كرديم

ن در بيـت      

 احتمال و 
» جـويي  ي 

  

م منطبـق   

گونـه   ز اين

مم جملـه    

زاماً بايد به 
   .شوند  مي

ationgroup

در بيت» م تجربه

انگيزي خود فتنه

ك تشـبيه پنهـان

حتميت وقوع يا
نمـي«ـوعش بـه     

  . خواهد بود

.خورد چشم مي

بـاهم) را(و نـوع  

روه اسمي بعد از

جـاي دو مـتم(     

 شعر فارسي؛ الز
ي قافيه محسوب

14(  

، آگاه، نوآموز كم

براي دشمنان خ«

  »آفرين است

از طرفـي يـك. 

   مجاز

اده با توجه به ح
ت وقـ ـه حتميـ

بيني قابل پيش

به چ) و سوم بيت

  .شدبا ي

دو) غلـب مـوارد  

 

شوند و گر ب مي

د و از زن نمانـد

رديف در. كنيم
هاي تكراري  واژه

23/07/00لة اول 

بدبخت، آسمان،

«ع دوم كنايه از 

آ سخت و مشكل

.و تشخيص دارد

فاقد) سن تعليل

دارند و افعال سا
با توجه بـ» ويي

العات دستوري ق
  . ندهست

در جملة دوم و» 
  .له است

اسنادي مي» تم

و اغ( كه گـاهي  

 .»چه كار داري

ف اضافه محسوب

در شـهر از مـرد

اند توجه ك  آمده
آن) يرت معني

3  


مرحل(وم انساني 

ب«يب به معني 

مصراع -» رسيد

صبر و گرفتاري س

استعاره و» ماه«

حس(ر بهار است 

ع ساده كاربرد د
نجو«لذا . شوند ي

 با كمترين اطال
مله، سه جزئي ه

»تو«(د محذوف 
مفعول جمل» كم

هست«ين جمله 

ك  كرد اين است
  .خاب كنيم

تو با ما چ« ← 
  متممي

 
ستور زبان، حرف

كـس د )2مرد 

ها نتهاي مصراع
مغا(صورت  ر اين

هم؛ ادبيات و علو

به ترتي» گرد خام

 دشمنان به ما

ص«و كنايه از ) 

  د تشبيه
«/ » شمه و موج

  .ه است
خوشحالي آن در

ه صورت مضارع
تزامي تأويل مي

كه گزينة پاسخ
هر دو جم» ردار

و دو نهاد) ن تيره
م در خاك«و نيز 

 است و فعل اولي

ايد به آن توجه
را انتخ) را(معناي 

مالكيت) را( ←
حرف اضافه يا م 
  مفعولي) را(

  فك اضافه) 

 . متممي است
 هستند، در دس

 نيكيم را بد شم
  . چنين است

هايي كه در ان ژه
در غير. رار گيرد

سنجش د

رخ، روشن، شاگر
  .د ندارد
اي كه از ر فتنه

  .شود يده نمي
)آميزي حس(ت 

  فاقد كنايه» 
فاقد» وجود«ني 

چش« استعاره از 
تشبيه شد» ينه

ه دليل خنده خ

اد اندكي فعل به
ارع اخباري و الت

د توجه داشت ك
 خاكدان تيره بر

خاكدان – خاكدان
ممي قرار دارد و
دو مفعول بيت

با) را(رد با انواع 
ترين م بايد روان

  :ا
←) محذوف: ست

)را( ←» ي داد
( ←» وري كرد
)را( ←» را ببند

ينة پاسخ، گروه
كه ادات تشبيه

  

آن سست مهر، 
وگند چرخ بلند،

ايد به معاني واژ
ها قر تهاي مصراع

    
 

روز، چر تيره«ي 
آميزي وجود حس

هر«ول كنايه از 
ميزي در بيت د

گرفتاري تلخ است
 .رست است

  :ها ه
»گل«ستعاره از 

مجازاً يعن» دوش
به ترتيب» شكن

چشمه به آي«. ت
شمار گل به يي ب

 .است رست

بان فارسي تعدا
ه ترتيب به مضا

  .ود
 .رست است

ها، بايد سي گزينه
مرا زين/ » جم

اين خ(ب وصفي 
در گروه متم» ن

د» مرا« -» خاكم
 .رست است

ي كه در برخور
كه با كتة بعد اين

ها در گزينه) را( 
اس( » ما چه كار

ي به من آزادگي
بس افتاده را ياو
ف، گردن عدو ر

 .رست است

در گزي» درخت«
ك»  مانند، بسان

.مم خواهند شد
 .رست است

)1: هاي غلط ه
سو) 4) يير كند

 .رست است

خ به اين سوال با
قافيه در انتعد از 

www.sanjeshse

هاي كنايه) 2
است ولي ح

اع اومصر) 3
آم هيچ حس

صبر و گ) 4
در 3گزينه  .

بررسي آرايه
اس» گهر«) 1
سر و د«) 2
مو و ش«) 3

مشهود است
هاي رنگ) 4

در 1گزينه  .1
در دستور ز
الزام وقوع به

شو تأويل مي
در 4گزينه  .1

قبل از بررس
من گنج«) 1
دو تركيب) 2
خاكدان«) 3
م در خ«) 4

در 2گزينه  .1
اي اولين نكته

نك. شوند مي
بررسي نوع

تو را با«) 1
افتادگي«) 2
بخت، ب«) 3
به الطاف«) 4

در 1گزينه  .1
«نقش واژة 

چو،«: توجه
حروف، متم

در 3گزينه  .1
اصالح گزينه

تواند تغي مي
در 1گزينه  .1

هنگام پاسخ
يك معني بع

erv.ir

11
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13

14

15

16
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«  

تأكيد بـر   

شـده اسـت     

ي پـيش از   

يه به صبر 

  .دهد ن مي

ت مفعـول   

) آورد يد م

ationgroup

»كرد، واگذار كرد

)4)  و حاالتش

فـراد، اشـاره شـ
  .گرفته است

حسابرسـي(يـد  

توصي) 3) گزاري

را نشا»  مصيبت

ـ ، )ل را  صـورت هب
  .ستند

پديد(و ) كند مي

14(  

رها كر«به معني 

  .كند مي

دنيا(ادي و غم 

  )شت

ي، شادي و غم ا
ورد تأكيد قرار گ

توجه كني) ناطق

   عمل

  ) آموختن

گجهت شكر(ان 

هنگام سختي و

باطـل: (3گزينـه  
نادرست هس) ي

رشد م: (2گزينه 
  )د، گرديد

23/07/00لة اول 

در مصراع دوم به

 كمك شاياني م

ناپايداري شا) 3 

 تقدير و سرنوش

كست در زندگي
مو) عدادي ديگر

خفتن نفس ن –

ماهنگي قول و

توصيه به(ست 

ردن به نيازمندا

هي با ديگران به ه

گ .ـاوت مفهـوم  
ا خلق نكرده(، )

ل ماضي نقلي گ
شد = صارت) (

)1(

4  


مرحل(وم انساني 

د» جنّت، فردوس

«  
خيلي از سواالت،

فشاگري عشق

پذيرفتن(است 

ش پيروزي و شك
ي و غم براي تع

–عذر تقصير (ت 

تأكيد بر هم –ل 

  ري بزرگان
، اعتباربخشي اس

رش به كمك كر
  و فروتني

مخواري و همراهي

.  

و تفـسـتمراري    
بيهوده را: (4نه 

به شكل) ه است
رشد كرد = ت

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

جن«ول به معني 
  »جود ندارد

  »خود
، مايع نوشيدني

گويي به خ پاسخ

اف) 2اسرار الهي 

قبل مقدر شده ا

ال يعني، آميزش
دي براي تعدادي

هاي كليدي بيت

گفتار بدون عمل

دا ت و خويشتن
يادگيري، –ست 

سفار) 2ق بدان 
أكيد بر تواضع و

عدم غم» «مادي

رفته شده است

شـكل ماضـي ا
گزين. جمه شده

پديد آورده(و ) ت
ت. (ست هستند

 عربي،

سنجش د

در مصراع او» ت
وج«راع به معني 

خ«صراع به معني 
ماء ،« به معني 

العات لغوي در پ

دهندة ا ل نشان

شت هر كس از ق

المثل سوا  ضرب
شاد(ت هر كس 

ه سواالت به واژه

ارزشي گ بي) 1: 
  .اند يدهن

تأكيد بر متانت -
كردن ماديات اس

و بخشش در حق
تأ: بيت سوال) 4

هاي م ن به دارايي

اضافه در نظر گر

به ش) كرده بودي
ترج  ماضي نقلي

رشد كرده است
نادرس) شود مي(

    
 

بهشت«) 1: ها نه
در هر دو مصر» 

در هر دو مص» 
ر هر دو مصراع

رسد، اطال ظر مي
 .است رست

  :ها نه
د) 1ل و گزينه 

  داري ويشتن
 .رست است

سرنوش: ه پاسخ
 .ست استر

ها به مفهوم ينه
نه پاسخ، مقدرات

 .رست است

گونه س دن به اين
  )يي اعمالمان

 .رست است

:ها جود در گزينه
وميدي درهم تن
رمش با دشمن
 در عشق، رها ك

 .رست است

نيكي و) 1: ها ه
4مداومت بر آن 
 .رست است

غرّه بودن«الوه بر 
 .رست است

ن مورد ابه عنوا 

 .رست است

  :ها ينه
باطل نك(، )ها ين
صورت بهفعل ) 

 .رست است

  :ها ينه
(جمه نادرست 

(و ) كند شد مي

www.sanjeshse

بررسي گزين
»نيست«) 2
خويش«) 3
در» آب«) 4

به نظ: توجه
در 4گزينه  .1

مفاهيم گزين
عبارت سوال
رازداري، خو

در 2گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .2
در همه گزي
ولي در گزين

در 3گزينه  .2
در پاسخ داد
محاسبه نهاي

در 2گزينه  .2
مفاهيم موج

اميد و نو) 2
مدارا و نر) 3
گام اول) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه
و تحمل و م

در 1گزينه  .2
اين بيت عال

در 3گزينه  .2
»هـ«مورد 

  

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

اي: (2گزينه 
اي نيافريده(

رد 3گزينه  .2
رد ساير گزي

تر: 1گزينه 
ر: (4گزينه 

erv.ir
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 در حـالي  

ده اسـت و    

ختار جملـه  

  .ستند

 )دهيـد  مي

 = تعرفـون

 كنـد و  مـي   
ـر خانـه از   

ت دليل اس
ص عسـل   
 صـالحيت   
ماخوردگي   

از كشـتن   

ationgroup

طب ترجمه شده

ترجمـه نشـد) ن

خطا در ساخ: 2

نادرست هس) كرد

نچه انجام مآبه  

ت: (4گزينه ) كو

 جـديت كـار م
هـ. ـدگي كنـد  

ود و آن به اين د
خـوا. كنـد   مـي      

 گذشت زمـان،
در درمـان سـرم

)ص(ـز پيـامبر  

14(  

فرد مذكر مخاطب

جالسـون: (4و  3

2گزينه . 3زينه 

حفاظت خواهد ك

= ا تعلمون( ،
  .ه است

ياد نيك = لصدق

  .است

  .هستند

با وكند  ليد مي
هاي بزرگ زنـ وه

شو دارد، دور مي
 زبـانش توليـد

يي است كه با گ
د  مخلوط شود،
نيـ كرده است و

   

23/07/00لة اول 

مله به شكل مف

3گزينـه  .  اسـت 

در گز) من(جمه 

ح) (حفظ كرد(

،)زياد است... ن
، آمدورت جمع

لسان ال: (1زينه 

ي ترجمه شده ا

نادرست ه) ارها

كند و عسل تو ي
 دارد كه در گرو
 حرارت بااليي د
زنبـور آن را بـا
 جمله مواد غذا

با آبچناچه . د
ياد ك» شفاء است

5  


مرحل(وم انساني 

جم: 3گزينه  تند

ترجمه نشده) ن

نقلي و عدم ترج

(: 4گزينه ) كند

آگاهي من(: 3نه 
صو به نيز  )كارها

گز مه شده است
  . ست

 ماضي استمراري

(صورت ماضي 

هان حركت مي
دوست] ر عسل
هايي كه  مكان

 مفيد اسـت و ز
همانا عسل از. 

ها را دارد بيماري
ن براي مردم ش

 .دوست دارد

هم؛ ادبيات و علو

نادرست هست )د

نجالسو (است و 

صورت ماضي  ه

ك هداري ميتو نگ

گزين )بدانيد(، )
ك(ادرست است 

رع ترجمت مضا
ترجمه شده است 

صورت هماضي ب

ص هب) أخرج) (اسال

ها و گيا بين گل
زنبور[او . كند ي

بستان، زنبور از
ي تقويت جسم

دارد تفاوتبور، 
اي بسياري از بي

در آن«] عنوان[ 

ند و تنهايي را د
  .ت

سنجش د

احترام كند(و ) 
  .ت

نادرست ا) جا ين

به) نازل كرده(، 

ت از: (2گزينه ) 

توجه كنيد(، )ن
نا تفاوت ساختار

صورت ل ماضي به
صورت ماضي ه

فعل م )جازه داد

ا: (3و  2گزينه  

ندي است كه بي
قف ادامه پيدا مي

در فصل تاب. ارد
همانا عسل براي
مكان زندگي زنب

توانايي شفا وسد 
قرآن از عسل با

كن فع زندگي مي
هاست ام بيماري

    
 

 .رست است

)احترام كنيد( :2
ذكر مخاطب است

 .رست است

  :ها ينه
اين) (آموزان دانش
  .نيست ت

 .رست است

  :ها ينه
،)فرود آورده( :4

  ) ها نعمت =
 .رست است

  :ها ينه
اي حفاظت كرده
 .رست است

  :ها ينه
ي نيكويتانكارها

ت و )انجام داديد
  .رست است

  :ها ينه
فعل) نويسيد مي

فعل مضارع به) د
 .رست است

اج = سمح: (ست
 .رست است

  :ها ينه
)رها(و ) شجره

  : ك مطلب
ز حشرات سودمن

ماه بدون توق 9 
بور يك ملكه د

ه. را نسوزاند د او
ها و م فاوت گل

رس به پايان نمي
خداوند در ق. ند

  .فرمود
 .رست است

  : ها نه
هاي مرتف  مكان

عسل، درمان تما
www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
2و 1گزينه 

كه جمع مذ
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
د(: 2گزينه 
درستساعت 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

4و  3گزينه 
 أنعم( ،دوم

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ح: (1گزينه 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
ك(: 1گزينه 
ا:  (4گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

نم: (3گزينه 
مي شناسيد

در 4گزينه  .3
درستترجمة 

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

الش( 1گزينه 
درك ةترجم

زنبور، از
تا 6كارش 
هاي زنب خانه

كه خورشيد
فت] براساس[

مصرف آن ب
كن كمك مي

زنبور نهي ف
در 3گزينه  .3

گزين ةترجم
درزنبور ) 1
ويژگي ع) 2

erv.ir
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  .دارد
 .د

.   

.  
  .هداري كند

  .د

    .د

14(  

دي ملكه وجود د
شود ل فاسد مي

شود  متوقف مي
    .كند ي

«  

كند  حركت مي
سان بايد از او نگه

 نادرست هستند

نادرست هستند

  .د

  .ث است

23/07/00لة اول 

انه زنبور، تعدادخ
شت زمان، عسل

زنبور در هر ماه
نشاط كار مي ر با

]......زنبور[ زيرا 
ها و گياهان گل

سني است كه ان

 مونث مخاطب،

ن) مؤنث مخاطب

  . شد

  ع

نادرست هستند 

   .ت هستند

مونثجمع سالم 

6  


مرحل(وم انساني 

   

خدر ) 2 
با گذ) 4 

كار ز) 2 
زنبور) 4 

ور نهي فرمود؟
بين گ) 2 
حيوان) 4 

ل ماض و مفرد

  إليه ضاف

مفرد م: (4زينه 

باش درست مي) ُل

   .اد هستند

مرفوعو  رافع: 4 

،)مفرد(: 4زينه 

نادرست )مونث( 

ج) نباتات(و تنها 

هم؛ ادبيات و علو

 .كند  مي
  .شد

 .اوت دارد
 

 .ت

 را از كشتن زنبو

 .ست دارد

فعل:  4ض گزينه 

مض: 4 سر گزينه

گز) نث مخاطب

قَول: ص(قُولُ  .ت

  .ت

لمه داراي متضا

  ) ت

گزينه/  مصنوع 

اليه گز مضاف: 3

  .باشد مي) مس

:4گزينه اليه  ف

 مكسر هستند و

سنجش د

د و بسيار تالش
كش امل طول مي

ها و مكان تفا گل
.شود  توليد مي

 .كند ي مي
 النه زنبور است

ما) ص( پيامبر
 .ميرد د مي
ها را دوست و گروه

فعل ماض: 2طب 

مكسجمع : 2نه 

مفرد مؤن) (نهي

است درستمه 

است درست يك 

دو كل)  خیر( )رش

بر وزن فاعل است

و اصانع: 3گزينه 

3، گزينه خاطب 

الشم(مه مناسب 

مضاف: 3، گزينه 

همگي جمع ضل

    
 

ر را دوست دارد
سل يك سال كا

 .رست است

  : ها نه
عسل براساس گل
ر فصل تابستان،

 .رست است

 حرارت باال دوري
بور همان حاكم
 .رست است

براي چه«: ها نه
حرارت خورشيد
جتماعي است و

 .رست است

فرد مذكر مخاطب
 .رست است

  :ها ينه
گزين روف اصلي
 .رست است

  :ها نهي
: (3گزينه ) هي

 .رست است

با عالمت ضم )لمُ 
 .رست است

معنا تنها گزينه
 .است رست

رش(، و )جهلال(اد 
 .رست است

ب( مشهودو ) صدر
  : ها ينه
گز/  مکتوبةو  تب

 .رست است

مخمذكر  مفرد: 
 .رست است

شرح كلممعني، 
 .رست است

،غائبفرد مذكر 
 .رست است

فاضاأل و  األراذل، ت

www.sanjeshse

زنبور كار )3
توليد عس )4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

خواص ع) 1
عسل در) 3

در 2 گزينه .3
زنبور از) 1
ملكه زنب) 3

در 4گزينه  .3
گزينة ترجم

به علت ح) 1
حيوان اج )3

در 3گزينه  .4
مف: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

حر: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
نه: (1گزينه 

در 4گزينه  .4
أعل: ص( أعلم

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 4گزينه  .4
متضا) العلم(

در 2 گزينه .4
مص( مشاهدة

رد ساير گزي
کات: 1گزينه 

در 1 گزينه .4
:2رد گزينه 

در 1گزينه  .4
توجه به م با

در 2گزينه  .4
مف: 1گزينه 

در 3گزينه  .5
أوقات، أموات

 

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

هيچ كـاري  

) 39و  38 

 و معنـوي  

د كـه ايـن    

هـا    هـدف   

 7صفحة ) 

ـا انديشـه   

در آن وارد 

ationgroup

ني خدايي كه ه

سورة دخان آية

 5صفحة  

هاي مادي عداد

كنـد ن نفي مـي 

ـن اخـتالف در

)سوره بقره 200

 .دهيم  مي

آيـ. ـدارتر اسـت       

و سرافكندگي د 

 . است 8 

14(  

يعني. حكيم است

س. (خلق نكرديم

.هاي لهو كند ر

 5صفحة . د

وان از استع ي فرا

هان نات و گيا يوا

ايـ. شـويم  م مي

0آية . (دي ندارن

كس اراده كنيم

ـت بهتـر و پايـ

داد تا با خواري

ر جدول صفحة

23/07/00لة اول 

ها خدايي ح ق آن

خ به حق را جز 

گرم كار ود را سر

كنند  حركت مي

 صفحة. ست

اي داراي مجموعه

دار بودن را از حي

گم در كه ابتدا سر

اي خرت هيچ بهره

خواهيم به هر ك

چـه نـزد خداسـ

و قرار خواهيم د

ر قرآن كريم در

 

7  


مرحل(وم انساني 

 دارد زيرا خالق

ها آن. نيافريديم

ريده نشده تا خو

وي هدف خود ح

ها دن خلقت آن

ي دارند، دد ماد

هدفد 6و  5ت 

ها وجود دارد ك ف

 كن ولي در آخر

ار از آن را كه بخ

 آن اسـت و آنچ

 دوزخ را براي او

ت بخش تدبر د

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

ان هدفي وجود

ن بازيچهت را به 

كس بيهوده آفر

سو رت غريزي به

عناي هدفدار بود

هاي محدود عداد

 محتواي صفحا

ختالفي در هدف
  6فحة 

 دنيا نيكي عطا

طلبد آن مقدا ي

ي دنيا و آرايش
7 

سپس... طلبد ي

هاي آيات  به پيام

 دين و

سنجش د

 

دات اين جها جو
 5صفحة 

هاست چه بين آن

 

ك هيچ! اي مردم 
 

صور نات به  حيوا

ها و زمين به مع

هان كه استع گيا

 

ة پاسخ برخالف
 6و  5حة 

نگريم چنان اخ ي
صف.  انسان دارد

وندا به ما در خدا
 

ودگذر دنيا را مي
 

ت، كاالي زندگي
7صفحة ) 60يه 

گذر دنيا را مي د
 7صفحة 

 

 درست مربوط

    
 

. رست است
ج تك مو  قت تك
ص. دهد جام نمي

 . رست است

ها و زمين و آنچ

. رست است
:مايد فر مي) ع(ي

. است رست
صورت طبيعي و

 . رست است

ه فرينش آسمان
 . رست است

نات و گ الف حيوا
 6ة 

. رست است
ي است و گزينة

صفح. ست است
 . رست است

ها مي ياي انسان
ع نگاه و انديشة

 . رست است

خ: گويند دم مي
. رست است

ه تنها زندگي زو
. رست است

ما داده شده است
سوره قصص، آي(

 . رست است

 تنها زندگي زو
ص) 18 اسرا آيه 

. رست است
ي است و موارد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
در پس خلق
را بيهوده انج

در 2گزينه  .5
ه مانو ما آس
 5صفحة 

در 4گزينه  .5
عليحضرت 

در 3گزينه  .5
ص هان به گيا

در 1گزينه  .5
حق بودن آف

در 2گزينه  .5
انسان برخال

صفحة. است
در 3گزينه  .5

پرسش منفي
مطلب نادرس

در 1گزينه  .5
نيوقتي به د

ريشه در نوع
در 2گزينه  .5

بعضي از مرد
در 4گزينه  .6

آن كسي كه
در 3گزينه  .6

آنچه به شم
(كنيد؟  نمي

در 1گزينه  .6
آن كس كه

سورة. (شود
در 3گزينه  .6

پرسش منفي

erv.ir

  
  

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

ـاي ديگـر   

تـر بتوانـد   

مه، همـان    

ولـي هـيچ      

» .خداسـت 

 در وجـود   

ي قرار داده 

 آلوده شـد  

دگي خـود    
 و تكميـل  

 دوزخيـان    

 د،يـ رت كن
ت از خـود   

ationgroup

هـ ربردارندة چيز

بهتكنـيم   ب مـي  

ايـن سرچشـم. 

ر هـم باشـند و

ا و آخرت نزد خ

هـا يـزاري از آن 

ت انسان قابليتي

گاه كه به گناه

نوان هـدف زنـد
در ادامه» سازد

رديم در ميـان

خل كشور مسافر
نخسـت ديـ والً با 

14(  

چيز، جامع و در

ي را كه انتخـاب

 8صفحة . ت

..هاسـت  يزيبـاي 

ك مكان در كنـا

ت و پاداش دنيا

  23صفحة . 

ها و بيـ  و زشتي

وند در سرشت خدا
 20صفحة 

 نشان داده و آنگ

عن دن خداوند به
هتر يا آنكه قمر س

كـر ا تعقّـل مـي  

داخ يبايز يرها
اصـو...  دي هسـت 

23/07/00لة اول 

ل در جايي كه چ

اگر هدفي »ي او

درس اول است 8

ها و ز شمة خوبي

سا دو نفر در يك
  11صفحة  

ا را بخواهد نعمت

.و شيطان اماره 

خت بدي  و شنا

طلب است كه خ
ص. ش به او هستند

ها واكنش زشتي

ك كه در قرار داد
خوبي قمر بهت/  

 شنوا داشتيم يا

از شهر يكيبه  
عات و معلومات

  ديني

8  


مرحل(وم انساني 

المثل  يك ضرب

طلبي نهايت بي«و 

8مطالب صفحة 

ستجوي سرچش
 11حة 

چه بس. ي نيست
.ي حقيقي است

ت و پاداش دنيا

نفس: عبارتند از

و گرايش به آن

در ادامة اين مط
و ذاتي و گرايش

 مقابل گناه و ز

خاب افراد زيرك
آنكه شكر سازد

اگر ما گوش: د

حيگردش و تفر
اطالعا يا پاره ند

هاي اقليتف و 

هم؛ ادبيات و علو

صورت به» است

و» هاي انسان اد
 . تر است كامل

ي نادرستي از م

ذات خود در جس
صفح. هاست يي

ني و ظاهري  مكا
ديكيخدا يك نز

هر كس نعمت«: 

 رشد و كمال ع

ت خير و نيكي و

د» ن به من است
شناسي فطري و

د كه درشو  مي
 

به انتخ»  االخره
ت شكر بهتر يا آ

مايد فر  دوزخ مي

گ يرا برا يد روز
ازمني آن شهر، ن

معارف

سنجش د

 

نود هم پيش ما
 10حة 

وع بودن استعدا
شد، آن هدف ك

هاي سش، برداشت
 

بيند كه در ذ مي
ة كماالت و زيبا

وند، نزديكي دا
نزديكي به خ. نند

 

:مايد فر  نساء مي

 ماندن از مسير

خت ه قدرت شنا
2 

 

ت نزديكتر از من
راي قدرت خداش

ها سبب  زيبايي
21صفحة. كند

 

هللا ثواب الدنيا و
اي دوست«ولوي 

 11  

لك از قول اهل

كه چند ديريبگ 
از امكانات شتر

    
 

. رست است
ون كه صد آمد ن

صفح. شود ده مي
 . رست است

متنو«دو ويژگي 
ين دو ويژگي با

 . رست است

غلط در اين پرس
. رست است

كي تأمل كند م
ت كه خالق همة

 . رست است

ي و تقرّب به خد
هم احساس نكنن

. رست است
سورة 134آية 

 

 . رست است

ط و گناه و دور
 . رست است

در متن سؤال به
0صفحة .  دارد

. رست است
دوست« سعدي 

ها دار  آن انسان
 . رست است

ها و ن به نيكي
مت نك نش و مال

. رست است
ريدفعندهللا... نَ ي

و شعر جناب مو
صفحة. ب است

 . رست است

سورة مل 10آية 

 .رست است

ميگر شما تصم
شيهر چه ب يدار

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
چو«مصراع 

است استفاد
در 1گزينه  .6

جه به د با تو
گوي اي پاسخ

در 2گزينه  .6
هاي غ گزينه

در 4گزينه  .6
هر كس اندك

وند است خدا
در 2گزينه  .6

البته نزديكي
نزديكي به ه

در 3گزينه  .6
وند در آ خدا

11صفحة 
در 1گزينه  .7

عوامل سقوط
در 2گزينه  .7

ة شريفه دآي
انسان اشاره

در 4گزينه  .7
شعر جناب
كه براساس

در 1گزينه  .7
گرايش انسا
خود را سرز

در 4گزينه  .7
منْ كان«آية 

ارد واشاره د
همين مطلب

در 2گزينه  .7
وند در آ خدا

  .نبوديم
  
  

در 3گزينه  .5
اگ: 3صفحه 

برخورد يبرا
erv.ir
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 در رابطـه  

با كاهش  ه

 تـوان  يمـ  
مـه وجـود   

 ايـ  دارد؟ آ 
نـه اسـت؟   

... سـت؟ و  
ما  ينيب هان

انجام  دينبا
ؤاالت داده  

اسـت؛   يـ  

 انگريـ ب، ب  

 يـم زنـدگ    

 يزنـدگ  ـم   
غافـل   زيـ ن 

خـود را بـر   
به  اي مينيش
ationgroup

بدون استثنا ش،

كه يطور به د؛ير

 

ب،يـ ترت نيبه ا 
هدف و برنام ،ي

وجـود زيـ ن ير 
سرانجام چگون ن

اس هـا  يي و توانـا   
جه م،يده يم ل

را ن ييچه كارها
سـؤ نيـ  برابـر ا  

  

دو جـزء اساسـ ي

هـر مكتـب يلوژ

دف و راه و رسـ

دف و راه و رسـ
خـود ن يز خطا

خ ينـ يب  جهـان 
وگو بنش  و گفت

14(  

نشيگز نيا شك

ه آن امكانات دا

 .است يو آگاه

.است ي و آگاه
ي سه عنصر آگاه

گـريجهـان د  ،ي
نيو اگر هست، ا

چـه اسـتعدادها
ليقب نياز ا يالت

انجام داد و چ دي
كـه در ييهـا  خ 

.عمل ما است ي

يدارا ير مكتبـ  

دئوليدارد و ا يت

در انتخـاب هـد 

در انتخـاب هـد 
از يشناخت، حت

 جهان بكوشد و
به بحث يتماع

23/07/00لة اول 

ش يكه ب ديا دهيگز

ست كه نسبت به
  .د شد

اشتن شناخت و

داشتن شناخت
همواره م،يده ي

يمـاد  عتير طب
هست و زين يم

و چ ها يژگيچه و
سؤاالت و سؤاال ن

يرا با ييه كارها
شر؟ پاسـخ يزي

يراهنما يئولوژ

هـر يعنـ ي. هـد 

ب از جهان هست
   .كند ي

ينباشد، آدم ق

ينباشد، آدم ق
و ش يودن آگاه

رست نسبت به
و اجت يفرد يگ

9  


مرحل(وم انساني 

مسافرت برگ ي
 

اس ي به شناخت
خواهد يدگرگون

به آن، د دنيس

به آن، د دنيرس
يانجام م ريو تدب

عالوه بر ايدارد  
جهان سرانجا ي
چ ياست؟ دارا 

نيكه به ا يسخ

رفت؟ چه ديبا ي
ياست و چه چ ر

دئياما ا دهد، يم

ده يمـ  لي تشـك  

ت كه آن مكتب
يم شنهاديخود پ

قيمنطبق بر حقا

قيمنطبق بر حقا
قص و محدود بو

در نشيب كين 
زند يره چگونگ

هم؛ ادبيات و علو

مورد نظر را برا 
 .ديا  قبل داشته

شهر، بسته ني ا
و د رييتخوش تغ

رس يبرا يزير مه

ر يبرا يزير امه
عقل و بر اساس

  .ت

يتنها جنبه ماد
يبرا اياست؟ آ ه
يموجود گونهچ
بوده و پاس ينيب ن

يراه و از چه دي
ريخ يزي چه چ

  .ست

ما قرار م اري اخت

مكتب مـا را ،ي

است يده شناخت
خو روانيتب به پ

م ايناقص باشد 

م ايناقص باشد 
سا كه به علت ناق

  .ماند ر

دست آوردن ر به
دربار نكهيل از ا

سنجش د

هرشام شهرها، 
وده است كه از

اقامت در ي برا
دست زيشما ن ي

دف و سپس برنا

دف و سپس برنا
به اراده خود و ب

استحكم برقرار 

تن اياست؟ آ يهان
نندياز آفر ازين ي

چ كند، يم يدگ
مربوط به جهان

خود برگز يبرا 
بد؟ زيت و چه چ

ماس يدئولوژيا ي

  .يقبلسؤال  

از جهان در ير

يدئولوژيو ا يني

دهند كتب، نشان
ست كه آن مكتب

انسان ن ينيب هان
  .دي گرد

انسان ن ينيب هان
و چه بس دي گرد

خبر يب زين شيو

د ديبا يهر فرد
قبل نيبنابرا. داند

    
 

تما اني چرا از م
بو ييها يو آگاه

 .رست است

شما يزير رنامه
يزير برنامه ،يگاه

 .رست است

الزمه انتخاب هد
 .رست است

الزمه انتخاب هد
كه ب ييمه كارها

ها رابطه مح آن 
 .رست است

جهان چگونه جه
يب ايهست  يلق

جهان زند نيدر ا
از موضوعات م ي
  .دهد يم

ديرا با يه هدف
خوب است يزي

ياز چگونگ يتاب
 .رست است

حاتيمان توض
 .رست است

ريتصو ينيب جهان
 .رست است

نيب جموعه جهان
  يدئولوژيو ا

 .رست است

هر مك ينيب جهان
اس يو روش عمل
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد

ت به لغزش خو
 .رست است

ه ز،يبل از هر چ
حكم استوار گرد

www.sanjeshse

كه ديپرسب
با اطالعات و

در 2گزينه  .5
بر: 3صفحه 
آگ شيو افزا

در 4گزينه  .5
ال: 3صفحه 

در 3گزينه  .5
ال: 3صفحه 

گفت در هم
انيدارد و م

در 1گزينه  .5
ج: 4صفحه 

جهان را خال
كه د يانسان

يهمگ ها نيا
م ليرا تشك

چه نكهيا اما
يداد؟ چه چ

بازت شود، يم
در 2گزينه  .5

هم: 4صفحه 
در 3گزينه  .5

ج: 4صفحه 
در 1گزينه  .5

مج: 5صفحه 
و ينيب جهان

در 2گزينه  .5
ج: 5صفحه 

هدف و راه و
در 4گزينه  .6

در: 6صفحه 
دچار لغزش

در 3گزينه  .6
در: 6صفحه 

دچار لغزش
گردد و نسبت

در 1گزينه  .6
قب: 6صفحه 

مح ييها هيپا
erv.ir
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 ينـ يب هـان 
 يبر جـا  ي

بـدان   ديـ ا 
 يفرعـ  يـا 

  

 و كتـاب و   

 و كتـاب و   
از جهان  ي
از اعمـال   ي

ز انسـان و  
اعمـال و   ن

 تصـادف و     

و  يجتماع

 يكه همگـ 

 ينـ يب هـان 
بـه   نش،ير 

از  يه همگ

ationgroup

جه يـائل اساسـ  
يقيعم ريما تأث 

نخسـت با ،يعـ  
هـ تن به جنبـه 

.نسبت به خدا 

حسـاب ي دارا

حسـاب ي دارا
يعنوان جزئ به زي

يعملـ  چيت و ه
از يبرداشـت  نيـ 

نيتـر  ر كوچـك  

ت، بلكـه از سـر

ا ،ياسيسائل س

ك شود يم زين ب

جه( گـردد  ي مـ 
حنه پرشكوه آفـر

كه شود يم زين ب

14(  

مسـا رامـون ير پ  
يو اخالق يصاد

ن به مسـائل فرع
صورت پرداخت ني

ياعتقاد يب ايد 

آن را شناسـد،  

آن را شناسـد،  
يو انسان ن ستي
است يرا حساب ز

چنـ نيـ ا. گـردد 
در برابـر قيـ عم 

شعور و حكمـت

تمام مس د،يل نما

بيشامل جهان غ

و اثبات دييتأ ز
صح نيرا در ا ي

بيامل جهان غ

23/07/00لة اول 

بـه بحـث در دي
اقتص ،ياسيس ي

از پرداختن شي
يباشد، در ا داري

  .ل نخواهد شد

ت است از اعتقاد

ي خودكفـا نمـ  

ي خودكفـا نمـ  
سين ريكمت و تدب

زيعالم همه چ ن
گ يدرج م يهست

يا گونـه  و را به

ودات نه از سر ش
  .ستين يد

حاصل ي و آگاه
  .كند يم

و ش كند يجاوز م

زين يبشر مي سل
يهم كه آدم يش

و شا كند يوز م

  .ستوار است

10  


مرحل(وم انساني 

ينخست با م،ياز
يها يريگ ر جهت

يود است و لذا پ
يمتزلزل و ناپا ي
از آن حاصل ي

توار است، عبارت

را نشيهان آفر

را نشيهان آفر
آن، خارج از حك

نيدر ا. ستي، ن
و در دفتر ه رود

و او رهاند يم يگ

موجو ين و تمام
ا هدف و مقصود

 و بدان معرفت
م دايپ يخاص ت

تج عتيده و طب
 

عقل هيه از ناح
د و برنامه و روش

  .شود ي

تجا عتيه و طب

نبوت و معاد اس ،

هم؛ ادبيات و علو

بپرد رهيو غ يد
در شود، يرفته م

خاص خو يها هي
ينيب جهان كي ي

سود يگذران قت

بر آن است ينيب ن

جه نكهيالوه بر ا

جه نكهيالوه بر ا
در آ زيچ چيه ه

رها شده باشد د
ر ينم نيشد، از ب

هودگيو ب ي پوچ

الق است، انسان
ها را از آن كي  چ

را در نظر آورد 
تيارزش و اهم ز

از عالم ماد يست
 .رنديگ يشمه م

كه يانسان اتيح
گردد يم انيب ن

يم ميآن تعل راه

از عالم ماده يست
  .رنديگ يمه م

د،يتوح ي اساس

سنجش د

قتصادا ،ياسيس 
بحث گر ني از ا

ياساس و پا يرا
ياصل يها هير پا

وقو  يجز سرگرم

كه هر جهان ي

به خدا عال ماني ا
 

به خدا عال ماني ا
و معتقد است كه
دكه به حال خو

هم كه باش زياچ
چنگال احساس

  .د

بر انكار خا يبتن
چياند و ه  گشته

شيخو يابد ي
زياو ن يجهان نيا 

دامنه هس ،يذهب
سرچش يخداوند

از جهان و ح ير
امبرانيپ لهيوس ه
مربرساند، ه ييا

دامنه هس يذهب
سرچشم يداوند

اساس سه اصل 

    
 

،يمسائل اخالق
كه يا جهينت راي

  .شت
 .رست است

دار ينيب ر جهان
اگر رايه داشت؛ ز

است و ج هودهي
 .رست است

ا هيپا نيتر يساس
 .رست است

بر يمبتن نشي
 .داند يم زين ري

 .رست است

بر يمبتن نشي
و داند يم زين ري

ك هدف يب يجود
هر قدر خرد و نا

را از چ يآدم ،ي
گرداند يسئول م

 .رست است

كه مبت ينشير ب
ظاهر ينه هست

 .رست است

8  
 .رست است

يزندگان يگر كس
يربوط به زندگ
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خ يعني يت

 .رست است

ريتصو نيچن ن
و به يوح قيطر

و مقصود نها ديو
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خد يعني ،

 .رست است

 بر يمذهب نشي

www.sanjeshse

مطالعه در م
يز م؛يبپرداز

خواهد گذاش
در 3گزينه  .6

هر: 6صفحه 
توجه ها هيپا

يب يآن، كار
در 4گزينه  .6

اس: 7صفحه 
در 1گزينه  .6

يب: 7صفحه 
يشعور و تدب

در 2گزينه  .6
يب: 7صفحه 

يشعور و تدب
موج ،يهست
ه زين يانسان

يجهان هست
حركاتش مس

در 4گزينه  .6
در: 7صفحه 

اتفاق بر پهن
در 2گزينه  .6

و  7صفحه 
در 3گزينه  .6

اگ: 8صفحه 
مر يِاقتصاد

در 1گزينه  .7
در: 8صفحه 
هست أاز مبد

در 2گزينه  .7
نيا: 8صفحه 
از ط) يمذهب

سعادت جاو
در 4گزينه  .7

در: 8صفحه 
يمبدأ هست

در 1گزينه  .7
يب: 9صفحه 
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 يدر بررسـ  
 نيـ  و در ا 

آن  يئولوژ

براي ) كاره

 در حالـت       

 . 

 چيزي كه 
  .شود مي

قيد منفـي  
  . دهد ي

تـر   طـوالني  

ي دريـايي   

ationgroup

آن اسـت و د ي
آن اسـت نيادـ 

دئيو هم ا رديگ ي

چه ك( به معني 

ي چـه كسـي را

.رود ده ساده مي

عموالً براي بيان
 will استفاده م

باشد و يك ق  مي
، معني منفي مي

شـويد و ط ظـت  

 رين كردن

هـاي جات و غـذا    

  . ود

14(  

ينـ يب جهـان  رد،ـ 
ايـو بن ياساس ي
  .خدا يعني ،ي

يد سرچشمه م
  .است ياله ت

رود و همچنين 

ـمي بـه معنـي

در زمان آيند) ن

مع will. شود ي
 همراه باشد از

سختي رت يا به
ه جمالت مثبت،

  

ي زيـادي محافظ

تمر) 4 

ه ميـوه، سـبزيج

   

ل بازي فوتبال بو

23/07/00لة اول 

يـقرار گ يمنطق
يها هيپا رد،ير گ

يضوع مبدأ هست

از خداوند ها يست
تي فرمان و هدا

كار مي فعولي به

  . باشد ل مي
رسـ گليسي غيـر 

تن، قصد داشتن

beg استفاده مي
ريزي دون برنامه

h ند به معني به
در واقع به. رود ي

فاعل+ ل كمكي 

هاي قابل بيماري

  كردن 

كنند كـه عي مي

 

گامي كه مشغول

 

11  


مرحل(وم انساني 

م يابيت مورد ارز
قرار نانهيب واقع ي

موض: رت است از

همه هس يعنيت 
سان، منطبق بر

الت فاعلي و مف

 در نقش مفعول
 همچنين در انگ

   
  

به معني خواست(

going toك از 

صميم آني كه بد

ardlyد تكرار 

كار مي  كمكي به
فعل+ قيد تكرار  

توانيد در مقا مي

نابود) 3 

ها معموالً سع ن

   

ني توجه كردن

مه زده بود هنگ

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

نخست دينچه با
يد توجه و بررس

قرار دارد، عبار ي

است يديتوح ي
انس يزندگ يمش

يان اشياء در حا

ه اشياء است و
رود و كار مي  به

  . است 
.شود ستفاده مي

.رود كار مي ن به

be going t )

در آينده نزديك
اي تصمچنين بر

قيد. قرار زير است
للي يا بعد از فع

+فعل اصلي +  

ش نماييد، شما م

 ت كردن 

آ. كنند شان مي

رود و به معن  مي

 راستش را صدم

ا

سنجش د

هر مكتب آن يس
بل از همه مورد

ينيب صول جهان

ينيب هم جهان ،ي
م ها و خط  برنامه

 چيزي، براي بي

th در اين جمله
ت فاعليدر حال
whomرابر با 

مكان اس ي بيان 
 براي بيان زمان

 

tomorr  ازto

 

واهد و مدارك د
بيمي شود و هم

در جمله به ق) ه
 قبل از فعل اصل

مفعول+  حالت 

كثر اوقات ورزش

محافظت) 2 
 

ه سالمتي خودش

   دن

attentio كار به
  ن 

 

كند زيرا او پاي
    

 

 .رست است

ر مطالعه و بررس
قب ديآنچه با زين

اص ري در رأس سا
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يمذهب نشير ب
تمام يعنيست، 
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رود كه بر ار مي
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يني براساس شو
ب ر شخصي پيش

 . رست است
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www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در: 9صفحه 
ن ينيب جهان

آنچه ان،يم
در 2گزينه  .7

در: 9صفحه 
اس يديتوح

 
 

در 1گزينه  .7
whatگزينه 

بيان شغل به
aryعبارت 

who به مع
كا مفعولي به
where به
when به م

در 4گزينه  .7
جملة دوم بخ

در 3گزينه  .7
بي براي پيش

براساس نظر
در 1گزينه  .7

ترتيب كلمات
باشد و در مي

+قيد زمان 
در 2گزينه  .8

اگر غذاي س
ك زندگي مي

معرفي ك) 1
در 3گزينه  .8

بعضي مردم
  . بخورند

نجات داد) 1
گرفتن، ب) 2
ayكلمه ) 3

از دست) 4
در 4گزينه  .8

رضا نتوانست
erv.ir

74

75

  
 
 

76

77

78

79

80

81

82

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

   

ationgroup

  . ن برده شد
 يش دادن

 صيف كردن

.باشند راض مي

  م؟ 

 گرم بودن 

 يقت

 رت

 باط، تماس

 . دند

14(  

  ردن ك
 رساندن

به يك بيمارستا
افزاي) 4 

توص) 4 

   
  هيچ وجه

 وض 

زود در حال انقر
  )درخت(

ها محافظت كنيم

  ختن خطر اندا

سرگ) 4 

حقي) 4 

مها) 4 

ارتب) 4 

ري آموزش نداد

  . باشد 
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ت دادن، ذخيره ك
ه زدن، آسيب ر

پس ب. كرد ر مي
 ر كردن 

  .  خراب كرد
 ظت كردن 

.كشد سيگار نمي
ديگر، به ه/ قع 

در عو/ ر جالب 

ها دير يا ز كه آن
(ن، قطع كردن 

 ض شدن

ه ياز داريم از آن
  . باشند يت م

طر افتادن، به خ
  ل كردن

 زده بودن  ت

 ل

 س، پايه

  ن كردن 
 وار بودن

 ه

 به ما چنين كا

اي از كار مي ره

12  
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نجات) 2 
صدمه) 4 

كه به شيراز سفر
شكار) 3 

مان را در تهران
محافظ) 3 

 حاال او ديگر سي
در واق) 2 
طو به) 4 

رسد ك ه نظر مي
بريدن) 2 
منقرض) 4 

اند كه ني ر افتاده
يازمند محافظت

به خط) 2 
دنبال) 4 

شگفت) 3 

شكل) 3 

اساس) 3  ت 

تمرين) 2 
اميدو) 4 

توجه) 3 

ا كه در مدارس

 
 . كنيم

ست به معني پا

هم؛ ادبيات و علو

ه بود هنگامي ك
  شدن 

ختم چيزي آن سا
 ش دادن

ساله بود اما 25

به. شوند فت مي

در ايران به خطر
هاي آسيايي ني ل

 ند بودن 

  

، رشد، پيشرفت

 ش

صحبت كنيم زير

 باشد؟  ست نمي
 ديگران گفتگو

ط كشيده شده اس

سنجش د

  
  

شين زخمي شده
زخمي) 2 

داند كه چه چ ي
افزايش) 2  ن
 

5شيد وقتي كه 
  
    وجه

 

ندرت يا يران به
  
 )سيگار

نات د داد از حيوا
ها و فيل مثل ببر

   ن 
  

عالقمن) 2  
 

تجربه) 2 

توسعه،) 2 
 

 ساندن 
  

 

گزارش) 2 

 يا يك گروه صح

جمالت زير درست
نه با يم كه چگو

 

خط كه در متن

    
 

 ردن 
 ن 

 . رست است

يك تصادف ماش
 دن 

 . رست است

ش هيچكس نمي
دن، خراب كردن

. رست است
كش ي سيگار مي

 ين است 
ديگر، به هيچ/  

. رست است
گان در ا اع پرند
  كردن 
آتش س( كردن 

 .رست است

انيد كه چه تعد
نات م ضي از حيوا

ن، از دست دادن
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  آوردن 
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   abي     
( a +1  
( a +1  

a =2144   

a(a144   

( ) =224 

  سن فرزند 
y x= 3  
y + =12   
y x= 2   
x x=3 2 

a =3 36   

a a−3 9   

a =3 39  

a =3 36   

ationgroup

 . د

  .رگ بودند

عدد دو رقمي
b) (a=2 96
a) (a=22 96

a= →288 1
)− = 2 

= → +576 5

=xر     ،    
 

(x )= +2 12
+12
x x+ 12

a
( ) = ×26 362

a a= 2 2

= →3 729 7

( a)6 4

14(  

هواي اقليمي بود

ختان ضخيم بزر

b) , b+ =

a a)+ 2
a −244 288
a

a

=
 = 2



+ + =7 6 18  

  y= سن پدر

y + =12

y=  =12

a
a× =

2
294

(a )− = 9 

+ + =7 2 9 1

   ق
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  . كند مي

ني در آب و ه ها

هان و درخ ند گيا

a= 2  

a = 

b

: فرض

x= +2 24

x=  +36

a

a

=
  = 9



8

  

غ ق
ق ق
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اشاره م............. 

  
 .وبتي بود

حتماالً تغيير ناگه

ها همانن نكه آن

= 4

y = 48  

)1(ي و آمار 

غ ق ق
  ق ق

هم؛ ادبيات و علو

.. شده است به 

نه بود؟  ن چگو
 سال داغ و رطو

  شوند؟ 

ناپديد شدند، اح

جز اين  هستند به

رياضي

سنجش د

مله خط كشيده

 

ر روي كرة زمين
ن در تمام طول

ها پديدار ش نگل

وي كرة زمين نا
 

ها درست ناسور
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a −3 14  

a(a −12   

  ت يك وجه
 وجه 6حت 

(a )(− 2   
a(a −2 4  
a − =2   

, ,12 14 16   
+ +1 2 1   

(a b)+ 2   
a b+2 2   
ab =2 3   

ab =15   
+ +1 5 6   

a (=3 4   

  )قاعدهطر 
 قاعدهقطر  

( x) −21
2   

x −21
4   

x

x

= −
 = 5  

=35 12 

  ت مستطيل
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a a= 4 

)(a )+ =2 12

مساحت  12=
= ×6 مساح  1

(a)(a )+ =2
) a= →4 192

, a +12 2
6
+ + + =4 1 6

a b= +2 2 2

ab a+ = 22
312
56

=6 12

  ضلع مكعب 
( a) a= 4 16

a   

= قط2( 24+
= =32 4 

x− =1 54
x x= 

1 54
4

 

، +25 1 2

x= مساحت ×

  غ ق ق
  ق ق

14(  

a(a )− =2 144
a

a

a

=
=  =
 =



× =12 144
=144 864

(a= − +64 2
→  a − =2 4

=16

=15

+ 312
b+ +2 312

=a  عده 

a a −3 16

a(a )− =2 16

+ = +24 16 1
4 2

x x− −2 2

+ =2 5 8  

x x× = 24 4

  ق ق
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−12
12



a a )+ + 2
a =2192

2

مساحت قاع  × 
= 

a

a

=
=   =


2

=6 32  

(x=  −

  غ ق ق
  غ ق ق
  ق ق

غ ق
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a=  =196

a= ارتفاع  2

a

a

=
=   =

16



)(x )− + =5 4

غ
غ

  غ ق ق
  ق ق

هم؛ ادبيات و علو

=14

a عب a× = 3

=  عبع مك −
=

4
4

= 

سنجش د

حجم مكعب 

اندازه ضلع 

  

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

غ ق ق

www.sanjeshse

در 4گزينه  .10

در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .10
 :    فرض

 

در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10

erv.ir

05

06

07

08

09

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

  مثلث هائم

  حت مثلث

x =24 3   
  ط مستطيل
  حيط مثلث

   

  حت ذوزنقه

  احت مربع
a

a−
23

2   

a = 8 2  
k a=2 2   
  يط ذوزنقه

  شعاع دايره

a
a

π−2
4   

a − π24   
a =2 64  
  شعاع دايره

x +225   
x×4 13   

x =229  

 حت شكل

  ت مستطيل

  ط مثلث
  مستطيل
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زه ضلع زاويه قا
×= 6 2
مساح 2

x =236 9
(x= حيطم 2

= +6 مح 2
(= 12

(a مساح =+

a= مسا 2
a

a = 2 64

2  

a+ =2 2 128
a k= محي 4+

=aه  2ش

a
(= −

2
16 44

a a (π = −2 2 4
a = ±4 8

=يره  4 ش

x x=2 24 29
       x= 52

x x52 29

(= مسا  29×

x= مساحت 2

محيط
محيط م

14(  

a= 1 اندا
× =6 2 362

x =9 3
x)+ =4 1

+ =6 2 12
( )+ =2 1 2

3 

a) a+ × =2 3
2

a = 
2

642

+ =8 128 25
k ( )= 4 8 2

مساحت دايره=

)π

) (− π = 64 4
   a = 8  

= π2 محيط داي

2حت شكل      

ط شكل         

x x− =2 52

( ) =252 52
29 2

.x x= 22
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a a= +2 22

x = × =1 3
( )= +12 2 1

( )+2 2 1
5

a23
2

a =2 128

k =56 16
(+ =16 16 2

  ضلع مربع
a= π

2

4  

)− π
           ول   

( )π = π4 8

مساح
محيط

x( x= −29

× =52 27
29 29
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a  =2 144

= 3 

6
)+2 2 1

=aع  ض

قابل قبو

)− = 52 

4
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هم؛ ادبيات و علو

a a =2 22

مساحت مربع =

x

x

=
  =

52
29


 

k

a

 

سنجش د
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      a= 2

a

a
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  حت ذوزنقه

  ت مستطيل

x =2 2   

y =2 28   
  يط ذوزنقه

  

(a )(− 4   
(a −2 16  
a −4 2  

a −4 2   

a =2 49  

, , ,3 5 7   
+ +3 5 

  ت مستطيل

  مثلث رين

x = 12 8   

x = 8   
   ) كوچك

   وتر مثلث=
  يط ذوزنقه

هـاي   ـا راه 
 .روند  مي

شان  نامي ش

  . د

ationgroup

[(x +
مساح =

مساحت+ وزنقه 

× =48 613

+ = +2 24 64
= +12 محي 8

(a )(a)(a− 2
)(a )a−26 4
a + =2 64 1

a − =2 1421

a

a

=
  = −

79

9,توالي      11
+ + +7 9 1 1

x= مساحت ×

كوچكتر مساحت

x
( x ) =

2
22 4
x =2 16

) وتر مثلث2=
= 4 5

= +4 محي  16

كند يـ عرضه مي
شمار رآفرين به

انداز و خوش پس

دارند را  توانايي

14(  

x
) x]x+ +2

2
= مساحت ذو 2

 x =4 8

+ = 16 8
+ +8 8 2 2

a )(a )+ +2 4
( a)= 297 5  

1485  

(a=  −2

7  

د طبيعي فرد مت
= 26  

x x× = 22 2
x ×= =4

م 2

= + =2 24 8 1

+ + +6 8 16

ليد و ع ديدي تو
هاي يك كار ژگي

ها پ  معنا كه آن
  

اين عدة خاصي

  ق ق
  غ ق ق
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x= 25
4

x x+2 252 4

y = 2 2
(= +2 14

) (a= −297

)(a− +249 2

پنج عدد

x2

+ =6 64 8 

= +4 5 44

ي، محصوالت جد
ترين ويژ ي مهم

به اين. ي است
. اندازي كنند اه

فقط عي كنند و 

ق
غ

16  


مرحل(وم انساني 

x= =213 24

)2

a+ − +4 2

)
=  


9 

  

(+ =4 5 4 1

ي و خطرپذيري
ري و خطرپذيري

همان خطرپذيري
ي جديدي را را

اندازي جديد را راه

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

2 8

a a+ + +2

a

a

=

= −

2

2
49

29

)+1 5

ست كه با نوآوري
بق تعريف نوآور

يا ه» پذيري سك
 فعاليت اقتصادي
ك كسب و كار ج

سنجش د

a )+ 4

رآفرين كسي اس
طبپس . كند مي

 

ريس«نان موفق 
آورند تا دان مي

نند يكتوا نمي د 

  ق ق
  غ ق ق

    
 

 .رست است

 .رست است

 . رست است
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كل كارايي، 

دارد اين  ي
 . يست

  هاي توليد

كننـده از   د 

  )زيان(سود 

 و افـزايش   
ها، هزينة  ش

كنـد و  ـم  

  )زيان(سود 
x

x

=
=

 
 

3
3

 

x = 3  

؛ در نامنـد   
                  

ؤال پاسـخ       
 درآمد يـا  

يـا  » يمـت 

ationgroup

ه منابع را به شك
  

نان زنده نگه مي
ري آن هم كم ني

ه مجموع هزينه 
 

بت باشد توليـد

= −4 2 5 س

جـويي ا صـرفه   
 از ريخت و پاش
هـ بازار خوبي فرا

 
  .ها  قيمت

س = آمددر −
x (

x

− +
−

51 73
124

x+ 124

مـي» اي توليد
                   

هـا بـه ايـن سـؤ
نه هستند و چگو

قي«كننـد و   مـي    

14(  

ين معنا است كه
. بودن است» ه

ا توسط كارآفرين
فقيت و سودآور

  )زيان(د 

 +345 17
 . شود وب نمي

حاصل عددي مثب

= −575 173
. 

نـد بـاتوا ي مـي 
گيري ي يا جلو

حصوالت خود ب

  .جويي كند
 .باشد تر مي سب

فتد ونه افزايش

  ها هزينه
)3

xدالر  = 424

ها هزينه«دازد را 
                  

 كنيم، بايـد تنه
فر يا چند نفر ه

  » ن توليد

خـود اسـتفاده م

  . زيكي است

23/07/00لة اول 

فرينان موفق به ا
رانگيزهپ« ويژگي 

ش خطرات آن را
دارد احتمال موف

سود=  ـ درآمد 

+ =71 59 57
هاي توليد محسو

اگر ح. كنيم  مي
  .  است

كرده است ضرر

يعني. دوري كند
واد اوليه و انرژي

تواند براي مح مي

ج صرفه غير الزم 
د چه راهي مناس
ي خوب اتفاق بيف

هزار د

پرد ها مي ان آن
                  

ب و كار را درك
، كيست؟ يك نف

سازما«ت به نام 

ليت توليـدي خ

د يا سرماية فيز

17  
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كارآفر هاي ويژگي
گزينه مربوط به

تصادي و پذيرش
جود دب و كار و

ها هزينه 
  : زنيم 

75يليون تومان 
ها اه، جزو هزينه

آمد بنگاه كسر م
ضرر شدهحمل 

ضميليون تومان  

ز وضعيت زيان د
جويي در مو صرفه

از سوي ديگر م 

ت در مواد اوليه
تن از ميزان توليد
 توسط بازاريابي

  . بوده است
ليد به صاحبا  تو

    .ليد هستند

ي مختلف كسب
شود،  عرضه مي

گر مفهومي است
 .خصي هستند

 و گاو، براي فعال

ليد قيمت ابزار تو

هم؛ ادبيات و علو

عنوان يكي از و ه
كر شده در اين گ

شروع فعاليت اقتص
 رفتن يك كسب

 با هم جمع مي
مي
دان مالك كارگا

ها را از درآ هزينه
متح ،منفي باشد

173كننده  يد

ها از هش هزينه
ر غير الزم يا ص
.د، كاهش دهد

بايست رايطي مي
ه كه بدون كاست
 قيمت مناسب

هزار دالر ب 424
 يا اجارة عوامل

هاي تول الر هزينه

هاي مي شكل هو
كه به مشتري) 

 و پاسخ آن بيانگ
ران به شكل شخ

كتور يا گاوآهن
  . ردازند

 سرمايه همان ق

سنجش د

به» دهنده سازمان
ذك ايه ويژگي. د

يزة الزم براي ش
شكست و از بين

 

 : ن بنگاه
كارگاه را هاي  ه

فرزند  و تحصيل 
 سود يا زيان، ه
ت و اگر عددي م

پس تولي ،است 

يش درآمد و كاه
ي كا تخدام نيرو

ليد كم كند ن تو
  .ب بفروشد

ده در چنين شر
 سوال تأييد شده
الها و خدمات با

 

4طي يك سال 
نده بابت خريد

هزار دال 73هم 
 

 كلي تفاوت مفه
)نهايي(ا كاالي 

ين سؤال ساده
ها در اير ب و كار

يزيكي مثل تراك
پر احبان آن مي

است و بهاي» ت

    
 

س«ويژگي  ← 
كنند هماهنگ مي

آنچه انگي ← 
ينكه احتمال ش

. رست است
زيانيا سبة سود 

ت سؤال، هزينه

نة اجارة مسكن
مول محاسبة فر

د سود برده است

عددي منفيق 
 . رست است

تواند با افزاي  مي
ثل پرهيز از است
ون اينكه از ميزا

را با قيمت مناسب
توليدكنند ← 
در صورت ← 
فروش كاال← 

. رست است

كننده در ط ليد تو
كنن ليد غي كه تو

هو  هزار دالر 51
. رست است

صورت به هيم خوا
مالك محصول يا

؟ هميقسيم شود
بسياري از كسب

 . رست است

ماية في گان از سر
ر توليد را به صا

قيمت«همان » 

www.sanjeshse

2رد گزينة 
مديريت و هم

3رد گزينة 
است كه با ا

در 3گزينه  .11
فرمول محاس
طبق اطالعا

هزين: هتوج
جه به ف با تو

فعاليت خود

حاصل تفريق
در 2گزينه  .11

كننده توليد
وري مث بهره

توليد را بدو
كاالهايش ر

1رد گزينة 
3رد گزينة 
4رد گزينة 

در 4گزينه  .12

اين ت درآمد 
مبالغ :توجه

1تيجه هم ن
در 3گزينه  .12

اگر بخ )الف
هيم كه م بد

سود بايد تقس
امروزه ب) ب

در 2گزينه  .12
گا كنند توليد

ابزا» اجارة«
بها« :توجه
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,285  
5  ,  

  

آور شـكل     

دي  ليت فر

ان دوره به 

  .ي است

و با كسـي  
مات مهـم،       

 درآمد =
 آمددر =

   سهامدار
 ام شركت

ationgroup

 

×

 
 

×1  =

يتي غيـر سـود

فعال. (قرار دارد 

 احتمالي در پايا

هاي شخصي و كار

 .د

ست اما باز هم او
ت تمـام تصـميم

= ل محصول
5   =

ميزان سهام
تعداد كل سها

14(  

,5      × 

×1 

57 %=

ي انجام مـأمور

مل پس مدير عا

حوة توزيع سود

ه مزاياي كسب و

  . ي
شوند ذكر مي...) 

ع همكاري اس  نو
 كـه مسـئوليت

 

تعداد كل ×
× 

23/07/00لة اول 

× 35
1 

=17

  : كند

 غير تجاري براي

ئت مديره و سپ

رأي است اما نح

 
  .خصي است

شود از جمله  مي

نه شركت سهامي
سهامي و(ركت 

اگرچه اين يك
صي است، چـرا
.  خدمت است

  ديمت هر واح
, ,8     

18  


مرحل(وم انساني 

 5   

  

وارد زير كمك ك

في ست كه با هد

 ابتدا رئيس هيئ

س هر نفر، يك ر

 . سهامي است
 كسب و كار شخ

خت پردا) درآمد

يك رأي است نه
نامة يك شر ساس

اكند و  خدام مي
كسب و كار شخص
الك درآمد اين

قي  
,4  = 

هم؛ ادبيات و علو

.هيم خواهد شد

ي است كه در مو

نوني اس ك نهاد قا

 شركت سهامي

اساس حوة اداره بر

جاد يك شركت س
ها از معايب هي

يكبار ماليات بر د

عدة هر نفر، ي  قا
ستند كه در اس

راي كمك استخ
 توليد، از نوع ك
ت و اوست كه ما

  
, ,       

سنجش د

 

B: 

سهم شركت، سه

ي نياز به وكيلي
  ت

انتفاعي يك  غير

ار سازماني يك
  ) درسي

وني نح شركت تعا
  . ت
 

ايج معايبتر از 
ه وي و بد رابر دعا

اينكه فقط ي(تي 

اساس وة اداره بر
مگي مواردي هس

ري، نيرويي را بر
ر او در سازمان
ي صبوري است

  
 تومان 

    
 

. رست است

Bسهام سهامدار 

س% 57ديد در 
 . رست است

مي ل شركت سها
نامة شركت ساس

  ناد مورد نياز 
مؤسسة غ ← 
 

ختا در سا ← 
كتاب 17صفحة 

در يك ش ← 
اية هر عضو است

. رست است
ازي باالتاند ي راه
محدود در بر ت نا

مل و منافع ماليات
 . رست است

وني، نحو كت تعا
هم 4، 3، 2هاي 

 . رست است

متن آقاي صبور
ت و كسب و كا

شوار بر عهدة آقاي
 . رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12

تعداد س) الف

  ) ب

سهامدار جد
در 1گزينه  .12

براي تشكيل
ـ تكميل ا1
ـ ساير اسن2

2رد گزينة 
. گيرند مي

3رد گزينة 
در كالس ص

4رد گزينه 
نسبت سرما

در 4گزينه  .12
 هاي هزينه
 مسئوليت
 آزادي عمل

در 1گزينه  .12
در يك شرك
ه ساير گزينه

در 1گزينه  .12
جه به م با تو

شريك نيست
سخت و دش

در 2گزينه  .12

  
  
  
  
  
  
  

erv.ir

23

24

25

26

27

28

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

 هاي بنگاه ه

كننـد   ر مي

بـه بهبـود   
 با مقيـاس  

كل جاري ش

ت مهـم و    

 

هاي روي  ه

ationgroup

  ه

هزينه

 رمندان

  

  

  )زيان
  )زيان

قع ضروري انبار

تشكيل شده و ب
اليت اقتصادي

با هدفي غير تج

 تمـام تصـميما

  داشتحتوايي 

ت ما فقط نوشته

14(  

جاره بهاي ساليانه
قوق ساليانة كار

  

واد اوليه ساليانه
  
 

هاي جاري زينه
  
 
  ها مع هزينه

  
  

ز(سود  =آمد 
,= 4   ز(سود
  .ست

را در مواق  مردم

هاي اعضا ت ندي
ي از مزاياي فعا

آور، يعني ب سود

 است و مسئول

جنبة مح) 3بود 

خواست) د. شوند

23/07/00لة اول 

,→1 اج
,→ 3   

 
حق

→ 5   
  
مو

→ 15
1  هز

,→1 2 جم

,+75   

در −ها  هزينه 
, ,      

ود سود برده اس

الهاي مورد نياز

دف تأمين نيازمن
مند  جهت بهره

  . ند
 مأموريتي غير س

   
مد آ مل در ك كا

   .ند

مبتني بر شعر ب

ش نثر تقسيم مي

1(

19  
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, , ×     
, × 15    

,ن  ,      

,×5     

, ,       

, ,= 2    

                  

, ,− 2 315 
يت اقتصادي خو

د با احتكار، كاال

ست، زيرا با هد
كننده دي توليد

كنن را بيشينه مي
 كه براي انجام
.جتماعي دارند

ين شخص مالك
گيرن مي  ستمزد

م) 2ي، حماسي 

  ي

و بخش شعر و ن

( فنون ادبي 

  تعداد
 رمندان

هم؛ ادبيات و علو

, ,=12 1 2 
× =5 12 5

تومان

, ,= 75   

, ,+ 54   

, ,315     

                  

, ,=1    
يدكننده از فعالي

  . ي است
رام اشتغال دارند

 . برند مي

ا) شركت تعاوني
ليد تعداد تو وني 

ي منفعت خود ر
ني است نو دي قا

هايي انساني و اج
صي است زيرا اي
 تنها حقوق و د

 تعليمي، نمايشي

نصراهللا منشي) 4

توب ادبي به دو

 علوم و

ت
كا 

هاي  ماهتعداد 
 سال

سنجش د

,ن      
, ,54      

, ان     

, ,+ 5    

 تومان 

                  

, , ,685    
پس تولي ، است

 

 شركت سهامي
ب و كارهاي حر

هاي سرشار م ود
 

ش(ليد  تعاوني تو
در تعا. كند  مي
مات جمعي  اقدا

ي و خيريه نهاد
ه ها اغلب زمينه ت

سب و كار شخص
عنوان كارمند به

چها نوع غنايي،

4عطّار ) 3صائب 

ون يا آثار مكتمت

    
 

تومان
 تومان

توما

, ,     

      

 تومان       
ق عددي مثبت
. رست است

ين نوع شركت،
فراد كه به كسب

ها سو ختن آن رو
. رست است

اي از ت ورد نمونه
ها كمك دي آن
آيند و با هم مي

عي سسة غير انتفا
 و اين مأموريت

سب و كار يك كس
 و همكاران او به

 .رست است

 .رست است

چ) 1: د نادرست
 .رست است

ص) 2: د نادرست
 .رست است

م) ج: د نادرست
  .ب نيست

www.sanjeshse

 

 

 

 

 

 
 

             
حاصل تفريق

در 3گزينه  .12
تري مهم) الف
برخي اف) ب

و با گران فر
در 4گزينه  .13

اين مو) الف
وضع اقتصاد
بزرگ گرد ه

يك مؤس) ب
گرفته است

اين كسب) پ
سخت است

 
 

در 4گزينه  .13
در 2گزينه  .13

اصالح موارد
در 1گزينه  .13

اصالح موارد
در 4گزينه  .13

اصالح موارد
كاغذ و كتاب
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هاي   گزينه
رعايـت   – 

) يت اسـت   

هستند كه 

  . به فارسي

 شـرايط و   

  )شود ه نمي

ر يك آراية 
  .د

م و سروده 

ationgroup

فكري  ويژگي. 
ي گفتار و عمل

رويـي و رضـاي ه 

 عطار و سنايي ه

جم آن از عربي

كنايه از تحمـل

ن در سروده ديده

رتي مراعات نظير
يابد ارتباط مي» ي

واژگان عربي كم

  ديدم 

  )سبا – 

14(  

خورد چشم نمي
هنگي و همراهي

گشـاد(ي ه معن

ت از جمله آنها

راله منشي مترج

 دوم بيت اول ك

  .شود ي

  .ثيل دارد
يزي و مذمت آن

 
  . است

باشد به عبار ز مي
قلمرو زباني«زبان 

در سروده، و. شد

به جان بگرد) 4

  )يه

  وشن

صبا(بين : ناس

23/07/00لة اول 

كه در متن به چ
هماه –ز تظاهر 

و مصراع دوم به 

است» نامه الهي«

لوي است و نصر

كل مصراع» ان

ع دوم تشبيه مي

.  
وم بيت اول تمثي

ستي مفهوم ظلم (

 )است ه اندك
ر سروده مشهود

بي يك متن نيز
قوله به دستور ز

باش مي)  اندرزي

4كرد  دوراني مي

فاقد تشبي(عقل 
  )فاقد تشبيه

اد بين تيره و رو

جن – )ه استشد

20  
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سازي ك ي تركيب
دوري از –كاري 

)هاي اندك سته

 از شعرا به نام 
  .د

انسكريت به پهل

 سربلند و شادما

ع اول به مصراع
  )دريا –ابر ) (

بخشي دارند جان
روده، مصراع دو
.خ درست است

 عربي در سرود
در) سازي حيله(

جزو قلمرو اد) ن
سب است، اين مق

تعليمي،( ادبي 

به هر سو د) 3ل 

اد بين عشق و ع
ف(ت تضاد دارند 

  )ستعاره
تضا –تشخيص 

 مخاطب واقع ش

هم؛ ادبيات و علو

ت به جز ويژگي
نيكي و نيكوك: ن

قناعت به دانس( 
   و رضايت

امه چند تنن ات
نكته توجه نمود

و دمنه از سايله 

 سفيد كنايه از

به عبارتي مصراع
)گوهر –رة آب 

گي استعاره و ج
در اين سر. دارند

ه جز گزينه پاسخ

واژه(ط هستند 
(سازي  و تركيب

كه معنايي واژگان
بطة معنايي تناس

نوع) داستاني –

 راز شد مشغول

تضا – تشخيص 
شست و برخاست

فاقد ا( و راست 
استعاره و ت: تيره

چون(شي دارد 
   جناس

سنجش د

ها درست است نه
هاي متن توصيه

ع اول به مفهوم
از خوشرويي يه

ت فارسي مناجا
ر ايشان به اين ن

يب مترجم كليب

رو«: كنايه ) 1 
  )بر – در(ن 

ي تشبيه است به
قطر) (آسيا –نه 
  . تند

قطرة آب همگ –
د  صائب، تمثيل
ها به م تمام گزينه

واژگان عربي غلط
و) تزوير، دستان

كاربرد شبك( كه 
شبكه يا رابت از 

–روايي (لحن ) 

به افشاي) 2 را 

استعاره و ت: عقل
شبن – تشخيص 

تضاد بين چپ 
شب ت –  روشن

بخش تعاره و جان
فاقد. خشي دارد

    
 

 .رست است

 زباني تمام گزين
ت(. ادرست است

  )ورد خود
 .رست است

مصراع: نه پاسخ
كناي: اي وا كرده 

 .رست است

در ادبيات: د نكته
ام مطالعه اشعار

بكه برزوية ط آن
 .رست است

:رو ادبي سرودة
بين: جناس. ست

لي دارايهر تمثي
دان) (جور -صبر

ها مفهومي هست
–دانه  –فلك : ص

اري از مفردات
مفاهيم: و فكري

 .رست است

ن كهن و وفور و
دام، حيله، ت(ي 

 .رست است

 نكته الزم است
يكن وقتي صحبت

 .رست است

يله دادن( كهن 
  .سازي است ب

 .است رست

  :ها ر گزينه
شه كند طوفان
 .رست است

صبر و ع) 1: ها ه
استعاره و: سرو

–سيل حوادث 

حال من به روز
 .رست است

است: صبا) 1: ها ه
بخ ستعاره و جان

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
هاي ويژگي

نيز نا 4و  1
عدالت در مو

در 1گزينه  .13
بررسي گزين

جبهه: نكته
در 2گزينه  .13

ندتوضيح چ
بايد به هنگا

ة ديگر آنكت
در 4گزينه  .13

بررسي قلمر
ناماليمات اس

ه: تشبيه) 2
(بين : تضاد
تضاده: توجه

تشخيص) 3
بسيا: تمثيل

بررسي قلمرو
در 1گزينه  .13

موارد واژگان
شبكه معنايي

در 3گزينه  .14
توجه به اين
ادبي است لي

در 2گزينه  .14
ةكاربرد واژ

فاقد تركيب
در 1گزينه  .14

وجه شبه در
چه انديش) 1

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

گلبن و س) 2
س: تشبيه) 3
ح: تشبيه) 4

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

اس: خزان) 2
erv.ir
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  ) تاني

ورت مثـل         
(  

خارج » زن

 قافيـه در    

 مصـراع و     

 ترانـه نيـز   

مـدح،  : يده  

 بـه معنـي    
  ي

ationgroup

تو چون گلست(ي 

 اشـعار بـه صـو
)شود ت ديده مي

مقولة وز«. ستند

بـا وضـعيت...    

فيـه در هـر دو

دو بيتي يا: جه

بـراي قصـي – ل 

  : ب
در مصـراع دوم

ني فعل اسنادي

14(  

  :ب

  )شي
  .ست

ر دل پرورانيدي

   شبه 

ـرعكس بعضـي
ع اول اين ابيات

 اشعار سنّتي هس

ـت، شـكايت و

اخالقـي و قا ي،

توج(رباعي  ← 

براي غـزل(فان 
  يده

كرد به اين ترتيب
و د» ود داشتند

صراع دوم به معن

23/07/00لة اول 

به اين ترتيبخ، 

  ب

بخش تعاره و جان
پيشوا و رهبر اس

گل معني در) ي

  وجه شبه
شبيه بدون وجه

ـورت شـعر و بـ
ا تماماً در مصراع

ن كننده قالب
   

ي، مواعظ، حكايـ

، حماسي، بزمي

ل، دوم و چهارم

واي عشق و عرف
قصي/ غزل ←ج 

ها توجه ك مصراع
وجو«ل به معني 

و در مص» رفت«

21  


مرحل(وم انساني 

  )سپر –ر 
  )روا 

  )بيه
 جز گزينه پاسخ

چون درخت رطب

است(عادت سرو  
به معني پ» قائد
  )جناس(سر 
  .ت

 چون خورشيدي

بدون و» يت دل
تش» زندگاني در

هاي رايج به صـ
ها مفهوم مثل. (

عوامل تعيين» ن
:ب در هر گزينه

خالقي، اجتماعي

 مفاهيم عرفاني
  مثنوي ←

يه در مصراع اول

با محتو)  قصيده
هاي زوج  مصراع

ي مري در انتها
در مصراع اول» 

ع اول به معني 

هم؛ ادبيات و علو

سپهر(ناس بين 
–را (ناس بين 

تشب 3(ن ريحان 
بهو تشبيه دارد 

  )يكر
باالي صنوبر چو 

–) القمند كرد

ق«: توجه) شبيه
س و بين در –) 

ي مشهود نيست

تو(را منور كرد 
.  

والي« تشبيه: جه
نر«: توجه) »صت

ه  كه بعضي مثل
.نها اشراف يافت

د ابيات و نيز وز
بررسي قالب. ت

هيم انتقادي، اخ

با) ها ي داستان
←) پذير است ان

 و فلسفه و قافيه

شتر از آن براي
 در مصراع اول،

هاي تكرا ي واژه
»بودند«) ب» شد
در مصراع» شد«

سنجش د

جن –خشي دارد 
جن –خشي دارد 

  :سوال
خار چون –گل 
هر گزينه دو: ها
  ت

ماه پي(چون ماه 
–ف چون شب 

  كانچون پي

كنايه از مرا عال( 
تش(قائد تقدير ) ص

تشبيه(چون دام 
اي ولي هيچ كنايه

ها ر ورت تيرگي
 بدون وجه شبه

  )»ر
توج) »شكر عشق

هاي وقت و فرص

ه داشته باشيد
توان به آن ن مي

تعداد – سروده 
ي غيرانساني است

با مفاه) رسد  مي
 

ي و مناسب براي
ار قافيه هم امكا
م عشق، عرفان

  )وت وزن
براي غزل و بيش

و قافيه...) ند و 

يف بايد به معاني
باش«ع به معني 

«) ري و رديف د

    
 

بخ ستعاره و جان
بخ جانو ستعاره 

 .رست است

وجود در بيت س
خار چون گ –ت 

ه وجود در گزينه
گرد ندامت –م 

پيكر چ -چون ماه
زلف – چون روز 

لعل چ –ن پرده 
 .رست است

دلم برد) 1: ها ه
تعاره و تشخيص

زلف چ –ن مرغ 
و) تضاد(قريب  –

 .رست است

نو) 1: ها ر گزينه
تشبيه»  معني

بار جور«تشبيه 
شل«تشبيه (فت 

ه مهره«تشبيه ( 
 .رست است

 اين سوال توجه
 با تكرار و تمرين

 .رست است

محتواي –فيه 
هاي وزشي رشته

بيت هم 8به ( 
 قطعه ← زوج 

و بسيار طوالني( 
تكرا(بيات ديگر 

 بيت و با مفاهيم
ف را دارد با تفاو

بيت ب 12ا ت 5( 
ه و حكمت و پن

 .رست است

ت و دريافت ردي
در هر دو مصراع 
تكرار» را«) ج ي

www.sanjeshse

اس: سپهر) 3
اس: چشم) 4

در 3گزينه  .14
تشبيهات مو
دشت محبت
تشبيهات مو

سمند غم) 1
جمال چ) 2
بناگوش) 3
گل چون) 4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

است(آب ) 2
دل چون) 3
–غريب ) 4

در 1گزينه  .14
وجه شبه در

گل«: توجه
(برم  مي) 2
دست ياف) 3
بازي مي) 4

در 3گزينه  .14
در پاسخ به

و اند درآمده
در 2گزينه  .14

وضعيت قا«
از حيطة آمو

دو بيت) 1
هاي مصراع

دو بيت) 2
متفاوت از اب

فقط دو) 3
همين تعريف

دو بيت) 4
وصف، مرثيه

در 4گزينه  .15
براي شناخت

»باد«) الف
يفعل اسناد

  

erv.ir
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  ... و 

 

اريخ را در 
در گزينة . 

كه ( ي مهم

ن حوادث 
تاريخ . (دند

ستند كه به 
بارة  تي در

ر مورخان 
كارآگاه هر 
 از گذشته 

، ها و عزت 
، صفحة 1 

ت آنان در 
ند در برابر 

ationgroup

  .است» گران

  .حبوب است

ي، شادي و غم

گانة واژة تا  سه
. علم تاريخ دارد

ار و رويدادهاي

 مورخان بر بيا
داد  اهميتي نمي

د و مداركي هس
ن كسب اطالعات

نتيجه كا. ست
اهد مورد نياز ك
نابعي است كه

.گيرد صورت مي
، درس1تاريخ (

وجوديت و هويت
ان ست كه توانسته

14(  

دم همراهي ديگ

  . ازلي است
دي غم عشق مح

خوشي و ناخوشي

  .است) رامون

تواند كه معاني
اللت بر مفهوم

ت و نگارش اخبا

مدة تمركز اين
دي و فرهنگي

 به دنبال شواهد
ما هدف مورخان
ة عمل مجرم ا

شوا. مجرم است
ناد، مدارك و من

نن و نواميس ص
( . و منظم دارد

دي در حفظ مو
 خويش بوده اس

23/07/00لة اول 

عد«گزينة پاسخ 

يدن به محبوب
شق به دنبال شاد

درهم تنيدگي خ

فضاي پير/ هوا  

  .ده است

كتاب بايد بت 2 
دال 4و  1هاي  نه

 ايرانيان به ثبت

و عم... رداختند
جتماعي، اقتصا

 مورخان هر دو
؛ ام)مشابه است
نحوة نة جرم و

م و شناسايي م
ورخ تمامي اسن

 يك سلسله سن
هايي دقيق ساب

نقش زيا ،يراني
 زبان و فرهنگ

22  
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مفهوم گامام . ت

ت كه شرط رسي
عاشق) 4. كوست

د) عميق فراق د

حال و(ي ديگر 

ر نظر گرفته شد

 مطالب صفحة
ة تاريخ در گزين

.   

داللت بر عالقة
3(  

پر رش وقايع مي
هاي ا  و موضوع

كارآگاهان و ،د
 روش كارشان م
 بازسازي صحن
ونگي وقوع جرم
هد و مدارك مو

الت آن، بر طبق
هاي تاريخي حس

سي و فرهنگ ا
 و دلبستگي به

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

رك اسرار نيست

د و تعلقات است
نيك  دوست رسد

ناپذيري رنج ع ش

هاي و در گزينه) 

در) تسلّط تقدير

آموز با مطالعة
است واژة نروش

عني تقويم است

مان ساسانيان د
صفحة ، 1رس 

يم، ثبت و نگار
بود و به مسائل

اهان پليس دارد
گيريم تيجه مي

دف كارآگاهانه
ن تشخيص چگو

ما شواه است، ا
 7(  

يخ بشر و تحوال
ه ها و بدبختي ي

 همراه زبان فارس
ي چنين آگاهي

ت

سنجش د

 كسي قادر به د

ترك خود: پاسخ
هر چه از) 3و  

فراموش) ب: لط

)آرزو و اميد(سخ 

ت(ضافه با مفهوم 

آ ي است و دانش
ر.  و تمييز دهد

 و ماه و سال يع
2(  

در زم) ها نامك ي
، د1تاريخ ( .رد

ن اغلب به تنظي
ال فرمانروايان ب

ي به كار كارآگا
پس نت( .ي كنند

د گذشته، اما ه
م كار كارآگاهان
جرم به جا ماند

، صفحة1 درس

ز نظر قرآن، تاري
ها، خوشبختي ت

گذشتة خود به
كان ما به اتكايا

    
 

 .رست است

هر : ابيات ديگر
 .رست است

پ ة سوال و گزين
)2: هاي ديگر ه

 .رست است

هاي غل ت گزينه
 .رست است

در گزينه پاس» 
 .رست است

ه عنوان مورد اض

  .رست است
سش استنباطي
ختلف تشخيص
ناي تعيين روز

، صفحة 1رس 
  .رست است

خداي(ها  نامه ي
دا )نگاري است 

 .رست است

مورخان ،سالمي
ظامي و شرح حا

  )5 صفحة 
  .است ترس

ن شباهت بسياري
شته را بازسازي
م در روزگاران
شته و سرانجام
ت كه از صحنة ج

،1تاريخ ( .ست
  .رست است
از«: هيد مطهري

ها و شكست قيت

  .رست است
خي ايرانيان به گ

نيا.  داشته است
www.sanjeshse

رد 3گزينه  .15
مفهوم همة

در 1گزينه  .15
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .15

مفهوم درست
در 3گزينه  .15

هوا«مفهوم 
در 4گزينه  .15

به) هـ( بيت
  

 
در 2 گزينه .15

اين يك پرس
هاي مخ متن

ه معنهم ب 3
، در1تاريخ (

در 1گزينة  .15
تدوين خداي
همان تاريخ

در 3 گزينه .15
در دوران اس
سياسي و نظ

،1، درس 1
در 4 گزينه .15

كار مورخان
اي گذش گونه

زندگي مرد
شناخت گذ
چيزي است
باقي مانده ا

در 1گزينة  .16
به گفتة شه

ها، موفق ذلت
9(  

در 4گزينه  .16
آگاهي تاريخ
طول تاريخ
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ي جامعه و 

... صفوي و 
بر آيندگان 

ين وسيلة 
  )12فحة 

 

ي بـا علـم     
ديگـر نيـز      

يعني اين  

ationgroup

و مانع فروپاشي

شاه اسماعيل ص
ير قرار داده و بر

 شني و همچني
، صف2، درس 1 

 )18، صفحة 2

خه ژئومورفولـوژي
لكـه بـا علـوم د
.ي دوطرفه است

 

14(  

 دوام بياورند و

ش، ابن سينا، ش
 امروز تحت تأثي

آفتابي، آبي و
تاريخ( .ع نمايد

   .ند

2، درس 1اريخ 

شـاخه ،وان مثال
بل. ارتباط اسـت  

 جغرافيا مسيري

 

23/07/00لة اول 

ن و نظاير آن،

ون، ارسطو، كور
دي بشر را تا به

هاي آ د ساعت
 ستارگان اختراع

ا ي پيشگام بوده

تا( . تاريخ است

به عنو. ري دارد
ا ديگر علوم بي

هاي ف با شاخه

  :رد
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م ويرانگر مغوالن

همچون افالطون
هاي متماد  نسل

 

 ابزارهايي مانند
ديگر سيارگان و

شماري تدوين گاه

قشه در مطالعة

ز مشترك بيشتر
معنا نيست كه با
م و فنون مختلف

   .  كنند  مي

قرار گير  مطالعه

 

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

مقدوني، تهاجم
  )11، صفحة 

 مهم تاريخي ه
، بلكهصر خويش

 )10، صفحة 1

شر موفق شد
خورشيد، ماه و د

ن در تنظيم و تد

 اهميت يافتن نق

كي از علوم مرز
اما به اين م. رد

ارتباط بين علوم
ف خود استفاده

ر به دقت مورد

جغر

سنجش د

م رحملة اسكند
،1 ايران، درس 

هاي شخصيت يا
ن و جوامع عصر

، درس 1تاريخ 

نجي بود كه بش
 را براي رصد خ

و مصريان) رودان
13(  

جغرافيا با تاريخ،

ي از جغرافيا با يك
 بسيار زيادي دا
ه داشته باشيد ا

در مسير اهداف ر

 است نمودار زير

    
 

يمي همچون ح
تاريخ( .ن شوند

  .رست است
پيامبران الهي يا
د، نه تنها مردما

ت( .اهد بودر خو
  .رست است
سن نياز به زمان

 مثل اسطرالب
  .رست است

ر ميان(النهرين  ن
3، صفحة 2رس 

  .رست است
دهاي ارتباط ج

  .رست است
شاخه علمي  هر
مرز مشتركي 
توجههمچنين . 

ديگريكهاي  فته
  .رست است

نه سواالت الزم

www.sanjeshse

حوادث عظي
فرهنگ ايران

در 2 گزينة .16
تحولي كه پ
ايجاد كردند
نيز تأثيرگذا

در 3 گزينه .16
در نتيجة ن

تري پيچيده
در 1 گزينه .16

مردمان بين
، در1تاريخ (

در 4 گزينه .16
يكي از پيامد

در 1گزينه  .16
طور كلي به

شناسي زمين
.اط داردارتب

دو علم از يا
در 3گزينه  .16

گون براي اين

erv.ir
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هـاي آن   ت    
 علم آب و 
ت دمـا در    

صـورت   بـه     
ش منـاطق       

ن، مات انسا
 در مـدت     

 ورود ه بـا   

 محـيط  ز

 بسـياري  

 گسـترش 

 محيط به 

 . د

ـر ماهيـت   
زگردهـاي  

ران انجـام      
آوري   جمع

ضـروري و       
سـب قـرار     

 و محـيط  
 به را خود

  اطالعـات  

ستقيمي از 

به . ف نمود
ن فرضـيه؛  

ationgroup

نسـان و فعاليـت
اما در. است...  

ل تـأثير تغييـرات

حـيط طبيعـي ب
خـاك، گسـترش
ي ديگر از اقداما
ـادل محـيط را

اسـت كـه عـادل 
ا تا كند مي مك

تـأثير  محـيط،  
گ را انسان ترسي

طبيعي  محيط
ويه صورت گيرد

سوال چه چيز بـ
ريز: ب بايد گفـت 

 پـژوهش ديگـر
در گام سوم به

طالعـات غيـر ض
شـنهادهاي مناس

يـا  افـراد  ه بـه  
خ اطالعاتيِ و ش

گـردآوري ـاي 
العات مسزيرا اط

تغييرداد يا حذف
تدوين -2سأله ؛ 

14(  

ـت و اثـري از ان
ميزان فشار هوا
؛ به عنوان مثال

ت انسـان در مح
ي بـه تثبيـت خ

كند و برخي ب مي
گيرد كـه تعـ مي

متعـ اي مجموعـه 
كم تغيير  جهت

در انسـان  كـه  
دست ميزان و ده

نتيجه در و زند
رو صورت بي يا به

؟ در اين ميان س
ت؟ كه در جواب

مسـئله و نتـايج
د. شود مطرح مي

چهـارم حـذف اط
ضيه و ارائـه پيش

مراجعـه با و رود
ابزار سنجش بايد 
ابزارهـ جملـه  ز

ز. اي است بخانه
.  

ر روند پژوهش ت
بيان مس -1: ست

  ؛ 

23/07/00لة اول 

يده طبيعي اسـ
ش، ميزان دما، م
ي انساني است

  .    قتصادي

برخي اقـدامات ؛
تـوجهي تـان، بـي  

اه مدت تخريب
 نيازها صورت م

طبيعي، م حيط
در او به انسان 

اسـت  بب شده
كرد عماق زمين

بز دست محيط 
ل محيط باشد ي

چطور؟ كساني؟
ي رخ داده است

چنين پيشينه م
 و هوشمندانه م

در گـام چ. شـود 
 تأييد يا رد فرض

بر تحقيق مورد 
او واقع، در. ازد

ا هـا،  هده پديده
ها يك روش كتاب

شود  بررسي مي

ين مراحل را در
سيار ضروري اس
رائه پيشنهادات؛
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بر ارتباط دو پدي
 روي ميزان بارش

ها يد بر فعاليت
هاي اق ع فعاليت

ل متفاوت است؛
رويه درخت ع بي

گرفته را در كوتا
محيط براي رفع

 داشته باشيد مح
استعداد و وش
سب و آمده سان
اع از برداري بهره

تغيير به ر است
د همگام با تعادل

ك چه موقع؟ چه
هد كه چه چيزي

والي است و همچ
خي پيشنهادي

ش پرداخته مي.. 
نگيري، آزمو جه

مكان به است ر
بپرد اطالعات ي

مشاه و مصاحبه
ه و ديگر سازمان
يط غير ميداني

توان اي ت و نمي
 پردازش آنها بس

گيري و ار نتيجه

هم؛ ادبيات و علو

شناسي تأكيد ب
ن علم صرفاً بر

ين موارد با تأكي
زان بارش بر نوع

حيط به دو شكل
گيرد، مانند قطع 

غرافيايي شكل گ
هاي مح و ظرفيت

دقت .است فيا
هو. م كرده است

انس كمك به وري
ب به قادر را سان
خود ناچار زهاي

محيط مي تواند

چرا؟ چيزي؟ ه
ده ل پاسخ ميسوا
  . ت

صورت سو آن به
صورت پاسخ ق به

.شه، مصاحبه و
ر ارتباط با نتيج

ناگزير اطالعات 
گردآوري به العه
انجام م نامه، سش

 به مراكز آمار و
 ديگران در محي

 به شرح زير است
وري اطالعات و
ازش اطالعات؛ ن

سنجش د

هيم و اصول هوا
ن مثال تأكيد اين
اي از جغرافيا، ا
خانه يا تأثير ميز

 در ارتباط با مح
يزي صورت مي

كه محيط جغ.. 
ها و فاده از توان

جغرا علم در هم
را فراهم محيط 
فناو اخير، هاي ه
انس جديد، هاي ي
رفع نياز براي ن
اين دستكاري م 

چه كجا؟ :از: ت
دارد و به اين سو
شكيل شده است

 مسأله و طرح آ
رضيه تحقيقع ف

اي، نقش ر ماهواره
ت گام پنجم در

گردآوري  براي
مطا مورد مكان 

م و تكميل پرس
ه باشيد مراجعه

هاي صرفاً يافته

ش در جغرافيا
آو ش نياز به جمع

رداپ -4طالعات؛ 

    
 

  . رست است
ه باشيد در مفاه

به عنوان. شود ي
ا به عنوان شاخه

ر نوع معماري خ
  . رست است

 اقدامات انسان
ري  و بدون برنامه
..ر نقاط مرتفع و

ريزي استف برنامه
 .   كند ظ مي

  .رست است
مه عامل يط دو

تغيير در هاي نه
دهه در .شود ند

طوري كه فناوري
انسان طور كلي به

.شود مي تبديل
  .رست است

است عبارت رافيا
 مسأله داللت د
 مجاز در هوا تش

  .رست است
وط به شناخت

 گام دوم موضوع
ابع مانند تصاوير

العات و در نهايت

  .رست است
روش ميداني ر

با مستقيم باط
تنظيم. ببرد نظر 

توجه داشته .ت
آيد و ص ست نمي

  .رست است
ت مراحل پژوهش
 در يك پژوهش

آوري اط ي جمع

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
توجه داشته
مشاهده نمي
هواشناسي ب
طول سال بر

در 1گزينه  .16
طور كلي به

سودجويانه
مسكوني در
متناسب با ب

طوالني حفظ
در 2گزينه  .17

محي و انسان
زمينه انسان،
مند بهره خود

ط به .بگذارد
ب. داده است
ت جغرافيايي

در 4گزينه  .17
جغر سؤاالت

هر پديده يا
بيش از حد

در 3گزينه  .17
گام اول مربو

در. شود مي
و تفسير منا
پردازش اطال

  . دارد
در 2گزينه  .17

در پژوهشگر
ارتب برقراري
مورد مكان

است ميداني
دس اين كار به

در 4گزينه  .17
ترتيب درست
عنوان مثال

هاي روش -3
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ـات انجـام        
 و خبرهاي 
 پژوهشـگر  

 

 

  3 ص

  

 براي گيري

) 3 عبارت(

 براي طالعه
 كرده تفاده

ationgroup

پـردازش اطالعـ
رائه پيشنهادها

،)گام پـنجم (ا 
.    پردازد  مي

ص ـ. كنيد مي

  )احتمالي( ن

)5ـ ص  1فصل

گ تصميم عدم ما

( كنش بودن ار

مط بين خود، ي
است خود ارادة ز

14(  

ت در مرحلـه پ
ر و تجربيات به ا
 ارائه پيشنهادها
علمي و منطقي

  .گويند مي گر

م مراجعه آن اي

(  

ديگران به ابسته

ـ ف 1درس( .ست

ام كاري به گاهي

معنادا به نيز) 5

روي روبه راهي 
از بنابراين كند؛

23/07/00لة اول 

تحليـل اطالعـا
 سوابق تحقيق

گيري و  نتيجه
ه با ارائه داليل ع

كنشگ آن، دهندة

راهنما دفترچة ه
 

)3.4.7ـ ص 1ل

  
وا ارادي   پيامد

اس كنش بودن د

  )7.  5. 4ـ  

آگ كه است؛ بط

5 عبارت( دريس

دو در اما دارد؛
ك نمي انتخاب را

25  


مرحل(وم انساني 

كمك تجزيـه و ت
به كمك دانش،
ر مرحله آخر يا
طرح شده همراه

د  انجام به و» ش

به كنيد، ستفاده
 4ص ـ غ. ست

  7ص ـ غ. 
ـ فصل 1درس(  

    )قطعي( ي
كارگيري        ه

  .است 
هدفمند بيانگر ،

  .است دار ف
1ـ فصل 1رس

مرتب كنش ودن
  )4و  

تد هنگام در هي

د آگاهي حانات
ر در امتحانات ت

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

ات مرتبط به ك
ضيه پژوهشگر ب

د). گام دوم(زد 
 يا رد فرضيه مط

كنش«دهد،  مي 

اس پيچيده كاالي
اس آدمي اراده به 

است وابسته ني
   4 ص ـ ص 

   انساني
غير اراد   پيامد
به خواهان پايي،

حسام فعلِ ودن
ديگر، فعلي يدن

هدف ها انساني 
د(  .باشند مي ت

بو ارادي ويژگي 
2. ( دارد شاره

توجه بي دليل ه
  ) 4.5.6ـ ص 

امتح در موفقيت
موفقيت مپيك،

 جامع

سنجش د

ي و حفظ اطالعا
رحله تدوين فرض

پرداز ژوهش مي
يابد و به تأييد ي

 

انجام انسان كه 
(  

ك يك از بار لين
وابسته كنش ي
انسان افراد ارادة 

.گيرد نمي صورت

ب          كنش
ايران          دم

اروپ متعدد اهي
  )7ـ  3: 

بو دار هدف يانگر
رسي نتيجه به ي

هاي كنش تمام 
درست عبارت با 

به ،)2 عبارت( 
ا ويژگي همين 
به اش آموز دانش 

1ـ فصل 1رس
 

م اهميت از ين
الم مسابقات دن
  )4.5ص 

    
 

  . رست است
عات غير ضروري

در مر). م چهارم
رچوب مسئله پژ
ه پژوهش را مي

. رست است
فعاليتي به ساني

)3ـ ص  1صل 
  . رست است

اول براي خواهيد
يعني. است اهانه

به فقط كنش، 
ص كنشي نباشد

  . رست است
هاي خوب بازي 
مرد خوشحالي: 
باشگاهاي  تيم: م

ـ صفحات 1صل
  . رست است

بيا شده كشيده 
براي فعلي دادن 

  . رست است
زيرا است رست
رابطه در 2.3.4

  . رست است
راهي دو سر بر 

به نيز) 4 عبارت
به كالس معلم 

در)     (5و  3 ( 
 . رست است

اميرحسي بوطه،
ديد و امتحانات 
ـ ص 1ـ فصل 1س

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
حذف اطالع

گام(شود  مي
اوليه در چار
پاسخ مسئله

در 3گزينة  .17
انس علوم در
ـ فص 1درس(

در 1 ةنيگز .17
خ مي وقتي ـ
آگا كنش، ـ
هاي پيامد ـ
ن آگاهي تا ـ

در 4 ةنيگز .17
:اول قسمت

:قسمت دوم
قسمت سوم

ـ فص1درس(
در 2 ةنيگز .17

خط عبارت
انجام: نكته

در 1 ةنيگز .18
ناد 1 گزينة
4هاي  گزينه

در 4 ةنيگز .18
گرفتن قرار

عب(آن  انجام
دادن تذكر
.دارد اشاره

در 3 ةنيگز .18
مرب متن در

در موفقيت
درس( .است

erv.ir
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»  اجتماعي

 كنش ليل

 در انسان 
 در فقط ت

 فردي نش

  13ص) ي

 براي را يي
 طبيعي دة

  

ationgroup

كنترل«و » ي
   .د

  .ند
دل همين به رد

پوشيدن باس
اين تفاوت لبته
  )12ص

كن شخصي، فت

  )11ص

كنش اجتماعي(
  )12.13ـ ص 

هاي محدوديت و 
پديد يك كوه .د

13.1(  

4 ـ ص. يستند

14(  

پذيري جامعه«  ي
كنند منتقل فراد

باشن نداشته ضور
دار اشاره يست،

لب .بينديشيم »
ا و گيرد مي ظر
ـ ص 1ـ فصل 2س

نظاف و خود راي

  .است 
ـ ص 1ـ فصل 2

  13ص) ر 
.هستند آنهاي 
1ـ فصل 2رس

ها فرصت و وند
هستند حسوس

  )14.15ص

4ـ ص 1ـ فصل

14  
نيس خطر،كنش با

23/07/00لة اول 

هاي پديده و ابند
اف به را هنجارها

حض چه باشند، 
ني ديگران به ظر

»ديگران« واژة 
نظ در را يگران

درس( .است ونه

بر و آرام صداي

بيروني جتماعي
2درس(   .است 

هنجار( . است ه
ه پيامد و آثار ي،
د(       12ص 

شو مي مستقل 
نامح يا محسوس

ـ ص 1ـ فصل 2

ـ 2درس(        

4 ـ ص. هستند 
ب مواجهه در شم
1  

26  


مرحل(وم انساني 

يا مي تحقق عي
ه وها  ارزش بيه؛

داشته حضور چه
ناظ آگاهي و ه

11(  

به بيشتر  مي
دي لباس، شيدن
گو اين انسان مال

  
ص با مداحي به 

اج كنش مهمان،
دروني جتماعي

گرفته قرار جامعه
اجتماعيهاي  ده
)ديگران( زنند، ي

آوردند، وجود به
م اجتماعي و ي
2درس( .است س

                  

افرادهاي  كنش
چش ناخودآگاه ن

1 ـ غ. گيرد مي

هم؛ ادبيات و علو

اجتماعهاي  كنش
تنب و تشويق ت،

چ باشد ديگران 
اراد اما است ن

12.ـ ص  1صل

كم است الزم 
پوش در انسان 
اعم همة بلكه ت،

.است فردي ي
دادن گوش ام،

م به گويي آمد ش
اج كنش ذهن، ر

  13ص )
جا افراد قبول رد

پديد ساير و ست
مي كنش به ست

ب راها  آن كه ي
طبيعيهاي  ديده

محسوس تماعي

  عي
  عي
  عي

كنترل اجتماعي

ك نتيجة و كنند 
شدن بسته خون،

م صورت ديگران

سنجش د

ك طريق از ماعي
تربيت و تعليم ق
(  

به ناظر كه ست
ديگران حضور ر
ـ فص 2درس(  .د
 

اجتماعي، نش
زيرا است؛ وت

نيست پوشيدن 

دروني كنش خيل،
در حما خواندن

خوش دادن، ديه
د يك همكار با 

)ارزش( .هستند
مور كه است عي

اس اجتماعي ديدة
دس آنها، به وجه

 
هايي انسان از ور،
پد. كنند مي جاد
اجت پديدة يك ي

    كنش اجتماع
     ارزش اجتما
   هنجار اجتماع
ون وي         كن

مي خلقها  سان
خ گردش قلب، 

د فيزيكي حضور

    
 

  . رست است
اجتما هنجارهاي

طريق از تا سازند 
14ـ ص  1صل

  . رست است
اس فعاليتي اعي،

در كه حالتي ه
شود نمي حسوب

 . رست است
كن تر عميق ت
متفا مختلف،ي 
مختلف لباسي 

  . رست است
تخ و تفكر رات،

خ آواز خنديدن،
  .ت

هد تر، بزرگ ترام
صحبت براي ي

  . رست است
ه مقصود و هدف

اجتماعي كنش م
پد) كوچكترين(
تو با كنشگران ه

 . رست است
مرو به جتماعي
ايجها  آن زندگي

اداري ساختمان 
  . رست است

شدن        ارد
ديگران      وق
نگفتن         ن
ديگران پيرامو ن

  . رست است
انس را اجتماعيي 
ضربان مانند يي

ح در تنها ماعي،

www.sanjeshse

در 2 ةنيگز .18
ه وها  ارزش

مي ضروري
ـ فص 2درس(

در 4 ةنيگز .18
اجتما كنش
به ،4 گزينة

اجتماعي مح
در 3 ةنيگز .18

شناخت براي
هاي موقعيت
هاي موقعيت

در 1 ةنيگز .18
خاطر ـ مرور

خ ـ نشستن،
است بيروني

احت ـ رعايت
ريزي ـ برنامه

در 2 ةنيگز .18
ه جنس ـ از

انجام ـ شيوة
(ـ خُردترين
كه ـ كساني

در 3 ةنيگز .18
اهاي  پديده
ز وها  كنش

و محسوس
در 4 ةنيگز .18

وا نوبت ـ به
حقو ـ حفظ
سخن ـ بلند
دادن ـ تذكر

در 1 ةنيگز .19
هاي پديده ـ
هاي فعاليت ـ
اجتم كنش ـ
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طقي مانند 
اند  ي نشده

علم منطق 

رست را از 

  .تند

مگي تصور 

بيايد نه  »ف

 پاسخ بايد 

 پردازند مي 

ي يك  دارا
ة توسل به 

ationgroup

  7 ـ ص. اند ش

شود، قواعد منط
دانان طراحي طق

  .مند است

ي ابزاري بودن ع

اطالعات در نيم

تصديق هست ».

ل است كه هم

تعريف«سخ ر پا

در 4در گزينه 

اي  اصول كلي

و اگر يك لفظ
منجر به مغالطة

14(  

كنش طبيعي جة

ش ميگر فراهم 
طقي توسط منط

عد منطقي نيازم

معناي.  نياز دارد

هستيم كه بتوان

شف منطق است

ة شرطي منفصل

 شده كه بايد در

د آورده شود و 

 ندارند، بلكه به

  .ت

گويند و ميفظ 
تواند م مي ،آورد

23/07/00لة اول 

نتيج بلكه كند؛ 

شه از علوم ديگ
قواعد منط. هند

  .اند قرار داده 

ر زندگي به قواع

ر آن به تمرين
  .است

ه ميعلا نيازمند 

 
ارسطو كاش«و  »

ي از يك قضية

هايي مطرح ش

خ بايد استدالل

حوي نيز كاري

ترك لفظي است

ه آن اشتراك لف
دست آ هاز آن ب

27  


مرحل(وم انساني 

اراده را آنها ري

ختن بناي انديش
د ميشه هشدار 

ها اختيار انسان

نسان در سراسر

ر دست كه تبح
مت ساير علوم ا

ما ،رست و غلط

 .تصور هستند 
».همه رفتند« ،»

هم بخشي 4ينه 
  .تصل است

نيز پرسش 1و  3 

در پاسخ 3زينه 

و نح قواعد صرفي
 .ست

مشت ،»غريب« 4

حد بيان شود به
 معاني ديگري ا

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

كنشگر باشد الزم

 الزم براي ساخ
ل خطاي انديش
دي كرده و در ا

بلكه ا ؛ي نيست

اري اسچرخه سو
بلكه در خدم ؛ت

بوه اطالعات در

، گل خوشبوئي
».ابزاري است ي

ي متصل و گزي
شرطي مت قضية

ست و در گزينه

ل است، در گز

شود و با ق مي ن
 انديشه مفيد اس

4و در گزينه » ش

ك يك لفظ واح
بتوان مي  التزا

سنجش د

ال كه نيستند ش
4(       

مواد.  هستند
و به ما در مقابل

بند كشف و دسته

فلسفيهاي  ديشه

 يعني مانند دوچ
 ساير علوم نيست

و حجم انبها  نه

ه چه، انسان، ب
ميمنطق عل«، »

ك قضية شرطي
ق 3حتواي گزينه 

يك استدالل اس

ش يك استدال
  . ريف نيست

پرداخته  خاص
گيري از خطاي

خويش« 2زينه 

مختلف به كمك
اللت تضمني يا

    
 

كنش ارادي غير 
4.7.11.14 ص ـ

  .رست است
همچون بيماري

كنترلي خودروي 
د منطقي را كاع

  .رست است
 براي ارزيابي اند

  .رست است
كاربردي است ي

در كنار ميه عل
  .رست است

راگير شدن رسان
  .خيص دهيم
  .رست است

ر، حيوان متفكر
»رب فلز استس

  .رست است
بخشي از يك 2 
ولي محت ،شوند ي

  .رست است
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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
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