
 انساني علوم و ادبيات رشتة
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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 یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

ــهیگز الؤ ســ بانــک  یهــا آزمــون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، ن
و )یکـاربر  نـام عنـوان بـه( یداوطلبـ ۀشامر  از دهاستفا با ، ...و دو نهیگز

ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا وب وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیشو gozine2.ir آدرس به 
 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
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 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» مفتاح -زهي -فروغ -نادره«معني واژگان  -1
  كليد -آفرين -پرتو -زيبا) 2    گشايش -خوشا -پرتو -همتا بي) 1  
  كليد -خوشا -روشنايي -آور شگفت) 4  گشايش -شگفتا -روشنايي -كمياب) 3  

  432568كد سؤال: 
  معني هر دو واژه در كدام گزينه درست است؟ -2

  ورطه (گودال) -نيلوفري (الجوردي)) 2    معركه (نبرد) -همسري (برابري)) 1  
  يله دادن (آزاد كردن) -خيره (سرگشته)) 4    كام (دهان) -جرئت) در (كم زهره) 3  

  432567كد سؤال: 
  خورد؟ به چشم مي» الخطي غلط اماليي يا رسم«شده، چند  هاي داده وه واژهدر ميان گر  -3

  »حقارت و پستي - ذهني و انتزاعي - زن جوشنده و قلقله - گي رنگ و برازنده - سهمگين و ترسناك - هنگامه و غوغا - حازم و محتاط - مكيدت و حيله«  
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  432158كد سؤال: 
  شود؟ اماليي يافت مي لطغدر كدام بيت  -4

اگر خواهي گذشـتن از صـراط آسـان شـود بـر تـو) 1
 

ـــا  ـــواب اينج ـــار از راه ث ـــه زينه ـــرون من ـــدم بي ق
 

از ســـاحل نجــــات بــــه بحــــر خطــــر فتــــاد) 2
  

ــيش  ــدم پ ــه ق ــي ك ــود كس ــدّ خ ــت از ح ــر گذاش ت
  

دار امّيــد خطــا نيســت چــو در شســت كمــان) 3
  

ـــت  ـــا چيس ـــر قض ـــر تي ـــتن ز س ـــۀ جس ؟انديش
  

ـــي) 4 ـــيس ـــاجز م ـــوار ع ـــاهي دي ـــد ل را كوت كن
  

ــــل مــــي  شــــود ســــدّ راه دشــــمن غالــــب تحمّ
  

  432363كد سؤال: 
  ...............  جز بهشود،  ديده مي» آميزي حس«ۀ ها آراي در همۀ گزينه -5

  شنيدم. بوي نان را در فضاي روستا مي) 2    سالم خشك او را پاسخ گفت.) 1  
  برداشت.  او از حقيقت تلخي پرده) 4    دستان مهربان مادرم را گرفتم.) 3  

  432234كد سؤال: 
  شود؟ ترتيب، در كدام ابيات ديده مي به» آميزي، مجاز، تشبيه و كنايه حس«هاي  آرايه - 6

 ام بخيــۀ ســكوت الــف) بــر لــب چــو آســتين زده
  

ـــبم وانمي  ـــه ل ـــي ب ـــر زن  شـــود انگشـــت اگ
  

ــرآرم ــر ب ــر پ ــون تي ــواهم چ ــوق خ  ب) در راه ش
  

 چـون كمـان بـه دوشـم؟ م همتا كـي برنـد مـرد  
  

 ج) نــرم نتوانســت كــردن آن دل چــون ســنگ را
  

ــده شــد  ــتم محــو از آب دي ــطّ سرنوش ــه خ  گرچ
  

 رويي از سـخن دارم سـنجان سـرخ د) به بـزم نكته
  

ــنم  ــمون رنگي ــَرد مض ــر دزدي بَ ــم اگ ــَرد رنگ  پَ
  

  ب - الف - ج - د) 4  ب - الف - د - ج) 3  ج - ب -الف - د) 2  د - ب - الف - ج) 1  
  431682ال: كد سؤ

  شود؟ ديده مي» مجاز«در كدام گزينه آرايۀ  - 7
ــــــي) 1 ــــــن سركش ــــــرٔه م ــــــت تي هاي بخ

  

ــــــــيوه  ــــــــي از ش ــــــــت يك هاي آن گيسوس
  

آفــــــــرين بــــــــر زبــــــــان شــــــــيرينت) 2
  

ـــــداخت  ـــــاين همـــــه شـــــور در جهـــــان ان ك
  

ـــــــــي) 3 ـــــــــه برنم ـــــــــم از آيين داري چش
  

خــــــواهي؟ از خـــــود اي خودنمــــــا چـــــه مي 
  

ــك ) 4 ــي تاري ــرد مجلس ــر بمي ــي گ ــردد ميچراغ گ
  

تر باشـي خـواهي از گـل تـازه ريـزي و مي تو خـون مي 
  

  431683كد سؤال: 
  ...............  جز بهها مرتب است،  اجزاي جمله در همۀ گزينه -8

ــزد) 1 ــي ن ــم آب ــر آتش ــس ب ــه ك ــين ك ــردمهري ب س
 

ـــرق از گرمـــي ســـراپا ســـوختم  گرچـــه همچـــون ب
  

ايـــن كـــاروان عمـــر كـــه از چشـــمۀ اميـــد) 2
 

ســـوي ســـراب رفـــت شـــته بـــود، بهســـيراب گ 
  

مـــــوي ســـــپيد را فلكـــــم رايگـــــان نـــــداد) 3
 

ــــده  ــــواني خري ــــد ج ــــه نق ــــته را ب ــــن رش ام اي
  

درخــــت، غنچــــه بــــرآورد و بلــــبالن مســــتند) 4
 

ــتند  ــيش بنشس ــه ع ــاران ب ــد و ي ــوان ش ــان ج جه
  

  365511كد سؤال: 
   ............... جز بهاست، » مفعول«شده  اژٔه مشخصدر همۀ ابيات و  -9

ـــــو، ) 1 ـــــر م ـــــايم ز س ـــــون بگش ـــــكنچ ش
 

ــــــن  ــــــه م ــــــود را ب ــــــد رخ خ ــــــاه ببين م
 

ـــــروغ) 2 ـــــدازي ســـــوي خـــــاك ف ـــــت ان روي
  

ــــش  ــــب نق ــــاك عجاي ــــوي خ ــــازي س ــــا س ه
  

ــــل ) 3 ــــي، فض ــــوداله ــــن خ ــــا ك ــــار م را ي
  

ــــن  ــــا ك ــــار م ــــر در ك ــــك نظ ــــت، ي ز رحم
  

كــــــرده كــــــر فلــــــكنعـــــره بــــــرآورده، ) 4
  

در ديــــــده ســــــيه كــــــرده، شــــــده زهــــــره 
  

  313543كد سؤال: 
  آمده است؟ غلطمفهوم كدام مصراع  -10

  تويي هم آشكارا، هم نهانم (آفرينندگي خداوند)) 2  الهي، فضل خود را يار ما كن (تقاضاي رحمت الهي)) 1  
  نشيني كردن) خواست كزان ورطه، قدم دركشد (عقب) 4  تاج سر گلبن و صحرا، منم (سروري و بزرگي)) 3  

  313559كد سؤال: 

 ۱ درس و ستایش :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ متفاوتام بيت با بقيه، مفهوم كد -11  22
كسـي تـو بـاري اي جـان كـه ز غايـت كمالـت چه) 1

  

ــايي   ــه وصــف درني ــو ب ــم، ت ــو درآي ــه وصــف ت ــو ب    چ
چگونـــه وصـــف جمـــالش كـــنم كـــه حيـــران را) 2

  

ــــد چــــون      مجــــال نطــــق نباشــــد كــــه بازگوي
در وصف حسن دوست چـو خـواهي دهـن گشـود) 3

  

   اول زبـــــــان عشـــــــق بيـــــــار و لـــــــب ادب  
اهم به جان كه وصـف تـو گـويم بـه صـد زبـانخو ) 4

  

   چــون بينمــت كــه برتــر از آنــي، چــه گويمــت؟  
  431434كد سؤال: 

  شود؟ بيت زير در كدام بيت ديده مي مقابلمفهوم  -12
 در بُــــــنِ ايــــــن پــــــردٔه نيلــــــوفري

 

ـــي همســـري؟  ـــو من ـــا چ ـــد ب  كيســـت كن
 

  

چـــون آفتـــاب اگـــر ســـر مـــا بگـــذرد ز چـــرخ) 1
 

ـــــرود از  ـــــرون ن ـــــادگي ب ـــــا افت ـــــت م سرش
 

ــدر كــس نمــي) 2 ــاران را چــه شــد؟ يــاري ان بينيم، ي
  

ــد؟  ــه ش ــتداران را چ ــد؟ دوس ــر آم ــي آخ ــتي ك دوس
  

بــــا بــــدان كــــم نشــــين كــــه بــــد مــــاني) 3
  

خوپـــــــذير اســــــــت نفــــــــس انســــــــاني 
  

بــر حــديث مــن و حســن تــو نيفزايــد كــس) 4
  

ـــخن  ـــت س ـــين اس ـــد هم ـــايي را ح ـــي و زيب دان
  

  354150كد سؤال: 
  بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ كدام گزينه با -13

 گــل از شــوق تـــو خنــدان در بهــار اســـت
 

ــــش رنگ  ــــاي بي از آن ــــت ه ــــمار اس  ش
 

  

قـاه؟ خنـدد بـدين سـان قـاه برق از شوق كـه مـي) 1
 

گريـــد بـــدين ســـان زارزار؟ ابـــر از هجـــر كـــه مـــي 
  

دهـــد بلبــل چگونـــه مســت نگـــردد، كــه مـــي) 2
  

ــــه  ــــتش پيال ــــه دس ــــار ب ــــي به ــــر گل اي از ه
  

ك سـو كنـي زان رخ سـر زلـف چـو سـنبل رااگر ي) 3
  

ــه  ــت ز روي الل ــود، خجال ــگ خ ــل را رن ــي گ ــا ده ه
 

ـــالم) 4 ـــد بن ـــا چن ـــن و ت ـــريم م ـــد بگ ـــا چن ت
  

از شــــوق گــــل روي تــــو چــــون ابــــر بهــــاري؟ 
  

  313576كد سؤال: 
  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -14

ــــادٔه غــــرور هرچنــــد خــــوش) 1 ــــود ب گــــوار ب
 

ـــي  ـــن م ـــزون  زي ـــه را، ف ـــه دار شيش ـــنگ نگ ز س
 

ــد) 2 ــاال كن ــر ب ــر س ــر از كب ــرقش اگ ــر ف ــاك ب خ
 

ــت او   ــد بازگش ــه دان ــههرك ــر از  ب ــتغي ــاك نيس خ
 

ــر) 3 ــزان نظ ــه مي ــه ب ــردم ك ــه م ــروش ب ــر مف كب
 

تر زود گـــردد ســـبك آن كـــس كـــه بـــود ســـنگين 
 

ـــاده) 4 ـــرور از س ـــه مغ ـــد ب ـــد پن ـــه ده دلي هرك
 

ــــران را  ــــواب گ ــــد خ ــــانه كن ــــه افس ــــدار ب بي
 

  431755د سؤال: ك
  ...............  جز بهمي دارند، همۀ ابيات با بيت زير قرابت مفهو  -15

ــــاغ و بوســــتان نيســــت ــــا را ســــرِ ب  م
 

ــــرّج آ   ــــويي تف ــــه ت  نجاســــتهرجــــا ك
 

  

ــه) 1 ــو كوت ــاالي ت ــود رخ و ب ــا وج ــت ب ــري اس نظ
 

ــــدن  ــــان دي در گلســــتان شــــدن و ســــرو خرام
  

ـــرد) 2 ـــو ك ـــو، مح ـــورت روي ت ـــر ص ـــانم ز غي ج
  

شـــي كـــه بـــر صـــحيفۀ وهـــم و خيـــال يافـــتنق 
  

ــر بكننــدم بــه قيامــت كــه چــه خــواهي) 3 گــر مخيّ
  

ـــما را  ـــردوس ش ـــت ف ـــه نعم ـــا را و هم دوســـت م
 

ــد) 4 ــافي نش ــان ص ــار، ج ــغ ي ــه تي ــتم ب ــا نپيوس ت
  

ـــا فشـــاند  ـــن خـــود ســـيل در دري ـــرد راه از دام گَ
  

 
 ۱۶-۲۱مة أو املفهوم أو املفردات (عّین األصّح و األدّق يف الّرتج:( 

  : )و اْجَعْل يل لِساَن ِصدٍق يف اآلِخرينَ ( -۱۶

 ) و زبانم را دربارۀ ديگران راستگو گردان!۲  ) و برای من يادی نیکو در آيندگان قرار ده!۱  

 دانند! ) و چنان کن که آیندگان مرا راستگو ب۴  ) و چنان کن که ديگران دربارۀ من به نیکی یاد کنند!۳  
 ۲۹۱۶۳۴کد سؤال: 

  »:إذا َقَدْرَت َعلَی َعُدوَِّک َفاْجَعِل الَْعْفَو َعْنُه ُشکراً لِلُْقْدَرِة َعلَیِه!« -۱۷

  ) زمانی که بر دشمنانت قدرت پیدا کنی، پس برای شکر این نعمت، او را ببخش!۱  

  یاور!جا ب ) هرگاه بر دشمنت مسلّط شدی پس با بخشش او، شکر این نعمت را به۲  

  ) موقعی که بر دشمن قدرت پیدا کردی، پس او را ببخش و این نعمت را شکرگزار باش!۳  

  وقت بر دشمنت قدرت یافتی، پس بخشیدن او را سپاسی بر قدرت یافنت بر او قرار بده! ) هر۴  
 ۳۵۴۱۱۹کد سؤال: 
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  متأّسفانه! ..............»: ألمطار الّشدیدة!مع األسف، اِنکرست ُغصوُن أشجار حدیَقِتنا النَِّرضُة بعد نزول ا« -۱۸ 3

  های شدید، شکسته شد!  های تر و تازۀ درخت باغ ما، پس از ریزش باران ) شاخه۱  

  های شدید، شاخۀ تکیدۀ درختان رسسبز باغ ما شکست! ) پس از ریخنت باران۲  

  !های تر و تازۀ درختان باغامن شکست های شدید، شاخه ) پس از بارش باران۳  

  شّدت شکست! ها به های درختان باغامن که رسسبز بودند، بعد از باران ) شاخه۴  
  ۳۶۳۳۳۷کد سؤال: 

  عّین الّصحیح: -۱۹

  کُشد! رساند و بسیارش می ) الکالُم کالّدواء قلیلُُه یَنفع و کثیرُُه قاتٌِل!: سخن دارو است، اندکش سود می۱  

َرِر ۲     های پراکنده هستند، نگاه کنید! املُنتَِرشَة!: دخرتانم! به ستارگانی که مانند مروارید) یا بنايت انظُرن إلی أنُجٍم کالدُّ

  ) َمِن الّذي أنزَلَنا ِمن مکاننا الرّفیع؟: چه کسی را از جایگاه بلندمان پایین آوردیم؟۳  

  سی به خورشید است!ترین سیارۀ منظومۀ شم ) ُعطارِد أقرُب کوکَب الّنظام الّشمّيس إلی الّشمس!: عطارد، شبیه۴  
 ۳۶۵۵۴۳کد سؤال: 

  کلّها جمعاً: لیسعیِّن ما  -۲۰

  أحجار -فساتین -) أراِذل۴  موظّفینَ  -ظاملونَ  -) آَخرینَ ۳  ألوان -أنُعم -) ِعَرب ۲  أنجم -إغربار -) ُدَرر۱  
 ۳۶۵۵۴۹کد سؤال: 

  »إذا ملک األراذل هلک األفاضل!«عّین األقرب يف املفهوم:  -۲۱

وزگـــــــــار مـــــــــرب) بـــــــــا فرومایـــــــــه ر ۱
 

ـــــــوری  ـــــــکر نخ ـــــــا ش ـــــــِی بوری ـــــــز ن ک
 

) شــــــب فرزانگــــــان چــــــو روز شــــــدی۲
 

زهـــــــــر آزادگـــــــــان شـــــــــکر گشـــــــــتی 
 

ـــل۳ ـــاق افاض ـــه اتّف ـــادل ب ـــامل و ع ـــر ع ) وزی
 

پنـــــاه ملـــــک بـــــود پادشـــــاه روی زمـــــین را 
 

ـــــــان۴ ـــــــردار فرزانگ ـــــــان گشـــــــت ک ) نه
 

ام دیوانگـــــــــاننـــــــــپراکنـــــــــده شـــــــــد  
 

  ۳۸۲۷۴۹کد سؤال: 
  ّ۲۲-۲۵أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص ( إقرأ الّنّص الّتايل ثم(:  

الّشمس َعلَیها َفَیـرُدَّ الّشمُس هي الّرساُج الّذي یُحرُِق الهیدروجین لینتَرش الّضوُء و الحرارُة؛ أّما القمُر َفُهَو املِرآُة (آینه) الّتي تنعکس أشعة «

ِة املُنَعِکَسِة یََتَغیَُّر َمَع أیّاِم الّشهِر بنظاٍم دقیٍق و یقـدُر اإلنسـاُن علـی معرفـِة گرداند) جزًء منها إلی األرض مبراحل خالل شهٍر. حجُم األشع (برمی

هوِر بهذا الّتغییر لشکل القمر. خالَل دوراِن القمر َحول األرض تحدُث ظـواهر عدیـدة، منهـا: کسـو  ُف الّشـمس الّتاریخ و الّسنین و األیّام و الشُّ

بیَن األرِض و الّشمِس و خسوُف القمر الّذي یحدُث عندما تََقُع األرُض بیَن الّشـمِس و القمـِر و املـدُّ و الَجـزُر يف  الّذي یحدُث عندما یََقُع القمرُ 

 »الِبحار!
  ۳۱۳۳۴۸کد سؤال: 

  علی َحَسِب الّنّص:  الخطأعّین  -۲۲

  ) دوراُن القمر ُمحِدُث ظواهر يف الّشمس فقط!۲    ) الّشمُس ضیاٌء و القمُر نوٌر!۱  

  ) الّشهوُر مرتبطٌة بأشکال القمر يف الّسامء!۴  الّشمُس صادرُة الّضوء و القمر ینعکس الّنوَر! )۳  
  ۳۱۳۳۴۹کد سؤال: 

  ...............!»:یَْقِدُر اإلنساُن أْن یعرَف عدد الّسنیِن ِبـ « -۲۳

  ) تغییر حجم األشعِة مع أیّام الّشهر!۲  ) حجم األشعِة الْمنَعکسِة بالقمر!۱  

  ) عدد الکسوف و الخسوف يف سنٍة واحدٍة!۴  تّغییر ألشکال القمر يف أیّاِم الّشهر!) ال۳  
  ۳۱۳۳۵۰کد سؤال: 

  عّین الّصحیح علی حسب الّنّص: -۲۴

  ) ینُرش القمُر الّضوَء علی الّشمس يف مراحل مختلفة!۲  ) الکسوف و الخسوف و املّد و الَجزر ِبسبِب حرارِة الّشمس!۱  

  ) صدوُر ضوِء الّشمِس ِبسبِب إحرتاِق الهیدروجین!۴  عندما تََقُع األرُض بیَن الّشمِس و القمِر! ) کسوف القمر یحدثُ ۳  
  ۳۱۳۳۵۱کد سؤال: 

  عن الجمع املکّرس:  الخطأعّین  -۲۵

  دورة ) َدوران ۴  شعاع ) أشعة ۳  ظاهرة ) ظواهر ۲  مرحلة ) مراحل ۱  
  ۳۱۳۳۵۲کد سؤال: 

 ) ۲۶-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة:(  

حیَح يف العبارات: -۲۶   َميِِّز الصَّ

یاُد َحَفروا ِبرئاً يف مسیر الَحیَوانات!۲  ) نَظََر املَُعلِّموَن إلی واجبات طُّالبِهم!۱     ) الصَّ

ِهم!۳   وا أفراُد األُرسَِة يف َحفلَِة میالِد َجدِّ   ) الزَّمیالُت َذَهنَب إلی املُستَشفی لِزیارَِة َصدیِقِهم! ۴  ) َحَرضَ
 ۳۱۳۳۳۴کد سؤال: 

  ؟»الفاعل«مفرُدها َعلی وزِن  لیسأيُّ کلمٍة  -۲۷

  ) ُزّوار۴  ) ُشعراء۳  ) أنُْعم۲  ) أنصار۱  
  ۲۸۸۵۹۶کد سؤال: 

  َعیِّن املُناسب للفراغات:  -۲۸

  »ألشجاِر يف الَحدیَقة!قالت أُمُّ ............... البناِت: أیَُّتها العزیزاُت! ............... الُربتقاَل ِمن ............... ا«  

  تلکَ  -یَجَمعنَ  -) هذه۴  تلکَ  -اِجَمعنَ  -) هؤالءِ ۳  أولئکَ  -التَجَمعنَ  -) هِذهِ ۲  أولئکَ  -َجَمعنَ  -) هؤالءِ ۱  
  ۳۱۳۳۳۳کد سؤال: 
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  ما ُهَو الّصحیح يف کتابة الّساَعة؟ -۲۹  44

    ۴۵  :۶) التّاسعُة إّال ُربعاً  ۳۰  :۳    ۲) الثّالثُة و الّنصف ۱  

بع ۳       ۱۵  :۴) الرّابعُة إّال ُربعاً  ۲۰  :۸    ۴) الثّامنُة و الرُّ
  ۳۱۵۶۳۳کد سؤال: 

  :الخطأعّین  -۳۰

  کانا تبحثان ) تَبحثان (املايض اإلستمرارّي) ۲    ال تصُدق ) تَصُدقَن (الّنهي) ۱  

  ال ترِجعون ) تَرِجعون (الّنفي) ۴    اِضَحکي ) تَضحکین (األمر) ۳  

  
 بريم كه خداوند، ما را صاحب اختيار و اراده آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد؟ با تفكر در كدام آيۀ شريفه به اين نكته پي مي -31

  )ال اقسم بيوم القيامة و ال اقسم بالنّفس اللّوامة() 2  )و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 1  
  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 4  )ا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراًانّ() 3  

  313728كد سؤال: 
  هايي است كه از طريق آن، استعدادهاي متنوع خويش را به كمال رساند؟ دنبال انتخاب هدف چرا انسان به -32

  ناپذير و تمام نشدني دارد. هايي پايان هاي محدود، هدف دف) چون برخالف حيوانات و گياهان با ه1  
  است. مسلّح به مجموعۀ فراواني از استعدادهاي مادي و معنوي ،) چون برخالف حيوانات و گياهان با استعدادهاي محدود مادي2  
  گردد. ز افزون ميرو  به هايش روز طلب است و عطش او در دستيابي به خواسته نهايت ) چون انسان داراي روحيۀ بي3  
  ) چون گام نهادن او در اين دنيا، فرصتي است كه براي رسيدن به هدف زندگي ميسر است.4  

  313767كد سؤال: 
  ها چيست؟  بازتاب ندانستن هدف زندگي و خلقت انسان -33

  ) باال رفتن احتمال ابتال به گمراهي و سقوط در وادي ضاللت1  
  استفاده از اختيار ي و طبيعي و عدم) رو آوردن انسان به اهداف غريز 2  
  ها دست آوردن مجدد آن امكان به بسيار باارزش و عدم  اي ) از دست دادن سرمايه3  
  استفادٔه درست از عقل و خرد و نرسيدن به سعادت اخروي و دنيوي ) عدم4  

  288504كد سؤال: 
  يك دارد؟ ها در انتخاب هدف ريشه در كدام رسيم و اختالف انسان يح ميناپذير به انتخاب صح پذير و پايان در چه صورت ميان اهداف پايان -34

  نگرش -جاي اصلي قرار ندهيم و به اهداف فرعي دل نبنديم ) اهداف فرعي را به1  
  نگرش -ن كرده استفاده كنيم) از معيار و مالكي كه خدا براي ما در قرآن معي2ّ  
  استعدادهاي متنوع -ه اهداف فرعي دل نبنديمجاي اصلي قرار ندهيم و ب ) اهداف فرعي را به3  
  استعدادهاي متنوع -ن كرده استفاده كنيم) از معيار و مالكي كه خدا براي ما در قرآن معي4ّ  

  365467كد سؤال: 
  بيت زير با كدام آيه قرابت معنايي دارد و علت آن چيست؟ -35

ــه باشــي در دانــش و در بيــنش؟   ــو ب  اي عقــل ت
 

 حظـه صـد عقـل و نظـر سـازد؟يا آنكه بـه هـر ل 
 

  ترين هدف است. خدا كامل -)من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 1  
  ترين هدف است. خدا كامل -)و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحق() 2  
  شود. انتخاب سعادت دنيا و آخرت موجب بندگي خدا مي -)ب الدّنيا و اآلخرةمن كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثوا () 3  
  شود. انتخاب سعادت دنيا و آخرت موجب بندگي خدا مي -)و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحق() 4  

  365463كد سؤال: 
كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به  اي مردم ... هيچ : «در حكمت پندآميز اين سخن آغازين حضرت علي  -36

 تواند باشد؟ مفسّر كدام آيۀ شريفه مي» ارزش بپردازد. اند تا به كارهاي لغو و بي خود وانگذاشته
  )نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين قل انّ صالتي و() 2  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة() 1  
  )و ال اقسم بالنّفس اللّوامة() 4  )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين() 3  

  365460كد سؤال: 
  بازمانده است؟بخشي به اهداف دنيوي، از وصول به اهداف پايدار اخروي  پيام مستنبط از كدام آيۀ شريفه، وصف حال كسي است كه با اصالت -37

  )الحساب است. اي دارند؛ و خداوند سريع  اينان از كار خود نصيب و بهره() 1  
  )اي ندارند.  گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره بعضي از مردم مي() 2  
  )نيكي مرحمت فرما. گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز بعضي از مردم مي() 3  
  )آنچه به شما داده شده كاالي زندگي دنيا و آرامش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.() 4  

  363329كد سؤال: 
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  تر شود؟ هاي انسان باشد تا هدف او كامل گوي كدام ويژگي گزيند بايد پاسخ هدفي كه انسان براي خود برمي -38 5
  طلبي نهايت بي -) متنوع بودن استعدادها2    اراده و اختيار -) تفكر و انديشه1  
  طلبي نهايت بي -) تفكر و انديشه4  اراده و اختيار -) متنوع بودن استعدادها3  

  363328كد سؤال: 
  است؟ه هاي خاص انسان منشأ كدامين آن انسان با حيوانات و نباتات چيست و ويژگي» عامل افتراق«و » وجه اشتراك«ترتيب  به -39

  دومين -داشتن استعداد -طلبي ) كمال2  دومين -سوي هدف نحؤه حركت به -داري خلقت ) هدف1  
  نخستين -سوي هدف نحؤه حركت به -طلبي ) كمال4  دومين -داشتن استعداد -داري خلقت ) هدف3  

  363326كد سؤال: 
  گويد. حقايق را دريابيم و آيۀ شريفۀ ............... از شناخت خير و شناخت بدي سخن ميواسطۀ آن  دگار به ما نيروي ............... را عنايت كرده كه بهر پرو  -40

  )و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها( -) عقل و تفكر1  
  )و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها( -) اختيار و انتخاب2  
  )شاكراً و امّا كفوراً انّا هديناه السّبيل امّا( -) اختيار و انتخاب3  
  )انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً( -) عقل و تفكر4  

  315150كد سؤال: 
  رسد؟ امدادرساني به انسان در پيمايش طريق الهي با برخورداري از كدامين سرمايه به منصۀ ظهور مي -41

  انسان همراه با قدرت انتخاب ) عقل و وجدان2  گر ) اراده و عقل انسان همراه با نفس سرزنش1  
  ) گرايش به خيرات همراه با بيزاري از سيئات4  ) پيامبران و پيشوايان الهي همراه با كتاب راهنما3  

  313778كد سؤال: 
  شود، تأكيد شده است؟ گر پس از ارتكاب به گناه مي در كدام آيۀ شريفه به آنچه كه سبب بروز و ظهور نفس سرزنش -42

  )و نفسٍ و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 2    )م بالنفس اللّوامهو ال اقس() 1  
  )ثواب الدّنيا و اآلخرة() 4  )انّا هديناه السّبيل امَا شاكراً و امّا كفوراً() 3  

  313762كد سؤال: 
  ، چيست؟»شناخت خير و گرايش به آن و شناخت بدي و بيزاري از آن«نتيجۀ  -43

  هاي مادي و معنوي به انسان، او را گرامي داشته است. طاي نعمت) بدانيم كه خدا با اع1  
  ) راه شقاوت را بشناسيم و خود، راه رستگاري را برگزينيم.2  
  هاي نادرست و خوب را از بد تشخيص دهيم. ) مسير درست زندگي را از راه3  
  ) به خير و نيكي روي آورده و از گناه و زشتي بپرهيزيم.4  

  313744كد سؤال: 
  تبعيت از آن كدام است؟ مطابق آيات قرآن كريم راه رسيدن به پاداش اخروي چيست و فرجام عدم -44

  خواري و سرافكندگي در دوزخ -) توجه به اهداف اصلي و ايمان1  
  خواري و سرافكندگي در دوزخ -) طلب آخرت، ايمان و تالش براي آخرت2  
  از نيل به آخرت نصيبي بي -) طلب آخرت، ايمان و تالش براي آخرت3  
  نصيبي از نيل به آخرت بي -) توجه به اهداف اصلي و ايمان4  

  363335كد سؤال: 
  كنيم؟ به كدام كالم الهي استناد مي» شوند. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره اصل قرار گرفتن هدف«آنجا كه بگوييم  -45

  )دهيم. طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم [و به هركسي اراده كنيم] مي دنيا را مي كسي كه تنها زندگي زودگذر  آن() 1  
  )اي ندارند. گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره بعضي از مردم مي() 2  
  )مرحمت فرما.گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي  بعضي از مردم مي() 3  
  )آنچه به شما داده شده است، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.() 4  

  313755كد سؤال: 

 
46- A: What kind of animal is that? 

B: It’s a camel, but an American one. 
A: …………… 

 1) Really?! How?  2) Oh, I heard they are endangered. 
 3) Well, we have some plans. 4) Right, but the number will increase. 

  314065كد سؤال: 
47- Because of the Internet many languages are increasingly ............... . 
 1) destroying 2) dying out 3) putting out 4) saving 

  375361كد سؤال: 
48- Endangered animals need ............... and ............... to live longer. 
 1) attention- nation  2) protection- attention 
 3) protection- intonation  4) intonation- information 

  314097كد سؤال: 
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66  49- A: What will you do during your visit to a zoo? 
B: I will ............... photos from animals. 

 1) think 2) look like 3) put out 4) take 
50- The number of people is ............... in big cities. 
 1) destroying 2) increasing 3) protecting 4) explaining 

  314073كد سؤال: 
51- Humans must not ............... the natural homes of the animals in the forests, lakes and plains. 
 1) destroy 2) hunt 3) take care 4) die out 

  296941كد سؤال: 
52- It’s a good thing I decided to come here first ............... going home. 
 1) finally 2) also 3) instead of 4) still 

  354158كد سؤال: 
53- Iranian Cheetahs are one of the endangered animals. There are only ………….. of them in Iran. 
 1) a few 2) a lot 3) a little 4) a bit 
54- Moghan …………… is a beautiful place in north-west of Iran. 
 1) desert 2) plain 3) river 4) jungle 

 Cloze Test 
One easy way to protect our wildlife is to know more about ...(55) ... animals that live around us. 

The other way is that we need to be very careful about the animal hunters who come to our village 
to ...(56) ... animals. These are simple ways which will ...(57)... nature a lot in the future. 

  315470كد سؤال: 
55- 1) amazed 2) decreased 3) hunted 4) endangered 

  315472كد سؤال: 
56- 1) hurt 2) visit 3) lose 4) save 

  315473كد سؤال: 
57- 1) destroy 2) use 3) help 4) find 

  315474كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

One of the ways to take care of wildlife is to learn about unprotected animals that are around us. 
We can teach our friends and family how to protect the wonderful plants, fish and birds that live 
near our home. In this way, we can be more careful about nature. Visiting national wildlife parks is 
the other way to get good information on how to pay attention to them and their homes. Voluntary 
work in these places can be suitable to help animals and their babies, too. 

  314099كد سؤال: 
58- Which one is NOT a way of keeping the wildlife safe? 
 1) Learning about endangered animals 2) Protecting plants and animals 
 3) Living near their homes 4) Visiting a wildlife park 

  314100كد سؤال: 
59- How can we take care of the nature? 
 1) Paying no attention to wildlife. 2) Visiting the parks around us. 
 3) Doing no voluntary work. 4) Protecting plants and animals near our home. 

  314101كد سؤال: 
60- What does “them” in line 4 refer to? 
 1) the ways  2) our friends and family 
 3) endangered animals  4) national wildlife parks 

  314102كد سؤال: 

  

  تر كدام است؟ است. عدد بزرگ 96مجموع سه عدد طبيعي زوج متوالي  -61
  1 (30  2 (32  3 (34  4 (26  

  426262كد سؤال: 
 است. اين عدد كدام است؟ برابر 2، با سه برابر همان عدد، منهاي 2عالؤه  پنج برابر عددي، به -62

  1 (2-  2 (2  3 (4-  4 (4  
  426291كد سؤال: 

  شده است. مربع اين عدد كدام است؟ 2مجموع دو برابر عددي با ثلث همان عدد، مساوي با سه برابر همان عدد منهاي  -63
  1 (1  2 (9  3 (3  4 (4  

  426560كد سؤال: 
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  كدام است؟ xآن نوشته شده است. اگر ترازو در حالت تعادل باشد، مقدار يك از اجسام روي هر ، جرم رو شكل روبهدر  -64 7

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (4  
  427124كد سؤال: 

 آيد؟ دست مي اگر عددي از سه برابر مربع خود، دو واحد كمتر باشد، مقدار آن از كدام معادله به - 65

  1 (x x  23 2 0  2 (x x  23 2 1 0  3 (x x  23 2 0  4 (x x  23 2 1 0   
  448358كد سؤال: 

  است. مساحت مربع كدام است؟  28برابر  رو شكل روبهمجموع محيط دو  -66
  1 (16  

  2 (9  

  3 (3  

  4 (4  
  426266كد سؤال: 

ان هر روز توليد خود را دو برابر روز قبل انجام داده است. اگر اين توليدي در هاي جام جهاني، يك توليدي تخمۀ آفتابگرد روز از بازي 4در طول  -67
  كيلوگرم تخمۀ آفتابگردان توليد كرده باشد، روز دوم چند كيلوگرم توليد شده است؟ 7500روز جمعاً  4اين 

  1 (500  2 (1000  3 (1500  4 (2000  
  426269كد سؤال: 

  عالؤه چهار برابر آن، برابر قرينۀ چهار گردد؟ د دارد كه مربع آن عدد بهچند عدد وجو  -68
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1  

  426406كد سؤال: 
  باشد، كدام است؟  5عددي كه مجموع نصف آن با يك، برابر با ثلث آن منهاي  -69

  1 (24  2 (24-  3 (36  4 (36-  
  426938كد سؤال: 

2xاگر  -70   3جواب معادلۀ 1x ax    باشد، مقدارa كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  427118كد سؤال: 
21تساوي  -71 1 2 0(a )x (a )x     گر يك معادلۀ درجه اول است.  بيانa كدام است؟  

  صفر) 4  -1) 3  2) 2  1) 1  
  427122كد سؤال: 

27قسمت رنگي برابر ، اگر مساحت رو  شكل روبهدر  -72
  باشد، طول ضلع مربع كدام است؟ 4

  1 (1  

  2 (2  

  3 (3  

  4 (5/1  
  426389كد سؤال: 

  شود. معكوس آن عدد كدام است؟ برابر كنيم، با مربع همان عدد برابر مي 20از عددي را  5اگر تفاضل  -73

  1 (20  2 (1
10  3 (1

20  4 (10  
  426796كد سؤال: 

  سال پيش داشته است. علي چند سال دارد؟  20برابر سني خواهد بود كه  3سال بعد، سن علي،  20 -74
  1 (45  2 (50  3 (30  4 (40  

  426911كد سؤال: 

2جواب معادلۀ  -75 1 03 4
x x
    12چند برابر جواب معادلۀ 1

2 1
( )y

( )
 


  است؟  

  1 (5
6  2 (1  3 (12  4 (6

5  
  426940كد سؤال: 
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88    
   ؟كند هاي زير را كامل مي درستي عبارت كدام گزينه به -76

  هاي شركت با ...............  ان يا مؤسسكارآفرينالف)   
  شود عبارت است از ...............  مي كارآفرينافزايش انگيزه براي شروع فعاليت اقتصادي و پذيرش خطرات آن توسط  آنچه موجبب)   
  هاي باالي موفقيت برساند ...............  ساده را از سطوح ابتدايي كار به درجه كارآفرينآنچه توانسته يك ج)   
  كنند.  اقبت ميها مر كار  و كسبالف) كار و تالش خود، از ) 1  
  باال و اختصاص حجم عمدٔه بازار به فعاليت خود و ب) كسب سود قطعي    
  شود. ميهاي دولت و حذف موانع اقتصادي است كه از طريق ايجاد ارتباطات مختلف مهيا  ج) حمايت    
  كنند. ها مراقبت ميكار  و كسبالف) كار و تالش خود، از ) 2  
  عاليت اقتصاديب) احتمال موفقيت و سودآوري در ف    
  هاي خود و اتفاقات اطراف است. ج) حركت با چشم باز و بر مبناي شناخت ظرفيت    
  خود را افزايش دهند. كار و كسبالف) رقابت ناسالم و حذف رقبا از بازار قادر هستند كه عمر ) 3  
  ب) احتمال موفقيت و سودآوري در فعاليت اقتصادي    
  اد اوليه و محدود كردن ساير توليدكنندگان در تهيه و تأمين مواد اوليه است.ج) ايجاد بازار انحصاري خريد مو     
  خود را افزايش دهند. كار و كسبالف) رقابت ناسالم و حذف رقبا از بازار قادر هستند عمر ) 4  
  ب) كسب سود قطعي و باال و اختصاص حجم عمدٔه بازار به فعاليت خود    
  د بسيار اندك و حمايت مردم از فعاليت اين توليدكننده است.ج) امكان تأمين سرمايۀ مالي با سو     

  481697كد سؤال: 
  ؟كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است -77

  بهترين تعريف براي معرفي كارآفرين كدام است؟الف)   
  كند؟ درستي بيان مي به كار و كسبموفق را براي زنده نگه داشتن  كارآفرينكدام عبارت نقش يك ب)   
هاي خـود را  با شجاعت ايـده ،ها هاي جديد و از طريق بينش خاص براي درك فرصت كسي است كه با نوآوري و خطرپذيري و كشف راه كارآفرينالف)  )1  

  كند. اميدوارانه به توليد و عرضۀ يك محصول جديد سودآور تبديل مي
شركت، پيشنهاد محصـول بـا قيمـت مناسـب، تبليغـات بـراي معرفـي ب) كسب آگاهي و دانش زياد براي اتخاذ تصميمات مناسب دربارٔه موقعيت     

  شود. محصول و استخدام نيروي كار مناسب كه نهايتاً موجب تالش و كار زيادي مي
ازتر جلوه كسي است كه با تكيه بر منابع مالي و سرمايۀ زياد از طريق تبليغات، محصول خود را نسبت به محصوالت مشابه در بازار ممت كارآفرينالف) ) 2  

  كند. اي با محدود كردن حق انتخاب مشتري بين محصوالت متنوع، اقدام به فروش محصول خود مي دهد و از طريق استخدام بازاريابان حرفه مي
ده و بـا هاي باالي توليد و جذب بهترين عوامل توليـد، فعاليـت خـود را رونـق بخشـي عنوان صاحب محصول با صرف هزينه صرفاً به كارآفرينب) يك     

  دارد. خود را زنده نگه مي كار و كسبمحدود كردن ساير توليدكنندگان 
هاي  هاي جديد فروش و انتقال ريسك و خطر به بخش هاي موفق خارجي و همچنين كشف روش برداري از نسخه كسي است كه با الگو كارآفرينالف) ) 3  

  گيرد. دست مي ديگر اقتصادي، امتياز توليد و فروش يك محصول را به
ها و در نتيجه كاهش قيمت،  هاي مختلف براي كاهش هزينه كاهد و با پيدا كردن راه با كار و تالش زياد خود، از استخدام نيروي كار مي كارآفرينب)     

  د.دار  ش را زنده نگه ميكار  و كسبكند و در نتيجۀ  تر مي محصول خود را در مقايسه با محصوالت مشابه ديگر در بازار، پرفروش
كارگيري  برداري از عوامل توليد، ريسك فعاليـت خـود را بـه صـفر رسـانده و بـا بـه هاي نوين در بهره كسي است كه با استفاده از روش كارآفرينالف) ) 4  

  كند. هاي ديگران اقدام به توليد محصولي ارزشمند مي ايده
كيفيـت بـه  ش و كار تا حـدممكن از ايـن طريـق و تبـديل منـابع ارزان و كـمكارگيري نيروهاي متخصص و پايين آوردن سطح تال با به كارآفرينب)     

  دارد. را زنده نگه مي كار و كسبمحصوالتي با ظاهر زيبا، توليد خود را افزايش داده و 
  481698كد سؤال: 

  كند؟ ان موفق را بيان ميكارآفرينهاي مشترك  كدام عبارت تماماً ويژگي -78
  انديش، پركار و ياددهنده هستند. ريسك، مثبت ب، كمدهنده، بازاريا سازمان )1  
  كار، انحصارگر و نوآور هستند.بين، پر ريسك، خوش تيزبين، كم) 2  
  انديش و ياددهنده هستند. بين، مثبت پذير، خوش بازارياب، مخترع، ريسك )3  
  ند.دهنده هست بين، پرانگيزه، يادگيرنده و سازمان پذير، خوش تيزبين، نوآور، ريسك )4  

  481699كد سؤال: 
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  ؟هستندهاي توليد كامالً درست  در رابطه با هزينهموارد  ، كدامهاي زير عبارت مياناز  -79 9
  رسد. مي كار و كسبهاي توليد به صاحب يا صاحبان  تمام محصول و سود و زيان آن در پايان توليد با عنوان هزينهالف)   
  شود. هاي توليد معرفي مي عوامل مختلف توليد شده است با عنوان هزينه كارگيري تفاوت درآمد و تمام مبالغي كه صرف بهب)   
  شود. هاي توليدكننده محسوب مي شود يكي از هزينه اجاره اي كه به صاحب سرمايۀ فيزيكي پرداخت ميج)   
ن دهيم در اين صورت: نشا  Pو قيمت كاال را با  Cهاي توليد را با  ، هزينهQو تعداد محصول را با  Sاگر سود را با عالمت د)     C (S P) Q   
بيش از درآمد حاصـل از فـروش شـده  ،كارگيري عوامل مختلف توليدي كند كه مبالغ مربوط به خريد، اجاره يا به ) توليدكننده زماني زيان ميه  

  باشد.
  شود. هاي توليد محسوب مي پردازد نيز يكي از هزينهكارگيري زمين به صاحب آن ب و) محصولي كه توليدكننده توافق كرده تا در ازاي به  
  ب -و) 4  ه -د) 3  و -ه -ج) 2  د -ج -الف) 1  

  481700كد سؤال: 
  دهد؟ ان موفق را توضيح ميكارآفرينمشترك   درستي ويژگي ها به يك از عبارت كدام -80

  ها با سهولت بيشتري عملياتي شود. كنند تا فعاليت آن ميشكل كارايي مديريت و هماهنگ   ان يعني منابع را بهكارآفريننوآوري ) 1  
  كنند. اي را وارد حوزٔه توليد مي انديشي و اشتياق زياد هر ايده ها به اين معني است كه با مثبت بيني آن خوش) 2  
وكار جديـدي  آورنـد تـا كسـب اقتصادي مي نامي خود را با شجاعت ولي با تدبير، به عرصۀ انداز و خوش ها به اين معني است كه پس پذيري آن ريسك) 3  

  اندازي كنند. راه
  شود. هاي مشتركشان محسوب مي ها با عنوان تيزبيني، يكي از ويژگي نظم، انضباط، پايداري، اشتياق و توانايي حل مسئله در آن) 4  

  481701كد سؤال: 
تومان به فروش رسانده است. اگر مجموع مبالغي كه صرف خريـد،  100,000مت واحد كاال توليد و هريك را به قي 1300اي در طول يك سال  توليدكننده -81

در  تومـان باشـد، 120,000,000هاي توليد در طول يك سال برابر  تومان و مجموع هزينه 10,000,000كارگيري عوامل توليد شده ماهيانه برابر  اجاره و يا به
  د.اين صورت عملكرد ساليانۀ توليدكننده را ارزيابي كني

  هيچ سودي و زياني نكرده است.) 2  ميليون تومان سود كرده است. 10) 1  
  ميليون تومان زيان كرده است. 10) 4  ميليون تومان سود كرده است. 120) 3  

  481702كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -82

  كنند؟ كنندگان چگونه از وضعيت زيان دوري مي توليدالف)   
  عنوان ............... در ازاي اينكه آن را در اختيار كشاورز يا همان توليدكننده قرار داده است توقع ............... را دارد. تراكتور به صاحبب)   
  دهند. هاي توليد را كم كرده و با تعيين قيمت باالتر درآمد خود را افزايش مي الف) از طريق كاهش ميزان توليد، هزينه) 1  
  دريافت مزد يا حقوق -ب سرمايۀ ماليب) صاح    
  دهند. ها و پيدا كردن بازارهاي بيشتر درآمد خود را افزايش مي الف) از طريق افزايش ميزان توليد و افزايش سطح قيمت) 2  
  مشاركت در سود حاصل از توليد  -ب) صاحب عوامل توليد    
  شوند. وكار مي ديدگي كسب ها مانع زيان وري و افزايش درآمد ش بهرهجويي و افزاي الف) بدون كاهش ميزان توليد، از طريق صرفه) 3  
  دريافت اجاره يا بهاي ابزار توليد  -ب) صاحب سرمايۀ فيزيكي    
هش قيمـت و كـا جويي در عوامل توليد از طريق استخدام نيروي كار غيرمتخصص، خريد مواد اوليۀ ارزان الف) بدون افزايش ميزان توليد صرفاً با صرفه) 4  

  شوند. ديدگي فعاليت مي منابع مالي موردنياز توليد، مانع زيان
  مشاركت در محصول يا درآمد حاصل از محصول  -ب) صاحب عوامل كار    

  481703كد سؤال: 
، ايجـاد بـازار ها، نظير ارزان خريـدن و گـران فـروختن كارگيري انواع روش اي براي افزايش سطح درآمد و سود ساليانۀ خود با به توليدكننده« -83

افزايش قيمت آن به هدف اقتصادي خـود منظور  به كارگيري انواع شگردها و احتكار كاال انحصاري، خارج كردن توليدكنندگان رقيب از بازار با به
  »دست يافته است.

  كدام عبارت در خصوص متن باال درست است؟  
  باشد. كارگيري ابزار و وسايل مختلف قابل توجيه مي باشد لذا به خانواده مي هدف اصلي همۀ افراد در زندگي اجتماعي رفع نيازهاي خود و) 1  
ميزان سود خود و منافع عمومي حاصل از فعاليت خود را افزايش داده و با در نظر گـرفتن سـود  كارآفرينهاي يك  اين فرد با خودداري از تمام ويژگي) 2  

  كرده است.عنوان وسيله، هدف افزايش قيمت را توجيه  عمومي به
عنوان يـك  پذيري، نوآوري و سازمان دهندگي قادر نبوده افزايش سود را بـه با وجود برخورداري از ويژگي تيزبيني، ريسك كارآفرينعنوان يك  اين فرد به) 3  

  وسيله، با هدف افزايش قيمت توجيه كند.
  كند. اي را توجيه نمي كارگيري هر وسيله باشد اما تحقق اين هدف، به توليدكنندگان كسب سود مي هدف اصلي تمام) 4  

  481704كد سؤال: 
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  گزينۀ درست در رابطه با سؤاالت زير كدام است؟ -84  1010
  دهد؟ يك از سؤاالت اقتصادي پاسخ مي به كدام» سازمان توليد«مفهوم الف)   
، به كدام مفهـوم اقتصـادي )لَا تَعْثَوْا فِي الْأَْرضِ مُفْسِِدينَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُْم وَلَا  الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَ يَا قَْومِ أَْوفُوا الْمِكْيَالَ وَ وَ(آيۀ شريفۀ ب)   

  كند؟ اشاره مي
  عبارت مناسب در رابطۀ با سازمان توليد شخصي كدام است؟ج)   
  باشد؟ شده به مشتري چه كسي مي الف) مالك محصول يا كاالي نهايي عرضه) 1  
  ي و همچنين گسترش فساد در فعاليت اقتصاديفروش ب) نفي كم    
  باشد. مقياس كه متعلق به يك شخص مي هاي كوچككار  و كسبج)     
  هاي اقتصادي و ميزان دخالت آن در عرصۀ توليد تا چه ميزان است؟ الف) سهم دولت از فعاليت) 2  
  ب) رعايت عدالت در پيمانه و وزن كردن     
  مينۀ توليد كاال فعال هستندهايي كه صرفاً در ز كار  و كسبج)     
  چگونه است؟ كار و كسبچند نفر مي باشند و نحؤه عملكرد صاحب يا صاحبان  كار و كسبالف) صاحب ) 3  
  ب) نهي عيب گذاشتن بر روي اجناس فروشنده    
  شود  ميهاي ناشي از توليد به تساوي بين همۀ عوامل تقسيم  ها و ريسك هايي كه تمام عوايد، هزينهكار  و كسبج)     
  الف) ارتباط عوامل توليدي مختلف و نحؤه توزيع سود، هزينه و ريسك در هر فعاليت اقتصادي چگونه است؟) 4  
  ها و رعايت شأن و منزلت مشاغلكار  و كسبب) احترام به تمام     
  فرما نظير كشاورزي، صنايع و مشاغل خدماتي ج) مشاغل خويش    

  481705كد سؤال: 
ها تمامـاً  آموز در ايـن زمينـه آموزان نظر خواسته است، پاسخ كدام دانش كتي از دانشاشخصي و شر  كار و كسبطه با مزايا و معايب معلم در راب -85

  باشد؟  درست مي
اتي و همواره كمترين هزينه را دارد، مشكالت تأمين مالي از بين رفتـه و شـامل منـافع ماليـاست شخصي آسان  كار و كسباندازي يك  زهرا: راه  

شراكتي همواره پرهزينه و دسترسي به  كار و كسباندازي  شود در حالي كه راه (يعني پرداخت يك ماليات تحت عنوان ماليات بر درآمد) مي
  هاي مالي بزرگ به شدت دشوار است. منابع و سرمايه

تر از  تر آسـان هاي مالي بزرگ سي به منابع و سرمايههاي فرايند اقتصادي اندك و به صرفه هستند، دستر  شراكتي همۀ هزينه كار و كسبمريم: در   
  ها و دعاوي محدود است. در مقابل بدهي كار و كسبشخصي است، مسئوليت صاحب  كار و كسب

در هر دو سـازمان در مقابـل  كار و كسبشخصي تقسيم سود بين عوامل كامالً عادالنه است، مسئوليت صاحب يا صاحبان  كار و كسبراحله: در   
  ها سخت است. گيري ها و دعاوي نامحدود است و در سازمان توليد شراكتي، آزادي عمل افراد بيشتر و تصميم بدهي

شـراكتي  كـار و كسـبها نسبتاً اندك است و در عوض در  تر و هزينه شراكتي آسان كار و كسباندازي فعاليت از  شخصي راه كار و كسبنازنين: در   
گيري به دليل وجود شريك  شراكتي آزادي عمل و تصميم كار و كسبتر است. در  تر آسان هاي مالي بزرگ امكان دسترسي به منابع و سرمايه

  تر است. محدودتر و سخت
  مريم) 4  نازنين) 3  راحله) 2  زهرا) 1  

  481706كد سؤال: 
  درست است؟ »شراكتي«كار  و كدام عبارت در رابطه با كسب -86

اندازي  شوند، هركدام از شركا به نسبت سهمشان در سود، سهيم هستند. راه ي متعلق به دو يا چند نفر است كه شريك ناميده ميكار  و شراكت، كسب) 1  
  يابد. تر نسبت به كار شخصي افزايش مي كاري نسبتاً آسان است و دسترسي به منابع مالي و سرمايۀ بزرگ و چنين كسب

دليل قـوانين  گوي قانون باشد و به است كه در آن، فعاليت مشاركتي با كسب هويت قانوني، بايد مانند يك فرد پاسخ كاري متعلق به دو يا چند نفر و كسب) 2  
  يابد. هاي قانوني به شدت افزايش مي هاي مالي و ثبت هاي حقوقي، مشاوره هاي مختلفي نظير: مشاوره كارها، هزينه و محكم دولتي براي اين كسب

كار آزادي عمـل شـركا  و گذاران آن صرفاً دو نفر هستند. در اين نوع كسب ه انداري نوعي شركت در مقياس كوچك است كه سرمايهشراكت، در واقع را) 3  
  يابد.  گيري و حق انتخاب شركا دامنۀ بيشتري مي كار شخصي افزايش يافته و تصميم و نسبت به كسب

شـود. در ايـن  انـدازي مي هاي مختلف نظير فروش سهم و يا اخذ وام راه ي منابع مالي از راهآور  كاري متعلق به چند نفر است كه از طريق جمع و كسب) 4  
كار زير نظـر  و منظور تعيين محدودٔه اختيارات، نحؤه تقسيم سود و زيان و روش انحالل كسب كار يكي از الزامات، نگارش قرارداد شراكت به و نوع كسب

  باشد. دانان مي حقوق
  483332كد سؤال: 

  وكارهاي شراكتي، عبارت درست را انتخاب كنيد. كسب» ها و دعاوي مسئوليت نامحدود در مقابل بدهي«در رابطه با ويژگي  -87
  ها دريافت كنند. وحقوق بوده و بايد سهم خود را از بدهي در قبال بدهي مشتريان داراي حق ،اندازٔه سهم خود در مشاركت تمام شركا به) 1  
  مسئوليتي بپذيرند. خود توانند بيش از نقش يك نمي ندازٔه نقش خود در فعاليت در قبال قانون داراي مسئوليت هستند و هيچا هريك از شركا به) 2  
گيرنده در ايـن فعاليـت صـاحب  نقش عملياتي داشته اما تنها تصميم ،تمام شركا به نسبت مساوي و برابر با نيمي از وظايف در تكميل فرايند فعاليت) 3  

  كار است.و اصلي كسب
آيـد، بـدون  وجـود مـي هايي كه بايد پرداخت شود و دعاوي كه به گيري فعاليت، در مقابل بدهي هريك از شركا بدون در نظر گرفتن سهمش در شكل) 4  

  گو باشد. ها را بپذيرد و پاسخ طور كامل مسئوليت تعيين محدوديت خاصي بايد به
  483333كد سؤال: 
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  تواند اتفاق بيافتد؟ وكار انفرادي، به كدام دليل مي نسبت به كسب »وكار شراكتي كسب«كار يعني  و ا در نوع دوم كسبه افزايش برخي هزينه -88 11
بايـد  ر نتيجهدكنند كه  تر و براي فعاليت خود اقدام به اخذ وام يا قرض مي هاي پولي بزرگ زماني كه هريك از شركا براي تأمين منابع مالي و سرمايه) 1  

  شتري را براي بازپرداخت آن بپردازند.مبالغ بي
هاي حقوقي يا وكيـل اسـتفاده  كنند و در اين راستا از مشاوره زماني كه احتماالً شركا براي جلوگيري از اختالفات، اقدام به تنظيم قرارداد بين خود مي) 2  

  كند. كنند كه طبيعتاً مبالغي را به طرفين شراكت تحميل مي مي
اندازي شركت خود هرچند در مقياس كوچك، ناگزير به پرداخت مبالغي براي تنظيم قراردادهـاي قـانوني، ثبـت شـركت، تـأمين  راه هرگاه شركا براي) 3  

  شوند. ها مي فضاي كافي و نيروي كار بيشتر و ساير هزينه
هاي فيزيكـي بيشـتر و  يا اقدام به خريـد سـرمايه هرگاه شركا براي گسترش فعاليت اقتصادي شركت خود نياز به افزايش سرمايۀ اوليه داشته باشند و) 4  

  استخدام نيروي انساني متخصص با حقوق باالتر كند.
  483334كد سؤال: 

ش فعاليت خـود ر توكار شخصي خود كه در حوزٔه توليد و ارائۀ خدمات كامپيوتري است، براي گس اندازي كسب آقاي صوفي بعد از دو سال راه« -89
گاه خود را دعوت به همكاري و مشاركت در اين زمينه كرده است. اين همكاري موجب شد تا انجـام كارهـاي مختلـف هاي دانش دوره يكي از هم

» ش كيفيت كاري او را نيز ارتقا داد.ا مندي از تخصص شريك كاري براي او سبك شود و زمان بيشتري را صرف توليد خدمت كند و همچنين بهره
  باشد؟ گزينه در رابطه با اين توضيحات كدام ميشده، بهترين  با توجه به موضوع بيان

ها و دعـاوي  هاي موجود در فعاليت موجب محدود شدن مسئوليت هريك از شـركا در مقابـل بـدهي وكارهاي شراكتي، تقسيم بار مسئوليت در كسب) 1  
  شود.  مندي از منافع فعاليت مي افزايي در بهره شده و اين تقسيم كار موجب هم

وكار شركتي كه متشكل از دو يا چند شريك است موجب كاهش بار عملكرد هريك از طرفين شده و همچنـين درآمـد و  اندازي يك كسب اهطبيعتاً ر ) 2  
  دهد. ها را افزايش مي منافع آن

ي مختلـف افـراد موجـب ها شود و همچنين توانايي هاي موجود در فرايند فعاليت اقتصادي بين شركا تقسيم مي وكارهاي شراكتي، مسئوليت در كسب) 3  
ها و دعـاوي  شود. اما اين همكاري مـانع نامحـدود بـودن مسـئوليت هريـك در قبـال بـدهي افزايي و بهبود كيفيت كار طرفين در فعاليتشان مي هم
  باشد. نمي

 ۀي كـاري مختلـف شـده و بـا ارائـهـا صورت مشاركتي در مقياس بزرگ موجب گسترش فعاليت در حوزه كار چندنفره به و اندازي يك كسب طبيعتاً راه) 4  
  كند. شان در فعاليت مي دنبال دارد، در حالي كه از طرف ديگر مسئوليت افراد در برابر دعاوي را محدود به سهم خدمات مختلف منافع بيشتري را به

  483335كد سؤال: 

 »هاي نظير بازاريابي، تعيين قيمت مناسـب، ميـزان توليـد و... تگيري براي انجام فعالي آزادي عمل بيشتري در تصميم«كارها  و در كدام نوع از كسب -90
  تواند عنوان شود؟ وجود دارد؟ و در قبال اين مزيت كدام معايب مي

دليـل  كنـد. امـا در عـوض بـه هايشان بيشـتر مي ها، آزادي عمل شركا را در فعاليت گيري وكار شراكتي به دليل تأثير بيشتر همفكري در تصميم كسب) 1  
  نمايد. ها و دعاوي محدود مي ها را در قبال بدهي قسيم كار، حوزٔه مسئوليت آنت

امكـان آزادي  ،از تصميمات صحيح دليل افزايش تعداد شركا و امكان برخورداري بيشتر گيرد، به وكاري كه در حوزٔه تعريف شركت قرار مي در هر كسب) 2  
  كند. هاي مختلفي را نيز بر شركا تحميل مي . اما در عوض هزينهدهد وكار افزايش مي عمل باالتر را براي مسئولين كسب

دليل محدود شدن شركا صرفاً به دو نفر، فقط دو رأي وجود دارد لذا به هريك از ايـن دو نفـر آزادي بيشـتري  وكارهاي انفرادي يا شراكتي به در كسب) 3  
  ها بر ديگري تحميل و موجب زيان در فعاليت شود. باه هريك از آنشود. اما در عوض ممكن است تصميمات اشت گيري داده مي براي تصميم

گيري برخـوردار اسـت؛ امـا  هاي مختلف از آزادي عمل و سهولت در تصميم گيري در زمينه وكار براي تصميم وكارهاي شخصي، صاحب كسب در كسب) 4  
  پذيرد.بنيز ها  صورت نامحدود در تمام زمينه ها را به بايد در عوض بار سنگين همۀ مسئوليت

  483336كد سؤال: 

  
  ؟ شود كدام گزينه نخستين گام در رويارويي با متن محسوب مي -91

  خواني و خواندن دقيق متن ) چشم2    ) شناسايي و استخراج نكات زباني1  
  ) شناسايي محتوا و نكات فكري اثر4    ) تعيين نوع ادبي اثر3  

  362122: كد سؤال
  ايم؟ دهيم، از كدام ديدگاه بررسي متن استفاده كرده هنگامي كه نقد زير را دربارٔه يك متن ارائه مي -92

ترين دليلي است براي اينكه منجي  كند. شب حاكي از نهايت ظلمت است و ظلم محكم اي از منجي شروع مي  در اين شعر، شاعر با تصوير ساده«  
  »كار شود. دست به

  ) زباني4  ) ادبي3  ) فكري2  يخي) تار 1  
  361914كد سؤال: 

هاي كالبدشكافي متـون  يك از گام ترتيب مربوط به كدام ، به»كشف ارتباط طولي و فهم محتوا«، »يافتن كاربردهاي تاريخي دستور«هاي  ويژگي -93
  است؟

  خوانش متن -نكات فكري )4  خوانش متن -) نكات زباني3  نكات فكري -) نكات ادبي2  نكات ادبي -) نكات فكري1  
  362005كد سؤال: 
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  بندي، بيشتر مبتني بر ............... بود و جنبۀ محتوايي داشت. بندي ادبي در ............... باستان صورت گرفته است. اين طبقه ترين طبقه قديم -94  1212
  نثر -) ايران4  شعر -ران) اي3  نثر -) يونان2  شعر -) يونان1  

  361987كد سؤال: 
  كدام گزينه از نكات قلمرو ادبي متن است؟ -95

  ها نسبت به امروز ) كاربرد متفاوت حروف و نشانه2  گيري از تمثيل براي بيان موضوعات خاص ) بهره1  
  واژگان فارسيسازي و ميزان استفاده از  ) تركيب4  اي ديگر است گونه ) كاربردهاي كهني كه امروزه به3  

  361871كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه نكات زباني متن زير  -96

اي و قدري شهد يافت، چيزي از آن به لب برد، از نوعي در حالوت آن مشغول  خانه جست، پيش خويش، زنبور آن مرد خالص خود را طريقي مي«  
  »بر سر چهار مار است. گشت كه از كار خود غافل ماند و نه انديشيد كه پاي او

  معني النۀ زنبور است. به »زنبورخانه«) تركيب 1  
  كار رفته است. در معناي عسل به» شهد) «2  
  صورت جدا آمده است. به» نه انديشيد«ساز فعل، در  ) نشانۀ منفي3  
  ) بيشتر جمالت در اين متن بلند و دشوار است.4  

  361686كد سؤال: 
  خوردار است؟شعر زير از چه لحني بر  -97

ـــــاهي ســـــحرگاه ـــــاد روب ـــــه دام افت  ب
 

ـــــه رو  ـــــه ب ـــــيد در راه ب ـــــازي انديش  ب
 

 چنيـــنم كـــه گـــر صـــياد بينـــد هـــم
  

ــــتينم  ــــازر پوس ــــه گ ــــالي ب ــــد ح  ده
  

ـــس آن ـــتن را پ ـــرد او خويش ـــرده ك ـــه م  گ
  

ــــن را  ــــد ت ــــرو افكن ــــان ف ــــيم ج  ز ب
  

ـــت ـــرده پنداش ـــد او را م ـــياد آم ـــو ص  چ
  

 بــــه را كــــم انگاشــــت يارســــت رو نمي 
  

  حماسي -) روايي4  تعليمي -) روايي3  عاطفي -) روايي2  داستاني -وايي) ر 1  
  361819كد سؤال: 

  شود؟ در كدام جمله كاربرد تاريخي دستور ديده مي -98
  ) روزي دو صياد از آنجا گذشتند.2    ) در آبگيري سه ماهي بودند.1  
  ) صياد در جوي انداختش.4  ) يكي از ماهيان خويشتن مرده كرد.3  

  362088ل: كد سؤا
  ؟  بر زيبايي ادبي سروده افزوده است» مثل«از ابيات زير  يك كدامدر  -99

تـر از گـل بايـدش خنـدان ) هركه زين گلشـن لبـي 1
 

ـــدش  ـــل باي ـــون توكّ ـــالم چ ـــارغ ز ع ـــاطري ف خ
 

ــرده2 ــاط  ) خ ــا در بس ــال دني ــتهراي از م ــه هس ك
  

ـــرده  ـــۀ واك ـــدش جبه ـــل باي اي پيوســـته چـــون گ
  

گفتــاران شــود كــه از ســنجيدهخواهــد  كــه مــيهر) 3
  

ــــان   ــــر زب ــــدش ب ــــل باي ــــي از تأم ــــد گران بن
  

ــر4 ــا ب ــر جــور فلــك كــن ت ــي رو ســفيد ) صــبر ب آي
  

دانـــــه چـــــون در آســـــيا افتـــــد تحمّـــــل 
  

  362137كد سؤال: 
  كنندٔه مصراع اول است؟ هنگام خواندن كدام بيت، مصراع دوم كامل -100

) بيــا كــه ســاقي مــا مجلــس خوشــي آراســت1
 

نقــــاب خــــوش باشــــد ديــــدن او بيبيــــا كــــه  
 

ــــت دل2 ــــيّار اس ــــه س ــــر لحظ ــــاكن و ه ) س
  

ـــــــت دل  ـــــــار اس ـــــــوال و افك ـــــــالم اح ع
  

ـــــج و درد ) حق3 ـــــرد و رن ـــــرم و س ـــــالي گ تع
  

ــــــا مي  ــــــن م ــــــر ت ــــــد اي شــــــيرمرد ب نه
  

ــخن )4 ــوده س ــه بيه ــه ب ــر اي خواج ــا را مب ــت م وق
  

ـــدهيم  ـــا ن ـــه تماش ـــا زر ب ـــه م ـــاش ك ـــاخبر ب ب
  

  361831كد سؤال: 
  ابيات زير در چه قالبي سروده شده است؟ -101

ـــــد ـــــون برآم ـــــن چ ـــــپاه روز روش  س
 

ـــد  ـــر آم ـــر س ـــران ب ـــرك هج ـــا را ت  قض
 

ـــز ـــه برخي ـــاز اي خفت ـــت ب ـــل گف ـــه بلب  ب
 

 بيـــا خـــود را بـــه بـــال مـــن درآويـــز 
 

ـــد ـــه بين ـــد ك ـــه را خواه ـــوري كعب ـــو م  چ
 

ــــــازان نشــــــيند   فــــــراز شــــــهپر ب
 

  ) رباعي4  ) غزل3  ) مثنوي2  ) قصيده1  
  365364كد سؤال: 

  در معناي متفاوتي آمده است؟» را«در كدام بيت  -102
ـــــــتم1 ـــــــوب س ـــــــاز اي ـــــــر ) ب كش را نگ

 

ــــــيش در  ــــــده در كرمــــــان و گرگــــــان پ مان
 

ــــــرده راز2 ــــــي ب ــــــد: اي پ ) شــــــيخ را گفتن
 

ــــاز  ــــو ب ــــيد ت ــــيش خورش ــــد از پ ــــغ ش مي
 

ــــت ) ذره3 ــــت چس ــــين درجس ــــق از كم اي عش
 

ـــــت  ـــــوح نخس ـــــر ل ـــــر س ـــــا را ب ـــــرد م ب
 

ــــين4 ــــاز آن را ب ــــد ) ب ــــوش ش ــــه دل پرج ك
 

ـــــد  ـــــاموش ش ـــــزد، خ ـــــر، دم ن ـــــر س اره ب
 

  365367كد سؤال: 
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  با توجه به ابيات زير، كدام گزينه اين ابيات را در قلمرو ادبي بررسي كرده است؟ -103 13
ــزان اســت ــام خ ــه هنگ ــد ك ــز آري ــد و خ  خيزي

 

ـــب خـــوارزم وزان اســـت  ـــاد خنـــك از جان  ب
 

 آن بــرگ رزان بــين كــه بــر آن شــاخ رزان اســت
 

 رزان اســت ويي بــه مثــل، پيــرهن رنــگگــ 
 

  هستند.» مثل«و » جانب«كاررفته در اين ابيات  ) تنها واژگان عربي به1  
  شود. در اين بيت چند بار تكرار شده است و در بيت دوم تشبيه ديده مي» خ«) حرف 2  
  ) رويكرد شاعر در اين بيت عرفاني نيست و او در حال توصيف طبيعت است.3  
  گرايانه و حسي است. ي اين شعر توصيفي است و محتواي آن واقع) نوع ادب4  

  362136كد سؤال: 
  كدام گزينه با بيت زير مشابهت معنايي بيشتري دارد؟ -104

 گفتاران شــود خواهــد كــه از ســنجيده كــه ميهر
 

ـــان   ـــر زب ـــدش ب ـــل باي ـــي از تأمّ ـــد گران  بن
 

  

ـــال ) 1 ـــاني من ـــش از پريش ـــد زلف ـــدر بن اي دل ان
 

ــرك  ــرغ زي ــدش م ــل باي ــد تحمّ ــه دام افت ــون ب چ
 

  
) زبـــــان در دهـــــان ترجمـــــان دل اســـــت2

 

ـــــت  ـــــانِ دل اس ـــــان از زب ـــــر زب ـــــخن ب س
 

  (ترجمان: بيانگر) 
ـــــــس3 ـــــــرآور نف ـــــــه ب ـــــــديش وانگ ) بين

 

وز آن پــــيش بــــس كــــن كــــه گوينــــد بــــس 
 

  
اي خردمنـــــد چيســـــت؟ زبـــــان در دهـــــان  ) 4

 

ــــــــاحب  ــــــــنج ص ــــــــدِ درِ گ ــــــــر كلي هن
 

 
  363234كد سؤال: 

  مفهوم است؟ كدام بيت با عبارت زير، از نظر قلمرو فكري هم -105
  »اند، اما لگد كم خورده است. آب و گل تو را نيكو سرشته«  

ــي ) 1 ــد كس ــون كن ــد چ ــن ب ــك از آه ــير ني شمش
 

اي حكـــيم كـــس نـــاكس بـــه تربيـــت نشـــود  
 

  
گـــر تقويـــت كنـــي ز ملـــك بگـــذرد بشـــر ) 2

 

ور تربيــــت كنــــي بــــه ثريــــا رســــد ثــــري 
 

  خاك) :ثري( 
ــار3 ــت ) ك ــم سرش ــه ه ــا ب ــل م ــه آب و گ آگهي ك

 

بــر مــن فــزود آنچــه كــه از خلقــت تــو كاســت 
 

  
ـــــــارد ) 4 ـــــــنبل برني ـــــــوره س ـــــــين ش زم

 

در او تخـــــــم عمـــــــل ضـــــــايع مگـــــــردان 
 

 
  436207كد سؤال: 

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. شده دادهبا توجه به ابيات  
ــــــردان روشن ــــــي را ز م ــــــمير يك  ض

 

ـــــا  ـــــتن داد ط ـــــر خ ـــــرامي  قي حري
 

ـــكفت ـــدان ش ـــرگ خن ـــو گلب ـــادي چ  ز ش
 

ــــت:   نپوشــــيد و دســــتش ببوســــيد و گف
 

ـــتن ـــر خ  چـــه خـــوب اســـت تشـــريف مي
 

ــــــوب  ــــــتن وز او خ ــــــۀ خويش  تر خرق
 

ـــر آزاده ـــس گ ـــب و ب ـــين خس ـــر زم  اي ب
 

ـــس  ـــوس ك ـــين ب ـــالي زم ـــر ق ـــن به  مك
 

  (ختن: نام يك شهر)  
  بخشد؛ خلعت) (تشريف: لباسي كه بزرگي به كسي مي  

  362138كد سؤال: 
  اين ابيات بر چه مفهومي تأكيد دارند؟ -106
  ) روشني ضمير4  ) تالش براي آخرت3  ) بخشندگي و كرامت2  ) بلندنظري و قناعت1  

  362365كد سؤال: 
  در بيت دوم كدام آرايۀ ادبي مشهود است؟ -107
  ) استعاره4  ) جناس3  ) تشبيه2  ) كنايه1  

  362370كد سؤال: 
  كدام است؟نوع ادبي اين ابيات  -108
  ) تعليمي4  ) نمايشي3  ) غنايي2  ) حماسي1  

  362372كد سؤال: 
  بازنويسي درست بيت اول كدام است؟ -109
  ضمير گرفت. ) امير ختن يك طاق حرير براي مردان روشن2  ضمير، كسي يك طاق حرير به امير ختن هديه كرد. ) از مردان روشن1  
  ضمير طاق حريري به امير ختن داد. ) يكي از مردان روشن4  ير طاق حريري داد.ضم ) امير ختن به يكي از مردان روشن3  

  362373كد سؤال: 
  كدام نكتۀ زباني دربارٔه اين ابيات مصداق دارد؟ -110

  ضمير، گلبرگ سازي؛ مانند روشن ) تركيب2  ) كثرت واژگان عربي و كمي واژگان فارسي1  
  فهم بودن جمالت قابل ) كوتاهي، سادگي و4  امروز كاربرد ندارد.در معنايي كه » آزاده«كارگيري كلمۀ  ) به3  

  362374كد سؤال: 

  
  جا مانده از عصر باستان كدام است؟ به ترين كتاب تاريخي ترين و كامل كهن -111

  ) تاريخ هرودت4  ) ماديان هزاردادستان3  نامه ) خداي2  نامه ) كورش1  
  363251كد سؤال: 
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  پس از كدام واقعه، توجه انسان به ثبت و نگارش رويدادهاي عصر خويش جلب شد؟ -112  1414
 ) ساخت كاغذ4  ) اختراع خط3  ) كشف آتش2  ) ابداع هنر نقاشي1  

  363254كد سؤال: 
  د؟پذير  در چندمين مرحله از يك پژوهش تاريخي صورت مي» و صحت منابع و اسناد تاريخي دقت بررسي ميزان اعتبار،« -113
  ) پنجمين4  ) چهارمين3  ) سومين2  ) دومين1  

  353794كد سؤال: 
  نگاري در مفهوم كامل آن از چه زماني و در كجا آغاز شد؟ تاريخ -114
  يونان -قرن پنجم پيش از ميالد) 2    مصر -چهار هزار سال قبل) 1  
  النهرين بين -قبل از ميالد ششمقرن ) 4    ايران -سال پيش 2500) 3  

  365317كد سؤال: 
  شوند؟ تقسيم مي» منابع فرعي«و » منابع اصلي«منابع پژوهش تاريخي از كدام نظر به دو دستۀ  -115
  ) مكتوب و غيرمكتوب بودن4  ها ) تاريخ حكومت3  ) درجۀ اهميت و اعتبار2  ) ميزان اعتبار نويسنده1  

  314007كد سؤال: 
  ؟نيستكدام گزينه از فوايد و كاركردهاي علم تاريخ  -116
  ) منبع شناخت و تفكر2    ) منبع گردآوري و تنظيم اطالعات1  
  گيري از گذشته براي حال و آينده ) بهره4  دوستي و هويت ملي ) تقويت حس ميهن3  

  314008كد سؤال: 
  توجه قرار گيرد؟ مورديك از معيارهاي زير بايد  براي انتخاب موضوع پژوهش، كدام -117
  توجه ديگران قرار گرفته باشد. مورد ) در گذشته بررسي شده باشد و1  
  ) منابع و اطالعات كافي در مورد آن موجود باشد.2  
  جوامع گذشته باشد.  و...) شامل همۀ ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 3  
  ) تحليلي باشد و صرفاً نقل و توصيف رويدادهاي گذشته نباشد.4  

  314029كد سؤال: 
  نگاري گذشته است؟ نگاري با تاريخ يؤه نوين تاريخهاي ش كدام مورد، از تفاوت -118
  هاي زندگي مردمان و جوامع گذشته ) پژوهش در تمام جنبه2  دوستي و هويت ملّي ) استفاده از تاريخ براي تقويت حس ميهن1  
  نظامي ) تمركز موّرخان جديد بر بيان حوادث سياسي و4  بيني تحوالت اجتماعي ) استفاده از دانش تاريخ براي پيش3  

  314033كد سؤال: 
  گانۀ تاريخ اشاره دارد؟ ، به كدام معنا از معاني سه»تاريخ باستان مملو از جنگ و كشورگشايي است.«جملۀ  -119
  پردازد. ها در گذشته مي ها و جامعه هاي مختلف زندگي انسان ) علمي كه به مطالعۀ جنبه1  
  اند. ها با يكديگر و با طبيعت، پديد آمده اقدام) متقابل انسان) مجموعه تحوالتي كه در نتيجه كُنِش (عملكرد و 2  
  ) مجموعه حوادث و رويدادهايي است كه يك فرد يا يك جامعه از سر گذرانده است.3  
  ) تعيين روز و ماه و سال، يعني همان تقويم ساالنه4  

  314036كد سؤال: 
  شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است؟بر   به عقيدٔه برخي پژوهشگران، كدام عامل تأثير مهمي -120
  نگاران بزرگي مانند هرودت ) پيدايش تاريخ2  ) توجه يونانيان به ثبت و ضبط سرگذشت پيشينيان1  
    ) رواج و رونق ادبيات و فلسفه4  نگاري اقوام همسايه ) تأثيرپذيري از تاريخ3  

  314040كد سؤال: 
  ريخي كه تاكنون كشف شده، كدام وقايع ذكر شده است؟ترين متن تا در قديمي -121
  ) برخي حوادث دوران فراعنه2    هاي يونان و ايران ) شرح جنگ1  
  هاي كهن يوناني ) افسانه4    ) اخبار و رويدادهاي مهم ايران3  

  314041كد سؤال: 
  شود؟ وب مييك از منابع زير، از منابع تاريخي فرعي براي يك دورٔه تاريخي محس كدام -122
  .اند شنيده واقعه شاهدان از را ماجرا شرح آن منابعي كه نويسندگان) 2  است. مانده جاي به گذشته از كه اي وسيله هر و ها نگاره سنگ) 1  
  .اند آمده پديد اول دست منابع از استفاده با كه هايي آثار و كتاب) 4  ها اشيا و سكه ابزارها، بناها، تاريخي شامل و باستاني آثار تمامي) 3  

  354028كد سؤال: 
  گيري كرد؟ فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم از آن بهره تحتتوان تاريخ حاضر را  طبق گفتۀ شهيد مطهري، از نظر قرآن چگونه مي -123
  گيري از گذشته براي حال و آينده ) بهره2  ) آگاهي افراد جامعه نسبت به گذشتۀ مشتركشان1  
  ورزي ) تقويت قؤه درك و مهارت انديشه4  هاي حاكم بر تاريخ ها و قانون ساب) شناخت ح3  

  314042كد سؤال: 
 هايي است؟ نهادها، جوامع، كشورها و در يك كالم تمدن پيامد چه كُنِش -124
  ها هاي فردي و جمعي انسان ) كنش2  ها با يكديگر و با طبيعت ) عملكرد متقابل انسان1  
  هاي علت و معلولي حاكم بر طبيعت ) كنش4    صر طبيعيهاي ميان عنا ) كنش3  

  313999كد سؤال: 
  هاي تاريخي، درست است؟ در پژوهش» تحليل و تفسير اطالعات«كدام گزينه دربارٔه  -125
  كند. هاي تحقيق را استخراج مي پژوهشگر نتايج و يافته ،) در اين مرحله1  
  پردازد. يم اطالعات ميبندي و تنظ ) در تحليل و تفسير، مورخ به دسته2  
  ) در اين مرحله، مورخ بايد به ميزان اعتبار و دقت و صحت اطالعات توجه كند.3  
  ها و اطالعات خاصي هستند. ) مورخان براي تحليل و تفسير اطالعات، نيازمند روش4  

  314006كد سؤال: 
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  است؟ه دربارٔه علم جغرافيا درست كدام جمل -126
  ) مكان و زمان دو ركن اساسي علم جغرافيا است.1  
  آيد. ) علم جغرافيا از جمله علوم جديد بشري به حساب مي2  
  شود. هاي انسان به محيط انساني تبديل مي دليل دخالت هاي جغرافيايي به ) محيط3  
  هاي محيطي بدون دانش جغرافيا ممكن نيست. ها و ظرفيت شناخت توان) 4  

  481582كد سؤال: 
  و اين واژه به چه معناست؟  كار رفته است واژٔه جغرافيا نخستين بار توسط چه كسي به -127
  معني دانش به GRAPHYرافيا و غمعني ج به GEO -) اراسموس دانشمند يوناني1  
  معني ترسيم و توصيف به GRAPHYمعني زمين و  به GEO -) اراتوستن2  
  معني ترسيم و توصيف به GRAPHYمعني زمين و  به GEO -) اراسموس دانشمند يوناني3  
  معني دانش به GRAPHYرافيا و غمعني ج به GEO -) اراتوستن4  

  481583كد سؤال: 
  ؟نيست» وهواشناسي آب«كدام گزينه از موضوعات مورد مطالعه در  -128
  تماني) بررسي تأثير دما بر نوع مصالح ساخ2  ) بررسي نسبت بين افزايش ارتفاع و كاهش دما1  
  هاي گردشگري از تغييرات آب و هوا ) بررسي تأثيرپذيري جاذبه4  هاي اقتصادي ) بررسي تأثير رابطۀ ارتفاع و دما بر فعاليت3  

  481584كد سؤال: 
  گيرد؟ قرار مي »جغرافياي اقتصادي«بررسي كدام موضوع در حوزٔه علم  -129
  خصوص) بررسي نظام توليد، توزيع و مصرف كاال در يك كشور ب1  
  ) بررسي نسبت ميان افزايش مصرف كاال و افزايش قدرت نظام اقتصادي2  
  ) مطالعۀ جايگاه عرضه و تقاضا در بهبود كيفيت نظام اقتصادي3  
  گيري شهرهاي صنعتي گيري منابع معدني در شكل ) تأثير شكل4  

  481585كد سؤال: 
  گيرد؟ سؤاالت تحقيق خود پاسخ دهد از كدام گزينه كمك مي دان براي آنكه در زمان كوتاه و با دقت زياد به جغرافي -130
  ) رجوع به منابع دست اول4  هاي كاغذي نقشه) 3  ) علم آمار و فناوري اطالعات2  هاافزار  و نرم هاافزار  ) سخت1  

  481586كد سؤال: 
  ؟نيستهاي اصلي دانش جغرافيا  كدام گزينه از شاخه -131
  ) فنون جغرافيايي4  ) جغرافياي انساني3  اريخيت) جغرافياي 2  ) جغرافياي طبيعي1  

  481587كد سؤال: 
  شود؟ ها استفاده مي هايي است كه در فنون جغرافيايي از آن كدام گزينه از جملۀ دانش -132
  ) اقتصاد4  ) علوم فضايي3  ) هواشناسي2  ) علوم نظامي1  

  481588كد سؤال: 
  اي انساني كاربرد دارد؟هاي جغرافي يك از شاخه شناسي در كدام جامعه -133
  ) جغرافياي روستايي4  ) جغرافياي اقتصادي3  تاريخي) جغرافياي 2  ) جغرافياي رفتاري1  

  481589كد سؤال: 
  اي دانش جغرافيا اشاره شده است؟ در كدام گزينه به دو مورد از مهمترين مفاهيم پايه -134
  محيط انساني -) محيط طبيعي2    محيط طبيعي -) انسان1  
  زمان -) مكان4  روابط متقابل انسان و محيط -) مكان3  

  481590كد سؤال: 
  تعريف زير به كدام گزينه اشاره دارد؟ -135
  »ساخت باشد. تواند عوارض طبيعي يا انسان شود كه مي به يك واقعيت يا رويداد جغرافيايي كه محسوس و مشهود شده باشد گفته مي«  
  ) محيط4  افيايي) عارضه جغر 3  ) پديده2  ) مكان1  

  481591كد سؤال: 
  شود؟ مي» مكان«كدام عامل موجب تغيير شكل  -136
  ) دخالت انسان و برهم خوردن توازن2  ها ) روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري پديده1  
  ها ) نگاه سودجويانه براي رسيدن به خواسته4    فرسايشعوامل طبيعي مانند ) 3  

  481592كد سؤال: 
  شود. زند و در نتيجه ............... به ............... تبديل مي ............... به تغيير محيط دست ميانسان براي  -137
  محيط جغرافيايي -محيط طبيعي -) ايجاد سكونتگاه2  محيط انساني -محيط طبيعي -) رفع نياز1  
  محيط انساني -محيط طبيعي -) ايجاد سكونتگاه4  محيط جغرافيايي -محيط طبيعي -) رفع نياز3  

  481593كد سؤال: 
  آيد؟ وجود مي محيط جغرافيايي از تعامل بين كدام موارد به -138
  هاي انساني  پديده -) محيط طبيعي2  عملكرد انسان -هاي طبيعي ) پديده1  
  محيط انساني -) محيط طبيعي4    محيط طبيعي -) نيازهاي انسان3  

  481594كد سؤال: 
  نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي كند؟ دان با ديد تركيبي يا كل جغرافي شود كدام عامل موجب مي -139
  ) رشد فناوري در دو دهه اخير2  هاي ساير علوم ) لزوم استفاده از يافته1  
  21اي از ابتداي قرن  رشته ) توجه به مطالعات ميان4  هاي جغرافيايي گيري محيط ) چگونگي شكل3  

  481595كد سؤال: 
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  ر چه تعداد اشتباه وجود دارد؟در متن زي -140  1616
 انسـاننيـروي بـدني هاي اخيـر،  شود. در دهه هاي تغيير در محيط فراهم مي اي نامتعادل است. با ورود انسان، زمينه محيط طبيعي، مجموعه«  

بـرداري از اعمـاق زمـين  بهرههاي جديد، انسان را قادر به  كمك او آمده و سبب شده است كه انسان در محيط، تأثير بسياري بگذارد. فناوري به
  »كرده و ميزان دسترسي انسان را گسترش داده است.

  ) چهار مورد4  ) سه مورد3  ) دو مورد2  ) يك مورد1  
  481596كد سؤال: 

  
  د؟گوين كند و به انجام دهندٔه آن، چه مي هاي كنش، آن را از چه چيزي متمايز مي ترتيب، ويژگي به -141
  كنشگر  -فعاليت مخلوقات ديگر) 2  كارگر -هاي غيرارادي انسان فعاليت) 1  
  عامل  -فعاليت موجودات زنده) 4    فعال -هاي ارادي انسان فعاليت) 3  

  427283كد سؤال: 
د و بعد تكـاليف درسـي خـود را ايد؛ مثالً پس از برگشت از دبيرستان بهتر است ابتدا استراحت كني در انجام كاري بر سر دو راهي قرار گرفته -142

  دهد؟ انجام دهيد يا برعكس. قرار گرفتن بر سر دوراهي كدام ويژگي كنش را نشان مي
  ارادي) 4  معنادار) 3  دار هدف) 2  آگاهانه) 1  

  427263كد سؤال: 
  كند؟ كدام نمونه به ويژگيِ متفاوتي از كنش اشاره مي -143
  رفتن به كنار درياچۀ خزر براي شنا كردن) 2  يدجمش سفر به شيراز براي بازديد از تخت) 1  
  ورود به مغازه براي خريد يك بطري آب) 4  بوق زدن خودروها براي همراهي ماشين عروس) 3  

  427267كد سؤال: 
  ؟شوند نميهايي مانند ضربان قلب، گردش خون و بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر، كنش محسوب  چرا فعاليت -144
 شود. يرا فعاليت انسان با هدف و قصد خاصي انجام ميز ) 1  
  دهد. زيرا انسان با توجه به معناي كنش خود، آن را انجام مي) 2  
 شود. زيرا تا اراده و خواست انسان نباشد، كنشي انجام نمي) 3  
  گيرد. زيرا تا آگاهي نباشد، كنشي انجام نمي) 4  

  427268كد سؤال: 
  هاي كنش اشاره دارد؟ يك از ويژگي ه كدامعبارت مشخص شدٔه زير ب -145
آهوي «عنوان جالبِ  اي، به كتابي با  وگذارش براي خريد كتاب در غرفه حسين در روز آخر نمايشگاه كتاب، به محل نمايشگاه رفته بود. در گشت«  

  ».انداختفهميدن محتواي كتاب، نگاهي دقيق به فهرست كتاب و نيز مقدمۀ آن ، برخورد كرد. براي »هدف بي
  معنادار بودن) 4  دار بودن هدف) 3  آگاهانه بودن) 2  ارادي بودن) 1  

  427295كد سؤال: 
  كار داريم؟ و هاي زير با مفهوم كنشگر سر يك از گزينه در كدام -146
  كند. ادبي مي ) كنترل خشم در مقابل فردي كه به انسان بي2    ) برگ و بار دادن درختان1  
  هاي انسان ) جاري بودن خون در رگ4  از ديدن موجودي خطرناك) ترسيدن انسان 3  

  428252كد سؤال: 
ماه متوجه شـد  4اش گنجاند. بعد از  روي را در برنامه ساعت پياده دليل اضافه وزن، برنامۀ جديدي براي خود تنظيم كرد و روزانه نيم برادرم به« -147

اش  خاطر اراده د و در عين حال همواره احساس شادي و نشاط داشت. همسر او هـم بـههاي دو سال قبل، دوباره برايش مناسب هستن كه لباس
  ترتيب پيامد غيرارادي كنش و پيامد ارادي آن كدام هستند؟ ، در عبارات فوق به»تحسينش كرد.

  احساس شادي و نشاط -ها مناسب بودن لباس) 2    كاهش وزن -روي روزانه پياده) 1  
  تحسين همسر -احساس شادي و نشاط) 4  احساس نشاط -توجه به تناسب اندام) 3  

  427238كد سؤال: 
  كدام گزينه با عبارت زير ارتباط موضوعي دارد؟ -148
  »از لقمان حكيم پرسيدند: حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند!«  
    كنش وابسته به ارادٔه انسان است.) 1  
  اهي آدمي است.كنش وابسته به آگ) 2  
  توان پرسيد. را از هر كنشگري مي »چرا چنين كاري كردي؟«پرسش ) 3  
  هر كنشي آثار و پيامدهايي دارد.) 4  

  427272كد سؤال: 
  اي براي اين نوع پيامدها است؟ ترتيب كدام پيامدهاي كنش انسان قطعي است و كدام عبارت نمونه به -149
 ن به پرسش امتحانيآموزا  پاسخ دانش -پيامدهاي ارادي) 1  
  پاسخ سالم فرد -پيامدهاي غيرارادي) 2  
 پاكيزگي دست و صورت فرد وضو گيرنده -پيامدهاي غيرارادي) 3  
  تغيير هواي كالس به سبب باز كردن در و پنجره -پيامدهاي ارادي) 4  

  427478كد سؤال: 
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  ين آيه به كدام گزينه اشاره دارد؟كند كه آدمي در گرو عمل خويش است. ا  سورٔه مدّثر بيان مي 38آيۀ  -150 17
  لزوم توجه به آثار و پيامدهاي كنش انسان) 2  دليل پيامدهاي نامطلوب ها به خودداري از انجام برخي كنش) 1  
  ويژگي آگاهانه بودن كنش انساني) 4  قطعي بودن پيامدهاي غيرارادي كنش) 3  

  427230كد سؤال: 
  به كدام مفهوم اشاره دارند؟ شده  صهاي مشخ ترتيب در متن زير عبارت به -151
، با وجود آنكه به صعود تيم به مرحلۀ بعدي منجـر نشـد، امـا سـبب 2018جهاني  فوتبال ايران در مرحلۀ گروهي جام هاي خوب تيم ملي بازي«  

  »بازيكنان ايران شدند. كارگيري خواهان به هاي باشگاهي متعدد اروپايي، شد. تيم خوشحالي مردم ايران
 كنش انساني  -پيامد ارادي وابسته به خود -پيامد غيرارادي و قطعي) 1  
  پيامد ارادي وابسته به خود -پيامد غيرارادي و قطعي -پيامد ارادي و احتمالي) 2  
 پيامد غيرارادي و احتمالي  -پيامد غيرارادي و احتمالي -كنش انساني) 3  
  وابسته به ديگران پيامد ارادي -پيامد غيرارادي و قطعي -كنش انساني) 4  

  427239كد سؤال: 
  كدام گزينه با متن زير ارتباط مفهومي دارد؟ -152
  »نشيند، برخي معتقدند كه جوابِ هاي، هوي است، اما برخي نظر ديگري دارند. احترامي ساكت نمي طبيعي است كه انسان در مقابل بي«  
  پيامدهاي غيرارادي نتيجۀ كنش هستند.) 1  
  شود. ارادي كنش انسان قطعي است، يعني حتماً انجام ميپيامدهاي غير ) 2  
  برخي پيامدهاي كنش وابسته به ارادٔه انسان نيست.) 3  
  برخي پيامدهاي كنش احتمالي است، يعني ممكن است انجام بشود يا نشود.) 4  

  427335كد سؤال: 
  گويند؟ به چه دليل به برخي از پيامدهاي كنش، پيامدهاي ارادي مي -153
  شوند. گونه پيامدها همواره داراي اهدافي هستند كه تنها با كنشگر انجام مي زيرا اين) 1  
  زيرا به ارادٔه افراد انساني، يعني خود كنشگر يا افراد ديگر وابسته هستند.) 2  
  دهند. هاي خود را انجام مي ها كنش ها با توجه به آن زيرا انسان) 3  
  تند؛ يعني ممكن است انجام بشوند يا نشوند.گونه پيامدها احتمالي هس زيرا اين) 4  

  427698كد سؤال: 
  هاي كنش اشاره دارند؟ هاي زير به كدام ويژگي ترتيب عبارت به -154
   مانيد؟ ايد و شرايط مناسب محيطي، اجتماعي و فردي، فراهم است. در چه صورتي از پاسخ به پرسش باز مي در جلسۀ امتحان نشسته  
    كنيد؛ ولي پس از آن، ديگر سراغي از دفترچـۀ  بار از تلفن همراه يا تلويزيون استفاده كنيد، به دفترچۀ راهنماي آن مراجعه مياگر براي اولين

  گيريد؛ مگر آنكه مشكلي پيش بيايد. چرا؟ راهنما نمي
  ارادي  -دار هدف) 4  آگاهانه -آگاهانه) 3  معنادار -معنادار) 2  ارادي -) آگاهانه1 

  427281كد سؤال: 
  ها به چه چيزي بستگي دارد؟ هاي آن دادن پاسخ مناسب به افراد و كنش -155
 هاي افراد دريافت معاني كنش) 2  ها شناخت پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش )1  
 هاي انساني هاي درست از نادرست در كنش شناخت آگاهي) 4    هاي انساني دريافت داليل فعاليت) 3  

  427579كد سؤال: 

  
  تشبيه كرد؟ توان نميهاي زير  يك از گزينه ، به كداماز جهت فايدهعلم منطق را  -156
  ) علم پزشكي4  ) سيستم كنترلي خودرو3  ) شاقول بنّايي2  سواري ) يادگيري دوچرخه1  

  364418كد سؤال: 
  كدام گزينه دربارٔه سفسطه درست است؟ -157
  شمارند. اند كه بي همان خطاهاي ذهني) 2    آن هستند.ها نوعي از  همۀ آگهي) 1  
  افتند. در فلسفه بيش از زندگي روزمره اتفاق مي) 4  شود. ها در منطق ابداع مي قواعد جلوگيري از آن) 3  

  365385كد سؤال: 
  معناي ............... است. به» علم منطق«ابزاري بودن  -158
  رساني به ساير علوم  ) خدمت4  ) فراهم كردن محتواي علوم ديگر3  هاي نظري ستورالعمل) ارائۀ د 2 ) نيازمندي آن به ممارست1  

  363308كد سؤال: 
  ترتيب، آشنايي با ............... و ............... است. به» استدالل«و » تعريف«الزمۀ ورود به مبحث  -159
  قضايا  -الفاظ) 4  قضايا -تصديق) 3  مفاهيم -قضايا) 2  الفاظ -تصور) 1  

  363311كد سؤال: 
  در متن زير چند تصديق وجود دارد؟ -160

  »تا طبق برگيرند ،سدّ رمق و جوانان ،نيم سير و زاهدان ،دير دير خورند و عابدان ،حكيمان«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  363310كد سؤال: 
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و  ؛»ه مجموع زواياي داخلي آن، دو برابر مجموع زواياي داخلـي مثلـث اسـتالزاويه ك شكلي قائم«گونه تعريف كنيم:  را اين» مستطيل«فرض كنيد  -161  1818
در اين صورت اگـر ». آيد دست مي شكلي كه از قسمت كردن مستطيل با رسم يك قطر به«گونه تعريف كنيم:  را اين» الزاويه مثلث قائم«همچنين 

  است. ...............در تعريف دوم، » مستطيل«و تصور  ..............در تعريف اول، » مثلث«اين دو تعريف درست باشند، تصور 
  مجهول -) معلوم4  معلوم -) معلوم3  مجهول -) مجهول2  معلوم -) مجهول1  

  365383كد سؤال: 
  منطق، علمي ............... است و براي تبحّر در آن ............... الزم است. -162
  شناخت همۀ اقسام مغالطات -نتزاعي) ا2  هاي ذهن خواندن دستور العمل -) نظري1  
  تمرين و ممارست -) مهارتي4  فهم ارتباط آن با ساير علوم -) كاربردي3  

  364417كد سؤال: 
  كند؟ شمار ذهن مي علم منطق، با تأكيد بر چه طريقي ما را قادر به تشخيص خطاهاي بي -163
  الطاتهاي جلوگيري از مغ ) بيان روش2    ) آموزش شيؤه درست انديشيدن1  
  ) ايجاد تبحّر در اثر تمرين و ممارست4  بندي انواع خطاهاي ذهن ) بررسي و دسته3  

  364416كد سؤال: 
  نياز به خواندن منطق درست است؟  موردكدام گزينه در  -164
 كارگيري قواعد طبيعي تفكر به علم منطق نيازمند است. به ) ذهن انسان براي1  
  تر سفسطه را تشخيص دهيم. توانيم سريع كارگيري قواعد منطق مي به ) با2  
  شود از خطاي ذهن مصون بمانيم. ) صِرف خواندن منطق باعث مي3  
  گشا است. نياز نيست؛ بلكه ممارست در آن راه مورد) خواندن منطق، 4  

  364430كد سؤال: 
  درست است؟» كوهي در ايران رشته«كدام گزينه دربارٔه  -165
  از چند تصور. شده  ) تصديقي است ساخته2    است.) هيچ حكمي را بيان نكرده 1  
  ) واقعيتي را بيان كرده است.4  ) چيزي به چيزي نسبت داده شده است.3  

  364442كد سؤال: 
 است؛ پس ...............» ترازوي انديشه«منطق،  -166
  كند. ) علوم مختلف را با هم مقايسه مي2  كند. هاي تفكر را مشخص مي ) ارزش1  
  كند. بندي مي ) خطاهاي ذهن را دسته4  برد. فكر را باال مي  تشخيص لغزش) دقت 3  

  364414كد سؤال: 
 »قواعد تعريـف«منزلۀ .............. براي ساختن بناي فكري و از  به »تصورات معلوم«به كسي كه تاكنون آن را نديده است از » هاون«براي معرفي  -167

  شود. اده ميمنزلۀ .............. آن بنا استف به
  پايه و ستون -) طرح و نقشه4  معيار استحكام -) طرح و نقشه3  پايه و ستون -) مواد الزم2  معيار استحكام -) مواد الزم1  

  364429كد سؤال: 
  درست است؟» تصديقي«كدام گزينه دربارٔه هر  -168
  كند. ) چيستي مفاهيم را مشخص مي2  كند. ) دربارٔه امور واقعي صحبت مي1  
  ) درون خود داراي چند تصور است.4    دهد. يزي را به چيزي نسبت مي) چ3  

  365387كد سؤال: 
  ها در واقع نوعي .............. هستند كه ...............  بيشتر آگهي -169
  منديم.به استدالل نياز  ها  براي تشخيص درستي آن -) مغالطه2  به منطق نيازمنديم. ها  براي تشخيص درستي آن -) استدالل1  
  هدف اصليشان معرفي يك محصول است. -) استدالل4  اند. آگاهانه دچار خطا شده توان گفت نا مي -) مغالطه3  

  364435كد سؤال: 
  شود؟ ، معلوم مي»تعريف«كدام گزينه با  -170
  ) تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق2  ) در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن1  
  ) سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي4    ت سر دار بلند) آن يار كزو گش3  

  363320كد سؤال: 
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 روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ آبان ۱۶ جمعه

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

  یـن،آنال یهـا آزمـون یشپـ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند 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 ــــ رم ــــهگز یتســــا وب وارد ور)عب ــــه دو ین آدرس ب

.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

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

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

  پیگیری منایید. خود شهر
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۱ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  )1ستايش و درس ( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -1

  /بهبود432568كد سؤال: 
  آور همتا، شگفت نادره: بي  
  توفروغ: روشنايي، پر   
  زهي: خوشا، آفرين، شگفتا  
  مفتاح: كليد  

  )1درس  ستايش و( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432567كد سؤال: 

  معناي درست واژگان:  
  معركه: ميدان جنگ، جاي نبرد  
  در: بسيار ترسناك زهره  
 يله دادن: تكيه دادن  

  )1درس ( 1 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  /بهبود432158كد سؤال: 

  امالي درست واژگان:  
  رنگ و برازندگي  
  زن جوشنده و غلغله  

  )1درس ( 1* فارسي كاربرد * حيطه:  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4
  /بهبود432363كد سؤال: 

  دهد. در بيت معني ميمعني درست و راست، با اين امال  به» صواب«  
  )1 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5

  /امال432234كد سؤال: 
  است.» تشخيص«دستان مهربان   
  سازد. آميزي مي ، حقيقت تلخ، آرايۀ حس4، شنيدن بو و در گزينۀ 2، سالم خشك، در گزينۀ 1در گزينۀ   

  )1درس ( 1* حيطه: كاربرد * فارسي  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال431682كد سؤال: 

  آميزي: مضمون رنگين (د) حس  
  مجاز: آب مجاز از اشك (ج)  
  اي است.) (الف) تشبيه: چو آستين بر لب بخيه زدن و بخيۀ سكوت (سكوت مانند بخيه  
  رفتن كنايه از سربار و مزاحم بودن (ب) كنايه: پر برآوردن كنايه از با شوق و شور بودن و بر دوش مردم  

  )1 درس( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -7
  431683كد سؤال: 

  هم مجاز از مردم جهان است.» جهان«مجاز از سخن و شعرِ شاعر است و » زبان«  
  )1(درس  1ي * فارس استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8

  /امال365511كد سؤال: 
ابتدا آمده است در حالي كه فلك (نهاد) بايد » مفعول«است كه در مصراع اول  3شدٔه بيت  صورت مرتب» فلك به من موي سپيد را رايگان نداد«  

  اول جمله بيايد.
  )1ستايش و درس ( 1* حيطه: كاربرد * فارسي  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9

  /امال313543د سؤال: ك
  اليه است (فضل: مفعول). ، مضاف»خود«در اين بيت واژٔه   

  )1درس  و (ستايش 1* فارسي  دانشطه: حي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -10
  /بهبود313559كد سؤال: 

  است.» جانبۀ خداوند آگاهي همه« 2مفهوم گزينۀ   
  )ستايش( 1 فارسي*  استدالل: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11

  /بهبود431434كد سؤال: 
  شود. ديده مي» رعايت ادب در توصيف دوست«مفهوم  3است. در بيت  4و  2، 1مضمون مشترك ابيات » ناپذير بودن معشوق وصف«  

  )1 درس( 1 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12
  مال/ا354150كد سؤال: 

گويد: ما به  وجود دارد؛ شاعر مي 1باشد كه در بيت  مي» فروتني و تواضع«است و طبعاً معني مقابل آن » غرور و تكبّر«مفهوم بيت صورت سؤال   
  هر مقامي برسيم، همواره متواضع و افتاده هستيم.

  )ستايش( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -13
  /بهبود313576ؤال: كد س

  است.» هاي هستي گر بودن عشق به خداوند در همۀ پديده جلوه«، 1مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از معشوق4گزينۀ   : توصيف زيبايي معشوق3گزينۀ   : مستي بهار2گزينۀ   
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  )1 درس( 1 فارسي حيطه: كاربرد **  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال431755كد سؤال: 

  است.» توصيه به دوري از غرور و تكبّر«ها  است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه» اثر بودن پند و اندرز به مغروران بي« 4مفهوم گزينۀ   
  )1(درس  1فارسي * استدالل : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -15

  گزين/جاي391577كد سؤال: 
  كنند كه با حضور يار، توجه به ساير چيزها، شايسته نيست و تنها بايد او را در نظر داشته باشيم. بيان مي 3و  2، 1هاي  بيت صورت سؤال و گزينه  
  غش شدن روح و جان، پيوستن به معشوق و جان دادن در راه اوست. : الزمۀ صاف و بي4مفهوم گزينۀ   

 

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: ساده * حیطه: دانش * عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۲۹۱۶۳۴کد سؤال: 

نبايـد آن را است و » ها و آیندگان پايانی«معنای  به» اآلِخر« ۀجمع واژ » اآلِخرينَ «ۀ است و واژ » یاد نیکو«معنای  در این آیه به» لِساَن صدقٍ «  

 اشتباه گرفت.» ديگران«معنای  به» اآلَخرينَ « ۀبا واژ 

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: دانش * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۵۴۱۱۹کد سؤال: 

  )۲(رد گزینۀ  »قدرَت: قدرت یافتی« /ها) (رد سایر گزینه» اجَعل: قرار بده« /)۳ و ۱های  (رد گزینه» َعدّوَک: دشمنت«  

  )۱(درس  ۱* حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۶۳۳۳۷کد سؤال: 

األمطـار الّشـدیدة:  /ها) درختان بـاغامن (رد سـایر گزینـه ۀهای تر و تاز  ُغصوُن أشجاِر حدیَقِتنا النَِّرضُة: شاخه /)۱اِنکرست: شکست (رد گزینۀ   

  ) ۴ی شدید (رد گزینۀ ها باران

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۶۵۵۴۳کد سؤال: 

  ترجمه نشده است.» ک: مانند« /درست است» کُشنده است«معنای  معنا شده است در حالی که به» کُشد می«، »قاتل«: واژۀ ۱گزینۀ   

  باشد. می» ما را پایین آورد«معنای  به» ناأنَزلَ «: واژۀ ۳گزینۀ   

  ».ترین شبیه«است نه » ترین نزدیک«معنای  به» أقرب«: واژۀ ۴گزینۀ   

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۶۵۵۴۹کد سؤال: 

  جمع نیست.» إغربار«واژۀ  ۱در گزینۀ   

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: استدالل * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۸۲۷۴۹کد سؤال: 

  به این عبارت اشاره شده است. ۴که تنها در گزینۀ » شوند! هرگاه فرومایگان به پادشاهی برسند، شایستگان هالک می«ترجمه:   
  ۳۱۳۳۴۸کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

ای اسـت کـه پرتوهـای خورشـید بـر آن  آینه ،سوزاند تا نور و گرما منترش شود، ولی ماه دروژن را میخورشید هامن چراغی است که هی«

شده همراه [تغییر] روزهای  گرداند! حجم پرتوهای منعکس برمیبه زمین در طی یک ماه مرحله  به مرحلهشود و قسمتی از آن را  منعکس می

تواند تاریخ و سال و روز و ماه را بدانـد! هنگـام چـرخش مـاه پیرامـون  تغییر شکل ماه می کند و انسان با این ماه با نظامی دقیق تغییر می

دهـد و  گیـرد، رخ می از جمله: کسوف خورشید کـه هنگـامی کـه مـاه بـین زمـین و خورشـید قـرار می ،دهند های زیادی رخ می زمین، پدیده

  »دریاها! در ومدّ افتد و جزر  فاق میتّ ا ،گیرد خسوف ماه که هنگامی که زمین بین خورشید و ماه قرار می

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: دشوار * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۱۳۳۴۹کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ) خورشید روشنایی و ماه نور است!۱  

  کند! هایی را فقط در خورشید ایجاد می ) چرخش ماه پدیده۲  

  کند! و ماه نور را منعکس می استروشنایی کنندۀ صادر ) خورشید ۳  

  !مربوط استهای ماه در آسامن  ها به شکل ) ماه۴  

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: دشوار * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۱۳۳۵۰کد سؤال: 

  سد (بداند)!ها را از طریق ............... بشنا تواند تعداد سال ترجمه: انسان می  

  ) تغییر یافنت حجم پرتوها همراه روزهای ماه۲  شده توسط ماه ) میزان پرتوهای منعکس۱  

  ) تعداد کسوف و خسوف در یک سال۴  ) تغییر اشکال ماه در روزهای ماه۳  

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۱۳۳۵۱کد سؤال: 

  افتد.) (هنگام چرخش ماه پیرامون زمین اتّفاق می ت حرارت و گرمای خورشید است!علّ  به ) کسوف و خسوف و جزرومدّ ۱  

  گرداند.) (به زمین برمی دهد! ) ماه، نور را طِی مراحلی مختلف بر روی خورشید نرش می۲  

  (خسوف ماه) د!گیر  شود که زمین بین ماه و خورشید قرار می ) کسوف ماه هنگامی ایجاد می۳  

  ت سوزاندن هیدروژن است!علّ  ) فرستادن روشنایی خورشید به۴  
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  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: ساده * حیطه: دانش * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۱۳۳۵۲کد سؤال: 

  مفرد است.» َدَوران: چرخش«  

  )۱(درس  ۱ن قرآن مشخصات سؤال: ساده * حیطه: کاربرد * عربی، زبا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۱۳۳۳۴کد سؤال: 

یاد« ٢در گزینۀ    صـورت مفـرد  ل جملـه بـهاسـت، فعـل اوّ » أفراد«ه به اینکه فاعل با توجّ  ٣در گزینۀ  /جمع است.» َحَفروا«مفرد و فعل » الصَّ

  باشد.  می» ُهنَّ « ، »صدیق«ث بودن اسلوب جمله، ضمیر مّتصل به ه به مؤنّ با توجّ  ۴در گزینۀ  /رود. کار می به

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۲۸۸۵۹۶کد سؤال: 

  بر وزن فاعل » نارص«مفردش  : انصار ۱گزینۀ   

  که بر وزن فاعل نبوده و پاسخ درست است.» نِعمة«مفردش  : أنعم ۲گزینۀ   

  ن فاعل بر وز » شاعر«مفردش  : ُشعراء ۳گزینۀ   

  بر وزن فاعل» زائر«مفردش  : زّوار ۴گزینۀ   

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۱۳۳۳۳کد سؤال: 

  توان توجه کرد :  نکته می ۲این تست به  در حّل   

هـای غیـر انسـان، ضـمیر، اسـم اشـاره، فعـل و...  است. بـرای جمع» تِلک«، »األشجار«و برای » هؤالء«، »البنات«) اسم اشارۀ مناسب برای ۱  

  آید. ث میصورت مفرد مؤنّ  همگی به

  کنیم.  برای انتخاب فعل جمله از فعل مخاطب استفاده می» أیَُّتها العزیزات«ه به ) با توجّ ۲  

  )۲(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۱۵۶۳۳کد سؤال: 

  ها:  صورت صحیح سایر گزینه  

   ۴۵  :۳ ۴گزینۀ    ۱۵  :۸ ۳گزینۀ    ۴۵  :۸ ۲گزینۀ   

  )۱(درس  ۱مشخصات سؤال: متوسط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۵۳۸۹۸کد سؤال: 

  »تَصُدقنَ  ال تَصُدقَن «شکل درست خطا:   

  های مؤنّث در حالت نهی تغییر شکل ندارند. دّقت: جمع  

  

   1 زندگي و دين 2 درس*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -31
  313728كد سؤال: 

  ، تأييد وجود اراده و اختيار در انسان است.)راه را به او نشان داديم يا سپاسگزار خواهد يا ناسپاس انّا هديناه السّبيل ...، ما(پيام آيۀ شريفۀ   
  1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -32

  313767كد سؤال: 
  نسان در قياس با ساير موجودات، اشاره دارد.هاي انسان با حيوانات و گياهان به بحث تنوع استعدادهاي ا دومين تفاوت هدف  
   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -33

  288504كد سؤال: 
ي را از ا ايم و سـرمايه ها خلـق نشـده اين خطر وجود دارد كه در صورت ندانستن هدف، زندگي خود را به اشتباه صرف كارهايي بكنيم كه براي آن  

  دست آوردن مجدد آن وجود دارد. دست دهيم كه امكان به
   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -34

  /جايگزين365467كد سؤال: 
   يارها را در قرآن معين كـرده اسـت. ها بايد از معيار و مالك استفاده كنيم. خداي رحيم اين مع ها و دل بستن به آن براي انتخاب صحيح هدف

  شوند. هاي زندگي به اصلي و فرعي تقسيم مي چنين، هدف  اين
   ها، ريشه در نوع نگاه و انديشۀ انسان دارد. اختالف در هدف  
   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -35

  365463كد سؤال: 
ترين هدف است و مقدم بر همۀ اهـداف اسـت كـه آيـۀ  ها است، كامل ها و زيبايي ن است كه خداوند كه سرچشمۀ همۀ خوبياين بيت بيانگر آ   

  باشد. دربردارندٔه اين مفهوم مي )من كان يريد ثواب الدّنيا ...(شريفۀ 
   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -36

  365460 كد سؤال:
هم،  هاست و در كالم حضرت علي  دار بودن خلقت آن نمايد كه به معناي هدف ها و زمين اشاره مي پيام آيۀ شريفه، به حق بودن آفرينش آسمان  

  شود. نفي بيهودگي در آفرينش ديده مي
   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -37

  363329: كد سؤال
گويند: خداوندا به مـا  بعضي از مردم مي(ماند كه آيۀ شريفۀ  عنوان هدف اصلي برگزيند، از اهداف اخروي باز مي پذير را به اگر كسي اهداف پايان  

  باشد. مؤيد اين مطلب مي )اي ندارند.  در دنيا نيكي عطا كن، ولي در آخرت بهره
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   1دين و زندگي  1 درس* حيطه: كاربرد * خصات سؤال: متوسط مش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -38
  363328كد سؤال: 

گوي ايـن دو  كند بهتر بتوانـد پاسـخ ، اگر هدفي را كه انتخاب مي»طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ويژگي   
  تر است. ويژگي باشد، آن هدف كامل

   1دين و زندگي  1 درسحيطه: كاربرد *  صات سؤال: متوسط *مشخ ▲  1پاسخ: گزينۀ  -39
  363326كد سؤال: 

   سوي هدف حركت به -داري خلقت وجوه اشتراك انسان با ساير موجودات: هدف  
   سمت هدف  نحؤه حركت به -طلبي نهايت بي -استعدادهاي مادي و معنوي -طلبي وجوه افتراق انسان با ساير موجودات: كمال  
   هاي خـاص انسـان و تمـايز او از سـاير موجـودات بـاز  هايي كه به ويژگي هايي وجود دارد. تفاوت ر موجودات، تفاوتميان هدف انسان و ساي

  گردد. مي
   1 زندگي و دين 2 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -40

  315150كد سؤال: 
   هاي غلط و خوب را از بد تشخيص دهيم. حقايق را دريابيم  و مسير درست زندگي را از راه پروردگار به ما نيرويي عنايت كرده تا با آن بينديشيم

  و از جهل و ناداني دور شويم. نام اين توانايي عقل و تفكر است.
   فالهمها فجورها و تقواها(فرمايد:  قرآن در مورد شناخت خير و شناخت بدي مي(  

   1دين و زندگي  2 درسحيطه: كاربرد *  ؤال: متوسط *س مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -41
  313778كد سؤال: 

اه حق به ما خداوند، پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوزي را همراه با كتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پيمودن ر   
  كمك كنند.

   1دين و زندگي  2 درس سط * حيطه: كاربرد *متو : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -42
  313762كد سؤال: 

  خورد. چشم مي به 2ها است كه در آيۀ گزينۀ  علت نفس لوامه، گرايش به نيكي و بيزاري از بدي  
   1 زندگي و دين 2 درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -43

  313744كد سؤال: 
كي روآوريم و از گناه و زشتي بپرهيزيم. از اين روست كه همۀ ما فضائلي مانند صداقت را دوست داريم نتيجۀ اين شناخت آن است تا به خير و ني  

  و از دورويي بيزاريم.
   1 زندگي و دين 1 درس*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -44

  363335كد سؤال: 
   ) ن داشته باشد، پاداش داده خواهد شدهركس آخرت را بخواهد، براي آن تالش كند و ايما(  
    دهيم؛ سـپس  مـي -و به هركس اراده كنيم -، آن مقدار از آن را كه بخواهيمطلبد تنها زندگي زودگذر در دنيا را ميآن كس كه (در آيۀ شريفه

متاع موقت دنيا را بطلبد، (نه اينكـه از  نهاتنتيجۀ اينكه انسان  )دوزخ را براي او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.
  باشد، خواري و سرافكندگي در دوزخ است. دنيا اجتناب نمايد) كه اين خود مصداقي از كارهاي لهو و لغو مي

   1 زندگي و دين 1 درس*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -45
  313755كد سؤال: 

  توان به اهداف فرعي و اصلي در كنار يكديگر برسيم. د كه ميشو  در اين آيه فهميده مي  

 
  )1(درس  1زبان انگليسي *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -46

  314065كد سؤال: 
  ترجمه:  
  :A آن، چه حيواني است؟  
  :B ر است، اما آمريكايي.آن يك شت  
  :A  ،ها در معرض انقراض هستند شنيدم آنعجب.  
  ها در معرض انقراض هستند. شنيدم آنعجب، ) 2    ) واقعاً؟! چطور؟1  
  ) درست است، اما تعدادشان بيشتر خواهد شد.4    ) عجب، ما يكسري برنامه داريم.3  
  )1(درس  1بان انگليسي ز *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  375361كد سؤال: 
  هستند. در حال نابودياي   طور فزاينده ها به خاطر اينترنت بسياري از زبان ترجمه: به  
  ) نجات دادن4  ) خاموش كردن3  ) نابود شدن2  ) نابود كردن1  
  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -48

  314097ؤال: كد س
  هستند تا بيشتر زندگي كنند. توجهو  حفاظتترجمه: حيوانات در معرض خطر نيازمند   

  )1(درس  1زبان انگليسي * كاربرد : حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -49
  296940كد سؤال: 

  ترجمه:  
  Aوحش چه خواهي كرد؟ : در مدت مالقاتت از يك باغ  
  Bانداخت هايي خواهم ت عكس: من از حيوانا.  
  انداختن (عكس)) 4  خاموش كردن (آتش)) 3  شبيه بودن) 2  فكر كردن) 1  
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  )1(درس  1زبان انگليسي *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -50
  314073كد سؤال: 

  است. افزايشترجمه: تعداد افراد در شهرهاي بزرگ رو به   
  ) در حال توضيح4  ) در حال محافظت3  يشا حال افز ) در 2  ) در حال تخريب1  

  )1(درس  1زبان انگليسي : كاربرد * حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  296941كد سؤال: 

  كنند (آسيب بزنند). ويرانها را  ها و دشت ها، درياچه هاي طبيعي حيوانات در جنگل ها نبايستي خانه ترجمه: انسان  
  ) از بين رفتن4  ) مراقبت كردن3  ) شكار كردن2  كردن) ويران 1  
  )1(درس  1زبان انگليسي يطه: دانش * ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52

  354158كد سؤال: 
  بروم به خانه. جاي اينكه بهترجمه: خوب است كه تصميم گرفتم كه اول بيايم اينجا   
  ) هنوز4  جاي اينكه ) به3  ) همچنين2  ) باالخره1  

  315470كد سؤال: 
  )1(درس  1زبان انگليسي * كاربرد : حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -53

  از اين حيوان در ايران وجود دارد. تعداد كميترجمه: چيتاي ايراني يكي از حيوانات در معرض خطر انقراض است. تنها   
  ميزان كمي) 4  مقدار كمي) 3  تعداد زيادي) 2  تعداد كمي) 1  
  )1(درس  1زبان انگليسي * دانش : حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -54

  غربي ايران است. هاي زيبا در شمال مغان كي از مكان دشتترجمه:   
  جنگل) 4  رودخانه) 3  دشت) 2  بيابان) 1  
  ترجمۀCloze Test:  

كنند. مـورد ديگـر ايـن  است كه در اطراف ما زندگي مي معرض انقراضيات در مان، شناخت حيوان  زيست يك روش ساده جهت حفظ محيط
اما بـه  ،اند محتاط باشيم. اين كارها ساده آسيب بزنندها  آيند تا به آن  مان مي است كه بايد دربارٔه شكارچياني كه براي شكار حيوانات به دهكده

  .كنند ميزيادي  كمكطبيعت 
  4پاسخ: گزينۀ  -55

  315472كد سؤال: 
  ) در معرض خطر4  ) شكارشده3  يافته ) كاهش2  ) متحير1  
  1پاسخ: گزينۀ  -56

  315473كد سؤال: 
 ) نجات دادن4  ) از دست دادن3  ) مالقات كردن2  ) آسيب زدن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -57

  315474كد سؤال: 
  ) پيدا كردن4  ) كمك كردن3  ) استفاده كردن2  نابود كردن ،) تخريب كردن1  

  314099كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

و دوستانمان ياد   توانيم به خانواده است كه در اطراف ما هستند. مي شدهن محافظتوحش، شناخت حيواناتِ  هاي حفاظت از حيات يكي از راه
ايـن طريـق، نسـبت بـه  كنند. به مان زندگي مي انگيزي حفاظت كنند كه در نزديكي خانه ها و پرندگان شگفت دهيم كه چگونه از گياهان، ماهي

و محـل  ها آنوحش براي كسب اطالعات خوبي است كه چطور به  هاي ملي حيات تر باشيم. روش ديگر، بازديد از پارك توانيم محتاط طبيعت، مي
  باشد. مناسبتواند  هايشان، مي ها جهت كمك به حيوانات و بچه شان توجه كنيم. همچنين، كار داوطلبانه در اين مكان زندگي

  3پاسخ: گزينۀ  -58
  314100كد سؤال: 

  ؟نيستوحش  يك روشي براي تأمين امنيت حيات ترجمه: كدام  
  ) حفاظت از گياهان و حيوانات2  ) شناخت حيوانات در معرض خطر1  
  ) بازديد از پارك حيات و حش4  شان ) زندگي در اطراف محل زندگي3  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  314101كد سؤال: 
  توانيم از طبيعت مراقبت كنيم؟ ترجمه: چگونه مي  
  مان هاي اطراف ) بازديد از پارك2    وحش ) توجه نكردن به حيات1  
  مان ) حفاظت از گياهان و حيوانات نزديك خانه4    ) انجام ندادن كار داوطلبانه3  

  3پاسخ: گزينۀ  -60
  314102كد سؤال: 

  به چه چيزي اشاره دارد؟» them«، كلمۀ 4ترجمه: در خط   
  وحش هاي ملي حيات ) پارك4  ) حيوانات در معرض خطر3  مان ) دوستان و خانواده2  ها وش) ر 1  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۱ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -61

  426262كد سؤال: 
x ،xصورت  ، اين سه عدد زوج متوالي بهفرض نماييم xاگر اولين عدد زوج را     xو  2    هستند، پس خواهيم داشت: 4

x (x ) (x ) x x x x , x , x                   
902 4 96 3 6 96 3 96 6 3 90 30 2 32 4 343   

  است. 34تر  بنابراين عدد بزرگ  
  )1 ، درس1(فصل  1رياضي و آمار *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62

  426291د سؤال: ك
  گيريم. داريم: در نظر مي xنويسيم. عدد موردنظر را  صورت يك معادله مي ابتدا مسئله را به  

45 2 3 2 5 3 2 2 0 2 4 0 22x x x x x x 
                 

  پاسخ است. 1بنابراين گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -63

  426560كد سؤال: 
xو ثلث آن برابر  x2گيريم. دو برابر اين عدد برابر  در نظر مي xابتدا عدد موردنظر را   

xو سه برابر آن منهاي دو برابر  3 3 اسـت. بنـابراين  2

  باشد: صورت زير مي معادله به

 x x x xx x x x x 
             

3 62 3 2 2 0 0 2 6 0 33 3 3  

  است.  9بنابراين مربع اين عدد برابر   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -64

  427124كد سؤال: 
  چون ترازو در حالت تعادل است، پس مجموع جرم اجسام كفۀ سمت راست با مجموع جرم اجسام كفۀ سمت چپ برابر است. داريم:  

.´Ã¹¨ïÂ¶ Joò 6 nj Hn ýoö »jx x x x x x x x x x x x                
14 3 3 3 8 9 8 8 8 12 2 2 6 3  

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65
  448358كد سؤال: 

  فرض كنيم، خواهيم داشت: xنظر را  اگر عدد مورد  

x x x x     2 23 2 3 2 0   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

  426266كد سؤال: 
x)برابر با  شده  و محيط مستطيل داده x4برابر با  شده  محيط مربع داده   x ) x   2 2 4 هـا  است. مطابق فرض سؤال، مجموع اين محيط 4

  شده است، پس داريم: 28برابر 
x x x x x         4 4 4 28 8 4 28 8 24 3   

حت مربع برابر با بنابراين مسا    3 3   است. 9
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

  426269كد سؤال: 
  نوشت:توان  در نظر بگيريم، در هر روز دو برابر روز قبل توليد داشته است، پس مي xاگر توليد روز اول اين توليدي را   

 روز چهارم  
  

  روز سوم
  

  روز دوم
  

  روز اول
  

x x    7500 15 7500 500 x8   x4  x2  x 
xبنابراين اين توليدي روز دوم      2 2 500   كيلوگرم تخمۀ آفتابگردان توليد كرده است. 1000
  )1 ، درس1(فصل  1* رياضي و آمار  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

  426406كد سؤال: 
0aنكته: اگر    b ،  :0آنگاهa   0ياb    

2اي):  نكته (اتحاد مربع دوجمله   2 22(a b) a ab b      

  صورت زير است: است، پس معادله به x4صورت  و چهار برابر آن به 2xصورت  در نظر بگيريم، مربع عدد به xاگر عدد موردنظر را   
2 2 24 4 4 4 0 2 0 2 0 2x x x x (x ) x x                  

  كند. بنابراين يك عدد وجود دارد كه در شرايط صورت سؤال صدق مي  
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  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69
  426938كد سؤال: 

  در نظر بگيريم، داريم: xنظر را  اگر عدد مورد  

               Á»IvU ¸ÃÎoöx x x x x x x61 5 3 6 2 30 3 2 30 6 362 3  

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -70
  427118كد سؤال: 

  دهيم: را قرار مي 2عدد  xجاي  در معادله به  
2 3 2 1 2 5 1 2 6 3a a a a                

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  427122كد سؤال: 

0axنكته: معادلۀ    b   كه در آنa  وb  اعداد حقيقي وa .مخالف صفر باشد، معادلۀ درجه اول است  
2نكته: معادلۀ    0ax bx c    كه در آنa ،b  وc  اعداد حقيقي وa .مخالف صفر باشد، معادلۀ درجه دوم است  
  پس: ،صفر باشد 2xكات، اگر تساوي داده شده بخواهد معادلۀ درجه اول باشد، بايد ضريب مطابق ن  

1 0 1a a       
  )1 ، درس1(فصل  1ار * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار دشو : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -72

  426389كد سؤال: 
ر مساحت مربع منهاي مساحت مثلث داخل آن است. اين مثلث، طول وترش با مساحت قسمت رنگي براب  

  طول ضلع مربع برابر است. پس طبق رابطۀ فيثاغورس طول اضالع قائم آن برابر است با:
22 2 2 2 2 22 2 2

x xx a a x a a a         

  
  توان نوشت: بنابراين مي  

22 21 27 27
2 4 4 42 2

x x xx ( ) x         

2 2 23 27 3 27 9 34 4
x x x x          

3xتواند منفي باشد، پس  طول ضلع نميچون     .است   
  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73

  /بهبود426796كد سؤال: 

  نويسيم: عبارت كالمي صورت سؤال را به صورت رياضي مي  
220 5(x ) x    

  آوريم: دست مي را به xحل اين معادله، مقدار با   
(x ) x x x (x ) x x             2 2 220 5 20 100 0 10 0 10 0 10   

1برابر با  10معكوس عدد   
  پاسخ است. 2است، پس گزينۀ  10

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74
  /جايگزين426911كد سؤال: 

  بگيريم، داريم:  نظر در xدهيم. اگر سن علي را  ابتدا معادلۀ رياضي مسئلۀ كالمي داده شده را تشكيل مي  
20 3 20 20 3 60 20 60 3 80 2 40x (x ) x x x x x x                

  )1 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75
  426940كد سؤال: 

  كنيم. داريم:  ابتدا هر دو معادله را حل مي  

(1)x x x x( ) x x x x               
2 2 12 61 0 12 1 0 4 6 12 0 10 123 4 3 4 10 5  

(2)( )y y
( ) ( ) ( )

      
  

1 1 1 12 1 12 12 1 2 1 2 1
  

6)، 1بنابراين جواب معادلۀ (  
  باشد.  ) مي2برابر جواب معادلۀ ( 5

  
  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76

  481697ؤال: كد س
  باشد. كنندٔه جاهاي خالي مي كامل 2شده در گزينۀ  موارد مشخص  
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  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -77
  481698كد سؤال: 

كنـد.  توليـد كشـف مي هاي جديدي براي كند يا راه كارآفرين كسي است كه با نوآوري و خطرپذيري محصوالت جديدي توليد و عرضه ميالف)   
ها شجاعتي بـراي شـروع يـك  كند. آن ها دارند كه ديگران فاقد آن هستند يا به ذهنشان خطور نمي كارآفرينان بينشي براي ديدن فرصت

  هاي سودآور تبديل كنند.وكار  كسبهاي خود را به  توانند ايده گذاري جديد دارند كه ديگران فاقد آن هستند و مي سرمايه
وكار خود به تالش و كار زيادي نياز دارند. الزم است كه آگاهي و دانش زيادي براي گرفتن تصميمات  رينان براي زنده نگه داشتن كسبكارآفب)   

گذاري، تبليغات و استخدام نيروي كار داشته باشند. همچنين توان مالي الزم را نيز  مناسب دربارٔه موقعيت شركت، پيشنهاد محصول، قيمت
  ايد داشته باشند.در اين راه ب

  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78
  481699كد سؤال: 

شان كمك وكار  كسبها در  هاي مشابهي دارند كه به آن آفرينان موفق، ويژگي فردي دارد اما كار هاي منحصربه هر فردي يكتاست و ويژگيچه  اگر  
  كند. مي

  دهنده. بين، پرانگيزه، يادگيرنده و سازمان پذير، خوش وآور، ريسكمانند: تيزبين، ن  
  )1 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -79

  481700كد سؤال: 
  بررسي موارد نادرست:  
  شود. وكار مربوط مي و به صاحب يا صاحبان كسبتمام محصول و سود و زيان آن در پايان توليد با عنوان عملكرد توليدكننده معرفي شده  )الف  
  شود. شود با عنوان سود معرفي مي كارگيري عوامل توليد مي تفاوت درآمد و مبالغي كه صرف بهب)   
Cفرمول درست عبارت است از: د)    (Q P) S     

  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -80
  481701كد سؤال: 

   هاي جديد تبديل كردنوكار  كسبفرايندها و يا  ،ها را به محصوالت جديد نوآوري يعني ايده  
   بين اما مطمئن و دلگرم به موفقيت  بيني يعني واقع خوش  
   ند.ها شده باش وكار قبل از اينكه ديگران حتي متوجه آن هاي كسب كارگيري فرصت تيزبيني يعني شناسايي و به  

  )1شخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * اقتصاد (درس م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -81
  481702كد سؤال: 

  ها بايد ساالنه منظور شوند. شود لذا هم درآمد و هم هزينه صورت ساليانه محاسبه مي نكته: عملكرد يك سازمان يا شركت به  
, , ,  1300 100 000 130 000   درآمد توليدكننده د محصول توليد شده در يك سال تعدا قيمت هر واحد محصول  000

, , 120 000 ,(ماه) 000 , 10 000 000   صورت ساالنه هاي توليد به هزينه هاي ماهانه  هزينه  12(ماه) 12
, , , , , ,  130 000 000 120 000 000 10 000   سود درآمد  - ها  هزينه 000

  )1 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82
  481703كد سؤال: 

 كنندگان براي دوري از وضعيت زيان بدون كاهش ميزان توليد توليد

 

 دهند. وري را افزايش مي هاي خود را كاهش داده و بهره هزينه -1
  
  دهند. درآمد خود را افزايش مي -2

  وكار دريافت كند. وان صاحب سرمايۀ فيزيكي توقع دارد بها يا اجارٔه ابزار توليدي خود را از صاحب كسبعن ب) صاحب تراكتور به  
  )1ار * حيطه: استدالل * اقتصاد (درس دشو : سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

  481704كد سؤال: 
هـا و بـروز  يراخالقي و شگردهاي غيرقانوني موجب افزايش قيمتهاي غ كارگيري انواع روش اين توليدكننده صرفاً با هدف افزايش سود خود با به  

كند، زيرا گاهي ابزار و وسـايل  كارگيري وسيلۀ دستيابي به هدف را توجيه نمي زيان به عموم جامعه شده است. قابل ذكر است كه هيچ هدفي به
  باشد. خود عامل ظلم به مردم و انحطاط شخص مي

  )2و  1هاي  درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  دشوار: لسؤا مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84
  481705كد سؤال: 

الف) مفهوم سازمان توليد در واقع پاسخ به اين سؤال ساده است كه مالك محصول يا كاالي نهايي عرضه شده به مشتري كيسـت؟ چنـد نفـر   
  كنند؟ هستند و چگونه عمل مي

را با عدالت تمام دهيد، بر اشيا مردم عيب مگذاريد و حق كسي را ضايع نكنيد و در زمين فساد  اي قوم، پيمانه و وزن(  ۀمعني آي ب) با توجه به  
  است. 4گزينه  »ب«تنها گزينۀ نادرست قسمت  )ايجاد نكنيد.

ت ها مربوط به شخص اوس ها و ريسك وكار كوچك مقياس متعلق به يك شخص است و تمام عوايد، هزينه ج) سازمان توليد شخصي، يك كسب  
  مشاهده است. هاي تخصصي قابل و در همه نوع فعاليتي مانند كشاورزي، صنعت، خدمات و حتي حرفه

  )2ستدالل * اقتصاد (درس ا: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85
  481706كد سؤال: 

  بررسي موارد نادرست:  
ها  وكار در مقابل بدهي مالي در اين نوع وجود دارد، مسئوليت صاحب كسبها نسبتاً اندك هستند. مشكالت تأمين  وكار شخصي هزينه در كسب  

  يابد. و دعاوي نامحدود است. سود كامالً به يك نفر اختصاص مي
وكار برخـي  تر است. در اين نوع كسـب تر آسان هاي مالي بزرگ اندازي نسبتاً آسان است، دسترسي به منابع و سرمايه وكار شراكتي راه در كسب  

ها و دعاوي نامحدود است. در اين  وكار در مقابل بدهي يابد، مسئوليت صاحبان كسب حقوقي افزايش مي ٔهها جهت تنظيم قرارداد و مشاور ههزين
  تر است. دليل توافق شركا سخت گيري به آزادي عمل محدودتر و تصميم ،سازمان
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  )2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86
  483332كد سؤال: 

اندازي چنـين  وكاري متعلق به دو يا چند نفر است كه شريك ناميده شده و هركدام به نسبت سهمشان در سود، سهيم هستند، راه شراكت كسب  
يـك از شـركا در يابد، مسئوليت هر  تر نسبت به كار شخصي افزايش مي وكاري نسبتاً آسان است و دسترسي به منابع مالي و سرمايۀ بزرگ كسب

  وكاري اقدام به تنظيم قرارداد كرد ولي الزامي وجود ندارد. ها محدود است. بهتر است براي چنين كسب اين نوع، نامحدود و آزادي عمل آن
  )2 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87

  483333كد سؤال: 

طور  شود، يعني هريك بايـد بـه ها نمي ها و دعاوي نامحدود است و محدود به سهم آن ليت شركا در برابر بدهيدر فعاليت شراكتي، ميزان مسئو  
هاي مردم را نپردازد، شريك ديگـر  د و بدهينك طور مثال اگر يكي از شركا كالهبرداري مي وكار را بپذيرد. به هاي اين كسب كامل تمام مسئوليت

  گو باشد.  ها بايد پاسخ طور كامل در قبال اين بدهي به
  )2صاد (درس اقت*  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88

  483334كد سؤال: 

ها  ها جهت تنظيم قرارداد و مشاوره حقوقي با وكيل است. البته دقت كنيـد ايـن هزينـه وكار شراكتي افزايش برخي هزينه يكي از معايب كسب  
صورت رسمي در مراجع مربوط ثبت كنند و نكتـۀ ديگـر  كه شركا تصميم بگيرند فعاليت خود را طي يك قرارداد قانوني، به افتند زماني اتفاق مي

  اشتباه گرفت. »شركت«است و نبايد آن را با  »شراكت«وكار، صرفاً نوعي  اين كه اين كسب
  )2 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89

  483335كد سؤال: 

شـود و از طرفـي  هاي عملكـردي بـين شـركا تقسـيم مي گيرد بار مسـئوليت وكار مشاركتي بين دو يا چند شريك شكل مي زماني كه كسب  
يت شود، اما توجه كنيد اين مزيت هرگز مـانع نامحـدود بـودن مسـئول ها مي افزايي توانايي در آن هاي مختلف هريك از شركا باعث هم توانايي

  باشد. ها و دعاوي نمي هريك از شركا در قبال بدهي
  )2: دشوار * حيطه: استدالل * اقتصاد (درس سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -90

  483336كد سؤال: 

  گيري زياد است. گيرنده يك نفر است، بنابراين آزادي عمل و سهولت در تصميم وكار شخصي چون تصميم در كسب  
 )يعني شـراكت(تواند بين چند نفر شراكت صورت گيرد. همچنين در اين نوع از فعاليت  شود و مي شراكتي به دو نفر محدود نميوكار  توجه كنيد كسب  

  يابد. گيرندگان كاهش مي كند، بنابراين آزادي عمل تصميم گيرندگان از يك نفر تجاوز مي وكار شركتي چون تعداد تصميم و همچنين در كسب

  
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91

  /جايگزين362122كد سؤال: 
كنيم. شايد بتوان اين  نظر را در يك نگاه اجمالي بررسي مي ، متن مورد ، خوانش دقيق متن است. ابتدا با آرامش نخستين گام در رويارويي با متن  

  . ناميد» خواني مرحلۀ چشم«مرحله را 
  )1(درس  1ؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي س مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -92

  361914كد سؤال: 
  بررسي قرار بگيرد. ها اين است كه متن از سه ديدگاه زبان، ادبيات و فكر مورد  ترين شيوه ترين و كاربردي يكي از آسان  
  شود. مورد محتواي شعر و افكار شاعر است، پس به ديدگاه فكري مربوط ميدر  شده  بررسي ذكر  
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -93

  362005كد سؤال: 
باره خوانده شود تا درك  ت تمام اثر يكيافتن كاربردهاي تاريخي دستور از نكات برجستۀ قلمرو زباني است و در مرحلۀ خوانش متن نيز الزم اس  

  ارتباط طولي و فهم محتوا دچار اختالل نشود.
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -94

  361987كد سؤال: 
  :اند بندي كرده بندي انواع ادبي، آثار شعري را به چهار نوع تقسيم يونانيان در طبقه  
  ) تعليمي4  ) نمايشي3  ) غنايي2  ) حماسي1  
  )1(درس  1شخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95

  /بهبود361871كد سؤال: 
  باشد. ساير موارد از نكات قلمرو زباني هستند. گيري از تمثيل براي بيان مفهوم از جمله نكات قلمرو ادبي مي بهره  

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4خ: گزينۀ پاس -96
  361686كد سؤال: 

شود. الزم به يادآوري است كه اين مـتن از بـاب اول  ها ديده نمي جمالت متن در بيشتر موارد كوتاه است و همچنين دشواري خاصي در فهم آن  
  هاي كليله و دمنه جمالت در نهايت كوتاهي و سادگي است. كه نسبت به باقي بابكليله و دمنه (برزويۀ طبيب) انتخاب گرديده 

  )1(درس  1توسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي م: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -97
  361819كد سؤال: 

به متن از آغاز تا انجام براي كشف لحن و آهنگ  خواندن دقيق متن، نخستين گام مؤثر در رويارويي با متون است. البته پيش از خوانش نگاهي كلي  
  داستاني دارد. دقت كنيد كه اين شعر تعليمي است، اما تعليمي بودن مربوط به لحن نيست.  - نظر لحن روايي ضروري است. شعر سؤال مورد

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد* حيطه:  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -98
  362088ل: كد سؤا

  كاربرد تاريخي دستور است.» مرده كرد«  
  )1(درس  1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -99

  362137كد سؤال: 
صائب تبريزي در مصراع  طور كه . همان گويند» مثل«، به آن در قلمرو ادبي  مثالي بياورد  هرگاه شاعر سخني بگويد كه براي اثبات اين سخن خود  

داند و براي اثبات اين ادعاي خود در مصراع دوم مثالي آورده است و گفته دانه زمـاني  هاي روزگار مي اول الزمۀ سربلندي را صبر در برابر سختي
  . افتد بايد سنگ آسياب را تحمل نمايد تا ارزش پيدا كند كه در آسياب مي
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  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100
  361831كد سؤال: 

ند، اما در سـاير ك در مصراع اول اين بيت شنونده در انتظار شنيدن ادامۀ سخن است و با خواندن مصراع دوم مقصود شاعر را كامل دريافت مي  
  ها در مصراع اول سخن شاعر تمام شده و شنونده يك كالم كامل را دريافته است. گزينه

  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -101
  365364كد سؤال: 

  است. شود كه ابيات در قالب مثنوي ها معلوم مي از شكل قرار گرفتن قافيه  
  جايگاه قافيه در قالب مثنوي بدين صورت است:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -■  
 

  )1(درس  1ه: كاربرد * علوم و فنون ادبي حيط*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -102
  365367كد سؤال: 

  آمده است. شيخ را گفتند (به شيخ گفتند.)» به«كه در معناي  2جز گزينۀ  نشانۀ مفعولي است به» را«ها حرف  در همۀ گزينه  
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103

  362136كد سؤال: 
  ».فكري«در قلمرو  4و  3ي ها ته است و گزينهبه تحليل پرداخ» زباني«در قلمرو  1مورد   
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104

  /جايگزين363234كد سؤال: 
ند، حال اگر دقت كنيم بيت رسا اي كه بايد توجه كنيم اين است كه كدام ابيات يك مفهوم و معنا را مي  براي تشخيص تناسب معنايي اولين نكته  

است؛ زيرا كه در اين بيت نيز بـر  3ترين گزينه به اين مفهوم، گزينۀ  تأكيد دارد. بنابراين نزديك» گويي تأمّل و تفكر براي رسيدن به سنجيده«بر 
  تأكيد شده است.» انديشۀ قبل از سخن و كوتاه سخن گفتن«
  هاي ديگر: بررسي مفهوم گزينه  
  تحمّل هنگام گرفتاري در عشق : ضرورت1گزينۀ   
  : بيانگر حال دل بودن زبان2گزينۀ   
  : كليد بودن زبان براي گنج دل4گزينۀ   
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل* حيطه:  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105

  436207كد سؤال: 
  اثر تربيت اي   معني عبارت سؤال: سرشت تو پاك است، اما تربيت نشده  
  اثر تربيت  شود كه انسان به فرشته و خاك به آسمان برسد  : تربيت باعث مي2گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اصالح و تربيت نيست. : كسي كه ذاتش بد باشد، قابل4و  1هاي  گزينه  
  : تعادل در آفرينش 3گزينۀ   

  362138كد سؤال: 
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل* حيطه:  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -106

  /بهبود362365كد سؤال: 
  داشتي ندارد، بلندنظر است. از اين جهت كه به عطاي دنيايي افراد چشم هاي خود قانع است و  شخصي كه توضيح او در ابيات آمده است، به داشته  
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد* حيطه:  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107

  362370كد سؤال: 
  ضمير مانند گلبرگ از خنده شكفت. آن مرد روشن  
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل* حيطه:  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -108

  362372كد سؤال: 
  ست.اش قانع ا شود: انسان آزاده به دارايي حكمت و معرفت در اين شعر ديده مي  
  )1(درس  1دبي ا فنون و علوم*  كاربرد* حيطه:  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109

  362373كد سؤال: 
 به يكي يكي را   
  )1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد* حيطه:  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -110

  362374كد سؤال: 
  زياد هستند: مرد، روشن، شادي، گلبرگ، خندان، شكفت ... : واژگان فارسي در اين ابيات1گزينۀ   
  هاي جديدي در زبان فارسي نيستند. ها، تركيب : اين تركيب2گزينۀ   
   كار رفته است كه امروز كاربرد دارد: وارسته، رها. : آزاده در همان معنايي به3گزينۀ   

  
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  ساده: ؤالس مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -111

  363251كد سؤال: 
جامانـده  ترين كتاب تاريخي به ترين و كامل هاي يونان و ايران اختصاص دارد، كهن كتاب تاريخ هرودت كه بخش عمدٔه مطالب آن به شرح جنگ  

  از عصر باستان است.
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  )1(درس  1تاريخ  : ساده * حيطه: كاربرد *سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -112
  363254كد سؤال: 

  تدريج توجه انسان به ثبت و نگارش رويدادهاي عصر خويش جلب شد. هزار سال پيش، به 5پس از اختراع خط در حدود   
  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113

  353794كد سؤال: 
و  دقت اعتبار، ميزان تحقيق، اسناد و منابع از شناسايي پس پژوهشگر مرحله، اين شناسايي منابع است. درمرحلۀ سوم از يك پژوهش تاريخي،   

  كند. مي ارزيابي را ها آن صحت
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -114

  365317كد سؤال: 
  ش از ميالد در يونان باستان آغاز شد.نگاري در مفهوم كامل آن، از قرن پنجم پي تاريخ  
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -115

  314007كد سؤال: 
  شوند: هاي تاريخي از نظر درجۀ اهميت و اعتبار به دو دسته تقسيم مي منابع پژوهش  
  الف) منابع دست اول يا اصلي  
  ب) منابع دست دوم يا فرعي  
  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -116

  314008كد سؤال: 
  هاي علم تاريخ: فوايد و كاربرد  
  الف) منبع شناخت و تفكر  
  گيري از گذشته براي حال و آينده ب) بهره  
  دوستي و هويت ملي  پ) تقويت حس ميهن  
  )1(درس  1* حيطه: كاربرد * تاريخ  سؤال: متوسط مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -117

  314029كد سؤال: 
اي  توجه قرار گيرد؛ مثال موضوع تحقيق تازه باشد و تكراري نباشد. هر پژوهش بايد مسئلۀ تازه براي انتخاب موضوع پژوهش، معيارهايي بايد مورد  

ها، محقق بايـد  اي باشد. عالوه بر اين بايد داراي اثر و فايده را مورد بررسي قرار دهد و حرف و نظر جديدي را ارائه دهد. موضوع تحقيق همچنين
  موضوعي را برگزيند كه منابع و اطالعات كافي در مورد آن موجود باشد. 

  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118
  /بهبود314033كد سؤال: 

شود؛ بلكه همۀ ابعاد فرهنگي، اجتمـاعي،  محدود نمي علم تاريخ صرفاً به توصيف و شرح زندگاني و اقدامات فرمانروايان و امور سياسي و نظامي   
ته هاي زندگي مردمان و جوامع گذشـ هاي نوين تاريخي، تمام جنبه گيرد. به همين دليل در پژوهش جوامع گذشته را دربرمي  اقتصادي، هنري و...

  گيرد. مورد بررسي و مطالعه قرار مي
  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  314036كد سؤال: 
واژٔه تاريخ داراي معاني مختلفي است.گاهي منظور از آن، مجموعۀ حوادث و رويدادهايي است كه يك فرد يا يك جامعه از سر گذرانـده اسـت.   

  به چنين معنايي از تاريخ اشاره دارند.» تاريخ باستان«يا » تاريخ ايران«ي مانند عبارات
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120

  314040كد سؤال: 
  ريخ در يونان باستان داشته است.بر شكوفايي و گسترش علم تا برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه، تأثير مهمي   
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -121

  314041كد سؤال: 
هزار سال قدمت دارد. در اين  4اي به خط كهن مصري است كه بيش از  اي از سنگ نوشته ترين متن تاريخي كه تاكنون كشف شده، تكه قديمي  

  عدادي از فراعنه و برخي حوادث دوران آنان ذكر شده است.سنگ نوشته نام ت
  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -122

  354028كد سؤال: 
 پديد اول، دست ابعمن استفاده از با و رويدادها وقوع از پس ها مدت كه شود مي آثاري گفته و تحقيقات منابع، همۀ فرعي: به يا دوم دست منابع  

  .اند آمده
  ها مربوط به منابع دست اول (اصلي) هستند. ساير گزينه  
  )1 درس( 1 تاريخ*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -123

  314042كد سؤال: 
هـا،  هـا، ذلتّ گيـرد و عزت ميس صورت مياز نظر قرآن، تاريخ بشر و تحوالت آن، بر طبق يك سلسله سنن و نوا«به گفتۀ شهيد استاد مطهري:   

توان تاريخ  ها مي ها و قانون هايي دقيق و منظم دارد و با شناختن آن حساب هاي تاريخي حساب ها و بدبختي ها، خوشبختي ها و شكست موفّقيت
  »گيري كرد. فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم از آن بهره حاضر را تحت

  )1(درس  1اريخ ت*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -124
  /بهبود313999كد سؤال: 

  ها است. هاي فردي و اجتماعي انسان نهادها، جوامع، كشورها و در يك كالم تمدن، پيامد كنش  
  )1 درس( 1 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125

  314006كد سؤال: 
  هاي خاصي هستند. ها و مهارت اي نيست و مورخان براي انجام اين كار، نيازمند روش و تفسير رويدادهاي تاريخي كار ساده تحليل  
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  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -126

  481582كد سؤال: 
  :رستنادهاي  تشريح گزينه  
  انسان و محيط، دو عامل مهم در علم جغرافيا است.) 1  
  آيد. شمار مي هاي بشري به ترين دانش ) علم جغرافيا يكي از قديمي2  
  آيد. وجود مي ) محيط جغرافيايي از تعامل بين محيط طبيعي و محيط انساني به3  
  )1 درس( ايران* جغرافياي  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -127

  481583كد سؤال: 
معني ترسـيم و  به GRAPHYمعني زمين و  به GEOواژٔه جغرافيا، كه براي اولين بار توسط اراتوستن دانشمند يوناني ارائه شد، شامل كلمات   

  توصيف است.
  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -128

  481584كد سؤال: 
نـوع مصـالح  :ولي بررسي تأثير اين رابطه بر مكان و زندگي انسان نظير ،يك اصل هواشناسي است» يابد دما كاهش مي ،با افزايش ارتفاع«اينكه   

  گيرد. شناسي قرار ميوهوا شگري و... در حوزٔه آبهاي گرد  ساختماني، منابع آب، فعاليت اقتصادي، جاذبه
  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -129

  481585كد سؤال: 
كند و جغرافياي اقتصـادي بـه چگـونگي  هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا را مطالعه مي علم اقتصاد توليد، توزيع و مصرف كاالها و خدمات، نظام  

گيـري  چگونه منابع معدني يك ناحيه در شـكل«پردازد فرضاً  ي شان ميهاي مختلف در رابطه با محيط زندگ هاي انساني در مكان معيشت گروه
  »شهرهاي صنعتي تأثير دارد؟

  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -130
  481586كد سؤال: 

ر و فناوري اطالعات و ارتباطات كمك گرفتـه و بـا اسـتفاده از آوري و تجزيه و تحليل اطالعات موردنياز خود از علم آما دان جهت جمع جغرافي  
  دهد. افزارهاي متعدد در زمان كوتاه و با دقت زياد به سؤاالت تحقيق خود پاسخ مي افزار و نرم سخت

  )1(درس  * جغرافياي ايران: متوسط * حيطه: دانش سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -131
  481587كد سؤال: 

هاي  از زيرمجموعـه تاريخيدانش جغرافيا عبارت هستند از: جغرافياي انساني، جغرافياي طبيعي و فنون جغرافيايي. جغرافياي سه شاخۀ اصلي   
  آيد. جغرافياي انساني به حساب مي

  )1(درس  * جغرافياي ايرانه: دانش حيط*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -132
  481588كد سؤال: 

  هاي مورد استفاده در حوزٔه فنون جغرافيايي است دانش علوم فضايي از جملۀ  
  )1 درس( * جغرافياي ايران دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -133

  481589كد سؤال: 
  شود. فاده ميشناسي است شناسي و روان شناسي، انسان هاي علومي مانند جامعه مطالعات مربوط به جغرافياي رفتاري و فرهنگي از يافتهدر   
  )1 درس( * جغرافياي ايران دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -134

  481590كد سؤال: 
  اي دانش جغرافيا هستند. مكان و روابط متقابل انسان و محيط دو مورد از مفاهيم پايه  
  )1(درس  ن* جغرافياي ايرا شخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135

  481591كد سؤال: 
  ساخت باشد.  تواند عوارض طبيعي يا انسان شود كه مي پديده به يك واقعيت يا رويداد جغرافيايي كه محسوس و مشهود شده باشد گفته مي  
  )1(درس  * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -136

  481592كد سؤال: 
  شود.  ها مي صورت جرياني پيوسته در مكان ادامه دارد و سبب تغيير شكل مكان به ها پديده گذاري و تأثيرپذيريروند تأثير   
  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -137

  481593كد سؤال: 
  شود.  نتيجه محيط طبيعي به محيط جغرافيايي تبديل ميزند و در  انسان براي رفع نيازهاي خود به تغيير محيط دست مي  
  )1 درس( * جغرافياي ايران دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -138

  481594كد سؤال: 
  آيد. وجود مي محيط جغرافيايي از تعامل بين محيط طبيعي و محيط انساني به  
  )1 درس( * جغرافياي ايران كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -139

  481595كد سؤال: 
نگري،  دان با ديد تركيبي يا كل شود جغرافي هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب مي گيري محيط چگونگي شكل  

  كند.  كديگر عمل ميموضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با ي
  )1 درس( * جغرافياي ايران دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -140

  481596كد سؤال: 
كمك انسان آمده و سبب شده است كه انسان  (اشتباه دوم) به فناوريهاي اخير،  است. در دهه(اشتباه اول)  متعادلاي  محيط طبيعي، مجموعه  

  ياري بگذارد.در محيط، تأثير بس
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  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -141

  427283كد سؤال: 
  گويند. مي كنشگركند. به انجام دهندٔه كنش،  متمايز مي فعاليت مخلوقات ديگرهاي كنش، آن را از  ويژگي  
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال تمشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -142

  427263كد سؤال: 
  شود. كنش به ارادٔه انسان وابسته است، يعني تا خواست و ارادٔه انسان نباشد، انجام نمي  
  شود. كنش مربوط مي ارادي بودنقرار گرفتن بر سر دوراهي نياز به تصميم گيري دارد؛ پس به ويژگي   
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -143

  427267كد سؤال: 
  دهد. است. انسان با توجه به معناي كنش خود آن را انجام مي معناداركنش انسان، برخالف فعاليت ساير مخلوقات،   
، بوق زدن معنا و مفهومي دارد كـه ايـن 3ت؛ اما در گزينۀ ، تمامي عبارات، يك كنش براي هدف خاصي را مطرح كرده اس4و  2، 1هاي  در گزينه  

  ها متمايز كرده است. گزينه را از ساير گزينه
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -144

  427268كد سؤال: 
هايي مانند ضربان قلب، گـردش خـون، بسـته  شود. فعاليت انجام نميانسان وابسته است؛ يعني تا اراده و خواست انسان نباشد،  ارادٔهكنش به   

  شوند. آگاه چشم در مواجهه با خطر و... كنش محسوب نمي شدن ناخود
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -145

  /امال427295كد سؤال: 
آن است. يعني كنش به آگاهي آدمي وابسته است و در مثال مذكور حسين بـراي آگـاهي از محتـواي بودن  آگاهانههاي كنش،  يكي از ويژگي  

  كتاب و در نتيجه خريد آن به فهرست و مقدمۀ كتاب نگاهي دقيق انداخت.
ش حسين است؛ اما هاي كن دار بودن هم يكي از ويژگي هاي كنش را داراست. در متن سؤال هدف نكته: در بيشتر مواقع يك كنش تمامي ويژگي  

  در اينگونه سؤاالت بايد كامالً دقت شود كه دقيقاً كدام ويژگي كنش، خواسته شده است.
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -146

  428252كد سؤال: 
نيـز  3نگرفته است تا با كنشگر سروكار داشـته باشـيم. در گزينـۀ  كنشي صورت 4و  1هاي  گويند. در گزينه دهندٔه كنش، كنشگر مي به انجام  

  شود.  ترسيدن جزء پيامدهاي غيرارادي كنش انسان است و در نتيجه كنش محسوب نمي
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -147

  427238كد سؤال: 
  كنش انساني  روي  دهساعت پيا تنظيم برنامه و نيم  
  پيامد غيرارادي كنش ها  مناسب بودن لباس  
  پيامد غيرارادي كنش احساس شادي و نشاط   
  پيامد ارادي وابسته به ديگران تحسين همسر   
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148

  427272كد سؤال: 
دليل  هـا بـه دهنـد و از انجـام برخـي كنش هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجـام مي ارد، آدميان كنشدر بسياري از مو   

  كنند. پيامدهاي نامطلوبشان خودداري مي
  عبارت سؤال همين موضوع را مطرح كرده است؛ هر كنشي پيامدي دارد.  
  )1(درس  1شناسي  اربرد * جامعهك: هحيط*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -149

  427478كد سؤال: 
گيرد،  فردي كه مدام وضو مي«و » باز كردن در و پنجره سبب تغيير هواي كالس است«طور مثال  كنش انسان قطعي است. به پيامدهاي غيرارادي  

  هايي از اين نوع پيامدها هستند. ، نمونه»شود. دست و صورتش پاكيزه مي
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2نۀ پاسخ: گزي -150

  427230كد سؤال: 
  دهند. هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي آن انجام مي در بسياري از موارد آدميان كنش  
ها بايد به تمامي پيامدهاي خوب و بد  ۀ صورت سؤال انسانتر است. نسبت به جمل تر و كامل جامع 2باشد، اما گزينۀ  هم درست مي 1نكته: گزينۀ   

  هايشان توجه داشته باشند. كنش
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -151

  /امال427239كد سؤال: 
   هاي خوب  قسمت اول: بازي  كنش انساني  
    قسمت دوم: خوشحالي مردم ايران  قطعي(پيامد غيرارادي(  
   هاي باشگاهي خواهان بازيكنان  قسمت سوم: تيم (احتمالي) پيامد ارادي وابسته به ديگران  

 پيامدهاي كنش انساني
 

  احتمالي ارادي 
قطعي  غيرارادي 
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  )1 درس( 1اسي شن جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -152
  /امال427335كد سؤال: 

دهد و اين يك امر طبيعي است، اما نحؤه نشـان  العمل نشان مي احترامي از خود عكس اشاره به اين دارد كه انسان در مقابل بي شده  عبارت داده  
حتمالي است يعني ممكن اسـت انجـام شود كه ا  محسوب مي پيامدهاي ارادي كنشالعمل به ارادٔه انسان وابسته است. يعني از  دادن اين عكس

  بشود يا نشود.
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -153

  427698كد سؤال: 
  گويند. مي اراديپيامدهاي ها  افراد انساني؛ يعني خود كنشگر يا افراد ديگر وابسته است، به همين دليل به آن ارادٔهبرخي از پيامدهاي كنش، به   
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -154

  427281كد سؤال: 
    است. آگاهيقسمت اول: زماني كه تمامي شرايط مناسب باشد و باز هم فرد نتواند به سؤاالت پاسخ دهد؛ پس مشكل از نداشتن  
   پيدا كردن از نحؤه كاركرد دستگاه است. آگاهيا براي قسمت دوم: رجوع به دفترچۀ راهنم  
  )1 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -155

  427579كد سؤال: 
كـار او اجـازه  يمعنـا، آورد مـيدر كالس، دست خود را باال  آموزي دانش ي؛ مثالً وقتدهند ميكنش خود، آن را انجام  يمعنا با توجه به ها انسان  

  او را دريابد. كنش يمعنابه او پاسخ مناسب بدهد كه  تواند مي يخواستن از معلم است. معلم نيز در صورت

  

  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -156
  364418كد سؤال: 

  سواري ندارد. سواري است، ولي فايدٔه منطق ربطي به فايدٔه يادگيري دوچرخه و كسب مهارت شبيه دوچرخهمنطق از جهت نحؤه يادگيري   
  شود. كارگيري آن باعث پديد آمدن بناي فكري مستحكمي مي اند كه به : منطق را به شاقول بنّايي تشبيه كرده2گزينۀ   
دهند و در مقابل  ان بنزين، سرعت حركت و گرماي موتور را به ما نشان ميهاي كنترلي يك خودرو است كه ميز  : منطق همچون سيستم3گزينۀ   

  شوند. دهند؛ اما باعث حركت خودرو نمي مشكالت به ما هشدار مي
همـراه بيـان  كنند، در علم منطق نيز بـه ها را بيان مي هاي پيشگيري و درمان آن ها و روش : همان گونه كه در علم پزشكي انواع بيماري4گزينۀ   

  كنند. هاي جلوگيري از مغالطات را بيان مي قوانين حاكم بر ذهن، روش
  )1(درس  منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -157

  365385كد سؤال: 
  شماري دارند. همان خطاهاي ذهني هستند و انواع بي» مغالطه«يا » سفسطه«  
حـال ايـن » فالن كـاال را بخريـد.«خواهند مخاطب را به اين نتيجه برسانند كه  ل هستند كه ميهاي تجاري نوعي استدال : اغلب آگهي1گزينۀ   

  تواند با فريب و مغالطه همراه باشد يا نباشد. گيري مي نتيجه
هن وجـود دارنـد و طور طبيعي در ذ  شوند؛ نه ابداع. اين قواعد به مي» آوري و تدوين جمع«ها در علم منطق  : قواعد جلوگيري از مغالطه3گزينۀ   

  كند. ها را رعايت مي ذهن معموالً آن
  خطاي ذهن است و ذهن هميشه در معرض خطا و لغزش قرار دارد؛ چه در فلسفه و چه در زندگي روزمره.» مغالطه: «4گزينۀ   
  )1 درس( منطق*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158

  363308كد سؤال: 
  دهد.  مي هشدار ما به مشكالت يا همان خطاها مقابل هاست و در و دانش علوم ساير خدمت در زاريمنطق، اب دانش  
كند؛ امـا ايـن  هاي نظريِ منطق، فرد را تبديل به متفكر منطقي نمي : يادگيري منطق نيازمند تمرين است و خواندن دستورالعمل2و  1هاي  گزينه  

  نيست.» ابزاري بودن منطق«سخن، معناي 
  كند. ها بررسي مي : منطق كاري به محتواي علوم ديگر ندارد؛ بلكه شكل و روش تفكر را در آن3زينۀ گ  
  )1ه * حيطه: دانش * منطق (درس ساد: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -159

  363311كد سؤال: 
عنوان مثال، پيش از پـرداختن بـه مبحـث  د. بهبراي پرداختن به هريك از دو مبحث تعريف و استدالل، الزم است مباحثي مقدماتي مطرح شون  

  آشنا شويم. » قضيه و اقسام آن«با » استدالل«آشنا شويم و پيش از ورود به مبحث » الفاظ و مفاهيم«الزم است با نكاتي دربارٔه » تعريف«
  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -160

  363310كد سؤال: 
  ها:  ديقتص  
  خورند عابدان نيم سير) 2    حكيمان دير دير خورند) 1  
  ، خورند.جوانان تا طبق بر گيرند) 4    خورند زاهدان سدّ رمق) 3  
شود، پس بهترين راه بـراي تشـخيص  قرينه حذف مي تذكر: براي اينكه چيزي به چيزي نسبت داده شود، نيازمند فعل هستيم؛ اما گاهي فعل به  

  ا، توجه به معنا است؛ بايد ديد چند حكم و قضاوت (يعني محتواي خبري با قابليت صدق و كذب) وجود دارد.ه تعداد تصديق
  توانيد از دانش دستور زبان خود نيز كمك بگيريد و تعداد جمالت خبري را بر اساس آن قواعد بشماريد. ها، مي تذكر: براي تعيين تعداد تصديق  
  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: السؤ  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -161

  365383كد سؤال: 
الزاويه)  ترتيب مستطيل و مثلث قائم اند كه براي تعريف دو تصور مجهول (به در تعريف دوم، دو تصور معلوم» مستطيل«در تعريف اول و » مثلث«  

  شوند. يكار رفته در تعريف درست، جزء معلومات محسوب م اند. مفاهيم به استفاده شده
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  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -162
  364417كد سؤال: 

تي منطق از نظر موضوع، علمي نظري و انتزاعي است و از نظر نحؤه يادگيري و كسب تبحّر، علمي كاربردي و مهارتي است. البته كاربردي و مهار   
  كند. تر است، زيرا با قسمت دوم (الزمۀ تبحّر در منطق) تناسب دارد و علت آن را بيان مي مناسببودن منطق براي پاسخ به اين سوال 

هاي  صورت عملي فراگرفته شود و خواندن دستور العمل سواري كه بايد به براي تبحّر در منطق تمرين و ممارست الزم است مانند آموختن دوچرخه  
). همچنين بايد توجه داشت شناخت همۀ اقسام مغالطات ممكـن نيسـت، زيـرا 1كند (رد گزينۀ  نمي سوار ماهر نظري، فرد را تبديل به دوچرخه

  نيـاز نيسـت  ) و فهـم ارتبـاط منطـق بـا سـاير علـوم هـم لزومـاً بـراي تبحّـر در آن، مـورد2شـمار هسـتند (رد گزينـۀ  خطاهاي ذهن بي
  ).3(رد گزينۀ 

  )1 درس( منطق*  دانش: طهحي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -163
  364416كد سؤال: 

  باشيم. -شمارند كه بي -تأكيد منطق بر آموزش شيؤه درست انديشيدن است تا از اين طريق قادر به تشخيص خطاهاي ذهن  
، اما چـون خطاهـاي كند ها را نيز بيان مي هاي جلوگيري از آن كند و روش بندي مي توجه: منطق خطاهاي ذهني (مغالطات) را هم بررسي و دسته  

توان از همۀ خطاهاي ذهن جلوگيري كرد لذا تأكيد منطق بر آمـوزش شـيؤه  آوري نيستند، با اين كار نمي قابل جمع ها  شمارند و همۀ آن ذهن بي
  درست انديشيدن است.

  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  364430كد سؤال: 

تر عوامـل  تر و دقيـق )، اما با اين حال به خواندن منطق نياز دارد تا سـريع1انديشد (رد گزينۀ  طور طبيعي بر اساس قواعدي مي انسان بهذهن   
مانيم، زيرا منطق علمي كاربردي  هاي منطق از خطاي ذهن مصون نمي لغزش و خطاي ذهن (سفسطه) را تشخيص دهد، اما با صِرف خواندن كتاب

كار بردن قواعـد منطـق  ماند كه در به ). بنابراين كسي از خطاي ذهن مصون مي3حّر در آن به تمرين و ممارست نياز دارد (رد گزينۀ است كه تب
  ).4كارگيري آن تمرين و ممارست كرده باشد (رد گزينۀ  تبحّر داشته باشد و چنين كسي هم بايد منطق خوانده باشد و هم در به

  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  1پاسخ: گزينۀ  -165
  364442كد سؤال: 

ايم؛ پس تصور است نه تصديق. بنـابراين سـخن از واقعيـت چيـزي  در اين عبارت حكم و قضاوتي وجود ندارد و چيزي را به چيزي نسبت نداده  
  گويد. نمي

  )1 درس( قمنط*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -166
  364414كد سؤال: 

بندي و توضـيح  گيري علم منطق كه بـه دسـته كار يابد، با به گيري وزن افزايش مي گيري ترازو دقت تشخيص خطا در اندازه كار طور كه با به همان  
  تفكر تشخيص داد.  توان عوامل لغزش و خطاي ذهن را در فرايند تر مي پردازد، دقيق قواعد ذهن مي

  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1گزينۀ  پاسخ: -167
  364429كد سؤال: 

شود؛ اما آجرها و مواد الزم براي ساختن  كارگيري آن باعث پديد آمدن بناي فكري مستحكمي مي اند كه به منطق را به شاقول بنايي تشبيه كرده  
(منطق)، معيار » قواعد تعريف«منزلۀ نوعي بناي فكري است،  كه به» تصور مجهول«تعريف يك  اين بنا را بايد از علوم ديگر تهيه كرد. بنابراين در

  شوند. ، مواد الزم براي ساختن آن بنا محسوب مي»تصورات معلوم«استحكام بناي فكري و 
  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -168

  365387كد سؤال: 
؛ اين جمله يك تصديق اسـت، »دار وجود ندارد اسب بال«ها لزوماً با امور واقعي سر و كار ندارند. مثالً ممكن است كسي بگويد  تصديق: 1گزينۀ   

  كند كه واقعي نيست. ولي از چيزي صحبت مي
كند كه يا نـوعي فعاليـت  مشخص مي »تعريف«چيستي مفاهيم را ». او رفت«ها ارتباطي به چيستي مفاهيم ندارند؛ مثل  بعضي تصديق: 2گزينۀ   

  ذهني (تفكر) و بخشي از منطق است (معناي مصدري) يا نوعي علم تصوري است (معناي حاصل مصدري).
در اينجـا ». روز، تاريك نيسـت«شود؛ مانند  شود؛ بلكه چيزي از چيزي سلب مي ها، چيزي به چيزي نسبت داده نمي در برخي تصديق: 3گزينۀ   

  سلب شده است.» وزر «از » تاريكي«
دهيم، يعني تصوري را بـه تصـور ديگـري  گوييم در تصديق چيزي را به چيزي نسبت مي هر تصديقي داراي چند تصور است. وقتي مي: 4گزينۀ   

  كنيم. دهيم يا از آن سلب مي نسبت مي
  )1 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -169

  364435كد سؤال: 
). براي اينكه ببينيم استداللشان درست است يا نه بايد از منطق استفاده 3و  2هاي  ها نوعي استدالل هستند نه مغالطه (رد گزينه بيشتر آگهي  

نند كه ها اين است كه مخاطب را به اين نتيجه برسا شود نه با استدالل. هدف از استدالل در آگهي كنيم. معرفي يك محصول با تعريف انجام مي
  ).4(رد گزينۀ » فالن كاال را بخريد!«

  )1 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -170
  363320كد سؤال: 

كاري با واقعيـت داشـتن يـا » تصور«دانيم كه  باشيم. حال از سوي ديگر مي» تصور«دنبال  شوند، پس بايد به معلوم مي» تعريف«با » تصورات«  
  توانيم از چيستي آن سؤال كنيم.  عبارت ديگر، مي داشتن يا ارتباط مفهوم با امور ديگر ندارد. بهن
  : يك تصديق است كه سخن گفتن از مرگ را به هر دسته از مردم نسبت داده است.1گزينۀ   
  نسبت داده است؛ پس تصديق است.» من«را به » تو را زهر شيرين خواندن: «2گزينۀ   
  توانيم بپرسيم آن چيست (يا او كيست)؟ و مي...» آن يار كه «ك تصور است؛ زيرا فقط گفته : ي3گزينۀ   
  : نيامدن آفتاب (تمام نشدن شب) را به تصميم شب نسبت داده است؛ پس تصديق است.4گزينۀ   


