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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
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  است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معناي واژه -1
  غِنا (آوازخواني) -) حديث (ماجرا)2  مفتخر (سربلند) -) عَلَم كردن (سرشناس كردن)1  
  بادي كه از طرف شمال شرقي وزد)صبا ( -) لئيمي (پستي)4    معاش (رزق) -) حقّه (جعبه)3  

  432633كد سؤال: 
  آمده است؟ نادرستمعناي چند واژه  -2

 -جفـا (سـتم) -كيـد (فريـب) -محنت (ناراحتي) -نقض (شكستن) -عداوت (دشمن) -وصلت (پيوستگي) -طرب (شادي) -جبّار (مسلّط)«  
  »سيرت (خوي) -سودايي (عاشق)

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  432373كد سؤال: 

  ............... جز بهشود،  ديده مي» غلط اماليي«در همۀ ابيات  -3
ــيد1 ــان رس ــه ج ــاطي ب ــود حي ــرده ب ــه م ) دل را ك

 

ـــي  ـــا بـــويي از نســـيم م اش در مشـــام رفـــت ت
 

ـــك2 ـــد، از آن ـــده معذورن ـــه آب دي ـــدان ب ) آرزومن
  

فرقــــــت روي عزيــــــزان گريــــــه بســــــيار آورد 
  

ــ3 ــه مخ ــت غصّ ــاه نيس ــس آگ ــب ك ــرّ غي وان) ز س
  

ـــــرم دارد؟  ـــــن ح ـــــرم دل ره در اي ـــــدام مح ك
  

ــت؟4 ــالت چراس ــل وص ــقي مي ــر عاش ــعدي اگ ) س
  

ــود نخاســت  ــه دل دوســت جُســت مصــلحت خ هرك
  

  432431كد سؤال: 
  امالي چند گروه كلمه درست است؟ -4

  »حرص و آز - زيبايي و مالهت - و سرشت طبع - گل و ريهان - تغدير و سرنوشت - عنايت و توجّه - رموز و اصرار - صدّيق و وفادار - بدايت و نهايت«  
  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1  

  432370كد سؤال: 
  ...............  جز بهها وجود دارد،  ر همۀ گزينهد» مسجّع«هاي  واژه -5

  ) دو چيز محال عقل است؛ خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم.1  
  ، صورت حالش بيان كردم.) به سابقۀ معرفتي كه ميان ما بود2  
  ) اسباب معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته.3  
  ) هر كوه كه نه برآوردٔه مهر اوست، هامون است و هر آب كه نه از درياي اوست، خون است.4  

  432365كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي حس و استعاره، ايهام، حسن تعليل«هاي  آرايه -6

ــداختا ــر بگ ــطۀ دوري دلب ــنم از واس ــف) ت  ل
 

ـــه بســـوخت   جـــانم از آتـــش مهـــر رخ جانان
 

ــــو مي ــــن ب) روي ت ــــان روش ــــد جه  كن
 

ــــۀ روز؟  ــــان بهان ــــر جه ــــي ب ــــه نه  چ
 

ــي ــان م ــاع جه ــود ز اوض ــوي بهب ــنوم ج) ب  ش
 

ـــاد صـــبا شـــاد آمـــد   شـــادي آورد گـــل و ب
 

ــــابم ــــزم، ار ي ــــو ري ــــاي ت ــــر پ  د) زي
 

ـــــــۀ روز  ـــــــرق از خزان ـــــــوهر مش  گ
 

  ب -د -ج -) الف4  ب -الف -ج -) د3  ج -ب -الف -) د2  ج -د -الف -) ب1  
  432012كد سؤال: 

  است؟» استعاره«و داراي » ايهام« فاقدكدام بيت  -7
ــه بــوي زلــف تــو دادم دل شكســته بــه بــاد1 ) ب

 

ـــاد  ـــو ب ـــوي ت ـــداي ب ـــزم ف ـــان عزي ـــه ج ـــا ك بي
 

»حـافظ«) گفت و خوش گفت: بـرو خرقـه بسـوزان 2
 

ـــن قلب  ـــارب اي ـــود؟ش ي ـــه ب ـــه آموخت ـــي ز ك ناس
 

گويــد ) ببــين كــه ســيب زنخــدان تــو چــه مي3
 

ـــت  ـــه ماس ـــاده در چ ـــري فت ـــف مص ـــزار يوس ه
 

) در قمار عشـق او هـركس دل و جـان باخـت، بـرد4
 

ــت  ــاد، رس ــد افت ــه بن ــركس ب ــف او ه ــد زل در كمن
 

  479485كد سؤال: 
  است؟ متفاوتدر كدام بيت » ت«نقش ضمير متّصل  -8

ــــا نكوســــت) گــــرت صــــورت حــــا1 ــــد ي ل، ب
  

ـــــــت   ـــــــدير، اوس ـــــــت تق ـــــــدٔه دس نگارن
  

ـــد2 ـــد زن ـــت لگ ـــتي همّ ـــرت ز پس ـــمن گ ) دش
  

ــــد كــــن   ــــت بلن ــــو خــــاك راه او شــــو و همّ ت
  

ــــــند3 ــــــدابيني ببخش ــــــرت چشــــــم خ ) گ
  

ــــــيچ   ــــــي ه ــــــويش نبين ــــــاجزتر از خ كس ع
  

ــــــكلي4 ــــــي از مش ــــــد كس ــــــرت بپرس ) گ
  

ــــــــــــــيش آوري   ــــــــــــــغله پ داوري و مش
  

  479495كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» واژٔه دوتلفّظي«در كدام مصراع  -9

  افتي شيخو  كار مزدِ كارفرما از يهركس )4  ) درون فروماندگان شاد كن3  ) كارگر هركه هست محترمست2  ) روز وصل دوستداران ياد باد1  
  432420كد سؤال: 

  ............... جز بهباشد،   ها همانند حذف آن در عبارت زير مي  در همۀ گزينه» حذف فعل« -10
  »نيكوخو، بهتر هزار بار از نيكورو.«  
  ) الهي، هركه تو را شناسد كار او باريك و هركه تو را نشناسد راه او تاريك.1  
  ) يك چند به ياد تو نازيدم، اينم بس كه صحبت تو را ارزيدم.2  
  ) به حق تو بر خودت كه ما را در سايۀ غرور ننشاني و به عزّ وصال خود رساني.3  
  آتش در دل است و اين بيچاره را آتش در جان، هركس را سروساماني است و اين بيچاره را هيچ نيست.) هركسي را 4  

  431500كد سؤال: 

 ۷ درس یانتها تا ۵ درس از :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -11  22
ـــد1 ـــت پيون ـــر زلف ـــا س ـــم ب ـــت دل ) در ازل بس

 

ــــرود  ــــان ن ــــر پيم ــــد وز س ــــد سرنكش ــــا اب ت
 

ـــه2 ـــركنم ورن ـــه ب ـــل خيم ـــغ اج ـــه تي ـــر ب ) مگ
 

ـــه رســـم و راه مـــن اســـت رميـــدن از  ـــت ن در دول
 

) بــه حســن و خلــق و وفــا كــس بــه يــار مــا نرســد3
 

ـــد  ـــا نرس ـــار م ـــار ك ـــخن انك ـــن س ـــو را در اي ت
 

ــرين نشــناخت4 ــار اگــر رفــت و حــق صــحبت دي ) ي
 

ــــاش  ــــر ح ــــار دگ ــــي ي ــــن ز پ ــــه روم م هللا ك
 

  431918كد سؤال: 
  ابيات كدام گزينه مفهوم يكسان دارند؟ -12

 ه مسـند عـزّت رسـيده اسـتبـ  الف) ز افتـادگي
 

ـــاه را؟  ـــوش، چ ـــه فرام ـــد چگون ـــف كن  يوس
 

 ب) دال چــو غنچــه شــكايت ز كــار بســته مكــن
 

 گشـــا آورد كـــه بـــاد صـــبح نســـيم گره 
 

ــاز از  ج) بي ــهني ــز هم ــه چي ــدم و هم ــس گردي  ك
 

 كــه نيــازم همــه بــر خــالق ســبحان مــن اســت 
 

 خــوري و لــب بــه شــكايت نگشــايي د) خــون مي
 

ــم  ــ ه ــن اي غنچ ــودرد م ــويي ت ــاموش، ت  ۀ خ
 

 ) همان كـه راه نمـوده اسـت توشـه خواهـد داده
 

 مكـــــن مالحظـــــه در راه از پريشـــــاني 
 

  د -ج) 4  ه -الف) 3  د -ب) 2  ه -ج) 1  
  431966كد سؤال: 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -13
 ديشـــا  برســـد را مـــا يرنجـــ طلبـــت در رگـــ

 

 اهـ ابانيب اسـت سـهل ،باشـد حـرم عشـق چون 
 

 

ــه درآينــد و خــالف1 ــه جــنگم ب ) گــو همــه شــهر ب
 

ــت  ــامم نيس ــر از ع ــم خب ــوت خاص ــه در خل ــن ك م
 

ــر ) مي2 ــال و پ ــاروخس را ب ــاران خ ــيل به ــود س ش
 

بــرد مــا بيخــودان را ســوي دوســت رفــتن دل مي 
 

) اي تو را خاري به پا نشكسته كي داني كه چيست؟3
 

ــد  ــر خورن ــر س ــال ب ــير ب ــه شمش ــيراني ك ــان ش ج
 

ــد دهــد دوســت) 4 ــر پن ــد نهــد دشــمن و گ ــر بن گ
 

مشـــتاق گـــل آن نيســـت كـــه از خـــار بنالـــد 
 

  479440كد سؤال: 
  ............... جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -14

ــــذير ــــر و ناپ ــــورت حقي ــــَود ص ــــر ب  گ
 

 چـــون بـــَود خُلقـــش نكـــو، در پـــاش ميـــر 
 

 

معنـــي آمـــدي ) كـــاري اگـــر ز صـــورت بـــي1
 

ـــــود دل مي  بـــــري خَـــــمِ زلـــــفِ بريـــــده راب
 

ــــــــــاه مي2 ــــــــــه ) دلِ آگ ــــــــــد وگرن باي
 

نــــام خــــدا نيســــت گــــدا يــــك لحظــــه بــــي 
 

بـين اي از حُسـن معنـي چشـمِ صـورت ) ندارد بهـره3
 

ــــاني را  ــــدارِ مع ــــد دي ــــه منمايي ــــر آيين ــــه ه ب
 

ــيش نيســت4 ــاهر دو روزي ب ــگ صــورتِ ظ ) آب و رن
 

حُســـن اخـــالق جميـــل از روي زيبـــا بهتـــر اســـت 
 

  479491 كد سؤال:
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» دوام عشقو  كِشي عاشق، فوايد صبوري هاي مادّي، سختي ترجيح عشق بر جذابيت«مفاهيم  -15

 الف) كوه صبرم نرم شد چون موم در دسـت غمـت
 

ــدازانم چــو شــمع  ــا در آب و آتــش عشــقت گ  ت
 

ــن ــد در كف ــق نگنج ــي عاش ــال خّرم  ب) از كم
 

 ويـد كـه دارم بـوي دوسـتگر نسـيمي آيـد و گ 
 

 ج) در وجــودي كــه تــويي كــي رهِ صــحرا گيــرد؟
 

ــرون دارد؟  ــرِ بي ــي س ــويي ك ــه ت ــي ك  در درون
 

 هــا كــه آخــر روزگــار كامي د) صــبر كــن بــر تلخ
 

 گاه نــيش را ســار نــوش ســازد بوســه چشمه 
 

  ب -د -الف -ج) 4  د -ج -الف -ب) 3  ج -الف -د -ب) 2  د -ب -الف -ج) 1  
  479490كد سؤال: 

 
  ِ۱۶-۲۱لّرتجمة أو املفرداِت أو املفهوم (عّین األصّح و األدّق يف األجوبِة ل(:  

  : ستايش تنها از آِن خداست که ...............)هُ الَْحْمُد لِلِه الَّذي َهدانا لِهذا َو ما کُنَّا لَِنْهَتِدَي لَْو ال أَْن َهدانَا اللّ ( -۱۶

 ها] راه نیافته بودیم. کرد، [به این مان منی ها] رهنمون شديم؛ و اگر خدا راهناميی ه این [نعمت) ب۱  
 یابیم. ها] راه منى مان نکند، [به این مان ساخت؛ و اگر خدا راهناميی ها] رهنمون ) به این [نعمت۲  
 یافتیم. ها] راه منى د، [به اینبو  مان نکرده ها] رهنمون ساخت؛ و اگر خدا راهناميی ) ما را به این [نعمت۳  
 یافتيم. ها] راه می باشد، چگونه [به این مان نکرده ها] رهنمون شدیم؛ و اگر خدا راهناميی ) به این [نعمت۴  

  ۲۸۹۱۲۳کد سؤال: 
  »:إنتبهُت عند تفتیش رشطّي املطار، عندي أربعة جوازات و ثالث بطاقات!« -۱۷

  شدم در حالی که چهار گذرنامه و سه بلیط داشتم!وجوی پلیس قطار بیدار  ) هنگام جست۱  
  وجوی پلیس هواپیام آگاه شدم که چهار بلیط و سه گذرنامه دارم! ) هنگام جست۲  
  ) در زمان بازرسی پلیس فرودگاه متوّجه شدم که چهار گذرنامه و سه بلیط دارم!۳  
  سه گذرنامه دارم!ه شدم که چهار بلیط و متوجّ  ،کرد ) وقتی پلیس فرودگاه بازرسی می۴  

  ۳۷۲۲۲۱کد سؤال: 

 
 

  ۴ و ۳ های سدر  :۱ قرآن زبان عربی
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  »:تََعلَُّموا الِْعلَْم و تَواَضعوا لَِمن تََتَعلَّموَن ِمنُه و لَِمن تَُعلِّمونَُه!« -۱۸ 3

  آموزید، تواضع کنید! آموزید و کسی که به او می ) علم بیاموزید و برای کسی که از او می۱  

  دهید، تواضع کنید! گیرید و کسانی که به آنان یاد می یاد می ) دانش یاد بگیرید و برای کسانی که از آنان۲  

  ) علم بیاموزید و برای کسی که از او آموختید و کسی که به او آموختید، فروتنی کنید!۳  

 گیرید، تواضع کنید! دهید و کسی که از او یاد می ) دانش یاد بدهید و برای کسی که به او یاد می۴  
  ۳۵۴۱۱۶کد سؤال: 

حیحَ  عّین -۱۹   :الصَّ

!: اتّحاد اّمت اسالمى در همزیستی مساملت۱   لميِّ   شود! گر می آمیز جلوه ) تَجلّی اتِّحاُد األّمِة اإلسالمیِّة يف التّعایِش السِّ

  جلب کردند! امتحانعزیزم کیفم را در سالن دوست !: اإلمتحاناِجلِبي محفظَتي يف صالة  ي العزیزةصدیقت) ۲  

وا َعَىل ۳     کند! نِقاِط الِخالِف؛ ألنُّه ال ینفع أحداً!: بر موارد مورد اختالف پافشاری نکنید؛ زیرا کسی سود منی ) ال تُِرصّ

امِء بُقّوٍة!: گردباد۴    بعضی چیزها را با قّوت به آسامن کشید! ،) سحَب اإلعصاُر بعض األشیاِء إلی السَّ
  ۳۸۰۹۲۸کد سؤال: 

  أشیُر إِلَْیها ِبَخطٍّ (علی الّرتتیب):  عّین الّرتجمة الّصحیحة لِلکلامت الّتي -۲۰

  !»الُعمالءَو اإلمتناعِ َعِن التَّفرقة و قال: الّذي یَْعَمُل ملصلحة الَعدوِّ َفُهَو ِمن  الّشعوِب نا یَُؤکُِّد َعلی الَوحدِة بیَن قائدکاَن «  

  مزدوران -ها تملّ  -) رهرب۲    کارگران -ها اّمت -) فرمانده۱  

  مزدوران -مردم -) ایستاده۴    عامالن -ها شعبه -) رهرب۳  
  ۳۲۶۴۲۰کد سؤال: 

  )و اعَتصموا ِبَحبِل اللِه َجمیعاً َو ال تََفرَّقوا(ملفهوم اآلیِة الکریمة:  غیر املناسبعّین  -۲۱

ـــ َعلـــی األعـــداِء!۱  ) النَّْمـــُل إذا إْجتََمـــَع إنتَرصَ
  

    

 مناییــــــــــد همکــــــــــاری و اتّحــــــــــاد) ۲
  

 در اعــــــامل نیکــــــو و تقــــــوی ُمــــــدام  
  

 دوســت آن باشــد کــه گیــرد دســت دوســت) ۳
  

ــــــــــــان    حالی و درمانــــــــــــدگی در پریش
  

 ) یَــــــــُد اللــــــــه َمــــــــَع الَجامَعــــــــة!۴
  

    
  ۳۲۶۴۲۲سؤال:  کد

 ۲۲-۲۴( مبا یُناسُب الّنّص  إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أِجب عن األسئلة:(  

َوُل ِمنهـا لُسـهولِة الّتبـادِل التِّجـاريِّ  النُّقوُد وسیلٌة للّتبادِل التِّجارّي و هَي تختلُِف و تتنّوُع ِمن دولةٍ « تغّیـَر ! إلی دولٍة أُخری و یسـتفیُد الـدُّ

ّنـاُس املعـادن (فلـزات) أشکاُل النُّقوِد، َعرب (در طول) الُعصوِر و لَها أشکاٌل مختلفٌة! ابتدأت يف البدایة ِمن تبادِل البضاعِة للبضاعة ثُـمَّ تبـادَل ال

هب و الفضَّ  َوُل األسالیَب الحدیثَة يف الّتبادِل التِّجارّي کالّنقوِد اإللکرتونّیـِة! َسـهَّ الثَّمینة کالذَّ لت النُّقـوُد ة َو أخیراً بالنُّقود الورقیَّة! استخَدَمت الدُّ

تقسـیُمها إلـی األجـزاء َو حملُهـا بسـهولٍة و ات) التَّبادِل التِّجاريِّ بیَن الّناِس! للنُّقوِد خصائُِص منها: یقبلُها کثیٌر ِمن الّناِس و یُمِکُن عملیََّة (عملیّ 

یُن أّوُل دولٍة يف العامِل اسَتخدمت نقوداً ورقیًَّة و يف القرِن الّسابع العشـر املیالديِّ انتقَل  اِسـتخداُم هـذه النُّقـوِد إلـی  یُمِکُن القیاس بسهولٍة! الصِّ

 »قارَِّة أوروبّا!
  ۳۷۷۹۹۲کد سؤال: 

  ............... من النَّصِّ  الیُستنبطُ  -۲۲

َوُل ِمن النُّقوِد يف التّبادِل التِّجارّي يف ما بینهم!۱     ) يف القرِن الحاِرض ظََهرت األسالیُب الحدیثُة يف التّبادِل التِّجارّي!۲  ) اِستفادت الدُّ

هِب! )۳     النُّقوِد تَُسهَُّل العملیّاُت التّجاريّة بیَن الّناِس!) مبساعدِة ۴  ما کاَن ِمن املمکِن يف الزَّمِن القدیِم نقُل النُّقوِد الثَّمینِة کالذَّ
  ۳۷۷۹۹۳کد سؤال: 

  ِمن خصائِص النُّقوِد؟ لیَستأيُّ عبارٍة  -۲۳

  ) َسهَّلَْت عملیّات التّبادِل التِّجارّي!۴  ) قابٌل للقیاِس ِبُسهولة!۳  ) یقدُر الّناُس أن یَحِملَها!۲  ) اِکتشفها أهُل أوروبّا!۱  
  ۳۷۷۹۹۴کد سؤال: 

  : الخطأعیِّن  -۲۴

  املصدر: مبادلة -»مفاعلة«) تبادَل: ِمن باب ۲  املصدر: استخدام -»استفعال«) اِستَخدمت: ِمن باب ۱  

  املصدر: إمکان -»إفعال«) یُمِکُن: ِمن باب ۴  املصدر: اِختالف -»افتعال«) تختلُِف: ِمن باب ۳  
  ۳۷۷۹۹۵کد سؤال: 

 ) ۲۵-۳۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

  يف أيِّ عبارٍة جاء املصدُر؟ -۲۵

  اُس غیمًة!اهرُة کّل سنٍة فیُالِحُظ النّ ) تَحدُث هذه الظّ ۲  ) َهْل تصّدُق أْن تری أسامکاً تَتَساقَُط؟۱  

  ) تعلَِّم اللُّغَة العربیََّة فإنَّها لغة القرآن!۴  عرِّف علی األسامِک!) أرسلوا فریقاً لزیارِة املکاِن و التّ ۳  
  ۳۲۲۶۳۹کد سؤال: 

  أفعالُه من باٍب واحٍد؟  لیستأيُّ جواٍب  -۲۶

  نَْعَرتُِف  -إعتََذرنا -) إشتَِغيل۴  تعرَّفوا -یَتکلّمُ  -) تََخرَّجَ ۳  أنتِقُل  -تَحتَِفلون -) ننتِظرُ ۲  اِنتِرشنَ  -تنَفِتحان -) ینَقطعُ ۱  
  ۳۲۲۶۷۵کد سؤال: 

  فیه حرٌف زائٌد:  لیسإنَْتِخْب ما  -۲۷

  )یّئاتإنَّ الَحَسنات یُْذِهنْبَ السّ () ۲  )ام أنْزَلَْت إلیَّ ِمن َخیٍر فقیرٌ رَبِّ إيّن لِ () ۱  

  )أْحِسْن کاَم أْحَسَن اللُه إلیک() ۴  َحتّٰی أِصَل إلی َهَديف! ي) أْجَعل الُجْهَد نُْصَب عین۳  
  ۳۲۶۴۳۰کد سؤال: 
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  يف األمر:  الخطأعّین  -۲۸  44

  اِْجتَِمعي ) اِْجتََمْعِت ۴  جالِْسنَ  ) تُجالِْسَن ۳  اِْخرِجي ) تُْخرِجیَن ۲  نَزِّلُوا ) نَزَّلْتُم ۱  
  ۳۵۳۳۴۴کد سؤال: 

  عّین عبارًة فیها ِفعالِن مزیداِن: -۲۹

  ) کانَت الُعیُوُب يف الطّائِرِة قد َسبَّبَت ُسقوطَها!۲  ) إبتَِسام للحیاِة یا َولديَّ و تََعلَّام ُدروَسها!۱  

  ) أقْبََل ضیوُف الرَّحٰمِن إلی مطاِر املدینِة لیَرِجعوا إلی بلدِهم!۴  َدعوتَُک و ال تَْجَعلني ِمن املحرومیَن! ) إلهي إيّن إستْغَفرْتَُک و۳  
  ۳۳۷۷۴۹کد سؤال: 

  كَم ِفعالً َمزيداً جاءت يف الِعبارِة الّتاليِة؟  -۳۰

رهم أن الیا تالمیذي األِعزّاء أرجو ِمنکم أن تَستِمعوا جیّداً إلی کالمي، ماذا تَفکّرو «     »رِعوا يف الّسیاقِة!ـیُس َن يف إنذار رشطّي املروِر للّسائقیَن حیَن یُحذِّ

  ) خمسة۴  ) أربعة۳  ) ثالثة۲  ) اِثنان۱  
  ۳۷۷۹۹۹کد سؤال: 

  
  كدام ساحَت آدمي امكان مزين شدن به فضايل اخالقي را دارد و بازتاب اين تزيين چيست؟  -31

  خروج از ظرف زمان و مكان براي رؤيت حوادث گذشته يا آينده -م) جس1  
  خروج از ظرف زمان و مكان براي رؤيت حوادث گذشته يا آينده -) روح2  
  تقريب به درگاه خداوند و مسجود فرشتگان شدن -) جسم3  
  تقريب به درگاه خداوند و مسجود فرشتگان شدن -) روح4  

  413107كد سؤال: 
  باشد؟ يدرست م ير يگ جهيكدام نت ،ميروح از جسم قائل باش دبه تجّر اگر -32

  .است آگاه و زنده شهيهم و رديپذ  ينم ير ييتغ گونه چيه ،روح )1  
  .است زمان ظرف از روح خروج و جان رفتن فرو خواب در انگريب صادقه يها ايرؤ  )2  
  .شد يم يگرگوند  و تحول دچار بارها يزندگ طول در ،بود جسم به وابسته اگر ثابت من )3  
  .برسد ياله درگاه تقرب به تواند يم بداند مسئول شيخو  جسم برابر در را خود انسان اگر )4  

  476934كد سؤال: 
  اگر بخواهيم با تكيه بر ادبيات فاخر ايران، دوساحتي بودن وجود انسان را به تصوير بكشيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟ -33

ــــــاه   )1 ــــــت ظ ــــــالي گويم ــــــديشمث ر بين
 

  كســــي را هســــت جــــامي پــــر عســــل پــــيش 
) بـــــه گفـــــت طفـــــل جســـــتي راه پرهيـــــز2

 

ــــــه گفــــــت انبيــــــا از خــــــواب برخيــــــز    ب
ـــن3 ـــت ت ـــدي داش ـــان بلن ـــاك  ) ج ـــتي خ پس

 

مجتمــــع شــــد خــــاك پســــت و جــــان پــــاك 
 

ـــــاه   )4 ـــــرده آگ ـــــر ك ـــــدين پيمب ـــــو را چن ت
 

ــــر راه  ــــعب ب ــــاري ص ــــود ك ــــد ب ــــه خواه ك
 

  467027كد سؤال: 
  هاي كدام مورد است؟ ترتيب از ويژگي به» رفتن به گذشته و آينده«و » وابسته نبودن به جسم«، »ج از ظرف زمان و مكانخرو« -34

  خواب و رؤيا -»خود«ثابت بودن  -) خواب و رؤيا2  خواب و رؤيا -خواب و رؤيا -»خود«) ثابت بودن 1  
  »خود«ثابت بودن  -خواب و رؤيا -»خود«بودن  ) ثابت4  »خود«ثابت بودن  -»خود«ثابت بودن  -) خواب و رؤيا3  

  406735كد سؤال: 
  اثرگذاري در زندگي آنان شده است؟  عدمها با وجود اينكه معاد را قبول دارند، ولي اين مقبوليت، منتهي به  چرا بعضي از انسان -35

  اند. ز دست دادهاند و شادابي و نشاط و سرزندگي را ا  ) به اين دليل كه دچار يأس و نااميدي شده1  
  هستند. اند و از آخرت غافل رار دادهها فرو رفته و دنيا را معبود و مقصود خود ق ها در هوس ) زيرا آن2  
  اند تا آيندٔه تلخ خود را فراموش كنند. ها خود را به هر كاري سرگرم ساخته ) به اين دليل كه آن3  
  شوند. تر مي گذارند كه سرگردان هايي مي ر راه) زيرا براي تسكين درد خود و فرار از ناراحتي، قدم د4  

  380870كد سؤال: 
  توان در كدام مورد يافت؟ مرگ را مي در موردها  ديدگاه انبياء الهي و پيروان آن -36

  تر براي جسم و روح اوست. ) مرگ، غروبي براي جسم و روح انسان، اما طلوعي درخشان1  
  دهد. شود و آگاهي و حيات خود را از دست مي الشي مي) آدمي با مرگ، دچار تجزيه، تحليل و ت2  
  ) زندگي دنيوي همچون خوابي عميق است و زندگي حقيقي بيدار شدن از اين خواب طوالني است.3  
  كند. ) مرگ همانند پلي است كه آدمي را از يك مرحله هستي يعني دنيا به هستي باالتر يعني آخرت منتقل مي4  

  380868كد سؤال: 
  باشد؟ كدام آيۀ شريفه بيانگر پيامد اعتقاد به معاد مي -37

  )من آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوفٌ عليهم و ال هم يحزنون() 1  
  )و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ و لعبٌ و انّ الدّار اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون() 2  
  )ما لهم بذلك من علمٍ ان هم الّا يظنّون و ما يهلكنا الّا الدّهر و() 3  
  )و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا نموت و نحيا() 4  

  320389كد سؤال: 
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  است؟ برداشت قابل فهيشر   يۀآ  كدام به استناد با عبارت نيا  ماند؛ ينم پاسخ يب انسان اليام از كي چيه متعال، خداوند صفات به توجه با -38 5
  )عليهم خوف فال صالحا وعمل آلخرا ليوما و باهللا آمن من() 2  )ترجعون ال إلينا نّكمأ و عبثا خلقناكم نّماأ فحسبتمأ() 1  
  )الحيوان لهي الدار اآلخرة إنّ و لعب و لهو إلّا لدّنياا لحياةا هذه ما و() 4  )ي األرضف كالمفسدين لصّالحاتا عملوا و آمنوا الّذين نجعل مأ() 3  

  476250كد سؤال: 
تر  شود و راهكار قرآن براي به تصوير كشيدن محسوس تعالي، موجب ايمان قطعي به كدام عبارت شريفه مي اعتقاد به صدق گفتار خداوند باري -39

  قدرت الهي چيست؟
  هايي از زنده شدن مردگان ذكر نمونه -)افحسبتم انّما خلقناكم عبثا() 1  
  مرگ و زندگي در طبيعت اشاره به نظام -)افحسبتم انّما خلقناكم عبثا() 2  
  هايي از زنده شدن مردگان ذكر نمونه - )ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه() 3  
  اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت - )ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه() 4  

  467030كد سؤال: 
  بريم؟ عنوان يكي از داليل انكار معاد پي مي كدام مورد بهوجود  به عدماگر آيات قرآن كريم را مبناي خود قرار دهيم،  -40

  اعتقاد به عدل الهي ) عدم2  ) مست و مغرور نعمات دنيايي بودن1  
  ) مُصِر بودن بر گناهان بزرگ4  ) طلب گناه در تمام عمر بدون ترس از دادگاه قيامت3  

  465266كد سؤال: 
هنگامي كه ما مرديم و استخوان شـديم، آيـا برانگيختـه (گفتند:  عاد در آن گروه از منكران كه ميبنا بر آيات شريفۀ سورٔه واقعه، دليل انكار م -41

  چيست؟ )خواهيم شد؟!
  ) تداوم تجاوزكاري و گناهكاري و تكذيب معاد2  ) مقايسۀ قدرت خداوند با قدرت محدود انسان1  
  ن بزرگ) اصرار ورزيدن بر گناها 4  ) گناه در تمام عمر بدون ترس از قيامت3  

  438809كد سؤال: 
  توان كدام قانون عقلي را استنباط كرد؟ از شعر زير مي -42

 بــــه گفــــت طفــــل جُســــتي راه پرهيــــز
 

ــــز  ــــواب برخي ــــا از خ ــــت انبي ــــه گف  ب
 

  ) دفع خطر احتمالي، جايز است.2  ) استقبال از منفعت حتمي، جايز است.1  
  حتمي، الزم است.) استقبال از منفعت 4    ) دفع خطر احتمالي، الزم است.3  

  401817كد سؤال: 
آيـا (يك از براهين اثبات معاد است و آيۀ شريفۀ  ترتيب در ارتباط با كدام به» آفرينش اوليۀ انسان«و » عملي نبودن مجازات ستمگران در دنيا«مفاهيم  -43

  اشاره دارد؟ ها به كدامين آن )قرار خواهيم داد؟اند با مفسدان در زمين يكسان  ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده ما آن
  دومين -ضرورت -) امكان4  دومين -امكان -) ضرورت3  نخستين -ضرورت -) امكان2  نخستين -امكان -) ضرورت1  

  383958كد سؤال: 
  رساند؟ هاي زير، بيانگر ضرورت معاد است و آن را به اثبات مي يك از گزينه كدام -44

  ) پيدايش نخستين انسان2    در طبيعت ) نظام مرگ و زندگي1  
 ) توجه به ميل به جاودانگي و كسب كماالت نامحدود4  هاي زنده شدن مردگان ) بررسي نمونه3  

  289142كد سؤال: 
  كند؟ ، عليّت كدام گزينه را تبيين مي»شور، نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار براي انسان معتقد به معاد«معلوليت  -45

  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في االرض(پاداش نيست و اعتقاد به مفهوم آيۀ  ز اينكه كارهايش در اين دنيا بي) اطمينان او ا 1  
  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في االرض(دلبستگي او به دنيا و متعلقات آن و اعتقاد به مفهوم آيۀ   ) عدم2  
  پاداش نيست و اهميت تالش براي هموارسازي راه آزادي ديگران، براي او. ان او از اينكه كارهايش در اين دنيا بي) اطمين3  
  دلبستگي او به دنيا و متعلقات آن و اهميت تالش براي هموارسازي راه آزادي ديگران، براي او.  ) عدم4  

  467044كد سؤال: 

  
46- Eating plenty of fruits and vegetables is ............... doing daily exercise. 
 1) healthier 2) the healthiest 3) as healthy as 4) healthy 

  324915كد سؤال: 
47- A: How do you feel today? 

B: I’m ............... than yesterday. 
 1) good 2) better 3) as good as 4) the best 

  324873كد سؤال: 
48- Which one cannot complete the following sentence? 
 “His ideas were ............... the teacher’s.” 
 1) as amazing as 2) worse than 3) the most interesting 4) better than 

  378016كد سؤال: 
49- A: Why did you choose the red car finally, not the green one? 

B: The green car was certainly ............... but it was ............... . 
 1) good – the most expensive 2) better – more expensive 
 3) the best – more expensive 4) good – as expensive as 

  378015كد سؤال: 
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66  50- Blood is a type of ............... that takes important materials to the cells. 
 1) drop 2) liquid 3) detail 4) microbe 

  406757كد سؤال: 
51- His mother was often ............... her husband in front of their daughter. 
 1) increasing 2) wondering 3) defending 4) creating 

  338508ال: كد سؤ
52- White blood cells protect our body ............... microbes. 
 1) against 2) at 3) above 4) without 

  320217كد سؤال: 
53- If you want to be healthy, you need to have more ............... fruit and vegetables.  
 1) difficult 2) ugly 3) real 4) fresh 

  320215كد سؤال: 
54- It’s important to ............... some free time to volunteer work, if you would like to study in a 

Canadian university. 
 1) donate 2) care 3) save 4) take 

  383937كد سؤال: 
 Cloze Test 

There are some strange ...(55)... about our ears. They don’t hear some noises. In every minute, 
our heart beats 72 times to ...(56)... the blood to all organs. The blood moves so fast and makes a lot 
of noise. Our planet also makes a lot of noise when it moves in its ...(57)... . We never hear such 
noises. 

  beat: تپش، تپيدن 
  328096كد سؤال: 

55- 1) facts 2) rings 3) nations 4) cells 
  328097كد سؤال: 

56- 1) defend 2) collect 3) pump 4) protect 
  328098كد سؤال: 

57- 1) plant 2) moon 3) planet 4) orbit 
  328100كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Iran is an amazing country with wonderful people. They all enjoy helping each other when there 
is a problem. One nice way people help each other is donating blood. There are many reasons why 
some people need more blood than the others. Some are sick and their body loses more blood than 
it can make. It means their body cannot make enough red cells. Others are injured in accidents, so 
they need more blood. It is interesting to know that giving blood doesn’t hurt you, and your body 
makes it soon. The only point is that we need to be completely healthy to donate blood. 

  325989كد سؤال: 
58- The word “it” in line 6 refers to ............... . 
 1) body 2) blood 3) problem 4) giving blood 

  325990كد سؤال: 
59- Iranian people are wonderful because they ............... . 
 1) are not interested in helping each other 2) are all healthy 
 3) need more blood than other people 4) like helping each other 

  325991كد سؤال: 
60- According to the passage, some people need more blood because ............... 
 1) their body is healthy.  2) their body can’t make enough red cells. 
 3) they need more white cells. 4) they need to donate blood. 

  325992كد سؤال: 

  

  كدام گزينه بيانگر يك تابع است؟ -61

  1(

   

2 (  3 ( ( , ) , ( , ) , ( , )5 1 5 2 5 3  4 (
x
y 

3 2 3 2
5 10 1 10   

  426377كد سؤال: 

 
 

x

y
1
2
3

3
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  هاي زير يك تابع است؟ از رابطه يك كدام -62 7
  دهد. گذرد، نسبت مي اي كه به هر رود در كشور ايران، نام شهري را كه از آن مي ) رابطه1  
  دهد. اي كه هر مادري را به فرزندش نسبت مي ) رابطه2  
  دهد. ش نسبت مياي كه هر فرد را به اثر انگشت ) رابطه3  
  دهد.  اي كه به هر خانه، شماره تلفن ثابت آن خانه را نسبت مي ) رابطه4  

  426862كد سؤال: 
اگر رابطۀ -63 22 4 3 1 3 2f ( , ) , (a , ) , ( , ) , ( ,a )   ،يك تابع باشدa كدام است؟  

  1 (1  2 (2  3 (2-  4 (4  
  426378كد سؤال: 

1اگر برد تابع  -64
3

xf (x) 
  13برابر 1 5R , , 

   
 

  باشد، دامنۀ اين تابع كدام است؟ 

  1 (, , 
 
 

4 203 5  2 (, , 
 
 

4 28 3 5  3 (, ,   
 

88 4 5  4 (, ,  
 

2 20 5 5   
  426379كد سؤال: 

جواب معادلۀ  -65 
 

 
2 2 1 51 1

x x
x x

 كدام است؟ 

  1 (3-  2( 2  3 (3  4 (2-  
  426361كد سؤال: 

2گوياي ۀ تر معادل كوچكۀ ريش -66 1 3
1 3
x +

x x +



 چقدر است؟  

  5) 4  ) صفر3  -2) 2  -5) 1  
  448453كد سؤال: 

1اگر جواب معادلۀ  -67 3 2
2 2

k
k x k(x )
 

 
  تواند باشد؟ كدام مي kباشد، مقدار  -3برابر  

   3) 4  2) 3  1 )2  ) صفر1  
  424830سؤال: كد 

10در مورد معادلۀ  -68 5 1 13 3
(x )

x x


 
 

  كدام گزينه درست است؟ 

  فقط داراي يك ريشۀ مثبت است.) 2  داراي يك ريشۀ مثبت و يك ريشۀ منفي است.) 1  
  فاقد ريشه است.) 4    فقط داراي يك ريشۀ منفي است.) 3  

  427021كد سؤال: 
اگر رابطۀ  -69 f ( , ) , ( , ) , ( , x ) , (x , ) ,( , x)  21 3 2 3 1 1 4 fتابع باشد، مقدار  5 (   كدام است؟ 5(

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (2-  
  426570كد سؤال: 

2، مقدار رو روبهبا توجه به نمودار  -70 4
2 2

f ( ) f ( )
f ( )



  كدام است؟ 

  1 (1  
  2 (2  
  3 (3  
  ) صفر4  

  426771كد سؤال: 
  ي است؟ برد كدام تابع داراي تعداد اعضاي بيشتر  -71

  1(

   

2 (

  

3 (

  

4 (

  
  427088كد سؤال: 

اگر  -72
2
2

1
1

xf (x)
x





1، حاصل  2f ( ) كدام است؟  

  1 (1  2 (2  3 ( 2  4 (2   
  426482كد سؤال: 

سـاعت انجـام  6دهد. اگر هر دو با هـم كـار كننـد، كـار را در  ساعت زودتر از رضا انجام مي 5براي كاغذ ديواري كردن يك اتاق، علي كار را  -73
  دهد؟ تنهايي كار را در چند ساعت انجام مي دهند. رضا به مي

  1( 15  2 (10  3 (8  4 (16  
  426580كد سؤال: 
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2fدر تابع  -74  88 (x) x x a   1، اگر 2f ( )  1، مقدارf ( ) كدام است؟  
  صفر) 4  3) 3  2) 2  2) 1  

  426403كد سؤال: 
4 آنگاهگرم نمك به اين محلول اضافه كنيم،  100است. اگر  8محلول آب نمك، نسبت وزن آب خالص به وزن نمك خالص، برابر با در يك  -75

وزن  5

  محلول را آب تشكيل خواهد داد. اين محلول قبل از اضافه كردن نمك چند گرم وزن داشته است؟
  1 (400  2 (500  3 (900  4 (1100  

 427029كد سؤال: 

  
  بهترين عبارت كدام است؟ »الگوي اقتصادي«در رابطه با تعريف  -76

هاي پنهان دنياي واقعي تمركز انسان را بر مسائل مختلـف  ظاهر ساده است كه با مشخص كردن بسياري از واقعيت هاي به نمايشي پيچيده از واقعيت) 1  
  دهد. افزايش مي

  كند بسياري از جزئيات دنياي واقعي را رها كرده و تنها بر آنچه اهميت دارد متمركز شويم. نمايشي ساده از يك واقعيت پيچيده است كه كمك مي) 2  
  كند منابع كمياب را نامحدود كند. تمركز دارد و سعي مي حل راهتصويري ساده از يك مشكل اقتصادي است كه تنها بر مسير رسيدن به ) 3  
دهد كه با افزايش تمركز بر مسائل اصلي سعي در حذف مسئلۀ مبادله و دستيابي بـه تمـام  نشان مياي از مسائل مختلف اقتصادي را  تصوير پيچيده) 4  

  ي اقتصادي دارد.ها خواسته
  486514كد سؤال: 

  كامالً درست است؟» الگوي مزر امكانات«هاي زير در رابطه با  چند مورد از عبارت -77
  تواند. تواند توليد كند و آنچه نمي وكار با استفاده از منابع كمياب در دسترس مي مرز امكانات توليد مرزي است بين آنچه يك كسبلف) ا  
  د.كار گير  به صورت كارا و كامل وكار توانسته منابع را به وكاري با انتخاب نقاط روي منحني و نقاط داخل محدودٔه مرز امكانات كسب در هر كسب ب)  
اند و فقط با كاهش سهم يك محصول از منـابع  نقاط خارج از مرز امكانات كه در سمت راست مرز قرار دارند، نقاطي هستند كه محقق نشدهج)   

  موجود و افزودن به سهم كاالي ديگر محقق خواهند شد. 
  تنها يكي از محصوالت منجر شده است. به توليدِ باشد كه نقاط انتهايي مرز امكانات بيانگر ناكارا بودن منابع و عوامل توليد ميد)   
دهد كه براي افزايش ميزان يك محصول بايد با كاهش ميزان توليـد محصـول ديگـر هزينـۀ  ) بررسي نقاط روي منحني مرز امكانات نشان ميه  

  انتخابمان را بپردازيم.
  درست هستند. ه -هاي الف عبارت) 4  درست است. هارت فقط عب) 3  درست هستند. ه -هاي د عبارت) 2  ها درست هستند. عبارت ۀهم) 1  

  486515كد سؤال: 
باشد كه به  مي »نوين كاال«تصوير زير الگوي مرز امكانات شركت فرضي  -78

تومـان  10000توليد دو محصـول ماكـاروني و نوشـابه بـه ارزش يكسـان 
  :پردازد. با توجه به الگو مي

د واحد ماكاروني و چند واحد نوشابه توليـد ترتيب چن به Dدر نقطۀ الف)   
  شده است؟

  كدام است؟ Fبه  Eجايي نقطۀ  گزينۀ درست در رابطه با وضعيت جابهب)   
   در مقايسۀ با هم چه توجيه عقالني دارد؟ Hو  Iج) وضعيت نقطۀ   
  تومان 2,000,000ب)   650 -300الف) ) 1  
ظرفيـت منـابع و امكانـات مندي از حداكثر  بهره  عدمبيانگر  Hج) وضعيت     

  امكان توليد بيشتر از هر محصول است.  عدمبيانگر  Iاست و وضعيت 
  تومان 200ب)   300 -650الف) ) 2  
 Iجويي در منابع و امكانـات اسـت و وضـعيت  بيانگر صرفه Hج) وضعيت     

  ازاندازه از منابع و امكانات است. بيانگر استفادٔه حداكثري و بيش
  تومان 200ب)   650 -300الف) ) 3  
مندي از حداكثر ظرفيـت منـابع و امكانـات  بهره  عدمبيانگر  Hج) وضعيت     

دهنده اسـتفاده بهينـه از منـابع و امكانـات و  نشـان Iاست و وضعيت 
  افزايش شانس رشد اقتصادي است.

  تومان 2,000,000ب)   300 -650الف) ) 4  
ع و امكانات است و مندي از حداقل ظرفيت مناب بيانگر بهره Hج) وضعيت     

  جويي در منابع و امكانات است. بيانگر صرفه Iوضعيت 
  486516كد سؤال: 
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  چرا با افزايش ميزان توليد يك محصول در الگوي مرز امكانات، هر بار بايد هزينۀ فرصت بيشتري بپردازيم؟ زيرا ...............  -79 9
هاي بيشـتري  يابـد بنـابراين بايـد از هزينـه يابد و سطح سود كـاهش مي هاي توليد نيز افزايش مي همتناسب با افزايش حجم توليد هر محصول، هزين) 1  

  پوشي شود. چشم
منظور جبران منافعي كه از دست رفته است، بايد هزينۀ فرصت بيشتري پرداخت شود تا تعادل برقرار شده و شـركت توليـدي امكـان عبـور از مـرز  به) 2  

  امكانات را پيدا كند.
شود هر بار كه  افتد و همين موضوع موجب مي صورت مساوي بين توليدات مختلف اتفاق مي وكاري به تخصيص منابع و امكانات كمياب در هر كسب) 3  

  يابد. يابد متناسب با آن هزينۀ فرصت هم افزايش  ميزان توليد يك محصول افزايش مي
وليدات مختلف يك شركت متفاوت است و با افزايش سطح توليد يـك محصـول هـر بـار سـطح كارگيري منابع و امكانات در دسترس، در ت ميزان به) 4  

  شود. پوشي از مقدار بيشتري كاالي نوع ديگر هزينۀ فرصت بيشتري پرداخته مي مصرف شده و لذا با چشم ،باالتري از منابع
  486517كد سؤال: 

ر است. اگر بخش عمدٔه مشتريان اين شركت متقاضي دوغ باشند، عبارت درست الگوي مرز امكانات توليد براي يك شركت توليدي به شرح زي -80
  گيري منطقي اين توليدكننده كدام است؟ در رابطه با تصميم

  
  فع را نيز خواهد برد.بيشترين منا ،باشد كه از اين طريق عالوه بر رفع نياز بخش عمده مشتريان مي Aبهترين وضعيت توليد براي او نقطۀ ) 1  
  زيرا در اين شرايط هزينۀ فرصت كمتري براي توليدات خود خواهد پرداخت. ،باشد مي Dبهترين وضعيت توليد براي او نقطۀ ) 2  
را نيـز در نظـر باشد چون در اين شرايط عالوه بر رفع نياز مشتريان عمدٔه خود، نياز گروه ديگـر مشـتريان  مي Bبهترين وضعيت توليد براي او نقطۀ ) 3  

  گرفته است.
 باشد. تمام نقاط روي منحني بيانگر استفاده بهينه از منابع و امكانات در جهت رفع نياز مشتريان و كسب حداكثر درآمد مي) 4  

  486518كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -81

  .را با توجه به نقششان معرفي كنيدقتصاد گيرندگان و بازيگران عرصۀ ا ترين تصميم دو گروه از مهمالف)   
  بهترين تعريف براي بازار در كدام عبارت عنوان شده است؟ب)   
  شوند؟ ها با چه عناويني معرفي مي دريافتي خانوارها بابت فروش يا اجارٔه عوامل توليد به بنگاهج)   
  كنندگان محصوالت  عنوان توليد ها به كنندگان كاال و خدمات و بنگاه عنوان مصرف الف) خانوارها به) 1  
  شود. چيز ممكن (اعم از كاال يا خدمات) اطالق ميهر شود كه شامل مجموعه خريداران و فروشندگانِ  ب) بازار به مكان يا محلي گفته مي    
  ج) اجاره، بهره، درآمد     
كنندگان محصوالت و فروشندگان يا  عنوان مصرف وامل توليد و خانوارها بهكنندگان ع كنندگان محصوالت و خريداران يا اجاره عنوان توليد ها به الف) بنگاه) 2  

  دهندگان عوامل توليد اجاره
  شود. جاي ممكن اعم از حضوري يا غيرحضوري، واقعي يا مجازي اطالق ميهر ها در  ب) بازار به مجموعۀ خريداران و فروشندگان و ارتباط بين آن    
  ج) حقوق و دستمزد، اجاره، سود    
كنندگان محصوالتي نظير كـاال و  عنوان توليد وكارها به كنندگان عوامل توليد و كسب عنوان خريداران يا اجاره كنندگان عوامل توليد و كاال به الف) عرضه) 3  

  خدمات
  شود. مي كنندگان به تغييرات اقتصادي در هر فضاي ممكني اطالق كنندگان و مصرف ب) بازار به مجموعۀ تصميمات اقتصادي توليد    
  ج) حقوق، دستمزد، بهره    
كننـدگان بهـاي عوامـل توليـد و  عنوان پرداخت كننـدگان بـه كنندگان بهاي عوامل توليد و خريداران كـاال و توليد عنوان عرضه كنندگان به الف) مصرف) 4  

  كنندگان كاال  تأمين
  شكل ممكن صورت گيرد. ب) بازار مكان فيزيكي است كه در آن معامالت و تبادالت اقتصادي به هر    
  ج) اجاره، دستمزد، بهره    

  486519كد سؤال: 
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  ترتيب: رو به با توجه به تصوير فرضي روبه -82  1010
  صاحبان عوامل توليد كدام گروه هستند؟الف)   
  چه عناويني دارند؟ Eو  A ،G ،C ،Fترتيب مسيرهاي  بهب)   
شـخص در كدام مسير درآمد خانوارها از عرصۀ اقتصاد مج)   

  شده است؟
كنندٔه تبـادل  كدام نيمۀ جريان چرخشي دادوستدها بياند)   

  توليدات است؟
  بهاي كاال و خدمات -ها درآمد بنگاه -كاال و خدمات توليدي -بهاي عوامل توليد -ب) عوامل توليد  الف) خانوارها) 1  
  د) نيمۀ بااليي  Hج) مسير     
  عوامل توليد -قيمت عوامل توليد -كاال و خدمات -اي كاالهاي واسطه -دماتب) بهاي كاال و خ  الف) بازار عوامل توليد) 2  
  د) نيمۀ بااليي  Gج) مسير     
  بهاي كاال و خدمات -ها درآمد بنگاه -كاال و خدمات توليدي -بهاي عوامل توليد -ب) عوامل توليد  ها الف) بنگاه) 3  
  د) نيمۀ پاييني  Hج) مسير     
  عوامل توليد -قيمت عوامل توليد -كاال و خدمات -اي كاالهاي واسطه -ب) بهاي كاال و خدمات  ها الف) خانوارها و بنگاه) 4  
  د) نيمۀ پاييني   Gج) مسير     

  486520كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -83

  اي وجود دارد؟ بين قيمت و مقدار تقاضا براي يك كاال چه رابطهالف)   
  د، شاهد چه وضعيتي در رابطه با ميزان تقاضاي ساير كاالها خواهيم بود؟با افزايش قيمت قنب)   
  )با فرض ثابت بودن قيمت كاال(كاهش درآمد خانوار چه تأثيري در منحني تقاضاي يك كاالي عادي خواهد داشت؟ ج)   
  يابد. ب) ميزان تقاضاي شكر كاهش مي    الف) رابطۀ عكس )1  
  شود. جا مي ت چپ و باالي خود جابهسم ج) مكان هندسي نقطۀ تقاضا به    
  يابد. ب) ميزان تقاضاي شكر افزايش مي    الف) رابطۀ مستقيم) 2  
  شود. جا مي سمت راست و پايين خود جابه ج) مكان هندسي نقطۀ تقاضا به    
  يابد. ب) ميزان تقاضاي شكر افزايش مي    الف) رابطۀ مستقيم) 3  
  شود. جا مي ت خود جابهسمت راس ج) مكان هندسي منحني تقاضا به    
  يابد. ب) ميزان تقاضاي چاي كاهش مي    الف) رابطۀ عكس) 4  
  شود. جا مي سمت چپ خود جابه ج) مكان هندسي منحني تقاضا به    

  486521كد سؤال: 
  باشد؟ كدام منحني بيانگر وضعيت تقاضا براي يك كاالي پست در شرايط افزايش درآمد با وجود ثابت بودن قيمت مي -84

  1(

 
  

2(

 

  3(

   

4(

   
  486522كد سؤال: 

  ترتيب درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد. به -85
ز كاالهاي داخلي و جلوگيري از مصرف بيش از حد يك كاالي خارجي ناگزير است با وضـع ماليـات، هزينـۀ منظور حمايت ا  گاهي دولت بهالف)   

  شود. جا مي سمت چپ خود جابه فرصت اين كاال را افزايش دهد. در اين صورت مكان هندسي منحني تقاضا به
فزايش قيمت كاالي عادي، مكـان هندسـي نقطـۀ عرضـه روي دليل وجود رابطۀ عكس بين قيمت و مقدار عرضه، با ا طبق قانون عرضه و بهب)   

  شود. جا مي سمت چپ خود جابه منحني به
كنندگان مواد غذايي و همچنين با هدف ثابت نگه داشتن قيمـت بـراي حمايـت از خانوارهـا، موجـب  منظور تشويق توليد كاهش ماليات بهج)   

  جا شود. خود جابهسمت راست  شود با افزايش ميزان عرضه منحني عرضه به مي
  كننده و توليدكننده است. درآمد مصرف ،شود ها در بازار مي آنچه موجب هماهنگي ميان رفتار خانوارها و بنگاهد)   
  نادرست -نادرست -درست -درست) 2    درست -نادرست -درست -درست) 1  
  درست -درست -نادرست -نادرست) 4  نادرست -درست -نادرست -نادرست) 3  

  486523كد سؤال: 

 

 

A

B

nHk£¶

SμÃ¤
D

P1

P2 A

B
nHk£¶

SμÃ¤

D

P

nHk£¶

SμÃ¤ D D

A

nHk£¶

SμÃ¤

B

DD

P

R¯¼~d¶ nHpIM

kÃ²¼U ®¶H¼ø nHpIM

IÀï½I«¹MIÀnH¼ºIi

C
F

D
E

G
B

H
A



 

 

صيلي 
سال تح

00
 - 

99
  

آزمون
 

ارزشيابي
 

ت
شرف

پي
 

صيلي
تح

 
مرحل
4 ة

 
(رشتة
 

ت
ادبيا

 و 
علوم
 

ساني)
ان

  

  با توجه به نمودار تعادلي زير به سؤاالت پاسخ دهيد: -86 11
  تومان چقدر است؟ 10,000مازاد يا كمبود عرضه در قيمت الف)   
  تومان چقدر است؟ 14,000مازاد يا كمبود عرضه در قيمت ب)   
  تومان نسبت به وضعيت تعادل چقدر است؟ 15,000مازاد يا كمبود تقاضا در قيمت ج)   
  تومان چند تومان است؟ 13,000درآمد توليدكننده در قيمت د)   
  واحد مازاد عرضه 15ب)   واحد كمبود عرضه 9الف) ) 1  
  هزار تومان 104د)   واحد كمبود تقاضا 9ج)     
  واحد مازاد عرضه 15ب)   واحد كمبود عرضه 9الف) ) 2  
  هزار تومان 195د)   واحد كمبود تقاضا 20ج)     
  واحد كمبود تقاضا 15ب)   د تقاضاواحد مازا 9الف) ) 3  
  هزار تومان 195د)   واحد مازاد تقاضا 20ج)     
  واحد كمبود تقاضا 15ب)   واحد مازاد تقاضا 9الف) ) 4  
  هزار تومان 104د)   واحد مازاد تقاضا 9ج)     

  486524كد سؤال: 
  كند؟ ترين و بهترين تعريف از كاالهاي عمومي را بيان مي كدام عبارت كامل -87

  شود. گذاري و به بازار ارائه مي كاالها و خدماتي كه در زمان ركود و تورم براي بازگرداندن تعادل به بازار توسط دولت قيمت) 1  
  دهد. اي از جمعيت كه زير خط فقر قرار دارند ارائه مي هاي بالعوض و براي جلوگيري از فقر به بخش عمده منظور كمك كاالها و خدماتي كه دولت به) 2  
  ها محروم سازد. تواند ديگري را از مصرف آن شود و كسي نمي زمان استفاده مي طور هم كاالها و خدماتي كه توسط افراد زيادي به) 3  
  ندارند. شود و اتباع خارجي و مهاجرين امتيازي براي برخورداري از اين امكانات كاالها و خدماتي كه با قيمت كم و صرفاً براي افراد يك ملت تأمين مي) 4  

  486525كد سؤال: 
طور غيرقـانوني در كشـور  الت پروتئيني بدون گرفتن مجوزهاي قانوني دولت، با استخدام نيروي كار خارجي كـه بـهيك كارگاه توليد محصو  -88

توانسـته قيمـت ايـن  ،پـردازد اقدام به توليد محصوالت خود كرده و از آنجايي كه قيمت نيروي كار پايين است و ماليات نيز نمي ،فعاليت دارند
  عبارت درست كدام است؟ ،كنندگان كاهش داده و ميزان فروش خود را باال ببرد. در رابطه با اين توضيحات محصوالت را نسبت به ساير توليد

كنندگان را در  اما از طرفـي منـافع مصـرف ،كنندگان شده هاي اقتصادي مانع كار اين توليد عنوان مجري امور قانوني، با وضع قوانين و مجازات دولت به) 1  
  برد. از بين ميصرفه اقتصادي برخورداري از محصول با 

كننـدگان و  جلـوي زيـان سـاير توليد انگتواند با ممانعـت از فعاليـت ايـن توليدكننـد  عنوان ناظر قانوني بر عملكرد دو گروه مهم در بازار مي دولت به) 2  
  .همچنين از بين رفتن حقوق نيروي كار قانوني كشور را بگيرد و نظم و تعادل را به بازار برگرداند

ها از بازار ايـن  هاي ضرر، سعي در خروج آن ها را كاهش داده و با ايجاد زمينه دولت با تعيين ماليات باال براي چنين توليد كنندگاني، سود دريافتي آن) 3  
  كند. محصول مي

ز طريـق صـدور قـوانين كـاهش قيمـت سـاير كنـد و يـا ا  ها مي اقدام به دادن مجوز قانوني بـه ايـن توليـدي ،منظور رعايت حقوق مشتريان دولت به) 4  
  كند تا هماهنگي در بازار ايجاد شود. كنندگان را ناگزير به كاهش قيمت مي توليد

  486526كد سؤال: 
  ...............  جز بهباشد،  همۀ موارد در حيطۀ وظايف اقتصادي دولت مي -89

و در اختيـار همـۀ افـراد  شده توليد يا عرضه ،د، توسط دولتنهمۀ مردم جامعه را دار  زمان براي برخي كاالها و خدمات كه جنبۀ مصارف عمومي و هم) 1  
  گيرد كه حق استفاده براي همه يكسان و برابر باشد. جامعه قرار مي

  دهد. ت را افزايش ميشود و امنيت خريد و فروش و مبادال  هاي بهبود عملكرد بازار، تعريف و اجراي حقوق مالكيت است كه توسط دولت تعريف مي يكي از راه) 2  
منظور ايجاد تعادل در بازار و هماهنگي كامل بين ميزان عرضه و تقاضا اقدام بـه تعيـين قيمـت عمـومي بـراي همـۀ كاالهـا و  دولت در همه حال به) 3  

  نمايد. جلوگيري مي فرايندكنندگان در اين  كنندگان و مصرف كند و از دخالت توليد خدمات مي
كننـدگان و  هـاي الزم و روشـن را بـراي مبـادالت بـين توليد هاي مختلـف وجـود اطالعـات و آگاهي قوانين و مقررات ويژه در زمينـهها با وضع  دولت) 4  

  كنند. كنندگان تضمين مي مصرف
  486527كد سؤال: 

  ترتيب: با توجه به نمودار تعادلي زير به -90
ع بـا فـرض اينكـه مجمـو ،تومان 36,000سود بنگاهي در قيمت الف)   

  هاي آشكار و پنهـان بـراي توليـد هـر واحـد كـاال برابـر هزينه
  چقدر است؟ ،تومان باشد 4,000

  تومان را حساب كنيد. 7000هزينۀ خانوار براي خريد كاال در قيمت ب)   
  تومان 70,000ب)   تومان 160,000الف)  )1  

  تومان 70,000ب)   تومان 40,000الف) ) 2  

  تومان 210,000ب)   تومان 40,000الف) ) 3  

 تومان 210,000ب)   تومان 160,000الف) ) 4  
  486528كد سؤال: 
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1212    
  اند؟ ترتيب زمان نوشته شده هاي ايراني به در كدام گزينه زبان -91

  پهلوي -ميانه -) باستان4  ميانه -نو -) باستان3  نو -دري -) باستان2  دري -پهلوي -) باستان1  
  361775كد سؤال: 

  شعر غنايي با حضور كدام شاعران در قرن چهارم قوّت و استحكام يافت؟ -92
  شهيد بلخي -) رودكي4  رودكي -) فردوسي3  ناصرخسرو -) فردوسي2  ناصرخسرو -) كسايي مروزي1  

  361757كد سؤال: 
  متن زير به معرفي كدام نويسنده پرداخته است؟ -93

به زبان عربي نوشته بود، به فارسـي » تاريخ الُرسل و الملوك«عنوان  تحتجرير طبري آن را  محمدبنوي مأموريت يافت كه تاريخ مفصلي را كه «  
  »دست آورد و بر آن افزود. زمان با ترجمۀ اين كتاب اطالعات ديگري راجع به تاريخ ايران به برگرداند كه هم

  ) ابوالفضل ميبدي4  ) ابوالمعالي نصراهللا منشي3  نوح ساماني ) منصوربن2  ) ابوعلي بلعمي1  
  401604كد سؤال: 

  ؟ اصلي به زبان پارتي دارند ،هر دو ،ها كدام منظومه -94
  ) يادگار زريران و كليله و دمنه2    ) درخت آسوريك و هزارويك شب1  
  يك شب و دگار زريران و هزار ) يا4    ) درخت آسوريك و يادگار زريران3  

  362173كد سؤال: 
  ر است؟عبارت زير معرف كدام اث -95

اي از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع اين كتاب، تاريخ گذشتۀ ايران بود. امروزه فقط چند  دست عده قمري، به 346اين كتاب حدود سال «  
  »ه است.ماند   باقيصفحه از مقدمۀ آن 

  الرسل و الملوك ) تاريخ 4  ) ترجمۀ تفسير طبري3  ) تاريخ بلعمي2  ) شاهنامۀ ابومنصوري1  
  361755ال: كد سؤ

  ؟نيستشعر دورٔه سامانيان و غزنويان درست  در موردكدام گزينه  -96
  ها در شعر اين دوره آغاز گشت. ها و مَثَل پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصّه ) داستان1  
 ) شاعران اين عصر، بيشتر به واقعيت بيروني نظر داشتند تا مسائل دروني و عرفاني.2  
 هاي شعر اين دوره است. تازه و تشبيهات گوناگون از خصيصه هاي ) آوردن تركيب3  
 هاي كسايي و ناصرخسرو آغاز شد. ) شعر حكمي در اين دوره با سروده4  

  375235كد سؤال: 
  توضيح كدام گزينه درست ذكر شده است؟ -97

  نيز پذيرفت. ) فارسي نو: زبان فارسي در اين دوره با پذيرفتن همۀ صداهاي زبان عربي، الفباي آن را1  
 سرايي: در قرن چهارم، با ابداع شاعران بزرگ و رجال دربار در ادب فارسي ايجاد شد. ) مديحه2  
 ) تفسير طبري: اصل آن را به عربي، طبري نوشته و ابوعلي بلعمي آن را به فارسي برگردانده است.3  
 سرود. بود. وي به عربي نيز شعر مي) ابوعلي سينا: در همۀ علوم روزگار خود تبحّر داشت و صاحب تأليف 4  

 406574كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه زبان ميانه يا پهلوي  -98

  است.» ويك شبهزار «و » كليله و دمنه«اين زبان ٔه ماند باقي) از آثار 1  
  شود. هاي پارتي و پهلوي تقسيم مي هاي ايراني ميانه به زبان ) زبان2  
  اند. ها ترجمه شده مانده كه تنها برخي از آن بان پهلوي باقي ) آثار بسياري از ز 3  
  ) آثاري كه به اين زبان تأليف شده، بيشتر آثار ديني زردشتي است. 4  

  380764كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه قرن چهارم و اوايل قرن پنجم  -99

  ) نظم و نثر فارسي در اين دوره شكوفا شد و رونق گرفت.1  
  زمان بود. ) آغاز اين دوره با اوج حاكميت ساسانيان هم2  
  كردند. هاي عربي به فارسي تشويق مي ) پادشاهان ايران مترجمان را به ترجمۀ كتاب3  
  رود. شمار مي به ) اين دوره، عصر انديشۀ استقالل ملي ايران4  

  382584كد سؤال: 
  ؟ندارددر كدام گزينه هجاي كشيده وجود  -100

  ) آسيب4  ) روزگار3  ) دستيار2  نه) مستا1  
  361722كد سؤال: 

  در كدام گزينه آمده است؟» آب«الگوي هجايي كلمۀ  -101
  مصوت بلند مصوت كوتاه  ) صامت 2    صامت مصوت بلند  ) صامت 1  
  صامت ) مصوت كوتاه 4    صامت ) مصوت بلند 3  

  361746كد سؤال: 
  زير صامت است؟ هاي در چند مورد از واژه» ي«واج  -102

  »شبيخون -عصيانگر -باراني -آشنايان -نيرومند«  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  361834كد سؤال: 
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  ترتيب يك هجاي كوتاه و يك هجاي بلند است؟ كدام گزينه به -103 13
  تو -) دو4  يكي -) نو3  گل -) تو2  تو -) سيب1  

  361846كد سؤال: 
  ك واج است؟در كدام گزينه نمايندٔه ي» و«حرف  -104
 ) خودكار4  كار ) جوش3  ) خواهر2  ) خويشتن1  

  422249كد سؤال: 
  در بيت زير چند هجاي كشيده وجود دارد؟ -105

ـــي ـــنج نبين ـــي، گ ـــل نكن ـــج تحم ـــا رن  ت
 

ـــد   ـــدار نباش ـــبح پدي ـــرود، ص ـــب ن ـــا ش ت
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  361850كد سؤال: 

  است؟» صامت صامت  مصوت كوتاه  صامت «هاي كدام گزينه طبق الگوي  واژه -106
  تاج -طلب -چرخ -) مران4  بيمار -خدا -عروس -) آتش3  لطف -پرت -فصل -) مرد2  فقر -الله -شير -) آب1  

  361881كد سؤال: 
  تعداد هجاهاي كدام مصراع بيشتر است؟ -107
  ) كي شود دريا ز پوز سگ نجس2  ) من سرگشته هم از اهل سالمت بودم1  
  ) عاقالن را تا در اين موسم چو خود ديوانه ديد4    كند لم او در و ديوار مي) سيالب ظ3  

  361889كد سؤال: 
  وزن است؟  هم» اگر كاري كني مزدي ستاني«كدام گزينه با مصراع  -108
  ) مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي2    ) اگر پاي در دامن آري چو كوه1  
  و چشمي دارم اندر مهر او) روي 4    ) دال ديدي كه آن فرزانه فرزند3  

  361959كد سؤال: 
هاي  ترتيب با عالمت توان به هجاهاي كدام كلمات را مي -109 ( ) ،( ) ،   (   نشان داد؟ (
  اندوهناك -درد -گو و ) گفت4  كشانكه -دست -) عاشقانه3  خاستگاه -ريگ -) دردمندي2  دلسوز -كتاب -) آتشين1  

  361965كد سؤال: 
  اند؟ وزن هاي كدام گزينه هم با واژه» دستياري -لرزه زمين -دلدار -ترسناك«هاي  واژه -110

  آتش -حاصل -كتاب -صدا ) بي2  باك بي -زندگي -توقع بي -) خاطرات1  
  پاسباني -هغزلوار  -بيگانه -) خاطرات4    پنجره -تصاوير -انساني -بهار ) بي3  

  362084كد سؤال: 

  
  است؟ زير هاي تمدن كدام برجستۀ دستاوردهاي از ترتيب دموتيك به و هيروگليف خط اختراع -111

  مصر -) مصر4  مصر -سومر )3  بابل -اكد )2  بابل -) بابل1  
  372134كد سؤال: 

 يك شيؤه حكومت جمهوري را تجربه كردند؟ مها و اقوام باستاني زير، كدا از ميان تمدن -112
  ) هند4  ) رم3  ) بابل2  ) چين1  

  377898كد سؤال: 
  كردند؟ ها حكومت مي ترتيب بر كدام سرزمين پريكلس و فيليپ دوم به -113
  مقدونيه -آتن) 4  يونان -كِرت) 3  اسپارت -آتن) 2  آتن -مقدونيه) 1  

  319876كد سؤال: 
  ؟شود نمي استفاده زير هاي روش از يك كدام از دارند، قرار ها خاك يا در اعماق درياها و رودخانه زير كه باستاني آثار كشف براي -114
   ها سفرنامه و تاريخي هاي كتاب به رجوع) 2    كربن راديو روش) 1  
   الكترومغناطيسي هاي روش) 4    جغرافيايي اطالعات سيستم) 3  

  296991كد سؤال: 
  ؟نيست ها موزه ردهايكارب وجز  گزينه كدام -115
  ) مطالعه و نمايش آثار باستاني4  باستاني آثار ) مرمت3  ) نگهداري آثار باستاني2  باستاني آثار ) دادوستد1  

  315424كد سؤال: 
  شهر چه بوده است؟ -شهر يا كشور -در تمدن سومر منظور از دولت -116
  همراه روستاهاي پيرامون آن به ت مستقلهر شهر داراي حكوم) 2  همراه تمام شهرهاي آن به يك كشور) 1  
  يك كشور بعالؤه مناطق مرزي آن) 4  شهري كه پايتخت و محل ادارٔه يك كشور بود.) 3  

  375199كد سؤال: 
  كردند؟ معماران مصري از كدام منابع براي ساختن اهرام و ديگر بناها استفاده مي -117
  زاگرسهاي معدني اطراف  سنگ) 2    هاي رسوبي نيل اليه) 1  
  اي و سنگ صابون هاي صخره سنگ كوه) 4    سنگ آهك و سنگ خارا) 3  

  375198كد سؤال: 
  دهد كه اين مردم جزو نخستين ............... بودند. هاي تپۀ چُغاگُالن در شهرستان مهران نشان مي از كاوشآمده  دست بههاي  يافته -118
  كشاورزان گندم و جو) 4  گان ابزار مفرغيسازند ) 3  پرستان يگانه) 2  توليدكنندگان پارچه) 1  

  375194كد سؤال: 
  شامل عقايد كدام قوم در هند باستان است؟» ريگ ودا« -119

  ها ) دراويدي4  ) مهاجران يوناني3  ) بوميان تمدن سند2  ) آرياييان مهاجر به هند1  
  400292كد سؤال: 
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  طور مستقل زندگي كردند؟ ها به ي و مرطوب جنوب هند تا قرنها كدام قوم در نواحي استواي پس از ورود آريايي -120  1414
  ها دراويدي) 4  ها ايالمي) 3  اقوام سامي) 2  ها آشوري) 1  

  319860كد سؤال: 
  است؟ درست گزينه كدام باستان يونان در »مينوسي تمدن« دربارٔه -121

  شد. ريگذا  پايه يونان، به اروپايي و هند اقوام مهاجرت از پس كه است تمدني) 1  
  گرديد. كشف يونان جنوب در كِِرت جزيرٔه در آن آثار كه است كهن تمدني) 2  
  رفتند. مي شمار به تمدن اين شهرهاي -دولت ترين مهم از اسپارت و آتن) 3  
  رفت. بين از شهرها  -دولت بين رقابت و داخلي هاي درگيري نتيجۀ در تمدن اين) 4  

  297501كد سؤال: 
  ن شهروندان رومي به مناصب دولتي چه بود؟شد شرط برگزيده -122
  شركت در ده نبرد) 2    حضور در مجلس سنا) 1  
  تعلق به قبيلۀ امپراتور) 4  داشتن بيشترين رأي از طرف مردم) 3  

  380715كد سؤال: 
  يك از موارد زير، مربوط به اوضاع سياسي و اجتماعي چين در زمان سلسلۀ هان است؟ كدام -123
  ران آيين بودا به چين راه يافت و در كنار آيين كنفوسيوس به حيات خود ادامه داد.الف) در اين دو   
  ب) مالك استخدام افراد در دستگاه دولت، نه ثروت و روابط خانوادگي بلكه بر اساس توانمندي و شايستگي بود.  
  .ج) در زمان اين سلسله، كشاورزي، صنعت، علم و فرهنگ رشد و توسعۀ چشمگيري پيدا كرد  
  هان تكميل شد.  روايي د) ساخت ديوار چين كه پيش از روي كار آمدن سلسلۀ هان آغاز شده بود، در دوران فرمان  
  د -) ج4  د -) الف3  ج -ب -) الف2  د -ج -) ب1  

  383766كد سؤال: 
  تا قبل از تشكيل نخستين امپراتوري در چين، اوضاع سياسي آن سرزمين چگونه بود؟ -124
  رو بود. با تفرقۀ سياسي و يورش پياپي اقوام كوچرو در مرزهاي شمالي روبه ) سرزمين چين1  
  پيروز شده بودند.» ژنگ«دار، بر فرمانروا  ) حاكمان محلي و اشراف زمين2  
  هاي جنوبي چين، كاهنان از قدرت اجرايي و ديني زيادي برخوردار بودند. ) در بخش3  
  م مشترك بودند، يك فرمانرواي مستقل داشتند.) مردماني كه داراي انديشه و آداب و رسو 4  

  377910كد سؤال: 
  كنند؟ درك را گذشته مردمان فرهنگي هنري و فني، هاي پيشرفت سير تا كوشند شناسان از كدام طريق، مي باستان -125
  مختلف هاي زمان رد باستاني بناهاي و آثار ) مقايسۀ2  گذشته جوامع اقتصادي وضعيت و باورها اجتماعي، نظام ) مطالعۀ1  
  جوامع اين باستاني آثار كشف و تاريخي كتب ) مطالعۀ4  يكديگر بر ها آن فرهنگي تأثيرات و گذشته جوامع ) شناسايي روابط3  

  315422كد سؤال: 

  
  است. تر ها متراكم هاي ايران در ............... بيشتر و جمعيت در آن تعداد سكونتگاه -126
  هاي جنوبي ) جلگه4  هاي شمالي ) جلگه3  هاي داخلي ) دشت2  ) مناطق پايكوهي1  

  486340كد سؤال: 
  دهد؟ ارائه مي» كواترنر«را در مورد دورٔه  نادرستيكدام گزينه اطالعات  -127
  هاي ايران در اين دوره شكل نهايي خود را پيدا كرده است. ) ناهمواري1  
  .است شده دوره اين طي ها ناهمواري در زيادي تغييرات باعث ،) عملكرد انسان در محيط2  
  شود. شناسي اطالق مي ) به اوايل دوران سوم زمين3  
  هاي ايران در اين دوره بوده است. ) فرسايش از عوامل مهم تغيير شكل ناهمواري4  

  486341كد سؤال: 
  درستي ذكر شده است؟ ترتيب در كدام گزينه به هاي البرز، به وهترين قلۀ ناحيۀ كوهستاني تالش و مرز اين ناحيه با ك مرتفع -128
  هاي طالقان كوه -داغ ) ماسوله4  منجيل ۀتنگ -) بغروداغ3  هاي طالقان كوه -) بغروداغ2  تنگه منجيل -داغ ) ماسوله1  

  486342كد سؤال: 
  ه كدام نواحي كوهستاني ايران تعلق دارند؟ترتيب ب سليمان به هاي زردكوه و تخت داغ و آالداغ و قله هاي قره كوه رشته -129
  آذربايجان  -البرز -آذربايجان -) تالش2  البرز -زاگرس -خراسان -) آذربايجان1  
  زاگرس -البرز -خراسان -) تالش4  البرز -زاگرس -آذربايجان -) آذربايجان3  

  486343كد سؤال: 
  ؟نداردهاي نواحي كوهستاني ايران مطابقت  كدام گزينه با ويژگي -130
  مركزي وجود دارد  عميقي هاي آن دره در و است جنوب يا و شمال سمت به معموالً ها كوه اين هاي ) دامنه1  
  تالش است  آذربايجان منطقۀ از بيش خزر سمت به ها كوه اين عمومي ) شيب2  
  البرز است  سال ها ميليون طي رسوبي مواد زايي كوه حاصل خوردگي وسيع، چين اين اعظم ) بخش3  
  زاگرس كيلومتر  صدها طول به و موازي هاي دره با مانندي ديواره هاي خوردگي ) چين4  

  486344كد سؤال: 
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 يك از نـواحي كوهسـتاني ايـران هاي كـدام ها يا پديده ترتيب از ويژگي به» هاي گلي چشمه«و » گنبدهاي نمكي«، »هاي نفوذي آذرين توده« -131 15
  آيند؟ شمار مي به

  يشرق جنوبهاي شرق و  كوه-البرز -كوهستاني آذربايجان ۀمنطق )1  
  هاي شمال خراسان كوه-منطقۀ كوهستاني غربي -) منطقۀ كوهستاني مركزي2  
  يشرق جنوبهاي شرق و  كوه-البرز -) منطقۀ كوهستاني آذربايجان3  
  يشرق جنوبهاي شرق و  كوه -منطقۀ كوهستاني غربي -) منطقۀ كوهستاني مركزي4  

  486345سؤال:  كد
  مناسب است؟شده  هاي داده كدام گزينه براي پر كردن جاي خالي در عبارت -132
  اند. شناسي بسيار قديم برجاي مانده هاي زمين ها مانند .............. از دوران الف) برخي از دشت  
  اند. وجود آمده فرسايش به از حاصل مواد انباشت اثر ها مانند ............... بر دشت از ب) بعضي  
  هستند مانند ............... در استان كرمانشاه.ها  زمين شدن هموار و آهكي مواد انحالل حاصل ها دشت از اي ج) پاره  
  دشت ماهي -نهاوند -) لوت4  ارژن -لوت -) كاكان3  دشت ماهي -نهاوند -) كاكان2  ارژن -نهاوند -) لوت1  

  486346كد سؤال: 
  هاي ايران است؟ از عوامل انساني تغيير شكل كدام دسته از ناهمواري» احداث سدهاي متعدد«و » ميان بردن پوشش گياهي كني و از بوته« -133
  ها جلگه -ها ) كوهستان4  ها جلگه -ها ) بيابان3  ها كوهستان -ها ) دشت2  ها دشت -ها ) جلگه1  

  486347كد سؤال: 
  هاي نيمۀ جنوبي كشور اشاره شده است؟ مۀ شمالي كشور و در بخش دوم به جلگههاي ني در كدام گزينه، در بخش اول به جلگه -134
  فارس خليججلگۀ كناره درياي عمان، كنارٔه  -) مازندران، ميناب2    خوزستان، مغان -) گرگان، گيالن1  
  خوزستان، كنارٔه درياي عمان -) گرگان، ميناب4  خوزستان، باهوكالت -رود، مياندوآب ) تلخه3  

  486348كد سؤال: 
  بخش اعظم سرزمين ما از كدام پديدٔه زير تشكيل شده است؟ -135
  ) نواحي مرتفع و كوهستاني2    خوردگي هاي حاصل از چين ) دشت1  
  شناسي هاي دوران قديم زمين ) دشت4    ) كويرهاي داخلي3  

  486349كد سؤال: 
  هاي جديدي از ناهمواري شده است؟ ل شكليك از نواحي كشور طغيان رودها در سه دهۀ اخير موجب تشكي در كدام -136
  ) كوير مركزي ايران2    هاي كوهستاني البرز ) سرزمين1  
  هاي مجاور زاگرس ) سرزمين4  هاي هموار مجاور درياي خزر ) سرزمين3  

  486350كد سؤال: 
  روند؟ شمار مي به» ها جلگه«چه تعداد از عوامل زير از مهمترين علل پيدايش  -137
  ت) مقاومت سنگ  خوردگي پ) چين  ب) انحالل مواد آهكي  فحات زمينالف) حركات ص  
  ح) تراكم آبرفت  جزرومدچ)   هاي دريايي ج) جريان  ث) نوسانات عمومي دريا  
  مورد 2) 4  مورد 3) 3  مورد 4) 2  مورد 5) 1  

  486351كد سؤال: 
  ت بسيار بااليي براي ايران دارد.واسطۀ مجاورت با .............. و ............... اهمي به درياي عمان، -138
  وجود منابع سوخت فسيلي -هاي آزاد ) آب2  وجود سواحل با قابليت دفاعي -) اقيانوس هند1  
  فارس خليجدروازٔه خروجي نفت  -) تنگۀ هرمز4  وجود منابع سوخت فسيلي -فارس خليج) 3  

  486352كد سؤال: 
  نندگان كاالهاي صنعتي و غيرصنعتي تبديل كرده است؟را به كانون توجه صادرك فارس خليجكدام گزينه  -139
  ) نقش ارتباطي ميان سه قارٔه اروپا، آسيا و آفريقا2  ترين منابع گازي جهان ) وجود بزرگ1  
  ) قرارگيري در مركز و قلب ناحيۀ جغرافيايي جهان اسالم4    ) درآمدهاي ناشي از فروش نفت3  

  486353كد سؤال: 
  ليدات كشاورزي ايران مؤثر است؟كدام عامل بر نوع تو -140
  درجۀ عرض شمالي 40تا  25) قرارگيري در 2  ها ) طغيان رودها و گسترش سيالب دشت1  
  فارس خليج) قرارگيري در مجاورت بازار مصرفي 4  فصل سال 4) امكان كشت و برداشت در 3  

  486354كد سؤال: 

  
  دنبال خواهند داشت؟ چه پيامدهايي بهترتيب عبارات زير  به -141

   هاي بعد انتقال فرهنگ توسط جهان اجتماعي به نسل  
   توانمندي در حفظ فرهنگ و انتقال آن به نسل بعد  عدم  
 محدود شدن جهان اجتماعي -) گسترش فرهنگ1  
  فروريزي يا دگرگوني جهان اجتماعي -) تداوم جهان اجتماعي2  
 كاهش گسترٔه جهان اجتماعي -ي) افزايش گسترٔه اجتماع3  
  هاي عميق جهان اجتماعي حذف اليه -) گسترش نهادهاي اجتماعي4  

  427493كد سؤال: 
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  ها، به چه معنا است؟ اعتباري بودن جهان اجتماعي و نظم آن در مقابل تكويني بودن عضويت موجودات زنده و نظم آن -142  1616
  گيرد. ها شكل مي ) يعني با آگاهي و ارادٔه انسان1  
  ) يعني جنس آگاهي در جهان اجتماعي فردي و خصوصي است.2  
  شوند. ها متناسب با نقش اجتماعي از حقوق و تكاليفي برخوردار مي ) يعني انسان3  
  ) يعني نوع آگاهي مشترك و عمومي، مالك ارتباطات اجتماعي است.4  

  427495كد سؤال: 
  هاي آشنا، به سؤاالت زير پاسخ دهيد: با پديده هاي ناشناخته در ارتباط با مقايسۀ پديده -143
   شود؟ ها با چه هدفي انجام مي اين مقايسه 
   شود؟ چيزهايي آشكار مي ها چه در اين مقايسه 
   »در شعر سعدي، مقايسۀ چه چيزهايي است؟» آدم اعضاي يك پيكرند بني  
  هاي اجتماعي با جهان اجتماعي  هپديد  -ها نقاط ضعف و قوت پديده -) بهتر شناختن جهان اجتماعي1  
 جهان اجتماعي با موجودات زنده  -ها هاي پديده ها و تفاوت شباهت -) بهتر شناختن جهان اجتماعي2  
 هاي اجتماعي با جهان اجتماعي پديده -ها نقاط ضعف و قوت پديده -هاي ناشناخته ) شناخت پديده3  
 جهان اجتماعي با موجودات زنده -ها هاي پديده تها و تفاو  شباهت -هاي ناشناخته ) شناخت پديده4  

  427582كد سؤال: 
  دهد؟ كدام گزينه نمودار زير را نشان مي -144
  »جهان اجتماعي جهان طبيعي «  
  ها است. زده و نابخردانۀ انسان زيست نتيجۀ كارهاي شتاب ) آلودگي محيط1  
  أثير بگذارد.ها ت تواند بر زندگي انسان ) شناخت فلزات و ستارگان مي2  
  شوند. كنند وارد جهان اجتماعي مي ها پيدا مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان  به سالي ) زلزله و خشك3  
  دهد. هاي زندگي آدميان را تغيير مي ) شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبيعي، آرمان4  

  427947كد سؤال: 
  اجتماعي به خرد و كالن در كدام گزينه آمده است؟هاي  بندي پديده دو فايدٔه اصلي تقسيم -145
  هاي اجتماعي خرد و كالن  ترسيم طيفي از پديده -هاي اجتماعي خرد و كالن ) شناخت پديده1  
  هاي اجتماعي  فهم ميزان اثرپذيري از پديده -هاي اجتماعي ) فهم ميزان اثرگذاري بر پديده2  
  هاي اجتماعي خرد و كالن شناخت پديده -س اندازه و دامنهبندي اجزاي جهان اجتماعي بر اسا ) تقسيم3  
  هاي اجتماعي فهم ميزان اثرگذاري بر پديده -هاي اجتماعي خرد و كالن ) ترسيم طيفي از پديده4  

  427319كد سؤال: 
هاي جهان اجتماعي، جدول زير را كامل  ترتيب كدام گزينه در ارتباط با اليه به -146

  كند؟ مي
  هاي عميق  اليه -هاي عميق اليه -هاي سطحي ) اليه1  
 هاي سطحي اليه -هاي سطحي اليه -هاي عميق ) اليه2  
 هاي سطحي  اليه -هاي عميق اليه -هاي سطحي ) اليه3  
 هاي عميق اليه -هاي سطحي اليه -يقهاي عم ) اليه4  

  427585كد سؤال: 
  شود؟ كاركرد اصلي نهادهاي اجتماعي چيست؟ تغيير در هنجارها و نمادها در چه حالتي موجب تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي مي -147
 جتماعي در ارتباط با يكديگرهاي جهان ا  در نظر گرفتن اجزاي اليه -هاي عميق منجر شود ) زماني كه به تغيير در اليه1  
 هاي جهان اجتماعي در ارتباط با يكديگر در نظر گرفتن اجزاي اليه -كننده بر جهان اجتماعي داشته باشند ) هنگامي كه تأثير تعيين2  
 تأمين نيازهاي جهان اجتماعي و افراد -هاي عميق منجر شود ) زماني كه به تغيير در اليه3  
 تأمين نيازهاي جهان اجتماعي و افراد -كننده بر جهان اجتماعي داشته باشند ين) هنگامي كه تأثير تعي4  

  427559كد سؤال: 
  ترتيب هر عبارت به كدام بخش از نمودار اشاره دارد؟ به -148
   تيم ملي فوتبال ايران  
   دهكده  
   التحصيلي تصور دانشجو از جشن فارغ  
 الف  -ج -) ب1  
  د -ب -) الف2  
  لفا -د -) ب3  
  ج -د -) الف4  

  427640كد سؤال: 
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  است؟ نادرستهاي اجتماعي  هاي زير در ارتباط با ابعاد ذهني و عيني پديده يك از گزينه كدام -149 17
  هاي اجتماعي، هويتي معنايي و ذهني ندارند. ) تمامي پديده1  
  هاي اجتماعي محسوس نيستند. ) همۀ پديده2  
  عي فاقد معنا نيستند.يك از اجزاي جهان اجتما ) هيچ3  
  توان در يك پيوستار قرار داد. هاي اجتماعي را از جهت محسوس و نامحسوس بودن مي ) پديده4  

  427952كد سؤال: 
  هاي اجتماعي مختلف، نهادهاي اجتماعي متفاوت و متنوعي وجود دارد؟ به چه دليل در جهان -150
  كنند. هاي جهان اجتماعي را رفع ميهاي مختلف نياز  شكل  ) زيرا هنجارهاي اجتماعي به1  
  هاي اجتماعي وجود دارد. هاي مختلفي در جهان ) زيرا عقايد و ارزش2  
  هاي مشخص و ثابتي وجود ندارد. ) زيرا براي تأمين نيازهاي جهان اجتماعي و افراد، راه3  
  شود. يها م ) زيرا نهادها در همۀ جوامع وجود دارند و تنوع ارادٔه آدمي باعث تفاوت آن4  

  427323كد سؤال: 
  شناسان در جهان غرب مرتبط است؟ شناسي و نگاه جامعه هاي جامعه ترتيب در كدام گزينه تمامي موارد به ويژگي به -151
  ها تصور ساده از ساير فرهنگ -متعلق به گذشتۀ بشر پنداشتن جوامع غيرغربي -) مطالعۀ جوامع صنعتي1  
  خودمداري فرهنگ غرب -مطالعۀ جوامع ابتدايي -ها ) تصور ساده از ساير فرهنگ2  
  مطالعۀ جوامع ساده -متعلق به گذشتۀ بشر پنداشتن جوامع غيرغربي -) خودمداري فرهنگ غرب3  
  خودمداري فرهنگ غرب -مطالعۀ جوامع صنعتي -) پيچيدگي و عمق جوامع غيرغربي4  

  427314كد سؤال: 
  است؟ نادرستتاريخ درست و در ارتباط با نگاه جوامع در عرض هم  خطي به كدام گزينه در ارتباط با نگاه تك -152
توانند با حفظ هويت خـود مسـير  هاي اجتماعي مختلف مي جهان -اند مانده ترند و بعضي در مقايسه با جوامع پيشرفته، عقب ) بعضي از جوامع پيشرفته1  

 جهان اجتماعي ديگر را ادامه دهند.
هـاي  اي از انديشمندان اجتماعي معتقدند جهان عده -كنند ه يكديگرند و بر همين اساس مسير يكساني را نيز طي ميهاي اجتماعي شبي ) همۀ جهان2  

 اند. اجتماعي متنوع
جهـان اجتمـاعي  -كنـد ) تفاوت جوامع همانند تفاوتي است كه موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود از دوران كودكي تا مراحل بزرگسالي پيـدا مي3  

 كند. و سالم، فعّاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار مي زنده
در اين نگاه جهان اجتمـاعي  -پيمايند كنند و مسيرهاي مختلفي را مي هاي خود، تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها، بر اساس آرمان ها و تمدن ) فرهنگ4  

 وجود آورد. ها به تواند تغييراتي در آن برد، اما نمي مي هاي اجتماعي ديگر بهره مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان
  427558كد سؤال: 

  ها در كدام گزينه آمده است؟ ها و نيز متنوع بودن اراده و اختيار آن متنوع بودن آگاهي و معرفت انسان ۀنتيج -153
  هاي اجتماعي مختلف ) پيدايش جهان2    انفعال انسان در قبال فرهنگ  عدم) 1  
  ها در هنجارها و نمادها ) نفوذ عقايد و ارزش4  هاي عميق جهان اجتماعي ر هنجارها و نمادها در اليه) تأثي3  

  427688كد سؤال: 
  بريم؟ كنيم به چه چيزي پي مي كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه مي خود رجوع مي به تاريخ گذشتۀ  كه ي هنگام -154
 امل پيشرفت جامعه) عو 2    ) ميزان پيشرفت فعلي جامعۀ خود1  
  ) موانع پيشرفت جامعه4    هاي اجتماعي ) تنوع جهان3  

  427923كد سؤال: 
  كند؟ درستي كامل مي رو را به كدام گزينه جدول روبه -155
هـايي كـه  تفاوت -دهند هايي كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي ) تفاوت1  

هـاي  هايي كه به ارزش تفاوت -هاي عميق جهان اجتماعي باشند مربوط به اليه
  ها و اعتقادات اصلي بازگردند. كالن، آرمان

 هـايي كـه بـه تفاوت -گردنـد هايي كه به حوزٔه نمادهـا و هنجارهـا بازمي ) تفاوت2  
  هاي عميق جهان اجتماعي باشند. هايي كه مربوط به اليه تفاوت -هاي خرد و اعتقادات اصلي بازگردند ارزش

هـايي كـه بـه حـوزٔه نمادهـا و  تفاوت -هاي كالن و اعتقادات اصلي بازگردند هايي كه به ارزش تفاوت -هاي اجتماعي است هايي كه ميان جهان تفاوت) 3  
  گردند. هنجارها بازمي

هـايي كـه درون  تفاوت -هاي عميق جهان اجتماعي باشـند هايي كه مربوط به اليه تفاوت -شوند هايي كه درون يك جهان اجتماعي پذيرفته مي فاوت) ت4  
  دهند. يك جهان اجتماعي واحد رخ مي

  427452كد سؤال: 

  
  مختلفِ در امتداد هم، .............. است.بندي مفاهيم، نسبت ميان مفاهيم دو طبقۀ  در طبقه -156
  وجه عموم و خصوص من) 4  تباين) 3  عموم و خصوص مطلق) 2  تساوي) 1  

  372189كد سؤال: 

 
 

 الف هاي سطحي جهان اجتماعي  هاي مربوط به اليه تفاوت
  تبديل به جهان اجتماعي ديگر ب 

  لفهاي اجتماعي مخت تفاوت ميان جهان ج 

 ۴ و ۳ های درس : منطق
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  كدام گزينه دربارٔه تعريف زير درست است؟ -157  1818
  »انطباق است قابل س كه تنها بر يك شهرمفهوم جزئي، مفهومي است كه قابليت انطباق بر بيش از يك مصداق را ندارد؛ مانند مفهوم بندرعبا«  
 استفاده كرده است. فيروش تعر  كيفقط از ) 2  از مفهوم عام استفاده نكرده است.) 1  
  لفظ را ذكر كرده است. يفقط معنا) 4    وجه افتراق را مشخص كرده است.) 3  

  364479كد سؤال: 
 ايم. پردازيم، از تعريف ............... استفاده كرده ياء ديگر از جهت كاربرد آن ميكه به بيان وجه تفاوت يك شيء با اش آنگاهدر يك تعريف،  -158
 ) عام و خاص4  ) كاربردي3  به مصداق) 2  يلغو) 1  

  364464كد سؤال: 
 در كدام گزينه از تركيب چند روش تعريف، براي شناسايي بهتر يك مفهوم استفاده شده است؟ -159
 كار گير، تكواندو ) ورزشكار: فوتباليست، كشتي2  اضالع برابرضلعي با ) لوزي: شكل چهار 1  
 ) شهربند: زنداني و محصور4  ) نخبه: انسان باهوش مثل اينشتين3  

  364462كد سؤال: 
  مشخص شده است؟ نادرستدر كدام گزينه نوع تعريف،  -160
  ) چكاد: يعني قله و نوك كوه (تعريف لفظي)1  
  وس، كبوتر و عقاب (تعريف مصداقي) پرندگان: حيواناتي مانند خر ) 2  
  كلمه: يعني اسم و فعل و حرف (تعريف لغوي)) 3  
  )يمفهوم في(تعر  شود يتر كنده م تر كه پوستش راحت كوچك يول ،پرتقال هيشب يا وهي: مينارنگ) 4  

  364411كد سؤال: 
  چيست؟» غيرچرمي«و » كفش«رابطۀ ميان مصاديق دو مفهوم  -161
  وجه  ) عموم و خصوص من4  ) تباين3  و خصوص مطلق) عموم 2  ) تساوي1  

  372195كد سؤال: 
  است؟» كلي«ها خط كشيده شده،  يك از كلماتي كه زير آن كدام -162
كنـد كـه نويسـنده  را مشـكوك مي آدمكار رفته است و همـين مسـئله  به فارس خليججاي  به» خليج«، بيش از بيست بار لفظ اين كتابدر «  

  »يخي ايرانيان را زير سؤال ببرد.خواسته حق تار  مي
  آدم) 4  فارس خليج) 3  خليج) 2  اين كتاب) 1  

  375240كد سؤال: 
بـا اسـتفاده از  تـوان يباشد، قطعاً نم »يتساو«الف) و با مفهوم د  (ب و ج » عموم و خصوص مطلق«ب و ج  ميمفهوم الف با مفاه ۀاگر رابط -163

  الف ارائه كرد. يراب يمفهوم فيتعر  ............... ميمفاه
  ج و د) 4  ب و د) 3  ب و ج) 2  ب، ج و د) 1  

  364449كد سؤال: 
  هاي زير، همۀ شرايط تعريف درست را دارد؟ يك از تعريف كدام -164
  درجه 90 يۀزاو  يدارا ي: چهارضلعليمستط) 2  يه داردو ا) مثلث: شكلي كه فقط سه ز 1  
  نهايت ضلعي ) دايره: شكل بي4  عمود بر همغير  ) لوزي: شكلي با اضالع برابر3  

  364461كد سؤال: 
  كدام گزينه درست است؟» لك، طوطي و خروس موجوداتي مانند اردك، لك«به » جانور«دربارٔه تعريف  -165
  مبهم است.) 4  جامع است.) 3  مانع است.) 2  است. يدور ) 1  

  364478كد سؤال: 
  است؟ متفاوت، با بقيه »هُما«نوع كدام تعريفِ  -166
  هاي فارسي، نماد سعادت است. اي كه در اسطوره اي افسانه ) پرنده2  »هواپيمايي ملي ايران«) مخفف حروف نخستين كلمات 1  
  اي حنايي خوار با پشتي سياه و سينه ) نوعي كركسِ استخوان4  ) ضميري براي اشاره به تثنيۀ مذكر و مؤنث در زبان عربي3  

  364482كد سؤال: 
  نيم فقط يك مصداق در عالم خارج از ذهن دارد، .............. دا مفهومي كه مي -167
  قطعاً جزئي است.) 2  ممكن است كلي باشد و ممكن است نباشد.) 1  
  قطعاً كلي است.) 4  احتمال دارد نه كلي باشد و نه جزئي.) 3  

  372202كد سؤال: 
  قطعاً مانع است؟ نهيكدام گز  يژگيبا و  يمفهوم فيتعر  -168
  تر باشد. خاص فيمفهوم مجهول از تعر ) 2  مطلق باشد. خصوص و عمومف، يهول و تعر نسبت مج) 1  
  مذكور باشد. فيفقط امر عام مجهول، در تعر ) 4  مذكور باشد. فيفقط امر خاص مجهول، در تعر ) 3  

  364463كد سؤال: 
  هار شرط تعريف صحيح را دارد؟چند شرط از چ» هاي فلزي پول«به » مسكوكات رايج براي خريد كاال يا خدمات«تعريف  -169
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  364471كد سؤال: 
  است؟ نكردهيك از شرايط تعريف صحيح را رعايت  را استخراج كند، كدام» روز شبانه«اگر كسي از متن زير تعريف  -170
كند و شروع روز جديـد و  روز طلوع مي هر شبانه اي است كه در ابتداي در تاريخ شمسي مالك محاسبۀ تقويم، خورشيد است. خورشيد ستاره«  

روز  شـبانه 365دهد. بر اين اساس يك سال شمسي كه زمان يك گردش كامل زمين به دور خورشيد است، معمـوالً  پايان شب قبل را نشان مي
بين دو طلوع پشت سر هم خورشـيد اسـت، روز، فاصلۀ  شود، اما اين محاسبه با تخمين همراه است؛ زيرا با توجه به اينكه هر شبانه محاسبه مي

  ».كشد روز طول مي شبانه 365گردش كامل زمين به دور خورشيد قدري بيش از 
  ) اجتناب از دور4  ) وضوح داشتن3  ) مانع بودن2  ) جامع بودن1  

  364450كد سؤال: 
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 روز در دو، گزینـه ۵ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ دی ۲۶ 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 ۴ 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( ۴ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -1

 /بهبود432633كد سؤال: 
  معاش: زندگي، زيست، زندگاني كردن  

  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه* متوسط : سؤال مشخصات ▲  1سخ: گزينۀ پا -2
  /امال432373كد سؤال: 

  عداوت: دشمني (عدو: دشمن)  
  1 فارسي 7درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3

  /امال432431كد سؤال: 
» حـيّ«است كـه از » حيات«خانواده است. شكل درست آن  ه با حيطه و محيط و احاطه هماي از خانه است ك معني محّوطه به» حياط: «1گزينۀ   

  معني زندگي برگرفته شده است. به
  بيايد.» قصّه«نادرست است و چون با خواندن همراه است، بايد » غصّه: «3گزينۀ   
است كه در اين » بلند شدن و روي پا ايستادن«معني  به» خاستن«است. » نخواست«، امالي نادرست دارد و درست آن »نخاست«: فعل 4گزينۀ   

  بيت وجهي ندارد.
  1 فارسي 7تا  5هاي  درس*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4

  /امال432370كد سؤال: 
  ها: امالي درست واژه  
  مالحت -ريحان -تقدير -اسرار  

  1 فارسي 7درس *  اربردك: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -5
  /امال432365كد سؤال: 

  ها عبارتند از: هاي مسجّع در گزينه واژه  
  : مقسوم و معلوم1گزينۀ   
  : ساخته و پرداخته3گزينۀ   
  : هامون و خون4گزينۀ   

  )هاي ادبي جامع آرايه( 1 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -6
  امال/432012كد سؤال: 

  ) محبت2 ) خورشيد1ايهام دارد: » مهر« )الف  
  داند نه آمدن خورشيد. حسن تعليل: عامل روشنايي روز را نور روي ممدوح مي )ب  
  آميزي: شنيدن بو حس )ج  
  استعاره از خورشيد است.» گوهر مشرق« )د  

  1 فارسي 6و  5هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -7
  /امال479485كد سؤال: 

داشته باشد، پس ما بايد در همۀ ابيات اين دو آرايـه را بررسـي كنـيم. » استعاره«نداشته باشد و » ايهام«بيت پاسخ بايد داراي دو ويژگي باشد،   
ايهام ندارد، ولي استعاره هم ندارد.  4گزينۀ شوند.  ايهام دارند) و اين دو گزينه با ايهام رد مي» قلب«و » بو«ترتيب  ايهام دارند (به 2و  1هاي  گزينه

گفـتن   ترتيب استعاره از زيبارو و چالۀ چانۀ يار است و سخن به» چَه«و » يوسف مصري«هر دو شرط برقرار است؛ ايهام وجود ندارد،  3در گزينۀ 
  زنخدان يار تشخيص و استعاره است.

  1 فارسي 6درس *  لاستدال: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -8
  /امال479495كد سؤال: 

  اليه نقش ضمير: مضاف بد يا نيكوست  ت: اگر صورت حال1بيت   
  نقش ضمير: متمم لگد زند  تو: اگر دشمن از پستي همّت به 2بيت   
  نقش ضمير: متمم ببخشند  توبيني به : اگر چشم خدا3بيت   
  : متممنقش ضمير كسي مشكلي بپرسد  تو: اگر از 4بيت   
  متفاوت است. 1شود نقش ضمير در بيت گزينۀ  طور كه ديده مي همان  

  1 فارسي 7درس *  كاربرد: حيطه* ساده : سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -9
  /امال432420كد سؤال: 

  .آيد حساب مي شود و واژٔه دوتلفّظي به تلفّظ مي »گر و كارِگركاْر«در اين گزينه به دو صورت » كارگر«واژٔه   
  1فارسي  7درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10

  /امال431500كد سؤال: 
  قرينۀ لفظي است:  حذف به 4قرينۀ معنايي است، در گزينۀ  به 4جز گزينۀ  به ها  حذف فعل در عبارت صورت سؤال و همۀ گزينه  
  ن [است].هركسي را آتش در دل است و اين بيچاره را آتش در جا   
  جمله)/ كار او باريك [است] و هركه تو را نشناسد راه او تاريك [است]. : الهي (شبه1گزينۀ   
  : يك چند به ياد تو نازيدم، اينم بس [است] كه صحبت تو را ارزيدم.2گزينۀ   
  دهم] كه ما را در سايۀ غرور ننشاني.   : به حقّ [سوگند مي3گزينۀ   
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  1 فارسي 7درس *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال431918كد سؤال: 

  گويند. بندي عاشق به عهد خويش سخن مي كند. در حالي كه ابيات ديگر از وفاداري و پاي به زيبايي و اخالق و وفاي يار اشاره مي 3بيت   
  1 رسيفا 6درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12

  431966كد سؤال: 
  است.» توكّل«)، همفهوم مشترك ابيات (ج) و (  
  مفهوم ساير ابيات:  
  الف) توصيه به فروتني و تواضع  
  ب) شكايت نكردن و اميدوار بودن  
  د) شكايت نكردن و رنج بردن  

  1 فارسي 7درس *  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  /امال479440كد سؤال: 

  است. » هاي عشق براي رسيدن به وصال تحمل سختي«همانند بيت سؤال مفهوم اصلي  4در گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  دشمنان و عوام باكي ندارد.  ) عاشق از مخالفت1  
  برد. يطور كه سيالب بهار، خاروخس را همراه خود م رساند، همان خود شدن عاشق او را به معشوق مي ) از خود بي2  
  فهمد. ) حال عاشق را فقط عاشق مي3  

  1فارسي  7درس ر * حيطه: استدالل * دشوا : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -14
  /امال479491كد سؤال: 

ها ترجيح داشتن بـاطن بـر ظـاهر  عجز ظاهربينان از درك باطن امور است، اما مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ساير گزينه 3مفهوم گزينۀ   
  ست.ا

  1فارسي  7درس * حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  /امال479490كد سؤال: 

 

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۲۸۹۱۲۳کد سؤال: 

 ها) (رد سایر گزینه .ماضی استمراری منفی است» یافتیم : راه منیما کُنَّا لِنَْهتَِديَ « /)۴و  ۱های  (رد گزینه» ساخت ما را هدايت و رهنمون: َهدانا«  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۳۷۲۲۲۱کد سؤال: 

  )۴و  ۲های  (رد گزینه »چهار گذرنامه و سه بلیط: اربعة جوازات و ثالث بطاقات« /)۲و  ۱های  (رد گزینه» پلیس فرودگاه: رشطّي املطار«  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۵۴۱۱۶کد سؤال: 

 /)۲مفـرد اسـت (رد گزینـۀ » منه: از او« /)۴و  ۳های  (رد گزینه »گیرید آموزید، یاد می تََتعلَّموَن: می« /)۴(رد گزینۀ » تعلَّموا: علم بیاموزید«  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» دهید تُعلّمونه: به او یاد می«

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۳۸۰۹۲۸کد سؤال: 

  فعل ماضی است.» گر شد تجلّی: جلوه) «۱  

  ) اجلبي: بیاور۲  

  رساند سود منیبه کسی : أحداً  ینفع  ) ال۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴* درس  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۲۶۴۲۰کد سؤال: 

عوب: جمع َشعب، ملّت« /)۴و  ۱های  (رد گزینه» قائد: رهرب«     )۳و  ۱های  (رد گزینه» مزدوران الُعمالء: جمع َعمیل،« /ها) (رد سایر گزینه» ها الشُّ

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۲۶۴۲۲کد سؤال: 

  ترجمۀ آیه: و همگی به ریسامن الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.  

  بر ندارد. این مفهوم را در ۳گزینۀ   
  ۳۷۷۹۹۲کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

هـا از آن بـرای سـهولت  و دولت یابـد و تغییـر مـی کنـد ستد تجاری است و از کشوری به کشور دیگر فـرق می و ای برای داد وسیله ،لپو «

کـاال رشوع  بـه های مختلفی است! در ابتـدا از مبادلـۀ کـاال کنند! شکل پول در طی ادوار تغییر کرد و دارای شکل ستد تجاری استفاده می و داد

سـتد  و در داد را هـای جدیـدی هـا روش ! دولتکردندمبادله  را های کاغذی پول ،بها چون طال و نقره و بعد از آن فلزات گرانشد، سپس مردم 

از جملـۀ  کـههـایی دارنـد  هـا ویژگی ستد تجاری میان مردم را آسان کرد! پول و ها کار داد کار گرفتند! پول های الکرتونیکی به تجاری مانند پول

مقایسه است! چین  آسانی قابل آسانی امکان دارد و به (خورده) و حمل آن به ءبه اجزا آن کنند و تقسیم از مردم آن را قبول می ها: بسیاری آن

گیری ایـن پـول (کاغـذی) بـه قـارۀ اروپـا انتقـال  کار کار گرفت و در قرن هفدهم مـیالدی بـه به را لین دولت در جهان است که پول کاغذیاوّ 

 »یافت!
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   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس*  استدالل: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳گزینۀ  پاسخ: -۲۲
  ۳۷۷۹۹۳کد سؤال: 

  »غیرممکن بود! بها مانند طال گران یها حمل پول ،قدیم در زمان«  

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  وستد تجاری بین خودشان استفاده کردند! ها در داد ها از پول ) دولت۱  

  وستد تجاری آشکار شد! های جدیدی در داد وش) در قرن حارض ر ۲  

  شود! ها، کارهای تجاری بین مردم آسان می ) با کمک پول۴  

   ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  استدالل: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۷۷۹۹۴کد سؤال: 

  »اهل اروپا آن را کشف کردند!«  

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  توانند آن را حمل کنند! ) مردم می۲  

  مقایسه است! آسانی قابل ) به۳  

  ) کار دادوستد تجاری را آسان منوده است!۴  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۷۷۹۹۵کد سؤال: 

  است. » تباُدل«بوده و مصدر آن » تفاعل«باب  از» َل تبادَ «  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳ های درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۲۲۶۳۹کد سؤال: 

ل«من باب  مزید مصدر (ثاليثّ  عرُّف التّ  /مجرّد) مصدر (ثاليثّ  زیارة      )»تفعُّ

  ها:  بررسی گزینه  

ُق ۱     »تفاُعل«مضارع من باب فعل  تََتساَقُط  /»تفعیل«من باب  فعل مضارع  ) تُصدِّ

  »ُمفاَعلة«فعل مضارع من باب  یُالِحُظ  / مجرّدمن ثاليثّ  فعل مضارع  ) تَحدثُ ۲  

ل«من باب  فعل امر ) تََعلَّم ۴     »تفعُّ

  ۱ قرآن زبان عربی، ۳ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۲۲۶۷۵کد سؤال: 

  ر)  ش  (حروف اصلی: ن» افتعال«باب  إنتِرشن  /»انفعال«باب   ینقطُع و تنَفِتحانِ   

  ها: بررسی سایر گزینه  

  هستند.» افتعال«همگی از باب  )۲  

ل«همگی از باب ) ۳     هستند.» تفعُّ

  هستند.» افتعال«همگی از باب  )۴  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴* درس  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۲۶۴۳۰کد سؤال: 

  ها: بررسی گزینه  

  یک حرف زائد  أْفَعَل (إفعال)  یُْذِهنْبَ  )۲  یک حرف زائد  أْفَعَل (إفعال)  أنزلَْت  )۱  

  یک حرف زائد  أْفَعَل (إفعال)  أْحَسَن  /أَْحِسن )۴  بدون حرف زائد مجرّد  ثاليثّ  أِصَل  /أجَعُل ) ۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۵۳۳۴۴کد سؤال: 

  درست است.» اَْخرِجي«بنابراین امر آن،  ؛است» إفعال«باب » تُْخرِجینَ «چون فعل   

   ۱قرآن  زبان عربی، ۴ و ۳های  س* در  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۳۷۷۴۹کد سؤال: 

  ها:  بررسی گزینه  

ل)) ۱     َسبََّبت (تفعیل) )۲    إبَتِسام (إفِتعال)، تََعلَّام (تََفعُّ

  أَْقَبَل (إفعال) )۴    إسَتغَفرُت (إْسِتفعال) )۳  

   ۱بان قرآن ز  عربی، ۴ و ۳های  س* در  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۷۷۹۹۹کد سؤال: 

ر -کّرونَ تفَ  -تستمعوا«     فعل مجرد است.» أرجو«هستند و  »افعال -تفعیل -تفعیل -افتعال«های  از باب فعل مزیدترتیب  به» ال یُرسِعوا -یُحذِّ

 

  )3 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -31
  413107كد سؤال: 

هـاي  ها و رذيلت تعبير شده است. همين بُعد است كه فضـيلت» روح«بُعد ديگري داريم كه در فرهنگ ديني، از آن به » جسماني«ما غير از بعد   
ها تن داد، تا اعماق جهـنم  شود و اگر به رذيلت ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان مي كند و اگر به فضيلت اخالقي را كسب مي

  كند. وط ميسق



 

 

 
  |

  
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰ 

 - 
۹۹

  

۵  

  )3 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: دانش *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -32
  476934كد سؤال: 

وابسته به جسم بود در طـول زنـدگي بارهـا » من ثابت«است. چراكه اگر » من ثابت«هاي روح و استقالل آن از جسم (تجرد روح)،  يكي از نشانه  
  كرد. تغيير مي

  ها: زينهبررسي ساير گ  
  پذيرد. : روح تغييرات معنوي مي1گزينۀ   
  معناي روح است و در رؤياها، جسم خواب است. : جان به2گزينۀ   
  : تقرب به درگاه الهي در صورتي است كه روح به فضايل آراسته شود.4گزينۀ   
  )3 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -33

  /بهبود467027سؤال: كد 
  باشد. پستي خاك) و روح (جان بلندي داشت) مي انسان دوساحتي يا دوبُعدي است يعني متشكّل از جسم (تن  
  )3 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -34

  406735كد سؤال: 
  شوند. اثبات مي» خواب و رؤيا«و » ثابت بودن خود«، »خواب و رؤيا«ب با ترتي هر سه ويژگي مذكور مربوط به روح است، اما به  
  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -35

  380870كد سؤال: 
ر قلبي تبـديل نشـده اسـت و ايـن افـراد شوند، زيرا اين قبول داشتن به ايمان و باو  برخي معتقدان به معاد هم گرفتار پيامدهاي انكار معاد مي  

  شوند. دهند و از ياد آخرت غافل مي ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي دليل فرو رفتن در هوس به
  )4 درس( 1 زندگي و دين*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -36

  380868كد سؤال: 
  كند. آورند كه آدمي را از يك مرحله هستي (دنيا) به هستي باالتر (آخرت) منتقل مي ساب ميح  پيامبران الهي مرگ را مانند پلي به  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مرگ غروبي براي جسم است نه روح.1گزينۀ   
  رود. : آگاهي انسان با مرگ از دست نمي2گزينۀ   
  : زندگي دنيوي مانند خوابي كوتاه است نه عميق و طوالني.3گزينۀ   
  )4 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -37

  320389كد سؤال: 
  پيامدهاي اعتقاد به معاد:  
شود و شور و نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار، زندگي را  آيد و پنجرٔه اميد و روشنايي به روي انسان باز مي بست بيرون مي با اين ديدگاه، زندگي از بن  
  )من آمن باهللا ...(فرمايد:  قرآن كريم مي گيرد  راميف

  )5 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -38
  476250كد سؤال: 

 پاسخ يب انسان شاتيگرا  و اليام استعدادها، ها، هيسرما  از كي چيه است ميحك خداوند كه آنجا از: ميخوان يم »ياله حكمت ۀالزم معاد« تريت در  
 ميحكـ خداونـد كـه آنجا از اما ست،ين ممكن ايدن در يطلب تينها  يب اي يطلب يدانگو جا  مثل شاتيگرا  و اليام يبرخ پاسخ اگرچه حال. ماند ينم

  .است مشهود )... عبثا خلقناكم انّما افخسبتم( يۀآ  در كه يمطلب. باشد داشته وجود يگر يد  جهان ديبا  است
  )5 درس( 1 زندگي و دين *  كاربرد* حيطه:  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3زينۀ پاسخ: گ -39

  467030كد سؤال: 
    به قطعيت و بـدون ترديـد  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه (معلول) و من اصدق من اهللا حديثاً (علت)(با توجه به آيۀ

  ه به صدق گفتار الهي ايمان داريم.بريم، چراك بودن برپايي قيامت پي مي
   نبي را نقل كرده است. هايي از زنده شدن مردگان، از جمله عزير  تر قدرت الهي، نمونه قرآن كريم براي نشان دادن محسوس  

  )5 درس( 1 زندگي و دين * كاربرد* حيطه:  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40
  /بهبود465266كد سؤال: 

  با استناد به آيات قرآن كريم، داليل انكار معاد بيان شده كه بدين شرح است: 5انتهاي درس در تدبر   
   )گفتنـد:  ) و مي4(گزينۀ  كردند اصرار مي بزرگ گناهان بر و) 1(گزينۀ  بودند نعمت مغرور و مست دنيا) عالم در( اين از پيش(دوزخيان)  آنان

  )شد؟! خواهيم برانگيخته آيا شديم، استخوان و مرديم ما كه هنگامي«
   )3(گزينۀ  كند گناه عمر تمام در قيامت، دادگاه از ترس بدون خواهد مي ] اوكه است اين انكارش بلكه [علت  ،ندارد معاد وجود در شك انسان((  

  )5 درس( 1 زندگي و دين *حيطه: كاربرد *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -41
  /بهبود438809كد سؤال: 

  خوانيم: مي» تدبر«سورٔه واقعه در بخش  48تا  45در آيات   
گفتند: هنگامي كه مـا مـرديم و  كردند و مي مي گناهان بزرگ اصراربودند و بر  مست و مغرور نعمتآنان (دوزخيان) پيش از اين (در عالم دنيا) (  

  )استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟!
  )5(درس  1* دين و زندگي  دانش: حيطه*  متوسط: السؤ  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -42

  401817كد سؤال: 
انبيـا كـه هرگـز  گفتـاركه در شعر زير اين قانون مشهود است به اين معني كه اگر بـه » دفع خطر احتمالي، الزم است«يك قانون عقلي اين است كه   

  عاد و رسيدگي به اعمالمان (كه در گفتار تمام انبيا وجود دارد) را جدّي بدانيم.اند، ايمان داشته باشيم، بايد خطر وقوع م راستي نگفته سخني جز به 
بــــه گفــــت طفــــل جُســــتي راه پرهيــــز 

 

ــــز ــــواب برخي ــــا از خ ــــت انبي ــــه گف  ب
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  )5 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -43
  383958كد سؤال: 

   دارد كه از براهين اثبات ضرورت معاد است. مفهوم اول به عدالت اشاره  
   .مفهوم دوم به امكان معاد (خلقت اوليه و آفرينش نخستين انسان) اشاره دارد  
    باشد. ، مي»معاد الزمۀ عدل الهي«مربوط به  )ها را كه ايمان آوردند ... آيا ما آن(آيۀ شريفۀ  
  )5 درس( 1 زندگي و دين*  ربردكا: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -44

  289142كد سؤال: 
  اند، هم ضرورت و هم امكان: هاي موجود در باب معاد دو دسته استدالل  

  نهايت توجه به اميال از جمله ميل به جاودانگي و كماالت بي حكمت   ضرورت
  عدل

  امكان
  آفرينش نخستين انسان پيدايش و

  هايي از زنده شدن مردگان (توجه به قدرت خدا) نمونه
  نظام مرگ و زندگي در طبيعت

  )5و  4هاي  درس( 1 زندگي و دين *كاربرد  حيطه: * دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -45
  467044كد سؤال: 

    مانـد ينمـ پـاداش يب جهان آن در او كين يكارها از كي چيه كه داند يم يو كه است ليدل نيا  به) معاد به نيمعتقد  يبرا( نشاط و شور نيا .
 قطعـاً بستاند، ظالمان از را خود دادِ نتواند و بشود او به يظلم ريمس نيا  در اگر كه دارد نانياطم زين و ديا ين يكس چشم به كارها آن اگر يحت
  .رساند خواهد اعمالشان يسزا به را ها آن خداوند يگر يد  جهان در

    اسـاس بـر معاد ضرورت مفهوم همان رسند، يم اعمالشان يسزا به گريد  جهان در همه قطعاً و شود ينم او به يظلم است معتقد انسان نكهيا 
  .است شده اشاره آن به )... آمنوا نيالّذ  نجعل ام( ۀفيشر  يۀآ  در كه است ياله عدل

 
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -46

  324915كد سؤال: 
 كنيم. استفاده مي  asصفت  as هاي برابر، از ساختار  براي نشان دادن صفتتوضيح:   
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  324873كد سؤال: 
  ) بعد از صفت است.thanختار صفت برتر، نياز به (توضيح: در سا   
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  378016كد سؤال: 
  تواند در جاي خالي قرار بگيرد. نمي 3معني جمله و نياز به صفت برابر يا برتر، گزينۀ  توضيح: با توجه به   

  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -49
  378015كد سؤال: 

  توضيح: موضوع مكالمه بين دو ماشين است، بنابراين هر دو گزينه بايد صفت تفضيلي (مقايسه) باشند.  
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -50

  406757كد سؤال: 
  برد. ها مي است كه مواد مهم را به سلول مايعترجمه: خون نوعي   
  ) ميكروب4  ) جزء3  ) مايع2  ) قطره1  

  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  338508كد سؤال: 

  .كرد دفاع ميترجمه: مادرش اغلب در برابر دخترشان از همسرش   
  ) خلق كردن4  ) دفاع كردن3  ) متحير شدن2  ادن) افزايش د1  
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  320217كد سؤال: 
 كنند. ها محافظت مي ميكروب در مقابلهاي سفيد خون از بدن ما  ترجمه: گلبول  
  ) بدون4  ) باالي3  ) در2  ) در مقابل1  
  1زبان انگليسي  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  4 پاسخ: گزينۀ -53

  320215كد سؤال: 
  بيشتري بخوريد. تازٔهخواهيد سالم باشيد، شما بايد ميوه و سبزي  ترجمه: اگر مي  
  ) تازه4  ) واقعي3  ) زشت2  ) مشكل1  
  1سي زبان انگلي 2درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

  383937كد سؤال: 
  .اختصاص دهيدترجمه: مهم است چنانچه تمايل داريد در يك دانشگاه كانادايي تحصيل كنيد، كمي زمان فراغت را به كارهاي داوطلبانه   
  ) بردن4  ) ذخيره كردن3  اهميت دادن ،) مراقبت كردن2  اختصاص دادن ،) اهدا كردن1  

  328096كد سؤال: 
  ترجمۀCloze Test:  

تپد تا خون را به تمـام  بار مي 72شنوند. در هر دقيقه، قلب ما  ها بعضي از صداها را نمي هاي ما وجود دارد. آن وشگعجيبي در مورد  قايقح
كند،  حركت مي مدارشنمايد. سيارٔه ما نيز هنگامي كه در  كند و صداي زيادي توليد مي . خون بسيار با سرعت حركت ميپمپاژ كنداعضاي بدن 

 شنويم. كند. ما هرگز اين صداها را نمي زيادي توليد مي صداي
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  1پاسخ: گزينۀ  -55
  328097كد سؤال: 

  ها ) سلول4  ها ) ملت3  ها ) حلقه2  ) حقايق1  
  3پاسخ: گزينۀ  -56

  328098كد سؤال: 
  ) محافظت كردن4  ) پمپاژ كردن3  ) جمع كردن2  ) دفاع كردن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -57

  328100كد سؤال: 
  ) مدار4  ) سياره3  ) ماه2  گياه) 1  

  325989كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

هاي خوب  برند. يكي از راه هنگام بروز مشكلي لذت ميدر ها از كمك به يكديگر  انگيز با مردمي عجيب است. همۀ آن ايران كشوري شگفت
ون بيشتري نسبت به ديگران نياز دارند. برخي بيمار هستند برخي افراد به خچرا خون است. داليل زيادي وجود دارد كه  يكمك به ديگران، اهدا

كافي توليد كنـد. خون ِ  هاي قرمزِ تواند سلول شان نمي دهد. اين بدين معنا است كه بدن شان بيش از اينكه خون بسازد، خون از دست مي و بدن
رساند و بدن  خون آسيبي به شما نمي يست بدانيم كه اهداا  شوند، بنابراين به خون بيشتري نياز دارند. جالب برخي ديگر در تصادف مصدوم مي

  خون بايد كامالً سالم باشيم.  يسازد. تنها نكته اين است كه براي اهدا زودي مي را به آنشما 
  2پاسخ: گزينۀ  -58

  325990كد سؤال: 
  گردد؟ اي برمي به چه كلمه 6در خط » it«ترجمه: كلمۀ   
  خون ) اهداء4  ) مشكل3  ) خون2  ) بدن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -59

  325991كد سؤال: 
  ها ...............  دليل اينكه آن انگيز هستند، به ترجمه: مردم ايران افرادي شگفت  
  ) همگي سالم هستند.2  مند نيستند. ه) به كمك كردن به يكديگر عالق1  
  مند هستند. هق) به كمك كردن به يكديگر عال 4  ) نسبت به ديگران به خون بيشتري نياز دارند.3  

  2پاسخ: گزينۀ  -60
  325992كد سؤال: 

  زيرا ............... ،ترجمه: بر اساس متن، برخي به خون بيشتري احتياج دارند  
  تواند به تعداد كافي سلول قرمز بسازد. ها نمي ) بدن آن2    ها سالم است. ) بدن آن1  
  ا بايد خون اهداء كنند.ه ) آن4  هاي سفيد بيشتري نياز دارند. ها به سلول ) آن3  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۴ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  )1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -61

  426377كد سؤال: 
  كند. ها رسم كنيم، نمودار رابطه را در بيش از يك نقطه قطع ميyموازي محور  تابع نيست، زيرا اگر خطي 1گزينۀ   
  هاي متمايز، مؤلفۀ اول برابر داريم. : تابع نيست، زيرا براي زوج مرتب3گزينۀ   
  دو مؤلفۀ دوم مختلف وجود دارد. ،3: تابع نيست، زيرا براي مؤلفۀ اولِ 4گزينۀ   
3fصورت  ضابطۀ اين تابع به يك تابع خطي است و 2بنابراين گزينۀ    (x)  .است  

  )1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
  426862كد سؤال: 

  پردازيم: ها مي به بررسي گزينه  
  بع نيست.تواند از بيش از يك شهر عبور كند، پس اين رابطه تا : هر رود مي1گزينۀ   
تواند صاحب بيش از يك فرزند باشد، پس به هر مادر ممكن است بيش از يك فرزند نسبت داده شـود. در نتيجـه ايـن  : هر مادري مي2گزينۀ   

  رابطه تابع نيست.
  ازاي هر فرد، يك اثر انگشت داريم، پس اين رابطه تابع است. فرد است. لذا به : اثر انگشت هر فرد منحصربه3گزينۀ   
  : ممكن است در يك خانه بيش از يك خط تلفن ثابت وجود داشته باشد، پس اين رابطه نيز تابع نيست.4گزينۀ   
  )2و  1هاي  ، درس2فصل ( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

  426378كد سؤال: 
است، زماني تابع است كه هيچ دو زوج مرتبي داراي مؤلفۀ اول برابر نباشند؛ يـا اگـر دو  شده مرتب نمايش داده صورت زوج نكته: يك رابطه كه به  

  ها نيز با هم برابر باشد. زوج مرتب داراي مؤلفۀ اول برابر بودند، مؤلفۀ دوم آن
 با توجه به نكته داريم:  

 



    

 

( , ) f
a a

( ,a ) f

2
2

2 4
4 2

2
   

2aاگر    صورت ه، آنگاه رابطه ب 2 4 2 3 1 3f ( , ) , ( , ) , ( , )  .است كه يك تابع نيست  
2aاگر     صورت  ، رابطه به 2 4 2 3 1 3f ( , ) , ( , ) , ( , )   .است كه يك تابع است  

  )2 ، درس2(فصل  1سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64
  426379كد سؤال: 

  كنيم: صورت زير عمل مي بع، مقادير خروجي تابع است، لذا براي يافتن دامنه بهبرد تا  




    
 

1
3

13 1 5

xf (x)

R , ,
   

1 1 3 813 5 5 5
x x x

          ،1 1 1 3 43
x x x

          ،1 3 1 9 83
x x x

       

  بنابراين دامنۀ تابع برابر است با:   
88 4 5, ,   

 
   

  )3 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3سخ: گزينۀ پا -65
  426361كد سؤال: 

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك مخرجهاي معادله و  هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)اينكهشرط  آيد. به مي  P(x)وقتي معادله جواب دارد كه  0  هاي  آوريم. از بين ريشـه دست مي هاي اين معادله را به است، پس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج كسر  هايي را قبول مي دست آمده، آن به
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  اريم:با توجه به نكته د  
x x x x (x ) x x x x x
x x x x x
        

                
    

2 2 1 2 2 1 5 1 3 1 5 55 0 0 2 6 0 2 6 31 1 1 1 1   

xچون       قبول است. كند، پس قابل مخرج را صفر نمي 3



 

 

 
  

  |
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۹  

  )3 ، درس1(فصل  1ي و آمار حيطه: كاربرد * رياض*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -66
  448453كد سؤال: 

P(x)اي نظير  گيري معادله مشترك مخرجهاي معادله و  دا با توجه به خاصيتهاي گويا، ابت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)شرط اينكه آيد. به مي  P(x)وقتي معادله جواب دارد كه  0  هاي  آوريم. از بين ريشـه دست مي هاي اين معادله را به است، پس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج كسر  هايي را قبول مي آمده، آن دست به
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  با توجه به نكته داريم:  

oUï¦a¼¨ à¾zÄn

x + x ( x )(x ) ( x) ( x + )(x + ) ( x)
x x + x x ( x)(x )

x x
x + x + x + x x + x x(x + )

x + x

    
         

    

  
             

2 2

2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 10 0 2 1 3 3 1 01 3 1 3 1 3
2 0 02 6 3 3 3 0 2 10 0 2 5 0 5 0 5

  

  نمايد.  كدام مخرج كسرها را صفر نمي قبول است، چون هيچ هر دو ريشه قابل  
  )3 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

  424830كد سؤال: 
  3x   دهيم. سپس مقدار  را در معادله قرار ميk آوريم: دست مي را به  

2 2

1 3 2 1 23 33 2 3 2
3 3 0 3 3 0 3 1 1 0 1 1

kx k
k ( ) k(( ) ) k k

k k ( k)( k) k , k
k k

        
   

             

   

1kچون      1وk   1ۀ كسرهاي معادل  مخرج 3 2
2 2

k
k x k(x )
 

 
  قبول هستند. كنند، پس هر دو قابل را صفر نمي 

  پاسخ است. 2گزينۀ بنابراين   
  )3 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -68

  427021كد سؤال: 
0P(x)اي ماننـد  گيري، معادلـه مشـترك و مخرج  هاي معادلـه توجه به خاصـيت هاي گويا، ابتدا با هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  

Q(x)
 

0Q(x)شرط اينكه  آيد. به دست مي به  0، معادله در صورتي داراي جواب اسـت كـهP(x) هـايي  آمـده، آن دسـت هاي به . از بـين ريشـه

P(x)د كه مخرج كسر ان قبول قابل
Q(x)

  را صفر نكنند. 

)1ابتدا طرفين معادله را با    ) كنيم. جمع مي  
      

      
   
10 5 1 10 5 1 10 5 1 31 1 0 03 3 3 3

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

   

10 5 5 3 0 6 18 0 6 18 3x x x x x                  
3xچون     ابراين معادله ريشه ندارد.قبول نيست. بن كند، پس قابل مخرج كسرها را صفر مي  

  )1 ، درس2 فصل( 1 آمار و حيطه: كاربرد * رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
  426570كد سؤال: 

در آن هاي اول برابـر  مرتب متمايزي با مؤلفه مرتبي نمايش دهيم، در صورتي تابع است كه هيچ دو زوج صورت زوج را به yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   
  ها نيز با هم برابر باشند. هاي دوم آن هايي با مؤلفۀ اول برابر، مؤلفه مرتب عبارت ديگر در صورت وجود زوج وجود نداشته باشند، يا به

)مرتب  شده، دو زوج در رابطۀ داده   , )1 )و  3 , x )21   داراي مؤلفۀ اول برابر هستند، پس: 1
x x x ,      2 21 3 4 2 2   

  كنيم: آمده بازنويسي مي دست حال تابع را با هر دو مقدار به  
تابع است.  x : f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  2 1 3 2 3 2 4 5 2   

تابع نيست.  x : f ( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , )     2 1 3 2 3 2 4 5 2   
xبنابراين فقط     fقبول است و داريم:  2 ( ) 5 2  

  )2 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1گزينۀ پاسخ:  -70
  426771كد سؤال: 

  كنيم: شده را مشخص مي شده، مقادير خواسته ابتدا با توجه به نمودار داده  
2 1 2 2 4 0f ( ) , f ( ) , f ( )     

  شده داريم:  گذاري مقادير باال در عبارت داده با جاي  
2 4 2 0 12 2 2 1

f ( ) f ( )
f ( ) ( )
 

 


  

  

y

2

22 4

1
x

2 2f ( ) 

4 0f ( ) 2 1f ( ) 



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
بی

شیا
رز

ا
 

ت
رشف

پی
 

لی
صی

تح
 

حلۀ
مر

 ۴ | 
تۀ

رش
 

ت
بیا

اد
 و 

وم
عل

 
نی

سا
ان

  

۱۰

  )2 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  427088كد سؤال: 

  دانيم مجموعۀ برد يك تابع، شامل عرض تمام نقاطي است كه روي نمودار تابع قرار دارند.  مي  
  كنيم:  ها را بررسي مي تك گزينه تك  
  عضو است.  2ابع داراي : برد اين ت1گزينۀ   
  ازاي تمامي مقادير مختلف دامنه، مقدار عرض نقاط، با هم برابر است.  : برد اين تابع داراي يك عضو است. دقت كنيد كه به2گزينۀ   
  عضو است.  3: برد اين تابع داراي 3گزينۀ   
  عضو است.  2: برد اين تابع داراي 4گزينۀ   
  پاسخ است.  3بنابراين گزينۀ   
  )2 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -72

  426482كد سؤال: 
xf (x)
x
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  )3 ، درس1 فصل( 1 آمار و حيطه: كاربرد * رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -73
  426580كد سؤال: 

xدهد. در اين صورت علي كار را در  ساعت انجام مي xفرض كنيم رضا كار را در    5 توان نوشت: ساعت انجام خواهد داد، پس مي  
x (x ) (x )(x) x x x x

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

         
   

21 1 1 1 1 1 6 6 5 5 6 6 30 50 0 05 6 5 6 6 5 6 5   

IÄ
x

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

x


                   

  

2 2 2
217 30 0 17 30 0 17 30 0 15 2 06 5 15

   

xدقت كنيد     ساعت و  15شود؛ بنابراين رضا كار را در  معني مي دهد و بي ساعت زودتر از رضا كار را انجام مي 5قبول نيست، زيرا علي  قابل 2
  دهند. ساعت انجام مي 10علي كار را در 

  )2و  1هاي  ، درس2فصل ( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -74
  426403كد سؤال: 

1با توجه به اينكه    2f ( )  مقدار ،a آوريم: دست مي را به  
1 22 1 1 2 2 2 2 4 2f ( )f (x) x x a a a a a                 

2صورت  به fپس ضابطۀ تابع    2f (x) x x   :است، بنابراين  
21 1 1 2 1 1 2 2f ( ) ( ) ( )            

  )3 درس، 1 فصل( 1 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -75
  427029كد سؤال: 

P(x)اي ماننـد  گيري، معادلـه مشـترك و مخرج  هاي معادلـه هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصـيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0 

0Q(x)شرط اينكه  آيد. به دست مي به 0 ، معادله در صورتي داراي جواب اسـت كـهP(x) . هـايي  آمـده، آن دسـت هاي به از بـين ريشـه

P(x)اند كه مخرج كسر  قبول قابل
Q(x)

  را صفر نكنند. 

100xنمـك گرم نمك به محلول اضافه شده باشـد، وزن  100خواهد بود. اگر  8xدر نظر بگيريم، وزن آب  xاگر وزن نمك را      و وزن محلـول
8 100x x  :خواهد بود. با توجه به اطالعات مسئله داريم  

8 4 8 4 40 4 9 1000 0 40 36 400 0 4 400 0 4 400 1009 100 5 9 100 5 5 9 100
x x x ( x ) x x x x x gr

x x ( x )
 

                
  

   

8بنابراين وزن محلول قبل از اضافه كردن نمك برابر است با:    100 8 100 900x x gr       

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

  486514كد سؤال: 
  الگو نمايشي ساده از واقعيتي پيچيده است.  
  تنها بر آنچه اهميت دارد متمركز شويم.و كند بسياري از جزئيات دنياي واقعي را رها كرده  يك الگوي اقتصادي كمك مي  
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  )4 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77
  486515كد سؤال: 

  ن محصول توليدي نيست.دو دهندٔه كارا ب ب) نقاط داخل محدوده مرز امكانات نشان  
  دسترسي هستند، زيرا منابع كافي براي توليد در آن سطح وجود ندارد.  ج) نقاط خارج از مرز امكانات نقاطي هستند كه غيرقابل  
  ي توليد ناكارا باشد اين امكان وجود دارد كه حداقل بيشتر از يك كاال توليد شود.د) وقت  
  )4 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

  486516كد سؤال: 
  الف)  

  Dنقطۀ    650واحد نوشابه 
    300واحد ماكاروني 

  واحد.  400د است و ماكاروني واح 550ميزان توليد نوشابه  Eدر نقطۀ ب)   
واحـد بيشـتر ماكـاروني  100پوشي كرد، يعني هزينۀ فرصـت انتخـاب  واحد نوشابه چشم 200واحد ماكاروني بيشتر بايد از  100در ازاي افزايش   

  تومان است. 10,000واحد نوشابه به قيمت هر واحد  200پوشي از  چشم
,تومان    , ,  200 10 000 2 000   واحد ماكاروني بيشتر 100رصت انتخاب هزينۀ ف 000

  مرز امكانات قرار دارد و بيانگر وضعيتي است كه از حداكثر ظرفيت منابع و امكانات استفاده نشده است. داخل Hنقطۀ ج)   
ع و امكانات كميـاب و در دهد كه امكان دسترسي به آن مقدور نيست، زيرا مناب خارج از مرز امكانات قرار دارد و وضعيتي را نشان مي Iاما نقطۀ   

  گو نيست. دسترس حجم توليد هر دو كاال در اين وضعيت را پاسخ
  )4 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79

  486517كد سؤال: 
هد، براي توليد هر واحد محصول از يك د  زماني كه يك شركت توليدي منابع و امكانات محدود خود را به توليد محصوالت مختلف اختصاص مي  

شود و در نتيجه با افزايش يك محصول بايد منابع بيشتري به آن اختصاص داد لذا مقدار  نوع به نوع ديگر ميزان منابع مورد استفاده متفاوت مي
  يابد. فرصت افزايش مي ۀدهيم يعني هزين بيشتري از محصول ديگر را از دست مي

  )4 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -80
  486518كد سؤال: 

دهد. لذا  وري حداكثري از منابع را نشان مي منحني مرز امكانات براي دستيابي به نقاطي است كه بهترين وضعيت براي توليد دو محصول و بهره  
دهد. از طرفي اين توليدكننده در  توليدكننده با دو نوع محصول را نشان نمي يابند، هدف يك كه تنها به يك محصول اختصاص مي Eو  Aنقاط 

 ،شـودكنار تقاضاي زياد براي دوغ، مقداري تقاضا هم براي دلستر دارد لذا انتخاب او بايد بيشترين ميزان توليد دوغ و مقداري دلستر را شـامل 
  باشد. مشمول اين شرايط مي Bقطۀ زيرا ن ،است 3باشد  اي كه درست مي ها، گزينه پس بين گزينه

  )5 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
  486519كد سؤال: 

  كنند. ها هستند كه هريك در دو حالت در اقتصاد نقش ايفا مي گيرندگان و بازيگران اقتصاد، خانوارها و بنگاه ترين تصميم دو گروه از مهمالف)   
  عنوان صاحبان عوامل توليد  كنندگان كاال و خدمات و همچنين به عنوان مصرف نوارها بهخا )1    
  عنوان دريافت كنندگان عوامل توليد كنندگان كاال و خدمات و همچنين به عنوان توليد ها به ) بنگاه2    
  شود. حضوري يا غيرحضوري، واقعي يا مجازي اطالق ميها در هرجاي ممكن اعم از  ب) بازار به مجموعۀ خريداران و فروشندگان و ارتباط بين آن  
  بهاي عوامل توليد به شرح زير است:) ج  
  حقوق و دستمزد نيروي انساني     
  ها  قيمت منابع يا اجارٔه آن منابع و امكانات طبيعي     
  سود يا اجاره  )مالي و فيزيكي(سرمايه     
  )5 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82

  486520كد سؤال: 
  باشند. گيرندگان و بازيگران اقتصاد صاحبان عوامل توليد مي ترين تصميم عنوان يكي از مهم الف) خانوارها به  
كند. بنگـاه از  ه عرضه ميبه بنگا Bكنند. اين بازار، عوامل توليد را در مسير  عوامل توليد را روانۀ بازار عوامل توليد مي Aب) خانوارها در مسير   

كـاال و خـدمات موردنيـاز  Dكند. خانوارها در مسير  به بازار محصوالت روانه مي Cطريق عوامل توليد كاال و خدمات توليد كرده و در مسير 
هـا را در  ازار درآمد بنگاهپردازند. اين ب بهاي كاال و خدمات را به بازار محصوالت مي Eكنند، سپس در مسير  خود را از بازار محصوالت تهيه مي

پردازد و در نهايت بازار عوامـل توليـد درآمـد  به بازار عوامل توليد مي Gبه بنگاه روانه كرده و بنگاه بهاي عوامل توليد را در مسير  Fمسير 
  كنند. از بازار عوامل توليد دريافت مي Hخانوارها از عوامل توليد خود را در مسير 

   Hج) مسير   
  بااليي چرخۀ تبادالت اقتصادي مربوط به تبادل توليدات است.د) نيمۀ   
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  )5 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83
  486521كد سؤال: 

بين قيمت يك كاال و مقدار تقاضا براي آن رابطۀ عكس وجود دارد. يعني با افزايش قيمت ميزان الف)   
  يابد. برعكس با كاهش قيمت ميزان تقاضا افزايش مي يابد و تقاضا كاهش مي

شكر كاالي جانشين قند است و چاي كاالي مكمل آن؛ با افزايش قيمت قند، ميزان شكر افزايش ب)   
  يابد. و ميزان تقاضاي چاي كاهش مي

 اگر درآمد خانوار كاهش پيدا كند حتي در صورتي كه قيمت يك كاال تغييري نكرده باشد، ميـزانج)   
جا  سـمت چـپ خـود جابـه يابد. بنابراين كل قيمت منحني تقاضـا به تقاضا براي آن كاهش مي

  شود. مي
  )5 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -84

  486522كد سؤال: 
يابد و فرد به سراغ كـاالي بهتـري  اين كاال كاهش ميشود كه در صورت افزايش درآمد خانوار، ميزان تقاضا براي  كاالي پست به كااليي گفته مي  

و چون قيمت ثابت است زماني كه ميزان تقاضا كاهش يابد كل منحنـي  )ونقل عمومي قبل از استفاده از وسايل حمل(رود  نسبت به اين كاال مي
تواند بيانگر تقاضـا باشـد، پـس  نمي 3ا شكل شود. توجه كنيد منحني تقاضا يك منحني معموالً نزولي است و لذ جا مي سمت چپ خود جابه به

، در نتيجـه نوان كرده با فرض ثابـت بـودن قيمـتقيمت كاهش يافته در حالي كه در سؤال ع 2در منحني  .باشد مي 4منحني درست منحني 
  باشد. تقاضا نميمنحني نيز  2منحني 

  )5سؤال: دشوار * حيطه: دانش * اقتصاد (درس  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -85
  486523سؤال: كد 

ها موجب افزايش قيمت آن  با وضع ماليات بر اين كاال )مثل سيگار و يا كاالهاي وارداتي(گذاران براي كاهش ميزان مصرف يك كاال  سياستالف)   
طريـق  يابد. گـاهي نيـز از سمت چپ و باالي خود مقدار تقاضا كاهش مي جايي نقطۀ تقاضا روي منحني به شوند در اين صورت با جابه مي

دهند در اين  هاي تلويزيوني آگاهي فرد را باال برده و سليقۀ او را نسبت به مصرف اين كاال تغيير مي تبليغات منفي يا برگزاري كالس يا برنامه
  شود. جا مي سمت چپ خود جابه صورت حتي اگر قيمت كاال تغيير نكرده باشد ميزان تقاضا كاهش يافته و كل منحني تقاضا به

يعني افزايش قيمت موجب افزايش عرضه و بالعكس كـاهش قيمـت  ،قانون عرضه، بين قيمت و مقدار عرضه رابطۀ مستقيم وجود دارد طبقب)   
جا  سمت راست خود روي منحني جابه شود. بنابراين با افزايش قيمت يك كاالي عادي، مكان هندسي نقطۀ عرضه به موجب كاهش عرضه مي

  شود. مي
  باشد. شود، قيمت محصول مي ها در بازار مي ي ميان رفتار خانوارها و بنگاهآنچه موجب هماهنگ د)  
  )5 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  486524كد سؤال: 
رد عرضه سؤال شده يا تقاضـا، پـس اند آيا در مو  اما دقت كنيد كه در مسئله از شما چه خواسته ،باشد نكته: كمبود عرضه همان مازاد تقاضا مي  

  متناسب با پرسش، عبارت و واژٔه درست را انتخاب كنيد.
  واحد است، بنابراين:  15واحد و تقاضا برابر  6تومان عرضه برابر  10,000در قيمت الف)   

واحد   15 6   كمبود عرضه 9
  واحد است، بنابراين:  20برابر  واحد و عرضه 5تومان تقاضا برابر  14,000در قيمت ب)   

واحد   20 5   مازاد عرضه 15
  واحد است. بنابراين: 12طور ثابت در اين سؤال  واحد است و تعادل هم كه به 3تومان تقاضا برابر  15,000در قيمت ج)   

واحد   12 3   نسبت به تعادل  كمبود تقاضا 9
رفتـۀ  پس ميزان فـروش ،واحد تقاضا براي آن وجود دارد 8اما فقط  ،واحد كاال توليد كرده است 15تومان اگرچه توليدكننده  13,000در قيمت د)   

  واحد است: 8محصول 
هزار تومان   13 8   مد توليدكنندهدرآ  رفته  تعداد كاالي فروش قيمت  104

  )6 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87
  486525كد سؤال: 

ها را دارند و كسـي  زمان همۀ افراد جامعه حق برخورداري از آن آيد مربوط به عموم مردم بوده و هم ميطور كه از اسمش بر  ي عمومي، همانكاالها  
  ها منع كند. آنحق ندارد ديگري را از مصرف 

  )6 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88
  486526كد سؤال: 

كارگيري نيروي كار غيرقـانوني و  شود تا افراد سودجو بدون اخذ مجوزهاي الزم و يا با به حضور و نظارت دولت در چنين شرايطي موجب مي  عدم  
كننـدگان  قيمت خود سالمت جامعه و منـافع توليد اما ارزان ،كيفيت منظور فروش بيشتر كاالي بي ستاندارد، صرفاً بهحتي مصرف مواد اوليه غيرا

  قانونمند را به خطر بياندازند.
  )6 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89

  486527كد سؤال: 
 ٔهكننـد تنهايي تعيين كـدام بـه گيـرد و هيچ كنندگان صورت مي كنندگان و مصرف ملكرد دو گروه توليدع با فرايند تعيين قيمت در بازار متناسب  

  ها ندارند. نقشي در تعيين قيمت ،در شرايط خاص اقتصادي نظير تورم و ركود زجها  قيمت نيستند، همچنين دولت
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  )5 صات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * اقتصاد (درسمشخ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
  486528كد سؤال: 

واحـد از آن بـه فـروش رسـانده بنـابراين درآمـد  5اما فقـط  ،واحد كاال توليد كرده است 35تومان توليدكننده  36000اگرچه در قيمت الف)   
  توليدكننده عبارت است از:

,تومان   5 36000 180   درآمد رفته  شتعداد كاالي فرو  قيمت هر واحد  000
  نكته: دقت كنيد توليدكننده بابت تمام محصوالت توليدي خود هزينه پرداخته است پس:   

  هاي توليد هزينه شدهتعداد كاالي توليد مقدار هزينه 
,تومان   35 4000 140   هاي توليد ينههز  000

,تومان  , ,  180 000 140 000 40   سود درآمد  ها  مجموع هزينه 000
  پس: رده باشد،كواحد كاال توليد  10اما توليدكننده در اين قيمت فقط  ،واحد كاال تقاضا كرده 30كننده  تومان مصرف 7000اگر در قيمت ب)   

,تومان   10 7000 70   هزينۀ خانوار 000

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

  361775كد سؤال: 
  كنند: هاي ايراني را به سه دستۀ عمده تقسيم مي از نظر تاريخي زبان  
  يانفارسي باستان: در زمان هخامنش  
  فارسي ميانه (پهلوي): دورٔه اشكانيان تا اوايل ساساني  
  فارسي نو (دري): پس از اسالم (از طاهريان)  

  )4(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -92
  361757كد سؤال: 

  وت و استحكام يافت.در اين دوره شعر غنايي با دو شاعر مشهور، رودكي و شهيد بلخي، ق  
  )4(درس  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -93

  401604كد سؤال: 
صورت تأليفي  ابوعلي بلعمي عالوه بر اينكه اطالعات ديگري راجع به تاريخ ايران بر آن كتاب افزود با حذف مطالبي از اصل تاريخ طبري، آن را به  

  شهرت يافته است.» تاريخ بلعمي«رآورد كه به مستقل د
  )4(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94

  362173كد سؤال: 
.  اند مي و اخالقي، بازماندٔه اشعار تعلي . بعضي از قطعات هايي شده است ، دچار تحريف اشعار كمي به زبان پهلوي در دست است و آنچه باقي مانده  

  . كه هر دو اصل پارتي دارند» يادگاران زريران«و » درخت آسوريك«. مانند منظومۀ  هاي منثور جاي دارند اين قطعات شعري در ميان اندرزنامه
  شب منظومه نبودند. هزارويككليله و دمنه و   
  )4(درس  1بي مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون اد ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95

  361755كد سؤال: 
) شـاهنامۀ 1هاي نثر فارسي ايـن دوره:  هاي حماسي، ملي و تاريخي توجه دارد. از نمونه نثر عهد ساماني، ساده و روان است و بيشتر به موضوع  

  ) تاريخ بلعمي. متن سؤال معرف شاهنامۀ ابومنصوري است.3) ترجمۀ تفسير طبري 2ابومنصوري 
  )4(درس  1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  4 پاسخ: گزينۀ -96

  375235كد سؤال: 
  هاي كوتاهي در اين باب سروده شده بود. آوردن موعظه و نصيحت در شعر پارسي از آغاز قرن چهارم معمول گرديد و قطعه  
  )4(درس  1ادبي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -97

  406574كد سؤال: 
  ها: بررسي ساير گزينه  
  گذاشتن برخي از صداهاي زبان عربي، الفباي آن را پذيرفت. زبان فارسي با كنار  
سرايي كه از آغاز ادب فارسي به پيروي از شعر عربي معمول گشت، با شاعران بزرگ درباري و مدح پادشاهان و رجال دربار  شعر مدحي يا مديحه  

 ايگاه خود را در قرن چهارم و پنجم پيدا كرد.ج
 به زبان عربي نوشته است؛ اما جمعي از دانشمندان آن زمان، اين كتاب را به فارسي برگرداندند.» جرير طبري محمّدبن«اصل تفسير را   
  )4(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -98

  /جايگزين380764كد سؤال: 

ربـي و اين زبان، زبان رسمي دوران ساسانيان بوده است. آثار ادبي منثور و منظوم زبان فارسي ميانه يا پهلوي، از ميان رفته است، ولي ترجمـۀ ع  
  اند.  ها هم دچار تغييرات فراوان شده در دست است كه آن» شب هزارويك«و » كليله و دمنه«ها مانند  فارسي بعضي از آن

  )4(درس  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -99
  382584كد سؤال: 

گوي را  هـا شـاعران فارسـي زمان بود. بعضي از اميران ساماني، خود صاحب فضـل و ادب بودنـد، آن هم سامانيانآغاز اين دوره با اوج حاكميت   
  انگيختند. هاي ارزشمند از عربي به فارسي برمي ۀ كتابكردند و مترجمان را به ترجم تشويق مي
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  )5(درس  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -100
  361722كد سؤال: 

جاي كشيده در آن واژه ه ،ها دقت كرد. اگر يكي از الگوهاي زير برقرار بود براي تشخيص هجاي كشيده بايد به نحؤه قرار گرفتن صامت و مصوت  
  وجود خواهد داشت.

هجاي كشيده
 دو صامت مصوت كوتاه  الف) صامت 

يك يا دو صامت مصوت بلند  ب) صامت 
  ها: بررسي گزينه  

 نِ تا مَس مستانه  :1گزينۀ 

 
    
 هجاي كوتاه هجاي بلند هجاي بلند 

  يار َدست دستيار  :2گزينۀ 

 
    
  هجاي كشيده هجاي كشيده 

 گار زِ رو روزگار  :3گزينۀ 

 
     
 هجاي كشيده هجاي كوتاه هجاي بلند 

  سيب آ آسيب  :4گزينۀ 

 
     
  هجاي كشيده هجاي بلند 

  )5رس (د 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -101
  361746كد سؤال: 

  هجاي كشيده  صامت  مصوت بلند  آب: صامت   
 ب  ا ء

 صامت  مصوت  صامت
  شوند. شود و لذا هميشه با صامت شروع مي يادآوري: هيچ واژه و هيچ هجايي در زبان فارسي با مصوت شروع نمي  
  )5(درس  1توسط * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي مشخصات سؤال: م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -102

  361834كد سؤال: 
اگـر ، امـا (Seeb)باشد؛ مثـل سـيب  (ee)آيد كه دومين واج هجا باشد و داراي صداي  حساب مي زماني مصوت بلند به» ي«در شعر و ادبيات فارسي   

عصـيانگر  - (yan)آش/ نا/ يان يان  آشنايان  - (yar)شوند مانند: يار  آيد و صامت محسوب مي حساب نمي ندهد، ديگر مصوت بلند به (ee)صداي 
  عُص/ يان(yan)/ بيت - گر(beyt) آيد. حساب مي صامت به» ي«كلمۀ آشنايان و عصيانگر حرف  ود، پس در ميان واژگان سؤال تنها در  

  )5درس ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103
  361846كد سؤال: 

  تُ (كوتاه)/ گُل (بلند) تو   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  تو (كوتاه) -: سيب (كشيده)1گزينۀ   
  از دو هجا تشكيل شده است (ي/ كي)» يكي« -است nowصورت  : نو (بلند) كه به3گزينۀ   
  تو (كوتاه) -و (كوتاه)د: 4گزينۀ   
  )5(درس  1سط * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي مشخصات سؤال: متو  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104

  422249كد سؤال: 
  است.» و«نمايندٔه مصوّت بلند » كار جوش«اما در  شود، نمايندٔه هيچ واجي نيست، تلفظ نمي» و«چون حرف  4و  2و  1هاي  در گزينه«  
  )5درس ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105

  361850كد سؤال: 
 ني بيـ نَـ گنج ني كُ نَـ مُل حَمـ تَ رنج تا
            
 شد با نَـ دار ديـ پَـصبح وَد رَ نَـ شب تا
          

  )5(درس  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -106
  361881كد سؤال: 

  صامت صامت  مصوت كوتاه  صامت   
  مثال:  

 د  ر  َـ  م
 ل  ص  َـ  ف
 ت  ر  َـ  پ
 ف  ط  ُـ  ل
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  )5(درس  1علوم و فنون ادبي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -107
  361889كد سؤال: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ديد نِ وا دي خُد چُ سِم مُو رين دَ تا را الن قِ عا

  ها: بررسي ساير گزينه  
  : چهارده هجا3گزينۀ   : يازده هجا2گزينۀ   : چهارده هجا1گزينۀ   
  )5(درس  1حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي مشخصات سؤال: دشوار *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -108

  361959كد سؤال: 
  : 3گزينۀ   

 ني تا سِ دي مُز ني كُ ري كا َگر اَ
           
 زند فَر نِ زا فر A· كِ دي دي ال دِ

             
  

  كوه چُ ري نا مَ دا دَر يُ  پا َگر اَ  1گزينۀ 
            

 شي وَح غِ مُرÄH¸ كِ را لَم دِ[I· رَن مَ  2گزينۀ 
            

  او رِ مِه دَر مَن رَ دا ميچِش يُ  رو  4گزينۀ 
             

  »د.نون ساكن بعد از مصوت بلند را حذف كر «توان  شود. براي سهولت مي آيد، مصوت بلند، كوتاه تلفظ مي وقتي پس از مصوت بلند نون ساكن مي  
  )5(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -109

  361965كد سؤال: 
 ناك دوه ان     درد     گو تُ گُف  4گزينۀ  

             
  سوز دِل  تاب كِ   شين تَ آ  1گزينۀ  

          
  گاهخاست   ريگ    دي مَن دَرد  2گزينۀ 

        
 شان كِ كَهـ  َدست   نِ قا ش عا  3گزينۀ 

           
  )5(درس  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -110

  362084كد سؤال: 
: ترسناك 4گزينۀ       و خاطرات/ دلدار  لرزه  و بيگانه/ زمين    و غزلواره/ دستياري   و پاسباني  

 
  1تاريخ  4درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -111

  372134كد سؤال: 
  شد. هيروگليف و دموتيك بود كه از هركدام در جاهاي مختلف استفاده مي يكي از دستاوردهاي برجستۀ تمدن مصر باستان، ابداع خطوط  
  1تاريخ  6درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: استدالل *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -112

  377898كد سؤال: 
ر شاه اين شهر شوريدند و حكومت ق.م روميان ب 509شهر رم در مركز ايتاليا، از ادغام تعدادي از روستاها در كرانۀ رود تيبر پديد آمد. در سال   

  جمهوري رم را تأسيس كردند.
  1تاريخ  6درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -113

  319876كد سؤال: 
  كردند. پريكلس بر آتن و فيليپ دوم بر مقدونيه حكومت مي  
  1اريخ ت 3درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -114

  296991كد سؤال: 
شناسان براي كشف آثار باسـتاني و تـاريخي،  اند. باستان ها قرار گرفته بخش زيادي از آثار باستاني در زير خاك و يا در اعماق درياها و رودخانه  

هـاي  اي مانند پهپادها، رادارهـا، عكس ههاي جديد و پيشرفت ) و... ، از ابزارها و فناوري2(گزينۀ  ها هاي تاريخي، سفرنامه كتابعالوه بر رجوع به 
برداري،  )، كه قابليت زيـادي در نقشـه3(گزينۀ  سيستم اطالعات جغرافيايي) و 4(گزينۀ  هاي الكترومغناطيسي روشاي،  هوايي، تصاوير ماهواره

  كنند. ها و آثار باستاني دارند، استفاده مي كشف و بازسازي دقيق مُحَوَّطه
 كـربن روش راديـوهاي كشف آثار باستاني وجود ندارد! كافي است بـدانيم كـه  ن به اين سؤال، لزومي به حفظ بودن روشتوجه: براي پاسخ داد  

  هاي كشف و شناسايي نيست. باشد؛ پس جزء روش مي» هاي تعيين سن آثار باستاني روش«) از 1(گزينۀ 
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  1اريخ ت 3درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -115
  315424كد سؤال: 

  ترين مكانِ گردآوري، نگهداري، مرمت، مطالعه و نمايش آثار باستاني هستند. ها، مهم موزه  
  شوند!  ها داد و ستد نمي مهم: آثار باستاني در موزه  
  1تاريخ  4درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  375199كد سؤال: 
  شد. شهر گفته مي - شهر يا كشور - ها دولت همراه روستاهاي پيرامون خود داراي حكومت مستقلي بودند كه به آن رهاي سومري بههريك از شه  
  1تاريخ  4درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -117

  375198كد سؤال: 
  كردند. ها استفاده مي ها و ديگر بناها از آن ران مصري براي ساختن هرممند بود و معما مصر از منابع طبيعي سنگ آهك و سنگ خارا بهره  
  1تاريخ  4درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118

  375194كد سؤال: 
ن منطقـه جـزو نخسـتين دهد كه سـاكنان ايـ هاي تپۀ چغاگُالن در شهرستان مهران در استان ايالم نشان مي آمده از كاوش دست هاي به يافته  

  ند.د گردآورندگان خوراك بودند كه به كشت گندم و جو روي آور 
  1تاريخ  5درس *  انشدحيطه: *  مشخصات سؤال: متوسط ▲  1پاسخ: گزينۀ  -119

  400292كد سؤال: 
تـرين بخـش وداهـا  است. كهن» داهاِو«هايي در ستايش آفرينش و خدايان با عنوان  ترين اثر برجامانده دربارٔه عقايد آرياييان هند، سروده مهم  

  نام دارد كه به زبان سانسكريت، كه زبان مهاجران آريايي هند بود، سروده شده است.» ريگ ودا«
  1تاريخ  5درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120

  319860كد سؤال: 
  طور مستقل به زندگي خود ادامه دادند. هها در آنجا ب ها تا قرن پوست به نام دراويدي قومي تيره  
  1تاريخ  6درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -121

  297501كد سؤال: 
واسـطۀ  شناختي در اوايل قرن بيستم، آثار تمدني كهن در جزيرٔه كِرِت واقع در جنوب يونان كشف گرديد. اين تمدن به هاي باستان در پي كاوش  

  اي آن جزيره، تمدن مينوسي ناميده شد. وس، شاه افسانهمين
گذاري شد؛ اين تمدن به احتمال زياد، در اثر كشمكش با اقـوام  ها پيش از مهاجرت اقوام هند و اروپايي به يونان، پايه تذكر: تمدن مينوسي قرن  

  مهاجر از بين رفته است.
  1تاريخ  6درس ش * مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دان ▲  2پاسخ: گزينۀ  -122

  380715كد سؤال: 
  آنكه در ده نبرد شركت كرده باشد. شد مگر هيچ شهروند رومي به منصب دولتي برگزيده نمي  
  1تاريخ  5درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -123

  383766كد سؤال: 
تي،  هوانگ اين است؛ يكي از اقـدامات مهـم شـي مربوط به سلسلۀ چه »د«اما مورد  ،موارد الف، ب و ج همه از تحوالت دورٔه سلسلۀ هان است  

  اين، تكميل ديوار بزرگ چين بود. نخستين امپراتور سلسلۀ چه
  1تاريخ  5درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -124

  377910كد سؤال: 
  رو بود. رو در مرزهاي شمالي روبهسياسي و يورش اقوام كوچقبل از تأسيس نخستين امپراتوري، چين با تفرقۀ   
  1تاريخ  3درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125

  315422كد سؤال: 
دمان گذشـته را هاي فني، هنري و فرهنگي مر  كوشند تا سير پيشرفت هاي مختلف، مي شناسان با مقايسۀ آثار و بناهاي باستاني در زمان باستان  

  درك كنند.

 
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -126

  486340كد سؤال: 
 منـاطق ها در ونتگاهسك اين نيست. تعداد يكسان جاي كشور همه در ها آن پراكندگي اما دارد؛ بسياري وجود شهرهاي و روستاها ما، سرزمين در  

  است. تر ها متراكم آن در بيشتر و جمعيت پايكوهي
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -127

  486341كد سؤال: 
  نادرست و پاسخ سؤال است. 3گزينۀ  شناسي است كه تا زمان ما ادامه دارد، پس متن منظور از دورٔه كواترنر اواخر (نه اوايل) دوران سوم زمين  
  در اين دوره:  
  ).1هاي ايران شكل نهايي خود را پيدا كرده است (درست بودن متن گزينۀ  ناهمواري  
  ).2است (درست بودن متن گزينۀ  شده ها ناهمواري در زيادي تغييرات باعث عملكرد انسان در محيط،  
  ).4ايران در اين دوره بوده است (درست بودن متن گزينه  هاي فرسايش از عوامل مهم تغيير شكل ناهمواري  
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -128

  486342كد سؤال: 
  بلندترين قلۀ اين منطقه بغروداغ و مرز اين ناحيه با ناحيۀ كوهستاني البرز، تنگۀ منجيل است.   
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -129

  486343كد سؤال: 
قلـۀ  -هاي مهم شمال خراسـان اسـت كوه كوه آالداغ از رشته رشته -داغ) مرز شمالي منطقۀ كوهستاني آذربايجان است كوه ارسباران(قره رشته  

  رود. شمار مي هاي منطقۀ كوهستاني البرز به قله سليمان از زردكوه در منطقۀ كوهستاني زاگرس قرار دارد و تخت



 

 

 
  

  |
سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۱۷

  )4ار * حيطه: كاربرد * جغرافياي ايران (درس دشو : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -130
  486344كد سؤال: 

  هاي منطقۀ كوهستاني البرز است. ، از ويژگي1عبارت ذكرشده در گزينۀ   
  )4 درس* جغرافياي ايران ( اربردك: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -131

  486345كد سؤال: 
هاي گلـي يـا  هاي نفوذي آذرين متعلق به منطقۀ كوهستاني مركزي، گنبدهاي نمكي متعلق به منطقۀ كوهستاني غربي يا زاگرس و چشمه توده  

  ي است.شرق جنوبهاي شرق و  فشان متعلق به كوه گل
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه * دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -132

  486346كد سؤال: 
  اند، مانند دشت لوت. شناسي بسيار قديم برجاي مانده هاي زمين ها از دوران الف) برخي از دشت  
  اند. وجود آمده فرسايش به از حاصل مواد انباشت اثر بر ها مانند دشت نهاوند، دشت از ب) بعضي  
  دشت در استان كرمانشاه. هستند مانند ماهيها  زمين شدن هموار و آهكي مواد انحالل حاصل ها دشت از اي ج) پاره  
  )4ت سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * جغرافياي ايران (درس مشخصا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -133

  486347كد سؤال: 
سدهاي متعدد از عوامل انساني تغييردهندٔه ناحيۀ ها است و احداث  دشت ٔهكني و از ميان بردن پوشش گياهي از عوامل انساني تغيير چهر بوته  

  كوهستاني زاگرس است.
  )4ه: دانش * جغرافياي ايران (درس حيط*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -134

  486348كد سؤال: 
  رود و مياندوآب. هاي گرگان، مازندران، گيالن، مغان، تلخه هاي نيمۀ شمالي كشور: جلگه جلگه  
  ، خوزستان، ميناب و باهوكالت.فارس خليجهاي كنارٔه درياي عمان، كنارٔه  نيمۀ جنوبي كشور: جلگههاي  جلگه  
  )4سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * جغرافياي ايران (درس  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135

  486349كد سؤال: 
  دهد. تشكيل مي كوهستاني و مرتفع نواحي را ما سرزمين اعظم بخش كه دهد مي نشان ايران هاي ناهمواري نقشۀ به دقيق نگاهي  
  )4 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136

  486350كد سؤال: 
 تشـكيل بـه رودها توسط رسوب حمل آن، پي در و شده گذشته از بيش »زاگرس حوضۀ رودهاي« در طغيان اخير، دهۀ سه طي رسد مي نظر به  

  است. شده منجر از ناهمواري جديدي هاي شكل
  )4 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -137

  486351كد سؤال: 
  باشند. مي ها جلگه علل پيدايش ترين مهم از آبرفت (مورد ح) تراكم و آب عمق مقاومت سنگ (مورد ت)، زمين، ساختمان  
  )3 درس* جغرافياي ايران ( كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -138

  486352كد سؤال: 
 اهميـت نظـامي و اقتصادي نظر از دفاعي مناسب، هاي قابليت با سواحل وجود هند) و آزاد (اقيانوس هاي آب با مجاورت واسطۀ عمان: به درياي  

  دارد. براي ايران بسياري
  )3 درس* جغرافياي ايران ( دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -139

  486353كد سؤال: 
  است. كرده تبديل و غيرصنعتي صنعتي كاالهاي صادركنندگان توجه كانون به را فارس خليجنفت خام،  فروش و صدور از ناشي دالرهاي و درآمدها  
  )3 درسياي ايران (* جغراف كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -140

  486354كد سؤال: 
 و زيست محيط كشاورزي، توليدات نوع در ييوهوا  آبتنوع  است. اين شده منجر آن در وهوا آب تنوع عرض جغرافيايي، به در ما كشور گستردگي  

  است. مؤثر ما كشور پيشرفت نهايت در

 
   1شناسي  جامعه 3درس *  دانش: حيطه*  متوسط :سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -141

  427493كد سؤال: 
   يابد.  مي تداومهاي بعد  جهان اجتماعي با انتقال فرهنگ خود به نسل  
    شود. مي ريزد يا دگرگون فرو ميهرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، جهان اجتماعي آن  
   1شناسي  جامعه 3درس : دانش * حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -142

  427495كد سؤال: 
  گيرد. ها شكل مي جهان اجتماعي و نظم آن، تكويني نيست، بلكه اعتباري است؛ يعني با آگاهي و ارادٔه انسان  
   1شناسي  جامعه 3درس : دانش * حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -143

  427582سؤال: كد 
ها با يكـديگر،  كنند. در مقايسۀ پديده هايي آشنا مقايسه مي ها را با پديده ، آنهاي ناشناخته را بشناسند پديدهها براي اينكه  بعضي اوقات انسان  

هاي مختلفي مقايسه كنـيم.  توانيم آن را با پديده شود. براي اينكه جهان اجتماعي را بهتر بشناسيم، مي ها آشكار مي آن هاي ها و تفاوت شباهت
  ».آدم اعضاي يك پيكرند بني«گويد:  اند؛ مانند سعدي كه مي ، مقايسه كردهموجودات زندهبرخي جهان اجتماعي را با 

   1شناسي  جامعه 3درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -144
  427947كد سؤال: 

  زيست آلودگي محيط ان زده و نابخردانۀ انس كارهاي شتاب  
   1شناسي  جامعه 4درس ت سؤال: دشوار * حيطه: دانش * مشخصا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -145

  427319كد سؤال: 
از  اثرپذيريخرد و كالن و  هاي اجتماعي اثرگذاري خود بر پديدههاي اجتماعي به خرد و كالن، فهميدن ميزان  بندي پديده دو فايدٔه اصلي تقسيم  

  ها است. آن
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   1شناسي  جامعه 4درس : دانش * حيطه*   ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -146
  427585كد سؤال: 

هـايي كـه تـأثير  و بـه بخش» هاي سطحي جهان اجتمـاعي اليه«هايي كه امكان تغيير بيشتري دارند و نقش حياتي و اساسي ندارند،  به بخش  
جانبه و فراگير دارند و  هاي عميق، تأثيرات همه گويند. اليه مي» عميق و بنيادين جهان اجتماعي هاي اليه«كننده بر جهان اجتماعي دارند،  تعيين

  هاي سطحي، هم تأثيرات محدودتري دارند و هم بيشتر در معرض تغييرند. گيرند، اما اليه كمتر در معرض تغيير قرار مي
  هستند. هاي جهان اجتماعي ترين اليه عميقها  عقايد و ارزش  
   1شناسي  جامعه 4درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -147

  427559كد سؤال: 
   تغييرنـد و  هاي مختلـف قابـل نياز از هنجارها و نمادها نيست؛ ولي هنجارها و نمادها برحسب شرايط، در زمينه اي بي دانيد كه هيچ جامعه مي

  شود. ، موجب تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي نميهاي عميق منجر نشود يير در اليهتغها تا زماني كه به  تغيير برخي از آن
    ها، پذيرفته  هاي متفاوتي وجود دارد؛ ولي معموالً در هر جهان اجتماعي، نوع خاصي از اين روش ، راهتأمين نيازهاي جهان اجتماعي و افرادبراي

  گيرد. كمك نهادهاي اجتماعي صورت مي ي اين كار بهقبول است. در هر جهان اجتماع شود و قابل مي
   1شناسي  جامعه 4درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148

  427640كد سؤال: 
    تيم ملي فوتبال ايران (الف) كالن و عيني  
    دهكده (د) خرد و عيني  
   التحصيلي  تصور دانشجو از جشن فارغ (ج) خرد و ذهني  
   1شناسي  جامعه 4درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -149

  427952كد سؤال: 
هاي  يك از اجزاي جهان اجتماعي فاقد معنا نيسـتند؛ امـا همـۀ پديـده هيچرو  اين ازهاي اجتماعي، هويتي معنايي و ذهني دارند؛  تمامي پديده  

توان در يـك  هاي اجتماعي را از جهت عيني و محسوس بودن يا ذهني و نامحسوس بودن نيز مي رند. پديدهاجتماعي، بعد محسوس و عيني ندا 
  پيوستار قرار دارد.

   1شناسي  جامعه 4درس *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -150
  427323كد سؤال: 

و نمادهايي است كه براي رفع نيازهاي معيني از افراد و جهان اجتمـاعي اختصـاص پيـدا  ها، هنجارها اي از عقايد، ارزش نهاد اجتماعي مجموعه  
باشند، در نتيجـه  ها مي ها در جوامع مختلف متفاوت هستند و نهادها نيز برخاسته از همين عقايد و ارزش كند و از آنجايي كه عقايد و ارزش مي

كند و به همين  قبول را تعيين مي  هاي غيرقابل قبول رفع نياز و همچنين روش هاي قابل هخود شيو  هاي عقايد و ارزشهر جهان اجتماعي بر اساس 
  شود.  دليل نهادهاي اجتماعي متنوعي در جوامع مختلف يافت مي

   1شناسي  جامعه 5درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  427314كد سؤال: 

  هاي ويژگي
  شناسي و جامعه

  شناسان گاه جامعهن
    در جهان غرب:

  ) مطالعۀ جوامع صنعتي و شهري پيشرفته (جوامع غربي)1
 پنداشتند كه در دوران كودكي يعني مراحل اوليـۀ رشـد خـود بـاقي ) جوامع ابتدايي را متعلق به گذشتۀ بشر مي2

  اند. (جوامع غيرغربي) مانده
  شناسان) ها (نگاه جامعه از ساير فرهنگ و تصور ساده ) خودمداري فرهنگ غرب3

   1شناسي  جامعه 5درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152
  427558كد سؤال: 

  ها: بررسي گزينه  
د از تجربيات يكديگر اسـتفاده كننـد؛ توانن هاي اجتماعي مختلف با روابط متقابلي كه دارند مي نادرست (در اين ديدگاه، جهان -: درست1گزينۀ   

  تواند مسير ديگري را ادامه دهد.) ها با حفظ هويت خود، نمي يك از آن اما هيچ
  درست -: درست2گزينۀ   
  درست -: درست3گزينۀ   
خـود ارتبـاط برقـرار  نادرست (جهان اجتماعي زنده و سالم، فعّاالنه با جهـان اطـراف -: نادرست (براي نگاه جوامع در عرض هم است.)4گزينۀ   

آورد و  وجود مـي ها به برد. در صورتي كه الزم باشد، تغييراتي در آن هاي اجتماعي ديگر بهره مي كند. مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان مي
  كند.) ها استفاده مي سپس از آن

   1شناسي  جامعه 5درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -153
  427688كد سؤال: 

  شود. مي هاي اجتماعي مختلف پيدايش جهانها سبب  ها و همچنين تنوع اراده و اختيار آن تنوع آگاهي و معرفت انسان  
   1شناسي  جامعه 5درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -154

  427923كد سؤال: 
كنيم  اينك در ديگر نقاط دنيا وجود دارند؛ يا وقتي به تاريخ گذشتۀ خود رجوع مي  گشاييم كه هم ميكه چشم خود را بر جوامع ديگري  هنگامي   

  بريم. پي مي هاي اجتماعي تنوع جهانكنيم، به  و جهان خود را با آنان مقايسه مي
   1شناسي  جامعه 5درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155

  /جايگزين427452كد سؤال: 

  دهند. اجتماعي واحد رخ مي درون يك جهانهايي است كه  از نوع تفاوت هاي سطحي جهان اجتماعي باشند  هايي كه مربوط به اليه تفاوت  
  كنند. آن جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي باشند  هاي عميق جهان اجتماعي اليههايي كه مربوط به  تفاوت  
  هاي اجتماعي مختلف هستند. هاي ميان جهان از نوع تفاوت بازگردند  اعتقادات اصليو  ها آرمان، هاي كالن ارزشايي كه به ه تفاوت  
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  )3نطق (درس م*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  372189كد سؤال: 

هر طبقه از مفاهيم، نسبت به مفاهيم طبقۀ ديگر در امتداد خودش، نسبت عموم و خصوص مطلق داشـته  بندي درست، الزم است در يك طبقه  
  باشند.

با اينكه از دو طبقۀ مختلف هستند، ولي چـون » داران مهره«و » گياهان«بندي زير،  ضروري است؛ زيرا مثالً در طبقه» در امتداد هم«توجه: قيد   
  است؛ نه عموم و خصوص مطلق.» تباين«در يك امتداد نيستند، نسبتشان 

 جانداران
 

  جانوران (حيوانات)
  

  داران مهره
  ها مهره بي

  گياهان
  )4طه: استدالل * منطق (درس حي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -157

  364479كد سؤال: 
عام و خاص است؛ پس هم وجه اشتراك (مفهوم) را ذكر كرده است و هم وجه افتراق را (نداشـتن  ميبه مفاه فياز نوع تعر  فيتعر  نيبخش اول ا   

  .است به مصداق فيتعر  زيمصداق). بخش دوم ن كياز  شيانطباق بر ب تيقابل
  )4صات سؤال: ساده * حيطه: دانش * منطق (درس مشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158

  364464كد سؤال: 
 »يمفهـوم فيـتعر « فيـنوع تعر  نيبه ا  ميبه موارد استفاده و كاربرد آن بپرداز  يميقد  يظروف مس ريعنوان وجه تفاوت طاس با سا  به ميتوان يم  
 گـريكـردن مفهـوم مجهـول از د  زيمتما  يمفهوم خاص برا كيروش از  نيعام و خاص است. در ا  ميبه مفاه فيتعر  ،يمفهوم في. تعر نديگو  يم

  .ميا  كرده» عام و خاص« فيتعر  م،يپرداز  ي(مفهوم خاص) م گريد  اءيبا اش ءيش كيوجه تفاوت  اني، پس آنگاه كه به بميكن يم فادهستا ميمفاه
  )4 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -159

  364462كد سؤال: 
 اند. كار گرفته شده هم بهذكر مصداق با  قياز طر  فيو تعر  يمفهوم في: تعر 3 ۀنيگز   
 است. يمفهوم في: فقط تعر 1 ۀنيگز   
 وجود دارد. يمصداق في: فقط تعر 2 ۀنيگز   
  است. يلغو في: فقط تعر 4 ۀنيگز   
  )4 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -160

  364411كد سؤال: 
  ».لفظي«و » لغوي«است نه تعريف » مصداقي«ابراين تعريف اسم، فعل و حرف از مصاديق مفهوم كلمه هستند، بن  
  )3 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -161

  372195كد سؤال: 
وجه است؛ زيرا داراي مصاديق مشترك (كفش پالستيكي) و نيز مصاديق مخصوص  عموم و خصوص من» غيرچرمي«و » كفش«نسبت دو مفهوم   

  خود هستند (كفش چرمي و دمپايي پالستيكي).به 
  )3 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -162

  375240كد سؤال: 
  داراي اسم اشاره و جزئي است.» اين كتاب: «1گزينۀ   
  همين لفظ است و لذا جزئي است» خليج«: منظور از 2گزينۀ   
  اص است؛ بنابراين جزئي است.اسم خ» فارس خليج: «3گزينۀ   
  تواند بيش از يك مصداق داشته باشد؛ پس مفهومي كلي است. كند و مي هر انساني است كه به اين مسئله توجه مي» آدم«: مقصود از 4گزينۀ   
  )4،درس 3* منطق (درس  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -163

  364449كد سؤال: 
وجود داشـته باشـد.  زيوجه افتراق كه همان مفهوم خاص است، ن كيعالوه بر وجه اشتراك كه همان مفهوم عام است،  ديبا  يفهومم فيدر تعر   

 ياسـت و وجـود آن بـرا يمسـاو» الف«با مفهوم » د«فقط مفهوم  م،يمفاه نيا  نيدارد. در ب يتساو ۀمفهوم خاص با مفهوم مجهول (الف) رابط
  ت.اس يالزام يمفهوم فيتعر 

  )4 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -164
  364461كد سؤال: 

  : واضح، جامع، مانع و غير دوري است.1گزينۀ   
  .شود يرا هم شامل م هيالزاو  قائم ۀذوزنق رايز  ،ستيمانع ن: 2گزينۀ   
 ي(توجه: مربع هم نوع .شود يمربع را شامل نم رايز  ،ستيجامع ن ني. همچنشود ياالضالع را هم شامل م يمثلث متساو رايز  ،ستيمانع ن: 3گزينۀ   

  ).است ليمستط يو هم نوع يلوز 
  شود. مبهم است. بر فرض وضوح، مانع هم نيست چون بيضي را نيز شامل مي» نهايت بي«: واضح نيست چون 4گزينۀ   
  )4 درس( منطق * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -165

  364478كد سؤال: 
هاي ذكرشده، پرنده هستند و  تعريف ذكرشده همان تعريف مصداقي است. اين تعريف هم واضح است هم مانع، ولي جامع نيست، زيرا همۀ نمونه  

  گيرد و جامع نيست. كند جانور بايد پرنده باشد. بنابراين اين تعريف، ساير جانوران را دربرنمي مخاطب گمان مي
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  )4 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -166
  364482كد سؤال: 

  : تعريف لغوي1گزينۀ   
  يمفهومها: تعريف  ساير گزينه  
  )3 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -167

  372202كد سؤال: 
دهندٔه كلي بودن آن مفهوم است، ولي اگر اين تعداد  مصداق خارجي يك مفهوم اگر بيشتر از يكي باشد، نشان بايد توجه داشته باشيم كه تعداد  

كنندٔه كلي بودن يا كلي نبودن مفهوم نيست؛ زيرا برخي مفاهيم كلي ممكن است فقط يك مصداق داشته باشند؛ مثل  صفر يا يك باشد، تعيين
مردِ پنج متـر و «و » شريك خداوند«) و برخي ديگر ممكن است هيچ مصداقي نداشته باشند؛ مثل 2 (رد گزينۀ» قمر زمين«و » خداوند«مفهوم 
) و برخي ديگر هـيچ مصـداقي در خـارج 4(رد گزينۀ » كوه دماوند«و » اهللا«همچنين برخي مفاهيم جزئي فقط يك مصداق دارند؛ مثل ». نيمي

مي فقط يك مصداق داشته باشد، هم ممكن است كلي باشد و هم احتمـال دارد جزئـي ، پس اگر مفهو »اين ققنوس«و » هري پاتر«ندارند؛ مثل 
  باشد.

  كدام نباشد، وجود ندارد. : هر مفهومي حتماً يا كلي است يا جزئي و مفهومي كه هيچ3گزينۀ   
مفهوم موردنظر سخني گفته نشده » ابليتِق«انطباق بر بيش از يك مورد را دارد، اما در اين سؤال از  قابليتتذكر: مفهوم كلي، مفهومي است كه   

يك مصداق بيشتر ندارد (ماه)؛ ولي اين مفهوم، قابليت اين » قمر زمين«دانيم  دانيم، مطرح شده است. مثالً فعالً مي بلكه چيزي كه دربارٔه آن مي
دانيم فقـط  مفهومي كلي است كه مي» ر زمينقم«وجود آمد، بر آن نيز صدق كند؛ پس  را دارد كه اگر قمر ديگري هم براي زمين كشف شد يا به

  يك مصداق خارجي دارد.
  )4 درس( منطق*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -168

  364463كد سؤال: 
بيايـد، » امر عام«يا » ويژگي مشترك«شود، ولي وقتي فقط  مجهول را ذكر كنيم، تعريف قطعاً مانع مي» امر خاص«يا » فرد ويژگي منحصربه«اگر   

  ).4شود و مانع نخواهد بود (رد گزينۀ  تعريف شامل مصاديق مفاهيم ديگري كه آن ويژگي را دارند نيز مي
خـاص: در » تعريـف«عـام باشـد و » مجهول) «1مطلق باشد، دو حالت ممكن است:   خصوص  و  عموم» تعريف«و » مجهول«: اگر نسبت 1گزينۀ   

 صورت تعريف جامع و غيرمانع است. خاص: در اين» مجهول«عام باشد و » تعريف) «2و مانع است.  صورت تعريف غيرجامع اين
شود كه در مجهول نيسـتند، پـس تعريـف مـانع  تر از خود تعريف باشد، يعني تعريف شامل مصاديقي مي : وقتي مفهوم مجهول، خاص2گزينۀ   

 شود. نمي
  )4 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -169

  364471كد سؤال: 
  اين تعريف واضح، جامع و مانع است و دوري نيست؛ پس هر چهار شرط تعريف صحيح را دارد.  
 فينه مصداق تعر  ني. بنابرا ستنديخدمات هم ن ايكاال  ديخر  يبرا جي) در زمان ما، را يطال (بهار آزاد ۀمثل سك ستنديكه پول ن يتوجه: مسكوكات  

  ما هستند و نه مصداق مفهوم مجهول ما.
  )4 درس( منطق*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -170

  364450كد سؤال: 
  

  ».دهد كند و شروع روز جديد و پايان شب قبل را نشان مي روز طلوع مي اي كه در ابتداي هر شبانه ستاره«تعريف خورشيد در متن ذكر شده:   
  

  ».فاصلۀ بين دو طلوع پشت سر هم خورشيد «روز در همان متن:  شبانهتعريف   
  

  بنابراين تعريف دوري است.  
  


