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

 ماننـد خـود یـیطال خدمات از استفاده جهت ،یگرام آموز دانش
 مسـتمر، یها سنجش ،یابیارزش آزمون از بعد هوشمند یها مهکارنا

یهــا آزمون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، نــهیگز ســؤال بانــک
) یکـاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ،... و دو نهیگز
 بـه دو نـهیگز تیسـا وب وارد) عبـور رمـز عنوان به( خود یمل کد و

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب
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  است؟ آمده ابيات كدام در ترتيب به »كيد -محنت -حقّه -غِنا« واژگان معني -۱
اســـــرار گويـــــاى بلبـــــل اى االالـــــف)    

 

ـــــندوق ز  ـــــواهر ص ـــــد ج ـــــردار بن ب
 

ــــبب)  ــــان فري ــــور را جه ــــار مخ زينه
 

ـــه  ـــاى در ك ـــنا پ ـــل ي ـــود گ ـــا ب خاره
 

ـــويم ـــويش گ ـــا خ ـــود ب ـــرود درد خ ج) س
 

ـــاالن  ـــه ن ـــدارم ك ـــي ن ـــود چنگ ـــر ز خ ت
 

ــدد)  ــه نيچن ــمردم ك ــاجرا از برش عشــقت يم
 

ـــدوه  ـــتم دل ان ـــا نگف ـــ الّ ـــزاران از كي ه
 

  ب -د -الف -) ج4  ب -د -ج -) الف3  ب -ج -الف -) د2  د -ب -الف -) ج1  
  است؟ ستدر »اًتمام« نهيگز كدام هاي واژه معني -۲

  )سربلندى( مفتخر -)سعادتٔه پرند( هما -) بخت( طالع )الف  
  رمه (چوپان) -) جدايي( فرقت -)دشمني( عداوت )ب  
  )وستهيپ( وصلت -)تيروا( ثيحد -)مخلوقات ۀهم( ماسوا )ج  
  )نبودن شياند عاقبت( ينظر كوته -ي)خوشبخت ۀانيآش( انيآش  دولت -)نشانه ( تيآ )د  
  )كردن سرشناس( كردن علم -) عشق( سودا -)و خوشبو  سبز هايگ هر( حانير )ه  
  ه -) د4  الف -) د3  ج -) ب2  ج -) الف1  
  دارد؟ وجود »ييامال غلط« عبارت كدام در -۳

  .رساند تيرعا  به صحبت حقّ و مرّوت و كَرم جانب آن در ديبگشا  يو شيپ سِرّ نيا  قفل و دهد يو دست  به راز نيا  ديكل اگر) 1  
  .باشد يدشمن و وحشت موجب عهد نغز رايز  گرفت، قرار الفت يجا به وحشت و يدوست موضع در يدشمن) 2  
  حيات در بدنامي و دشمني خلق گذارد، نام او در جملۀ زندگان برنيايد.آنكه  )3  
  .ليبخ و ميلئ سؤال از تر آسان ميكر  بر كردن اژدها دهان در دست چه ،است تر خوش مردمان سؤال و يشيدرو  از حال همه به مرگ )4  
  ...............  جز به ،دارد وجود »ييامال غلط« ها نهيگز همۀ در -۴

  مسعود طالع -يشاد و ترب -آز و حرص) 2  يفرقان فيس -عوعو و غّرش -رمقّر اجل )1  
  مسجّع نثر -درشت ۀجثّ -) زيبايي و مالحت4  مزلّت و خذالن -خوانش لحن -افسار و عنان) 3  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز تيب يها هيآرا -۵

ــش ز دارم آرزو    ــا لعل ــه ت ــب ب ــام ل ــدام ج م
 

 خـام يسـودا نيـا رفـتن نخواهد رونيب سرم وز 
 

  جناس -استعاره -هاميا ) 4  يز آمي حس -تشخيص -هيكنا ) 3  استعاره -جناس -هيتشب) 2  هاميا  -ليتعل حسن -جناس )1  
  است؟ درست هنيگز كدام مقابل ه  شد نوشته يۀآرا دو هر -۶

ــدن او مشــكل اســت1    ــت برگردان ــا رف ــو از ج ) دل چ
 

ــت  ــر نشس ــا ديگ ــد ز پ ــت، نتوان ــرر برخاس ــون ش چ
 

  تشبيه) -(تضاد 
ـــه) 2 ـــيت ب ـــب يدراز  و يرگ ـــو يش ـــند  دوش چ دمي

  

ــــه  ــــف اگرچ ــــو زل ــــذرد دوش از ت ــــه بگ يدراز  ب
 

  ايهام) -(استعاره 
بــــده داريــــد  مهلــــت ينفســــ مــــرگم روز) 3

 

ـــا  زميـــبرخ جهـــان و جـــان ســـر ز حـــافظ چـــو ت
 

  مجاز) -(جناس 
ــاده4 ــر افت ــم ت ــك از چش ــد اش ــين مانن ــر زم   ام ) ب

 

ام كـــنم تـــا از نظـــر افتـــاده خـــاك بـــر ســـر مـــي 
 

  كنايه) -آميزي (حس 
  ؟ستين »مسجّع« نهيگز كدام -۷

  .برداشت اضافت راه تو تيّوحدان قدم و نگذاشت اشارت يجا تو عّزت يبها) 1  
  .ميبرانداز  دو هر راحت و درد م،يبگداز  درد نيا  در چون آنكه ديام به) 2  
  .است رانيو  توست، طلب در نه كه دل هر و است زندان توست، راه در نه كه منزل هر) 3  
  .افتاد تو فضل با كار اكنون ندارم؛ دوزخ طاقت و ستين بهشت عمل مرا) 4  
  است؟ متفاوت نهيگز كدام در» شد« فعل يمعنا -۸

ــا 1    ــش ك ــرغ روح ــود) م ــدس ب ــيان ق ــاي آش و هم
 

ـــن دار محـــن  ـــاغ بهشـــت از دام اي شـــد ســـوي ب
 

ميبمانـــد  وانـــهيد  و عاشـــق مـــا و شـــد يعمـــر  )2
 

ــــو دام در  ــــرغ چ ــــوس از م ــــه ه ــــد  دان ميبمان
 

ـــــه ) 3 ـــــق، از راهرك ـــــا از دل عش ـــــد يج ش
 

دگـــــــر ردينپـــــــذ  پنـــــــد او ابـــــــد تـــــــا 
 

ــل) 4 ــه بلب ــن ب ــل زان ،چم ــار گ ــان رخس ــد  نش دي
 

ديــــد  انيــــع اســــرار و شــــد آتــــش در پروانــــه 
 

  است؟ متفاوت نهيگز كدام در »متّصل ريضم يدستور نقش « -۹
ـــدانمت) 1    ـــا ز ن ـــپر آن كج ـــه س ـــت  ب ـــآ  دس دي

 

ـــــه  ـــــت ك ـــــن آه ري ـــــمان از م ـــــ آس يبگردان
 

) راهــي اســت راه عشــق كــه هــيچش كنــاره نيســت2
 

ســـتين چـــاره بســـپارند جـــان آنكـــه جـــز آنجـــا 
 

مكــرد  نظــر جهــان انــدر تر خــوب هرچــه بــه) 3
 

ــه  ــو  ك ــه مشيگ ــو ب ــد، ت ــو مان ــوب ت ــ ز تر خ يآن
 

ــــق در) 4 ــــوام عش ــــام ت ــــروز  دي ــــتين يبه س
 

ســـــتين يروز  تـــــو وصـــــال شـــــب عهـــــد وز 
 

 ۷ درس انتهای تا ۵ سدر  از :۱ فارسی
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  است؟ متفاوت نهيگز كدام در »يدوتلفّظ« ٔهواژ تعداد -۱۰  22
ــــه) 1    صــــبا مينســــ دامــــن يكســــ ادگــــاري ب

 

ـــه  ـــايدر  و ميا  گرفت ـــه غ ـــاد ك ـــگ در ب ـــت چن اس
 

ـــــرآرد ســـــر صـــــبح تـــــا م،يفتادگـــــان ره از) 2 ب
 

ـــــمان يا  ـــــتاب آس ـــــاروان يا ،يش ـــــ ك يدرنگ
 

ــوش3 ــت ه ــويي اس ــه م ــته ب ــر بس ــد عم دار ) پيون
 

ـــوار غم  ـــو  خ ـــاش شيخ ـــم ب ـــار غ ـــتيچ روزگ س
 

دشيــبا  گــل صــحبت يروز  پــنج گــر باغبــان) 4
 

ـــر  ـــا ب ـــل صـــبر هجـــران خـــار يجف ـــبا  بلب دشي
 

  ................  جز به دارد، قرابت اتياب ۀهم با »كَيعَلَ ومٌيَ و لَكَ ومٌي ومانِيَ الدّهرُ« ثيحد مفهوم -۱۱
ـــــد از) 1    ـــــد  ٔهخن ـــــحكا  روز،ي ـــــه تي ؟يكن چ

 

ــــــازآ   ــــــ و يب ــــــۀگر  نيبب ــــــروز ي ــــــرا ام م
 

ـــــدام) 2 ـــــاد ك ـــــار  ب ـــــوز  يبه ـــــاق در دي آف
 

ـــه  ـــاز ك ـــبش در ب ـــ عق ـــ ينكبت ـــت؟ين يخزان س
 

ــي3 ــه ) چــو م ــوان ب ــد  ت ــد وقــت را گذران خوشــي نق
 

ـــدار روا  ـــه م ـــا  ك ـــرده ني ـــر خُ ـــم جخ ـــردد غ گ
 

گـه عـّزت دهـد گـه خـوار دارداينكـه  ) روزگار اسـت4
 

ــــاز  چــــرخ  ــــا  از گريب دارد اريبســــ ها چــــهيباز  ني
 

  دارد؟ تفاوت بقيه با نهيگز كدام مفهوم -۱۲
  

رغم دشمنان با دوست پيمـان تـازه خـواهم كـرد ) به1   
 

ــه قــول دشــمنان كــردن  كــه تــرك دوســتان نتــوان ب
 

اســـت آن يســـتدر  بـــه صـــادق عاشـــق صـــفت) 2
 

ـــه  ـــرش ك ـــر گ ـــرود س ـــر از ب ـــانيپ س ـــرود م ن
 

ـــروز) 3 ـــش ام ـــر مك ـــا ز س ـــن يوف ـــد  و م شيان
 

ــب زان  ــه ش ــن ك ــم از م ــه غ ــا ب ــت دع ــرآرم دس ب
 

) جـان در ســر كــار تــو كنـد ســعدي و غــم نيســت4
 

نباشــــد وفــــادار كــــه نباشــــد اريــــ كــــان 
 

   ............... جز به دارند، تناسبزير  تيب با ها نهيگز ۀهم -۱۳
 معـــــاش امـــــر در ريـــــگ ارّه ز ميتعلـــــ   

 

پــاش يمــ يمــين و كــش يمــ خــود يســو يمــين 
 

  

ــاش كــه صــيدي كنــي و لقمــه دهــي1    ــاز ب ) چــو ب
 

بـــال و پـــر يبـــ كـــالغ چـــون مشـــو خـــواره  ليـــطف 
 

ـــوانگرا) 2 ـــو ت ـــت و دل چ ـــت دس ـــت كامران هس
 

يبــــرد آخــــرت و ايــــدن كــــه بــــبخش بخــــور، 
 

ــرد و ن3 ــرد ك ــه گ خــورد) نداشــت چشــم بصــيرت ك
 

ـــداد  ـــرد گـــوي ســـعادت كـــه صـــرف كـــرد و ب بب
 

بايـد فروخـت ) قحط جـود اسـت آبـروي خـود نمـي4
 

ـــي  ـــه م ـــاي خرق ـــل از به ـــاده و گ ـــد ب ـــد خري باي
 

  مفهوم هستند؟ ابيات كدام گزينه هم -۱۴
ــف ــ) ال ــر را كس چيه ــن و مك ــود ف ــرد يس نك

 

قضــــا مكّــــار يهــــا يبــــاز شيپــــ 
 

كــاريب عقــل ريتــدب اســت عشــق كارگــاه در) ب
 

را ناخــدا ميتعلــ گــوش كنــد ينمــ طوفــان 
 

اند آســوده تــرك اهــل ايــدن مكــر و بيــفر از) ج
 

ســـراب امـــواج باشــد يمـــ تشــنگان راه دام 
 

ــدب) د ــده ريت ــد يۀســا بن ــا ريتق اســت زدي
 

شــود؟ يمــ ريتــدب بــه كــار كــدام ورنــه 
 

  الف -) د4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  است؟ متفاوت تيب كدام مفهوم -۱۵

ـــــف درياســـــت صـــــورت1    ـــــالم ) ك ـــــاي ع ه
 

ــــــفايي  ــــــل ص ــــــر اه ــــــذر اگ ــــــف بگ ز ك
 

  
ــي2 ــرد ) م ــي راه ب ــه معن ــركس ب ــورت ه ــوان از ص ت

 

ـــوهر  ـــ ج ـــوان را يم ـــتيدر  ت ـــ از اف ـــم يمايس خُ
 

  ظرف شراب)( : 
ــاطن) 3 ــود ب ــز  را خ ــن نيّم ــه ك ــالق ب ــجم اخ لي

 

مانـد بـه حُسـن اليـزال، ايـن اسـت و بـس كĤنچه مي 
 

  
ســــتين چيهــــ ظــــاهر يبــــايز  صــــورت) 4

 

ــــــــرادر، يا  ــــــــ ب ــــــــايز  رتيس ــــــــب ب اري
 

  

  
  ۱۶-۲۲( للّرتجمة أو الحوار أو املفردات  الجواباألصّح و األدّق يفَعیِِّن(:  
ب أثارَ  نةِ  هذه السّ کرثُة األمطاِر يف« -۱۶   »: رة!رون الله علی األیّام املاطِ شکُو یَ  الّناست تعجُّ

  در این سال، باعث برانگیخته شدن شگفتی مردم شد، پس برای روزهای بارانی خدا را شکر کردند! ) باران بسیار۱  
  گویند! ما را برانگیخت و خدا را برای روز بارانی سپاس می  ها در آن سال، شگفتی مردم ) زیادِی باران۲  
  کنند! وزهای بارانی شکر میها در این سال، تعّجب مردم را برانگیخت و خدا را برای ر  ) فراوانی باران۳  
  گفتند! ها در این سال است که موجب تعّجب مردم شده، پس ایشان خدا را برای روزهای بارانی سپاس می ) فراوانی باران۴  
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لم« -۱۷ 3   هامنا ...............  »:ّي!إّن أکرَم الّناس عند الله من یَدعو اآلَخرین إلی التَّعایُش السِّ
  خوانَد! می آمیز فرا  مردم نزد خدا، کسی است که دیگران را به همزیستی مساملتترین  ) گرامی۱  
  ترین مردم نزد خدا است! شک از گرامی آمیز دعوت کرد، بی ) کسی که دیگران را برای همزیستی صلح۲  
  کند! آمیز دعوت می ترین مردم، هامن است که برای خدا دیگران را به یک زندگی صلح ) گرامی۳  
  ترین مردم است! خوانَد، پس برای خداوند او گرامی می  ن کسی که برای همزیستی سامل مردم را فرا) آ ۴  
  »:  الَحقیَبة! يفالحبوب املهّدئة لُصداع أيبوازات و الجَ  ُل جعَ ّي سفرٍة نَ َقبَل أ « -۱۸

  گذاریم! دان میبخش برای رسدرد پدرم در چم همراه قرص آرام به هایامن را ) قبل از هر سفری، گذرنامه۱  
  دهیم! قرار می  بخش برای رسدرد پدرم را در چمدان های آرام ها و قرص ) پیش از هر سفری، گذرنامه۲  
  های مسّکن برای دردهای پدرم را قبل از هر سفری در چمدان خود قرار دادیم! ها و قرص ) گذرنامه۳  
  گذاریم! ها در چمدان میها و قرص مسّکن برای دردهای پدرم را پیش از سفر  ) گذرنامه۴  
  »: یَُؤکُِّد القرآُن أنّنا من خالٍق واحٍد فعلینا أن ال نَتَفرَّق أبداً!« -۱۹

  ماست که هرگز تفرقه نکنیم!  ) تأکید قرآن بر این است که ما از یک خالق هستیم، پس بر ۱  
  م!کند که ما خلقتی یکسان داریم، پس نباید تفرقه کنی ) همواره قرآن تأکید می۲  
  ماست پراکنده نشدن!   ) قرآن بر اینکه ما خلقت واحدی داریم تأکید کرده، پس بر۳  
  کند که ما از یک آفریدگار هستیم، پس ما باید هرگز پراکنده نشویم! ) قرآن تأکید می۴  
  : الخطأعیِّن  -۲۰

  کردند! ن دشمن برای ایجاد تفرقه تالش می) إعلَم أنَّ ُعمالء الَعُدّو یُحاِولوَن ِإلیجاد التَّفرقَة!: بدان که کارگرا۱  
  کند! زده می های جّذابش ما را شگفت ) ِمهرجان الِفلم یَُحیِّرُنا ِبأفالِمه الرّائَِعة َسَنویّاً!: جشنوارۀ فیلم، ساالنه با فیلم۲  
امء!: قدرت خدا در باریدن ماهیالله يف درةُ ی قُ ) تَتََجلّ ۳     شود! گر می امن جلوهها از آس  إمطاِر األسامک من السَّ
  فتیش!: در فرودگاه کنار همراهان برای بازرسی ایستادیم!لتَّ لِ  قینَ رافِ املُ  نَب طار َوقَفنا جَ  املَ ) يف۴  
   الحوار: يف الخطأعیِّن  -۲۱

  ي!ي بیدنعم، بطاقت -  هل عندک بطاقة الّدخول إلی الحافلة؟ -) ۱  
  !ٌة؛ أحتاجها ملَرَيضحبوٌب مهّدئ -  ما هذه الحبوب علی املنضدة؟ -) ۲  
  !حّقاً  ِمضیافألنّه شعٌب  -    ّي بلٍد سافرتم؟من أ  -) ۳  
  عندما نُفتِّش الحقائب! -    متی نقدر علی العبور؟ -) ۴  
  عن املفردات: الخطأعیِّن  -۲۲

  ۱ ! حا ! زِل منه املطریَنْ ٌء أبیُض ) يش۲  اإلعصار ) إحتفاٌل عظیٌم یُقیُمه الّناس ِألمٍر خاصٍّ   ب السَّ
عب ) جامعٌة ِمن الّناس یَعیشوَن َمعاً! ۳     البَطّاریَّة ) األشیاء تَحتاُج إلیها إلیجاِد الَکهَرباء! ۴  الشَّ
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثُّم قرأ النَّصَّ إ(:  

ـعَبة! يفیـاة  أمـور الحَ ِمنـه يف املُسـاعدةاتَه َمَعه و یَطلُب َحی یَسَتِمرّ کُلُّ واحٍد مّنا یَحتاُج إلی َصدیٍق َحمیٍم َحّتی «  أنَّ  دیٍم جـاءَ ٍل َقـَثـ مَ الصَّ
 األصـِدقاءیوماً بعد یـوٍم الَحـواِدَث و املَصـائَِب املُـرّة (تلـخ) ُوجـود  نشاهدي ذم الَّ  هذا العالَ یِّب أقرَُب ِمن أرسَتِنا بَعَض األحیان! يفدیق الطّ الصَّ 

ُصـل َعلـی ! قاَل آبائُنا: ألُف َصدیٍق قلیٌل و عدوٌّ واحٌد کثیٌر! علینا أن ال نَغـرس َحبَّـة الَعـداَوة بَـیَن الّنـاِس بَـل نُحـاِول َحّتـی نَحيٌّ األوفیاء َرضور 
ور! أشخاٍص یُساِعدونَنا و یُراِفقونَنا (ما را همراهی کنند) يف   » الُحزِن و الرسُّ

  عّین الّصحیح:  -۲۳
  نا فقط!دونَ ساعِ باء یُ ن کان األقرِ مَ دیم الزَّ  قَ ) يف۲  صِدقاء أکرَث من األرسَة!) علینا أن نَحَرتم األ ۱  
دیق حاجٌة َرضوریٌّة لُِکّل َشخٍص!۳   دیق!شاکل  املَ ) أرسَتُنا ال تُساِعدنا يف۴  ) إّن الصَّ   ِمثل الصَّ
  ملاذا نحن بحاجٍة إلی األصدقاء؟ -۲۴

  نا فقط!زنِ  حُ ملُشارکَتهم يف) ۲  شاکل! امل) ِألّن الوالَدیِن ال یُساِعدانِنا يف۱  
   هذا العالَم!د األعداء کثیٌر يفدَ ) ِألّن عَ ۴  هر!صائب الدَّ  مَ ) لطَلِب ُمساَعدتهم يف۳  
  ...............  يیعن»: ألف صدیٍق قلیٌل و عدوٌّ واحٌد کثیٌر!« -۲۵

  ء للُمواَجَهة باألعداء!) علینا أن نَجَمع أصِدقا۲  ) أکرَثُ أصِدقاءنا َسیُصِبحوَن أعداءنا!۱  
  ) نَحُن ِبحاجٍة إلی أصِدقاء کَثیریَن و ال عدوٍّ واحٍد َحتّی!۴  ) عندما نَبَحُث َعن َصدیٍق فَنِجُد َعدّواً و هو یَُرضُّنا!۳  
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  عن الکلامت املعّینة: الخطأعیِّن  -۲۶  44
  »مفاعلة«مصدر من باب  -رد مؤنّثاملساَعدة: مف) ۲  مجرّد ثاليثّ  -للغائب املذکّر -) یَستَمّر: فعٌل مضارعٌ ۱  
دیق«) األصِدقاء: جمع مکّرس و مفرده ۳      مزید ثاليثّ  -للُمتکلّم مع الغیر -) نشاهد: فعل مضارعٌ ۴  »الصَّ
  ِ۲۷-۳۰( َعیِِّن املُناِسَب لِلَجواِب َعِن األَسِئلَِة الّتالَیة(:  
   تعیین باب األفعال: عیِّن الّصحیح يف -۲۷

راَسة! (تفاُعل)  یُحاِوُل ) ۲  بالیوم اآلخر من الَخریف؟ (إفتعال) تَحتَفلونَ م ) هل أنتُ ۱     الطّالب التَّعرُّف علی هذه الدِّ
ل)نجَ ي حتّی نَ نا بُکّل َسعیُعلِّمُ ) األستاذ ۳     َعن تَناُول بَعض األطِعمة! (إنِفعال)  منتَِنع) علینا أن ۴  ح! (تفعُّ
  : فعالن مزیدانعیِّن ما فیه  -۲۸

ُق أّن الُعمالء یُحبّوَن الِبالد و ال یَُرضّه!۲  الّنهایة! ) إن تَرتکوا أداء الواِجبات تَنَدموا يف۱     ) هل تُصدِّ
  ) ما کَتَبنا درَسنا فیَُکلُِّفنا املُعلّم علیه!۴  )ما تُنِفقوا ِمن خیٍر یَعلَمه الله() ۳  
  : يفیه الفعل املتعدّ  لیسعیِّن ما  -۲۹

  ) َصدیُقک َمن أرَشَدک إلی أحَسن األعامل!۲  تَفُرُغ بَطّاریَّتُه ِبرسعٍة! َجّواٌل  يَّ لَدَ   )۱  
!نا ِبحُ نون ألنّه یُعلِّمُ ي الحَ ) أِحبُّ ُمعلّم۳     یَذکُر املؤمنوَن أنُعم الله علیهم دامئاً!) ۴  بٍّ
  »: مفاعلة«عیِّن ما فیه فعٌل من باب  -۳۰

  بَعَد أسبوَعیِن ستَنفتح املدارُِس و نَحُن سَنحرض فیها!) ۲   یَوم الَخمیس! يف) أکاتُِب إحدی زمیاليت۱  
نا لَنا! ْت ي طَبخَ ) نَتناَوُل الطَّعام الَّذ۳     ) عالٌِم یُنتَفع بِعلِمه خیٌر من ألِف عابٍد!۴  أمُّ

  
  شعر عطار نيشابوري، دربرگيرندٔه چه مطلبي است؟ -۳۱

اكجــان بلنــدي داشــت، تــن پســتي خــ  
 

مجمتــع شــد خــاك پســت و جــان پــاك 
 

  ) جسم و روح4  ) من ثابت3  ) خواب و رؤيا2  هاي صادقه ) رؤيا1  
  دارد؟ يپ در اي جهينت چه ها آن شهادت و روند يم شهادت استقبال به ها انسان يزمان چه -۳۲

  .شود يم هموار اه انسان يآزاد راه -برود نيب از ،انسان در رفاه با همراه يزندگ شوق كه آنگاه) 1  
  .شوند يم زيعز  ها انسان نگاه در -برود نيب از ،انسان در رفاه با همراه يزندگ شوق كه آنگاه) 2  
  .شود يم هموار ها انسان يآزاد راه -نباشد ذلت و ننگ جز يز يچ ايدن نيا  اتيح كه آنگاه) 3  
  .شوند يم زيعز  ها نانسا  نگاه در -نباشد ذلت و ننگ جز يز يچ ايدن نيا  اتيح كه آنگاه) 4  
يك  ناپذير، از خصايص كدام العاده و همت خستگي شود و انرژي فوق ترتيب، مربوط به كدام بُعد وجود آدمي مي به» آگاهي«و » پذيري تحليل« -۳۳

  از پيامدهاي اعتقاد به معاد است؟
  شود. پنجرٔه اميد و روشنايي به روي انسان باز مي -روحاني -) جسماني1  
  شود. پنجرٔه اميد و روشنايي به روي انسان باز مي -جسماني -ي) روحان2  
  انسان ديگر ترسي از مرگ ندارد و همواره آمادٔه فداكاري در راه خداست. -جسماني -) روحاني3  
  انسان ديگر ترسي از مرگ ندارد و همواره آمادٔه فداكاري در راه خداست. -روحاني -) جسماني4  
  است؟ يزندگ از گفتن سخن قتيحق در معاد، از گفتن سخن چرا و ستيچ مستلزم خدا به مانيا امبران،يپ نگاه در -۳۴

  .بود خواهد يابد  و ديجاو  كه ماست ٔهنديآ  يزندگ از يبخش معاد چون -شانيا  حق بر نانيجانش به مانيا  )1  
  .بود خواهد گذرا و كوتاه كه ماست ٔهنديآ  يزندگ از يبخش معاد چون -شانيا  حق بر نانيجانش به مانيا ) 2  
  .بود خواهد يابد  و ديجاو  كه ماست ٔهنديآ  يزندگ از يبخش معاد چون -معاد به مانيا ) 3  
  .بود خواهد گذرا و كوتاه كه ماست ٔهنديآ  يزندگ از يبخش معاد چون -معاد به مانيا ) 4  
  ستنباط كرد؟توان از كدام عبارت قرآني ا اعتقاد به معاد را، مي عدمهاي اعتقاد و  ترتيب نشانه به -۳۵

  )و قالو ما هي الّا حياتنا الدّنيا( -)كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها() 1  
  )و قالو ما هي الّا حياتنا الدّنيا( -)فال خوفٌ عليهم و ال هم يحزنون() 2  
  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة( -)كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها() 3  
  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة( -)ال هم يحزنون فال خوفٌ عليهم و() 4  

  

 ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :۱ زندگی و دین
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  يك از داليل اثبات امكان معاد است؟ هريك از مفاهيم زير در ارتباط با كدام -۳۶ 5
   ها پرسش در مورد خلقت دوبارٔه استخوان  
   تر به قدرت الهي اشارٔه محسوس  
   كمك به درك بهتر معاد  
  اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت -هايي از زنده شدن مردگان بيان نمونه -نخستين انسان) اشاره به خلقت 1  
  هايي از زنده شدن مردگان بيان نمونه -هايي از زنده شدن مردگان بيان نمونه -) اشاره به خلقت مجدد انسان2  
  نظام مرگ و زندگي در طبيعت اشاره به -اشاره به پيدايش نخستين انسان -) اشاره به خلقت نخستين انسان3  
  هايي از زنده شدن مردگان بيان نمونه -اشاره به پيدايش نخستين انسان -) اشاره به خلقت مجدد انسان4  
ترتيب ريشه در كدام استدالل قرآني دارد و كدام عبارت  ، به»گرايش به بقا و گريز از نابودي«و » رساندن هر فرد به آنچه مستحق آن است« -۳۷

  ي بر مفهوم نخست، داللت دارد؟قرآن
  )افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً( -معاد الزمۀ عدل الهي -) معاد الزمۀ حكمت الهي1  
  )افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً( -معاد الزمۀ حكمت الهي -) معاد الزمۀ عدل الهي2  
  )ام نجعل المتّقين كالفجّار( -معاد الزمۀ عدل الهي -) معاد الزمۀ حكمت الهي3  
  )ام نجعل المتّقين كالفجّار( -معاد الزمۀ حكمت الهي -) معاد الزمۀ عدل الهي4  
 از سـخن نيشتريب ،ميكر قرآن در و ميا گذاشته صحّه ياله ٔهوعد كدام انجام بر ،است القول صادق خداوند مييبگو اگر قرآن، اتيآ به توجه با -۳۸

  است؟ يزيچ چه
  ديتوح -)عبثا خلقناكم أنّما أفحسبتم() 2  ديحتو  -)القيامة يوم إلي ليجمعنّكم() 1  
  معاد -)القيامة يوم إلي ليجمعنّكم() 4  معاد -)عبثا خلقناكم أنّما أفحسبتم() 3  
  كنند؟ يم بيتكذ را جزا روز يكسان چه و دگوي يم چه »كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر« كه يكس -۳۹

  فجّار و نيمفسد  -)؟كند زنده رهدوبا را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك() 1  
  گناهكار و متجاوز -)؟كند زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك() 2  
  فجّار و نيمفسد  -)شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  م،يشد  استخوان و خاك و ميمرد  ما كه يهنگام() 3  
  گناهكار و متجاوز -)شد؟ ميهخوا ختهيبرانگ ايآ  م،يشد  استخوان و خاك و ميمرد  ما كه يهنگام() 4  
  يك از موارد زير متصور است؟ انسان وابسته به جسم او باشد، كدام» منِ«اگر شخصيت يا  -۴۰

  ) بايد در دوران عمر بارها شخصيت انسان عوض شود.2  تغيير و تحول باشد. قابل ) بايد اين شخصيت1  
  ايد شخصيت انسان به شخص ديگري تبديل نشده باشد.) ب4  ) بايد شخص انسان به شخصيت ديگري تبديل شده باشد.3  
ت اگر كسي قانون دفع خطر احتمالي را بپذيرد، در برابر خبر معاد چه واكنشي نشان خواهد داد و كدام آيه، استداللي براي نشان دادن حقاني -۴۱

  معاد است؟
  )و انّكم الينا ال ترجعون افحسبتم اَنّما خلقناكم عبثاً( -تفاوت باشد تواند نسبت به آن بي ) نمي1  
  )افحسبتم اَنّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون( -گذرد از كنار آن مياما كند،  ) به معاد توجه مي2  
  )ليجمعنّكنم الي يوم القيامة ال ريب فيه و من اصدق من اهللا حديثاً( -تفاوت باشد تواند نسبت به آن بي ) نمي3  
  )ليجمعنّكنم الي يوم القيامة ال ريب فيه و من اصدق من اهللا حديثاً( -گذرد از كنار آن مياما ند، ك ) به معاد توجه مي4  
  گذارد؟ يم ها آن يزندگ بر يريثأت چه اعتقاد نيا و دارند مرگ خصوص در يدگاهيد چه، )لعب و لهو اإلّ دّنياال الحياة هذه ما و( معتقدند كه آنان -۴۲

  .شود يم ارزش يب شانيبرا  زين ٔه دنياچندروز يزندگ -)الدَّهر إلَّا لكنايه ما و نحيا و نموت() 1  
  .شود يم باز انسان يرو به ييروشنا  و ديام ٔهپنجر -)الدَّهر إلَّا يهلكنا ما و نحيا و نموت() 2  
  .شود يم ارزش يب شانيبرا  زين زٔه دنياچندرو  يزندگ -»انتبهوا ماتوا فاذا نيام النّاس) «3  
  .شود يم باز انسان يرو به ييروشنا  و ديام ٔهپنجر -»انتبهوا ماتوا فاذا نيام النّاس) «4  
  گونه هستم؟ گونه بودم و اكنون اين گويد گذشته آن تعبير فرهنگ ديني از بُعد غيرجسماني انسان چيست و انسان به پشتوانۀ كدام محور مي -۴۳

  شخص -لّوامه ) نفس4  شخص -) روح3  شخصيت -) روح2  شخصيت -) نفس لّوامّه1  
  شود؟ مبناي قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پايۀ پذيرش چيست و با گذشت حدود هفت سال، چه مقدار عناصر بدن عوض مي -۴۴

  تمام عناصر -) مَنِ متغيّر4  تمام عناصر -) مَنِ ثابت3  بعضي از عناصر -) مَنِ ثابت2  بعضي از عناصر -) مَنِ متغيّر1  
را   كنند، كدام پرسش ورزند و معاد را انكار مي ق كالم وحياني كساني كه مست و مغرور نعمات دنيوي هستند و بر گناهان بزرگ اصرار ميمطاب -۴۵

  نمايند و انكار معاد منحصر به چه كساني است؟ مطرح مي
  ض و فجّارمفسدين في االر  -)شديم آيا برانگيخته خواهيم شد؟  هنگامي كه ما مرديم و استخوان() 1  
  متجاوزين و گناهكاران -)شديم آيا برانگيخته خواهيم شد؟  هنگامي كه ما مرديم و استخوان() 2  
  مفسدين في االرض و فجّار -)كند؟ هاي پوسيده را دوباره زنده مي كيست كه اين استخوان() 3  
  ناهكارانمتجاوزين و گ -)كند؟ هاي پوسيده را دوباره زنده مي كيست كه اين استخوان() 4  
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66    
46- The …………… film I’ve ever seen is Alfred Hitchcock’s “psycho”. 
 1) frightener 2) frightenest 3) most frightening 4) more frightening 
47- She is …………… than the other girls in her class, but she is not the …………… student in the class. 
 1) taller- tallest 2) tallest- taller 3) the tallest- taller 4) taller- the tallest  
48- Messi is considered by many to be …………… player to have ever lived, and he backs up his talent 

with …………… earnings in the world. 
 1) the greatest- higher  2) greater- higher 
 3) greater- the highest  4) the greatest- the highest 
49- What a wonderful picture! Words cannot …………… the beauty of the scene. 
 1) become 2) describe 3) destroy 4) protect 
50- A: Can I have a little more of the milk, please? 

B: Sorry! There's not even a …………… left.  
 1) blank 2) liquid 3) thing 4) drop 
51- The only person you should …………… yourself to, is the person you were yesterday. 
 1) choose 2) observe 3) compare 4) keep 
52- How can we …………… our homeland if we don't have a strong army and brave soldiers? 
 1) defend 2) orbit 3) create 4) match 
53- A: He loves his books more than anything in the world. Is he going to sell them all? 

B: Yes. It may sound ……………, but it's true.  
 1) strong 2) singular 3) strange 4) simple 
54- I've come to …………… my tickets; I reserved them by phone yesterday under the name of 

Ahmadi. 
 1) divide 2) collect 3) pair 4) report 

 Cloze Test 
There are lots of different …(55)… of cells. Each kind of cell is different and does a different 

function. In the human body, we have nerve cells that can be …(56)… from our feet to our spinal 
cord. Nerve cells help …(57)… messages around the body. We also have billions of tiny little brain 
cells that help us think and muscle cells which help us move around. There are many more cells in 
our body that help us function and stay alive. 

 ■ function = كار، وظيفه، عمل كردن 
55- 1) plans 2) circles 3) spans 4) types 
56- 1) longest than 2) as long as 3) the longer 4) as longer as 
57- 1) increase 2) text 3) carry 4) consider 

 Reading Comprehension 
Heart is the most essential part of our body alongside other organs. One vital task of heart is to 

pump and provide the blood through the body by vessels. Heart itself includes various chambers 
and aortas. Capillaries play an important role in heart such as delivering blood and oxygen to 
different heart muscles. Sometimes these capillaries get clotted and make a lot of problems for the 
person such as infarctions, heart failures and heart attacks and damage to the tissues. 

Our blood consists of two different cells: red and white cells. Red cells carry oxygen to the 
different organs and white cells go against uninvited microbes, bacteria and viruses and fight them. 
Anemia is another issue that many people are struggling with. Anemia is a condition in which you 
lack enough healthy red blood cells to carry the necessary amount of oxygen to your body's tissues. 

Some may ask themselves what we can do to prevent this abnormality and boost our defense 
system?! According to cardiologists, one way is a daily exercise. Regular exercise can reduce the 
risk of clogging the vessels, though the heavy ones may damage your heart. Another point is eating 
healthy food and above all, avoiding daily life stress is also undeniable.  

  Listening and Speaking ابتدای تا ۲ درس :۱ انگلیسی زبان
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7 58- What title best suits this article? 
 1) Heart and different diseases 
 2) Different parts of our heart 
 3) Explanation about heart, various parts and related diseases to the heart 
 4) Role of vessels 
59- Which item is defined in the passage? 
 1) Infarction 2) Anemia 3) Capillary 4) Aortas 
60- Which of the following is not related to the abnormality of heart? 
 1) lack of blood oxygen  2) heart attack and failure 
 3) vessel clogging  4) regular exercise 

  

  ؟نيستيك از روابط زير بيانگر يك تابع  كدام -۶۱
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  دهد. هايش را نسبت مي اي كه به هر نويسنده، كتاب رابطه) 4    ) 3  

y)هاي  مرتب اگر زوج -۶۲ , ) 2 )و  4 x , y ) 2 1 5   كدام است؟ xyبا هم برابر باشند، حاصل  6
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  ؟نيستكدام گزينه درست  -۶۶  88
  عضو است. 3عضو و برد آن نيز داراي  3توان نوشت كه دامنۀ آن  تابعي مي) 1  
  عضو باشد. 1رد آن داراي شمار عضو باشد و ب توان رسم كرد كه دامنۀ آن داراي بي تابعي مي) 2  
  عضو باشد. 5عضو و برد آن داراي  4توان نوشت كه دامنۀ آن داراي  تابعي مي) 3  
  توان رسم كرد كه دامنه و برد آن داراي بيشمار عضو باشد. تابعي مي) 4  

)hاي با مختصات  نقطه -۶۷ , h ) 1 2 yدر رابطۀ خطي  12 x 2   كدام است؟ hكند. مقدار  صدق مي 1

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ايم. حداكثر تعـداد  مرتب نوشته صورت زوج به Bبه مجموعۀ  Aعضو است. تابعي از مجموعۀ  ۵داراي  Bعضو و مجموعۀ  ۴داراي  Aمجموعۀ  -۶۸

  اعضاي اين تابع كدام است؟
  1 (3  2 (6  3 (5  4 (4  

اگر رابطۀ  -۶۹ f ( , x x) ,( , ) , ( , ) , (x , )  22 2 3 2 2   كدام است؟ xيك تابع باشد، مقدار  5
  صفر) 4  -2فقط ) 3  1فقط ) 2  -2يا  1) 1  

دامنه و برد تابع  -۷۰
f : A B

xy
x




  
1
2

صورت  به  A ,a , 2 fRو  1 b , ,   
 

1 aاست. حاصل  04 b كدام است؟  

  1 (1  2 (1-  3 (3  4 (3-  
fدهد.  از آن عدد را نسبت مي ۴به هر عدد حقيقي، دو برابر مكعب تفاضل عدد  fتابع  -۷۱ (   كدام است؟ 3(

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

xهاي معادلۀ  مجموع جواب -۷۲ x
x xx
  
 2

11 3 2 3
2 24

  كدام است؟ 

  1 (11  2 (11-  3 (12  4 (12-  

xصورت  به fع اگر ضابطۀ تاب -۷۳ af (x)
x

 fو  2 ( ) 3 f آنگاهباشد،  4 (a) كدام است؟  

  1 (1
2) 3  صفر) 2  3

3  4 (1  

گرم نقره به آن اضافه كنيم و  ۱۰۰است. اگر اين گلدان را ذوب كرده و  ۳رابر اي داريم كه وزن نقرٔه خالص به وزن مس خالص آن ب گلداني نقره -۷۴

4با آن گلدان جديدي بسازيم، 
  وزن گلدان را نقره تشكيل خواهد داد. وزن گلدان قبل از ذوب شدن چند گرم بوده است؟ 5

  1 (400  2 (800  3 (900  4 (200  

xاگر  -۷۵  xهاي معادلۀ  يكي از جواب 1 a x
x x
 
 

1
2 2   باشد، جواب ديگر اين معادله كدام است؟ 2

1) 3  صفر) 2  1) 1  
2  4 ( 1

2   

  
 است؟ زير پرسش دو درست پاسخ گزينه، كدام -۷۶

 كند؟ مي كمك تر با اهميت موارد تمركز به چگونه و چيست لگوا الف)  
 .كنيم در ............... پيدا كشور ............... يك از بهتري درك تا ميدهد اجازه كه است اقتصادي الگوهاي از يكي PPFب)   
  .كند مي كمك جوانب ديدن همۀ و تر با اهميت موارد مفه براي ما به جزئيات، دقيق طرح با كه است علمي موضوع يك گستردٔه ) الف) الگو، شكل1  
 كمياب منابع از استفاده -هاي بستان _ب) بده    
  .شويم متمركز دارد آنچه اهميت بر تا كند مي كمك ما به واقعي، دنياي جزئيات كردن رها با و است پيچيده واقعيتي از ساده، نمايشي ) الف) الگو،2  
 نيازها كردن برطرف نحؤه -اساسي هاي ب) انتخاب    
  .شويم متمركز دارد آنچه اهميت بر تا كند مي كمك ما به واقعي، دنياي جزئيات كردن رها با و است پيچيده واقعيتي از ساده، نمايشي ) الف) الگو،3  
 كمياب منابع از استفاده -هاي بستان _ب) بده    
  .كند مي كمك جوانب ديدن همۀ و تر با اهميت موارد فهم براي ما به جزئيات، قدقي طرح با كه است علمي موضوع يك گستردٔه ) الف) الگو، شكل4  
  نيازها كردن برطرف نحؤه -اساسي هاي ب) انتخاب    
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 است؟ نادرست گزينه كدام زير، عبارات ميان از -۷۷ 9
 در يـا عمـودي خـط بـاالترين نقطـۀ در توليدكننـده، دتوليـ نقطـۀ يابـد، اختصاص كاال يك توليد به منابع تمام توليد، امكانات مرز منحني در ) اگر1  

 .گيرد مي قرار افقي خط نقطۀ ترين راست
 در تغييـر نيازمنـد هـا آن رسـيدن بـه و نيسـتند دسترسي قابل حاضر امكانات و منابع با آن، باالي نقاط همانند توليد، امكانات مرز منحني زير ) نقاط2  

 .است منابع وضعيت
 .باشد مانده منبعي غيرفعالآنكه  بدون است توليد منابع تمامي گرفتن كار به ،توليد امكانات مرز رويبر  اي نقطه در توليد به رسيدن ) الزمۀ3  
 كه منحني افقي و عمودي پاياني خط نقطۀ دو مگر است، مختلف تعدادهاي با كاال دو توليد از تركيبي توليد، امكانات مرز منحني روي نقاطِ ) تمامي4  

  دهندٔه توليد يك كاال است. نشانصرفاً 
 مقـدار چـه Hتومان باشد، براي رسيدن به نقطۀ  A ،۴۰۰,۰۰۰محصول  از واحد هر توليد هزينۀ اگر زير، توليد امكانات مرز منحني به توجه با -۷۸

  است؟ نياز منابع افزايش

  ميليون تومان 96) 1  

  ميليون تومان 840) 2  

  ميليون تومان 240) 3  

  يون تومانميل 28) 4  

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه، كدام -۷۹
 است؟ شده بيان درستي به گزينه كدام در توليد، الف) ناكارايي  
  رود؟ مي كار به مفهوم كدام به اشاره براي »ندارد وجود مجاني ناهار نام به چيزي«ب) جملۀ   
 ديگر كاالهاي توليد از آنكه بدون توليد شود؛ كاال يك از بيشتر حداقل كه دارد وجود امكان اين د،شو  انجام ناكارا شكلي به توليدي فعاليت ) الف) وقتي1  

 .شود كاسته
 اقتصاد ناكارايي و ب) كارايي    
 .ندارد وجود كافي يزانم به منابعچراكه  شود، مي كاالها ساير توليد وضعيت شدن بدتر به منجر ،توليد وضعيت در تغيير گونه هر ناكارايي، شرايط در ) الف)2  
 منابع از حداكثري ب) استفادٔه    
 منحنـي روي اي نقطـه بـه امكان رسـيدن كمبودها تأمين با و است توليد امكانات مرز منحني زير سبب توليد منابع كمبود ناكارايي، شرايط ) الف) در3  

 .دارد وجود
 ب) استفاده از الگوهاي اقتصادي    
 .است بسيار تالش نيازمند اگرچه توليد رسيد امكانات مرز محني روي اي نقطه به منابع افزايش بدون كه دارد وجود امكان اين باشد، ناكارا توليد وقتي ) الف)4  
  اجتماع فرصت ب) هزينۀ    
 گزينـه كـدام باشـد، دالر ۱۴اسلحه،  واحد هر و دالر ۱۲ غذايي مواد واحد هر قيمت كه فرض اين و زير توليد امكانات مرز منحني به توجه با -۸۰

  است؟ نادرست

 .نيست فرصت هزينۀ بدون توليد، امكانات مرز منحني روي حركتي ) هيچ1  

 به منابع تمام اختصاص به نسبت را بيشتري درآمد اسلحه، توليد به منابع تمامي ) اختصاص2  
 .دارد براي كشور غذايي مواد توليد

 3,600ارزش  بـه غـذايي مواد واحد 300 »ج«به نقطۀ  »پ«نقطۀ  از حركت فرصت ) هزينۀ3  
  .است دالر

 باشـد، دالر 5,000» ث«نقطـۀ  در اسـلحه و غـذايي مـواد توليـد هـاي هزينه مجموع ) اگر4  
  كرده است. سود دالر 1,470توليدكننده 
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  است؟رو  شكل روبه در خالي جاهاي كنندٔه كامل گزينه، كدام -۸۱  1010

 /توليـد هاي هزينه: سه /محصوالت ارباز : دو /توليدكننده ) يك: درآمد1  
 خدمات و كاال :چهار

 /خـانوار درآمـد: سـه /توليد عوامل بازار :دو /توليدكننده درآمد ) يك:2  
 خدمات و كاال: چهار

 /خـانوار درآمـد: سـه /توليد عوامل بازار: دو /توليدكننده درآمد: ) يك3  
 توليد عوامل و منابع :چهار

 /توليدكننـده درآمد: سه /محصوالت بازار :دو /توليد هاي هزينه: ) يك4  
  خدمات و كاال:چهار

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۸۲
 ؟نيست بازار در خانوارها هاي فعاليت جمله از زير موارد از يك الف) كدام  
 دهد؟ مي ارائه ،بازار از دقيقي تعريف گزينه ب) كدام  
 .كنند كمك مي محصوالت و پول گردش به و كرده ايفا اقتصاد در را خود نقش ،بازار به خدمات و االك ارائۀ با ) الف) خانوارها1  
 .گويند مي بازار حقيقي، فضاي در خاص محصول يك و فروشندگان خريداران بين ارتباط ب) به    
 .كنند مي ها تهيه بنگاه يعني اقتصادي بازيگران ديگر گروه از را خدمات و كاال اين و دارند خدمات و كاال به نياز ها ) الف) خانواده2  
 .دارند ارتباط يكديگر با فروشنده عنوان به ها بنگاه و خريدار عنوان به خانوارها كه است محلي ب) بازار    
 .كنند مي تأمين را رآفريناندرآمد كا مقابل، در نيز خانوارها و دهند مي اجاره يا فروخته را توليد عوامل خانوارها، به توليدي هاي بنگاه ) الف)3  
 .شود مي اطالق بازار ممكن، جاي هر در فروشندگان و خريداران مجموعۀ ب) به    
 .كرد تهيه خواهند كارآفرينان براي را توليدي فعاليت هاي ورودي توليد، منابع و عوامل كننده تأمين عنوان به ) الف) خانوارها4  
  .باشد خاصي محيط در بايد حتماً كه است نفروشندگا  و خريداران مجموعۀ ب) بازار    
 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ حاوي گزينه، كدام -۸۳

 دارد؟ كيفيت بي و پست حبوبات و مرغوب حبوبات تقاضاي در تاثيري چه خانوارها، عمومي درآمد الف) افزايش  
 داشت؟ خواهد قند تقاضاي در تأثيري چه قند، قيمت بودن ثابت فرض به چاي، قيمت ب) كاهش  
 .شد خواهد منتقل منحني تقاضا راست سمت به آن تقاضاي نقطۀ و شده بيشتر كيفيت بي حبوبات تقاضاي ميزان درآمد افزايش ) الف) با1  
 .ثابت است افقي صورت به اما كند، مي حركت عمودي صورت به اگرچه آن تقاضاي نقطۀ و يافته افزايش قند ب) تقاضاي    
 .شد خواهد تقاضا منتقل منحني چپ سمت به آن تقاضاي نقطۀ و شده كمتر كيفيت بي حبوبات تقاضاي ميزان درآمد شافزاي ) الف) با2  
 .ثابت است افقي صورت به اما كند، مي حركت عمودي صورت به اگرچه آن تقاضاي نقطۀ و يافته افزايش قند ب) تقاضاي    
 .شد خواهد تقاضا منتقل منحني راست سمت به آن تقاضاي نقطۀ و شده بيشتر بمرغو  حبوبات تقاضاي ميزان درآمد افزايش ) الف) با3  
  .ثابت است عمودي صورت به اما كند، مي حركت افقي صورت به اگرچه آن، تقاضاي نقطۀ و يافته افزايش قند ب) تقاضاي    
 .شد خواهد تقاضا منتقل منحني چپ سمت به آن تقاضاي نقطۀ و شده كمتر مرغوب حبوبات تقاضاي ميزان درآمد افزايش ) الف) با4  
  .ثابت است عمودي صورت به اما كند، مي حركت افقي صورت به اگرچه آن تقاضاي نقطۀ و يافته كاهش قند ب) تقاضاي    
  دهيد. پاسخ سؤاالت به زير، تقاضاي و عرضه منحني به توجه با -۸۴

 است؟ چقدر نآ مقدار و دارد شرايطي چه بازار تومان ۱۵۰۰ قيمت الف) در 
 است؟ چقدر تومان ۲۵۰۰ قيمت در توليدكننده ب) درآمد  
 است؟ چقدر مقدار آن درآمد و است نقطه كدام در توليدكننده درآمد ج) حداكثر  
 است؟ ميزان چه به و تغييري چه نيازمند تعادل به رسيدن براي بازار تومان، ۵۰۰ قيمت د) در  
    ار تومانهز  10ب)   واحد كمبود عرضه 6الف) ) 1  
  تومان 1500 -د) افزايش قيمت  هزار تومان E ،12ج)     
  هزار تومان 12ب)   واحد مازاد عرضه 3الف) ) 2  
  تومان  1500 -د) افزايش قيمت  هزار تومان A، 10ج)     
  هزار تومان 10ب)   واحد مازاد تقاضا 6الف) ) 3  
  تومان  2000 -د) افزايش قيمت  هزار تومان A، 10ج)     
  هزار تومان 12ب)   واحد كمبود تقاضا 3 الف)) 4  
  تومان  2000 -د) افزايش قيمت  هزار تومان E ،12ج)     
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 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۸۵ 11
 درست است؟ كاال، عرضۀ يا تقاضا بر مؤثر عوامل مورد در زير هاي گزينه از يك الف) كدام  
 چيست؟ آن علت و دهد مي رخ ايطيشر چه در كاال، يك قيمت ب) افزايش  
 بفروشد؟ را است كرده توليد كه چه آن هر تواند مي توليدكننده قيمت، كدام ج) در  
 .دارد ارتباط مبلمان عرضۀ با مستقيم صورت به مبلمان، توليد پيشرفتۀ هاي دستگاه شدن ) الف) ساخته1  
 را خـود سـود بتوانـد تا شود كاال مي قيمت افزايش به مجبور نيز توليدكننده بازار، در اضاتق كمبود علت به حالت، اين در تقاضا، كمبود شرايط ب) در    

 .كند حفظ
 آن از كمتر هاي قيمت تمام و تعادلي ج) قيمت    
 .بديا مي جايگزين افزايش كاالي تقاضاي شود، مي مصرف كاال آن جاي به كه كااليي قيمت افزايش با باشد، ثابت كاال قيمت ) الف) اگر2  
 يـا بيشـتر مبلـغ پرداخـت است با حاضر كننده، مصرف و است كمياب بازار در كاال عرضه، كمبود دليل به حالتي چنين در تقاضا، مازاد شرايط ب) در    

 .است قيمت كاال افزايش امر اين نتيجۀ كه آورد دست به را آن باالتر، قيمت پيشنهاد
 آن از كمتر قيمتهاي تمام و تعادلي ج) قيمت    
 .نيابد كاهش قيمت اگرچه دارد مثبت اي رابطه كاال آن تقاضاي با كاال، شدن ) الف) مد3  
 بـه نيست؛ بازار در كاال وسيع به عرضۀ حاضر كننده عرضه قيمت، بودن كم دليل به و است كم بازار در كاال شرايط اين در عرضه، كمبود شرايط ب) در    

 .دهد پيشنهاد را تريبيش قيمت است حاضر كننده مصرف سبب همين
 تعادلي ج) قيمت    
 .شوند مي محصوالت عرضۀ كاهش به منجر توليد هاي هزينه كاهش با معموالً ) الف) اختراعات4  
 بـا را خـود كـاالي قيمـت، با افـزايش تا كند مي سعي توليدكننده است، زياد بازار در كاالآنكه  سبب به شرايطي چنين در عرضه، مازاد شرايط ب) در    

 .كند جذب را بيشتري مشتريان و داده نشان تر كيفيت
  تعادلي ج) قيمت    
 سود نظر از وضعيتي چه دالر، ۳۰۰قيمت  در توليدكننده باشد، دالر ۲۰۰ كاال واحد هر توليد هزينۀ اگر زير، تقاضاي و عرضه منحني به توجه با -۸۶

  داشت؟ خواهد زيان و

  دالر سود 24,000) 1  

  يانز دالر  24,000) 2  

  دالر زيان 40,000) 3  

  دالر سود 40,000) 4  

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۸۷
 دارد؟ اقتصاد براي مزيتي چه وي درست عملكرد و است كسي چه اقتصاد بازي الف) داور  
 ............... از راه از ............... و ديگري راه از يكي كنند؛ كم راه دو از را مضر كاالي يك تقاضاي مقدار كنند مي تالش معموالً گذاران ب) سياست  

  ...............  طريق
 شود؟ مي داده دولت به اي اجازه چه وكار كسب اندازي راه براي مجوزها انواع گرفتن ج) با  
  ياتمال وضع قيمت، بردن باال مردم، سازي ب) آگاه  اقتصاد عرصۀ در بهينه هاي تخصيص ) الف) دولت،1  
 وكار كسب بر ج) اجازٔه نظارت    
  ماليات وضع قيمت، بردن باال مردم، سازي ب) آگاه  اقتصاد عرصۀ در بهينه هاي تخصيص ) الف) دولت،2  
 وكار كسب از محافظت و امنيت ج) اجازٔه تأمين    
  گرفتن ماليات قيمت، يشافزا  آن، مضرات در مورد و اطالعات ب) دادن  پول و درآمد گردش در سهولت مركزي، ) الف) بانك3  
 وكار كسب به نظارت ج) اجازٔه    
  گرفتن ماليات قيمت، افزايش آن، مضرات در مورد و اطالعات ب) دادن  پول و درآمد گردش در سهولت مركزي، ) الف) بانك4  
  وكار كسب از محافظت و امنيت تأمين ج) اجازٔه    
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 ؟نيست درست دولت وظايف با رابطه در گزينه كدام -۸۸  1212
 نكنند. تصرف را نيست به آنان متعلق كه هايي دارايي مثالً و نكنند تعرض يكديگر حقوق به افراد كه شود مي باعث آن عملكرد و دولت ) حضور1  
 عملكـرد ودبهب جريان در نبوده است؛ دولت آن مالك اصالً فروشنده نشود، متوجه بعداً و بپردازد چيزي خريد براي را زيادي پول شخصي است ) ممكن2  

 دارد. مشكل اين رفع در سعي بازار،
 نيـز امـور باعث كنـد شـدن جريـان البته كه بخشد مي بهبود را مبادالت و فروش و خريد امنيت دقيق، و منظم اداري نظام اجراي و تعريف با ) دولت3  

 شود. مي
  دارد. امر اين اجراي سعي در مالكيت حقوق اجراي با زمينه اين در دولت و است آن مالك كه كند ثابت بايد ابتدا ،هرچيز فروش براي ) فرد4  
 درست هستند؟ كامالً زير هاي عبارت از يك كدام -۸۹

 گيرد. مي انجام كاالهاي عمومي ارائۀ وظيفۀ راستاي در شود مي اجرا دولت توسط كه مقرراتي و قوانين از اي گسترده مجموعۀ الف) اجراي  
 در اطالعـات و دادن بخشـي آگـاهي بـراي اي ويـژه قـوانين بازار، عملكرد بهبود وظيفۀ اجراي در دولت افراد، مالكيت از حمايت كنار ب) در  

 كند. مي مبادالت، وضع
 كـرد، محروم ها استفاده از آن از را كسي توان نمي و گيرد مي قرار استفاده مورد همزمان صورت به زيادي افراد توسط كه خدماتي و ج) كاالها  

 هستند. موميع كاالهاي
 برساند. مردم عموم به را مختلف محصوالت مورد در كافي اطالعات كه دارد وظيفه استاندارد، د) سازمان  
 دارد. ارتباط ها  آن عرضۀ مستقيم با صورت به كاالها توليد ) هزينۀه  
 است. كم جود،مو امكانات و منابع ميزان كه دهد مي نشان توليد، امكانات مرز منحني زير اي نقطه و) هر  
  »ج« ،»ب«) 4  »و« ،»ه« ،»الف«) 3  »ج« ،»د« ،»ب« ،»الف«) 2  »ه« ،»د« ،»ج« ،»ب«) 1  
 است؟ درست گزينه كدام درآمد، چرخشي جريان در دولت جايگاه به توجه با -۹۰

 اسـتفاده نيز كنند مي تأمين كه خانوار توليدي املعو  از همچنين پردازد؛ مي پول ها آن به مقابل در و كند مي دريافت خدمات و كاال خانوارها از ) دولت1  
 كند. مي

 تـأمين دولـت توسط ايشان برخي نيازهاي همچنين كنند؛ مي تهيه خدمات و كاال نيز دولت براي خانوار، به خدمات ارائۀ بر عالوه اقتصادي هاي ) بنگاه2  
 پردازند. مي ماليات دولت به مقابل در و شده

 بـه را هـايي پرداخـت مقابل در و كند دريافت مي را خود موردنياز توليد عوامل شوند، مي تأمين توليدي هاي بنگاه توسط كه توليد لعوام بازار از ) دولت3  
 دهد. ها انجام مي بنگاه

 محصـوالت بـازار طريـق از نان فقـطآ  موردنياز خدمات و كاال اما ،كنند مي تأمين آن بازار در را توليد عوامل و پردازند مي ماليات دولت به نيز ) خانوارها4  
  شود. مي تأمين

  
  با توجه به تاريخ ادبيات پيش از اسالم، كدام گزينه درست است؟ -۹۱

  شد. ) زبان ايرانيان پيش از اسالم كه ريشه و مادر زبان امروز ايران است، فارسي باستان ناميده مي1  
  خواندند و سرانجام در دورٔه اشكانيان آن را به نگارش درآوردند. براي اجراي مراسم ديني، از حفظ مي) كتاب اوستا را موبدان 2  
  كنند. تقسيم مي» فارسي كهن، فارسي پهلوي و فارسي نو«هاي ايراني را به سه دستۀ عمدٔه  ) از نظر تاريخي زبان3  
  گويند. مي» هاي ايراني گروه زبان«اند را  وزگاران متداول بودهترين ر  هايي كه در ايران و مناطق همجوار آن، از قديم ) زبان4  
  است؟ نادرستاطالعات كدام گزينه دربارٔه زبان فارسي پهلوي  -۹۲

  سبب اهميتي كه سنّت شفاهي در ايران پيش از اسالم داشته است، غالباً به كتابت درنيامده بود. ) آثار ادبي پهلوي به1  
  اند. دست ما رسيده صورت كامل به به» كليله و دمنه«و » شب  هزار و يك«) ترجمۀ عربي و فارسي بعضي از آثار پهلوي مانند 2  
  هاي منثور جاي دارند. اند كه در ميان اندرزنامه ) بعضي از قطعات شعري پهلوي، بازماندٔه اشعار تعليمي و اخالقي3  
  هر دو اصل پارتي دارند.» ار زريراندرخت آسوريك و يادگ«هاي  ) منظومه4  
  ؟نداردتوضيحات آمده در كدام گزينه با دورٔه زماني آن تطابق  -۹۳

  هاي شاهان هخامنشي است كه به خط ميخي نوشته شده است. (زبان فارسي باستان) ها و نامه مانده از اين زبان، فرمان ) آثار برجاي1  
  شد. (زبان پارتي) داول بوده و تا اوايل دوران ساساني نيز، آثاري به اين زبان تأليف مي) اين زبان در شمال و شمال شرق ايران مت2  
  ) زبان درباري ساسانيان و زبان محاوره و مكاتبۀ مقامات دولتي بوده است. (زبان پهلوي)3  
  ) نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود. (زبان دري)4  
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  كدام گزينه درست است؟ -۹۴ 13
  هاي فارسي، دري و عربي پديد آوردند. ) ايرانيان در سه قرن نخست هجري، آثار فراواني را به زبان1  
  گفت، زبان رسمي قلمرو خود اعالم كرد. فهميد و با آن سخن مي ) يعقوب ليث زبان فارسي دري را كه خود مي2  
  كردند. گوي را تشويق مي دند و شاعران فارسي) بعضي از حاكمان طاهري صاحب فضل و ادب بو 3  
  ) سامانيان براي ماندگاري حكومت نوپاي خود مجبور شدند زبان فارسي را رواج دهند.4  
  يك از مشاهير قرن چهارم و پنجم است؟ ترتيب مربوط به كدام عبارات زير به -۹۵

  »اي ناصرخسرو در قطعات حكمي و اندرزيپيشو -پدر شعر فارسي -سرود دانشمندي كه به فارسي و عربي شعر مي«  
  شهيد بلخي -فردوسي -) زكرياي رازي2    شهيد بلخي -رودكي -سينا ) ابن1  
  كسايي مروزي -رودكي -سينا ) ابن4    منوچهري -رودكي -) زكرياي رازي3  
  ها دربارٔه شعر قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم درست هستند؟ كدام گزينه -۹۶

  هاي فراوان بيان كنند. صورت پيچيده و با استفاده از آرايه شيدند تا فكر و خيال خود را بهكو الف) شاعران مي  
  ترين انواع شعر فارسي در اين دوره، حماسي، مدحي و غنايي بود. ب) رايج  
  وجود آمد، ولي در دورٔه سلجوقيان به پختگي رسيد. ج) شعر غنايي در اين دوره به  
  ها در شعر اين دوره آغاز گشت. زي و آوردن حكايتپردا سرايي، قصّه د) داستان  
  د -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ب -) الف1  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه نثر فارسي در قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم  -۹۷

  نوشتند. ) در آغاز اين دوره هنوز بيشتر دانشمندان ايراني، آثار خود را به فارسي پهلوي مي1  
  ين دوره هنوز آوردن اصطالحات علمي و اشعار و امثال در نثر، رايج نشده است.) در ا 2  
  هايي در موضوعات گوناگون پديد آمد. ) در عهد ساماني نثر رواج يافت و رونق گرفت و كتاب3  
  هاي ملّي، تاريخي و حماسي توجه دارد. ) نثر اين دوره ساده و روان است و بيشتر به موضوع4  
  ترتيب مربوط به كدام آثار منثور قرن چهارم و پنجم هستند؟ به موارد زير -۹۸

   .اين كتاب ترجمۀ يك كتاب عربي است كه مؤلف مطالبي را به آن افزوده است  
    اي از دانشمندان خراسان نوشته شد. دست عدّه قمري به ۳۴۶اين كتاب حدود سال  
    به فارسي است.حاصل ترجمه كردن جمعي از دانشمندان، از زبان عربي  
   .موضوع اين كتاب، تاريخ گذشتۀ ايران است كه امروزه تنها چند صفحه از مقدمۀ آن باقي مانده است  
  شاهنامۀ ابومنصوري -ترجمۀ تفسير طبري -شاهنامۀ ابومنصوري -) تاريخ بلعمي1  
  شاهنامۀ ابومنصوري -ترجمۀ تفسير طبري -ترجمۀ تفسير طبري -) تاريخ بلعمي2  
  تاريخ بلعمي -ترجمۀ تفسير طبري -شاهنامۀ ابومنصوري -سير طبري) تف3  
  تاريخ بلعمي -شاهنامۀ ابومنصوري -ترجمۀ تفسير طبري -) تاريخ بلعمي4  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -۹۹

  شوند. ها با صامت و گاهي با مصّوت آغاز مي ) در زبان فارسي گاهي واژه1  
  دانند. اي شعر را ضروري نميه ) در شعر نو، شاعران تساوي مصراع2  
  كند. ) هجا مقدار آوايي است كه دهان، با يك بار باز و بسته شدن آن را ادا مي3  
  ) هجاي كشيده معادل يك هجاي بلند و يك هجاي كوتاه است.4  
  الگوي هجايي كلمات كدام گزينه تماماً يكسان هستند؟ -۱۰۰

  مناظره -بريدگي -) مكاتبت4  قتلگاه -عاقبت -) مضطرب3  ران كشتي -معمولي -) نانوايي2  زميني -تكامل -) كشاورزي1  
  است؟ كمترها در كدام گزينه  تعداد مصوّت -۱۰۱

  ) تا چند كشم محنت و بيداد ز دستت؟2  ) رفيق اگر تو رسيدي سالم ما برساني1  
  دل ) كسي مانند من جستي زهي بدعهد سنگين4  ) حال بايد دل بسوزاند برايم دشمنم3  
  نوع مصوت كوتاه و بلند وجود دارد؟ ۶در كدام گزينه هر  -۱۰۲
  رويان بدوز ) اي كه گفتي ديده از ديدار بت2  كن صنم گه به چشم مرحمت بر او نظر مي ) گه1  
  گهري دارد، چشمي كه تو را بيند ) روشن4  ستانندت ) به عّزت چون نبخشيدي به ذلّت مي3  
  كند؟ ا قرار گرفتن در آخر مصراع تغيير ميالگوي هجايي كلمات كدام گزينه، ب -۱۰۳
  صحرايي -معجون -الفت -) اكتشافات2    چشمه -شقايق -مست -) مهمان1  
  شمشاد -ماه -بازيچه -) مرگ4    شيرازه -محمل -دوست -) معجزه3  
  كار رفته است؟ در كدام گزينه هجاي كشيده به -۱۰۴
  تحمّل كند جفاي خزان) نه هر درخت 2  ) صد نامه فرستادم و آن شاهسواران1  
  مرّوت دنيا ) بر در ارباب بي4    ام روان ) از هر كرانه تير دعا كرده3  
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  اركان هجايي كدام گزينه درست آمده است؟ -۱۰۵  1414
  مي اَر زد |جَ هانْ يك سر نِ |بِ سر بر دن |ارزد: دَ مي با غم سر نمي سر بردن جهان يك ) دمي با غم به1  
  صي ل ها |اج مال ها تف |ني شد سُ خن |ها: بر اه لِ مع ها تفصيل ن اجمال) بر اهل معني شد سخ2  
  دا َرد |اَف سر نَ  |حا جت بِ |) كه خورشيد حاجت به افسر ندارد: كِ خُر شيد3  
  بش كُ فد |شا خِ نر گس |) هر كجا آن شاخ نرگس بشكفد: هَر كُ جا آن4ْ  
  تعداد اركان كدام گزينه بيشتر است؟ -۱۰۶
ــــين ) 1    ــــته تعي ــــي گش ــــار وقت ــــر ك ــــي ه بل

 

ــــيرين  ــــت ش ــــد نيس ــــام باش ــــا خ ــــو خرم چ
 

ــــت2 ــــش ره نياف ــــن رخ ــــو در حس ــــل چ ) عق
 

ـــــه  ـــــاره ب ـــــد چ ـــــانش ندي ـــــرك بي ـــــز ت ج
 

ــــر3 ــــاغ عم ــــه در ب ــــا ك ــــه دني ــــده دل ب ) م
 

ــــه خــــاريش نيســــت  ــــد ك ــــي كــــس نبين گل
 

مـــــن بيچـــــارٔه گـــــردن بـــــه كمنـــــد )4
 

ـــــروم؟  ـــــابش ن ـــــه رك ـــــر ب ـــــنم گ چـــــه ك
 

  يت زير كدام است؟الگوي هجايي ب -۱۰۷
ــد    ــاه تن ــيرگير آن ش ــيد ش ــه خورش ــه ك حمل

 

ــود  ــه ب ــر غزال ــه كمت ــه روز معرك ــش ب پيش
 

  1 (             2 (              
  3 (             4 (              
  است؟ نادرستالگوي هجايي كدام گزينه  -۱۰۸
) گر بدو گويند بر در كيست گويد آشنا: 1                  
) در دل عشّاق فخر و ملك دو عالم: 2             
ها سپر نشود:  ) به تير عشق تو تا سينه3               
) شايد چو يوسفم بنوازد عزيز مصر: 4               
)الگوي هجايي كدام گزينه مطابق با  -۱۰۹ )          است؟  
  ها را ) يا در قفس آتش بزن پروانه2  ) در خار ببين گل را بيرون همه كس بيند1  
  زند بر سنگ حق دارد ) دريا اگر سر مي4  ) اي موي پريشان تو درياي خروشان3  
  ند؟كدام ابيات الگوي هجايي يكسان دار -۱۱۰

چون گلي در باغ پيـراهن دريـدم در غمـت الف)    
 

اي سر در گريبان شـد گمـان كـردم تـويي غنچه 
 

ب) نه آتش هم به چندين سركشي خاكستري گـردد
 

پس از افتادگي سر وامگيـر اي نفـس كـز خـاكي 
 

ج) چه شـاهان كـه از عشـق صـد ملـك بردنـد
 

كــــه آن ســــلطنت منتهــــايي نــــدارد 
 

بايد كه بـر جـانم ببخشـايد يدلي چون شمع م د)
 

سـوزد بـه بـالينم بينم كه مي كه جز وي كس نمي 
 

  د -) ب4  ج -) ب3  د -) الف2  ج -) الف1  

  
  اند؟ صورت اتفاقي كشف شده يك از آثار باستاني زير به كدام -۱۱۱

  ل و نقش رستم) تپۀ باستاني كنار صند 2  ) مردان نمكي زنجان و تمدن جيرفت1  
  ) شهر پمپئي در ايتاليا و كعبۀ زرتشت4    ) غار السكو و آرامگاه توتنخامون3  
  باشد؟ شناسان كدام است و كدام عبارت مربوط به اين مرحله مي آخرين مرحلۀ كار باستان -۱۱۲
  شناسان است. الف) يكي از مراحل حساس كار باستان  
  آورند. سپس آن را از دل خاك بيرون مي كرده شخصب) ابتدا تصوير يا نقشۀ بنا يا شيء را م  
  كنند. ها بررسي مي كاررفته در آن لحاظ قدمت، مواد و مصالح به شناسان در اين مرحله آثار را به ج) باستان  
  كنند. اي استفاده مي هاي الكترومغناطيسي و تصاوير ماهواره د) در اين مرحله از روش  
  ب -نظيم اطالعات) استخراج و ت2    الف -) حفاري1  
  ج -) استخراج و تنظيم اطالعات4    د -) حفاري3  
  شود؟ آرگون از كدام علوم زير كمك گرفته مي -در روش پتاسيم -۱۱۳
  شناسي، تبارشناسي و فيزيك ) جامعه2    ) رياضي، جغرافيا و نجوم1  
  شناسي و تاريخ ) ادبيات، باستان4  شناسي شناسي و زمين ) شيمي، گياه3  
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  ها است؟ يك از دانش عبارت زير مربوط به كدام -۱۱۴ 15
تري در مرمت و نگهـداري  اي از ميراث فرهنگي بشر را كشف و معرفي كرده است، نقش مهم طور كلي اين علم، عالوه بر آنكه بخش عمده به«  

  »بها دارد. اين ميراث گران
 شناسي ) زيست4  داري ) موزه3  شناسي ) باستان2  ) تاريخ1  
  يك از افراد بود؟ ٔه كدامبرعهدآوري بقاياي خوردني گياهان و شكار  ترتيب جمع ورٔه گردآوري خوراك، بهدر د -۱۱۵
  زنان -) مردان2    مردان -) زنان1  
  رؤساي قبايل -) اعضاي قبايل4    اعضاي قبايل -) رؤساي قبايل3  
  هاي زير، صحيح هستند؟ چند مورد از عبارت -۱۱۶
  كردند. هاي نخستين از آن براي ساختن ابزار استفاده مي بود كه انسان اي ترين ماده الف) چوب، اصلي  
  ب) كشف آتش تأثير بسزايي بر زندگي انسان و ارتباط او با محيط گذاشت.  
  كردند. نوع اقتصاد معيشي و ابزارهاي مورد استفاده تقسيم مي بر اساسهاي پيش از تاريخ را  شناسان مراحل زندگي انسان ج) باستان  
  هاي بابلي است. شماري ) آگاهي ما از دورٔه پيش از تاريخ، متكي بر گاهد  
  ) دو4  ) چهار3  ) سه2  ) يك1  
  رودان است؟ النهرين يا ميان كدام گزينه، توضيح صحيحي دربارٔه تمدن بين -۱۱۷
  هاي ميان دو رود دجله و فرات در كشور كنوني عراق است. معناي سرزمين ) به1  
 هاي ميان دو رود جيحون و سيحون در غرب كشور ايران است. معناي سرزمين ) به2  
 هايي است كه ميان خدايان خورشيد و ماه در گردش است. معناي سرزمين ) به3  
 هايي است كه ميان دو شهر مهم شوش و انشان قرار دارد. معناي سرزمين ) به4  
  ؟ترتيب پاسخ صحيح به دو پرسش زير در كدام گزينه آمده است به -۱۱۸
  شناسان، كدام اقوام مخترعين خط بودند؟ الف) به گمان برخي از باستان  
  ب) افسانۀ گيلگمش متعلق به كدام تمدن باستاني است؟  
 بابل -) مصر4  سومر -) مصر3  بابل -) بابل2  سومر -) سومر1  
  يك از اقدامات زير، مربوط به حمورابي است؟ كدام -۱۱۹
  ها ريان و غارت منابع آن سرزمين) از بين بردن تمدن ايالم و آشو 1  
  النهرين و ضميمه كردن آن به سرزمين خود ) فتح مناطق وسيعي از بين2  
  شهرهاي سومريان و متحد كردن صنعتگران آن سرزمين -) تسلط بر كشور3  
  النهرين هاي ايالم و مناطق شرقي بين ) آغاز كشاورزي در سرزمين4  
  هاي امپراتوري مصر، مردم را به پرستش خداي يگانه دعوت كردند؟ در كدام دوران از دوره وسي و حضرت م ترتيب حضرت يوسف  به -۱۲۰
  جديد -) جديد4  قديم -) قديم3  جديد -) قديم2  قديم -) جديد1  
  تمدن سند به كدام امور اقتصادي و صنعتي متكي بود؟ -۱۲۱
 و نساجي) كشاورزي، سفالگري 2  ) دامپروري، ساخت ظروف مسي و كاغذسازي1  
 افزارها سازي و ساخت جنگ ) نقاشي، مجسمه4  ) معماري، ساخت ابزارهاي سنگي و مفرغين3  
  گذاري كند؟ چندراگوپتا چگونه توانست سلسلۀ موريا را بنيان -۱۲۲
  هاي هخامنشيان و به اطاعت درآوردن حاكمان شرقي هند ) شورش عليه ساتراپ1  
 با برخي قبايل آريايي ساكن در جنوب هند) قيام عليه حاكم سلوكي هند و اتحاد 2  
 ) شورش بر ضد يونانيان و به اطاعت درآوردن شماري از حاكمان محلي شمال هند3  
 ) از بين بردن حاكم برهمني و اتحاد با بوداييان ساكن در مناطق غربي سرزمين هند4  
  اري انجام داد؟منظور تسلط بيشر حكومت مركزي بر سرزمين چين، چه ك تي به هوانگ شي -۱۲۳
  هاي مسي و طاليي ها و عيار سكه ها و اندازه سازي مقياس وزن ) يكسان1  
 ) به بيگاري گرفتن افراد زيادي جهت ساخت ديوار سرتاسري چين2  
 ها اي از جاده ) نوسازي تشكيالت اداري و مالياتي و ايجاد شبكۀ گسترده3  
 ها دني ديگر سرزمين) گسترش قلمرو چين و استفاده از دستاوردهاي تم4  
هـا  كرد و سرانجام، پيروزِ اين جنگ هاي پلوپونزي، كدام حكومتِ ايراني عهد باستان، به طرفين يوناني جنگ كمك مالي مي در جريان جنگ -۱۲۴

  كدام گروه بود؟
  اسپارت -) اشكانيان4  آتن -) هخامنيشان3  آتن -) اشكانيان2  اسپارت -) هخامنشيان1  
  شهرهاي يونان، زادگاه و پيشگام فلسفه بود و كدام فيلسوف ايراني متأثر از فلسفۀ يونان گشت؟ ولتيك از د كدام -۱۲۵
  ابن رشد -) آتن4  غزالي -) اسپارت3  سينا ابن -) آتن2  فارابي -) اسپارت1  
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1616    
  است؟ نادرستهاي ايران  كدام گزينه در ارتباط با پيدايش ناهمواري -۱۲۶
 شناسي پديد آمده است. هاي ايران طي دوران اول تا سوم زمين ) بيشتر ناهمواري1  
 هاي ايران طي دورٔه ترشياري شكل نهايي خود را پيدا كرده است. ) ناهمواري2  
 شود. هاي ايران مربوط به دوران سنوزوئيك مي ) آخرين تحوالت در پيدايش ناهمواري3  
 كنند. تأثير عوامل فرسايش تغيير شكل پيدا مي هاي ايران تحت واري) از دورٔه كواترنر به بعد، ناهم4  
  اند؟ فشاني هاي آتش ه در كدام گزينه حاصل فعاليت  شد برده هاي نام كوه -۱۲۷
 سهند -سبالن -) دماوند4  قره داغ -تخت سليمان -) دماوند3  علم كوه -هزارمسجد -) بينالود2  آالداغ -سهند -) سبالن1  
  شود؟ رو كدام نتيجه حاصل مي هاي روبه سۀ نقشهاز مقاي -۱۲۸

 ها ارتباط نزديكي وجود دارد. ) بين تراكم جمعيت و ناهمواري1  

 طور يكسان پراكنده نشده است. ) جمعيت در همۀ مناطق ايران به2  

 هاي ايران در همه جاي كشور يكسان نيست.  ) پراكندگي سكونتگاه3  

  دهد. مرتفع وكوهستاني تشكيل مي) بخش وسيعي از ايران را نواحي 4  

  ترتيب ويژگي كدام منطقۀ كوهستاني ايران در شمال كشور است؟ هاي زير به هريك از عبارت -۱۲۹
  سمت شرق بيشتر از غرب است. ها به جنوبي دارند و شيب عمومي آن -ها جهت شمالي الف) اين كوه  
  امتداد اين منطقۀ كوهستاني قرار گرفته است. هاي اقتصادي ايران در هاي عمدٔه فعاليت ب) يكي از كانون  
  اند. صورت موازي و منظم قرار گرفته هاي اين منطقۀ كوهستاني عموماً به ج) كوه  
  ها سال است. زايي مواد رسوبي طي ميليون هاي اين منطقۀ كوهستاني حاصل كوه خوردگي د) بخش زيادي از چين  
 منطقۀ كوهستاني تالش -منطقۀ كوهستاني البرز -ال البرزهاي شم كوه -) منطقۀ كوهستاني آذربايجان1  
 منطقۀ كوهستاني تالش -منطقۀ كوهستاني تالش -منطقۀ كوهستاني آذربايجان -هاي شمال آذربايجان ) كوه2  
 منطقۀ كوهستاني البرز -هاي شمال خراسان كوه -منطقۀ كوهستاني البرز -) منطقۀ كوهستاني تالش3  
 منطقۀ كوهستاني آذربايجان -منطقۀ كوهستاني البرز -منطقۀ كوهستاني آذربايجان -الش) منطقۀ كوهستاني ت4  
  ؟نيستهاي منطقۀ كوهستاني البرز  كدام گزينه از عوامل مؤثر در وقوع سيالب -۱۳۰
 فشاني در منطقه هاي آتش ) فعاليت2    هاي كشاورزي ) گسترش فعاليت1  
 برداري از معادن فراوان  ره) به4    ها ) احداث سدها و هدايت رودخانه3  
  كوه زاگرس ايجاد كرده است؟ هاي جديدي از ناهمواري را در رشته كدام گزينه شكل -۱۳۱
 ها ) نوسانات رودهاي منطقه و نامنظم و طغياني شدن آن2  جزيرٔه عربستان و صفحۀ اوراسيا ) برخورد دو صفحۀ شبه1  
 ) احداث سدهاي متعدد روي رودهاي حوضۀ زاگرس4  ر منطقههاي گرد و غبار و فرسايش ناشي از آن د ) طوفان3  
  علت پيدايش كدام دشت درست بيان شده است؟ -۱۳۲
 هاي بسيار قديم شناسي دوران هاي زمين ) دشت نهاوند: فعاليت2  ) دشت ارژن: انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي پست1  
 ها ت: انحالل مواد آهكي و هموار شدن زميندش ) ماهي4  هاي صفحات زمين خوردگي ) دشت لوت: چين3  
  ؟شود نمي محسوب اند، ديده خود سفر طول در ها آن كه مناطقي جمله از گزينه كدام اند. كرده سفر بلوچستان و سيستان منطقۀ به گردي طبيعت گروه -۱۳۳
 خضر زنده -هاي بشاگرد ) كوه2    گل فشان -هاي مريخي ) ناهمواري1  
 قلۀ كوه بزمان  -هاي مينياتوري ) كوه4    گردنۀ آوج -) گنبدهاي نمكي3  
  ها است؟ هاي اقتصادي مختص دشت كدام گزينه از ارزش -۱۳۴
 هاي كشاورزي ) فعاليت4  ) ايجاد امكان رصد ستارگان3  ) گردشگري و گذران اوقات فراغت2  ) استفاده از انرژي پاك1  
  ن درست است؟گيال  چه تعداد از عبارات زير در ارتباط با جلگۀ -۱۳۵
  شود. الف) سرزمين همواري است كه از يك طرف به كوه و از طرف ديگر به دريا و درياچه منتهي مي  
  ترين علل تغيير شكل آن است. ب) ساختمان زمين، مقاومت سنگ و تراكم آبرفت از مهم  
  علت حاصلخيز بودن خاك جمعيت زيادي را در خود جاي داده است. ج) به  
  هزار متر از سطح دريا ارتفاع دارد.د) بيشتر از   
 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

 ۴ و ۳ های سدر  :ایران جغرافیای
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  ترين مرز را با كشور ............... دارد. ترين مرز را با كشور ............... و كوتاه ايران طوالني -۱۳۶ 17
 بحرين -) افغانستان4  ارمنستان -) عراق3  عراق -) عربستان2  كويت -) ارمنستان1  
  گفت ............... توان نمي فارس خليجاط با موقعيت نسبي در ارتب -۱۳۷
 ين منبع انرژي جهان است و ذخاير باارزشي دارد. تر بزرگ) 2  ونقل كاال و نفت بين سه قاره است. اي از زنجيرٔه حمل ) حلقه1  
 آسياي ميانه قرار دارد. ميليون نفري 300) در مجاورت بازار مصرف 4  ) در مركز و قلب جهان اسالم قرار گرفته است.3  
  كدام گزينه بيانگر دليل اهميت درياي عمان براي ايران است؟ -۱۳۸
 كند. ) امكان دسترسي به منابع غذايي دريايي مانند خاويار را فراهم مي1  
 ) با وجود سواحل با قابليت دفاعي مناسب از نظر اقتصادي و نظامي اهميت دارد.2  
 مهم جهان است. هاي تجاري ) يكي از گذرگاه3  
 تواند موازنۀ قدرت در جهان را تغيير دهد. ) تسلط بر آن مي4  
  ؟نيستموقعيت مطلق ايران بر كدام مورد تأثيرگذار  -۱۳۹
 ) نوع توليدات كشاورزي2    وهوايي ) تنوع آب1  
 زيست ) محيط4    هاي فسيلي ) دسترسي به سوخت3  
  ترين آبراهۀ استراتژيك جهان است؟ ا مهمموقعيت نسبي كدام جلگه در ايران، مجاورت ب -۱۴۰
 ) جلگۀ مغان4  ) جلگۀ باهوكالت3  ) جلگۀ مياندوآب2  ) جلگۀ ميناب1  

  
  اند؟ شده سهيمقا گريكدي با يميمفاه چه بيترت به »كرنديپ كي ياعضا آدم يبن « عبارت در -۱۴۱
  ياجتماع نهاد با ياجتماع نجها ) 2    ياجتماع جهان با زنده موجودات) 1  
  ياجتماع جهان با ياجتماع نهاد) 4    زنده موجودات با ياجتماع جهان) 3  
  دارند؟ اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۴۲
   يعموم فرهنگ با سازگار يها فرهنگ خرده  
   باشد يعموم گفرهن با ناسازگار آن در ه  شد رفتهيپذ يها مهارت كه يفرهنگ خرده.  
  فرهنگ ضد -يگروه و يصنف فرهنگ) 2  مخالف فرهنگ خرده -موافق فرهنگ خرده) 1  
  مخالف فرهنگ خرده -يگروه و يصنف فرهنگ) 4    فرهنگ ضد -موافق فرهنگ خرده) 3  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ياعتبار و ينيتكو يها دهيپد از منظور بيترت به -۱۴۳
  يعيطب ماوراء جهان و فرشتگان -نديآ  يم ديپد  انسان توسط و هستند ثرؤ م ياجتماع جهان شگستر  در كه ييها  دهيپد ) 1  
  يعيطب ماوراء جهان و فرشتگان - ابندي يم راه ياجتماع جهان به دارند انسان يزندگ با كه يارتباط ۀواسط به يول ،كند ينم جاديا  را ها آن انسان كه ييها  دهيپد  )2  
  ها آن يامدهايپ و ها كنش -نديآ  يم ديپد  انسان توسط و هستند ثرؤ م ياجتماع جهان رشگست در كه ييها  دهيپد ) 3  
  ها آن يامدهايپ و ها كنش - ابندي يم راه ياجتماع جهان به دارند انسان يزندگ با كه يارتباط ۀواسط  به يول ،كند ينم جاديا  را ها آن انسان كه ييها  دهيپد  )4  
  است؟ مرتبط ريز عبارت يِروش اشتباهِ به نهيگز كدام -۱۴۴
  ».كرد دايپ آن يبرا يثابت قواعد پژوهش يكم با شود يم ليدل نيهم  به و برخوردارند نظم از عتيطب مانند زين ياجتماع جهان و انسان يكل طور به«  
 و كنتـرل در ياديـز  اريبسـ يراهكارهـا ،شـود يمـ روش نيهم به و كند يم ارائه دانشمندان به مختلف يها دهيپد  از يد يمف اطالعات هسيمقا  همواره) 1  

  .آورد دست به مطالعه مورد يها دهيپد  كردن ينيب شيپ
 ،مير يـبگ دهيـناد  را هـا آن يهـا تفاوت و ميكن ديتأك سهيمقا  مورد يها دهيپد  يها شباهت بر صرفاً كه است نيا  سهيمقا  از نادرست يها استفاده از يك) ي2  

  .است تر قيعم اريبس ها آن يها تفاوت ميدان يم كه يحال در م؛يبپندار  كساني كامالً را زنده ودموج و ياجتماع جهان دينبا  نيبنابرا 
 جينتـا  عمومـاً ليـدل نيهم به و است سهيمقا  مورد يها دهيپد  نيب الزم شباهت وجوه نبودن گريكد ي با ها دهيپد  ۀسيمقا  در اشكاالت نيتر  مهم از يك) ي3  

  .ندارد را مشابه يها دهيپد  به ميعمت تيقابل ها سهيمقا  نيا  از حاصل
 نيتـر  مهم از يكي آورد، خواهد بار به ير يناپذ  جبران يها بيآس گرنه و شود توجه سهيمقا  طيشرا  به ديبا  همواره گريكد ي با نظر مورد يدهايپد  ۀسيمقا  در) 4  

  .است مختلف يها دهيپد  انيم سهيمقا  انجام يبرا الزم ليدال  افتني طيشرا 
  شوند؟ مرتب ديبا چگونه كالن به خرد از ريز يها دهيپد ديكن مشخص -۱۴۵
  »پرورش و آموزش وزارت -يحضور آموزش ستميس -مدرسه -آموز دانش -خودكار -درس كالس«  
  يحضور  آموزش ستميس -پرورش و آموزش وزارت -مدرسه -درس كالس -آموز دانش -خودكار) 1  
  پرورش و آموزش وزارت -يحضور  آموزش ستميس -مدرسه -درس كالس -خودكار -آموز دانش) 2  
  يحضور  آموزش ستميس -پرورش و آموزش وزارت -درس كالس -مدرسه -آموز دانش -خودكار) 3  
  پرورش و آموزش وزارت -يحضور  آموزش ستميس -درس كالس -مدرسه -خودكار -آموز دانش) 4  
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  كند؟ يم ذكر را ياجتماع جهان قيعم يها هيال از يگژيو دو و يسطح يها هيال از يژگيو دو بيترت به نهيگز كدام -۱۴۶  1818
  .هستند رييتغ معرض در شتريب دارند، ريفراگ و جانبه همه راتيتأث -ندارند ياساس و ياتيح نقش دارند، يشتر يب رييتغ امكان) 1  
  .رنديگ يم قرار رييتغ معرض در كمتر دارند، يجتماعا  جهان بر كننده نييتع ريتأث -دارند ريفراگ و جانبه همه راتيتأث ندارند، ياساس و ياتيح نقش) 2  
  .دارند ياجتماع جهان بر كننده نييتع ريتأث رند،يگ يم قرار رييتغ معرض در كمتر -دارند يمحدودتر  راتيتأث دارند، يشتر يب رييتغ امكان) 3  
  .كنند يم رييتغ يآسان به دارند، ريفراگ و جانبه همه راتيتأث -دارند يحدودتر م راتيتأث ،هستند رييتغ معرض در شتريب) 4  
  كدامند؟ ريز جدول در »ج و ب ،الف« قيمصاد بيترت به -۱۴۷

  مفهوم  توصيف
  (الف)  هاي جهان اجتماعي ترين اليه عميق

  هاي اجتماعي عقايد كالن اثرگذار بر ارزش  (ب)
  (ج)  هاي اجتماعي ترين پديده عميق

  آن در انسان گاهيجا  به ياجتماع جهان كالن نگاه و فرهنگ -ياجتماع هانج يۀال  نياثرگذارتر  -ها ارزش و ديعقا ) 1  
  آن در انسان گاهيجا  و جهان اصل به نسبت ها انسان اعتقاد و باور -ياجتماع جهان يۀال  نيتر  قيعم -ها ارزش و ديعقا ) 2  
  آن در انسان گاهيجا  به يماعاجت جهان كالن نگاه و فرهنگ -ياجتماع جهان يۀال  نيتر  قيعم -ها ارزش و ها آرمان) 3  
  آن در انسان گاهيجا  و جهان اصل به نسبت ها انسان اعتقاد و باور -ياجتماع جهان يۀال  نياثرگذارتر  -ها ارزش و ها آرمان) 4  
  دارد؟ اشاره ياجتماع جهان در ياجتماع ينهادها شدن آشكار ۀنيزم به نهيگز كدام -۱۴۸
  ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا ليتحل و هيتجز  )1  
  ها آن كردن يبند  دسته و ياجتماع جهان ياجزا گرفتن نظر در جداگانه صورت به) 2  
  ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا گرفتن نظر در هم با ارتباط در) 3  
  آن يسطح يها هيال  با ياجتماع جهان قيعم يها هيال  و اجزا دنيد  متناسب) 4  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ياجتماع جهان رد ياجتماع نهاد هر ياصل ۀفيوظ دو -۱۴۹
  ياجتماع جهان ياعضا يازهاين نيمأت قبول  غيرقابل يها وهيش نييتع -افراد يازهاين از يبعض نيتأم قبول قابل ٔهويش نييتع) 1  
  افراد يازهاين از يضبع نيتأم قبول قابل ٔهويش نييتع -آن قيعم يها هيال  با تناسب يبرا ياجتماع جهان يسطح يها هيال  در رييتغ) 2  
  ياجتماع جهان ياعضا يبرا ياجتماع جهان يسطح يها هيال  به يده شكل -ياجتماع جهان ياعضا يازهاين نيمأت قبول  غيرقابل يها وهيش نييتع) 3  
 يهـا هيـال  بـا تناسـب يبـرا ياجتماع جهان يسطح يها هيال  در رييتغ -ياجتماع جهان ياعضا يبرا ياجتماع جهان يسطح يها هيال  به يده شكل) 4  

  آن قيعم
 گـريد جوامـع بـا خود ياجتماع جهان ۀسيمقا امديپ و ستيچ م،يا شده متولد آن در كه خود ياجتماع جهان به صِرف ستنِينگر ۀجينت -۱۵۰

  است؟ كدام
  ياجتماع يها جهان تنوع -ياجتماع يها جهان خيتار  به يخط نگاه) 1  
  گريكد ي با ياجتماع يها جهان يها تفاوت ليدال  به بردن يپ -ياجتماع يها جهان خيتار  به يخط نگاه) 2  
  ياجتماع يها جهان تنوع -ياجتماع يها جهان داشتن شكل كي به اعتقاد) 3  
  گريكد ي با ياجتماع يها جهان يها تفاوت ليدال  به بردن يپ -ياجتماع يها جهان داشتن شكل كي به اعتقاد) 4  
  دارد؟ اشاره ياجتماع شمندانياند از گروه كدام به ريز عبارات از كي هر ديكن مشخص -۱۵۱
   يصنعت جوامع ۀمطالع  
   شرفتهيپ يشهر جوامع ۀمطالع  
   غرب فرهنگ يخودمدار به انتقاد  
  شناسان جامعه -شناسان مردم -شناسان مردم) 2  شناسان جامعه -شناسان جامعه -شناسان مردم) 1  
  شناسان مردم -شناسان جامعه -شناسان جامعه) 4  اسانشن مردم -شناسان مردم -شناسان جامعه) 3  
  كند؟ كامل يدرست به را ريز عبارت تواند يم نهيگز كدام -۱۵۲
  ............... .» شود، يم منتقل او به تيترب قيطر از كه يفرهنگ قبال در انسان «  
  رديگ ينم قرار آن ريثأ ت تحت گاه چيه و كند يم رفتار خالقانه و آگاهانه) 1  
  است رگذاريتأث و فعال يكنشگر  بلكه ست،ين رندهيپذ  و منفعل يموجود صرفاً) 2  
  داد خواهد معنا آن به تيموقع آن در عمل از پس و زد خواهد خود تيموقع فيتعر  به دست) 3  
  آورد ينم وجود به يگوناگون يها صورت ،زنده موجودات ريسا  يزندگ برخالف) 4  
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  كند؟ مي كامل را ريز جدول ترتيب به نهيگز كدام -۱۵۳ 19

  تغييرات جهان اجتماعي
  نوع  اليه  

  (ب)  (الف)  سطحي
  (د)  (ج)  عميق

  .دهد يم رخ ياجتماع جهان كي درون -كند يم ليتبد  يمتفاوت ياجتماع جهان به را ياجتماع جهان -نمادها و هنجارها -ها ارزش و ديعقا ) 1  
  .كند يم ليتبد  يمتفاوت ياجتماع جهان به را ياجتماع جهان -دهد يم رخ ياجتماع جهان كي وندر  -ها ارزش و ديعقا  -نمادها و هنجارها) 2  
  .كند يم ليتبد  يمتفاوت ياجتماع جهان به را ياجتماع جهان -ها ارزش و ديعقا  -دهد يم رخ ياجتماع جهان كي درون -نمادها و هنجارها) 3  
  .دهد يم رخ ياجتماع جهان كي درون -نمادها و هنجارها -كند يم ليتبد  يمتفاوت يتماعاج جهان به را ياجتماع جهان -ها ارزش و ديعقا ) 4  
  معناست؟ چه به ،»شوند يم ختم رم به ها راه ۀهم « يميقد المثل ضرب و رديگ يم شكل ياساس چه بر ياجتماع يها جهان تنوع -۱۵۴
  .كنند استفاده گريكد ي اتيتجرب از توانند يم دارند كه يمتقابل روابط با فمختل ياجتماع يها جهان -ياجتماع جهان ياعضا بودن آگاه و خالق) 1  
  .كند يم يط را ريمس كي بشر ياجتماع يزندگ -كالن يها ارزش و ديعقا ) 2  
  .آورد يم وجود به را خود مناسب تمدن و فرهنگ ،ياجتماع جهان هر -كالن يها ارزش و ديعقا ) 3  
  .كند يم برقرار ارتباط خود اطراف جهان با فعاالنه سالم، و زنده ياجتماع جهان -ياجتماع جهان ياعضا بودن آگاه و خالق) 4  
  دارد؟ اشاره يا جامعه نوع چه به ميدورك نگاه در ريز يها يژگيو از كي هر -۱۵۵
   گسترده كار ميتقس  
   يجنس و يسن كار ميتقس  
   ييابتدا و ساده كار ميتقس  
   كار ميتقس وجود عدم  
  يكيمكان -يكيمكان -يكيارگان -يكيارگان) 2  يكيارگان -يكيارگان -يكيارگان -يكيكانم) 1  
  يكيارگان -يكيارگان -يكيمكان -يكيمكان) 4  يكيمكان -يكيمكان -يكيمكان -يكيارگان) 3  

  
  نسبت ميان دو مفهوم در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵۶
 ) غيرايراني و ژاپني4  ) ظرف و بشقاب3  نسان و فيلسوف) ا2  ) آب و اكسيژن1  
  است؟ نادرسترو، كدام قضيه  با توجه به تصوير روبه -۱۵۷
 ) بعضي ب الف است.1  

 ) هيچ الف د نيست.2  

 ) بعضي ج ب است.3  

 ) بعضي ج د است.4  

  ؟هاي چهارگانه كدام گزينه درست است بندي مفاهيم با استفاده از نسبت در طبقه -۱۵۸
 شود. ) با مشخص نمودن وجوه افتراق با مفاهيم مشابه انجام مي2  وجه برقرار باشد. ) بين طبقات بايد نسبت عموم وخصوص من1  
 ) اقسام مختلف يك مفهوم نبايد متباين باشند.4  رسد. ) از مفهومي عام به مفهومي خاص مي3  
  ؟نيست» تعريف از طريق ذكر مصاديق«گر  كدام گزينه بيان -۱۵۹
 ) استفاده از عكس و تصاوير4  ) نشان دادن شيء موردنظر3  هاي متعدد ) ذكر نمونه و مثال2  هاي ديگر ) استفاده از نام1  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه شرايط تعريف،  -۱۶۰
 ) تعريف شيء با استفاده از خودش (دوري است)1  
 ست)) تعريف با الفاظ نامأنوس و ايهام و استعاره (واضح ني2  
 شود تساوي باشد (جامع نيست) ) رابطۀ تعريف با آنچه تعريف مي3  
 ) تعريفي كه بر مصاديق مفهوم ديگر نيز صدق كند (مانع نيست)4  
  كنيم. هدف از تعريف كردن ............... است و در تعريف مفهومي ابتدا ويژگي ............... و سپس وجه ............... را بيان مي -۱۶۱
 اشتراك -خاص -) شناساندن مفهوم براي شنونده2  اشتراك -خاص -) تعيين دقيق دايرٔه مصاديق يك مفهوم1  
 افتراق -مشترك -) تعيين دقيق دايرٔه مصاديق يك مفهوم4  افتراق -مشترك -) شناساندن مفهوم براي شنونده3  
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  ؟نيستكدام تعريف دوري  -۱۶۲  2020
 كند. اي اقتصادي بحث ميه ) اقتصاد: دانشي كه دربارٔه پديده1  
 هاي پستي ديگر است. رسان: كسي كه رسانندٔه نامه يا بسته ) نامه2  
 ) زوج: عددي كه فرد نباشد يعني مثل عددي كه زوج نيست، نباشد.3  
 افتد. ) تداعي معاني: اينكه ذهن از ديدن چيزي به ياد چيز ديگري مي4  
  ارد؟در كدام گزينه، فقط يك مفهوم جزئي وجود د -۱۶۳
 پسر كوچك رضا -پايتخت بنگالدش -) تنها دوست تنهايي من1  
 آن درخت گيالس -سينا كتاب اشارات ابن -) بهترين بازيگر زن ايراني2  
 ميدان شهداي مشهد -ين برج جهان تر بزرگ -) مجموعۀ اعداد گنگ3  
 برندٔه مدال المپيك توكيو -خوشۀ پروين -) دوچرخۀ پسر همسايه4  
باشند، » ب«داخل دايرٔه مفهوم » ه«و » د«باشند و مفهوم » الف«داخلِ دايرٔه مفهوم » ج«و » ب«هاي چهارگانه، مفهوم  مودار نسبتاگر در ن -۱۶۴

  كدام گزينه درست است؟ 
 عموم و خصوص مطلق است.» الف«و » د«) نسبت 2  وجه است. عموم و خصوص من» الف«و » ه«) نسبت 1  
 حتماً تباين است.» ب«و » ج«) نسبت ميان 4  تباين است.حتماً » د«و » ج«) نسبت ميان 3  
  ها درست است؟ چه تعداد از گزارهدربارٔه دو مفهوم كه نسبت عموم و خصوص مطلق دارند،  -۱۶۵
 شود. از مفاهيم، تمامي مصاديق ديگري را شامل مي هركدام الف)  
 ب) برخي مصاديق يك مفهوم، جزء مصاديق مفهوم ديگري است.  
 ي مصاديق يك مفهوم، جزء مصاديق مفهوم ديگر است.پ) تمام  
 تر هستند. تر جزء مفهوم خاص ت) همۀ مصاديق مفهوم عام  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  نوع كدام تعريف با ساير تعاريف متفاوت است؟ -۱۶۶
 ) مدرسه: آموزشگاه، جاي تدريس، محل آموختن علم و دانش1  
 ي از خطاي انديشه است) منطق: علمي كه در پي جلوگير 2  
 شكر و قند و انگبين يا سركه و سركه شده از ساختهشربتي ) سكنجبين: 3  
  نشيند بارد و بر زمين مي ) برف: جسمي سفيد و سرد كه از ابر مي4  
  درستي بيان كرده است؟ هاي زير را به كدام گزينه نوع تعريف -۱۶۷
  مطابق معناي اصلي لفظ استالف) داللت مطابقي: نوعي داللت لفظ بر معنا كه   
  ب) توانير: توليد و انتقال نيروي برق ايران  
  گويند. هاي چهارگانه مي وجه نسبت هاي چهارگانه: به تساوي، تباين و عموم و خصوص مطلق و من پ) نسبت  
  رشي كلماتصورت عمدي يا غيرعمدي باشد؛ مانند مغالطۀ اشتراك لفظ و نگا ت) مغالطه: هرگونه خطاي انديشه كه به  
 مفهومي و ذكر مصاديق -لغوي -مفهومي -) لغوي2  از طريق ذكر مصاديق -لغوي -لغوي -) مفهومي1  
 مفهومي -از طريق ذكر مصاديق -مفهومي -) لغوي4  تركيبي -از طريق ذكر مصاديق -لغوي -) مفهومي3  
  كالي دارند؟ترتيب چه اش به هركدام هاي زير ناصحيح هستند، با فرض اينكه همۀ تعريف -۱۶۸
    نما كتاب: جام جهان الف)  
  ه بر كاغذ  شد نوشته متوناي از  كتاب: مجموعه ب)  
    قلب: عضو حياتي بدن پ)  
  اختالف  عدمتوافق:  ت)  
 جامع و مانع نيست -دوري است -مانع نيست -) جامع نيست2  دوري يا ناواضح است -مانع نيست -جامع نيست -) واضح نيست1  
 دوري است -جامع نيست -مانع نيست -) واضح نيست4  واضح نيست -واضح نيست -جامع نيست -) مانع نيست3  
بار فقط برخي از مصاديق مفهوم مجهول را شامل شود و بار ديگر بر مصاديق مفاهيم ديگر نيز صدق  هاي ما از يك مفهوم، يك هرگاه تعريف -۱۶۹

  تواند باشد؟ ترتيب چه مي هايي به ن تعريفهاي چني ترتيب چگونه تعريفي خواهد بود و مثال كند، به
 انسان: حيوان هنرمند و شهرنشين -آواز قناري: پرندٔه خوش -جامع نيست -) مانع نيست1  
 منطق: علم كاربردي و ابزاري -نوازد نوازنده: كسي كه تار مي -مانع نيست -) جامع نيست2  
 فراوردٔه زيستي براي ايمني در برابر كرونا واكسن: -ذوزنقه: شكل چهارضلعي -جامع نيست -) مانع نيست3  
 نويسد نويسنده: كسي كه داستان مي -گذارند كاله: آنچه بر سر مي -مانع نيست -) جامع نيست4  
  وجه باشد، اشكال اين تعاريف چيست؟ ترتيب رابطۀ عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من اگر بين مفهوم مجهول و تعريف آن به -۱۷۰
 هم جامع است و هم مانع -) يا جامع نيست يا مانع نيست2  نه جامع است نه مانع -ت و مانع نيست) جامع اس1  
 نه جامع است و نه مانع -) يا فقط جامع نيست يا فقط جامع است4  هم جامع است و هم مانع -) مانع است و جامع نيست3  
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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
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  سؤال طراحان اسامی
عمـــومی هـــای درس ریحیـتشـــ پاســـخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
۱۰ 

  مهم: تذکرهای

  

 روز در دو، گزینـه ۵ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  .گردد برگزار می ۱۴۰۰ دی ۲۴ 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 ــــوانع (ب ــــز ن 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 ورتصـ به ۴ 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: 

 محسن ابراهیم تهرانی - الدین افشین محی

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

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

  مسئولین درس: 
 محمدحسین حقیقت - زاده ن رمضانیمحمدحسی

جواهر فرحات  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

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

 مهراد بصیری - اکبر آخوندی علی

 ابوالفضل احدزاده محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. نگلییسزابن ا
  مسئولین درس: 

 الهی مازیار عین - احسان حیدری

 طلب  ندا باران حسین سخایی 

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

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

 سجاد شهیدی علی میرزاعلی 

|............................................................... اتریـخ
 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: 

 زاده اطمه السادات رشیفف
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۴ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

 
  ۱فارسي  ۷و  ۶هاي  درس * كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱

  :سؤال صورت واژگان يبررس  
  سرود » ج« تيب: »يقيموس دستگاه آوازخواني، نغمه، سرود،«: غِنا  
  صندوق » الف« تيب: »صندوق جعبه،«: هحقّ  
  اندوه » د« تيب :»يناراحت ،اندوه«: محنت  
  بيفر » ب« تيب: »بيفر ،لهيح«: ديك  
  ۱فارسي  ۷تا  ۵هاي  درس * دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲

  :نادرست موارد حيتصح  
  ج) وصلت: پيوند، پيوستگي  ب) رمه: گلّه  افتخار صاحب سربلند، :مفتخر )الف  
  ۱فارسي  ۷و  ۶هاي  درس * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳

  .مانيپ شكستن: عهد نقض .است عبارت مناسب »نقض« ،»عهد« به توجه با و ستين عبارت مناسب) خوش و خوب يمعن به( »نغز« نهيگز نيا در  
  ۱فارسي  ۷تا  ۵هاي  درس * دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۴

  :ها نهيگز ريسا در نادرست موارد يبررس  
  يفرغان فيس ي فرقان فيس: ۱ ۀنيگز  
  يشاد و طرب ي شاد و ترب: ۲ ۀنيگز  
  مذلّت و خذالن  مزلّت و خذالن: ۳ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۶و  ۵هاي  درس * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۵

  :۴ ۀنيگز هاي هيآرا  
  :است قبول قابل تيب در يدائم و شراب يمعن دو در »مدام: «هاميا  
  آرزومندم را يدائم يجام لبش از) ۲ آرزومندم را شراب جام لبش از) ۱  
  لب از استعاره لعل: استعاره  
  خام و جام: جناس  
  ها: ساير گزينهعلت ردّ   
  : حسن تعليل۱گزينۀ   
  : تشبيه۲گزينۀ   
  : تشخيص۳گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۶

  لحظه از مجاز: نفس/ جناس: جهان و جان  
  :ها نهيگز ريسا در ها هيآرا يبررس  
  .ردندا: هيتشب/ تضاد: نشستن و برخاستن: ۱ ۀنيگز  
  .است يجاگذار ) قابلكتف( شانه )۲ شبيد )۱: يمعن دو در دوم مصراع در »دوش./ «ندارد: استعاره: ۲ ۀنيگز  
  .است شدن ارزش يب و شدن چارهيب از هيكنا بيترت به افتادن نظر از و كردن سر بر خاك./ ندارد: يزيآم حس: ۴ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۷درس  * ربردكا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۷

  :ها نهيگز ريسا در مسجّع واژگان  
  برداشت و نگذاشت: ۱ ۀنيگز  
  ميبرانداز و ميبگداز: ۲ ۀنيگز  
  رانيو و زندان: ۳ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۵درس  * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۸

  :است »شد يسپر و گذشت« يمعن به »شد« فعل نهيگز نيا در  
  .ميبماند وانهيد و عاشق ما و گذشت يعمر  
  :است رفته كار به »رفت« يمعن در فعل نيا ها نهيگز ريسا در اما  
  .رفتمرغ روحش سوي باغ بهشت : ۱ ۀنيگز  
  .ردپذي ينم پند او ابد تا ،رفت يجا از عشق از دلش هركس: ۳ ۀنيگز  
  .ديد انيع اسرار و رفت آتش در پروانه: ۴ ۀنيگز  
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  ۱فارسي  ۶درس  * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۹
  ... ديآ تو دستِ به سپر آن كجا از ندانم: است هيال مضافٌ ،۱ ۀنيگز در متّصل ريضم يدستور نقش  
  :است متمّم متّصل، ريضم يدستور نقش ها، نهيگز ريسا در  
  .ندارد دوجو آن يبرا يا كناره چيه كه عشق راه است يراه: ۲ ۀنيگز  
  .يهست آن از تر خوب تو ماند، تو به كه ميگو او به كه: ۳ ۀنيگز  
  .ندارد وجود من يبرا يبهروز ديام تو عشق در: ۴ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۷درس  * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۰

  .هستند يدوتلفّظ »كاروان« و »آسمان« واژگان ،۲ ۀنيگز در  
  :است رفته كار به يدوتلفّظ ٔهواژ كي ها نهيگز ريسا در  
  ادگاري: ۱ ۀنيگز  
  روزگار: ۳ ۀنيگز  
  باغبان: ۴ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۵درس  * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۱

 بـه ايـ توسـت؛ ليـم بـرخالف يگاه و مطابق يگاه آن، اتّفاقات و روزگار كه است نيا ۴ و ۲ ،۱ اتياب و سؤال صورت ثيحد مشترك مفهوم  
  .دارد نييپا و باال روزگار ،يريتعب

 .است غم كردن فراموش و يباش خوش به هيتوص ،۳ ۀنيگز مفهوم  
  ۱فارسي  ۶درس  * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۲

 هيتوصـ عاشـق بـه هـا نهيگز ريسا اما! كرد خواهد نينفر را معشوق او د،كن ييوفا يب اگر كه كند يم ديتهد را خود معشوق شاعر ۳ ۀنيگز در  
  .كند شهيپ يوفادار كه كند يم
  ۱فارسي  ۶درس  * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۳

  ، توصيه به بخشندگي و ستايش آن است.۳و  ۲، ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات   
  س داشتن: عزّت نف۴مفهوم بيت   
  ۱فارسي  ۷درس  * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۴

  .است يآدم ۀليح و مكر و ريتدب بر ياله ريتقد و خواست يبرتر ،»د« و »الف« اتياب مشترك مفهوم  
  :اتياب ريسا مفهوم  
  عقل بر عشق يبرتر و عقل و عشق تقابل )ب  
  .هستند امان در آن بيفر از ندارند، تعلّق و يگوابست ايدن نيا به كه يكسان )ج  
  ۱فارسي  ۷درس  * استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۵

  .است »ظاهر بر باطن يبرتر« ،۴ و ۳ ،۱ اتياب مشترك مفهوم  
  .است باطن انگريب ظاهر،: ۲ تيب مفهوم  

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶

  )/ الّنـاس: مـردم ۴و  ۱هـای  )/ أثـارت: برانگیخـت (رد گزینـه۲)/ هذه الّسنة: ایـن سـال (رد گزینـۀ ۱ها (رد گزینۀ  کرثة األمطار: فراوانی باران  
  )۲ام: روزها (رد گزینۀ )/ األیّ ۴و  ۱های  کنند (رد گزینه )/ یشکرون: شکر می۲  (رد گزینۀ

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷
زیسـتی  ّي: هـم)/ الّتعـایش الّسـلم۴و  ۲هـای  خوانَـد (رد گزینـه مـی  )/ یَدعو اآلَخـرین: دیگـران را فـرا۴و  ۳های  عند الله: نزد خدا (رد گزینه  

  نادرست است.  ۲در گزینۀ » ترین از گرامی)/ «۴و  ۳های  آمیز (رد گزینه مساملت
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸

  هــا  قــرصهــا و  نامــهر : گذو الحبوبــات)/ الجــوازات ۳گــذاریم (رد گزینــۀ  دهــیم، مــی : قــرار مــیُل جَعــ)/ نَ ۴: هــر ســفری (رد گزینــۀ ّي ســفرةٍ أ   
  معادل عربی ندارد.  ۱در گزینۀ » به همراه/ «)۳ة: چمدان (رد گزینۀ قیبَ الحَ  )/۴و  ۳های  الّصداع: رسدرد (رد گزینه )/۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
 )/ ال نَتَفـرَّق: پراکنـده نشـویم۳و  ۲های  / أنّنا من خالٍق واحٍد: که ما از یک آفریدگار هستیم (رد گزینه)۳و  ۱های  کند (رد گزینه یَُؤکُِّد: تأکید می  

  ها) (رد سایر گزینه
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  »کنند! یجاد تفرقه تالش میکه مزدوران دشمن برای ا  بدان«ترجمۀ درست عبارت:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  بله، بلیتم در دستم است!  -  آیا بلیت ورود به اتوبوس را داری؟ -) ۱  
  ها نیاز دارم! ام به آن ریبخش، برای بیام های آرام قرص -  ها روی میز چیست؟ این قرص -) ۲  
  نوازی است!  زیرا آن، حقیقتاً ملّت مهامن -    از کدام کشور سفر کردید؟ -) ۳  
  .) است آوریم که در این سؤال نیامده می» ألنّ » «ملاذا«(در پاسخ به     
  ها را بازرسی کنیم! زمانی که چمدان -  توانیم رد شویم؟ چه زمانی می -) ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳های  درس*  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ِمهرجان: جشنواره) (درست آن  گردباد  کنند!  ) جشنی بزرگ که مردم برای کاری خاص، آن را برگزار می۱  
  ابر  آید!  ) یک چیز سفید که باران از آن پایین می۲  
  ملّت  کنند!  ه با هم زندگی می) گروهی از مردم ک۳  
  باتری  ) وسایل برای ایجاد برق به آن نیاز دارند! ۴  
 ترجمۀ منت :  

اش را با او ادامه دهد و از او در کارهای سخت زنـدگی کمـک بگیـرد! در یـک  هریک از ما به یک دوست گرم و صمیمی نیاز دارد تا زندگی«
هـا و  تـر اسـت! در ایـن دنیـایی کـه یـک روز پـس از دیگـری، حادثـه مـان نزدیـک از خـانواده مثل قدیمی آمده است کـه دوسـت خـوب گـاهی

ما نباید دانۀ » هزار دوست، اندک و یک دشمن، زیاد است!«مان گفتند:  بینیم، وجود دوستان وفادار رضوری است! پدران های تلخ را می مصیبت
  » کنند! کنند و در غم و شادی ما را همراهی می اصی دست یابیم که به ما کمک میدشمنی را میان مردم بکاریم، بلکه تالش کنیم تا به اشخ

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) ما باید به دوستان بیشرت از خانواده احرتام بگذاریم!۱  
  کردند! دان به ما کمک می) در زمان قدیم فقط خویشاون۲  
  کسی است! ) دوست، یک نیاز رضوری برای هر۳  
  کنند! مان مانند دوست در مشکالت به ما کمک منی ) خانواده۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  » برای چه ما به دوستان نیازمندیم؟«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کنند! ) زیرا پدر و مادر در مشکالت به ما کمک منی۱  
  مان فقط! ) برای مشارکت آنان در ناراحتی۲  
  های روزگار! شان در مصیبت ) برای درخواست کمک۳  
  ) زیرا تعداد دشمنان در این دنیا زیاد است!۴  
  ۱ رآنق زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  یعنی ............... »: هزار دوست، اندک و یک دشمن، بسیار است!«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  مان خواهند شد! ) بیشرت دوستان ما، دشمنان۱  
  ) ما باید برای رویارویی با دشمنان، دوستانی را جمع کنیم!۲  
  زند! ما رضر مییابیم و او به  گردیم، پس یک دشمن می دنبال دوستی می ) هنگامی که به۳  
  ) ما به دوستان زیادی نیاز داریم و نه حّتی یک دشمن!۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  باشد.  می» م ر ر«است و حروف اصلی آن » استفعال«مزید ثالثی از باب » یَسَتِمرّ «  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  و ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: السؤ  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  » ُمفاَعلة«مضارع باب  ) یُحاِوُل ۲  
  » تَفعیل«مضارع باب  ) یُعلِّم ۳  
  » إفِتعال«مضارع باب  ) منَتِنع ۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
ق«در این گزینه      دو فعل مزید هستند. ») إفعال«(باب » یُحّبونَ «و ») تفعیل«(باب » تُصدِّ
  ها:  بررسی سایر گزینه  
   مجرّد ثاليثّ  ) ترتکوا، تَنَدموا ۱  
   مجرّد ثاليثّ  (إفعال)/ یَعلم  مزید ثاليثّ  ) تُنِفقوا ۳  
  مزید (تفعیل) يثّ  مجرّد/ یُکلِّف: ثال ثاليثّ  ) ما کتبنا ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ترتیب فعل متعّدی آمده است:  ها به یک فعل ثالثی مجرّد و الزم است، اما در سایر گزینه» شود تَفُرُغ: خالی می«در این گزینه   
  »کند یاد می دهد/ یَذکُر  آموزش می ت دارم، یُعلِّم دوس راهنامیی کرد/ أُحبُّ  أرَشَد «  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها:  بررسی گزینه  
  ک ت ب  مفاَعلَة، ریشه  ) أکاتُِب ۱  
  ف ت ح  إنِفعال، ریشه  ) سَتنَفِتُح ۲  
  ن و ل ریشه تَفاُعل،  ) نََتناَوُل ۳  
  ن ف ع إفتعال، ریشه  َتَفُع ) یُنْ ۴  

  
  ۱دين و زندگي  ۳درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳۱

  مراد از جان، روح انسان و منظور از تن، جسم آدمي است.  
  ۱دين و زندگي  ۴درس *  نشدا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۲

  :كه شود يم سبب مرگ از خداپرستان دنينترس  
   شود تر آسان خدا راه در يفداكار و مظلوم و حق از دفاع.  
   برسد آن يعال ۀمرحل به شجاعت.  
   بـا و برونـد شـهادت ستقبالا به ها انسان) علت( باشد، يضرور خدا راه در يفداكار و نباشد ذلت و ننگ جز يزيچ ايدن نيا اتيح كه آنگاه 

 .)معلول( كنند هموار را ها انسان يآزاد راه خود شهادت
  ۱دين و زندگي  ۴درس *   كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۳

   پذيرد و بعد از مرگ بدن باقي  بُعد جسماني مانند ساير اجسام و مواد، دائم در حال تجزيه و تحليل است ... بُعد روحاني تجزيه و تحليل نمي
  دهد. ماند و آگاهي و حيات خود را از دست نمي مي

   ناپذير براي خدمت به خلق خدا  العاده و همت خستگي شود و با انرژي فوق انسان معتقد به معاد، پنجرٔه اميد و روشنايي به رويش گشوده مي
  كند. تالش مي

  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: يطهح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۴
   بـه مـانيا ، )ديـتوح( خـدا به مانيا از پس) امبرانيپ( آنانۀ هم .اند داده هشدار آن به نسبت و خبر معاد وقوع از كامل تيقاطع با امبرانيپ 

  . اند دانسته خدا به مانيا ۀالزم را آن و اند كرده مطرح را) معاد( آخرت
   سـخن، پـس بـود خواهد يابد و ديجاو است، گذر و كوتاه كه ايدن يزندگان برخالف كه يا يزندگ ماست، ٔهنديآ يدگزن از يبخش معاد چون 

 .است يزندگ از گفتن سخن قتيحق در معاد از گفتن
  ۱دين و زندگي  ۴درس *   كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳۵

    سخن از بزرخ است. )ئلهاكلّا انّها كلمةٌ هو قا(در عبارت  
    بيانگر انكار معاد است. )و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا(عبارت  
    باشد. بيانگر پيامد اول اعتقاد به معاد مي )فال خوفٌ عليهم و ال هم يحزنون(عبارت  
    كند. قطعيت معاد را بيان مي )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة(عبارت  
  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۶

   به پيدايش نخستين انسان اشاره دارد.)كند؟ هاي پوسيده را دوباره زنده مي كيست كه اين استخوان(در اين مورد كه   پرسش ،  
   تر نشان دهد به داستان عزير نبي  سوسصورت مح قرآن براي آنكه قدرت خدا را به هايي از زنده شدن مردگان) كند. (بيان نمونه اشاره مي  
   خواهد تا به مطالعۀ هميشگي مرگ و زندگي در طبيعت بپردازد تا مسئلۀ معاد را بهتر  كنند، مي قرآن از كساني كه با ناباوري به معاد نگاه مي

  درك كند.
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  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳۷
    ام نجعل الّذين آمنـوا و عملـوا (معاد الزمۀ عدل الهي: .. خداوند وعده داده است كه هركس را به آنچه استحقاق دارد برساند و آيۀ شريفۀ

  رآني است.، بيانگر اين استدالل ق)جّارفي االرض ام نجعل المتّقين كالف الصّالحات كالمفسدين
   هـا  اي آفريده كه گرايش به بقا و جاودانگي دارد و از نابودي گريزان است، اما اين گرايش گونه معاد الزمۀ حكمت الهي: ... خداوند انسان را به

  گوي اين گرايش و نياز باشد. در دنيا پاسخ ندارد، پس بايد دنياي ديگري وجود داشته باشد كه پاسخ
  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۸

   كند يم اعالم فراوان ديتأك با ميكر قرآن :  
 روز در را شما قطعاً ،ستين او جز ييخدا چيه كه خداوندو من أصدق من اهللا حديثا،  فيه ريب ال القيامة يوم إلي ليجمعنّكم هو إلّا إله ال اهللا(    

  )خداست؟ از راستگوتر يكس چه و ستين آن در يشك .كند يم جمع امتيق
  گذارد. ها) صحه مي به وعدٔه او در قيامت (زنده كردن و جمع كردن انسان ،خداوند ييراستگو كه ميابي يم در ،هيآ نيا به توجه با    
   تاس نشده گفته سخن معاد ٔهانداز به يموضوع چيه ٔهدربار ،)ديتوح( يكتاپرستي از بعد ميكر قرآن در.  
 .است ديتوح از سخن نيشتريب م،يكر قرآن در يعني جمله نيا    
  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳۹

   دآي يم دست به ريز يۀآ در دقت از الؤس اول قسمت پاسخ:  
 زنـده دوبـاره را دهيپوسـ يها استخوان نيا كه ستيك:  گفت بود، كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر كه يحال در زد، يمثل ما يبرا و(    

  ).داناست يخلقت هر به او و ديآفر بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا همان بگو كند؟
   است گناهكار و متجاوز كه كند يم انكار را آن يكس تنها. كنند يم انكار را جزا روز كه ها همان ، كنندگان بيتكذ بر روز آن در يوا( يۀآ به توجه با.( 

  .كنند يم انكار را جزا روز گناهكار و متجاوز افراد كه مشوي يم متوجه
  ۱دين و زندگي  ۳درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۰

گري تبديل شده باشد، در صورتي كه انسان وابسته به جسم او باشد، بايد در دوران عمر بارها عوض شده و به شخص دي» منِ«اگر شخصيت يا   
  چنين نيست.

  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴۱
    توجه باشد. تواند نسبت به آن بي پذيرد، نمي را مي» دفع خطر احتمالي الزم است«اگر كسي قانون  
   هاي حقانيت و قطعي بودن معاد است.) ودن خداوند يكي از استداللآيۀ مذكور بيانگر حقانيت بحث معاد (راستگو ب  
  ۱دين و زندگي  ۴درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۴۲

   شود يم آغاز گريد جهان در يقيحق يزندگ و است بوده گذرا و كوتاه يخواب همچون يويدن يزندگ ون،ياله دگاهيد در.  
  : ديفرما يم  امبريپ كه گونه آن  
  ».شوند يم داريب رند،يبم كه يهنگام خوابند، در] ايدن نيا در[ مردم، انتبهوا ماتوا فإذا نيام النّاس«  
  : كند يم ديتأك آخرت يزندگ بودن يقيحق و يويدن يزندگ) بودن ارزش يب نه و( بودن ارزش كم بر گونه نيا زين قرآن  
 يسـرا و سـتين يبـاز و يسـرگرم جـز ا،يدن يزندگ نيايعلمون،  كانوا لو الحيوان لهي اآلخرة الدَّار إنَّ و لعب و هول اإلّ نياالدّ الحياة هذه ما و(  

  ).دانستند يم اگر است يقيحق يزندگ آخرت،
   معاد به اعتقاد آثار:  
  .رديگ يم فرا را يزندگ كار، و تيالفع ٔهزيانگ و نشاط و شور و شود يم باز انسان يرو به ييروشنا و ديام ٔهپنجر دگاهيد نيا با )۱    
  .است خدا راه در يفداكار ٔهآماد همواره و ندارد مرگ از يترس گريد انسان )۲    
  ۱دين و زندگي  ۳درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۳

    تعبير شده است. »روح«ما غير از بُعد جسماني، بُعد ديگري داريم كه در فرهنگ ديني، از آن به  
   كند، اما يك محور ثابـت دارد كـه بـه پشـتوانۀ آن  يابد كه اگرچه در طول زندگي حاالت گوناگون پيدا مي هركس اين را در درون خود مي

  گونه هستم. گونه بودم و اكنون اين گويد گذشته آن مي
  ۱ندگي دين و ز ۳درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴۴

    اند. ثابت بنا شده» منِ«قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پايۀ پذيرش  
   شود. اند با گذشت حدود هفت سال، تمام عناصر بدن عوض مي گفته  
  ۱دين و زندگي  ۵درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۵

   )گفتند: هنگامي كه ما مرديم  كردند و مي (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار مي(دوزخيان) پيش از اين   آنان
  )و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟

   )گناهكار است.كند كه متجاوز و  كسي آن را انكار مي تنهاكنند؛  ها كه روز جزا را انكار مي كنندگان، همان واي در آن روز بر تكذيب(  
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  ۱ انگليسي زبان ۲ درس* كاربرد : حيطه* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۴۶

 .ترين فيلمي است كه تا به حال ديدم اثر آلفرد هيچكاك ترسناك» سايكو«:  ترجمه  
را   )ترسـناك بـودن(هاي ترسناك ديگر است و يك ويژگي   با همۀ فيلمطور مشخص جمله در حال بيان مقايسۀ يك فيلم ترسناك  توضيح: به  

اين اسـت كـه صـفت مـا  ۲علت غلط بودن گزينۀ . استفاده كنيم) superlative adjective(بيشتر از همه دارد، پس بايد از صفت برترين 
  .estو  erهمراه شود، نه با  mostو  moreبخشي است و بايد با  سه

  ۱ انگليسي زبان ۲ درس* كاربرد : حيطه* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۴۷
 .آموز كالس نيست او از بقيۀ دختران در كالسش قدبلندتر است، ولي او قدبلندترين دانش:  ترجمه  
  .شود آورده اي مقايسه صفت يدبا پس است، مورد) (دو دختر آموزان دانش گروه با آموز دانش يك ميان مقايسه و داريم than اول قسمت در توضيح:  
 .در قسمت دوم مقايسه با كل هست، پس بايد از صفت برترين استفاده كنيم  
  ۱ انگليسي زبان ۲ درس* كاربرد : حيطه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۴۸

در اين دنيا زيسته است و دريافت باالترين درآمد  شود كه تا به حال ين بازيكني شناخته مي تر عنوان بزرگ ها به توسط خيلي» مسي«:  ترجمه  
 كند. اين امر را تأكيد مي

  .ها است و درآمدش با همۀ بازيكن» مِسي«داريم چون مقايسۀ  (superlative adjective)توضيح: در هر دو قسمت نياز به صفت عالي   
  ۱نگليسي زبان ا ۲مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۹

 كنند. فيتوصصحنه را  ييبايتوانند ز ! كلمات نمييا العاده چه عكس فوقترجمه:   
 ) محافظت كردن۴ ، ويران كردنبردن ني) از ب۳  كردن في) توص۲ شدن به ليتبدشدن، ) ۱  
  ۱زبان انگليسي  ۲مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰

  ترجمه:  
  A؟، لطفاًبخورم ريش شتريب يوانم كمت مي اي: آ 
  Bنمانده است يباق هم قطرهحتي يك ! دي: ببخش. 
 قطره) ۴  زي) چ۳  عي) ما۲  يخالجاي ) ۱  
  ۱زبان انگليسي  ۲مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 .ديبود روزيدشما است كه  (شخصيتي) يشخصآن ، ديكن سهيبا او مقاخود را  ديكه با يتنها شخصترجمه:   
  ه داشتنا) نگ۴  كردن سهي) مقا۳  مشاهده كردن) ۲  كردن ) انتخاب۱  
  ۱زبان انگليسي  ۲مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 ؟ميدفاع كنخود  هنياز م ميتوان چگونه ميشته باشيم، و سربازان شجاع ندا ياگر ارتش قوترجمه:   
  دادن ) مطابقت۴  كردن جادي) ا۳  چرخيدن به دور) ۲  كردن ع) دفا۱  
  ۱زبان انگليسي  ۲مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

  ترجمه:   
 Aها را بفروشد؟ آن ۀقرار است هم اي. آدارددوست  ايدر دن ياز هرچيز شيرا ب شيها : او كتاب 
  Bدارد. تياما واقعبه نظر برسد،  بيعج ديشا .: بله 
 ) ساده۴ بي) عج۳ ) مفرد۲ ي، قدرتمند) قو۱  
  ۱زبان انگليسي  ۲مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 رزرو كردم. يبه نام احمد يصورت تلفن ها را به آن روزيد ؛تحويل بگيرمرا  ميها طيام تا بل من آمدهترجمه:   
  كردن ) گزارش۴  كردن ) جفت۳  ل گرفتن، جمع كردنتحوي) ۲  كردن مي) تقس۱  
  ترجمۀCloze Test: 

 يها . در بدن انسان، سلولدهد ي را انجام ميمتفاوت وظيفۀهر نوع سلول متفاوت است و  ها وجود دارد. سلول فانواع مختلتعداد زيادي از 
در سراسر بدن كمـك  اميپ انتقالبه  يعصب يها . سلولع) ما باشندفاصلۀ پاها تا ستون فقرات (نخا به بلندي طولتوانند  كه مي ميدار يعصب
كننـد  كمك مياي كه به ما  چهيماه يها و سلول ميكنند فكر كن كه به ما كمك مي ميمغز داردر سلول كوچك  اردهايليم نيكنند. ما همچن مي

 د.نكن و زنده ماندن كمك مي نمادر بدن ما وجود دارد كه به ما در عملكرد يشتريب اريبس يها . سلولحركت كنيم
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  انواع) ۴  هاي زماني بازه) ۳  ها رهي) دا۲  ها برنامه) ۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

توضيح: با توجه به مفهوم جمله كه در آن مقايسۀ بين دو فاصله انجام شده است (فاصلۀ بين پا تا نخاع و طول بلنـدترين سـلول عصـبي) و   
  )as + adjective + asدرست است. ( ۲اين فاصله است، تنها گزينۀ هدف بيان تساوي 

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۷
  ) در نظر گرفتن۴  كردن، منتقل كردن ) حمل۳  پيامك فرستادن) ۲  دادن شي) افزا۱  
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 ترجمۀ درك مطلب: 
ظايف قلب فراهم آوردن و پمپاژ خـون از ترين و بدن انسان است. يكي از حياتي  ترين بخش هاي بدن مهم قلب انسان عالوه بر ساير ارگان

ها نقش بسيار مهمـي ماننـد ارسـال  هاي آئورت مختلفي تشكيل يافته است. مويرگ هاي بدن است. قلب خودش از دهليزها و رگ طريق رگ
باعث مشـكالت زيـادي شوند و  ها دچار لخته شدن مي كنند. بعضي اوقات اين مويرگ هاي گوناگون قلب را ايفا مي خون و اكسيژن به ماهيچه

  شوند. هاي قلب مي هاي قلبي و آسيب به بافت هاي قلبي، سكته ، نارساييآنفاركتوسبراي شخص مانند، 
هاي مختلف را دارنـد و  هاي قرمز وظيفۀ انتقال اكسيژن به اندام هاي سفيد و قرمز. سلول خون ما از دو سلول مختلف تشكيل شده، سلول

خوني موضوع ديگري است كـه  نمايند. كم ها مبارزه مي روند و با آن ها مي ها و ويروس هاي ناخوانده، باكتري بهاي سفيد به جنگ ميكرو سلول
هاي قرمز سالم كافي براي حمل ميزان الزم اكسيژن  خوني شرايطي است كه بدن شما فاقد سلول بعضي از افراد احتماالً با آن مشكل دارند. كم

  هاي بدن است. به بافت
توانند انجام دهند تا از اين ناهنجاري جلوگيري كنند؟! بر طبق نظر متخصصين قلـب  ت بعضي با خود فكر كنند كه چه كاري ميممكن اس

هاي قدرتي ممكـن  دهد، اگرچه ورزش هاي قلب را كاهش مي ورزش روزانه يكي از اين موارد است. ورزش روزانه و مرتب ريسك گرفتگي رگ
هاي روزانه است كه  تر از آن اجتناب از استرس نكتۀ بعدي (براي سالمتي قلب) خوردن غذاي سالم است و مهماست به قلب شما آسيب بزند. 

  انكار است.  غيرقابل
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

  توان نوشت چيست؟ ترجمه: بهترين عنواني كه براي متن مي  
    هاي مختلف قلب و بيماري) ۱  
  مان هاي مختلف قلب بخش) ۲  
  هاي مرتبط با آن هاي مختلف قلب و بيماري ورد قلب، بخشتوضيح در م) ۳  
  نقش عروق (قلب)) ۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  كدام مورد در متن تعريف شده است؟ ترجمه:  
  ها شاهرگ) ۴  ها مويرگ) ۳  خوني كم) ۲  آنفاركتوس) ۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  ؟نيستهاي قلبي  ها مرتبط با ناهنجاري يك از گزينه ترجمه: كدام  
  ورزش منظم) ۴  گرفتگي رگ خوني) ۳  حمله و نارسايي قلبي) ۲  كمبود اكسيژن خون) ۱  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۴ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
 ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * فصل  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۱

دقيقـاً  Aشود هرگاه متناظر با هر عضو از مجموعۀ  ) يك تابع ناميده ميBمجموعۀ  به A(از مجموعۀ  Bو  Aنكته: يك رابطه بين دو مجموعۀ   
 را بتوان نظير يا مربوط كرد. Bيك عضو از مجموعۀ 

مرتبي نمايش دهيم در صورتي ايـن رابطـه تـابع اسـت كـه هـيچ دو  صورت جدولي و زوج متغير مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   
هاي دوم نيـز  هاي اول برابر باشند بايد مؤلفه مرتب مؤلفه يزي با مؤلفۀ اول برابر در آن وجود نداشته باشد، يعني اگر در دو زوجمرتب متما زوج

  برابر باشند.
ك دقيقـاً يـ Aرا با نمودار پيكاني نمايش دهيم در صورتي اين رابطه تابع است كه از هـر عضـو  Bبه مجموعۀ  Aنكته: اگر رابطه از مجموعۀ   

  پيكان خارج شود.
شوند اين نمـودار را  ها رسم ميyنكته: اگر نمودار مختصاتي يك رابطه رسم شود در صورتي اين رابطه تابع است كه خطوطي كه موازي محور   

  حداكثر در يك نقطه قطع كنند.
شده باشد، پس با توجه بـه نكـات بـاال  به ازاي هر نويسنده، فقط يك كتاب وجود ندارد، زيرا ممكن است يك نويسنده چندين كتاب نوشته  

  ها بيانگر يك تابع است. هايش را نسبت دهد، تابع نيست. ساير گزينه اي كه به هر نويسنده كتاب رابطه
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲

a)مرتب  نكته: دو زوج   ,b) و(c ,d)  زماني با هم برابرند كهa c  وb d. 
  با توجه به نكتۀ فوق داريم:  

  
     
      

x y ( )
( x , y ) (y , )

y y y

2 1 2 1
2 1 5 6 2 4

5 6 4 5 10 2
   

  ) داريم:۱در معادلۀ ( yگذاري مقدار  با جاي  

x x      
12 1 2 2 0 2   

xyبنابراين:     1   
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۳

دقيقـاً  Aشود هرگاه متناظر با هر عضو از مجموعۀ  ) يك تابع ناميده ميBبه مجموعۀ  A(از مجموعۀ  Bو  Aنكته: يك رابطه بين دو مجموعۀ   
 نظير يا مربوط كرد. را بتوان Bيك عضو از مجموعۀ 

شوند اين نمـودار را  ها رسم ميyنكته: اگر نمودار مختصاتي يك رابطه رسم شود در صورتي اين رابطه تابع است كه خطوطي كه موازي محور   
  حداكثر در يك نقطه قطع كنند.

  شمار نقطه حذف كرد تا رابطه به تابع تبديل شود. بايد بي ۱در گزينۀ   
  شده تابع گردد. نقطه بايد حذف شوند تا رابطۀ داده ۲، حداقل ۴و  ۳هاي  در گزينه  
  شود. فقط با حذف يك نقطه رابطه به تابع تبديل مي ۲ولي در گزينۀ   
  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۴

توان يك دستگاه در نظر  دهد تا آن را به خروجي تبديل كند. تابع را مي ودي انجام مينكته: ضابطۀ يك تابع عملياتي است كه تابع بر روي ور  
 دهد: كند و نتيجه را در خروجي (برد) قرار مي گيرد، ضابطۀ تابع را روي آن اعمال مي (دامنه) را مي xگرفت كه ورودي 

Â]»oi IÄ joMÁj»n» IÄ ¾¹¶Hj
x f (x) y    

  گذاري كنيم. هاي اول (دامنه) را در ضابطۀ تابع جاي ي است ورودي يا مؤلفهنكته: براي محاسبۀ مقدار تابع يا برد كاف  

3شده ابتدا  با توجه به دستگاه داده  
  برابر است با: fشود، پس خروجي تابع  مي fوارد تابع  2

f ( )    
3 94 1 82 4   

  برابر است با: gتابع  شود، بنابراين خروجي مي gوارد تابع  ۸اكنون عدد   
g( )      8 8 1 1 9 1 2   
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 ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * فصل  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵

fنويسيم  مي Bبه مجموعۀ  Aاز مجموعۀ  fنكته: براي نمايش تابعي چون    : A B
y f (x)


 

yكه   f(x)  ضابطۀ تابع راf  وA  را دامنۀ تابعf  در

  گيريم. نظر مي
  گذاري كنيم. هاي اول (دامنه) را در ضابطۀ تابع جاي نكته: براي محاسبۀ مقدار تابع يا برد كافي است ورودي يا مؤلفه  
  كنيم: دهيم و برد تابع را حساب مي قرار مي xجاي  مقادير دامنه را به  

f (x) x 22 1   

ÍMIU joM f

f ( ) ( )

f ( )
R , ,

f ( )

f ( )

     



     
   

     


   


21 2 1 1 3

1 2 1 1 3 33 5 22 2 2 1 5
1 1 32 12 4 2

   

     كنيم: اكنون مجموع اعضاي برد تابع را محاسبه مي    
3 193 5 2 2   

  شود. فقط يك بار نوشته مي ۳شود به همين جهت عدد  دقت داريم كه در مجموعه اعضاي تكراري حذف مي  
  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

دقيقـاً  Aشود هرگاه متناظر با هر عضو از مجموعۀ  ) يك تابع ناميده ميBبه مجموعۀ  A(از مجموعۀ  Bو  Aنكته: يك رابطه بين دو مجموعۀ   
 را بتوان نظير يا مربوط كرد. Bيك عضو از مجموعۀ 

  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  
: ۱گزينۀ    ( , ) , ( , ) ,( , )5 2 7 1 4   عضو دارد. ۳عضو و برد آن نيز  ۳تابعي است كه دامنۀ آن  3
صورت  اش كل اعداد حقيقي است و برد آن فقط به : تابعي كه رسم شده دامنه۲گزينۀ    2 .است  

  
  
  
  

ازاي هر عضو دامنه فقط يك عضو از برد  د، زيرا بايد بهتوان تابعي مشخص كرد كه تعداد اعضاي دامنۀ آن از اعضاي برد كمتر باش : نمي۳گزينۀ   
به آن نسبت داده شود و به اين ترتيب اگر اعضاي برد بيشتر باشند معلوم است كه به يك عضو دامنه، تعداد بيش از يك عضو از اعضاي بـرد 

  اند. نسبت داده شده
  نيز كل اعداد حقيقي است.اش كل اعداد حقيقي و برد آن  : تابعي كه رسم شده دامنه۴گزينۀ   

  
  
  
  

  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷

yصورت  هاي به نكته: رابطه   ax b  واقع ارتباط مشخصـي بـين ها كه نمودار آن يك خط است در  هاي خطي گويند. اين رابطه را رابطهx 
اي روي معادلۀ يك رابطۀ خطي صدق كند به  (مؤلفۀ دوم) نقاطي است كه روي اين خط قرار دارند، بنابراين اگر مختصات نقطه y(مؤلفۀ اول) و 

 اين معني است كه آن نقطه روي اين خط واقع است وبرعكس.
yرابطۀ خطي    x 2   شود، پس: كه اگر مؤلفۀ اول را دو برابر كرده و يك واحد به آن اضافه كنيم، حاصل مؤلفۀ دوم مي به اين معني است 1

h( , h ) 1 2 12   

hy x ( ) h h h h             2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 42   

  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * فصل  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸
مرتبط شود. در اين صورت حداكثر تعـداد  Bبه يكي از عضوهاي مجموعۀ  Aدهد كه از هر عضو مجموعۀ  ي رخ ميحداكثر تعداد عضوها زمان  

عضو است. البته دقت كنيد كه ممكن است توابع مختلفي بتـوان نوشـت، ولـي  ۴مرتب نوشته شود برابر  صورت زوج اعضاي اين تابع وقتي به
  بيشتر نخواهد شد. ۴حداكثر تعداد اعضا از 

x

y

2

x

y
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  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۹
مرتبي نمايش دهيم در صورتي ايـن رابطـه تـابع اسـت كـه هـيچ دو  صورت جدولي و زوج متغير مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   

هاي دوم نيـز  هاي اول برابر باشند بايد مؤلفه مرتب مؤلفه شته باشد، يعني اگر در دو زوجمرتب متمايزي با مؤلفۀ اول برابر در آن وجود ندا زوج
 برابر باشند.

)مرتب  با توجه به نكته، دو زوج   , x x)22  و( , )2   ها برابر باشند: باشند، بنابراين بايد مؤلفۀ دوم آن هستند كه داراي مؤلفۀ اول برابر مي fعضو  2
x

x x x x (x )(x )
x


             
2 2 12 2 0 1 2 0 2   

)مرتب  قرار دهيم دو زوج -۲عدد  xجاي  به fاگر در تابع    , )2 )و  3 , )2 xتابع نيست، پس فقط  fشوند كه در اين صورت  مي fعضو  5  1 
  قبول است. قابل

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۷۰

fنويسيم  مي Bبه مجموعۀ  Aاز مجموعۀ  fنكته: براي نمايش تابعي چون    : A B
y f (x)


 

yكه   f(x)  را ضابطۀ تابعf  وA  را دامنۀ تابعf  در

 گيريم. نظر مي
  گذاري كنيم. هاي اول (دامنه) را در ضابطۀ تابع جاي اي محاسبۀ مقدار تابع يا برد كافي است ورودي يا مؤلفهنكته: بر  
  است و داريم:  عضو دامنه -۲بينيم كه عدد  با توجه به دامنه مي  

f ( )   
   

  
2 1 1 12 2 2 4 4   

)مرتب  زوج   , )
12   است و داريم:  امنهعضو د ۱عضو تابع است. از طرفي  4

f ( )   

21 21   

bشود  بايد عضو برد باشد كه با ديدن اعضاي برد معلوم مي -۲بنابراين     2.  
a)مرتب  شود كه زوج با توجه به اعداد باقي مانده در دامنه و برد معلوم مي   ,   عضو تابع است. پس: 0(

af (a) a a
a


        


10 0 1 0 12   

aبنابراين:    b  3   
  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * فصل  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۱

 نمايش دهيم، داريم: xفرم رياضي بنويسيم. اگر عدد حقيقي موردنظر را با  شده را بايد به عبارت داده  

f (x) (x )  32 4   
xازاي  اكنون مقدار تابع را به      آوريم: دست مي به 3

f ( ) ( ) ( )      33 2 3 4 2 1 2   
  

  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * فصل  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۲

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك هاي معادله و مخرج ه به خاصيتهاي گويا، ابتدا با توج نكته: براي حل معادالت شامل عبارت  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)شرط اينكه  آيد. به مي  P(x)، وقتي معادله جواب دارد كه 0  قبول هسـتند كـه  هايي قابل هاي اين معادله آن است. از بين جواب 0

P(x)ر مخرج كس
Q(x)

 را صفر نكنند. 

axهاي معادلۀ  نكته: مجموع جواب   bx c  2 bبرابر  0
a

 .است  

xگيريم: (دقت كنيد كه  مشترك مي ابتدا همۀ عبارات را به يك طرف تساوي منتقل كرده و مخرج   (x )(x )   2 4 2 2(  
x x (x )(x ) ( x )(x ) x x ( x x )
x x (x )(x ) (x )(x )x

x x x x

             
      

     

        

2 2
2

2 2

11 3 2 3 11 3 2 2 3 2 11 5 6 2 7 60 0 02 2 2 2 2 24
12 11 0 12 11 0

   

معادلۀ فوق داراي دو جواب است (زيرا     كننـد) بنـابراين هـر دو جـواب  در معادلۀ فوق صدق نمي -۲و  ۲نيست ( -۲و  ۲كدام  ) و هيچ0
  ه برابر است با:  شد ها با توجه به نكات گفته قبول بوده و مجموع آن قابل

b ( )
a

 
  

12 121   
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  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳
توان يك دستگاه در نظر  دهد تا آن را به خروجي تبديل كند. تابع را مي نكته: ضابطۀ يك تابع عملياتي است كه تابع بر روي ورودي انجام مي  

 دهد: كند و نتيجه را در خروجي (برد) قرار مي ضابطۀ تابع را روي آن اعمال ميگيرد،  (دامنه) را مي xگرفت كه ورودي 

Â]»oi IÄ joMÁj»n» IÄ ¾¹¶Hj
x f (x) y    

  گذاري كنيم. هاي اول (دامنه) را در ضابطۀ تابع جاي نكته: براي محاسبۀ مقدار تابع يا برد كافي است ورودي يا مؤلفه  
  كنيم و داريم: را محاسبه مي aابتدا مقدا   

x af (x)
x



 2   

af ( ) a a
        


33 4 4 3 4 13 2   

xfصورت  بنابراين ضابطۀ تابع به   (x)
x





1
fشود و اكنون  تبديل مي 2 (a) يعني ،f ( )1 كنيم، داريم: را محاسبه مي  

f ( )  
  

 
1 11 01 2   

  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۱نۀ پاسخ: گزي -۷۴
گرم نقـره بـه آن  ۱۰۰شود. پس از ذوب كردن گلدان،  مي x4و وزن گلدان برابر  x3در نظر بگيريم، وزن نقره برابر  xاگر وزن مس خالص را   

xبنابراين وزن نقره اضافه شده،  3 x4و وزن گلدان جديد  100 4شوند.  مي 100
 وزن گلدان را نقره تشكيل داده است، پس: 5

x x x x
x


      


3 100 4 15 500 16 400 1004 100 5   

  .گرم بوده است ۴۰۰گرم و وزن گلدان اوليه  ۱۰۰بنابراين وزن مس اوليه   
  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

xازاي  اي به نكته: اگر معادله   a  به يك تساوي عددي تبديل شود آنگاهx a نامند و برعكس. را جواب معادله يا ريشۀ معادله مي 

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك هاي معادله و مخرج هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت : براي حل معادالت شامل عبارتنكته  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)شرط اينكه  آيد. به مي  P(x)، وقتي معادله جواب دارد كه 0  قبول هسـتند كـه  هايي قابل هاي اين معادله آن باست. از بين جوا 0

P(x)مخرج كسر 
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  x    كند: هاي معادله است، پس در معادله صدق مي يكي از جواب 1
a a a
     

1 0 1 0 13 4   

  باشد: رو مي صورت روبه بنابراين معادله به  
x x (x ) x
x x x x
   

  
   

1 1 1 1
2 2 2 2 2 2   

  آوريم: دست مي حال معادله را حل كرده و جواب ديگر را به  
      

   
   


             

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

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

x

1 1 1 2 2 1 20 02 2 2 2 2 2
11 2 2 2 0 1 0 0

   

  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   

 
  اقتصاد ۴ درسمشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۶

 ما به تا كند مي رها را دنياي واقعي جزئيات از بسياري كه دارد وجود الگوهايي هم اقتصاد در است؛ پيچيده تيواقعي از ساده نمايشي الف) الگو  
 .شويم متمركز دارد، اهميت آنچه بر كند كمك

 در كشـور كيـ هاي بده_ بستان از بهتري درك تا دهد مي اجازه كه است اقتصادي الگوهاي اين از يكي )PPF(توليد  امكانات مرز ب) الگوي  
  .كنيم پيدا كمياب، منابع از استفاده
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  اقتصاد ۴ درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۷۷
 منـابع، از كـه بخشـي اسـت نيـاز صـرفاً و هستند دسترسي قابل نيز موجود منابع با كه هستند نقاطي توليد، امكانات مرز منحني زير نقاط  

  .هستند درست ها گزينه ساير. شوند گذاشته استفاده  غيرقابل
  بيشتر كردن منابع نقاط خارج منحني   
  استفاده نكردن از برخي منابع نقاط داخل منحني   
  اقتصاد ۴ درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۷۸

 Aافزايش نخواهد يافت، اما كـاالي  Bكاالي  نقطه، اين در كه بينيم مي شد؟ دخواه توليد بيشتر ميزان چه A كاالي H كه در نقطۀ ديد بايد ابتدا،  
  رسد بنابراين مقدار افزايش مساوي است با: واحد مي ۷۲۰واحد به  ۴۸۰از 

  واحد  ۷۲۰واحد   ۴۸۰ ۲۴۰واحد 
  ر افزايش منابع نياز است:چه مقدا Aواحد بيشتر از كاالي  ۲۴۰كاال، براي  واحد هر توليد هزينۀ مطابق كه ديد بايد حال  

  Aتومان هزينۀ هر واحد از كاالي   ۴۰۰,۰۰۰واحد كاالي بيشتر   ۲۴۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰يا تومان  ۹۶ميليون تومان   
  اقتصاد ۴ درسمشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۷۹

  :ها گزينه الف) بررسي  
  .) درست هستند۴ و ۱    
 .اند نشده فعال و درستي، استفاده شكل به صرفاً نداريم، در منابع كمبودي و دارد وجود كافي ميزان به منابع ،ناكارايي شرايط ) در۳ و ۲    
 جامعـه بـراي و نظـر كـرد صرف خدمات و كاالها ساير توليد از بايد آن توليد براي اما است، مجاني آموزان دانش براي اگرچه مجاني ب) ناهار  

  .نيست رايگان نابراينب دارد فرصت هزينۀ
  اقتصاد ۴ درسمشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۰

  ها:  گزينه بررسي  
 ديگـري كـاالي از بايـد قطعاً مقابل ولي در شود، بيشتر كاال يك توليد ميزان كه شود مي باعث توليد امكانات مرز منحني روي حركتي ) هر۱  

 .دارد فرصت هزينۀ حركتي هر اين،بنابر شود توليد كمتر
  با: است مساوي آن درآمد كه كرد توليد اسلحه ۵۳۰توان  مي شود، داده اختصاص اسلحه به منابع تمامي ) اگر۲  

  دالر قيمت هر واحد اسلحه  ۱۴واحد تعداد اسلحه توليدي   ۵۳۰ ۷,۴۲۰دالر 
  با: است آن مساوي درآمد كه شد خواهد توليد غذايي منابع واحد ۶۰۰شود،  داده اختصاص غذايي مواد توليد به منابع تمامي اگر  

  دالر قيمت هر واحد مواد غذايي  ۱۲واحد تعداد مواد غذايي توليدي   ۶۰۰ ۷,۲۰۰دالر 
 .است بيشتر اسلحه، از حاصل درآمد كنيد مي مشاهده كه همانطور  
 ايـن ارزش و شد توليد خواهد كمتر واحد ۳۰۰ و رسد مي واحد ۱۰۰ به واحد ۴۰۰ زا غذايي مواد توليد ، ميزان»ج«به  »پ«نقطۀ  از حركت ) با۳  

  با: است مساوي فرصت هزينۀ
  دالر قيمت هر واحد مواد غذايي  ۱۲رفته  واحد تعداد مواد غذايي ازدست  ۳۰۰ ۳,۶۰۰دالر 

  با: است مساوي »ث«نقطۀ  در توليدكننده ) درآمد۴  
  دالر قيمت هر واحد اسلحه  ۱۴واحد اسلحه   ۳۱۰ ۴,۳۴۰درآمد حاصل از فروش اسلحه 

  دالر قيمت هر واحد مواد غذايي  ۱۲واحد اسلحه   ۲۰۰ ۲,۴۰۰درآمد حاصل از فروش مواد غذايي 
  مجموع درآمد دالر   ۴,۳۴۰دالر   ۲,۴۰۰ ۶,۷۴۰دالر 

   است: نقطه ينا توليد هاي هزينه و درآمد مقدار تفاضل با مساوي »ث«نقطۀ  در سود ميزان  
  »ث«دالر درآمد در نقطۀ   ۶,۷۴۰ »ث«دالر هزينۀ توليد در نقطۀ   ۵,۰۰۰ ۱,۷۴۰ »ث«دالر ميزان سود در نقطۀ 

  اقتصاد ۵ درسمشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۱
  توجه: خانوار فروشندٔه منابع توليد و بنگاه فروشندٔه كاالها و خدمات است.  
  اقتصاد ۵ درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۲

  .است توليدي هاي وظيفۀ بنگاه خدمات و كاال ارائۀ آن؛ كنندگان ارائه نه هستند خدمات و كاال خريداران خانوارها )۱: ها گزينه الف) بررسي  
  فروشندٔه كاال و خدمات: بنگاه  
  خريدار كاال و خدمات: خانوار  
  فروشندٔه عوامل توليد: خانوار  
  خريدار كاال و خدمات: بنگاه  
  .) درست هستند۴ و ۲  
 .كنند مي اجاره يا خريده ايشان از را عوامل توليد و فروخته خانوارها به را خدمات و كاال توليدي، هاي ) بنگاه۳  
 بـازار در مبـادالت. شـود اطالق مي ممكن هر جاي در چيزي نفروشندگا و خريداران مجموعۀ به بازار دارد؛ اقتصاد در خاصي معناي ب) بازار  

 يا و دهيد سفارش ميز پشت و تلفن با است شما ممكن. گيرد صورت اينترنت در و مجازي صورت به و نباشد حقيقي و حضوري است ممكن
  .اند فروشنده اه بنگاه و خريدار خدمات، خانوارها و كاالها بازار در. كنيد اينترنتي خريد اينترنت، شبكۀ با
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  اقتصاد ۵ درسمشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: استدالل *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۳
 بيشتر كااليي تقاضاي شود. هرچه ميزان مي كيفيت بي حبوبات تقاضاي كاهش و مرغوب حبوبات تقاضاي افزايش به منجر درآمد الف) افزايش  

 .رود مي سمت چپ به بيشتر شود كمتر هرچه و رود مي راست سمت به بيشتر آن تقاضاي نقطۀ شود،
 صـورت ايـن در. يابـد افزايش مي مكمل كاالي عنوان به نيز قند تقاضاي آن تبع به و شده قند تقاضاي افزايش موجب چاي، قيمت ب) كاهش  

چراكـه  كـرد نخواهـد حركتي عمودي صورت به كه كنيد دقت اما كند، مي حركت افقي صورت به و رفت خواهد راست سمت به تقاضا نقطۀ
 دليل كاهش كاالي مكمل) به(كند.  با وجود ثبات قيمت، ميزان تقاضا افزايش پيدا مي ، يعنياست ثابت قند قيمت

  .مقدار است دهندٔه نشان افقي خط و قيمت دهندٔه نشان عمودي خط تقاضا، و عرضه منحني در كه باشيد داشته خاطر به  
  اقتصاد ۵ درس* متوسط * حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال:  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۴

 ميزان آن، ميزان كه رو است روبه تقاضا مازاد يا عرضه كمبود با بازار بنابراين است كمتر تومان) ۲۰۰۰( تعادلي قيمت از تومان ۱۵۰۰ الف) قيمت  
  است: قيمت اين در تقاضا و عرضه تفاضل

 توجه: مازاد تقاضا، همان كمبود عرضه است.   
  واحد تقاضا  ۹ واحد عرضه  ۳كمبود عرضه يا مازاد تقاضا  واحد ۶

 بود، كنيم: كمتر كههركدام  تقاضا، يا عرضه ضربدر را قيمت بايد مشخص، قيمتي در توليدكننده درآمد محاسبۀ ب) براي  
  واحد تقاضا  ۴تومان   ۲,۵۰۰تومان  ۱۰,۰۰۰يا  ۱۰هزار تومان   

 درآمـد . ميـزانEنقطـۀ  يعنـي اسـت تقاضا و عرضه منحني دو تالقي محل كه است تعادلي نقطۀ در شههمي توليدكننده، درآمد ج) حداكثر  
  تعادلي:  مقدار ضربدر تعادلي قيمت با است مساوي نقطه اين در توليدكننده

 واحد مقدار تعادلي  ۶تومان قيمت تعادلي   ۲,۰۰۰تومان  ۱۲,۰۰۰يا  ۱۲هزار تومان 
  يابد. افزايش تومان ۱,۵۰۰ بايد قيمت تعادل، به رسيدن براي پس است، ومانت ۲,۰۰۰ تعادلي د) قيمت  
  اقتصاد  ۵ درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۵

  ها: الف) بررسي گزينه  
  ) درست هستند.۳ و ۲، ۱    
 ند.شو مي عرضۀ محصوالت افزايش باعث توليد، هاي هزينه كاهش با ) اختراعات۴  
 درست هستند. ۳ و ۲هاي  گزينه نادرست و ۴ و ۱ هاي گزينه »ب« بخش در بنابراين است؛ تقاضا مازاد يا عرضه كمبود شرايط در قيمت افزايش ب)  
 است. برابر تقاضا و عرضه چراكه ميزان بفروشد را توليدشده كاالهاي تمام تواند مي تعادلي قيمت در ج) توليدكننده  
 عرضـه، از تقاضـا چراكه بفروشد را است كرده عرضه و توليد چه آن هر نيز تعادلي قيمت از كمتر هاي قيمت در تواند مي يو اين بر عالوه    

  است. بيشتر
  اقتصاد ۵ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۸۶

  كنيم: بود كمتر كه هركدام تقاضا، يا عرضه ضربدر را قيمت بايد درآمد، محاسبۀ براي كه شود محاسبه دالر ۳۰۰ قيمت در توليدكننده درآمد بايد ابتدا  
  تقاضا مقدار كيلو  ۴۰۰ كاال قيمت دالر  ۳۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ توليدكننده درآمد دالر

 كاال آن عرضۀ مقدار رد ضرب بايد كاال هر توليد هزينۀ توليد، هاي هزينه محاسبۀ براي كه كنيد دقت شود، محاسبه توليد هاي هزينه بايد حال  
  است: شده توليد هاي هزينه آن براي كاال، نرفتن يا رفتن فروش به از فارغ چراكه شود؛

  كاال هر توليد هزينۀ دالر  ۲۰۰ عرضه مقدار كيلو  ۸۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ توليد يها هزينه مجموع دالر
  با: است مساوي آن ميزان كه است شده زيان و ضرر دچار توليدكننده توليد، هاي هزينه بودن بيشتر به توجه با  

   توليدكننده درآمد دالر  ۱۲۰,۰۰۰ توليد هاي هزينه دالر ۴۰,۰۰۰  ۱۶۰,۰۰۰ زيان و ضرر دالر
  اقتصاد ۶ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۸۷

 آورد. وجود به اقتصاد براي اي بهينه هاي تخصيص تواند مي خود، درست كردعمل با دولت .است دولت آن كه است داور يك نيازمند اقتصاد بازي الف)  
 استعمال هاي زيان به مردم سازي آگاه راه از يكي، كنند. كم را سيگار مصرف و تقاضا مقدار راه، دو از كنند مي تالش معموالً گذاران سياست ب)  

 آن. رب ماليات وضع طريق از آن قيمت بردن باال با ديگري و سيگار
 بـراي را الزم مجوزهـاي كـه اسـت آن اول، گام شويد. فعاليت وارد عمالً خواهيد مي و ايد كرده طراحي را وكاري كسب شركت كنيد فرض ج)  

  كند. نظارت شما، كار  به دولت كه دهيد مي اجازه مجوزها گرفتن با شما بگيريد. دولت از خود اقتصادي فعاليت
  اقتصاد ۶ درس * دانش حيطه: * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۸۸

  بخشد. مي بهبود را مبادالت و فروش و خريد امنيت مالكيت، حقوق اجراي و تعريف با دولت  
  اقتصاد ۶ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۸۹

  نادرست: هاي گزينه بررسي  
 شود. مي انجام بازار عملكرد بهبود ظيفۀو راستاي در مقررات و قوانين اجراي الف)  
 كند. تأييد را محصوالت كيفيت عدم يا كيفيت دارد وظيفه استاندارد سازمان د)  
 كمتـر نيـز كـاال عرضۀ مقدار شود بيشتر توليد هاي هزينه هرچه دارد؛ ارتباط آن عرضۀ با معكوس يا منفي صورت به كاال يك توليد هزينۀ )ه  

 شد. خواهد
  نيستند. كافي منابع آنكه نه شود نمي استفاده كارا شكل به موجود امكانات و منابع از كه معناست اين به توليد امكانات مرز منحني زير نقاط و)  
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  اقتصاد ۶ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۹۰
 نادرست: هاي گزينه بررسي  
 گيرد. مي ماليات مقابل در و داده ايشان به را خدمات و كاال برخي بلكه كند نمي دريافت خدماتي و كاال خانوارهاي، از دولت )۱  
 توليدي. هاي بنگاه نه شود مي تأمين خانوارها توسط توليد، عوامل بازار )۳  
  شود. مي تأمين دولت طريق از هم و آن بازار از هم خانوارها موردنياز خدمات و كاال )۴  

 
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۱

  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. هخامنشيان دورٔه به مربوط باستان فارسي و است پارسي يا فارسي اسالم از پيش ايرانيان زبان :۱ گزينۀ  
  درآمد. نگارش به ساسانيان دورٔه در اوستا كتاب :۲ گزينۀ  
  شوند. مي تقسيم نو فارسي و ميانه فارسي باستان، فارسي دستۀ سه به ايراني هاي زبان تاريخي نظر از :۳ گزينۀ  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۲

  اند. شده فراوان تغييرات دچار نيز ها ترجمه اين  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۳

  است. دري زبان به مربوط ۳ گزينۀ  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۴

  ها: گزينه ساير بررسي  
  شود. مي مشاهده نخست قرن سه آثار در عربي و پهلوي فارسي، هاي زبان :۱ گزينۀ  
  بودند. ادب و فضل صاحب ساماني اميران از بعضي :۳ گزينۀ  
  است. غزنويان حكومت به مربوط عبارت :۴ گزينۀ  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۵
  ۱ يادب نفنو و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  موارد: بررسي  
  كند. بيان ،رسد مي خاطرش به كه گونه همان را خود خيال و فكر تا كوشد مي شاعر است. كالم رواني و فكر سادگي دوره اين شعر هاي ويژگي از الف)  
  رسيد. اوج به سلجوقيان دورٔه در ولي آمد، وجود به دوره اين در اندرزي و حكمي شعر ج)  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس  * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۷

 پيـدا بيشـتري خوانندگان اسالم دنياي سرتاسر در بتوانند تا نويسند مي عربي به را خود آثار ضرورت به ايراني دانشمندان دوره اين آغاز در  
  كنند.

  ۱ يادب فنون و لومع ۴درس  * دانش :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۸
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  شود. نمي آغاز مصوّت با اي واژه هيچ فارسي، زبان در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  شود. مي حذف بيايد، بلند مصوت از پس ساكن صورت به اگر »ن« اجو كه باشيد داشته توجه نكته:  
   يي  وا نانْ   لي  مو مع       رانْ تي كش     

  ها: گزينه ساير بررسي  
/ :۱ گزينۀ   /          
/ :۳ گزينۀ   /          
/ :۴ گزينۀ   /           
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۱

 تعـداد بـا نآ هجاهاي تعداد و است شعر كردن هجي راه بهترين سؤال اين حل براي پس كمتر)، نه بيشتر، (نه دارد مصوت يك هجا هر نكته:  
  است. برابر آن مصوت

  ها: گزينه ساير بررسي  
  مصوت ۱۶ :۱ گزينۀ  
  مصوت ۱۲ :۲ گزينۀ  
  مصوت ۱۴ :۳ گزينۀ  
  مصوت ۱۶ :۴ گزينۀ  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۲
  »بت -گفتي« »:ُـ« كوتاه مصوت »/از« »:َـ« كوتاه مصوت »/بدوز -ديده -كه -اي« »:ِـ« كوتاه مصوت  
  »بدوز -رويان« »:و« بلند مصوت »/رويان -ديدار« »:ا« بلند مصوت »/ديدار -ديده -گفتي« »:ي« بلند مصوت  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. »ا« بلند مصوت فاقد :۱ گزينۀ  
  است. »و« بلند مصوت فاقد :۳ گزينۀ  
  ت.اس »و« بلند مصوت فاقد :۴ گزينۀ  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۳
  شود. مي تبديل بلند هجاي به باشد كشيده يا كوتاه اگر و است بلند همواره مصراع، پاياني هجاي نكته:  

) مرگ )     بازيچه( )      ماه  ( )  ( ) شمشاد( )    ( ) 

  هستند. صورت اين به نيز ۳ گزينۀ در »يرازهش« و »دوست« ،»معجزه« و ۲ گزينۀ در »اكتشافات« ،۱ گزينۀ در »چشمه« و »مست« كلمات  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۴

  زانْ  خَ  يِ   فا  َج  نَد  ُك  مُل  حَم  تَ   ت رَخ  دِ  هَر  نَ
      كشيده هجاي                   ن« حذف« 
بلند) (هجاي                          

  ها: گزينه ساير بررسي  
 بلند) هجاي»(ن« حذف   بلند) هجاي»(ن« حذف                
                              
  ران  وا  سَ  هِ  شا  آنْ  مُ  دَ  تا  رس  فِ  مِ  نا  صد :۱ گزينۀ
                             

  

 بلند) هجاي»(ن« حذف                    
                              
  وان  رَ  ام  دِ  كر  عا  دُ  رِ  تي  ِن  را  كَ  هر  از :۳ گزينۀ
  

  

                            
  يا  دُن تِ  وَ  رُو  مُ  بي  بِ  با  اَر  رِ  دَ  بر :۴ گزينۀ
                           

  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۵
  ها: گزينه ساير بررسي  

  زد  ار  مي  نِ  سر  يك  هانْ  َج  دن  بر  سر  بِ  غم  با  مي  دَ :۱ ينۀگز
  ها  ل  صي  تف  ها  ل  ما  اج  خن  سُ  شد  ني  مع  لِ  اه  بر :۲ گزينۀ
          رد  دا  َن  سر  اف  بِ  جت  حا  د  شي  خُر  كِ :۳ گزينۀ

  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۶
  كرد. برابر دو را آن و شمرد را مصراع يك هاي ركن توان مي برابرند، هم با هجايي الگوي نظر از بيت يك مصراع دو هر كه آنجايي از نكته:  

  عمر  غِ  با  در  كِ  يا  دن  بِ  دل  ده  مَ
 ۴ مصراع اين در ركن  دارد. ركن ۸ بيت  

                      
  ها: گزينه يرسا بررسي  

  يين  تع  تِ  گش  تي  وق  ر  كا  هر  لي  بَ :۱ گزينۀ
 ۳ مصراع اين در ركن  ۶ بيت در ركن                          

  

 يافت  نَ  رَه خش  رُ  نِ حس  در  چُ  ل  عق :۲ گزينۀ
 ۳ مصراع اين در ركن  ۶ بيت در ركن                          

  

  مند  كَ  بِ  دن  گر  يِ   رِ  چا  بي  نِ  مَ :۴ گزينۀ
 ۳ مصراع اين در ركن  ۶ بيت در ركن                          

  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۷
 گير  ر شي  دِ شي  خُر  كِ  لِ  حم  د  تن  هِ  شا  آنْ

 شود. مي تبديل بلند هجاي به كشيده هجاي  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :طهحي * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۸
 :۱ گزينۀ هجايي الگوي                 
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۹
  ها: گزينه ساير بررسي  
 :۱ گزينۀ              
 :۲ گزينۀ               
 :۴ گزينۀ                
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۰

  ابيات: هجايي الگوي  
/ الف)   / /               
/ ب)   / /                
/ ج)   / /            
/ د)   / /                

 
 ۱ تاريخ ۳ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۱

 تصادفي صورت به نيز كرمان استان در جيرفت عظيم تمدن و زنجان نمكي مردان مانند ايران عزيزمان كشور تاريخي بناهاي و آثار از تعدادي  
 اند. شده فكش

 ۱ تاريخ ۳ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۲
 را شـده كشـف باسـتاني بناهـاي يـا آثار شناسان باستان مرحله، اين در است. اطالعات تنظيم و استخراج شناسان باستان كار مرحلۀ آخرين  

 كنند. مي بررسي ربردهايشانكا نيز و ها آن در كاررفته به مصالح و قدمت لحاظ به
 ۱ تاريخ ۳ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۳
  شود. مي گرفته كمك شناسي زمين و شناسي گياه فيزيك، شيمي، چون هايي دانش از آرگون -پتاسيم روش در  
 ۱ تاريخ ۳ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۴
 است. شناسي باستان فوايد به مربوط عبارت  
 ۱ تاريخ ۴ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۵
 ميـؤه و گياهـان خوردني بقاياي آوري جمع به زنان و رفتند مي شكار به كوچك هاي دسته در مردان درازي ساليان خوراك، گردآوري دورٔه در  

 پرداختند. مي درختان
 ۱ تاريخ ۴ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۶
   هستند. صحيح »ج« و »ب« موارد تنها  
  كردند. مي استفاده ابزار ساختن براي آن از نخستين هاي انسان كه بود اي ماده ترين اصلي سنگ، الف: مورد صحيح صورت  
 است. شناسي باستان هاي كاوش بر متكي تاريخ، از پيش دورٔه از ما آگاهي »:د« مورد صحيح صورت  
 ۱ تاريخ ۴ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۷
 است. عراق كنوني كشور در فرات و دجله رود دو ميان هاي سرزمين معناي به رودان ميان يا النهرين بين  
 ۱ تاريخ ۴ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۸
 آثـار حـاوي ها لوح اين از بعضي است. آنان به متعلق جهان هاي نوشته نخستين و بودند خط مخترع سومريان شناسان، باستان برخي گمان به  

 است. گيگلمش افسانۀ مانند بلند، ادبي
 ۱ تاريخ ۴ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۹
 است. حمورابي اقدامات جمله از دوم مورد تنها  
 ۱ تاريخ ۴ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۰
  كردند. دعوت يگانه خداي پرستش به را مصر مردم جديد امپراتوري دوران در بسيار احتمال به نيز  موسي حضرت و  يوسف حضرت  
 ۱ تاريخ ۵ درس * دانش حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۱
 است. آمده دست به منطقه آن در نساجي و سفالگري صنعت رواج از هايي نشانه همچنين و بود متكي كشاورزي به سند تمدن  
 ۱ تاريخ ۵ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۲
 درآوردن اطاعـت بـه بـا او برداشـت. شورش به سر يونانيان ضد بر چندراگوپتا، نام به هندي فرماندهان از يكي اسكندر، مرگ خبر شارانت با  

 گذاشت. بنيان را موريا سلسلۀ هند، شمال محلي حاكمان از شماري
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 ۱ تاريخ ۵ درس * دانش حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۳
 از اي گسـترده شـبكۀ و كـرد نوسازي رو مالياتي و اداري تشكيالت چين، سرزمين بر مركزي حكومت بيشتر تسلط منظور به تي نگهواه شي  

  ساخت. ها جاده
 ۱ تاريخ ۶ درس * دانش حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۴
 يافت. پايان اسپارت پيروزي با سرانجام ها جنگ آن كرد. مي مالي كمك سپارتا به پنهاني طور به پلوپونزي، هاي جنگ جريان در هخامنشي حكومت  
 ۱ تاريخ ۶ درس * دانش حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۵
 ويـژه بـه و مسـلمان فيسلوفان بر زيادي تأثير يونان فلسفۀ شد. مي محسوب فلسفي تفكر پيشگام و فلسفه زادگاه آتن، شهر ويژه به و يونان  

  است. گذاشته سينا ابن و فارابي مانند ايراني فيلسوفان

 
  ايران جغرافياي ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۶
  است. كرده پيدا نهايي كلش سنوزوئيك) يعني شناسي زمين سوم دوران در دوره (آخرين كواترنر دورٔه طي ايران هاي ناهمواري  
  ايران جغرافياي ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۷
  اند. آمده وجود به فشاني آتش هاي فعاليت اثر بر دماوند قله و سهند و سبالن هاي كوه  
  ايران جغرافياي ۴ درس * استدالل :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۸
 تـراكم و دارد وجـود نزديكـي ارتبـاط ايران هاي سكونتگاه در جمعيت تراكم و ها ناهمواري بين كه گرفت نتيجه توان مي نقشه دو مقايسۀ با  

   است. بيشتر پايكوهي مناطق در جمعيت
 نقشـه دو مقايسـۀ نتيجۀ بنابراين ايران؛ ايه ناهمواري نقشۀ از نيز ۴ گزينۀ و است برداشت قابل جمعيت تراكم نقشۀ از فقط ۳ و ۲ هاي گزينه  

  باشند. توانند نمي
  ايران جغرافياي ۴ درس * استدالل :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۹
  عبارات: بررسي  
   )الف (مورد است. غرب از بيشتر خزر درياي يعني شرق سمت به ها آن شيب و دارند جنوبي -شمالي جهت تالش هاي كوه  
 در بسـياري جمعيتـي مراكـز اسـت. سـال ها ميليون طي رسوبي مواد زايي كوه حاصل البرز كوهستاني منطقۀ هاي خوردگي چين از اعظمي بخش  

  د) و ب (مورد است. كرده تبديل كشور اقتصادي هاي فعاليت عمدٔه هاي كانون از يكي به را منطقه اين كه گرفته قرار البرز هاي كوهستان امتداد
   ج) (مورد است. گرفته قرار كشور شرقي شمال در موازي و منظم صورت به خراسان شمال هاي هكو  
  ايران جغرافياي ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۰
 و ها رودخانـه هـدايت و سـدها احـداث )آهـن، راه و شوسه( ارتباطي هاي جاده احداث كرج، تهران، مثل اقتصادي پررونق شهرهاي گسترش  

   ايـن هـاي نـاهمواري البـرز، هـاي كوه فـراوان معـادن از بـرداري بهره و گونـاگون كشـاورزي هـاي فعاليت گسـترش هـا، آن از برداري بهره
 ها، دامنه و ها جاده در لغزش و ريزش همچون مخاطراتي گاه، منطقه اين در شده موجب و است درآورده ناپايدار شكلي به را كوهستاني منطقۀ
  دهد. رخ سيالب و رودها طغيان گسترده، و خفيف هاي لرزش

  ايران جغرافياي ۴ درس * دانش :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۱
 طغياني و منامنظ حالت  به منظم حالت از و شده نوساناتي دچار اقليمي، تغييرات علت به گيرند مي سرچشمه زاگرس از كه رودهايي آب جريان  

 طـي رسد مي نظر به .دهد مي قرار رودها اين دسترس در آن مواد و دهد مي فرسايش را ها كوه شديد، جوي هاي ريزش .است داده شكل تغيير
 از جديـدي هاي شكل تشكيل به رودها توسط رسوب حمل آن، پي در و شده گذشته از بيش زاگرس حوضۀ رودهاي در طغيان اخير، دهۀ سه

  .است شده منجر ناهمواري
  ايران جغرافياي ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۲
  ها: گزينه ساير بررسي  
 ها زمين شدن هموار و آهكي مواد انحالل ارژن: دشت  
 پست نواحي در فرسايش از حاصل مواد انباشت نهاوند: دشت  
 قديم بسيار هاي دوران شناسي زمين هاي فعاليت لوت: دشت  
  كاكان دشت مانند: اند شده ايجاد ها ناوديس ميان در يا و ها تاقديس فاصل حد در و ها خوردگي چين هنگام در ها دشت برخي نكته:  
  ايران جغرافياي ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۳
   دارند. قرار قزوين در آوج گردنۀ و زاگرس هاي كوه در نمكي گنبدهاي  
  ايران جغرافياي ۴ درس * استدالل :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۴
 مختص فقط ستارگان رصد امكان اما باشد، جلگه و دشت كوهستاني، مناطق بين مشترك اقتصادي هاي ارزش از تواند مي ها گزينه تمام موارد  

  برخوردارند. ابر بدون و صاف آسمان از كه است ها دشت

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 
ابی

زشی
ار

 
رش 

پی
 فت

یلی
حص

ت
 

حلۀ
مر

 ۴ | 
شتۀ

ر
 

ات
ادبی

 و 
لوم

ع
 

انی
انس

  ۲۰

  ايران جغرافياي ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۵
  نادرست: عبارات بررسي  
  آن. شكل تغيير نه است جلگه پيدايش علل از ذكرشده موارد ب)  
  دارند. ارتفاع دريا سطح از متر هزار از كمتر ها جلگه د)  
  ايران جغرافياي ۳ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال خصاتمش ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۶
  دارد. ارمنستان كشور با را مرز ترين كوتاه و عراق كشور با را مرز ترين طوالني ايران  
  ايران جغرافياي ۳ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۷
  دارد. قرار ميانه آسياي كشورهاي نفري يونميل ۳۰۰ مصرف بازار مجاورت در خزر درياي  
  ايران جغرافياي ۳ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۸
  ها: گزينه ساير بررسي  
 است. خزر درياي اهميت داليل از -۱  
  كند. مي بيان را هرمز تنگۀ اهميت -۳  
  است. فارس خليج با ارتباط در موضوع اين -۴  
  ايران جغرافياي ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۹
  است. ايران نسبي موقعيت از متأثر كه است آمده وجود به آزاد هاي آب به دسترسي نتيجۀ در فسيلي هاي سوخت به دسترسي  
  ايران جغرافياي ۴ و ۳ هاي درس * دانش :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴۰
   دارد. قرار ميناب جلگۀ مجاورت در كه است هرمز تنگۀ جهان استراتژيك آبراهۀ ترين مهم  
  ها: گزينه ساير بررسي  
 دريـاي مجـاورت در مغان جلگۀ و )۳ (گزينۀ عمان درياي مجاورت در باهوكالت جلگۀ )،۲ (گزينۀ اروميه درياچۀ مجاورت در مياندوآب جلگۀ  

  ).۴ (گزينۀ رددا قرار خزر

 
  ۱ شناسي جامعه ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۱
 ،زنـده موجودات با را ياجتماع جهان يبرخ .ميكن سهيمقا يمختلف يها دهيپد با را آن ميتوان يم م،يبشناس بهتر را ياجتماع جهان نكهيا يبرا  

  .»كرنديپ كي ياعضا آدم يبن « :ديگو يم كه يسعد مانند اند؛ كرده سهيمقا
  ۱ شناسي جامعه ۳ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۲
 يعموم فرهنگ با سازگار يها فرهنگ خرده به .سازگارند يعموم فرهنگ با اغلب دارند، قرار يعموم فرهنگ كي درون كه ييها فرهنگ خرده  

 و ناسازگار فرهنگ، خرده كي در ه  شد رفتهيپذ يها مهارت و هنجارها ها، ارزش د،يعقا است ممكن يموارد در .نديگو يم »موافق فرهنگ خرده«
  .نامند يم فرهنگ ضد را فرهنگ خرده نيا صورت، نيا در .باشد يعموم فرهنگ با مخالف

  ۱ شناسي جامعه ۳ درس * نشدا :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۴۳
   راه ياجتمـاع جهـان بـه دارند انسان يزندگ با كه يارتباط ۀواسط به يول ،كند ينم جاديا را ها آن انسان كه ييها دهيپد :ينيتكو يها دهيپد 

  .ابندي يم
   ها آن يامدهايپ و ها كنش :ياعتبار يها دهيپد  
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * كاربرد :هحيط * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۴
 دهيـناد را ها آن يها تفاوت و ميكن ديتأك سهيمقا مورد يها دهيپد يها شباهت بر صرفاً كه است نيا ،)سهيمقا از( نادرست يها استفاده از يكي  

 بنـابراين ،ميدار توجه ها آن يها شباهت به هم و ها تفاوت به هم زنده، موجود و ياجتماع جهان ۀسيمقا در ما كه ديا شده متوجه حتماً .ميريبگ
  .است تر قيعم اريبس ها آن يها تفاوت كه يحال در م؛يبپندار كساني كامالً را زنده موجود و ياجتماع جهان كه ميكن حذر اشتباه نيا از ديبا
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۵
  :است شكل نيبد كالن به خرد از ريز يها دهيپد بيترت  
  يحضور آموزش ستميس -پرورش و آموزش وزارت -مدرسه -درس كالس -آموز دانش -خودكار  
 از كشورها يتمام در و است يجهان يا دهيپد رايز كشورهاست، در پرورش و آموزش وزارت از تر كالن يا دهيپد يحضور آموزش ستميس :نكته  

  .شود يم استفاده آن
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۶
 ريتـأث كـه ييهـا بخـش بـه و ياجتمـاع جهان يسطح يها هيال ندارند، ياساس و ياتيح نقش و دارند يشتريب رييتغ امكان كه ييها بخش به  

  .نديگو يم ياجتماع نجها نياديبن و قيعم يها هيال دارند، ياجتماع جهان بر كننده نييتع
 و دارنـد يمحدودتر راتيتأث هم يسطح يها هيال اما رند،يگ يم قرار رييتغ معرض در كمتر و دارند ريفراگ و جانبه همه راتيتأث ق،يعم يها هيال  

  .هستند رييتغ معرض در شتريب هم
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  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۷
   (هستند ياجتماع جهان يها هيال نيتر قيعم ها ارزش و ديعقا الف.  
   (گذارند يم ريتأث ياجتماع يها ارزش بر كه هستند يكالن ديعقا ياجتماع جهان يۀال نيتر قيعم ب.  
   (ياجتمـاع يهـا دهيپد نيتر قيعم خود، مرگ و يزندگ از رشانيتفس و آن در انسان گاهيجا ،جهان اصل به نسبت ها انسان اعتقاد و باور ج 

  .نديآ يم حساب به
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۸
  .شوند يم آشكار »ياجتماع ينهادها« م،يريبگ نظر در هم با ارتباط در را ياجتماع جهان يها هيال و اجزا يوقت  
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۹
  .كند يم طرد را قبول  غيرقابل يها وهيش متقابالً و سازد يم معيّن را افراد يازهاين از يبعض نيتأم قبول قابل ٔهويش ياجتماع نهاد هر  
  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۰
 بـر را خود چشم كه يهنگام يول ،دارد شكل كي تنها ياجتماع جهان ،ميكن گمان ديشا م،يا شده متولد آن در كه مينيبب را يجهان فقط ما اگر  

 آنـان بـا را خود جهان و ميكن يم رجوع خود ۀگذشت خيتار به يوقت اي دارند؛ وجود ايدن نقاط گريد در نكيا هم كه مييگشا يم يگريد جوامع
  .ميبر يم يپ ياجتماع يها جهان تنوع به م،يكن يم سهيمقا

  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۱
 يشـهر و يصنعت جوامع ۀمطالع ،يشناس جامعه ۀفيوظ .بود گرفته شكل شناسان مردم و شناسان جامعه انيم كار ميتقس ينوع غرب، جهان در  
 بـه متعلـق را ييابتدا جوامع ،يغرب شناسان جامعه .پرداخت يم ييابتدا و ساده جوامع ۀمطالع به يشناس مردم و بود )يغرب جوامع( شرفتهيپ

 ۀفيوظ به بنا شناسان مردم يوقت ).يرغربيغ جوامع( اند مانده يباق خود رشد يۀاول مراحل يعني يكودك دوران در كه پنداشتند يم بشر ۀگذشت
 از يكـي رو، نيـا از .بردنـد يپ يغرب شناسان جامعه اشتباه و ها آن عمق و يدگيچيپ به شدند، واجهم يرغربيغ يها فرهنگ با خود، يا حرفه
  .كردند مطرح شناسان مردم را ها فرهنگ ريسا از آن ساده تصور و غرب فرهنگ يخودمدار به انتقادها نيتر مهم

  ۱ ناسيش جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۲
  .است رگذاريتأث و فعال يكنشگر بلكه ،ستين رندهيپذ و منفعل يموجود صرفاً شود، يم منتقل او به تيترب قيطر از كه يفرهنگ قبال در انسان  
  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۳

 اجتماعي جهان تغييرات
  نوع  اليه  

  .دهد يم رخ ياجتماع جهان كي درون  نمادها و هنجارها  سطحي
  كند. مي تبديل متفاوتي اجتماعي جهان به را اجتماعي جهان  ها ارزش و عقايد  عميق

  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۴
   اند متنوع ،خود كالن يها ارزش و ديعقا اساس بر ياجتماع يها جهان كه شد آشكار اول: قسمت.  
   يا عـده يولـ ،اسـت المثـل ضرب كي تنها نيا .»شوند يم ختم رم به ها راه ۀهم « كه دارند يميقد المثل ضرب كي ها يياروپا دوم: قسمت 

  .كند يم يط را ريمس كي بشر ياجتماع يزندگ كه است نيا باورشان
  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۵
 را نخست مقطع جوامع .كند يم ميتقس مقطع دو به را يبشر جوامع حركت ميدورك .اند جمله نيا از ماركس و ميدورك اسپنسر، كنت، آگوست  

 حد در اي است تهنگرف شكل ياجتماع كار ميتقس »يكيمكان جوامع« در .نامد يم »يكيارگان جوامع« را دوم مقطع جوامع و »يكيمكان جوامع«
  .دارد وجود گسترده كار ميتقس »يكيارگان جوامع« در يول ،يجنس و يسن كار ميتقس مانند ،است ييابتدا و ساده

 

  منطق ۳ درس * كاربرد :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶
   است). تباين هميشه كل و جزء ميان نسبت و است آب اجزاي از يكي (اكسيژن است تباين اكسيژن، و آب ميان رابطۀ  
  مطلق خصوص و عموم رابطۀ ها: گزينه ساير  
  منطق ۳ درس * كاربرد :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷
 و »نيسـت د ج هـيچ« گفت بايد لذا است، تباين ها آن نسبت و ندارند مشتركي مصداق هيچ و هستند متخارج دايرٔه دو »ج« و »د« هاي دايره  

  باشد. درست تواند نمي »است د ج بعضي«گزارٔه  پس ،»نيست ج د هيچ«
  ».است الف ب بعضي« لذا است، وجه من خصوص و عموم »الف« و »ب« مفهوم دو ميان نسبت :۱ گزينۀ  
  ».نيست د الف هيچ« لذا است، برقرار تباين رابطۀ »د« و »الف« مفهوم دو ميان :۲ گزينۀ  
  ».است ب ج بعضي« لذا دارند، وجه من خصوص و عموم نسبت و كنند مي قطع را همديگر »ج« و »ب« دايرٔه :۳ گزينۀ  
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  منطق ۳ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸
  رسيم. مي خاص مفهومي به و كنيم مي آغاز عام مفهوم از درست هاي بندي دسته در  
 مطلـق خصوص و عموم رابطۀ خود، زيرمجموعۀ ديگر طبقۀ مفاهيم به نسبت طبقه هر مفاهيم است الزم درست، بندي دسته يك در :۱ نۀگزي  

  باشند. داشته
  غيرمشابه. مفاهيم با ها آن افتراق وجوه و مشابه مفاهيم با ها آن اشتراك وجوه به توجه يعني مفاهيم بندي طبقه :۲ گزينۀ  
  باشند. داشته تباين رابطۀ هم به نسبت بايد مفهوم يك مختلف ماقسا :۴ گزينۀ  
  منطق ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹
 ذكـر بـه يـا و دهيم مي نشان را موردنظر مفهوم مصاديق از هايي عكس و تصاوير يا نظر مورد شيء خود يا ،»مصاديق ذكر طريق از تعريف« در  

   شـود. محسـوب مـي» تعريف لغوي (لفظي)«هاي واژه، نوعي  همانند ذكر مترادف ديگر هاي نام بيان اما پردازيم، مي آن از هايي مثال و ها نمونه
  شود. مي محسوب آن مترادف كه است »صيف« ،»تابستان« ديگر نام مثالً

  منطق ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
 درست تعريف پس باشد، »تساوي« رابطۀ مصاديق نظر از شود مي تعريف آنچه با تعريف رابطۀ يعني باشد، اغيار مانع و افراد جامع بايد ريفتع  

  مانع. هم و است جامع هم
  منطق ۴ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱
 و مشـابه مفـاهيم با مشترك ويژگي ابتدا مفهومي تعريف در است. شنونده براي مجهول هايتصور و مفاهيم شناساندن كردن تعريف از هدف  

  كنيم. مي بيان را تر خاص مفهوم سپس و كنيم مي آغاز عام مفهوم با يعني كنيم؛ مي بيان را آن افتراق وجه سپس
  منطق ۴ درس * كاربرد :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲
 ».معاني تداعي« تعريف از غير به است شده استفاده آن خود از مجهول، مفهوم تعريف براي ها گزينه امتم در  

  منطق ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳
  كلي -كلي -كلي :۱ گزينۀ  
  اشاره) (اسم جزئي -خاص) (اسم جزئي -كلي :۲ گزينۀ  
  خاص) (اسم جزئي -كلي -اص)خ (اسم جزئي :۳ گزينۀ  
  كلي -است) فلكي صورت يك نام پروين (خوشۀ خاص) (اسم جزئي -كلي :۴ گزينۀ  
  منطق ۳ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴
 توجه است. زير نمودار است، منطبق سؤال صورت اطالعات بر كه نمودارهايي از يكي  

 نمـودار ايـن و باشـد منطبق اطالعات اين بر تواند مي هم ديگري اينموداره كه كنيد
  نيست. فرد به منحصر

  
  
  

 و عمـوم نـه اسـت، مطلق خصوص و عموم »ه« و »الف« رابطۀ لذا دارد، قرار »الف« دايرٔه داخل »ب« و »ب« دايرٔه داخل »ه« مفهوم :۱ گزينۀ  
  وجه. من خصوص

 داشـته تسـاوي حتي يا و مطلق يا وجه من يا تباين رابطۀ توانند مي »ج« و »ب« مفهوم و است »ب« دايرٔه داخل »د« مفهوم :۴ و ۳ هاي گزينه  
  نيست. تباين هم »د« و »ج« رابطۀ لزوماً لذا گرفتيم)، مطلق را رابطه نمودار در (ما باشند

  منطق ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵
 (تأييـد هستند تر عام مفهوم مصاديق جزء تر خاص مفهوم مصاديق تمامي و است تر كلي و تر عام مفهوم يك مطلق خصوص و عموم نسبت در  

   ت). و الف هاي گزاره رد و ب گزارٔه (تأييد هستند تر خاص مفهوم مصاديق جزء تر عام مفهوم مصاديق برخي فقط و پ) گزارٔه
بنـابراين  .تا اگر همۀ مصاديق عضو ديگري بود، نادرست باشـد» فقط برخي مصاديق جزء ديگري است«نگفته است » ب«توجه كنيد كه در گزارٔه   

  ها هم عضو ديگري هستند. تر هم صادق است زيرا وقتي همۀ مصاديق عضو ديگري باشند، حتماً برخي از آن اين گزاره دربارٔه مفهوم خاص
  منطق ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۶
 محـل« و »تـدريس جاي« كه كنيد توجه هستند. مفهومي تعريف نوع از ديگر تعاريف است. تركيبي يا لغوي تعريف يك مدرسه، تعريف تنها  

 يـنا البتـه اسـت. لغوي صورت اين در و »درس« ريشۀ از است مكان اسم كه باشد مدرسه كلمۀ ساختار بيان تواند مي »دانش و علم آموختن
 مفهومي و لغوي از تركيبي تعريف اين پس است، لغوي قطعاً »آموزشگاه« چون صورت، اين در كه گرفت نظر در توان مي هم مفهومي را تعاريف
  شد. خواهد
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  منطق ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۷
 مفهـوم كـه كـرده بيان را كلماتي »ب« تعريف است. شده تشكيل خاص مفهوم يك و امع مفهوم يك از زيرا است، مفهومي تعريف »الف« تعريف  

 »ت« تعريف است. كرده استفاده مصاديق ذكر از لذا است مجهول مفهوم اقسام بيان »پ« تعريف است. لغوي تعريف لذا ،هاست آن مخفف مجهول
 است. مصاديق ذكر طريق از تعريف و مفهومي تعريف از تركيبي

  منطق ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :اسخپ -۱۶۸
 مناسـب هـا كتاب همۀ براي استعاره اين زيرا نيست، هم مانع و جامع تعريف اين البته است. كرده استفاده استعاره از زيرا نيست، واضح الف)  

 نباشـد، واضح تعريفي تا كه داشت توجه بايد اما است، مناسب هم اينترنت به متصل كامپيوترهاي مثل اشيا از ديگر برخي براي و نيست
 فهـم و داريم تعريف فهم به نياز ابتدائاً شرايط، ديگر بررسي براي زيرا رويم، نمي تعريف صحت شرايط ديگر بررسي سراغ معمول طور به

   است. آن وضوح بر متوقف هم تعريف
 ديگر مواد يا حيوانات پوست روي بر كه هايي كتاب شامل همچنين شود. نمي مصور هاي كتاب شامل چون نيست جامع نيست. مانع و جامع ب)  

 نوشته دفتر در كه نويس دست جزؤه يا روزنامه شامل زيرا نيست، هم مانع تعريف اين شود. نمي الكترونيكي هاي كتاب نيز و اند شده نوشته
   هست. هم شود مي

  هستند. بدن حياتي اعضاي از نيز و... تنفسي دستگاه و ريه مغز، چون اعضايي زيرا نيست، مانع پ)  
 لغـوي تعريـف يـا باشـد نادرست بخواهد اگر تعريف اين و اند نادرست ها تعريف همۀ كه است اين سؤال فرض زيرا است، ناواضح يا دوري ت)  

 توافق عدم به »اختالف« و اختالف عدم به »توافق« (يعني است دوري تعريف يا داند) نمي هم را اختالف معناي مخاطب (يعني است ناواضح
  است). شده تعريف

  منطق ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۹
 تـار كه كسي« به نوازنده تعريف مانند نيست. جامع و است مجهول مفهوم از تر خاص شود، شامل را مجهول مصاديق از برخي فقط كه تعريفي  

   شود. نمي نوازد، مي پيانو كه اي نوازنده شامل زيرا ،»نوازد مي
 و كـاربردي علـم« بـه منطـق علـم تعريف مانند نيست. مانع و است مجهول مفهوم از تر عام كند، صدق ديگر مفاهيم مصاديق بر كه تعريفي  

 بـراي ابـزاري كـه زبـان دستور علم يا است فقه علم براي ابزاري كه اصول علم مانند دارند؛ را خصوصيت اين نيز ديگري علوم زيرا ،»ابزاري
  است. زبان از صحيح استفادٔه

  شود) مي هم و... سر گل روسري، عمامه، (شامل كاله -ذوزنقه -منطق -قناري تعريف از: اند عبارت نيستند مانع ها گزينه در كه تعاريفي  
  نويسنده -واكسن -وازندهن -انسان تعريف از: اند عبارت نيستند جامع ها گزينه در كه تعاريفي  
  منطق ۴ درس * دانش :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۰
 مـانع صورت اين در كه است تر عام تعريف يا آيد: مي پيش حالت دو باشد، مطلق خصوص و عموم رابطۀ آن تعريف و مجهول مفهوم ميان اگر  

  نيست). جامع (فقط است مانع ولي نيست، جامع حالت، اين در كه است تر خاص فتعري يا و است) جامع (فقط است جامع ولي نيست،
 شـامل همچنين و گيرد نمي بر در را مجهول مصاديق همۀ تعريف اين باشد، وجه من خصوص و عموم رابطۀ آن تعريف و مجهول مفهوم بين اگر  

 بعضـي و هستند شيرين ميؤه انارها بعضي كه »شيرين ميؤه انار:« مانند مانع. نه و است جامع نه تعريف لذا شود، مي نيز مجهول آن غير موارد
  شيرين). انگور (مثل نيستند انار هم شيرين هاي ميوه بعضي و نيستند شيرين ميؤه انارها
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