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

 ماننـد خـود یـیطال خدمات از استفاده جهت ،یگرام آموز دانش
 مسـتمر، یها سنجش ،یابیارزش آزمون از بعد ندهوشم یها کارنامه
یهــا آزمون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، نــهیگز ســؤال بانــک

) یکـاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ،... و دو نهیگز
 بـه دو نـهیگز تیسـا وب وارد) عبـور رمـز عنوان به( خود یمل کد و

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ
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  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» فروغ، نادره، ورطه، هنگامه«معناي واژگان  -۱
 غوغا -گرفتاري -زيبا -) روشنايي2    موقعيت -گرداب -همتا بي -پرتو) 1  
 شلوغي -هالكت -نظير بي -) پرتو4  دادوفرياد -گودال -آور شگفت -روشنايي) 3  
 ...............  جز بهها درست آمده است،  ۀ گزينهمعني واژگان در هم -۲

 (پيرايه: زيور) -(نيلوفري: الجوردي) -(جافي: ظالم)) 2  (يله دادن: تكيه دادن) -(خيره: فرومانده) -(زهي: آفرين)) 1  
 ها) (مكايد: حيله -(مفتاح: گشايش) -(نمط: روش)) 4  : دهان)(كام -(فضل: توجّه) -(فلك: آسمان)) 3  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام بيت  -۳

ـــند) 1 ـــه بكش ـــرد زمان ـــر گ ـــو اگ ـــزم ت ـــدّ ح س
  

ـــاز   ـــردد ب ـــان گ ـــران جه ـــته و حي ـــرگ، سرگش م
  

نيـــازي نيســـت در گنجينـــۀ شـــاهان عقيـــق بي) 2
  

گـــردد دم آب مي  ســـكندر گـــرد عـــالم بحـــر يـــك  
  

آن بــه كــه خطــا را نگزينــي بــه صــواب» صــائب«) 3
  

ــــزا مي   ــــات ج ــــن دار مكاف ــــون در اي ــــي چ بين
  

تــوان بــر سركشــان غالــب شــد از آزادگــي مي) 4
  

ــــرو را   ــــد س ــــاك باش ــــت در خ ــــا آن منزل آب ب
  

 شود؟ ديده مي» الخطي غلط اماليي يا رسم«واژگان زير، چند  در ميان گروه -۴
در  گي، ذهني و انتظاعي، خداوند رزّاق، زهره له و هجوم، عاجز و ناتوان، مبدأ و آغاز، رنگ و برازندهزن، حم نما و غلغله حقارت و پستي، چهره«  

 »و ترسناك
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك) 1  
  است؟» آميزي حس«آرايۀ  فاقدكدام گزينه  -۵

ــن )1 ــتي بك ــي آش ــد كن ــگ چن ــل، جن ــون طف چ
 

ــــوي آشــــتي  كــــز جنــــگِ طفــــل زود دمــــد ب
 

  
نشـــانش ز دهـــان بي »بيـــدل«بـــه هـــزار پـــرده  )2

 

ــخني شــنيده  ام مــن كــه كســي نديــده باشــد س
 

  
ــم ديده )3 ــر خروش ــون محش ــران از دور چ ــد حاض ان

 

ـــاز اســـت ليـــك از راه گوشـــم ديده ديـــده  انـــد ها ب
 

  
ــخ )4 ــه تل ــيرين و چ ــه ش ــربت از دســت دآلرام چ ش

 

تــر اســت بــده اي دوســت كــه مستســقي از آن تشــنه 
 

  (مستسقي: تشنه) 
  شده مقابل كدام گزينه درست است؟ يۀ نوشتهآرا -۶

سنگ هم به حـال مـن گريـه گـر كنـد برجاسـت) 1
  

اجــــل دارم ام يعنــــي مــــرگ بي بــــي تــــو زنــــده  
  

  )مجاز( 
تـــي داريـــم در شـــهر جنـــون كـــز راه دورعّز) 2

  

ـــه اســـتقبال مـــا از هـــر طـــرف ســـنگ مي   آيـــد ب
  

  )تلميح( 
آســــا بيــــايي در دل آتــــش فــــرود گــــر خليل) 3

  

رود گـــل از شاخســـار شـــعله بـــاال مـــيبـــوي   
  

  )تشبيه( 
ـــم خواســـت الجـــرم4 ـــزد نخواســـت آنچـــه دل ) اي

  

ـــــرآورم   هـــــر لحظـــــه آهـــــي از دل ســـــوزان ب
  

  )تشخيص( 
  شود؟ ديده مي» مجاز«در كدام ابيات آرايۀ  -۷

الف) به اين كرشمه كه از خـاك كشـتگان گـذري
 

هــــزار نالــــه ز ســــنگ مــــزار برخيــــزد 
 

قـال نيسـت و ن جـاي قيلضميرا ب) محفل روشن
 

بايـد گرفـت چون صدف در پيش دريـا گـوش مي 
 

ج) شمع، بعد از كشـتن پروانـه قصـد خـود كنـد
 

ــل مي  ــان قات ــعلۀ دام ــاحق ش ــون ن ــود خ ش
 

د) ســـــر نـــــامور دور كـــــرد از تـــــنش
 

ـــــراهنش  ـــــالود پي ـــــون بي ـــــر از خ پ
 

 د -) الف4  ج -) ب3  د -) ب2  ج -) الف1  
  ترتيب آمده است؟ گزينه به جمالت در كدامهمۀ اجزاي  -۸

ــن ده) 1 ــه اي ــا ب ــديم م ــير آم ــدگي س ــر از زن روزه عم
 

ــاودان؟  ــر ج ــه عم ــرانم، ب ــن داد، حي ــون ت ــر چ خض
 

ـــــاد) 2 دوش آگهـــــي ز يـــــار ســـــفركرده داد ب
 

ـــاد  ـــاد ب ـــاد دهـــم، هرچـــه ب ـــه ب مـــن نيـــز دل ب
 

كـــرديم صـــورت يوســـف ناديـــده صـــفت مي) 3
 

چـــون بديـــديم، زبـــان ســـخن از كـــار برفـــت 
 

عشـــق جـــاي عقـــل شـــد فرمـــانرواي كاينـــات) 4
 

ــواب  ــه خ ــد ب ــمان بين ــودگي را آس ــن آس ــد از اي بع
 

  شده در كدام گزينه متفاوت است؟ نقش دستوري واژٔه مشخص -۹
ــت) 1 ــرٔه ماس ــت تي ــالح بخ ــي اص ــه در پ ــي ك كس

 

ــــــياهي  ــــــاب مي س ــــــال عق ــــــويد از پروب ش
 

ـــسآرد  برنمـــي) 2 ـــر» صـــائب«نشـــمرده  نف از جگ
 

اســـت روز حســـاب افتـــاده هركـــه در انديشـــۀ 
 

ـــــــــق) 3 ـــــــــان راه عش ـــــــــوق از افتادگ ش
 

ـــــــتاند  مي  ـــــــاس ـــــــهپر مي پ ـــــــد و ش ده
 

ـــان) 4 ـــك عارف ـــازد دل خن ـــوثر نس ـــمۀ ك را چش
 

ـــت  ـــكل اس ـــردن مش ـــيراب ك ـــدار را س ـــنۀ دي تش
 

 ۱ درس و ستایش :۱ فارسی
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 در كدام گزينه متفاوت است؟» رديف«معني  -۱۰  22
تــا بــه افســوس بــه پايــان نــرود عُمــر عزيــز )1

 

ــو  ــر ت ــب ذك ــه ش ــي هم ــي م ــرّر م ــت و مك ــد رف ش
 

ــي )2 ــرت م ــه دور از نظ ــود ك ــي ب ــه مِ ــوردم آن ن خ
 

ــي  ــاغر م ــه س ــده ب ــه از دي ــود ك ــون دل ب ــد خ ش
 

ــي )3 ــر م ــه نظ ــو ك ــر س ــه ه ــو ب ــال ت ــردم از خي ك
 

شـــد پـــيش چشـــمم در و ديـــوار مصـــوّر مـــي 
 

ــدي) 4 ــي دي ــون چــو بخفتــي همــه ليل چشــم مجن
 

ـــي  ـــر م ـــواب ميسّ ـــرش خ ـــود اگ ـــدّعي ب ـــد م ش
 

  فهوم كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ م -۱۱
كــــرده گهرپــــاش و درفشــــان بــــه طبيعــــت )1

 

از كــــــرم ابــــــر بهــــــار و بــــــاد خــــــزان را 
 

  
ـــــان او )2 ـــــرب احس ـــــا غ ـــــرق ت ـــــد ش رس

 

ـــــــه هـــــــر ذّره  اي نعمـــــــت خـــــــوان او ب
 

  
ـــــرم گســـــترد) 3 ـــــن، خـــــوان ك ـــــان په چن

 

ــــــورد  ــــــاف روزي خ ــــــيمرغ در ق ــــــه س ك
 

اي) (قاف: نام كوهي افسانه 
ر نپــــــــذيرد تــــــــوييغيّــــــــآنچــــــــه ت) 4

 

آن كـــــه نمـــــرده اســـــت و نميـــــرد تـــــويي 
 

  
  ؟شود نميمفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده  -۱۲

هــر آن وصــفي كــه گــويم، بــيش از آنــي
 

ـــه بي  ـــم ك ـــين دان ـــك، جانِ يق ـــاني ش ج
 

  

كمــــــال حســــــنش از انديشــــــه بيــــــرون) 1
 

ز حـــــدّ عقـــــل فكـــــرت پيشـــــه بيـــــرون 
 

ــــــالي) 2 ــــــر  تع ــــــه آدم گشــــــت حي اناهللا ك
 

جاللــــــش را در اينجــــــا وصــــــف نتــــــوان 
 

ـــــت) 3 ـــــان نيس ـــــس را نش ـــــه ذات او ك ز كن
 

ــت  ــت، آن نيس ــن اس ــويي اي ــه گ ــزي ك ــه هرچي ك
 

شــيريني لــب تــو چــه گــويم كــه وصــف آن) 4
 

ــــود  ــــكر ش ــــه رود، نيش ــــان خام ــــر زب ــــر ب گ
 

 

  دارد؟ها  با ساير گزينهكدام گزينه مفهوم متفاوتي  -۱۳
ـــــي) 1 ـــــد كس ـــــان درنياي ـــــم كس ـــــه چش ب

 

ــــــد بســــــي  كــــــه از خــــــود بزرگــــــي نماي
 

ــــرد راه2 ــــالمت نب ــــت س ــــرور داش ــــد غ ) زاه
 

رنـــــد از ره نيـــــاز بـــــه دارالسّـــــالم رفـــــت 
 

ــــرنج) 3 ــــد م ــــمنت گوي ــــه دش ــــي ك ــــر آن گ
 

ـــــنج  ـــــاد س ـــــرو ب ـــــو ب ـــــتي گ ـــــر نيس وگ
 

ـــــود) 4 ـــــر ب ـــــدار در س ـــــه پن ـــــي را ك يك
 

ــــــنود  ــــــق بش ــــــه ح ــــــز ك ــــــدار هرگ مپن
 

  متفاوت است؟ بيت زيرمفهوم كدام بيت با  -۱۴
ـــد ـــارت بدي ـــه چشـــم حق چـــو خـــود را ب

 

ـــد  ـــان پروري ـــه ج ـــارش ب ـــدف در كن ص
 

  

ــــت1 ــــور اس ــــه دانش ــــن آن را ك ــــع ك ) تواض
 

بـــــه دانـــــش ز تـــــو قـــــدر او برتـــــر اســـــت 
 

  
ــــز2 ــــردم عزي ــــيش م ــــوي پ ــــه ش ــــو آنگ ) ت

 

ــــز  ــــه چي ــــري ب ــــتن را نگي ــــر خويش ــــه م ك
 

  
ســـازد تواضـــع دشـــمن ديرينـــه را ) دوســـت مـــي3

 

ـــاري مـــي  ه راكنـــد جـــاروب گـــرد كينـــ خاكس
 

  
ــي4 ــود كن ــوي خ ــر خ ــع اگ ــو تواض ــاه ن ــون م ) چ

 

ــــا مــــي  ــــه قــــدّ دوت تــــوان گرفــــت آفــــاق را ب
 

  (دوتا: خميده) 
  ؟كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد -۱۵

ــــاغ و بوســــتان نيســــت ــــا را ســــرِ ب م
 

هرجــــا كــــه تــــويي تفــــرّج آنجاســــت 
 

  

) ز آب ديــدٔه مــا هــر طــرف روان جــويي اســت1
 

ـــرّج   ـــر تف ـــي ز به ـــيندم ـــا بنش ـــيش م ـــه پ ب
 

دل مــنم از بــاغ تــو چــون غنچــه بــه بــويي خــوش )2
 

ــنود  ــردي خش ــه گ ــاد ب ــون ب ــو چ ــوي ت ــنم از ك م
 

) هركــــــــه را دل رازدار عشــــــــق شــــــــد3
 

ــــود؟  ــــحرا ش ــــوي ص ــــل س ــــش ماي ــــي دل ك
 

ــود )4 ــاغ وج ــن از ب ــم م ــو در چش ــل روي ت ــي گ ب
 

ــت  ــوده اس ــاري ب ــاكي و خ ــه خاش ــد، هم ــه آي هرچ
 

  
  َجَمِة أَِو  األصّح و األدّق َعیِِّن   :)۱۶-۲۲( املفردات أو الحوارللجواب عن الرتَّ
  »:ي أنزله!َصیََّر غصون األشجار نرضًة باملطر الّذي َربُّنا هو الّذ« -۱۶

  کند با بارانی که آن را نازل کرد! ) پروردگار ما آن کسی است که شاخۀ درختان را رسسبز می۱  
  های درختان را با بارانی که آن را فرستاد، تر و تازه گردانید! وردگارمان هامن کسی است که شاخه) پر ۲  
  کند! فرستد، تر و تازه می های درختان را با بارانی که فرو می ) خدای ما کسی است که شاخه۳  
  تر و تازه گردانید! شود، های او که نازل می ها را با باران های درخت ) پروردگار ما کسی است که شاخه۴  
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  »:عندما ننظر إلی الّسامء نَجُد أنجامً جمیلًة فیها!« -۱۷ 3
  شود! هایی زیبا در آن پیدا می نگریم، ستاره ) آنگاه که به آسامن می۱  
  کنیم! ای زیبا را در آن پیدا می  ) اگر نگاهی به آسامن بیندازیم، ستاره۲  
  یابیم! های زیبایی در آن می ستارهکنیم،  ) هنگامی که به آسامن نگاه می۳  
  شوند! گاه آسامن را ببینیم، ستارگانی که زیبا هستند در آن یافت می ) هر۴  
  »:شجرًة کبیرًة! َفصاَرْت  ي مَنَْت تلک األمثار لِلَحّبة الّت« -۱۸

  ای است که رشد کرد، پس یک درخت بزرگ شد!  ها برای دانه ) آن میوه۱  
  ای که رشد کرد و درختی بزرگ شد، به وجود آمدند!  ند که از دانههایی هست ها میوه ) آن۲  
  ای که رشد کرد، پس یک درخت بزرگ خواهد شد، آن میوه به وجود آمد!  ) از دانه۳  
  شود، است! کند و درختی بزرگ می ای که رشد می  ها برای دانه ) آن میوه۴  
  »:ه!ه منهمرٌة فنحن نَشکُرُها لرضا اللّ إّن أنعم اللّ « -۱۹

  کنیم! ها را شکر می های خداوند ریزان است، پس ما برای رضایت خدا آن ) قطعاً نعمت۱  
  کردیم! ها را برای خشنودی خدا سپاسگزاری می های ریزان خداوند است که ما آن ) هامنا نعمت۲  
  م!کنی ها را شکر می راستی نعمت خداوند ریزان است، بنابراین ما برای خشنودی او، آن ) به۳  
  ها، برای رضای خدا هستیم! های پروردگارمان ریزان است، پس ما شکرکنندۀ آن ) حقیقتاً نعمت۴  
   الّرتجمة: يف الخطأعّین  -۲۰

  : پروردگارا ما را با گروه ستمکار قرار نده.)نا َمَع القوِم الظّاملینربَّنا ال تَجَعلْ () ۱  
  کند! ی بکارد، زیان درو میکس دشمن ) َمن َزَرَع العدوان حصد الخرسان!: هر۲  
  : و برای من یادی نیکو در میان آیندگان قرار بده.) اآلخرین لسان صدٍق يفَعل يلواجْ () ۳  
  کشد! رساند و زیاد را می ) الکالم کالّدواء قلیله ینفع و کثیره قاتل!: سخن مانند دارو است، اندک را سود می۴  
  »:الغیم«عیِّن الّصحیح حول  -۲۱

  یل و جذوته مستعرٌة!لّ ل ا) نراه يف۲  یدور حول األرض و ضیاؤه من الّشمس! ) کوکٌب ۱  
   الّسامء تنزل منه األمطار!ٌء أبیض يف) يش۴   وجهنا و نأکل معه الطّعام!) عضٌو يف۳  
   الحوار:يف الخطأعیِّن  -۲۲

  !هللّ  أنا بخیٍر الحمد -    ي العزیزة؟) کیف حالِک یا أخت۱  
  ال، مع األسف، ال أقدر! -  ة شیراز؟) هل تسافرین إلی مدین۲  
  ! هذا الّشارعمدرستنا يف -    ) ملاذا ما درستُم جیّداً؟۳  
  ! قاعة املطاريف -    ) أین َوقََفت املوظّفة؟۴  
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثّم قرأ النَّصَّ إ(:  

و ضوء الّشمس إلستمرار حیاتها! ینمو کلّها مبرور األیّام فُتصبح کبیرًة و مرتفعًة یوماً بعد یـوٍم! إن کّل الّنباتات و األزهار تحتاج إلی املاء «
رة و الطّویلـة أکـرث! کـذلک حیاتنـا اإلنسـانّیة، عنـدما ـالخضـ األشجارزاَد (زیاد شد) الّضوُء و املاُء علی قدٍر مطلوٍب کان منّوها أفضل و نشاهد 

 حیاته و ینظر إلی ُفرَصاً يف ال یفقد الّناجحلّدراسة و مُنارِس الّتامرین الّریاضّیة لصّحة الجسم نحصل علی الّنجاح و اإلنسان لنمّو عقولنا با نُحاِول
لها (آن را تبدیل اللّ    »إلی األعامل املهّمة و املفیدة! )کند میحظات و یُبدِّ

  عیِّن الّصحیح:  -۲۳
  ) إّن الّنباتات بحاجٍة إلی أرض واسعٍة دامئاً!۲   الحیاة!اها يفي یر ) اإلنسان الفائز یغتنم الفرصة الّت۱  
  ) إنّنا نحتاج إلی ضوء الّشمس لصّحة عقولنا أیضاً!۴  ) التاّمرین الّریاضیّة تساعد األزهار لرسعة الّنمّو!۳  
  کیف تحصل علی الحیاة الّناجحة؟  -۲۴

  لّحظات فقط!) بالّنظر إلی ال۲  ) مع رشب املاء و إستالم ضوء الّشمس!۱  
  ي لنمّو عقولنا!) بالّسع۴    ) مع فقدان الفرص الّذهبیّة!۳  
  ملاذا تحتاج الّنباتاُت إلی املاء؟  -۲۵

  ) إلستمرار عیشها و حیاتها!۲    ) ألنّه مفیٌد لضوء الّشمس!۱  
  ) إلستفادة اإلنسان و أکلها!۴   بطن أوراقها موجودٌة!) ألّن املیاه يف۳  
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  »ال یفقد -الّناجح -نُحاول -األشجار«ول الکلامت املعّینة علی الّرتتیب: ح الخطأعیِّن  -۲۶  44
  للمتکلّم مع الغیر  -) فعٌل مضارعٌ ۲  و هو مذکّر» شَجر«) جمع مکّرس و مفرده ۱  
  فرد املذکّر)ملللغائب (ا -ي) فعٌل مضارٌع للّنف۴  »أ ج ح«مفرد مذکّر و حروفه األصلیّة  -) إسم۳  
  ِ۲۷-۳۰( َب لِلَجواِب َعِن األَسئلَِة الّتالَیةِ َعیِِّن املُناس(:  
  :»۸:۱۵/ ۵:۴۵«اعات  قراءة السّ عیِّن الّصحیح يف -۲۷

  ) الخامسة إّال ربعاً/ الثّامنة و الّربع۲  ) الّسادسة إّال ربعاً/ الثّامنة إّال ربعاً ۱  
  ة و الّربع) الخامسة و الّربع/ الثّامن۴  ) الّسادسة إّال ربعاً/ الثّامنة و الّربع۳  
  ي: فیها فعل الّنه لیسعیِّن عبارًة  -۲۸

  )یا أیّها الّذین آمنوا لِم تقولون ما ال تفعلون() ۲  إلی من قال! ) اُنظر إلی ما قال و ال تَنظرْ ۱  
  ) ال تُساِفرَن إلی قریتکّن هذا األسبوع!۴  ) ال تَدُخال من باٍب واحٍد أیّتها التّلمیذتان!۳  
  فراغین علی الّرتتیب: عیِّن الّصحیح لل -۲۹

  »أمِس! شبکتهم ............... يفي الّصّیادون ............... الّسمکة الّت«  
  َت َوقَعْ  -) یَأُخذونَ ۴  َوقََعْت  -) أََخذوا۳  نَ َوقَعْ  -) أََخذوا۲  َوقََعْت  -) أَخذَ ۱  
  : معاً  عیِّن ما فیه املضارع و املايض -۳۰

  ه لذنبک!ه فاستَغِفْر ) َمن یَغفُر الّذنوب إّال اللّ ۲   الّسامء!ن يفرحمک مَ  األرض یَ ) إرَحم َمن يف۱  
   الکیمیاء ألّن اإلمتحان کان صعباً!) یَرسُب الطّّالب يف۴  ) األستاذ ال یسمُح لکم الّدخول فَارِجعوا رجاًء!۳  

  
  م؟يا كرده اشاره يموضوع چه به ،)همها فجورها و تقواهافأل( كه ميكن انيب را هيآ نيا انسان، نفس خصوص در اگر -۳۱

  .داد قرار ما وجود در را خود به شيگرا  و كرد آشنا خود با را ما سرشت او) 1  
  .داد قرار شيخو  سرنوشت مسئول و ديآفر  ارياخت و اراده صاحب را ما خداوند) 2  
  .فرستاد ما تيهدا  يبرا راهنما تابك با همراه را يدلسوز  و پاك انيشوا يپ و امبرانيپ خداوند،) 3  
 گناه از و ميآور  رو يكين و ريخ به تا داد، قرار ما وجود در را آن از يزار يب و يزشت و يبد  شناخت و آن به شيگرا  و يكين و ريخ شناخت متعال، يخدا) 4  

  .ميز يبپره يزشت و
  ير يافت؟يك از موارد ز توان در كدام ها در انتخاب هدف را مي منشأ اختالف -۳۲

  ) نوع نگاه و انديشۀ آدميان4  هاي آدميان ) نحؤه فعاليت3  ها ) نحؤه كنش و واكنش انسان2  ها ) نوع گفتار و رفتار انسان1  
  دارد؟ اشاره او يوجود يۀسرما كدام به واكنش نيا و ستيچ به نسبت او واكنش ،انسان يكفرورز و يسپاسگزار قرآن، اتيآ اساس بر -۳۳

  ياخالق وجدان -لواّمه نفس يبخش سامان قيطر  از خدا راه به شدن تيهدا ) 1  
  ارياخت -لواّمه نفس يبخش سامان قيطر  از خدا راه به شدن تيهدا ) 2  
  ياخالق وجدان -ياله امبرانيپ ۀليوس به خدا راه به شدن تيهدا ) 3  
  ارياخت -ياله امبرانيپ ۀليوس به خدا راه به شدن تيهدا ) 4  
هيچ چيـز «فرمايد:  در مورد كدام سرمايۀ انسان مي شود كه در مقابل گناه واكنش نشان دهيم و امام علي  ان سبب ميكدام سرمايۀ انس -۳۴

  ؟»را نديدم، مگر اينكه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم
  آشنا سرشت خدا -) نفس لّوامه2  آشنا سرشت خدا -ها ها و زيبايي ) گرايش به نيكي1  
  اختيار و انتخاب -ها ها و زيبايي ) گرايش به نيكي4    اختيار و انتخاب -امه) نفس لّو3  
  ها برگزيد؟ گويي به آن توان براي پاسخ كدام فرمودٔه قرآن كريم را مي» طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ويژگي  -۳۵

  )د ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرةمن كان يري() 2    )ما خلقناهما الّا بالحق() 1  
  )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين() 4  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 3  
 به نپرداختن و باشد لهو يكارها از انسان ٔهبازدارند تواند يم يقرآن عبارت كدام به توجه،  يعل نيرالمؤمنيام نيالموحد يمول نگاه از -۳۶

  ؟ ستيچ آورد ره ارزش يب و لغو يكارها
   انسان ۀكران يب يطلب كمال -)فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 1  
  خود به انسان وانگذاشتن -)فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة () 2  
  انسان ۀكران يب يطلب كمال -)و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بينهما العبين() 3  
  خود به انسان وانگذاشتن -)نيالعبما خلقنا السّماوات و األرض و ما بينهما  و() 4  
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  ترتيب چيست؟ اولين گام براي حركت انسان در مسير كمال و علت به سخره گرفتن نماز به -۳۷ 5
  تعقل عدم -) تفكر در جهان هستي2  نداشتن گوش شنوا -) تفكر در جهان هستي1  
  نداشتن گوش شنوا -) شناخت انسان4    تعقل عدم -) شناخت  انسان3  
  است؟ شده انيب يدرست به »يفرع و ياصل هاي هدف« با هرابط در نهيگز كدام -۳۸

  .است مطلوب يامر  كه انجامد يم ايدن از ير يگ كناره به ياصل اهداف به دادن اصالت) 1  
  .هستند يضرور  ما يزندگ يبرا و باشند يم خوب دو هر يفرع و ياصل هاي هدف) 2  
  .ستين ياصل اهداف به وصول سمت به حركت يناف يفرع اهداف به دادن اصالت) 3  
  .دارد ينم باز كماالت يسو به رفتن از را انسان ي،فرع اهداف به بستن دل) 4  
  ند؟ك هايي را در انسان ايجاد مي ترتيب چه نشانه ، به»انتخاب«و » تفكر«هاي  وجود سرمايه -۳۹

  گزينش راه سعادت و پرهيز از شقاوت -) دريافت حقايق و دور شدن از ناداني1  
  گزينش راه سعادت و پرهيز از شقاوت -) دوست داشتن فضايل و بيزاري از رذايل2  
  نشان دادن راه رستگاري و كمك به پيمودن راه حق -) دريافت حقايق و دور شدن از ناداني3  
  نشان دادن راه رستگاري و كمك به پيمودن راه حق -زاري از رذايل) دوست داشتن فضايل و بي4  
  ، كدام تفسير وافي ما به مقصود است؟»چون كه صد آمد نود هم پيش ماست«در تبيين و تشريح مصرع  -۴۰

  اي برتر آدمي پاسخ داده شود.) برترين هدف اصلي براي انسان هدفي است كه استعدادهاي برتر او را فراگيرد و در جايي متوقف شود كه به نيازه1  
  توانند انسان را براي رسيدن به سعادت راهنمايي كنند. تنهايي مي هاي ديگر نيستند و به هاي زندگي دربرگيرندٔه هدف ) برخي از هدف2  
  ش ندارند.ها نرسد، آرام پذير است و تا به آن جوي اهداف پايان و بيند كه در ذات خود در جست ) هركس اندكي تأمل كند، مي3  
  زنند. كنند كه به قول معروف با يك تير چند نشان مي اي انتخاب مي گونه هاي خود را به هاي زيرك و هوشمند هدف ) آدم4  
  است؟ شده انيب نهيگز كدام در بيترت به ،ريز هاي گزاره از كدامهر درست پاسخ -۴۱

    آيند؟ مي هنمارا كتاب با همراهكه  يدلسوز و پاك انيشوايپ و امبرانيپهدف  
   ؟يزگري لتيرذ و دوستي لتيفض ۀسرچشم  
   انسان؟ ميتكر نشانگر  
  شده دهيآفر  انسان يبرا نيزم و ها آسمان درآنچه  از يمند  بهره ييتوانا  -آن به شيگرا  و يكين و ريخ شناخت -حق راه مودنيپ در انسان ) ياريگر1  
  شده دهيآفر  انسان يبرا نيزم و ها آسمان در آنچه از يمند  بهره ييتوانا  -آن به شيگرا  و يكين و ريخ شناخت -انسان سعادت راه دهندٔه ) تشخيص2  
  نامحدود يها يآزاد با انسان نشيآفر  -خداآشنا سرشت -انسان سعادت راه دهندٔه ) تشخيص3  
  نامحدود يها يآزاد با انسان نشيآفر  -خداآشنا سرشت -حق راه مودنيپ در انسان ) ياريگر4  
  شده در كدام آيۀ شريفه است؟ و انديشه، الزمۀ درك مطلب بيان تفكر -۴۲

  )...طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي() 1  
  )...و آن كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش() 2  
  )اي ندارند دا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت هيچ بهرهگويند: خداون بعضي از مردم مي() 3  
  )آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است() 4  
  م مورد مشاهده كرد؟توان در كدا گردد را مي هاي خاص انسان و تمايز او از ساير موجودات باز مي هايي كه به ويژگي تفاوت -۴۳

  كنند. سوي هدف خود حركت مي صورت غريزي به صورت طبيعي و حيوانات به ) گياهان به1  
  شوند. هاي محدودي ندارند و با رسيدن به يك هدف متوقف نمي ) حيوانات و گياهان هدف2  
  تعدادهاي خود را به كمال رساند.هايي است كه از طريق آن اس دنبال انتخاب هدف ) انسان برخالف گياهان و حيوانات به3  
  اي كه براي او در نظر گرفته شده، در حال حركت است. سوي هدف حكيمانه اي به اين جهان گام نهاده است و به شده هر موجودي بر اساس برنامۀ حساب )4  
  باشد؟ هاي مستنبط از كدام آيۀ شريفه مي عبارت زير، حاكي از پيام -۴۴

  »تعالي ضرورت انجام هر عملي را براي او رقم خواهد زد. تدبير جهان توسط باري«  
  )و ما خلقناهما اِلّا بالحق() 2  )ماوات و االرض و ما بينهما العبينما خلقنا السّ() 1  
  )نقل ِانّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمي() 4  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 3  
  دهد؟ يم نشان انسان به را ثمربخش يزندگ كي به لين راه ،قرآن يۀ شريفۀآ كدام -۴۵

  )كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا: ندگوي يم مردم از يبعض() 1  
  )شد خواهد داده پاداش باشد، مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و() 2  
  )دار نگاه آتش عذاب از را ما و فرما مرحمت يكين زين آخرت درو  كن عطا يكين ايدن در ما به پروردگارا:  دنگوي يم يبعض و() 3  
  )د؟كني ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه() 4  
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66    
46- A new series of …………… programs will start on Monday. They will be about animals and plants 

that usually live and grow in natural conditions. 
 1) lake 2) wildlife 3) jungle 4) museum 
47- Majid always wears sunglasses and a cap to …………… his face and eyes from the rays of the sun. 
 1) hurt 2) decrease 3) cut 4) protect 
48- The population of our country will …………… from 85 million to 90 million in the next ten years. 
 1) match 2) need 3) increase 4) hold 
49- She didn’t answer the question; …………… , she picked her bag and left the room. 
 1) instead 2) else 3) another 4) other 
50- There was a car crash near our hotel last night. An old man was badly injured and the doctors had 

no …………… of saving him. 
 1) work 2) use 3) help 4) hope 
51- Around 1000 grey wolves live in this ……………, although their main natural home is in the 

forests near the mountains. 
 1) earth 2) plain 3) group 4) nature 
52- After the sunset, when all its lights are on, the tower becomes the center of …………… in the 

downtown area. 
 1) attention 2) location 3) protection 4) destruction 
53- There was too much work to be done at school; so, we …………… the students into ten groups and 

gave each a definite job. 
 1) talked 2) broke 3) divided 4) chose 
54- Which item is correct? 
 “His country is now at war with some neighboring countries and his …………… leg is a souvenir 

from the battlefront.” 
 1) burned 2) changed 3) injured 4) endangered 

 Cloze Test 
All six tiger species are …(55)... , with Sumatran and South China tigers at a dying-out stage. 

Some scientists even consider the South China tiger to be “nearly died-out” because nobody has 
seen it in the wild for more than 25 years. The main reasons for their population decrease are 
hunting and their natural homes being …(56)… by humans, as they clear …(57)… to gather wood 
and make roadways and homes for people. Only about 3,890 tigers now live in the wild. 

 ■ species = گونه ■ reason = دليل ■ consider = در نظر گرفتن ■ wood = چوب 

55- 1) dangerous 2) wild 3) endangered 4) alive 
56- 1) protected 2) destroyed 3) saved 4) injured  
57- 1) animals 2) plans 3) cities 4) forests 

 Reading Comprehension 
Capri is a southern Italian island and it has problems with illegal fishing. Local politicians are 

asking the government for help. They want to make a “marine reserve” where fishermen and tourists 
cannot go. Divers harvest mussels which are very valuable and harvesting them is illegal. Divers use 
hammers and even explosives, which badly damage rocks and coral reefs. Coral reefs need many 
years to grow again. On the black market, one kilogram of mussels costs up to 
 240 dollars. The problem is that local restaurants buy them. Recently, local police stopped two illegal 
groups who harvested mussels in Capri. They sold over 7.5 kilograms of them in just a few months.  

 ■ local = محلي ■ illegal = غيرقانوني ■ cost = قيمت داشتن 
 ■ harvest = جمع كردن ■ mussel = صدف سياه  

 Reading ابتدای تا ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
´ 20
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7 58- Which item is true about a “marine reserve”? 
 1) It’s a southern Italian island. 2) It has many problems with illegal fishing. 
 3) It’s a place that tourists cannot visit. 4) It’s a local government in Italy. 
59- The pronoun “they” at the end of the passage refers to ……………. 
 1) groups 2) mussels 3) restaurants 4) months  
60- Which item is NOT true according to the information in the passage? 
 1) Mussels are really valuable. 2) Harvesting mussels is illegal in Capri. 
 3) Coral reefs cannot grow very fast. 4) Local restaurants sell mussels to divers. 

  

xمعادلۀ  -۶۱ x  5 1 7   شود؟ به يك تساوي عددي تبديل مي xبه ازاي كدام مقدار  3

  1 (2  2 (2-  3 (1
2  4 ( 1

2   

۶۲- m واحد كمتر است.  ۷، از سه برابر آن ۱دو برابر آن بعالؤه  عددي است كهm كدام است؟  

  1 (8
5  2 ( 8

5  3 (8  4 (8-  

  كند؟ كدام گزينه يك معادلۀ درجه اول را مشخص مي -۶۳

  1 ((x ) x x   2 21 2 1  2 (x
x

  12  3( x(x ) x x   21 2 1  4 (x 2 1   

  كدام است؟ xرو كه در حال تعادل است، مقدار  با توجه به ترازوي روبه -۶۴

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  

xمعادلۀ  -۶۵ x a  4 3 2 xبه ازاي  3    كدام است؟ aشود. مقدار  به يك تساوي عددي تبديل مي ،2

  1 ( 7
3  2 ( 5

3  3 (5
3  4 (7
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  ، برابر است. آن عدد كدام است؟۲دو برابر مجموع عددي با پنج، با سه برابر مجموع همان عدد با  -۶۷  88
  1 (1  2 (1-  3 (3  4 (4  
آن  كمـك بـهاي كـه  در نظر بگيريم، معادلـه xباشد. اگر سن ماريا را  مي ۳۶ضرب سن اين دو  است و حاصل تر بزرگسال  ۵ين از ماريا بنيام -۶۸

  دست آورد، كدام است؟ توان سن ماريا را به مي
  1 (x x 2 5 36  2 (x x  2 5 36 0  3 (x 25 36  4 (x x 2 5 36   
 xاست. اگر اندازٔه مساحت شكل برابر محيط شكل باشد، مقدار  xبرابر  شده، خط مشخص پاره دوجز  ها به خط رو، اندازٔه تمام پاره در شكل روبه -۶۹

  كدام است؟

  1 (4/2  

  2 (8/2  

  3 (4/3  

  4 (8/3  

xاگر  -۷۰  axريشۀ معادلۀ  2 b  bxباشد، ريشۀ معادلۀ  0 a 3 2   كدام است؟ 0

  1( 3-  2 (3  3 ( 1
3  4 (1

3   

به كار باشند و مجمـوع حقـوق  كارگر مشغول ۱۲مهندس و  ۵در يك كارخانه حقوق مهندس دو برابر حقوق كارگر است. اگر در اين كارخانه  -۷۱
  ميليون تومان باشد، حقوق يك مهندس چند ميليون تومان است؟ ۵۵ها در ماه برابر  آن

  1 (5/2  2 (2  3 (4  4 (5  
ات برابر كرده است. اگر در پايان روز چهارشنبه مجموع توليـد ۲يك شركت با توجه به تقاضاي بازار، از روز شنبه توليدات خود را در هر روز  -۷۲

  واحد باشد، توليد روز چهارشنبه چند واحد است؟ ۳۴۱۰۰۰در پنج روز برابر 
  1 (176000  2 (167000  3 (166000  4 (177000  
 B، يك خودرو كمتر از نفر Aدر يك ماه نفر  .كنند كار مي Cو  A ،Bنفر  ۳ ،در بخش فروش يك نمايشگاه خودرو كه شما مسئول آن هستيد -۷۳

چنـد  Bعدد باشد، نفـر  ۱۱۶شده در آن ماه،  هاي فروخته فروش داشته است. اگر كل ماشين Cخودرو بيشتر از نفر  B، ۳فروش داشته و نفر 
  فروخته است؟ خودرو

  1 (30  2 (40  3 (45  4 (35  
  تواند باشد؟ يك مي واحد بيشتر است. آن عدد كدام ۱۸مربع عددي از هفت برابر آن،  -۷۴

  1 (9  2 (8  3 (10  4 (11  
  كدام است؟ (d)است. قطر مربع  ۸رو مجموع مساحت مربع و مثلث برابر  اشكال روبهدر  -۷۵

  1 (2  
  2 (3   
  3 (5   
  4 (8   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 محل انجام محاسبات

x2

x2

d x x

x2

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
01

 - 
00

  
آزمون
 

ارزشيابي
 

ت
شرف

پي
 

صيلي
تح

 
مرحل
1 ة

 
(ر

شتة
 

ت
ادبيا

 و 
علوم
 

ساني)
ان

  

9   
  وكارهاي موجود در ايران و جهان درست است؟ زير، در مورد آمارهاي مربوط به كسبيك از موارد  كدام -۷۶

 زمان، بسيار كمتر است. وكارهاي خاتمه يافته در همين مدت شود، اين در حالي است كه تعداد كسب وكار جديد در دنيا متولد مي روزانه هزاران كسب) 1  
  مدت دارند. وكارها عمر طوالني براي صرفاً زنده نگاه داشتن آن، كار چندان دشواري نيست، اكثر كسبوكار، حداقل  از آنجايي كه حمايت از يك كسب) 2  
  ه در ايران ساالنه كمتر از هزار عدد است.شد  هاي ثبت صورت شركت، هزينه و تخصص بسيار بااليي الزم دارد، تعداد شركت وكار به با توجه به آنكه كسب )3  
هـا  طوري كـه فقـط نيمـي از آن وكارهاي نوپا عمر كوتاهي دارند؛ به ها، بيشتر كسب وكارها و دشواري مراقبت از آن ددهي كسبضرورت سو  توجه بهبا ) 4  

 توانند از شش سالگي عبور كنند. مي
  دارد، ............... است. الزم براي شروع فعاليت اقتصادي را براي كارآفرينان زنده نگاه مي ٔهالف) آنچه انگيز -۷۷

هاي باالي كارآفريني، بايد چه عواملي  دانيم كه يك كارآفرين موفق، از ابتدا، حتي كارآفرين هم نبوده است، اما براي رسيدن به درجه ب) مي    
  را دارا باشد؟

  نع كار هاي توليدي و موا ب) حركت با اميد به آينده، توجه به ظرفيت  الف) قطعيت و اطمينان از سودآور بودن فعاليت اقتصادي) 1  
  هاي خود و اتفاقات اطراف ب) حركت با چشم باز و بر مبناي شناخت ظرفيت  وكار الف) اميد به سودآور بودن كسب) 2  
  حركت با بررسي كامل شرايط و بر مبناي شناخت امكانات موجود و وقايع بازار ب)  ها هاي اقتصادي دولت و رفع تحريم الف) اميد به حمايت) 3  
  ب) حركت بر مبناي يقين به سودآور بودن فعاليت اقتصادي    موفقيت و سودآوريالف) احتمال ) 4  
  كند؟ ارائه مي »كارآفرين«تري از  هاي زير، تعريف دقيق يك از گزينه الف) كدام -۷۸

  ؟كند نميدرستي اشاره  وكاري جديد به ب) كدام گزينه، به نقش كارآفرينان در زمينۀ ايجاد كسب    
وكـار،  در يك كشور فقط دستۀ خاصي از افراد قدرت مالي بسيار زيادي براي شـروع كسـبچراكه توانند كارآفرين باشند،  از افراد ميالف) عدٔه خاصي ) 1  

  بدون توجه به سود يا زيان آن را دارند.
هاي توليد را  انگيزه ،سرعت هت نبايد بهرو شود، به همين ج موفقيت روبه عدمب) كارآفرين بايد بداند كه در آغاز كارش ممكن است با موفقيت كمتر يا     

  از دست بدهد.
وكارهـايي كـه  دهي كسب احتمال زيانچراكه كند؛  گونه خطرپذيري، محصوالت جديد را توليد مي الف) كارآفرين كسي است كه با نوآوري و بدون هيچ) 2  

  اند، صفر است. با شناخت دقيق موقعيت ايجاد شده
گذاري، تبليغـات و اسـتخدام نيـروي  د براي اتخاذ تصميمات مناسب دربارٔه موفقيت شركت، پيشنهاد محصول، قيمتب) داشتن آگاهي و دانش زيا    

  كار، از ضروريات كارآفريني است.
رد؛ امـا احتمـال دانند احتمال شكست در آن وجود دا  كنند با اينكه مي وكارهاي سودآور تبديل مي هاي خود را اميدوارانه به كسب الف) كارآفرينان، ايده) 3  

  سوددهي آن نيز كم نيست.
  شـود، از ايـن روز نيـاز  وكـار مي ب) داشتن مهارت ذاتي، ابتكار عمل و جمع كردن عوامل مختلف در كنار هم، منجر به زنده نگه داشته شدن كسـب    

  صرف تالش فراوان نيست.  به
  ها ناتوانند. اما ديگران از مشاهدٔه اين موقعيت ،ند كه ديگران نيز داراي آن هستندگذاري جديد دار  الف) كارآفرينان، اغلب شجاعتي براي يك سرمايه) 4  
  شود. فرد هستند، به همين سبب هيچ ويژگي مشابهي بين كارآفرينان مختلف ديده نمي ب) همۀ افراد يكتا و منحصربه    
  هاي كارآفرينان اشاره دارد؟ يك از ويژگي ترتيب به كدام عبارت زير به -۷۹

كار شده اسـت. ايشـان كـه  اي به تازگي در زمينۀ توليد و پرورش شترمرغ دست به فكري يك كارآفرين موفق تركيه اي شكيبا با همآق«
كار گرفته است. اگرچه كمتر كسي در كشور  مرغ فعاليت داشت، سرمايۀ خود را در پرورش اين پرنده به پيش از اين در زمينۀ توليد مرغ و تخم

دسـت  تواند جايگاه خوبي در بازار داخلـي به ين پرنده تمايل دارد، اما آقاي شكيبا معتقد است با ارائۀ محصول باكيفيت، ميما به محصوالت ا
اما  ،كند وپنجه نرم مي هاي جديدي از جمله كمبود تغذيۀ مناسب براي اين پرنده و نبود زيرساخت مناسب دست آورد. در حال حاضر با چالش

  »دنبال حل اين مشكل است. به با پايداري و اشتياق
  بين پذير، پرانگيزه، خوش يادگيرنده، ريسك) 2  بين، پرانگيزه پذير، خوش يادگيرنده، ريسك) 1  
  بين نوآور، تيزبين، يادگيرنده، خوش) 4  بين، پرانگيزه پذير، خوش نوآور، ريسك) 3  
  ؟نيست هاي كارآفرينان، درست هاي زير در مورد ويژگي چند مورد از عبارت -۸۰

  بينند. وكار را زماني كه ديگران شايد متوجه نشوند، مي هاي كسب كارآفرينان، تيزبين هستند يعني فرصتالف)   
  دهنده بودن كارآفرينان به اين معناست كه نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله را دارند. سازمانب)   
  كنند.  وكارهاي جديد تبديل مي ها و يا كسبفرايندها را به محصوالت جديد،  كه ايدهپذيري كارآفرينان به اين معناست  ريسكج)   
  معني مديريت و هماهنگ كردن منابع به شكلي كارا است. پرانگيزگي كارآفرينان بهد)   
  ) بخشي از يادگيرندگي كارآفرينان، شامل وفق دادن خود با شرايط بازار است.ه  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

 »رشکت :سوم نوع« یابتدا تا ۲ درس و ۱ درس :اقتصاد
´ 20
پيشنهادي زمان
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  كامالً درست است؟ »هاي توليد، درآمد و سود هزينه«هاي زير در رابطه با  يك از عبارت كدام -۸۱  1010
  پردازد. زمين به نيروي كار مي »اجاره«هاي توليد، پولي است كه توليدكننده براي  يكي از هزينهالف)   
  هاي توليد برابر است. موع هزينهكند كه هميشه با مج توليدكننده با فروش محصوالت خود، درآمد كسب ميب)   
  فروش رفته باشند.  شود كه به درآمد دخيل نيستند، قيمت محصوالتي در درآمد لحاظ مي ۀه، در محاسبشد همۀ محصوالت توليدج)   
Bت خواهد بود: رو درس ، تساوي روبهCنشان دهيم؛ به فرض بيشتر بودن  Bو سود را با  Cهاي توليد را با  ، هزينهIاگر درآمد را با  د)   I C .  
 شود به همين جهت كارآفرين قبل از رسيدن به درآمد، نيازمند سرمايۀ مالي است. هاي توليد غالباً قبل از كسب درآمد انجام مي ) هزينهه  
  »ه«و  »ج«) 4  »ه«و  »د) «3  »د«و  »ج«، »ب) «2  »ج«و  »ب«، »الف«) 1 
كنندگان دستمال كاغذي در شهر تبريز است كه اطالعات وضعيت كارگاه خود را به ادارٔه مالياتي فرستاده اسـت. بـا  ليدخواه از تو آقاي وطن -۸۲

  توجه به اين اطالعات، مقدار سود يا زيان ساالنۀ ايشان را حساب كنيد.

  تومان ضرر يا زيان اردميلي 1,270) 1  

  ود يا منفعتتومان س اردميلي 1,270) 2  

  تومان ضرر يا زيان اردميلي 2,710) 3  

  تومان سود يا منفعت اردميلي 2,710) 4  

هاي زير  يك از عبارت هاي توليد كمتر باشد، توليدكننده دچار ضرر و زيان شده است. در چنين شرايطي كدام اگر درآمد توليدكننده از هزينه -۸۳
  باشد؟تواند در مورد اقدامات وي كامالً درست  مي

هاي توليد بكاهد و به وضعيت سود  توليدكننده بايد بتواند با بازاريابي خوب براي محصوالت خود و فروش اين محصوالت با قيمت بهتر، از ميزان هزينه) 1  
  تر شود. نزديك

دست آورد كه كارگاه توليدي خود  مدهاي كالني را بهآمده است، درآ   دست هايي كه با ظاهرسازي به ها و موقعيت تواند با استفاده از رانت توليدكننده مي) 2  
  را سرپا نگه دارد.

هـاي  هاي توليد خويش را كاهش دهد؛ اين امر از هزينه وري، مثل پرهيز از استخدام نيروي كار غيرالزم، هزينه جويي و افزايش بهره توليدكننده با صرفه) 3  
  شود. توليد كاسته و منجر به دوري از زيان مي

سود خود  ،فرد باشد تا بتواند با استفاده از شرايط هتر است توليدكننده با حذف رقباي خود از بازار يا احتكار كاالهاي موردنياز مردم، در بازار منحصربهب) 4  
  را حفظ كند.

مرتبط با خريد وسايل توليد، براي  هاي ميليون تومان باشد؛ با توجه به اطالعات زير، هزينه ۴۲۳اگر زيان توليدكننده از يك فعاليت اقتصادي  -۸۴
  تواند باشد؟ فعاليت توليدي، چقدر مي

    :ميليون تومان ۱,۶۳۰درآمد توليدكننده   ميليون تومان  ۶۷۲هاي ساالنۀ اجارٔه كارگاه:  هزينه  
    :ميليون تومان ۵۴حقوق ساالنۀ هر كارگر    :نفر ۱۴تعداد كارگران  
   يون تومانميل ۵۷۱هاي توليد:  ساير هزينه  
  1 (54  2 (48  3 (78  4 (103  
تنهايي دست به اقدام بزند يا با فرد ديگري شـراكت كنـد؛ ايـن  كند كه به وكار جديد، كارفرما به اين فكر مي گيري يك كسب پيش از شكل -۸۵

  ود.ش ابعاد آن مشخص مي ،پرسش يادآور مفهوم، ............... است كه با پاسخ به سؤال ............... 
  يك از عوامل توليد است؟ هاي توليد برعهدٔه كدام هزينه -سازمان توليد) 1  
  يك از عوامل توليد است؟ هاي توليد برعهدٔه كدام هزينه -كارآفريني) 2  
  شود، كيست؟ مالك محصول يا كاالي نهايي كه به مشتري عرضه مي -سازمان توليد) 3  
  شود، كيست؟ ول يا كاالي نهايي كه به مشتري عرضه ميمالك محص -كارآفريني) 4  

  
  
  
  
  

 

 

Aعددي ۱۲بستۀ  ۱۲۰,۰۰۰  تعداد محصوالت  
B تومان ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  هاي مرتبط با انرژي هزينه  
C تومان ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  هزينۀ خريد مواد اوليه  
D تومان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ماهانه   اجارٔه كارگاه توليدي  
E  تومان (براي تمام كارگران) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ماهانه   كارگر ۳۰حقوق  
F  تومان ۱۴۰,۰۰۰  عددي ۱۲قيمت هر بستۀ  

 محل انجام محاسبات
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  وكارهاي شخصي باشد؟ تواند از مصاديق كسب يك از موارد زير مي كدام-۸۶ 11
  شود. ر تقسيم مياند. منافع حاصل از اين فروشگاه بين اين دو براد اندازي كرده همراه برادر خود يك فروشگاه عرضۀ لوازم جانبي موبايل راه آقاي معيني به )1  
رود. پدر محسن، دستمزدي هفتگي براي او در نظر گرفته است كه  محسن چند وقتي است كه در ايام تابستان براي كمك به پدرش به كارگاه وي مي) 2  

  دهد. در پايان هفته تمام اين دستمزد را به او مي
كنـد  شده است. ميزان حقوق وي، درصدي از ميان دريافتي افرادي كه جذب ميكار  مشغول به ،عنوان مسئول جذب مائده در يك مؤسسه آموزشي به) 3  

  گيرد. است يا به اصطالح پورسانت مي
اما در سود و زيان شـريك نبـوده و  ،كار هستند هاي زنانۀ غرب تهران است. در سالن ايشان چهل نفر مشغول به خانم حسيني صاحب يكي از آرايشگاه) 4  

  كنند. يافت ميحقوق خود را ماهانه در 
  است؟ نادرستوكارهاي شخصي  يك از موارد زير در رابطه با كسب كدام -۸۷

وكارهاي در ايران به اين شكل باشند؛ نتيجۀ آن اين اسـت  وكارهاي شخصي موجب شده كه اكثر كسب هاي نسبتاً اندك كسب اندازي آسان و هزينه راه) 1  
  شود. اندازي مي تري راه نۀ مالي نسبتاً ضعيفوكار در اكثر موارد با پشتوا كه اين نوع كسب

وكارهاي شخصي، مالك محصول نهايي صرفاً يك نفر است، تمام سود نيز متعلق به همين شخص اسـت؛  از آنجايي كه مطابق سازمان توليد در كسب) 2  
  شكالت.اگرچه در ميان بار سنگين مسئوليت نيز برعهدٔه همين شخص است حتي در مواقع بيماري يا ساير م

اما چـون سـرمايۀ  ،وكار شخصي منافع مالياتي دارد دهد، كسب ماليات بر درآمد مي يك باروكارهاي شخصي، توليدكننده فقط  از آنجايي كه در كسب) 3  
  وكارهاي ديگر نيست. اندازٔه سود كسب بهه نيز طبيعتاً شد  وكارهاي شخصي اندك است، ميزان سود حاصل ورودي در كسب

اما در زمينۀ دعاوي مسئوليتي محدود دارد، به اين دليل اگـر در  ،ها مسئوليت نامحدود و مطلق دارد وكار شخصي اگرچه در مقابل بدهي مالك كسب) 4  
  تواند از كارگر يا كارمند وي شكايت كند. موقع كار يا محصوالت تأخير كند، طرف ديگر مي تعهد خود مبني بر تحويل به

اند  وكار بيان كرده ين اعضاي خانوادٔه مينا شكل گرفته است، هريك از اعضاي خانواده نظر خود را در مورد انواع كسبدر يك بحث اقتصادي كه ب -۸۸
  كسي را انتخاب كند؟ نظر شما مينا بايد نظر چه  اند كه بگويد كدام نظر درست است. به آموز رشتۀ علوم انساني خواسته عنوان دانش و از مينا به

وكـار  مالي است؛ همچنين در اين كسـب سرمايۀ وكارهاي شركت از بين رفتن يا مساعدتر شدن مشكل تأمين رين مزيت كسبدايي مهدي: بهت«  
  تر كند. رنگ وكار را كم اندازي اين نوع كسب تواند انگيزٔه الزم براي راه ها محدود است اگرچه تقسيم سود مي مسئوليت شركا در دعاوي و بدهي

ها مسـئوليتي  فرد در برابر بدهيچراكه شود  گيري در آن ديده نمي اما آزادي عمل و سهولت در تصميم ،وكار شخصي، خوب است مادر: كسب  
  انداز شخصي يا قرض از دوستان كمك بگيرد. تواند از پس فرد ميچراكه نامحدود دارد. مشكل تأمين مالي نيز وجود ندارد 

شـركت در  يوكارهاي شركت نيز مسئوليت شـركا اما در كسب ،شود وكارهاي شخصي محسوب مي ز معايب كسبپدر: بار سنگين مسئوليت ا  
وكارهاي شركت نيز تقسـيم بـار  وكارهاي شخصي منافع مالياتي بيشتر است، اما در كسب ها محدود است. در مقابل در كسب دعاوي و بدهي
  تواند براي توليدكننده امتياز باشد. مسئوليت مي

انـدازي آن بسـيار  وكار شخصي، راه اما در كسب ،اندازي مثل مشاورٔه حقوقي وجود دارد هاي راه وكار شركت برخي هزينه اله زهرا: در كسبخ  
  »شود. دشوار است، اگرچه مالكيت كامل سود و آزادي عمل كامل توليدكننده براي كارآفرينان مزيت محسوب مي

  زهرا خاله) 4  پدر) 3  مادر) 2  دايي مهدي) 1  
  وكاري است كه عيب ............... را دارد. هاي كسب از ويژگي »داشتن هويت مستقل«الف)  -۸۹

وكـار  از مزايـاي ايـن كسـبچراكه شود  وكار ............... بيشتر احساس مي باشد، نياز به استفاده از كسب تر بزرگب) هرچه فعاليت اقتصادي   
  ............... است. 

  امكان افزايش سرمايه و تأمين مالي بانك ،ب) شركت    گيري خير در تصميمالف) تأ ) 1  
  اندازي نسبتاً آسان ب) شركت، راه    الف) بار سنگين مسئوليت) 2  
  ب) شخصي، منافع مالياتي    الف) افزايش بسيار زياد ماليات) 3  
  ب) شخصي، مالكيت كامل سود    تر گيري سخت الف) تصميم) 4  
 تر بزرگكار هستند. برادر  بندي گز فعاليت دارد. دو برادر در اين كارگاه مشغول به ي در شهر اصفهان در زمينۀ توليد و بستهيك كارگاه توليد -۹۰

نيز به تـازگي  تر كوچككار بوده است و مدتي است كه تجهيزات و ملك آن را خريداري كرده است و برادر  از كودكي در اين كارگاه مشغول به
  ميليون تومان است. با توجه به اين موضوع، كدام عبارت درست است؟ ۴۲ه است. سود اين ماه كارگاه برابر با كار شد مشغول به

ميليـون  21 تـر كوچـكصورت شراكتي است بنابراين اگر توافق بين شركا به تساوي سود باشد، سـهم بـرادر  داشته در اين كارگاه به وكار جريان كسب) 1  
  باشد. تومان مي

با اين حال بخشي از سود كارگاه متعلق به بـرادر  .است تر بزرگمالك عوامل توليد و محصول نهايي برادر چراكه ن توليد اين كارگاه شخصي است سازما ) 2  
  است.  تر كوچك

هـايي اسـت و بـرادر وكار، تجهيزات و محصول ن فعاليت كارگاه با سازمان توليد شخصي جريان دارد، به همين سبب تمام سود متعلق به صاحب كسب) 3  
  كند. دريافت مي تر بزرگصرفاً دستمزد خود را از برادر  تر كوچك

چراكـه تواند مالـك بخشـي از سـود باشـد  برادر كوچك نيز در فعاليت توليدي شريك است، اگرچه نميچراكه سازمان توليد اين كارگاه شراكتي است ) 4  
  مالك عوامل توليد نيست.
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1212    
  است؟ نادرست نهيگز كدام ريز اتياب با ارتباط در -۹۱

ـــــه    ـــــاه افتـــــاد دام ب ســـــحرگاه يروب
 

ـــــه  ـــــه ب ـــــاز روب راه در ديشـــــياند يب
 

ــــه ــــر ك ــــ گ ــــديب ادّيص ــــ ن ام نيهمچن
 

ــــد  ــــال ده ــــه يح ــــازُر ب ــــت گ نميپوس
 

ـــس ـــه، پ ـــرده آنگ ـــرد مُ ـــتنيخو او ك را ش
 

ــــ ز  ــــان، ميب ــــرو ج ــــد ف ــــن افكن را ت
 

ـــو ـــ چ ـــد، ادّيص ـــرده را او آم ـــت م پنداش
 

انگاشــــت كــــم را روبــــه ارســــتي ينمــــ 
 

كيــــل او گــــوش يحــــال ديــــبربُ بــــن ز
 

كيـــن مـــرا ديـــآ كـــار بـــه او گـــوش كـــه 
 

ـــه ـــاه دل، ب ـــا روب ـــركِ: گفت ـــم ت ـــگ غ ري
 

ــو  ــده چ ــده زن ــ ،يا مان ــوش، كي ــم گ ــگ ك ...ري
 

  ها يساز  بيترك از شاعر استفادٔه )2  گازر مثل اتياب در كهن واژگان وجود )1  
  اتياب در هيكنا  يۀآرا  از استفاده )4    اريبس يفارس ريغ واژگان وجود )3  
  است؟ درست ر،يز متن يزبان نكات ٔهدربار نهيگز كدام -۹۲

 روا من خاطر آزار اندك، ينفع سبب به آخر. شده ثابت صحبت حقوق كران يب و خورده نمك و ميبود كرده سفر هم با ها سال كه داشتم يقيرف«  
  »...يروز دميشن كه بود يدلبستگ طرف دو هر از همه نيا با و دش يسپر يدوست و داشت

  يفارس ريغ واژگان يبعض از استفاده )2    خاطر: كهن واژگان وجود )1  
  ميبود  كرده سفر هم با:  يخيتار  دستور كاربرد )4    خورده نمك: هيكنا  يۀآرا  از استفاده )3  
  رد؟يگ يم جا يادب متون در يفكر نكات يبررس در نه،يگز كدام يمحتوا -۹۳

  ييمعنا  يها شبكه كاربرد) 2  آن يمحتوا و اثر در بياد  نگرش يبررس )1  
  آن سبك نييتع و اثر يۀما  درون فهم) 4    عبارات در ليتمث از ير يگ بهره )3  
  است؟ رفته كار به هيتشب يۀآرا نهيگز كدام در -۹۴

ـــود يخـــدا شـــكر ) 1    ـــه ب ـــت آن ك ـــا ب ـــرد وف نك
 

مـــا پرســـت بـــت كنـــدب يا توبـــه كـــه باشـــد 
 

اگــر پوشــد فــرو رخ خجالــت از نيپــرو  و مــاه) 2
 

تــــو يرو يتجلــــ شــــب در كنــــد آســــا آفتــــاب 
 

ــد3 ــا بمان ــه پارس ــن شــهر ك ) عجــب از كســي در اي
 

بتيپارســـــافر  رخ ،باشـــــد دهيـــــند  او مگـــــر 
 

است خرسند درويش با ستا سودي اگر بازار اين در ) 4
 

يخرســند  و درويشــي بــه گــردان مــنعمم خــدايا 
 

  ؟شود ينم دهيد كلمات انيم تضاد ت،يب كدام در -۹۵
ــــش ) 1    ــــدر آت ــــان ان ــــاد پختگ ــــوخت و افت س

 

اند افســـــــــرده مچنـــــــــانه طبعـــــــــان خام 
 

 {دهيكشـــــــ دهـــــــر گـــــــرم و ســـــــرد يا) 2

 

ـــــــ  ـــــــخ و نير يش ـــــــرخ تل ـــــــ چ دهيچش
 

ـــند ) 3 ـــه دمتي ـــرد ك ـــا يبك ـــ بدانچـــه وف يبگفت
 

يبرفتـــ تـــو آمـــدم مـــن ،يگشـــاد وصـــل قيـــطر  
 

ـــازار تـــو يور  يبهـــا  ) 4 بشكســـت خـــور و مـــاه ب
 

را جـــادو طلســـم يموســـ معجـــز كـــه چنـــان 
 

  است؟آمده  درست ه،شد مشخص ٔهواژ يمعنا تيب كدام در -۹۶
بشكســتم همــه عهــد دربســتم تــو عهــد تــا ) 1   

 

هـــا مانيپ همـــه نقـــض باشـــد روا تـــو از بعـــد 
 

  (روزگار/ زمان) 
ــو در دل2 ــر ت ــا وي  ) اي مه ــره ــب مه ــر ل ــو ب ــا ت ه

 

هـــا جان در تـــو ســـر يو ســـرها در تـــو شـــور يو 
 

  (محبت/ مهرباني) 
) جــز يــاد دوســت هرچــه كنــي عمــر ضــايع اســت3

 

اســت بطالــت ييبگــو  چــه هــر عشــق ســر جــز 
 

  (راز) 
ــر 4 ــو امي ــك) ت ــا مل ــت اي دريغ ــه حقيق ــني ب حس

 

مســــتمندت ريــــفق بــــه يبــــود التفــــات اگــــر 
 

  (سروش/ فرشته) 
  دارد؟ يشتريب يمفهوم تناسب ريز تيب با تيب كدام ،يفكر نكات يبررس نظر از -۹۷

 زن قناعـــت و يشـــيدرو در مـــن، زيـــعز   

 

كــه خــواري از طمــع و عــزت از قناعــت زد 
 

  

قناعــــت و صــــبر نشــــود ســــريم كــــه را آن )1   
 

طاعــــت و خــــدمت كمــــر ببنــــدد كــــه ديــــبا  
 

) چو حافظ در قناعت كـوش و از دنيـاي دون بگـذر2
 

ارزد زر نمــيكــه يــك جــو منــت دونــان دوصــد مــن  
 

دل اهــل شيپــ كــنمش ينمــ قــدم ســر گــر) 3
 

اســـت خجالـــت مقـــام كـــه كـــنم ينمـــ بـــر ســـر 
 

ــــاز ) 4 ــــا بس ــــن ب ــــور م ــــاتوان رنج ــــ يا ن اري
 

ـــبخش  ـــر ب ـــ نيمســـك مـــن ب ـــوا يب دوســـت يا ن
 

  شود؟ يم دهيد دو هر استعاره، و هيتشب يها هيآرا نهيگز كدام در -۹۸
عديسـ چشـم آب به دوست اي سنگت همچو دل )1   

 

عجـــب اســـت اگـــر نگـــردد كـــه بگـــردد آســـيايي 
 

پـــرد نشـــانۀ چيســـت؟ ) دوبــار پلـــك دلـــم مـــي2
 

ـــن  ـــه ام دهيش ـــ ك ـــآ  يم ـــ دي ـــه يكس ـــان ب يمهم
 

ــــاب اي) 3 ــــان آفت ــــي خوب ــــدرونم جوشــــد م ان
 

عنايــــت ســــايۀ در بگنجــــان ســــاعتم يــــك 
 

نسـيم مـن بلبـل خـويش را مســوز ) اي گـل خـوش4
 

تــوشــب دعــاي  كنــد شــب همــه كــز ســر صــدق مــي 
 

 ۱ درس :۱ ادبی فنون و علوم
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  دارد؟ تقابل زير تيب با ت،يب كدام مفهوم -۹۹ 13
ــردم ــتمگر ك ــو س ــرك ت ــه ت ــار ك ــرو اي ي ب

 

حيف از آن عمر كه در پـاي تـو مـن سـر كـردم 
 

  

ـــم) 1 ـــه ترس ـــو ك ـــم ت ـــ ه ـــادار اري ـــ وف ينباش
 

ينباشــــ دار نگــــه معشــــوق و كــــش عاشــــق 
 

ـــــاك ، آه) 2 ـــــفر ز يت ـــــاز س ـــــن ب ـــــازآ ، ييا ي ب
 

ــــت  ــــو اقياش ــــرا ت ــــوخت م ــــ س ــــازآ ،ييا كج ب
 

ــــدر) 3 ــــ دل ان ــــا يب ــــم وف ــــاتم و غ ــــاد م ب
 

ــــه را آن  ــــا ك ــــتين وف ــــالم ز س ــــم ع ــــاد ك ب
 

ســتين غــم را او زمانــه نيــا  در كــه كــس آن ) 4
 

ــــ ، ســــتين آدم ايــــ  ســــتين عــــالم نيــــا  در اي
 

  د؟يآ يم حساب به يميتعل اشعار از ريز يها نهيگز از كي كدام -۱۰۰
دوســت يا مــا انيــم ييجــدا  گذشــت حــد ز) 1

 

دوســـت يا ايـــب تـــوام غـــالم كـــه ايـــب ايـــب 
 

) ديگــران را عيــد اگــر فرداســت مــا را ايــن دم اســت2
 

ـــاه داران روزه  ـــو م ـــديب ن ـــا و نن ـــرو م ـــت ياب دوس
 

نكننـــــد ادب اش يخُـــــرد در كـــــه هـــــر) 3
 

ـــــــ در  ـــــــالح يبزرگ ـــــــر او از ف ـــــــت ب خاس
 

كننـد كاش باري باغ و بسـتان را كـه تحسـين مـي ) 4
 

گلـي چـون روي دوسـت بلبلي بودي چـو سـعدي يـا 
 

  شود؟ يم دهيد شتريب يفارس ريغ واژگان  نهيگز كدام در -۱۰۱
ـــب) 1 ـــت يا اري ـــم ب ـــراب ر،يكش ـــن ش ـــپ كه ري

 

ــي  ــر و ته ــده پ ــت ب ــگ و نبردس ــان نن ــه م ــر ك گي
 

ــد) 2 ــب آم ــواب از و ش ــرا خ ــج م ــذاب و رن ــتا ع س
 

اي دوســـت بيـــار آنچـــه مـــرا داروي خـــواب اســـت 
 

ــه3 ــي ك ــو دان ــم اي دوســت ت ــد ) دل ــو كن ــواي ت ه
 

لـــب مـــن خـــدمت خـــاك كـــف پـــاي تـــو كنـــد 
 

ــوش خطــاب ) 4 ــد بــه گ ــاتف همــت رس ــرا ز ه م
 

ــــي  ــــه م ــــي ك ــــزين رواق طنين ــــاب ك رود دري
 

  است؟ آن يكل مفهوم ٔهرنديبرگ در نهيگز كدام ،يفكر نكات نظر از ريز عبارت يبررس در -۱۰۲
 نيچنـد بـا را تو: گفتش يكس. برگشت و نداختيب سپر. امدين بس او با حجت به و )كفر اهل( مالحده از يكي با افتاد مناظره را معتبر يعالم«  

 مـرا. شـنود ينمـ و ستين معتقد ها نيبد او و خيمشا گفتار و ثيحد و است قرآن من علم: گفت نماند؟ حجت ينيد يب با يدار كه ادب و فضل
  ».ديآ يم كار چه به او كفر دنيشن

يرهــن زو خبــر و قــرآن بــه كــه كــس آن   
 

ـــدهي  ـــوابش ن ـــه ج ـــوابش ك ـــت ج آن اس
 

  ادب و فضل نيتحس )4  كفر اهل و ينيد  يب نكوهش )3  سكوت و يخاموش شيستا  )2  استدالل بدون يندار يد  نقد )1  
  است؟ درست ر،يز اتياب يادب نكات ٔهدربار نهيگز كدام -۱۰۳

ــو     ــر چ ــف اب ــو زل ــپ ت ــر رامني ــ قم گشــت يم
 

ــر ز  ــد اب ــارم دهي ــه كن ــر اشــك ب ــ ت شــتگ يم
 

ــو عشــق شــور ز     ــام در ت ــن ۀخســت جــان ك م
 

گشـت تـر از شـكر مـي جواب تلـخ تـو شـيرين 
 

  زلف ابر:  ياستعار  ۀاضاف و هيمكن ٔهاستعار از ير يگ بهره )1  
  »خسته/ قمر/ ابر« كلمات انيم ييمعنا  ۀشبك )2  
  .تاس دهيقص اي غزل احتماالً شعر كل قالب كه ميابي يم در ها هيقاف به توجه با )3  
  يز يچ اطراف اي رامونيپ يمعنا در رامنيپٔه واژ آوردن )4  
  شود؟ يم دهيد هيآرا كدام ريز تيب در -۱۰۴

ــتحق يرو از ايســعد ــا قي يا دهينشــن ســخن ني
 

ــر  ــ ه ــراز را يبينش ــر و ف ــراز ه ــ را يف بينش
 

  نما متناقض )4  تضاد )3  استعاره )2  هيتشب )1  
  دارد؟ تر ينيع و يحس يظاهر ريز اتياب از كي كدام -۱۰۵

ـــيدر  از دل) 1 ـــرت ۀچ ـــه فك ـــس ب ـــه نف داد ناطق
 

ــــان  ــــت نش ــــه زارم حال ــــر ك ــــ زارت ــــت يم گش
 

ـــــه) 2 ـــــت از هم ـــــغ دس ـــــه  ري ـــــد نال كنن
 

اديــــــفر  شــــــتنيخو  دســــــت از يســــــعد  
 

ــــو از) 3 ــــرنكنم دل ت ــــا ب باشــــد جــــانم و دل ت
 

ـــ  ـــرم يم ـــور ب ـــو ج ـــا ت ـــع ت ـــوانم و وس ـــد ت باش
 

) تــو گفتــي گــرد زنگارســت بــر آيينــه چينــي4
 

ــروزه  ــر پي ــوي سنجابســت ب ــي م ــو گفت ــا ت ــون ديب گ
 

  شود؟ يم يبررس قلمرو كدام در ييمعنا ۀشبك -۱۰۶
  يزبان و يادب )4  يادب )3  فكري )2  زباني )1  
  كند؟ يم كامل يدرست به را ريز عبارت نهيگز كدام -۱۰۷
  .است ۀ ...............مرحل ها، آن نيآخر كه رديگ يم صورت گام ............... در و قلمرو ............... در يادب آثار يبررس«  
  يفكر  نكات استخراج و ييشناسا /  پنج/ چهار )2  نوع نييتع و ير يگ جهينت/  پنج/  سه )1  
  نوع نييتع و ير يگ جهينت/ چهار/ چهار )4  يفكر  نكات استخراج و ييشناسا /  پنج/  سه )3  
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  ؟شود ينم دهيد هيكنا يۀآرا ريز اتياب از كي كدام در -۱۰۸  1414
ياعرابـــــ يا كعبـــــه بـــــه ينرســـــ ترســـــم) 1

 

اســـت تركســـتان بـــه يرو مـــي تـــو كـــه ره كـــين 
 

ــــا) 2 ــــرش ز دل بگفت ــــ مه ــــ يك ــــاك يكن پ
 

خــــاك در خفتــــه باشــــم كــــه آنگــــه بگفــــت 
 

دل اى متــــاب عنــــان طريقــــت، مشــــكالت ز) 3
 

فــــراز و نشــــيب از نينديشــــد راه مــــرد كــــه 
 

ــام 4 ــده پيغ ــتاقان ب ــك مش ــا اي پي ــت) مرحب دوس
 

ــت  ــام دوس ــداي ن ــت ف ــر رغب ــان از س ــنم ج ــا ك ت
 

  دارد؟ يكمتر تناسب اتياب ريسا با يفكر قلمرو نظر از تيب كدام -۱۰۹ 
ــــتم) 1 ــــه گف ــــه ك ــــا  يا بوس ــــل ز ميبرب او لع

 

ـــه ســـتي اســـعادت مشـــكل  ـــاور ك ـــ ب شـــود ينم
 

هرگــــز يمــــيكر  تــــو همچــــون درگــــه از) 2
 

ــــنوم  ــــ دي ــــت يكس ــــن و نرف ــــم م ــــروم ه ن
 

دينگشــــا  يكســــ كــــار يكســــ شيپــــ از) 3
 

داشـــــت ديـــــبا  يمـــــ كردگـــــار بـــــه ، ديـــــام 
 

ــــم) 4 ــــراح دل ــــلبر  يص ــــد  زي ــــت يآرزومن اس
 

ييتـــو  هـــزار هـــر و اســـت ديـــام هـــزار مـــرا 
 

  كند؟ يم پر يدرست به ريز عبارت در را يخال يجاها نهيگز كدام -۱۱۰
 شـتريب يبنـد ميتقسـ نيا اند، گفتهن سخ ............... نوع چهار از ها آن است، گرفته صورت باستان وناني در يادب انواع يبند طبقه نيتر ميقد«  

  ».داشت ............... ۀجنب و بود ............... بر يمبتن
  يادب/ شعر/  يميتعل و يمدح ،ييغنا  ،يحماس )2  يادب/ نثر/  يميتعل و يشينما   ،ييغنا  ،يحماس )1  
  ييمحتوا / نثر/  يميتعل و يعرفان ،ييغنا  ،يحماس )4  ييمحتوا / شعر/  يميتعل و يشينما  ،ييغنا  ،يحماس )3  

  
  با توجه به عبارت زير، كدام گزينه دربارٔه واژٔه تاريخ صحيح است؟ -۱۱۱

  »تاريخ باستان پر از جنگ و كشورگشايي است.«  
  ه است.) تاريخ، مجموعه حوادثي است كه در زمان گذشته بر سر مردم كشورها آمد 1  
 شوند. شواهد، مطالعه مي بر اساسوسيلۀ آن، رويدادهاي گذشته  ) تاريخ، علم و روشي است كه به2  
 ) منظور از تاريخ، تعيين روز و ماه و سال حوادث مختلف در طول زمان است.3  
 پردازد. هاي گذشته مي هاي سياسي و اجتماعي حكومت جنبه   ) علمي است كه فقط به مطالعۀ4  
 كدام گزينه، تعريف كاملي از دانش تاريخ است؟ -۱۱۲
  كند. ها را در ايجاد حوادث مختلف اجتماعي بررسي و تحليل مي ) علمي است كه نقش انسان و تمدن1  
 ها است. ) تعيين روز، ماه و سال، يعني همان تقويم ساالنه با تكيه بر چگونگي تأسيس تمدن2  
 پردازد. سان و جوامع در گذشته و بررسي علل اعمال پيشينيان ميهاي مختلف زندگي ان ) به مطالعۀ جنبه3  
 پردازد. ها مي ها با يكديگر و با طبيعت، نهادها، جوامع، كشورها و تمدن ) به توجيه رفتارهاي متقابل انسان4  
  هاي رويدادهاي تاريخي صحيح است؟ هاي زير، دربارٔه ويژگي چند مورد از عبارت -۱۱۳
  شناسايي هستند. قابل طور مستقيم و با استفاده از مدارك ب) به  مشاهده نيستند. قابل و الف) دور از دسترس  
  د) با يكديگر رابطۀ علت و معلولي دارند.  اما مربوط به هم هستند. ،ج) مستقل و مجزا  
  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) يك1  
  يش جلب شد؟تدريج توجه انسان به ثبت رويدادهاي عصر خو پس از كدام رويداد، به -۱۱۴
  ) كشف آتش2    ) اختراع خط1  
  ) تأسيس تمدن مصر4    جانشيني و تأسيس روستاها ) يك3  
  شده تاكنون است؟ ترين متن تاريخي كشف كدام گزينه بيانگر قديمي -۱۱۵
 اي به خط كهن مصري نوشته ) سنگ2  ) منشور كورش به خط بابلي و ايالمي1  
 هاي حكومتي مصري نامه) سال4    ) قانون حمورابي به خط سومري3  
  دهندٔه عالقه و توجه ايرانيان در زمان ساسانيان به ثبت و نگارش اخبار رويدادهاي مهم است؟ كدام گزينه، نشان -۱۱۶
  ) استفاده از كتاب تاريخ هرودت توسط مورخان آن دوره2  ) وجود مورخان مهم حكومتي در دربار ساساني1  
  ها) نامك ها (خداي نامه ) تدوين خداي4  در دربارهاي آشوري و مصري  ) وجود سالنامه3  
  كسي آغاز شد؟ نگاري در مفهوم كامل آن، از كدام دوره، در كدام منطقه و با ظهور چه تاريخ -۱۱۷
 ) قرن پنجم پس از ميالد، رم، هرودت2  ) قرن پنجم پيش از ميالد، رم، گزنفون1  
 نجم پس از ميالد، يونان، گزنفون) قرن پ4  ) قرن پنجم پيش از ميالد، يونان، هرودت3  
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  باور برخي از پژوهشگران، رواج و رونق كدام علوم تأثير مهمي بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشت؟ بر اساس -۱۱۸ 15
  ) جغرافيا و پزشكي4  ) كالم و شعر3  ) نجوم و رياضي2  ) ادبيات و فلسفه1  
  نگاري دوران اسالمي است؟ ط به وضعيت تاريخ و تاريخيك از موارد زير، مربو كدام -۱۱۹
  پرداختند. الف) بيشتر مورخان فقط به تنظيم و ثبت وقايع مي  
  نويسان توجه چنداني به بررسي علل، آثار و نتايج رويدادها نداشتند. ب) وقايع  
  پرداختند. ج) مورخان بيشتر به بيان حوادث سياسي و نظامي مي  
  كردند. ۀ ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جوامع را بررسي ميد) برخي مورخان هم  
  بردند. هاي علوم و فنون مختلف ديگر بهره مي ) از يافتهه  
  د -ه -) ج4  ه -الف -ب -) د3  ج -ب -) الف2  ج -د -ه -) الف1  
  شود؟ نگاري نوين، موضوعي مانند سقوط ساسانيان، با كدام روش بررسي مي در تاريخ -۱۲۰
 گيرد.  ها و علل سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي اين واقعه و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار مي  مينه) ز 1  
 پردازد. ها مي ) به شرح زندگاني و اقدامات آخرين فرمانروايان ساساني و امور سياسي و نظامي مربوط به آن2  
 برد. ها نام مي پردازد و از آن مي) تنها به ثبت و نقل رويدادها و حوادث مربوط به اين موضوع 3  
 كند. دهد و از عوامل سقوط ياد مي ) گزارشي مفصل دربارٔه چگونگي آغاز و پايان اين حكومت ارائه مي4  
  شود؟ يك از مراحل پژوهش در تاريخ، مانع از بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست خود مي رعايت كدام -۱۲۱
  ) گردآوري و تنظيم اطالعات4  ها ) تدوين پرسش3  ي صحيح منابع) شناساي2  ) انتخاب موضوع مناسب1  
  كنندٔه جاهاي خالي زير است؟  ترتيب، مواردِ كدام گزينه، كامل به -۱۲۲
  هاي پژوهش يافته  ج) ............../ گزارش  ب) ............../ گردآوري و تنظيم اطالعات  هاي تحقيق الف) ............../ تدوين پرسش  
 شناسايي منابع -تحليل و تفسير اطالعات -) انتخاب موضوع2  انتخاب موضوع -شناسايي منابع -حليل و تفسير اطالعات) ت1  
 تحليل و تفسير اطالعات -شناسايي منابع -) انتخاب موضوع4  انتخاب موضوع -تحليل و تفسير اطالعات -) شناسايي منابع3  
  ژوهش در علم تاريخ است؟يك از مراحل پ عبارت زير، مربوط به كدام -۱۲۳
  »اي گذشته را بازسازي و تفسير كنند. گونه دنبال شواهد و مداركي هستند كه به كار مورخ مانند كار يك كارآگاه است. هر دو به«  
  هاي پژوهش ) گزارش يافته4  ) شناسايي منابع3  ) تحليل و تفسير اطالعات2  ) انتخاب موضوع1  
  يك از منابع پژوهش علمي در تاريخ است؟ مربوط به كدام» اشكاني و طاق بستان منشور كورش، سكۀ«ترتيب  به -۱۲۴
 دست دوم -دست دوم -) دست اول2  دست اول -دست اول -) دست دوم1  
 دست اول -دست دوم -) دست اول4    دست اول -دست اول -) دست اول3  
  كند؟ ر معرفي ميهاي زير، تاريخ را منبع معتبر كسب شناخت و تفك يك از كتاب كدام -۱۲۵
 ) عهد عتيق4  ) تاريخ هرودت3  ) تورات2  ) قرآن كريم1  

  
 به چه معناست؟» جغرافيا«واژٔه  -۱۲۶
  شناخت توصيف زمين) 4  شناخت سكونتگاه انسان) 3  محل سكونت انسان) 2  ) توصيف زمين1  
 گونه تعريف شده است؟كسي و چ بار توسط چه واژٔه جغرافيا براي نخستين -۱۲۷
 عنوان جايگاه انسان علم مطالعۀ زمين به -) اراتوستن2  بررسي روابط متقابل انسان و محيطعلم  -) اراتوستن1  
  عنوان جايگاه انسان علم مطالعۀ زمين به -) بطلميوس4  علم بررسي روابط متقابل انسان و محيط -طلميوسب) 3  
 دانان، جغرافيا چگونه علمي است؟ امروزه از نظر بسياري از جغرافي -۱۲۸
هاي طبيعي و انساني محيط آشـنا شـده و از آن در جهـت بهبـود زنـدگي خـود  كند با ويژگي ) آن قسمت از دانش بشري است كه به انسان كمك مي1  

 استفاده كند.
 كند. هاي جهان هستي را معلوم مي هاي ديگر، ناشناخته ) با كمك دانش2  
 دهد. پردازد و رابطۀ متقابل انسان و محيط را توضيح مي زمين مي) به توصيف و ترسيم 3  
 كند. ) به شناخت بيشتر اطالعات ما از محيط زمين كمك مي4  
 هاي دانش جغرافيا درست است؟ شاخه در موردكدام گزينه  -۱۲۹
  هاي فرعي فنون جغرافيايي است. ) جغرافياي زيستي از شاخه1  
 اي از جغرافياي رفتاري و فرهنگي است. اخه) جغرافياي شهري و روستايي ش2  
 هاي فرعي فنون جغرافيايي و مرتبط با دانش هندسه است. ) كارتوگرافي از شاخه3  
 اي از جغرافياي شهري مربوط به جغرافياي انساني است. ) جغرافياي جمعيت، شاخه4  
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 گيرند؟ و ژئومورفولوژي از كدام علوم بهره مي GISترتيب  به -۱۳۰  1616
  شناسي زمين -علوم فضايي) 4  شناسي زمين -هندسه) 3  علوم فضايي -شناسي زمين) 2  هندسه -علوم فضايي) 1  
 شود كه در جغرافياي طبيعي كاربرد دارند؟ همۀ موارد كدام گزينه از علومي محسوب مي -۱۳۱
 شناسي انسان -شناسي خاك -شناسي زيست) 2  مطالعات شهري -شناسي زمين -هواشناسي) 1  
  شهرسازي -شناسي جامعه -علوم سياسي) 4  هواشناسي -شناسي زيست -شناسي آب) 3  
استفاده از علم آمار و فناوري اطالعات و «و » كاهش يافتن دما با افزايش ارتفاع«، »نقش دريا در رونق تجارت در يك شهر بندري«ترتيب  به -۱۳۲

 شوند؟ ي ميدر كدام علوم بررس» ارتباطات در پاسخ به سؤاالت جغرافيايي
 آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات  -هواشناسي -اقتصاد) 2  فنون جغرافيايي -هواشناسي -جغرافياي اقتصادي) 1  
  آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات  -وهواشناسي آب -اقتصاد) 4  فنون جغرافيايي -وهواشناسي آب -جغرافياي اقتصادي) 3  
  دام نوع از رابطۀ انسان با محيط است؟هركدام از موارد زير بيانگر ك -۱۳۳
  »ساخت سد شاه عباسي طبس -گسترش مناطق مسكوني در نقاط مرتفع زاگرس -هاي آبي شوشتر سازه«  
 برداري سودجويانه بهره -رابطۀ صحيح انسان با محيط -رابطۀ صحيح انسان با محيط) 1  
 حيح انسان با محيطرابطۀ ص -برداري سودجويانه بهره -برداري سودجويانه بهره) 2  
 رابطۀ صحيح انسان با محيط -برداري سودجويانه بهره -رابطۀ صحيح انسان با محيط) 3  
  بهربرداري سودجويانه -رابطۀ صحيح انسان با محيط -برداري سودجويانه بهره) 4  
  يك از اقدامات زير با ديد تركيبي در تعارض است؟ انجام كدام -۱۳۴
 هاي مازندران  احداث جاده در جنگل) 2  هيجانكشت و برداشت چاي در ال) 1  
  شكن در ساحل بندر انزلي احداث موج) 4  هاي زمستاني در زردكوه ايجاد ورزش) 3  
 آيد؟ محيط جغرافيايي چگونه به وجود مي -۱۳۵
 با تعامل بين محيط طبيعي و انساني) 2    با ورود انسان به محيط طبيعي) 1  
 ها  در نتيجۀ تغيير شكل مكان) 4  ختلف بر يكديگر در محيط طبيعيهاي م با تاثيرگذاري پديده) 3  
 چه تعداد از عبارات زير درست است؟ -۱۳۶
  كند، جغرافياست. هاي جهان هستي را معلوم مي ترين علومي كه ناشناخته يكي از قديمي )الف  
برداري سودجويانه    شود كه انسان بهره   حيط است، سبب ميهاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و م   گيري محيط   چگونگي شكل )ب  

  باشد.   از محيط داشته
  برد.  جانبه براي پاسخ به سؤاالت خود بهره مي صورت يك ها به جغرافيا با ساير علوم ارتباط دارد و از آن )ج  
 ) صفر 4  ) سه3  دو) 2  ) يك1  
 ا ارتباط بيشتري دارد؟يك از مفاهيم اصلي جغرافي با كدامرو  شكل روبه -۱۳۷

 روابط متقابل انسان با محيط) 1  

 تبديل محيط جغرافيايي به طبيعي) 2  

 نگاه سودجويانۀ انسان به محيط) 3  

  ها  جانبه پديده مطالعۀ همه) 4  

 يك از مفاهيم دانش جغرافيا ارتباط دارد؟ كدام از موارد زير با كدامهر -۱۳۸
  ر جغرافيا است.انسان و محيط دو عامل مهم د )الف  
  اي متعادل است.  محيط طبيعي مجموعه )ب  
  شود. ي انجام ميمعيّنهاي  هاي انسان در محل بسياري از فعاليت )ج  
  مكان -مكان -روابط متقابل انسان با محيط) 1  
 روابط متقابل انسان با محيط -مكان -مكان) 2  
 مكان -انسان با محيط روابط متقابل -ارتباط بين علوم و فنون مختلف جغرافيا) 3  
  مكان -روابط متقابل انسان با محيط -روابط متقابل انسان با محيط) 4  
  رود؟  يك از موارد زير از عملكردهاي مثبت انسان در سواحل به شمار مي كدام -۱۳۹
  آبي  توليد برق) 4  پاشي مالچ) 3  راني هاي كشتي ايجاد كانال) 2  استخراج نفت و گاز) 1  
  برداري از اعماق زمين شده است؟ ثيرگذاري بيشتر انسان در محيط و بهرهأهاي اخير موجب ت   در دهه چيزي چه -۱۴۰
 جانبه ديد تركيبي و همه) 2    هاي نوين فناوري) 1  
 نگاه سودجويانه به محيط) 4  ارتباط جغرافيا با ساير علوم انساني) 3  
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17   
  كند؟ دام گزينه به عبارت درستي اشاره ميدر ارتباط با كنش ك -۱۴۱
 ) مانند تمام مخلوقات، انسان هم در حال انجام كنش است.1  
 گويند. ) فعاليت انسان را در علوم انساني، كنش مي2  
  »مملكت به كاري است هدر پرد/ هر ذره كه هست، اگر غباري است« ) منظور از كنش مصداق اين بيت است:3  
  نامند. تبط با انسان را در علوم انساني كنش مي) تمام كارهاي مر 4  
  كدام گزينه به متمايزكنندٔه فعاليت انسان از ساير مخلوقات اشاره دارد؟ -۱۴۲
  ) پيامد داشتن4  هاي كنش ) ويژگي3  سرانجام رسيدن  ) به2  ) سودمند بودن1  
  هاي كنش اشاره دارد؟ يك از ويژگي عبارت زير به كدام -۱۴۳
دسـت  هاي اوليۀ زندگي قبل از سخن گفتن توانايي فهم سـخنان ديگـران را بـه ها در سال ندان نشان داده است كه انسانتحقيقات دانشم«  

هـا را بـراي اسـتفاده در  آورند. يكي از داليل اين امر اين نكته است كه انسان در دو سال ابتدايي زندگي فهم الزم از كلمات و معـاني آن مي
  »ارتباط با ديگران ندارد.

  ) آگاهانه بودن كنش4  ) معنادار بودن كنش3  ) ارادي بودن كنش2  دار بودن كنش ) هدف1  
  است؟ نادرستكدام عبارت  ،در ارتباط با آگاهانه بودن كنش -۱۴۴
 گيرد. ) بدون آگاهي هيچ كنشي صورت نمي1  
 هايشان توجه دارند. ) افراد در همۀ موارد به آگاهي موجود در كنش2  
 خبر باشند. هاي كنش خود بي آيد كه افراد انساني از آگاهي كه كم هم نيستند پيش مي ) در مواردي3  
  گيرد. هاي انساني همواره بر اساس آگاهي صحيح صورت نمي ) كنش4  
  اشاره دارد؟بيند، به كدام ويژگي كنش  اينكه انسان در زندگي در مواقعي هنگام انتخاب مسير خود، چند مسير متفاوت را پيش روي خود مي -۱۴۵
  ) آگاهانه بودن4  ) ارادي بودن3  ) معنادار بودن2  دار بودن ) هدف1  
  كند؟ كدام گزينه به علت عبارت زير اشاره مي -۱۴۶
  »تصميم گيري فرد براي انجام كار با توجه به آگاهي داشتن به آن عدم«  
 ) كنش انسان به آگاهي و معناي آن وابسته است.1  
 هاي هر موقعيت براي انجام كنش ضروري است. ابعاد و ويژگي ) اطالع پيدا كردن از2  
 . انسان نيز ضروري است ٔهوه بر آگاهي، ارادال براي انجام كنش، ع) 3  
  تواند پاسخ مناسبي به مخاطب خود بدهد كه معناي كنش او را درك كرده باشد. ) انسان زماني مي4  
  شود؟ چرا؟ ، كنش محسوب ميآيا بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر -۱۴۷
 به اين دليل كه داراي معناست و معنادار بودن اشاره به كنش انساني دارد. -) بله1  
 زيرا ويژگي ارادي بودن كنش را به همراه ندارد. -) خير2  
 تواند معناي اين فعاليت را تا زماني كه خود فرد توضيح دهد، درك كند. زيرا كسي نمي -) خير3  
  گيرد. اين دليل كه قطعاً براي جلوگيري از خطر توسط انسان آگاه انجام مي به -) بله4  
  است؟ نادرستكدام گزينه  ،دار بودن كنش انسان در ارتباط با ويژگي هدف -۱۴۸
 هاي انسان لزوماً داراي هدف نيستند. ) همۀ كنش1  
 هايش موفق نيست. ) لزوماً انسان در رسيدن به اهداف خود در كنش2  
 به اين ويژگي اشاره دارد. سش چرا چنين كاري كردي؟پر ) 3  
  شود. هاي انسان با قصد خاصي انجام مي ) همۀ فعاليت4  
  ترتيب هريك از عبارات زير به كدام ويژگي كنش اشاره دارد؟ به -۱۴۹
 رجوع به كاتالوگ و راهنماي مودم براي آشنايي و فهم نحؤه كاركرد آن ■  
 بت به كار مهم در زندگي روزمرهتر نس پرداختن به كار مهم ■  
  بازماندن از پاسخ در روز امتحان ■  
 آگاهانه بودن -ارادي بودن -) معنادار بودن2  معنادار بودن -دار بودن هدف -) آگاهانه بودن1  
  معنادار بودن -دار بودن هدف -) معنادار بودن4  آگاهانه بودن -ارادي بودن -) آگاهانه بودن3  
  نقل قول از لقمان حكيم به چه مفهومي اشاره دارد؟ عبارت سعدي در -۱۵۰
  !»از لقمان حكيم پرسيدند؛ حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند«  
 هاي انساني ) معنادار بودن كنش2  هاي موجودات عالَم ) آثار و پيامدهاي فعاليت1  
  و پيامدهاي كنش) آثار 4    هاي انساني ) آگاهانه بودن كنش3  
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  ؟شود نميهاي زير از خصوصيات پيامدهاي ارادي كنش محسوب  يك از گزينه كدام -۱۵۱  1818
 شوند. ) اينگونه پيامدها كنش نيز محسوب مي1  
 . افراد انساني؛ يعني خود كنشگر يا افراد ديگر وابسته است ٔهبه اراد) 2  
 شوند. ) اينگونه پيامدها قطعي محسوب مي3  
  هاي ارادي ممكن است انجام بشوند يا نشوند.) پيامد4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۵۲
 .وق زدن راننده، يك كنش استالف) ب  
 ب) كنش انسان برخالف ساير مخلوقات معنادار است.  
  ش اوست.آموز در كالس درس وابسته به فهم هدف كن ج) پاسخ مناسب دادن معلم به دست بلند كردن دانش  
  درست -درست -) نادرست2    درست -نادرست -) نادرست1  
  نادرست -نادرست -) درست4    نادرست -درست -) درست3  
  ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ به -۱۵۳
 اند. الف) نتيجۀ طبيعي كنش  
 ها هاي انساني با توجه به آن ب) انجام شدن كنش  
  . ويش استآدمي در گرو عمل خج)   
  آگاهانه بودن كنش -پيامدهاي كنش -) پيامدهاي ارادي كنش انسان1  
 پيامدهاي كنش  -معناي كنش -) پيامدهاي ارادي كنش انسان2  
 آگاهانه بودن كنش -معناي كنش -) پيامدهاي غيرارادي كنش انسان3  
  پيامدهاي كنش -پيامدهاي كنش -) پيامدهاي غيرارادي كنش انسان4  
  ي يا غيرارادي بودن پيامدهاي زير را مشخص كنيد:اراد -۱۵۴
 براي كنش ورزش كردن مورد تحسين ديگران قرار گرفتن ■  
 براي كنش ورزش كردن تندرستي ■  
  قليان براي كنش قليان كشيدن ترك يا معتاد شدن به ■  
 پيامد غيرارادي -پيامد ارادي وابسته به ارادٔه كنشگر -) پيامد غيرارادي1  
 پيامد غيرارادي  -پيامد ارادي وابسته به ارادٔه كنشگر -ارادي وابسته به ارادٔه ديگري ) پيامد2  
 پيامد ارادي وابسته به ارادٔه كنشگر  -پيامد غيرارادي -) پيامد ارادي وابسته به ارادٔه ديگري3  
  پيامد ارادي وابسته به ارادٔه كنشگر -پيامد غيرارادي -) پيامد غيرارادي4  
  كدام گزينه ارتباط مفهومي دارد؟ بيت زير با -۱۵۵

ــه سرچشــمه نمــي ــاز گــردد آب ايــن جــوي ب ب
  

ــاز   ــيم از آغ ــت نكن ــه غفل ــت ك ــر آن اس بهت
  

 شود. دار و ناظر به ديگران و مخاطبان خود انجام مي هاي موجود در عالَم هدف ) فعاليت انسان برخالف ساير فعاليت1  
دليـل پيامـدهاي  بـه ها دهند و از انجام برخي كنش ا با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجام ميي خود ر ها در بسياري از موارد، آدميان كنش) 2  

  .كنند نامطلوبشان خودداري مي
 چرا آن را به من الًپس اص ،خواهي چيزي را به من بگويي كه نه حقيقت دارد، نه خوب است و نه حتي سودمند گفت: اگر مي به مخاطب خودسقراط ) 3  

 !گويي مي
  هاي كنش مانند آگاهانه بودن و ارادي بودن منجر خواهد شد. هاي انساني به ناديده گرفتن ويژگي ) غفلت از معناي كنش4  

  
 استفاده است؟ قابل علم منطق صرفاً در كدام علوم -۱۵۶
  ) علوم عقلي مثل فلسفه2    ) علوم ذهني و فكري مثل رياضي1  
 هاي هنري  ) تمام علوم از جمله رشته4    ) علوم استداللي مثل حقوق3  
 تصور و تصديق اقسام ............... هستند. -۱۵۷
 ) تعريف و استدالل4  ) دانش منطق3  ) دانش بشر2  ) انديشۀ بشر1  
ن كند، احتماالً قصدش ورود به كـدام مبحـث اگر يك معلم منطق، پيش از پرداختن به يك مبحث منطقي، نكاتي دربارٔه مفاهيم و الفاظ بيا -۱۵۸

 است؟
 ) استدالل4  ) تعريف3  ) تصديق2  ) تصور1  
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 كند؟ را توصيف مي» تصور«كدام مورد يك  -۱۵۹ 19
 ) مثلثي كه در بيرون از ذهن موجود است2  كنيم ) معنايي كه از واژٔه مثلث درك مي1  
 آوريم كه آن را به زبان مي» ثمثل«) واژٔه 4  افتيم ) تصوير مثلثي كه به ياد آن مي3  
 هاي تجاري لزوماً درست است؟ كدام گزينه دربارٔه آگهي -۱۶۰
 شوند. ها نوعي استدالل محسوب مي ) همۀ آن1  
 ها داراي مغالطه يا سفسطه هستند. ) اغلب آن2  
 ها ترغيب مخاطب به خريد كاال يا خدمتي خاص است.  ) هدف آن3  
 ها كمك كند. وگيري از فريب خوردن از آنتواند در جل ) علم منطق نمي4  
 كند؟ هاي مجهول، كدام مورد را فراهم مي علم منطق براي شناخت تصديق -۱۶۱
 ) قواعد استدالل معتبر4  موردنياز) استدالل 3  هاي معلوم ) تصديق2  ) تصورهاي معلوم1  
 كدام موارد تصور هستند؟ -۱۶۲
  كند الف) مردي كه كار مي  
  شد شخصيت انسانب) نقش كار در ر  
  ج) اگر سعي كني، پيروزي  
 د) كار جوهرٔه انسان رشديافته است  
 »د«و » ج) «4  »د«و » ب) «3  »ج«و » الف) «2  »ب«و » الف) «1  
 ها كدام گزينه درست است؟  پيرامون پاسخ به پرسش -۱۶۳
 ت.آغاز شود، بيان استداللي براي يك ادعاس» چيست«اي كه با  ) هدف از طرح هر جمله1  
 ضروري است كه پاسخ در قالب يك تصديق بيان گردد.» چيست«) براي پاسخ به هر 2  
 شود، منطق نقش دارد. داده مي» چرا«) در بررسي درستي هر پاسخي كه به يك 3  
 ، روشن نمودن يك تصور مجهول است. »چرايي«) هدف از طرح سؤال از 4  
 زمند فراگيري منطق هستيم؟چرا امروزه در زندگي روزمره بيش از پيش نيا -۱۶۴
 چه بيشتر علم و دانش و نيازمندي تمام اين علوم به دانش منطقهر ) پيشرفت 1  
 شده هاي ارائه ها و نياز به ارزيابي درستي حجم انبوه داده ) فراگير شدن رسانه2  
 هاي تجاري به استداللي براي ترغيب به خريد كاال ) تبديل شدن اغلب آگهي3  
 تر شدن فلسفه در زندگي انسان كنوني ٔه منطق در فلسفه و پررنگ) اهميت ويژ4  
  دانان درست است؟ كدام گزينه دربارٔه عملكرد منطق -۱۶۵
  آن، خطايي در انديشه رخ نخواهد داد. كمك بهاند كه  ) علمي تدوين كرده1  
  اند. اند و راه جلوگيري از آن را نشان داده ) هر خطاي ذهني را بررسي كرده2  
  اند كه اگر ترك نشوند، مغالطه رخ خواهد داد.  بندي اموري پرداخته ه دسته) ب3  
  اند. ) قواعدي را كه بايد رعايت كنيم تا دچار سفسطه نشويم، مشخص كرده4  
  ............... تنهايي به حيطۀ استدالل در منطق -۱۶۶
  كند تا از استدالل اشتباه پرهيز شود. ) كمك مي2  آورد. ) بناي استداللي مستحكمي در افكار انسان پديد مي1  
  شود. ) سراسر زندگي و بخشي از گفتار انسان را شامل مي4  كند. هاي مجهول را بيان مي ) روش صحيح رسيدن به تصديق3  
 تصديق باشد؟ تواند نمي، كدام مورد »است، بود، شد و گشت«با توجه به معاني مختلف افعال  -۱۶۷
 ) او گشت4  و شد) ا3  ) او بود2  ) او است1  
 جز .............. است به موردنيازها الزاماً  هاي مجهول تمام گزينه براي شناخت تصديق -۱۶۸
 ) تصورهاي معلوم4  هاي معلوم ) تصديق3  ) تعريف2  ) استدالل1  
 ست انديشيدن است؟شوند، تأكيد بر آموزش شيؤه در بندي و بررسي مي خطاهاي ذهن دستهاينكه  چرا در علم منطق، با وجود -۱۶۹
 شده  ) پيچيده بودن مغالطات شناخته2  شمار بودن تعداد خطاهاي ذهن ) بي1  
 ) فطري بودن قواعد انديشۀ صحيح4  ) برتري پيشگيري از خطا بر درمان آن3  
 تواند يكسان باشد؟ هاي زير مي شبه چه تعداد از تشبيه اگر قواعد منطق را به قواعد دستور زبان تشبيه كنيم، وجه شبه اين تشبيه با وجه -۱۷۰
  هاي كنترلي خودرو ب) تشبيه منطق به سيستم  الف) تشبيه منطق به شاقول بنايي  
 سواري د) تشبيه منطق به دوچرخه    ج) تشبيه منطق به پزشكي  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
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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



٠١-٠٠

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



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به، خود تبلت یا و اینست

  .شوید وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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  سؤال طراحان اسامی
عمـــومی هـــای درس ریحیـتشـــ پاســـخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
۹ 

  مهم: تذکرهای

  

 روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  د.گرد برگزار می ۱۴۰۰ آبان ۱۴ جمعه

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

  ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه
 دو ینـهگز یهـا آزمـون یوآرشـ هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

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

ــــه ــــوان (ب ــــز عن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب وارد عب ــــه دو ین آدرس ب
.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 
  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل صـورت به ۱ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با

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

  منایید.پیگیری  خود شهر
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 دهم پایۀ آموزان دانش ویژۀ )۰۰- ۰۱( سال ضمن های آزمون علمی هیئت اسامی
  

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
ه : 
گرو

یر 
مد

 علی
دی
خون

بر آ
اک

 

|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین افشین محیدرس:  مسئول

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

|....................................................... زابن عر
  مسئول گروه: پویا رضاداد

  مسئولین درس: 
 محمدحسین حقیقت -زاده محمدحسین رمضانی

اتجواهر فرح  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

|.................................................. دین و زند
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

 ابوالفضل احدزاده محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. زابن انگلی
 احسان حیدریمسئول درس: 

 طلب  ندا باران حسین سخایی 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ

 
ه : 
گرو

یر 
مد

کری
 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

 

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

 ایامن اردستانی  امیدرضا پورحسینی

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

 مهران موحدی|.......... گروه انسا

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل

 
ه : 
گرو

یر 
مد

ّهی
دالل

 عب
سان

داح
حم
م

|.............................................................. فیزیک
 هادی داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 عبداللّهییاسر مسئول درس: 

 الله صادقی

|............................................. شنا زیست
 زاده علی قلیدرس:  مسئول

 پور بتول خواجه

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
 

ه : 
گرو

یر 
مد

دی
شهی

اد 
سج

 

|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی یلدا حجتی 

|....................................... ادبیات اختصا
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 سجاد شهیدی علی میرزاعلی 

|............................................................... اتریـخ
 مروتی نگار درس: مسئول

 علیرضا کاهیدوند

|............................................................ جغرافیا
 مروتی نگار درس: مسئول

 الناز گنجکار

|.............................................. شنا جامعه
 محمدیعاطفه مسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|...............................................................منطق 
 حمید سودیان طهرانیمسئول درس: 

 سعید سفیدگری
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تحصیلی
 

۰۱  -
 ۰۰

  

۳  

  

  

  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۱ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

 
 ۱فارسي  ۱ستايش و درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱

 ها نادرست آمده است. اير گزينهترتيب در س به» موقعيت، زيبا، هالكت«معاني   
 ۱فارسي  ۱ستايش و درس *  دانش: يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۲

 است. (فرج: گشايش)» كليد«معني  مفتاح به  
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۳

 ».دريا«معني  به» بحر«با اين امال درست است؛ نه » براي، جهتِ«معني  به» بهر«، ۲در گزينۀ   
 ها، امالي تمام كلمات، درست آمده است. در ساير گزينه  
  ۱فارسي  ۱ستايش و درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۴

 امالي درست واژگان:  
 رنگ و برازندگي  
 ذهني و انتزاعي  
  ۱فارسي  ۱درس * كاربرد  :يطه* حمتوسط  سؤال: *مشخصات  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۵

  سازد. آميزي نمي ، شيريني و تلخي به شربت نسبت داده شده است و نسبت دادن طعم به شربت يك نسبت واقعي است و حس۴در گزينۀ   
  ها: آميزي در ساير گزينه حس  
  پديدٔه ذهني يا انتزاعي) -: بوي آشتي (بويايي۱گزينۀ   
  بينايي) -ام كه [آن سخن را] كسي نديده است. (شنوايي نيده: سخني ش۲گزينۀ   
  بينايي) -اند. (شنوايي : خروشم (دادوفريادم) را ديده۳گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد  :يطه* حمتوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۶

ادات تشبيه است و » آسا«داشته باشيد كه در اين بيت  تشبيه كرده است. توجه ، شاعر مخاطبش را به حضرت ابراهيم خليل ۳در گزينۀ   
  يعني همانند خليل.» آسا خليل«
  ها نادرست است. آرايۀ مندرج در برابر ساير گزينه  
 ۱فارسي  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۷

 است.» قبر«مجاز از » خاك«، »الف«در بيت   
 است.» كشتن«مجاز از  »خون«، »ج«در بيت   
 معناي حقيقي خود را دارند.» خون«و » سر«، »د«كار رفته است. همچنين در بيت  در معناي حقيقي خود به» گوش«، »ب«در بيت   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۸

 ترتيب آمده است. به ۳اجزاي هر سه جمله در گزينۀ   
 ها: ر ساير گزينهد  
 : مقدّم شدن فعل بر متمّم (خضر چون به عمر جاودان تن داد؟)۱گزينۀ   
 : مقدّم شدن فعل بر نهاد (باد، آگهي ز يار سفركرده داد.)۲گزينۀ   
د از اين، شدٔه مصراع دوم چنين است: بع : مقدّم شدن فعل بر مسند (عشق جاي عقل فرمانرواي كاينات شد.)/ همچنين صورت مرتب۴گزينۀ   

 آسمان، آسودگي را به خواب بيند.
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۹

 اليه) را خنك نسازد. اليه است: چشمۀ كوثر، دلِ (مفعول) عارفان (مضاف ، مضاف۴در گزينۀ » عارفان«نقش دستوري   
 ها مفعول است. نهشده در ساير گزي نقش دستوري واژگان مشخص  
 ۱فارسي  ۱درس *  استدالل :يطه* حمتوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۰

  است و نيازمند مسند نيست:» رفت مي«به معني » شد مي«در اين گزينه فعل   
  رفت. خون دل بود كه از ديده به ساغر (جام شراب) مي  
  ر رفته و نيازمند مسند است:كا به» اسنادي«ها در معني  در ساير گزينه» شد مي«  
  شد. مسند) مي : [ذكر تو]، مكرّر (۱گزينۀ   
  شد. مسند) مي : در و ديوار، مصوّر (۳گزينۀ   
  شد. مسند) مي : اگر براي او خواب ميسّر (۴گزينۀ   
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 ۱ستايش فارسي *  استدالل :يطه* حساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱
هاي متفاوت به مفهوم بخشندگي و احسـان خداونـد  ها با بيان اپذيري ذات خداوند و ابدي بودن اوست، اما ساير گزينه، تغييرن۴مفهوم گزينۀ   

  اند. پرداخته
 ۱ستايش فارسي * استدالل : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲

 و ناتواني عقل از درك و شناخت اوست.ناپذيري خداوند  ، توصيف۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
 ، اغراق در توصيف شيريني لبان معشوق است.۴مفهوم گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳

  جويي ديگران است. يت ندادن به عيب، دربارٔه نرنجيدن و اهم۳اند، اما بيت  پرداخته» نكوهش غرور و خودبرتربيني«به  ۴و  ۲، ۱هاي  گزينه  
  شود. اي مانع از شنيدن سخنان حق مي : كسي كه گرفتار خودخواهي و خودشيفتگي است، غرور او مانند پرده۴معني گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴

هـا، بيـان فوايـد  راد دانشمندتر و داناتر از خود است، اما مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينـه، توصيه به تواضع در برابر اف۱مفهوم گزينۀ   
  تواضع و فروتني است.

  سازد. نهاد جمله است: تواضع، دشمن ديرينه را دوست مي» تواضع« ۳توجّه: در گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱درس * استدالل : يطه* حدشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵

  است.» هاي عالم طبيعت ترجيح يار و عشق يار بر زيبايي« ۳مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از دوري و فراق يار۱گزينۀ   
  : قانع بودن به كمترين بهره از يار۲گزينۀ   
 : بدون يار، همۀ عالم باعث آزار و شكنجۀ عاشق است.۴گزينۀ   

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶

  ي أنزلـه: بـا بـارانی کـه آن را فرسـتاد )/ بـاملطر الّـذ۳و  ۱هـای  های درختان را تر و تـازه گردانیـد (رد گزینـه َصیََّر غصون األشجار نرضًة: شاخه  
  )۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  )۴و  ۲های  های زیبایی (رد گزینه )/ أنجامً جمیلًة: ستاره۴و  ۱های  یابیم (رد گزینه )/ نجد: می۲عندما: هنگامی که (رد گزینۀ   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  ردکارب: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸

   ۳و  ۲هـای  )/ در گزینـه۴و  ۳هـای  : شـد (رد گزینـه)/ صـاَرْت ۴: رشـد کـرد (رد گزینـۀ )/ مَنَـْت ۳و  ۲هـای  ها (رد گزینـه تلک األمثار: آن میوه  
  اضافی است.» به وجود آمدند«

  ۱ قرآن بانز  عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹
 ه: بـرای رضـایت خـدا)/ لرضا اللّـ۴و  ۲های  کنیم (رد گزینه ها)/ نشکر: شکر می های خداوند ریزان است (رد سایر گزینه ه منهمرة: نعمتأنعم اللّ   

  )۳(رد گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  دانش: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰

  »رساند و زیاِد آن کشنده است! انند دارو است، اندِک آن سود میسخن م«ترجمۀ درست:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  دانش: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  کامالً درست است.  ۴خواهد که گزینۀ  را از ما می» ابر«صورت سؤال، توضیح درست دربارۀ   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  بینیم و پارۀ آتش آن، فروزان است! ) آن را در شب می۲  چرخد و نور آن از خورشید است! ه دور زمین میای ک  ) ستاره۱  
  آید! ها از آن فرو می ) یک چیز سفید در آسامن است که باران۴  خوریم! ) عضوی در صورت ما است و با آن غذا می۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ رسد*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  من خوب هستم، خدا را شکر! -  ای خواهر عزیزم؟ ) حالت چطور است ۱  
  توانم! خیر، متأّسفانه منی -  کنی؟ ) آیا به شهر شیراز سفر می۲  
  مدرسۀ ما در این خیابان است!  -  ) برای چه به خوبی درس نخواندید؟۳  
  کنیم.) استفاده می» ، ِألنّ  لـِ «از » ملاذا«(در پاسخ به   
  در سالن فرودگاه! -    ) کارمند کجا ایستاد؟۴  
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 ترجمۀ منت :  
روز  کننـد و روزبـه ها با گذشـت روزهـا رشـد مـی شان به آب و نور خورشید نیاز دارند! همۀ آن ها برای ادامۀ زندگی همۀ گیاهان و گل«

بینـیم! زنـدگی  باشد و درختان رسسبز و بلنـد را بیشـرت مـی زیاد شود، رشدشان بهرت می اندازۀ مناسب شوند! اگر نور و آب به بزرگ و بلند می
هـای ورزشـی را بـرای تندرسـتی بـدن  هایامن با درس خواندن تالش کنیم و مترین انسانی ما نیز همین گونه است! هنگامی که برای رشد عقل

هـا را بـه  نگـرد و آن هـا مـی دهد و بـه لحظـه اش از دست منی ا را در زندگیه یابیم و انسان پیروز فرصت انجام دهیم، به موّفقّیت دست می
  »کند! کارهای مهم و سودمند تبدیل می

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  شامرد! بیند، غنیمت می ) انسان پیروز فرصتی را که در زندگی می۱  
  ) قطعاً گیاهان پیوسته به یک زمین پهناور نیازمند هستند!۲  
  کند! ها برای رسعت رشد کمک می های ورزشی به گل ) مترین۳  
  هایامن نیازمندیم! ) قطعاً ما نیز به نور خورشید برای سالمت عقل۴  
  ۱ قرآن نزبا عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  »یابی؟ چگونه به زندگی موّفق دست می«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ها! ) فقط با نگاه کردن به لحظه۲  ) با نوشیدن آب و دریافت نور خورشید!۱  
  هایامن! ) با تالش کردن برای رشد عقل۴  های طالیی! ) با از دست دادن فرصت۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  ربردکا: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  »برای چه گیاهان به آب نیاز دارند؟«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) برای ادامه دادن زندگی و حیاتشان!۲  ) زیرا آن برای نور خورشید مفید است!۱  
  ها! ) برای استفادۀ انسان و خوردن آن۴  هایشان وجود دارد! ها در بطن برگ ) زیرا آب۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  باشد.  می» ن ج ح«که بر وزن فاعل است، » ناجح«حروف اصلی   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  باشد.  می» الّثامنة و الّربع«، »وپانزده هشت«و معادل درسِت » الّسادسة إّال ربعاً «، »وپنج و چهل  پنج«معادل درسِت   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  مضارع منفی است. » دهید ال تفعلون: انجام منی«شود و فعل  در این گزینه فعل نهی دیده منی  
  فعل نهی هستند. » ال تُساِفرن: سفر نکنید«و » ال تَدُخال: وارد نشوید«، »: نگاه نکن تَنظرْ ال«ترتیب  ها به در سایر گزینه  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹

فعل بایـد ماضـی باشـد؛ یعنـی » أمس«با توّجه به نیازمندیم. همچنین » للغائبین«که جمع مذکّر سامل است، به فعل » الّصّیادون«با توّجه به   
  .)۴و  ۲های  است (رد گزینه» َوَقَعْت «(مفرد مؤنث)، » الّسمکة«)/ از طرفی فعل متناسب با ۴و  ۱های  (رد گزینه» أَخذوا«

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  آمده است. » کان«و فعل ماضی » یَرسُب «مضارع در این گزینه فعل   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) إرَحم: امر/ یرحم: مضارع ۱  
  : امر ) یغفر: مضارع/ إسَتغِفرْ ۲  
  ) ال یسمُح: مضارع منفی/ إِرجعوا: امر ۳  

  
  ۱دين و زندگي  ۲س در * كاربرد: حيطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۱

    دهندٔه آن است. نشان ۴بيانگر سرمايۀ گرايش به نيكي و بيزاري از بدي است كه گزينۀ  )... فجورها و تقواها(آيۀ  
   ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) پيامبران و پيشوايان۳  ) اختيار۲  ) سرشت خدا آشنا۱  
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۲

  در نوع نگاه و انديشۀ انسان دارد.ريشه ها در انتخاب هدف  اختالف  
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  ۱دين و زندگي  ۲درس  * كاربرد: حيطه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۳
  )ناسپاس اي و بود خواهد سپاسگزار اي ميداد نشان او به را راه ما، كَفُورًا إِمَّا وَ شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ إِنَّا(  
 سپاسـگزار ايـ خود ارياخت به ييراهنما نيا برابر در ها انسان و كند يم ييراهنما ياله امبرانيپ قيطر از را ها انسان خداوند ،هيآ نيا اساس بر  

  .است انسان ارياخت انگريب وضوعم نيا  .ورزند يم كفر و كرد خواهند شهيپ يناسپاس اي و شوند يم وارد حق راه به و بود خواهند
  ۱دين و زندگي  ۲درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۴

   شود كه در مقابل گناه و زشتي واكنش نشان دهد و آنگاه كه بـه گنـاه آلـوده شـد، خـود را  ها سبب مي ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي
  سرزنش كند.

   را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد... . اميرمؤمنان علي  او سرشت ما هيچ چيـزي را نديـدم مگـر «فرمايد:  مي
  »اينكه خدا را... ديدم.

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۵
براي تقرب و نزديكي به خداي بـزرگ و مقصـد نهـايي انسـان معرفـي شـده كـه  )فعند اهللا(عبارت  )من كان يريد ثواب...(در آيۀ شريفۀ   

  است.» طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي آدمي«دربرگيرندٔه دو ويژگي 
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۶

  : كرد يم آغاز عبارات نيا با را خود سخن معموالً كرد، يم موعظه را مردم كه هرگاه  يعل حضرت  
 كنـد لهو يكارها سرگرم را خود تا ))۱ علت( )نَيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرضَ وَ السَّماواتِ خَلَقنا ما وَ(( شدهن دهيآفر هودهيب كس چيه... مردم يا«  

  »)۲ معلول. (بپردازد ارزش يب و لغو يكارها به تا) ۲ لتع( اند نگذاشته وا خود به را او و) ۱ معلول(
  ۱دين و زندگي  ۲درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۷

    (خودشناسي) است.  شناخت انسانبراي حركت انسان در مسير كمال، اولين گام  
    ،هـا  خاطر آن است كـه آن گيرند، اين به خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي ماز فرا ميها هنگامي كه مردم را به ن آن(به فرمودٔه قرآن كريم

  ).كنند تعقل نميگروهي هستند كه 
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۸

   هستند يضرور ما يزندگ يبرا و باشند يم خوب دو هر يفرع و ياصل هاي هدف.  
 ياصـل اهداف به دنيرس در ما مانع كه مينبند دل يفرع اهداف بهقدر  آن و مينده قرار ياصل هدف يجا به را يفرع هدف كه است نيا مهم    

  .بازدارند كماالت يسو به رفتن از و شوند
   است خوب و يضرور بلكه ست،ين بد تنها نه ايدن يها نعمت به دنيرس يبرا تالش.  
  : كه ميكن توجه ديبا فقط  
  .مينشو گناه مرتكب ايدن يها نعمت به دنيرس يبرا  
  .ميبمان باز داريپا يها ييبايز از كه مينباش ها آن سرگرم قدر آن و  
  ۱دين و زندگي  ۲درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۹

تـوانيم بـا  و از جهل و ناداني دور شويم و برمبناي سرمايۀ تفكر و انتخاب، ما ميتوانيم حقايق را دريابيم  بر اساس سرمايۀ تفكر و تعقل، ما مي  
  استفاده از سرمايۀ عقل راه رستگاري را برگزينيم و از شقاوت دوري كنيم.

  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۰
  :توان گفت در تفسير اين مصرع زيبا مي  
ميزانـي كـه  ها برابر با دستيابي به ساير اهداف نيز هسـت. بـه هاي ديگر نيز هستند و رسيدن به آن هاي زندگي دربردارندٔه هدف برخي هدف  

هاي خـود را  هاي زيرك و هوشمند هدف دهند. معموالً آدم هاي بيشتري را در درون خود جاي مي تر باشند، هدف ها برتر و جامع گونه هدف اين
  »با يك تير چند نشان بزنند.«كنند كه به قول معروف  اي انتخاب مي ونهگ به

  ۱دين و زندگي  ۲درس  * كاربرد: حيطه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۱
   ،تا فرستاد ما يبرا راهنما كتاب با همراه را يدلسوز و پاك انيشوايپ و امبرانيپ خداوند:  
  .دهند نشان ما به را سعادت راه    
  .كنند كمك ما به حق راه مودنيپ در و    
   ريخ به تا) علت( )يفطر( داد، قرار ما وجود در را آن از يزاريب و يزشت و يبد شناخت و آن به شيگرا و يكين و ريخ شناخت متعال، يخدا 

 دوسـت را عـدالت و نفـس عزت صداقت، چون يفضائل ما ۀهم كه روست نيا از ) معلول( .ميزيبپره يزشت و گناه از و ميآور رو يكين و
  )يزگري لتيرذ. (ميزاريب ظلم و اير نفس، حقارت ،ييدورو از و) دوستي لتيفض( ميدار

   خداوند:  
  .دهيآفر انسان يبرا است، نيزم و ها آسمان در آنچه    
  .است داده قرار او وجود در را ها آن از يمند بهره ييتوانا و    
  .است شده قائل اي ژهيو گاهيجا يهست نظام در انسان يبرا و )انسان ميتكر( داشته يگرام را انسان متعال ندخداو :دهد يم نشان ها نيا    
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  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲
داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايـش آن اسـت و  آنچه به شما( ، دعوت به انديشه شده است )آنچه به شما داده شده...(در آيۀ شريفۀ    

  )كنيد. آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است، آيا انديشه نمي
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * دانش: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۳

  ها: بررسي ساير گزينه  
  لي سخني از انسان نيست.اند، و : گياهان و حيوانات مورد بررسي قرار گرفته۱گزينۀ   
  : محدوديت اهداف حيوانات و گياهان نفي شده كه درست نيست.۲گزينۀ   
  : بيشتر به هدفمندي جهان و انسان پرداخته شده است.۴گزينۀ   
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴

  سـويِ او باشـد ، همۀ اعمال و افعـال مـا بايـد رو بـه)ربّ العالمين(ون خدا تدبيرگر امور جهان است اين عبارت قرآني بيانگر آن است كه چ  
  .)... نسكي... هللا(
  ۱دين و زندگي  ۱درس  * كاربرد: حيطه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

با توجه  ) ۱۹(سورٔه اسراء، آيۀ  ).شد خواهد داده پاداش باشد، مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و(  
  به اين آيه، راه رسيدن به اهداف اصيل و اخروي يعني طلب آخرت و تالش و ايمان بيان شده است.

 
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۶

ها در مورد حيوانات و گياهـاني كـه معمـوالً در  شود. آن (برنامه) از روز دوشنبه شروع مي وحش حياتهاي  يك سري جديد از برنامه ترجمه:  
  كنند، خواهند بود.  شرايط طبيعي زندگي و رشد مي

  ) موزه۴  ) جنگل۳  وحش ) حيات۲  ) درياچه۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱رد * درس متوسط * حيطه: كاربمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷

  .محافظت كندهاي خورشيد  هايش را در برابر اشعه پوشد تا صورت و چشم دار مي ترجمه: مجيد هميشه عينك آفتابي به چشم دارد و كاله لبه  
  محافظت كردن  )۴  ) بريدن۳  ) كاهش دادن۲  ) صدمه زدن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱د * درس متوسط * حيطه: كاربرمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۸

  . افزايش خواهد يافتميليون نفر  ۹۰ميليون نفر به  ۸۵ترجمه: جمعيت كشور ما در ده سال آينده از   
  ) نياز داشتن۲  ) رقابت كردن، مشابه بودن، هماهنگ بودن۱  
  ) نگه داشتن۴    ) افزايش يافتن، افزايش دادن۳  
  ۱زبان انگليسي  ۱* حيطه: دانش * درس متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹

  ، كيفش را برداشت و از اتاق بيرون رفت.در عوضترجمه: او به پرسش پاسخ نداد؛   
  ) ديگر۴  ) يكي ديگر۳  ) ديگر۲  جاي ) در عوض، به۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰

به نجـات او  اميديشدت مصدوم شد و پزشكان هيچ  تصادف رانندگي در نزديكي هتل ما اتفاق افتاد. يك پيرمرد بهترجمه: شب گذشته يك   
  نداشتند.

  ) اميد۴  ) كمك۳  ) استفاده، كاربرد۲  ) كار۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

  هاي نزديك كوهستان است. ها در جنگل كنند، اگرچه زيستگاه طبيعي اصلي آن زندگي مي دشتتري در اين گرگ خاكس ۱۰۰۰ترجمه: حدود   
  ) طبيعت۴  ) گروه۳  ) دشت، جلگه۲  ) (كره) زمين۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱دشوار * حيطه: دانش * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  شود. شهر بدل مي بخش تجاريدر  مركز توجهيش روشن است، (آن) برج به ها ترجمه: پس از غروب آفتاب، وقتي همۀ چراغ  
  ) ويراني۴  ) محافظت۳  ) موقعيت۲  ) توجه، دقت۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

و بـه هركـدام يـك وظيفـۀ  تقسيم كرديمآموزان را به ده گروه  دانشرسيد؛ بنابراين، ما  ترجمه: كار بسيار زيادي بايد در مدرسه به انجام مي  
  مشخص سپرديم. 

  ) انتخاب كردن۴  ) تقسيم كردن۳  ) شكستن۲  ) صحبت كردن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱دشوار * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  هاي نبرد است.  او سوغاتي از جبهه ديدٔه آسيبه در حال جنگ است و پاي ترجمه: كشور او در حال حاضر با بعضي از كشورهاي همساي  
  ) در معرض خطر ۴  ديده ) مصدوم، آسيب۳  ) تغييريافته۲  ) سوخته۱  
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  ترجمۀCloze Test:  
» ودينـاب«و ببرهاي جنوب چين در يـك وضـعيت  هستند، كه در اين ميان ببرهاي سوماتران در معرض خطر (انقراض)هر شِش گونۀ ببر 

كـس آن را  سال است كه هيچ ۲۵مدت  گيرند، زيرا به در نظر مي» شده تقريباً منقرض«قرار دارند. برخي از دانشمندان حتي ببر جنوب چين را 
ها توسط انسان اسـت، از آنجـايي كـه  هاي طبيعي آن زيستگاه نابوديها شكار و  در طبيعت نديده است. داليل اصلي براي كاهش جمعيت آن

ببـر در طبيعـت  ۳۸۹۰برند. اكنون تنها حدود  را براي جمع كردن چوب و ساختن جاده و خانه براي مردم از بين مي ها جنگلها)  (انسان ها آن
  كنند. زندگي مي

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵
  ) زنده۴  ) در معرض خطر (انقراض)۳  ) وحشي۲  ) خطرناك۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  ) صدمه زدن۴  نجات دادن) ۳  ) نابود كردن۲  ) محافظت كردن۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

  ها ) جنگل۴  ها ) شهر۳  ها ) برنامه۲  ) حيوانات۱  
 ترجمۀ درك مطلب:  

گيري غيرقانوني دارد. مسـئولين محلـي (در ايـن مـورد) از دولـت  جزيره در جنوب ايتاليا است و مشكالتي در زمينۀ ماهي ككاپري ي
گيران و گردشگران اجازٔه ورود بـه آن را  درست كنند كه ماهي» شدٔه دريايي منطقۀ حفاظت«يك  خواهند ها مي كنند. آن درخواست كمك مي

كنند. (براي اين كار) غواصـان  ها غيرقانوني است، جمع مي هاي سياه را كه خيلي ارزشمند هستند و برداشت آن نداشته باشند. غواصان صدف
هاي زيادي نياز اسـت  زند. سال شدت آسيب مي هاي مرجاني به ها و صخره سنگ به تختهكنند، كه  از چكش و حتي از مواد منفجره استفاده مي

هـاي  دالر قيمت دارد. مشكل اينجاست كـه رسـتوران ۲۴۰هاي مرجاني دوباره رشد كنند. در بازار سياه، هر كيلوگرم صدف سياه تا  تا صخره
 ۵/۷ها بيش از  آن .دستگير كرد ،كردند را كه در كاپري صدف سياه برداشت ميخرند. اخيراً پليس محلي دو گروه غيرقانوني  ها را مي محلي آن

 كيلو صدف سياه را در مدت چند ماه فروخته بودند.
   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

  درست است؟» شدٔه دريايي منطقۀ حفاظت«ترجمه: كدام گزينه در مورد   
  گيري غيرقانوني دارد. مورد ماهي) آن مشكالت زيادي در ۲  اي در جنوب ايتاليا است. ) آن جزيره۱  
 ) آن يك دولت محلي در ايتاليا است. ۴  توانند از آن ديدن كنند. ) آن مكاني است كه گردشگران نمي۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  گردد. مي........... بردر انتهاي متن به ...» ها آن«ترجمه: ضمير   
  اه ) ماه۴  ها ) رستوران۳  هاي سياه ) صدف۲  ها ) گروه۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  است؟ نادرستترجمه: كدام گزينه بر طبق اطالعات موجود در متن   
  هاي سياه بسيار ارزشمند هستند. ) صدف۱  
  هاي سياه در كاپري غيرقانوني است. ) برداشت صدف۲  
  كنند. هاي مرجاني خيلي سريع رشد نمي ) صخره۳  
 فروشند. ميهاي سياه را به غواصان  هاي محلي صدف ) رستوران۴  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۱

xازاي  بهاي  : اگر معادله۱نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۲نكتۀ   

  آيد. دست مي جهول، جواب معادله بهمعلوم بر ضريب م
  با توجه به نكات داريم:  

x x x x x x            5 1 7 3 5 7 3 1 2 4 2   
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۲

گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xله را صورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئ : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   
  كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي صورت سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده

axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  و تنها جواب اين نامند  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  كنيم و داريم: ا به نماد رياضي تبديل ميعبارت توصيفي ر  
m m m m m m             2 1 3 7 2 3 7 1 8 8   

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * استدالل : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۳
axصورت  نكته: معادله به   b  نامند و تنها جـواب ايـن  ادلۀ درجه اول ميمخالف صفر است، يك مع aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

  كنيم و با توجه به نكتۀ فوق داريم: ها را ابتدا ساده مي گزينه  
x)اين تساوي يك اتحاد است و معادله نيست.  ) x x x x x x            2 2 2 21 2 1 2 1 2 1 0   ۱: گزينۀ  0

xرجه اول نيست. با توجه به نكتۀ فوق معادلۀ د
x

  
  ۲: گزينۀ  12

x(xمعادلۀ درجه اول است.  ) x x x x x x x             2 2 21 2 1 2 1 1   ۳: گزينۀ  0
xمعادلۀ درجه دوم است.  x    2 21 1   ۴: گزينۀ  0

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۴
axصورت  : معادله به۱كتۀ ن   b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي ي و معلوم: در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساو۲نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  كمك شكل و تعادل در ترازو داريم: به  
x x xx x x            

7 14 284 1 15 4 15 1 14 472 2 2 7
2

   

  ۱ر رياضي و آما ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۵
xازاي  بهاي  : اگر معادله۱نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود، آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي جواب معادله بهمعلوم بر ضريب مجهول، 

xازاي  به    a              تساوي برقرار است، لذا: 2 a a a a                
74 2 3 2 2 3 11 4 3 3 4 11 3 7 3   
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  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۶
axصورت  : معادله به۱نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ميها را به سمت ديگر تساوي منتقل  : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۲نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  داريم:باال توجه به نكات  با  

( x ) x x x x x               
12 33 2 5 2 27 6 15 2 27 8 12 8 2   

  بنابراين مجموع جواب با معكوسش برابر است با:  
  3 2 9 4 13

2 3 6 6   

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * د كاربر: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۷
گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   

 كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي صورت سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده
axصورت  دله به: معا۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  بگيريم، داريم: xكنيم. اگر عدد موردنظر را  فرم توصيفي را به نماد رياضي تبديل مي  
(x ) (x ) x x x        2 5 3 2 2 10 3 6 4   

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد  :حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۸
گيـريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  نكته: در تبديل يك عبارت توصيفي به  

 كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي صورت سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده
xباشد، سن بنيامين  xماريا اگر سن       است، داريم: ۳۶ضرب سن اين دو برابر  است، لذا با توجه به اينكه حاصل 5

x(x ) x x    25 36 5 36   
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۹

a: اگر ۱نكتۀ    b  aگيريم  باشد، نتيجه مي 0  bيا  0  0.  
axصورت  : براي حل برخي معادالت درجه دوم به۲نكتۀ    bx 2 xهـا بـه فـرم  توان از روش تجزيه اسـتفاده كـرد و جـواب مي 0  و  0

bx
a

  باشند. مي  

  كنيم: ابتدا محيط و مساحت را محاسبه مي  
x x x  4 10   محيط 14
x x x x x x     2 22 2   مساحت 5

¡ï¡ïùx
x x x x x( x )

x /


         

 

2 2
0

5 14 5 14 0 5 14 0 14 2 85
  مساحت محيط  

  ۱اضي و آمار ري ۱درس  ۱فصل * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۰
xازاي  بهاي  : اگر معادله۱نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aيقي و اعداد حق bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي مجهول، جواب معادله به معلوم بر ضريب

  x  a            ريشۀ معادله است، لذا: 2 b b a (I)    2 0 2   
bxاكنون ريشۀ معادله    a 3 2   آوريم: دست مي را به 0

  
             

bx a aax a ax a x
(I) b a a
3 2 0 2 16 2 0 6 22 6 3   
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  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  وسطمت: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۱
گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   

 شود.كنيم تا به فرم يك معادله تبديل  سازي مي صورت سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده
axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي رف تساوي و معلوم: در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك ط۳نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  باشد، لذا: مي x2در نظر بگيريم، آنگاه حقوق يك مهندس  xاگر حقوق كارگر را   

x x x x x x /           
512 5 2 55 12 10 55 22 55 2 52   

  ميليون تومان است. ۵دس برابر پس حقوق مهن  
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۲

گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   
 كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي شده است را بر روي آن پياده صورت سؤال توصيف

axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

  در نظر بگيريم، آنگاه: xاگر توليد روز شنبه را   

  روز  شنبه  كشنبهي  دوشنبه  شنبه سه  چهارشنبه

x16  x8  x4  x2  x  ميزان توليد  

  بنابراين داريم:  
x x x x x x x        2 4 8 16 341000 31 341000 11000   

  بر است با:بنابراين تعداد توليد در روز چهارشنبه برا  
 16 11000 176000   

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۳
گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   

 كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده صورت
axصورت  : معادله به۲نكتۀ    b  نامند و تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

كنيم. بـا تقسـيم عـدد  ها را به سمت ديگر تساوي منتقل مي : در حل معادلۀ درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم۳نكتۀ   
  آيد. دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به

xبرابـر  Aشده توسط نفر  ذا تعداد خودرو فروختهگيريم، ل در نظر مي xرا  Bشده توسط نفر  تعداد خودروهاي فروخته    و تعـداد خـودرو  1
xبرابر  Cشده توسط نفر  فروخته    است، لذا: 3

x x x x x x           1 3 116 3 4 116 3 120 40   
  ۱و آمار رياضي  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۴

گيريم و عمليـاتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد موردنظر يا مجهول مسئله را  : در تبديل يك عبارت توصيفي به۱نكتۀ   
 كنيم تا به فرم يك معادله تبديل شود. سازي مي صورت سؤال توصيف شده است را بر روي آن پياده

axبه شكل  اي : معادلۀ درجه دوم معادله۲نكتۀ    bx c  2 است كه در آن  0   عدد ثابت است. cو  xضريب  x2 ،bضريب  0
اوي دهيد. اگر تس طوري كه شما چند عدد را حدس زده و درون معادله قرار مي هاي حل معادله روش حدس زدن است به : يكي از روش۳نكتۀ   

  ايد جواب يا ريشۀ معادله است. برقرار باشد يعني عددي كه حدس زده
  در نظر بگيريم، داريم: xكنيم. اگر عدد موردنظر را  عبارت توصيفي را به نماد رياضي تبديل مي  

x x 2 7 18   
  باشد. درست مي ۱ها در معادلۀ فوق گزينۀ  گذاري گزينه با جاي  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 
ابی

زشی
ار

 
فت

رش
پی

 
یلی

حص
ت

 
حلۀ

مر
 ۱ | 

شتۀ
ر

 
ات

ادبی
 و 

لوم
ع

 
انی

انس
  ۱۲

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ نۀگزي: پاسخ -۷۵

axاي به شكل  : معادلۀ درجه دوم معادله۱نكتۀ    bx c  2 است كه در آن  0   عدد ثابت است. cو  xضريب  x2 ،bضريب  0

x : اگر۲نكتۀ    a2  باشد وa  عددي مثبت آنگاهx a  ياx a .  
  الزاويه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع زاويۀ قائمه. : در مثلث قائم۳نكتۀ   
  كنيم. داريم: مساحت مربع و مثلث را محاسبه مي  

¡¡ùxxx x x
x
 

       


22 2 2 22 8 2 8 42 2 
   

  آيد: دست مي شده، قطر مربع از رابطۀ فيثاغورس به پس در مربع داده  
         

  ¡ ¡ ù
d

x x d d d
d

2 2 2 2 2 84 4 8
8
   

 
  اقتصاد ۱درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۷۶

  ها: بررسي ساير گزينه  
  رود.  وكار از بين مي شود و هزاران كسب در دنيا متولد ميوكار  روزانه هزاران كسب) ۱  
  توانند از شش سالگي عبور كنند. ها مي وكارها چندان آسان نيست به همين جهت تنها نيمي از آن مراقبت از كسب) ۲  
  شود. در ايران ساالنه بيش از صدهزار شركت ثبت مي) ۳  
  اقتصاد ۱درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۷۷

  ها: الف) بررسي ساير گزينه  
  وكاري قطعي نيست. سودآوري هيچ كسب) ۱    
  اين دو گزينه درست است. »الف«عبارت بخش ) ۴و  ۲    
  هاي اقتصادي دولت. وكار، اميد به سودآوري آن است، نه حمايت انگيزٔه الزم براي شروع كسب) ۳    
  شدن كارآفرين اشاره دارد. به عوامل موفق ۲گزينۀ  »ب«قسمت   
  اقتصاد ۱درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۸

  ها:  بررسي ساير گزينهالف)   
  دهد.  هيچ كارآفريني بدون توجه به سود و زيان فعاليت اقتصادي انجام نمي) ۱    
  خطرپذيري هميشه بخشي از كارآفريني است.در همۀ انواع كارآفريني، احتمال ضرر و زيان وجود دارد و ) ۲    
  گذاري جديد دارند كه ديگران فاقد آن هستند.  كارآفرينان شجاعتي براي شروع يك سرمايه) ۴    
هاي ابتكار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع كردن عوامل مختلف در كنار هم، كـاال يـا  خواهد كارآفرين باشد، بايد مهارت كسي كه ميب)   

  وكار را زنده نگه دارد. اتي را توليد كند. به همين دليل كارآفريني به تالش و كار زيادي نياز دارد تا كسبخدم
  اقتصاد ۱درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۷۹

  )اي فكري با كارآفرين موفق تركيه هم(هند. د آموزند و خود را با شرايط بازار وفق مي يادگيرنده: از كارشناسان، همكاران و مشتريان مي  
آوردن (انـدازي كننـد.  اقتصـادي جديـدي را راه  آورند تا فعاليت شان را با شجاعت و تدبير، به ميدان مي نامي انداز و خوش پذير: پس ريسك  

  )سرمايه و اعتبار براي توليد محصولي جديد
  )آينده در اقتصادي مناسب جايگاه آوردن دست به به اميد( هستند. اقتصادي موفقيت به دلگرم و مطمئن اما هستند، بين واقع كارآفرينان بين: خوش  
  )وپنجه نرم كردن با مشكالت و توانايي حل مسائل و مشكالت دست(پرانگيزه: نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله را دارند.   
  اقتصاد ۱درس : دانش * طهيحمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۰

مربـوط بـه  »ج«بودن كارآفرينان است. توضـيح عبـارت  »پرانگيزه«مربوط به  »ب«درست هستند. توضيح عبارت  »ه«و  »الف«هاي  عبارت  
  بودن است. »دهنده سازمان«با مرتبط  »د«است و توضيح عبارت  »نوآوري«
  اقتصاد ۱درس دانش *  :طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۱

  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  شود، نه نيروي كار. اجاره به صاحب زمين پرداخت ميالف)   
  هاي توليد برابر نيست. درآمد هميشه با هزينهب)   
افتـد كـه  مـيشده در اين عبارت، براي نشان دادن سود است، سود زمـاني اتفـاق  هاي توليد است و تساوي آورده دهندٔه هزينه نشان C) د  

  هاي توليد از درآمد كمتر باشد. هزينه
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  اقتصاد ۱درس : كاربرد * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۲
, , , , , 120 000 140 000 16 800 000 000   

( , , ) ( , , ) , , , , , , , , ,      12 120 000 000 12 300 000 000 4 130 000 000 6 360 000 000 15 530 000   هاي توليد هزينه 000
  هاي توليد؛ سود: آن برابر است با تفاضل ميان درآمد و هزينهبا توجه به بيشتر بودن درآمد، كارگاه توليد سودده است و ميزان سود   

( ), , , , , , 16 800 15 530 1 270 000 000 1 270  
  اقتصاد ۱درس : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۳

دادن  ان و در سراشـيبي قـرارنوع ها درست نيست و منجر به ظلم به هم در رابطه با درآمدهاي نامشروع هستند كه انجام آن ۴و  ۲هاي  گزينه  
  هاي توليد. شود، نه كاهش هزينه نيز منجر به افزايش درآمد مي ۱شده در گزينۀ  كارهاي مطرح اقتصاد جامعه خواهد شد. راه

  اقتصاد ۱درس : كاربرد * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۴
هاي خريد وسـايل  ، كه همان هزينهXهاي توليد بايد با  ، بنابراين مجموع هزينه»درآمد هاي توليد  هزينه«زيان توليدكننده مساوي است با   

  مشخص شود؛ پس: Xكم شده و مساوي با زيان قرار داده شود تا مقدار آن از توليد است، جمع شود، سپس درآمد 
  

kÃ²¼U ÁIÀï¾¹ÄqÀ oÄIw ½I¬nI¨ ¾à º¯Iw ½à nI]H·Ho¬nI¨ ¡¼£e ½k¹¹¨kÃ²¼U k¶Anj
(x ( ) ) ,     571 14 54 672 1 630 423  

  (x , ) ,1 999 1 630 423 
  x , ,1 999 1 630 423 
 x ,1 999 2053 

x , 2053 1 999 
   x ۵۴هاي خريد وسايل توليد  هزينه

  اقتصاد ۲درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۵
  اقتصاد ۲درس : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۶

  ها: بررسي ساير گزينه  
  وكار شراكت است.  با توجه به تقسيم سود و زيان، نوع اين كسب) ۱  
  شوند. وكار مستقلي محسوب نمي نيستند بلكه كار براي ديگران است و كسب وكار شخصي يا كسب اين دو گزينه اصالً كارآفريني) ۳و  ۲  
  داقتصا ۲درس : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۷

موقع كار يا  ها و دعاوي مسئوليت نامحدود دارد و خود بايد پاسخگوي تعهداتش مبني بر تحويل به وكار شخصي در زمينۀ بدهي صاحب كسب  
  محصوالت باشد.

  اقتصاد ۲درس : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۸
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ر شراكتي نامحدود است. وكا مسئوليت شركا در كسب) ۱  
  وكار شخصي است. گيري از مزاياي كسب آزادي عمل و سهولت در تصميم) ۲  
  هاي آن نسبتاً اندك است.  وكار شخصي آسان و هزينه اندازي كسب راه) ۴  
  اقتصاد ۲درس : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۹

  گيري است.  وكار شركت است كه يكي از عيوب آن، تأخير در تصميم هاي كسب ژگيالف) داشتن هويت مستقل، از وي  
تر است؛ چراكه يكي از مزاياي آن، امكان افـزايش سـرمايه و تـأمين مـالي  تر اقتصادي، مناسب هاي بزرگ وكار شركت براي فعاليت ب) كسب  

  بانكي است.
  اقتصاد ۲درس دالل * : استطهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۰

تر است، پس مالك محصول نهايي نيز همين يك نفر خواهند بـود و تمـام  برادر بزرگ )تجهيزات و كارگاه(با توجه به آنكه مالك عوامل توليد   
  وكار شخصي است. سود نيز متعلق به اوست؛ پس نوع اين كسب

 
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس : دانش * طهيح*  ساده: * ؤالس مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۱

  .اند آمده يدرس كتاب در ناًيع و درست ها نهيگز ريسا. شود يم دهيد يكم يفارس ريغ واژگان هشد آورده اتياب در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس : دانش * طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۲

  :اه نهيگز ريسا يبررس  
  .ستين كهنه ٔهواژ »خاطر«: ۱ ۀنيگز  
  .است يادب نكات به مربوط ها هيآرا از استفاده :۳ ۀنيگز  
  .ديآ ينم شمار به يخيتار دستور كاربرد »ميبود كرده سفر هم با«:  ۴ۀ نيگز  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس : دانش * طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹۳
 آن سبك نييتع و اثر يۀما درون فهم و يادب نكات به مربوط عبارات در ليتمث از يريگ بهره ،يادب و يزبان يقلمرو در ييمعنا ياه شبكه كاربرد  

  .شود يم يبررس نوع نييتع و يريگ جهينت گام در
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۴

گويـد  شود و مي همچنين تشبيه مرجّح (تفضيلي) در بيت ديده مي -)آفتاب مانند   آسا آفتاب. (تابد يم آفتاب مانند شب در اري يرو:  هيتشب  
  »روي تو از ماه و پروين زيباتر است.«
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۵

  .شود ينم ي ديدهتضاد اتكلم انيم تيب نيا در  
  :ها نهيگز ريسا تضاد يبررس  
  رفتن و آمدن: ۳ ۀنيگز  گرم و سرد: ۲ ۀنيگز    پختگان و طبعان خام: ۱ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۶

  :ها نهيگز ريسا ينادرست يبررس  
  .است »مانيپ« يمعنا به نجايا در عهد: ۱ ۀنيگز  
  .شود يممعنا  »زده لب بر نشان« هرمُ: ۲ ۀنيگز  
  .دهد يم »نيسرزم« يمعنا لكمُ: ۴ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۷

  .دارد يتركمش مفهوم ۲ گزينۀ با كه است قناعت ال،ؤس صورت تيب در شاعر مدنظر يمعنا  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۸

  .است يهيتشب اضافۀ ،»تيعنا سايۀ« و معشوق از مصرحه رٔهاستعا ،»خوبان آفتاب«  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۹

  .است معشوق برگشت خواستار همچنان شاعر ، ۲ۀ نيگز در كهي حال در ،سپارد يم ريغ به را او و رهاند يم خود از را معشوق الؤس ورتص تيب  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۰

  .هستند ييغنا ميمفاهداراي  اتياب ريسا. شود شروع كم نيسن از ديبا تيترب كه كند يم اشاره مفهوم نيا به شاعر تيب نيا در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۱

  .هستند يفارس ريغ كلمات يهمگ نيطن/ رواق /خطاب/ هاتف  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  استدالل: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۲
 در. اسـت كـار نيبهتر كند، ينم يكمك گوو گفت و كالم كه ييجا در سكوت يگاه كه دارد اشاره مفهوم نيا به گلستان از هشد انتخاب عبارت  
  .ندك سكوت حداقل كه داده حيترج كند، استدالل يخوب به بود نتوانسته بحث مقام در نكهيا ليدل به دار نيد فرد نجايا
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۳
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  ي.استعار نه ،است يهيتشب ۀاضاف »زلف ابر«: ۱ ۀنيگز  
  .ستين قمر و ابر ييمعنا ۀشبك در »خسته«: ۲ ۀنيگز  
  .دشو يم يبررس يزبان قلمرو در كلمات يمعنا: ۴ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح* ساده : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۴
  .دارند تضاد هم با »بينش و فراز« كلمات  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  استدالل: طهيح* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۵
  .است يانتزاع يميمفاه يدارا ها نهيگز ريسا و باشد يم ينيع و يحس ،يظاهر يها هيتشب م،يمفاه و ها هيتشب تيب نيا در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  دانش: طهيح* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۶
درسـت اسـت،  (اين مطلب از لحاظ علمي نيز .شود يم يبررس يزبان و يادب يقلمرو دو هر در كلمات انيم ييمعنا ۀشبك ي،درس كتاب مطابق  

  بي است.)زيرا اگر از دريچۀ واژگاني نگاه كنيم، مربوط به قلمرو زباني و اگر آرايۀ تناسب (مراعات نظير) را در نظر بگيريم، مربوط به قلمرو اد
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  دانش: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۷
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * السؤ مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۸
  :ها نهيگز ريسا در ها هيكنا يبررس  
  .است رفتن خطا از هيكنا »بردن تركستان به ره«: ۱ ۀنيگز  
  .است كردن فراموش از هيكنا »مهر از كردن پاك دل«: ۲ ۀنيگز  
  است. نشدن گردانيرو و مانيپش از هيكنا »دنيمتاب عنان«: ۳ۀ نيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۹
  .ندارد مفهوم نيا با يتناسب ۱ ۀنيگز تيب اما ،دارد اشاره معشوق به تنها يدواريام به ها نهيگز همۀ  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۰
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  ۱تاريخ  ۱درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۱

  باشد كه فرد يا جامعه از سر گذرانده است.  گاهي منظور از تاريخ، مجموعۀ حوادث و رويدادهايي مي  
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد  :يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۲
پردازد و علل و نتايج افكار و اعمال پيشـينيان را  ها در گذشته مي ها و جامعه هاي مختلف زندگي انسان  تاريخ، علمي است كه به مطالعۀ جنبه  

  كند. بررسي و تحليل مي
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۳
  موارد الف و د صحيح هستند.  
  ها را بايد با استفاده از شواهد و مدارك شناخت. طور مستقيم درك كرد، بلكه آن ها را به توان آن صورت صحيح مورد ب: نمي  
  صورت صحيح مورد ج: مجزا و مستقل نيستند و با يكديگر رابطۀ علت و معلولي دارند.  
  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح وسطمتمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۴
تدريج توجه انسان به ثبت و نگارش رويدادهاي عصـر  هزار سال پيش، به ۵علم تاريخ پيشينۀ بسيار كهني دارد، پس از اختراع خط در حدود   

  خويش جلب شد. 
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۵
  هزار سال قدمت دارد. ۴اي به خط كهن مصري است كه بيش از  نوشته متن تاريخي كه تاكنون كشف شده، سنگترين  قديمي  
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۶
  رش اخبار و رويدادهاي مهم دارد.ها) در زمان ساسانيان، داللت بر عالقۀ ايرانيان به ثبت و نگا نامك ها (خداي نامه تدوين خداي  
  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۷
  نگاري در مفهوم كامل آن، از قرن پنجم پيش از ميالد در يونان باستان و با ظهور هرودت، كه پدر تاريخ لقب گرفت، آغاز شد. تاريخ  
  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح ساده*  مشخصات سؤال: ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۸
  برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه، تأثير مهمي بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است.  
  ۱تاريخ  ۱درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۹
  نگاري نوين است. به تاريخمربوط » ه«و » د«موارد   
  ۱تاريخ  ۱درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۰
ها، نتايج و آثار گوناگون حوادث تاريخي را نيز بررسي و  ها، علت كند، بلكه زمينه نگاري نوين، فقط رويدادهاي گذشته را ثبت و نقل نمي تاريخ  

اي مثال امروزه پژوهشگران تاريخ، براي بررسي واقعۀ مهمي مانند سقوط ساسـانيان، فقـط بـه توصـيف مـاجراي كند؛ بر تجزيه و تحليل مي
هـاي سياسـي، نظـامي،  ها و علت تر، زمينه كنند، بلكه در ابعادي وسيع هايي كه ميان سپاه ساساني و اعراب مسلمان رخ داد، اكتفا نمي جنگ

  كنند.  راه پيامدهاي گوناگون آن، بررسي و تحليل مياقتصادي و اجتماعي اين واقعه را به هم
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۱
كنند، مانع از بيراهه رفتن پژوهشگر  ها عالوه بر آنكه هدف پژوهش را مشخص مي هر پژوهش علمي نيازمند يك يا چند پرسش است. پرسش  

  شوند.  ژوهش مياز مسير درست پ
  ۱تاريخ  ۱درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۲
ترتيب، نخستين، سومين و پنجمين مرحله از مراحل پژوهش در علم تاريخ مربوط به انتخاب موضوع، شناسايي منـابع و تحليـل و تفسـير  به  

  اطالعات است.
  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح متوسط*  مشخصات سؤال: ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۳
هاي خاصي هستند. درواقع كار  ها و مهارت اي نيست و مورخان براي انجام اين كار، نيازمند روش تحليل و تفسير رويدادهاي تاريخي كار ساده  

اي گذشـته را  گونه و مداركي هستند كه بهدنبال شواهد  مورخان شباهت بسياري به كار كارآگاهان پليس دارد. كارآگاهان و مورخان، هر دو، به
  بازسازي و تفسير كنند. 

  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۴
بـارت ع انـد. بـه وقوع آن، نوشته شـده  ترين زمان به شود كه در زمان وقوع حادثه يا نزديك منابع دست اول يا اصلي، به همۀ آثاري گفته مي  

اند. عالوه بر منـابع مكتـوب، تمـامي آثـار  اند يا شرح ماجرا را از شاهدان واقعه شنيده ديگر، نويسندگان اين منابع، خود ناظر رويدادها بوده
، منبـع جـاي مانـده اسـت اي كه از گذشته به ها و هر وسيله ها، سكه نوشته نگارها و سنگ باستاني و تاريخي، شامل بناها، ابزارها، اشيا، سنگ

  شوند. دست اول محسوب مي
  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۵
  كند. انسان را به مطالعۀ سرگذشت اقوام گذشته دعوت كرده، تاريخ را منبع معتبر كسب شناخت و تفكر معرفي مي كه بسياري از آيات قرآن  
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  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۶
 (ترسيم و توصيف) است. GERAPHY (زمين) و geo جغرافيا شامل كلمات  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۷
 عنوان جايگاه انسان تعريف كرد. دانشمند يوناني ارائه شد. او جغرافيا را علم مطالعۀ زمين به بار توسط اراتوستن واژٔه جغرافيا براي اولين  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۸
هاي طبيعي و انساني  كند با ويژگي مك ميدانان اعتقاد دارند جغرافيا آن قسمت از دانش بشري است كه به انسان ك امروزه بسياري از جغرافي  

 محيط آشنا شده و از آن در جهت بهبود زندگي خود استفاده كند.
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۹
 ها: بررسي ساير گزينه  
 هاي فرعي جغرافياي طبيعي است. جغرافياي زيستي از شاخه  
  باشد. اي از مطالعات شهري و روستايي مي اي شهري و روستايي شاخهجغرافي  
 شناسي و مربوط به جغرافياي انساني است. اي از جمعيت جغرافياي جمعيت، شاخه  
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۰
هاي جغرافياي طبيعي است كه از علم  ا علوم فضايي ارتباط دارد و ژئومورفولوژي از شاخهاز فنون جغرافيايي است كه ب GISسنجش از دور و   

  برد. شناسي بهره مي زمين
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۱
 ها: بررسي ساير گزينه  
 هاي جغرافياي انساني است. مطالعات شهري از شاخه) ۱  
 هاي جغرافياي انساني است. شناسي از شاخه انسان) ۲  
 اند. هاي جغرافياي انساني همگي از شاخه) ۴  
  جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۲
با افزايش ارتفاع در حوزٔه علم هواشناسي  هاي جغرافيايي در معيشت يك منطقه در حوزٔه جغرافياي اقتصادي، كاهش دما بررسي تأثير پديده  

  شود. و استفاده از علم آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزٔه فنون جغرافيايي بررسي مي
  جغرافياي ايران ۱درس * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۳
شود و حاكي از نگاه سودجويانه انسان به محيط  ي انسان در محيط محسوب ميگسترش مناطق مسكوني در نقاط مرتفع زاگرس عملكرد منف  

 باشد. و دو مورد ديگر بيانگر رابطۀ صحيح انسان با محيط مي است
  جغرافياي ايران ۱درس * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۴
هاي محيطي در نظر گرفته  ها و محدوديت جانبه توان ها با نگاه همه ها است. در تمام گزينه دهجانبه و جامع به پدي معني نگاه همه ديد تركيبي به  

  كه بيانگر عملكرد منفي انسان در محيط و بدون در نظر گرفتن همۀ جوانب است. ۲جز گزينۀ  شده است به
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۵
  آيد. وجود مي محيط جغرافيايي از تعامل بين محيط طبيعي و انساني به  
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۶
  ت نادرست:ابررسي عبار  
دان با ديـد تركيبـي يـا  غرافيشود ج هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب مي گيري محيط چگونگي شكل) ب  

  .كند نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يكديگر عمل مي كل
  جغرافيا با ساير علوم ارتباط دارد و اين ارتباط دو سويه است.  )ج  
 جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۷
  ها ازمفاهيم اصلي جغرافيا نيستند. از مكان و ارتباط متقابل انسان با محيط. ساير گزينه ندمفاهيم اصلي جغرافيا عبارت  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۸
 اين موضوع با مفهوم ارتباط متقابل انسان با محيط مرتبط است.اشند كه ب ميانسان و محيط دو عامل مهم در جغرافيا  )الف  
ريزد. اين موضوع در مفهوم ارتباط متقابل انسـان بـا محـيط  اي متعادل است كه با ورود انسان اين تعادل بهم مي محيط طبيعي مجموعه )ب  

  شود. بررسي مي
 گويند. شود كه به آن مكان مي هاي معيّني انجام مي هاي انسان در محل تمفهوم ديگر دانش جغرافيا مكان است. بسياري از فعالي )ج  
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 جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۹
  بررسي ساير موارد:  
  شود. استخراج نفت و گاز عملكرد مثبت تلقي نمي  
 ها است. پاشي مربوط به بيابان مالچ  
 آبي مربوط به ناحيۀ كوهستاني است. قتوليد بر  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴۰
  كمك انسان آمده و سبب شده است كه انسان در محيط، تأثير بسياري بگذارد. هاي اخير، فناوري به در دهه  

 
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۱
  .گويند آن، كنشگر مي ٔهدهند دهد، كنش و به انجام در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي  
  قلب و...شوند، مانند ضربان  شود كه كنش محسوب نمي نكته: كارهاي مرتبط با انسان شامل موارد پزشكي و امثال آن نيز مي ■  
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۲
دارد كه آن را از فعاليـت  ييها ويژگيكنش . گويند آن، كنشگر مي ٔهدهند دهد، كنش و به انجام در علوم انساني به فعاليتي كه انسان انجام مي  

   .كند مخلوقات ديگر متمايز مي
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ زينۀگ: پاسخ -۱۴۳
شود. سخن گفتن يك كنش است. اگـر مـا  اي كه بدون آگاهي انجام نمي گونه آدمي است، به آگاهياست، يعني كنش وابسته به  آگاهانهكنش،   

توانـد بـا آن  رو، فردي كه به زباني آگاهي ندارد، نمي مانيم. ازاين مي ها از دست بدهيم، از گفتار باز آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آن
   .زبان سخن بگويد

  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۴
موارد به  ۀو آيا افراد در هم ر)(خي گيرد؟ هميشه بر اساس آگاهي صحيح صورت مي ها گيرد. آيا كنش انسان تا آگاهي نباشد كنشي صورت نمي  

  (خير) خبرند؟يشان توجه دارند و از آن باها آگاهي موجود در كنش
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۵
س از برگشت از دبيرسـتان، بهتـر اسـت ابتـدا براي شما پيش آمده كه در انجام كاري، بر سر دو راهي قرار گرفته باشيد. مانند اينكه پ حتماً  

ي كـنش انسـاني را نشـان ها ، يكي از ويژگيها استراحت كنيد و بعد تكاليف درسي خود را انجام دهيد يا برعكس. قرارگرفتن بر سر دو راهي
  ارادي بودن كنش دهد. آن ويژگي كدام است؟ مي

  ۱شناسي  جامعه ۱درس * نش دا: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۶
وه بـر الشود، پس براي انجام كنش، عـ انسان نباشد، انجام نمي اراده و خواستانسان وابسته است؛ يعني تا  ٔهارادكنش، ارادي است. كنش به   

   .زيرا ممكن است فردي به كاري آگاه باشد؛ ولي تصميم به انجام آن نگيرد ،انسان نيز ضروري است ٔهارادآگاهي، 
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴۷
آن است كه بسته شدن ناخودآگاه چشم اين ويژگي را ندارد، به همين دليل كنش محسوب ارادي بودن هاي كنش  زيرا يكي از ويژگي خير   

  شود. نمي
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * انش د: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴۸
انجـام  قصـد و هـدف خاصـيتوان از هر كنشگري پرسيد؛ زيرا فعاليت انسان بـا  كنش، هدفدار است. پرسش چرا چنين كاري كردي؟ را مي  

آب  ايخواهد از شـنيدن صـد رود؛ قصد ماهيگيري دارد يا مي اي مي شود؛ اگرچه ممكن است هميشه به آن نرسد. فردي كه كنار رودخانه مي
  ... .خواهد شنا كند يا لذت ببرد، شايد هم مي

  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۹
و اطالع از كاري اشـاره دارد، بـه ويژگـي  آگاهيچون به كسب  رجوع به كاتالوگ و راهنماي مودم براي آشنايي و فهم نحؤه كاركرد آن  ■  

  شود. مرتبط مي نه بودنآگاها
، زيرا انسان بايد تصـميم بگيـرد كـه از ميـان كارهـا بـه ارادي بودن كنش تر نسبت به كار مهم در زندگي روزمره  پرداختن به كار مهم ■  

  يك بپردازد. كدام
  كند. ها اشاره مي ؤال، زيرا به نداشتن آگاهي براي پاسخ دادن به سآگاهانه بودن كنش بازماندن از پاسخ در روز امتحان  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۰
  ! از لقمان حكيم پرسيدند؛ حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند  
  اشاره دارد. پيامدهاي كنشعبارت باال به   
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  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۱
  :پيامدهاي اراديخصوصيات  ■  
 .افراد انساني؛ يعني خود كنشگر يا افراد ديگر وابسته است ٔهبه اراد) ۱    
 .خودشان، كنش هستند) ۲    
  .دند يا نشونيعني ممكن است انجام بشو) احتمالي هستند، ۳    
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * ؤالس مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۲
  الف: درست  
  ب: درست  
تواند  كار او اجازه خواستن از معلم است. معلم نيز در صورتي مي معنايآورد،  مي الس، دست خود را باالآموزي در ك وقتي دانش ج: نادرست   

  .او را دريابد معناي كنشبه او پاسخ مناسب بدهد كه 
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳
  . اند طبيعي كنش ۀها را اراده كند؛ بلكه نتيج زم باشد كنشگري آنال، كنش نيستند كه (غيرارادي) پيامدهااين دسته از   
دليـل  بـه هـا دهند و از انجام برخي كـنش آن انجام مي يپيامدهاي ارادي و غيرارادي خود را با توجه به ها در بسياري از موارد، آدميان كنش  

   .كنند پيامدهاي نامطلوبشان خودداري مي
  : اشاره به عواقب و پيامدهاي كنش انساني دارد.آدمي در گرو عمل خويش است  
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۴

  كنش
  پيامدهاي ارادي

  پيامدهاي غيرارادي
  ديگري ٔهوابسته به اراد  كنشگر ٔهوابسته به اراد

  تندرستي مورد تحسين ديگران قرار گرفتن  اي شدن اي و ورزشكار حرفه ورزش حرفه  ورزش كردن
 آسيب و بيماري براي خود و ديگران مورد نكوهش ديگران قرار گرفتن  ترك يا معتاد شدن به آن سيگار و قليان كشيدن

  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۵
دارد و اينكه بايد با توجه به عواقب و آثار هر كنشي چه ارادي و چه غيرارادي دست بـه انجـام  پيامدهاي كنش انسانيشده اشاره به  بيت ذكر  

  آن بزنيم.

 

  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ زينۀگ: پاسخ -۱۵۶
 علم منطق ابزاري در خدمت تمام علوم است، زيرا تمام علوم به تعريف و استدالل نياز دارند.  
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۷
  شود. يم ميدانش بشري به دو حيطۀ كلي تصور و تصديق تقس  
  منطق ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۸
آن پيش از پرداختن به مبحث تعريف الزم است با نكاتي دربارٔه مفاهيم و الفاظ آشنا شويم و پيش از ورود به مبحث استدالل با قضيه و اقسام   

 آشنا شويم.
  منطق ۱درس * دانش : حيطه*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۹
الزاويه و مانند آن است، اما آنچه بيرون از عالَم ذهن است، تصور نيست.  درك ما از واژگان يا حقايقي مثل سيمرغ، درخت، مثلث قائم» تصور«  

يفتيم، يك مثلث ترسيم شده در ). حتي تصوير مثلثي كه ممكن است به ياد آن ب۴و  ۲هاي  چه مثلث خارجي باشد و چه واژٔه مثلث (رد گزينه
  ).۳خارج از ذهن است و تصور نيست (رد گزينۀ 

  منطق ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۰
  هاي تجاري ترغيب مخاطب به خريد كاال يا خدمتي خاص است. هدف تمام آگهي  
  ها. نه همۀ آنهاي تجاري نوعي استدالل هستند،  : اغلب آگهي۱گزينۀ   
  هاي تجاري داراي مغالطه نيستند. : لزوماً اغلب آگهي۲گزينۀ   
 تر مغالطات را تشخيص دهيم و فريب نخوريم. تر و دقيق كند كه سريع : علم منطق كمك مي۴گزينۀ   
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۱
شود، اما مواد الزم براي ساختن اين بنا را بايد از علوم ديگر تهيه كرد. براي رسيدن به  بناي فكري مستحكمي ميعلم منطق باعث پديد آمدن   

هاي معلوم مواد الزم براي سـاختن بنـاي  كمك استدالل اقدام نماييم. تصديق هاي معلوم شروع كنيم و به هاي مجهول بايد از تصديق تصديق
ري فراهم شوند. ارائۀ خود استدالل هم كار علم منطق نيست بلكه در منطق روش صحيح اسـتدالل كـردن فكري هستند و بايد از علوم ديگ

  شود تا از استدالل اشتباه پرهيز كنيم. بيان مي
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  منطق ۱درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۲
اشد و اوصافي را به چيزي نسبت دهيم يا از آن سلب كنيم. از آنجا كـه دانـش اي است كه در آن حكم و قضاوت وجود داشته ب تصديق جمله  

» ب«و » الـف«شود، هر عبارت معناداري كه تصديق نباشد، تصور اسـت. در عبـارت  بشري تنها به دو حيطۀ كلي تصور و تصديق تقسيم مي
يان شده، درست است يا نادرست. همچنـين چيـزي در ايـن توان قضاوت كرد آنچه در اين عبارات ب حكم و قضاوتي در كار نيست، يعني نمي

  هاي تصديق را دارا هستند. تمام ويژگي» د«و » ج«عبارات به چيز ديگري نسبت داده نشده يا از آن سلب نشده است. در مقابل، موارد 
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۳
شـوند،  شـروع مـي» چـرا«شود و در پاسخ به سؤاالتي كه با  شوند، تعريف يك تصور مطرح مي آغاز مي» چيست«تي كه با در پاسخ به سؤاال  

  ها به منطق مربوط است. ). به هرحال بررسي درستي اين پاسخ۴و  ۱هاي  شود (رد گزينه استدالل براي اثبات يك تصديق بيان مي
تـوان گفـت:  بيان شود. مثالً در سؤال از چيستي انسان، مـييا يك تصديق اند در قالب يك تصور تو است و مي» تصور«: پاسخ حتماً ۲گزينۀ   

  اين عبارت يك تصور است.». حيوان ناطق«
  منطق ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۴
هاي جلـوگيري از خطـاي  از پيش نيازمند علمي هستيم كه شـيوه ها و حجم انبوه اطالعات صحيح و غلط، بيش امروزه با فراگير شدن رسانه  

  انديشه را به ما آموزش دهد.
شود، ولي اين به معني نيـاز بيشـتر بـه  تر مي ها، نياز به منطق پررنگ هاي آن ها و استدالل : اگرچه با پيشرفت علوم و افزايش تعريف۱گزينۀ   

  شود. علمي و تحصيلي مي منطق در زندگي روزمره نيست بلكه مربوط به فضاي
  اند. هاي تجاري استداللي براي ترغيب به خريد كاال بوده رسد در گذشته نيز اغلب آگهي : به نظر مي۳گزينۀ   
  تر شدن فلسفه در زندگي انسان كنوني نسبت به انسان گذشته نداريم. : دليلي بر پررنگ۴گزينۀ   
  منطق ۱درس * استدالل : طهحي*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۵
  اند. دانان قواعدي را كه بايد رعايت كنيم تا دچار خطاي فكري يا اصطالحاً مغالطه (سفسطه) نشويم، مشخص كرده منطق  
  طور كامل موفق به اين كار شود. طور نيست كه به : منطق در پي جلوگيري از خطاي انديشه است، ولي اين۱گزينۀ   
  اند. شمارند، طبعاً هر خطايي را بررسي نكرده اند خطاهاي ذهني را بررسي كنند، ولي چون اين خطاها بي : آنان كوشيده۲گزينۀ   
  تركشان منجر به مغالطه شود. بندي شده، مغالطه هستند، نه اينكه اموري باشند كه عدم : خود اين امور دسته۳گزينۀ   
  منطق ۱درس * دالل است: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۶
  كند تا از استدالل اشتباه پرهيز نماييم. كند و به ما كمك مي منطق در حيطۀ استدالل، روش صحيح استدالل كردن را بيان مي  
  .شود آورد، نه منطق. البته به كارگيري منطق باعث استحكام بناي فكري مي كند و بناي فكري پديد مي : اين انسان است كه فكر مي۱گزينۀ   
  هاي مجهول. كند، نه خود تصديق هاي مجهول را بيان مي : روش صحيح رسيدن به كشف و شناخت تصديق۳گزينۀ   
دهند و اين دو در سراسر زندگي كاربرد دارند، اما حيطۀ  كردن صحيح، بخشي از گفتار روزانۀ ما را تشكيل مي آوري و تعريف : استدالل۴گزينۀ   

دنبال تصـوري از چيسـتي  رود، زيرا گاهي به دنبال چرايي و حكم و قضاوت نيستيم و فقط به ندگي به كار نمياستدالل به تنهايي در سراسر ز
  آيد. به كار مي» تعريف«كاربردي ندارد و فقط » استدالل«واقعيت، هستيم كه در اين موارد،  يك شيء فارغ از نسبت آن با واقعيت يا عدم

  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۷
اي است كه در آن حكم و قضاوت وجود داشته باشد و اوصافي را به چيزي نسبت دهد يا از آن سلب كند. يـك جملـه بـا فعـل  تصديق جمله  

جملۀ كاملي تشكيل دهـد،  تواند همراه يك نهاد، تواند بدون مسند، معناي كاملي داشته باشد، اما يك فعل غيراسنادي ناگذر مي اسنادي نمي
چيزي  كند كه او چه جملۀ كاملي نيست و اين سؤال را ايجاد مي» او است«حتماً اسنادي است و معناي ديگري ندارد، بنابراين » است«اما فعل 

  يا چه كسي است؟
» او وجود داشت«يعني » او بود«نابراين است، ب» وجود داشتن«عالوه بر معناي اسنادي، يك معناي غيراسنادي دارد كه معادل » بود: «۲گزينۀ   

  شود. كه يك جملۀ خبري كامل است و تصديق محسوب مي
كه يك جملۀ » او رفت«يعني » او شد«است، بنابراين » رفتن«عالوه بر معناي اسنادي، يك معناي غيراسنادي دارد كه معادل » شد: «۳گزينۀ   

  شود. خبري كامل است و تصديق محسوب مي
كه » او چرخيد«يعني » او گشت«است، بنابراين » چرخيدن«عالوه بر معناي اسنادي، يك معناي غيراسنادي دارد كه معادل » گشت: «۴گزينۀ   

  شود. يك جملۀ خبري كامل است و تصديق محسوب مي
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۸
اي اسـت  كمك استدالل، به كشف تصديق مجهول دست يابيم. تصديق جمله هاي معلوم به ل بايد از تصديقهاي مجهو براي رسيدن به تصديق  

اي از كلمات تشكيل شده و درك ما از هر كلمه معموالً نوعي تصور است، بنابراين هر تصديقي  كه در آن حكم و قضاوت وجود دارد و هر جمله
» تعريف«نياز به تعريف باشند، از  ر معلوم است، اما اگر تمام تصورهاي مورد استفاده بديهي و بيخود نيازمند كنار هم قرار گرفتن تعدادي تصو

 استفاده نخواهد شد.
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  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۹
شمارند، باشيم. در واقع اگر رويكرد مـا  هن، كه بيتأكيد منطق بر آموزش درست انديشيدن است تا از اين طريق قادر به تشخيص خطاهاي ذ  

ها امكان پيشگيري كامل از همۀ خطاهاي ذهن ميسر نبود، ولي با شناخت  شمار بودن مغالطه سبب بي ها باشد، به در منطق صرفاً بررسي مغالطه
كه مربـوط بـه محتـوا و مصـالح انديشـه  قواعد درست انديشيدن، در صورت مراعات اين قواعد، امكان مصون بودن كامل از خطاهاي ذهني

  نباشند، وجود دارد.
  شده لزوماً دليل تأكيد منطق بر شيؤه درست انديشيدن نيست. : پيچيده بودن مغالطات شناخته۲گزينۀ   
منطـق چـه  : برتري پيشگيري بر درمان دليل تأكيد منطق بر شناخت مغالطه يا شناخت قواعد انديشۀ صحيح ندارد. چراكه رويكـرد۳گزينۀ   

  آيند. پيشگيري باشد و چه درمان باشد، در هر صورت شناخت مغالطه و شناخت قواعد صحيح انديشيدن، هر دو به كار مي
: فطري بودن قواعد انديشيدن صحيح دليل تأكيد منطق بر آموزش اين قواعد نيست، زيرا تأكيد منطق با توجه به هـدف آن معلـوم ۴گزينۀ   

  گيري از خطاي انديشه است و اين موضوع ربطي به فطري بودن قواعد انديشه ندارد.شود و هدف منطق جلو مي
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۰
دستور زبان  كنند اگرچه معموالً منطق خطاهاي مرتبط با حيطۀ معناي الفاظ و منطق و دستور زبان هر دو خطاهاي سخن انسان را مشخص مي  

كند. از اين جهت منطق و دستور زبان مانند پزشكي در جهت پيشگيري و درمان خطاهـاي  خطاهاي مرتبط با حيطۀ ظاهر الفاظ را بررسي مي
  سخن انسان هستند.

كننـد مـا را  عي ميكنند بلكـه تنهـا سـ هم منطق و هم دستور زبان توانايي تأمين مصالح و مواد الزم براي تفكر و سخن گفتن را فراهم نمي  
ها مطلع كنند و تأمين آن مواد و مصالح برعهدٔه امور ديگري است (در منطق برعهدٔه ساير علوم و در دسـتور زبـان  ازخطاهاي موجود در اين

ق و هـم هاي كنترلي خودرو و شاقول بنّايي هستند. هم منط برعهدٔه قؤه تكلم انسان). از اين جهت منطق و دستور زبان هر دو مانند سيستم
 سواري هستند. ها نيازمند تمرين و ممارست است و از اين جهت مانند دوچرخه دستور زبان علومي كاربردي هستند و تبحر در آن
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




