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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 هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  معني چند واژه در كمانك مقابل آن درست آمده است؟ -۱
 -)اي دور از مـردم (بيغولـه: گوشـه -(بحران: آشفته) -دهندٔه اسب) (مُكاري: كرايه -(مروّت: جوانمرد) -(شوريده: عاشق) -درحال: فوراً)«(  

  »(معاشرت: دوستي) -(غارب: ميان دو كتف) -(گُرده: برآمدگي پشت پاي اسب)
  هشت) 4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1  
  در كدام گزينه معني همۀ واژگان درست آمده است؟ -۲

  (فلق: سپيدٔه صبح) -(سودايي: عشق) -برداري از روي يك تصوير) برداري: نسخه ) (گَرته1  
 (تيمار داشتن: پرستاري كردن) -وعظ كردن)(خطابه:  -) (افالك: آسمان)2  
 (خيل: انبوه) -(عيال: زن و فرزندان) -) (پيرايه: زيور)3  
 (بيشه: نيزار) -(بيرنگ: طرح اوّليه) -وخم زلف) (شكن: پيچ) 4  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در كدام ابيات  -۳

الف) مطرب از گفتـۀ حـافظ غزلـي نقـض بخـوان
 

بم يــاد آمــدتــا بگــويم كــه ز عهــد طــر 
 

ــا ــر دع ــزار تي ــادم ه ــدق گش ــت ص ب) ز شص
 

ـــارگر نمي  ـــي چـــه ســـود يكـــي ك ـــد ول آي
 

ج) بــــه روز معركــــه از تيــــغ رو نگردانــــد
 

كســي كــه قالــب خــود چــون ســپر كنــد خــالي 
 

د) دلــم خزانــۀ اســرار بــود و دســت قضــا
 

ـــتاني داد  ـــه دلس ـــدش ب درش ببســـت و كلي
 

  الف -د) 4  ج -) د3  ب -) ج2  ب -) الف1  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۴

عمر به صدق دل نماز گذارد و از مال حـالل همۀ انديشي؟ گفت: جز جنگ و مقاومت روي نيست، كه اگر كسي  دمنه گفت: وجه دفع، چه مي«  
  »چندان صواب نيايد كه يك ساعت از روز از براي حفظ مال و توقّي نفس در جهاد گذارد.صدقه دهد، 

  يك) 4  ) دو3  ) سه2  ار) چه1  
  درست است؟» تماماً«توضيحات مقابل چند مورد  -۵

  نامه (منظوم، عنصرالمعالي كيكاووس) الف) قابوس  
  ب) گوشوارٔه عرش (منثور، علي موسوي گرمارودي)  
  نامه (منظوم، عطّار نيشابوري) ج) الهي  
  د) اسرارالتّوحيد (منثور، محمّدبن منوّر)  
  ، احمدبن محمدبن زيد طوسي)نامه (منثور ) سياسته  
  پنج) 4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  شده مقابل كدام گزينه درست است؟  نوشته  هر دو آرايۀ -۶

وفــــــايي كــــــرد عمــــــر برگشــــــت و بي) 1
 

ـــــــرد  ـــــــس جـــــــدايي ك ـــــــرغ روح از قف م
 

 جناس) (تشبيه 
گيســوي تــو، شــب قــدر اســت و در او منــزل روح) 2

 

ــوي  ــب گيس ــدر ش ــان، ق ــه جه ــد ب ــه دان ــود ك تخ
 

 تشبيه) –(جناس 
ـــان نمي) 3 ـــو پنه ـــداي راز ت ـــر خ ـــون ب ـــود چ ش

 

بـــر خلـــق، ســـرّ ســـيرت خـــويش آشـــكار دار 
 

 استعاره) –(تضاد 
گــر راه دراز اســت، چــه انديشــه؟ كــه پنهــان) 4

 

توشــــــه از آن منظــــــر منظــــــور گــــــرفتيم ره 
 

حسن تعليل) –(جناس 
  ر است؟هاي ابيات زي دهندٔه آرايه ترتيب، نشان كدام گزينه به -۷

الف) مهر رخسار تـو در دل نتـوان داشـت نهـان
 

كه بـه گـل چشـمۀ خورشـيد نهـان نتـوان كـرد 
 

ـــراي ـــي گ ـــه معن ـــمندي ب ـــر هوش ب) اگ
 

ـــاي  ـــه ج ـــورت ب ـــد ز ص ـــي بمان ـــه معن ك
 

ــت ــه دس ــش ب ــدارم دل و دان ــو ن ــن چ ج) م
 

پرســــت رفــــت ز دســــتم دل دانــــش 
 

ـــن ـــوي م ـــمان س ـــاز آس ـــرد ب ـــه ك د) نگ
 

ي مــــنفروشســــت گــــرد غــــم از رو 
 

  آرايي  واج –تضاد –تشخيص –تشبيه) 2  استعاره –آرايي واج –حسن تعليل –تضاد) 1  
  جناس  –تشبيه –تضاد –استعاره) 4  تشخيص –آرايي واج –تضاد –تشبيه) 3  
  وجود دارد؟» حذف فعل به قرينۀ لفظي«در كدام گزينه  -۸

ــي1 ــد ب ــن عه ــداد او وي ــه بي ــن هم ــا اي ــاد او ) ب بني
  

رود يـــاد او يـــا بـــر زبـــانم مـــيدر ســـينه دارم   
  

ــــبالن عاشــــق مســــت2 ــــگ مشــــغلۀ بل ) ز بان
  

ـــرگردان   ـــده اســـت و ســـرو س ـــه دري شـــكوفه جام
  

ـــار3 ـــون رطـــب پُرب ـــالق، چ ـــر او محاســـن اخ ) ب
  

ـــان   ـــۀ رمّ ـــون فضـــايل، چـــو دان ـــار) ( در او فن ان
  

ـــــن آزادي) 4 ـــــو سوس ـــــو دارم چ ـــــدگي ت ز بن
  

ـــــان   ـــــو ســـــرو خرام ـــــي ت ـــــدگان آزاد ول ز بن
  

 ۹ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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  ............... جز بهكار رفته است،  عطف و ربط به» واو«ها هر دو نوع  در همۀ گزينه -۹  22
ــــــدم نمي1 ــــــان ع ــــــف راهزن ــــــردي ) حري گ

 

ـــرو  ـــپار و ب ـــرد س ـــن و خ ـــف او دل و دي ـــه زل ب
 

ـــين2 ـــل بچ ـــه و آب و گ ـــين در آين ـــود را بب ) خ
 

ــي  ــه م ــحرا چ ــه ص ــاه ب ــاغ و گ ــه ب ــاهي ب روي؟ گ
 

ــاب بي3 ــيچ و ت ــ ) پ ــراري رش ــتق ــوهر اس ــد گ تۀ ص
 

ـــار ده  ـــاب م ـــيچ و ت ـــر و پ ـــن بگي ـــنج را از م گ
 

ــــرين را) 4 بيــــا و صــــلح ده ايــــن همــــدمان دي
 

كــه همچــو روغــن و آبنــد جــان و تــن بــي تــو 
 

  ...............  جز بهترتيب درست آمده است،  ا بهه شده در همۀ گزينه هاي مشخص نقش دستوري بخش -۱۰
ــار) 1 ــروز در كن ــن ام ــلح م ــه ص ــا ب ــن امشــب بي م

 

مخــواب نكــرده اســت از انتظــار تــو دوشــ ديــدهكــه  
 

 اليه) مضاف -(نهاد 

ـــه كـــه در  مـــنِ رميـــده) 2 ـــايم ســـماعدل آن بِ ني
 

ــ  ــه دوش ــد ب ــه در برن ــم ب ــاي درآي ــه پ ــر ب ــه گ مك
 

 مفعول) -(متمم 

ـــرآنم) 3 ـــوز ب ـــن هن ـــدادي و م ـــيچ ب ـــه ه ـــرا ب م
 

ـــه از وجـــود   ـــوك ـــويي ت ـــالمي نفروشـــم م ـــه ع ب
 

مفعول) -اليه (مضاف 
بــه هــوش بــودم از اول كــه دل بــه كــس نســپارم) 4

 

ــمايل   ــوش ــ ت ــه هوش ــد و ن ــبر مان ــه ص ــدم ن مبدي
 

مفعول) -اليه (مضاف 
  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -۱۱

) عاشــق روي تــو از كــوي تــو نايــد در بهشــت1
 

نــزد عاشــق فخــر دارد خــاك كويــت بــر بهشــت 
 

) نيســت محتــاج بــه شــمع دگــران خانــۀ مــن2
 

ــه مراســت  هــم ز ســرگرمي خــويش اســت چراغــي ك
 

ـــــت3 ـــــتان نيس ـــــاغ و بوس ـــــر ب ـــــا را س ) م
 

ســــــتنجاهرجــــــا كــــــه تــــــويي تفــــــرّج آ  
 

ـــت) 4 ـــه نمـــي مـــن كعبـــه و ب ـــم خان ـــم و دان دان
 

ـــت  ـــاب دل آنجاس ـــۀ ارب ـــويي، كعب ـــه ت ـــا ك كĤنج
 

  ............... جز بهها با بيت زير يكسان است،  در همۀ گزينه» باد صبا«ويژگي شاعرانۀ  -۱۲
صـــبا بـــر آن ســـر زلـــف ار دل مـــرا بينـــي

 

ـــه دارد  ـــا نگ ـــه ج ـــويش ك ز روي لطـــف بگ
 

 

) بســوخت حــافظ و بــويي بــه زلــف يــار نبــرد1
 

ــــد  ــــبا بكن ــــتش ص ــــن دول ــــت اي ــــر دالل مگ
 

ــــار2 ــــار بي ــــاك ره ي ــــي از خ ــــبا نكهت ) اي ص
 

ـــــدار بيـــــار  ـــــدوه دل و مـــــژدٔه دل ـــــر ان بب
 

) صــــبحدم بــــاد صــــبا آمــــد و آورد خبــــر3
 

د نـــاز رســـد آن مـــه تابـــان ز ســـفركـــه بـــه صـــ 
 

ـــاره كـــرد) 4 ـــدين مـــرغ دل را پ ـــدِ چن رشـــتۀ امّي
 

هاي گســـتاخ صـــبا بـــا مـــوي دوســـت بازي دســـت 
 

  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟  -۱۳
گفــــتم ايــــن شــــرط آدميّــــت نيســــت

 

گـــوي و مـــن خـــاموش مـــرغ، تســـبيح 
 

 

ـــت) 1 ـــتر اس ـــا زان بيش ـــر م ـــو ب ـــت ت ـــر نعم اث
 

َرد آن را بــــه تغافــــل، كُفـــــرانكــــه تــــوان آَو 
 

گنهكــــــــار انديشــــــــناك از خــــــــداي) 2
 

ــــــــادت  ــــــــه از پارســــــــاي عب نمــــــــاي ب
 

سِــَزد كــه روي عبــادت نهنــد بــر درِ حُكمــش) 3
 

ـــين را  ـــش چن ـــت نق ـــد نگاش ـــه توان ـــوّري ك مص
 

مــــا ز كــــافرنعمتي از شــــكر مُــــنعم غــــافليم) 4
 

اي ســـر بـــر زمـــين گـــذارد مـــرغ در هـــر دانـــه مي 
 

  ه در عبارت زير، در كدام بيت تكرار شده است؟  شد ت مشخصمفهوم قسم -۱۴
  »معلم ما بود؛ آدمي افتاده و صاف.» صاد. «صورتك به رو نداشتمعلّم دور نبود. «  

ــــد1 ــــاقي نمان ــــا ب ــــالص و وف ــــدق و اخ ) ص
 

آن قـــــدح بشكســـــت و آن ســـــاقي نمانـــــد 
 

عاشــــــق صــــــادق از مالمــــــت دوســــــت) 2
 

گـــــر برنجـــــد بـــــه دوســـــت مشـــــمارش 
 

ـــــدق) 3 ـــــكار ص ـــــاهش آش ـــــالص از نگ و اخ
 

ديــــــن و دولــــــت از وجــــــودش اســــــتوار 
 

ــــش را) 4 ــــلي دروي ــــد حاص ــــفاي دل نباش از ص
 

ــر مي  ــه خــون ت ــان ب كــيش را شــود صــبح صــداقت ن
 

  ...............  جز بههمۀ ابيات با عبارت زير، قرابت مفهومي دارند،  -۱۵
  »د.ها بسته مان اي سال وكوله همچون مرواريد در دل صدف كج«  

ــناختند) 1 ــا نش ــدر م ــاران ق ــرديم و ي ــدا ك ــان ف ج
 

ناشــــناس دوســــتي كــــور بــــادا، ديــــدٔه حق 
 

قدرشـــناس گـــوهرت نيســـت زمانـــه جاميـــا) 2
 

ــي  ــود نه ــين خ ــي درّ ثم ــه ك ــا ب ــفله ت ــف س ؟در ك
 

داري و خموشــــــــــــي را خويشــــــــــــتن) 3
 

ـــــــد  هوشـــــــمندان، حصـــــــار جـــــــان دانن
 

ــــب راه) 4 نشــــينم كــــس آشــــنايم نيســــت غري
  

ـــــاه  ـــــداي ش ـــــين گ ـــــانم نم ـــــندم ش شناس
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3   
  ۱۶-۲۲( للّرتجمة أو املفردات أو املفهوم الجواب األصّح و األدّق يفَعیِِّن(:  
  »:تَحُدث أعاصیر شدیدة و تَسحب أسامک البحر إلی الّسامء بقّوة!« -۱۶

  شوند! سامن کشیده میسوی آ  ها از دریا به دهد، بنابراین ماهی ) گردبادهایی شدید رخ می۱  
  سوی آسامن شد! های دریا به ) گردبادهای شدیدی که رخ داد، باعث کشیده شدن پرقدرت ماهی۲  
  کشد! آسامن می سمت های دریا را با قدرت به دهد و ماهی ) گردبادهای شدیدی رخ می۳  
  !شود سوی آسامن با قدرت کشیده می دهد و ماهی دریاها به گردباد شدیدی رخ می) ۴  
  »:املواِطنون یُحاِفظون علی دورة املیاه ألنّها من املرافق العاّمة للجمیع!« -۱۷

  رود! شامر می بههمۀ ) شهروندان نگهداِر رسویس بهداشتی هستند که از تأسیسات عمومی برای ۱  
  شود! کنند، چه آن از اموال عمومی همگانی محسوب می های بهداشتی محافظت می ) شهروندامنان از رسویس۲  
  کردند؛ زیرا آن، تأسیسات عمومی همگانی است! ) شهروندها از رسویس بهداشتی محافظت می۳  
  کنند، زیرا آن از تأسیسات عمومی برای همگان است! شهروندان از رسویس بهداشتی نگهداری می) ۴  
  »:ین!ع بعد یومَ  ثالثة فصوٍل من کتابه الّتاسِ ي األکَرب یََتَعلُّم أخ« -۱۸

  آموزد! م سه فصل از کتاب نهم خود را پس از دو روز میتر  بزرگ ) برادر۱  
  ین برادر، سی فصل از کتاب نهم خویش را پس از دو روز یاد گرفت!تر بزرگ) ۲  
  آموزد! م سه فصل از هفت کتاب خود را بعد از روزها میتر  بزرگ) برادر ۳  
  گیرد! می سه فصل از کتاب نهمش را بعد از دو روز یاد تر بزرگبرادر ) ۴  
  »:حیداً! وَ  َسبیل النَّجاح و ال تَرتُکوين يفأَسَئلُکم أن تُساِعدوين« -۱۹

  ) شام از من درخواست کردید تا در راه پیروزی کمکتان کنم، پس مرا تنها رها نکنید!۱  
  خواهم که در راه موفّقیّت به من کمک کنید و مرا تنها رها نکنید! ) از شام می۲  
  رسان من باشید تا من تنها رها نشوم! دم تا در راه موفّقیّت یاری) از شام طلب کر ۳  
  کنید! ام به من کمک کنید، پس مرا تنها ترک منی کنم تا در راه پیروزی از شام طلب می) ۴  
  عّین الّصحیح: -۲۰

  کردیم!گوی عربی همیاری  و !: در چهار زنگ در گفتنا علی الحوار العريبّ نْ عاوَ  الحّصة الرّابعة تَ ) يف۱  
  شوند! های درخت با باران، تر و تازه می ) األمطار تَُصیّر أوراق الّشجرة نرضًة!: برگ۲  
  هایامن محرتم مباند! کنیم تا عقیده ) نَجتَِنب اإلساءة إلی اآلخرین فَنحَرتِم عقائدهم!: از بدی کردن به دیگران پرهیز می۳  
  وسه تا از دانشجویان به شیراز سفر کردند! !: پنجاهثالثة و خمسون من الطّّالب سافَروا إلی شیراز) ۴  
  عّین الّصحیح:  -۲۱

  الّنفایة ي منها املاء للّرشب! ) آلٌة نَفتَحها و یَجر ۲  القمیص ) تَلِبُسه الّنساء و له ألوان مختلفٌة! ۱  
  القائِم  واجباتهم و یَأُمرهم! ن يفح املسؤولینصَ ي یَ هو الّذ) ۴  الجّوال ! ِبه باآلخرین ) نَقِدر علی اإلتّصال الّصويت۳  
  »َمن َزَرَع الُعدوان َحَصَد الخرسان!« املفهوم: عّین املناسب يف -۲۲

  ) گَرَم تو دوستی از دشمنان ندارم باک!۲  داران را چه شد! ) دوستی کِی آخر آمد دوست۱  
  آرد!درخت دوستی بنشان که کامل دل به بار ) ۴    ) دوستی با عاقل و با عقل گیر!۳  
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثّم قرأ النَّصَّ إ(:  

أن  ت فیـه أشـیاٌء قّیمـٌة! ملّـا أرادَ کانَـ َوَقَف اللّّص و َقَصَد أن یَفتَح الّصندوق! !ه إلی القریةریقه قبل وصولِ  طَ لصٌّ (دزد) صندوقاً يف شاَهدَ «
 ذَت : ملـاذا مـا أَخـبعد هذه الحکایة سأل الّناس عن اللّّص به! نظره إلی دعاٍء فیه فأراد أن یُرِجع الّصندوَق إلی صاحِ  َوَقعَ  ها) (گنج یُخِرج الکنوز
ُق إعتقـاده و ق أموالـه ال سـارِ  الّصـندوق و أنـا سـارِ لنفسک؟ فأجاب: صاِحب الّصندوِق یَعَتِقد أّن الّدعاء یَحَفظ أمواله يف الغالیةهذه األشیاء 

العدّو العاقل خیٌر ِمن الّصدیق «ه و هذا لَیَس من اإلنصاف و الَعدل! أال تَسَمُع هذه العبارة: عقائدها إلیه َرسِقت أفکاره و سَرتَجعتن ما إ إ  دینه!
  »ذلک اللّّص هو عدوٌّ عاقٌل یفهم أهّمّیة اإلعتقاد و الرّجاء!» الجاهل!

  عّین الّصحیح:  -۲۳
  األموال إلی صاحبه! اللّّص ع جَ ) ما إسرتَ ۲  القریة! ) رَأَی هذا الّسارِق الکنَز يف۱  
  إّن الّصندوق کان َمملوءاً باألشیاء الرَّخیصة!) ۴  ) الّسارِق إحَرتََم عقائد صاِحب الّصندوق!۳  
  أیَن کاَن الّدعاء؟ -۲۴

  داِخل الّصندوق) ۴  ) ِعنَد صاِحب الّصندوق۳  ) بعیداً عن الکنوز۲  ) َجنب یَد الّسارق۱  

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ قرآن زبان عربی
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  عّین الّصحیح:» اللّّص ما َرسَق الکنوز ............... « -۲۵  44
  ) ألنّه ما إحتاج إلیها و عنده أموال کثیرٌة!۲  ) ألنّه سارِق املال؛ ال إعِتقاد اآلَخرین!۱  
   الطّریق!ب الکنوز شاَهَده يفألّن صاحِ ) ۴     القریة!) ألنّه فََقَد الّصندوق يف۳  
  نة:عن الکلامت املعیّ  الخطأعّین  -۲۶

  »الرّخیصة«مفرد مؤنّث و متضاّده  -إسمالغالیة: ) ۲  و لَه حرفان زائدان مزید ثاليثّ  -) شاَهَد: فعٌل ماٍض ۱  
  مؤنّث -»عقیدة«جمع مکّرس و مفرده عقائد: ) ۴  »إستفعال« من باب مزید ثاليثّ  -) إسَرتَجعُت: فعٌل ماٍض ۳  
  ۲۷-۳۰( الّتالَیةِ َعیِِّن املُناِسَب لِلَجواِب َعِن األَسِئلَِة(:  
  : معاً  ي و املايضعّین ما فیه فعل الّنه -۲۷

  عن الحاِفلة ألنّه ال یُسافر بالطّائِرة!ث بحَ ) یَ ۲  )اللّه ما شاءَ   نفعاً و ال ّرضاً إّال ال أملِک لنفيس() ۱  
  !هکْرتُ أخیک عند املشاکل و ال تَ  ساِعدْ ) ۴  ) ال تُرسِعوا إلی األستاذ ألنّه رََجَع قبل دقیقة!۳  
  : فعالن مزیدانعّین ما فیه  -۲۸

  ) کُلوا َجمیعاً و ال تَفرَّقوا فإّن الربکة مع الجامعة!۲   الّنهایة!رسب يف الّصّف یَ ) من ال یَجتَهد يف۱  
  یَتَعارَف الزّمالء مع بعضهم و سیَلَعبون معاً!) ۴  ) أبائنا أنَفقوا أموالهم و ما تَوقَّعوا من أحٍد!۳  
  : فقطفیها فعٌل مزیٌد له حرٌف زائٌد  عّین عبارة -۲۹

  ) إّن األسامک تتساقَط من الّسامء!۲  ) الفارسیّة لغٌة یتکلّم بها اإلیرانیّون!۱  
  األستاذة تُعلّم طالبتها بکّل جهٍد!) ۴  ) نذهب إلی الجبل للتّعرُّف علی الظّاهرة!۳  
   العبارة الّتالیة؟ کم عدداً أصلّیاً يف -۳۰

  !»اإلمتحان ذلک ي تسعة منهم َذَهبوا إلی اإلمتحان الّرابع أیضاً و واحد ِمنهم رسب يف إمتحانهم الّثالث ولکنّ ب يففاَز َخمسة طالّ «  
  خمسة) ۴  ) واحد۳  ) ثالثة۲  ) إثنان۱  

  
  قرار گيرد؟ موردتوجهبايست  مطابق انديشۀ اسالمي تا چه حد اهداف فرعي مي -۳۱

  هاي پايدار بازمانيم. قدر سرگرم نشويم كه از زيبايي سيدن به اهداف فرعي، مرتكب گناه نشويم و آن) براي ر 1  
  هاي اصيل دنيوي گردد.  مندي انسان از نعمت ) اصل قرار گرفتن اهداف اخروي نبايد مانع بهره2  
  قدر به اهداف اصلي دل نبنديم كه مانع ما در رسيدن به اهداف فرعي شود. ) آن3  
  شود. اگر اهداف دنيوي اصل قرار گيرد، مانع وصول به اهداف اخروي نمي) 4  
 ،دارد اسـتحقاق بـه آنچـه را هركس وعده داده است، زين خداوند« و »دهد يم انجام خود يبقا حفظ يبرا را كارها از ياريبس انسان« عبارت -۳۲

  است؟ مفهوم هم مورد كدام با )ترجعون ال إلينا أنَّكم و(ۀ فيشر يۀآ و پردازد يم معاد ضرورت يها استدالل كدام به بيترت به ،»برساند
  نينخست -ياله عدل -ياله حكمت) 2    نيدوم -ياله عدل -ياله حكمت) 1  
  نيدوم -ياله حكمت -ياله عدل) 4  نينخست -ياله حكمت -ياله عدل) 3  
  وجود دارد؟» هدف«و » ها ها و سرمايه توانايي«اي ميان  چه رابطه -۳۳

  هاي او باشد. هدف هر فرد بايد به وسعت سرمايه )1  
  توانيم هدف و مسيري نسبتاً متفاوت از حيوانات داشته باشيم. ) ما مي2  
  هايش يكي نيست. ها و سرمايه ) هدف و مسير حركت هركس با توانايي3  
  تواند به كاري كه در حد و اندازٔه هدف حيوانات است، قانع شود. انسان مي) 4  
  ست؟يچ دهييزا »جهنم اعماق در سقوط« و »شدن فرشتگان مسجود« مرتبه و مقام ظحف با -۳۴

  رذائل به دادن تن - رذائل از يدور ) 2    فضائل ترك - رذائل از يدور ) 1  
  فضائل ترك - فضائل به يآراستگ) 4  رذائل به دادن تن - فضائل به يآراستگ) 3  
، با پيام كدام آيۀ شـريفه »پس ببين كه براي چه تو را خلق كرده و براي چه كار فرستاده استتعالي تو را ارزش بسيار داده است،  حق«جملۀ  -۳۵

  توان بازتاب كدام سرمايۀ انساني دانست؟ را مي )ال اقسم بالنفّس اللّوامة(هماهنگ است و آيۀ شريفۀ 
  گرايش به آن و شناخت بدي و بيزاري از آنشناخت خير و  -)من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدُّنيا و اآلخرة() 1  
  شناخت خير و گرايش به آن و شناخت بدي و بيزاري از آن -)و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين() 2  
  ويژگي و سرمايۀ اراده و اختيار -)من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدُّنيا و اآلخرة() 3  
  ويژگي و سرمايۀ اراده و اختيار -)السّماوات و االرض و ما بينهما العبينو ما خلقنا () 4  

  

 ۷ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ زندگی و دین
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 عـدل يترازو در انسان اعمال سنجش و كند يم فراهم امتيق بزرگۀ واقع در را گناهكاران يزيانگ رتيح موجبات ي،انيوح كالم كدام تحقق -۳۶ 5
  باشد؟ يم رخداد كدام تحقق از پس ياله

  عالم قيحقا  از پرده رفتن كنار -)و الجبال... األرض ترجف يوم() 2  ياله عدل دادگاه برپاشدن -)الجبال... و األرض ترجف يوم() 1  
  ياله عدل دادگاه برپاشدن -)... أفواههم علي نختم اليوم() 4  عالم قيحقا  از پرده رفتن كنار -)... أفواههم علي نختم اليوم() 3  
  كند؟ يم انيب را يدرست مفهوم نهيگز كدام ،ميبپرداز نظر تبادل و بحث به »خواب و ايرو« موضوع رامونيپ ميبخواه هرگاه -۳۷

  .رديپذ  يم ليتحل و هيتجز  كه ستي ابُعد  وجود ليدال  و ها نشانه از) 1  
  .شود يم خارج زمان و مكان ظرف از ،دارند مره روز اتفاقات در شهير  كه يياها ؤير  و ها خواب در انسان) 2  
  .هستند اعتبار فاقد گذشته حوادث مورد در و دهند يم ندهيآ  يدادهايرو  از خبر تنها نيتراس ياهاؤير ) 3  
 صـادقه ياؤيـر  ، نداشـته آن بـه نسبت يذهن ۀسابق چيه شخص كه جهت آن از ،وندديپ يم وقوع به اتيجزئ تمام با زمان گذشت از بعد كه يياها ؤير ) 4  

  .شود يم دهينام
  است؟ شده انيب يدرست به نهيگز كدام در ترتيب به ،امتيق ۀمرحل نياول سرآغاز و تاميق گواهان نيبهتر عنوان به مامانا و ايانب شدن منصوب متبوع -۳۸

  ايدن افتني انيپا  - خداوند دستورات با اعمالشان ينيع مطابقت) 1  
  بيمه يصدا شدن دهيشن - خداوند دستورات با اعمالشان ينيع مطابقت) 2  
  ايدن افتني انيپا  -خطا هر از بودن مصون و انسان اعمال باطن و ظاهر از يآگاه) 3  
  بيمه يصدا شدن دهيشن - خطا هر از بودن مصون و انسان اعمال باطن و ظاهر از يآگاه) 4  
 »انسـان نينخسـت شيدايـپ بـه اشاره با رممكنيغ و ديبع يامر حالت از معاد خروج« و» معاد انكار هدف با رهيكب گناهان بر مصران شبهۀ« -۳۹

  گردد؟ يم مستفاد نهيگز كدامآيات  در دقت از بيترت به
  ).تواناست يكار  هر بر... ( -)كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك() 1  
  ).داناست يخلقت هر به.... ( -)كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك() 2  
  ).تواناست يكار  هر بر... ( -)شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  ،ميشد  ناستخوا  و ميمرد  كه يهنگام() 3  
  ).داناست يخلقت هر به.... ( -)شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  ،ميشد  استخوان و ميمرد  كه يهنگام() 4  
به كـدام ويژگـي » تگانطلب آمرزش براي درگذش«دهندٔه كدام ويژگي عالم برزخ است و  در بيان قرآن كريم به چه معناست و نشان» توفّي« -۴۰

  د؟حائل ميان دنيا و آخرت اشاره دار
  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا -وجود شعور و آگاهي -) دريافت تمام و كمال روح1  
  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا -وجود حيات -) دريافت تمام و كمال روح2  
  و آگاهي وجود شعور -وجود حيات -ر) اعمال ماتقدم و ماتأخ3ّ  
  وجود حيات -وجود شعور و آگاهي -اعمال ماتقدم و ماتأخّر) 4  
  داند؟ يم چه را يابد اتيح با آن مفارقت درك شرط و كند يم فيتوص چگونه را ايدن اتيح ،ميكر قرآن ۀفيشر اتيآ در متعال خداوند -۴۱

  صالح عمل انجام كنار در آخرت و اخد به مانيا  - فاني )2  مستمر يآگاه و علم به يآدم شدن بندهيز  -فاني )1  
  صالح عمل انجام كنار در آخرت و خدا به مانيا  - يسرگرم و يباز ) 4  مستمر يآگاه و علم به يآدم شدن بندهيز  - يسرگرم و يباز  )3  
  درستي بيان شده است؟ در مرحلۀ دوم قيامت به موردنظرهاي زير جايگاه رويداد  يك از گزينه در كدام -۴۲

  دادن نامۀ اعمال شود  بخش مجسّم مي هاي بسيار زيبا و لذت هاي خوب با صورتالف) كار  
  ها زنده شدن انسان گردند  دنبال راه فراري مي هاي گناهكار به ب) انسان  
  ها زنده شدن انسان گيرد  ج) اعمال پيامبران و امامان معيار سنجش اعمال قرار مي  
  برپا شدن دادگاه عدل الهي شود  فاق افتاده است، آشكار ميد) حوادث تلخ و شيريني كه در زمين ات  
  د -ب) 4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  دانند و به اعتقاد آنان، مرگ براي كدام دسته از افراد ناگوار است؟ به چه علت پيروان پيامبران الهي مرگ را ناگوار نمي -۴۳

  باري از ميل به جاودانگي دارند. آنانكه كوله -خواهند ) چون از خدا عمر طوالني مي1  
  بينند. آنانكه زندگي را محدود به دنيا مي -خواهند ) چون از خدا عمر طوالني مي2  
  باري از ميل به جاودانگي دارند. آنانكه كوله -سپارند ) زيرا دل به دنيا نمي3  
  بينند. آنانكه زندگي را محدود به دنيا مي -سپارند زيرا دل به دنيا نمي) 4  
  سازد؟ يم متبادر ذهن در را درست مفهوم زير، يها عبارت از يتعدادچه  -۴۴

   سخن بودن ارزش و دروغ يب انگريب ،)تركت فيما صالحا أعمل يلعلّ( ۀفيشر عبارت ،دارند بازگشت يآرزو برزخ عالم در ارفجّ كه هنگام آن 
  .باشد يم ها آن

   دهد يم ادامه خود اتيح به يتوف تحقق با روح ست؛ا يآدم جان و جسم يبرا اندوهناك يانيپا مرگ كه آنجا.  
   كاظم امام سخن مطابق  ،باشد يم جمعه هر آن نيكمتر و است وابسته يو مانيا زانيم به بازماندگان با يمتوف منؤم داريد تيكم.  
   باشد يم برزخ عالم در يآگاه و عورش وجود ساز نهيزم ي،توف تحقق و است زيچ دو انيم ليحا و فاصله يمعنا به لغت در برزخ.  
  1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
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 قدَّم بما يومئذ اإلنسان ينبّؤا(يۀ آ تحقق و شود يم يكسان چه حال شامل يبرزخ بهشت در فرشتگان سالم و تيتح ،ميكر قرآن اتيآ مطابق -۴۵  66
  داشت؟ خواهد دنبال به را گناهكاران العمل عكس كدام ،)أخَّر و
  دروغ به شدن متوسل و انكار راه گرفتن پيش در - لتيفض با نمؤمنا ) 1  
  دروغ به شدن متوسل و انكار راه گرفتن پيش در - طاهران و بانيط) 2  
  گشتن فرار راه دنبال به و ها دل يهراسان - لتيفض با مؤمنان) 3  
  گشتن فرار راه دنبال به و ها دل يهراسان - طاهران و بانيط) 4  

  
46- Which item is NOT grammatically correct? (Based on the place of adjectives) 
 1) The red and white cells in the human body are amazing. 
 2) Careful drivers never eat or drink while driving. 
 3) She was so happy that he couldn’t talk with his mother. 
 4) There are many planets interesting in the world. 
47- I think that was the …………… decision in my life. I lost everything and I must start from the 

beginning.  
 1) best 2) better 3) worst 4) worse 
48- Which item is NOT grammatically correct? 
 “They …………… the ceremony on January 1st at 6 p.m.” 
 1) will hold 2) holding 3) are going to hold 4) held 
49- A: Did you …………… to leave tonight? 

B: Yes, but we may need to change the schedule because of the bad weather. 
 1) collect 2) cross 3) plan 4) protect 
50- Things aren't looking very …………… at the moment. The two countries have started a new war 

and many people, including children and women, are losing their lives. 
 1) careful 2) wonderful 3) useful 4) hopeful  
51- Najmeh’s parents are looking for a/an …………… school for her. A school with good teachers, 

modern facilities, and close to their house. 
 1) affirmative 2) average 3) medium 4) suitable 
52- Just like your body, your brain needs regular ……………, too, and doing crossword puzzles is very 

useful to make it stronger.  
 1) exercise 2) organ 3) material 4) opinion 
53- Before starting any new project, you should …………… both its good and bad points. 
 1) create 2) consider 3) trip 4) defend 
54- This drug, which is in …………… form, can help lower your stress for a short period of time. 
 1) drop 2) liquid 3) rocky 4) heavy 
 Cloze Test 

The sun is the nearest star to the earth. It provides the earth with energy in the form of light and 
heat. The sun travels through space with a whole family of planets called the Solar …(55)… . In this 
family, there are 9 important planets of different sizes. …(56)… planet is called Jupiter. The 
smallest planet is Mercury. The planets orbit the sun. Most planets have moons which travel 
around them. The earth’s moon takes 28 days to …(57)… the earth. The moon is held in place by 
the earth’s gravity. The earth travels around the sun because of its gravitational pull.  

55- 1) Sky 2) System 3) Parent 4) Galaxy 
56- 1) Larger than 2) Largest 3) The largest 4) Larger  
57- 1) bring 2) run 3) watch 4) circle  
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7  Reading Comprehension  
Elephants are the largest land mammals on 

Earth. Indian, savannah, and forest elephants are 
the three remaining species of elephants. Indian 
elephant has small ears and it is much smaller 
compared to other two species. Savannah and 
forest elephants live in Africa. All elephants are 
highly endangered due to increased hunting and 
habitat loss. 

Elephants sleep 2-3 hours per day. They spend 
the rest of the time eating. They are vegetarians. 

They communicate by producing the sounds that humans can't hear and by producing 
vibrations in the ground using their feet. 

Elephants' skin is one inch thick, but it can burn in the sun if it is not protected. Elephants use 
mud to cover their skin and protect it from the sun. 

Due to their large size, elephants need to eat 150kg of vegetation per day. 
Elephants live 60-70 years in the wild. In captivity, they can live more than 80 years. 

58- Which item is NOT correct about elephants? 
 1) They are mammals.  2) They are endangered. 
 3) They eat other animals’ meat. 4) They have three remaining species. 
59- How elephants communicate with each other? 
 1) Using their trunk 
 2) By using their thick skin  
 3) Covering themselves with mud  
 4) Making sounds and producing vibrations in the ground  
60- Why do elephants use mud? 
 1) To make some noise that humans can hear 
 2) To produce vibrations 
 3) To cover their skin and protect it from the sun. 
 4) To eat 150kg of vegetation per day  

  

اگر رابطۀ  -۶۱ f ( , x y) ,( , ) , ( , ) , ( , x y)   2 3 3 2 12 3 xيك تابع باشد،  2 y2   كدام است؟ 2
  1 (24  2 (36  3 (18  4 (42  

baدر تساوي  -۶۲
c b

 


aبا فرض  ،2  cو  5    كدام است؟ b، مقدار 3

  1 (3
2  2 (9

4  3 (9
2  4 (3

4   
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88  
مجموع اعضاي برد تابع  -۶۳

f : , , B

xf (x)
x

      
 

1 1 12
1

  كدام است؟ ،

  1 (1
2  2 (3

2  3 (5  4 (6  

)Mتوان رسم كرد كه از نقطۀ  چند تابع خطي مي -۶۴ , )5 ها برابر  بگذرند و دامنۀ آن 2 A x | x   0 10R باشد؟  
  شمار بي) 4  4) 3  2) 2  1) 1  

P(x)سود هر ماه در يك كارگاه از رابطۀ  -۶۵ x x   2 36 260 )x ازاي  بـه آيد. دست مي يليون تومان بهتعداد كاالي توليدشده) برحسب م
  ميليون تومان است؟ ۵۵حداقل چند واحد توليد كاال در ماه، سود كارگاه 

  1 (35  2 (21  3 (15  4 (25  

x)هاي معادلۀ  مجموع جواب -۶۶ )(x ) ( x ) x    22 3 2 1   كدام است؟ ،4

  1 (5
3  2 ( 5

3  3(  13
3  4 (13

3   

xاگر يك جواب معادلۀ  -۶۷ x k  219 23   باشد، جواب ديگر معادله كدام است؟ ۱برابر  0

  1 (3
19  2 (4

19  3 (5
19  4 (6

19   

  برابر عرضشان باشد، كدام است؟ ۳هايي كه طولشان  كند، در مستطيل ) بيان ميxضابطۀ تابعي كه قطر مستطيل را برحسب طول آن ( -۶۸

  1 (d(x) x 10
9  2 (d(x) x 10  3 (d(x) x 10

3  4 (d(x) x 10
5   

xمعادلۀ  تر بزرگريشۀ  -۶۹ x x
x x x x
    
   2

4 3 6 1 7 8
1 2 2

  كدام است؟ ،

  1 ( 1
2  2 ( 1

5  3 (1
2  4 (1

5   

)از نقاط  fتابع خطي  -۷۰ , )2 )و  75 , )4 fگذرد. اگر  مي 185 (a)    كدام است؟ aباشد،  405
  1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
fصورت مقابل است. حاصل  به fنمودار تابع خطي  -۷۱ ( / ) f ( / ) 0 1 0   كدام است؟ 1

  1 (3/0  

  2 (3/0-  

  3 (2/0  

  4 (2/0-  

x)اگر معادلۀ  -۷۲ )(x ) k  2   كدام است؟ kداراي ريشۀ مضاعف باشد،  3

  1 ( 5
2  2 (5

2  3 (25
4  4 ( 25

4   

xدر حل معادلۀ  -۷۳ x k  2 2 x)روش مربع كامل به عبارت  به 0 a) 2   كدام است؟ kايم. مقدار  رسيده 3
  1 (2-  2 (2  3 (1  4 (1-  
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xاگر  -۷۴ 9  xجواب معادلۀ  9 a x a   42 axباشد، جواب معادلۀ  3  1   كدام است؟ 0

  1 ( 1
9  2 (1

3  3 ( 1
3  4 (1

9   

تنهـايي بـراي  به تر شود. اگر چاپگر قديمي ساعت چاپ مي ۶كنند، فيش حقوقي كارگران يك كارخانه در  هنگامي كه دو چاپگر با هم كار مي -۷۵
  دهد؟ تنهايي در چند ساعت اين كار را انجام مي به تر نياز داشته باشد، چاپگر جديد سبت به چاپگر جديدساعت زمان بيشتري ن ۵اين كار 

  1 (12  2 (8  3 (10  4 (15  

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

 ؟دارد نگه مي زنده همواره را كارآفرينان توسط آن تخطرا پذيرش و اقتصادي فعاليت شروع براي الزم انگيزٔه يزيچ چه )الف  
 ................ است با مشابه وبيش آن، كم اندازي راه مراحل و شود مي ............... تشكيل هدف با معموالً كه است وكاري كسب تعاوني، شركت) ب  
 در توليـد منابع كه كند مي يادآوري به ما اصل دو اين ............... كه ......... ودارد؛ ...... وجود اصل دو امكانات، و منابع با رابطه در كلي طور به) ج  

 ................ هستند اقتصاد،
  خيريه مؤسسات غيرانتفاعي،) ب  كار ابتداي در كمتر موفقيت وجود با درآينده موفقيت بودن قطعي) الف) 1  
 كمياب دارد، وجود محدوديت نيز منابع از استفاده در هستند، منابع محدود) ج    
  ها شركت اعضا، نيازمندي تأمين) ب    وكار كسب سودآوري و موفقيت باالي احتمال) الف) 2  
 كمياب دارد، وجود محدوديت نيز منابع از استفاده هستند، در محدود منابع) ج    
  خيريه مؤسسات غيرانتفاعي،) ب    وكار كسب سودآوري و موفقيت باالي احتمال) الف) 3  
 تجديدپذير هستند، كافي جويي صرفه صورت در عوامل و منابع دارند، متعدد قابليت مصارف توليد عوامل و منابع) ج    
  ها شركت اعضا، نيازمندي تأمين) ب  كار ابتداي در كمتر موفقيت وجود با در آينده موفقيت بودن قطعي) الف) 4  
  تجديدپذير هستند، كافي جويي صرفه صورت در عوامل و منابع دارند، متعدد مصارف قابليت توليد عوامل و منابع )ج    
 شود؟ مي ديده بهتر موفق كارآفرينان ويژگي كدام ترتيب، به زير يها عبارت هريك از در -۷۷

 گرفتـه رارق گردن پشت كه افتد اي مي گيره انبوه توليد فكر به ماسك، از همگاني استفادٔه و كرونا بيماري وضعيت مشاهدٔه با محسني آقاي ■  
 .دارد مي نگه را ماسك هاي كش و

 حـل بـه قادر كه داند مي ولي او ،شود مي ها پارچه كيفيت افت باعث كه است شده مشكلي متوجه اش كارگاه هاي پارچه توليد خط در ايمان ■  
 .بود خواهد مشكل اين

 كـاهش را مجـاور هـاي سـاختمان ريـزش خطـر تواند مي كه اند كرده ارائه گودبرداري براي را جديدي ايدٔه ،اميركبير دانشگاه دانشجويان ■  
 .وكار است كسب يك شكل به ايده اين كردن عملي پي در شكوري آقاي دهد؛ مي

 بيابـاني مناطق ساكنين از كار اين براي او كند؛ درآمد كسب راه، اين از و كرده اندازي راه گردي بيابان تور يك دوستانش با دارد قصد شيدا ■  
 .كند مي وجو پرس ها بيابان هاي جذابيت ردمو در

 توليـد، مسير در پول انداختن جريان با به بتواند تا است كرده رستوران يك اندازي راه صرف را خود بازنشستگي پاداش تمام محمدي آقاي ■  
 .كند كار به مشغول را نفر چند

 بيني خوش يادگيرندگي، نوآوري، بيني، خوش ) نوآوري،2  بيني خوش يادگيرندگي، دهندگي، سازمان پرانگيزگي، ) تيزبيني،1  
 پذيري ريسك ،پرانگيزگي پذيري، ريسك بيني، خوش نوآوري،) 4  پذيري ريسك يادگيرندگي، نوآوري، پرانگيزگي، ) تيزبيني،3  
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 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ دربردارندٔه گزينه، كدام عبارات -۷۸  1010
 است؟ نادرست ها شركت توليد سازمان با رابطه در گزينه مكدا) الف  
 دوسـت سـه است قرار و شده تأمين بهروز طرف از وكار كسب اوليه سرمايۀ. است كرده اندازي راه را اي مغازه دوستانش از تن سه همراه به بهروز )ب  

 درست است؟ گزينه كدام موضوع اين به توجه با .شوند شريك كار از بخشي در و آورده سرمايه نيز ها آن كه زماني تا بگيرند دستمزد او از وي
 .مفهوم ............... است يادآور امر اين و ............... كنيم خود هاي انتخاب بين ما كه شود مي باعث منابع محدوديت) ج  
 است؟ يزيچ چه وابسته به آوريم، حساب به منفعت را ييزچ چه و هزينه را يزيچ چه منافع، و ها هزينه ميزان مقايسۀ و برآورد دراينكه  )د  
  .دارد رأي حق يك سرمايه، از نظر شخص صرف هر رأي، حق مورد در اما ،باشد او سرمايۀ اندازٔه به شخص هر سود ميزان ها، شركت در كه است منطقي )الف) 1  
  .است بهروز با اضرحال ح در ها مسئوليت تمامي كه است اين حاضر حال وكار كسب معايب از) ب    
 اجتماعي و فرهنگي هاي ارزش و ها موقعيت) د    فرصت هزينۀ بستان، -بده) ج    
  .تفاوت دارد شركت با رأي حق مورد در ولي ،اوست سرمايۀ به بسته شخص هر زيان و سود ميزان نيز ها تعاوني در) الف) 2  
  .كنند مي دريافت را دستمزد مشخصي مغازه، اين بازدهي ميزان از نظر صرف وي دوستان و است وكار كسب سود تمامي مالك بهروز) ب    
 دسترس در و موجود امكانات و منابع) د    فرصت هزينۀ بستان، -بده) ج    
 يـك الح هر به اما كند، مي انسان رفتار يك مشابه وكارها كسب از دسته اين با قانون كه است معني اين به ها شركت براي قانوني هويت داشتن) الف) 3  

  .باشد دارايي مالك خود تواند نمي وكار كسب
  .است وكار كسب از نوع اين هاي مزيت جمله از مالي بانكي تأمين و سرمايه افزايش امكان) ب    
 هاي موجود هزينه و توليدي توان ميزان) د    هدررفته هزينۀ انتخاب،) ج    
 آن تواند مي دار سهام و است شده درج سهام برگۀ در كه است مواردي جمله از شركت، در شخص مشاركت ميزان و اوليه سرمايۀ تأمين چگونگي) الف) 4  

  .باشد داشته خود با را
  .شود مي محسوب آن مزاياي از و است كمتر وكارها ساير كسب نسبت به وكار كسب از نوع اين اندازي راه هاي هزينه) ب    
 موردتوجه هاي ارزش ماعي واجت و فرهنگي وضعيت) د    هدررفته هزينۀ انتخاب،) ج    
 از يكي اخيراً اما ،است كرده مي درآمد كسب فروشگاه اين طريق از كه هاست سال دارد، كوچك اي محله در سوپرماركتي يك كه آقا حسن« -۷۹

سمت خود جلب  ريان را بههاي ويژه بسياري از مشت و تخفيف تر پايين قيمت با محصوالت گستردٔه فروش با اي زنجيره هاي فروشگاه هاي شعبه
 كند؟ طور محسوسي بيان مي وكار را به هاي انواع كسب يك از ويژگي اين موضوع كدام» كرده است.

 شود مي منجر و شده بااليي بسيار هماهنگي و نظم موجب موضوع، اين كه دارد وجود بيشتري دهي گزارش و تر چيدهيپ قوانين شركتي، وكار كسب در) 1  
 .كنند كسب اقتصادي فقيتمو  بتوانند كه

 .شد خواهد شناخته ها آن تجاري نام بيشتر به ها فروشگاه اين اقتصادي موفقيت افراد، از نظر صرف كه معنا اين به است؛ غيرفردي فروشگاه اين موفقيت )2  
 .آورند مي دست به را بيشتري همين سبب موفقيت به شود، مي ديده ها آن در نيز گرايي تخصص و باالست بسيار ها فروشگاه اين اندازي راه هاي هزينه) 3  
 .كنند عمل تر موفق كه شود مي باعث امر اين و دهد پيشنهاد رقبا به نسبت را تري پايين قيمت تواند مي فروشگاه اين بيشتر، فروش و توليد باالي مقياس دليل به) 4  
 از فرصـت هزينـۀ توليـد، هـاي هزينـه بيـانگر ،رو جدول روبـه اطالعات -۸۰

 آقـاي كارگاه ٔه شد و فرخته شده توليد محصوالت قيمت و ميزان ،رفته دست
ــي ــال در امين ــته س ــت؛ گذش ــا اس ــه ب ــه توج ــن ب ــات: اي   اطالع

 

 است؟ چقدر پنهان هاي هزينه احتساب با زيان يا سود ميزان) الف  

 است؟ چقدر پنهان هاي هزينه احتساب بدون زيان يا سود ميزان )ب  

  تومان ميليون 210/1) ب  تومان ميليون 318/1) الف) 1  

 تومان ميليون 510/1) ب  تومان ونميلي 318/1) الف) 2  

  تومان ميليون 210/1) ب  تومان ميليون 591/1) الف) 3  

 تومان ميليون 510/1) ب  تومان ميليون 591/1) الف) 4  

  
  
  

 

 

  عدد ۱۴۵,۰۰۰  ه شد تعداد محصوالت توليد
  تومان ۲۴,۰۰۰  قيمت هر محصول

تومان ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  آالت هزينۀ ساالنۀ نگهداري ماشين
 تومان ۶۳,۰۰۰,۰۰۰  كارگر ۱۵دستمزد ماهانۀ تمام 

تومان ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰  هزينۀ ساالنۀ تأمين انرژي كارگاه
  تومان ۳,۰۰۰ هزينۀ تأمين مواد اوليه براي هر محصول
دستمزد ماهانۀ پيشنهادي به آقاي اميني

 تومان ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  ك ادارٔه دولتيبراي كار در ي 

قيمت ساالنۀ پيشنهادي براي اجارٔه ملك
 تومان ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  در صورت عدم استفاده 

  آقاي اميني خود مالك ملك كارگاه است.

 محل انجام محاسبات
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 است؟ آمده گزينه كدام در زير هاي درست پرسش پاسخ -۸۱ 11
 است؟ توليد عوامل از يك كدام از استفاده مصداق برق، يدتول براي كوهستاني مناطق شديد بادهاي از استفاده) الف  
 هستيم؟ تحولي چه نيازمند به روي آن، توليد امكانات مرز منحني زير از توليد نقطۀ مكان تغيير براي) ب  
  طبيعي منابع) الف) 1  
 توليد امكانات مرز منحني روي توليد براي موردنياز  ميزان به منابع افزايش) ب    
  فيزيكي سرمايۀ) الف) 2  
 هدررفته هاي هزينه نگرفتن نظر در و توليد هاي هزينه كاهش) ب    
  زمين) الف) 3  
 موجود امكانات و منابع تمامي گرفتن كار به و تالش افزايش) ب    
  كار نيروي) الف) 4  
 غيرفعال منابع كارگيري به و كارايي به رسيدن براي تالش) ب    
 است؟ نادرست گزينه كدام اكارايي،ن و كارايي مباحث به توجه با -۸۲

 .شود توليد مي وضعيت شدن بدتر به منجر توليد عوامل جايگاه تغيير و توليد وضعيت در تغيير گونه هر كارايي وضعيت در) 1  
 اسـتفاده فعالغير  منابع ازه چراك كند بدتر نمي را آنان وضعيت مختلف، هاي بخش وضعيت در تغيير غيرفعال، منابع وجود دليل به ناكارايي وضعيت در) 2  

 .شود مي
 بـرعكس دقيقاً شود، كاسته هاي ديگر بخش توليدات ميزان ازآنكه  بدون كرد توليد خدمات يا كاال يك از بيشتر حداقل تواند مي ناكارايي وضعيت در) 3  

 .كارايي وضعيت
 .زند نمي ديگران وضعيت به اي توليد صدمه عوامل جايگاه در تغيير هرگونه د،شو  مي امكانات و منابع از استفاده بهترينكه  نجاآ  از كارايي وضعيت در) 4  
تومـان باشـد، هزينـۀ  ۴,۶۹۰,۰۰۰، به فرض آنكه قيمت فروش هر كاالي مهندسـي Dنقطۀ  در ،رو روبه توليد امكانات مرز منحني به توجه با -۸۳

  واحد بيشتر از كاالي پزشكي چند ريال است؟ ۴۰۰فرصت توليد 

  تومان 5,628,000,000) 1  

  تومان 8,628,000,000) 2  

  تومان 6,236,000,000) 3  

  محاسبه نيست. قابل) 4  

 افـزايش موجب و كند كم از پيش بيش را انسان دخالت كه شود اختراع آالت ماشين از خاصي نوع كشاورزي، محصوالت توليد زمينۀ در اگر -۸۴
 آمد؟ خواهد وجود به اين محصوالت عرضۀ وضعيت در تغييري چه يمت،ق ثبات فرض به شود، محصوالت توليد سرعت

 .ماند ثابت مي نيز عمودي صورت به كرد، خواهد حركت راست سمت به عرضه نمودار و رفته چپ سمت به عرضه نقطۀ) 1  
 .شد جا خواهد جابه نيز عرضه نمودار البته ماند، مي ثابت عمودي صورت به و كرد خواهد حركت افقي صورت به عرضه نقطۀ) 2  
 .ماند ثابت مي عرضه نمودار اگرچه كرد خواهد حركت افقي و عمودي صورت به نيز آن نقطۀ عرضه، افزايش با زمان هم) 3  
 .كرد خواهد حركت باال و راست سمت به عرضه نقطۀ اما ،ماند مي ثابت عرضه نمودار) 4  
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 است؟ زير هاي رست پرسشد پاسخ حاوي گزينه كدام -۸۵  1212
 درست است؟ پول و كاال چرخش جريان با رابطه در عبارت كدام) الف  
 درست است؟ نفت، فروش طريق از دولت توسط درآمد آوردن دست به با رابطه در گزينه كدام) ب  
 ...............  كه هستند ناگزير ها كشورها، دولت ديگر با قدرتمند تعامل براي) ج  
 از نـوع تـرين مهم بر ............... و ماليات اول، دستۀ از نوع ترين ...............؛ مهم بر ماليات ............... و بر ماليات دستۀ دو به مستقيم تماليا) د  

 ................ است بر ماليات دوم دستۀ
 .رود ها مي بنگاه به توليد عوامل پرداخت با جانآ  در و شده فرستاده محصوالت بازار به خانوار طرف از توليد عوامل) الف) 1  
 .نشوند ديگر هاي دارايي خلق اگرچه صرف كنند تأمين را كشور حاضر حال درآمد از بخشي توانند مي منابع اين گستردگي، و زياد حجم به توجه با) ب    
 .هاي درست بزنند انتخاب به دست ،يدجد  مطلق هاي مزيت خلق و حاضر هاي مزيت از مناسب استفادٔه هاي گزينه ميان در) ج    
 دارايي آوردن دست به ثروت، انتقال و نقل دارايي، ثروت،) د    
 .كنند مي تأمين نجاآ  از را موردنياز توليد، محصوالت عوامل بازار از آمده دست به درآمد با خانوارها و شده تأمين كنندگان عرضه توسط محصوالت، بازار )الف) 2  
 تأسـيس مثـل ديگـر هـاي خلـق دارايـي صـرف بايـد آيـد، مـي دست به طريق اين از كه درآمدي بنابراين نيست، پايدار منابع اين از حاصل درآمد) ب    

 .شود توليدي هاي كارخانه
 .كنند تأمين داخل در را خود تمامي نيازهاي كشور، خارج به اتكا گونه هيچ بدون بتوانند كه كنند ايجاد را شرايطي و برده باالتر را خود شكني تحريم توان )ج    
 دارايي آوردن دست به ثروت، انتقال و نقل دارايي، ثروت،) د    
 را هايي پرداخت ها آن براي و توليدكنندگان است شده تأمين خانوارها توسط رود، مي اقتصادي هاي بنگاه به توليد عوامل بازار از كه توليدي عوامل) الف) 3  

 .دهد مي تشكيل را رخانوا  درآمد كه داشت خواهند
 .رسيد خواهد پايان به روزيكه  چرا ،داشت خواهد منفي تأثير شود، جاري هاي صرف هزينه و نشده خلق ديگري دارايي منابع اين فروش طريق از اگر )ب    
 .بزنند بهينه انتخاب به دست قتصادياقتدار ا و استقالل افزايش جهت در جديد، هاي مزيت خلق و سويي از موجود هاي مزيت از برداري بهره ميان) ج    
 اشخاص درآمد ارث، درآمد، دارايي،) د    
 .كند تأمين مي را توليدي هاي درآمد بنگاه واقع در پول اين كه است پول پرداخت مقابل در خانوارها به محصوالت بازار از خدمات و كاال حركت) الف) 4  
 پـس ،افتـاد خواهـد خطـر كشور به استقالل استفاده، عدم صورت در و است ضروري امري كشور جاري هاي هزينه گذران براي منابع اين فروش) ب    

 .است جايز كشور جاري امور براي درآمد ناشي از آن صرف
 هايكشـور  از را خـود نيازهـاي مناسـب، تجـاري هـاي پيمـان با بتوانند تا كنند تالش و كنند قطع را جو سلطه كشورهاي با خود اقتصادي ارتباط) ج    

 .كنند تأمين همسايه
  اشخاص درآمد ارث، درآمد، دارايي،) د    
 .دهيد پاسخ سؤاالت به زير، تقاضاي و عرضه نمودار به توجه با -۸۶

 كند؟ تعيين حدودي چه در بايد را محصوالت قيمت بفروشد، را خود توليدات تمام بخواهد توليدكننده اگر) الف  
 است؟ چقدر دالر ۷۰۰ قيمت در كمبود يا مازاد ميزان) ب  
 دارد؟ تعادلي قيمت در توليدكننده درآمد با تفاوتي چه دالر ۳۰۰ قيمت در كننده مصرف پرداختي) ج  
 دالر 900 تا 400 بين) الف) 1  
 تقاضا مازاد كيلو 60 )ب    
 دالر 118,000 )ج    
 دالر 500 فقط) الف) 2  
 عرضه كمبود وكيل 60 )ب    
 دالر 181,000) ج    
 دالر 500 تا 300 بين) الف) 3  
 عرضه مازاد كيلو 80 )ب    
 دالر 118,000) ج    
 دالر 500 تا 100 بين) الف) 4  
 تقاضا كمبود كيلو 80 )ب    
 دالر 181,000) ج    
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 نيـز را برق تيرهاي و كرده را آسفالت ايشان كارگاه به منتهي جادٔه اخيراً دولت. است چوبي تمحصوال توليد كارخانۀ يك داراي افشار آقاي -۸۷ 13
 سـاير او. كنـد مـي تأمين واردات طريق از استوايي است خاص درختان دليل اينكه را به خود كار اوليۀ مواد از بخشي وي. است كرده نوسازي
 درست است؟ وي پرداختي هاي ماليات با رابطه گزينه در كدام. كند مي هزينه آن براي و كرده تهيه بازار از را كارگاه مايحتاج

 نيز محصوالت كردن وارد براي و تأمين كرده است پرداخته قبالً كه اي افزوده ارزش بر ماليات با را برق تيرهاي نوسازي هزينۀ از بخشي خود افشار آقاي) 1  
 .پردازد مي خدماتي عوارض

 خريـدآنكـه  ضـمن. پـردازد مـي عوارض خدماتي نيز نوسازي براي حال درعين و بپردازد گمركي عوارض بايد اوليه مواد كردن وارد براي توليدكننده اين) 2  
 .است مصرف بر ماليات مشمول محصوالت،

 نيز آن ميزان كند خريداري يمحصوالت بيشتر  هرچه و كرد خواهد پرداخت مصرف بر ماليات عنوان تحت را مبلغي افشار آقاي محصوالت، خريد حين) 3  
 .پرداخته است گمركي عوارض نيز ها تيربرق نوسازي براي طرفي از شود؛ مي بيشتر

 ارزش بـر ماليات. است كمتر پرداختي نيز ماليات ،باشد كمتر محصوالت خريد ميزان هرچه و دارد مصرف بر ماليات داخل و خارج از محصوالت خريد) 4  
 .شود مي پرداخت اوليه مواد كردن وارد براي كه است مبلغي نيز افزوده

 ماليـات كردن اضافه بدون قيمت محصوالت آن، در ه شد درج هاي قيمت و است خانگي فرنگي گوجه رب توليد مراحل دهندٔه نشان زير شكل -۸۸
  دهيد. پاسخ سؤاالت به آن به توجه با باشد. مي پرداخت شده

  است؟ چقدر فرنگي گوجه رب توليد از دريافتي ماليات مجموع بپردازد، دولت به را خود افزودٔه ارزش درصد ۱۰ هدبخوا مرحله هر در توليدكننده اگر الف)  
بندي بايد رب را بـه چـه  كنندگان مراحل اول و دوم، ميزان ماليات پرداختي خود را به قيمت محصول اضافه كنند، شركت بسته ب) اگر توليد  

  خريداري كند؟ كنندٔه مرحلۀ دوم قيمتي از توليد
  فرنگي  توليد گوجه

  توسط كشاورز 
  تومان ۴,۰۰۰به قيمت 

 
 فرنگي به رب  تبديل گوجه

  توسط كارخانه و فروش 
  تومان ۱۳,۰۰۰به قيمت 

 
فرنگي  بندي رب گوجه بسته

  و عرضۀ آن به بازار 
  تومان ۱۹,۰۰۰به قيمت 

 
  فرنگي  فروش رب گوجه
  در مغازه 

  تومان ۲۴,۰۰۰قيمت به 
  تومان 13,000ب)   تومان 6,000 الف) )2  تومان 14,300ب)   تومان 2,400 الف) )1  
  تومان 12,400ب)   تومان 7,200 الف) )4  تومان 13,000ب)   تومان 2,900 الف) )3  
 كشـور سه هر در محصوالت و قيمت بوده برخوردار يكساني توليد منابع و عوامل از كشور سه هر كه نكته اين به نظر و زير جدول به توجه با -۸۹

  درست است؟ گزينه كدام باشد، يكسان
 حـالي در است مطلق مزيت داراي B كشور به نسبت محصول دو توليد در Aكشور ) 1  

  است. نسبي مزيت غذايي داراي صنايع توليد در كه
 است مطلق مزيت داراي ديگر كشور دو هر به نسبت محصول يك توليد در Bكشور ) 2  

 دارد. نسبي مزيت محصوالت، ساير به نسبت محصول همان در نيز، كشور داخل در و
 كـاال همـان در و دارد نسبي مزيت كشورها ساير به نسبت خودرو توليد در Cكشور ) 3 

 .است مطلق مزيت داراي نيز داخل در
 .باشد دوم اولويت در بايد پالستيك توليد A كشور در كه حالي در است تر صرفه به مقرون Bكشور  در پالستيك توليد) 4 
 كامالً درست هستند؟ زير هاي عبارت از يك كدام -۹۰

 .شد خواهد اقتصاد كشور شكنندگي باعث المللي بين فضاي در اما ،است رايج اي پديده شهري جوامع در محصولي تك اقتصاد) الف  
 .شد تشكيل ۱۹۴۴ سال در وودز برتن نام با ملل سازمان مالي و پولي كنفرانس) ب  
 .كردند امضا را »گات«پيمان  به مشهور آزاد، تجارت پيمان ،۱۹۹۲ سال در مكزيك و كانادا آمريكا،) ج  
 .گردد كشور جاري هاي هزينه افزايش و شهروندان به صدمه موجب تواند مي كه است نامناسب هاي فعاليت كاهش ،ياتمال گرفتن از دولت اصلي هدف )د  
 قيمـت ثبـات صورت حتي در سنگك نان تقاضاي افزايش به منجر امر اين كه شود مي آن تقاضاي كاهش به منجر لواش نان قيمت افزايش) ه  

 .شد خواهد
   شود. مي ارائه »بودجه«اسم  ساله به يك سند يك در جامعه موردنياز محصوالت تمامي عرضۀ و توليد يعني خود خدمات مانجا براي دولت برنامۀ )و  
 .باشد مبادله به كشورهاي عوامل نياز از تواند نمي فناوري به دسترسي در تفاوت است، ساده بسيار آموزش طريق از فناوري انتقال كه يينجاآ از )ز  
  و ج، الف،) 4  ه ،ب الف،) 3  ز و، د، ج، ب،) 2  د ب، الف،) 1  

  

  

  

 

 

صنايع غذايي  پالستيك  خودرو  نام كشور
A ۶۰۰ واحد ۸۱۰  واحد ۴۵۰  واحد  
B  ۵۸۰ واحد ۶۰۰  واحد ۷۲۰ واحد  
C  ۷۰۰ واحد ۲۴۰  واحد ۶۳۰  واحد  

 باتمحل انجام محاس
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  اند؟ بوده كار به مشغول انيغزنو دربار در ،شاعران از دسته كدام -۹۱

  يعنصر  - يمنوچهر  - يفرخ) 2    يانور  - يعنصر  - يرودك) 1  
  يرودك - يمنوچهر  - يانور ) 4  يبلخ ديشه - يفردوس - ناصرخسرو) 3  
  است؟ نادرست پنجم قرن اول ۀمين و مچهار قرن در شعر ٔهدربار نهيگز كدام -۹۲

  .است بوده»  يميتعل « و»  يمدح « ،» يحماس « دوره، نيا  در شعر انواع نيتر  جيرا ) 1  
  .رفت ينم فراتر ياخالق يكل ميتعال قلمرو از آنان يذهن ميمفاه و داشتند نظر يرونيب تيواقع به شتريب دوره، نيا  شاعران) 2  
  .گشت آغاز دوره نيا  شعر در زين ها مثل و ها تيحكا  آوردن و يپرداز  قصه و ييسرا  داستان) 3  
  .است دوره نيا  شعر يها صهيخص از ،گوناگون هاتيتشب و ريپذ  دل يها استعاره تازه، يها بيترك آوردن) 4  
  است؟ درست نهيگز كدام -۹۳

  .درآوردند نگارش به را آن يساسان شاهان سرانجام نكهيا  تا خواندند؛ يم حفظ از ، ينيد  مراسم ياجرا يبرا دانموب را اوستا كتاب) 1  
  .است شده نوشته يخيم خط به كه است يهخامنش شاهان يها نامه و ها فرمان ،يپهلو يفارس زبان ه ازماند  يبرجا آثار) 2  
  .شوند يم ميتقس»  يدر  « و»  يپارت « يها زبان گروه دو به انه،يم يرانيا  يها زبان) 3  
  .است بوده متداول نرا يا  يشرق شمال و شمال در و بود جيرا  انياشكان ٔهدور در يپارت زبان) 4  
  ؟ستين»  يدر « يفارس زبان ٔهدربار نهيگز كدام -۹۴

  .آمد ديپد  انيطاهر  ولتد با زمان هم باًيتقر  زبان نيا ) 2  .شد انيصفار  قلمرو يرسم زبان ي،صفار  ثيل عقوبي توسط) 1  
  .است بوده يساسان دولت مقامات ۀمكاتب و محاوره زبان) 4  .داد شكل رييتغ و رفت انحطاط به رو انيسامان دولت سقوط از پس) 3  
  ؟است درست نهيگز كدام -۹۵

  يافتند. دست مستقل تيهو  به بغداد فتخال  برابر در ، يفارس اشعار سرودن و يدر  يفارس زبان به فيتأل ضرورت بر ديتأك با يسامان يامرا) 1  
  .بود يملّ رسوم و آداب ۀارائ و حفظ رواج، غلبه، دوران ،يهجر  سوم قرن مجموع، در) 2  
  .سرود يم شعر يفارس و يعرب به يو بود؛ فيتأل و قيتحق صاحب و داشت تبحّر خود روزگار علوم ۀهم در نا،يس يابوعل) 3  
  .كنند جلب خود به را خلفا توجه بتوانند تا نوشتند يم يعرب به را خود رآثا ضرورت، به يرانيا  شمنداندان شتريب چهارم، قرن آغاز در) 4  
 ديده پاسخ) ۹۶-۹۸( االتؤس به ،ريز عبارت به توجه با.   

 و شد متقبل و كرد خدمت بياد.  شيخو فرزندان از يكي كه كن همچنان تشيترب توست، فرزند نيا:  گفت و داد يبياد به را يپسر يپادشاه«  
 كـه فرمـود معاتبت و كرد اخذتؤم را دانشمند ملك.  شدند يمنته بالغت و فضل در بياد پسران و دينرس ييجا به و كرد اثر او بر چند يسال
  ».مختلف طباع و است كساني تيترب كه نماند دهيپوش نيزم يرو خداوند أير بر: گفت.  ياوردين جا هب وفا و يكرد خالف ٔهوعد

  ؟ هستند درست يزبان يژگيو دو كدام-۹۶
  .ها طبع يمعن در »طباع« كلمه يريكارگ به) الف  
  .هستند فهم قابل و ساده متن كلمات يتمام) ب  
  .معاتبت:  مانند كهن و يميقد واژگان كاربرد) ج  
  »شدن استاد« يمعنا در »شد متقبل« عبارت يريكارگ به) د  
  د -ج) 4  ج -) الف3  د -) ب2  ب -) الف1  
  است؟ باال، درست عبارت يادب يها يژگيو دربارٔه نهيگز كدام -۹۷

  »متقبل« و »خدمت« ٔهواژ دو انيم متوازن سجع رفتن كار به) 2  »مختلف« و »كساني« واژگان انيم تضاد وجود) 1  
  »دانفرزن تيترب« اديز  تياهم به سندهينو  ٔهاشار) 4  » أير  و عهد ، وفا « واژگان ميان ييمعنا  ۀشبكوجود ) 3  
  دارد؟ يشتريب ييمعنا قرابت باال عبارت مفهوم و يمعن با نهيگز كدام -۹۸

يخــواب گــران از ظــاهر بــه وارميــد  نقــش چــه اگــر )1   
 

ــي  ــل م ــگ از رخ گ ــر رن ــي اگ ــدار م ــرد، بي ــردم پ گ
 

ـــش از) 2 ـــوديب كوش ـــت خـــود ٔهه دميكشـــ دس
 

ـــرداب بســـتر در  ـــه حاجـــت چـــه م ؟تكاپوســـت ب
 

مــــارميب و ارز  ريــــگ نيزمــــ بيــــطب آن مــــن) 3
 

ــه  ــر ك ــه ه ــر چ ــه زه ــود ب ــ خ ــم يم ــ ده ــم ينم رمي
 

ــي ) 4 ــت در ن ــي عمريس ــادي م ــور ش ــا ش ــي، امّ دم
 

يآهنگــــ ،انــــدوه جــــز هبــــ ديــــآ  ينمــــ ينــــ از 
 

  دارد؟ يشتريب تناسب نهيگز كدام يمحتوا و وزن -۹۹
ـــــ) 1    ـــــ يكس ـــــن ۀدان ـــــرد كي ـــــت يم نكاش

 

ــــــر دل كــــــام خــــــرمن كــــــزو  نداشــــــت ب
 

غيــــت بــــه نم،يــــبب گــــريد  بــــار گــــرت) 2
 

غيـــــدر  يبـــــ ســـــرت مببـــــّر دشـــــمن چـــــو 
 

ــــو) 3 ــــا را ت ــــن ت ــــد ده ــــرص از باش ــــاز ح ب
 

ـــــــا ين  ـــــــه دي ـــــــوش ب ـــــــغ از دل گ راز بي
 

ــــه يا) 4 ــــم ك ــــرد دل ــــان و يب ــــوخت ج يس
 

ــــــو يســــــودا ســــــر در  ــــــار شــــــد ت روزگ
 

 ۶ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ ادبی فنون و علوم
´ 25
 پيشنهادي زمان
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  است؟ آمده نهيگز كدام در زير، تيب ييهجا يالگو -۱۰۰ 15
 دوسـت به شد واصل كه كس آن كند يك ييخودنما   

 

 ؟آفتـاب بـا متّصـل گـردد چـو مـه ديـنما چون 
 

  1 (               2 (            
  3 (                4 (              
  ؟كند ينم رييتغ مصراع كدام يانيپا يهجا يالگو -۱۰۱

  ريگ افتاده دست يشد  مسلمان) 2    كرد تاب در مرا تابت پر زلف) 1  
  زمانه آموخت كندنم دل تو يرو از) 4  بارد يم فتنه سنگ جا همه در و بام ز) 3  
  است؟ متفاوت تيب كدام ييهجا يالگو -۱۰۲
ـــــ )1    ـــــه رخ يينمـــــا  يكـــــ كنيول ـــــدان ب رن

 

ـــــو  ـــــز ت ـــــ ك ـــــه و ديخورش ـــــهييآ  م يدار  ن
 

رهــــا شســــتش ز گــــردد كــــه يخــــدنگ) 2
 

او كـــــــانيپ يجـــــــا را دهيـــــــد  كـــــــنم 
 

يشــــو رســــوا كــــه كــــس از شــــهياند  نــــه) 3
 

يشــــو بايشــــك دم كيــــ كــــه قــــّوت نــــه 
 

ـــــو) 4 ـــــد چ ـــــاغ ش ـــــروحان ب ـــــكنم اني مس
 

ــــــايا  در  ــــــرا نج ــــــه چ ــــــد تخت ــــــنم؟ بن ت
 

  ؟ كنند كامل را يخال يجا توانند يم كلمات كدام ر،يز تيب ييهجا يالگو به توجه با -۱۰۳
ــه شــادي    هــاي ............... ايــن عــالم مبنــد دل ب

 

ـــدگي   ـــرازي در نشـــيبي ...............زن تنهـــا ف
 

  كرد يجا - مقدار يب) 4  هست و بود - گذران) 3  است ساخته - كوتاه) 2  بگذاشته - كار تنها) 1  
  است؟ شتريب مصراع كدام هاي مصوت تعداد -۱۰۴
  بهار فصل نيا  در ،مينكرد  چاك يا نهيس) 2  يباق بار گريد  شوق نميب كه بارت هر كيل) 1  
  بدواند حسرتم اشك ،رخ به كه يمسافر ) 4    ندارد رو ديخورش ،را رفروختنب رخ) 3  
  خورد؟ يم چشم به يكمتر »ييآرا واژه« تيب كدام در -۱۰۵
بســــوزد شــــمع دل تــــو حــــال بــــه پروانــــه )1   

 

بســـــوزد جمـــــع دل ،شـــــمع دل نـــــه تنهـــــا 
 

ــــر) 2 ــــر يا افس ــــر ب ــــن س ــــر م ــــن افس م
 

ــــــا   ــــــم ات هيس ــــــاد ك ــــــر از مب ــــــن س م
 

دل يا شــدم عاشــق تــو اصــرار بــه اربــ كيــ) 3
 

ـــا   ـــار ني ـــر ب ـــرار اگ ـــ اص ـــه يوا ،يكن ـــت ب حال
 

انــد مـرگ پيـروزي اسـت، وقتـي دوسـتانت دشـمن) 4
 

ــت  ــن اس ــگ م ــۀ نن ــا ماي ــت، ام ــروزي اس ــرگ پي م
 

  است؟ متفاوت نهيگز كدام در رفته كار به سجع نوع -۱۰۶
  بشتابي؟ يك من عبادت به و يابيدر  كجا من ذكر حالوت پس) 2  .برنجد جوابش از ،نسنجد سخن كه هر :اند گفته خردمندان) 1  
  .نبرند نامش رديبم چون نخورند، نانش يزندگان درهركه ) 4  .عدم دو انيم يوجود ايدن و است دم كي تيحما  در جان) 3  
  شود؟ يم دهيد يي بيشترآرا واج يۀآرا ،نهيگز كدام در -۱۰۷
ــان، ســكوت عشــق غوغــا  شــكوه حســن بــي )1    ييپاي

 

ـــاه  ـــن نگ ـــه م ـــايه ب ـــن س ـــ روش ـــرؤ  نينوش ييا ي
 

ــدارد؟) 2 ــا ن ــر وف ــه س ــتم اي دل، ك ــو را بگف ــه ت ن
 

درفكنــدت يپــا بــه و يرفتــ دســت ز طمــع بــه 
 

يـارم نهـاد از كـوي دوســت مـن قـدم بيـرون نمــي) 3
 

ــت  ــل اس ــايم در گ ــه پ ــدم ك ــذور داري ــتان مع دوس
 

ديخورشـ دف ير يـگ كف به چون آسا مطرب سحرگه) 4
 

يـزي بـه رقـص از خـواب نوشـين، خفتگـان دوشبرانگ 
 

  است؟ سجع فاقد نهيگز كدام -۱۰۸
  ي.كل خواص منشأ جزوش هر و است ياصل كمال مبدأ عضوش هر) 2  .هست عجم در اوالدش ست،ين عرب در خود او اگر) 1  
  .تيرفظ يب را خود و يكن رسوا را شانيا  مر هك مكن آشكار ينهان بيع را مردمان) 4  .ازين جانب ،سركش عشق و گرفت ناز عادت ،دلكش حسن) 3  
  شود؟ يم دهيد سجع تيب كدام در -۱۰۹
ـــل )1    ـــتم را عق ـــدب عشـــق در پنداش بـــود ير يت

 

ــن  ــواهم م ــرد نخ ــريد  ك ــتك گ ــر هي ــدار ب ــو  پن شيخ
 

ــازنين) 2 ــر چشــمم نشــين، اي دلســتان ن ــازآي و ب ب
 

ـــوبĤ ك  ـــفر  و ش ـــ ادي ـــر ن،يزم ـــمانم ب ـــ آس رود يم
 

ـــت) 3 ـــه يدس ـــم ب ـــ دل ـــن روف ـــ يا ك ـــعز  اري زي
 

ــــا  ــــت ت ــــيبب ري ــــه ين ــــن ز ك ــــت جوش بگذش
 

ـــتار  مشـــتاقان، شـــب چـــه گـــر) 4 ـــود كي ـــ ب اامّ
 

ـــــنوم  ـــــنبا  دي ـــــود، دي ـــــن از ب ـــــام يروش يب
 

  دارد؟ يشتريب ييمعنا قرابت زير، تيب با نهيگز كدام -۱۱۰
ـــا    ـــج ت ـــل رن ـــ تحمّ ـــنج ،ينكن ـــن گ يابي

 

ـــا  ـــرود، شـــب ت ـــپد صـــبح ن نباشـــد داري
 

  

تــاريخ، چــه ســرخورده چــه ســرخوشدر چــرخش  )1   
 

كـــوروش نـــه كـــرد وفـــا ديجمشـــ بـــه نـــه ايـــدن 
 

ــپ راز )2 ــردن داي ــنج ك ــان گ ــز جه ــج ج ــتين رن س
 

گوينــد؛ امــا گــنج نيســت رنــج آن را راســت مــي 
 

نشــود گــوهر كــه اســت محــال يســع عــرق) 3
 

ـــ  ـــد يم ـــه ذره رس ـــ ب ـــد ديخورش ـــر بلن ـــار آخ ك
 

ـــــــو) 4 ـــــــد دل از و آز يمج ـــــــاش خردمن ب
 

بـــــاش خرســـــند داونـــــدخ بخـــــش بـــــه 
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1616    
  زند؟ يك از مراحل پژوهش در تاريخ، مورخ دست به نقد منابع و راوي مي در كدام -۱۱۱

  ها تدوين پرسش) 4  ) انتخاب موضوع3  ) تنظيم اطالعات2  ) شناسايي منابع1  
  ه دارد؟نگاري در جهان اشار هاي زير، به آغاز تاريخ يك از گزينه كدام -۱۱۲
  شهرهاي يونان تكيه داشت.  -هاي داخلي دولت پيش از ميالد، توسط گزنفون آغاز شد و بر شرح جنگ 6) از قرن 1  
 هاي يونان و ايران تكيه داشت. پيش از ميالد، توسط هرودت آغاز شد كه بيشتر بر شرح جنگ 5) از قرن 2  
 شهرهاي يونان تكيه داشت. - هاي داخلي دولت رح جنگپيش از ميالد، توسط هرودت آغاز شد و بر ش 6) از قرن 3  
 هاي يونان و ايران تكيه داشت. پيش از ميالد، توسط گزنفون آغاز شد كه بيشتر بر شرح جنگ 5از قرن ) 4  
  شماري در روم باستان صحيح است؟ يك از موارد زير دربارٔه وضعيت گاه كدام -۱۱۳
  اي داشتند. ا پيچيدهام ،شماري دقيق الف) روميان در آغاز گاه  
  شماري بابلي اصالح شود. گاه  بر اساسشماري رومي  سزار دستور داد گاه ب) ژوليوس  
  شماري مسيحيان را اصالح كرد. كمك منجمان، گاه به ج) پاپ گرگوار سيزدهم،  
  د حضرت مسيح مبدأ قرار گرفت.رسميت يافتن مسيحيت در روم، تول د) حدود دو قرن پس از  
  د -ج -ب) 4  د -) ج3  ج -د -) الف2  ب -) الف1  
  كدام گزينه، توضيح صحيحي از كاركرد خط زمان است؟ -۱۱۴
  ترتيب زماني است. به هاي مختلف يا دوره ) ابزار مناسبي جهت بررسي رويدادهاي يك دوره1  
 ها كاربرد دارد. ترين حوادث تمدن اي است كه در تطابق مهم ) وسيله2  
 هاي امروزي است. شماري و تقويم ظيم گاه) دانش كارآمدي در تن3  
 شوند. ترين پادشاهان هر سلسله شناسايي مي وسيلۀ آن مهم نمودارهايي است كه به) 4  
  كار رفت؟ يك از راهكارهاي زير به روز در تقويم اوستايي، كدام براي رفع عقب افتادن شبانه -۱۱۵
  كردند. ) هر سه سال، يك ماه به آخر ماه دوازدهم اضافه مي1  
 افزودند. سال، يك ماه به دوازده ماه سال مي 120) هر 2  
 گرفتند. افزودند و كبيسه مي ) هر چهار سال، يك روز به سال مي3  
 كردند. پنج روز اضافي را كه معروف به اندرگاه بود، به آخر ماه دوازدهم اضافه مي) 4  
  شده است؟ درستي مطرح شناسي به در كدام گزينه، هدف علم باستان -۱۱۶
  هاي گذشته  ) بررسي تأثير اساطير بر زندگي انسان1  
 هاي اساطيري هاي باستاني و مطابقت با مكان ) شناخت مكان2  
 هاي مختلف ) شناخت فرمانروايان و چگونگي پيدايش تمدن3  
 شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او) 4  
  شناسي است؟ از مراحل كار باستان» يي و كشفمرحلۀ شناسا«هاي زير، مربوط به  يك از عبارت كدام -۱۱۷
  باهي، به شيء آسيب بزند.تين اشتر  كوچكدهد، زيرا ممكن است با  شناس ماهري است، در اين مرحله دقت فراواني به خرج مي ) علي كه باستان1  
 داري و سپس تمام مشخصاتش را ثبت كند.بر  داند كه اگر به شيئي برخورد كند بايد ابتدا از آن عكس ) آقاي محمودي در اين مرحله، مي2  
بـرداري قابليـت دارنـد، اسـتفاده  اي كـه در نقشـه هاي جديد و پيشـرفته هاي تاريخي، از ابزارها و فناوري ايمان در اين مرحله، عالوه بر رجوع به كتاب )3  

 كند. مي
هـا و نيـز كاربردهايشـان مـورد بررسـي قـرار  كـار رفتـه در آن د و مصالح بهلحاظ قدمت، موا شده را به خانم صالحي در اين مرحله، آثار يا بناهاي كشف) 4  

 دهد. مي
  دهندٔه نقش مرد و زن در دورٔه گردآوري خوراك است؟ ترتيب، نشان كدام گزينه به -۱۱۸
 آوري بقاياي خوردني گياهان  جمع -) رفتن به شكار2  تأمين غذا و برافروختن آتش -) ساخت ابزارهاي سنگي1  
  تأمين مواد غذايي -هاي چوبي و سنگي ساخت كلبه) 4  تربيت فرزندان -ي كردن حيوانات و كشاورزي) اهل3  
  هاي زير مربوط به اوضاع اجتماعي چين در زمان سلسلۀ هان است؟ چه تعداد از عبارت -۱۱۹
  د.الف) در اين دوران آيين بودا به چين راه يافت و در كنار آيين كنفسيوس به حيات خود ادامه دا  
  ب) مالك استخدام افراد در دستگاه دولت، بر اساس توانمندي و شايستگي بود نه ثروت و روابط خانوادگي.  
  ج) در زمان اين سلسله، كشاورزي، صنعت، علم و فرهنگ رشد و توسعۀ چشمگيري پيدا كرد.  
  روايي آنان تكميل شد. ماند) ساخت ديوار چين كه پيش از روي كار آمدن سلسلۀ هان آغاز شده بود، در دوران فر  
  1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  

 ۸ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ تاریخ
´ 12
پيشنهادي زمان
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  ساالري را تجربه كرد؟ يك از عوامل زير، يونان باستان شيؤه حكومت مردم در نتيجۀ كدام -۱۲۰ 17
 ) توسعۀ دريانوردي و گسترش تجارت خارجي2  ها ) فتوحات در مناطق مختلف و ارتباط با ساير تمدن1  
 هاي مردمي و بركنار شدن شاهان به دست سرداران شورش) 4  ها ط سياسي با آنهاي دولت رم و برقراري رواب ) كمك3  
  راند؟ هاي زير بر ايران فرمان مي يك از حكومت شهرهاي آتن و اسپارت، كدام - هاي جاري ميان دولت زمان با كشمكش هم -۱۲۱
  اشكانيان) 4  ) مادها3  ) سلوكيان2  ) هخامنشيان1  
  هاي كهن آميخته است؟ اند، با افسانه ها ثبت شده نامه هاي ايراني عصر باستان كه بر پايۀ ترجمۀ خداي يك از سلسله ممطالب مربوط به كدا -۱۲۲
  اشكانيان و ساسانيان) 4  ) كيانيان و پيشداديان3  ) ساسانيان و كيانيان2  ) اشكانيان و پيشداديان1  
  ر صفوي كدام است؟عامل اصلي تحقيقات دربارٔه تاريخ ايران باستان در عص -۱۲۳
 ) تالش ديوانساالران براي استفاده از اصول ديواني عصر باستان2  ) تمايل شاهان صفوي جهت شناخت گذشتۀ ايران1  
 مقابله با دولت عثماني براي اثبات مرزهاي ايران ) 4  از تاريخ آن  ) عالقۀ اروپاييان به ايران و تهيۀ گزارش3  
  قارٔه هند به ايران، مربوط به كدام دورٔه پيش از تاريخ است؟ اني از آفريقا، قفقاز و شبههاي انس سابقۀ مهاجرت جمعيت -۱۲۴
  عصر آهن) 4  ) عصر مفرغ3  سنگي ) پارينه2  ) نوسنگي1  
  ؟نيستكدام گزينه مربوط به تمدن شهر شوش در عصر باستان،  -۱۲۵
  فت.ر  شمار مي ترين شهرها و مراكز تمدني جهان به ) اين شهر يكي از كهن1  
 ) شوش كه در نتيجۀ نبرد آشوربانيپال نابود شده بود، در دورٔه هخامنشيان رونق سابق خود را بازيافت.2  
 هاي مختلفي مانند فلزكاري، سفالگري و بافندگي در اين شهر رونق يافتند. ) صنايع و پيشه3  
  هاي بابليان بود. شوش در مركز جلگۀ خوزستان، يكي از پايتخت) 4  

  
  ؟نيسترو درست  كدام گزينه در ارتباط با تصوير روبه -۱۲۶

 ه در عصر پيش از انقالب صنعتي است. شد هاي صنعتي شناخته ين مجموعهتر  بزرگ) از 1  

 ) ساخت آن با نگاه سودجويانه به طبيعت انجام گرفته و تعادل محيط را برهم زده است.2  

 شاهكار نبوغ و خالقيت ناميده است. ) سازمان يونسكو آن را3  

 اي از تبديل محيط طبيعي به محيط جغرافيايي است. نمونه) 4  

  همۀ موارد كدام گزينه از علوم مستقلي است كه با جغرافيا ارتباطي دوسويه دارند؟ -۱۲۷
  مطالعات شهري -علوم فضايي -شناسي آب -) ژئومورفولوژي1  
 تاريخ -وهواشناسي آب -شناسي جمعيت -) علوم سياسي2  
 اقتصاد -آمار و فناوري اطالعات -شناسي انسان -) مطالعات روستايي3  
 شناسي زيست -شناسي زمين -كارتوگرافي -سنجش از دور) 4  
  شود؟ در كدام گزينه تأثير ديد تركيبي ديده مي -۱۲۸
 ها سترش بيابانپاشي براي جلوگيري از گ ) مالچ2  ) احداث جاده در جنگل براي كوتاه كردن مسير1  
  ها گسترش مناطق مسكوني دركوهپايه) 4  ) احداث نيروگاه خورشيدي در نواحي آفتابي3  
  كدام گزينه سؤال مناسبي براي موضوع زير است؟ -۱۲۹
  »هاي اخير هاي قطبي در سال دهندٔه سرعت ذوب يخ هاي افزايش زمينه«  
  چطور) 4  كساني ) چه3  چيز ) چه2  ) چرا1  
  ارد ذكرشده با كدام مرحله از پژوهش مطابقت دارد؟هريك از مو -۱۳۰
  »برقراري ارتباط مستقيم با مكان موردمطالعه -مطالعۀ سابقه و پيشينۀ مسئله -جلوگيري از طرح دوباره سؤال«  
  گيري نتيجه -سازي فرضيه -) طرح سؤال و بيان مسئله1  
 پردازش اطالعات  -آوري اطالعات جمع -) تدوين فرضيه2  
  تدوين فرضيه -بيان مسئله -آوري اطالعات ) جمع3  
 آوري اطالعات  جمع -بيان مسئله -گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه) 4  
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  كدام گزينه فرضيۀ مناسبي براي موضوع زير است؟ -۱۳۱  1818
  »عوامل مؤثر در افزايش جمعيت شهر كرج در دهۀ اخير«  
 يش جمعيت شهر كرج است.ي مناسب اشتغال، عامل افزا ها رسد وجود زمينه نظر مي به) 1  
 .گيرد و تحليل قرار مي ي آماري مورد تجزيهها درصد تغييرات جمعيت و درصد شاغالن در يك دهه در شهر كرج با استفاده از روش) 2  
 دارد. وجود اي مستقيم رابطه آن، در جمعيت جذب و كرج شهر در كار نيروي تقاضاي ) بين3  
 هاي اخير چيست؟ ج در دهههاي افزايش جمعيت شهر كر زمينه) 4  
  كدام گزينه با موقعيت نسبي ايران تعارض دارد؟ -۱۳۲
 دسترسي دارد. ،ميليون نفري آسياي ميانه 300واسطۀ درياي خزر به بازار مصرف  ) به1  
 وهوايي آن مؤثر بوده است. ) قرار گرفتن در جنوب منطقۀ معتدلۀ نيمكره شمالي در تنوع آب2  
 فارس دسترسي دارد. تن در مجاورت تنگۀ هرمز به دروازٔه خروجي نفت خليجسبب قرار گرف ) به3  
 فارس از ارزش فرهنگي و سياسي بااليي برخوردار است. دليل مجاورت با خليج به) 4  
  ؟نيستدهد،  فارس كه موازنۀ قدرت در جهان را تغيير مي كدام گزينه از داليل اهميت خليج -۱۳۳
 ) تبديل شدن به كانون ثروتمند جهان 2  ارٔه آسيا، اروپا و افريقا) برقراري ارتباط بين سه ق1  
 از خاويار جهان %90تأمين ) 4  ين منبع انرژي جهانتر  بزرگ) در اختيار داشتن 3  
  دسترسي به كدام خطوط مرزي براي تمام كشورها فراهم است؟  -۱۳۴
 خشكي) 4  ) هوايي3  اي ) رودخانه2  ) دريايي1  
  هاي ايران درست است؟ ات زير در ارتباط با كوهاز عبار يك كدام -۱۳۵
  نام سهند و سبالن دارد. به فشاني الف) منطقۀ كوهستاني آذربايجان دو تودٔه آتش  
  سمت غرب بيشتر است. ب) شيب عمومي منطقۀ كوهستاني تالش به  
  .كوه در شاهرود و گردنۀ خوش ييالق ادامه دارد هاي البرز از تنگۀ منجيل تا شاه ج) كوه  
  آيد. وجود مي به هاي جغتاي، گردنۀ آوج و قلۀ كوه بزمان منطقۀ كوهستاني شمال خراسان د) از اتصال سه نقطۀ كوه  
 ج -الف) 4  د -) ج3  د -) ب2  ب -) الف1  
  مطابقت دارد؟ رو روبهگيري دشت  كدام گزينه با علت شكل -۱۳۶

 ها است. وديسها يا ميان نا  خوردگي در فواصل تاقديس ) حاصل چين1  

 ها است. ) حاصل انحالل مواد آهكي و هموار شدن زمين2  

 شناسي قديم برجاي مانده است. هاي زمين ) از دوره3  

 بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي پست ايجاد شده است.) 4  

  ؟نيستي عمان در جنوب كشور فارس و دريا كدام گزينه بيانگر تفاوت سواحل درياي خزر در شمال و سواحل خليج -۱۳۷
 دليل عدم امكان صعود هوا تأثيري ندارد. اما در سواحل جنوبي به ،هاي سواحل شمال نقش مؤثري دارد ) نزديكي به دريا در بارش1  
 گونه نيست. اي سيبري ايندليل تأثير تودٔه هو  اما در سواحل شمال به ،تر است دليل نزديك بودن به منابع رطوبتي اختالف دما كم ) سواحل جنوبي به2  
 شود، به همين دليل دما در شهرهاي سواحل جنوبي بيشتر است. هاي جغرافيايي متفاوت موجب تفاوت زاويۀ تابش خورشيد مي ) قرار گرفتن در عرض3  
 .است باال نسبي رطوبت كشور جنوب سواحل وهوايي آب ناحيۀ هاي ويژگي از يكي و غني گياهي پوشش كشور شمال سواحل وهوايي آب ناحيۀ هاي ويژگي از يكي) 4  
  كدام عامل مانع ريزش باران در دورٔه گرم سال در ايران است؟ -۱۳۸
 اي در تابستان به داخل ايران ) پيشروي عامل پرفشار جنب حاره1  
 ) فاصله داشتن از منابع رطوبتي و درياها 2  
 مرطوب به ناحيۀ بادپناهي  كوه بلند زاگرس و ايجاد مانع براي عبور هواي ) جهت رشته3  
 هاي پايين جغرافيايي  قرار گرفتن ايران در عرض) 4  
  هاي هوايي قرار دارند؟ تأثير كدام توده هاي نيمۀ دوم سال در ايران، تحت بارش -۱۳۹
 سوداني  -مرطوب موسمي -) سرد و خشك سيبري2  مرطوب موسمي -مرطوب غربي -) سوداني1  
 مرطوب موسمي  -مرطوب غربي -سرد و خشك سيبري) 4  سوداني -سيبري سرد و خشك -) مرطوب غربي3  
  وهوا مطابقت دارد؟ ه با كدام آب شد هاي معماري بيان وهواي ايران ويژگي با توجه به آب -۱۴۰
 هاي چوبي براي ساختمان (مناطق كوهستاني)  ) استفاده از پايه1  
 هاي كوچك با سايبان (مناطق گرم و شرجي)  ) پنجره2  
 گيري از جهت آفتاب در بنا (مناطق كوهستاني)  ) بهره3  
 استفاده از خاك و گل كه ظرفيت حرارتي بااليي دارند. (معتدل خزري) ) 4  
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 ترتيب مشخص كنيد پيامدهاي زير از چه نوعي هستند؟ به -۱۴۱
   امنيت اجتماعي بعد از كنش حيا  
   جواب سالم دادن 
   سالمت روح و روان بعد از نيايش 
  پيامد غيرارادي -پيامد ارادي وابسته به ارادٔه ديگري -) پيامد ارادي وابسته به خود كنشگر1  
 پيامد ارادي وابسته به ارادٔه ديگري  -پيامد ارادي وابسته به خود كنشگر -) پيامد غيرارادي2  
 پيامد غيرارادي -گريپيامد ارادي وابسته به ارادٔه دي -) پيامد غيرارادي3  
  پيامد ارادي وابسته به ارادٔه ديگري -پيامد ارادي وابسته به خود كنشگر -پيامد ارادي وابسته به ارادٔه ديگري) 4  
  هاي زير از چه انواعي هستند؟ يك از كنش مشخص كنيد هر -۱۴۲
   تست كرونا دادن  
   ابراز عالقه به پدر 
    نيت خريد كادو براي همسر 
  دروني و اجتماعي -بيروني و اجتماعي -روني و اجتماعي) بي1  
 دروني و فردي -دروني و اجتماعي -) بيروني و فردي2  
  دروني و اجتماعي -دروني و اجتماعي -) بيروني و اجتماعي3  
 دروني و فردي  -بيروني و فردي -بيروني و فردي) 4  
  ها و هنجارها چه پيامدي دارد؟ شود؟ و عمل كردن افراد بر اساس ارزش مي پذيري و كنترل اجتماعي چگونه انجام ضروري شدن جامعه -۱۴۳
  گيري جهان اجتماعي  شكل -هاي اجتماعي ها و هنجارهاي اجتماعي توسط كنش  ) از طريق تحقق ارزش1  
 گيري جهان اجتماعي شكل -هاي مطلوب و خواستني توسط هنجارهاي اجتماعي گيري پديده ) از طريق شكل2  
 ها تداوم و استمرار آن -هاي اجتماعي ها و هنجارهاي اجتماعي توسط كنش طريق تحقق ارزش ) از3  
 ها  تداوم و استمرار آن -هاي مطلوب و خواستني توسط هنجارهاي اجتماعي گيري پديده از طريق شكل) 4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۴۴
   ادي نيست، بلكه اعتباري است.جهان اجتماعي و نظم آن، قرارد  
   گيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيست. آگاهي و شناختي كه جهان اجتماعي بر اساس آن شكل مي 
   گيرد. ها شكل مي جهان اجتماعي و نظم آن، با آگاهي و ارادٔه انسان 
  درست -درست -) نادرست2    نادرست -نادرست -) درست1  
 نادرست -درست -تنادرس) 4    درست -نادرست -) درست3  
  يك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ پيامد هر -۱۴۵
   هاي طبيعي به جهان اجتماعي ورود پديده  
   شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراء طبيعي 
   ارتباط موجودات طبيعي و ماوراءطبيعي با زندگي اجتماعي انسان 
  گسترش جهان اجتماعي  -گون ساختن هنجار اجتماعي انساندگر  -هاي اجتماعي ) تبديل شدن به پديده1  
 قرار گرفتن در گسترٔه جهان اجتماعي -هاي زندگي آدميان ها و ارزش تغيير آرمان -) گسترش جهان اجتماعي2  
 گسترش جهان اجتماعي -دگرگون ساختن هنجار اجتماعي انسان -) گسترش جهان اجتماعي3  
 قرار گرفتن در گسترٔه جهان اجتماعي  -هاي زندگي آدميان ها و ارزش تغيير آرمان -اعيهاي اجتم تبديل شدن به پديده) 4  
  است؟ نادرستها  عبارات كدام گزينه در ارتباط با هنجارها و نمادها درست و در ارتباط با عقايد و ارزش -۱۴۶
ها نسبت به اصل جهان، جايگاه انسان در آن  باور و اعتقاد انسان -دها برخوردارن هاي سطحي جهان اجتماعي يعني هنجارها و ارزش ) همۀ جوامع از اليه1  

  آيند.  حساب مي هاي اجتماعي به ترين پديده و تفسيرشان از زندگي و مرگ خود، عميق
 ستند. هاي جهان اجتماعي ه ترين اليه ها عميق عقايد و ارزش -تغييرند قابل هاي مختلف ) هنجارها و نمادها برحسب شرايط، در زمينه2  
 پذيرند. هاي سطحي تأثير نمي اليه گاه از ها هيچ عقايد و ارزش -نياز از هنجارها و نمادها نيست اي بي ) هيچ جامعه3  
هـاي كالنـي  تـرين اليـۀ جهـان اجتمـاعي، ارزش عميق -شود گاه منجر به تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي نمي هاي سطحي هيچ تغيير در اليه) 4  

 گذارند.  بر عقايد اجتماعي تأثير ميهستند كه 
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  يك از عبارات زير به كدام اليه از جهان اجتماعي در ارتباط با نهاد تعليم و تربيت اشاره دارد؟ هر -۱۴۷  2020
   .دانايي از ناداني بهتر است  
   .براي دانا شدن بايد به مدرسه رفت 
   پذير است. انسان تربيت 
 هنجار -ارزش -عقيده) 4  ارزش -هنجار -) عقيده3  هنجار -عقيده -) ارزش2  عقيده -هنجار -) ارزش1  
  اي مطرح شد؟  شناسان در چه زمان و در چه زمينه ترين انتقادها به فرهنگ غرب توسط مردم يكي از مهم -۱۴۸
هنگ غرب و تصور سـادٔه آن از سـاير خودمداري فر  -شناسان بنا به ضرورت كاري به مطالعۀ جوامع صنعتي و شهري پيشرفته پرداختند ) زماني كه مردم1  

  ها  فرهنگ
 هاي جوامع ابتدايي شناسان در شناخت پيچيدگي اشتباه جامعه -هاي غيرغربي مواجه شدند اي خود، با فرهنگ شناسان بنا به وظيفۀ حرفه ) وقتي مردم2  
هـاي  شناسان در شناخت پيچيـدگي اشتباه جامعه -پرداختندشناسان بنا به ضرورت كاري به مطالعۀ جوامع صنعتي و شهري پيشرفته  ) زماني كه مردم3  

 جوامع ابتدايي 
 ها  خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادٔه آن از ساير فرهنگ -هاي غيرغربي مواجه شدند اي خود، با فرهنگ شناسان بنا به وظيفۀ حرفه وقتي مردم) 4  
  بشر اشاره دارند؟مشخص كنيد كدام يك از عبارات زير به نگاه خطي به تاريخ  -۱۴۹
  آورد.  وجود مي به الف) هر جهان اجتماعي، فرهنگ و تمدن مناسب خود را  
 ب) مسير يكسان همۀ جوامع  
 ج) جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده اند، بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند.   
 د) جوامع مكانيكي  
 ب، اسالم، چين و هندي اجتماعي متفاوت همچون غرها ) جهانه  
 و) اسپنسر  
 و -ه -د -ب) 4  و -ه -د -) ج3  ه -ج -ب -) الف2  و -د -ج -) ب1  
  يزهايي است؟ و مشاركت اجتماعي افراد در جهان اجتماعي چه پيامدي دارد؟چ چه ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمند -۱۵۰
  هاي اجتماعي افراد  گذاري بر فعاليت تأثير -هاي موجود جهان اجتماعي شدن الزام  ) برداشته1  
 پابرجا ماندن جهان اجتماعي  -هاي موجود جهان اجتماعي شدن الزام  ) برداشته2  
 هاي اجتماعي افراد گذاري بر فعاليت تأثير -اي نوين ) پيدايش وگسترش آگاهي و اراده3  
 يپابرجا ماندن جهان اجتماع -اي نوين پيدايش و گسترش آگاهي و اراده) 4  
وري  شوند؟ و دور از دسترس قـرار دادن امكـان بهـره ها يا بايدها و نبايدهاي جهان اجتماعي به چه صورت ظاهر مي ها و محدوديت فرصت -۱۵۱

  يزي است؟چ چه معقول انسان از طبيعت در جهان اساطيري نتيجۀ
  فسون دانستنهاي فوق طبيعي و محصور رازها و ا طبيعت را قلمرو قدرت -) هنجارها و نمادها1  
 طرد دانش ابزاري متناظر با طبيعت  -) هنجارها و نمادها2  
 طرد دانش ابزاري متناظر با طبيعت -) حقوق و تكاليف افراد3  
 هاي فوق طبيعي و محصور رازها و افسون دانستن  طبيعت را قلمرو قدرت -حقوق و تكاليف افراد) 4  
  درستي آمده است؟ ها در نگاه وبر در كدام گزينه به دست رفتن اراده و آزادي انسانترتيب عبارات زير در ارتباط با روند از  -۱۵۲
  الف) قفس آهنين  
 هاي عاطفي و اخالقي هايي مانند كنش ب) تنگ شدن عرصه بر كنش  

 هاي حسابگرانه معطوف به دنيا ج) رواج كنش  

 د) از دست رفتن فرصت رهايي از نظام اجتماعي پيچيده خودساخته   
 ج -ب -الف -د) 4  ب -ج -د -) الف3  د -الف -ج -) ب2  د -الف -ب -ج) 1  
  مفاهيم متناظر با عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۵۳
   اند. راهنماي كنش اعضاي جهان اجتماعي  
   ها هستند. هاي مشتركي كه اعضاي يك جهان اجتماعي خواهان رسيدن به آن مجموعه اهداف و ارزش 

   است. و... اي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد، خانوادهتصور اعض 
 آرمان اجتماعي  -آرمان اجتماعي -ها ) ارزش2  نهاد اجتماعي -آرمان اجتماعي -هاي عميق ) اليه1  
 آرمان اجتماعي -نهاد اجتماعي -ها ارزش) 4  آرمان اجتماعي -نهاد اجتماعي -هاي عميق ) اليه3  
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  هايي دارند؟ رتيب بخش حق و باطل جهان اجتماعي چه ويژگيت به -۱۵۴ 21
  بررسي علمي نباشد. قابل ريزي شده باشد و بر اساس ظلم و ستم پايه -) همواره در طول تاريخ بوده و از نظر علمي قابل اثبات باشد1  
 ساس خرافات شكل گرفته باشد. دفاع نباشد و بر ا قابل به لحاظ علمي -) از نظر علمي صحيح و مطابق فطرت انسان باشد2  
 هاي انساني نباشد. دفاع نباشد و جزء آرمان قابل به لحاظ علمي -) همواره در طول تاريخ بوده و مطابق فطرت انسان باشد3  
 شد.هاي انساني نباشد و بر اساس خرافات شكل گرفته با جزء آرمان -هاي اكثريت باشد از نظر علمي قابل اثبات و مطابق خواسته) 4  
  ؟ندارده ارتباط مفهومي  شد كدام گزينه با عبارت داده -۱۵۵
  »اند؛ ولي از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي، تغييرپذيرند. بنابراين، حقايق هرچند خود ثابت  «  
  شود.  ها، دچار تغيير نمي توانند بر مدار حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن هاي اجتماعي مي ) جهان1  
به آن ايمان نياورند و مطابق آن عمل نكنند يا اگر ايمان خود را نسبت به حقايق از دست بدهنـد، از حـق گسسـته و و  ) اگر جوامع حقايق را نشناسند2  

 دارند.  سوي باطل گام برمي به
داننـد و هـيچ  هاي متفاوت، وابسته مي ها و مكان ها، زمان عمل افراد در موقعيتها را به خواست و  هاي اجتماعي، حق و باطل بودن پديده ) برخي جهان3  

 شناسند.  حقيقتي را وراي خواست و ارادٔه افراد به رسميت نمي
 گونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد.  ي اجتماعي، امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد همانها براي جهان) 4  

  
  توانيم او را قانع كنيم تا ماسك بزند؟ اگر كسي در وضعيت كرونايي از ماسك استفاده نكند چطور مي -۱۵۶
  ) با استفاده از تصورات معلوم و از طريق استدالل1  
 ) با استفاده از تصديقات معلوم و از طريق تعريف2  
  طريق استدالل) با استفاده از تصديقات معلوم و از 3  
 با استفاده از تصورات معلوم و از طريق تعريف) 4  
  تعريف بايد جامع باشد يعني ............ -۱۵۷
 ».شير: مايعي سفيد رنگ«ارتباط با مفهوم مجهول را در برنگيرد و مثال نقض آن چنين است:  ) مصاديق بي1  
 ».موبايل: وسيلۀ ارتباطي با افراد ديگر«آن چنين است: ) تنها بر مصاديق مفهوم مجهول صدق كند و مثال نقض 2  
 ».باسواد: كسي كه ديپلم دارد«) برخي از مصاديق مفهوم مجهول، خارج از آن قرار نگيرد و مثال نقض آن چنين است: 3  
 ».خواندن مدرسه: محل تحصيل و درس«مصاديق تعريف با مصاديق مفهوم مجهول مساوي باشد و مثال نقض آن چنين است: ) 4  
ها در زندگي روزمره  كنند، چيست و كدام نوع از اين گونه استدالل ها مقدمات از نتيجه حمايت نسبي مي منظور از اينكه در برخي استدالل -۱۵۸

  كاربرد بسيار دارد؟
 استقراي تعميمي -) اگر مقدمات صحيح باشند، نتيجه قطعي نيست1  
 استقراي تمثيلي  -) نتيجه ممكن است درست يا نادرست باشد2  
 استدالل قياسي -شود ) صحت نتيجه با استفاده از مقدمات درك نمي3  
 استنتاج بهترين تبيين -آيد دست نمي نتيجه ضرورتاً از مقدمات به) 4  
  است؟ متفاوتها  مصاديق موضوع قضيه با ساير گزينه ۀدر كدام گزينه دامن -۱۵۹
  ) وز لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايل.1  
 ) هرگز نخوَرد آب زميني كه بلند است.2  
  ) هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد.3  
 در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست.هركه ) 4  
  ايم؟ در كدام گزينه، در عبارت اول به ارتباط امور كاري نداريم و در عبارت دوم حكم و قضاوت كرده -۱۶۰
 ر از استعدادهايت درست بهره بگيري اگ -) يا رب توچنان كن كه پريشان نشوم1  
 در جست و جوي نور باش -ٔه وسعت فكر اوست انداز به هركس) جهان 2  
 علت هر شكستي عمل كردن بدون فكر است -) هرگز لبخندت را ترك نكن3  
  كسي كه داراي عزمي راسخ است -را صبر نيست حكمت نيستهركه ) 4  
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  لفظ و معنا باشند؟ ۀمغالطۀ حيط كدام توانند مي ترتيب بهعبارات زير  -۱۶۱  2222
  ».دهم كنم؛ نگفتم كه آن را تغيير مي تجديدنظر مي اتامتحان ۀمن گفتم در برنام«آموزان:  الف) مدير خطاب به دانش  
  !گفت وضعيت جاري در كشور افغانستان بحراني است ها فقط در كشور ما با هم خوب نيستند. االن اخبار مي كرديم جاري ب) ما فكر مي  
    اشتراك لفظ -) اشتراك لفظ1  
 توسل به معناي ظاهري -) توسل به معناي ظاهري2  
  توسل به معناي ظاهري -) اشتراك لفظ3  
 اشتراك لفظ -توسل به معناي ظاهري) 4  
جزئي هستند يـا  تيبتر به، »آن كه دلش زنده شد به عشق«، »قهرمان امسال فوتبال آسيا«، »برادر تازه متولدشدٔه دوستم نازنين«مفاهيم  -۱۶۲

  كلي؟ و مفهوم جزئي ...
  مصداقي را گويند. هر مفهوم تك -جزئي -كلي -) كلي1  
 تنها يك مصداق مشخص دارد. -كلي -كلي -) كلي2  
  تواند اسم خاص باشد. مي -كلي -جزئي -) جزئي3  
 شود. مقيد مي» آن«و » اين«گاهي با  -جزئي -جزئي -جزئي) 4  
  است؟» تعريف مفهومي«و » تعريف لغوي« ترتيب بهه در كدام گزينه  شد هاي بيان تعريف -۱۶۳
 نويسد داند و تاريخ گذشته را مي مورخ: كسي كه علم تاريخ مي -) آرشيتكت: معمار، طراح يا مشاور ساختمان1  
 كمتفيلسوف: معّرب فيلوسوفوس يوناني به معني دوستدار ح -) شغل: يعني رانندگي، قصابي، مكانيكي، كارمندي2  
 شود دانش نجوم: اخترشناسي، علمي كه در آن حاالت ستارگان بيان مي -هاي ايران ) سيبا: سيستم يكپارچۀ بانك3  
 هاي معلوم هاي مجهول از طريق تصديق استدالل: كشف تصديق -سياره: همان زمين، زهره، عطارد، مريخ و... است) 4  
  گر يك استقراي تمثيلي است؟ كدام عبارت بيان -۱۶۴
 اند. نفر درس خوانده 10آموزان مانند اين  آموز درس پرسيدم و فهميدم همۀ دانش دانش 10) در كالس از 1  
 دارد، بنابراين يك بيماري ويروسي خطرناك و مسري است. 19) اين بيماري عالئمي شبيه بيماري كوويد 2  
 گيرند. هاي بعد نيز مي سال ند، پس درا هاي المپياد گرفته هاي دبيرستان ما مدال ) در چند سال گذشته بچه3  
 نشين است. كنند، پس منطقۀ باالشهر، پزشك شناسم در باالشهر زندگي مي هايي كه من مي همۀ پزشك) 4  
  درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه نوع استدالل به -۱۶۵
 ل اتومبيل زياد شده. (استقراي تمثيلي)) مراقب باش كيفت را داخل اتومبيل نگذاري! زيرا چند وقت است كه سرقت از داخ1  
 خيزد. (استقراي تعميمي) ) اگر كسي سنّ و سال بيشتري داشته باشد، در كارها مفيدتر است. چون دود از كُنده برمي2  
 اي! (استنتاج بهترين تبيين) ) حواست باشد! موبايلت خيلي داغ كرده. احتماالً چندين ساعت مشغول بازي بوده3  
 رو در جاده روشن است. احتماالً جلوتر تونل وجود دارد. (استقراي تعميمي) هاي روبه اي ماشينه چراغ) 4  
  ها قابليت بررسي در منطق را دارند؟ در كدام گزينه همۀ عبارت -۱۶۶
 جاي گل گل باش و جاي خار خار -شود از محبت خارها گل مي -ناليد ) دوش مرغي به صبح مي1  
 آن را كه خرد نيست ادب نيست -آورد دانايي توانايي به بار مي -ت بيرون از عدد) لطف او لطفي اس2  
 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند -به نيكي گراي و ميازار كس -سازد ساالن را جوان مي ) دانش دل كهن3  
 ه بد نسپريمبيا تا جهان را ب -ولي به شهرت پشت كرده ،ريشه هم گل است -رسد كاري بكن اي كه دستت مي) 4  
  كدام است؟ ترتيب به» شود آموز پرتالش موفق مي دانش«و » ترين شهر جهان توكيو است پرجمعيت«نوع و موضوع قضاياي  -۱۶۷
  آموز پرتالش  كليه: دانش ۀموجب -) شخصيه: توكيو1  
 آموز جزئيه: دانش ۀموجب -ترين شهر جهان جزئيه: پرجمعيت ۀ) موجب2  
 آموز كليه: دانش ۀموجب -شهر جهان ترين ) شخصيه: پرجمعيت3  
 آموز پرتالش جزئيه: دانش ۀموجب -جزئيه: توكيو ۀموجب) 4  
  در كدام گزينه نوع داللت لفظ بر معنا در همۀ موارد، يكسان است؟ -۱۶۸
 داللت مهر بر مهرماه -داللت ماه بر زيبايي -) داللت خورشيد بر روشني1  
 داللت كامپيوتر بر مانيتور آن -هاي آن نه بر اتاقداللت خا -ميؤه آن ) داللت درخت بر2  
 داللت شير بر شير خوراكي -داللت سقف بر ديوار -) داللت اتومبيل بر رانندٔه آن3  
 داللت برف بر سفيدي  -داللت مدرسه به كالس -داللت جامدادي بر مداد) 4  
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  هاي چهارگانه درست است؟ كدام عبارت دربارٔه نسبت -۱۶۹ 23
 تساوي است.» ب«و » الف«نسبت  و» هر ب الف است«گيريم  نتيجه مي» هر الف ب است«ينكه ) از ا 1  
 رابطۀ عموم و خصوص مطلق وجود دارد.» ب«و » الف«گيريم ميان  نتيجه مي» فقط بعضي ب الف است«) از اينكه 2  
 وجه دارند. نسبت عموم و خصوص من» ب«و » الف«فهميم  مي» فقط بعضي ب الف است«و » فقط بعضي الف ب است«) از اينكه 3  
 وجه است. ، يعني نسبتشان عموم و خصوص مطلق يا من»بعضي الف ب است«گيريم  تباين نيست، نتيجه مي» ب«و » الف«از اينكه نسبت ) 4  
چـه » نيز موفق هسـتند اند، پس در درس رياضي كه با مفاهيم ذهني سروكار دارد آموزان اين كالس در درس منطق موفق دانش«در عبارت  -۱۷۰

  اي رخ داده است و نقد آن چيست؟ نوع مغالطه
 آموزان در درس آمار موفق نبودند. اما دانش ،رياضي مانند آمار با مفاهيم ذهني سروكار دارد -) مغالطۀ تعميم شتابزده1  
 ه باشند.شانسي و تصادفي در منطق موفق شد  صورت بهآموزان  ممكن است دانش -) مغالطۀ تمثيل ناروا2  
 شود در آن هم موفق شوند. اما دليل نمي ،درست است رياضي مانند منطق فهميدني است -) مغالطۀ تعميم شتابزده3  
 ها دشوار است. رياضي با كميت و اعداد و ارقام سروكار دارد و محاسبه كردن كميت -مغالطۀ تمثيل ناروا) 4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۵
ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه

Lorem ipsum
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 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز دانش

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

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

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
۱۰ 

  مهم: تذکرهای

  

 روز در دو، گزینـه ۶ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  دد.گر  برگزار می ۱۴۰۰ بهمن ۲۹ جمعه

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

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

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

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

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

 کامـل صـورت به ۵ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با

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

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

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

 
ر گ
دی
م

ه : 
رو

لی
ع

 
دی

خون
ر آ

اکب
 

|.................................. زابن و ادبیات فاریس
  مسئولین درس: 

 محسن ابراهیم تهرانی - الدین افشین محی

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

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

  ولین درس: مسئ
 محمدحسین حقیقت - زاده محمدحسین رمضانی

جواهر فرحات  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

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

 مهراد بصیری - اکبر آخوندی علی

 ل احدزادهابوالفض محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. زابن انگلییس
  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:

امیرمحمد سید شاکریسید 

|.......... 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 
 سعید رحیمیان - یحمید سودیان طهراندرس:  ینمسئول

 زاده فاطمه سادات رشیف
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۵ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

 
  ۱فارسي  ۹و  ۸هاي  درس* دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱

  معني درست واژگان:  
  نگيمروّت: جوانمردي، مردا  
  بحران: آشفتگي، وضع غيرعادي  
  است.)» كُلّه«گُرده: پشت، باالي كمر (معني آمده در صورت سؤال مربوط به واژٔه   
  ۱فارسي  ۹تا  ۱هاي  ستايش و درس* دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۲

  ها: معني درست واژگان در ساير گزينه  
  ا: عشق): سودايي: عاشق (سود۱گزينۀ   
  ها : افالك: آسمان۲گزينۀ   
  : خيل: گروه، دسته۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹تا  ۶هاي  درس* كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۳

  بررسي امالي درست واژگان:  
  نغز (خوب، نيكو) الف: نقض   
  شست ب: شصت   
  ۱فارسي  ۹تا  ۱هاي  كاربرد * درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۴

  امالي درست واژگان:  
  جا بياورد.) گزارد (نماز گزارد: نماز به گذارد   
  ثواب صواب   
  ۱فارسي  ۹تا  ۱هاي  درسستايش و مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: دانش *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۵

  درست آمده است.» د«و » ج«فقط توضيحات موارد   
  وارد:بررسي ساير م  
  منثور نامه  الف: قابوس  
  منظوم ب: گوشوارٔه عرش   
  الملك توسي خواجه نظام نامه  : سياسته  
  ۱فارسي  هاي ادبي جامع آرايهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۶

  شوند. با حسن تعليل رد مي ۴با استعاره و گزينۀ  ۳با جناس، گزينۀ  ۱گزينۀ   
  :۲هاي گزينۀ  ي آرايهبررس  
تشبيه » شب«به » گيسو«معني سرنوشت) و در مصراع دوم (به معني ارزش) جناس همسان دارد و در هر دو مصراع،  در مصراع اول (به» قدر«  

  شده است.
  ۱فارسي  هاي ادبي جامع آرايهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۷

نيـز  ۲كار نرفته، پـس گزينـۀ  به» تشخيص«شوند. در بيت ب،  رد مي ۴و  ۱هاي  وجود ندارد، بنابراين گزينه» استعاره«و  »تضاد«در بيت الف،   
  شود. حذف مي

  :۳هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
  الف: تشبيه: رخسار به مهر (خورشيد)/ خورشيد به چشمه (هر دو اضافۀ تشبيهي)  
  ب: تضاد: معني و صورت  
  (ندارم، دل، دانش، دست، دستم، دل، دانش)» د«صامت آرايي:  ج: واج  
  د: تشخيص: نگاه كردن آسمان  
  ۱فارسي  ۲درس * كاربرد : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۸

  ، حذف به قرينۀ لفظي صورت گرفته است: شكوفه جامه دريده است و سرو سرگردان [است].۲در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : حذف فعل ندارد.۱گزينۀ   
  : دو فعل به قرينۀ معنايي حذف شده است: بر او محاسن اخالق، چون رطب پُربار [است]، در او فنون فضايل، چو دانۀ رمّان [است].۳گزينۀ   
  شود: ولي تو سرو خرامان ز بندگان آزاد [هستي]. : در مصراع دوم، حذف فعل به قرينۀ معنايي ديده مي۴گزينۀ   
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  ۱فارسي  ۹مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۹
  دوم ربط است.» واو«ميانوند است (نه عطف است و نه ربط)./ » پيچ و تاب«در كلمۀ » واو«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  سوم: ربط» واو«اول و دوم: عطف/ » واو: «۱گزينۀ   
  سوم: ربط دوم و» واو«اول: عطف/ » واو: «۲گزينۀ   
  دوم و سوم: عطف» واو«اول: ربط/ » واو: «۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹و  ۶هاي  * حيطه: كاربرد * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۰

  متمم است:» هوشم«در كلمۀ » م ــَـ  «اليه است كه درست ذكر شده؛ اما ضمير  مضافٌ» تو«نقش  ۴در گزينۀ   
  نماند. منر و هوش براي شمايل تو را ديدم و صب  
  ها: ساير گزينه  
  اليه مضافٌ –نهاد ، دوش از انتظار تو نخوابيده است من ديدٔه: ۱گزينۀ   
  مفعول برند  كتف) مي را به دوش ( منمتمم/  نيايم  سماعحرف اضافه)  : در (۲گزينۀ   
  ولمفع -اليه مضافٌ فروشم  را به عالمي نمي مويي تو: از وجودِ ۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۱

  : برتري دادن معشوق بر ساير چيزها۴و  ۳، ۱مفهوم مشترك ابيات   
  : به خود اتّكا داشتن و به ديگران وابسته نبودن۲مفهوم بيت   
  ۱فارسي  ۶ مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲

است. به عبارت ديگر، باد صـبا، خبررسـان ميـان عاشـق و » رساني پيام«، ۳و  ۲، ۱هاي  ويژگي شاعرانۀ باد صبا در بيت صورت سؤال و گزينه  
  معشوق است.

  هاي عاشقان شده است. اين كاركرد را ندارد و تنها موي يار را آشفته كرده است و باعث لرزيدن دل ۴اما در گزينۀ   
  ۱فارسي  ۸مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۳

جـاي  اين است كه همۀ موجودات عالم، از جمله حيوانات و پرندگان نيز تسـبيح خداونـد را بـه ۴مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  آورند. مي

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  اندازٔه الهي هاي بي شتر است./ ستايش نعمت: نعمت خداوند از كفران ما بي۱گزينۀ   
  هاي رياكار. ترسد بر متديّن : ترجيح گنهكاري كه از خدا مي۲گزينۀ   
  : خداوند سزاوار عبادت است.۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴

ريـايي  گويد: از نگاهش، صداقت و بـي نيز شاعر در توصيف يار خود مي ۳است. در گزينۀ » رويي ريايي و يك بي«مفهوم عبارت صورت سؤال   
  آشكار بود.

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از روزگاري كه در آن صداقت و اخالص و وفاداري باقي نمانده است.۱گزينۀ   
  خرد. : عاشق حقيقي، مالمت و سرزنش يار را به جان مي۲گزينۀ   
  برند. اي از زندگي مادّي ندارند و دائماً در رنج و درد به سر مي هاي معنوي، بهره انسان: ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵

مانـدن  ناشـناخته«و  »قدرناشناسـي«ها مفهوم  داري است؛ ولي در عبارت صورت سؤال و ساير گزينه در ستايش سكوت و خويشتن ۳گزينۀ   
  شود.  ديده مي» ها ارزش

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

  هـای دریـا  بحـر: مـاهیهـا)/ أسـامک ال کشد (رد سـایر گزینـه )/ تسحب: می۴)/ أعاصیر: گردبادها (رد گزینۀ ۲دهد (رد گزینۀ  تَحُدث: رخ می  
  )۱)/ بقّوة: با قدرت (رد گزینۀ ۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲  درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  )/ ۲داشـتی (رد گزینـۀ )/ دورة املیـاه: رسویـس به۳و  ۱هـای  کننـد (رد گزینـه )/ یُحـاِفظون: نگهـداری مـی۲املواِطنون: شهروندان (رد گزینـۀ   

  )۳و  ۲های  )/ للَجمیع: برای همگان (رد گزینه۱ألنّها: زیرا آن (رد گزینۀ 
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۲  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  )/ ۲)/ ثالثـة فصـول: سـه فصـل (رد گزینـۀ ۴و  ۲هـای  نـهتـرم (رد گزی ي األکـرب: بـرادر بـزرگ)/ أخـ۲گیرد (رد گزینـۀ  آموزد، یاد می یََتَعلُّم: می  

  )۳/ بعد یَومیِن: پس از دو روز (رد گزینۀ )۳کتابه الّتاسع: کتاب نهم خود (رد گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹

 )/۴ت، پیـروزی (رد گزینـۀ قیّ جاح: موفّ )/ النَّ ۳و  ۱های  : به من کمک کنید (رد گزینه)/ تُساِعدوين۳و  ۱های  خواهم (رد گزینه أسئَلُکم: از شام می  
 )۴و  ۳های  : مرا رها نکنید (رد گزینهکوينرتُ ال تَ 

  ۱ قرآن زبان ترکیبی عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  گوی عربی همیاری کردیم! و در گفت چهارم زنگ) در ۱  
  !کنند میهای درخت را تر و تازه  ، برگها باران) ۲  
  !شامریم هایشان را محرتم می پس عقیدهکنیم،  ) از بدی کردن به دیگران پرهیز می۳  
  ۱ قرآن زبان ترکیبی عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  ها:  نهترجمۀ گزی  
  )پیراهن مردانه (الُفستان  های گوناگونی دارد!  پوشند و آن، رنگ ) زنان آن را می۱  
  )زباله (الَحَنفّیة  شود!  کنیم و از آن، آب برای نوشیدن جاری می ای که آن را باز می ) وسیله۲  
  همراه تلفن توانیم با دیگران متاس صوتی بگیریم!  وسیلۀ آن می ) به۳  
  )استوار (القائِد  دهد!  کند و به آنان دستور می شان نصیحت می و کسی است که مسئوالن را در وظایف) ا۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱  درس*  استدالل: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  »کند! کس دشمنی بکارد، زیان درو می هر«ترجمۀ عبارت صورت سؤال:   
حذر داشته و طبعاً دعوت بـه  مفهوم دوستی و همدلی با دیگران اشاره دارد و عبارت صورت سؤال نیز از دشمنی کردن بربه  ۴مرصع گزینۀ   

  کند. صداقت و دوستی می
 ترجمۀ منت:  

یک دزد، در مسیر خود پیش از رسیدن به روستا صندوقی را دید! دزد ایستاد و قصـد کـرد کـه صـندوق را بـاز کنـد! داخـل آن چیزهـای 
ها را بیرون آورد، نگاهش به یک دعا در آن افتاد، پس تصمیم گرفت تا صـندوق را بـه صـاحبش  ارزشمندی بود! زمانی که تصمیم گرفت گنج

صاحب صـندوق «پس پاسخ داد: » برای چه این چیزهای گران را برای خودت برنداشتی؟«برگرداند! بعد از این حکایت مردم از دزد پرسیدند: 
دادم،  کند و من دزد اموال او هستم نـه دزد اعتقـاد و دیـن او! اگـر آن را بـه او پـس منـی دعا اموالش را در صندوق حفظ می اعتقاد دارد که

» دشمن دانا بهرت از دوست نادان اسـت!«ای؟  دزدیدم و این از روی انصاف و عدالت نیست! آیا این عبارت را نشنیده افکار و عقایدش را می
  »فهمد! ایی است که اهّمّیت اعتقاد و امید را میآن دزد هامن دشمن دان

  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) دزد، اموال را به صاحبش برنگرداند!۲    ) این دزد، گنج را در روستا دید!۱  
  یای ارزان بود!) صندوق پر از اش۴  های صاحب صندوق را محرتم نگه داشت! ) دزد، عقیده۳  
   کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  »دعا کجا بود؟«ترجمۀ عبارت سؤال:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) داخل صندوق۴  ) نزد صاحب صندوق۳  ها ) دور از گنج۲  ) کنار دست دزد۱  
   کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  »ها را ندزدید ...............  دزد گنج«ال: ترجمۀ عبارت سؤ   
  ها: ترجمۀ گزینه  
  ) زیرا او دزد مال است نه [دزد] اعتقاد دیگران!۱  
  ) زیرا او به آن نیازی نداشت و اموال بسیاری داشت!۲  
  ) زیرا او صندوق را در روستا گم کرد!۳  
  ها او را در راه دید! ) زیرا صاحب گنج۴  
   کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  است و یک حرف زائد دارد.» ُمفاَعلَة«فعل ماضی از باب » شاَهدَ «  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۱  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ت. فعل ماضی اس» َرَجَع: برگشت«فعل نهی و » ال تُرسِعوا: شتاب نکنید«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شوم (مضارع منفی)/ شاَء: خواست (ماضی) ) ال أملُِک: مالک منی۱  
  کند (مضارع منفی) گردد (مضارع)/ ال یُساِفُر: سفر منی دنبال ... می ) یَبَحُث: به۲  
  : رها نکن (نهی): کمک کن (امر)/ ال تَرتُکْ ) ساِعدْ ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳ های  درس*  کاربرد: حیطه*  واردش: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

ل«(باب » تََوقَّعوا«و ») إفعال«(باب » أنَفقوا«در این گزینه      دو فعل مزید هستند.») تفعُّ
  ها:  بررسی سایر گزینه  
   مجرّدثاليث رسب / یَ »)إفتعال«(باب   مزیدثاليث ) ال یَجَتِهد ۱  
ل«(باب   مزیدثاليث قوا رَّ فَ تَ   مجرّد/ الثاليث لوا ) ک۲ُ     »)تفعُّ
   مجرّديثثال  بون لعَ یَ س/ »)تفاُعل«(باب   مزیدثاليث ) یََتعاَرف ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  .باشد است و دارای یک حرف زائد (تکرار الم) می» تفعیل«از باب » تُعلِّم«  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
ل (دو حرف زائد: ت، تکرار الم) ) یََتکَلَّم ۱     تََفعُّ
  تَفاُعل (دو حرف زائد: ت، الف) ) تََتساَقط ۲  
  مصدر است نه فعل.)» تََعرُّف(«ثالثی مجرّد است.  ) نَذَهب ۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲  درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  »خمسة: پنج/ تسعة: نه/ واحد: یک«در عبارت صورت سؤال سه عدد اصلی آمده است:   
  عدد ترتیبی هستند.» الّثالث و الّرابع«دّقت کنید که   

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

  ها: نهگزي ساير نادرستي علت  
  نيستند. اصل دنيوي هاي نعمت و باشد اصل بايد اخروي اهداف :۲ گزينۀ  
  شود. مي اخروي مانع باشد، اصل دنيوي اگر بالعكس، :۳ گزينۀ  
  شود. نمي فرعي به وصول مانع اصلي اهداف :۴ گزينۀ  
  ۱ زندگي و دين ۵ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۲

 اسـتحقاق آنچـه بـه را هركس ،داده وعده زين خداوند و ياله حكمت به ،دهد يم انجام خود يبقا حفظ يبرا را كارها از ياريبس انسان رتعبا  
 آن از )ترجعون ال إلينا كمأنّ و عبثا خلقناكم ماأنّ أفحسبتم( ۀفيشر يۀآ و پردازد يم معاد ضرورت اثبات جهت در ياله عدل به ،رساند يم دارد
  .است مفهوم هم مورد نينخست با ،دارد اشاره ياله حكمت به كه جهت

  ۱ زندگي و دين ۲ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۳
 ميـان رابطـۀ نيستند. سؤال پاسخ كدام هيچ اما نيست، نادرستي جملۀ ۴ گزينۀ حتي و طور همين نيز ۳ گزينۀ باشد. درست تواند مي ۲ گزينۀ  

 و خـوردن مـا خلقـت از هدف اگر باشد. او هاي سرمايه وسعت به بايد فرد هر هدف كه است صورت اين به »هدف« و »ها سرمايه و ها توانايي«
  داشتيم؟ نياز پيامبران و وجدان عقل، همچون هايي سرمايه به آيا بود، خوابيدن

  ۱ زندگي و يند ۳ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۴
 يهـا لـتيرذ و لتيفضـ كـه است بعد نيهم .است شده ريتعب روح به آن از ينيد فرهنگ در كه دارد يگريد بعد يجسمان بعد از ريغ انسان  

 اعمـاق تـا داد تن ها لتيرذ به اگر و شود يم فرشتگان مسجود و خدا درگاه مقرب ،شد آراسته ييها لتيفض به اگر و كند يم كسب را ياخالق
  .كند يم سقوط جهنم

  ۱ زندگي و دين ۲ و ۱ هاي درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۵
   از برگرفتـه كـه »اسـت  فرسـتاده كـار چه براي و كرده خلق را تو چه براي كه ببين پس است، داده بسيار ارزش را تو تعالي حق« جملۀ از 

  برد. بهره )... خلقنا ما و( شريفۀ آيۀ تفسير براي توان مي است، مولوي »مافيه فيه«
   شـناخت و آن بـه گـرايش و نيكي و خير شناخت از بازتابي لوامه نفس و است سرزنشگر نفس بيانگر )اللّوامة بالنّفس اقسم ال( شريفۀ آيۀ 

  است. آن از بيزاري و زشتي و بدي
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  ۱ زندگي و دين ۷ درس * ردكارب :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۶
   كـانوا بمـا أرجلهـم تشـهد و أيـديهم منـاتكلّ و أفواههم علي نختم اليوم( ۀفيشر عبارت كه شيخو ياعضا يگواه ٔهمشاهد از گناهكاران 

  كنند. مي اعتراض خود بدن اعضاي به و )شوند يم زده رتيح( نديآ يم شگفت به ،كند يم اشاره آن تحقق به )يكسبون
   معـال قيحقا از پرده رفتن كنار« تحقق از پس ،دارد اشاره »ياله عدل دادگاه برپاشدن« به كه ياله عدل يترازو در انسان اعمال سنجش« 

  .وندديپ يم وقوع به
   كـه نيسـتند زنـده گناهكـاران جملـه از هـا انسان زمين، و آسمان ساختار تغيير همان يا )... االرض ترجف يوم( هنگام در كه كنيد دقت 

  كنند. حيرت بخواهند
  ۱ زندگي و دين ۳ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۷

  :ها نهيگز يبررس  
  .است نادرست هنيگز نيبنابرا ،رديپذ ينم ليتحل و هيتجز كه است انسان يروحان بعد وجود ليدال و ها نشانه از خواب و اؤير :۱ گزينۀ  
 هـا خواب نيا كه ديكن دقت .رود يم ندهيآ در يا گذشته در يزمان به و شود يم خارج مكان و زمان ظرف از ،صادقه ياهاؤير در انسان :۲ گزينۀ  
  .است نادرست گزينه اين نيبنابرا ،دنندار روزمره اتفاقات در شهير
 ،دهنـد يمـ نـدهيآ يدادهايرو از هم و تهگذش حوادث از خبر هم ،هستند صادقه ياهاؤير همان كه نيراست ياهاؤير كه ديكن دقت :۳ گزينۀ  

  .است نادرست گزينه اين نيبنابرا
 باور را ها آن شدن داريب از بعد كه يطور به ،ندارد ها آن ٔهدربار يذهن ۀسابق نيتر كوچك شخص كه هستند يا گونه به صادقه ياهاؤير :۴ گزينۀ  

 وا يشـگفت بـه را شخص و وندديپ يم وقوع به اتيجزئ تمام با اهاؤير همان ينزما مدت گذشت از بعد اما ،كند ينم اعتنا خود خواب به و نكرده
  .دارد يم
  ۱ زندگي و دين ۶ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۸

   گواهـان نيبهتـر ) متبـوع - علـت( انـد، محفوظ و مصون ييخطا هر از و اند ديده ايدن در را ها انسان اعمال باطن و ظاهر چون امامان و ايانب 
  ).تابع -معلول( .اند امتيق

   امتيق اول ۀمرحل سرآغاز  ايدن افتني انيپا  
   امتيق اول ۀمرحل رخداد نياول  بيمه يصدا شدن دهيشن  
  ۱ زندگي و دين ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۹

 كردنـد يم اصرار بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست )ايدن عالم در( نيا از شيپ )انيدوزخ( آنان( قعهوا ٔهسور ۴۸ تا ۴۵ اتيآ مطابق  
  )!شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ م،يشد استخوان و ميمرد ما كه يهنگام :گفتند يم و
 مغـرور مسـت كه كساني و رهيكب گناهان بر رانمص ۀشبه به ،)!شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ م،يشد استخوان و ميمرد ما كه يهنگام( عبارت  

 بـود، كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر كه يحال در زد، يمثل ما يبرا و( ۀفيشر عبارت دارد. اشاره معاد انكار هدف با بودند، دنيا نعمات
 يخلقتـ هـر بـه او و ديـآفر بـار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا همان بگو كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا كه ستيك :گفت

  .سازد يم خارج رممكنيغ و ديبع يامر حالت از را معاد ،نينخست شيدايپ به اشاره با ).داناست
  ۱ زندگي و دين ۶ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۰

   حيات: وجود  
 كننـد، مـي »توّفي« است، روح همان كه را انسان وجود حقيقت فرشتگان، اما شود، مي متوقف بدن حياتي هاي فعاليت گرچه مرگ، از پس    

  كنند. مي دريافت كمال و تمام طور به را آن يعني
   دنيا: و برزخ عالم ميان ارتباط وجود  
 بـراي و... مغفرت طلب صدقه، دندا مانند دهند. مي انجام درگذشتگان براي بازماندگان كه خيري اعمال بازماندگان: خيرات پاداش دريافت    

  گذارد. مي تأثير ها آن سرنوشت در و رسد مي ها آن به برزخ عالم در آنان،
  ۱ زندگي و دين ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۱

 ايـدن يزندگ نيا يعلمون، كانوا لو الحيوان لهي اآلخرة ارالدّ إنّ و لعب و لهو اإلّ الدّنيا الحياة ذهه ما و( عنكبوت ٔهسور ۶۴ يۀآ در متعال خداوند  
 فيتوصـ )لعب و لهو( يسرگرم و يباز را ايدن اتحي )!دانستند يم اگر است، آخرت يسرا يواقع يزندگ و ست؛ين يباز و يسرگرم جز يزيچ
  .كند يم انيب )يعلمون كانوا لو( مستمر يآگاه و معل به يآدم شدن بندهيز را يابد اتيح و ايدن اتيح )تفاوت( مفارقت درك شرط و  كند يم
  ۱ زندگي و دين ۷ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۲

  است. عالم حقايق از پرده رفتن كنار به مربوط »د« مورد و است الهي عدل دادگاه شدن برپا به مربوط »ج« مورد  
  ۱ زندگي و دين ۴ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۳

   دانند. نمي ناگوار را مرگ  رو ازاين سپرند، نمي آن به دل اما كنند، مي زندگي هم زيبا و كنند مي زندگي دنيا در گرچه حقيقي خداپرستان  
   شوند. مي مواجه آن با گناه از باري كوله با و بينند يم دنيا به محدود را زندگي كه است هولناك و ناگوار كساني براي مرگ كه معتقدند آنان  
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  ۱ زندگي و دين ۶ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۴
  :ها نهيگز يبررس  
   بـودن دروغ و ارزش يب به )قائلها هو كلمة إنَّها( ۀفيشر عبارت ،دارند )ارجعون ربّ قال( بازگشت يآرزو برزخ عالم در فجار كه هنگام آن 

  (نادرست) .دارد اشاره ها آن درخواست و سخن
   بعـد همان جان كه ديكن دقت( .دهد يم ادامه خود اتيح به يتوف تحقق با روح ست؛ا يآدم تن و جسم يبرا اندوهناك يانيپا مرگ كه آنجا 

  )نادرست( ).باشد يم انسان يروحان
   مكاظ امام سخن مطابق ، و اسـت وابسـته يو )مـانيا نـه( لتيفضـ )تيكمّ( زانيم به بازماندگان با يمتوف منؤم داريد )مقدار( تيكم 

  )نادرست( .باشد يم جمعه هر آن نيكمتر
   ساز نهيزم طريق اين زا و سازد يم فراهم را روح اتيح تداوم موجبات يتوف تحقق و است زيچ دو انيم ليحا و فاصله يمعنا به لغت در برزخ 

  (درست) .باشد يم برزخ عالم در يگاهآ و شعور وجود
    ۱ زندگي و دين ۷ و ۶ هاي درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۵

   وارد شـما، بـر سـالم :نديگو يم ها آن به اند، زهيپاك و پاك كه يل حا در ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان( نحل، سورٔه ۳۲ آيه مطابق 
  .شود يم طاهران و بانيط حال شامل يبرزخ بهشت در فرشتگان سالم و تتحي ).ديداد انجام كه ياعمال خاطر به ديوش بهشت

   ۀنامـ دنيـد با و دارد اشاره امتيق دوم ۀمرحل در اعمال ۀنام دادن به كه )أخَّر و قدَّم بما يومئذ اإلنسان ينبّؤا( يۀآ تحقق هنگام گناهكاران 
 كـه خورنـد يمـ سوگند دروغ به مهلكه از خود نجات يبرا كه ييجا تا ،آورند يم يرو خود ستيناشا اعمال انكار به نبدكارا يبرخ اعمال،

  .اند نداده انجام ياعمال نيچن

 
 ۱ انگليسي زبان ۲ درس * كاربرد حيطه: * دشوار سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۶

  صفات) جايگاه به توجه (با است؟ نادرست دستوري نظر از مورد كدام ترجمه:  
   حالت). و ربطي افعال (ساير و to be افعال از بعد -۲ و اسم از قبل -۱ روند: مي كار به جا دو در انگليسي زبان در ها صفت توضيح:  
  :۴ گزينۀ درست شكل  

There are many interesting planets in the world.  
 ۱ انگليسي زبان ۲ درس * كاربرد حيطه: * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀگزين پاسخ: -۴۷

   كنم. شروع ابتدا از بايد و دادم دست از را چيز همه من بود. من زندگي تصميم بدترين اين كنم مي فكر ترجمه:  
 داريـم نيـاز صـفت از )superlative( عـالي شـكل به اول، جملۀ انتهاي در in my life و خالي جاي از قبل the وجود به توجه با توضيح:  

  است. درست ۳ گزينۀ جمله مفهوم به توجه با و )۳ و ۱ هاي (گزينه
 ۱ انگليسي زبان ۱ درس * كاربرد حيطه: * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۸

  درست: هاي گزينه ترجمۀ  
  )will با ساده آيندٔه زمان( كرد. خواهند برگزار ۱۸ ساعت ژانويه اول روز در را مراسم ها آن )۱  
  )to be going to با ساده آيندٔه (زمان كنند. برگزار ۱۸ ساعت ژانويه اول روز در را مراسم است قرار ها آن )۳  
  ساده) گذشتۀ (زمان كردند. برگزار ۱۸ ساعت ژانويه اول روز در را مراسم ها آن )۴  
 نادرسـت ذاتـاً ۲ گزينـۀ رود. كار به ساده آيندٔه هم و ساده گذشتۀ زمان در هم واندت مي )۱۸ ساعت ژانويه اول (روز جمله زمان قيد توضيح:  

  داريم.) نياز holding از قبل هم to be فعل (به است.
 ۱ انگليسي زبان ۱ درس * كاربرد حيطه: * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۹

  ترجمه:  
  A: برويد؟ ينجا)ا (از امشب داشتيد) (برنامه داشتيد قصد آيا  
 B: ،دهيم. تغيير را برنامه باشد نياز هوا بدي دليل به است ممكن اما بله  
  كردن عبور )۲    كردن آوري جمع )۱  
  كردن محافظت )۴  داشتن نظر در كردن، ريزي برنامه )۳  
 ۱ انگليسي زبان ۱ درس * كاربرد حيطه: * دشوار سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۰

 و كودكـان جمله از زيادي افراد و اند كرده آغاز را جديدي جنگ كشور دو رسد. نمي نظر به اميدواركننده چندان حاضر حال در اوضاع ترجمه:  
  دهند. مي دست از را خود جان دارند زنان

 اميدبخش اميدواركننده، )۴  مفيد )۳  انگيز شگفت )۲  محتاط دقيق، )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۲ درس * كاربرد طه:حي * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۱

  ها. آن خانۀ نزديك و مدرن امكانات خوب، معلمان با اي مدرسه هستند. او براي مناسب اي مدرسه دنبال به نجمه والدين ترجمه:  
 شايسته مناسب، )۴  (اندازه) متوسط )۳  ميانگين متوسط، )۲  مثبت تأييدي، )۱  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |

  
 سال

تحصیلی
 

۰۱  -
 ۰۰

  

۹  

 ۱ انگليسي زبان ۲ درس * كاربرد حيطه: * سطمتو سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲
   است. مفيد بسيار آن شدن تر قوي براي متقاطع كلمات جدول انجام و دارد نياز منظم ورزش به نيز شما مغز شما، بدن مانند درست ترجمه:  
 ايده نظر، )۴  ماده )۳  (بدن) عضو )۲  ورزش تمرين، )۱  
 كتاب كار ۱ انگليسي زبان ۱ درس * كاربرد حيطه: * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۳

   بگيريد. نظر در را آن بد هم و خوب نقاط هم بايد جديد، پروژٔه هر شروع از پيش ترجمه:  
 كردن دفاع )۴  لغزيدن )۳  سنجيدن دادن، قرار مدنظر )۲  آفريدن كردن، خلق )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۲ درس * دانش حيطه: * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۴

  كند. كمك كوتاهي مدت براي شما استرس كاهش به تواند مي است، مايع شكل به كه دارو، اين ترجمه:  
 سنگين )۴  اي صخره سنگي، )۳  مايع )۲  چكه قطره، )۱  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 از كـاملي خـانوادٔه همـراه بـه خورشيد .كند مي فراهم گرما و نور شكل به را انرژي زمين براي .است زمين به ستاره ترين نزديك خورشيد
  .شوند مي ناميده شمسي منظومۀ كه كند مي حركت فضا در سيارات
 .اسـت عطـارد سـياره تـرين كوچك .دارد نام مشتري سياره ترين بزرگ .دارند وجود مختلف هاي اندازه در سياره ۹ خورشيد خانوادٔه در
 روز ۲۸ زمين ماه .چرخند مي سياره آن خود دور به كه دارند قمرهايي سيارات اكثر چرخند). مي آن دور (به گردند مي خورشيد دور به سيارات

 دور بـه خورشيد گرانشي كشش دليل به زمين .شود مي داشته نگه خود مكان در زمين گرانش توسط ماه .بگردد زمين دور به تا كشد مي طول
  .چرخد مي آن

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۵
  كهكشان )۴  والد )۳  منظومه ه،مجموع )۲  آسمان )۱  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۶

  تر بزرگ )۴  ترين بزرگ )۳  )دارد the به نياز( ترين بزرگ )۲  از تر بزرگ )۱  
 بـه توجه با كه داريم »برترين« صفت به نياز گرفته، صورت ها سياره بقيۀ با سياره يك ميان اندازٔه مقايسۀ جمله اين در كه آنجايي از توضيح:  

  كنيم. مي اضافه est آن از پس و the آن از پيش ،large صفت بودن بخشي تك
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۷

  چيزي دور چرخيدن )۴  كردن تماشا )۳  دويدن )۲  آوردن )۱  
 مطلب درك ترجمۀ: 

 هنـدي يـلف .هسـتند مانـده بـاقي فيل گونۀ سه جنگل و ساوانا هندي، فيل .هستند زمين روي غيرآبزي پستانداران ترين بزرگ ها فيل
 بـه هـا آن همـۀ .كنند مي زندگي آفريقا در جنگلي فيل و ساوانا فيل .است تر كوچك بسيار ديگر گونۀ دو به نسبت و دارد كوچكي هاي گوش
  .هستند خطر معرض در بسيار زيستگاه رفتن بين از و شكار افزايش دليل

 كـه صـداهايي توليد با ها آن .هستند خوار گياه ها آن .كنند مي خوردن غذا صرف را زمان بقيۀ ها ن آ .خوابند مي ساعت ۲-۳ روزانه ها فيل
  .كنند مي برقرار ارتباط خود پاهاي از استفاده با زمين در ارتعاش ايجاد با و بشنود را ها آن تواند نمي انسان

 پوسـت پوشـاندن بـراي گِل از ها يلف .بسوزد خورشيد نور زير تواند مي نشود، محافظت آن از اگر اما دارد، ضخامت اينچ يك فيل پوست
  .كنند مي استفاده خورشيد نور برابر در آن از محافظت و خود

 هـا آن اسـارت، در .كننـد مـي زنـدگي طبيعت در سال ۶۰-۷۰ ها فيل .بخورند گياه كيلوگرم ۱۵۰ روزانه بايد ها فيل بزرگ، اندازٔه دليل به
  .كنند زندگي سال ۸۰ از بيش توانند مي

  ۳ زينۀگ پاسخ: -۵۸
  ؟نيست درست ها فيل مورد در يك كدام ترجمه:  
  .هستند انقراض خطر در ها آن )۲    هستند. پستاندار ها آن )۱  
  دارند. مانده باقي گونۀ سه ها آن )۴  خورند. مي را ديگر حيوانات گوشت ها آن )۳  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   كنند؟ مي برقرار ارتباط يكديگر با ها فيل چگونه ترجمه:  
  ضخيمشان پوست از استفاده با )۲    خرطومشان از استفاده با )۱  
  زمين در ارتعاش ايجاد و صدا ايجاد )۴    گِل با خود پوشاندن با )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۰

 كنند؟ مي استفاده گِل از ها فيل چرا ترجمه:  
 بشنود تواند مي انسان كه سروصداها از برخي ايجاد )۱  
 ارتعاشات ايجاد )۲  
 .كنند محافظت خورشيد نور برابر در آن از و بپوشانند را خود وستپ )۳  
  روز در گياه كيلوگرم ۱۵۰ خوردن )۴  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۵ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

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

مرتـب  مرتبي نمايش دهيم، در صورتي اين رابطه تابع است كه هيچ دو زوج صورت جدولي و زوج متغير مستقل) را به y )xو  xنكته: اگر رابطۀ بين   
  هاي دوم نيز برابر باشند. هاي اول برابر باشند، بايد مؤلفه مرتب مؤلفه متمايزي با مؤلفۀ اول برابر در آن وجود نداشته باشد؛ يعني اگر در دو زوج

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

)هاي  مرتب زوج   , x y)2  و( , )2 xدر تابع حضور دارند، پس:  12 y  12   
)هاي  مرتب زوج   , x y)3 )و  2 , )3 xنيز در تابع حضور دارند، پس:  3 y  2 3   
  با حل يك دستگاه شامل دو معادلۀ باال داريم:  

x y x y
y y x

x y x y
      

               

12 12 3 15 5 72 3 2 3   

x                     بنابراين:    y   2 2 49 25 24   
  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۲

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك هاي معادله و مخرج هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت 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 باشد. از بين جواب 0

P(x)مخرج كسر 
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  كنيم: گذاري مي را جاي cو  aشده،  در تساوي داده  
b b b b b b ba b b

c b b b b b b
                    

     
9 3 4 9 92 5 2 3 3 0 0 0 4 9 03 3 3 3 3 4   

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲فصل *  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۳

 نويسيم مي B مجموعۀ به A مجموعۀ از f چون تابعي نمايش براي نكته:  
f : A B
y f (x)


 

y كه  f(x) تابع ضابطۀ را f و A تابع دامنۀ را f ناميم. مي  

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

xfدامنۀ تابع    (x)
x
 Aصورت  به 1 , ,   

 

1 1   آيد: دست مي ها در ضابطۀ تابع، برد به گذاري آن است كه با جاي 12

 f

x y

x y R , ,

x y

    



          



    




1 11 21

1 11 0 2 0 31
1 311 2 2 31 12

2 2

   

  ۵ :بنابراين مجموع اعضاي برد برابر است با  
  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۲فصل *  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۴

  
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  

  
)توان رسم كرد كه از نقطۀ  شمار تابع خطي مي بي   , )5 xها  بگذرند و دامنۀ آن 2 0 10 

  باشد. در اينجا چند نمونه رسم شده است.
  
  

( )5

( )1
( )2

( )3

( )4

105

2

y

x
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  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۵
  شوند: مقدار كاال يا تعداد محصول باشد، سه رابطۀ مهم زير تعريف مي xته: در هر مسئلۀ اقتصادي، اگر نك  
R(x)در نظر بگيريم، آنگاه:  pكاال، اگر قيمت محصول را  xرابطۀ درآمد: درآمد حاصل از فروش    x p    
  دهيم. نمايش مي C(x)شود و آن را با  تشكيل مي رابطۀ هزينه: از دو بخش هزينۀ اوليه و هزينۀ توليد  
P(x)شود:  رو محاسبه مي صورت روبه كاال كه به xرابطۀ سود: سود حاصل از فروش    R(x) C(x)    
  با توجه به اطالعات مسئله داريم:  

x
P(x) x x x x (x )(x )

x


                
2 2 1555 36 260 55 36 315 0 15 21 0 21   

   است. ۱۵ميليون تومان سود، برابر  ۵۵كاال براي رسيدن به  بنابراين حداقل مقدار توليد  
  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۶

axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1نكته: اگر    bx c  2   شود: ها از رابطۀ زير محاسبه مي باشند، مجموع ريشه 0
bx x
a

  1   ها : مجموع ريشه2

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

,صورت  حقيقي متمايز به
bx

a
  

1 2   باشد. مي 2

  كنيم: فرم استاندارد تبديل مي  ابتدا معادله را به  
(x )(x ) ( x ) x x x x x x x x               2 2 2 22 3 2 1 4 5 6 4 4 1 4 3 13 5 0   

)دلتاي معادله عددي مثبت است    ( ) )    213 4 3 5   ها برابر است با: پس معادله دو ريشه دارد و مجموع آن 229

x x    1 2
13 13
3 3   

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۷
axهاي معادلۀ درجه دوم  ريشه x2و  x1نكته: اگر    bx c  2   شود: بطۀ زير محاسبه ميها از را باشند، مجموع ريشه 0

bx x
a

  1   ها : مجموع ريشه 2

23ها برابر  شده، مجموع ريشه با توجه به معادلۀ داده  
  است. پس: ۱ها برابر  است و يكي از جواب 19

x x     1 1
23 23 41 119 19 19   

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۲فصل *  كاربرد: طهحي*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۸
  داريم: زيربا توجه به شكل   

xx y y  3 3   

x xd x d(x) x    
2 22 2 10 10

9 9 3   

  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۹

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك هاي معادله و مخرج بتدا با توجه به خاصيتهاي گويا، ا 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  د كـه قبول هسـتن هايي قابل هاي اين معادله آن باشد، از بين جواب 0

P(x)مخرج كسر 
Q(x)

  را صفر نكنند. 

xعبارت    x 2 x)همان  2 )(x ) 1   است. پس: 2
x x x ( x )(x ) ( x )(x ) x x x
x x (x )(x ) (x )(x ) (x )(x )
            

      
       

24 3 6 1 7 8 4 3 2 6 1 1 7 8 10 7 10 0 01 2 1 2 1 2 1 2   

x
x x

x

                       


12

2

7 3 4 1
20 20 510 7 1 0 49 40 9 7 3 10 1
20 20 2

   

تر  بزرگكنند.) و ريشۀ  كسري را صفر نمي قبول است (مخرج هيچ هر دو ريشه قابل   1
  است. 5

y

x y 3

d
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  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۲فصل *  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۰
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  

Aن ضابطۀ تابع خطي كه از دو نقطۀ نكته: براي نوشت   AA(x ,y Bو  ( BB(x , y Bكمك فرمول  گذرد، ابتدا شيب را به مي ( A
B A

y ym
x x





 

fصورت  كنيم. سپس ضابطۀ تابع را به محاسبه مي (x) mx h  از نقاط گذاري يكي  گيريم. با جاي در نظر ميA  ياB  در ضابطۀ تابع، مقدار
h آيد و ضابطۀ تابع  دست مي بهf نوشتن است. قابل  

  آوريم: دست مي را به fابتدا ضابطۀ تابع خطي   

KÃ{( , ) ,( , ) f (x) x h
      


185 75 1102 75 4 185 55 554 2 2   

f ( ) h h      2 75 110 75 35   
fبنابراين ضابطۀ    (x)  :برابر است باf (x) x 55 f                  ، پس:35 (a) a a a       405 55 35 405 55 440 8   
  ۱رياضي و آمار  ۳درس  ۲فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۱

Aنكته: براي نوشتن ضابطۀ تابع خطي كه از دو نقطۀ    AA(x ,y Bو  ( BB(x , y Bكمك فرمول  گذرد، ابتدا شيب را به مي ( A
B A

y ym
x x





 

fصورت  كنيم. سپس ضابطۀ تابع را به محاسبه مي (x) mx h  گذاري يكي از نقاط  گيريم. با جاي در نظر ميA  ياB  در ضابطۀ تابع، مقدار
h آيد و ضابطۀ تابع  دست مي بهf نوشتن است. قابل  

)آوريم. اين تابع از نقاط  دست مي را به fضابطۀ تابع خطي  ابتدا   , )2 )و  0 , )0   كند، پس: عبور مي 3
         
  

     

0 3 3 3 3
2 0 2 2 2

0 3 3

( ) f (x) x h

f ( ) h

KÃ{   

fصورت  به fبنابراين ضابطۀ تابع    (x) x  3   است و داريم: 32

f ( / ) f ( / ) ( ) ( ( ) ) /                     3 1 3 1 3 3 6 30 1 0 1 3 3 3 3 0 32 10 2 10 20 20 20 10   

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۲
axشكل  اي به نكته: معادلۀ درجه دوم، معادله   bx c  2 aاست كه در آن  0    است.عددي ثابت  cو  xضريب  x2 ،bضريب  0
axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c (a )   2 0 bكنيم  تعريف مي 0 ac  2 كه در آن اگر  4  باشد، معادله داراي دو ريشـۀ  0

bxصورت  گويند و اين ريشه به يكسان است كه به آن ريشۀ مضاعف مي
a

   اشد.ب مي 2

x)                               كنيم. داريم: فرم استاندارد تبديل مي  معادله را به   )(x ) k x x k x x k           2 22 3 6 6 0   

)                                   با توجه به نكات داريم:   ) ( k) k k k                 2 250 1 4 6 0 1 24 4 0 4 25 4   

  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  دكاربر: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۳
  كنيم: روش مربع كامل مراحل زير را طي مي نكته: در حل معادلۀ درجه دوم استاندارد به  
  گردد. ۱برابر  x2كنيم تا ضريب  تقسيم مي x2) دو طرف تساوي را بر ضريب ۱  
  كنيم. سمت راست تساوي منتقل مي ) ابتدا عدد ثابت را به۲  
  نويسيم. صورت مربع كامل مي كنيم و سمت چپ تساوي را به را به دو طرف تساوي اضافه مي x) مربعِ نصف ضريب ۳  
  شود. محاسبه مي قابل xهاي  گيري از دو طرف تساوي جواب ) با ريشه۴  
xمعادلۀ    x k  2 2 x           كنيم. داريم: يروش مربع كامل حل م را به 0 x k x x k (x ) k          2 2 22 2 1 1 1 1   
k                                                   شود كه: شده در صورت سؤال معلوم مي آمده با عبارت داده دست با مقايسۀ عبارت به   k   1 3 2   
  ۱رياضي و آمار  ۱درس  ۱فصل *  كاربرد: هحيط*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۴

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  
axصورت  نكته: هر معادله به   b  را كه در آنa  وb  اعداد حقيقي وa نامند و تنها جـواب ايـن  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجه اول مي

bxمعادله از رابطۀ 
a

  آيد. دست مي به  
  x    كند، پس: جواب معادله است، پس در معادله صدق مي 9

Hn Á»IvU ýoö »j
.´Ã¹¨ïÂ¶ Joò 6 jkø nj

a a ( a) ( a) a a a a 
               

9 9 4 3 9 2 9 24 27 3 18 2 24 5 15 32 3   

xاكنون جواب معادلۀ     3 1 x                    آوريم: دست مي را به 0 x    
13 1 0 3   
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  ۱رياضي و آمار  ۲درس  ۱فصل *  استدالل: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۵

ر يك ساعت ساعت انجام دهد، يعني د aنكته: اگر دستگاهي كاري را در   
a
 bدهد و اگر دستگاه ديگري ايـن كـار را در  كل كار را انجام مي 1

ساعت انجام دهد، يعني در يك ساعت 
b
  ساعت انجام دهند، رابطۀ زير را داريم: cدهد و اگر اين دو دستگاه اين كار را در  كار را انجام مي 1

a b c
 1 1 1   

ساعت  ۱دهد، پس در  ساعت، كار را انجام مي xاگر فرض كنيم چاپگر جديد در   
x
  دهد. كار را انجام مي 1

xچاپگر قديمي در  ،صورت سؤال  با توجه به    ساعت  ۱دهد، پس در  ساعت كار را انجام مي 5
x 

1
  شود. كار انجام مي 5

1ساعت  ۱دهند، پس هر دو با هم در  ساعت كار را انجام مي ۶هر دو با هم در   
  دهند، بنابراين: كار را انجام مي 6

¡ï¡ïùxx x x x x x x (x )(x )
x x xx x

  
                   

2 2
2

31 1 1 5 1 12 30 5 7 30 0 10 3 05 6 6 105
   

  د.ده تنهايي انجام مي ساعت كار را به ۱۰بنابراين چاپگر جديد در   

 
 اقتصاد ۳و  ۲، ۱ هاي درس*  دانشمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۷۶

 انگيـزٔه اين موضوع، نيست و كم هم آن سودآوري و موفقيت احتمال دارد، وجود وكار كسب يك شكست و رفتن بين از احتمال اينكه با) الف  
 .دارد مي نگه زنده همواره را كارآفرينان توسط آن خطرات پذيرش و اقتصادي فعاليت شروع براي الزم

 بـا مشابهي وبيش كم اندازي راه مراحل ،ها تعاوني. شود مي تشكيل اعضا هاي نيازمندي تأمين هدف با كه است وكاري كسب تعاوني، شركت) ب  
 سـهامي، هـاي شـركت اندازي راه مراحل بنابراين هستند، شركت نوعي واقع در نيز خيريه مؤسسات كه كنيد دقت البته. دارند ها شركت
 .است هم به شبيه غيرانتفاعي مؤسسات و ها تعاوني

  امكانات: و منابع مورد در موجود اصل دو) ج  
  .هستند محدود امكانات و منابع )۱  
  .رساند مي منابع كميابي به را ما صلا دو اين كه ؛.)دارد متعدد مصارف (قابليت .است در استفاده محدوديت داراي هرچيزي )۲  
  اقتصاد ۶درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۷۷

 .بينند مي نشوند، متوجه شايد ديگران كه زماني را وكار كسب هاي فرصت تيزبيني:  
 .دارند را مسئله حل توانايي و اشتياق پايداري، انضباط، نظم، پرانگيزگي:  
 .كنند مي تبديل جديد وكارهاي كسب يا و فرايندها جديد، محصوالت به را ها ايده :نوآوري  
 .دهند مي وفق بازار شرايط با را خود و آموزند مي مشتريان و همكاران كارشناسان، از يادگيرندگي:  
  .كنند اندازي را راه جديدي صادياقت فعاليت تا آورند مي ميدان به تدبير و شجاعت با را شان نامي خوش و انداز پذيري: پس ريسك  
  اقتصاد ۳و  ۲هاي  درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۷۸

  ها: گزينه بررسي) الف  
  .دارد رأي حق يك سرمايه، ميزان از نظر صرف هر شخص كه ها تعاوني خالف بر است، شخص سرمايۀ به بسته نيز رأي حق ميزان ها شركت در) ۱    
  .) درست است۲    
  .باشند داشته دارايي خود، توانند مي ها كه شركت معناست اين به قانوني هويت ) داشتن۳    
 .سهام در برگۀ نه شود مي درج اساسنامه در شركت اوليۀ سرمايۀ تأمين ) چگونگي۴    
 .شخصي نه است شركت وكار كسب براي ه، شد گفته ) مزيت۳ گزينۀ نادرست: بررسي است؛ شخصي وكار كسب يك موجود، وكار كسب) ب  
 رهـا را چيـزي يعني بستان، -بده. كرد »بستان -بده«انتخاب  هاي مورد گزينه بين بايد هميشه امكانات، و منابع در كميابي وجود دليل به) ج  

 )۴و  ۳هاي  (رد گزينه .است فرصت هزينۀ مفهوم يادآور اين و آوريد دست به را ديگري چيز كنيد تا مي
 و هـا موقعيـت وابسـته بـه بيـاوريم، حساب به منفعت را يزيچ چه و هزينه را يزيچ چه اينكه منافع، و ها هزينه ميان مقايسۀ و برآورد در) د  

  .دارد ما اجتماعي و فرهنگي هاي ارزش
  اقتصاد ۲درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۷۹

 هـاي فروشگاه موفقيت بيشتر عامل چه آن اي، زنجيره فروشگاه و آقا حسن فروشگاه بين مقايسۀ در اما هستند،درست  نيز ۳ تا ۱ هاي گزينه  
توانند ميزان محصول بيشتري را  تر است، بنابراين مي ها گسترده مقياس كار آن و داشته بيشتري گذاري سرمايه كه است اين ،است اي زنجيره

  مل كنند.تر ع با قيمت كمتري فروخته و موفق
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  اقتصاد ۳درس مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۰
 توليدكننده هاي همۀ هزينه سپس و درآمد ابتدا بايد زيان يا سود محاسبۀ براي. است رفته دست از فرصت هزينۀ همان پنهان هاي هزينه) الف  

 شود؛ بنابراين: مي مشخص زيان يا سود ميزان درآمد از ها هزينه كردن كم با سپس. كنيم محاسبه را
, , , , ,  145 000 24 000 3 480 000   درآمد ه  شد تعداد محصوالت فروخته ه  شد قيمت محصوالت فروخته 000

 ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان )۳,۰۰۰  تومان ۱۴۵,۰۰۰ عدد(  هاي آشكار هزينه  
    )ماه  ۱۲تومان   )۶۳,۰۰۰,۰۰۰مان تو  ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان  ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰يا  ۱,۹۷۰ميليون تومان 

  هاي پنهان هزينه تومان   ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ )ماه  ۱۲تومان   )۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰يا تومان  ۱۹۲ميليون تومان 
  هاي پنهان و آشكار مجموع هزينه ميليون تومان   ۱۹۲ميليون تومان   ۱,۹۷۰ ۲,۱۶۲ميليون تومان 

  هاي پنهان سود با احتساب هزينه ميليون تومان   ۳,۴۸۰ميليون تومان   ۲,۱۶۲ ۱,۳۱۸ميليون تومان  يا ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان 
 بنابراين: كم كنيم؛ درآمد از را آشكار هاي هزينه بايد فقط پنهان، هاي هزينه احتساب بدون سود محاسبۀ براي) ب  

 هاي پنهان سود بدون احتساب هزينه ميليون تومان   ۳,۴۸۰تومان  ميليون  ۱,۹۷۰ ۱,۵۱۰يا ميليون تومان  ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان   
 بنابراين است؛ كمتر هاي پنهان هزينه احتساب بدون سود از پنهان هاي هزينه احتساب با سود بود؛ حل قابل سادگي به سؤال اين كه كنيد دقت  

  .شد مي مشخص پاسخ و شده حذف نيز ۱ پنهان گزينۀ هاي نههزي محاسبۀ با. شوند مي حذف هستند قاعده اين خالف كه ۴ و ۳ هاي گزينه
  اقتصاد ۴و  ۳هاي  درسمشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۱

 .درست هستند ۳ و ۱ هاي گزينه بنابراين است؛ »زمين«آن  ديگر نام كه شود مي استفاده طبيعي منابع از مورد اين در) الف  
 وجـود كافي  ميزان چراكه منابع به نيست توليد منابع افزايش كاهش يا به نيازي آن، روي به توليد امكانات مرز منحني زير زا رسيدن براي) ب  

  .درست هستند ۴ و ۳ هاي گزينه بنابراين رسيد؛ كارايي به و گرفت كار به را غيرفعال منابع بايد صرفاً. دارد
  كارگيري تمام منابع هب نكته: رسيدن به روي مرز امكانات توليد   
  افزايش منابع و امكانات رسيدن به باالي مرز امكانات توليد   
  اقتصاد ۴درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۸۲

 در عوامـل همـۀ در واقـع نـدارد؛ وجـود اصالً حاضر منابع با بيشتر توليد امكان و شده استفاده بيشترين منابع، تمامي از كارايي وضعيت در  
  .زند صدمه مي ديگر هاي بخش توليدات به آنان وضعيت در تغيير گونه هر و اند گرفته قرار خود جاي بهترين

  اقتصاد ۴درس مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۳
واحـد  ۱۸۰۰اسـت،  ۴۰۰كه تعداد توليد كاالي پزشـكي  Dد؛ در نقطۀ رس عدد مي ۸۰۰واحد بيشتر از كاالي پزشكي، توليد آن به  ۴۰۰با توليد   

عدد خواهد رسـيد؛ ميـزان تعـداد كـاالي  ۶۰۰برسد، توليد كاالي مهندسي نيز به  ۸۰۰شود و اگر كاالي پزشكي به  كاالي مهندسي توليد مي
  رود عبارت است از: مهندسي كه فرصت توليد آن از دست مي

  عدد  ۱۸۰۰عدد   ۶۰۰ ۱۲۰۰عدد   
  رفته است: قيمت فروش اين ميزان، مساوي با مقدار توماني هزينۀ فرصت ازدست  

  عدد  ۱۲۰۰تومان   ۴,۶۹۰,۰۰۰ ۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان 
  اقتصاد ۵درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۴

 بايـد حال درعين. بود عمودي خواهد صورت به قيمت تغيير صورت در و افقي صورت به مقدار تغيير صورت در عرضه نقطۀ تغيير كه كنيد دقت  
 عالوه نباشد، قيمت عرضه، تغيير علت اگر اما كرد، حركت خواهد عرضه نقطۀ صرفاً باشد، قيمت، عرضه تغيير علت اگر كه باشيد داشته توجه

 .شد خواهد جا جابه نيز عرضه نمودار خود عرضه، نقطۀ بر
  ها: گزينه بررسي  
  .چپ نه رود راست مي سمت به عرضه نقطۀ و شده بيشتر مقدار پس شوند، مي عرضه افزايش باعث ) اختراعات۱  
  .كند نمي حركت عمودي صورت به عرضه نقطۀ است، ثابت قيمت ) چون۳  
  ت.شد و حركت صرفاً افقي اس خواهد جا جابه نيز عرضه نمودار خود پس نيست، عرضه، قيمت تغيير علت ) چون۴  
  اقتصاد ۷و  ۶، ۵هاي  درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۵

  ها: گزينه بررسي) الف  
  .محصوالت بازار نه رود مي توليد عوامل بازار به خانوار طرف از توليد ) عوامل۱    
 ) درست هستند.۴و  ۳، ۲    
  ها: گزينه بررسي) ب  
 هـاي دارايـي خلق صرف بايد شد؛ بنابراين خواهند تمام روزي نشوند، ديگر هاي دارايي خلق صرف منابع اين اگر ) نادرست هستند؛۴و  ۱    

  .شود تأمين مولد عوامل طريق از كشور درآمد تالش شود بايد و كند توجيه را آن فروش تواند نمي نيز موجود هاي ضرورت. شوند مولد
 .) درست هستند۳ و ۲    
افزايش  جهت در هاي جديد، مزيت خلق و سويي از موجود هاي مزيت از برداري بهره ميان ناگزيرند كشورها ديگران، اب قدرتمند تعامل براي) ج  

  درست هستند. ۳ و ۱ هاي گزينه بنابراين بزنند؛ بهينه انتخاب به دست اقتصادي اقتدار و استقالل
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  اقتصاد ۵درس مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۸۶
 تمـام و داشـته تقاضا وجـود مازاد كه باشد تعادل از كمتر قيمت يا و باشد تعادل در بازار يا كه است شرايطي در محصوالت همۀ فروش) الف  

درسـت  ۴ و ۳ هـاي گزينـه دارد؛ بنـابراين وجود آن از كمتر و دالر ۵۰۰ هاي قيمت در شرايط اين. برسد فروش به ه شد عرضه محصوالت
 .هستند

 مسـاوي آن ميـزان و وجـود دارد تقاضا كمبود يا عرضه مازاد بنابراين دارد؛ وجود عرضه كيلو ۵۶۰ و تقاضا كيلو ۴۸۰ دالر، ۷۰۰ قيمت در) ب  
  با: است

 كيلو  ۵۶۰كيلو   ۴۸۰ ۸۰كيليو مازاد عرضه يا كمبود تقاضا 
 يعني: كمتر بود؛ كه هركدام تقاضا يا عرضه ميزان رد ضرب ،قيمت با است مساوي دالر ۳۰۰ قيمت در كننده مصرف پرداختي) ج  

  كيلو  ۴۴۰دالر   ۳۰۰ ۱۳۲,۰۰۰دالر 
اسـت؛  كيلـو ۵۰۰ كـه مقدار عرضه يـا تقاضـاي تعـادلي ميزان در ضرب دالر ۵۰۰ با است مساوي نيز تعادلي قيمت در توليدكننده درآمد    

 بنابراين:
  كيلو  ۵۰۰دالر   ۵۰۰ ۲۵۰,۰۰۰دالر 

  با: است مساوي تعادلي قيمت در توليدكننده درآمد و دالر ۳۰۰ قيمت در كننده مصرف داختيپر تفاوت    
  دالر  ۲۵۰,۰۰۰دالر   ۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰دالر   

  اقتصاد ۶درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۷
 بـازار، از محصـوالت براي خريد و گمركي عوارض اوليه مواد كردن وارد يبرا خدماتي، عوارض ماليات ها تيربرق نوسازي و جاده آسفالت براي  

  .شد خواهد پرداخت مصرف بر ماليات
  اقتصاد ۶درس مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۸۸

 بايـد نيـز آخـر در محاسبه نمـود. ماليات انعنو به را آن درصد ۱۰ سپس و كرده محاسبه را مرحله هر در افزوده ارزش ميزان بايد ابتدا) الف  
چراكـه  است مساوي اول مرحلۀ قيمت همواره با اول مرحلۀ افزودٔه ارزش كه كنيد دقت كرد. جمع باهم را مرحله هر هاي ماليات مجموع

  است. بوده صفر قيمت آن از قبل
  افزودٔه مرحلۀ اول ارزش  ۴,۰۰۰تومان 

  يات مرحلۀ اولمال ۱۰% تومان   ۴,۰۰۰ ۴۰۰تومان 
  افزودٔه مرحلۀ دوم ارزش تومان   ۱۳,۰۰۰تومان   ۴,۰۰۰ ۹,۰۰۰تومان 

  ماليات مرحلۀ دوم  ۱۰% تومان   ۹,۰۰۰ ۹۰۰تومان 
  افزوده مرحلۀ سوم ارزش تومان   ۱۹,۰۰۰تومان   ۱۳,۰۰۰تومان  ۶,۰۰۰

  ماليات مرحلۀ سوم  ۱۰% تومان   ۶,۰۰۰ ۶۰۰تومان 
  ماليات مرحلۀ چهارم تومان   ۲۴,۰۰۰تومان   ۱۹,۰۰۰ ۵,۰۰۰تومان 

  ماليات مرحلۀ چهارم   ۱۰% تومان   ۵,۰۰۰ ۵۰۰تومان 
  مجموع ماليات پرداختي تومان   ۴۰۰تومان   ۹۰۰تومان   ۶۰۰تومان   ۵۰۰ ۲,۴۰۰تومان 

 نيز دوم مرحلۀ در شد. فروخته خواهد تومان ۴,۴۰۰ شود، ختهفرو ماليات ميزان احتساب با اگر كه است تومان ۴,۰۰۰ اول مرحلۀ در قيمت) ب  
 ۱۴,۳۰۰ قيمـت بـه محصول مرحله، اين توماني ۹۰۰ احتساب ماليات با كه رسد مي تومان ۱۳,۴۰۰ به قيمت و شده اضافه آن به تومان ۹,۰۰۰
  شد. خواهد فروخته سوم توليدكنندٔه به تومان

  اقتصاد ۷درس ط * حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال: * متوس ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۸۹
  ها: گزينه بررسي  
 امـر يـك نسـبي آنكه مزيـت ضمن ،)و آن كاال، صنايع غذايي است(دارد  مطلق مزيت Bكشور  به نسبت محصول يك توليد در A ) كشور۱  

  .شود نمي سنجيده ديگر كشورهاي به نسبت و است داخلي
  شود. يسنجيده نم كشورها ساير به نسبت نسبي ) مزيت۳  
  بايد در اولويت سوم باشد نه دوم. A) توليد پالستيك در كشور ۴  
 اقتصاد ۷و  ۶، ۵ هاي درسمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۰

 نادرست: هاي عبارت بررسي. هستند درست ه و ب الف،  
 .است »نفتا«پيمان  اين نام) ج  
 .است درآمد ايجاد اتمالي گرفتن از دولت اصلي هدف) د  
 .كند مي عرضه و توليد را عمومي كاالهاي صرفاً بلكه ندارد را مردم موردنياز محصوالت تمامي توليد وظيفۀ دولت) و  
  .است مبادله به كشورها نياز عوامل جمله از فناوري به درسترسي در تفاوت) ز  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  دانش: حيطه*  ساده: ؤالس مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۱
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۲

  بوده است.» غناييحماسي، مدحي و «ترين انواع شعر،  رايج  
  ۱ يدبا فنون و علوم ۴درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۳

  : ها نهيگز ريسابررسي   
  .درآوردند نگارش به يساسان عصر در موبدان را اوستا كتاب: ۱ ۀنيگز  
  .يپهلو نه ،است باستان يفارس به مربوط هنيگز اين حاتيتوض: ۲ ۀنيگز  
  .شوند يم ميتقس»  يپهلو « و»  يپارت « يها زبان گروه دو به انه،يم يرانيا يها زبان: ۳ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ : گزينۀپاسخ -۹۴

 زبـان عنوان به تا افتي امكان و فرصت ، يدر يفارس زبان و آمدند ديپد كوچك يها حكومت گريد و هيبو آل و يسامان دولت ، انيصفار از پس  
  .ابدي رشد يعلم و ياسيس ،يادب يفضا در و شود شناخته يرسم

  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۵
 تيـهو بـه بغداد خالفت مقابل در ،يرانيا ۀگذشت اتيروا و خيتار يگردآور و يفارس زبان به فيتأل ضرورت بر ديتأك با يسامان يامرا: ۱ ۀنيگز  

  .كردند دايپ دست مستقل
  .بود يمل رسوم و آداب ارائه و حفظ رواج، غلبه، ندورا ،يهجر چهارم قرن: ۲ ۀنيگز  
  .باشند داشته يشتريب خوانندگان ،اسالم جهان سراسر در تا نوشتند يم يعرب زبان به را خود آثار دانشمندان: ۴ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۶

  : ها نهيگز ريسابررسي   
  .دارند يكمتر كاربرد امروزه كه است كرده استفاده يكلمات از و است يسعد گلستان به مربوط متن ب)  
  ي.كار به شدن يراض و كردن قبول يعني »شدن متقبل« د)  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۷

  : ها نهيگز ريسابررسي   
  .كنند ينم جاديا يسجع گونه چيه و هستند ييهجا ۴ و ۲ بيترت به »متقبل« و »خدمت« كلمات: ۲ گزينۀ  
  . ندارد »عهد و وفا« كلمات گريد با معنايي ارتباط »أير« ۀكلم: ۳گزينۀ   
 تيـترب درست باشد؛ بد يشخص ذات اگر ديبگو تا دارد يسع سندهينو. است نادرست طور  نيهم و است يفكر يها يژگيو به مربوط :۴ ۀنيگز  

  .ستين ممكن او شدن
  ۱ يادب فنون و علوم ۱ درس * استدالل :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۸

 اگـر واقـع در .شـود ينمـ تيترب ،باشد بد كسي ذات اگر ،داد رييتغ توان ينم را يزيچ ذات كه ديبگو تا كند يم تالش الؤس متن در سندهينو  
  .شود يم دهيد زين ۴ ۀنيگز در مفهوم نيا كه كرد عوض را او توان ينم ،باشد يا گونه به ذاتاً يشخص

  .داد رييتغ را آن غمناك ينوا توان ينم گريد عبارت به .)ديآ يم رونيب غمناك ينوا فقط ، يدم يم يشاد به ين در قدر هر ( :۴ تيب يمعن  
  ۱ يادب فنون و علوم ۲ درس * ربردكا :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۹

 غمنـاك شـعر يمحتوا ۴ ۀنيگز در .دارد يشتريب تناسب ۲ ۀنيگز يِحماس مفهوم با و است يضرب و كوتاه شعر وزن ۳ تا ۱ يها نهيگز اتياب در  
  .بود خواهد تر هماهنگ يزيانگ طرب و يشاد مفهوم با شعر وزن اما ،است

  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰
 دوست  بِ  شد  صل  وا  ك  كس  آن  ند  كُ   كِي  يي  ما  نَ  خد
  تاب  ف  ءا  با  صل  تَ  مت  دد  گر  چُ  مه  يد  ما  ن  چن
                              

( شود يم ليتبد بلند يهجا به ،باشد دهيكش اي كوتاه اگر مصراع يانيپا يهجا : نكته    (  )(  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۱

 يانيپا يهجا تنها الؤس نيا در . كند يم دايپ رييتغ بلند يهجا به باشد دهيكش اي كوتاه يشعر در اگر و است بلند شهيهم مصراع يانيپا يهجا  
   .است بلند ۳ ۀنيگز

  :ها نهيگز ريسا بررسي  
( كرد : ۱ ۀنيگز   (  )( بلند به دهيكش  
( ريگ :۲ ۀنيگز   (  )( بلند به دهيكش  
  بلند به كوتاه )(  )( نِ :۴ ۀنيگز  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۲
  دان  رن  بِ  رخ  يي  ما  ن  كِي  كن  لي  و
  ري  دا  نِ  يي  ءا  مه  دُ  شي  خُر  كز  تُ
                      

 اتياب ريسا ييهجا يالگو            است.  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۳

  بند  م  لم  عا  اين  ر  دا  مق  يب  ي  ها  دي  شا  بِ  دل
  كرد  ي  جا  بي  شي  َن  در  زي  را  َف  ها  تن  گي  دِ  زن
                              

  .كنند يم كامل يدرست هب را شعر ،۴ ۀنيگز لغات تنها باال، شعر يعروض يهماهنگ و وزن به توجه با  
( مقدار يب     /( كرد يجا ) ( بلند يهجا به دهيكش يهجا از مصراع دو يانتها در »بند« و »كرد« يها هجا ديباش داشته توجه 

  .شوند يم ليتبد
  ها: گزينه ساير رسيبر  
( كار تنها :۱ ۀنيگز     ( بگذاشته / درست )  ( نادرست  
( كوتاه :۲ ۀنيگز    ( است ساخته / نادرست ) ( درست  تَست / خ / سا  
( هست و بود / نادرست )( گذران :۳ ۀنيگز   ( درست  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۴
 هـايهجا تعداد شمردن ،شعر اي رتعبا كي يها مصوت شمردن يبرا راه نيبهتر پس ، )كمتر نه شتريب نه ( دارد مصوت كي فقط هجا هر : نكته  

 عالمت دو دهيكش يهجا كي رايز ،است متفاوت ) و ( تعداد با اوقات اغلب هجا تعداد كه داشت توجه ديبا !).كردن يهج همان ( است آن
) ( دارد.  
  :نهيگز ره در مصوت تعداد  
  مصوت ۱۶ :۴ ۀنيگز   مصوت ۱۲ :۳ ۀنيگز  مصوت ۱۳ :۲ ۀنيگز  مصوت ۱۴ :۱ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۵
  .اند كرده جاديا را ييآرا واژه يۀآرا بار  دو »اصرار« و »بار« كلمات ،۳  نهيگز تيب در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ييآرا واژه ۳ : )بار ۲( بسوزد / ) بار ۲ ( شمع / ) بار ۳ ( دل :۱ ۀنيگز  
  ييآرا هواژ ۳ : ) بار ۳ ( من / ) بار ۲( سر / ) بار ۲ ( افسر :۲ ۀنيگز  
  ييآرا واژه ۳ : ) بار ۳( است )/بار ۲ ( يروزيپ / )بار ۲( مرگ :۴ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۶
  ) يمتواز سجع ( »بشتابي« و »يابيدر« :۲ ۀنيگز  ) يمتواز سجع ( »برنجد« و »نسنجد« :۱ گزينۀ  
  )يمتواز سجع ( »نبرند« و »نخورند« :۴ ۀنيگز  ) فمطرّ سجع ( »عدم« و »دم« : ۳ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۷
  .اند آورده وجود هب را ييآرا واج » ِـ  « كوتاه مصوت و » ش « صامت ،۱ ۀنيگز تيب در  
  است. تر نامحسوس ،۱ گزينۀ با مقايسه در اما است، شده تكرار بار چند »د« صامت نيز ۳ گزينۀ در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶ درس * ربردكا :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۸
  :ها نهيگز ريسا بررسي  
  )متوازن سجع ( »عجم« و »عرب« :۱ ۀنيگز  
  ) يمتواز سجع ( »يكل« و »ياصل« :۲ ۀنيگز  
  ) فمطرّ سجع ( »ازين« و »ناز« :۳ ۀنيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۹
  دارند. سجع »زمين و نازنين نشين،« هاي واژه ،۲ گزينۀ در  
  ۱ يادب فنون و علوم ۵ درس * استدالل :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۰

  .كرد دايپ دست تيموفق به توان يم دنيكش رنج و كوشش و تالش با : ۳ ۀنيگز و الؤس شعر مشترك مفهوم  
 لزوماً ،بكند تالش انسان نكهيا ديگو يم و انكار را اول مصراع مفهوم ، دوم مصراع در اما كند، يم انيب را الؤس رشع مفهوم ،۲ ۀنيگز اول مصراع  

   .رسد ينم دلش مراد اي گنج به
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  ايدن ييوفا يب :۱ ۀنيگز  
  كردن طمع مذمت و قناعت به هيتوص :۴ ۀنيگز  
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 ۱ تاريخ ۱ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۱

 از نوع اين كنند. مي ارزيابي را ها آن صحت و دقت اعتبار، ميزان تحقيق، اسناد و منابع شناسايي از پس پژوهشگر منابع، شناسايي مرحلۀ در  
  است. كننده روايت و روايت نقد همان ارزيابي

 ۱ تاريخ ۱ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀگزين پاسخ: -۱۱۲
 شـرح شـامل بيشـتر او تاريخ كتاب شد. آغاز هرودت ظهور با و باستان يونان در ميالد از پيش پنجم قرن از آن كامل مفهوم در نگاري تاريخ  

  است. ايران و يونان هاي جنگ
 ۱ تاريخ ۲ درس * كاربرد طه:حي * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۳
   ها: گزينه صحيح صورت  
  نداشتند. دقيقي شماري گاه آغاز، در روميان الف)  
  شود. اصالح مصري شماري گاه  اساس بر رومي شماري گاه داد دستور سزار ژوليوس ب)  
 ۱ تاريخ ۲ درس * دانش حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۴
 روي بـر ها، آن وقوع زمان ترتيب به را تاريخي مختلف هاي دوره يا دوره يك رويدادهاي توان مي آن وسيلۀ به كه است مناسبي رابزا زمان خط  

  داد. نشان نمودار
 ۱ تاريخ ۲ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۵
 عقـب حقيقـي سـال از روز شـبانه ۳۰ سال ۱۲۰ هر در و روز شبانه  يك سال ۴ هر در و گرفتند مي روز شبانه ۳۶۵ را سال اوستايي شماري گاه  

  كردند. مي اضافه سال ماه دوازده به ماه يك سال، ۱۲۰ هر از بعد مشكل اين رفع براي افتاد. مي
 ۱ تاريخ ۳ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۶
  دانند. مي او فرهنگ در پژوهش و انسان شناخت را شناسي باستان علم فهد نظران صاحب از برخي  
 ۱ تاريخ ۳ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۷
 و جديـد هـاي فنـاوري و ابزارهـا از و...، ها سفرنامه تاريخي، هاي كتاب به رجوع بر عالوه تاريخي، و باستاني آثار كشف براي شناسان باستان  

 باسـتاني آثـار و ها محوطه دقيق بازسازي و كشف برداري، نقشه در زيادي قابليت كه و... هوايي هاي عكس رادارها، پهپادها، مانند اي پيشرفته
  كنند. مي استفاده دارند،

 ۱ تاريخ ۴ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۸
 ريشۀ و ميوه دانه، گردآوري و جانوران شكار گردي، دوره بر كه آوردند پديد را زندگي از اي شيوه نخستين، هاي انسان ك:خورا گردآوري دورٔه  

 و كنـد بسـيار آن تكامـل و تغييـر و آورد دوام سال ميليون چندين تا زندگي، از شيوه اين بود. استوار خوراك تأمين براي درختان و گياهان
 درختـان ميـؤه و گياهـان خـوردني بقايـاي آوري جمـع به زنان و رفتند مي شكار به كوچك هاي دسته در مردان ازيدر ساليان بود. محدود

  پرداختند. مي
 ۱ تاريخ ۵ درس * استدالل حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۹
 از ديگـر يكـي :كتاب متن به توجه با است؛ اين چه سلسلۀ به طمربو د گزينۀ اما است، هان سلسلۀ دورٔه هاي ويژگي از همه ج و ب الف، موارد  

  بود. چين بزرگ ديوار تكميل اين، چه سلسلۀ امپراتور نخستين تي، هوانگ شي مهم اقدامات
 ۱ تاريخ ۶ درس * استدالل حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۰
 ماننـد باسـتان يونـان در آمـد. وجـود به يونانيان توسط كه بود حكمراني از متفاوتي يؤهش باستان، يونان تمدن برجستۀ هاي ويژگي از يكي  

 خـارجي، تجـارت گسترش و دريانوردي توسعۀ نتيجۀ در اما كردند، مي حكومت موروثي صورت به شاهان نخست ديگر، كشورهاي از بسياري
  گرفتند. دست رد را قدرت شاهان جاي به و برآمدند اشراف و ثروتمندان از اي طبقه

 ۱ تاريخ ۶ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۱
 و پيشـرفت مسـير در سـرعت بـه خـواه، آزادي سياسـتمدار پـريكلس، رهبـري به آتن شهر -دولت ايران، و يونان هاي جنگ پايان از پس  

 و يكـي بر آتن كه بودند شده تبديل رقيب گروه دو به يوناني مختلف هايشهر -دولت زمان آن در برداشت. گام نظامي و سياسي طلبي توسعه
 مشهور پلوپونزي هاي جنگ به كه داد رخ رقيب گروه دو ميان هايي جنگ سلسله ق.م ۴۰۴ تا ۴۳۱ فاصلۀ در راند. مي فرمان ديگري بر اسپارت

  كرد. مي مالي كمك اسپارت به پنهاني طور به ها جنگ اين جريان در هخامنشي حكومت است.
 ۱ تاريخ ۷ درس * كاربرد حيطه: *متوسط  * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۲
 آن تـا دارد. وجـود امـروزه كه بود شناختي و آگاهي از متفاوت مراتب به داشتند، خود تمدن و تاريخ كهن ادوار از ايرانيان كه دركي و آگاهي  

 را باستان عهد در ايران تاريخ فردوسي، شاهنامۀ هاي داستان نيز و ساساني دوران به متعلق هاي هنام خداي ترجمۀ پايۀ بر ايراني مورخان زمان
 كردنـد مـي تقسـيم دوره چهـار به را باستان عصر تاريخ مورخان، اين بود. واقعيت و افسانه از تركيبي آنان، هاي نوشته واقع در نوشتند. مي

  بود. كهن هاي افسانه با آميخته كيانيان و پيشداديان هاي سلسله به مربوط مطالب ).ساسانيان و اشكانيان كيانيان، (پيشداديان،
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 ۱ تاريخ ۷ درس * كاربرد حيطه: * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۳
 و نويسـندگان زمـان، آن در شد. دوچندان آن فرهنگ و تاريخ شناخت و ما كشور به مسافرت براي اروپاييان عالقۀ و تمايل صفويه، دورٔه در  

 و هـا سلسـله دربـارٔه تـوجهي قابـل آگاهي و اخبار باستان، عهد رومي و يوناني مورخان ساير و هرودت هاي نوشته واسطۀ به اروپايي محققان
 آمدنـد، ايران به صفويان فرمانروايي دوران در كه اروپايي جهانگردان از برخي دليل همين به داشتند. اختيار در باستان دورٔه در ايران شاهان

   بودند. فارس در خصوص به هخامنشي دورٔه تاريخي آثار و بناها وجوي جست در زياد كنجكاوي با
 ۱ تاريخ ۸ درس * كاربرد حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۴
 از انسـاني هـاي جمعيت از هايي گروه مهاجرت لاحتما پژوهشگران از بعضي اما نيست، روشن دقيق طور به ايران فالت در انسان حضور سابقۀ  

  اند. كرده مطرح قديم سنگي پارينه دوران در را، ما سرزمين سوي به هند قارٔه شبه و قفقاز مركزي، آسياي آفريقا،
 ۱ تاريخ ۸ درس * دانش حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۵
  بود. ايالميان هاي پايتخت از يكي شوش،  

 
  ايران جغرافياي ۱ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۶
  نيست. سودجويانه نگاه از ناشي و است طبيعي محيط با ارتباط در انسان مثبت عملكرد از اي نمونه شوشتر آبي هاي سازه  
  ايران جغرافياي ۱ درس * دانش :حيطه * دهسا * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۷
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. جغرافيا هاي شاخه از ژئومورفولوژي )۱  
  است. جغرافيا هاي شاخه از وهواشناسي آب )۲  
  هستند. جغرافيا هاي شاخه از كارتوگرافي و دور از سنجش )۴  
  ايران جغرافياي ۱ درس * دكاربر :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۸
 ديـد بـدون مـوارد سـاير است. شده توجه محيطي هاي توان و ها جنبه تمام به كه است خورشيدي نيروگاه احداث در فقط موارد تمام بين از  

  اند. شده بررسي سودجويانه نگاه با فقط و تركيبي
  ايران جغرافياي ۲ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۹
  پردازد. مي پديده يك وجودآورندٔه به هاي زمينه بررسي به طورچ سؤال  
  ايران جغرافياي ۲ درس * دانش :حيطه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۰
 بـه پژوهش اين زيرا ندارد،پ بيهوده را خود پژوهش و شود دلسرد نبايد پژوهشگر شود، رد پژوهشگر يك يها فرضيه يا فرضيه كه درصورتي  

  پيشنهاد ارائه و گيري نتيجه  كند مي جلوگيري آن ٔهدوبار طرح از و دهد مي پاسخ اند شده مواجه سؤال اين با كه كساني
 رپژوهشـگ موردنيـاز ديگـران، پژوهش نتايج و مسئله پيشينۀ سابقه، عۀمطال ديگر، عبارت به دهد؛ قرار موردبررسي را ديگران پژوهش بايد  

  مسئله بيان و سؤال طرح است.
 ارتبـاط برقـراري و محـيط يـا افراد به مراجعه با و برود موردتحقيق مكان به است ناگزير اطالعات گردآوري براي ميداني روش در پژوهشگر  

  اطالعات آوري جمع  بپردازد. اطالعات گردآوري به مطالعه مورد مكان با مستقيم
  ايران جغرافياي ۲ درس * دانش :حيطه * ساده * :ؤالس مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۱
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. اطالعات آوري جمع مرحلۀ به مربوط )۲  
  است. گيري نتيجه مرحلۀ به مربوط )۳  
  است. مسئله بيان مرحلۀ به مربوط )۴  
  ايران جغرافياي ۳ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۲
  آن. نسبي موقعيت نه است ايران مطلق موقعيت بيانگر گزينه اين  
  ايران جغرافياي ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۳
  ندارد. فارس خليج با ارتباطي و است دريا اين اهميت داليل از و خزر درياي آبزيان از خاويار  
  ايران جغرافياي ۳ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال خصاتمش ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۴
 فـراهم كشـورها همۀ براي هوايي خطوط به دسترسي امكان اما نيستند، برخوردار دريايي اي، رودخانه خشكي، مرزهاي از لزوماً كشورها همۀ  

  است.
  ايران ايجغرافي ۴ درس * دانش :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۵
  نادرست: عبارات بررسي  
  است. بيشتر خزر درياي و شرق سمت به تالش هاي كوه عمومي شيب ب)  
  است. ايران مركزي كوهستاني منطقۀ محدودٔه ه، شد ياد منطقۀ د)  
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  ايران جغرافياي ۴ درس * كاربرد :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳۶
  است. شده ايجاد پست نواحي در فرسايش از حاصل مواد انباشت اثر بر كه دهد مي نشان را مدانه استان نهاوند دشت تصوير  
  ايران جغرافياي ۵ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۷
  است. كم دما اختالف عامل اين وجود دليل به ناحيه دو هر در و است مشابه كشور جنوب و شمال سواحل در دما اختالف در رطوبتي منابع تأثير  
  ايران جغرافياي ۵ درس * استدالل :حيطه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۸
 كمربنـد ايـن داخـل در هـم مـا كشور كه است آمده وجود به اي حاره جنب پرفشار عامل اثر در زمين ٔهكر بياباني و خشك كمربندهاي ترين مهم  

  شود. مي دركشور سال گرم ٔهدور در بارش ريزش مانع و كند مي پيشروي كشور داخل به درتابستان اي حاره جنب پرفشار عامل .دارد قرار خشك
  ايران جغرافياي ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۹
 و گرم و موسمي مرطوب هوايي توده و سال) دوم ماه (شش سال سرد دورٔه در سوداني و غربي مرطوب سيبري، خشك و سرد هوايي هاي توده  

  شوند. مي ايران وارد سال) اول ماه (شش سال گرم دورٔه در خشك
  ايران جغرافياي ۵ درس * كاربرد :حيطه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۰
  ها: گزينه ساير بررسي  
  خزري معتدل منطقۀ )۱  
  كخش و گرم منطقۀ )۴ و ۲  

 
 ۱ شناسي جامعه ۱ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۱
   حيا كنش از بعد اجتماعي امنيت  غيرارادي پيامد  
   دادن سالم جواب  ديگري ارادٔه به وابسته ارادي پيامد  
   نيايش از بعد روان و روح سالمت  راديغيرا پيامد   
  ۱ شناسي جامعه ۲ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۲
   دادن كرونا تست  اجتماعي و بيروني  
   پدر به عالقه ابراز  اجتماعي و بيروني  
   همسر براي كادو خريد نيت  اجتماعي و دروني   
 ۱ شناسي جامعه ۲ درس * انشد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۳
   را اجتمـاعي كنتـرل و پـذيري جامعه هاي پديده و يابند مي تحقق اجتماعي هاي كنش طريق از اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش اول: قسمت 

   كنند. منتقل افراد به را هنجارها و ها ارزش تنبيه؛ و تشويق تربيت، و تعليم طريق از تا سازند مي ضروري
   شوند. مي ها آن استمرار و تداوم موجب هنجارها، و ها ارزش اساس بر كردن عمل با افراد م:دو قسمت   
  ۱ شناسي جامعه ۳ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۴
 شناختي و آگاهي اين، بر عالوه د.گير مي شكل ها انسان ارادٔه و آگاهي با يعني است؛ اعتباري بلكه نيست، تكويني آن، نظم و اجتماعي جهان  

   .است عمومي و مشترك آگاهي نوعي بلكه نيست؛ خصوصي و فردي آگاهي گيرد، مي شكل آن اساس بر اجتماعي جهان كه
 ۱ شناسي جامعه ۳ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۵
   شود. مي آن گسترش عثبا اجتماعي جهان به طبيعي هاي پديده ورود دانستيد  
   را آنـان اجتمـاعي هـاي كـنش و دهـد مي تغيير را آدميان زندگي هاي ارزش و ها آرمان طبيعي، ماوراء جهان و فرشتگان خداوند، شناخت 

   .سازد مي دگرگون
   زنـدگي بـا كـه ارتباطي واسطۀ به ماوراءطبيعي و طبيعي موجودات يعني دارند؛ قرار اجتماعي جهان بيرون كه موجوداتي از يك هر بنابراين 

   .گيرند مي قرار اجتماعي جهان گسترٔه در كنند، مي پيدا انسان اجتماعي
  ۱ شناسي جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۶
 و تغييرانـد قابـل مختلـف هاي زمينه در شرايط، برحسب نمادها و هنجارها ولي نيست؛ نمادها و هنجارها از نياز بي اي جامعه هيچ كه دانيد مي  

   شود. نمي اجتماعي جهان بنيادين تغيير و تحول موجب نشود، منجر عميق هاي اليه در تغيير به كه زماني تا ها آن از برخي تغيير
 اجتماعي هاي ارزش بر كه هستند يكالن عقايد اجتماعي، جهان اليۀ ترين عميق هستند. اجتماعي جهان هاي اليه ترين عميق ها ارزش و عقايد  

 هـاي پديده ترين عميق خود، مرگ و زندگي از تفسيرشان و آن در انسان جايگاه جهان، اصل به نسبت ها انسان اعتقاد و باور گذارند. مي تأثير
   آيند. مي حساب به اجتماعي

  ۱ يشناس جامعه ۴ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۷
  تربيت: و تعليم نهاد  
   .رفت مدرسه به بايد شدن دانا براي  هنجار  و... كالس آموز، دانش قلم، دفتر،  نمادها  
   است. پذير تربيت انسان  عقيده   .است بهتر ناداني از دانايي  ارزش  
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  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۴۸
 غربي شناسان جامعه اشتباه و ها آن عمق و پيچيدگي به ،شدند مواجه غيرغربي هاي فرهنگ با خود، اي حرفه وظيفۀ به بنا شناسان مردم وقتي  

   كردند. مطرح شناسان مردم را ها فرهنگ ساير از آن سادٔه تصور و غرب فرهنگ خودمداري به انتقادها ترين مهم از يكي رو، اين از بردند. پي
  ۱ شناسي جامعه ۵ درس * دانش :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ اسخ:پ -۱۴۹
 همـۀ يعنـي كنند؛ مي طي نيز را يكساني مسير اساس همين بر و يكديگرند شبيه اجتماعي هاي جهان همۀ معتقدند شناسان جامعه از اي عده  

 تـا كـودكي دوران از خـود رشد مختلف مراحل در زنده موجود آن كه است تفاوتي همانند شان تفاوت و اند زنده موجود نوع يك شبيه ها آن
 ها آن از بعضي گيرند؛ مي قرار خط يك در جوامع همۀ ديدگاه، اين در دارند. بشر تاريخ به خطي نگاه عده، اين كند. مي پيدا سالي بزرگ مراحل

 بايـد انـد، مانـده عقب تاريخي لحاظ به كه جوامعي و اند مانده  عقب پيشرفته، جوامع با مقايسه در بعضي و ترند پيشرفته واحد، مسير اين در
  .دهند قرار خود حركت الگوي را پيشرفته جوامع

 را نخست مقطع جوامع كند. مي تقسيم مقطع دو به را بشري جوامع حركت دوركيم اند. جمله اين از ماركس و دوركيم اسپنسر، كنت، آگوست  
 حد در يا است نگرفته شكل اجتماعي كار تقسيم »مكانيكي جوامع« در نامد. مي »ارگانيكي جوامع« را دوم مقطع جوامع و »مكانيكي جوامع«

  دارد. وجود گسترده كار تقسيم »ارگانيكي جوامع« در ولي جنسي، و سني كار تقسيم مانند است ابتدايي و ساده
  ۱ شناسي جامعه ۶ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۰
   آن بسـط از موجود جهان است ممكن و است نوين اي اراده و آگاهي وگسترش پيدايش نيازمند جديد، اجتماعي جهان ساختن اول: قسمت 

   كند. جلوگيري
   هـانج تغييـر بـا اسـت. بـاقي نيز آن پيامدهاي ،پابرجاست افراد اجتماعي مشاركت طريق از كه زماني تا اجتماعي جهان هر دوم: قسمت 

 بـر كـه آورد مي دنبال به ديگري هاي الزام و گيرد مي شكل جديدي اجتماعي جهان هايش، الزام شدن برداشته آن، پي در و موجود اجتماعي
   .گذارد مي تأثير آن اعضاي اجتماعي فعاليت

  ۱ شناسي جامعه ۶ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۱
   شوند. مي ظاهر افراد تكاليف و حقوق صورت به اجتماعي جهان نبايدهاي و بايدها يا ها محدوديت و ها رصتف اول: قسمت   
   ابـزاري دانـش طـرد بـا و بيند مي ها آن هاي افسون و رازها محصور و طبيعي فوق هاي قدرت قلمرو را طبيعت اساطيري جهان دوم: قسمت 

  سازد. مي دسترس از دور را طبيعت از انسان معقول وري بهره امكان ،طبيعت با متناظر
  ۱ شناسي جامعه ۶ درس * دانش :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۵۲
 تخمـين بـراي اقتصـاد و حسابداري از استفاده (مانند كنند مي تعقيب تجربي علوم وسيلۀ به را دنيوي اهداف كه هايي كنش متجدد، جهان در  

 هـاي كـنش از دسـته ايـن رواج يابند. مي رواج شدت به و...) جاده پل، ساختن براي مهندسي علوم از استفاده يا اقتصادي هاي بنگاه در سود
 هـا انسان تدريج به وضعيت، اين .كند مي تنگ اخالقي و عاطفي هاي كنش مانند انساني، هاي سايركنش بر را عرصه ،دنيا به معطوف حسابگرانه

 خودساخته قفس اين از رهايي فرصت و كند مي احاطه را آنان وجود ابعاد همۀ آهنين، قفس مثل كه سازد مي اي يدهپيچ اجتماعي اسيرنظام را
   .شود مي ياد ها انسان آزادي و اراده رفتن دست از به روند، اين از .گيرد مي آنان از را
  ۱ سيشنا جامعه ۷ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۳
   شوند. مي تبديل واقعيت به ها ارزش كنند، عمل ها ارزش مطابق مردم وقتي اند. اجتماعي جهان اعضاي كنش راهنماي ،ها ارزش   
   گويند. مي »اجتماعي آرمان« هستند، ها آن به رسيدن خواهان اجتماعي جهان يك اعضاي كه مشتركي هاي ارزش و اهداف مجموعه به   
   است و... خانواده اقتصاد، سياست، فرهنگ، مطلوب وضعيت از اجتماعي جهان اعضاي تصور اجتماعي آرمان.   
  ۱ شناسي جامعه ۷ درس * دانش :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۴
 علمـي نظـر از كـه ييهـا بخش و باطل باشد، گرفته شكل خرافات اساس بر و نباشد دفاع قابل علمي لحاظ به كه اجتماعي جهان از بخش هر  

   .است حق باشد، انسان فطرت مطابق و صحيح
  ۱ شناسي جامعه ۷ درس * دانش :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۵
 امكان اجتماعي، هاي جهان براي يعني تغييرپذيرند؛ واقعي، و آرماني قلمرو در گرفتن قرار جهت از ولي اند؛ ثابت خود هرچند حقايق بنابراين،  

 مـدار بـر توانند مي اجتماعي هاي جهان دارد. وجود حق قبول و باطل از خروج امكان كه گونه همان دارد؛ وجود باطل پذيرش و حق از انحراف
   .شود نمي تغيير دچار ها، آن گرايش و بينش مدار بر باطل و حق اما بچرخند، باطل يا حق

 

  منطق ۱ درس * كاربرد :يطهح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۱۵۶
 را جديد تصديق درستي استدالل، طريق از و كنيم مي استفاده وي معلوم هاي تصديق از است، مجهول مخاطب براي تصديق يك كه اينجا در  

 يـا سرفه صحبت، هنگام در افراد« اينكه: جمله (از ماريمبرش را ماسك از استفاده مزاياي او براي توانيم مي مثال اين در دهيم. مي نشان او به
 از اسـتفاده« يا »است خطر معرض در بگيرد، قرار آلوده فرد با نزديك تماس در كه شخصي هر« يا »دهند مي بيرون را تنفسي قطرات عطسه،
  بزنيم. ماسك بايد كرونا سويرو گسترش از جلوگيري براي كه برسيم نتيجه اين به و »)است پيشگيرانه اقدامات از ماسك
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  منطق ۴ درس * دانش :يطهح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۱۵۷
 افـراد همـۀ جامع اصطالح، به نباشد؛ مصاديق از تعدادي خاصّ و بربگيرد در را مجهول مفهوم مصاديق تمامي كه است تعريفي جامع، تعريف  

  ندارند. ديپلم ولي هستند، باسواد دبيرستاني آموزان دانش ازير نيست، جامع »باسواد« تعريف باشد. مجهول
  شود. مي هم دوغ شامل مثالً چون نيست مانع سفيد، مايعي به »شير« تعريف نيست. مانع بگيرد بر در را ارتباط بي مصاديق اگر :۱ ۀگزين  
 شـامل زيـرا نيسـت، مـانع ،»موبايل« تعريف است. مانع نگردد، اطالق اغيار بر يعني كند، صدق مجهول مفهوم مصاديق بر تنها اگر :۲ ۀگزين  

  شود. مي نيز و... تبلت تلفن، همچون ديگر ارتباطي وسايل
 »دانشـگاه« شامل چون نيست مانع ،»مدرسه« تعريف مانع. هم و است جامع هم باشد مساوي مجهول مفهوم با تعريف مصاديق اگر :۴ ۀگزين  

  شود. مي هم
  منطق ۵ درس * دانش :يطهح * ساده * سؤال: صاتمشخ ▲  ۴ ينۀگز :پاسخ -۱۵۸
 هايي استدالل چنين در اگرچه نيست. قطعي نتيجه مقدمات، صدق فرض بر يعني كنند، مي نسبي حمايت نتيجه از مقدمات استقرايي، استدالل در  

 اسـتدالل اقسام از يكي ،»تبيين بهترين استنتاج« شود. نمي بيان صددرصدي صورت به نتيجه گاه هيچ اما كرد، تقويت را نتيجه هايي راه از توان مي
  است.) درست هم ۱ گزينۀ اول قسمت كه كنيد (توجه ها). گزينه ساير (رد دارد كاربرد بسيار روزمره زندگي در كه است استقرايي

  منطق ۶ درس * كاربرد :يطهح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ينۀگز :پاسخ -۱۵۹
 و اسـت داده رخ سور اهمال قضيه اين در ».نيست شونده زايل سينه لوح از هرگز تو نقش« است: صورت اين به رداستاندا حالت در قضيه اين  

 نظـر در جزئيـه را قضـيه ايـن الاقل درسي كتاب قرارداد طبق كرد، درك را آن كليت توان مي محتوا از نه و است شده مطرح قانوني نه چون
  جزئيه). (سالبۀ »نيست شونده زايل سينه لوح از هرگز تو هاي نقش عضيب« شود: مي چنين آن معناي و گيريم مي

 (هر گيريم مي نظر در كلي را سور كند، مي مطرح را قاعده و قانون يك چون ولي است، داده رخ سور اهمال هم اينجا در كليه. ۀسالب :۲ ۀگزين  
  خورد). نمي آب هرگز است، بلند كه زميني

  كليه ۀموجب :۳ ۀگزين  
  كليه ۀموجب :۴ ۀنگزي  
  منطق ۱ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۱۶۰
 وجـود قضـاوت و حكـم كه صورتي در و است »تصور« ما علم نداريم كاري امور ساير با آن ارتباط يا امور نداشتن يا داشتن واقعيت به وقتي  

 درس معلومات از توان مي زمينه اين در و است تصور نباشد، قضيه كه معناداري عبارت ره ترتيب، بدين است. »تصديق« ما علم باشد، داشته
 عبـارت در است. تصور لذا ندارد قضاوتي و حكم و شود) مي محسوب انشايي اقسام (از است امري جملۀ ،۳ ۀگزين اول عبارت كرد. استفاده ۶

  است. تصديق و شده داده نسبت چيزي به اوصافي دوم،
  تصور -تصديق :۴ ۀگزين  تصور -تصديق :۲ ۀگزين    تصور -تصور :۱ ۀگزين  
  منطق ۲ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ينۀگز :پاسخ -۱۶۱
 دوبـاره« يعني مطابقي داللت به ولي »دادن تغيير« يعني التزامي داللت به »كردن تجديدنظر« زيرا است، ظاهري معناي به توسل مغالطۀ الف)  

  است. گرفته نظر در التزامي جاي به اشتباهاً را مطابقي داللت مدير نيست. دادن تغيير معناي به لزوماً كه »كردن اهنگ
   كنوني -جريان در -۲ هستند. برادر شوهرهايشان كه هايي خانم -۱ دارد: معنا دو »جاري« كلمۀ است. لفظ اشتراك مغالطۀ ب)  
 منطق ۳ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀگز :پاسخ -۱۶۲
 بـا ه شـد مشـخص مفاهيم و خاص اسامي كه كنيم مي استفاده درسي كتاب قرارداد اين از فقط جمله، از خارج جزئي مفاهيم تشخيص براي نكته:  

 زيـرا هستند، كلي مفهوم سه هر راينبناب اند، كلي همگي مفاهيم بقيۀ و هستند جزئي اشاره، صفات اين هاي مترادف يا »آن« و »اين« اشارٔه صفات
 آن از بخشـي بلكـه ندارد »آن« و »اين« خودش هم دوم مفهوم نازنين). (دوستم است خاص اسم آن اليه مضاف بلكه نيست خاص اسم اول مفهوم

 معنـاي بـه بلكـه نيست ارهاش صفت ،»آن« اينجا در ولي دارد، »آن« گرچه سوم مفهوم دهد. مي »اين« معناي كه است »ام« حرف داراي (امسال)
  عالَم.) منجي يگانه مثل داريم؛ هم مصداقي تك كلي مفهوم زيرا ،۱ گزينۀ از غير است درست ها گزينه همۀ پاياني قسمت (توجه: است. »هركس«
  منطق ۴ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ينۀگز :پاسخ -۱۶۳
  است. شده تشكيل و...) داند مي تاريخ (علم خاص و كه) (كسي عام مفهوم از زيرا است، مفهومي تعريف دوم فتعري و آرشيتكت لغوي معاني اول تعريف  
  لغوي تعريف -مصاديق ذكر طريق از تعريف :۲ ۀگزين  
  مفهومي) و لغوي از (مركب تركيبي تعريف -لغوي تعريف :۳ ۀگزين  
  مفهومي تعريف -مصاديق ذكر طريق از تعريف :۴ ۀگزين  
  منطق ۵ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀگز :پاسخ -۱۶۴
 بيمـاري ۱۹ كوويـد مثـل هم بيماري آن كه است كرده حكم )ديگر جزئيمورد ( ۱۹ كوويد به جزئي)مورد ( بيماري يك عالئم شباهت خاطر به  

  است. تمثيلي استقراي پس است، مسري و خطرناك ويروسي
 »ماننـد« كلمـۀ جا هر كه كنيد توجه است. تعميمي استقراي پس است، رسيده نتيجه به آموزان دانش همۀ به آموز دانش ۱۰ تعميم از :۱ ۀگزين  

  نيست. تمثيلي استدالل لزوماً آمد،
 پـس اسـت، كـرده آينـده هـاي سال در المپياد مدال گرفتن به حكم دبيرستان، در المپياد مدال گرفتن سابقۀ سال چند تعميم از :۳ ۀگزين  

  است. تعميمي استقراي
  است. تعميمي استقراي لذا است، رسيده كلي حكم به جزئي مورد چند با بررسي :۴ ۀگزين  
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  منطق ۵ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۱۶۵
 ممكـن باشد، شده ويروسي است ممكن مثالً ينيم.برگز را تبيين بهترين و كنيم بررسي موبايل كردن داغ براي را مختلف احتماالت توانيم مي  

 ايـن كه كنيد توجه است. بوده بازي مشغول ساعت چندين دهيم مي بيشتري احتمال ، و... باشد شده استفاده زمان هم افزار، نرم چندين است
 و هـا مثـال مطـابق ولـي هسـتند، بازسازي قابل هم استقرا انواع ساير يا قياس صورت به معموالً دارند محذوفي مقدمات كه ها استدالل قبيل

 سـؤال طـراح مـوردنظر كه استداللي نوع بايد است، متعارف بيشتر روزمره زندگي در آنچه و سؤال فضاي به توجه با و درسي كتاب تمرينات
 قطعاً ۲ و ۱ هاي گزينه ونچ ولي باشند، جواب توانند مي و هستند محذوف مقدمات داراي ۴ و ۳ هاي گزينه هم سؤال اين در زد. حدس را است
 مـوردنظر پاسـخ ۳ گزينـۀ حتماً پس است، شده گرفته »تبيين بهترين استنتاج« آنجا در و است درسي كتاب مثال ۴ گزينۀ و نيستند جواب
  است. طراح

   تعميمي استقراي :۱ گزينۀ  
   تمثيلي استقراي :۲ ۀگزين  
  منطق ۶ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀگز :پاسخ -۱۶۶
 خبـري، جمـالت امـا شوند، نمي بررسي منطق در لذا دانست؛ كاذب يا صادق توان نمي را و...) دعايي عاطفي، پرسشي، (امري، انشايي جمالت  

  است. خبري عبارت سه هر ۲ ۀگزين در گيرند. مي قرار بررسي مورد منطق در و دارند را بودن كاذب يا صادق قابليت
    انشايي -خبري -خبري :۱ ۀگزين  
   خبري -انشايي -خبري :۳ ۀگزين  
  انشايي -خبري -انشايي :۴ ۀگزين  
  منطق ۶ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ينۀگز :پاسخ -۱۶۷
 »توكيـو« بنـابراين ،»اسـت جهان شهر ترين پرجمعيت توكيو« است: شكل اين به دوم) گزاره و بيايد اول (نهاد استاندارد صورت به اول قضيۀ  

  است. شخصيه قضيه، لذا است، جزئي و است موضوع
 شود، مي استانداردسازي »شود مي موفق پرتالشي آموز دانش هر« :صورت به است كرده مطرح را قاعده يك چون و دارد سور اهمال دوم قضيۀ  

  است. آن موضوع »پرتالش آموز دانش« است. كليه ۀموجب بنابراين
  منطق ۲ درس * كاربرد :يطهح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀزگ :پاسخ -۱۶۸
   است. تضمني داللت سه هر لذا است، كامپيوتر اجزاي از مانيتور است. خانه از بخشي خانه هاي اتاق است. درخت از جزئي ميوه،  
 بر داللت مهرماه، بر مهر داللت (التزامي). است عارياست زيبايي، بر ماه داللت (التزامي). ندارد وجود خورشيد لفظ معناي در روشني :۱ ۀگزين  

  (مطابقي). است اصلي معناي
 معنـاي بر خوراكي شير بر شير داللت (التزامي). است ديوار از غير سقف (التزامي). است اتومبيل خود از غير چيزي اتومبيل، رانندٔه :۳ ۀگزين  

  (مطابقي). كند مي داللت اصلي
  (التزامي). است برف از غير چيزي سفيدي (تضمني). است مدرسه از جزئي كالس (التزامي). است جامدادي از غير چيزي مداد :۴ ۀگزين  
  منطق ۳ درس * استدالل :يطهح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۱۶۹
 هركـدام، مصـاديق از عضـيب و هسـتند مشـترك »ب« و »الف« مصاديق بعضي ،»است الف ب بعضي فقط« و »است ب الف بعضي فقط« اگر  

  است. وجه من خصوص و عموم نسبتشان لذا كنند، مي قطع را يكديگر كه است اي دايره دو مانند ها آن نمودار پس اند، غيرمشترك
  مطلق. خصوص و عموم يا است تساوي يا »ب« و »الف« ميان رابطۀ كه شود مي نتيجه »است ب الف هر« از :۱ ۀگزين  
 و عمـوم اسـت ممكـن بلكـه شـود نمي مطلق خصوص و عموم »ب« و »الف« نسبت لزوماً ،»است الف ب بعضي فقط« كه مبداني اگر :۲ ۀگزين  

  باشد. وجه من خصوص
 يا مطلق خصوص و عموم رابطۀ با فقط قضيه اين اما ،»است ب الف بعضي« گرفت نتيجه توان مي نباشد، تباين »ب« و »الف« بين اگر :۴ ۀگزين  

 وقتـي دارد. فـرق »بعضي فقط« با »بعضي« منطق در كه كنيد دقت است. سازگار هم تساوي با بلكه نيست سازگار »ب« و »الف« بين وجه من
 از بعضـي دربارٔه محمول آن يعني »بعضي فقط« گوييم مي وقتي ولي باشد، صادق هم »همه« دربارٔه محمول آن است ممكن »بعضي« گوييم مي

  بود. فهم قابل »بعضي فقط« بر ها گزينه برخي تأكيد از مطلب اين نيست. صادق ديگر خيبر دربارٔه و است صادق موضوع افراد
  منطق ۵ درس * كاربرد :يطهح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ينۀگز :پاسخ -۱۷۰
 آمـوزان دانش وفقيتم به حكم دارند، سروكار ذهني مفاهيم با دو هر كه نظر اين از رياضي، درس با منطق درس شباهت دليل به استدالل اين  

 بـه توجه -۱ كرد: نقد توان مي طريق دو از را ناروا تمثيل ).۳ و ۱ هاي گزينه (رد است شده ناروا تمثيل مغالطۀ به منجر و كرده رياضي درس در
 گيري نتيجـه شـويم متوجـه تـوانيم مي منطق، با رياضي اختالف وجوه به توجه با اينجا در مخالف. تمثيلي استدالل بيان -۲ و اختالف وجوه

   است. نامعتبر
  است. اشتباه پاسخ اول قسمت اما رود، مي شمار به درستي نقد و است مخالف تمثيلي استدالل :۱ ۀگزين  
  است. نشده گرفته كار به ناروا تمثيل نقد روش دو از كدام هيچ :۳ و ۲ هاي گزينه  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi




	انسانی-دهم
	پاسخ انسانی-دهم_Decrypted


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

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



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

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




