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 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب
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  ...............  جز بهدرست است،  »كامالً«ها  ه در برابر همۀ گزينه   شد معني نوشته -۱
  خواري و محافظت از كسي كه بيمار باشد. تيمار داشتن: غم) 1  
 اصل بيال: انديشۀ باطل، ناممكن، ) مح2  
  نموده: ارائه كرده، آشكار كرده، نشان داده ) 3  
 حال و روز كسي را آرزو داشتن و خواهان زوال آن بودن غبطه:) 4  
 آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  -۲

  )»زين نمط: بدين ترتيب) (ف: آبروشر) (عامل: والي) (مولع: آزمند) ((فلق: فجر )يله: رها) (حازم: احتياط) (رفيع: بلندي) (زهي: شگفتي«(  
 ) يك 4  ) دو3  ) چهار2  ) سه1  
  ...............  جز بهوجود دارد،  »الخطي غلط اماليي يا رسم«ها  در همۀ گزينه -۳

 علم و پرچم -تاوان و غرامت -زن و جوشان قلقله) 2  گي لياقت و برازنده -مبدأ و مقصد -در و هولناك زهره) 1  
  عمارت و آباداني -عظم و اراده -بحر خروشنده) 4  اظهار خشنودي -نماز گزاردن -غضب هاي پر چشم) 3  
 .شود ديده مي »غلط اماليي«............... ، جز گزينۀ  به در تمام ابيات -۴

ـــد) 1 ـــويش بگيري ـــرِ خ ـــه س ـــادا ك ـــادا و مب مب
  

 كـــه ايشـــان همـــه جاننـــد و شـــما صـــخرٔه نانيـــد  

  

 شـــوبآ  بـــه چشـــم عقـــل در ايـــن رهگـــزار پـــر) 2

  

ــي   ــان ب ــار جه ــان و ك ــي جه ــات و ب ــت ثب ــل اس  مح

  

 ديـــــد ديـــــده گـــــر دام غـــــذا را مـــــي) 3

  

ـــــــت   ـــــــار نداش ـــــــن دام گرفت ـــــــز اي  هرگ

  

ـــــان) 4 ـــــو آتشـــــي جه ـــــوداي ت  ســـــوز س

  

ـــــــه   ـــــــو ورط ـــــــران ت ـــــــاك هج  اي خطرن

  

  آمده است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام گزينه  -۵
 كــاران در پــاي حســاب آينــد فــردا كــه گنــه) 1

  

ـــاهي ني   ـــق گن ـــز عش ـــالمج ـــۀ اعم ـــت در نام  س

  

  (مجاز) 
 نيســـت جـــز تســـليم، ســـاحل عـــالم پُرشـــور را) 2

  

 كـــران دســـت از شـــنا بايـــد كشـــيد در محـــيط بي  

  

  (كنايه) 
آيــد از او جــز شــكار دل كــه بــوي مُشــك مي) 3

  

ــي   ــالم كن ــه در ع ــر صــيدي ك ــد ز ه ــوي خــون آي  ب

  

  آميزي) (حس 
 ام دود بـــــــرآورد حـــــــرفش ز دل ســـــــوخته) 4

  

ـــود آن آب   ـــش ب ـــت آت ـــق اس ـــوهر عش ـــه در گ  ك

  

  (تضاد) 
  در كدام گزينه بيشتر است؟ »تشبيه«تعداد  -۶

ـــــاز) 1 ـــــه هـــــوا ب ـــــد هدهـــــد فكـــــرم ب  مان

  

 مانـــــــد بلبـــــــل طـــــــبعم ز نـــــــوا بـــــــاز  

  

  

ــه2 ــه آن آين ــو ب ــد دل چ ــاك ش ــت ) پ ــيما پيوس س
  

ـــت   ـــا پيوس ـــه دري ـــو ب ـــد چ ـــاف نمان ـــيل ناص س
  

  

ـــــگ) 3 ـــــير پلن ـــــير ش ـــــن شمش ـــــر افك  گي

  

شــــــــكن شــــــــيرگير صــــــــفدر لشــــــــكر  
  

  

ـــــ) 4 ـــــه بُ ـــــا هم ـــــابم ـــــخن آفت رجيم و س
  

ـــــاب   ـــــخن دُرّ ن ـــــيم و س ـــــه دُرج ـــــا هم م
  

  )(دُرج: صندوقچه 
  ؟شود نميدر كدام بيت ديده » حسن تعليل«آرايۀ  -۷

ــت) 1 ــافي اس ــين ك ــدم هم ــك ع ــت مل ــل راح  دلي

  

 كنان آيـــد از عـــدم بيـــرون كـــه طفـــل، گريـــه  

  

ـــيد روي او را نســـبت بـــه مـــاه كـــردم) 2 خورش
  

ــــار نامن   ــــن ك ــــرمندهزي ــــب ش ــــش اس  ام ز روي

  

ــان مي) 3 ــته چن ــرا پس ــه چ ــي ك ــيچ دان ــدد؟ ه خن
  

ـــدان پســـته   ـــاني دهن مي زان كـــه گفـــتم كـــه ب م
  

هـــاي عزيـــزان اســـت در دل ســـوخته خـــون دل) 4
  

ـــه مي   ـــرخي ك ـــه س ـــه آن هم ـــي ز روي الل  زار بين

  

 ه است؟در كدام گزينه آمد ،ترتيب بهدر عبارت زير، » اول، دوم و پنجم«هاي  زمان فعل -۸
ها، حياط را برداشته بود. چند بار با خنـده  شد. سر و صداي شلوغ گنجشك خورشيد تازه داشت مثل يك توپ قرمز از پايين آسمان پيدا مي«  

  »بيني؟ مي من را ... طرف بهمن تكان داد و صدايش كرد: بهمن به هايش را دست ،و خوشحالي
 مضارع اخباري -ماضي بعيد -مضارع مستمر )2  ماضي ساده -ماضي استمراري -ماضي مستمر) 1  
 مضارع اخباري -ماضي بعيد -ماضي مستمر) 4  ماضي ساده -ماضي استمراري -ماضي ساده) 3  
  ها متفاوت است؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» حذف فعل«نوع  -۹

ـــودبُ) 1 ـــه آوازه ب ـــه ب ـــخايي ك ـــر ز س ـــل بهت خ
  

ـــد   ـــاد كن ـــه فري ـــت ك ـــي اس ـــه ز چراغ ـــي ب  تيرگ

  

روزي را؟ تنــــگ ،ه ســــود نعمــــت بســــيارچــــ) 2
  

ـــــت   ـــــۀ گُهرس ـــــي وظيف ـــــرٔه آب ـــــر، قط  ز بح

  

ـــــه) 3 ـــــو در نام ـــــام ت ـــــو ن ـــــده چ ام اي دي
  

ـــــده   ـــــده مالي ـــــر دي ـــــه ب ـــــت ك ـــــه نام ام ب
  

ـــرس) 4 ـــزل مپ ـــر و من ـــق را از رهب ـــروان عش ره
  

ــر كجاســت؟   ــا، رهب ــرو كج ــا، ره ــزل كج ــا، من ره كج
  

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس و ستایش :۱ فارسی
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 ............... جز بهشود،  در همۀ ابيات ديده مي» اليه فمضا  صفت  اسم«گروه اسمي با ساختار  -۱۰  22
ـــوييم) 1 ـــدامت ش ـــك ن ـــر از اش ـــود را مگ  روي خ

  

ـــه نيســـت   ـــن هم ـــين آب روان اي ـــه در روي زم  ورن

  

ــرش) 2 ــاق ع ــم س ــت داي ــارين اس ــا نگ ــد م  از كمن

  

جوالن مـــا آســـمان، گَـــردي اســـت از فكـــر ســـبك  
  

ـــام جهان) 3 ـــت ج ـــر دوس ـــمير مُني ـــت ض  نماس

  

 احتيــاج خــود آنجــا چــه حاجــت اســت؟اظهــار   

  

ــــا روي دل) 4 ــــدارد ب ــــبتي ن ــــل نس ــــت گ  فريب

  

 هـــا، چـــون گـــل ميـــان خـــاري تـــو در ميـــان گل  

  

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -۱۱
 مشــو ز افتــادگي غافــل، ســرت بــر ابــر اگــر ســايد) 1

  

ـــوهر مي   ـــره گ ـــزّل قط ـــه از راه تن ـــد ك ـــد ش  توان

  

 شـــود بـــه قـــدر تواضـــع كمـــال روزافـــزون) 2

  

ـــــاه   ـــــدن شـــــد ،هـــــالل م تمـــــام از ره خمي
  

 ســـعدي چـــو ســـروري نتـــوان كـــرد الزم اســـت) 3

  

ـــــخت   ـــــا س ـــــي ب ـــــرورت فروتن ـــــه ض  بازوان ب

  

ــــار مي) 4 ــــت اوج اعتب ــــوان در خاكســــاري ياف ت
  

ــد صاحب   ــه ش ــت آبل ــا نشس ــر پ ــه زي ــس ك ــر ب  افس

  

   ؟شود نمياز كدام بيت دريافت  »بواحاسَن تُاَ بلَبوا قَحاسِ«مفهوم حديث  -۱۲
ــــس )1 ــــن نف ــــويش اي ــــان خ ــــرس از گناه  بت

  

ـــــــس   ـــــــي ز ك ـــــــت نترس ـــــــه روز قيام  ك

  

ــــــيش از آن) 2 ــــــا پ ــــــت بي ــــــاقبتي هس  ع

  

ــــــرد   ــــــديش از آن ٔهك ــــــين و بين ــــــود ب  خ

  

ـــو دي رفـــت و فـــردا نيامـــد بـــه دســـت) 3  چ

  

حســاب از همــين يــك نفــس كــن كــه هســت  
  

ـــــيفكن) 4 ـــــارت ب  هـــــم امـــــروز از پشـــــت ب

  

ـــــن داوري را   ـــــر اي ـــــردا م ـــــه ف ـــــيفكن ب  م

  

  م كدام بيت از ساير ابيات دورتر است؟مفهو -۱۳
 بــه عــيش كــوش و حيــات دوروزه فرصــت دان) 1

  

گـــذرد عمـــر، كـــاهلي منمـــاي چـــو بـــرق مي  
  

حافظا چـون غـم و شـادي جهـان در گـذر اسـت) 2
  

ــوش دارم   ــود خ ــاطر خ ــن خ ــه م ــت ك ــر آن اس  بهت

  

ــد) 3 ــود بكش ــي خ ــم زن ــا چش ــه ت ــاش ك ــوش ب خ
  

 حمّـــــال زمانـــــه َرخـــــت از خانـــــۀ عمـــــر  

  

ــّرم) 4 ــي، مرنجــان دل، مشــو خ ــج و راحــت گيت  ز رن

  

كــه آيــين جهــان گــاهي چنــان گــاهي چنــين باشــد  
  

 مفهوم كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ -۱۴
ــر ــام عم ــون در تم ــد مجن ــرد ،بي ــاال نك ــر ب  س

  

ــل بي   ــه حاص ــود ب ــلي نب ــرمندگي حاص ــز ش  ج

  
  

دار از شــش جهــت بــارد بــه نخــل ميــوه ســنگ مي) 1
  

 پيوســـته در نشـــو و نماســـت حاصـــلي ســـرو از بي  

  

حاصـــلي قناعـــت كـــن در ايـــن ريـــاض بـــه بي) 2
  

ـــازه   ـــه ت ـــن ز بي ك ـــرو چم ـــت رويي س ـــري اس  ثم

  

ــــــن) 3 ــــــت ك ــــــاه ،طاع ــــــاب از گن  روي بت

  

ـــــذرخواه   ـــــالن ع ـــــون خج ـــــوي چ ـــــا نش  ت

  

ــد ز بي) 4 ــرو و بي ــو س ــم چ ــا ه ــدام م ــلي م حاص
  

ــــــيده   ــــــت كش ــــــار خجال ــــــاغ روزگ  ايم در ب

  

 دام بيت آمده است؟مفهوم سرودٔه زير، در ك -۱۵
  ».توان عزيز بود/ از گودال بپرس در فكر آن گودالم/ كه خون تو را مكيده است/ هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم مي«  

ـــود ) 1 ـــز ش ـــدف عزي ـــرد وداع ص ـــو ك ـــر چ  گه

  

 گفـــت عزيـــز مصـــر بـــه يعقـــوب ايـــن ســـخن مي  

  

ــــاه2 ) هركجــــا كــــه يوســــفي باشــــد چــــو م
  

كـــه باشـــد قعـــر چـــاهجنّـــت اســـت ارچـــه   
  

 از مرتبــــۀ خــــاك بــــه افــــالك رســــيدن) 3

  

ـــه يـــك نعـــرٔه مســـتانۀ عشـــق اســـت   موقـــوف ب
  

ــده) 4 ــر وع ــه فك ــي ب ــاد؟ ام آن بي ك ــد فت ــا خواه وف
  

ز چشـــم انتظـــار آيـــد مـــرا» صـــائب«خـــون اگـــر   
  

  
  َجَمةِ  األصّح و األدّق َعیِِّن   :)۱۶-۲۲( اتأو املفرد للجواب عن الرتَّ
  »:الّدولة َجّهزت املستشفٰی بحجراٍت واسعٍة حّتی ال یرقد املرضٰی جنباً إلی جنٍب!« -۱۶

  های بزرگی تجهیز شده تا بیامران را در کنار یکدیگر بسرتی نکنند! ) بیامرستان دولتی با اتاق۱  
  ن کنار هم بسرتی نشوند!های خود را با اتاقی بزرگ مجّهز کرد تا اینکه بیامرا ) دولت، بیامرستان۲  
  های بزرگ تجهیز کرده بود تا بیامرها کنار هم بسرتی نشوند! ها را با اتاق ) دولت، بیامرستان۳  
  های پهناوری مجّهز کرد تا بیامران کنار یکدیگر بسرتی نشوند! ) دولت، بیامرستان را به اتاق۴  

 
 

 ۲ و ۱ های سدر  :۱ قرآن زبان عربی
´ 20
پيشنهادي زمان
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  »:!هاء الّدوام الّدرايسّ کانَت الّتلمیذاُت بإنتظار أّمهاتهّن بَعد إنت« -۱۷ 3
  باشند! آموزانی هستند که منتظر مادران خود می ) پس از امتام ساعت کار مدرسه، دانش۱  
  آموزان در انتظار مادران خود هستند! ) ساعت کار مدرسه پایان یافت و دانش۲  
  آموزها منتظر مادرها خواهند بود! ) بعد از امتام ساعت کار مدرسه، دانش۳  
  آموزان، پس از پایان یافنت ساعت کار مدرسه در انتظار مادرانشان بودند! ) دانش۴  
  »:َسها املعلِّم قبل أسبوعیِن!ي درَّ ماَرَس أربعُة و ثالثون طالباً الواجبات الّت« -۱۸

  آموز مترین کردند! وسه دانش کرد، چهل ) تکلیفی را که معلّم، دو هفتۀ پیش تدریس می۱  
  ها را درس داد، مترین کردند! ، تکالیفی را که معلّم دو هفتۀ پیش آنآموز وچهار دانش ) سی۲  
  ها را تدریس کرده، انجام دادند! های معلّم را که دو هفتۀ پیش آن آموز تکلیف وچهار دانش ) سی۳  
  ها پرداخته بودند! آموز به مترین آن وسه دانش هایی را که معلّم هفتۀ پیش تدریس کرد، چهل ) تکلیف۴  
  »:دقیقًة! مس و عرشینَ  خَ قد کتبُت َسبعة عرش سؤاالً ِمن الّدرس الّثامن يف« -۱۹

  ام! هفت سؤال نوشته و ) در پانزده دقیقه از درس هشتم، بیست۱  
  نویسم! وپنج دقیقه از هشت درس، هفده سؤال می ) در بیست۲  
  ام! وپنج دقیقه نوشته ) هفده سؤال از درس هشتم را در بیست۳  
  ت سؤال را در پانزده دقیقه از هشت درس نوشتم!وهف ) بیست۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۲۰

  هستم. آگاه، دهند پس من به آنچه که انجام می ،: کار نیک انجام دادند) مبا تعملون علیمٌ و اعَملوا صالحاً إيّن () ۱  
  او (پاداش) است. کس کار نیک بیاورد، پس ده تا مانند آن برای : هر)من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها() ۲  
  راستی شام در مقابل زمین و چهارپایان مسئول هستید! ) إنّکم مسئولون حتّی عن البقاع و البهائم!: به۳  
  کند! ها را نابود می ) إذا َملَک األراذل َهلَک األفاضل!: اگر انسان فرومایه فرمانروا شود، شایسته۴  
  : الخطأعیِّن  -۲۱

  های درختان تروتازه زیبا نیستند!  ها و شاخه ن الّنرضة لألشجار!: جنگل) ما أجمل الغابات و الغصو ۱  
  کنند! همیاری می از استان مازندرانوهفت شهروند  !: پنجاه) یتعاون سبع و خمسون مواطناً من محافظة مازندران۲  
  واز است!ن شنیدم که او مهامن  اما  ،) ما رأیت والَدک و لکن سمعت أنّه مضیاٌف!: پدرت را ندیدم۳  
  ) هل حرضتک من العراق أو سائح من الکویت!: آیا شام اهل عراقی یا گردشگری از کویت هستی؟۴  
  حسب الحقیقة أو الواقع:  الخطأعیِّن  -۲۲

  و بعدها نرجع إلی البیت! حّصة املدرسة طول ال) نبقی يف۲  ) تلبس الّنساُء الفستاَن و له أنواٌع مختلفٌة!۱  
   املدرسة صباحاً!) اإلقرتاح مبعنی تجّمع الطّّالب يف۴  عرٌة و هذه من قدرة الله!) جذوة الّشمس مست۳  
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثّم قرأ النَّصَّ إ(:  

عـاون و اإلهـتامم إّن التّ  !ّل فریـقٍ لکـ العبـاً  رـعش أحد فریقان و یاضة هذه الرّ و يف  املدرسةيف الطّّالبکرة القدم من أحّب الّریاضات بین «
علـی الفـوز و الّنجـاح  لَنحُصلنحن نحرتم الّالعبین اآلخرین عند اللّعبة (بازی) و نلعب معاً «کان یقول معلّمنا:  !یاضةبالفریق مهمٌّ يف هذه الرّ 
فلـذلک عنـدما کانـت اللّعبـة » سن منه حفظ الّصداقة!ألّن الّنجاح و الفوز حسٌن و لکّن أح الفریق املقابل يف الّالعبینَ مع الحفاظ علی إحرتام 

 إعلمـوامالء! أیّهـا األصـدقاء! بعده نضحک مع الّز  و ننسی کّل ما وقع قبل دقائق و رب املاءـاملاء و نش حنفّیاتي (پایان یابد) نذهب إلی تنته
  »ي یجب أن یکون مهاّمً لإلنسان هو األخالق!ء الّذأّن الّيش 

  عیِّن الّصحیح:  -۲۳
  اللّعبة مع حفظ اإلحرتام! ) کّل العٍب یحاول للّنجاح يف۲  ) یلعب الّالعبون وحدهم دون إهتامم إلی اآلخرین!۱  
  کّل فریٍق! ) إّن کرة القدم تبدأ مع أکرث من عرشین العباً يف۴   کرة القدم أفضل منه!) األخالق مهمٌّ و لکن الفوز يف۳  
  متی یرشب الطّّالُب املاَء؟  -۲۴

  ) قبل إثنتاعرشة دقیقة من املسابقة!۲    إنتهاء مسابقة کرة القدم! ) بعد۱  
  عبة! بدایة اللّ ) يف۴    ) بعد نجاح الفریقیِن!۳  
  »إذا نلعب کرة القدم ............... : «الخطأعیِّن  -۲۵

  ) نُحاول لحفظ الّصداقة أیضاً!۲    ) نحرتم بقیة الّالعبین!۱  
  ) ال نتعاون معاً لکسب الّنجاح!۴  من الفوز! ) فعلینا باإلهتامم باألخالق أکرث۳  
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  عیِّن الّصحیح حول الکلامت املعّینة:  -۲۶  44
  وحدةللمتکلّم  -فعل مضارع نحصل: )۲  »الطّلبة«) الطّّالب: جمع تکسیر أو مکّرس و مفرده ۱  
  غائبینلل -) إعلَموا: فعل ماٍض ۴  »فاِعل«) الّالعبین: جمٌع ساملٌ للمذکّر و مفرده علی وزن ۳  
  ِ۲۷-۳۰( َعیِِّن املُناِسَب لِلَجواِب َعِن األَسئلَِة الّتالَیة(:  
  ات الحسابّیة:  العملیّ يف الخطأعیِّن  -۲۷

  ي خمسة عرش! عرشة یساو ) خمسة يف۲  !ي مثانیة و أربعینَ ) خمسة و خمسوَن ناقص سبعة یساو ۱  
  !ي خمسةعرشوَن تقسیم علی أربعة یساو  )۴  !ي مثانیة و ثالثینَ ) إثنان و ثالثوَن زائد ستّة یساو ۳  
  : يّ فیها املضارع املنف لیسعیِّن عبارًة  -۲۸

  ) ال یشعُر املؤمُن بالّضعِف عنَد مواجهِة املصائِب!۲  ) ملاذا ال تبَحثون عن طرِق الحلِّ للمشکلِة!۱  
  لفهِم الّنصوِص العربیِّة!) الطّالباُت ال یُحاِولَن ۴   من البرئِ ألنّها َعمیقٌة!يبقَرتِ ي ال تَ ) یا أخت۳  
  »ثة عرش ............... ، یأخذ صادٌق خمسَة ............... منها و یجعل سّجاٌد واحداً فیها! مکتبٍة ثال يف« تکمیل الفراغین: عیِّن الّصحیح يف -۲۹

  کُتٍُب  -) کتاباً ۴  کتاباً  -) کتاباً ۳  کتاباً  -) کتٍُب ۲  کُتٍُب  -) کتٍُب ۱  
   کتابة األعداد بالحروف: يف الخطأعیِّن  -۳۰

  ۱ ( 9 3 27  ي سبعة و عرشین! ثالثة یساو تسعة يف  
  ۲ ( 98 13 85   ن!ي خمسة و مثانو مثانیة و تسعون ناقص ثالثة عرش یساو  
  ۳ ( 20 6 26   ي ستّة و عرشینعرشون زائد ستّة یساو!  
  ۴ ( 44 4 11   أحدعرش!ي أربعة و أربعون تقسیم علی أربعین یساو  

  
ترين دشمن آدمي است كه او را از پيروي از عقل و وجدان  كدام مرتبه از نفس در درون انسان دشمن به فرمودٔه حضرت علي «ترتيب،  به -۳۱

  ؟ »د توانايي شيطان استچه كاري در ح«و » دارد. باز مي
  تسلّط بر انسان  -) نفس لّوامه4  تسلّط بر انسان -) نفس امّاره3  وسوسه -) نفس امّاره2  وسوسه -) نفس لّوامه1  
  گيرد؟  كند و گزينش راه رستگاري با كدام سرمايۀ دروني انسان صورت مي قرآن كريم به كدام مرتبه از نفس سوگند ياد مي -۳۲

  اراده و انتخاب  -) نفس لّوامه4  تعقل و تفكر -) نفس لّوامه3  تعقل و تفكر -) نفس امّاره2  اراده و انتخاب -) نفس امّاره1  
    ؟سازند ايم و افراد زيرك، چگونه سراي آخرت خويش را آباد مي نوا شويم مفهوم كدام آيۀ شريفه را انيس جان خود كرده اگر با شاعر بيت زير، هم -۳۳

تـر يـا آن كـه شِـكَر سـازد؟، شِـكَر بهاي دوست
  

ــازد؟   ــر س ــه قم ــا آن ك ــر، ي ــر بهت ــوبي قم خ
  

 .دهند تمام كارهاي دنيوي خود را در جهت رضاي خدا انجام مي -)فَعند اهللا ... مَنْ كَانَ يُِريدُ ثََوابَ الدُّنْيَا () 1  
  .دهند هاي دنيوي خود را در جهت رضاي خدا انجام ميتمام كار  -)وَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ االَرضَ وَ ما بَينَهُما العِبينَ() 2  
 دهند. گونه كه خداوند دستور داده، انجام مي با همت بزرگ و ارادٔه محكم كارهاي خود را همان -)فَعند اهللا ... مَنْ كَانَ يُِريدُ ثََوابَ الدُّنْيَا() 3  
  دهند. گونه كه خداوند دستور داده، انجام مي با همت بزرگ و ارادٔه محكم كارهاي خود را همان -)بينَوَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ االَرضَ وَ ما بَينَهُما العِ() 4  
  يك از موارد زير كدام است؟ ترتيب عامل و چگونگي بازدارندگي از هر به -۳۴

   طلبي راحت 
   هاي زودگذر خوشي 
 هايش وجدان با محكمه -اش يشي) عقل با دوراند 2  اش عقل با دورانديشي -هايش ) وجدان با محكمه1  
  اختيار با نامحدود بودنش -اش ) عقل با دورانديشي4  اختيار با نامحدود بودنش -هايش ) وجدان با محكمه3  
  داند، در كدام آيۀ شريفه ترسيم شده است؟  نماي شيؤه زندگي انسان راستين كه تقرب به خداوند را مقصد نهايي خود مي تابلوي تمام -۳۵

  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 2  )نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواهاو () 1  
  )انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً() 4  )و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بينهما العبين() 3  
ي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايـدارتر اسـت، آيـا انديشـه شده كاال  آنچه به شما داده(با تدبر در آيۀ شريفۀ  -۳۶

  توان استنباط كرد؟  اي را مي چه نكته )كنيد؟ نمي
  هاي اصلي شود.  ) نبايد دلبستگي به اهداف فرعي مانع ما در رسيدن به هدف1  
  ق نشده است. هاي آن تشوي مندي از دنيا و زيبايي ) در آيات و روايات، بهره2  
  هاي آن تحذير شده است.  مندي از دنيا و زيبايي ) در آيات و روايات، بهره3  
  رسد.  ها مي ) اگر كسي به اهداف فرعي دل ببندد، مسلماً به تمام آن4  
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دم، مگر اينكه خدا را قبل از آن، چيزي را مشاهده نكر هيچ«فرمودند كه باشد  كنندٔه اين بيان نوراني امام علي  تواند تبيين كدام بيت مي -۳۷ 5
  ؟»بعد از آن و با آن ديدم.

ــازد1 ــكر س ــه ش ــا آنك ــر ي ــكر بهت ــت ش ؟) اي دوس
  

؟خـــوبي قمـــر بهتـــر يـــا آنكـــه قمـــر ســـازد  
  

؟تـر يـا گلشـن و گـل در تـو ) اي باغ تـويي خـوش2
  

ـــر ســـازد   ـــرگس ت ـــل صـــد ن ـــرآرد گ ـــه ب ـــا آنك ؟ي
  

ــنش3 ــش و در بي ــي در دان ــه باش ــو ب ــل ت ) اي عق
  

ــا    ــازدي ــر س ــل و نظ ــه صــد عق ــر لحظ ــه ه ــه ب ؟آنك
  

) چـــه كـــنم بـــا كـــه تـــوان گفـــت كـــه او4
  

ـــــــورم   ـــــــن مهج ـــــــن و م ـــــــار م ؟در كن
  

 اي به او داده است و هدف ديگر پروردگار از اين كار چيست؟ رساني به انسان در پيمودن راه حق چه سرمايه خداوند براي ياري -۳۸
 نشان دادن راه سعادت به انسان -به خود را در وجود ما قرار داد) او سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش 1  
 نشان دادن راه سعادت به انسان -) پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي همراه با كتاب راهنما براي انسان فرستاد2  
  گريزي انسان لتفضيلت دوستي و رذي -) او سرشت ما را با خود آشنا كرد و گرايش به خود را در وجود ما قرار داد3  
  گريزي انسان فضيلت دوستي و رذيلت -) پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما براي انسان فرستاد4  
ترتيـب چـه  ، بـه»عامل دروني اين مالمـت«و » كند علّت واكنش انسان در مقابل گناه و زشتي كه خود را سرزنش مي«قرآن كريم در مورد  -۳۹

  ايد؟ فرم مي
  )ةفس اللّوامو ال اقسم بالنّ( -)و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 1  
  )انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً( -)و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 2  
  )ةمفس اللّوالنّو ال اقسم با( -)ي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمينقل انّ صالت() 3  
  )انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً( -)ي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمينقل انّ صالت() 4  
  توان يافت؟  پيامد فراواني استعدادهاي مادي و معنوي انسان را در كدام سخن مي -۴۰

  اي خويش را به اوج برساند. ه ها، توانمندي واسطۀ وجود آن هايي كه به ) پيگيري هدف1  
  شده  سوي اهداف ارائه صورت غريزي و طبيعي به ها و حركت به ) شناخت هدف2  
  هاي جوياي مسير رشد و كمال  ) محدوديت استعدادهاي مادي و معنوي انسان3  
  شده  هاي ارائه ) گام نهادن در اين دنيا، فرصتي است براي رسيدن به هدف4  
  يك از موارد زير است؟  در كدام ،»ها ميان خود انسان«و » ميان انسان و ساير موجودات«تالف در انتخاب اهداف ترتيب ريشۀ اخ به -۴۱

  وجود استعدادهاي مختلف مادي و معنوي در انسان  -) جايگاه موجودات در آفرينش1  
  وجود استعدادهاي مادي و معنوي در انسان  -هاي خاص انسان ) ويژگي2  
  نوع نگاه و انديشه  -دات در آفرينش) جايگاه موجو 3  
  نوع نگاه و انديشه  -هاي خاص انسان ) ويژگي4  
  انتخاب پيوستۀ هدف در ارتباط با كدام ويژگي خاص انسان است و ميزان نزديكي انسان به خداوند زاييدٔه چيست؟  -۴۲

  ها  وبيها و خ كسب زيبايي -) خودشناسي2  ها ها و خوبي كسب زيبايي -طلبي نهايت ) بي1  
  وجود استعدادهاي مختلف  -) خودشناسي4  وجود استعدادهاي مختلف -طلبي نهايت ) بي3  
 علـي  هـا عنوان پند بر زبان اميـر دل به دوري از چه كاري را )وَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ االَرضَ وَ ما بَينَهُما العِبينَ(توجه به عبارت شريفۀ  -۴۳

 شود؟ چگونه توصيف مي» داده شده انسانآنچه به «ن سازد و در آيات قرآ جاري مي
  پذير آرايش پايان -) سرگرم شدن به كارهاي لهو1  
  پذير آرايش پايان -ارزش ) پرداختن به كارهاي لغو و بي2  
 بهتر و پايدارتر از آنچه به ديگر موجودات داده شده -) سرگرم شدن به كارهاي لهو3  
 بهتر و پايدارتر از آنچه به ديگر موجودات داده شده -ارزش ) پرداختن به كارهاي لغو و بي4  
  دارد؟  شده در كدام عبارت شريفه بازمي خوردٔه انسان براي ايجاد عداوت و كينه ميان مردم، انسان را از فضيلت بيان ابزارهاي دشمن قسم -۴۴

  )كردند در نظرشان زينت داد. و شيطان هر كاري را كه [گناهكاران] مي() 1  
  )گيرند. خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي ها هنگامي كه مردم را به نماز فرامي آن( )2  
  )كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم. گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي و مي() 3  
  )زينت داده. نظرشانرا در  ها، پشت به حق كردند، شيطان اعمال زشتشان و كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن() 4  
  ترتيب وجه اشتراك و افتراق فعل و سوگند شيطان چيست؟  به -۴۵

  تسلط بر آدمي در دنيا  -) زينت دادن اعمال زشت در نظر آدميان1  
  زينت دادن اعمال زشت در نظر آدميان  -) تسلط بر آدمي در دنيا2  
  باز داشتن از ورود به بهشت  -) وسوسه و فريب3  
  وسوسه و فريب  -از وصول به بهشت ) بازداشتن4  
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66    
46- Mehran looks like he …………… fall asleep any minute!  
 1) ’s going to 2) going to 3) will 4) will going 
47- I can’t come to the meeting this evening because I …………… to the doctor’s office. 
 1) ’ll go 2) won’t go 3) go 4) ’m going to go 
48- Which item is GRAMMATICALLY correct?  
 1) I won’t to finish my homework in time for class. 
 2) Won’t he find a good job after university? 
 3) My friend, Reyhaneh, will helps me with my English. 
 4) Will your teachers going to school tomorrow? 
49- Our president held an emergency meeting in his office with some parliament members last week to 

talk about his military …………… . 
 1) match 2) strategy 3) plant 4) wound 
50- A: The experts say that many animals in this area will …………… very soon. 

B: Why? 
A: Because their populations are too small now. 

 1) take out 2) put out 3) die out 4) check out  
51- The …………… weight of a baby at birth is just over three kilograms. 
 1) oral 2) affirmative 3) especial 4) average 
52- The big fire in the building was put out two hours ago, but nobody really knows exactly how many 

people are …………… and where they are. 
 1) living 2) life 3) live 4) alive 
53- When lion babies are young, the mother stays with them while the father …………… for food. 
 1) hopes 2) hears 3) hunts 4) hurts 
54- Like most people, you probably think that human life …………… is little by little increasing. 
 1) nature 2) span 3) watch 4) attention  
 Cloze Test 

Australia has problems with the weather. It does not rain for a long time in some parts of 
Australia. …(55)… destroy forests and homes, too.  In other places there are floods. Now, one more 
problem is in New South Wales. There are too many mice. The mice destroy crops. Farmers do not 
know what to do. The government has a plan. It …(56)… a chemical from India. The chemical is 
very dangerous. The farmers say that the chemical will …(57)… other animals, too. 

 ■ government = دولت 

55- 1) Schedules 2) Patterns 3) Wildfires 4) Jungles  
56- 1) will buy 2) buys 3) bought 4) is going to buy 
57- 1) protect 2) kill 3) save 4) increase 
 Reading Comprehension 

Rainforests are disappearing very quickly. The good news is there are a lot of people who want 
to save rainforests. The bad news is that saving rainforests is not going to be easy. Many people 
should work together very hard to make sure that rainforests and their wildlife will survive for 
your children to enjoy, and benefit from. Some steps for saving rainforests and other ecosystems 
around the world are as follows: 

Teach others about the importance of the environment and how they can help save rainforests. 
Restore damaged ecosystems by planting trees on land where forests have been destroyed. 
Ask people to live in a way that doesn't hurt the environment. 
Establish parks to protect rainforests and wildlife. 
Support companies that work in ways that don’t damage the environment. 

 ■ disappear = كردن، ناپديد شدن  ■ survive = زنده ماندن 
 ■ damaged = ديده آسيب   ■ restore = احيا كردن، بهبود دادن 

  Pronunciation ابتدای تا ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
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7 58- Which item is true according to the information in the passage? 
 1) Children should work together very hard to save the wildlife. 
 2) The good news is that people are helping the rainforests to disappear. 
 3) Companies that damage the environment support the ecosystems.   
 4) Planting trees in damaged ecosystems helps them to restore. 
59- According to the passage, which item can fill in the blank correctly? 
 “Telling other people to keep the rainforests safe and not to …………… the trees is very important.” 
 1) put away 2) take off 3) cut down 4) get on 
60- The word “establish” in the second paragraph is closest in meaning to …………… . 
 1) destroy 2) build 3) divide 4) exchange 

  

xهاي معادلۀ  جواب -۶۱ x  2 3 1   كدام است؟  0

  1 (3 7
2  2 ( 3 7

2  3 ( 3 1
2  4 (1  

xهاي معادلۀ  مجموع جواب -۶۲ ( x)  2 24 2   كدام است؟  0

  1 (4
3  2 ( 4

3  3 ( 8
3  4 (8

3  

xمعادلۀ درجه دوم  -۶۳ x 23 2 a)صورت  را به روش مربع كامل حل كرده و به 6 h) k 2 ايم. حاصل  نوشتهh k  كدام است؟  

  1 (2
3  2 (8

3  3 ( 8
3  4 ( 2

3  

xهاي آن  معادلۀ درجه دومي كه ريشه -۶۴  xو  2  3 تواند باشد؟  باشند، كدام مي  
  1 (x x  2 6 0  2 (x x  2 5 6 0  3 (x x  2 3 2 0  4 (x x  2 2 3 0  
  رو يكسان است. محيط مستطيل كدام است؟  مساحت مثلث و مستطيلِ شكل روبه -۶۵

  1 (12   
  2 (10   
  3 (22  
  4 (24  
p(x)دوچرخه، از رابطۀ  xدر يك كارگاه توليد دوچرخه، سود حاصل از فروش  -۶۶ x x   2 550 سـر  آيـد. نقـاط سـربه دست مي به 60000

  اند؟  توليد اين كارخانه كدام
  200و  350) 4  150و  400) 3  100و  600) 2  200و  300) 1  
  كدام است؟  ،، برابر باشد۲۰ا نصف مجموع آن عدد با عددي كه سه برابر آن منهاي يك ب -۶۷

  1 (2/4  2 (8/3  3 (4/3  4 (4/4  
xهاي معادلۀ  اگر يكي از جواب -۶۸ ax  22 24   باشد، جواب ديگر معادله كدام است؟  ۸برابر  0

  1 (3
2  2 (3

4  3 (2
3  4 (4

3  

x)اگر معادلۀ  -۶۹ m) n  2 xداراي ريشۀ مضاعف  1  3  باشد، حاصلm n  كدام است؟  
  1 (4  2 (3-  3 (3  4 (4-  
xمعادلۀ درجه دوم  -۷۰ x a  2 2   ؟ نداردجواب  aازاي كدام محدوده از مقادير  به 0

  1 (a  1  2 (a  1  3 (a    ) اين معادله همواره جواب دارد. 4  1
xمعادلۀ درجه دوم  -۷۱ bx c  22 xداراي ريشۀ مضاعف  0  cاست.  2 b  كدام است؟  

  -8) 4  8) 3  16) 2  ) صفر1  
xاگر  -۷۲  axريشۀ معادلۀ  2 b 2 axهاي معادلۀ  باشد، مجموع ريشه 0 bx  2 5 a)كدام است؟  0 ) 0  

  1 (1  2 (1-  3 (4-  4 (4  
xدر معادلۀ درجه دوم  -۷۳ x c  2 4   كدام است؟  cها، سه برابر ريشۀ ديگر است.  ، يكي از ريشه0

  1 (1  2 (3-  3 (3  4 (1-  
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xمعادلۀ  -۷۴  88 ax 
 

2 3 13   كدام است؟  aباشد. مقدار  فاقد جواب مي 2

  1 (2
3  2 (3

2  3 (3  4 (2  

صورت نمودار زير است.  به (p)و قيمت فروش هر كاال  (x)براي توليدات يك كارگاه توليدي در يك ماه، رابطۀ بين تعداد كاالي فروخته شده  -۷۵
C(x)صورت  واحد كاال به xاگر تابع هزينۀ توليد  x x  2 5   كدام است؟  xد اين كارگاه برحسب رابطۀ سو ،باشد 1000

  1 (P(x) x x   21 30 10002   

  2 (P(x) x x   21 40 10002  

  3 (P(x) x x   23 40 10002  

  4 (P(x) x x   23 30 10002  

  
  دهد؟ يهاي زير، اطالعات درستي از كارآفريني ارائه م چه تعداد از عبارت -۷۶

هاي كارآفرينان موفق است كه  وكار از ويژگي مهارت ابتكار عمل براي جمع كردن عوامل مختلف در كنار هم براي زنده نگه داشتن كسبالف)   
  باشد.  مي »دهنده بودن سازمان«يادآور مفهوم 

 »پرانگيـزه بـودن«عنـوان  ود، مجموعۀ اين موارد تحـتش نظم و انضباط و پايداري، در كنار توانايي حل مسئله باعث موفقيت يك كارآفرين مي ب)  
  شود. شناخته مي

  وكار توليدي عاملي است كه انگيزٔه كارآفرينان موفق براي ادامۀ فعاليت توليدي را زنده نگه داشته است. يقين به سودآوري يك كسبج)   
اهي مردم چندان توفيقي ندارند به همين سبب به شـهرها علت آگ وكارهاي حرام مشغول هستند، در شهرهاي بزرگ به افرادي كه به كسبد)   

  كنند. و روستاي كوچك كوچ مي
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
كنندٔه كفش است. مندرجات جـدول  هاي توليد يك توليد اطالعات مندرج در جدول زير، مرتبط با ميزان توليدات، قيمت محصوالت و هزينه -۷۷

  تر است؟ نظر شما چه اقدامي مناسب وليدكننده در ضرر است. با توجه به اين اطالعات بهوكار اين ت دهد كه كسب نشان مي
  هـاي توليـد،  وري در نتيجـه كـاهش هزينـه يي و افـزايش بهـرهجو  تواند با صرفه مي) 1  

  ميليوني خود را جبران كند. 292ضرر 
  هـاي توليـد،  وري در نتيجـه كـاهش هزينـه جويي و افـزايش بهـره تواند با صرفه مي) 2  

  ميليوني خود را جبران كند. 143ضرر 
وش تمـام محصـوالت تواند براي محصوالت خود بازار بهتري فراهم كند و بـا فـر  مي) 3  

  ميليوني خود را جبران كند. 143ه ضرر    شد توليد
تواند براي محصوالت خود بازار بهتري فراهم كند و بـا فـروش تمـام محصـوالت  مي) 4  

  ميليوني خود را جبران كند. 292ه ضرر    شد توليد
  كدام گزينه در مورد متن زير درست است؟ -۷۸

شته كارگاهي كوچك براي دوخت شلوار در محدودٔه باقرشهر تهران تأسيس نمود. وي براي اين كار هشـت پور تابستان سال گذ آقاي موسي«  
دليل شرايط وخيم بازار و نوسانات نرخ دالر در اواخر كار خود، به چندين  اما به ،دست آورد خياط استخدام نمود و طي نُه ماه سود خوبي نيز به

اي در كارگاه اتفاق افتـاد و بخشـي از  سوزي دليل نقص فني تجهيزات كارگاه و اتصالي برق، آتش نيز بهفروشندٔه پارچۀ بدهكار شد. اين اواخر 
  »ها و هم در مورد خسارت سوختن شلوارها فكري كند. بايد هم در مورد بدهي پور ه از بين رفت. حال آقاي موسي   شد شلوارهاي دوخته

گـو باشـند، همچنـين بايـد بخشـي از  مسـئول و پاسـخ ،ها اند، پس ايشان نيز بايد در برابر بدهي شريك بودهاز آنجايي كه كارگران نيز در سود كارگاه ) 1  
  خسارت سوختن شلوارها را متحمل شوند.

  شده است. مي اداره شركتيشكل   وكار به پور شريك هستند، بنابراين اين كسب دليل تأمين مواد اوليۀ كارگاه، با آقاي موسي فروشندگان پارچه نيز به) 2  
پور در دورٔه سود، مالكيت كامـل سـود را داشـته اسـت، در حـال  گونه كه آقاي موسي شكل شخصي بوده است و همان به وكار جاري در كارگاه كسب) 3  

  ها و خسارات باشد.  تنهايي پاسخگوي بدهي حاضر نيز بايد به
مسئوليت در عهدٔه يك شخص نيست؛ بنـابراين  روكار نيز همۀ با ما در اين نوع كسبا ،شده است شكل شخصي اداره مي  پور به وكار آقاي موسي كسب) 4  

  وجود آمده شريك باشند. كارگران و طلبكاران نيز بايد در ضرر به

 

 

Aجفت ۴,۰۰۰  هاي توليدي تعداد كفش  
B جفت ۱,۸۰۰  ه   شد هاي فروخته تعداد كفش  
C تومان ۲۶۰,۰۰۰  قيمت فروش هر جفت كفش 
D تومان ۱۹۰,۰۰۰  هزينۀ توليد هر جفت كفش 
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  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۷۹ 9
  كند؟ چيزي فكر مي وكار جديد به چه الف) يك كارآفرين پيش از شروع يك كسب  
  آشنا شويم. »...............«وكار را درك كنيم، بايد با اصطالح  هاي مختلف كسب صورت كلي تفاوت مفهومي شكل ب) اگر بخواهيم به  
  المنفعه انجام دهد. تنهايي دست به اقدام بزند يا اينكه با فرد ديگري شريك شود يا حتي كار جديد را عام كند كه به الف) به اين فكر مي) 1  
  ) خطرپذيريب    
  وكار خود باشد. دنبال شريكي براي كسب وكار را بشناسد و به الف) مزايا و معايب هر نوع از كسب) 2  
  ب) سازمان توليد    
  وكار خود باشد. دنبال شريكي براي كسب وكار را بشناسد و به الف) مزايا و معايب هر نوع از كسب) 3  
  ب) خطرپذيري    
  المنفعه انجام دهد. تنهايي دست به اقدام بزند يا اينكه با فرد ديگري شريك شود يا حتي كار جديد را عام كه بهكند  الف) به اين فكر مي) 4  
  ب) سازمان توليد    
  ؟نادرستندهاي زير  از عبارت يك كدام -۸۰

  وكارهاي شركتي ممكن است، استخدام كارمند و كارگران است. از جمله كارهايي كه فقط در كسبالف)   
  شود به همين سبب صاحب مغازه نيز با شاگرد خود نوعي شركت را تشكيل داده است. ر نوع همكاري با ديگران شركت تلقي ميهب)   
تعداد زياد سهامداران، افزايش سرمايه بـا سـهولت دليل  هاي سهامي، به اما در شركت ،وكارهاي شخصي افزايش سرمايه دشوار است در كسب ج)  

  شود. بيشتري انجام مي
  وكار شركتي است. شود از مزاياي كسب پيچيدگي در رابطه مديريت و نظمي كه از اين طريق حاصل ميد)   
  باشد. ها مي داران محدود است؛ به اين ترتيب ضرر و بدهي آنان منحصر به ميزان سهام آن هاي سهامي مسئوليت سهام ) در شركته  
  »ه«، »ب) «4  »ب«، »د«، »الف) «3  »ه«، »ج«، »ب) «2  »ب«، »الف«) 1  
  ؟نيست درست گزينه كدام امر، اين با رابطه در كند. منعقد تحصيلي سال شروع جهت خود معلمين با را اي تازه قرارداد دارد قصد تازگي به ،»رهيار« شركت - ۸۱

  گو نخواهند بود. داران اين شركت، در برابر تعهدات آن در برابر دبيران پاسخ سهام) 1  
  شود به همين جهت پرداخت حقوق معلمان نيز با ايشان است. مستقيم با مديران شركت بسته مي طور قرارداد به) 2  
  شود. شركت هويت قانوني دارد به همين سبب اگر در مورد قرارداد شكايتي باشد عليه شركت طرح مي) 3  
  ادي خود را به عهده بگيرد.كند، بنابراين شركت بايد تعهدات قرارد قانون با شركت به مثابۀ يك فرد برخورد مي) 4  
  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۸۲

  زيرا ...............  ،وكار است ترين نوع كسب الف) ايجاد شركت سهامي پرهزينه  
  خريداري كرده است، مالك چند درصد سود شركت است؟ ۱,۸۰۰باشد، كسي كه     معيّنسهم  ۶,۰۰۰ب) اگر دارايي شركت   
  ؟نيستنامه  ه در اساس   شد يك از موارد زير، از موارد بيان ج) كدام  
  بر است. اند، پرهزينه و زمان گذاران وضع شده الف) پذيرش و عمل به قوانيني كه جهت اطمينان سرمايه) 1  
  نامه بيان شده است. دار در شركت، در اساس ج) ميزان مالكيت هر سهام  درصد 30ب)     
  اي گزاف است. ني سهم تقسيم شود كه نيازمند هزينهركت بايد به تعداد معيّالف) دارايي ش) 2  
  وكاري تشكيل شده است.  ج) شركت براي چه كسب  درصد 28ب)     
  نامه نوشته شود. الف) براي شركت بايد اساس) 3  
  ج) سهام شركت چه ميزان است و چگونه بايد تقسيم و فروخته شود.   درصد 20ب)     
  كند. اش استفاده مي اندازي سهامي از پول ديگران براي راهالف) شركت ) 4  
  هايي در شركت دارند. داران چه حقوق و مسئوليت ج) سهام  درصد 45ب)     
وكـار  هاي خود، اقدام به تشكيل كسـب آوري و روي هم گذاشتن سرمايه بيشه، با همكاري يكديگر و با جمع جمعي از دامداران روستاي سياه -۸۳

هـاي خـود،  مندي از مزاياي اقتصادي با مقياس بزرگ است مثل اينكه بتوانند بـراي دام وكار بهره هدف ايشان از تأسيس اين كسب اند. نموده
  فروش برسانند؛ تر به غذاي مرغوب با قيمتي كمتر تهيه كنند يا لبنيات و گوشت توليدي را با قيمتي بهتر و در بازاري گسترده

  يك از موارد زير است؟ نظر شما كدام وكار به نوع اين كسبالف)   
  وكار مختلف باشد، وضعيت حق رأي ايشان به چه شكل است؟ اگر ميزان سهم دامداران در تأسيس اين كسبب)   
  آمده در پايان دورٔه مالي به چه نحوي خواهد بود؟ دست توزيع سود بهج)   
  اندازٔه سهم ايشان خواهد بود. هب) طبيعي است كه ميزان حق رأي هر دامدار ب  الف) شركت سهامي) 1  
  ج) توزيع سود احتمالي در پايان دوره، نسبت به سرمايۀ هر عضو است و از اين نظر شركت سهامي و تعاوني مشابه هم هستند.    
    داشت. خواهد أير  يك سرمايه، از نظر صرف عضوي هر بنابراين است رأي يك نفر هر اساس بر وكار كسب اين اداره نحؤه ب)  سهامي شركت الف) )2  
  طور مساوي تقسيم خواهد شد.  هايي انسان و اجتماعي دارند، بنابراين مقدار سود به ها اغلب زمينه ج) اين گونه شركت    
  داشت. خواهد رأي يك سرمايه، از نظر صرف عضوي هر بنابراين است رأي يك نفر هر اساس بر وكار كسب اين ادارٔه نحؤه ب)  تعاوني الف) )3  
  وزيع سود احتمالي در پايان دوره، نسبت به سرمايه هر عضو است و از اين نظر شركت سهامي و تعاوني مشابه هم هستند.ج) ت    
  سهم ايشان خواهد بود.  اندازٔه ب) طبيعي است كه ميزان حق رأي هر دامدار به  الف) تعاوني) 4  
  طور مساوي تقسيم خواهد شد. بنابراين مقدار سود بههايي انساني و اجتماعي دارند،  ها اغلب زمينه ج) اين گونه شركت    
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  تازگي گلخانۀ كوچكي را اجاره كرده است و قصد دارد يكي از محصوالت زير را در آن بكارد؛ به آقاي ريحاني -۸۴  1010
   تومان؛ ۲,۶۰۰,۰۰۰تومان در ماه و هزينۀ ماهانۀ  ۳,۸۰۰,۰۰۰اي با سود  كاشت فلفل دلمه  
   تومان؛ ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان در ماه و هزينۀ ماهانۀ  ۴,۳۰۰,۰۰۰د كاشت خيار با سو  
    تومان؛ ۴,۶۰۰,۰۰۰تومان در ماه و هزينۀ ماهانۀ  ۶,۷۰۰,۰۰۰كاشت ذرت با سود  
   تومان. ۸۰۰,۰۰۰تومان در ماه و هزينۀ ماهانۀ  ۲,۶۰۰,۰۰۰فرنگي با سود  كاشت گوجه  
  ن كشاورز بايد كدام محصول را انتخاب كند و هزينۀ فرصت انتخاب وي چقدر است؟با توجه به اين اطالعات و اصول انتخاب درست، اي  
  تومان 2,500,000كاشت خيار با هزينۀ فرصت ) 2  تومان 2,100,000كاشت خيار با هزينۀ فرصت ) 1  
  تومان 2,500,000كاشت ذرت با هزينۀ فرصت ) 4  تومان 4,300,000كاشت ذرت با هزينۀ فرصت ) 3  
  هاي زير كدام است؟ ت پرسشپاسخ درس -۸۵

  در قانون اول انتخاب كه همان شناسايي منابع كمياب است، كدام دو اصل بايد موردتوجه قرار گيرد؟الف)   
  ، اولين امكانات ما براي توليد كاالها و خدمات هستند. ب) ...............  
  رو است. نيز مواجه است بنابراين اجتماع نيز با ............... روبه هاي اجتماعي هاي شخصي، دانش اقتصاد با انتخاب ج) عالوه بر انتخاب  
  شود. الف) اول: انواع منابع را بشناسيم. دوم: هرچه منابع بيشتر باشد، كاال و خدمات بيشتري توليد مي) 1  
  ب) منابع كمياب توليد    
  ج) هزينۀ فرصت    
  چيز دو استفاده كرد. توان از يك الف) اول: منابع محدود است. دوم، نمي) 2  
  ب) منابع محدود در دسترس انسان    
  ج) هزينۀ فرصت    
  توان از يك چيز دو استفاده كرد. منابع محدود است. دوم: نمي :اولالف) ) 3  
  ب) منابع فراوان الهي    
  ج) هزينۀ فرصت    
  شود. ت بيشتري توليد ميالف) اول: انواع منابع را بشناسيم. دوم: هرچه منابع بيشتر باشد، كاال و خدما) 4  
  ب) منابع نامحدود زمين    
  بستان -ج) انتخاب و بده    
كند. با توجـه بـه قيـد بودجـه زيـر،  را توليد مي پنيرتوليد شير و لبنيات است كه دو محصول شيركاكائو و   آقاي بصيري مالك يك كارخانۀ -۸۶

  مشخص كنيد:
مقـدار  Aه، در نقطـۀ    شد تومان باشد، با فرض فروش تمام محصوالت توليد ۶,۰۰۰شيركاكائو تومان و قيمت هر  ۱۹,۰۰۰اگر قيمت هر پنير الف)   

  درآمد وي چه ميزان خواهد بود؟
  چقدر است؟ Cبه نقطۀ  Bهزينۀ فرصت حركت به نقطۀ ب)   
  چيست؟ Dشرط الزم براي رسيدن به نقطۀ ج)   
  تفروش بيشتر محصوال   ج)  1,200,000ب)   18,300,000الف) ) 1  
  ج) فروش بيشتر محصوالت  3,800,000ب)   18,300,000الف) ) 2  
  ج) افزايش منابع و امكانات توليد  1,200,000ب)   13,800,000الف) ) 3  
  ج) افزايش منابع و امكانات توليد  3,800,000ب)   13,800,000الف) ) 4  
  است؟ نادرست كدام گزينه ،دررفته و هزينۀ فرصت امكانات و منابعهدر مقايسۀ هزينۀ  -۸۷

اين هزينه ارزش بهترين گزينۀ بعـدي اسـت  نام دارد؛  »هزينۀ فرصت«كند كه  ها استفاده مي تري براي تفكر دربارٔه هزينه دانش اقتصاد از مفهوم كامل) 1  
  ايد. كه شما آن را هنگام انتخاب از دست داده

است و دسترسي به آن غيرممكن است به همين جهت ماننـد هزينـۀ فرصـت بايـد  دررفته مانند پولي است كه به يك چاه عميق افتادهههاي  هزينه) 2  
  اثر باشد. گيري بي فراموش شده و در تصميم

معناي از دست دادن فرصت انجام سـاير  ها به هر فعاليتي به گردد؛ در واقع انجام هر كاري با منابع و تخصيص آن هزينۀ فرصت به كميابي منابع برمي) 3  
  ت.ها اس فعاليت

ها تنها بخشـي از  اما ارزيابي هزينه ،اند هايي كه بر تصميم ما اثرگذار هستند بسيار مهم هزينه  براي گرفتن يك تصميم خوب و درست تشخيص تفاوت) 4  
  يك تصميم خوب است.
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  در كدام گزينه آمده است؟» ب«و » الف«پاسخ درست جاهاي خالي در موارد  -۸۸ 11
  گيري منطقي باشد بايد ...............  الف) براي اينكه تصميم  
هاي مختلف مثل توليد خودروي سواري يا وانت از نوع تصميمات ............... است و تصميم در مورد توليد  ب) تصميم در مورد توليد ميان گزينه  

  باشد. ميزان توليد هر خودرو با توجه به منابع و منافع از نوع تصميمات ............... مي
ها  اي كه شما انتخاب كرديد، منافع بيشتر از هزينه ها مقايسه كنيد و در نهايت به اين نتيجه برسيد كه در گزينه الف) بايد تمام منافع را با تمام هزينه) 1  

  پنجم در اصول انتخاب است. قانوناست، اين امر بيانگر 
  چيز هرهاي مختلف، چه مقدار از  ب) انتخاب از ميان گزينه    
توانيم عصاي جـادويي تكـان دهـيم و منـابعي را  الف) منابع كمياب بايد شناخته شود و در كنار اين موضوع، بايد به اين امر نيز توجه داشت كه نمي) 2  

  سوم انتخاب است. قانونانسان فاقد قدرت خلق اشيا است و اين امر بيانگر   چراكه خلق كنيم 
  چيز هرچه مقدار از  هاي مختلف، ب) انتخاب از ميان گزينه    
هاي آن بيشتر است سپس دسـت بـه  هاي هر انتخاب، فرد بايد به اين نتيجه برسد كه منافع گزينۀ مدنظر وي از هزينه الف) با مقايسۀ منافع و هزينه) 3  

  پنجم از اصول انتخاب بيانگر همين امر است. قانونانتخاب بزند، 
  ر گزينه، منطقي با توجه به منابع كميابها و منافع ه ب) منطقي با توجه به هزينه    
   رفته ازدستهاي  هاي پنهان يا همان هزينه هاي مستقيم و موجود بايد هزينه دوم از اصول انتخاب، بايد در هر گزينه عالوه بر هزينه قانونالف) مطابق ) 4  

  توجه باشد تا انتخاب به بهترين شكل ممكن باشد.  موردنيز 
  ها و منافع هر گزينه، منطقي با توجه به منابع كمياب ب) منطقي با توجه به هزينه    
صبري زياد، چسبيدن به وضـعيت فعلـي و  ها، بي گيري هاي فروش بر تصميم اثرگذاري حقه«هايي براي  مثال ترتيب به يك از موارد زير، كدام -۸۹

  منطقي است؟هاي غير گيري از عوامل تصميم »بيش از حد خودرأي بودن
هـاي پرخطـر بـدون مهـارت  گذاري در زمينه سرمايه - باشد تومان مي 1,000,000دليل آنكه قيمت اصلي آن  هزار توماني اضافي به 750,000خريد جنس ) 1  

  تن دانش و مهارت كافيگذاري سنگين در بورس بدون داش سرمايه - وكارهاي پرسود سي سال كارمند ساده بودن با وجود امكان ورود به بازار كسب - الزم
بيني زياد در مـورد آينـده و هزينـه  خوش -استيشن قرض كردن پول براي خريد پلي -فايده -هاي جديد با رويكرد منطقي هزينه پرهيز از بررسي گزينه) 2  

  جاي يادگيري تخصص و مهارت تر به ارزش رفتن به سراغ كارهاي كم -هاي جاري كردن تمام درآمد براي هزينه
 -خاطر اينكه چهل درصـد تخفيـف دارد. تر است به كند گران هاي مشابه نيز كه نياز ما را برطرف مي تهيه كردن تبلتي كه به آن نياز نداريم و از گزينه) 3  

دن تصور هميشـگي بـو  -اي سنگين دليل پرداخت هزينه شركت در يك كالس غيرحضوري غيرمفيد به -هاي جشن تولد وام گرفتن براي تأمين هزينه
  ها شرايط رونق بازار و هزينه كردن تمامي درآمد

 سـال ده - نوجواني سنين در آن درآمد با گذراندن خوش براي كفاشي كارگاه يك در كار - فروشنده توسط دوستانه جو ايجاد علت به مغازه در اضافي پيرهن يك خريد )4  

    متخصصين با مشورت بدون ديجيتال ارزهاي زمينۀ در گذاري سرمايه - تخصص يادگيري و تحصيل امكان وجود با پزشكي دندان مطب يك در بودن منشي
اي براي  هاي مختلف شهر تهران بوده است. ايشان امسال اقدام به تأسيس مؤسسه خانم رشيدي دوازده سال دبير درس اقتصاد در دبيرستان -۹۰

توانسـت ماهيانـه  كرد مي ه به اينكه اگر ايشان همچنان معلمي ميتدريس دروس مختلف كنكور كرده است. با توجه به اطالعات زير و با توج
  هاي پنهان حساب كنيد. تومان درآمد داشته باشد، ميزان سود وي را با توجه به هزينه ۸,۰۰۰,۰۰۰

    :تومان ۱۲۰,۰۰۰دستمزد هر معلم براي هر جلسه    :جلسه ۳۶۰تعداد جلسات ساالنۀ تمامي دروس  
   نفر ۲۳ آموزان: تعداد دانش      :تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰شهريۀ ساالنۀ آموزشگاه  
   تومان ۳۶,۰۰۰,۰۰۰هاي ساالنۀ جاري آموزشگاه:  هزينه  
  187,300,000) 4  87,800,000) 3  173,800,000) 2  تومان 77,800,000) 1  

  
  .است ............... شود يم خوانده نثر از شتريب شعر نكهيا علت و بوده ............... عامل نيتر رموث و نيتر مهم ............... از پس شعر در گفت توان يم -۹۱

  ذهن بر يعروض اوزان ريثأ ت/  وزن/  اليخ )2  يآوازخوان و زمزمه به شوق/  وزن/ عاطفه )1  
  ذهن بر يعروض اوزان ريثأ ت/ وزن/ عاطفه )4  يآوازخوان و زمزمه به شوق/  عاطفه/  وزن )3  
  است؟ هماهنگ كمتر آن وزن با شعر يمحتوا ريز اتياب از كي كدام در -۹۲

نــوح تــويي روح تــويي فــاتح و مفتــوح تــويي ) 1   
 

ــــ  ــــروح ۀنيس ــــو  مش ــــر ييت ــــرار در ب ــــرا اس م
 

ـــارام جـــانم مـــي2 رود ) اي ســـاربان آهســـته ران ك
 

ــي  ــتانم م ــا دلس ــتم ب ــود داش ــا خ ــه ب رود وآن دل ك
 

ســــــــت گذشته حــــــــد ز مــــــــن دل درد) 3
 

اســــــت قــــــرار يبــــــ فــــــراق ز جــــــانم 
 

ــــــر )4 ــــــته كم ــــــرم ام بس ــــــو الج يجنگج
 

از ايـــــــران بـــــــه كـــــــين انـــــــدر آورده روي 
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  ترند؟ مناسب شاد يمحتوا با ياشعار يبرا ريز يها مصراع از تعداد چه يقيموس و وزن -۹۳  1212
    دييمگو او ثيحد خلق يا )الف  
  را محتاج يكي آرد بدان عشقت غمزٔه )ب  
  دشييجو دلدار آن از دل يب نيا گردد گم اگر )ج  
  ماست با ديع و رمضان آمد د)  
  ماند يم اري زلف به يبخش جان به كامشب ايب )ه  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ تر ريچشمگ صامت، حروف ييآرا واج نهيگز كدام در -۹۴

ليـــــــرح بامـــــــداد نينوشـــــــ خـــــــواب )1   
 

ـــــــــــازدارد  ـــــــــــپ ب ـــــــــــب ز را ادهي ليسَ
 

ـــر )2 ـــ ه ـــتين او در هك ـــا  از س ـــق ني ـــگ عش رن
 

ـــزد  ـــدا ن ـــتين خ ـــه س ـــز ب ـــوب ج ـــنگ و چ س
 

ـــند  )3 ـــس ميد ي ـــا  ك ـــ نيك ـــره نيچن ـــت زه داش
 

داشـــــت بهـــــره هنـــــر از گـــــهيپا  نيد بـــــ 
 

اشـــــكبوس نهيســـــ و بـــــر بـــــر بـــــزد )4
 

ــــــان، آن ســــــپهر  ــــــوس داد او دســــــت زم ب
 

  شود؟ يم دهيد مصوت حروف ييآرا واج تيب كدام در -۹۵
؟ آيــا مــه مــن نيســتي؟اي مســت شــبرو كيســتي )1   

 

ــر  ــتين گ ــس يس ــتيچ پ ــدم يا ؟يس ــا هم دل يتنه
 

ــــــتيق )2 ــــــت ام ــــــت و قام ــــــتيق قام ام
 

قامـــــت و قـــــد نيـــــا  كنـــــد يمـــــ امـــــتيق 
 

ـــعد  )3 ـــت يس ـــه نگفتم ـــه ك ـــرو ب ـــد س او بلن
 

ـــكل  ـــوان مش ـــ ت ـــه ديرس ـــاال ب ـــت يب ـــا پس م
 

ـــ )4 ـــه رفـــت يمـــ ييســـودا  دل يوقت ها بســـتان ب
 

ـــ  ـــتنميخو  يب ـــرد ش ـــو يك ـــل يب ـــ حانير  و گ اه
 

  ؟شود ينم دهيد ييآرا واج نوع دو هر ت،يب كدام در -۹۶
ـــ )1    ـــرا اري ـــار م ـــرا غ ـــق م ـــوار عش ـــرا جگرخ م

 

ـــ  ـــو  اري ـــار ييت ـــو  غ ـــه ييت ـــه خواج ـــرا دار نگ م
 

ينير يشــ و شــراب و شــمع و شــاهد و اســت شــب )2
 

ــي  ــتان بين ــه دوس ــب ك ــين ش ــت چن ــت اس غنيم
 

نــدارد جهــان ليــم جانــان جمــال يبــ جــان )3
 

نـــدارد آن كـــه حقـــا نـــدارد نيـــا  كـــه كـــس هـــر 
 

ــم شكســته )4 ــر از شيشــه دل هــاي شــهر شماســت ت
 

خواســت مــان مــي شكســته بــاد كســي كــاين چنــين 
 

  شود؟ يم دهيد تكرار آرايۀ تيب كدام در -۹۷
ــــه را آن )1    ــــ ك ــــا از يدرد نيچن ــــدازد يپ دران

 

ـــبا   ـــه دي ـــو  ك ـــت ديفروش ـــه از دس ـــا درمان هم ه
 

ــــــو يرو يبهــــــا را يمشــــــتر  )2 تســــــين ت
 

دارتيـــــــخر  يمفلســـــــ نيبـــــــد  مـــــــن 
 

ــزت نيســت )3 ــق ع ــتن طري ــو گف ــه جــان ت قســم ب
 

ــه  ــاك ب ــا خ ــو يپ ــم وان ت ــ ه ــوگند ميعظ اســت س
 

ـــتان در )4 ـــان يگلس ـــبن ك ـــدان گل بنشســـت خن
 

برخاســــت غرامــــت يپــــا كيــــ بــــه آزاد ســــرو 
 

  ؟ستين درست نهيگز كدام مقابل آرايۀ -۹۸
ــت )1    ــن اس ــا روز روش ــب م ــتي ش ــه راس ــب ب امش

 

ــ دوســت وصــال ديــع  اســت دشــمن رغــم يعل
 

  (تكرار) 
روزگــــار اهــــل ســــرزنش و بيــــرق جــــور) 2

 

ــا  ــن ب ــان م ــحكا  هم ــاو تي ــل گ ــت زن ده اس
 

  )صامت حروف در ييآرا  واج( 
ـــب) 3 ـــرق قل ـــد قي ـــد چن ـــد  بپوش ـــق ثيح عش

 

اســت نيّمبــ بپوشــي نــهيآبگ بــه آن هــرچ 
 

  (تكرار) 
ـــاد) 4 ـــت ب ـــ بهش ـــذرد يم ـــ گ ـــ اي ـــاغ مينس ب

 

ــ  ــت اي ــان نكه ــو ده ــ ت ــو اي ــت الدن يب اس
 

  )صامت حروف در ييآرا  واج( 
  دارد؟ تقابل اتياب ريسا با يفكر قلمرو نظر از ت،يب كدام مفهوم -۹۹

بــود ايــر  محــراب بــه كــه چــون همگــان يرو )1   
 

ـــن  ـــت م ـــر  پش ـــر  و يرو نيب ـــردم اي ـــتم و ك رف
 

مينهـــ تخرابـــا بـــه رو مـــا كـــه آنســـت وقـــت )2
 

ــــد  ــــر چن ــــر  و زرق ب ــــام اي ــــ مناجــــات ن مينه
 

ـــرا )3 ـــق يب ـــوش خل ـــ و بك ـــردم نيام ـــاش م ب
 

ــه  ــار ب ــخ ك ــر  ري ــم اي ــ ه ــر، يكن ــخ اگ ــت ري اس
 

ـــن )4 ـــم و م ـــحبت ه ـــل يص ـــر  اه بـــاد دورم اي
 

ــــان از  ــــس را مــــا گــــران رطــــل جهــــان گران ب
 

  است؟ متفاوت نيريسا با ريز يها نهيگز از كي كدام مفهوم -۱۰۰
ــويم )1    ــزل ش ــم من ــه ه ــا ب ــت م ــات طريق در خراب

 

مـــا ريتقـــد  ازل عهـــد در ســـت رفته نيچنـــ نيكـــا  
 

مســت مــنِ مالمــتِ ياهيســ نامــه بــه مكــن )2
 

ــت  ــه نوش ــرش چ ــر س ــدير ب ــه تق ــت ك ــه آگهس ك
 

ــــتين )3 ــــام س ــــالح دي ــــاد ز يص ــــافظ فس ح
 

ــنم؟  ــدبير ك ــه ت ــين اســت چ ــدير چن ــه تق ــون ك چ
 

ـــان جـــام )4 ـــمن ريضـــم نماســـت جه دوســـت ري
 

اظهــار احتيــاج خــود آنجــا چــه حاجــت اســت؟ 
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  دارد؟ قرابت يفكر قلمرو نظر از ريز نوشتۀ با تيب كدام -۱۰۱ 13
 ضـرورت، بـه و خـتيبگر مسـت اُشـتر شيپ از كه است مرد آن همچون كند، غفلت خود آخرت سعادت از و آورد رو ييايدن امور به كه هر«

 هـر ست،يبنگر بهتر انيم نيا در. گرفت قرار ييجا بر شيپاها و بود دهييرو آن يباال بر كه زد شاخ دو در دست و ختيآو يچاه در شتنيخو
  ».بودند گذاشته رونيب سوراخ از سر كه بود مار چهار سر بر يپا دو

ـــافع اگـــر علـــم )1    رود يمـــ يپرســـت ايـــدن شـــود ن
 

ــــه  ــــا ييكــــذا  يايــــدن غــــرق جاهالن كجــــا؟ ت
 

ـــ نيمنشـــ حـــافظ )2 يزمـــان معشـــوق و يمـــ ي ب
 

اســـت اميصـــ ديـــع و اســـمني و گـــل اميـــكا  
 

من بــه قصــد حــافظ اگــر دم زنــد چــه بــاك؟دشــ )3
 

دوســـت شرمســـار مينـــ كـــه را يخـــدا منـــت 
 

ـــ آمـــد ديـــپد  هـــا ماللت نـــانيچ ســـخن از )4 يول
 

ـــر  ـــم گ ـــم اني ـــت ييناســـزا  نانينشـــ ه ـــت ،رف رف
 

  است؟ آن يكل مفهوم ٔهرنديبرگ در نهيگز كدام ،يفكر نكات نظر از ريز عبارت يبررس در -۱۰۲
  »ي.برخاست جهان از سؤال رسم قناعت، را ما و يبود انصاف را شما اگر نعمت، خداوندان يا: گفت يم حلب بزّازان صف در يمغرب يگدا«  

گـــــــردان تـــــــوانگرم! قناعـــــــت يا   
 

ســــتين نعمــــت چيهــــ تــــو يورا كــــه 
 

ــــنج    ــــبر ك ــــاخت ص ــــان اري ــــت لقم اس
 

ســـتين حكمـــت ســـتين صـــبر را كـــه هـــر 
 

  )درخواست  الؤس/  فروشان پارچه  ازانبزّ(  
  روزگار انصافان يب و جاهالن از پرسش نكوهش )2  كردن رفتار منصفانه و بودن انصاف با به قيتشو  )1  
  فقرا نيتحس و ثروتمندان نكوهش )4  مشكالت برابر در صبر و قناعت نيتحس )3  
  است؟ تر مناسب يحماس شعر يبرا تيب كدام يقيموس و آهنگ -۱۰۳
ــ )1    ــت ول ــم اس ــكر ظل ــران لش ــه ك ــا ب ــران ت ياز ك

 

اســــت شــــانيدرو  فرصــــت ابــــد بــــه تــــا ازل از 
 

ـــه )2 ـــگ ب ـــم تن ـــرك آن يچش ـــكر  ت ـــازم يلش ن
 

ـــه  ـــه ك ـــر حمل ـــن ب ـــدرو  م ـــ شي ـــا كي آورد قب
 

اگــر غــم لشــكر انگيــزد كــه خــون عاشــقان ريــزد )3
 

ــدازيم  ــادش بران ــازيم و بني ــم ت ــه ه ــاقي ب ــن و س م
 

ـــو )4 ـــكر چ ـــرون لش ـــت ب ـــم تاخ ـــ از خش نيكم
 

ــــه  ــــد انصــــاف ن ــــه مان ــــو ن ــــه يتق ــــد  ن ني
 

  ؟خورد ينم چشم به هيتشب آرايۀ ريز اتياب از كي كدام در -۱۰۴
هيــفق يا كــن تحمــل خــاك چــو بــرو گفتــا )1   

 

كـــن خـــاك ريـــز  در همــه يا خوانـــده هرچـــه ايــ 
 

ـــت )2 ـــا لب ـــت در ت ـــۀ لطاف ـــ الل ـــد را رابيس مان
 

ـــم  ـــ در دل ـــرار  يب ـــمۀ يق ـــ چش ـــد را مابيس مان
 

دنيــــا نعمــــت بـــه طمــــع اهــــل ديـــدٔه )3
 

ــــر  ـــه چــــاه كـــه همچنــــان نشــــود پ شبنــــم ب
 

ـــا )4 ـــه ت ـــ كـــه يكنـــ تصـــور ن ـــو يب ميصـــبور  ت
 

ــــر  ــــ گ ــــ ينفس ــــ يم ــــ ميزن ــــتين يبازپس س
 

  دارد؟ وجود استعاره نهيگز كدام در -۱۰۵
ـــا  )1    ـــد ييج ـــس نرس ـــه ك ـــا  ب ـــو  ييتوان شيخ

 

ـــــ  ـــــو االّ ـــــراغ ت ـــــتش چ ـــــ يدار  رحم شيپ
 

ــت )2 ــان اس ــد آس ــن آي ــر م ــر ب ــختي اگ ــزار س ه
 

ــــه  ــــت ك ــــزار ادتار  و يدوس ــــدان ه ــــت چن اس
 

ز حــد گذشــت جــدايي ميــان مــا اي دوســت )3
 

دوســـت يا ايـــب تـــوام غـــالم كـــه ايـــب ايـــب 
 

اســـت صــنوبر و ســرو حاجـــت چــه مــرا بــاغ )4
 

؟اســـت كمتـــر كـــه از مـــن پـــرور خانـــه شمشـــاد 
 

  شود؟ يم دهيد استعاره ريز اتياب از تعداد چه در -۱۰۶
كنـي مي اي غنچۀ خندان چرا خون در دل ما الف)   

 

كنـي؟ بندي و ما را ز سـر وا مـي خاري به خود مي 
 

ــوب)  ــركُن ز را ت ــرش هگِ ــ ع ــد يم ــف زنن ريص
 

ــدانمت  ــه ن ــا در ك ــه ني ــه دامگ ؟ســت افتاده چ
 

ــدا شــكرج)  ــود يخ ــه ب ــت آن ك ــا ب ــرد وف نك
 

ــد  ــه باش ــه ك ــد يا توب ــت بكن ــت ب ــا پرس م
 

دوست دارم كـه بپوشـي رخ همچـون قمـرت د)
 

ــا  ــو ت ــ چ ــدينب ديخورش ــه نن ــر ب ــام ه درت و ب
 

غمـــان در گرفتـــار ســـتا مـــن دل تنهـــا )ه
  

؟سـتا  خـود در ايـن زمانـه دل شـادمان كـم يا 
  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  كند؟ يم اشاره »عشق راه در استقامت و يبردبار« مفهوم به تيب كدام -۱۰۷
ــه كنعــان غــم مخــور يوســف گــم )1    ــد ب گشــته بازآي

 

ـــ  ـــزان ۀكلب ـــ اح ـــم گلســـتان يروز  ودش ـــور غ مخ
 

نرفـــت مـــا مـــراد بـــر يروز  دو گـــر گـــردون دور )2
 

ـــاً  ـــال نباشـــد كســـاني دائم ـــم دوران ح مخـــور غ
 

كنـــد بـــر يهســـت اديـــبن فنـــا ليســـ ار دل يا )3
 

چون تو را نـوح اسـت كشـتيبان ز طوفـان غـم مخـور 
 

ــدم )4 ــه خــواهي زد ق ــه شــوق كعب ــر ب ــان گ در بياب
 

ــرزنش  ــا س ــر ه ــد گ ــار كن ــ خ ــم النيمغ ــور غ مخ
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  ............... . ها صامت از ها مصوت در ييآرا واج نيا يادب متون و شعر در و ............... ،يعاد زبان در واژه و واج تكرار -۱۰۸  1414
  است محسوس كمتر/ است دهيپسند  )2  تاس محسوس كمتر/ ستين دهيپسند  )1  
  است تر سمحسو / است دهيپسند  )4  است تر محسوس/ ستين دهيپسند  )3  
  است؟ درست وزن با ارتباط در نهيگز كدام -۱۰۹
  .شود يم حاصل نظم احساس از كه است يادراك و دارد ينييتز  جنبۀ شعر در وزن )1  
  .دارد وجود هم ابدي يم در را آن كه يكس ذهن از رونيب و است يحس يامر  وزن )2  
  .ستا ما حواس آن ادراك وسيلۀ و است شعر عتيطب از يبخش وزن )3  
  است. گرفته بهره موزون كالم و آهنگ جاذبۀ و كشش از نآ قر  تنها زين مقدس يها كتاب انيم در )4  
  است؟ درست ريز اتياب ٔهدربار زير عبارات از تعداد چه -۱۱۰

ــاربان يا ــته س ــĤرام ران آهس ــانم ك ــ ج رود يم
 

 رود يمـ دلسـتانم بـا داشـتم خـود با كه دل وآن 
 

او از رنجــور و چــارهيب او از مهجــور ام مانــده مــن
 

رود گويي كـه نيشـي دور از او در اسـتخوانم مـي 
 

محمل بـدار اي سـاربان تنـدي مكـن بـا كـاروان
 

رود يمــ روانــم ييگــو روان ســرو آن عشــق كــز 
 

گفتم به نيرنگ و فسون پنهـان كـنم ريـش درون
 

رود يمـ آسـتانم بـر خـون كـه مانـد ينمـ پنهان 
 

  .است شده سروده غزل قالب در شعر نظر به ها هيقاف گرفتن قرار از كه گفت ديبا شعر يادب يها يژگيو ) دربارٔهالف  
  .است دهيبخش يدرون نشاط و يشاد شعر روح به كه ستا يا گونه به شعر يقيموس و وزن )ب  
  .داند يم دهيفا يب را عشق كردن پنهان يبرا تالش چهارم تيب در شاعر )ج  
  .است زده يساز بيترك به دست »رنجور و چارهيب« مثل يعبارات در شاعر و دارد يكم يفارس واژگان شعر )د  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
  ها مربوط به كدام دورٔه ايران باستان است و وجود اين منابع بر كدام امر داللت دارد؟ نامه تدوين خداي -۱۱۱

  مزدا و عمل به آداب و آيين زرتشتي باور به اهوره -) هخامنشيان2  ثبت و نگارش اخبار و رويدادهاي مهمعالقۀ ايرانيان به  -) ساسانيان1  
 مزدا و عمل به آداب و آيين زرتشتي باور به اهوره -) ساسانيان4  عالقۀ ايرانيان به ثبت و نگارش اخبار و رويدادهاي مهم -) هخامنشيان3  
  چه موضوعي اختصاص دارد؟بخش عمدٔه كتاب تاريخ هرودت به  -۱۱۲
 ) فتح ايران توسط اسكندر مقدوني 2  ) فتوحات پادشاهان هخامنشي در آسياي صغير1  
 هاي ايران و يونان باستان  ) شرح جنگ4    ) روي كار آمدن سلوكيان در ايران3  
  با توجه به متن، كدام گزينه پاسخ به پرسش زير است؟ -۱۱۳
ق كالسي، موضوع موردنظر خود را انتخاب و با توجه به آن، منابع مختلف را ارزيابي و بررسي نمود و از دل آموزي براي انجام يك تحقي  دانش«  

هـاي  بندي كرد. سپس مانند يك كارآگاه تمام جوانب مطالب خود را سنجيد و در نهايت نتايج يافته ها مطالب موردنظر را استخراج و دسته آن
  دليل اين امر كدام مورد است؟» به او گفت كه در اين پژوهش به بيراهه رفته است.خود را تحويل دبير داد؛ اما دبير 

 هاي تحقيق تدوين پرسش  عدم) 2    ) تحليل و تفسير نادرست اطالعات1  
 ) شناسايي نادرست منابع4    ) انتخاب موضوع نامناسب پژوهش3  
  انجامد؟ ميان افراد يك جامعه مي يك از فوايد علم تاريخ، به ايجاد خودآگاهي و يگانگي در كدام -۱۱۴
  گيري از گذشته براي حال و آينده ) بهره2    ) منبع شناخت و تفكر1  
  ) ارزيابي و شناخت درست اوضاع كنوني4  دوستي و هويت ملي ) تقويت حس ميهن3  
  ط وقايع تاريخي دارد؟مانده از كدام دوران ايران باستان، نشان از توجه ايرانيان به ثبت و ضب هاي باقي نوشته سنگ -۱۱۵
  ها ) ايالميان و بابلي4  ) پيشداديان و كيانيان3  ) سلوكيان و اشكانيان2  ) هخامنشيان و ساسانيان1  
  دست آورد؟ به درك منطقي و درستي از تاريخ توان نميبدون آگاهي از كدام مورد،  -۱۱۶
  گيري و پيدايش رخدادها ) مكان شكل2    ) زمان روي دادن وقايع1  
  آمده دست به) سنجش و نقد اطالعات 4    بررسي منطقي منابع) 3  
  رود؟ اي جهت رصد سيارگان و ستارگان به شمار مي گيري دقيق زمان و وسيله ترتيب كدام موارد، از دستاوردهاي مهم بشر در زمينۀ اندازه به -۱۱۷
  ساعت آفتابي -) ساعت شني4  الباسطر  -شماري ) گاه3  ساعت شني -) ساعت آفتابي2  شماري گاه -) اسطرالب1  
  ابداع تقويم، نتيجۀ تالش مشترك دانشمندان كدام علوم است؟ -۱۱۸
 ) ادبيات، متافيزيك و فلسفه2    ) تاريخ، جغرافيا و تبارشناسي1  
 ) رياضيات، نجوم و فيزيك4  كشي، سنجش از دور و ژئومورفولوژي ) نقشه3  
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  صحيح است؟شماري اوستايي  كدام موارد دربارٔه گاه -۱۱۹ 15
  شود.  شماري ديني زرتشتيانِ هند محسوب مي ب) گاه  الف) در دورٔه هخامنشي و اشكاني رايج شد.  
  د) مبدأ آن بر تخت نشستن هر پادشاه بود.  شد. روزه تقسيم مي ۲۵ماه  ۱۲ج) در آن سال به   
  افزودند. ) اندرگاه (خمسه) را به آخر ماه دوازدهم ميه  
  د  -ه -) الف4  ج -) ب3  ج -ب -) الف2  ه -) د1  
  شماري در قلمرو هخامنشيان رواج داشت؟ جمشيد، كدام گاه هاي بيستون و تخت نوشته محتواي سنگ    بر اساس -۱۲۰
  قمري بابلي -) خورشيدي4  ) يوناني3  قمري مصري -) خورشيدي2  ) اوستايي1  
  شود؟ ش. محسوب مي۱۳۰۴يافتۀ ايران در سال  ميتهاي جهان و تقويم رس شماري ترين گاه ترتيب كدام موارد، دقيق به -۱۲۱
  شماري هجري خورشيدي گاه -) جاللي2    شاهنشاهي -) اوستايي1  
  جاللي -شماري هجري خورشيدي ) گاه4    اوستايي -) شاهنشاهي3  
  كدام توضيح زير، دربارٔه خط زمان صحيح است؟ -۱۲۲
  دهد. بر روي نمودار نشان ميترتيب زمان وقوع،  را به  اي كه رويدادهاي مهم ) وسيله1  
 تاريخ رويدادهاي مختلف ايجاد شده است.    بر اساس) نوعي نقشۀ جغرافيايي است كه 2  
 كند. شان را بررسي مي هاي مختلف جهان، حوادث سياسي هايي كه ضمن معرفي سلسله ) كتاب3  
 ند.كن ) نمودارهايي هستند كه تاريخ باستان ايران را كرونولوژيك بررسي مي4  
  يك از اركان و ابعاد تاريخ است؟ عبارت زير، بيانگر اهميت كدام -۱۲۳
  »ها را بررسي كرده است. منظور نگارش كتاب تاريخ خود، به مصر، فينقيه و جاهاي ديگر سفر و شرايط طبيعي و اقليمي آن سرزمين هرودت به«  
  گيرد. سان شكل مي) تمام رويدادهاي تاريخي در بستري به نام زمان و با اعمال ان1  
 ترين كارهايي است كه يك مورخ بايد انجام دهد. ) نقد منابع تاريخي، يكي از مهم2  
 توجه هرودت بوده است.  مورد) تحوالت سياسي مربوط به ايران و يونان بسيار 3  
 توجه مورخان بود.  موردهاي طبيعي در وقوع رويدادهاي تاريخي،  ) تأثير پديده4  
  خلدون بوده و مقدمۀ اين كتاب به كدام موضوع اختصاص يافته است؟ ز آثار زير، نوشتۀ ابنيك ا كدام -۱۲۴
 ها چگونگي پيدايش نخستين سكونتگاه -) معادن الجوهر2  گيري حوادث تاريخي تأثير انسان بر شكل -) مروج الذهب1  
 هاي باستاني روابط سياسي تمدن -م) احسن التقاسي4  تأثير جغرافيا بر تاريخ، اخالق و رفتار آدميان -) العبر3  
  كدام مورد، يكي از پيامدهاي ارتباط جغرافيا و تاريخ است؟ -۱۲۵
 ) كاربرد خط زمان در مطالعۀ حوادث2  ) اهميت يافتن نقشه در مطالعۀ تاريخ1  
 ) نقد دقيق مطالب تاريخي در بستر مكان4  ) بررسي كرونولوژي رويدادهاي تاريخي3  

  
 گيرد؟  كدام سؤال كليدي با ركن اساسي جغرافيا ارتباط دارد و سير تكوين و تحول هر پديدٔه جغرافيايي با كدام سؤال مورد بررسي قرار مي -۱۲۶
 چيز چه -) كجا4  چرا -) چطور3  چطور -) كجا2  چيز چه -) چرا1  
 ميه اشاره دارد؟در كدام پژوهش بيان مسئله به ماهيت خشك شدن درياچۀ ارو -۱۲۷
 ) علت خشك شدن درياچۀ اروميه چه بوده است؟1  
 هاي اخير موجب خشك شدن درياچۀ اروميه شده است. ها در سال سالي ) تداوم خشك2  
 چيزي در درياچۀ اروميه رخ داده است؟ ) چه3  
 هاي انساني چيست؟ ) تأثير خشك شدن درياچۀ اروميه بر فعاليت4  
  اي حساس است؛ زيرا ...............  يايي مرحلهافگام دوم پژوهش جغر -۱۲۸
 شود. دهنده به پژوهش است در اين مرحله ساخته مي )  فرضيه كه جهت1  
 كند. ) در اين مرحله پژوهشگر نسبت به موضوع اطالعات بيشتري پيدا مي2  
 كند. ) از طرح سؤاالت تكراري در طول زمان جلوگيري مي3  
 كند. د را در اين مرحله انتخاب مي) پژوهشگر روش تحقيق خو 4  
 است؟ نادرستهاي جغرافيايي  هاي گردآوري اطالعات در پژوهش كدام عبارات در ارتباط با روش -۱۲۹
  اي است. هاي آماري از منابع روش كتابخانه ها و سالنامه نامه اي، پرسش الف) تصاوير ماهواره  
  شود يا روش ميداني. اي استفاده مي هاي علمي يا از روش كتابخانه ب) در پژوهش  
  برد. نظر مي  موردپ) در روش ميداني پژوهشگر ابزار سنجش خود را به مكان   
 پ -ب -) الف4  ب -) الف3  پ -) ب2  پ -) الف1  
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 پردازد؟ در كدام مرحله از پژوهش جغرافيايي، پژوهشگر به بررسي پيشينۀ مسئله و نتايج پژوهش ديگران مي -۱۳۰  1616
 ) پردازش اطالعات4  آوري اطالعات ) جمع3  ) تدوين فرضيه2  رح سؤال و بيان مسئله) ط1  
 توان يافت؟ پاسخ به كدام سؤاالت كليدي جغرافيايي را در خبر زير نمي -۱۳۱
منجـر بـه و  استان ايران در معرض سيالب قـرار گرفـت ۳۱استان از  ۲۰حدي بود كه  هاي سراسري در ايران به شدت بارش ۱۳۹۸در نوروز «  

  »خسارات جاني و مالي فراواني شد.
 چيز ) چه4  وقت ) چه3  ) كجا2  ) چطور1  
 كدام گزينه فرضيۀ مناسبي براي موضوع آلودگي درياي خزر است؟ -۱۳۲
 ي خزر شده است.ميكروبي در دريا ۀنقط 27وجود آمدن   به ها باعث  افزايش آلودگي) 1  
 در آلودگي درياي خزر مؤثر بوده است؟هاي انساني  ها و برنامه ) كدام فعاليت2  
 هاي شهري، صنعتي و كشاورزي موجب آلودگي درياي خزر باشد. رسد ورود فاضالب ) به نظر مي3  
 اند. هاي زيادي از ماهيان خاوياري درياي خزر در معرض انقراض قرار گرفته ) گونه4  
 بندي اطالعات چيست؟ بقهآوري، استخراج و ط اقدام بعدي پژوهشگر جغرافيا پس از جمع -۱۳۳
 پاسخ پيشنهادي خود به سؤال تحقيق ۀ) ارائ2  گيري هاي خود و نتيجه ها با توجه به يافته ) تأييد يا رد فرضيه1  
 ) حذف اطالعات غيرضروري و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش 4  هاي خود داليل علمي و منطقي براي رد يا تأييد فرضيه ۀ) ارائ3  
 دانان از ديد تركيبي است؟ بيانگر علت استفاده جغرافي كدام گزينه -۱۳۴
 كنند. ) در يك محيط جغرافيايي اجزا و عوامل محيطي در ارتباط با يكديگر عمل مي1  
 ) بين جغرافيا و ساير علوم ارتباط دوسويه وجود دارد. 2  
 ) انسان نسبت به محيط نگاه سودجويانه دارد.3  
 قابل وجود دارد.) بين انسان و محيط روابط مت4  
 اي دارد؟ هاي مختلف در يك مكان بر يكديگر چه نتيجه جريان پيوسته روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پديده -۱۳۵
 كنند. ها تغيير شكل پيدا مي ) مكان2  شود. ) محيط طبيعي به محيط جغرافيايي تبديل مي1  
 كند. ) انسان در ارتباط با محيط دو عملكرد متفاوت پيدا مي4  دهد. يهاي جغرافيايي را گسترش م ) ميزان دسترسي انسان به پديده3  
دهد، امكان گسترش فيزيكي آن شهر را با كمك چـه ابـزاري  اي كه با هدف توسعۀ يك شهر انجام مي جانبه دان در مطالعۀ همه يك جغرافي -۱۳۶

 تواند مورد بررسي قرار دهد؟ مي
 ) سالنامۀ آماري4  اي تصاوير ماهواره) 3  ) مصاحبه و مشاهده2  ) نقشۀ استان1  
 ؟نيستهاي پژوهشگر  كدام گزينه از عوامل مؤثر بر قوت و ضعف فرضيه -۱۳۷
 ) ميزان تجربيات پژوهشگر 2    ) دانش پژوهشگر1  
 آوري اطالعات مورد استفاده پژوهشگر ) روش جمع4  ) سوابق پژوهش در دسترس پژوهشگر3  
 كنند؟ آوري اطالعات استفاده مي هاي پنهان تغييرات جمعيتي يك شهر از كدام ابزار براي جمع دانان براي بررسي علت جغرافي -۱۳۸
 ) كتاب 4  ) نقشه3  ) سالنامۀ آماري2  ) مصاحبه1  
 عبارت زير مربوط به كدام مرحله از پژوهش است؟ -۱۳۹
  ».گيرد مي قرار تحليل تجزيه و مورد آماري يها روش از استفاده با كرج شهر در دهه يك در شاغالن درصد و جمعيت تغييرات درصد«  
 ) بيان مسئله4  پيشنهاد ۀگيري و ارائ ) نتيجه3  ) پردازش اطالعات2  آوري اطالعات ) جمع1  
 كدام است؟» كسي چه«در ارتباط با توفان گردوغبار در دهلران، پاسخ مناسب سؤال  -۱۴۰
 حد مجاز در هوا) وجود ريزگردهاي بيش از 2    توجهي به تثبيت خاك ) بي1  
 هاي اخير سالي در سال ) تداوم خشك4    ها ها و واحه ) از بين رفتن باتالق3  

  
  كدام گزينه به ويژگي آگاهانه بودن در كنش انسان اشاره دارد؟ -۱۴۱
 انگليسي زبان در بودن اطالع كم دليل به تافل ونآزم سؤاالت به پاسخ در فرد ناتواني )2  هاي مهم زندگي توجه به غايت تصميم  عدم) 1  
  هاي خود گزينش كردن ) كلمات و عبارات را با توجه به مخاطب4  هاي زندگي براي انتخاب مسير درست ) مردد شدن انسان در بزنگاه3  
  ترتيب پاسخ سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ به -۱۴۲
    گيرد؟ مفهومي صورت ميانجام كنش توسط انسان با توجه به چه 
   هاي مخاطبين خود چه پيش فرضي دارد؟ واكنش و پاسخ ما نسبت به كنش  
 سودمند بودن كنش -) معناي كنش2    درك معناي كنش -) معناي كنش1  
  سودمند بودن كنش -) آگاهي صحيح4  درك معناي كنش -) آگاهي صحيح3  
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  .بودن عبارات زير را مشخص كنيد نادرستدرست يا  -۱۴۳ 17
   هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد. 
   بوق زدن راننده، يك كنش است. 
    به و همواره نيز  شود توان از هر كنشگري پرسيد؛ زيرا فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي را مي» چرا چنين كاري كردي؟«پرسش

  رسد. آن مي
  درست -نادرست -) نادرست4  نادرست -درست -ت) درس3  نادرست -نادرست -) درست2  درست -درست -) نادرست1  
  كدام گزينه از لحاظ مفهومي به بيت زير مرتبط است؟ -۱۴۴

ـــرو ز گهـــر بـــاش ســـخت تـــر در حفـــظ آب
  

ــه جــوي خــويش   ــد ب ــاز نياي ــه ب ــاين آب رفت ك
  

 ) فعاليت انسان برخالف فعاليت ساير موجودات عالم فعاليتي معنادار است.1  
 گيرد. ن آگاهي و هدف صورت نمي) هيچ كنشي از انسان بدو 2  
 !از لقمان حكيم پرسيدند؛ حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند) 3  
  هاي انساني متبني بر اراده و تصميم استوار شده است. ) تمام كنش4  
  عبارات كدام گزينه همگي به پيامدهاي غيرارادي كنش اشاره دارد؟ -۱۴۵
 . اند طبيعي كنش ۀنتيج -كنش نيستند -اي آثار نامطلوبي هستند) دار 1  
 تنها به خود كنشگر وابسته هستند. -كنش نيستند -) قطعي هستند2  
 قطعي هستند.  -اند طبيعي كنش ۀنتيج -) تنها به خود كنشگر وابسته هستند3  
  كنش نيستند. -قطعي هستند -اند طبيعي كنش ۀنتيج) 4  
  ه چه مفهومي اشاره شده است؟در عبارت زير ب -۱۴۶
هاي متفاوت، در نهايت با توجـه بـه افـراد حاضـر در ميهمـاني  ها فكر كردن و در نظر گرفتن همۀ شرايط و باال و پايين  حسين بعد از ساعت«  

  »تصميم خود مبتني بر كالسيك يا اِسپُرت بودن تيپ خود را گرفت!
  ) كنترل اجتماعي4  يريپذ  ) جامعه3  ) ارزش اجتماعي2  ) كنش اجتماعي1  
  كند؟ هاي دروني، بيروني، اجتماعي و فردي را ذكر مي ترتيب كنش كدام گزينه به -۱۴۷
 توجه به عالئم راهنمايي و رانندگي -اي زيبا و به دور از مردم تصور داشتن جزيره -نشستن -) تفكر1  
 هنوشتن خاطر  -فكر كردن براي خريد كادوي تولد مادر -گپ زدن -) تخيل2  
 هاي آنالين خريد از فروشگاه -مطالعۀ كتاب در ساعتي كه همه خوابند -راه رفتن -) تخيل3  
  برد حريف هميشگي در عالم خيال -پشت چراغ قرمز ايستادن در خياباني كه كسي نيست -تنهايي قدم زدن به -) تفكر4  
  است؟ نادرستدر ارتباط با كنش انسان كدام گزينه  -۱۴۸
 . شوند گذارند و متناسب مي پذيرند و بر يكديگر اثر مي از يكديگر اثر مي ها انواع كنش) 1  
 . شوند هاي ما تنها در ارتباط با ديگران انجام نمي كنش) 2  
 رو هستيم. ها روبه ها در ارتباط با يكديگر با تغيير هويت آن ) با متناسب شدن كنش3  
  .گيرند صورت مينيز و خداوند متعال  )ماوراءطبيعت طبيعت و(هاي ما در ارتباط با خودمان، خلقت  كنش) 4  
  چه پيامدي در زندگي انسان خواهد داشت؟» ديگران«انديشيدن به مفهوم  -۱۴۹
 اجتماعيتر شدن شناخت كنش  ) عميق2  تر به مفهوم طبيعت و ماوراء طبيعت ) توجه عميق1  
  يشترهاي اجتماعي ب گيري پديده ) شكل4    ) ارتباط بيشتر با ديگران3  
  .ترتيب به سؤاالت زير پاسخ دهيد كند، به در ارتباط با آدابي كه انسان در زندگي رعايت مي -۱۵۰
   چيزي هستند؟ اين آداب محصول چه 
   گيرند؟ به چه صورتي پيش روي ما قرار مي 
   ها چه پيامدي خواهد داشت؟ وجود آن  عدم  
 بين رفتن كنش اجتماعي از  -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي ) كنش1  
 حذف زندگي اجتماعي -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي اطراف ما ) پديده2  
 از بين رفتن كنش اجتماعي -تشويق و تنبيه -هاي اجتماعي اطراف ما ) پديده3  
  حذف زندگي اجتماعي -تشويق و تنبيه -هاي اجتماعي ) كنش4  
  هومي اشاره دارند؟هريك از عبارات زير به چه مف -۱۵۱
   خردترين پديدٔه اجتماعي 
   كنش اجتماعي و پيامدهاي آن  
 جهان اجتماعي -) كنش اجتماعي2    جهان اجتماعي -) هنجار اجتماعي1  
  پديدٔه اجتماعي -) هنجار اجتماعي4    پديدٔه اجتماعي -) كنش اجتماعي3  
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  مرتبط است؟هاي زير به كدام مفهوم اجتماعي  ترتيب هريك از ويژگي به -۱۵۲  1818
   توجه و پذيرش هستند  مورداند كه  هاي مطلوب و خواستني پديده. 
   انجام كنش اجتماعي است ٔهشيو. 
   شود. با نبودنش هيچ ارزش اجتماعي محقق نمي  
 هنجار اجتماعي -كنترل اجتماعي -) ارزش اجتماعي2  كنش اجتماعي -هنجار اجتماعي -) ارزش اجتماعي1  
  هنجار اجتماعي -كنترل اجتماعي -) هنجار اجتماعي4  كنش اجتماعي -هنجار اجتماعي -) هنجار اجتماعي3  
  درستي آورده است؟ به ها و هنجارها را كدام گزينه روند تداوم و استمرار ارزش -۱۵۳
كـنش  رل اجتمـاعي پـذيري و كنتـ ضـروري شـدن جامعـه ها و هنجارها  عمل كردن افراد بر اساس ارزش ) تحقق هنجار و ارزش اجتماعي 1  

 ها و هنجارها از طريق تعليم و تربيت و تشويق و تنبيه  انتقال ارزش اجتماعي 
ها و هنجارها از طريق تعلـيم و  انتقال ارزش تحقق هنجار و ارزش اجتماعي  پذيري و كنترل اجتماعي  ضروري شدن جامعه ) كنش اجتماعي 2  

 ها و هنجارها  بر اساس ارزش عمل كردن افراد تربيت و تشويق و تنبيه 
عمل كـردن افـراد بـر  كنش اجتماعي  ها و هنجارها از طريق تعليم و تربيت و تشويق و تنبيه  انتقال ارزش ) تحقق هنجار و ارزش اجتماعي 3  

 پذيري و كنترل اجتماعي  ضروري شدن جامعه ها و هنجارها  اساس ارزش
ها و هنجارها از طريق تعلـيم و  انتقال ارزش پذيري و كنترل اجتماعي  ضروري شدن جامعه اجتماعي  تحقق هنجار و ارزش ) كنش اجتماعي 4  

  ها و هنجارها عمل كردن افراد بر اساس ارزش تربيت و تشويق و تنبيه 
  اشاره كرده است؟» هاي اجتماعي معنادار بودن پديده«دليل  كدام گزينه به -۱۵۴
هـاي  وجودآورنـدٔه هنجارهـا و ارزش به ها گيرند و از جايي كه اين كنش هاي اجتماعي افراد شكل مي رد و كالن از طريق كنشهاي خ ) زيرا تمامي پديده1  

 شوند. هاي اجتماعي نيز معنادار مي اجتماعي هستند، پديده
 . هستند ها زشاز جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسيله و روش رسيدن به ار  ها ارزش) به اين دليل كه 2  
هاي اجتمـاعي  پديده، كنند آورند و از آنجا كه افراد با آگاهي، اراده و هدف عمل مي وجود مي به ها در ارتباط با يكديگر هاي اجتماعي را انسان پديده) زيرا 3  

 . معنادار هستند
گـردد و همـواره بايـد بـراي تحقـق ارزش  ي نيـز هويـدا مـيهاي اجتمـاع گيري كنش اجتماعي نقش هنجارها و ارزش ) به اين دليل كه در هنگام شكل4  

  اجتماعي دست به هنجار اجتماعي معناداري زد.
  آورند؟ هاي اجتماعي را پديد مي ها با توجه به چه هدفي پديده انسان -۱۵۵
  تأمين سعادت -) رفع نياز2    ها تحقق ارزش -) تأمين سعادت1  
  ها تحقق ارزش -ع نياز) رف4    ارتباط با ديگران -) تأمين سعادت3  

  
  در چه حالتي به واقعيت داشتن يا نداشتن امور كاري نداريم و مثال درست آن كدام است؟ -۱۵۶
 هايم انگيز بچگي دنياي كوچك و شگفت -) تصديق2  نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست -) تصور1  
 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست -) تصديق4  ي سر ماستاي كه باال آسمان پر ستاره -) تصور3  
ترتيب از كدام موارد  ، به»وقتي بخواهيم درك درستي از مفهومي داشته باشيم«و » وقتي بخواهيم براي اثبات يك ديدگاه استدالل بياوريم« -۱۵۷

  كنيم؟ استفاده مي
 اي معلومتصوره -هاي معلوم ) تصديق2    تعريف -هاي مجهول ) تصديق1  
 استدالل -هاي معلوم ) تصور4  هاي معلوم تصديق -) تصورهاي مجهول3  
  ترتيب چگونه است؟ به» آرزو«، مراد از »آرزو يك نقطه دارد«و » من ديروز با آرزو به كتابخانه رفتم«، »من آرزو دارم معلم خوبي شوم«در عبارات  -۱۵۸
 زباني -ذهني -) خارجي4  زباني -خارجي -) ذهني3  خارجي -خارجي -) خارجي2  خارجي -ذهني -) ذهني1  
  كدام عبارت با توجه به مغالطات مبحث لفظ و معنا درست است؟ -۱۵۹
 شود. جاي داللت تضمني و التزامي منجر به مغالطۀ اشتراك لفظ مي كار بردن اشتباهي داللت مطابقي به ) به1  
 شود. ، باعث بروز مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير مي) در يك زبان، اشتباه گرفتن معاني مختلف يك لفظ واحد2  
 شود. معناي ظاهري مي ) استفاده از عبارات دو پهلو بدون مشخص بودن مرجع ضمير، منجر به مغالطۀ توسل به3  
 شود. گذاري كلمات، گاهي باعث پديد آمدن مغالطۀ نگارشي كلمات مي رعايت ديكتۀ صحيح و حركت  عدم) 4  
  نطق به شاقول يا تراز بنّايي، براي نشان دادن كدام خصوصيت آن است؟تشبيه م -۱۶۰
 كند. ) مانند آجرها، بناي فكري مستحكمي ايجاد مي2  ) تبحر در آن، به تمرين و ممارست احتياج دارد.1  
 ) علمي ابزاري است و بايد در خدمت ساير علوم باشد.4  آيد. ) با استفاده از آن، محتواي علوم پديد مي3  

 
 

 ۲ و ۱ های سدر  :منطق
´ 20
 پيشنهادي زمان
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  انديشد، چه نيازي به يادگيري منطق داريم؟ صورت طبيعي بر اساس قواعد منطق مي اگر ذهن انسان به -۱۶۱ 19
 توانيم خطاهاي ذهني را بشناسيم. ) بدون يادگيري منطق هرگز نمي1  
 مان به دانش منطق نيازمنديم. ها و سخنان روزانه ) براي همۀ فعاليت2  
 شود. ها، ذهن دچار لغزش مي ها و تعريف ر شدن استدالل) معموالً با پيچيده و دشوا 3  
 هاي درستي در امور زندگي بگيريم. توانيم تصميم ) بدون آموختن دانش منطق نمي4  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه خطاهاي ذهني  -۱۶۲
 كند.  ها را بيان مي پيشگيري آن هاي ها هستند از اين لحاظ كه دانش منطق مانند دانش پزشكي انواع و روش ) همچون بيماري1  
 ) حتي بدون آموزش گرفتن قواعد منطق و بدون تمرين و ممارست هم ممكن است در يك استدالل پيچيده دچارشان نشويم.2  
 ولي باز هم ذهن همواره در معرضشان است. ،ها جلوگيري كرد توان از آن ) با استفاده از دانش منطق و قوانين حاكم بر ذهن مي3  
 شود. ولي با آگاهي و توجه دچارشان نمي ،هاست صورت غيرعمدي در معرض آن شماري دارند كه هر انساني به ) انواع و تعداد بي4  
  ه، داللت التزامي دارند؟   شد در كدام گزينه هر دو عبارت مشخص -۱۶۳
  مرزي حمله كرد. شهردشمن به  -به ورزشگاه فوتبال آمدند شهر) كل 1  
 بدآموزي دارد. تلويزيونگاهي  -گفت فردا مدارس تعطيل است تلويزيون) 2  
 .از قلم نيفتدحواست را جمع كن كه كسي  -م شكستقلم ) هنگام نوشتن3  
 توانم خوب ببينم. ضعيف نمي چشمبا اين  -و چراغ خانه است چشم) مادرم 4  
  شود؟» ابهام در مرجع ضمير«كدام عبارت ممكن است منجر به مغالطۀ  -۱۶۴
 مريم و خواهرش بيش از چهار سال با هم اختالف دارند.) 1  
 ) دكتر به من گفت اگر مشكلي برايت پيش آمد، حتماً به من مراجعه كن.2  
 آموز: يك پرنده ديدم با سنگ زدم به بالش. ) معلم: با بالش جمله بساز. دانش3  
 خبر بود. اما همسرش بي ،) احمد با حسن به بيمارستان رفت4  
را  چاقو«و » در اين كفش راحت نيست پايم« ،»بسيار است دست باالي دست«، »دليل تخليۀ باتري خراب شد برادرم به اتومبيل«بارات در ع -۱۶۵

  هايي دارند؟ ترتيب چه نوع داللت شده، به ، عبارات مشخص»بياور و سبزي را خرد كن!
 ابقيمط -تضمني -التزامي -) تضمني2  تضمني -مطابقي -تضمني -) مطابقي1  
 مطابقي -مطابقي -التزامي -) تضمني4  تضمني -تضمني -تضمني -) مطابقي3  
  اي مربوط هستند؟ ترتيب به چه نوع مغالطه عبارات زير به -۱۶۶
  توانند مسكن را با نسخه يا بدون نسخه از داروخانه دريافت كنند. هاي جوان نبايد دغدغۀ مسكن داشته باشند؛ چون مي الف) زوج  
  پرسد: مگر چيزي دادي؟ كند و مي پرسد: گرفتي؟ برادرش به اكبر نگاه مي گويد و سپس مي طلبي را به برادرش ميب) اكبر م  
 ابهام در مرجع ضمير -) نگارشي كلمات2  توسل به معناي ظاهري -) اشتراك لفظ1  
 ابهام در مرجع ضمير -) اشتراك لفظ4  توسل به معناي ظاهري -) نگارشي كلمات3  
  هايي شود؟ تواند موجب چه مغالطه ترتيب مي به» ملك«و » چرخ«الفاظ  كاربرد -۱۶۷
 اشتراك لفظ  -) اشتراك لفظ2    نگارشي كلمات -) اشتراك لفظ1  
 نگارشي كلمات -) نگارشي كلمات4    اشتراك لفظ -) نگارشي كلمات3  
  شود؟ هاي زير از نظر منطقي استدالل محسوب مي چند عبارت از عبارت -۱۶۸
  ب) به مجموعۀ دستاوردهاي مادي و معنوي بشر، فرهنگ گويند.  آيد.  ر اين خبر درست باشد از فردا قيمت طال پايين ميالف) اگ  
  باشد. داراي طول و عرض مي  چراكه د) مربع شكل است.   شود. ات خوب مي اي، حتماً نمره ج) درس را خوب فهميده  
 ) چهار4  سه )3  ) دو2  ) يك1  
  ها متفاوت است؟ ها حتماً مغالطۀ لفظي رخ داده است، مغالطۀ كدام گزينه با ديگر گزينه تمام گزينه با فرض اينكه در -۱۶۹
  ام گازگرفتگي كشنده است. ) سگي مرا گاز گرفت. نگران هستم چون شنيده1  
 ها نيست. ولي به دنبال پاسخ دادن به آن ،خواند اي را مي ) برادرم هر روزنامه2  
  ت. هرگاه زمين خوردي نااميد نشو و دوباره بلند شو.) خاستن توانستن اس3  
 ولي حوصلۀ مراقبت از اسب را ندارد. ،) پدرم اسب سواري را دوست دارد4  
  است؟ نشدهدرستي تعيين  در كدام گزينه نوع مغالطۀ حيطۀ لفظ و معنا به -۱۷۰
 ) رفتم بانك وام بگيرم، ضامنم در رفت منفجر شدم! (نگارشي كلمات)1  
 همين و آخرين خانه در اين كوچه متعلق به ماست. (اشتراك لفظ)) ن2  
 ) فاطمه خواهر زهرا است. او بهترين دوست من است. (ابهام در مرجع ضمير)3  
  ) كودك: مامان به من گفت دست به كيك نزن! ولي نگفت دهن نزنم. (توسل به معناي ظاهري)4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۲
ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

Lorem ipsum
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 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 ۳ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۱۴۰۰ آذر ۵ 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 ــــ (ب ــــز وانعن 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 رتصـو  به ۲ 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

  ایید.پیگیری من 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
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
  مسئولین درس: 

 رانیمحسن ابراهیم ته - الدین افشین محی

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

|....................................................... زابن عریب
  پویا رضادادمسئول گروه: 

  مسئولین درس: 
 محمدحسین حقیقت - زاده محمدحسین رمضانی

جواهر فرحات  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

|.................................................. دین و زندیگ
  مسئولین درس: 

 مهراد بصیری - اکبر آخوندی علی

 ابوالفضل احدزاده محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. زابن انگلییس
  مسئولین درس: 

 الهی مازیار عین - احسان حیدری

 طلب  ندا باران یی حسین سخا

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

 ایامن اردستانی  امیدرضا پورحسینی

 ایامن اردستانی|........... گروه تجریب

 مهران موحدی|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل
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|.............................................................. فیزیک
  مسئولین درس: 

 منصور داوودوندی - فرد حمید فدایی

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 عبدالّلهییاسر مسئول درس: 

 الله صادقی

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

 دانا منصوره رئیس پور بتول خواجه

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی یلدا حجتی 

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

 سجاد شهیدی علی میرزاعلی 

|............................................................... ریـخات
 مروتی نگار درس: مسئول

 علیرضا کاهیدوند

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

 الناز گنجکار

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 سعید سفیدگری
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  )فیزیک و ریاضی رشتۀ( ۲ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱فارسي  ۳و  ۲هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱

 .ال آن باشيمآنكه خواهان زو بي ،غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن  
  ۱فارسي  ۳تا  ۱هاي  ستايش و درس*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲

 :اند هايي كه نادرست معني شده معني درست كلمه  
 حازم: محتاط  بلند: رفيع    زهي: شگفتا  
 ۱فارسي  ۳تا  ۱هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳

 :الخطي دارند ررسي واژگاني كه خطاي اماليي يا رسمب  
الخطي اسـت و  غلط رسم،    و... در كلماتي همچون: ستارگان، آلودگي، پايندگي» صامت ميانجي«قبل از » ه«اضافه شدن ( برازندگيلياقت و  )۱  

 ).گي نوشته شوند گي، پاينده گان، آلوده صورت: ستاره اين واژگان نبايد به
 زن و جوشان غلغله) ۲  
 و اراده عزم )۴  
 ۱فارسي  ۳و  ۱هاي  درس*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴

 :هاي اماليي بررسي غلط  
مناسب اين بيت است: ايشان همـه  ،معني ذليل و زبون و زيردست به» سُخره«بلكه  ،مناسب بيت نيست ،سنگ بزرگ همعني تكّ به» صَخره« )۱  

 .يات هستيدولي شما ذليل و زيردست مادّ ،دجان هستن
 .شكل درست است اينبه » رهگذار«امالي ) ۲  
 .ديد و قدَر را مي» قضا«ديده اگر دام  )۳  
  ۱فارسي  ۳تا  ۱هاي  سدر*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵

 ها: بررسي ساير گزينه  
 ز كنارفردا: مجاز از قيامت/ پا: مجاز ا )۱  
 دست كشيدن: كنايه از خودداري كردن از انجام عمل) ۲  
 آتش و آب: تضاد )۴  
  ۱فارسي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶

 :ها بررسي آرايۀ تشبيه در گزينه  
 تشبيه) ۲( .) بلبل طبع (هر دو اضافۀ تشبيهي هستند -هدهد فكر )۱  
 تشبيه) ۱( هرٔه مثل آينه) سيما (چ ) آينه۲  
 .استعاره از انسان شجاع و دالور است» شير«. اين گزينه فاقد تشبيه است) ۳  
 تشبيه) ۴(  رّ ناب استسخن [مانند] دُ -ما [مانند] دُرج هستيم -سخن [مانند] آفتاب است -ما [مانند] بُرج هستيم )۴  
  ۱فارسي  ۳درس *  بردكار: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷

 پردازد و اعتقاد دارد روي او از ماه زيباتر است. دليل ادبي و شاعرانه وجود ندارد. ، شاعر به توصيف زيبايي معشوق مي۲در بيت گزينۀ   
 ها: بررسي حسن تعليل در ساير گزينه  
 ه اين دنياست.شدن او از عالم معنا و پاگذاشتن ب ت گريۀ كودك هنگام به دنيا آمدن، جداعلّ )۱  
 خاطر مقايسه با دهان معشوق عنوان شده است. هت باز بودن دهانه و به تعبيري خندان بودن پسته، ذوق كردن آن بعلّ )۳  
 اند. هاي عزيزي است كه در خاك دفن شده انسان  زار، خون دل ت سرخ بودن گل الله و اللهعلّ) ۴  
  ۱فارسي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸

 مضارع اخباري  بيني فعل پنجم: مي  ماضي بعيد  فعل دوم: برداشته بود  ماضي مستمر  شد فعل اول: داشت مي  
  ۱فارسي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹

 اند: ، سه فعل به قرينۀ لفظي حذف شده۴در بيت گزينۀ   
 ، رهبر كجاست؟]است[، رهرو كجا ]است[، منزل كجا ]تاس[ره كجا   
 ها، فعل به قرينۀ معنايي حذف شده است: در ساير گزينه  
 از سخايي كه به آوازه بود ... ]است[خل بهتر بُ) ۱  
 روزي را؟ ... تنگ ،نعمت بسيار ]دارد[چه سود ) ۲  
 ام. كه بر ديده ماليده ]خورم قسم مي[... به نامت ) ۳  
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  ۱فارسي  ۳درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱: گزينۀ پاسخ -۱۰
 شود. ديده نمي ۱ه در صورت سؤال، در گزينۀ    شد گروه اسمي با ساختار گفته  
 ها: بررسي ساير گزينه  
 اليه) جوالنِ (صفت) ما (مضاف فكرِ (اسم) سبك )۲  
 اليه) ضميرِ (اسم) مُنيرِ (صفت) دوست (مضاف )۳  
 اليه) فريب (صفت) ت (مضاف (اسم) دل روي )۴  
  ۱فارسي  ۱درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱

 تواضع و فروتني مايۀ سربلندي و كمال است.ها:  ساير گزينهمفهوم مشترك   
 كني. ناچار بايد در مقابل قدرتمندان فروتني گويد: اگر بلندمرتبه نيستي، به مي ۳اما گزينۀ   
  ۱فارسي  ۲درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲

مفهوم  .شود ديده مي ۳جز گزينۀ  ها به توصيه به محاسبۀ نفس پيش از روز قيامت است. اين مفهوم در همۀ گزينه ،مفهوم حديث صورت سؤال  
اي را كـه در آن هسـتي،  شته است و آينده نيز معلوم نيست، همين لحظهتوصيه به غنيمت شمردن فرصت است: حال كه ديروز گذ، ۳گزينۀ 

 .غنيمت شمار
  ۱فارسي  ۲درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳

 ، يكسان نبودن روزگار و گذرا بودن رنج و راحت و خوشي و ناخوشي آن است.۴مفهوم گزينۀ   
 است.» مت دانستن عمر و توصيه به شاد زيستنغني«مفهوم مشترك ساير ابيات   
  ۱فارسي  ۳درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴

 .است »فايدگي حاصلي و بي ت بيعلّ شرمسار بودن به«، ۴مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
 :ها مفهوم ساير گزينه  
 .آن آزار نرساند و رشد كند شود كسي به حاصلي سرو، باعث مي بي )۱  
 حاصل بودن / توصيه به بي.رويي است باعث تازه ،ثمري بي )۲  
  توصيه به عبادت و ترك گناه براي دوري از شرمنده شدن )۳  
  ۱فارسي  ۳درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵

 اه، به كسي يا چيزي است كه در آن قرار گرفته است. (شَرَفُ المَكانِ بِالمَكينِ): ارزش هر جايگ۲مفهوم مشترك سرودٔه سؤال و گزينۀ   
 ها: مفهوم ساير گزينه  
 وفايي معشوق بي )۴  بخشي عشق كمال )۳    غربت مايۀ عزّت است. )۱  

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶

  )/ ۲هـا (رد گزینـۀ  )/ حجـرات: اتـاق۳و  ۲هـای  )/ املستشـفی: بیامرسـتان (رد گزینـه۳و  ۱هـای  الّدولة َجهزَّت: دولت مجّهـز کـرد (رد گزینـه  
  )۱: تا بیامران بسرتی نشوند (رد گزینۀ حّتی ال یرقد املرضیٰ 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  )۲ها)/ إنتهاء: پایان یافنت (رد گزینۀ  آموزان در انتظار مادرانشان بودند (رد سایر گزینه کانت الّتلمیذات بإنتظار أّمهاتهّن: دانش  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸

  )/ درََّس: درس داد ۱)/ الواجبـات: تکـالیف (رد گزینـۀ ۴و  ۱هـای  وچهـار (رد گزینـه )/ أربعـة و ثالثـون: سـی۴ۀ ماَرَس: مترین کردند (رد گزین  
  جا ترجمه شده است. جابه» املعلّم«، ۳)/ در گزینۀ ۴)/ قبل أسبوعین: دو هفتۀ پیش (رد گزینۀ ۱(رد گزینۀ 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ سدر *  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹
)/ خمـس و عشــرین: ۴و  ۲هـای  )/ الّثـامن: هشـتم (رد گزینـه۴و  ۱هـای  )/ سبعة عشــر: هفـده (رد گزینـه۲ام (رد گزینۀ  قد کتبُت: نوشته  

  )۴و  ۱های  وپنج (رد گزینه بیست
  ۱ آنقر  زبان عربی، ۲و  ۱های  درس*  دانش: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  دهید، آگاه هستم. ) کار نیک انجام دهید، قطعاً من به آنچه انجام می۱  
  های زمین و چهارپایان! راستی شام مسئول هستید، حّتی در مقابل قطعه ) به۳  
  شوند! ) هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان نابود می۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲و  ۱های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  »های تروتازۀ درختان چه زیبا هستند! ها و شاخه جنگل«ترجمۀ درست عبارت:   
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۲و  ۱های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  پوشند و آن، انواع مختلفی دارد!  نانه می) زنان پیراهن ز ۱  
  گردیم!  مانیم و پس از آن به خانه برمی ) در طول زنگ درسی در مدرسه می۲  
  ) پارۀ آتش خورشید فروزان است و این، از قدرت خداوند است! ۳  
  ّي)باح(اإلصطفاف الّص  آموزان در مدرسه به هنگام صبح است!  معنی جمع شدن دانش ) پیشنهاد، به۴  
 ترجمۀ منت :  

آموزان در مدرسه است و در این ورزش دو تیم و یازده بازیکن برای هر تیم وجـود دارد! قطعـاً  ها میان دانش ترین ورزش فوتبال از محبوب«
کنـیم  و با هم بازی مـیگذاریم  ما به بازیکنان دیگر هنگام بازی احرتام می«گفت:  همیاری و توّجه به تیم در این ورزش مهم است، معلّمامن می

 »بهـرت از آن حفـظ دوسـتی اسـت!  تا به پیروزی و برد، با حفظ احرتام به بازیکنان تیم مقابل دست یابیم؛ زیـرا پیـروزی و بـرد خـوب اسـت، امـا 
افتـاد را فرامـوش  نوشیدیم و هر آنچه دقایقی قبـل اتّفـاق رفتیم و آب می سوی شیرهای آب می یافت، به بنابراین هنگامی که بازی پایان می

  »ای دوستان بدانید چیزی که باید برای انسان مهم باشد، هامن اخالق است! خندیدیم!  ها می کردیم، پس از آن با همکالسی می
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کند! ) هر بازیکن با حفظ احرتام برای برد در بازی تالش می۲  کنند! تنهایی بازی می دیگران، به) بازیکنان بدون توّجه به ۱  
  شود! ) فوتبال با بیشرت از بیست بازیکن در هر تیم رشوع می۴  برد در فوتبال از آن بهرت است!  ) اخالق مهم است، اما ۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  »نوشند؟ آموزان، آب می چه وقت دانش«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) دوازده دقیقه قبل مسابقه!۲    ) پس از پایان مسابقۀ فوتبال!۱  
  ) در آغاز بازی!۴    ) پس از پیروزی دو تیم!۳  
  ۱ آنقر  زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  »کنیم، ...............  هرگاه فوتبال بازی می«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  گذاریم! ) به سایر بازیکنان احرتام می۱  
  کنیم! ) برای حفظ دوستی نیز تالش می۲  
  ) پس باید به اخالق بیشرت از برد توّجه کنیم!۳  
  نادرست است) کنیم! (با توّجه به منت  ) با هم فقط برای کسب پیروزی همیاری منی۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  بررسی سایر گزینه  
 للمخاطبین  فعل أمر/ للغائبین  ) فعل ماٍض ۴  للمتکلّم مع الغیر  ) للمتکلّم وحده ۲  »الطّالب«مفرده  » الطّلبة«) مفرده ۱  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ها:  ترجمۀ گزینه  
) وهشت است!  وپنج منهای هفت مساوی با چهل ) پنجاه۱   ) 55 7 48   
) ) پنج رضب در ده مساوی با پانزده است! ۲   ) 5 10 50   
) وهشت است!  با سیودو به عالوۀ شش مساوی  ) سی۳   ) 32 6 38   
) تقسیم بر چهار مساوی با پنج است!   ) بیست۴   ) 20 4 5   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱ درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

، »گردید : دنبال منیثونَ بحَ ال تَ «ترتیب فعل مضارع منفی آمده:  ها به در سایر گزینه  فعل نهی است، اما » : نزدیک نشوال تَقَرتيِب«در این گزینه   
  »کنند : تالش منیلنَ حاوِ ال یُ «و  »کند ر: احساس منیشعُ ال یَ «

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  »گذارد! کتاب در آن می ۱گیرد و سجاد  کتاب را از آن می ۵کتاب است، صادق  ۱۳ ای در کتابخانه«  
  و معدود آن جمع است.  ۱۰تا  ۳عدد بین  ۹و معدود آن مفرد است.  ۱۰عدد باالی  ۱۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  شکل زیر است: در این گزینه حروف درست به  شده است، اما درستی عدد و حروف نوشته  ها به در سایر گزینه  
  »أحدعرشي یساو  أربعةأربعة و أربعون تقسیم علی «  
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  ۱دين و زندگي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۱

    حضرت علي  :دشمن تو، همان نفسي است كه در درون توست.ترين  دشمن«در مورد نفس امّاره فرمود «  
   من بر شما تسلطي نداشتم.«... گويد:  شيطان در روز قيامت خطاب به اهل جهنم مي «  .تنها راه نفوذ شيطان، وسوسه و فريب است  
  ۱دين و زندگي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۲

خورد و خداوند ما را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد. سپس راه رستگاري و  سوگند مي» هنفس لوّام«قرآن به   
  راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از عقل، راه رستگاري را برگزينيم و از شقاوت دوري كنيم. 

  ۱دين و زندگي  ۱درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۳
    و هم از آنجايي (معلول) كنند  هاي مادي زندگي استفاده مي هم از بهره (علت) عنوان هدف اصلي خود، با انتخاب خدا به(مؤمن) افراد زيرك

و سـراي آخـرت  كنند تر مي دل خود را به خداوند نزديك ، جان و(علت) دهند كه تمام كارهاي دنيوي خود را در جهت رضاي خدا انجام مي
  (معلول) سازند.  خويش را نيز آباد مي

   )خِرَةِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَاĤْكس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست. هر، ال(  
اي دوست، شِـكَر بهتـر يـا آنكـه شِـكَر سـازد؟

  

ــ   ــازد؟خ ــر س ــه قم ــا آنك ــر، ي ــر بهت وبي قم
  

اي باغ تويي خوش تـر يـا گلشـن و گـل در تـو؟
  

يــا آنكــه بــرآرد گــل، صــد نــرگسِ تــر ســازد؟  
  

ش؟ناي عقــل تــو بــه باشــي در دانــش و در بيــ
  

؟يا آنكه به هـر لحظـه صـد عقـل و نظـر سـازد  
  

  كند.  رورت رجوع به سرچشمه و انتخاب هدف جامع را بيان مياين آيه و ابيات زير آن، ض  
  ۱دين و زندگي  ۱درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۴

 دارد.  مي طلبي باز اش، ما را از راحت كند و وجدان با محكمه هاي زودگذر منع مي عقل با دورانديشي، ما را از خوشي  
  ۱دين و زندگي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۵

تمامي اعمال و زندگيش براي خدا باشد، در واقع به مقصد قـرب الهـي رسـيده اسـت يـا  )ي ...قل انّ صالت(آيۀ شريفۀ     اگر فردي بر اساس  
  ي كند. خاطر خدا زندگ عنوان هدف اصلي قرار داده، بايد به عبارتي اگر كسي خدا را به به

  ۱دين و زندگي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۶
   هاي آن نه تنها مورد تحذير آيات و روايات واقع نشده بلكه به آن توصيه هم شده است.  مندي از دنيا و زيبايي بهره  
   رسد. اگر كسي به اهداف فرعي دل ببندد، شايد به بعضي از اين اهداف ب  
    .اهداف فرعي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصلي شوند  
  ۱دين و زندگي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۷

  ابيات:   
ــك ــت نزدي ــت دوس ــن اس ــه م ــن ب ــر از م ت

  

ـــب   ـــن عج ـــن از وي دورم وي ـــه م ـــر ك ت
  

ـــوان گفـــت كـــه او ـــا كـــه ت چـــه كـــنم ب
  

ـــــور   ـــــن مهج ـــــن و م ـــــار م ؟مدر كن
  

گرديم، او را در كنار خود  شود، ولي دوباره كه به خود بازمي ما از خدا دارد كه سبب دوري از خداوند و فراموش كردن ياد او مي  اشاره به غفلت  
  غفلت از خدا است.   چيز اشاره كرده است كه نتيجۀ سرشت خداآشنا و عدم در اين حديث به ديدن خدا در هر يابيم. حضرت علي  مي

  ۱دين و زندگي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۸
 هاي بزرگ دروني، خداوند، پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما براي ما فرستاد تا: عالوه بر سرمايه  
   .راه سعادت را به ما نشان دهند  
   ك كنند.و در پيمودن راه حق به ما كم  
  ۱دين و زندگي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۹

شود انسان در مقابل گناه و زشـتي واكـنش  فرمايد كه سبب مي ها مي ها و زيبايي از گرايش انسان به نيكي )و نفسٍ و ما سوّاها ...(آيۀ شريفۀ   
يعنـي نفـس » نفـس لوّامـه«را سرزنش و مالمت كند ... قرآن كريم، عامل دروني اين حالـت را  نشان دهد و آنگاه كه به گناه آلوده شد، خود

  بيانگر آن است.  )و ال اقسم بالنّفس اللّوامة(سرزنشگر ناميده است كه آيۀ 
  ۱دين و زندگي  ۱درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۰

اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است. به همين دليل،  ن كه استعدادهاي محدود مادي دارند، مجموعهانسان برخالف حيوانات و گياها  
  هايي است كه از طريق آن، استعدادهاي گوناگون خويش را به كمال رساند.  دنبال انتخاب هدف به

  ۱ي دين و زندگ ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۱
 نـوع ريشـه در ،ها هاي انسان هاي خاص انسان دارد. اختالف ميان هدف تفاوت در انتخاب هدف ميان انسان و ساير موجودات ريشه در ويژگي  

  نگاه و انديشۀ انسان دارد. 
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  ۱دين و زندگي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۲
   هـدف  ،خواهد شايسته است كه تنها تقرب و نزديكي به خداي بزرگ پايان مي صورت بي ها را به طلب است و خوبي نهايت اگر روح انسان بي

  نهايي او باشد. 
   شوند.  تر مي ها را كسب كنند به خدا نزديك ها و خوبي ميزاني كه زيبايي ها به ها است و انسان ها و زيبايي خدا سرچشمۀ خوبي  
  ۱دين و زندگي  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۳

    حضرت علي كرد: كرد، معموالً سخن خود را با اين عبارات آغاز مي هرگاه كه مردم را موعظه مي 
كند  كارهاي لهو) تا خود را سرگرم ۱ ) (علت)وَ ما خَلَقنا السَّماواتِ وَ االَرضَ وَ ما بَينَهُما العِبينَ(كس بيهوده آفريده نشده ( اي مردم ... هيچ«    

 »)۲بپردازد. (معلول  ارزش كارهاي لغو و بي) تا به ۲اند (علت  ) و او را به خود وا نگذاشته۱(معلول 
    ۶۰سورٔه قصص، آيۀ:  
 )كنيد؟ نمي آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه(    
  ۱دين و زندگي  ۲درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۴

كند كه  خورده (شيطان) براي ايجاد عداوت و كينه ميان مردم، شراب و قمار است كه انسان را از ياد نماز و خدا دور مي از ابزارهاي دشمن قسم  
  تواند باشد.  تي همان دوري از نماز است كه نتيجۀ شراب و قمار هم ميعبار بيانگر تمسخر نماز يا به ۲گزينۀ 

  ۱دين و زندگي  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۵
    .شيطان سوگند ياد كرده كه فرزندان آدم را فريب دهد و از رسيدن به بهشت بازدارد  
   است.  كار شيطان وسوسه كردن و فريب دادن  

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

  رسد مهران هر لحظه خوابش ببرد! ترجمه: به نظر مي  
 to be going toاست كه از سـاختار آلودگي در (چهرٔه) فرد)، براي اشاره به آينده بهتر  توضيح: با توجه به مفهوم جمله (وجود نشانۀ خواب  

  نادرست است.  to beدليل نداشتن فعل  به ۲). گزينۀ ۴و  ۳هاي  استفاده كنيم (رد گزينه
  ۱زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷

  دكتر بروم. توانم به جلسه بيايم، زيرا قرار است به مطب ترجمه: من امروز عصر نمي  
 to be going toريزي شده است)، براي اشاره به آينده بهتر است كه از سـاختار  توضيح: با توجه به مفهوم جمله (كاري كه از قبل براي آن برنامه  

  درست است. ۴استفاده كنيم، بنابراين گزينۀ 
  ۱سي زبان انگلي ۱مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۸

) helps( ۳) و گزينۀ to finish( ۱كار رود، بنابراين گزينۀ  صورت ساده به ) بايد بهwillتوضيح: فعل اصلي جمله بعد از افعال وجهي (در اينجا   
  ) نادرست هستند.going( ۴و گزينۀ 

  ۱زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۹
 رويكـرد (اسـتراتژي)جمهور ما يك جلسۀ اضطراري با بعضي از اعضاء مجلس در دفترش برگزار كرد تـا دربـارٔه  ۀ گذشته رئيسترجمه: هفت  

  نظامي خود صحبت كند.
  ) زخم۴  ) گياه۳  ) رويكرد۲  ) مسابقه (ورزشي)۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۰

  ترجمه:  
  Aمنقرض خواهند شدزودي حيوانات زيادي در اين منطقه  گويند كه به : كارشناسان مي.  
 Bچرا؟ :  
 Aها در حال حاضر خيلي كم است. جمعيت آن : زيرا  
  )  ) خاموش كردن (آتش و...۲  ) بيرون بردن، برداشت كردن پول۱  
  حساب كردن تسويه) (در هتل) ۴    ) منقرض شدن، از بين رفتن۳  
  ۱كتاب كار زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۴: گزينۀ پاسخ -۵۱

  كمي بيش از سه كيلوگرم است. در هنگام تولد يك نوزاد متوسطترجمه: وزن   
  ) متوسط، ميانگين۴  ) ويژه، مخصوص۳  ) تأييدي۲  ) شفاهي۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱ مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  .هستند و كجا هستند زندهچند نفر  قاًيداند دق كس نمي چيخاموش شد، اما ه شيبزرگ در ساختمان دو ساعت پ يسوز آتشترجمه:   
  ) زندگي۲  رود) كار مي ) زنده (معموالً قبل از اسم به۱  
  ) زنده، در قيد حيات بودن۴  اي)/ زندگي كردن ) زنده (پخش زندٔه رسانه۳  
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  ۱زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳
  .كند شكار ميوجوي غذا  ماند، در حالي كه شيرِ نر در جست ها مي پيش آن شيرِ مادهكوچك هستند،  هاريش بچهكه  يهنگامترجمه:   
  ) صدمه زدن۴  ) شكار كردن۳  ) شنيدن۲  ) اميدوار بودن۱  
  ۱كتاب كار زبان انگليسي  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  انسان كم كم در حال افزايش است. طول عمركنيد كه  ترجمه: احتماالً شما (هم) مانند بيشتر مردم فكر مي  
  ) توجه۴  ) ساعت، تماشا كردن۳  ) بازه، طول، دوره۲  ) طبيعت۱  
  ترجمۀCloze Test: 

از  زيـها را ن ها و خانه جنگل سوزي آتشبارد.  باران نمي يمدت طوالن يبرا اياز مناطق استرال يوهوا مشكل دارد. در بعض ر آباز نظ اياسترال
هسـتند.  اديـهـا ز وجود دارد. موش New South Wales شهر در گريمشكل د كيوجود دارد. اكنون،  البيس گريد يبرد. در جاها مي نيب

 كيـ قصـد دارد (دولـت)اي دارد.  انجام دهند. دولت برنامه ديبا يدانند چه كار برند. كشاورزان نمي مي نيا از بر كشاورزي تها محصوال موش
 وانـاتيمادٔه شيميايي ح نيكه ا نديگو مي كشاورزانخطرناك است.  اريبس ييايميش ٔهماد(آن) . كند يداريخرهند كشور را از  ييايميش ٔهماد
   .شد)ك (مي برد مي نياز ب زيرا ن گريد
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  ها ) جنگل۴  ها سوزي ) آتش۳  ) الگوها۲  بندي ) برنامۀ زمان۱  
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶

ريزي شده) براي اشاره به زمان آيندٔه ساده بهتر اسـت از سـاختار  توضيح: با توجه به مفهوم جملۀ قبل (كاري كه براي انجام آن از قبل برنامه  
to be going to م.استفاده كني  

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷
  ) افزايش دادن۴  ) نجات دادن۳  ) كشتن، از بين بردن۲  ) محافظت كردن۱  
 ترجمۀ درك مطلب: 

 استوايي يها خواهند جنگل هستند كه مي يادياست كه افراد ز نيشدن هستند. خبر خوب ا ديدر حال ناپد سرعت به استوايي هاي جنگل
سخت با هم كـار كننـد تـا  اريبس دياز افراد با ياري. بسنخواهد بود يكار آسان استوايي يها جنگل اتنجاست كه  نيرا نجات دهند. خبر بد ا

چنـد مند شوند.  مانند تا فرزندان شما از آن لذت ببرند و از آن بهره ها زنده مي وحش آن اتيو ح استوايي يها كه جنگل ندحاصل كن نانياطم
 است: ريسراسر جهان به شرح ز يها ستمياكوس ريو سا استوايي يها نجات جنگل يبرا قدم

 .دياموزيكمك كنند ب استوايي يها توانند در نجات جنگل چگونه مي نكهيزيست و ا محيط تياهم  در مورد گرانيبه د
 .احيا كنيدرا  دهيد بيآس يها ستمياند، اكوس رفته نيها از ب جنگلها  در آن كه ييها نيبا كاشت درخت در زم

 ند.ننرسا بيآس زيست كه به محيطزندگي كنند اي  گونه به يدبخواه از مردم
 .بسازيدوحش پارك  اتيو ح استوايي يها محافظت از جنگل يبرا

  .رسانند نمي بيزيست آس كنند كه به محيط كار مي يروش كه به ديكن يبانيپشت ييها از شركت
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸

  تن درست است؟ترجمه: كدام گزينه بر طبق اطالعات موجود در م  
 سخت با هم كار كنند. اريوحش بس اتينجات ح يبرا دي) كودكان با۱  
 كنند. كمك مي استوايي يها رفتن جنگل نياست كه مردم به از ب ني) خبر خوب ا۲  
 كنند. مي يبانيها پشت ستميرسانند از اكوس مي بيزيست آس كه به محيط ييها ) شركت۳  
  كند. ها كمك مي آن يابيبه باز دهيد بيآس يها ستمي) كاشت درختان در اكوس۴  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  درستي كامل كند؟ تواند جاي خالي را به ترجمه: بر طبق متن، كدام گزينه مي  
  »مهم است. اريبس ،نيدقطع نكرا و درختان  استوايي را سالم نگه داريد يها جنگل كه گرانيبه داين مطلب گفتن «  
  وردن لباس) در آ۲    ) كنار گذاشتن۱  
  ) سوار شدن (اتوبوس و...)۴    ) قطع كردن، بريدن۳  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰

 است. رت كينزداز نظر معني به ...............  پاراگراف دومدر  » establishتأسيس كردن «ترجمه: واژه   
  ) مبادله كردن۴  ) تقسيم كردن۳  ) ساختن۲  ) ويران كردن۱  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۲ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

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

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 0 (a ) bكنيم  ، تعريف مي0 ac  2 كه در آن اگر  4  باشد، معادله داراي دو ريشۀ  0

,صورت  حقيقي متمايز به
bx

a
  

1 2   باشد.  مي 2

  با توجه به نكته داريم:   
x x  2 3 1 0  

,( ) x  
         2

1 2
3 73 4 1 1 3 4 7 2  

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۲درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲
aنكته (اتحاد مزدوج):    b (a b)(a b)   2 2  
aنكته: اگر    b  aگيريم  باشد، نتيجه مي 0  bيا  0  0  
  حل اول:  راه  
  آوريم.  دست مي ها را به ها را محاسبه كرده و مجموع آن به كمك تجزيه ريشه  

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

x

 
               

2 2
2

4 2 0 2 2 2 2 0 3 2 2 0 2
3

  

            ها برابر است با: بنابراين مجموع ريشه     
2 42 3 3  

  حل دوم:  راه  
axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1نكته: اگر    bx c  2   شوند: ها از رابطۀ زير محاسبه مي باشند، مجموع ريشه 0

bx x
a

  1   ها : مجموع ريشه2
  كنيم: ها را محاسبه مي معادله را ساده كرده و سپس به كمك نكته، مجموع ريشه  

x ( x) x ( x x) x x           2 2 2 2 24 2 0 4 4 4 0 3 4 4 0 b
a

   
4
0ها  مجموع ريشه3

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۲درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۳
  كنيم: مراحل زير را طي مي ،نكته: در حل معادلۀ درجه دوم استاندارد به روش مربع كامل  
  كنيم.  ) ابتدا عدد ثابت را به سمت راست تساوي منتقل مي۱  
  گردد.  ۱برابر  x2كنيم تا ضريب  تقسيم مي x2) دو طرف تساوي را بر ضريب ۲  
  نويسيم.  مربع كامل مي صورت كنيم و سمت چپ تساوي را به را به دو طرف تساوي اضافه مي x) مربعِ نصفِ ضريب ۳  
  شود.  قابل محاسبه مي xهاي  گيري از دو طرف تساوي جواب ) با ريشه۴  
  نويسيم. داريم:  مراحل كار را با توجه به نكته مي  

x x x x x x x x (x )               2 2 2 2 22 2 53 2 6 3 6 2 2 2 1 1 13 3 3  

x)دست آمده با  با مقايسۀ معادلۀ به   h) k 2 :داريم          h , k   51 3  

h      بنابراين:   k     5 81 3 3  

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۲درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴
  حل اول:  راه  
x پس كند، مي صدق معادله آن در معادله هر هاي ريشه دانيم مي    x و 2  3 كنيم. امتحان را گزينه ۴ هر است كافي كند. صدق معادله در بايد    

x :( ) ( )       23 3 5 3 6 30 0  ۲: گزينۀ  
       x :( ) ( )23 3 3 3 2 20 0  ۳: گزينۀ  

x :( ) ( )    22 2 2 2 3 5 0  ۴: گزينۀ  
  پاسخ است.  ۱كنند، بنابراين گزينۀ  هر دو عدد صدق مي ۱ولي در گزينۀ   
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  :حل دوم راه  
xنكته: اگر       وx   در نظر گرفت: زيرصورت  توان به هاي يك معادلۀ درجه دوم باشند. آنگاه معادله را مي ريشه  

a(x )(x )     0  
  ر گرفت.در نظ ۱توان آن را  عددي حقيقي و مخالف صفر است. در حالت خاص مي aكه در آن   
xبا توجه به نكتۀ فوق داريم     xو  2  3 صورت  توان به هاي معادله هستند، پس معادله را مي ريشه(x )(x )  2 3   در نظر گرفت لذا:  0

(x )(x ) x x      22 3 0 6 0  
  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  دانش: حيطه*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵

  دهيم.  مساحت مستطيل و مثلث را محاسبه كرده و با هم برابر قرار مي  
( x )(x ) x x     23 2 1 3 5   مساحت مستطيل2

( x )( x) ( x )x x x
    23 6 2 3 6 3   مساحت مثلث62

x x x x x      2 23 5 2 3 6   مساحت مستطيل مساحت مثلث 2
  باشند و محيط آن برابر است با:  رو مي صورت روبه مستطيل بهبنابراين اضالع   

  
  

( )  2 3 8   محيط22
  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

  شوند:  يف ميمقدار يا تعداد محصول باشد، سه رابطۀ مهم زير تعر x: در هر مسئلۀ اقتصادي اگر ۱نكتۀ   
R(x)در نظر بگيريم، آنگاه:  pكاال. اگر قيمت هر محصول را  xرابطۀ درآمد: درآمد حاصل از فروش    x p   
  دهيم.  نمايش مي C(x)شود و آن را با  رابطۀ هزينه: از دو بخش هزينۀ اوليه و هزينۀ توليد تشكيل مي  
  شود: رو محاسبه مي صورت روبه كاال كه به xسود حاصل از فروش  رابطۀ سود:  

P(x) R(x) C(x)   
ها با ميزان درآمدها برابر اسـت و بنگـاه در  دهد كه در آن ميزان هزينه سر ميزاني از توليد يك بنگاه اقتصادي را نشان مي : نقطۀ سربه۲نكتۀ   

P(x)رر؛ پس كند و نه ض اين سطح از توليد نه سود مي  R(x)يا  0 C(x)  
P(x)هاي معادلۀ  سر، بايد ريشه با توجه به تعريف نقطۀ سربه      دست آوريم: را به 0

x
p(x) x x x x (x )(x )

x


                
2 2 1500 550 60000 0 550 60000 0 150 400 0 400  

   ۱رياضي و آمار  ۱ فصل ۱درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷
گيريم و عملياتي كـه در  در نظر مي xصورت نماد رياضي، معموالً عدد مورد نظر 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
كنيم. بـا تقسـيم عـدد  سمت ديگر تساوي منتقل مي ها را به درجه اول معموالً مجهول را به يك طرف تساوي و معلوم: در حل معادلۀ ۲نكتۀ   

  آيد.  دست مي معلوم بر ضريب مجهول، جواب معادله به
  نويسيم. داريم:  كنيم و صورت مسئله را به بيان رياضي مي فرض مي xعدد مورد نظر را   

xx x x x x /          20 223 1 6 2 20 5 22 4 42 5  

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۸
xازاي  اي به : اگر معادله۱نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود، آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1: اگر ۲نكتۀ    bx c  2   شوند: ها از رابطۀ زير محاسبه مي باشند، مجموع ريشه 0

bx x
a

  1   ها : مجموع ريشه2

  x    است، پس:  جواب معادله 8

a a a        2 1522 8 8 24 0 8 152 198  

  شود: رو تبديل مي صورت روبه معادله به  
x x  22 19 24 0  

19ها برابر  پس جمع ريشه  
x                 گردد. بنابراين: مي 2 x

x x
x

         
 

1 2
2 2

1

19 19 19 38 82 2 2 28
  

8
3
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  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹
x)نكته: در معادله به فرم    a) k 2 اگر ،k  xباشد، معادله داراي ريشۀ مضاعف  0 a  .است  
m        با توجه به نكته داريم:    , n n      3 1 0 1  
m          :اينبنابر   n  4  
  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 0 (a ) bكنيم  ، تعريف مي0 ac  2 اگر  كه در آن 4  باشد، معادله جواب نداشته و  0
  باشد.  فاقد ريشه مي

  با توجه به نكته داريم:   
x x a  2 2 0  

( ) ( a) a        22 4 1 4 4  
a a a           0 4 4 0 4 4   معادله ريشه ندارد1

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  داللاست: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۱
axدوم  نكته: در معادلۀ درجه   bx c  2 0 (a ) bكنيم  تعريف مي 0 ac  2 كه در آن اگر  4  باشد معادله داراي دو ريشـۀ  0

bxصورت  ويند و اين ريشه بهيكسان است كه به آن ريشۀ مضاعف گ
a

    باشد.  مي 2

  حل اول:  راه  
xبا توجه به نكتۀ فوق     a(xصورت  ريشۀ مضاعف است، پس معادله به 2 ) 22   باشد.  مي 0
a(x        بنابراين:    x ) ax ax a      2 24 4 0 4 4 0  
aشود كه  دست آمده با صورت سؤال معلوم مي لۀ بهاز مقايسۀ معاد      است، لذا:  2

ax ax a x x
a

       


2 24 4 0 2 8 8 0
2

  

bبنابراين     8  وc  c                        است. داريم:  8 b ( )    8 8 16  
  حل دوم:  راه  
  با توجه به نكات فوق داريم:   

SwH ¾²jI÷¶ à¾zÄnþøIñ¶ à¾zÄn
x bx c x x c c c c bb xx b

                  
        

2 22 0 2 8 0 8 16 0 8 16
22 2 84

  

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۲
xازاي  اي به : اگر معادله۱نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود، آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1: اگر ۲نكتۀ    bx c  2   شوند: ها از رابطۀ زير محاسبه مي باشند، مجموع ريشه 0

bx x
a

  1   ها مجموع ريشه: 2
  x  axريشۀ معادله  2 b 2 a                      است، پس:  0 b b a   4 0 4  
ax                                هاي معادلۀ درجه دوم داريم:  با توجه به فرمول مجموع ريشه   bx  2 5 0  

b a
a a

     4   ها مجموع ريشه4
aدقت كنيد كه با شرط       ريشۀ حقيقي است.  ۲، دلتاي معادلۀ درجه دوم مثبت بوده و همواره داراي 0
  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۳

axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1: اگر ۱نكتۀ    bx c  2   شوند: ها از رابطۀ زير محاسبه مي باشند، مجموع ريشه 0
bx x
a

  1   ها : مجموع ريشه2
xازاي  اي به : اگر معادله۲نكتۀ    a  به يك تساوي عددي تبديل شود، آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي  
  با توجه به نكات داريم:   

x x c  2 4 0  
IÀï¾zÄn Íμ]
ÂÎoö pH

: x x
x x x x

: x x
             

1 2
2 2 2 2

1 2

4
3 4 4 4 13  

xها  بنابراين يكي از ريشه    1 يد در معادله صدق كند:است، پس با    ( ) ( ) c c      21 4 1 0 3  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 
ابی

زشی
ار

 
فت

رش
پی

 
یلی

حص
ت

 
حلۀ

مر
 ۲ | 

شتۀ
ر

 
ات

ادبی
 و 

لوم
ع

 
انی

انس
  ۱۲

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴
axصورت  نكته: هر معادله به   b  نامند و تنهـا جـواب  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxاين معادله از 
a

  آيد.  دست مي به  

  كنيم. داريم:  ها) ضرب مي (ك.م.م مخرج ۶سازي دو طرف را در عدد  كنيم براي ساده ابتدا معادله را ساده مي  
x ax( ) (x ) (ax ) x ax ( a)x                2 36 1 2 2 3 3 6 2 4 3 9 6 2 3 7 03 2  

  شود، بنابراين:  برقرار نبوده و معادله فاقد جواب مي xازاي هر مقدار  ي حاصل بهبرابر صفر شود، آنگاه تساو xدر اين معادله اگر ضريب   

a a    22 3 0 3  

  ۱رياضي و آمار  ۱فصل  ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵
  شوند:  طۀ مهم زير تعريف ميمقدار يا تعداد محصول باشد، سه راب x: در هر مسئلۀ اقتصادي اگر ۱نكتۀ   
R(x)در نظر بگيريم، آنگاه:  pكاال. اگر قيمت هر محصول را  xرابطۀ درآمد: درآمد حاصل از فروش    x p   
  . دهيم نمايش مي C(x)شود و آن را با  رابطۀ هزينه: از دو بخش هزينۀ اوليه و هزينۀ توليد تشكيل مي  
  شود.  رو محاسبه مي صورت روبه كاال كه به xرابطۀ سود: سود حاصل از فروش   

P(x) R(x) C(x)   
   است: زيرصورت  به (p)و قيمت فروش  (x)با توجه به نمودار، رابطۀ بين تعداد كاال   

xx p p x
      

70 12 70 352 2  

  نويسيم: اكنون رابطۀ درآمد را مي  

R(x) x p x( x) x x      21 135 352 2  

C(x)با توجه به رابطۀ هزينۀ    x x  2 5   دست آوريم: توانيم رابطۀ سود را به مي 1000

P(x) R(x) C(x) x x (x x ) x x           2 2 21 335 5 1000 30 10002 2  

 
  اقتصاد ۱ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۷۶

  ست:هاي نادر بررسي عبارت  
وكار وجود دارد، احتمال موفقيت و سودآوري آن هم كم نيست و اين انگيـزٔه الزم بـراي  ج) با اينكه احتمال از بين رفتن و شكست يك كسب  

  دارد.  شروع فعاليت اقتصادي و پذيرش خطرات آن توسط كارآفرينان را همواره زنده نگه مي
دهند به شهرهاي بزرگ كوچ كننـد تـا  ها ترجيح مي شود، آن هاي كوچك زود رو مي و محله د) از آنجا كه معموالً دست اين افراد در روستاها  

  هاي خود بپردازند. تر به فعاليت آسان
  اقتصاد ۱ ، درس۱فصل : كاربرد * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۷۷

است كه توليدكننده نتوانسته است تمام محصـوالت توليـدي خـود را  هاي توليد اين توليدكننده بيشتر از درآمد آن است و علت اين هزينه  
هاي توليد نيست بلكه بايد با بازاريابي براي محصوالت خود، بتواند تمام محصوالت خود را بفروشد.  بفروشد، بنابراين نيازي به كم كردن هزينه
  كنيم: براي محاسبۀ زيان به اين صورت عمل مي

ه كنيـد    شـد سبه كنيم؛ دقت كنيد براي محاسبۀ درآمد بايد قيمت هر محصول را ضرب در تعداد محصـوالت فروختـهابتدا بايد درآمد را محا  
,تومان      ه پول دريافت شده است:   شد صرفاً براي محصوالت فروخته  چراكه  , , , 260 000 1 800 468 000 000   

ه هزينۀ    شد براي تمامي محصوالت توليد  ه كنيم چراكه    شد داد محصوالت توليدهاي توليد بايد قيمت هر كاال را ضرب در تع براي محاسبۀ هزينه  
,تومان      ها درآمد كسب نشده است: توليد صورت گرفته است اگرچه براي آن , , , 190 000 4 000 760 000 000   

تومان   هاي توليد و درآمد: مقدار ضرر مساوي است با تفاوت ميزان هزينه   , , , , , ,760 000 000 468 000 000 292 000 000  
  اقتصاد ۲ ، درس۱فصل : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۸

پـور اسـت.  هـا بـا آقـاي موسـي هـا و خسـارت صورت شخصي بوده است بنابراين تمام سود، مسئوليت برابر بدهي وكار اين كارگاه به كسب  
توليد ندارند. كـارگران نيـز صـرفاً    كنند و هيچ نقشي در فرايند قيمت آن را دريافت ميفروشان صرفاً عوامل توليد را به وي فروخته و  پارچه

  هاي آن نيز شريك نخواهند بود. طور كه در سود كارگاه شريك نيستند، در ضرر و مسئوليت گيرند و همان دستمزد مي
  اداقتص ۲ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۷۹

  شوند كه يكي از آن مباني، سازمان توليد است.  وكار، بر اساس چند مبنا تقسيم مي ب) انواع كسب  
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  اقتصاد ۲ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۰
  بررسي عبارات نادرست:  
  كرد مانند اينكه يك وكيل براي خود منشي استخدام كند.توان كارگر يا كارمند استخدام  وكار نيز مي در ساير انواع كسبالف)   
دار با او  شود؛ بلكه اعضاي درگير شركت در سود و زيان با هم شريك هستند. كارگر يك مغازه هر نوع همكاري با ديگران شركت تلقي نميب)   

  باشد. وكار وي، شخصي مي در سود و زيان شريك نيست بنابراين كسب
  وكارهاي شركتي است. مديريت از معايب كسب باه پيچيدگي در رابطد)   
  اقتصاد ۲ ، درس۱فصل : استدالل * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۱

كنـد.  وكاري است كه خودش هويت قانوني دارد؛ به اين معني كه قانون با يك شركت، مشابه با يك فرد و يا انسـان رفتـار مـي كسب ،شركت  
تواند دارايي داشته باشد، با  دهند. براي مثال، يك شركت مي ها انجام مي و تعهدات خاصي دارند؛ دقيقاً همانند آنچه كه انسان ها حقوق شركت

قـرارداد بـا   ها يا افراد وارد قرارداد شود، بنابراين در قرارداد با معلمين، در مورد حقوق ايشان، مديران مسئول نيسـتند چراكـه  ديگر شركت
  عهدٔه خود شركت است.بروني شركت بسته شده و پرداخت حقوق معلمين هويت قان

  اقتصاد ۲ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۲
انـدازي  وكار است؛ زيرا شركت سهامي از پـول ديگـران بـراي راه ترين نوع كسب ويژه يك شركت سهامي، پرهزينه الف) ايجاد يك شركت به  

گذاران اطمينان بدهد و كمك كند تا فريـب نخورنـد. پـذيرش و  ها قوانيني دارد تا به سرمايه كند. دولت براي شركت كارش استفاده مي
  درست است. ۴و  ۱هاي  در گزينه »الف«هاي حقوقي نياز دارد، بنابراين بخش  بر و پرهزينه است و به مشاوره عمل به چنين قوانيني زمان

اندازٔه سهمش  شود كه به يل ميددار آن تب شود و هركس با خريد سهام شركت به سهام شركت به تعداد معيّني سهم تقسيم ميب) دارايي هر   
دار مساوي با ميزان مالكيت  ها به همان اندازه سهيم است، بنابراين، ميزان سود هر سهام مالكيت نسبي آن را دارد و در منافع و مسئوليت

  سهم را در اختيار دارد، مالك چند درصد از شركت است: ۶,۰۰۰سهم از  ۱,۸۰۰يد ديد كسي كه وي است به همين جهت با
( , ) ,  1 800 100 6 000 %30  

وكاري تشكيل شده است؛ سهام آن چه ميزان است و چگونه تقسيم و فروختـه  نامۀ شركت بايد بيان كند كه شركت براي چه كسب ج) اساس  
هـايي  داران چه حقوق و مسئوليت شود؛ سهام كند و چگونه سود و زيان تقسيم مي خود را تأمين مي  اوليۀشود؛ چگونه شركت سرمايۀ  مي

    شود و... در شركت دارند؛ شركت چگونه منحل مي
  اقتصاد ۲ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۳

  ه نوعي تعاوني است.   شد ر تشكيلوكا ها، كسب با توجه به تعريف تعاونيالف)   
ها بر اساس هر نفر، يك رأي است؛ يعني هركدام از  ها دارند؛ اما نحؤه ادارٔه آن اندازي كم و بيش مشابهي با شركت ها مراحل راه تعاوني) و ج ب  

ع سود احتمالي در پايان دوره به نسـبت نظر از اينكه چقدر از سرمايۀ تعاوني را تأمين كرده باشد، يك رأي خواهد داشت، اما توزي اعضا صرف
  سرمايۀ هر عضو است.

  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : كاربرد * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۴
ه هاي توليد قبالً از آن كسر شده است و نيازي نيست ك دقت كنيد كه در صورت سؤال، ميزان سود داده شده است نه ميزان درآمد، پس هزينه  

شـود،  هاي توليد براي محاسبۀ سـود، از درآمـد كـم مي هزينه  هاي توليد را از مقدار سود كم كنيد چراكه  براي محاسبۀ منفعت خالص، هزينه
كاشـت خيـار  )اولويت دوم(بنابراين بيشترين مقدار سود متعلق به ذرت است و بايد كاشت آن را انتخاب كند. از طرفي بهترين گزينۀ بعدي 

  منافع آن، هزينۀ فرصت اين انتخاب است. است كه
  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۵

مثل متراژ زمين، حجم بذر، نيـروي (دهيد كه منابعي كه در اختيار داريد  الف) اصل اول: شما در ضمن سؤاالت خود دائماً به خودتان تذكر مي  
توانيـد از يـك  ناپذير نيست بلكه برعكس، كامالً محدود است. اصل دوم: شما قبول داريد كه در آن واحد نمـي نهايت و پايان بي )  كار و...

دانيد كه اگر زمـين را  خوبي مي چيزي داراي محدوديت در استفاده است. به عبارت بهتر، شما به چيز دو استفاده متفاوت بكنيد؛ يعني هر
  توانيد در آن يونجه يا جو بكاريد. يگر نميزير كشت گندم ببريد، د

برويم. منابع كمياب توليد، اولين امكانات ما براي توليد كاالها و خـدمات  )محدود(ب) براي توليد كاالها و خدمات، بايد به سراغ منابع كمياب   
  ت.درست اس ۲و  ۱هاي  در گزينه »ب«ها را عوامل توليد نيز دانست. بخش  توان آن هستند و مي

  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : كاربرد * طهيمشخصات سؤال: * دشوار * ح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۶
  :Aها در نقطۀ  ه از آن   شد مساوي است با قيمت هريك از محصوالت، ضرب در تعداد توليد Aالف) مقدار درآمد توليدكننده در نقطۀ   

  , , ,  600 19 000 11 400   پنيردرآمد حاصل از فروش  000
, , ,  400 6 000 2 400   درآمد حاصل از فروش شيركاكائو 000

, , , , , ,  11 400 000 2 400 000 13 800   مجموع درآمد 000
عـدد بـه صـفر  ۲۰۰تعداد پنيـر توليـدي از   پنير را از دست خواهيم داد چراكه  ۲۰۰منافع حاصل از توليد  Cبه نقطۀ  Bب) با حركت از نقطۀ   

,                   ت با:رسد بنابراين هزينۀ فرصت برابر اس مي , ,  200 19 000 3 800   Cبه  Bهزينۀ فرصت حركت از  000
خارج از قيد بودجۀ حال حاضر كارخانه است به اين معني كه رسيدن به اين معني كه رسيدن به آن، با اين شرايط ممكن نيسـت،  Dج) نقطۀ   

پنير توليد كنيم، منـابع بـراي  ۶۰۰دانيم با منابع فعلي اگر  در حالي كه مي شود شيركاكائو توليد مي ۸۰۰پنير و  ۶۰۰جايي است كه  Dنقطۀ 
  افزايش منابع است. Dشيركاكائو كافي خواهد بود؛ بنابراين شرط رسيدن به نقطۀ  ۴۰۰توليد 
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  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * ساده * ح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۷
هايي است كه با  از دست رفته است، اما هزينۀ فرصت از جمله هزينه  بر رفتار ما اثرگذار باشد چراكه نبايد فته دررههاي  درست است كه هزينه  

  ها مؤثر باشد. گيري آيد و بايد در تصميم وجود مي انتخاب شخص به
  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : دانش * طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۸

هـاي  ها مقايسه كنيد و در نهايت به اين نتيجه برسيد كه در گزينه گيري منطقي باشد بايد تمام منافع را با تمام هزينه ه تصميمبراي اينكالف)   
  درست است. ۳و  ۱هاي  در گزينه »الف«ها است؛ بخش  ايد، منافع بيشتر از هزينه كه شما انتخاب كرده

 انـواع از گسـترده نـوع دو دارد. بسـتگي شـما تصـميم نوع به رويكرد بهترين اما است، منطقي گيري تصميم از بخشي ها هزينه و منافع مقايسۀ ب)  

  كند. مي اشاره چيز هر از مقدار چه انتخاب به ديگر دستۀ و پردازد مي مختلف هاي گزينه ميان از انتخاب يك به دسته اولين دارد. وجود تصميمات
  اقتصاد ۳ ، درس۱فصل : كاربرد * طهيح مشخصات سؤال: * دشوار * ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۹

  ها: بررسي گزينه  
  بيش از حد خودراي بودن -چسبيدن به وضعيت فعلي -بيش از حد خودراي بودن -ها گيري هاي فروش بر تصميم اثرگذاري حقه )۱  
  صبري زياد بي -بيش از حد خودراي بودن -صبري زياد بي -چسبيدن به وضعيت فعلي) ۲  
  بيش از حد خودراي بودن -هاي دررفته توجه به هزينه -صبري زياد بي -ها گيري هاي فروش بر تصميم اثرگذاري حقه) ۳  
  بيش از حد خودراي بودن -چسبيدن به وضعيت فعلي -صبري زياد بي -هاي فروش اثرگذاري حقه) ۴  
  اقتصاد ۳درس  ،۱فصل  : كاربرد *طهيمشخصات سؤال: * متوسط * ح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۰

, , , ,  11 000 000 23 253 000   درآمد ساالنۀ آموزشگاه 000
  هاي مستقيم يا آشكار را محاسبه كنيم: سپس بايد ميزان هزينه  

( , ) , , , ,   120 000 360 36 000 000 79 200   هاي آشكار مجموع هزينه 000
  هاي آشكار جمع كرد: هاي پنهان را با هزينه حال بايد هزينه  

( , , ) , , , ,   8 000 000 12 79 200 000 175 200   آشكار و پنهانهاي  مجموع هزينه 000
, , , , , ,  253 000 000 175 200 000 77 800   ميزان سود 000

 
  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس  * دانش: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹۱

 و زمزمـه بـه شوق ،شود يم خوانده نثر از شتريب شعر نكهيا علت و بوده وزن عامل نيتر ثرؤم و نيتر مهم عاطفه از پس شعر در گفت توان يم  
  .است يآوازخوان

  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس  * كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۲
  .است شده گفته نيغمگ چندان نه يقيموس با و كوتاه يوزن در اما ،دارد زيانگ غم يمفهوم اگرچه تيب نيا  
  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس  * كاربرد: طهيح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۳

  .اند شده گفته شاد نسبتاً و كوتاه اوزان در »د و الف« اتياب  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۴

  .هستند صامت حروف از هم دو هر كه شود يم دهيد) بار ۵( »س« و)  بار ۵( »ب« حرف دو در ييآرا  واج تيب نيا در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۵

  .شود يم دهيد »ا« مصوت در آرايي واج تيب نيا در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۶

  :ها نهيگز يررسب  
  »ا« مصوت و »ر«صامت در ييراآ واج:  مرا نگهدار خواجه ييتو غار ييتو اري/ مرا جگرخوار عشق مرا غار مرا اري :۱گزينۀ   
  »و« مصوت و »ش« صامت در آرايي واج: ينيب دوستان كه شب نيچن است متيغن/  ينيريش و شراب و شمع و شاهد و است شب :۲گزينۀ   
  »ا« مصوت و »ج« صامت در آرايي واج:  ندارد آن كه حقا ندارد نيا كه كس هر/  ندارد جهان ليم جانان جمال يب جان: ۳گزينۀ   
  »س و ش« صامت دو در ييآرا واج: خواست يم مان نيچن نيكا يكس باد شكسته/ شماست شهر يها شهيش از تر شكسته دلم :۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۷

شوند و بايد  عنوان تكرار در نظر گرفته نمي . (نكته: در آرايۀ تكرار، حروف اضافه، ربط، ... بهاست تكرار يۀآرا يدارا ۳ۀ نيگز تيب در »تو«كلمۀ   
  تكراري باشيم.) هايي واژهدنبال 

  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * كاربرد :طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۸
  .شود ينم دهيد تكرار هيآرا تيب نيا در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹۹

  .كند ينم كم ريخ كار ارزش از هم اير يحت كه كند يم اشاره مفهوم نيا به اتياب ريسا برخالف تيب نيا در شاعر  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۰
  .ندارد مفهوم نيا به يارتباط ۴گزينۀ  تيب مفهوم كهي حال در ،دارند اشاره قدر و قضا مفهوم به گريد گزينۀ سه هر  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۱

  .دارند اشاره ايدن يارزش يب و ياعتبار يب به دو هر ۱گزينۀ  تيب و شده داده متن  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۲
  ۱ يدبا فنون و علوم ۲درس  * دانش: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۳
  .دارد يشتريب تناسب هم آن يمحتوا با كه ستا يحماس و كوبنده تيب نيا وزن  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۴
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۵
  استعاره از معشوق است.» رورپ شمشادخانه«  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۶
 از اسـتعاره تب( »ج« و) : عرش مانند برج و كاخي است كه كنگره داردعرش كنگره(» ب« ،)استعاره از معشوق خندان غنچه(» الف« اتياب در  

  .شود يم دهيد استعاره) معشوق
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * دانش: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۷
  ۱ يادب فنون و علوم ۳درس  * دانش: طهيح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۸
  .است محسوس كمتر ها صامت از ها مصوت در ييآرا واج نيا يادب متون و شعر در و ستين دهيپسند ،يعاد زبان در واژه و واج تكرار  
  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس  * دانش: طهيح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۹
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ندارد ينييتزجنبۀ  شعر در وزن :۱گزينۀ   
  .ندارد وجود هم ،ابدي يم در را آن كه يكس ذهن از رونيب وزن :۲گزينۀ   
  .قرآن فقط نه ،اند هگرفت بهره موزون كالم و آهنگ جاذبۀ و كشش از ها آن شتريب مقدس يها كتاب انيم در :۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس  * كاربرد: طهيح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۰

  درست هستند.» الف و ج«عبارات   

 
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۱

  ها) در زمان ساسانيان داللت بر عالقۀ ايرانيان به ثبت و نگارش اخبار و رويدادهاي مهم دارد.  نامك ها (خداي نامه تدوين خداي  
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۲
  هاي يونان و ايران است. مطالب كتاب تاريخ هرودت، شرح جنگبيشتر   
  ۱تاريخ  ۱درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۳
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. درست پژوهش مي از مسير
  ۱تاريخ  ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۴
هـا و  هاي متوالي، سرگذشت مشتركي داشـته و سـاليان طـوالني در شـادي دوستي و هويت ملي: مردماني كه براي نسل تقويت حس ميهن  

رو، آگاهي  طور طبيعي به سرزمين و گذشتۀ خود، عالقه و دلبستگي دارند. ازاين اند، به هاي هم شريك بوده ها و شكست ها و موفقيت كامي تلخ
  شود. افراد جامعه از گذشتۀ مشتركشان، باعث خودآگاهي و يگانگي بيشتر آنان مي

  ۱تاريخ  ۱درس * دانش : يطه* ح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۵
مانده است كه نشان از توجه ايرانيان به ثبت و ضبط وقايع   هايي باقي دورٔه هخامنشيان و ساسانيان، نيز سنگ ويژه از روزگار باستاني ايران، به  

  تاريخي دارد.
  ۱تاريخ  ۲درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۶
اند و بدون آگاهي از زمان روي  ي در زمان معيّني در گذشته روي دادهرويدادهاي تاريخ  دانش تاريخ، بدون توجه به زمان، معنايي ندارد؛ چراكه   

  توان به درك منطقي و درستي از تاريخ دست يافت. ها، نمي دادن آن
  ۱تاريخ  ۲درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۷
گيري زمان و ابـداع  بوده است. يكي از دستاوردهاي مهم بشر، اندازه هاي بسيار دور با زمان و نحؤه سنجش آن مواجه انسان از گذشته  

تري مثل اسطرالب را براي رصد خورشيد، مـاه و ديگـر سـيارگان و سـتارگان  شماري يا تقويم است. انسان توانست وسيلۀ پيچيده گاه
  اختراع كند.
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  ۱اريخ ت ۲درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۸
گيري زمان، ارتباط نزديكي با علومي مانند رياضيات، نجـوم و فيزيـك دارد و ابـداع تقـويم، نتيجـۀ تـالش مشـترك  دانش و مهارت اندازه  

  دانشمندان اين علوم است.
  ۱تاريخ  ۲درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۱۹
  صورت صحيح موارد:  
  شماري اوستايي رايج شد. ساسانيان گاه در دورٔه )الف  
  شد. شماري ديني زرتشتيان در ايران محسوب مي گاه )ب  
  شد. روزه تقسيم مي ۳۰ماه خورشيدي  ۱۲شماري سال به  در اين گاه )ج  
  ۱تاريخ  ۲درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۰

  قمري بابلي در قلمرو هخامنشيان رواج داشته است. - شماري خورشيدي دهند كه گاه جمشيد نشان مي هاي بيستون و تخت نوشته محتواي سنگ  
  ۱تاريخ  ۲درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۱
  ش. در ايران رسـميت يافـت، ۱۳۰۴شماري هجري خورشيدي كه از سال  هاي جهان است و گاه شماري ترين گاه شماري جاللي يكي از دقيق گاه  

  بر اساس آن تنظيم شده است.
  ۱تاريخ  ۲درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۲
هـا، بـر روي  ترتيب وقـوع آن هاي مختلف تاريخي را، به توان رويدادهاي يك دوره يا دوران وسيلۀ آن مي خط زمان، ابزار مناسبي است كه به  

  ر نشان داد.نمودا
  ۱تاريخ  ۲درس * استدالل : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۳
وهوا) در شكل دادن به رويدادها و تحـوالت تـاريخي از  هاي طبيعي و اقليمي (آب ه مربوط به اين است كه نقش و تأثير پديده   شد عبارت داده  

  توجه مورخان بوده است.  ديرباز مورد
  ۱تاريخ  ۲درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزاسخپ -۱۲۴
خلدون، انديشمند مسلمان تونسي بخشي از مقدمۀ كتاب العبر خود را به تأثير جغرافيا و اقليم بر تاريخ، اخالق و رفتار آدميان اختصـاص  ابن  

  داده است.
  ۱تاريخ  ۲درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۵
 يكي از پيامدهاي ارتباط جغرافيا و تاريخ، اهميت يافتن نقشه در مطالعۀ تاريخ است.  

 
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۶
 پردازد. هاي جغرافيايي مي باط دارد و سؤال چطور/ چگونه به سير تكوين و تحول پديدهركن اساسي جغرافيا مكان است كه سؤال كجا با آن ارت  
 جغرافياي ايران ۱درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۷
شود كه  در سؤالي بررسي ميگيرد، بنابراين ماهيت خشك شدن درياچۀ اروميه نيز  چيزي موردبررسي قرار مي ماهيت يك پديده در سؤال چه  

 چيز آغاز شده است. با چه
  تواند بيان مسئله باشد. اي خبري است نمي كه جمله ۲شود، پس گزينۀ  صورت سؤالي مطرح مي نكته: در بيان مسئله، جمله به  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۸
دهنـده بـه پـژوهش را دارد ايـن مرحلـه،  سازي است. از آنجايي كه فرضيه نقش راهنما و جهـت افيايي مرحلۀ فرضيهگام دوم پژوهش جغر  

 اي حساس در پژوهش جغرافيايي است. مرحله
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۹
 .الف) پرسشنامه از ابزارهاي روش ميداني است  
  شود. ها از روش ميداني هم استفاده مي هاي علمي مورد استفاده است، اما در برخي از اين پژوهش اي در تمام پژوهش ب) روش كتابخانه  
  جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۰
تر از  كند و مهم بررسي قرار دهد تا نسبت به موضوع، اطالعات بيشتري پيدا ميدر مرحلۀ بيان مسئله پژوهشگر بايد پژوهش ديگران را مورد   

 همه، پي ببرد سؤالي كه برايش پيش آمده قبالً پاسخ داده شده است يا خير.
  جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۱
 ها: بررسي ساير گزينه  
  استان ايران  ۳۱استان از  ۲۰ا؟ : كج۲گزينه   
  ۱۳۹۸وقت؟ نوروز  : چه۳گزينه   
  هاي سراسري  چيز؟ شدت بارش : چه۴گزينه   
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  جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۲
 توان به فرضيه بودن آن پي برد.  در اين عبارت مي» رسد به نظر مي«فرضيه پاسخ پيشنهادي و حدس انديشمندانۀ محقق است بنابراين از عبارت   
  شود. صورت سؤالي مطرح مي نكته: فرضيه عبارت خبري است، اما بيان مسئله به  
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۳
پردازند يعني حذف اطالعـات غيرضـروري و  اطالعات به پردازش اطالعات مي بندي آوري، استخراج و طبقه پژوهشگران جغرافيا پس از جمع  

 حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش. 
  جغرافياي ايران ۱درس * استدالل : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۴
دان بـا ديـد تركيبـي يـا  شـود جغرافـي ميهاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب  گيري محيط چگونگي شكل  

 .كند نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يكديگر عمل مي كل
 جغرافياي ايران ۱درس * دانش : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۵
پذيرند. اين روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري  بر يكديگر تأثير گذاشته و به نوبۀ خود از هم تأثير مي هاي مختلفي هستند كه در هر مكان، پديده  

 ها مربوط به ارتباط متقابل انسان و محيط است. ساير گزينه .شود ها مي صورت جرياني پيوسته در مكان ادامه دارد و سبب تغيير شكل مكان به
  جغرافياي ايران ۲درس * كاربرد : حيطه*  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۶
هـاي هـوايي و  دهـد. او بـا كمـك عكـس كند و تغييرات جمعيتي را مورد مطالعه قرار مـي پژوهشگر به سالنامۀ آماري يك دهه مراجعه مي  

 كند. اي، رشد فيزيكي شهر را طي يك دهه بررسي مي ماهواره
  جغرافياي ايران ۲درس * دانش : حيطه*  دهسا: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۷
 هاي پژوهشگر به ميزان دانش، تجربيات و سوابق پژوهشي در دسترس او بستگي دارد. فرضيه  
  جغرافياي ايران ۲درس * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۸
هاي پنهان تغييرات  كنند و ضمن آن به بررسي علت ه تغييرات جمعيتي توجه ميدانان در مصاحبه با تعدادي از ساكنان قديمي شهر ب جغرافي  

 پردازند.  جمعيتي مي
 جغرافياي ايران ۲درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۹
 ت.دهد كه مربوط به مرحلۀ پردازش اطالعات اس ه، نشان مي   شد عبارت تجزيه و تحليل در جملۀ بيان  
  جغرافياي ايران ۲درس * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴۰
 ها: بررسي ساير گزينه  
  چيز است. : پاسخ سؤال چه۲گزينه   
  : پاسخ به سؤال چطور است.۳گزينه   
  : پاسخ به سؤال چرا است. ۴گزينه   

 
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * كاربرد : يطه* ح متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۱
شود. سخن گفتن يك كنش است. اگـر مـا  اي كه بدون آگاهي انجام نمي گونه كنش وابسته به آگاهي آدمي است، به   است، يعني آگاهانهكنش،   

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

  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۲
آورد، معناي كـار او اجـازه  يم الس، دست خود را باالآموزي در ك دهند؛ مثالً وقتي دانش خود، آن را انجام مي معناي كنشها با توجه به  انسان  

   .او را دريابد معناي كنشتواند به او پاسخ مناسب بدهد كه  خواستن از معلم است. معلم نيز در صورتي مي
  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۳
   هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد  درست  
   ده، يك كنش استبوق زدن رانن  درست  
    و همواره نيـز  شود توان از هر كنشگري پرسيد؛ زيرا فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام مي را مي» چرا چنين كاري كردي؟«پرسش

  نادرست، زيرا ممكن است هميشه به آن نرسد. رسد  به آن مي
  ۱شناسي  جامعه ۱درس *  كاربرد: يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۴
انتخاب افراد در زندگي و  عواقب و پيامدهاي، اشاره دارد به »كاين آب رفته باز نيايد به جوي خويش/ تر در حفظ آبرو ز گهر باش سخت«بيت   

نيـز بـه » !پـاي ننهنـداز لقمان حكيم پرسيدند؛ حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبيننـد «اثر آن در آبروي خود. عبارت 
  اشاره دارد. پيامدها و آثار كنش انساني
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  ۱شناسي  جامعه ۱درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۵
  خصوصيات پيامدهاي غيرارادي:  
 .اين دسته از پيامدها، كنش نيستند) ۲  .افراد انساني بستگي ندارند ٔهبه اراد) ۱  
  هستند. پيامدهاي غيرارادي كنش انسان، قطعي ) ۴    .اند شطبيعي كن ۀنتيج) ۳  
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۶
گيريم. با در نظر گرفتن ديگـران، كـنش  هاي مختلف، متفاوت است؛ ما در پوشيدن لباس، ديگران را در نظر مي باس پوشيدن ما در موقعيتل  
   .شود تبديل مي كنش اجتماعيردي ما به يك ف
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۷
ها، فردي و  هستند. برخي از آن كنش بيرونيو برخي مانند راه رفتن و نشستن،  كنش درونيها انواعي دارند. برخي مانند تفكر و تخيّل،  كنش  

  . اند اعيبرخي اجتم
ها و  كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي ٔهشود. در كنش اجتماعي، آگاهي و اراد كنش اجتماعي، نوعي كنش است كه با توجه به ديگران انجام مي  

   .هاست اعمال آن
  ها: بررسي ساير گزينه  
راهنمايي و رانندگي ناظر به ديگران است، پس يك اي زيبا به دور از مردم يك كنش فردي است و توجه به عالئم  : تصور داشتن جزيره۱گزينۀ   

  كنش اجتماعي است.
نحوي نـاظر بـه ديگـران اسـت و كـنش  : مطالعه در ساعتي كه همه خوابند يك كنش فردي است و خريد از يك فروشگاه آنالين به۳گزينۀ   

  اجتماعي است.
نش اجتماعي است، زيرا ناظر به ديگران و قانون است و برد حريف : ايستادن پشت چراغ قرمز حتي اگر كسي در خيابان نباشد يك ك۴گزينۀ   

  در عالم خيال حتي اگر در تفكر باشد، يك كنش اجتماعي است، زيرا ناظر به ديگران است.
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۸
و  )طبيعـت و ماوراءطبيعـت(هاي ما در ارتباط بـا خودمـان، خلقـت  شوند. كنش ا ديگران انجام نميهاي ما تنها در ارتباط ب دانيد كه كنش مي  

ولـي هويـت  ،شـوند گذارنـد و متناسـب مـي پذيرند و بر يكديگر اثر مي ها از يكديگر اثر مي گيرند. انواع كنش خداوند متعال نيز صورت مي
   .رود كدام از دست نمي هيچ

  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح سادهشخصات سؤال: * م ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۹
، تر كـنش اجتمـاعي عميق شناختهاست. براي  ها و اعمال آن كنشگر، ناظر به ديگران، ويژگي ٔهدانستيد كه در كنش اجتماعي، آگاهي و اراد  

  . بينديشيد» ديگران« ٔهزم است كمي بيشتر به واژال
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح متوسط: * مشخصات سؤال ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۰
، پـيش روي مـا ها ها و محدوديت فرصتصورت  هستند كه به هاي اجتماعي اطراف ما پديدهكنيم، محصول  كه ما مراعات مي بسياري از آدابي  

  (حذف زندگي اجتماعي) .توانيم با هم زندگي كنيم نميگيرند و اگر وجود نداشته باشند،  قرار مي
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۱
هاي  پديدٔه اجتماعي است و ساير پديده )كوچك ترين( خردترين كنش اجتماعيگويند.  مي اجتماعي ٔهپديدبه كنش اجتماعي و پيامدهاي آن   

   .باشند اجتماعي، آثار و پيامدهاي آن مي
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۲
اي احوالپرسـي از ديگـران،  قبول افراد جامعه قرار گرفته است. مثالً در هر جامعـه  انجام كنش اجتماعي است كه مورد ٔه، شيوهنجار اجتماعي  

  د. ني دارهاي معيّ شيوه
ها گرايش و  توجه و پذيرش هستند و افراد يك جامعه نسبت به آن  اند كه مورد استنيهاي مطلوب و خو ، آن دسته از پديدههاي اجتماعي ارزش  

   .تمايل دارند
   .شوند هاي اجتماعي مانند عدالت، امنيت و آزادي محقق نمي يك از ارزش گيرد و هيچ نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي كنش اجتماعياگر   
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۳
سـازند  را ضروري مي و كنترل اجتماعيپذيري  جامعه يها يابند و پديده تحقق مي ي اجتماعيها كنشاز طريق  و هنجارهاي اجتماعي ها ارزش  

، موجب و هنجارها ها ارزش    بر اساس عمل كردنكنند. افراد با  منتقلو هنجارها را به افراد  ها ؛ ارزشتربيت، تشويق و تنبيه و تعليمتا از طريق 
   .شوند ها مي آن تداوم و استمرار

  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۴
هـاي  كننـد، پديـده ل ميعم هدفو  اراده، آگاهيآورند و از آنجا كه افراد با  وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان پديده  

   .اجتماعي معنادار هستند
  ۱شناسي  جامعه ۲درس * دانش : يطه* ح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۵
  . آورند پديد مي تأمين سعادت خودو  رفع نيازهاي اجتماعي را براي ها پديده ها انسان  
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  منطق ۱درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: * سؤال اتمشخص ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۶
  آوريـم  در تصور برخالف تصديق، حكم و قضاوتي وجود ندارد و به واقعيت داشتن يا نداشتن امور، كاري نداريم و تنها چيزي را به ذهـن مـي  

  اتمام است و حكمي صادر نكرده است.تصور است، زيرا جملۀ ناقص و ن» اي كه باالي سر ماست آسمان پر ستاره). «۴و  ۲هاي  (رد گزينه
  : در مثال ذكرشده حكم و قضاوت وجود دارد و تصديق است.۱گزينۀ   
  منطق ۱درس * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۷
هـا). وقتـي بخـواهيم درك  گزينـه كنيم (رد ساير هاي معلوم استفاده مي بياوريم، از تصديق استدالل ديدگاه، يك اثبات براي بخواهيم وقتي  

  ).۴و  ۳هاي  كنيم (رد گزينه كمك تصورهاي معلوم تعريف مي درستي از مفهومي داشته باشيم آن را به
  منطق ۲درس * استدالل : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۸
مربوط به حوزٔه خارج است، چون اسم خاص يك دختر است و » رزوآ«مربوط به حوزٔه ذهن و خيال است. در عبارت دوم » آرزو«در عبارت اول   

» آرزو«مربوط به حوزٔه زبان است، چون واژٔه » آرزو«مفهوم ذهني آن موردنظر نيست بلكه اشاره به همان دختر خارجي دارد. در عبارت سوم 
  يك نقطه دارد.

  طقمن ۲درس *  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۹
  اي باشد. گذاري يا غلط ديكته حركت  رعايت دقيق عالئم سجاوندي، ممكن است ناشي از عدم  مغالطۀ نگارشي كلمات عالوه بر عدم  
  شود. جاي تضمني و التزامي منجر به مغالطۀ توسل به معناي ظاهري مي كار بردن اشتباهي داللت مطابقي به : به۱گزينۀ   
  شود. ها باعث بروز مغالطۀ اشتراك لفظ مي اراي ظاهري مشترك باشد، اشتباه گرفتن آن: اگر لفظ دو كلمه، د۲گزينۀ   
  آورد. وجود مي : استفاده از عبارات دو پهلو، در صورت مشخص نبودن مرجع ضمير، مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير را به۳گزينۀ   
  منطق ۱درس * استدالل : حيطه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۰

  شود. كارگيري آن باعث پديد آمدن بناي فكري مستحكمي مي منطق همچون ابزاري در بنّايي (شاقول) است كه به  
  سواري است. : مربوط به تشبيه آموختن منطق به آموختن دوچرخه۱گزينۀ   
  باشد. ردن مي: منطق مانند آجر و مواد الزم براي ساختن بنا نيست بلكه مانند ابزاري براي تراز ك۲گزينۀ   
  دهد. تنهايي اطالعات جديد در مورد عالم در اختيار ما قرار نمي : محتواي علوم را در خود آن علوم بايد يافت. دانش منطق به۳گزينۀ   
  منطق ۱درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۱
شـود،  هاي پيچيده يا تعريف دقيق اصطالحات خـاص، دچـار اشـتباه مـي در استدالل چون ذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد و معموالً  

  ها جلوگيري كنيم. تر خطاهاي ذهني را پيدا و از آن تر و دقيق تواند سبب شود كه سريع آموختن منطق مي
توانيم بگوييم كه  گيرد، بنابراين نمي كار مي بهها را در زندگي  كند و بدون دانستن نام اين قواعد، آن طور طبيعي منطقي رفتار مي ذهن انسان به  

). گرچه ۴) يا تصميم درستي در امور زندگي بگيريم (رد گزينۀ ۱توانيم بدون يادگيري منطق خطاهاي ذهني را بشناسيم (رد گزينۀ  هرگز نمي
گفتيم استفاده از منطق مسـتلزم يـادگيري  طور كه ها و سخنان انسان به نوعي مستلزم استفاده از قواعد منطق است، ولي همان همۀ فعاليت

  ).۲انديشد (رد گزينۀ  طور طبيعي منطقي مي دانش منطق نيست بلكه ذهن به
  منطق ۱درس  استدالل *: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۲
دي (آگاهانه) يا غيرعمدي (سهوي) ممكن اسـت صورت عم گيري خطا در ذهن است كه به معناي هرگونه نتيجه خطاي ذهن يا همان مغالطه به  

اند. ذهن انسان  دانان اين قواعد را كشف كرده انديشد كه منطق صورت طبيعي بر اساس قواعدي مي براي هر انساني پيش بيايد. ذهن انسان به
شـود و دانـش منطـق كمـك  مي هاي پيچيده دچار خطا همواره در معرض لغزش است و معموالً در تعريف دقيق اصطالحات خاص و استدالل

كنـد و بـدون  طور طبيعي منطقي رفتار مـي ). با اين وجود چون ذهن به۳گونه خطاها را كشف كنيم (رد گزينۀ  تر اين تر و دقيق كند سريع مي
ده يا تعريـف دقيـق برد، لذا ممكن است بدون آموزش منطق، حتي در يك استدالل پيچي كار مي ها را در زندگي به دانستن نام اين قواعد، آن

  ).۲يك اصطالح خاص، دچار مغالطه نشود (رد گزينۀ 
  : يكي از وجوه شباهت مغالطه به بيماري همين است.۱گزينۀ   
  منطق ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۳
ويزيون اين مطلب را گفته است. دسـتگاه تلويزيـون بـدآموزي دستگاه تلويزيون نگفته كه فردا مدارس تعطيل است بلكه گويندٔه خبر در تل  

  هاي آن بدآموزي دارند، پس هر دو، داللت التزامي دارند. ندارد، بلكه گاهي برنامه
  : اولي التزامي (مردم شهر، نه خود شهر) و دومي تضمني است (به بخشي از شهر حمله كرد).۱گزينۀ   
  ست) و دومي التزامي است (از قلم افتادن: به حساب نيامدن).: اولي تضمني است (نوك قلم شك۳گزينۀ   
  معني اصلي و مطابقي چشم است. : اولي التزامي است (مادر، عزيز و محبوب خانه است) و دومي به۴گزينۀ   
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  منطق ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۴
  د بوده يا همسر حسن، لذا ممكن است منجر به مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير شود.مشخص نيست كه منظور گوينده همسر احم  
  تفاهم، لذا احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد.  عدم -۲تفاوت سني؛  -۱مشترك لفظي است كه دو معنا دارد: » اختالف: «۱گزينۀ   
  ا مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير ندارد.: در اين عبارت ضمير وجود دارد، ولي ابهامي در آن نيست، لذ۲گزينۀ   
 در پرندگان ياندامگذارند و دومي  اي است كه هنگام خواب سر روي آن مي دو عبارت متفاوت هستند. اولي وسيله» بالَش«و » بالِش: «۳گزينۀ   

شود. (توجه: در  لمات محسوب ميكنند، لذا چون تلفظ رسمي و دقيق اين دو عبارت يكسان نيست، مغالطۀ نگارشي ك است كه با آن پرواز مي
در   هـايي ماننـد اينكـه  حقيقت مغالطۀ نگارشي فقط در صورت مكتوب كلمات قابل رخ دادن است، ولي بسيار متداول شده است كه در مثال

  كنند). حسوب ميحقيقت محاوره هستند و نه مكاتبه، اگر شرايط مغالطات ديگر نباشد و شبيه به مغالطۀ نگارشي باشد، همين مغالطه را م
  منطق ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۵
  در عبارت اول، منظور قسمتي از اتومبيل است، نه همۀ آن. (تضمني)  
سي هسـت در عبارت دوم منظور از دست باالي دست، دست ظاهري نيست، بلكه به اين معني است كه هركسي را در نظر بگيريم، هميشه ك  

  كه باالتر از اوست. (التزامي)
  رود، است، نه همۀ پا. (تضمني) در عبارت سوم، منظور از پا، قسمتي از پا كه داخل كفش مي  
  در عبارت چهارم منظور از چاقو، كل چاقوست، نه بخشي از آن. (مطابقي)  
  منطق ۲درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۶
  دهندٔه درد. معناي داروي تسكين مُسكّن به -۲معناي خانه  مَسكَن به -۱است: » مسكن«عبارت الف: مغالطۀ شيؤه نگارشي كلمات در كلمۀ   
كار رفته است، اما برادر اكبر آن را به معناي ظاهري و مطابقي در نظـر گرفتـه و باعـث  به داللت التزامي و با كنايه به» گرفتن«عبارت ب: لفظ   
  يجاد مغالطۀ توسل به معناي ظاهري شده است.ا
  منطق ۲درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۷
  اشتراك لفظ كار رود مانند: چرخ اتومبيل، چرخ خياطي، گردش و روزگار (گردش ايام)  تواند در معاني مختلفي به مي» چرخ«  
پادشاهي)، مَلِك (پادشـاه)، مَلَـك (فرشـته)، مِلـك  -توان معاني مختلفي دريافت كرد: مُلك (كشور مي »ملك«گذاري كلمۀ  با تغيير حركت  

  نگارشي كلمات (دارايي) 
  منطق ۱درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۸
ل و نه تعريف (بلكه صرفاً يك قضيۀ شـرطي) اسـت. صـورت نه استدال» الف«تعريف و عبارت » ب«استدالل، عبارت » د«و » ج«هاي  عبارت  

  ها چنين است: استدالل
  شود. ات خوب مي اي. پس: حتماً نمره شود. درس را خوب فهميده ات خوب مي ج) اگر درس را خوب فهميده باشي نمره  
  است.باشد. هرچه داراي طول و عرض باشد، شكل است. پس: مربع شكل  د) مربع داراي طول و عرض مي  
صـرفاً يـك تصـديق بـا » الف«توجه داشته باشيد كه در استدالل حتماً بايد از تصديق معلوم به كشف تصديق مجهول برسيم، اما در عبارت   

آيـد يـا  حكمي مشروط وجود دارد و نهايتاً هيچ تصديق مجهولي كشف نشده است؛ يعني نهايتاً كشف نشده است كه قيمت طال پـايين مـي
  دانيم سرانجام آن خبر درست بوده است يا نه. ين مطلب مشروط شده به درست بودن خبر و ما نميآيد بلكه ا نمي

  منطق ۲درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۹
ذا مغالطۀ اشتراك لفظ است، اما ، لمونوكسيد كربنگاز مسموميت با  - ۲به دندان گرفته شدن از سوي سگ  - ۱گازگرفتگي دو معناي مطابقي دارد:   

  توانند مغالطۀ نگارشي داشته باشند و چون فرض سؤال اين است كه حتماً مغالطه رخ داده است، پس همين مغالطه را دارند. ها مي ساير گزينه
  موردنظر بوده باشد، مغالطه رخ داده است).خواند (اگر جملۀ دوم  اي را مي برادرم هر روز، نامه - ۲خواند.  اي را مي برادرم هر روزنامه - ۱: ۲گزينۀ   
  موردنظر بوده باشد، مغالطه رخ داده است.» خواستن«: اگر ۳گزينۀ   
اسبِ سواري: اسبي كه مخصوص سواركاري است (معلوم نيست كـدام يـك مـوردنظر اسـت، پـس  -۲سواري: سواركاري؛  اسب -۱: ۴گزينۀ   

  خيز است). مغالطه
  منطق ۲درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: * سؤال اتمشخص ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۰
كار برده است و سـپس آن  كننده به معناي فرد ضمانت را ابتدا به» ضامن«اين عبارت اصالً مغالطه ندارد بلكه يك لطيفه است و مخصوصاً كلمۀ   

فرض بخواهيم نوعي مغالطه  شود. اگر به سوب ميمعناي ضامن نارنجك گرفته است كه كسي انتظارش را نداشته باشد و لذا نكتۀ طنزي مح را به
  به اين عبارت نسبت دهيم، يا بايد اشتراك لفظ بدانيم يا توسل به معناي ظاهري، ولي قطعاً نگارشي نيست.

نهـم و  داشته باشد. اگر عطفي باشد، يعني دو خانه متعلق به ماسـت؛ يكـي خانـۀ» بياني«و » عطفي«تواند دو معناي  مي» و«: حرف ۲گزينۀ   
ديگري خانۀ آخر كه مثالً خانۀ بيستم است. اگر بياني باشد يعني يك خانه متعلق به ماست كه هم نهمين خانه است و هـم خانـۀ آخـر، پـس 

  مغالطۀ اشتراك لفظ از نوع اشتراك يك حرف است.
  مير است.گردد يا زهرا، لذا مغالطۀ ابهام در مرجع ض به فاطمه برمي» او«: مشخص نيست ضمير ۳گزينۀ   
تأكيد كرده (مطابقي)، در حالي كه منظور مادر، نخوردن كيـك اسـت! (التزامـي) لـذا » دست نزن«: كودك به معناي ظاهري عبارتِ ۴گزينۀ   

 مغالطۀ توسل به معناي ظاهري است.
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