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

ماننـد خـود یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  5 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش  مواد امتحاني
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  معني شده است؟ نادرستچند واژه  -1
  -)ارزشـمند: رفيـع( -يـن: وام)(ِد -(بُنشـن: گلـزار) -(تسـلّا: آرامـش دادن) -(مغربي: مراكشي) -(غارب: ميان دو كتف) -(وقب: باالي كمر)  

) -(اهليت: لياقت)   (غوك: قورباغه) -(رقعه: امضا كردن فرمان و نامه) -(درحال: فوراً
 دو) 4  سه) 3  چهار) 2  پنج) 1  

  479513كد سؤال: 
  است؟ نادرستها  روي كدام واژه روبه شده  توضيح نوشته -2

  رود. كار مي بها به خورجينك: محفظۀ كوچكي كه دري جداگانه دارد و براي نگهداري اشياي گرانالف)   
  وقف: زمين يا دارايي و ملكي كه براي مقصود معيّني در راه خدا اختصاص دهند. ب)  
  هاي متعدّد كه شبيه عناصر طبيعت هستند. وخم هايي مركّب از پيچ ج) بيرنگ: طرح  
  كمك گرده يا خاكۀ زنگ يا زغال. به برداري: طراحي چيزي د) گرته  
  د -ب) 4  ج -ب) 3  ج -الف) 2  ب -الف) 1  

  432607كد سؤال: 
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -3

ــه ريخــت؟) 1 ــود كــه از كوهســار حادث چــه ســيل ب
 

كـــه در فضـــاي زمـــين، گوشـــۀ فـــراق نمانـــد 
 

دوســــتي كــــز ســــر قــــرض شــــد دوســــت) 2
 ج

ـــــت نشـــــماري  ـــــاش دوس ـــــان ت ـــــان و ه ه
 

ايــن بــاد كــدام اســت كــه از كــوي شــما خاســت؟) 3
 

؟وين مرغ چـه نـام اسـت كـه از سـوي صـبا خاسـت 
 

كـه خواسـت خـالص ز رنج محنـت غربـت هـر آن) 4
 

چـــو گـــنج، كـــنج ســـالمت گرفـــت فـــارغ و فـــرد 
 

  479511كد سؤال: 
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه  -4

  خالي نماند.اين افسانه از بهر آن گفتم تا داني كه دل بر انديشۀ باطل نهادن و از سبيل رشد تمايل نمودن و بر آن اصراركردن از اخالل ) 1  
نهد، اگر ملك او را مجال سخن دهد به يك كلمه خود را از اين ورطه  گويد و عذرهاي نقض و دلفريب كه مي ها كه مي اكنون محقّق گشت بدين دروغ) 2  

  بيرون آرد.
  در محاسن اخالق تو درنخورد كه حق هجرت من ضايع گذاري و مرا نوميد از اين در بازگرداني.) 3  
  نازل گشت، به حيلت آن را دفع نتوان كرد؛ كه از عاقل بصيرت بربايد و از غافل بصر بستاند. چون قضا) 4  

  479498كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» آميزي مجاز و حس«در كدام بيت هر دو آرايۀ  -5

هــر خســي از رنــگ گفتــاري بــدين ره كــي رســد؟) 1
  

زن درد بايـــــد عمرســـــوز و مـــــرد بايـــــد گـــــام        
ــ) 2 دَت همچــو ســرو دلجــوي اســتدلــم بجــو كــه قَ

  

ــت   ــوزون اس ــف و م ــت لطي ــه كالم ــو ك ــخن بگ      س
ــــــــــاني) 3 ــــــــــب جه ــــــــــت تعجّ انگش

  

ــــــت   ــــــدان از گف ــــــه دن ــــــا ب ــــــنيد م وش      
ــوان) 4 ــد آب حي ــه امي ــودم ب ــنه ب ــر تش ــه عم هم جـــز آب شـــور ديـــده بـــه كنـــار مـــن نيامـــد بـــه       (آب حيوان: آب حيات)    

  431435كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي در كدام بيت ادات تشبيه -6

ــد) 1 ــازل ش ــال ن ــو ب ــب زن چ ــه ل ــر ب ــز را مه عج
 

بــــه كمــــان تيــــر قضــــا بــــاز نگــــردد هرگــــز 
 

ــق) 2 ــاي عش ــاد در دري ــوج افت ــازوي م ــر ب ــه ب رعش
 

؟وپـايي چـون شـنا خـواهيم كـرد دسـت ما به اين بـي 
 

ـــرج) 3 ـــد خ ـــي كنن ـــه روز، بزرگ ـــروان ك آن خس
 

چــــون شــــب شــــود گــــداي در خانــــۀ توانــــد 
 

ــــه) 4 ــــود را ب ــــي خ ــــير م ــــام ش دانســــتم مق
 

ــــتم  ــــي مانس ــــه روبه ــــد ب ــــم آم ــــون خص چ
 

  479473كد سؤال: 
  در ابيات زير كدام است؟» مجاز، ايهام، جناس و تشخيص«هاي  ترتيب آرايه -7

 پـروا ز مـرگ كـوهكن الف) نيست غافل عشق بي
 

 كنـد شـيرين دهـان تيشـه را نقش شـيرين مـي 
 

 ها بـه سـويت نگـران حسـن رويـت ب) همه ديده
 

ــير دام داري  ــه اس ــرغم ك ــه م ــت آن كمين  من
 

ـــايي ضـــاللج)  ـــدان اســـت و تنه ـــه زن  خان
 

 هركـــه چـــون ســـعدي گلســـتانيش نيســـت 
 

 جوشم» اوحدي«سان  د) چو جام بيخودي نوشم، به
 

 هوشـم، سـزاوار خرابـاتم كنون چون مسـت و بـي 
 

  د -ج -ب -الف) 4  د -الف -ج -ب) 3  الف -ب -ج -د) 2  ج -ب -د -الف) 1  
  479467سؤال: كد 

  است؟ نادرستروي كدام گزينه  شده، توضيح آمده روبه با توجه به عبارات مشخص -8
ـــديم) 1 ـــه ش ـــرده آگ ـــن پ ـــز از اي ـــا ني ـــو م چ

 

ــــديم ارچــــه از ره   ــــه راه آم شــــديمب
 

 معناي رفتيم است.) (به 
ــــك ) 2 ــــالين مــــن دمــــكي ــــر ب بنشســــت ب

 

ــرد عقــل و ديــن مــن  ــا خــود ب رفــت و ب
 

 ان كم است.)زم نشانۀ مدت» ك(« 
ـــنعم) 3 ـــان م ـــي زم ـــق وي اي مفت ـــن ز عش مك

 

ــده  ــو او را ندي ــه ت ــت ك ــذور دارم اي مع
 

 است.)» انعام«خانوادٔه كلمۀ  (هم 
ـــا يـــار ) 4 و شـــنگي شـــوخافتـــاده كـــار مـــا را، ب

 

در جنگ دير صلحي، در صلح زود جنگي 
 

است.) (معناي قديمي خود را از دست داده  
  431558كد سؤال: 

 ۹ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  شوند؟ هر دو ديده مي» واو عطف و واو ربط«در كدام گزينه  -9  22
غوطــه زن در بحــر و فــارغ شــو ز گيــر و دار مــوج) 1

 

گردانـي بـس اسـت چشم ايـن كاسـه چون حباب شوخ 
 

ــه) 2 ــو كوت ــاالي ت ــود رخ و ب ــا وج ــري ب ــت  نظ اس
 

ــــدن  ــــان دي در گلســــتان شــــدن و ســــرو خرام
 

ـــت و چشـــم) 3 ـــوانم از ســـر و جـــان برگرف دل برت
 

ـــــــت  ـــــــار برگرف ـــــــاهدٔه ي ـــــــوانم از مش نت
 

كـــه لطـــف خداونـــد يـــار اوســـت يـــار مـــن آن) 4
 

ـــــار اوســـــت  ـــــول اختي ـــــداد و داد و رد و قب بي
 

  479507كد سؤال: 
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ شده، به هاي مشخص نقش دستوري واژه -10

 گــزاف بــهدنيــا  غصّــۀببــرد  تعُمــر  نقــد
 

ــكل   ــۀ مش ــن قصّ ــب و روز در اي ــر ش ــيگ  باش
 

  متمّم -مفعول -مفعول -نهاد) 4  متمّم -نهاد -مفعول -مفعول) 3  قيد -مفعول -اليه مضافٌ -نهاد) 2  قيد -نهاد -اليه مضافٌ -مفعول) 1  
  479509كد سؤال: 

  مفهوم كدام بيت از بيت زير دورتر است؟ -11
 فــــروغ رويــــت انــــدازي ســــوي خــــاك

 

ـــب نقـــش   هـــا ســـازي ســـوي خـــاك عجاي
 

  

ــا) 1 ــن نوبه ــوبوي ــنگ و چ ــاك و س ــر خ ــا ب ر زيب
 

هـــاي چـــه زيبـــا كنـــد همـــي بنگـــر كـــه نقـــش 
 

ــب) 2 ــويش حبي ــال خ ــن و جم ــؤه حس ــراي جل ب
 

اي نـــام او جهـــان كردنـــد چـــو ســـاخت آينـــه 
 

جهـــــان جملـــــه فـــــروغ نـــــور حـــــق دان) 3
 

حـــــق انـــــدر وي ز پيـــــدايي اســـــت پنهـــــان 
 

همـــــه عـــــالم جمـــــال طلعـــــت اوســـــت) 4
 

ـــــد  ـــــر باش ـــــن نظ ـــــم اي ـــــه را چش ـــــا ك ت
 

  479506سؤال:  كد
  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -12

ــق) 1 ــق عش ــت در طري ــايش بالس ــن و آس ــازي ام ب
 

ــي  ــد مرهم ــو خواه ــا درد ت ــه ب ــاد آن دل ك ــش ب ري
 

ـــق) 2 ـــق عش ـــدر طري ـــدم ان ـــد آن ق ـــت نباش ثاب
 

ــــي  ــــاو م ــــه ك ــــيالن كران ــــار مغ ــــد ز خ اي كن
 

اي از كبريــاي عشــق هرگــز كــي رســد جذبــه) 3
 

را از كــوه غــم رخســاره همچــون كــاه نيســت؟هركــه  
 

دل بپـــرداز ز هـــر نقـــش كـــه در عـــالم هســـت) 4
 

ــــار  ــــار بي ــــر ي ــــيش نظ ــــه پ ــــد از آن آين بع
 

  479478كد سؤال: 
  ناصرخسرو تناسب دارد؟» سفر به بصره«مفهوم كدام بيت با پيام نهايي درس  -13

ــدوهي) 1 ــر ان ــي زه ــي ب ــهد راحت نصــيبم نيســت ش
 

ـــر آو   ـــي گ ـــوي گل ـــبا ب ـــيص ـــار م ـــا خ آرد رد ب
 

يكـــي اســـت خانـــۀ زنجيـــر و خانـــۀ دنيـــا) 2
 

در ايــن دو خانــه فراغــت نصــيب مهمــان نيســت 
 

نـامي غم مستقبل و ماضي است كـان را حـال مـي) 3
 

ــيش و پــس اينجــا  ــار پ ــان اســت از غب ــابي در مي نق
 

ــيش) 4 ــواري پ ــرد خ ــت گَ ــّزت اس ــوار ع ــز شهس خي
 

ــ  ــدان غ ــاه و زن ــر از چ ــاه مص ــار اي م ــورزينه م مخ
 

  479451كد سؤال: 
  دارد؟ تقابلشده در عبارت زير  كدام گزينه با جملۀ مشخص -14

  »رخ زندگان رازي در بر داشت و از سر نيازي بود. و نمايش نيم خَلفِ صدق نياكان هنرور خود بودصاد هرگز جانوري جز از پهلو نكشيد. «  
حـــبّ و بغـــض از پـــدران ارث بـــه فرزنـــد رســـد) 1

 

ـــو  ـــر پرت ـــود مه ـــايي ب ـــدادي و آب ـــن اج ـــه م ب
 

صــــبر بســــيار ببايــــد پــــدر پيــــر فلــــك را) 2
 

ـــد  ـــد بزاي ـــو فرزن ـــو ت ـــي چ ـــادر گيت ـــر م ـــا دگ ت
 

همـــه قبيلــــۀ مــــن عالمــــان ديــــن بودنــــد) 3
 

ــــت  ــــاعري آموخ ــــو ش ــــق ت ــــم عش ــــرا معلّ م
 

ـــــــد) 4 ـــــــدگاني كن ـــــــين زن ـــــــرور چن هن
 

ــــــــد  ــــــــاني كن ــــــــد و مهرب ــــــــا بين جف
 

  479437كد سؤال: 
  ه عبارت زير نزديك است؟مفهوم كدام بيت ب -15

  »دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، نيما نشده بود. دانم خودش مي نمي«  
ـــار) 1 ـــز روزگ ـــد عزي ـــي ش ـــان از غريب ـــاه كنع م

 

پيچــد بــه دامــان صــدف بيجــا گهــر پــاي مــي 
 

ــــي) 2 ــــر نم ــــو از س ــــوي ت ــــواي ك رود آري ه
 

غريــــب را دل سرگشـــــته بـــــا وطـــــن باشـــــد 
 

ـــدم ) 3 ـــه شـــهر ع ـــا ب ـــر در آن مســـتانبي در نگ
 

ببـــين ز خـــويش و هـــزاران چـــو خـــويش وارســـته 
 

ــت اســت) 4 ــار غرب ــيهن خــود در دي ــه دور از م هرك
 

ـــن  ـــدار وط ـــت دي ـــم اس ـــرمۀ چش ـــرايش س از ب
 

  479484كد سؤال: 

 
 ) ۱۶-۲۱عّین األصّح و األدّق يف األجوبِة لِلّرتجمة أو املفهوم(:  

 »:وحید بید و مشعل الهدایة باالُخری!املدارس یرفعون رایة التّ  شباب مؤمنون يف هناك« -۱۶

 کنند! وجود دارند که با دستان خود پرچم توحید و مشعل هدایت را بلند می ها مدرسهجوانان مؤمن در ) ١  

 اند! دیگران برافراشتهها جوانان باایامن پرچم یکتاپرستی را به دستی و چراغ هدایت را همراه  آنجا در مدرسه) ٢  

  برند! جوانانی مؤمن در مدارس هستند که پرچم توحید را به یک دست و مشعل هدایت را با دست دیگر باال می) ٣  

  اند! ها جمع شده که پرچم یکتاپرستی را با دستی و مشعل هدایت را با دست دیگرشان باال گرفته جوانانی ایامنی در مدرسه) ۴  
  ۴۵۸۹۳۹کد سؤال: 

 
 

  ۴ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ قرآن زبان عربی
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 »:مساعدة اآلخرين! يفه و سبيل اللّ  يفالجهاد بأموالهم و أنفسهم  يفعادة هؤالء املجاهدون َوَجدوا السّ « -۱۷ 3

  اند! و در كمك به ديگران يافته وندخود در راه خدا یها اين مجاهدان سعادت را در جهاد با اموال و جان) ١  

  شتابند! یبراي كمك به ديگران نيز م و اند ل و جان در راه خدا يافتهاند كه سعادت را در مبارزه با ما یها مجاهدان اين) ٢  

  يابند! یخويش و در مساعدت به ديگران م یها در راه خدا ها و جان را در جهاد با مال یهستند كه سعادمتند یمبارزانها  این) ٣  

  !یابند میمساعدت را در كمك به ديگران  ،خود یها با اموال و روح یشانمجاهدان سعادمتند با مبارزه در راه خدااین ) ۴  
  ۴۵۸۹۲۱کد سؤال: 

  !»:يأنا أتعلُّم مثانیَن يف املئة ِمن درويس يف الّصّف و عرشیَن يف املئة منها يف بیت« -۱۸

  گیرم! ام یاد می آن را در خانه از هایم را در کالس و ده درصد از درس درصدمن هشت ) ۱  

  آموزم! ام می ها را در خانه کالس و بیست درصد از آن هایم را در من هشتاد درصد درس) ۲  

  گیرم! را در منزمل فرا می آنآموزم و بیست درصد  را در کالس می درسممن هشتاد صفحه از صد صفحه ) ۳  

  من هشتاد درصد درسم را در کالس آموختم و بیست درصدش را در منزمل فرا گرفتم!) ۴  
  ۳۱۵۶۲۸کد سؤال: 

 عّین الّصحیح: -۱۹

  .: در گناه و تجاوز با یکدیگر همکاری نکردید)ال تعاونوا علی اإلثم و العدوان() ۱  

  تعاون الّناس لبناء املسجد!: مردم برای ساخنت مسجد کمک کردند!) ۲  

  نوشت!نامه د برای سعید کاتب محّمد سعیداً!: محمّ ) ۳  

  .گر همکاری کنید: در نیکی و پرهیزگاری با یکدی)تعاونوا علی الّرب و التّقوی() ۴  
  ۴۵۸۸۹۶کد سؤال: 

  ِبُصورٍة َصحیَحٍة: ما جاءْت  يعّین الّرتجمة الّت -۲۰

  کنید؟ چه را که عمل منی گویید آن اید، چرا می : ای کسانی که ایامن آورده)یا أیَُّها الّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلون() ۱  

  های آتش آن فروزان است! تَِعرَة!: نگاه کن به خورشیدی که پارهأنظُُر إلی الّشمس الّتي َجْذوتها ُمسْ ) ۲  

  شود! روید و چگونه درختانی می هایی می کیف تنمو ِمن ُحبوٍب و کیَف تَصیُر أشجاراً!: چگونه از دانه) ۳  

  لکّننا نُِحبُّ أْن نُساِفَر إلی إیران!: ولی ما دوست داریم که به ایران سفر کنیم!) ۴  
  ۳۱۳۲۹۵کد سؤال: 

  يف املَفهوِم: الَخطَأَ َعّیِن  -۲۱

  ینقسم نوُع اإلنسان علی قسمین مذکّر و مؤنّث!  )إنّا َخلقناکُم ِمن ذَکٍَر َو أُنثی() ۱  

  أحِسن إلی َمن أَحسَن إلیَک!  )َهل جزاُء اإلحساِن إّال اإلحسانُ () ۲  

نیا باباِن دخلُت من أَحٍد و خرجُت ِمن اآلخر! ) ۳     )نَفٍس ذائِقُة املوِت  کُلُّ ( و للدُّ

  )ُه نَفساً إّال ُوسَعهاال یَُکلُِّف اللّ (  )لَها ما کََسبت َو َعلَیها ما اکتََسبت() ۴  
  ۴۰۱۸۹۷کد سؤال: 

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

َنِة ال« یيسٌّ لِإلیـرانّیین و یَْبـَدأُ يف الیـوم األّوِل ِمـَن ـو هـو عیـٌد رئـ» عید الّنوروزِ «ّشمسّیِة َو یَُسّمونَُه یَحتِفُل اإلیرانّیوَن اّوَل یوٍم ِمْن أیّاِم السَّ

هـاُر و يف الّربیـع تَْنَفـِتُح األز الّربیع! يف هذه األیّاِم تَْجَتِمُع األرسة عند ِکبارها یسألوَن اللَه أن تنِزَل الّسعادُة علی أعزّائهم کنزول املطر الّربیعـّي! 

َه یُحیـي األرض بَْعـَد إعلمـوا أنَّ اللّـ(ه تعـالی: تَرِْجُع الّطیوُر ِمن سفرها و یُصبُح الهواُء ُمعتدالً َو تََتساَقُط األمطاُر علی األرض و تُحییها! قاَل اللّ 

  »)َموتِها
  ۳۲۲۶۶۷کد سؤال: 

:  لیَس  -۲۲   ............... ِمن آیاِت الّربیع حسب الّنصِّ

  رُجوع الطّیور ِمن هجرتها) ۴  نزوُل الّسعادةِ ) ۳  إنفتاح األزهار) ۲  لَجوِّ إعتداُل ا) ۱  
  ۳۲۲۶۶۸کد سؤال: 

  ما هو الّصحیح؟  -۲۳

  الّربیُع آیٌة تدّل علی حیاة األرض من جدید!) ۲  زیارُة الوالدیِن فریضٌة يف أیّام الّنوروز!) ۱  

  دلیٌل رئیيسٌّ علی تسمیة عید الّنوروز! نزول األمطار) ۴  یحتفُل اإلیرانیّون بتساقِط األمطار!) ۳  
  ۳۲۲۶۶۹کد سؤال: 

  يف وزن مصادر األفعال الّتالیة: الخطأعّین  -۲۴

  إفتعال تَْجتَِمُع ) ۴  إفتعال تَْنَفِتُح ) ۳  تَفاُعل تَتَساقَُط ) ۲  إفتعال یَْحتَِفُل ) ۱  
  ۳۲۲۶۷۰کد سؤال: 

 ) ۲۵-۳۰عیِّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة :(  

  ِمن الباقي؟  أکْرَث يف أيِّ ِعباَرٍة جاَء املَْصدر  -۲۵

  ه و ال نُرشِک به!اإلسالُم یَْحَرتُِم کُلَّ األدیان و علینا أّال نَْعبَُد إّال اللّ ) ۱  

  ۲ (!   إذا قام أَحٌد ِبتَفریٍق بَیَْن املسلمین فَُهَو عمیُل العدوِّ

  )ال إکراه يف الّدینِ (ِد يف اآلیة: جاَء تأکیُد القرآن علی إحرتام العقای) ۳  

  نْشَرتِک يف إحتفاٍل َسَنويٍّ یَْنعِقُد يف َمْدرسِتنا ِإلکراِم الُفقراِء!) ۴  
  ۳۲۶۴۲۹کد سؤال: 

  



  

 

لي
صي
تح

ل 
سا

00 - 
99  

ون
زم
آ

 
بي
شيا

رز
ا

 
ت
رف
ش
پي

 
لي
صي
تح

م 
حل
ر

 5 ة
تة
رش

)
 

ت
بيا
اد

 و 
وم
عل

 
ي)
سان

ان
  

  :الخطأعّین  -۲۶  44

  (لیس فیها الفعل املزید) )لَْن تَنالُوا الِْربَّ َحتَّی تُْنِفُقوا ِماّم تُِحبُّونَ () ۱  

  اَس ِبُکلِّ ما َسِمْعَت ِبِه! (نهي املضارع)النّ  ال تَُحّدِث ) ۲  

  الَْحقَّ َو إْن کان ُمرّاً! (الفعل املجرّد) قاَل اَتَْقی الّناِس َمن ) ۳  

  تَْسلِم ِمَن الَْخطَأ! (فیها اثنان من فعل األمر) حتّی فَکِّْر ثُمَّ تََکلَّمْ ) ۴  
  ۳۵۴۱۳۴کد سؤال: 

  عّین الّصحیح:  -۲۷

  عرشٌة تقسیم علی خمس یُساوي اثنین!) ۲  تقسیم َعلَی اثنین یُساوي واِحداً و عرشین!إثنان و مثانوَن ) ۱  

 سبعون ناقص عرشة یُساوي خمسین!) ۴  ستّة زائُد أربعة و عرشین یُساوي أربعین!) ۳  
  ۳۵۴۱۳۳کد سؤال: 

  عّین ما کلُّ مفرداتِِه من صیغٍة واحدٍة:  -۲۸

  ۱ ( ُ لِْت  -تُکربِّ   قابََل  -تَصاَدَف  -ِدرُ یُص) ۲    أکرِمي -َحمَّ

دونَ  -کاتَبوا -سارِعوا) ۳    تعارَفوا -أنَکروا -تُشارِکونَ ) ۴    تُبعِّ
  ۳۸۲۷۵۸کد سؤال: 

  عّین الّصحیح يف نوع األفعال:  -۲۹

  إَيلَّ! (فعل ماٍض من ثاليّث مجرّد) تَعالَوایا أصدقايئ ) ۲  »)تفّعل«عیُن البومِة! (فعل نهي من باب  ال تتحّرکُ ) ۱  

  »)تفاُعل«من باب  ماٍض (فعل  ي غیمًة سوداء!صدیقت تُالحظُ ) ۴  »)تفّعل«الّسکینَة و الوقاَر! (فعل امر من باب  تعلَّموا) ۳  
  ۴۰۶۸۰۰کد سؤال: 

  علی حسب النَّّص: الخطأعّین  -۳۰

! بعَد ُربع ساعٍة َرکََب کُلُّ املُسافریَن علی الحافلِة َعَرشَة و النِّصِف و کاَن سبَعُة مسافریَن فيه وصلُت إلی املَوقف (ایستگاه) يف الّساعة الحادیةِ «  

بعَد نصـِف سـاَعٍة وصـلُت إلـی و کاَن ِستَُّة أشخاٍص داِخلَها ِمن قبل! يف املوقِف الّثاين نزَل ثالثُة ُمسافریَن َو يف املَوقِف الّتايل نزَل أربَعُة ِمنهم و 

  »مقصدي!

  يف املوقِف األّوِل کاَن أربَعة عرش مسافراً يف الحافلِة!) ۲  عَرشََة إّال ُربعاً! انیةِ رکبُت َعلَی الحافلِة يف الّساعِة الثّ ) ۱  

  وصلُت إلی مقصدي يف الّساَعِة الواِحدة َو النِّصِف!) ۴  يف املوقِف الثّالث کاَن سبعُة مسافریَن يف الحافلِة!) ۳  
  ۳۸۲۷۵۹کد سؤال: 

  
  زير با مرحلۀ اول قيامت ارتباط دارد؟ كدام عبارت -31

  شود. ها آغاز مي حيات مجدد انسان) 2    آيد. شدت به لرزه درمي زمين به) 1  
  شود. اعمال در ترازوي عدل پروردگار سنجيده مي) 4  شود. اسرار و حقايق عالم آشكار مي) 3  

  330548كد سؤال: 
  وياي كدام دسته از ادلّۀ اثبات معاد است؟اشارٔه قرآن كريم به خلق مجدد سرانگشتان آدمي، گ -32

  ضرورت معاد با توجه به خلقت حكيمانۀ انسان) 2  امكان معاد با توجه به قدرت مطلق خداوند) 1  
  ضرورت معاد با توجه به نظام عادالنۀ خلقت انسان) 4  امكان معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان) 3  

  472586كد سؤال: 
  دنبال دارد؟ آورد را براي او به چيست و اكتساب فضايل اخالقي توسط انسان كدام ره» صادقه رؤياهاي«ويژگي  -33

  ثبات روح و شخصيت انسان -خروج از ظرف زمان و مكان) 1  
  مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان شدن -خروج از ظرف زمان و مكان) 2  
  صيت انسانثبات روح و شخ -اساس است هاي آشفته و بي حاكي از صحنه) 3  
  مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان شدن -اساس است هاي آشفته و بي حاكي از صحنه) 4  

  437564كد سؤال: 
فرمايد و در سورٔه قصص بعد از  جويان، خود را چگونه معرفي مي هاي دنياطلبان و آخرت ترتيب خداوند در سورٔه بقره بعد از بيان تفاوت هدف به -34

  فرمايد؟ خداست، چه پرسشي را عنوان ميبيان برتري آنچه نزد 
  انديشيد؟ آيا نمي -الحساب سريع) 2    انديشيد؟ آيا نمي -غفور و رحيم) 1  
  آيا نابينا و بينا برابر است؟ -غفور و رحيم) 4  آيا نابينا و بينا برابر است؟ -الحساب سريع) 3  

  365466كد سؤال: 
  خواني دارد؟ با پيام كدام آيۀ شريفه همدهد،  اي كه شعر زير به ما ارائه مي  آموزه -35

 كــه شــكر ســازد؟ اي دوســت شــكر بهتــر يــا آن 
 

ــازد؟  ــر س ــه قم ــا آنك ــر ي ــر بهت ــوبي قم  خ
 

  )و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 2  )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين() 1  
  )هما الّا بالحقّ ما خلقنا() 4  )الدّنيا و اآلخرة من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب() 3  

  363330كد سؤال: 

  

 ۷ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ زندگی و دین

´ 17
پيشنهادي زمان



 

 

صيلي 
سال تح

00
 - 

99
  

آزمون
 

ارزشيابي
 

ت
شرف

پي
 

صيلي
تح

 
مرحل
5 ة

 
(رشتة
 

ت
ادبيا

 و 
علوم
 

ساني)
ان

  

  ترتيب چيست؟ ، به»كننده نفس مالمت«و » خورده شده نفسي كه به آن قسم«، »كننده به گناه عامل بيروني دعوت« -36 5
  نفس لوامه -سرزنشگرنفس  -خورده شمن قسمد ) 2  نفس لوامه -سرزنشگرنفس  -كننده به گناه نفس دعوت) 1  
  نفس اماره -كنندٔه گناه نفس جبران -خورده دشمن قسم) 4  نفس اماره -كنندٔه گناه نفس جبران -كننده به گناه نفس دعوت) 3  

  315192كد سؤال: 
  دهد؟ يم بيفر  چگونه كردند حق به پشت ،تيهدا  از پس كه را يكسان ،انسان آشكار دشمن -37

  وجدان و عقل از يرويپ از يبازدار ) 2    ايدن يطوالن يها آرزو به نفتيفر ) 1  
  ممانعت از ياد خدا و نماز) 4  مردم با عداوت و شراب و قمار به اشتغال) 3  

  478359كد سؤال: 
  فرمايد؟ پذيرش روابط بين فردي در جوامع، متبوعيت كدام مطلب را مدلّل مي -38

 تحليل و تالشي و عد فارغ از تجزيهها به بُ وابستگي شخصيت انسان عدم) 1  
  هاي بُعد مادي انسان است ها كه از نشانه در انسان» من ثابت«وجود ) 2  
 هاي بُعد مجّرد آدمي است ها كه از نشانه در انسان» من ثابت«وجود ) 3  
  ها به بُعد به دور از فنا و نابودي وابستگي شخصيت انسان عدم) 4  

  437578كد سؤال: 
 شده دهيكش ريتصو  به نهيگز  كدام در آخرت، يقيحق و جاودانه اتيح مقابل در يويدن يزندگ بودن يسرگرم و يباز  به نسبت انسان كدر  شرط -39

   است؟
  )صالحا عمل و اآلخر اليوم و باهللا آمن من() 2    )يعلمون كانواْ لو() 1  
  )ايالدّن ثواب دير ي كان من() 4    )ظنّوني الّا هم ان() 3  

  479327كد سؤال: 
  توان مستدل ساخت؟ هاي ناروا را با توجّه به كدام آيۀ شريفه مي تأثيرپذيري نامۀ اعمال انسان پس از مرگش، از مدسازي -40

  )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و اخّر() 2  )اليوم نختم علي افواههم و تكلمّنا ايديهم() 1  
  )تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون() 4  )كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها و من ورائهم برزخ() 3  

  325953كد سؤال: 
  پس از مرگ بوده و توفي به چه معناست؟ )ارجعون ربّ (يك، دليل درخواست  كدام -41

  اعمال وكاست كمدريافت بدون  -)كلّا انّها كلمة هو قائلها() 1  
  اعمال وكاست كمدريافت بدون  -)لعلّي اعمل صالحاً فيما تركت() 2  
  عد غيرجسمانيبُ وكمال تمامدريافت  -)ا انّها كلمة هو قائلهاكلّ() 3  
  عد غيرجسمانيبُ وكمال تمامدريافت  -)لعلّي اعمل صالحاً فيما تركت() 4  

  382686كد سؤال: 
  شاهد بر چه كساني است؟ اند و پيامبر  به چه علت پيامبران و امامان بهترين گواهان قيامت -42

  ها فرشتگان و ملت -اند ها را در دنيا ديده ظاهر و باطن اعمال انسان) 2  ها پيامبران و امت -اند ها را در دنيا ديده سانظاهر و باطن اعمال ان) 1  
  ها فرشتگان و ملت -باشند ها مي معيار سنجش اعمال ديگر انسان) 4  ها پيامبران و امت -باشند ها مي معيار سنجش اعمال ديگر انسان) 3  

  330552كد سؤال: 
  شود؟ يم دهيد  فهيشر   يۀآ  كدام در ،»انتبهوا ماتوا فإذا نيام النّاس« عبارت مصداق -43

 )قائلها هو كلمة إنّها كلّا() 2   )الموت أحدهم جاء إذا حتّي() 1  
  )تفعلون ما يعلمون() 4   )تركت فيما صالحا أعمل لعلّي() 3  

  478367كد سؤال: 
  قيقت خواهيم رسيد كه الزمۀ ايمان به خدا، ايمان به معاد است؟از دقت در كدام آيۀ شريفه به درك اين ح -44

  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة() 2  )ينبّؤا االنسان يومئذ بما قدّم و أخّر() 1  
  )ال كثيبا مهياليوم ترجف األرض و الجبال و كانت الجب() 4  )ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات كالمفسدين في األرض() 3  

  438825كد سؤال: 
  ديدند، چيست؟ سكونت خويش مي تحتحل نهاييِ فرشتگان براي كساني كه خود را در دنيا مجبور به گناه در منطقۀ  راه -45

  مهاجرت در زمين پهناور خداوند) 2    خيرات دادن براي درگذشتگان) 1  
  ا افراد بدكار جامعهقطع ارتباط ب) 4  بنا نهادن سنت و روش نيك در جامعه) 3  

  325955كد سؤال: 

  
46- When we arrived in Tokyo, the temperature was at its ............... . 
 1) higher 2) highest 3) the higher 4) the highest  

  380893كد سؤال: 
47- A: What do you think about our wedding ceremony? 

B: I think everybody ............... at it. 
 1) is going to be as happy as 2) will be happy 
 3) will be happier  4) is going to be happier 

  382712كد سؤال: 
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66  48- The clown was wearing a ............... hat. 
 1) big green yellow  2) green yellow big 
 3) big green and yellow  4) yellow and green big 

  359347كد سؤال: 
49- It took several weeks for fire fighters to ............... the fire in Golestan forest. 
 1) take out 2) lose 3) put out 4) hunt 

  353925كد سؤال: 
50- One way to protect our body against ............... is doing daily exercise. 
 1) fruits 2) facts 3) diseases 4) animals 

  320251كد سؤال: 
51- My sister recently studied hard for the exam. I’m ............... that she will pass it. 
 1) helpful 2) interested 3) hopeful 4) especial 

  314076كد سؤال: 
52- The choice is yours and doing this activity is completely ............... . 
 1) voluntary 2) following 3) alive 4) careful 

  375362كد سؤال: 
53- Diba is going to ............... the children from school. 
 1) cross 2) collect 3) compare 4) complete 

  328107ل: كد سؤا
54- We all know that human body is a wonderful ............... just like the other forms of creation. 
 1) attention 2) nature 3) type 4) system 

  372254كد سؤال: 
 Cloze Test 

Many ...(55)... of Persian leopard in plains made people hopeful. These with a lot of baby 
leopards playing and running in the plains are ...(56)... that they are not endangered anymore, so 
with the help of hundreds of new hard-working volunteers we can take more care of other ...(57)... 
in Iran’s wildlife.  

  372259كد سؤال: 
55- 1) powerful hunters 2) natural homes 3) recent observations 4) different examples 

  372260كد سؤال: 
56- 1) visitors 2) hopes 3) ideas 4) signs 

  372261كد سؤال: 
57- 1) heavens 2) planets 3) creatures 4) forests 

  372262كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

There once was a time when people thought of the environment, they thought of its beauty. But now 
their natural beauty is in a great danger which can put an end to many people’s lives around the 
world. Central to this problem is pollution, which means production of harmful things into the air, 
land, and water. Although pollution is everywhere and throughout the history of the earth, the level 
by which humans have given to the amount of it which has entered our environment for so many 
years is more than the earth’s natural capacity to make itself better again. Making the environment 
polluted as well as cutting trees of jungles which is also a growing problem can endanger our 
natural world. Cutting a lot of trees causes a world without trees in a near future when people 
won’t live anymore. 

  environment: زيست محيط  
  amount: اندازه 

  354173كد سؤال: 
58- Pollution is ............... . 
 1) a new problem of the earth 2) cutting a lot of trees of jungles 
 3) not a growing problem of our world 4) making our nature dirty with harmful materials 

  354174كد سؤال: 
59- In line 5 “it” refers to: ...............  
 1) production 2) pollution 3) danger 4) history 

  354175كد سؤال: 
60- According to the passage, which one is NOT true? 
 1) There will be no jungles on earth by cutting trees. 
 2) Pollution put an end to people’s natural beauty. 
 3) No trees on earth means people can’t live for a long time. 
 4) Pollution is not just related to one part of the earth’s history. 

  354176كد سؤال: 
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x)3مرتب  اگر دو زوج -61 y , y) 1و 7( , x )   2با هم برابر باشند، مقدار 2x y كدام است؟  
  1 (10  2 (2  3 (3  4 (5  

  426380كد سؤال: 
fاگر در تابع خطي  -62 (x) mx n   5داشته باشيم 3f ( ) ،  5حاصلm n كدام است؟  

  1 (5-  2 (5  3 (3  4 (3-  
  427102كد سؤال: 

C(x)كاال  xيك شركت براي توليد  -63 x 40 تومان باشـد،  1080فروشد. اگر سود شركت  تومان مي 80كند و هر كاال را  تومان هزينه مي 720
  شركت چه تعداد از اين كاال توليد كرده است؟

  1 (28  2 (32  3 (45  4 (50  
  426845كد سؤال: 

  معرف يك تابع باشد؟ شده  بايد حذف شود تا نمودار دادهرو  روبهه تعداد از نقاط نمودار حداقل چ -64

  1 (2  

  2 (3  

  3 (4  

  4 (5  
  426873كد سؤال: 

fرو است. اگر  صورت روبه نمودار يك تابع خطي به -65 (a)    كدام است؟ aباشد،  3

  1 (
1
3   

  2 (
1
2   

  3 (1
3   

  4 (1
2   

  426682كد سؤال: 
اگر رابطۀ  -66 f ( , x y) ,(x , ) ,( , ) , ( , x ) , ( , )  22 4 3 4 3 2 xبيانگر يك تابع باشد، حاصل  5 y  كدام است؟  

  1 (1  2 (1-  3 (9-  4 (9  
  426602كد سؤال: 

5وع معكوس دو عدد طبيعي متوالي، برابر مجم -67
  تر كدام است؟ است. عدد بزرگ 6

  1 (6  2 (2  3 (3  4 (7  
  420431كد سؤال: 

fدهد. حاصل  از آن عدد را نسبت مي 3ازاي هر عدد حقيقي، دو برابر جذر تفاضل  به fتابع  -68 ( ) f ( )4 2   كدام است؟ 12
  1 (10-  2 (6  3 (12  4 (4  

  426596كد سؤال: 
رابطۀ  mازاي چند مقدار  به -69 f ( , m),( , m ),( ,m ),(m ,m)     23 2 1 2 5 3 3   يك تابع است؟ 2

  شمار بي) 4  دو) 3  يك) 2  هيچ) 1  
  426878كد سؤال: 

ي خـالص بـه آن اضـافه گرم طال 3است. استاد طالساز اين انگشتر را ذوب و  5ها  در ساخت يك انگشتر طال، نسبت طالي خالص به ناخالصي -70

8دانيم  نمود و انگشتر جديدي ساخت. مي
  وزن انگشتر جديد طال است. اين انگشتر قبل از ذوب شدن چه وزني داشته است؟ 9

  گرم 6) 4  گرم 3) 3  گرم 2) 2  گرم 1) 1  
  426367كد سؤال: 

fاگر  -71 (x) طوري كه  به يك تابع خطي باشدf (x) f ( ) x  2 3 f، مقدار 4 (   كدام است؟ 3(
  1 (10  2 (13  3 (3  4 (8  

  426557كد سؤال: 
دهد كه دامنۀ آن  كدام گزينه نمودار تابعي خطي را نشان مي -72 1 6A x | x   N  5باشد و از نقطۀ 2( ,   بگذرد؟ (

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

  
  426627كد سؤال: 
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3دانيم  مي fدر تابع خطي  -73  88 2 4f ( ) f ( )  6. مقدار 4f ( ) f ( ) كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (8  4 (4  

  427057كد سؤال: 
2علي معادلۀ  -74 3 21 1

x a x
x x
 

 
 

 aقبول اسـت. مقـدار  دست آوردن تنها جواب، متوجه شد كه اين جواب غيرقابل ولي بعد از به ،را حل نمود 

  كدام است؟
  1 (1  2 (6  3 (3  4 (5  

  426370كد سؤال: 
2معادلۀ  ر مورددكدام گزينه  -75 2x kx  همواره درست است؟  

kازاي  فقط به) 2    ريشۀ حقيقي ندارد.) 1      ، دو ريشۀ حقيقي دارد.0
kازاي  فقط به) 3      همواره دو ريشۀ حقيقي دارد.) 4  ، دو ريشۀ حقيقي دارد.0

  426270كد سؤال: 

  
تومان  10,000واحد محصول توليد و با قيمت هر واحد  2000طور متوسط در طول يك ماه  باشد. او به وكار توليدي مي آقاي مساوات صاحب كسب -76

 توليـدي اسـت و اجـارههاي او در طول يك سال به شرح زير باشد، با فرض اينكه او صـاحب سـاختمان  رساند. اگر ليست هزينه به فروش مي
  هاي پنهان در رابطه با كسب سود و زيان ارزيابي كنيد. پردازد. عملكرد ساليانۀ او را با احتساب هزينه نمي

  ن تومانو يميل 60  حقوق ساالنۀ كاركنان توليدي
  تومانن و يميل 75  خريد ساالنۀ مواد اوليه

  درصد درآمد توليدكننده 5برابر   ور ساالنهط اي به هزينۀ استهالك تعمير و جايگزيني كاالهاي سرمايه
  ميليون تومان 24  اجارٔه ساليانۀ كارگاه

  ميليون تومان 10  هزينۀ تأمين انرژي ساالنه
  باشد. فعاليت او صرفاً مشمول زيان مي) 2  كند. ميليون تومان سود ساالنه كسب مي 83) 1  
  باشد. ميليون تومان مي 24عي او سود واق) 4  كند. ميليون تومان سود ساالنه كسب مي 59) 3  

  488065كد سؤال: 
اي از لحاظ مصرف انرژي رسيده و قصد دارد آن را  صرفه او در حوزٔه توليد المپ روشنايي به محصول جديد و به .آقاي اكبري يك كارآفرين است -77

وكـار كوچـك مقياسـي را بـا سـه  د قصـد دارد كسـبهاي مالي موجود در بين بستگان خو  با بررسي بازار و ديدن فرصت، اما به توليد برساند
  عبارت درست كدام است؟ ،اندازي كند. در اين رابطه گذار راه سرمايه

  اندازي كند. تر بهتر است يك شركت سهامي راه پذيري خود تشخيص داده براي دسترسي به منابع بيشتر و آسان او با ويژگي ريسك) 1  
  عنوان كارمند در فعاليت خود استفاده كند. اعتماد به قابل وكار شخصي خود از بستگان داده براي تسهيل كسب دهندگي تشخيص او با ويژگي سازمان) 2  
  اندازي كند. وكار شراكتي راه تر بهتر است يك كسب او با ويژگي تيزبيني خود تشخيص داده براي دسترسي به منابع بيشتر و آسان) 3  
ه كه نبايد ريسك خرج كردن سرمايۀ خود را بپذيرد لذا با ايجاد شراكت از مسئوليتِ پذيرفتن تعهدات مالي شانه او با ويژگي نوآوري خود تشخيص داد) 4  

  خالي كرده است.
  488066كد سؤال: 

  گيرد؟ وكار شراكتي به چه منظور صورت مي ثبت قرارداد بين شركا در كسب -78
  گذاران نسبت به شركت گذاري، تعهدات سرمايه محصول توليدي، نحؤه قيمتتعيين ميزان سرمايۀ هريك از شركا، تعيين صاحب اصلي ) 1  
  ها به رياست ها و ريسك عنوان رياست، تعيين حوزٔه اختيارات رئيس، تعيين ميزان حقوق شركا و واگذاري هزينه تعيين يك نفر به) 2  
هاي  ه و الگوي مرز امكانات و تعيين سهم شركا از تعهدات و مسئوليتتعيين نوع محصول، توافق بر سر قيمت محصول و مقدار آن، تعيين قيد بودج) 3  

  حقوقي و دعاوي
  گيري در مورد انحالل فعاليت اقتصادي و چگونگي آن تعيين محدودٔه اختيارات و وظايف شركا، نحؤه تقسيم سود و زيان، حل اختالفات، تصميم) 4  

  488067كد سؤال: 
  ...............  جز به ،ت هستندهمۀ موارد در رابطه با سهام درس -79

  سهام يك سند قانوني بهادار است كه بيانگر سهم نسبي دارندٔه آن در مالكيت شركت است.) 1  
كند و البته مدركي براي بيان حقـوق قـانوني او از  هايش نسبت به شركت مي صورت قانوني، دارندٔه آن را پايبند به مسئوليت سهام سندي است كه به) 2  

  باشد. يز ميشركت ن
  باشد. كنندٔه سهم دارندٔه آن در سود و زيان شريك مي سهام يك سند مالكيت است كه بيان) 3  
درصـد سـود  10هـا صـرفاً در  درصد از سهام يك شركت را خريداري كرده است با حمايت قوانين دولت در رابطه با اين نوع شركت 10داري كه  سهام) 4  

  ندارد.شركت سهيم شده و مسئوليت ديگري 
  488068كد سؤال: 
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دانشگاهي خود در زمينۀ توليد و عرضۀ محصوالت كشاورزي  وكار شراكتي با هم هاي اوليه براي شخصي كه تصميم دارد يك كسب گام ،ترتيب به -80 9
  درستي در كدام گزينه آمده است؟ اندازي كند، به ارگانيك راه

  ثبت اسم، اخذ پروانه و مجوزها و نگارش قرارداد كه الزام قانوني دارد.) 2  ه الزام قانوني دارد.ها، ثبت اسم و نگارش قرارداد ك و پروانه اخذ مجوزها )1  
  ها، ثبت اسم و نگارش قرارداد كه الزام قانوني ندارد. اخذ مجوزها و پروانه) 4  ها و مجوزها و نگارش قرارداد كه الزام قانوني ندارد. ثبت اسم، اخذ پروانه )3  

  488069كد سؤال: 
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد. زيربا توجه به نمودار تعادلي  -81

  تومان چقدر است؟ 220مازاد يا كمبود عرضه در قيمت الف)   
  تومان چند واحد است؟ 170مازاد يا كمبود تقاضا در قيمت ب)   
  حداكثر درآمد توليدكننده در كدام قيمت است و ميزان آن چقدر است؟ج)   
  باشد؟ بيانگر چه موضوعي مي Bبه  Aۀ جايي نقط جابهد)   
  واحد مازاد تقاضا 4000ب)   واحد مازاد عرضه 3000الف) ) 1  
  تومان 4,250,000تومان و معادل  250ج) در قيمت     
د) افزايش مقدار تقاضا موجب افزايش قيمت شده است، در حالي     

  اند. مانده كه ساير عوامل همچنان ثابت باقي
  واحد كمبود تقاضا 4000ب)   كمبود عرضه واحد 6000الف) ) 2  
  تومان 1,250,000تومان معادل  250ج) در قيمت     
جايي نقطـۀ  د) با فرض ثابت بودن قيمت ساير عوامل موجب جابه    

  سمت ميزان مصرف كمتري شده است. تقاضا به
  واحد مازاد تقاضا 7000ب)   واحد مازاد عرضه 6000الف) ) 3  
  تومان 2,400,000معادل  تومان 200ج) در قيمت     
د) بــا فــرض ثابــت بــودن ســاير عوامــل، افــزايش قيمــت موجــب     

  بيشتر شده است. ۀبه مكاني با مقدار عرض Aجايي نقطۀ  جابه
  واحد كمبود تقاضا 7000ب)   واحد كمبود عرضه 3000الف) ) 4  
  تومان 2,400,000تومان معادل  200ج) در قيمت     
افزايش قيمت شده است، در حالي  د) افزايش مقدار عرضه موجب    

  اند. مانده كه ساير عوامل ثابت باقي
  488070كد سؤال: 

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -82
هاي شهرداري  در قبض شده  عنوان يك شهروند و فعال اقتصادي متعهد قبل از زمان سررسيد اقدام به پرداخت عوارض درج آقاي حضرتي بهالف)   

  در رابطه با اين توضيحات عبارت درست كدام است؟كند.  مي
  درستي بيان شده است؟ افزوده به در كدام گزينه ماليات بر ارزشب)   
  جايگاه دولت در جريان چرخشي درآمد چگونه است؟ج)   
  شود. افت ميتوسط دولت از شهروندان دري شده  عنوان ماليات غيرمستقيم و بابت خدمات ارائه الف) عوارض خدماتي كه به) 1  
توليد قبل از خود به دولت پرداخته اسـت  ۀاي خود نسبت به مرحل كنندٔه الوار، ماليات پرداختي را كه در ازاي افزايش ارزش محصول واسطه توليد ب)    

  شود. كند و به اين ترتيب از پرداخت ماليات معاف مي را از ماليات بر فروش بعدي كسر مي
كند و هم به خريد كاال و خـدمات در ايـن  توليد براي ايفاي نقش خود در جهت توليد برخي كاالها و خدمات اقدام ميج) دولت هم به خريد عوامل     

  كند. ها نقش كنترلي خود را ايفا مي چرخه، از طرفي نيز با دريافت ماليات از دو گروه اصلي بازيگران اقتصادي و پرداخت يارانه به آن
طور مستقيم  بهاي خدمات گمركي و شهري از فعاالن عرصۀ اقتصادي به  منظور دريافت غيرمستقيم ن درآمد شهرداري و بهعنوا  الف) عوارض گمركي به) 2  

  شود. دريافت مي
  گذارند. دوش خريدار نهايي مي  اضافه كرده و آن را به شده  هاي مصرف نهايي، ماليات بر فروش خود را روي كاالي نهايي توليد ب) توليدكننده    
كنندگان كـاال و خـدمات بـا نقـش مـؤدي ماليـاتي بـه  كنندگان و عرضه عنوان ناظر بر عملكرد دو گروه عمدٔه بازار اقتصادي يعني تأمين ) دولت بهج    

  كند. كنندگان ايفاي نقش مي دريافت ماليات و پرداخت يارانه به توليد
  باشد. مي دولت از شهروندان دريافت شده  دمات ارائهعنوان ماليات غيرمستقيم و بابت خ الف) عوارض خدماتي است كه به) 3  
  گذارند. اضافه كرده و آن را به دوش خريدار نهايي مي شده  كنندگان كاالهاي نهايي ماليات بر فروش خود را، بر روي قيمت نهايي كاالي توليد ب) توليد    
كنندگان را به عهده دارد و از طرفي با پرداخت يارانه شـرايط  سازي فعالت توليد كنندٔه اصلي مواد اوليه و مواد خام نقش آسان عنوان تأمين ج) دولت به    

  شود. اقتصادي جامعه را كنترل كرده و مانع افزايش فقر مي
طـور  منظور دريافت غيرمستقيم بهاي خدمات گمركي و شهري از فعاالن عرصۀ اقتصاد به عنوان درآمد شهرداري و به الف) عوارض گمركي است كه به) 4  

  شود. مستقيم دريافت مي
  گذارند. كنندٔه كاالهاي نهايي، ماليات بر فروش خود را روي قيمت كاالي نهايي اضافه كرده و آن را به دوش خريدار نهايي مي ب) توليد    
ظامي با صرف ايجاد نظم و امنيت هاي ن عنوان يك نهاد امنيتي با توليد و تأمين برخي كاالها و خدمات خاص نظير امنيت و توليد سالح ج) دولت به    

  كند. وسوي موردنظر خود هدايت مي سمت هاي اقتصادي را بهفرايندداخلي، اطمينان اعضاي جامعه را جلب كرده و 
  488071كد سؤال: 
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  ند؟هست كدام نادرستهاي  عبارت ،ها در رابطه با ماليات، انواع كلي آن و تفاوت ماليات -83  1010
  .ها ها است و نه ثروت آن درآمد افراد و شركت ،هاي مستقيم اساس و مبناي دريافت ماليات تدر دريافت مالياالف)   
  گيرند. هاي مستقيم و غيرمستقيم قرار مي ترتيب در گروه ماليات ترين نوع ماليات، ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي افراد است كه به مهمب)   
  تي است.همان مؤدي ماليا  ،كنندٔه ماليات پرداختج)   
  شود. هاي مستقيم است كه در واقع بر صادرات و واردات كاالهاي مختلف وضع مي عوارض گمركي و خدماتي يكي از انواع مالياتد)   
عنـوان ابـزار  شود عوارض گمركي است كه در كنار درآمدزايي براي دولت به هايي كه براي حمايت از كاالهاي داخلي وضع مي ) يكي از سياسته  

  كند. نيز عمل مي كنترلي
افزوده با ايجاد شـفافيت، فـرار ماليـاتي را  هاي غيرمستقيم هستند. ماليات بر ارزش افزوده از انواع ماليات و) ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش  

  دهد. كاهش مي
  د -ب -الف) 4  همۀ موارد) 3  كدام از موارد هيچ) 2  و -ه -ج -ب) 1  

  488072كد سؤال: 
  ه پاسخ درست سؤاالت زير است؟كدام گزين -84

  كسي است و وظيفۀ آن عالوه بر نظارت چيست؟ كند چه داوري كه بر عملكرد و بازيگران اصلي عرصۀ اقتصاد نظارت ميالف)   
  باشد؟ هدف از اخذ ماليات چه ميب)   
  شوند. ه بازار عرضه ميكنترل سطح توليد و تقاضا در بازار و تعيين قيمت براي محصوالت توليدي كه ب -الف) دولت) 1  
  گذاري كنترل درآمد و دارايي اعضاي يك جامعه و جلوگيري از انباشت ثروت و افزايش سرمايه -هاي اقتصادي ب) رفع فقر و نابرابري    
  وضع قوانين و مقررات اقتصادي و ارائۀ برخي كاالها و خدمات عمومي -الف) دولت) 2  
  هاي مطلوب اي نامناسب و تشويق فعاليته كاهش فعاليت -ب) افزايش درآمد دولت    
كنندگان و رفع مشكالت احتمـالي بـين بـازيگران  كنندگان و مصرف ايجاد منافع دوسويه براي توليد -اي المللي و منطقه هاي بين الف) نهادها و سازمان) 3  

  اصلي عرصه اقتصاد
  اي مطلوبه هاي نامناسب و تشويق فعاليت كاهش فعاليت -ب) افزايش درآمد دولت    
كنندگان و رفع مشكالت احتمـالي بـين بـازيگران  كنندگان و مصرف ايجاد منافع دوسويه براي توليد -اي المللي و منطقه هاي بين الف) نهادها و سازمان) 4  

  اصلي عرصۀ اقتصاد
  گذاري ت ثروت و افزايش سرمايهكنترل درآمد و دارايي اعضاي يك جامعه و جلوگيري از انباش -هاي اقتصادي ب) رفع فقر و نابرابري    

  488073كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -85

  توانيم بگوييم كشوري به وضعيت استقالل و استحكام اقتصادي نزديك شده است كه: ...............  زماني ميالف)   
  درستي بيان شده است؟ اقتصادي در كدام عبارت بههاي  هاي اقتصادي با اصول مزيت هاي تجاري و تحريم رابطۀ بين جنگب)   
به توليد  -ها مزيت نسبي دارد اختصاص ندهد. الف) با تمركز بر اصل مزيت مطلق، منابع و امكانات محدود كشور را به توليد كاالهايي كه صرفاً در آن) 1  

كاالهـاي ضـروري وارداتـي را از بـازار دوسـتان و  -دي بپـردازد.هـاي اقتصـا افزارهايي براي مقابله با جنـگ كاالهاي راهبردي نظير اسلحه و جنگ
بـه  -كاالهاي صادراتي را صرفاً به كشورهايي كه از نظـر ديـن و سياسـت بـه هـم شـبيه هسـتند بفروشـد. -پيمانان تجاري خود تأمين كند. هم

  هاي گران دسترسي داشته باشد. تكنولوژي و فناوري
توانـد از ايـن امتيـاز بـراي  كيفيت باشد در شـرايط ضـروري مـيقادر به توليد انبوه كاالهاي با ت مطلق و نسبيب) كشوري كه با تمركز بر اصل مزي    

  طور مطلوب استفاده كند. هاي اقتصادي به ها و تحريم پيروزي بر دشمنان خود در برابر جنگ
بـه علـم،  -كاالهاي خود را به بازارهاي مختلف و گوناگون صـادر كنـد. -كاالهاي وارداتي را تأمين كند. ،از بازارهاي مختلف -محصولي نباشد الف) تك) 2  

  نيازهاي مهم و اساسي كشور را در داخل تأمين كند. ،هاي جديد اقتصادي از طريق خلق مزيت - بنيان توجه ويژه داشته باشد. فناوري و اقتصاد دانش
محصولي شدن كشور شده اسـت و اقتصـادي شـكننده و  بي هستيم موجب تكها داراي مزيت مطلق يا نس ب) تمركز بر توليد محصوالتي كه در آن    

  هاي اقتصادي، ساير كشورها ايجاد كرده است. پذير در برابر جنگ آسيب
در  كار گيـرد كـه هاي اقتصادي تمام منابع و امكانات توليدي خود را در جهت توليد كااليي به الف) با رعايت اصول مزيت مطلق، مزيت نسبي و مزيت) 3  

  جهان باالترين قيمت و بهترين كيفيت را دارا باشد و از اين جهت نسبت به ساير كشورها ممتاز قرار گيرد.
هـاي اقتصـادي  ها و تحـريم كيفيت سطح رفاه عمومي در جهان افزايش يافته و امكان كاهش جنگب) با رعايت اين اصول و توليد بيشتر كاالهاي با    

  گيرد. جانبه در كل جهان شكل مي يك اتحاد و تعاون همه آيد و بين كشورها فراهم مي
وابستگي اقتصادي خود را با ساير كشورها از بين ببرد و دسـت بـه خودكفـايي  -الف) تمام نيازهاي جامعۀ خود را در داخل كشور توليد و تأمين كند.) 4  

هـاي  مركز كند. با دستيابي كامل به استقالل اقتصـادي راه دخالـتهاي مطلق خود مت جانبه بزند، منابع و امكانات اصلي كشور را در مزيت همه
  نظامي و سياسي كشورهاي ديگر را مسدود كند.

هاي اقتصادي، هر كشوري بايد تمام منابع و امكانات خود را در توليد كاالهـاي راهبـردي  هاي اقتصادي و مقابله با جنگ ب) براي جلوگيري از تحريم    
  باشند. زيرا اين كاالها، ابزارهايي براي جنگ اقتصادي و ايجاد مشكل از طرف دشمنان اقتصادي مي ،كار گيرد ي و امنيت بهنظير انرژي، مواد غذاي
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  488074كد سؤال: 

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -86
  ...............  جز به ،باشد الملل مي همۀ موارد از داليل روي آوردن كشورها به تجارت بينالف)   
  كند؟ درستي به رابطۀ هزينۀ فرصت و مزيت نسبي اشاره مي كدام عبارت بهب)   
  هاي اقليمي  الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد در كشورها و تفاوت) 1  
منشـي را  ٔههاي تخصصي كارهاي سـاد كاري عالوه بر فعاليتكنيم و با تقسيم ساعات  ب) زماني كه تمام زمان خود را صرف فعاليت تخصصيمان نمي    

  جويي كنيم. صرفهدرصد ارزش فعاليت خودمان است  25نيز انجام دهيم و هزينۀ اين نيروي كار را كه 
  به برخي كشورها شده  هاي تجاري تحميل الف) تحريم) 2  
درصـد منـافع كـار  25هاي ناشي از استخدام كارمند امور اداري تنهـا  در هزينه ب) زماني كه تمام زمان خود را صرف فعاليت تخصصيمان كنيم، زيرا    

  هاي بيشتري متقبل خواهيم شد. زمان هر دو فعاليت توسط خودمان هزينه تخصصي خودمان است در صورت انجام هم
  الف) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري و تكنولوژي) 3  
  دهيم. كيفيت توليدي، ميزان توليد يكي را براي افزايش توليد ديگري كاهش ميول باب) زماني كه بين دو محص    
  هاي توليدي  تمايل نيروي كار در فعاليت عدمالف) باال بودن نرخ فقر در برخي جوامع و ) 4  
  ردازيم.پ اما خودمان به توليد كااليي كه در آن مزيت مطلق داريم مي ،ب) زماني كه امكان واردات وجود دارد    

  488075كد سؤال: 
  هاي اقتصادي و تعاريف اين مفاهيم كامالً درست است؟ كدام عبارت در رابطه با عوامل مواجه با مفاهيم مزيت -87

شـود در  هاي اقتصادي، ناامني و ضعف در مديريت كشورها موجـب مـي ها و جنگ عواملي نظير محدوديت عوامل توليد در جهان، تحريمالف)   
  صرفه نباشد. ليد برخي محصوالت بهكشورها تو

شود بعضي از كاالهاي موردنياز خود را از كشورهايي كه در توليد اين محصوالت داراي مزيت مطلـق هسـتند  يكي از عواملي كه موجب ميب)   
  باشد. دسترسي به فناوري مي عدمكنيم،  خريداري 

تر از ساير كشورها توليد كند، داراي مزيت مطلق  هايي پايين كيفيت با هزينهول باكارگيري عوامل توليد خود بتواند يك محص كشوري كه با بهج)   
  باشد. در آن كاال مي

  دهد. كاال را تشكيل مي »صادرات و واردات«و يا  »بستان -بده«مفهوم مزيت اقتصادي و علل پيدايش آن، زمينه را براي د)   
باشد كـه در  ترين نوع يك ميؤه خاص نسبت به ساير كشورها مي دليل تفاوت در وضعيت اقليمي قادر به توليد بهترين و ارزان ) كشوري كه بهه  

  ها است.ر توليد اين محصول داراي مزيت نسبي در مقابل ساير كشو 
  د -ج -ب) 4  د -ج -ب -الف) 3  د -ج) 2  ه -د -ج) 1  

  488076كد سؤال: 
  سؤاالت زير است؟كدام گزينه پاسخ درست  -88

  الملل كدام است؟ در رابطه با تجارت بين نادرستعبارت الف)   
  باشد؟ پيامد رعايت اصول مزيت مطلق و نسبي چه ميب)   
  كنند. يالملل يكسان برخورد م هاي گوناگون با روند تجارت بين الملل براي كشورها دارد، در عمل دولت توجهي كه تجارت بين قابل دليل منافع الف) به) 1  
شود و همچنين با توليـد  ها جلوگيري مي شوند و از هدر رفتن آن هاي محدود جوامع به بهترين نحو ممكن استفاده مي ب) منابع و امكانات و سرمايه    

  يابد. تر، رفاه جوامع افزايش مي محصوالت بيشتر و باكيفيت
بايد به توليد و صادرات محصـولي بپـردازد كـه در مقابـل  ،ار ماندن عوامل توليد خودالف) كشوري كه هيچ مزيت مطلقي ندارد، براي جلوگيري از بيك) 2  

  محصول ديگر هزينۀ فرصت كمتر و داراي مزيت نسبي است.
كنـد و همچنـين موجـب رفـع محـدوديت منـابع و  ب) رقابت اقتصادي در مقابل كشورهاي ديگر كه زمينۀ دستيابي به توسعۀ اقتصادي را فراهم مي    

  شود. ت در جوامع ميامكانا
  تري به فروش برسانند. دهد تا محصوالت خود را در بازارهاي بزرگ كنندگان اجازه مي الف) صادرات كاالها به توليد) 3  
ع محدود شوند و صادرات و واردات كاالها موجب انتقال مناب هاي محدود جوامع، محدودتر مي ب) با توليد محصوالت بيشتر، منابع و امكانات و سرمايه    

  شود. ها مي به كشورهاي ديگر و در نتيجه هدر رفتن آن
هاي مختلف بر واردات برخي از كاالها براي حمايت از صنايع داخلي است كه در  ها در مسئلۀ تجارت، وضع تعرفه الف) يكي از رفتارهاي متعارض دولت) 4  

  شود. ها دارند، مطرح مي دگاه سياسي نزديك به آنهاي تجاري براي گسترش روابط با كشورهايي كه دي مقابل كاهش تعرفه
شـود و همچنـين بـا توليـد محصـوالت بيشـتر و  هاي محدود جوامع هدر رفته و در رقابت براي توليد بيشتر صرف مي ب) منابع و امكانات و سرمايه    

  شود. گرايي و انحطاط جوامع فراهم مي تر موجبات مصرف باكيفيت
  488077كد سؤال: 
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  هـزار تومـان و هـر واحـد كفـش 200پنج ميليون تومان و قيمت هر واحـد كيـف  ،با فرض اينكه سرمايۀ يك واردكنندٔه كيف و كفش چيني -89  1212
  باشد؟ گيري اين شخص مي درستي بيانگر وضعيت تصميم هزار تومان است؛ بگوييد كدام منحني به 100

الف)   

  

ب)

   

ج)  

   

د)

   
  د) 4  ج) 3  ب) 2  الف) 1  

  488078كد سؤال: 
وكار اينترنتـي خـود  اندازي كسب صورت اينترنتي درآمده و هنوز رقيب چنداني براي راه فردي با وجود تغيير شرايط فروش در دنياي امروز كه به -90

  باشد.  روش سنتي در حال فروش مي دليل ريسك احتمالي و سختي كار همچنان به به ،ندارد
  درستي بيان شده است؟ مفهوم اين توضيحات در كدام عبارت به  
  وكار و افزايش هزينۀ فرصت  مدت در اين مدل كسب دليل بازدهي در بلند صبر بودن به كم) 1  
  گيري غيرمنطقي امل تصميمعنوان يكي از عو  چسبيدن به وضعيت فعلي به) 2  
  گيري غيرمنطقي عنوان يكي از عوامل تصميم خودرأي بودن به) 3  
  ها از اين طريق  دليل ترك نفع قبلي كار و افزايش هزينه هاي دررفته به توجه به هزينه) 4  

  488079كد سؤال: 

  
  است؟ نادرستدربارٔه زبان پهلوي كدام گزينه  -91

  صورت مكتوب درنيامده است. دليل سنت شفاهي پيش از اسالم اكثراً به آثار ادبي پهلوي به) 1  
  هاي زبان پهلوي است كه ريشۀ پارتي دارد. از نمونه» نامه سياست«منظومۀ ) 2  
  است. هاي بسياري شده كاري ها و دست مانده، دچار تحريف اشعار كمي به زبان پهلوي در دست است و آنچه باقي) 3  
  اند. با تغييرات زياد باقي مانده» كليله و دمنه«از دورٔه پهلوي آثاري مثل ) 4  

  361688كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد نثر قرن چهارم  -92

 واج يافت و رونق گرفت.در اين عهد، نثر هم مانند شعر پارسي، ر ) 2  ها در اين دوره آغاز گشت. پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصّه داستان )1  
 آوردن اصطالحات علمي و اشعار و امثال در آن رايج نشده است.) 4  هاي حماسي، ملّي و تاريخي توجه دارد. نثر اين دوره بيشتر به موضوع )3  

  377874كد سؤال: 
  كدام گزينه درست است؟» شاهنامۀ ابومنصوري«دربارٔه  -93

  ها و پهلوانان گذشتۀ ايران است. موضوع اين كتاب، حماسه) 2  نوشته شد. اي از دانشوران خراسان به فرمان عده) 1  
  اين اثر از نثرهاي قرن چهارم هجري و دورٔه ساماني است.) 4  مانده است. آن باقي  2و  1هاي  مقدمۀ آن از بين رفته و تنها فصل) 3  

  361797كد سؤال: 
  هاي ايراني، كدام گزينه درست است؟ در مورد زبان -94

  شرقي ايران رايج بوده است. هاي زبان فارسي باستان است كه در شمال و شمال زبان پارتي، از شاخه) 1  
  الفباي خط فارسي امروز، از نتايج ايجاد دولت مستقل توسط يعقوب ليث صفار در ايران است.) 2  
  ست.زبان پارسي ميانه همان زبان پهلوي است كه اساساً به ناحيۀ پارس تعلق داشته ا) 3  
  زبان ايراني ميانه بعد از زبان فارسي دري و قبل از فارسي باستان قرار دارد و به همين دليل فارسي ميانه نام گرفت.) 4  

  361793كد سؤال: 
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  با توجه به متن زير، كدام تحليل درست است؟ -95 13
دان كه در محافل دانشمندان نشستي، زبان سخن ببستي. بـاري اي وافر داشت و طبعي نافر (گريزنده). چن  جواني خردمند از فنون فضايل بهره«  

  »اي پسر! تو نيز آنچه داني بگوي. گفت: ترسم كه بپرسند از آنچه ندانم و شرمساري برم. پدرش گفت: 
 قلمرو ادبي: لغات عربي فراوان بيانگر نثر سبك ساماني است.) 1  
  ست.قلمرو فكري: مفهوم حكايت پرهيز از تكبر و غرور ا) 2  
 فهم است. قابل قلمرو زباني: جمالت كوتاه و زبان متن) 3  
  خوبي در متن رعايت شده است. قلمرو ادبي: تركيبات و قواعد دستوري به) 4  

  436208كد سؤال: 
  نوع ادبي (از نظر حماسي يا تعليمي بودن) در كدام گزينه با ساير ابيات متفاوت است؟ -96

ــــــــد شكســــــــت) 1 ــــــــتان نباي دل زيردس
 

ادا كـــــــه روزي شـــــــوي زيردســـــــتمبـــــــ 
 

ـــــــداباوري) 2 ـــــــالن خ ـــــــي ي ـــــــه گيت ب
 

آوري برازنــــــــــــده مــــــــــــردان نــــــــــــام 
 

تـــــراود نبـــــردي چنـــــان بـــــرون مـــــي) 3
 

ــــــان  ــــــت جه ــــــگ از سرش ــــــان دو هن مي
 

ـــــــــر) 4 ـــــــــرد دلي ـــــــــرد دالور، دو گُ دو م
 

ـــــــير  ـــــــده ش ـــــــاور، دو غرن ـــــــر تك دو بب
 

  361830كد سؤال: 
  دارد؟يك از ابيات با بيت زير قرابت معنايي  كدام -97

 بــــه مــــوج آويــــز و از ســــاحل بپرهيــــز
 

ـــــيانه  ـــــا را آش ـــــت م ـــــه درياس  هم
 

  
  

كنـــيم مـــا شـــكوه از كشـــاكش دوران نمـــي ) 1
 

ـــتيم  ـــا گذاش ـــه دري ـــويش ب ـــار خ ـــوجيم و ك م
 

ــــف اوســــت) 2 ــــالم ك ــــاين ع ــــد ك در آن بحري
 

ــــــــد آشــــــــنايي  ــــــــيش داري ــــــــاني ب زم
 

جنـــبش دريـــا اگرچـــه مـــوج خواننـــدش ولـــي) 3
 

ـــ  ـــا ع ـــوج دري ـــت م ـــوددر حقيق ـــا ب ين آن دري
 

ــــــان ) 4 ــــــاكم از طوف ــــــايم و نيســــــت ب دري
 

ــــر خــــوابش آشــــفته اســــت  ــــا همــــه عم دري
 

  363232كد سؤال: 
  مفهوم كدام گزينه با ديگر ابيات متفاوت است؟ -98

ـــاده) 1 ـــذلّت فت ـــاك م ـــه خ ـــن ب ـــه م ـــا ن ام تنه
  

هرگــز فلــك بــر اهــل خــرد جــز ســتم نداشــت  
  

پاكــــان ســــتم ز دور فلــــك بيشــــتر كشــــند) 2
  

ـــياگ   ـــم آس ـــورد زخ ـــت خ ـــاك گش ـــو پ ـــدم چ ن
  

ــفيد) 3 ــي روس ــا برآي ــن ت ــك ك ــور فل ــر ج ــبر ب ص
  

دانـــه چـــون در آســـيا افتـــد تحمـــل بايـــدش  
  

ـــي) 4 ـــر م ـــاب هن ـــتي ارب ـــمان كش ـــكند آس ش
  

تكيــه آن بـــه كــه بـــر ايــن بحـــر معلّــق نكنـــيم  
  

  368385كد سؤال: 
  كند؟ خوانش شعر زير كدام حالت را به خواننده منتقل مي -99

ـــان ز ـــيم چن ـــان فراموش ـــل جه ـــاطر اه  خ
 

 كـــه ســـيل نيـــز نگيـــرد ســـراغ خانـــۀ مـــا 
 

ــده ــه خن ــي ب ــب ره ــور فري ــمن مخ ــي دش  روي
  

ــد  ــرق خن ــه ب ــا ه ك ــيانۀ م ــوخت آش ــان س  زن
  

  غم و اندوه) 4  و شادي  طرب) 3  پند و اندرز) 2  حماسه و افتخار) 1  
  361836كد سؤال: 

  است؟ متفاوتها  كند، با ديگر گزينه اطب ايجاد ميكدام بيت از نظر معنايي حس و فضايي را كه در مخ -100
ــــاد) 1 ــــرين ب ــــر آن چشــــم ســــيه صــــد آف ب

 

كشـــــي ســــحرآفرين اســـــت كــــه در عاشــــق 
 

ـــــت) 2 ـــــس ندانس ـــــيد آن دم ك ـــــه انديش چ
 

كــــه مژگــــانش بــــه خــــون ديــــده تــــر شــــد 
 

ــــــده اول دادشــــــان غســــــل) 3 ــــــه آب دي ب
 

ــــــا رهــــــا كــــــرد  ســــــپس در دامــــــن دري
 

ــــارش فــــرو مــــي) 4 يريخــــت اشــــك ز رخس
 

ــــــي  ــــــر آب م ــــــدگي ب ــــــاي زن ــــــد بن دي
 

  362347كد سؤال: 
  ؟ جداسازي هجاهاي بيت زير در كدام گزينه آمده است -101

ـــت ـــد نيس ـــاطرش بن ـــر خ ـــه ب ـــدايي ك  گ
 

ـــت  ـــند نيس ـــه خرس ـــاهي ك ـــه از پادش  ب
 

  1 (             2 (               
  3 (              4 (            

  362162كد سؤال: 
 باشد؟ مي» اي سرو به قامتش چه ماني«وزن مصراع  كدام مصراع هم -102
  هر كو نكاشت مهر و ز خوبي گلي نچيد) 2  اي  هرگز وجود حاضر غايب شنيده) 1  
  مندان اي مرهم ريش درد) 4    گر هزار است بلبل اين باغ) 3  

  422230كد سؤال: 
هاي هجايي  متعال -103 (   در كدام بيت چهار بار تكرار شده است؟ (

بيـــنم از همـــدمان هـــيچ بـــر جـــاي نمـــي) 1
 

ــــم خــــون شــــد از غصــــه ســــاقي كجــــايي  دل
 

ـــود) 2 ـــو ب ـــه ســـرِ زان ـــا ب دوش ســـيالب غمـــم ت
  

امشــب اي دوســت چــه تــدبير كــه بگذشــت ز دوش 
  

ـــــالمت) 3 ـــــكرانۀ س ـــــت ش ـــــاحب كرام اي ص
  

ـــــي روزي  ـــــش ب ـــــن دروي ـــــدي ك ـــــوا را تفق ن
  

ــــو) 4 ــــرم در نظــــرم قامــــت ت ــــا برفتــــي ز ب ت
  

ــت  ــب جوس ــر ل ــرو روان ب ــهي س ــد س ــت مانن راس
  

  361961كد سؤال: 
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  آرايي در كدام بيت كمتر محسوس است؟ واج -104  1414
ـــدار) 1 رشـــتۀ تســـبيح اگـــر بگسســـت معـــذورم ب

 

ســـاق بـــود دســـتم انـــدر ســـاعد ســـاقي ســـيمين 
 

ـــــــــي) 2 ـــــــــرم راز دل ش ـــــــــودمح داي خ
 

ـــــي  ـــــس نم ـــــام را ك ـــــاص و ع ـــــنم ز خ بي
 

ـــراب) 3 ـــرت خ ـــدايي خب ـــت ج ـــرد جراح ـــر ك ت
 

چــو خيــال آب روشــن كــه بــه تشــنگان نمــايي 
 

ـــي) 4 ـــه ب ـــوس ك ـــديم افس ـــوده ش ـــده فرس فاي
 

ـــــديم  ـــــوده ش ـــــرنگون س ـــــپهر س وز داس س
 

  372110كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» تكرار«در كدام بيت آرايۀ  -105

و آخـــــرت باشـــــدتـــــو را ســـــالمت دنيـــــا ) 1
 

ــــق دادي  ــــاندي و داد ح ــــر نش ــــيخ خي ــــه ب ك
 

 گــره كــردي چــو مشــت پهلوانــان زلــف مشــكين را) 2

 

ــاده  ــن افت ــگ و ف ــد نيرن ــه ص ــردي ب ــوان ك اي را پهل
 

ــــــر و زور و زر) 3 ــــــدارم از زن و زنجي ــــــروا ن پ
 

كـــــنم غبـــــار رهـــــا گريـــــه مـــــي آزاد و بـــــي 
 

ـــك) 4 ـــا مـــن نگـــردد رام از آن ترســـم آن آرام دل ب
 

اي بــس توســن اســت كي بــس تنــدخوي و كــرهكــود 
 

  420795كد سؤال: 
  وجود دارد؟» آرايي واژه«در كدام بيت آرايۀ  -106

ـــو مشـــاطه گشـــايد) 1 ـــف ت ـــر زل ـــر چـــين س گ
 

عطـــار بـــه يـــك جـــو نخـــرد نافـــۀ چـــين را 
 

ـــيد) 2 ـــم كش ـــار غ ـــر ب ـــرم در زي ـــار ديگ ـــاز ب  ب

 

آرزوي لعـــــل شـــــكربار او تـــــدبير چيســـــت 
 

بــر ايــن طــرف جــويمخــور مــي بــه تنهــا ) 3
 

ــــــــــازجوي  ــــــــــينه را ب ــــــــــان پيش حريف
 

ـــده) 4 ـــي ش ـــو چنگ ـــده همچ ـــت خمي ـــا پش ام ب
 

ـــوازي  ـــم بن ـــك دم ـــگ ي ـــو چن ـــه چ ـــو ك ـــا ب ت
 

  420792كد سؤال: 
  كدام عبارت مسجّع است؟ -107
  از كرم اخالق بزرگان بديع است روي از مصاحبت مسكينان تافتن.) 1  
  از آن جايگه خالص يافت.پايش بلغزيد و به حوض افتاد و به مشقت ) 2  
  اي برادر حرم در پيش است و حرامي در پس، اگر رفتي بردي و گر خفتي مردي. ) 3  
  شد. پارسايي را ديدم بر كنار دريا كه زخم پلنگ داشت و به هيچ دارو به نمي) 4  

  436261كد سؤال: 
  نوشته شده است؟ نادرستنوع سجع كدام گزينه  -108
  رٔه روز روشن تابان است و انوار حكمت او در دل شب تار درفشان. (مطّرف)آثار قدرت او بر چه) 1  
  چون نسيم سحرگاه در فراز و نشيب راه براند و طبع خاطر در هواي قفاي او بماند. (متوازن)) 2  
  خواستم كه زهر كبائر را به توبه ترياك كنم و تن آلوده را به غسل آب زمزم پاك. (مطّرف)) 3  
  ه عيش و طيش به آخر نخواهد رسيد و لباس عمر به فرجام نخواهد دريد. (متوازي)مپنداريد ك) 4  

  420821كد سؤال: 
 تر است؟ ارزش موسيقايي كدام عبارت از ساير عبارات كم -109
  در. علم خانۀ بي بر و زاهد بي عمل درخت بي پر و عالم بي معرفت مرغ بي زر است و روندٔه بي ارادت عاشق بي تلميذ بي) 1  
  ».جز دوست هرچه گويي باد است«عشق گفت: ». مرا لطايف غرايب زياد است«عقل گفت: ) 2  
  ملك ضايع. دين باطل است و دين بي طالب علم عزيز است و طالب مال ذليل. ملك بي) 3  
  الهي اگر كاسني تلخ است از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است از دوستان است.) 4  

  420818كد سؤال: 
  است؟ متفاوتكاررفته در كدام گزينه با بقيه  نوع سجع به -110

ــــي) 1 ــــه آسمـان ــــاوداني، وي م ــــه جـ اي شــ
 

ـــــكاني  ـــــلشن الم ـــــاني، گـ ـــــۀ زنــدگ چشـم
 

ــــامد) 2 ــــان ن ـــۀ زمـ ـــان، از دو كران ــــان و رفتگ  گ

 

دونــد هــان، اي تــو هميشــه در ميــان ســوي تــو مــي 
 

ــه دل پ) 3 ــي، آرد ب ــاي و ن ــگ ن ــه بان ــام وياول ب يغ
 

وان گـه بـه يــك پيمانـه مــي بـا مــن وفـاداري كنـــد 
 

مـــن ز ســــالم گـــرم او، آب شــــدم ز شــــرم او) 4
 

ـــنگ  ــــد س ــــرم او، آب شونـ ــــان نـ ـــا وز سخنـ ه
 

  420801كد سؤال: 

  
  اند؟ كرده زندگي مينام اقوامي است كه آنجا  النهرين و هم نام قسمت جنوبي بين كدام گزينه، هم -111

  اكد) 4  آشور) 3  بابل) 2  سومر) 1  
  353790كد سؤال: 

هاي هوايي و سيستم اطالعـات جغرافيـايي و...  هاي جديد مانند رادارها، عكس از ابزارها و فناوري ،شناسي در كدام مرحله از مراحل كار باستان -112
  شود؟ استفاده مي

  تنظيم اطالعات) 2    حفاري) 1  
  هاي تاريخي و جغرافيايي نوشتن كتاب) 4    ناساييكشف و ش) 3  

  315390كد سؤال: 
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  گويند. هايي كه ساختۀ دست بشر و محصول فكر او هستند ............... مي به تمام اشياء، ابزارها، بناها و مكان -113 15
  و فكريآثار فرهنگي ) 4  بناهاي باستاني) 3  آثار باستاني و تاريخي) 2  هاي باستاني اليه) 1  

  315385كد سؤال: 
  شماري دوازده حيواني در كدام دوره از تاريخ ايران رواج يافت؟ گاه -114
  دوران اسالمي) 4  ساسانيان) 3  اشكانيان) 2  هخامنشيان) 1  

  314048كد سؤال: 
  در سرزمين هند باستان بنيان نهاد؟ گوپتا پس از شورش عليه يونانيان و به اطاعت درآوردن شماري از حاكمان محلي، كدام سلسله را چندرا -115
  ميسن) 4  گوپتا) 3  موريا) 2  آشوكا) 1  

  377902كد سؤال: 
  تمدن درٔه سند در هندوستان، چه سرانجامي يافت؟ -116
  هاي وسيعي از هند را فتح نمود و اين تمدن را برانداخت. اسكندر مقدوني بخش) 1  
  آمدند.وش هخامنشي، به تابعيت ايران در هايي از شمال غرب هند توسط داري با تصرف بخش) 2  
  پس از انحطاط اين تمدن، آرياييان بر شمال و مركز هند مسلط شدند.) 3  
  پس از تسلط آرياييان بر هند، ميراث اين تمدن به جنوب هند منتقل شد.) 4  

  354030كد سؤال: 
  اولين دورٔه تمدن يونان، به كدام دليل دچار انحطاط شد؟ -117
  كشمكش با اقوام مهاجر هند و اروپايي) 2    طلبي در آن سوي مرزها توسعه) 1  
  نام مقدونيه به ظهور قدرت جديدي) 4    هاي داخلي رقابت شهرها و جنگ) 3  

  319908كد سؤال: 
  در قرن چهارم ميالدي است؟ ،امپراتور روم باستان ،يك، از اقدامات كنستانتين كدام -118
  رسمي كردن دين مسيحيت در امپراتوري روم) 2  توريتبديل نظام جمهوري رم به امپرا ) 1  
  برگزيدن شهر بيزانتيوم به پايتختي امپراتوري روم) 4  شكست بقاياي حكومت سلوكيان و همسايه شدن با ايران) 3  

  319910كد سؤال: 
  شوند؟ اي (اساطيري) تاريخ ايران شناخته مي عنوان دوران افسانه ها، امروزه به كدام سلسله -119

  پيشداديان و كيانيان) 4  ايالم و كيانيان) 3  ايالم و هخامنشيان) 2  پيشداديان و هخامنشيان) 1  
  291726كد سؤال: 

  نگاري در ايران باستان است؟ كدام مورد از داليل ضعف تاريخ -120
  وسيلۀ دبيران دربار ثبت و ضبط وقايع به) 2  اهميت دادن و استفاده كردن از كار مورخان يوناني) 1  
  نبود مورخان بزرگ و برجسته) 4  تر بودن سنت شفاهي از سنت كتابت مقبول) 3  

  297496كد سؤال: 
  كدام عامل، سبب اتحاد حاكمان كوچك و مستقل ايالمي با يكديگر و تشكيل پادشاهي ايالم شد؟ -121

 يهاي ايالمي با مهاجران آرياي درگيري حكومت) 2  افزايش جمعيت در نواحي مختلف ايالم) 1  
 حمالت پياپي فرمانروايان سومري و اكدي) 4  زد و خوردهاي مداوم ميان حاكمان مستقل ايالمي) 3  

  337789كد سؤال: 
  ؟است »هاي تحقيق تدوين پرسش«و » شناسايي منابع«مربوط به مرحلۀ  ،ترتيب به ،موردكدام پرسش از در يك پژوهش تاريخي،  -122
  دقت و صداقت در نقل رويدادها -گرايش ديني يا اجتماعي نويسندگان) 1  
  هاي درگير در رويدادها نقش افراد و گروه -آثار و نتايج رويدادها) 2  
  آثار و نتايج رويدادها -دقت و صداقت در نقل رويدادها) 3  
  گرايش ديني يا اجتماعي نويسندگان -هاي درگير در رويدادها نقش افراد و گروه) 4  

  314037كد سؤال: 
  بابلي چگونه بود؟» قمري -خورشيدي«شماري  و سال در گاهشمارش ماه  -123
  شد. روزه بود و پنج روز اضافي، به آخر ماه دوازدهم اضافه مي 30ماه  12سال خورشيدي و شامل ) 1  
  شد. ماه مي 13  بار  يكسال  چهارشمسي بود كه هر  ٔهروز 30يا  29ماه  12سال شامل ) 2  
  شد. ماه مي 13  بار  يكقمري بود كه هر سه سال  ٔهروز 30يا  29ماه  12سال شامل ) 3  
  شد. روزه بود و پنج روز اضافي، به آخر ماه دوازدهم اضافه مي 30يا  29ماه  12سال قمري و شامل ) 4  

  314055كد سؤال: 
  وضعيت دين و اعتقادات مردمانِ نخستين در دورٔه گردآوري خوراك چگونه بوده است؟ -124
  دليل فقدان شواهد مدارك غيرممكن است. قادات مردمان اين دوره بهمطالعۀ دين و اعت) 1  
  كم با سخن گفتن اعتقاداتي پيدا كردند. در ابتدا كه قادر به حرف زدن نبودند، باورهاي ديني نداشتند و كم) 2  
  شدند. اسر زندگي محسوب ميآنان به نيروهاي مرموز و فرا طبيعي باور داشتند كه در نظر آنان نگهدارندٔه زمين و آسمان و سر ) 3  
  به خدايان متعدد ايمان داشتند و هر شهر براي خود خدا و معبد مخصوصي داشته است.) 4  

  375192كد سؤال: 
  رود؟ شمار مي كدام مورد، بهترين نمونه از صنعت و هنر فلزكاري ايران به -125
  زيورآالت مسي تمدن جيرفت) 2    هاي ذوب مس در تَل اِبليس كوره) 1  
  اشيا و ابزارهاي مفرغي لرستان ) 4    هنر فلزكاري ايالمي در شوش) 3  

  291725كد سؤال: 
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1616    
  ؟نيست» كسي چه« يد يسؤال كل پاسخي به »هياروم ۀاچيدر خشك شدن «در ارتباط با  نهيكدام گز  -126
  مياقل رييتغ) 4  مراتع بيتخر ) 3  شيآما  ۀفقدان برنام) 2  زيركشت توسعۀ سطح) 1  

  488050كد سؤال: 
  هاي زير جايگاه مهمي دارد؟ يك از پژوهش روش ميداني در كدام به آوري اطالعات جمع -127
  اروميه بر زندگي روستاهاي پيرامون ۀبررسي تأثير خشك شدن درياچ) 2  هاي ايران گيري ناهمواري بررسي نقش حركات صفحۀ عربستان بر شكل )1  
  بررسي عوامل مؤثر در پيدايش درياي خزر) 4  بكۀ راه ابريشم بر پراكندگي شهرهاي تاريخي ايرانبررسي تأثير ش) 3  

  488051كد سؤال: 
  تواند موازنۀ قدرت در جهان را تغيير دهد؟ تسلط بر كدام منطقۀ زير، مي -128
  فارس خليج) 4  درياي خزر) 3  كوه زاگرس رشته) 2  كوه البرز رشته) 1  

  488052كد سؤال: 
  متر است؛ بين ميانگين دماي اين دو نقطه، حدوداً چند درجه اختالف وجود دارد؟ 2000اختالف ارتفاع قلۀ يك كوه با دامنۀ آن، حدود  -129
  1 (12  2 (3  3 (10  4 (20  

  488053كد سؤال: 
  است؟» هاي گرم با زمستان سرد بيابان«كدام گزينه از  -130
  دشت كوير) 4  فارس خليجحاشيۀ   بيابان) 3  عمان حاشيۀ درياي  بيابان) 2  بيابان لوت) 1  

  488054كد سؤال: 
  است؟ نادرستدر رابطه با وارونگي دما كدام گزينه  -131
  بررسي تأثيرات عوامل محيطي وارونگي دما بر سالمت انسان، در حوزٔه جغرافياي پزشكي قرار دارد.) 1  
  سمت باال صعود كند. به جا شود و تواند جابه راحتي مي به در شرايط عادي، هواي مجاور سطح زمين) 2  
  كند. درجه حرارت ابتدا افزايش و سپس كاهش پيدا مي ،ارتفاع در شرايط وارونگي دما، برخالف حالت عادي با افزايش) 3  
  يي هوا است نه افزايش توليد ذرات آالينده.جا  جابهعلت بروز وارونگي دما در فصول سرد، اختالل در روند ) 4  

  488055ال: كد سؤ
  يك از موارد فرضي زير باالتر است؟ با در نظر داشتن عوامل مختلف، آبدهي رودخانه در كدام -132
  اي در غرب ايران در اوايل بهار رودخانه) 2  اي در غرب ايران در اوايل پاييز رودخانه) 1  
  اواخر زمستاناي در شرق ايران در  رودخانه) 4  اي در شرق ايران در اواخر بهار رودخانه) 3  

  488056كد سؤال: 
  هاي آبگير در كشورمان تطابق دارد؟ كدام عبارت با وضعيت كانون -133
  ماه از سال بارندگي دارند. 8هاي دائمي است كه حداكثر  هاي آبگير كشور از نوع كانون بيشترين تعداد كانون) 1  
  كنند. مي حفظ سال گرم هاي ماه تا انتهاي را خود برف آبگير فصلي ذخيرٔه هاي كانون) 2  
  هاي آبگير فصلي در نواحي كوهستاني شمالي كشور قرار دارد. بيشترين تعداد كانون) 3  
  هاي آبگير اتفاقي در غرب ايران كمتر از شرق كشور است. تراكم كانون) 4  

  488057كد سؤال: 
  است؟» اهميت درياهاي ايران«تري براي  كدام گزينه دليل مناسب -134
  وجود دارد. فارس خليجر ماهي و ميگوي بسياري در ذخاي) 1  
  درياي خزر براي ايران اهميت تجاري و نظامي دارد.) 2  
  وجود آورده است. نشين مشاغل گوناگوني به درياي خزر براي مردم ساحل) 3  
  ايران از طريق درياي عمان به اقيانوس هند ارتباط دارد.) 4  

  488058كد سؤال: 
  ريزد در يك ............. جريان دارد. شرقي به درياي مازندران مي .... كه از جنوبرود ......... -135
  حوضۀ آبريز خارجي -كورا) 4  حوضۀ آبريز داخلي -هراز) 3  حوضۀ آبريز داخلي -گرگان) 2  حوضۀ آبريز خارجي -اترك) 1  

  488059كد سؤال: 
  هاي زيادي از سطح درياچه خشك گردد؟ ياچۀ اروميه، بخشمتري در  سانتي 40كدام عامل موجب شده كه با افت تراز  -136
  تخريب مراتع ) 4  تغيير اقليم) 3  توسعۀ سطح زير كشت) 2  عمق كم درياچه) 1  

  488060كد سؤال: 
  است؟ نادرسترودهاي زاگرس  در موردكدام گزينه  -137
  شكل داده است.دليل تغييرات اقليمي از منظم به طغياني تغيير  جريان آب اين رودها به) 1  
  مجراسازي يكي از عوامل انساني است كه موجب بر هم خوردن تعادل رودها شده است.) 2  
  كمتر شود.» ها سيالب دشت«ها، مساحت  طغيان رودها موجب شده با شسته شدن خاك دشت) 3  
  طي سه دهه اخير طغيان در رودهاي حوضۀ زاگرس بيش از گذشته شده است.) 4  

  488061كد سؤال: 
  يابد؟ در كشورمان كاهش مي »هاي جوّي ريزش«چرا در دورٔه گرم سال، ميزان  -138
  و شرجي شدن هوا السرطان گرم بودن هوا در اطراف مدار رأس الف)  
  اي در تابستان پيشروي پرفشار جنب حارّه ب)  
  قرار گرفتن كشور ما در داخل كمربند خشك و بياباني كرٔه زمين ج)  
  هاي زاگرس و البرز كوه دليل جهت رشته توده هواي مرطوب به د) جلوگيري از ورود  
  الف و ب) 4  ب و ج) 3  ج و د) 2  الف و د) 1  

  488062كد سؤال: 
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  است؟ متفاوتهاي زير با سايرين  يك از گزينه در كدام» وهوا عامل جغرافيايي تنوع آب« -139 17
  گراد است. درجه سانتي 25اهدان نزديك به ميانگين دماي ساليانۀ ز ) 1  
  ميليمتر است. 185ميانگين ساليانۀ بارش در مناطق واقع در دامنۀ شرقي زاگرس ) 2  
  رسد. گراد مي درجه سانتي 40گاهي اختالف دماي شب و روز در برخي نقاط دشت كوير به ) 3  
  تر است. حد انتظار پايين ميانگين ساليانۀ بارش باران در بسياري از سواحل جنوبي، از) 4  

  488063كد سؤال: 
  درست است؟» هواشناسي«هاي زير دربارٔه  چند مورد از عبارت -140

  كنند. بيني مي الف)كارشناسان هواشناسي با بررسي عواملي مانند دما، بارش و... وضع هوا را در بلندمدت پيش  
  كند. هاي هوا را طي چند روز پيگيري مي هاي هواشناسي، عبور توده ب) سازمان هواشناسي با كمك نقشه  
  كنند. بيني وضع هوا توجه مي هاي مختلف مانند رفتن به مسافرت، به پيش ج) مردم براي فعاليت  
  شود. هاي هواشناسي، از اطالعاتي نظير ميانگين ساليانۀ دما، رطوبت و فشار استفاده مي د) در تهيۀ نقشه  
  چهار مورد) 4  سه مورد) 3  دو مورد) 2  يك مورد) 1  

  488064كد سؤال: 

  
  درستي آمده است؟ هاي زير در كدام گزينه به ترتيب مصاديق عبارت به -141

   پيامد ارادي رعايت حيا وابسته به ارادٔه خود كنشگر  
   ارادي كشيدن سيگار و قليان  پيامد غير  
  افزايش ريسك سرطان -برخورد مناسب افراد با فرد باحيا) 2  عمر انسانكاهش طول  -دبانه با ديگرانؤ رفتار م) 1 
  استقامت بيشتر در ورزش دو -آرامش اخالقي و رواني فرد) 4  هاي سالم و تندرست ريه -رفتار متين فرد در جامعه) 3  

  427274كد سؤال: 
  هايي صورت پذيرفته است؟ ترتيب چه كنش در عبارات زير به -142
رانندٔه پژو (بين دو راننده  جروبحثي بسيار بلند. سپس تصادف كرد ، موتور با پژوخوردن غذا بودزمان در حال  ن رانندٔه پژو كه همهنگام پيچيد«  

  »باال گرفت. )و موتور
  كنش دروني -كنش بيروني -كنش فردي) 2  كنش بيروني -كنش اجتماعي دروني -كنش فردي) 1  
  كنش دروني -كنش دروني -كنش بيروني) 4  اعيكنش اجتم -كنش اجتماعي -كنش بيروني) 3  

  427339كد سؤال: 
  در كدام گزينه آمده است؟» احترام به قانون و خانواده«ترتيب شباهت و تفاوت دو پديدٔه  به -143
 دليـل بـه امـا خـانواده احترام به قانون ذاتاً پديدٔه اجتماعي است و بـه جهـان اجتمـاعي تعلـق دارد، -شوند هر دو باعث گسترش جهان اجتماعي مي) 1  

  شود. اثرگذاري در روابط انساني وارد جهان اجتماعي مي
هـاي  ولـي خـانواده، محصـول كـنش ،شود احترام به قانون نوعي كنش محسوب مي -هر دو پديدٔه اجتماعي هستند و به جهان اجتماعي تعلق دارند) 2  

 ها است. اجتماعي انسان
دليـل  خانواده ذاتاً پديدٔه اجتماعي است و به جهان اجتمـاعي تعلـق دارد، امـا احتـرام بـه قـانون بـه -شوند هر دو باعث گسترش جهان اجتماعي مي) 3  

 شود. اثرگذاري در روابط انساني وارد جهان اجتماعي مي
هـاي  كـنش ن، محصـولشود، ولي احترام بـه قـانو  خانواده نوعي كنش محسوب مي -هر دو پديدٔه اجتماعي هستند و به جهان اجتماعي تعلق دارند) 4  

 ها است.  اجتماعي انسان
  427583كد سؤال: 

  ترتيب علت هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -144
   ها و هنجارها تداوم ارزش 
    تداوم جهان اجتماعي 
   تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي، بر اثر تغيير هنجارها و نمادها  
   هاي عميق جهان اجتماعي منجر شدن به تغييرات در اليه -هاي بعد انتقال فرهنگ به نسل -ها و هنجارها ارزشعمل كردن بر اساس ) 1  
جانبـه و فراگيـر در جهـان  منجر شدن به تأثيرات همه -هاي كالن جهان اجتماعي پذيرش عقايد و ارزش -پذيري و كنترل اجتماعي گيري جامعه شكل) 2  

 اجتماعي 
 هاي عميق جهان اجتماعي  منجر شدن به تغييرات در اليه -هاي بعد انتقال فرهنگ به نسل -پذيري و كنترل اجتماعي هگيري جامع شكل) 3  
جانبـه و فراگيـر در جهـان  منجر شدن بـه تـأثيرات همـه -هاي كالن جهان اجتماعي پذيرش عقايد و ارزش -ها و هنجارها عمل كردن بر اساس ارزش) 4  

 اجتماعي
  427618كد سؤال: 
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  شود و كاركرد آن مفهوم چيست؟ هاي جهان اجتماعي در ارتباط با يكديگر به چه مفهومي منجر مي در نظر گرفتن اجزاء و اليه -145  1818
  ها سامان دادن هنجارها و نمادها بر اساس عقايد و ارزش -قلمرو واقعي جهان اجتماعي) 1  
  ها ساس عقايد و ارزشسامان دادن هنجارها و نمادها بر ا -نهاد اجتماعي) 2  
  رفع نيازهاي افراد و جهان اجتماعي -نهاد اجتماعي) 3  
  رفع نيازهاي افراد و جهان اجتماعي -قلمرو واقعي جهان اجتماعي) 4  

  427675كد سؤال: 
  درستي ذكر شده است؟ در كدام گزينه به شده  ترتيب نتيجۀ هركدام از عبارات داده به -146
   ايم. هاني كه در آن متولد شدهحساب آوردن ج تنها به  
   رجوع به تاريخ گذشتۀ جهان اجتماعي خود  
  خطي به تاريخ نگاه تك -هاي اجتماعي تنوع جهان) 1  
  هاي ثابت فرهنگ خود پي بردن به ريشه -هاي اجتماعي گمان بر يكسان بودن جهان) 2  
  هاي اجتماعي تنوع جهان -گمان بر يك شكل داشتن جهان اجتماعي) 3  
  هاي ثابت فرهنگ خود پي بردن به ريشه -خطي به تاريخ نگاه تك) 4  

  427310كد سؤال: 
  هاي پيشين، نظريۀ استعمار به چه معنايي بوده است؟ هاي جهان اجتماعي زنده و سالم است و در سده كدام گزينه از ويژگي -147
   مانده بر اساس تجربيات واقعي استثمار جوامع عقب -دهد با حفظ هويت خود مسير ديگري را ادامه مي) 1  
 مانده طلب آباداني براي جوامع عقب -فعاالنه ارتباط برقرار كردن با جهان اطراف خود) 2  
 مانده بر اساس تجربيات واقعي  استثمار جوامع عقب -ها هاي اجتماعي ديگر بدون تغيير دادن آن استفاده از دستاوردهاي جهان) 3  
 مانده  طلب آباداني براي جوامع عقب -كند رتباط برقرار ميفقط با جوامع پيشرفته ا ) 4  

  427619كد سؤال: 
  كند؟ هايش، اشاره مي كدام گزينه به روند درستي در ارتباط با پيدايش جهان اجتماعي و پيامدها و الزام -148
تغييـر يـا تثبيـت  نۀ افراد در جهان اجتمـاعي مشاركت آگاها هاي جهان اجتماعي  گيري پيامدها و الزام شكل گيري جهان اجتماعي  شكل) 1  

 هاي جهان اجتماعي پيامدها و الزام
هاي جهان اجتماعي  تغيير يا تثبيت پيامدها و الزام مشاركت آگاهانۀ افراد در جهان اجتماعي  هاي جهان اجتماعي  گيري پيامدها و الزام شكل) 2  

 تغيير يا تثبيت جهان اجتماعي 
مشـاركت  هاي جهان اجتماعي  تغيير يا تثبيت پيامدها و الزام هاي جهان اجتماعي  گيري پيامدها و الزام شكل ن اجتماعي گيري جها  شكل) 3  

 آگاهانۀ افراد در جهان اجتماعي
هـا  هـا و محـدوديت فراهم كردن فرصت هاي جهان اجتماعي  گيري پيامدها و الزام شكل تحقق جهان اجتماعي  آگاهي و ارادٔه افراد انساني ) 4  

 هاي بعدي براي كنش
  427613كد سؤال: 

  ؟نداردهاي جهان متجدد، از منظر وبر، همخواني  كدام گزينه در ارتباط با ويژگي -149
ـــــت) 1 ـــــل اس ـــــي آب و گ ـــــاهش آدم در نگ

  

ــــــي   ــــــدگي ب ــــــاروان زن ــــــت ك ــــــزل اس من
  

  شوند. كنند، علم حساب مي هاي فراتجربي استفاده مي علومي كه از روش) 2
  جهان صرفاً از مواد خامي ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند.) 3
ـــــن اســـــت) 4 ـــــم و ف ـــــگ از عل ـــــوت افرن ق

  

از همــــين آتــــش، چــــراغش روشــــن اســــت  
  

  427647كد سؤال: 
  ها بر زندگي ما دارد؟ كدام گزينه اشاره به پيامدهاي الزامي و تأثير آن -150
  شود. ٔه مطالعه داده نميدر كتابخانه با صداي بلند اجاز) 1  
  شود. هايي نصب مي ها نرده هاي تخت آن براي حفظ كودكان از افتادن، در كناره) 2  
  داند. شناسان سهم مردگان را در ساختن جهان اجتماعي بيشتر از زندگان مي يكي از جامعه) 3  
  رعايت دستور زبان براي انتقال بهتر مفاهيم موردنظر ما ضروري است.) 4  

  427692ال: كد سؤ
  ترتيب هر عبارت با كدام ويژگي جهان اجتماعي متجدد متناسب است؟ به -151
   دهد. بيني حوادث را به انسان مي علوم تجربي قدرت پيش  
   كند. عاطفي و اخالقي تنگ مي  هاي انساني مانند كنش هاي حسابگرانه عرصه را بر ساير كنش كنش  
   شناسد. كنند، علم نمي هاي فراتجربي و عقالني و وحياني استفاده مي جهان متجدد علومي را كه از روش  
  زوال عقالنيت ذاتي -هاي معطوف به اهداف دنيوي رواج كنش -گسترش عقالنيت ابزاري) 1  
  رويكرد دنيوي -قفس آهنين -گسترش عقالنيت ابزاري) 2  
  قفس آهنين -طرد عناصر مقدس در جهان متجدد -رويكرد دنيوي) 3  
  زوال عقالنيت ذاتي -هاي معطوف به اهداف دنيوي رواج كنش -د عناصر مقدس در جهان متجددطر ) 4  

  427708كد سؤال: 
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   ؟نيستكدام گزينه درست  ،رو در تصوير روبه شده  در مورد قسمت مشخص -152 19
هـا وارد قلمـرو  ها عمل كنند بـه همـان انـدازه آرمـان هر اندازه مردم مطابق ارزش) 1  

  شوند. ان اجتماعي ميواقعي جه
  اند. قلمرو واقعي و آرماني اجتماعي به روي يكديگر گشوده) 2  
  كنند. هاي جهان اجتماعي خود عمل نمي تمامي افراد همواره مطابق ارزش) 3  
  د.نساز  كنند قلمرو واقعي جهان اجتماعي را مي هايي كه مردم به آن عمل مي ارزش) 4  

  428112كد سؤال: 
  كند؟  درستي به خصوصيات قلمرو آرماني جهان اجتماعي اشاره مي به كدام گزينه -153
  دانند. ها را الزم مي رعايت آن -كنند داري مي  هايي است كه مردم از آن جانب ارزش) 1  
  ها را ناديده بگيرند. در عمل ممكن است برخي از آن -كنند داري مي عقايدي كه مردم از آن جانب) 2  
  ها پايبند هستند. در عمل نيز به آن -دانند زم ميها را ال  رعايت آن) 3  
  كنند. داري مي هايي است كه مردم از آن جانب ارزش -ها پايبند هستند در عمل به آن) 4  

  428118كد سؤال: 
چـه امكـاني را از  ،داننـد نميمعتبر  ،يعنوان دو روش علم را به يو عقل و وح كنند ميمحدود  يكه علم را به دانش تجرب ياجتماع هاي جهان -154

  كنند؟ خود سلب مي
 ها شناسايي پيامدهاي تاريخي عقايد و ارزش) 2  ها شناسايي پيامدهاي اجتماعي عقايد و ارزش) 1  
 ها و عقايد كالن دربارٔه انسان و جهان سخن گفتن از ارزش) 4  ها سخن گفتن از حق يا باطل بودن عقايد و آرمان) 3  

  427539كد سؤال: 
  اند؟ ها كدام شود و دو ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزش طل بودن هر اليه از جهان اجتماعي چگونه شناخته ميحق و با  -155
 علوم مبتني بر عقل و وحي -علم متناسب با همان اليه) 1  
  علوم مبتني بر عقل و وحي  -هاي حق عقايد و ارزش) 2  
 جهان اجتماعي  قلمرو واقعي و آرماني -علم متناسب با همان اليه) 3  
  قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي  -هاي حق عقايد و ارزش) 4  

  427649كد سؤال: 

  
  دهد. جاي ............... رخ مي كار بردن داللت ............... به در اثر به» توسل به معناي ظاهري«مغالطۀ  -156
  مطابقي -تضمني) 4  تضمني -مطابقي) 3  مطابقي -ميالتزا) 2  التزامي -تضمني) 1  

  370354كد سؤال: 
  تساوي باشد، تعريف بايد ............... » مفهوم مجهول آن«با مصاديق » تعريف«براي اينكه رابطۀ مصاديق  -157
  از چند روش باشد.) 4  دوري نباشد.) 3  جامع و مانع باشد.) 2  واضح باشد.) 1  

  377954كد سؤال: 
  كدام قضيه، شخصيه است؟ -158
  ) معلم منطق، بايد خودش منطقي باشد.2  اند. آموزان اين كالس، همگي باهوش دانش) 1  
  راحتي تبخير شود.  تواند به ) بنزين مي4  ) ايران از اقوام گوناگون تشكيل شده است.3  

  364306كد سؤال: 
را » نـامرد«در خصوص مفهوم » مغالطۀ اشتراك لفظ«؛ اگر احتمال »چيست» امردن«و » مرد«نسبت ميان دو مفهوم «شود:  از فردي پرسيده مي -159

  تواند باشد؟ در نظر بگيريم، پاسخ فرد چه مي
  وجه تباين يا عموم و خصوص من) 2    وجه عموم و خصوص مطلق يا من) 1  
  تباين يا عموم و خصوص مطلق) 4    تساوي يا عموم و خصوص مطلق) 3  

  372194كد سؤال: 
  اند؟ ترين مفهوم مرتب شده ترين مفهوم به خاص ر كدام گزينه مفاهيم از عامد -160
  متفكر -نويسنده -انسان) 4 مثلث -ضلعي سه -شكل) 3  برف -سفيد -جسم) 2 خوشبو -گل -گياه) 1  

  375238كد سؤال: 
  كنيم، ............... وقتي وجه مشابهت يك مفهوم را با مفاهيم ديگر ذكر مي -161
  ايم. ) امر عام مفهوم را مشخص كرده2  ايم. ف از طريق ذكر مصداق كرده) تعري1  
  ايم. ) آن مفهوم را معنا كرده4    ايم. مثالي براي آن مفهوم آورده) 3  

  364480كد سؤال: 
  نوع كدام استدالل منطبق با مثال آن است؟ -162
  ها با ارزش هستند. ش است. نتيجه اينكه برخي از كتابقيمتي با ارز  قيمت هستند. هر گران ها گران تمثيلي: برخي از كتاب) 1  
  گذار هستند. گذار است. اردك، غاز و پليكان پرنده هستند. بنابراين اردك، غاز و پليكان تخم اي تخم قياسي: هر پرنده) 2  
  ايم. منتفي است؛ ما باخته پس احتمال بُرد يا مساوي ،بهترين تبيين: فوتبال ديشب را نديدم، ولي امتياز تيم ما اضافه نشده) 3  
  تعميمي: برخي ايرانيان مسلمان هستند. همۀ مسلمانان قبلۀ واحد دارند. بنابراين برخي ايرانيان قبلۀ واحد دارند.) 4  

  364287كد سؤال: 
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  قطعيت در نتيجۀ يك استدالل ............... برخاسته از .............. است. عدم -163  2020
 وجوه مشترك -تمثيلي) 2   موارد جزئي بررسي -تمثيلي) 1  
 ها تصادفي نبودن نمونه -تعميمي) 4   تخميني بودن آن -تعميمي) 3  

  364289كد سؤال: 
  ايم. گذاريم، از .............. استفاده كرده هاي اشتباه آن را كنار مي كنيم و فرض وقتي احتماالت وقوع يك پديده را بررسي مي -164
 بررسي جامعۀ آماري ) 4  استنتاج بهترين تبيين) 3  ترين حالت استنتاج قوي) 2  قياس استثنايي) 1  

  364298كد سؤال: 
  شده است؟» زده تعميم شتاب«استدالل كدام گزينه دچار مغالطۀ  -165
  ن شش ماه است كه در شهر محل سكونت جالل، باران نيامده است. پس فردا هم باران نخواهد باريد.اال) 1  
  زيرا او از كودكي تا به حال كه شانزده ساله است كتلت دوست داشته است. ،دوست دارد جالل كتلت) 2  
  خواند باهوش است. پس جالل هم كه همين جا درس مي ،آموزان اين مدرسه باهوشند همۀ دانش) 3  
  د.كن آلود نباشد مثل ساعتي كه باتريِ پُر دارد خطا نمي لذا اگر خواب ،جالل مثل ساعت، دقيق است) 4  

  364305كد سؤال: 
  .نيستاي با واقعيت تطابق داشت، قطعاً ..................  اگر جمله -166
  ) شرطي4  ) سالبه3  ) خبري2  ) انشايي1  

  364261كد سؤال: 
اشكال كار معلم  اي را در يك سؤال متوجه نشوند، احتماالً آموزان يك كالس، معناي واژه  يك از دانش اگر در يك امتحان فيزيك كشوري، هيچ -167

  اي بوده است؟ آن كالس در چه زمينه
  تعريف) 4  تصديق) 3  استدالل) 2  تصور) 1  

  364426كد سؤال: 
  است؟» قضيۀ سالبۀ كلي«كدام گزينه  -168
  چيز باشد. تواند علت هيچ چيز نمي از نظر هيوم، هيچ) 2  چيز بهتر است. خوردن نان و پنير خالي، از هيچ) 1  
  چيز بعد از اينكه جارو زدي، نبايد روي زمين بماند. هيچ) 4  ر واقع همان نيستيِ مطلق در فلسفه است.چيز، د هيچ) 3  

  364278كد سؤال: 
  درست است؟» علم منطق«و » علوم تجربي«و » علم آمار«رابطۀ  در موردكدام گزينه  -169
  هاست.  مبنايي براي آن» آمار«وابسته است؛ لذا » آمار«به » منطق«و » علوم تجربي«قوت استدالل در ) 1  
  نيازمند هستند.» منطق«و » آمار«هايشان به  براي جلوگيري از خطا در استدالل» علوم تجربي«) 2  
  محتاجند.» آمار«هايشان به  است؛ ولي آن دو در استدالل» علوم تجربي«و » منطق«مستقل از » آمار«) 3  
  شود؛ ولي آن دو در استحكام يكديگر اثري ندارند. مي» علوم تجربي«و » آمار«باعث استحكام » منطق«) 4  

  364293كد سؤال: 
  وجود دارد؟» تعريف مفهومي دوري«در كدام گزينه  -170
  اين خبر، كامالً دروغ است؛ زيرا معلوم است از آن دسته اخباري است كه كذب محض هستند.) 1  
(Rاعداد حقيقي  تابعي است از مجموعۀ اعداد حقيقي به مجموعۀ» fتابع «) 2   R)  و داراي ضابطۀ»f (x) x.«  
  شوند. شود، به آن درخت آگاه مي ها پيدا مي به يك درخت، در حقيقت حالتي نسبت به آن درخت است كه وقتي در انسان» علم«) 3  
  است.» انتخاب عدم«، همان انتخابِ »آزادانه انتخاب نكردن«؛ »تخاب نكردنان«است، نه نوعي » انتخاب كردن«فقط نوعي » انتخاب آزاد«) 4  

  364342كد سؤال: 
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 روز در دو، گزینـه ۶ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ اسفند ۱ 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 ۵ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه 

 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ 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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  1 فارسي 9و  8، 3هاي  حيطه: دانش * درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  /امال479513كد سؤال: 
  ها: همراه معني درست آن هاند، ب هايي كه نادرست معني شده واژه  
  تسلّا: آرامش يافتن )2  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم )1  
  ۀ كوتاه، يادداشترقعه: نام )4    بُنشن: خوار و بار )3  

  1 فارسي 9و  6هاي  درس*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود432607كد سؤال: 

است » اسليمي«نيز اين توضيح مربوط به واژٔه » ج«. در عبارت »خورجينك«است نه » حقّه«شده مربوط به واژٔه  يح نوشتهتوض، »الف«در عبارت   
  ».بيرنگ«نه 

  كنند و شامل دو جيب است. اي كه معموالً از پشم درست مي خورجينك: كيسه  
  كند. آميزي مي د و سپس آن را كامل رنگآور  چين بر كاغذ مي رنگ يا نقطه صورت كم بيرنگ: نمونه و طرحي كه نقاش به  

  1 فارسي 9و  8، 6، 5هاي  حيطه: كاربرد * درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3
  /امال479511كد سؤال: 

  : در فضاي زمين، گوشۀ فراغ (آرامش و آسايش) نماند.1گزينۀ   
  اظب باش تا او را دوست محسوب نكني.: دوستي كه از سر غََرض (سوءِ نيّت) دوستِ تو شد، مو 2گزينۀ   
  اين مرغي كه از سوي سبا (نام شهر) بلند شد، چه نام دارد؟: 3گزينۀ   

  1 فارسي 7و  2، 1هاي  درس*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -4
  /امال479498كد سؤال: 

گويد و بـا عـذرهاي نيكـو و بـديع كـه  ها كه مي اصالح شود: با اين دروغ» نغز«ت صور  از نظر اماليي نادرست است و بايد به» نقض« 2در گزينۀ   
  آورد. مي

  1 فارسي 1درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5
  /امال431435كد سؤال: 

  مجازاً انسان آميزي/ مرد  حس رنگ گفتار   
  بررسي ساير ابيات:  
  آميزي/ مجاز ندارد. حس  : لطيف بودن كالم2گزينۀ   
  آميزي ندارد. مجازاً اهل جهان/ حس : جهان 3گزينۀ   
  آميزي ندارد. مجازاً اشك/ حس : آب شور 4گزينۀ   

  )جامع( 1 فارسي * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال479473كد سؤال: 

  ، ولي در ابيات ديگر ادات تشبيه حذف شده است.ادات تشبيه است» مانستم«فعل  4در بيت گزينۀ   
  )جامع( 1 فارسي * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -7

  /بهبود479467كد سؤال: 
  اضافۀ استعاري و تشخيص است.» دهان تيشه«الف) تشخيص:   
  ب) جناس: روي و سوي جناس دارند.  
  اغ و گلزارب -2كتاب سعدي  -1گلستان: ج) ايهام:   
  د) مجاز: جام مجاز از محتويات داخل آن است.  

  1 فارسي 8درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  431558كد سؤال: 

  متفاوت است. است،» م ع ن«است و با انعام كه حروف اصلي آن » ع ن م«معناي ممانعت و جلوگيري كردن است و ريشۀ آن  به» منعم مكن« 3در بيت   
  1 فارسي 9حيطه: كاربرد * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9

  /امال479507كد سؤال: 
هم  4واو عطف است و در بيت گزينۀ  2وند است. هر دو واو موجود در گزينۀ » گير و دار«ولي واو موجود در واژٔه  ،واو ربط وجود دارد 1در بيت گزينۀ   

  واو ربط است.» چشم«و » برگرفت«واو عطف و واو بين دو واژٔه » جان«و » سر«واو بين دو واژٔه  3شود؛ اما در گزينۀ  يواو ربطي ديده نم
  1 فارسي 9و  1 هاي حيطه: استدالل * درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -10

  /امال479509كد سؤال: 
  شدٔه مصراع نخست اين چنين است: صورت مرتب  
  اليـه)  مضـاف» تـو«هسـتۀ گـروه مفعـولي و » نقـد«هستۀ گروه نهادي) نقدِ عُمـر تـو را (گـروه مفعـولي، » غصه«ا (گروه نهادي و غصّۀ دني  

  بََرد. و قيد است) مي» بيهوده«معني  به گزاف ( به
  كند. ها بسيار كمك مي درك صحيح معني و مفهوم مصراع يا بيت، به تعيين نقش واژه  
  ».تو«و » عمر«نقش اصلي را دارد، نه » نقد«گروه است، پس، » هستۀ«عهدٔه  اسميِ چند عضوي (مثل: نقد عمر تو) نقش اصلي بههاي  توجّه: در گروه  
  آيند: مي» پيشوند«همراه  توجّه: برخي قيدها به  
  ».دقيق، سريع و بيهوده«معني:  گزاف ... به سرعت، به دقت، به به  
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  )ستايش( 1 حيطه: استدالل * فارسي*  سطمتو : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  /امال479506كد سؤال: 

  شود. ديده مي 4و  3، 2هاي  در بيت صورت سؤال و ابيات گزينه» هاي جهان جمال الهي است سرچشمۀ زيبايي«اين مفهوم كه   
  فقط بيانگر زيبايي بهار است. 1بيت گزينۀ   

  1 فارسي 7استدالل * درس حيطه: *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -12
  /بهبود479478كد سؤال: 

  مشترك هستند.» بالكشي عاشقانه«در مفهوم ساير ابيات   
  معشوق خالي كند. براي جلوه كردن معشوق، بايد عاشق دلش را از غير) 4  

  1 فارسي 8حيطه: استدالل * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  479451كد سؤال: 

اين فصل بدان آوردم تـا مـردم «و به قول ناصرخسرو  »ها و آمدن روزهاي خوش است به پايان رسيدن سختي«نهايي درس سفر به بصره  مفهوم  
نيـز  4اين مفهوم را در بيت ». بدانند كه به شّدتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد و از فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد كه او رحيم است

دهد كه از چاه و زندان غـم نخـورد كـه روزي نجـات  داند و به ماه مصر وعده مي آهنگ و مقدمۀ عزّت مي ن ديد كه شاعر خواري را پيشتوا  مي
  خواهد يافت.

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  هاي دنيا بدون زهر ناخوشي نيست. : خوشي1گزينۀ   
  : دنيا جاي رنج و ناخوشي است.3و  2هاي  گزينه  

  1 فارسي 9حيطه: استدالل * درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3نۀ پاسخ: گزي -14
  479437كد سؤال: 

داند؛ يعني معلم او همانند اجدادش به راه هنر رفته بود، اما در  سپهري در عبارت صورت سؤال، معلم خود را جانشين مناسبي براي اجدادش مي  
  سمت شعر و شاعري رفتم. ها كه همگي عالمان ديني بودند، من به آن گويد من به راه اجدادم نرفتم و برخالف ، سعدي مي3گزينۀ 

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : حب و بغض داشتن به ديگر موجودات، ارثي است.1گزينۀ   
  بودن معشوق : يگانه 2گزينۀ   
  دهد. : انسان دانشمند بدي را با خوبي پاسخ مي4گزينۀ   

  1 فارسي 9حيطه: استدالل * درس  * متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -15
  479484كد سؤال: 

يكسـان  1مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه نيما با دوري از زادگاه خود و تن دادن به غربت توانست به شهرت برسد، مفهوم با بيت گزينۀ   
  است. مفهوم ابيات ديگر:

  دوستي و به ياد وطن بودن وطن: 4و  2ابيات   
  اند. خودخواهي را كنار گذاشته: وارستگان 3بيت   

 

   ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶
  ۴۵۸۹۳۹کد سؤال: 

)/ ۴و  ٢هـای  د گزینـه(ر  دهـد مـی» وجود دارد، هسـت«معنای  ،در ابتدای عبارت قرار بگیرد» هناک«باشد اگر  می» آنجا«معنای  به» هناک«  

 ) ۴و  ٢های  مضارع است (رد گزینه» برند یرفعون: باال می«  ها) (رد سایر گزینه» اُخری: (دست) دیگر«)/ ١مفرد است (رد گزینۀ » ید: دست«

   ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  ۴۵۸۹۲۱کد سؤال: 

 /)۴و  ۳هـای  (رد گزینـه» اللـه: خـدا«)/ ۳و  ۲هـای  (رد گزینه بايد اشاره را مفرد ترجمه كنيم  آمده باشد »دار ال«اشاره، اسم اگر بعد از   

  اضافی است  ۲در گزینۀ » شتابند می« / )۴و  ۳های  ماضی است (رد گزینه» اند َوَجدوا: یافتند، یافته« 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: طهحی*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  ۳۱۵۶۲۸کد سؤال: 

 )/۴ و ۳هـای  ه(رد گزینـ »هایم درويس: درس«)/ ۳و  ۱های  (رد گزینه »مثانیَن يف املئة: هشتاد درصد«)/ ۴(رد گزینۀ  »آموزم گیرم، می أتعلّم: یاد می«  

  ) ۱(رد گزینۀ  »عرشین يف املئة: بیست درصد«

   ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال شخصاتم ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ۴۵۸۸۹۶کد سؤال: 

  استفاده کنیم.» با یکدیگر -با هم«باید از کلامتی مانند  »تفاعل«باب  ۀدر ترجم  

  کنیم. استفاده می» به مفعول با «از  »ةفاعلم«باب  ۀدر ترجم  

  ها:  سایر گزینه ترجمۀ  

  فعل نهی است.» همکاری نکنید ال تعاونوا: با یکدیگر«) ۱  

  !تعاون الّناس: مردم با یکدیگر همکاری کردند) ۲  

  نگاری کرد! د با سعید نامه!: محمّ کاتب محّمد سعیداً ) ۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۱درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ۳۱۳۲۹۵کد سؤال: 

  یک اسم مفرد است.» جذوة: پارۀ آتش« / ارع متکلّم وحدهفعل مض » کنم أنظُر: نگاه می«  
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   ۱ قرآن زبان عربی، * جامع استدالل: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۴۰۱۸۹۷کد سؤال: 

  شود! انسان به دو قسمت مرد و زن تقسیم می ) قطعاً ما شام را از مرد و زن آفریدیم. ۱  

  نیکی کن به کسی که به تو نیکی کرد! کی کردن است؟ ) آیا پاداش نیکی جز نی۲  

  هر نفسی چشندۀ مرگ است. ) دنیا دو در دارد که از دری وارد شدم و از در دیگری خارج شدم! ۳  

انـدازۀ  خدا به کسی جـز بـه ها) کسب کرده به زیانش است.  (از بدی ها) کسب کرده به سودش است و آنچه ) هرکس آنچه را (از خوبی۴  

  دهد. توانش تکلیف منی
  ۳۲۲۶۶۷کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

عید اصلی برای ایرانیان اسـت و در روز  ،نامند و آن گیرند و آن را عید نوروز می لین روز از روزهای سال شمسی را جشن میایرانیان اوّ «

خواهند که سعادت و خوشبختی  ه (بزرگان) از خدا میک  شوند در حالی در این روزها خانواده نزد بزرگانشان جمع می !شود ل بهار آغاز میاوّ 

بـر  هـا شود و باران گردند و هوا معتدل می شوند و پرندگان از سفرشان بازمی ها باز می در بهار گل !مانند باران بهاری بر عزیزانشان فرود آید

  ».کند زمین را بعد از مرگش زنده میبلندمرتبه فرمودند: بدانید که خداوند  وندخدا !کند ریزد و آن را زنده می زمین می

   ۱ قرآن زبان عربی،۳ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۲۲۶۶۸کد سؤال: 

  های فصل بهار نیست! نزول سعادت از نشانه  

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ز مهاجرتشانبازگشت پرندگان ا) ۴  نزول سعادت) ۳  ها باز شدن شکوفه) ۲  اعتدال هوا) ۱  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۳ درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۲۲۶۶۹کد سؤال: 

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  نوروز واجب است! روزهای) دیدار پدر و مادر در ۱  

  کند! د زمین داللت میای است که بر زندگی مجدّ  نشانه ،) بهار۲  

  گیرند! ن را جشن می) ایرانیان بارش بارا۳  

  گذاری عید نوروز است! دلیل اصلی نام ،) ریزش باران۴  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳ های درس*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۲۲۶۷۰کد سؤال: 

 اِنِفعال اِنِفتاح  اِنَفَتَح  توضیح: تَنَفِتُح   

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۲۶۴۲۹کد سؤال: 

  ها عبارتند از:  مصادر گزینه  

  إکرام -إحتفال) ۴  إکراه -إحرتام -تأکید) ۳  تفریق) ۲  اسالم) ۱  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۵۴۱۳۴ل: کد سؤا

  و ثالثی مزید هستند.» افعال«هر دو باب » تُحبُّونَ «و » تُْنِفُقوا: «۱گزینۀ   

  فعل نهی است. » ال تَُحّدِث : «۲گزینۀ   

  .استمجرد  ماضی و ثالثی فعل »قال: «۳گزینۀ   

  فعل امر هستند.» تَکَلَّمْ «و » َفکِّرْ : «۴گزینۀ   

   ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۵۴۱۳۳کد سؤال: 

  ها: بررسی گزینه  

  ۱ ( 82 2 ) ۲  ) درست است.)۴۱(واحداً و أربعین ( 21 10 5 2   

  ۳ ( 6 24 ) ۴  ) درست است.)۳۰(ثالثین ( 40 70 10   ) درست است.)۶۰(سّتین ( 50

   ۱ قرآن زبان عربی، ۴و  ۳، ۱های  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۸۲۷۵۸کد سؤال: 

  مفرد مؤنث مخاطب  /مفرد مؤنث مخاطب  /) مفرد مؤنث غایب یا مفرد مذکر مخاطب۱  

  ) مفرد مذکر غایب۲  

  جمع مذکر مخاطب / ایبجمع مذکر غ  /) جمع مذکر مخاطب۳  

  جمع مذکر غایب یا جمع مذکر مخاطب  /جمع مذکر غایب  /) جمع مذکر مخاطب۴  

   ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۴۰۶۸۰۰کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  

  فعل نفی است.» ال تتحرّک) «۱  

  است. مزید و ثالثی» تفاعل«از باب  فعل امر» واتعالَ ) «۲  

  است. » مفاعلة«فعل مضارع از باب » تُالِحظُ ) «۴  
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   ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس*  استدالل: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۸۲۷۵۹کد سؤال: 

  »َوصلُت إلی مقصدي يف الّساَعِة الّثانیة عرشَة و الّربع!«  

  نفر داخل اتوبوس بودند ۶  /نفر  ۸اضافۀ راوی داستان  نفر به ۷مسافرین داخل ایستگاه:  / ۱۱:۳۰ل: ساعت اوّ  ایستگاه   14 6 نفر  8

  ) اتوبوس حرکت کرد.۱۱:۴۵ل داخل اتوبوس بودند. بعد از یک ربع (ساعت در ایستگاه اوّ 

  ایستگاه دوم: سه نفر پیاده شدند   14 3 11   

 ایستگاه سوم: چهار نفر پیاده شدند    11 4 7   

  ۱۲:۱۵ساعت رسیدن به مقصد  ساعت رسیدم  بعد از نیم ۱۱:۴۵ساعت رشوع حرکت   

 

  )7س در ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -31
  330548كد سؤال: 

  باشد. از وقايع مرحلۀ دوم قيامت مي 4و  3، 2هاي  گزينه  
  )5 درس( 1 زندگي و دين * كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -32

  472586كد سؤال: 
    خوانيم كه خداوند خطاب به كساني كـه بـه انكـار  مي، در تدبر »هايي از زنده شدن مردگان اشاره به نمونه«در قسمت امكان معاد، با توجه به

گونه كه بـوده، مجـدداً  ها را نيز همان آوريم، بلكه سرانگشتان آن ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان نه(گويد:  پردازند، مي معاد مي
  نمايد. لق سرانگشتان اشاره ميدر اين آيه خداوند براي اثبات قدرت الهي در امكان وقوع معاد به خ )كنيم. خلق مي

   تر قدرت الهي بيان شده است. س دقت كنيد كه زنده شدن مردگان براي نمايش محسو  
  ) 3 درس( 1 زندگي و دين * دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -33

  437564كد سؤال: 
   پيوندد و شـخص را بـه شـگفتي  زماني، همان رؤيا با تمام جزئيات به وقوع مي اي هستند كه بعد از گذشت مدت  گونه گاهي برخي از رؤياها به

  شود. ها از ظرف زمان و مكان خود خارج مي هستند كه انسان در آن» هاي صادقه رؤيا«ها همان  دارد، اين مي وا
   شـود و اگـر بـه  ه خدا و مسجود فرشـتگان مـيها آراسته شد، مقرب درگا تواند فضايل و رذايل اخالقي را كسب كند و اگر به فضيلت روح مي

  كند. ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط مي رذيلت
  ) 1 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -34

  365466كد سؤال: 
   )از كـار خـود دار. اينـان  حمت فرما و ما را از عذاب آتش نگهدر آخرت نيز نيكي مر  گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و  و بعضي مي

  سورٔه بقره) 202و  201هاي  (آيه )الحساب است. اي دارند و خداوند سريع  نصيب و بهره
   )60 (آيـۀ )كنيـد؟ آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر اسـت، آيـا انديشـه نمـي   

  سورٔه قصص)
  ) 1(درس  1ؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * دين و زندگي س مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -35

  363330كد سؤال: 
  شعر:  

 اي دوســت شــكر بهتــر يــا آنكــه شــكر ســازد؟ 
 

ــازد؟ ــر س ــه قم ــا آنك ــر ي ــر بهت ــوبي قم  خ
  

رة، هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا و آخـرت نـزد من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخ(با آيۀ شريفۀ   
  باشد چراكه هر دو بيانگر ضرورت رسيدن به اهداف جامع است. نوا مي هم )خداست.

  ) 2درس ( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -36
  315192كد سؤال: 

   ننده به گناه شيطان است.ك عامل بيروني دعوت  
    گر است، قسم خورده است.كننده يا سرزنش امه كه نفس مالمتخداوند به نفس لو  
  ) 2 درس( 1 زندگي و دين * دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -37

  478359كد سؤال: 
 نـتيز  نظرشـان در را شـان زشـت اعمال طانيش كردند، حق به شتپ ها، آن يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(: ديكن دقت هيآ  نيا  به

  

    خورده دشمن آشكار و قسم  ).است فتهيفر  يطوالن يآرزوها با را آنان و داده
  ) 3 درس( 1 زندگي و دين * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -38

  437578كد سؤال: 
   كند. بعد روحاني همان بعد غيرمـادي و  ماند و آگاهي خود را حفظ مي تالشي ندارد و بعد از مرگ باقي مي تحليل و و بعد روحاني انسان تجزيه

  هاي آدمي وابستگي ندارد. مجّرد انسان است كه به جسم و اندام
   اشاره كرد.» خواب و رؤيا«(ثبات شخصيت) و » من ثابت«توان به وجود  از داليل اثبات روح مي  
   »سبب شده تـا قـوانين و » من ثابت«ه جسم انسان و تغييرات اندامي او وابسته نيست، بلكه مربوط به روح است و پذيرش همين ب» من ثابت

  مقررات جامعه و روابط بين افراد بنا شود.
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  ) 4 درس( 1 زندگي و دين * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -39
  479327كد سؤال: 

 لعـب و لهـو درك شـرط ))شروط( علموني كانوا لو) مشروط( وانيالح يله ةاآلخر الدّار انّ و لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و( يۀآ  به توجه با  
  .است يآگاه و علم داشتن آخرت، يزندگ بودن وانيَحَ و يقيحق و ايدن بودن

  )6 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40
  325953كد سؤال: 

هاي غلط، توليد و نشر مطالب نامناسب و غيراخالقي در فضاي مجازي، ايجاد يـا تقويـت آداب و رسـوم غلـط در امـر ازدواج، ايجـاد  مدسازي  
د، حتي پـس از مـرگ وي هايي از اعمال ناشايستي است كه موجب سنگين شدن پروندٔه گناهان فر  انحرافات فكري و اخالقي در ديگران، نمونه

  به آن اشاره شده است. )اَخّر(با عبارت  2در آيۀ گزينۀ  آثار ماتأخر  شود  مي
  )6 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -41

  382686كد سؤال: 
   صالح و جبران گذشته است. هكاران در برزخ، انجام عملادليل درخواست بازگشت به دنيا از سوي گن  
   معناي دريافت تمام و كمال روح (بعد غيرجسماني) است. توفي به  

  )7 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -42
  330552كد سؤال: 

   انـد و از هـر خطـايي  ها را در دنيا ديده ر و باطن اعمال انساندر روز قيامت نيز شاهدان دادگاه عدل الهي پيامبران و امامان هستند، زيرا ظاه
  مصون و محفوظند.

    رسول خدا ها است. شاهد و ناظر بر همۀ پيامبران و امت  
  )6 ،درس4 درس( 1 زندگي و دين * استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -43

  478367كد سؤال: 
 آگـاه اعمالش يكاست به نسبت مثال يبرا. شود يم يآگاه و يدار يب يواد وارد مرگ از پس انسان كه دهد يم نشان الؤ س صورت فيشر  ثيحد   
 كـه دهد يم نشان )تركت مايف صالحا اعمل يلعلّ( عبارت با كه كرده ترك ايدن در را ياديز  صالح اعمال كه شود يم متوجه رو ازهمين و شود يم
  .است آن رانجب يآرزو در و دهيفهم را مطلب نيا 

  )5 درس( 1 زندگي و دين * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -44
  438825كد سؤال: 

   )اهللا ال اله الّا هو(  نمايد  اشاره به توحيد و يگانگي خداوند مي باشد. دهندٔه دعوت پيامبران و قرآن به توحيد مي پس اين عبارت نشان  
   )ُم اِلي يَْومِ القيامَةلَيَجمَعَنَّك(   به حتمي بودن وقوع معاد اشاره دارد  پس با عنايت به اين عبـارت، پيـامبران و قـرآن بـه معـاد دعـوت

  كنند. مي
   »اند. اند و آن را الزمۀ ايمان به خدا دانسته پيامبران پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح كرده «  طبق است.من 2كامالً با آيۀ گزينۀ  
  )6 درس( 1 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -45

  325955كد سؤال: 
   .به قسمت تدبر توجه شود  
    دنيـا] گويند: شما در [ اند مي كه به خود ظلم كرده  كنند، در حالي فرشتگان به كساني كه روح آنان را دريافت مي(، سورٔه نساء: 97آيۀ شريفۀ

  ).مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيدفشار و مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند:  چگونه بوديد؟ گفتند: ما در سرزمين خود تحت

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

  380893كد سؤال: 
  ).my best friendآيد (مثال:  قبل از صفت برترين نمي the)، حرف اضافۀ itsرت همراهي صفت برترين با صفات ملكي (توضيح: در صو   
  1زبان انگليسي  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -47

  /امال382712كد سؤال: 
  نياز به صفت ساده داريم.توضيح: از آنجايي كه مقايسه بين دو مفهوم وجود ندارد،   
  1زبان انگليسي  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  359347كد سؤال: 
  جواب است. 3ترتيب درست صفات، گزينۀ   توضيح: با توجه به  

 كيفيت اندازه  سن  رنگ  مليت  جنس  اسم 
  1زبان انگليسي  1يطه: دانش * درس مشخصات سؤال: ساده * ح ▲  3پاسخ: گزينۀ  -49

  353925كد سؤال: 
  .خاموش كردندها آتش را در جنگل گلستان  نشان ترجمه: چندين هفته طول كشيد تا آتش  
  ) شكار كردن4  ) آتش خاموش كردن3  ) از دست دادن2  ) بيرون بردن1  

   1زبان انگليسي  كتاب كار 2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -50
  320251كد سؤال: 

  انجام تمرين روزانه است. ها بيماريترجمه: يك راه محافظت از بدن در مقابل   
  ) حيوانات4  ها ) بيماري3  ) حقايق2  ها ) ميوه1  

  1زبان انگليسي  1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  314076كد سؤال: 

  او قبول شود. اميدوارمخواهر من خيلي براي آن آزمون درس خواند. ترجمه: اخيراً   
  ) مخصوص4  ) اميدوار3  مند ) عالقه2  ) مفيد1  
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  1زبان انگليسي  كتاب كار 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52
  375362كد سؤال: 

  است. داوطلبانهالً ترجمه: انتخاب با شما است و انجام دادن اين فعاليت كام  
  ) دقيق4  ) زنده3  ) متعاقب2  ) داوطلبانه1  
  1زبان انگليسي  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

  328107كد سؤال: 
  .سوار كندها را از مدرسه  ترجمه: ديبا قصد دارد كه بچه  
  ) كامل كردن4  كردن ) مقايسه3  آوري كردن) ) سوار كردن (جمع2  ) عبور كردن1  
  1زبان انگليسي  2درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -54

  372254كد سؤال: 
  عجيب است، درست همانند اَشكال ديگر خلقت. نظامدانيم كه بدن انسان يك  ترجمه: همۀ ما مي  
  ) سامانه، نظام4  ) نوع3  ) طبيعت2  توجه) 1  

  372259كد سؤال: 
 رجمۀ تCloze Test:  

هـا  هايي كه در دشـت همراه تعداد بسيار توله يوزپلنگ ها به ها مردم را اميدوار نمود. اين ايراني در دشت  از پلنگ مشاهدات اخيربسياري از 
اد بسـياري (صـدها) كمـك تعـد ها (يوزهاي ايراني) ديگر در معرض خطر نيستند، بنابراين به هستند كه آن هايي نشانهكنند  دوند و بازي مي مي

 وحش ايران بيشتر مراقبت كنيم. ديگر در حيات مخلوقاتتوانيم از  كوش جوان (جديد) مي داوطلب سخت
  3پاسخ: گزينۀ  -55

  372260كد سؤال: 
  هاي مختلف ) مثال4  ) مشاهدات اخير3  هاي طبيعي ) خانه2  ) شكارچيان قدرتمند1  
  4پاسخ: گزينۀ  -56

  372261كد سؤال: 
  ها ) نشانه4  ها ) ايده3  ) اميدها2  يدكنندگان) بازد 1  
  3پاسخ: گزينۀ  -57

  372262كد سؤال: 
  ها ) جنگل4  ) موجودات، مخلوقات3  ها ) سياره2  ها ) آسمان1  

  354173كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

در خطر بزرگي اسـت كـه  ،ين زيبايي طبيعيكردند، اما حاال ا  ها به زيبايي آن فكر مي كردند، آن فكر مي زيست زماني بود كه مردم به محيط
باشد.  وهوا و زمين مي معناي توليد مواد مضر در آب تواند زندگي افراد زيادي در دنيا را به آخر برساند. در مركز اين مشكل، آلودگي است كه به مي

 كـرده اسـتها به محيط وارد  براي سال آناندازٔه  شود، سطحي (از آلودگي) كه انسان به اگرچه آلودگي در هرجا و در تمامي تاريخ زمين پيدا مي
رشـد  ها كه مشكلي روبه بريدن درختان جنگل در كناربيشتر از ظرفيت طبيعي زمين است تا بتواند دوباره خود را بهتر سازد. آلوده كردن محيط 

نزديك است، وقتي كه ديگر انساني زندگي نخواهـد  اي  باعث دنيايي بدون درخت در آيندهتواند جهان طبيعي ما را به خطر بياندازد كه  مي ،است
  كرد.

  4پاسخ: گزينۀ  -58
  354174كد سؤال: 

  ترجمه: آلودگي ...............   
  هاست. ) بريدن درختان جنگل2    ) مشكل جديد زمين است.1  
  ) آلوده كردن طبيعت با مواد مضر است.4  رشد دنياي ما نيست. ) مشكل روبه3  
  2پاسخ: گزينۀ  -59

  354175كد سؤال: 
  اشاره دارد به: ............... . 5در خط  »آن«ترجمه:   
  ) تاريخ4  ) خطر3  ) آلودگي2  ) توليد1  

  2پاسخ: گزينۀ  -60
  354176كد سؤال: 

  ؟نيستترجمه: بر اساس متن، كدام گزينه درست   
  ) جنگلي بر روي زمين با بريدن درختان نخواهد ماند.1  
  ها را به آخر رساند. ي انسان) آلودگي زيبايي طبيع2  
  توانند براي مدت طوالني زندگي كنند. ها نمي معني اين است كه انسان ) نبود درخت روي زمين به3  
  ) آلودگي تنها مربوط به يك بخش از تاريخ زمين نيست.4  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۵ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ) 1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61

  426380كد سؤال: 
  ها نيز با هم برابر باشند، پس داريم: هاي دوم آن ها با هم و مؤلفه هاي اول آن هستند كه مؤلفهزماني با هم برابر  مرتب زوجدو   

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

y x x y x y

y y x

          
               

      

1 1 13 1 7 3 7 3 7 3 7
4 8 2 1

   

2بنابراين:    2 1 4 5x y      
  ) 3 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -62

  427102كد سؤال: 
  با توجه به فرض سؤال داريم:  

nj ýoö »j Joòf ( ) m ( ) n m n m n              15 3 3 5 5 3 5 3   
  ) 3 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

  /جايگزين426845كد سؤال: 
80R(x) xدرآمد :  

80 40 720 40 720P(x) R(x) C(x) x ( x ) x      سود :  
1080 40 720 1080 40 1800 45P(x) x x x         

  عدد از اين كاال را توليد كرده است. 45بنابراين اين شركت   
  ) 1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64

  426873كد سؤال: 
  

 هـا)y نكته: اگر نموداري معرف يك تابع باشد، در اين صورت بايد هر خط قائم (خط موازي با محور  
  نمودار را حداكثر در يك نقطه قطع كند.

  
شود، بنابراين با حـذف  شده، نمودار در دو نقطه قطع مي خط عمودي كشيده 4مطابق شكل در   

  توان رابطه را به يك تابع تبديل كرد. نقطه مي 4حداقل 
  
  

  ) 3 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضيكاربرد *  :حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65
  /امال426682كد سؤال: 

  نويسيم: ابتدا معادلۀ خط را مي  
ôi Á»n ¾à õ£º

jnHj nHo¤KÃ{ ( , )f ( )
f (x) x n n n

f ( ) ( )
f (x) x

   
                   

   

1 11 5 1 5 3 3 1 3 1 21 1 1 1
3 2

   

  با توجه به فرض سؤال داريم:  

f (a) a a a          
13 3 2 3 3 1 3   

  ) 1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضيكاربرد *  :حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 66
  426602كد سؤال: 

  : fبا توجه به رابطۀ   
x( ,x ) f x
x( , ) f

         

2 2 23 4 23 4
  

xاگر     x)هاي  مرتب باشد، آنگاه زوج 2 , )و  4( , )2 )صورت  به 5 , )2 )و  4 , )2 تابع نباشـد. بنـابراين  fشوند  شوند كه باعث مي تبديل مي 5
x  2 .است  

xاگر     2  :باشد، داريم  
( , x y) f x y

y y
( , ) f x

    
          

2 5 2 5 72 5 2  

  بنابراين:   
x y     2 7 9  
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  ) 3 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67
  /جايگزين420431كد سؤال: 

0P(x)اي ماننـد  گيـري، معادلـه مشـترك و مخـرج  هاي معادله هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 

0Q(x)شرط اينكه  آيد. به دست مي به  0، معادله در صورتي داراي جواب است كهP(x) قبول  هايي قابل آمده، آن دست به هاي . از بين ريشه

P(x)هستند كه مخرج كسر 
Q(x)

  را صفر نكنند. 

1nو  nاعداد طبيعي متوالي موردنظر را     گيريم. طبق فرض داريم: در نظر مي  
21 1 5 1 1 5 6 1 6 5 1 6 6 6 5 50 0 01 6 1 6 6 1 6 1

(n ) n n(n ) n n n n
n n n n n(n ) n(n )

       
         

   
   

7 169 210n  
 


2يا   7 169 35 7 6 0 169 10 5n n n  

           


   

2nعدد طبيعي است، پس فقط مقدار  nطبق فرض     تر برابر  قبول است و عدد بزرگ قابلn  1   است. 3
  ) 2 ، درس2 فصل( 1 آمار و حيطه: كاربرد * رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

  ين/جايگز 426596كد سؤال: 
fصورت  به fضابطۀ تابع  ،صورت مسئله با توجه به   (x) x 2 fاست. حال مقادير  3 ( fو  4( (   آوريم: دست مي را به 12(

f ( )
f ( )

   

   

4 2 4 3 2 1 2
12 2 12 3 2 9 6

   

fبنابراين:    ( ) f ( )       4 2 12 2 2 6 2 12 10   
  ) 1 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

  426878كد سؤال: 
  هاي اول برابر نباشند، آنگاه آن رابطه تابع است. متمايزي، مؤلفه مرتب زوج، اگر در هيچ دو مرتب زوجصورت  نكته: در نمايش يك رابطه به  
3 مرتب زوجعلت وجود دو  به   2( , m)  23و 3( ,m )  هاي دوم اين دو زوج را با يكديگر مساوي قرار دهيم: شده، بايد مؤلفه در رابطۀ داده  

IÄ
m

m m m m (m )(m )
m


           
  

2 2
3

3 2 2 3 0 3 1 0
1

   

  بپردازيم: mحال بايد به بررسي مقدارهاي   
1تابع نيست.  3 2 1 3 3 2 3 1m f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}            

3تابع نيست.  3 6 1 11 3 6 1 3m f {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}       
 ازاي آن اين رابطه تابع باشد.  شود كه به يافت نمي mپس هيچ مقداري براي   

  ) 3 ، درس1(فصل  1ت سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي و آمار مشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70
  426367كد سؤال: 

«²Ii Á°ö ·p{با توجه به فرض مسئله:   
IÀïÂ~²IiIº ·p»  5  

xشدن   و وزن انگشتر قبل از ذوب x5ظر بگيريم، آنگاه وزن طال در ن xها را  اگر وزن ناخالصي  x x 5   اسـت. در سـاخت انگشـتر جديـد 6

xگرم به وزن آن اضافه شده و وزن آن  3  6 8است. از طرفي  3
  وزن انگشتر جديد طال است. پس داريم: 9

°ö ·p»
kÄk] oTz«ºH ·p»

x x x x x x
x ( x )

x

   
              

 

 

8 5 3 8 45 27 48 240 0 45 27 48 24 0 3 3 09 6 3 9 9 6 3
1

   

  گرم بوده است. 6يعني  x6وزن انگشتر قبل از ذوب شدن   
  ) 3 ، درس2 فصل( 1 آمار و حيطه: استدالل * رياضي * متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -71

  426557كد سؤال: 
yصورت  نكته: هر تابع به   mx h  نامند. ابع خطي ميرا يك ت  
  با توجه به نكته داريم:  

f (x) mx h f ( ) m h f(x) f ( ) mx h m h mx m h             2 2 2 2 2 2   
xاين رابطه طبق صورت سؤال برابر با    3   است. پس: 4

m
mx m h x

m h h


          

32 2 3 4 2 2 4 1   

  بنابراين:  
f (x) x f ( )     3 1 3 9 1 8   
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  ) 3رس ، د2 فصل( 1 آمار و رياضي*  ربردكا: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -72
  426627كد سؤال: 

xبا توجه به صورت سؤال، دامنۀ اين تابع اعداد طبيعي است كه در محدودٔه    1  6و  5، 4، 3، 2، 1يعني دامنۀ تابع بايد اعداد طبيعـي  ؛قرار دارد 6
)باشد. از طرفي بايد از نقطۀ  , )5   پاسخ است. 4ها، تنها گزينۀ  نيز بگذرد. با توجه به گزينه 2

xازاي  به 2و  1هاي  دقت كنيد كه گزينه    R اند و نادرست هستند. رسم شده  
  ) 3 ، درس2 فصل( 1 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -73

  427057كد سؤال: 
fصورت  نكته: هر تابع به   (x) mx h  شود. يك تابع خطي ناميده مي  
  شده داريم: با توجه به نكته و رابطۀ داده  

3 3 3 2 4 3 2 4 4 (*)2 2
f ( ) m h

f (x) mx h : f ( ) f ( ) m h m h m
f( ) m h

 
             

   

  بنابراين:  
6 6 (*)6 4 6 4 2 2 4 84 4

f ( ) m h
f ( ) f ( ) m h m h m

f( ) m h
 

          
   

  ) 3 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74
  426370كد 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)شرط اينكه  آيد. به مي  P(x)وقتي معادله جواب دارد كه  0  هـاي  آوريم. از بين ريشه 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. 

  كنيم: ابتدا معادله را حل مي  
x a x x a x x a x (x ) x a x
x x x x x x x
           

          
      

2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 22 2 0 0 01 1 1 1 1 1 1   

x a x a      5 0 5  
xكند، پس ايـن مقـدار  آمده مخرج كسرها را صفر مي دست قبول نبوده؛ يعني جواب به آمده قابل دست صورت مسئله، جواب به با توجه به    1 

a       بوده. بنابراين: a   5 1 6  
  ) 2 ، درس1 فصل( 1 آمار و رياضي * كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75

  426270كد سؤال: 
  صورت زير است: به هاي معادله درجۀ دوم با توجه به عالمت  نكته: تعداد جواب  
  :    دو ريشۀ حقيقي دارد. 0
  :    يك ريشۀ مضاعف دارد. 0
  :    ريشۀ حقيقي ندارد. 0
xشكل  معادله را به   kx  2 2   كنيم. را حساب مي نويسيم و  مي 0

b ac ( k) ( )( ) k          2 2 24 4 1 2 8   
kعبارت    2   دارد.، عبارتي همواره مثبت است، پس اين معادله همواره دو ريشۀ حقيقي 8

 
  ) 1 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -76

  488065كد سؤال: 
  صورت ساالنه محاسبه شود. پس درآمد ماهانۀ اين فرد بايد به ،صورت ساالنه ارزيابي شود نكته: توجه كنيد عملكرد اين فعاليت بايد به  

  درآمد ساليانۀ آقاي مساوات  )تعداد محصول ماهانه قيمت هر واحد ( 12 )ماه(
تومان 

, ,
( , ) , ,   

20 000 000
2000 10 000 12 240 000 000 درآمد ساليانۀ آقاي مساوات  

,تومان  , , ,  
5 240 000 000 12 000   هزينۀ استهالك ساليانه 000100

  شود. عنوان هزينۀ پنهان در محاسبات او منظور مي اما اين هزينه به ،پردازد ه: اگرچه آقاي مساوات اجاره نمينكت  

·I¿¹Q à¾¹ÄqÀnI§{A ÁIÀï¾¹ÄqÀ
¾º¯Iw ¡¼£e ¾Ã²»H jH¼¶ kÄoi ¾º¯Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ ¾º¯Iw ÁroºH ¾à ¹ÄqÀ ¾º¯Iw ½à nI]H    

 
 هاي آشكار و پنهان مجموع هزينه  

)ميليون تومان  ) ( )     60 75 12 10 24   هاي آشكار و پنهان مجموع هزينه 181
(¶Ã±Ã¼·)ميليون تومان سود واقعي ساالنه  (·¼Ã±Ã¶)

IÀï¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶k¶Anj
  240 181 59
 

  سود ساالنه 
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  ) 1 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77
  488066كد سؤال: 

براي گسـترش فعاليـت خـود و باشد كه اين فرد  هاي موجود در پيرامون خود مي تيزبيني و بررسي فرصت ،هاي كارآفرينان موفق يكي از ويژگي  
  اندازي كند. وكار مشاركتي راه ميزان بيشتر ترجيح داده كسب تر و به هاي آسان تأمين منابع مالي از راه

  ) 2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78
  488067كد سؤال: 

هـا، حـل اختالفـات احتمـالي،  يارات و وظايف شركا، نحؤه تقسيم سود و زيان بـين آنشود، محدودٔه اخت در قراردادي كه بين شركا منعقد مي  
  شود. مي معيّنگيري در مورد انحالل فعاليت و برخي نكات ديگر  تصميم

  ) 2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79
  488068كد سؤال: 

  بررسي عبارت نادرست:  
  شوند، بلكه به همان نسبت در زيان و ريسك شركت نيز شريك هستند. تنها به نسبت سهم خود در سود شركت سهامي شريك مي نه داران سهام  

  ) 2 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -80
  488069كد سؤال: 

  وكار شخصي بوده و از اين قرار است: اندازي كسب مشابه راه ،وكار شراكتي اندازي يك كسب هاي اوليه براي راه گام  
   ثبت اسم  
   نگارش قرارداد بين شركا، كه در صورت نگـارش پايبنـدي و اجـراي آن  ؛ها و مجوزهاي الزم و يك گام اضافه كه البته الزامي نيست اخذ پروانه

  الزامي است.
  )5د * اقتصاد (درس ات سؤال: دشوار * حيطه: كاربر مشخص ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81

  488070كد سؤال: 
  واحد است و عرضه بيشتر از تقاضا بوده پس: 9000واحد و تقاضا برابر  15000تومان، عرضه برابر  220در قيمت الف)   

واحد   15000 9000   مازاد عرضه يا كمبود عرضه 6000
  واحد است و چون تقاضا از عرضه بيشتر است پس: 16000واحد و تقاضا برابر  9000تومان عرضه برابر  170در قيمت ب)   

واحد   16000 9000   مازاد تقاضا يا كمبود عرضه 7000
  افتد و برابر است با: حداكثر درآمد توليدكننده در قيمت تعادلي اتفاق ميج)   

(¤Â²jI÷U SμÃ)(¶£Â²jI÷UnHk)تومان  , ,  200 12000 2 400   درآمد در قيمت تعادلي 000
مقـدار عرضـه كـاال افـزايش  )250به  220از (به اين معني است كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل، با افزايش قيمت  Bبه  Aحركت از نقطۀ د)   

  )17,000به  15,000از (يابد.  مي
  )6 درس( اقتصاد*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82

  488071كد سؤال: 
  هاي غيرمستقيم دولت است. رداري با عنوان عوارض خدماتي يكي از انواع مالياتهاي شه در قبض شده  عوارض درجالف)   
شود و بـه  اي دريافت و از ماليات بر فروش بعدي كسر مي كنندٔه كاالي واسطه افزوده در هريك از مراحل توليد كاال از توليد ماليات بر ارزشب)   

  كند. ت ماليات معاف مياي را از پرداخ كنندگان كاالهاي واسطه اين ترتيب توليد
كند و هم بـا  عنوان خريدار عوامل توليد و هم خريدار كاال و خدمات در دو بازار عوامل توليد و كاال فعاليت مي هم به ،دولت در چرخۀ توليدج)   

  كند. ها نقش كنترلي و نظارتي خود را ايفا مي كنندگان و پرداخت يارانه به آن دريافت ماليات از خانوارها و توليد
  )6 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -83

  488072كد سؤال: 
ها و اساس و مبناي ماليات بـر دارايـي، ثـروت  در دريافت ماليات بر درآمد اساس و مبناي دريافت ماليات، درآمد افراد است و نه ثروت آنالف)   

  مؤدي است.
هاي مستقيم قرار دارد الزم به ذكر است كه ماليات بر دارايي نيز در همين  باشد كه در گروه ماليات اليات بر درآمد ميترين نوع ماليات، م مهمب)   

  گروه قرار دارد.
  هاي غيرمستقيم است. عوارض گمركي و خدماتي از انواع مالياتد)   
  )6: دانش * اقتصاد (درس حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84

  488073د سؤال: ك
ناظر بر عملكرد فعاالن عرصۀ اقتصاد است و وظيفۀ ديگر دولت وضع قوانين و مقررات در اين عرصه اسـت. همچنـين ارائـۀ برخـي  ،دولتالف)   

  كاالها و خدمات عمومي از ديگر وظايف دولت است.
    هاي مطلوب از اهداف دولت براي اخذ ماليات است. فعاليت هاي نامناسب اقتصادي و تشويق براي افزايش درآمد دولت و جلوگيري از فعاليت ب)  
  )7 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -85

  488074كد سؤال: 
  الف) هر كشوري براي نزديك شدن به وضعيت استقالل اقتصادي بايد:  
  بازار تأمين كاالهاي وارداتي را متنوع كند.) 1    
  ر فروش كاالهاي صادراتي خود را گوناگون كند.بازا ) 2    
  محصولي نباشد. تك) 3    
  هاي اقتصادي جديد امكان تأمين برخي نيازهاي مهم و اساسي كشور را در داخل فراهم كند. از طريق خلق مزيت) 4    
  بنيان توجه بيشتري داشته باشد. فناوري و اقتصاد دانش ،) به علم5    
زند، در اين شرايط، كشـورهاي وابسـته  هاي مطلق و نسبي، به قدرت و استقالل اقتصادي كشور آسيب مي بر مزيت ب) تجارت خارجي و تمركز  

  شوند. هاي اقتصادي و رفتارهاي خودخواهانه برخي كشورها دچار مشكل و بحران اقتصادي مي دليل جنگ و تحريم به
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  )7تصاد (درس ط * حيطه: دانش * اقمتوس: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -86
  488075كد سؤال: 

 

 

  يكسان نبودن منابع و عوامل توليد در كشورها
  وهوايي در كشورها هاي اقليمي و آب تفاوت الملل عوامل روي آوردن كشورها به تجارت بينالف) 

 يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري  
ها بخشي از زمـان كـاري خـود را بـه انجـام  جويي در هزينه منظور صرفه باشد اگر به وكار خود مي صص كه صاحب كسبنيروي انساني متخب)   

ارزشـي  ،كارهاي سادٔه يك نيروي غيرتخصصي مثل منشي اختصاص دهد، از آنجايي كه در انجام اين امور ساده داراي مزيت نسـبي نيسـت
  دهد. دست آورده از دست مي بيش از آنچه به

  )7 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87
  488076كد سؤال: 

  ها: بررسي ساير گزينه  
عواملي نظير يكسان نبودن كشورها در برخورداري از عوامل توليد، تفاوت در وضعيت اقليمي و يكسان نبودن برخورداري از فناوري موجب الف)   

  تر باشد. صرفه به والت در كشوري نسبت به كشور ديگر مقرونشود توليد برخي محص مي
هاي توليدش نسبت به ساير كشورها  كند و هزينه وهواي مناسب توليد مي دليل برخورداري از آب ترين ميوه را به كيفيته بهترين و باكشوري ك) ه  

  باشد در توليد اين محصول داراي مزيت مطلق است نه نسبي. كمتر مي
  )7 درس( اقتصاد*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1: گزينۀ پاسخ -88

  488077كد سؤال: 
الملـل برخـورد يكسـاني  هاي گوناگون با روند تجارت بين الملل براي كشورها دارد؛ در عمل دولت توجهي كه تجارت بين با وجود منافع قابلالف)   

  ندارند.
  يت شود:در صورتي كه اصول مزيت مطلق و نسبي رعا ب)   
  شود. ها جلوگيري مي شوند و از هدر رفتن آن هاي محدود جوامع به بهترين نحو ممكن استفاده مي اوالً: منابع و امكانات و سرمايه  
  يابد. تر، رفاه جوامع افزايش مي ثانياً: با توليد محصوالت بيشتر و باكيفيت  
  ) 4اقتصاد (درس  شوار * حيطه: كاربرد *د : سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89

  488078كد سؤال: 
پس بايد قيد بودجه را رسم كنيم كه يك  ،از آنجايي كه فقط بودجه و سرمايۀ توليدكننده را نام برده و اسمي از همۀ منابع و امكانات نيامده است  

هزار تومان و بـراي هـر واحـد  200حد كيف با توجه به اينكه براي هر وا (هاي فرد به شرح زير است.  باشد و انتخاب خط راست با شيب منفي مي
واحـد  5نظر كند و اين يعني هزينۀ فرصـت انتخـاب  واحد كفش صرف 10واحد كيف بايد از  5يعني در ازاي هر  )پردازد هزار تومان مي 100كفش 
  واحد كفش است. 10تر كيف،  اضافه

  25  20  15  10  5  0  كيف
  0  10  20  30  40  50  كفش

  ) 3 درس( اقتصاد*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
  488079كد سؤال: 

حاضر به تغيير و شيؤه عملكرد خود  ،پذيرش ريسك وكار به داليلي نظير ترس از شكست، باال بودن ريسك يا عدم گاهي برخي از صاحبان كسب  
  گيري غيرمنطقي شده است.  يمگوييم بر اساس چسبيدن به وضعيت فعلي دچار تصم نيستند در اين صورت مي

 
  ) 4(درس  1خصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي مش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91

  361688كد سؤال: 
ر مربوط به زبان فارسـي ميانـه ، درخت آسوريك و يادگار زريران از جمله آثاهزارويك شبنامه از آثار زبان پهلوي نيست؛ كليله و دمنه،  سياست  

  (پهلوي) است.
  ) 4(درس  1ر * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي دشوا : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -92

  377874كد سؤال: 
  اين دوره آغاز گشت. شعردر  ها تيو آوردن حكا  يپرداز  و قصّه ييسرا  داستان  
  ) 4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش :حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -93

  /بهبود361797كد سؤال: 
اي از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع اين كتاب، تاريخ گذشتۀ ايران بـود؛ امـروز  دست عده ) ، به4قمري (قرن  346اين كتاب حدود سال   

  مانده است.  اي از مقدمۀ آن باقي فقط چند صفحه
  ) 4 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94

  /جايگزين361793كد سؤال: 
  ها: داليل رد ساير گزينه  
  است.» پارسي ميانه«هاي  : زبان پارتي از شاخه1گزينۀ   
  : خط امروز فارسي، از الفباي عربي است و از نتايج نفوذ اسالم در ايران است.2گزينۀ   
  نه بعد از فارسي باستان و قبل از فارسي دري است.: فارسي ميا4گزينۀ   
  ) 1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -95

  436208كد سؤال: 
اي ندارد و به فوايد   شارهنادرست ذكر شده است و حكايت به پرهيز از غرور ا 2مربوط به قلمرو زباني هستند. ويژگي فكري گزينۀ  4و  1هاي  گزينه  

  خاموشي و سكوت مربوط است.
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  ) 1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -96
  361830كد سؤال: 

ه بـه مطـرح كـردن جنـگ و ها با توج كند، تعليمي است. ساير گزينه با توجه به اينكه اندرز و موعظه دارد و مباحث اخالقي مطرح مي 1گزينۀ   
باشد. سرآمد اين دسته از اشعار،  هاي وطن مي هاي ملي، مذهبي و حماسه مايۀ شعر شامل داستان دالوري حماسي است و در نوع حماسي، درون

  شاهنامۀ فردوسي است.
  ) 1(درس  1لوم و فنون ادبي ع*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -97

  363232ل: كد سؤا
  شود. ديده مي 4رساند. اين مفهوم در گزينۀ  مفهوم بيت صورت سؤال، ضرورت خطر كردن و يا خطرِ زيستن براي زندگي برتر را مي  
  ) 1 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -98

  368385كد سؤال: 
كـه شـاعر در   دارد. در حالي هاي برجسته و برگزيده، ستم و ظلم روا مي  فهوم تأكيد دارند كه روزگار نسبت به انسانبر اين م 4و  2، 1هاي   گزينه  

  هاي شاخص نرفته است.   داند و سخني از ستم بر انسان ، صرفاً راه رها شدن از ظلم روزگار را صبر و تحمل مي3گزينۀ 
  ) 2 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -99

  361836كد سؤال: 
دهد. آهنگ اين شعر بـا محتـواي آن همـاهنگي  كار برده است كه حالت غم و اندوه را به خواننده انتقال مي اي به گونه شاعر وزن شعر خود را به  

  دارد.
  ) 2(درس  1و فنون ادبي  شوار * حيطه: كاربرد * علومد : سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -100

  362347كد سؤال: 
  ها را به ديگران انتقال دهد. كوشد آن اند كه شاعر مي هايي چون اندوه، شادي، يأس، حيرت و تعجب نمودهاي عاطفه حالت  
شاد به توصـيف معشـوق  شاعر با كلماتي 1آلود و اندوه حاكم است در حالي كه در گزينۀ  منظور گريستن و فضاي گريه 4و  3، 2هاي  در گزينه  

  پردازد. مي
  )5 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -101

  362162كد سؤال: 
 نيست  د  بن  رَش  طِ   خا  بر  كِـ  يي  دا  گِ 
                  - 
نيست  د  سن خُر كِ   هي  شا دِ پا  هَز  بِ
                  - 

  ها هميشه بلند است. توجه كنيد كه هجاي آخر مصراع  
  )5 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -102

  422230كد سؤال: 
 دان مَنـ د در شِ  ريـ مِ هَ  مَر اي

             
 ني ما چِـ تَش مـَ  قا بِـ و  سَر اي
            

  )5 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -103
  361961كد سؤال: 

   1گزينۀ 

  جاي  بَر  چ  هي  ¶I·  دَ  هم  مَز  نَ  بي  مي  نِ
                        
  يي  جا  كُ  قي  سا  صِ   غُص  دَز  شُ  i¼·  لَم  دِ
                        

  ) 3(درس  1: دشوار * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104
  372110كد سؤال: 

  اند. تكرار شده» س«و » ف«، صامت 4و در بيت گزينۀ » ت«صامت  3ينۀ ، در بيت گز »س«، صامت 1در بيت گزينۀ   
   تكرار شده است.» ِـ«، مصوت 2در حالي كه در گزينۀ   
  ) 3(درس  1طه: كاربرد * علوم و فنون ادبي حي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105

  /بهبود420795كد سؤال: 
نكره و ضماير، تأثيري بر روي اين آرايه » ي«هاي جمع،  تكرار شده است. دقت داشته باشيد كه عالمت» كردي«و » پهلوان«كلمات  ،در اين گزينه  

  ها را از كلمات جدا كرد. توان آن ندارند و مي
» و«حرف  فقط 3سازند. در گزينۀ  است كه آرايۀ تكرار نمي» دادن«فعل از مصدر » دادي«و كلمۀ » حق و عدل«معناي  به» داد«، كلمۀ 1در گزينۀ   

  تكرار نيستند.» آن و آنك«و » آرام و رام« 4آرايي حساب كنيم. در گزينۀ  تكرار شده است كه بهتر است آن را واج
  ) 3 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

  /بهبود420792كد سؤال: 
  آرايي دارد. ساز موسيقي است و آرايۀ واژهمعناي  به» چنگ«در اين گزينه، هر دو   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  پس تكرار نيست. آمده،» كشور چين«و » پيچ«در دو معناي » چين: «1گزينۀ   
  ) محموله2) دفعه، مرتبه 1در دو معنا آمده: » بار: «2گزينۀ   
  دارد.آرايي ن آمده است، پس واژه» بطلب«و » رود«در دو معناي » جوي: «3گزينۀ   
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  )6 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -107
  436261كد سؤال: 

  .مرديو گر خفتي  بردياي برادر حرم در پيش است و حرامي در پس، اگر رفتي    
  سجع متوازي دارند.» بُردي و مُردي«كلمات   
  ان سجع متوازن در نظر گرفت.تو  در عين حال، كلمات پيش و پس را هم مي  
  )6 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -108

  420821كد سؤال: 
  كلمات (براند و بماند) سجع متوازي دارند.  
  : كلمات (تابان و درفشان) سجع مطرف است.1گزينۀ   
  .: كلمات (ترياك و پاك) سجع مطرف است3گزينۀ   
  : كلمات (رسيد و دريد) سجع متوازي است.4گزينۀ   
  )6 درس( 1 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -109

  420818كد سؤال: 
گويند الزم بـه » متوازن«در اين عبارت كلمات (عزيز و ذليل) و (باطل و ضايع) در وزن يكسان و در واج پاياني متفاوت هستند. اين نوع سجع را   

  تر است. تر و ارزش سجع متوازن از همه كم خورد، بيش به چشم مي 3و  2، 1هاي  يادآوري است كه ارزش موسيقايي سجع متوازي كه در گزينه
  )6(درس  1* علوم و فنون ادبي  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110

  420801كد سؤال: 
  آيند (البته زمان و ميان سجع متوازي هستند). شمار مي از نوع سجع مطرّف به رفتگان، زمان، هان و ميان هاي  سجع  
  (متوازي) المكانيو  زندگاني، آسمِاني، جاِوداني: 1گزينۀ   
  (متوازي) ميو  وي، ني: 3گزينۀ   
  (سجع متوازي) نرمو  شرم، گرم: 4گزينۀ   

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

  353790كد سؤال: 
  وجود آمدند. سومر همچنين نام يكي از اقوام كهن ساكن اين ناحيه نيز بود. هالنهرين، معروف به سومر ب اولين شهرها در ناحيۀ جنوبي بين  
  1 تاريخ 3درس *  ربردكا: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -112

  315390كد سؤال: 
  شود. اي و... استفاده مي هاي هوايي و تصاوير ماهواره هاي جديد مانند رادارها، عكس در مرحلۀ كشف و شناسايي از ابزارها و فناوري  
  1 تاريخ 3درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113

  315385كد سؤال: 
  هايي هستند كه ساختۀ دست بشر و محصول انديشۀ او هستند. تمام اشياء، ابزارها، بناها و مكان ،ي و تاريخيآثار باستان  
  1 تاريخ 2درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -114

  314048كد سؤال: 
هاي ديگري ماننـد يزدگـردي، جاللـي، دوازده حيـواني و  شماري هاما در كنار آن گا ،شماري هجري قمري رايج گرديد گاه  ،در ايرانِ دوران اسالمي  

  هجري خورشيدي نيز رواج يافت.
  1 تاريخ 5درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -115

  377902كد سؤال: 
نام چندرا گوپتا بر ضد يونانيان سر به شورش برداشت. او با به اطاعت درآوردن شـماري  با انتشار خبر مرگ اسكندر، يكي از فرماندهان هندي به  

  از حاكمان محلي شمال هند، سلسلۀ موريا را بنيان گذاشت.
  1 تاريخ 5درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -116

  354030كد سؤال: 
غـرب وارد هنـد شـدند.  هايي از اقوام آريايي از سمت شـمال د رو به انحطاط نهاده بود، دستهق.م و در زماني كه تمدن سن 1500 سال در حدود  

هاي شمال هند مسلط شدند و قدرت و نفوذ خود را تا نواحي مركـزي  تدريج بر بخش آرياييان كه مردماني جنگجو و داراي اسب و ارابه بودند، به
  آن كشور گسترش دادند.

  1 تاريخ 6درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -117
  319908كد سؤال: 

  تـا حـدود 110 سـال هاي داخلي ضعيف شد و از دليل رقابت شهرها و جنگ گويند. تمدن ميسني به اولين دورٔه تمدن يونان را عصر ميسني مي  
  اند. ق.م يونان دچار چنان انحطاطي شد كه مورخان آن را عصر تاريكي ناميده 800 
  1 تاريخ 6درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118

  319910كد سؤال: 
تدريج زمينۀ تقسيم امپراتوري  )، شهر بيزانتيوم (قسطنطنيه/ استانبول) را به پايتختي برگزيد، به.م 337 -306پس از آنكه امپراتور كنستانتين (  

  روم به دو بخش شرقي و غربي فراهم آمد.
  دين رسمي امپراتوري روم شد. ،كنستانتين، مسيحيت سال بعد از 50نكته: حدود   
  1تاريخ  7درس سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -119

  291726كد سؤال: 
  د.شون اي (اساطيري) تاريخ ايران شناخته مي عنوان دوران افسانه هاي پيشداديان و كيانيان به امروزه سلسله  
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  1 تاريخ 7درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120
  297496كد سؤال: 

  تر از سنت كتابت بوده است. تر و پسنديده در آن دوره اين باشد كه سنت شفاهي بسيار مقبول ايرانيان ينگار  شايد يكي از داليل ضعف تاريخ  
  1 تاريخ 8درس *  كاربرد: حيطه*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121

  337789كد سؤال: 
ها لشكركشي  پياپي به سرزمين ايالمي ،النهرين نيازمند منابع طبيعي و معدني فالت ايران بود، فرمانروايان سومري و اكدي از آنجا كه اقتصاد بين  

با يكديگر متحد شوند و پادشاهي  .ق.م 2600 سال حدود وتازها سرانجام سبب شد كه حاكمان كوچك و مستقل ايالمي در كردند. اين تاخت مي
  ايالم را تأسيس كردند.

  1تاريخ  1درس * حيطه: كاربرد *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -122
  314037كد سؤال: 

كنـد؛ مـثالً  را ارزيـابي مـي ها شناسايي منابع: در اين مرحله، پژوهشگر پس از شناسايي منابع و اسناد تحقيق، ميزان اعتبار، دقت و صحت آن  
اند يا از زبان ديگران حوادث را  اند؟ آيا خود شاهد وقايع بوده اند؟ چه گرايش ديني، اجتماعي يا سياسي داشته نويسندگان منابع چه كساني بوده

  اند؟ اندازه در نقل رويدادها دقت و صداقت داشته اند؟ تا چه نقل كرده
 ها، آثار و نتايج رويدادها و يا نقـش افـراد و ها، علت هاي پژوهش اغلب دربارٔه زمينه هاي تاريخي، پرسش هاي تحقيق: در پژوهش تدوين پرسش  

  شوند. هاي درگير در رويدادها، مطرح مي گروه
  1 تاريخ 2درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -123

  314055كد سؤال: 
روزه  30يـا  29ماه قمـري  12شماري، سال به  رايج بود. در اين گاه» قمري -خورشيدي«شماري  ها، گاه ن بابِليخصوص در ميا  النهرين و به در بين  

روز است، براي رفع اين اختالف، هر سه سال،  چهارم شبانه و يك 365شبانه روز و سال خورشيدي  354شد. از آنجايي كه سال قمري  تقسيم مي
  افزودند. يك ماه به سال مي

  1 تاريخ 4درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -124
  375192كد سؤال: 

 انسان در دورٔه گردآوري خوراك به نيروهاي مرموز و فراطبيعي اعتقاد داشت كه در نظر آنان نگهدارندٔه زمين و آسمان و سراسر زندگي محسوب  
  شدند. مي

  1 تاريخ 8درس *  دانش: حيطه*  ردشوا : سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125
  291725كد سؤال: 

هـاي  يكي ديگر از دستاوردهاي صنعت فلزكاري ساكنان فالت ايران، ساخت اشيا و ابزارهاي مفرغي از طريق آميختن مس با مادٔه قلع بود. مفرغ  
  روند. شمار مي لرستان، بهترين نمونه از صنعت و هنر فلزكاري ايران به

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

  488050كد سؤال: 
ارتباطي به انسـان نـدارد و پاسـخ مناسـبي  4دهد. گزينۀ  ميقرار  موردتوجه را محيط و انسان متقابل روابط» چه كساني«يا » چه كسي«سؤال   

  نيست.
  ) 2 درس(جغرافياي ايران *  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2ۀ پاسخ: گزين -127

  488051كد سؤال: 
ها قبل اتفاق افتاده و يا امكان مشاهدٔه مستقيم آن وجود ندارد، عمـده اطالعـات از روش  سال ،ها از آنجا كه پديدٔه مورد مطالعه در ساير گزينه  

 ارتبـاط برقـراري و محـيط يا افراد مراجعه به با و برود تحقيق مورد مكان به است ژوهشگر ناگزيرپ 2آيد، ولي در گزينۀ  دست مي اي به كتابخانه
  بپردازد. اطالعات گردآوري به مطالعه، مورد مكان با مستقيم

  ) 3صات سؤال: ساده * حيطه: دانش * جغرافياي ايران (درس مشخ ▲  4پاسخ: گزينۀ  -128
  488052كد سؤال: 

 موارد، اين از هريك يا بر تمام تسلط زيرا است؛ كرده اين منطقه متوجه ،امروز و گذشته در را جهاني هاي قدرت فارس،  ليجهاي خ ارزش مجموعۀ  
   دهد. مي تغيير جهان در قدرت را موازنۀ

  )5ت سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * جغرافياي ايران (درس مشخصا ▲  1پاسخ: گزينۀ  -129
  488053كد سؤال: 

يابـد. پـس ميـانگين  مي گراد كاهش سانتي درجۀ 6 حدود ميانگين طور به هوا دماي زمين، تروپوسفر جوّ اليۀ در ارتفاع، متر 1000 هر افزايش با  
  درجه بيشتر از دامنۀ آن است. 12دماي قلۀ كوه، 

  )5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * جغرافياي ايران (درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -130
  488054كد سؤال: 

هاي گرم  هاي گرم ساحلي و دشت كوير از بيابان هاي نوار ساحلي جنوبي كشور از بيابان هاي ماليم، بيابان هاي گرم با زمستان بيابان لوت از بيابان  
  آيد. هاي سرد به حساب مي با زمستان

  )5 درس(جغرافياي ايران *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -131
  488055سؤال: كد 

  يابد. در پديدٔه وارونگي دما، درجه حرارت با افزايش ارتفاع ابتدا كاهش و سپس افزايش مي  
  )6 درس(جغرافياي ايران *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -132

  488056كد سؤال: 
اي مناطق مرطوب از رودهاي مناطق كوهستاني آب بيشـتري دارنـد و از آبدهي رودها در مناطق غربي ايران بيشتر از مناطق شرقي است. روده  

شـويم آبـدهي رودهـا بيشـتر  تر مـي افتد و هرچه به اواخر اين دوره نزديك حيث فصلي بيشترين بارندگي در اواخر پاييز تا اوايل بهار اتفاق مي
  شود. مي
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  )6 درس(رافياي ايران جغ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -133
  488057كد سؤال: 

  هاي نادرست: تشريح گزينه  
  .دارند يماه از سال بارندگ 8» حداقل«هاي آبگير دائمي  ) حوزه1  
  گويند. هاي فصلي مي ها كانون به آن گرم سال حفظ كنند يها ماه »يابتدا«برف خود را تا  ٔهريدر فصول سرد سال، ذخ ريآبگ يها اگر كانون) 2  
  كشور قرار دارد.» نيمۀ جنوبي«هاي آبگير فصلي در  بيشترين تعداد كانون) 3  
  )6 درس(جغرافياي ايران *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -134

  488058كد سؤال: 
 بـا عمـان درياي طريق كشور از جنوب در ما كه اي گونه به دارند، اهميت بسيار ،»كنند مي متصل جهان نقاط ساير به را ما كه نظر اين از« درياها  

  است.  كرده پيدا سياه ارتباط درياي به ولگا دن كانال طريق از خزر درياي شمال، در و داريم ارتباط هند اقيانوس
  )6 درس(جغرافياي ايران *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -135

  488059كد سؤال: 
شـرق بـه دريـاي  جنـوب از گرگان اترك و . رودهايزدير  ياطراف م يهاايآن به در  ياز كشور كه آب رودها يمساحت يعني: يرجخا زيآبر  ۀحوض  

  ريزند. مازندران مي
  شود. هاي آبريز كشور ما محسوب نمي توجه: رود كورا درون ايران جريان ندارد، پس حوزٔه آبريز آن جزء حوضه  
  )6 درس(جغرافياي ايران *  كاربرد: حيطه*  متوسط: السؤ  مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -136

  488060كد سؤال: 
 ايـن درياچـه، ايـن كم عمق به توجه است. با بوده مواجه متري سانتي 40 افت با ساليانه اخير سال اين بيست در درياچۀ اروميه متوسط طور به  

  گرديده است. درياچه سطح از اي مالحظه قابل درصد خشكي به منجر افت تراز ميزان
  ) 4 درس(جغرافياي ايران *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -137

  488061كد سؤال: 
سـبب  رسـوباتاسـت. افـزايش  شده مشاهده اخير هاي سال طي ايالم و لرستان هاي استان در زاگرس در سيالب طغيان از متعددي هاي نمونه  

  شود. ها مي سيالب دشت» گسترش«
  )5 درس(جغرافياي ايران *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -138

  488062كد سؤال: 
 كمربنـد ايـن داخـل در هم ما كشور كه است آمده وجود به اي حارّه جنب پرفشار عامل اثر در زمين كرٔه بياباني و خشك كمربندهاي ترين مهم  

 گـرم دورٔه در بارش مانع ريزش و كند (مورد ب) مي پيشروي كشور داخل به در تابستان اي حارّه جنب پرفشار دارد (مورد ج). عامل قرار خشك
  شود. مي سال

  )5 درس(جغرافياي ايران *  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -139
  488063كد سؤال: 

(قرار گرفتن ايران در كمربنـد پرفشـار جنـب  4ري از آن و منابع رطوبتي) و گزينۀ (نزديكي به دريا و دو  3(عرض جغرافيايي)، گزينۀ  1در گزينۀ   
  ها است. ناشي از جهت كوهستان 2همگي از عوامل ناشي از موقعيت جغرافيايي هستند، اما گزينۀ  ،وهوايي اي) داليل تنوع آب حاره

  )5(درس ايران جغرافياي *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -140
  488064كد سؤال: 

  اند. بررسي عبارات نادرست: عبارت ج درست و ساير عبارات نادرست  
  .كنند يم ينيب شيپ »مدت كوتاه«مانند دما، بارش و... وضع هوا را در  يعوامل يبا بررس يكارشناسان هواشناس الف)  
  .كند يم ير يگيچند روز پ يهوا را ط يها ر تودهعبو  ،»اي درپي ماهواره تصاوير پي«با كمك  يسازمان هواشناس ب)  
  .كنند يم  دما، رطوبت و فشار استفاده مانند» روزانه«اطالعات از  ي،هواشناس يها نقشهيۀ در تهد)   

 
  ) 1 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -141

  427274كد سؤال: 
   دبانه رفتار كند.ؤ كند تا با ديگران م اي براي پيامد ارادي وابسته به كنشگر، رفتار مودبانه با ديگران است. فرد اراده مي قسمت اول: نمونه  
   اي بر اين موضوع ندارد. قسمت دوم: پيامد غيرارادي استفاده از سيگار و قليان، كاهش طول عمر انسان است، زيرا فرد اراده  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : قسمت اول پيامد ارادي وابسته به ديگران است و قسمت دوم پيامد غيرارادي استفاده از سيگار و قليان است.2گزينۀ   
  : قسمت اول پيامد ارادي فرد كنشگر است و قسمت دوم ارتباطي با صورت سؤال ندارد و پيامد مصرف سيگار و قليان نيست.3گزينۀ   
  در قسمت اول آرامش اخالقي و رواني فرد، پيامد غيرارادي كنش اوست و قسمت دوم پيامد استفاده از سيگار و قليان نيست.: 4گزينۀ   
  ) 2 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -142

  /بهبود427339كد سؤال: 
    ،است. كنش فردي بيرونيغذا خوردن  
    است. كنش اجتماعي بيرونيكردن، تصادف  
    ،ي است.كنش اجتماعي بيرونجروبحث كردن  
  ) 3(درس  1شناسي  جامعه*  انشد: حيطهتوسط * م: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -143

  427583كد سؤال: 
اسـت. خـانواده،  اجتماعي كنش يك قانون به احترام؛ تعلق دارند يجهان اجتماعبه  ياجتماع هاي پديدهبگوييد كه  توانيد ميبا اطمينان كامل   

  هستند. ها انسان ياجتماع هاي كنش محصول امنيت، صلح و...
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  ) 4تا  2هاي  (درس 1شناسي  جامعه*  انشد: حيطهال: متوسط * سؤ  مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -144
  427618كد سؤال: 

    بخشند ميتداوم  ها آنو هنجارها، به  ها ارزشاساس  بر عمل كردنافراد با.  
   يابد ميبعد تداوم  هاي نسلخود به  انتقال فرهنگبا  يجهان اجتماع.  
   ندهست رييتغ مختلف قابل هاي زمينهدر  ط،يهنجارها و نمادها برحسب شرا  يول ست؛ياز هنجارها و نمادها ن نياز بي اي جامعه چيكه ه دانيد مي 

  .شود نمي يجهان اجتماع نياد يبن رييب تحول و تغمنجر نشود، موج قيعم هاي اليهدر  رييتغكه به  يتا زمان ها آناز  يبرخ رييو تغ
  ) 4(درس  1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -145

  427675كد سؤال: 
   شوند. آشكار مي نهادهاي اجتماعيهاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم،  وقتي اجزاء و اليه  
   اختصاص پيـدا  ي از افراد و جهان اجتماعيمعيّنرفع نيازهاي ها، هنجارها و نمادهايي است كه براي  اي از عقايد، ارزش ي، مجموعهنهاد اجتماع

  كند. مي
  )5 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146

  427310كد سؤال: 
ايم، شايد گمان كنيم جهان اجتماعي تنها يك شكل دارد، ولي هنگامي كه چشم خـود را بـر  متولد شدهاگر ما فقط جهاني را ببينيم كه در آن   

كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه  اينك در ديگر نقاط دنيا وجود دارند؛ يا وقتي به تاريخ گذشتۀ خود رجوع مي گشاييم كه هم جوامع ديگر مي
  بريم. مي پي هاي اجتماعي تنوع جهانكنيم، به  مي

  )5 درس( 1شناسي  جامعه*  انشد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  /جايگزين427619كد سؤال: 

   كند. قسمت اول: جهان اجتماعي زنده و سالم، فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار مي  
    :اسـتعمار  يۀنظر  ن،يشيپ هاي سدهدر  يول ؛يابد ميدر  استثمار ينمع استعمار را به ،يواقع اتيبر اساس تجرب ياگرچه انسان امروز قسمت دوم

  .بود مانده عقبجوامع  يبرا يطلب آبادان يمعنا به
  )6 درس( 1شناسي  جامعه*  انشد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148

  427613كد سؤال: 
را  هـايي الـزامو  امدهايپكرد،  دايپس از آنكه با كنش انسان تحقق پ ده،يپد  نيا  يول آيد، مي ديپد  يافراد انسان ٔهو اراد يآگاهبا  يجهان اجتماع  

 هـا كنش ي) را براها محدوديتو  ها فرصت( يد يجد  تيخود، موقع امدهايپ ني. ا ستيتك افراد ن تك ٔهكه وابسته به قرارداد و اراد آورد ميدنبال  به
  .آورد ميما فراهم  يبعد  هاي انتخابو 

  )6 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال صاتمشخ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  427647كد سؤال: 

  ها: بررسي گزينه  
   در جهان متجدد اشاره دارند. )زدايي تقدس(هر دو به ويژگي طرد عناصر معنوي و مقدس  3و  1هاي  گزينه  
    دارد. ، به ويژگي گسترش عقالنيت ابزاري در جهان متجدد از نگاه وبر اشاره4گزينۀ  
    هاي فراتجربي، ماننـد  ، كامالً نقطۀ مقابل ويژگي جهان متجدد از نگاه وبر است؛ زيرا در نگاه او، جهان متجدد علومي را كه از روش2اما گزينۀ

  شناسد. كنند را علم نمي عقل و وحي استفاده مي
  )6 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -150

  427692كد سؤال: 
اشاره به پيامدهاي الزامي يعني سهم بيشتر پيشـينيان در  3هاست در حالي كه عبارت گزينۀ  ها و محدوديت دهندٔه فرصت هر سه گزينه نشان  

  ساختن جهان اجتماعي ما دارد.
  )6 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151

  427708سؤال:  كد
    دهد.  بيني حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي علوم تجربي قدرت پيش گسترش عقالنيت ابزاري  
   كند.  ها تنگ مي هاي حسابگرانه عرصه را بر ساير كنش رواج كنش هاي معطوف به اهداف دنيوي رواج كنش  
   شناسد.  جهان متجدد علوم با روش غيرتجربي را علم نمي زوال عقل ذاتي  
  )7 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -152

  428112كد سؤال: 
انـد و در نتيجـه  ها و قلمرو آرماني جامعه است كه مردم به آن عمل كرده دهندٔه قسمتي از آرمان شدٔه تصوير مورد سؤال، نشان قسمت مشخص  

، با اينكه از 3اما گزينۀ  باشد، مي شده  كامالً مرتبط با قسمت مشخص 4و  2، 1هاي  اجتماعي نيز شده است بنابراين گزينه وارد قلمرو واقعي جهان
  ارتباط است.  بي شده  اما با قسمت مشخص لحاظ مفهوم كامالً درست است،

  )7 درس( 1شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -153
  428118كد سؤال: 

  خصوصيات قلمرو آرماني جهان اجتماعي:   
  كنند.  داري مي است كه مردم يك جامعه از آن جانب هايي ارزش) 1  
  دانند.  ها را الزم مي ) رعايت آن2  
  ها را ناديده بگيرند.  ) در عمل ممكن است برخي از آن3  
  )7 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -154

  427539كد سؤال: 
 ايـاز حق  توانند نمي، دانند نميمعتبر  ،يعنوان دو روش علم را به يو عقل و وح كنند ميمحدود  يكه علم را به دانش تجرب ياجتماع هاي جهان  

  .نديسخن بگو  ها آرمانو  ديباطل بودن عقا 
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  )7 درس( 1شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155
  427649كد سؤال: 

    شود. شناخته مي علم متناسب با همان اليهحق و باطل بودن هر اليه از جهان اجتماعي، با  
    ها هستند. ، دو ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزشعقل و وحيعلوم مبتني بر  

 

  منطق 2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -156
  370354كد سؤال: 

  نامند.  مي» توسل به معناي ظاهري«شود كه آن را مغالطۀ  جاي تضمني و التزامي، به خطايي منجر مي كار بردن داللت مطابقي به به  
  منطق 4درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -157

  377954كد سؤال: 
شود، از نظر مصاديق، رابطۀ تساوي باشد  با آنچه تعريف مي» تعريف«تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد (جامع و مانع باشد)؛ يعني رابطۀ   

  هاي چهارگانه). (و نه ساير نسبت
). استفاده از چند روش مختلف در تعريف 3و  1ي ها واضح بودن تعريف و دوري نبودن آن، ربطي به تساوي تعريف با مصاديق آن ندارد (رد گزينه  

  ) .4كند؛ نه اينكه شرط تساوي مصداقي باشد (رد گزينۀ  نيز به معرفي بهتر مفهوم كمك مي
  منطق 6درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -158

  364306كد سؤال: 
  مفهومي جزئي است.» ايران«شد. بر اين اساس، تنها مفهوم قضيه وقتي شخصيه است كه موضوعش يك مفهوم جزئي با  
توانند مصاديق متعددي داشته باشند، پـس  ، ميمعيّنآموزان يك كالس  آموزان اين كالس) كلي است؛ زيرا دانش : موضوع قضيه (دانش1گزينۀ   

  قضيه محصوره است.
  منطق 3 و 2هاي  درسمشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -159

  372194كد سؤال: 
كسـي كـه «معنـاي  تباين است و اگـر بـه» مرد«اش با  بگيريم، رابطه» غير مرد«معناي  را به» نامرد«با توجه به احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ، اگر   

مردها نامرد هستند و بعضي نيسـتند و  خواهد بود؛ زيرا به اين معنا، بعضي از» وجه عموم و خصوص من«اش  رابطه بگيريم،» كند ناجوانمردي مي
  بعضي نامردها هم زن هستند.

  منطق 3درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160
  375238كد سؤال: 

عكس؛ و هـر ولي نه بر  ،ترتيب رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ چون هر برفي سفيد است به» برف«و » سفيد«، »جسم«بين سه مفهوم   
  ولي نه برعكس.  ،سفيدي جسم است

هـا  وجه است؛ زيـرا بعضـي گـل عموم و خصوص من» خوشبو«با » گل«اما نسبت  ،عموم و خصوص مطلق است» گل«با » گياه«: نسبت 1گزينۀ   
  خوشبو نيستند و بعضي خوشبوها هم گل نيستند. 

ضـلعي  تساوي است؛ زيرا هر مثلثي سه» مثلث«با » ضلعي سه«اما نسبت  ،عموم و خصوص مطلق است» ضلعي سه«با » شكل«: نسبت 3گزينۀ   
  است و برعكس.

نيز عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت، امـا » متفكر«با » نويسنده«عموم و خصوص مطلق است. نسبت » نويسنده«با » انسان«: نسبت 4گزينۀ   
  پس ترتيب عام به خاص رعايت نشده است. ،رعكسولي نه ب ،اي متفكر است تر از متفكر است؛ زيرا هر نويسنده نويسنده خاص

  منطق 4درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -161
  364480كد سؤال: 

ولي مثـالي ارائـه  ،ايم كنيم، يعني امر مشترك و عام ميان آن مفاهيم را مشخص كرده وقتي وجه مشابهت يك مفهوم با مفاهيم ديگر را ذكر مي  
  ).3ايم (رد گزينۀ  ردهنك

  : تعريف به مصداق زماني است كه چند مورد و مصداق از مفهوم مجهول را نام ببريم نه اينكه وجه شبه را ذكر كنيم.1گزينۀ   
وم و اما وجه مشابهت يك مفهوم با مفاهيم ديگر، با آن مفهوم، نسبت عم ،: معناي يك مفهوم بايد با خودش نسبت تساوي داشته باشد4گزينۀ   

  شود. خصوص مطلق دارد؛ زيرا شامل ديگر مفاهيم هم مي
  منطق 5درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -162

  364287كد سؤال: 
  شود. صورت ضروري نتيجه حاصل مي ها قياس هستند؛ چون از مقدمات به همۀ مثال  
  منطق 5درس : دانش * مشخصات سؤال: متوسط * حيطه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -163

  364289كد سؤال: 
  توان نتيجۀ يقيني از آن گرفت. مبناي استقراي تعميمي بر اساس تخمين بنا شده است و نمي  
  شود. : در تمثيل موارد جزئي بررسي نمي1گزينۀ   
  قطعيت. : وجوه مشترك علت قوت تمثيل است نه علت عدم2گزينۀ   
  شود؛ ولي حتي استقراي قوي هم يقيني نيست. ر به قوي نبودن استقراي تعميمي ميها منج : تصادفي نبودن نمونه4گزينۀ   
  منطق 5درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -164

  364298كد سؤال: 
نتاج بهترين تبيين اسـتفاده يابيم، از است هاي اشتباه به بهترين تبيين دست مي كنيم و با حذف تبيين هنگامي كه حاالت مختلف را بررسي مي  

  ايم. كرده
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  منطق 5درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -165
  364305كد سؤال: 

همۀ  ها بايد بيانگر ها بايد متفاوت و تصادفي باشند؛ ثانياً: نمونه زده نشويم اوالً: نمونه اگر بخواهيم در استقراي تعميمي دچار مغالطۀ تعميم شتاب  
  ها نسبت به كل جامعۀ آماري نسبت مناسبي داشته باشند. هاي مختلفي باشند كه بررسي خواهند شد؛ ثالثاً: بايد تعداد نمونه طيف

بارد كه الاقل چند سال باران نباريده  توان نتيجه گرفت درآنجا باران نمي هواي يك منطقه در دورٔه سال متغير است، وقتي مي و : چون آب1گزينۀ   
باران سال بوده و حاال نوبـت بـه فصـل  هاي گرم و بي طور طبيعي اين شش ماه جزء فصل ولي وقتي شش ماه باران نيامده ممكن است به ،اشدب

  يك از دو شرط استقراي قوي را ندارد. باراني رسيده باشد و فردا يا يكي از روزهاي نزديك آينده باران ببارد. بنابراين اين استقرا، هيچ
زده  لذا تعمـيم شـتاب ،دهد سرعت تغيير ذائقه نمي سالگي به سالگي غذايي را دوست داشته در همان شانزده : كسي كه از كودكي تا شانزده2گزينۀ   

  ولي در اينجا در مورد آيندٔه جالل سخني گفته نشده است. ،صورت نگرفته است. البته ممكن است جالل چند سال بعد تغيير ذائقه بدهد
  س: قيا3گزينۀ   
  : استقراي تمثيلي4گزينۀ   
  منطق 6درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -166

  364261كد سؤال: 
  تواند موجبه يا سالبه و حملي يا شرطي باشد. اي كه با واقعيت تطابق دارد قطعاً يك جملۀ خبري يا قضيه است. قضيه مي جمله  
  منطق 1درس : دشوار * حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال ▲  4پاسخ: گزينۀ  -167

  364426كد سؤال: 
اند احتماالً در تدريس معلم آن كـالس اشـكالي وجـود  اي را متوجه نشده آموزان يك كالس معناي واژه چون امتحان كشوري بوده و همۀ دانش  

شود اين معلم نتوانسـته اسـت برخـي تصـوراتِ  ميآموزان در فهم معناي يك واژه بوده است معلوم  داشته است. با توجه به اينكه ضعف دانش
گيرد. پس اين معلم در تعريفِ برخي  انجام مي» تعريف«كمك  آموزانش معلوم كند و معلوم كردن تصورات مجهول به مجهولِ فيزيك را براي دانش
  مفاهيم، ضعف داشته است.

  نطقم 6درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -168
  364278كد سؤال: 

  جزئي از محمول است، نه سور قضيه.» چيز هيچ«: قضيۀ موجبۀ كلي است و 1گزينۀ   
  ».چيز توانا بر علت چيزي بودن نيست هيچ«: قضيۀ سالبۀ كلي است، زيرا صورت كلي منطقي قضيه اين چنين است: 2گزينۀ   
  است، نه سور قضيه. موضوع قضيه» چيز هيچ«: قضيۀ موجبۀ كلي است؛ زيرا 3گزينۀ   
  شود. : قضيه نيست؛ زيرا جملۀ امري سوم شخص است كه انشايي محسوب مي4گزينۀ   
  منطق 5و  1هاي  درسمشخصات سؤال: دشوار * حيطه: استدالل *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -169

  364293كد سؤال: 
)، امـا چـون در علـوم 3ل به منطق نيازمند هستند (رد گزينۀ همۀ علوم از جمله علوم تجربي و آمار براي جلوگيري از خطا در تعريف و استدال  

نحـؤه  و هـا داده گردآوري اساس بر كه شيؤه استقرايي با 1آمار  و رياضي درس شود و در روش استقراي قوي استفاده مي تجربي از استدالل به
عالوه بر منطق به آمار نيز نياز دارند؛ لذا آمار هم عـالوه شويم، اين علوم براي جلوگيري از خطا در استدالل  مي آشنا است، مناسب تخمين زدن

  ).4شود (رد گزينۀ  بر منطق باعث استحكام علوم تجربي مي
هاي خود هيچ نيازي به آمار ندارد؛ چون منطق از علوم عقلي و نظري است كه گرچه قواعـد كلـي اسـتقرا را  : علم منطق براي استدالل1گزينۀ   

  بنابراين استقراي قوي كه نيازمند آمار است در منطق كاربرد ندارد. ،كند از استقرا استفاده نميولي خودش  ،دهد شرح مي
  منطق 4درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -170

  364342كد سؤال: 
تر بودن  ه شده است. اين تعريف بر فرض روشناستفاد» آگاه شدن«است؛ ولي در تعريف آن از خود مفهوم » آگاهي«همان حالت » علم«حقيقت   

عنـوان يـك تعريـف  تواند يك تعريف لغوي غيردوري براي آن مخاطب خاص باشد؛ اما به براي مخاطبي خاص، مي» علم«از لغت » آگاهي«لغت 
  مفهومي، قطعاً دوري است.

ينجا دور در استدالل (مصادره به مطلوب) رخ داده است نه دور در : تعريفي انجام نگرفته كه دوري در آن وجود داشته باشد. (توجه: در ا 1گزينۀ   
  تعريف.)

y: درست است كه مؤلفۀ دوم (2گزينۀ    f (x) در تابع (f  با مؤلفۀ اول(x)  نيسـت، زيـرا اوالً » دور«تعريف شده است، ولي اينf  بـا خـودش
شده،  تعريف شده كه اين ضابطه همان رابطۀ تساوي است و ثانياً مؤلفۀ دوم با مؤلفۀ اول تعريفاش  اي بين دو مؤلفه تعريف نشده بلكه با ضابطه

)Rعضوي از مجموعۀ اعداد حقيقي «عنوان  ولي مؤلفۀ اول به » دور«كه  تعريف شده است؛ پس تعريف مؤلفۀ اول متكي به مؤلفۀ دوم نيست» (
  رخ بدهد. 

نيست دوري » انتخاب كردن«همان » انتخاب نكردن«تعريف شده است و چون » انتخاب انتخاب كردنِ عدم«با » دانه انتخاب نكردنآزا: «4گزينۀ   
  رخ نداده است.

كنـيم؛  توان با مثالي نشان داد: وقتي ما خواب هستيم انتخابي نمـي نيست را مي» انتخاب نكردن«همان » انتخاب كردن«: اين مطلب كه 1توجه   
انتخاب وجـود نـدارد، ولـي وقتـي بيـدار  ايم، چون در آن حال اصالً آزادي براي انتخاب يا عدم را انتخاب كرده» انتخاب نكردن«گوييم  نمي ولي

توانـد مسـتلزم  مـي» انتخاب نكردن«را آزادانه برگزينيم؛ پس » انتخاب نكردن«توانيم بين انتخاب يك گزينه يا انتخاب نكردن آن،  هستيم مي
  ، هميشه مستلزم بيدار بودن است؛ لذا اين دو مفهوم، يكسان نيستند.»انتخاب كردن«و هوشيار بودن، نباشد، ولي  بيدار

بـا » انتخـاب آزاد«خواهـد بگويـد  صدد تعريف آن نيست، بلكـه مـيرا مفهومي روشن فرض كرده است و در » انتخاب آزاد«: اين جمله، 2توجه   
  سنخ نيستند، بلكه در حقيقت يك نوع فعل هستند. متفاوت و غيرهمدو نوع فعل » انتخاب نكردن آزاد«


