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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  6 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي و عمومي هاي درس
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  است؟ درست يهمگ ها واژه كدام مقابل يمعن -۱
  يشانيپر:  مشوّش -۴  ستهيشا:  تياهل -۳  دادن هيكرا اسب:  يكارمُ -۲  ادداشتي:  رقعه -۱  
  پشت:  گُرده -۸  يسپاه:  جنود -۷  زن: اليع -۶  يركيز: رندانه -۵  
  كار فراموش: انينس -۹  
  1 (1- 2- 5  2 (2- 6- 9  3 (1- 6- 8  4 (3- 4- 6  
  است؟ آمده نادرست واژه كدام يمعنا -۲

  .باشد يكاف را انسان كه يروز  اندازه آن: كفاف) 2    زنده اتدموجو  ها، انسان: نفوس) 1  
  يميصم ا،ير  يب:  تكلّف يب) 4  .خوانند يم آيات قرآن را به آواز كه يكسان:  يمُقر  )3  
  دارد؟ وجود »ييامال غلط« عبارات كدام در -۳

  .گشتند مي خصم تملّ تقبيح گرد و گفتند مي سخني خويش دين ترجيح در كه ديدم را اي هطايف هر الف)  
  .داشت مي راه به چشم و نشست مي و خاست مي گشت، مضطرب فكرت اين در شير ب)  
  .جهانيد وقاهت ميدان در فصاحت اسب و بركشيد زبان تيغ ،برفت لمّتح دست از درويش طاقت عنان ج)  
  ؟گردد عداوت موجب گزارخدمت خدمت و وهشت سبب ناصح نصيحت كه شد تواند چگونه د)  
  د -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ب -) الف1  
  ؟شود ديده مي »ييامال غلط« چند ،ريز كلمات گروه نيب در -۴

 و وعـظ -قـرض و قصـد -حمـام مصلخ -يخار و حقارت -يذهن استنباط -استر و قاطر -ها يبعث هجوم - ازدحام و غلغله - التتحوّ دار علم«  
  »اسلحه غنداق -خطابه

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  است؟ متفاوتها  با ساير گزينه نهيگز كدام در اتهيتشب اركان تعدادمجموع  -۵

مـــن تصـــوّر در راســـت يچمنـــ در ســـرو چـــو )1   
 

يبـــدن در روح ماننـــد كـــه ســـرو يجـــا چـــه 
 

ــان) 2 ــامتم كم ــد چــون ق ــده دي ــم خمي صــفت از غ
 

اريــــ بجســــت كنــــارم ز ناگهــــان ريــــت چــــون 
 

اســت درهــم و شــانيپر  اريــ زلــف چــو كــارم) 3
 

اســـت رخمپُـــ دلـــدار يابـــرو ســـان به پشـــتم 
 

يا شـــكّرخنده بـــه آور دســـت بـــه دل را بلـــبالن) 4
 

ـــت از  ـــر خـــود دســـت آســـا غنچه خجال ـــه رو ب من
 

  است؟ آمده اتياب كدام در بيترت به »مجاز ،هيكنا ص،يتشخ ،ايهام« يها هيآرا -۶
مُـرد ز حسـرت فرهـاد غرق خون بود و نمي) الف

 

ــردم  ــه خــوابش ك ــدم افســانۀ شــيرين و ب خوان
 

 يـيدرآ بوسـتان در از فيـلط نيچنـ اگـر تو) ب
 

شــكفتم يهمــ چــرا كــه دارد شــرم ســرخ گــل 
 

سـتا گـوني گنـدم ۀسـتب دلـم شـهر اندرين) ج
 

ــه  ــه را چنــين شــهر صــد ورن نفروشــم جــوي ب
 

ــهر) د ــپه و ش ــو را س ــوي چ ــك ش ــواه ني خ
 

ـــك  ـــو ني ـــد ت ـــه خواه ـــهر هم ـــپاه و ش س
 

  د -ج -ب -) الف4  الف -ج -ب -) د3  ب -ج -د -) الف2  ب -الف -د -) ج1  
  ............... جز بهشود،  ها در بيت زير ديده مي همۀ آرايه -۷

 كجاســت؟ شــكربار لعــل آن عشــرتم دشــ تلــخ   

 

ــم  ــار از دل ــد ك ــز آن ش ــارپُ ٔهغم ــت؟ رك كجاس
 

  هاميا  -مجاز) 4  يز يآم حس -جناس) 3  هيكنا  -استعاره) 2  تكرار -تضاد) 1  
  ؟وجود دارد »يبالغ ٔهويش« تيب كدام در -۸

ــايي غنيمــت دان) 1    ــين باشــي، توان ــر روي زم چــو ب
 

ـــه  ـــاتوان دوران ك ـــا ين ـــ ه ـــز  يبس ـــ ري اردد نيزم
 

ــدام) 2 ــرو ك ــه س ــت يس ــا راس ــود ب ــو وج ــدر؟ ت ق
 

بوســـت؟ تـــو يپـــا خـــاك شيپـــ را هيـــغال كـــدام 
 

يا دل به مـا دهـي چـو دل مـا بـه دسـت توسـت) 3
 

ــــ  ــــه مــــا دل ز شــــتنيخو  مهــــر اي ــــر  در ب يب
 

اسـت دادوسـتد حـالل اسـت هرجا كه اين جمـال) 4
 

جــا كــه ذوالجــالل اســت مــن دم زدن نتــانم وان 
 

  ...............  جز به ،شود يم دهيد »ربط واو« ها نهيگز تمام در -۹
  .نموده صادق ارادت و فرموده غيبل نيتحس و است كرده نظر تيعنا  نيع به )2  .واجب يشكر  ينعمت هر بر و است موجود نعمت دو ينفس هر در )1  
  .علم يب زاهد و حلم يب پادشاه: ننديد  و ملك دشمن كس دو) 4  . مفلسان با سلطان و ديآ  يبرنم مخلصان با طانيش )3  
  است؟ متفاوت ها نهيگز ريسا با نهيگز كدام در »وابسته ۀجمل« تعداد -۱۰

يولــــ پــــرده و نقــــاب نــــدارد اريــــ جمــــال) 1   
 

كــــرد يتــــوان نظــــر تــــا بنشــــان ره غبــــار 
 

پـــرس دردمنـــدان ز ينـــدان شيخـــو  قـــدر تـــو) 2
 

ـــز  ـــت ك ـــت اقياش ـــه جمال ـــك چ ـــ اش ـــدير  يم زن
 

بكوشـم چـون چنـار» صـائب«لي چون ندارم حاص) 3
 

كــنم دايــپ يجــوهر  هــا يبــر  يبــ عــذر بــه تــا 
 

گــر چشــم در ســرت كــنم، از گريــه بــاك نيســت) 4
 

ــــز   ــــه راي ــــو ك ــــريعز  ت ــــم از زت ــــر  در چش يس
 

 ۱۱ درس انتهای تا ۸ درس از :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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   ............... جز به دارد، ييمعنا قرابت اتياب ۀهم با ريز تيب -۱۱  22
 يبســـ بگـــذرد مـــا بـــه روزگـــار دوران    

 

ــاه  ــود يگ ــار، ش ــر به ــه دگ ــزان گ ــود خ ش
 

  

ــبر) 1    ــن ص ــر ك ــام تلخ ب ــا يك ــه ه ــر ك ــار آخ روزگ
 

ــــوش ســــار چشمه  ــــ گاه بوســــه ســــازد ن را شين
 

ـــا  در گـــوهر چـــو ميا  نكـــرده لنگـــر )2 طيمحـــ ني
 

ــــتان از  ــــر بوس ــــو ده ــــبنم چ ــــته ش ميا  گذش
 

اين زمان آمـد سـرم بـر سـنگ ورنـه پـيش از ايـن) 3
 

ــــالش  ــــا  ب ــــو از شيآس ــــان يزان داشــــتم جان
 

ــان) 4 ــادي جه ــم و ش ــي غ ــت فروغ ــاودان نيس ج
 

ناشــــادم گــــر و شــــاد اگــــر ميگــــو  زان شــــكر 
 

  است؟ كساني ريز ٔهسرود با اتياب كدام مفهوم -۱۲
ـــرت    ـــرم حس ـــه نب ـــواب ب ـــرداب آن خ  م

 

ـــĤرام  ـــت درون ك ـــب دش ـــه ش ـــت خفت اس
 

 طوفــــان از بــــاكم ســــتين و ميايــــدر   

 

اســـت آشـــفته خـــوابش عمـــر همـــه ايـــدر 
 

  

ـــف)    ـــ ال ـــ هب ـــرار حتينص ـــ ق ـــگ يك رد؟ي
 

باشـــد ســـكون يبـــ عشـــق از كـــه دل 
 

ـــاكن )ب ـــدار، روا س ـــن م ـــا ت را خواب هيس
 

ـــبش  ـــو جن ـــب در هذرّ چ ـــاب طل ـــن آفت ك
 

 بـاك چـه نشـد كامـت بـه زمانـه اگر دل يا )ج
 

ــت از  ــود بخ ــال، خ ــاه بن ــه گن ــت؟يچ زمان س
 

ــه)  د ــود روان واصــل، ناشــده ،بحــر ب ــ ب البيس
 

ـــكون  ـــو س ـــ دل ز مج ـــرا يب ـــده رق دالن زن
 

ــه از)  ه ــزنج يها حلق ــدر ر،ي ــرس چــه اي دارد؟ ت
 

دارد؟ بــاك چــه ايــدر گــرداب، گوشــمال از 
 

  ه -د -) ب4  د -ج -) ب3  ه -د -) الف2  د -ج -) الف1  
  است؟ متفاوت اتياب گريد با تيب كدام مفهوم -۱۳

ـــــر) 1    ـــــه هوشـــــمندي اگ ـــــ ب ـــــرا يمعن يگ
 

ــــه  ــــ ك ــــد يمعن ــــورت ز بمان ــــه ص ــــا ب يج
 

ـــ )2 ـــرو  شيپ ـــران تي ـــورت دگ ـــر ص ـــديد  ب وارن
 

ــه  ــ و صــورت نيچنــ ن دارنــد يدار  تــو كــه يمعن
 

نـــام اســـت يخـــاك آدم را تـــو صـــورت ره از) 3
 

ــون  ــه چ ــه ك ــ ب ــ يمعن ــورت ،يرس ــان ص ــو  رحم ييت
 

ــاايمن اســت) 4 ــر دور اســت و ره ن ــورت اگ ــۀ ص كعب
 

ايــــب يمعنــــ طالــــب و يبجــــو يمعنــــ ۀكعبــــ 
 

  است؟ رتردو تيب كدام از ريز تيب مفهوم -۱۴
ـــدار      ـــا مپن ـــعله، ني ـــرده ش ـــردد افس  گ

 

ـــه  ـــد ك ـــن از بع ـــروزد م ـــدفن از اف ـــن م م
 

  

ــــربتم يبگشــــا) 1    ــــد را ت ــــات از بع بنگــــر و وف
 

ـــــز  ـــــش ك ـــــم آت ـــــن از دود درون ـــــبرآ  كف دي
 

چون شوم خاك، بـه خـاكم گـذري كـن چـو صـبا )2
 

ـــص  ـــين رق ـــت ز زم ـــه بوي ـــا ب ـــزم ت ـــان برخي كن
 

ـــا) 3 ـــن ت ـــن دام ـــم كف ـــز  نكش ـــا ري ـــاك يپ خ
 

ــــاور  ــــه مكــــن ب ــــن ز دســــت ك ــــدارمت دام ب
 

ــوز عشــق) 4 ــرا س ــان اســت م ــرگ عي ــس از م ــو پ ت
 

رشــــتۀ شــــمع مــــزار از رگ جــــان اســــت مــــرا 
 

  است؟ متفاوت اتياب ريسا با تيب كدام مفهوم -۱۵
ــت1    ــير دوس ــتۀ شمش ــت؟ كش ــد كيس ــدٔه جاوي ) زن

 

بــر اســت بــه كــه بــه زنجيــر دوســت  دل كــه مــرا در 
 

ــــــتم ا  )2 ــــــده گش ــــــاودانزن ــــــات ج ز حي
 

ــــه لشــــكرگاه عشــــق  چــــون شــــدم كشــــته ب
 

ــا) 3 ــن ب ــت م ــران ۀكش ــ هج ــوش ينفس ــ خ نيبنش
 

ــــا  ــــر ت ــــده مگ ــــوم زن ــــس زان ش ــــان نف يروح
 

اســـــت ابـــــد ٔهزنـــــد عشـــــق ۀكشـــــت) 4
 

؟يّحــــ شــــد كــــزو يكســــ رديــــبم يكــــ 
 

 
  ۱۶-۲۲( أو املفهومللّرتجمة أو املفردات   الجواباألصّح و األدّق يفَعیِّن(:  
  »:تَدلُّ هذه الحیوانات العلامَء إلی طریقة إسِتعامل األعشاب الطّّبّیة!« -۱۶

  ) این حیوانات، روش استفاده از گیاه دارویی را به دانشمندان یاد دادند!۱  
  کنند! روِش استفادۀ گیاهان دارویی، راهنامیی می ) این حیوانات، دانشمندان را به۲  
  کنند! ان، این حیوانات را به طریقۀ استفاده از گیاهان دارویی، هدایت می) دانشمند۳  
  آموختند! ) شیوۀ استفاده از این گیاهان دارویی را، حیوانات به دانشمندان می۴  
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  »:فهذا األمر یُحیِّر جمیع الحارضین! إتّجاهات ُمختلفة إّن رأس الحرباء ال یََتَحرَّک يف« -۱۷ 3
  آورد! دهد، پس این امر همۀ حارضان را به حیرت می های گوناگون حرکت منی رس خود را در جهتپرست،  ) آفتاب۱  
  شدند! زده می کند، چه همۀ حارضان از این امر حیرت های گوناگون حرکت منی پرست، در جهت ) رس آفتاب۲  
  شود! همۀ حارضان می خورد، باعث به شگفت آمدن های گوناگون تکان منی پرست رسش در جهت ) اینکه آفتاب۳  
  کند! زده می خورد، پس این کار همۀ حارضان را شگفت های گوناگون تکان منی پرست در جهت ) رس آفتاب۴  
روا أعدائهم!« -۱۸   »:جنود القائد یَنَبِعثون إلی خارج املدینة حّتی یُداِفعوا عن شعبهم و یَُحذِّ

  از ملّت خود دفاع کنند و به دشمنانشان هشدار دهند! شوند تا ) رسبازاِن رهرب به بیرون شهر فرستاده می۱  
  فرستد تا از ملّتشان دفاع کنند و به دشمنان خود هشدار بدهند! ) رهرب، رسبازان خود را به خارج شهر می۲  
  شوند تا به دشمنشان هشدار دهند! ) رسبازاِن رهرب برای اینکه از ملّت دفاع کنند، به خارج شهرشان فرستاده می۳  
  شوند تا به دشمنان هشدار بدهند! هایشان به بیرون شهر ارسال می ) رسبازهای رهرب برای دفاع کردن از ملّت۴  
  !»:و تَبُعُد َعن الظَّالم ر علی قرائة دروسها فُتعوِّض نقصها بعد شهرٍ قدِ ي ال تَ أخت« -۱۹

  کند! شود و از تاریکی دوری می ن میاش بعد از یک ماه جربا ) خواهر من قادر بر خواندن درسش نیست، پس کوتاهی۱  
  شوی! کنی و از تاریکی دور می هایت را بخوانی، پس نقصت را پس از یک ماه جربان می توانی که درس ) ای خواهرم، منی۲  
  شود! ها دور می کند و از تاریکی هایش را بخواند، زیرا دو ماه دیگر این کوتاهی را جربان می ) خواهر من نتوانسته درس۳  
  شود! کند و از تاریکی دور می هایش را بخواند، پس نقص خود را بعد از یک ماه جربان می تواند درس ) خواهرم منی۴  
  :الخطأعّین  -۲۰

  : بگو در زمین بگردید، پس ببینید چگونه آفرینش را آغاز کرد.)کیف بََدأَ الخلق رواانظُ  األرض فَ قُل سیروا يف() ۱  
  : آیا مردم به نیکی فرمان داده شدند، ولی خودشان را فراموش کردند.)الّرب و تَنَسون أنفسکمأَ تَأُمرون الّناس ب() ۲  
  : و برای ما یک مثال زد و آفرینش خود را فراموش کرد.) َخلَقهَو َرضََب لَنا مثالً و نَيسَ () ۳  
َم ا۴     برای بندگان تقسیم نکرد!ه للعباد شیئاً أفضل من العقل!: خداوند چیزی را برتر از عقل للّ ) ما قَسَّ
  »: يّ الَربّ «عّین الّصحیح عن  -۲۱

  ي ال یوَجد فیه ماٌء أو عشٌب!) صفٌة للمکان الّذ۲   املاء و الّصحراء!) طائر یَعیُش يف۱  
   الّصیف لإلسرتاحة!ب إلیه يفذهَ ) مکاٌن نَ ۴  اإلحسان إلی اآلخرین! بُّ ي یُحِ ) هو الّشخص الّذ۳  
  »َعداوة العاقل خیٌر من َصداقة الجاهل!«فهوم:  املعّین الّصحیح يف -۲۲

  ) دوستی با مردم دانا نکوست!۲  ) با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز!۱  
  ) با دوستان مرّوت، با دشمنان مدارا!۴    ) دشمِن دوست، دشمن ماست!۳  
 ۲۳-۲۶( أِجب َعِن األسِئلَِة مِبا یُناِسُب النَّّص الّتايل ثّم قرأ النَّصَّ إ(:  

! عندما َسمَع هذا الّتلمیذ صوت الجرس (زنگ) نَهَض بســرعة و یدّرس صّف الهندسّیة و کان املعلّم الّتالمیذ يف أحدُ   یوم من األیّام نامَ يف«
حلّها لیالً و نهاراً ألنّها کانـت  أَ دَ أنّها واجٌب من واجبات األسبوع القادم! َرَجَع إلی البیت و بَ  نَّ ي کََتَبها املعلّم علی الّسبورة و ظَ الّت املسئلةکََتَب 

املسئلة بعنوان واحدٍة من  َب تَ املعلّم کَ !تَحیََّر کثیراً  و جابته الّصحیحةإ املعلّم  شاَهدَ  األسبوع القادم  الّنهایة َحَصَل علی اإلجابة! يفصعبة! أّما يف
  »طیع حتامً!ستَ ّم علی حّل املشاکل نَ تَ إذا نَقول ال أسَتطیُع ال نسَتطیع و إذا نَهْ  املسائل غیر القابلة للحّل!

  عّین الّصحیح:  -۲۳
  ) املعلِّم ناَم قلیالً بعدما َدرََّس الهندسة!۲  ) إّن املعلّم قد کَتََب متریناً لِلحّل لِلطُّّالب!۱  
  لیالً!  الّنهار و نامَ ) التِّلمیذ کَتََب جمیع الواجبات يف۴  ) إنَّ التّلمیذ إستَطاَع حتّی یُجیب عن املسئلة!۳  
   الّصّف؟متی کََتَب الّتلمیذ املسئلَة يف -۲۴

   بدایة الّدرس!) يف۲    ) بعد إنتهاء الحّصة!۱  
   غرفته!) قبل الّنوم يف۴    ) عندما َذَهَب إلی املعلّم!۳  
  کیف کانت إجابة الطّالب عن املسئلة؟ -۲۵

  فقط!) کَتََب قسامً من اإلجابة ۲  ) أجاَب عن املسئلة بصورة غیر صحیحة!۱  
  ) کانت إجابته بشکٍل صحیٍح!۴    ) ما قََدَر علی اإلجابة أبداً!۳  
  عن الکلامت املعّینة: الخطأعّین  -۲۶

ل«) یَُدرِّس: فعٌل مضارٌع من باب ۲  »نامَ «مفرد مذکّر/ فاعٌل لفعل  -) أحد: إسم۱     »املعلِّم«فعٌل و مفعوله »/ تفعُّ
 »کَتََب «مفرد مؤنّث/ مفعوٌل لفعل  -) املسئلة: إسم۴  »املعلِّم«عٌل و فاعله ف»/ ُمفاَعلة«) شاَهَد: فعٌل ماٍض من باب ۳  
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44    ِ۲۷-۳۰( َعیِِّن املُناِسَب لِلَجواِب َعِن األَسِئلَِة الّتالَیة(:  
  فیه املفعول: لیسعّین ما  -۲۷

  وبنا! قله نَشُعر بالفرح يفللّ ) إن نَذکُر ا۲  ) أعرِف أستاذًة تَعیش أکرث من مئة سنٍة!۱  
  إلی جزیرة خرضٍة بسیّارتنا الیوم! نا) سافَْر ۴  ) صدیقک من أرَشَدک إلی خیر األعامل!۳  
  عّین الفاعل جمعاً للمذکّر:  -۲۸

  ) الحسد یَأکُل الحسنات کام تَأکُل الّنار الحطب!۲  ) قد أنَشَد شاعران کبیران هذه القصیدة الطّویلة!۱  
   الحیاة!الوالدین بعض األحیان يف ) األطفال یَهدون۴  دة املصابیح!) یَذَهب الغّواصون إلی البحر ملشاه۳  
  عیِّن ما فیه املبتدأ:  -۲۹

م بعض البلدان يف۱     حبّه!قول الحّق و إن ال تُ م َمن یَ ) إحَرتِ ۲   ُصنع الّسیّارة کثیٌر حّقاً!) تقدُّ
  البطّة باملاء أبداً!) لَِم ال یَتَأثَّر ذنب ۴  ) بعد أسبوعین سرَنِجع إلی قریتنا الجمیلة!۳  
  عیِّن الفاعل موصوفاً:  -۳۰

  ) النَّدم علی الّسکوت خیٌر من الّندم علی الکالم!۲  ) نحن و زمالئنا مَنلِک لغة ال یَفَهُمها أحٌد!۱  
رنا صدیقنا الحنون عن خطٍر يف۴  ! أمور الحیاةه اآلَخرین و یُساعدونهم يفللّ ) یَنَفُع عباد ا۳      الطّریق!) یَُحذِّ

  
  .است..............  آنان يبرا بهشت و باشد يم..............  تابع انيبهشت بودن سرورم -۳۱

  خرةداراآل  -خود ٔهوعد به خداوند يوفا) 2  دارالسالم -خود ٔهوعد به خداوند يوفا) 1  
  دارالسالم -خداوند يودخشن مقام به دنيرس) 4  خرةداراآل  -خداوند يخشنود مقام به دنيرس) 3  
  شود؟ ، با حفظ رتبه، به كدام حادثۀ قيامت مربوط مي»ها در پيشگاه خداوند تمامي انسان«و » ها تمامي اعمال انسان«حضور  -۳۲

  ها زنده شدن انسان -) برپا شدن دادگاه عدل الهي2  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -) برپا شدن دادگاه عدل الهي1  
  ها زنده شدن انسان -) دادن نامۀ اعمال4  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -ۀ اعمال) دادن نام3  
  كنندگان تخفيف عذاب چيست؟ پاسخ فرشتگان به درخواست -۳۳

  پذيرند. دانند و تقاضايشان را نمي جا مي شان را بي ) درخواست1  
  دانند. جا مي شان را به پذيرند، امّا درخواست ) تقاضايشان را نمي2  
  آمد. خواست به راه مي گويند هركس مي دانند و مي جا مي شان را بي ) درخواست3  
  دانند. ها مي شان را سبب گمراه شدن آن پذيرند و شيطان و بزرگان و سروران ) تقاضايشان را نمي4  
  به زمان بيان شده در كدام آيۀ شريفه تأكيد دارد؟ )تشهد ارجلهم(عبارت قرآني  -۳۴

  )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه ...() 2  )اء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحاً ...حتّي اذا ج() 1  
  )يوم ترجف االرض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيالً() 4  )و انّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون() 3  
  اي از روشن شدن حقيقت عمل را بيان كرده است؟ اي خواهد داشت و كدام عبارت قرآني نمونه هاي عالم، چه نتيجه اقعيتكنار رفتن پرده از و -۳۵

  )انّما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً( -) بروز حقيقت همه چيز1  
  )انّما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً( -) گواهي دادن فرشتگان الهي2  
  )و انّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعملون ما تفعلون( -) بروز حقيقت همه چيز3  
 )و انّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعملون ما تفعلون( -) گواهي دادن فرشتگان الهي4  
  ؟ ستيچ آخرت يبرا پرمحصول يزراعت داشتن طيشرا از يك، ي»مزرعة اآلخرة الدنيا« ينبو ثيحد به توجه با -۳۶

  .باشد يم يكشاورز  آغاز يبرا يسالم بذر كه كين اعمال انجام) 1  
  .است زراعت آفات از مواظبت يمعنا به كه گناهان از كردن توبه) 2  
  .است آخرت محصول كشت يبرا نيزم نيبهتر  كه ،دل درون استعدادها كاشتن )3  
  .است هرز علف از نيزم كردن پاك ۀمنزل به كه اماره نفس و طانيش ۀوسوس از ير يجلوگ) 4  
 اريـاخت و عمل بساط شدن دهيبرچ انگريب نهيگز كدام )... حتّي إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً( فهيشر يۀآ مطابق -۳۷

  باشد؟ يم مرگ از پس يآدم
  )كلّا إنّها كلمة هو قائلها() 2  )و من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون() 1  
  )قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت() 4    )ء أحدهم الموتحتّي إذا جا() 3  
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  دارد؟ يهماهنگ ،شده ذكر آن يپ در كه يا ندهيگو با دوزخ در مطروحه سخنان از كي كدام -۳۸ 5
  ميرج طانيش  شدند يگمراه سبب مان سروران و بزرگان) الف  
  متعال خداوند  ديريگ يم شيپ را گذشته راه همان ،ديبازگرد ايدن به اگر) ب  
  ياله فرشتگان  اوردندين يروشن ليدال شما يبرا امبرانيپ مگر) ج  
  خدا ادي از كننده غافل دوست  ديرفتيپذ مرا زين شما و خواندم فرا را شما فقط من) د  
  ج -) الف4  ج -) ب3  د -) ج2  ب -) الف1  
  گويي دارند و اين مكالمه بيانگر كدام ويژگي برزخ است؟ و فرشتگان قابض ارواح در عالم برزخ با طيبين چه گفت -۳۹

  شعور و آگاهي -خاطر اعمالي كه انجام داديد ) سالم بر شما وارد بهشت شويد، به1  
  وجود حيات -خاطر اعمالي كه انجام داديد ) سالم بر شما وارد بهشت شويد، به2  
  شعور و آگاهي -) سالم بر شما وارد بهشت شويد و جاودانه آنجا بمانيد3  
  وجود حيات -) سالم بر شما وارد بهشت شويد و جاودانه آنجا بمانيد4  
  ست؟يچ »متبوع« و »تابع« بيترت به ،)اليوم نختم علي أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون(ۀ فيشر يۀآ -۴۰

  رانگناهكا يزدگ رتيح -مهلكه از نجات جهت بدكاران دروغ سوگند )1  
  گناهكاران يسرافكندگ - مهلكه از نجات جهت بدكاران دروغ سوگند )2  
  گناهكاران يدگز  يرتح -اتين و اعمال شدن آشكار و اعمال به يدگيرس آغاز) 3  
  گناهكاران يسرافكندگ -اتين و اعمال شدن آشكار و اعمال به يدگيرس آغاز) 4  
  باشد؟ خ درست ميچند مورد از موارد زير در ارتباط با عالم برز -۴۱

  شود. طور كامل قطع نمي الف) با مرگ انسان و ورود وي به عالم برزخ، ارتباط او با دنيا به  
  معناي دريافت تمام و كمال روح و جسم است. ب) توفي به  
  شود. ج) پروندٔه برخي اعمال، پس از مرگ بسته نمي  
  دهد. ي رخ ميد) پايان اين جهان با برزخ همراه است و وقايع بسيار زياد  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  گويند؟ دهند و خطاب به اعضاي بدن خود چه مي العملي نشان مي چه عكس ،بدكاران با مشاهدٔه گواهي اعضاي خويش -۴۲

  دهيد؟ چرا عليه ما شهادت مي -كنند ) انكار مي2  دهيد؟ چرا عليه ما شهادت مي -آيند ) به شگفت مي1  
  دهيد؟ چرا ما را از مهلكه نجات نمي -كنند ) انكار مي4  دهيد؟ مهلكه نجات نمي زا  را ما چرا -آيند شگفت مي ) به 3  
  ترتيب نشان از وجود كدام مطلب مرتبط با عالم برزخ دارد؟ ، به»مقدار فضايل براي ارتباط با بستگان«و » طلب آمرزش« -۴۳

  ارتباط متوفي با خانواده -) بسته نشدن پروندٔه اعمال1  
  ارتباط متوفي با خانواده -ت پاداش خيرات بازماندگان) درياف2  
  شدگان جنگ بدر با كشته سخن گفتن پيامبر  -) بسته نشدن پروندٔه اعمال3  
  شدگان جنگ بدر با كشته سخن گفتن پيامبر  -) دريافت پاداش خيرات بازماندگان4  
شده در معصيت خدا كه جزو مكـذبين رسـتاخيز نيـز  رد و اعتراف افراد غرقدنبال دا به تأخير انداختن توبه تا لحظۀ مرگ، چه عقوبتي را به -۴۴

  باشند، چيست؟ مي
  ما مست و مغرور نعمت بوديم و متجاوز و گناهكار بوديم. -) عذاب اليم1  
  ما مست و مغرور نعمت بوديم و متجاوز و گناهكار بوديم. -) عذاب عظيم2  
  كرديم. م و از محرومان دستگيري نميخواندي ما در دنيا نماز نمي -) عذاب اليم3  
  كرديم. خوانديم و از محرومان دستگيري نمي ما در دنيا نماز نمي -) عذاب عظيم4  
  توان با تدبر در كدام آيه استنباط كرد؟ تواند ثمرٔه زيبايي داشته باشد. اين مفهوم را مي مطلب مهمي است كه مي» چگونه زيستن« -۴۵

  )ها سود بخشد... امروز روزي است كه راستي راستگويان به آن() 2  )قدر... باناني هستند، نويسندگاني گرانگمان براي شما نگه بي() 1  
  )گويد: االن توبه كردم... ها فرا رسد، مي ... و هنگامي كه مرگ يكي از آن() 4  )گردند... دنبال راه فراري مي هاي گناهكار به در اين هنگام، انسان() 3  

  
46- Both my parents believe that true love shows ............... in time of need. 
 1) it 2) itself 3) them 4) themselves 
47- My friend, Saeed, came when I ............... a movie on TV. I ............... him to watch it with me. 
 1) was watching– was inviting 2) watched– invited  
 3) was watching– invited 4) watched– was inviting  
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66  48- Which item is NOT grammatically correct? 
 1) There was a lot of noise outside our apartment because some children played football.  
 2) They were making a lot of money in the computer business so I asked them to have me in.  
 3) While Steve Jobs was attending high school, he worked for electronics businesses in the summer.  
 4) My cousin and I saw a friend of mine when we were having dinner at a restaurant. 
49- I couldn't read or understand even a word of Greek, so I asked him to ............... the letter for me. 
 1) learn 2) publish 3) destroy 4) translate 
50- ............... worrying about what others think of you. What they think isn't important. What is 

important is how you feel about yourself. 
 1) Cut down 2) Get off 3) Take out 4) Give up 
51- Giving homeless people somewhere to stay when the weather is cold is just an immediate help to 

this problem; it doesn't ............... it completely. 
 1) develop 2) solve 3) change 4) quit 
52- The ............... growth of cities can make many different problems. For example, not enough jobs 

and cheap houses for most of the people and a high level of pollution. 
 1) fortunate 2) rapid 3) useful 4) downward 
53- She was surprised by the book's ............... . They sold more than two million copies in less than 

three months. 
 1) detail 2) skill 3) success 4) pattern 
54- If you still don’t know how to do this math problem, you may need to ............... help from your 

teacher. 
 1) divide 2) carry 3) seek 4) choose 
 Cloze Test 

Scientists study the world around us using scientific methods. They do some …(55)… to learn 
about their subjects. There are actually many different …(56)… of scientists. This is because most 
scientists study and become experts in a specific field of science. There are hundreds of scientific 
fields of study. Some scientists are …(57)…, too. For example, Isaac Newton was a scientist when he 
wrote about the theory of gravity, but he also made the first working reflecting telescope. 

 ■ gravity = جاذبه ■ expert = متخصص 
55- 1) reports 2) experiments 3) exercises 4) homework 
56- 1) types 2) signs 3) cradles 4) areas 
57- 1) patients 2) prophets 3) observers 4) inventors  
 Reading Comprehension  

Professor Majid Samii was born on 19 June 1937 in Rasht, Iran and he grew up in a scientific 
family who was originally from Gilan. After finishing his high school education in Iran, he moved 
to Germany and started his medical study at University of Mainz. During his study, he got the 
highest score in the final medical examinations; so, he received the prize of Iranian Science 
Ministry for the best Iranian students in Europe. After graduation from the medical school, he 
started his education in the field of neurosurgery in the University of Mainz in 1970. 

At the age of 33, he started his job as associate professor of Neurosurgical Department at 
university of Mainz. One year later, he became the professor of neurosurgery. In 1977, he became 
the Chairman of Neurosurgical Department in Hannover, Germany. One of the most important 
achievements of professor Samii is teaching more than a thousand neurosurgeons around the 
world. He has published seventeen books related to neurosurgery until today, and some of his 
scientific researches have been published in more than five hundred scientific articles. 

Professor Samii married to Mahshid Samii in 1961 and has two children. His daughter, Amireh 
Samii, studied economy and his son, Professor Amir Samii, is a famous professor of neurosurgery. 

 ■ neurosurgery = راحي مغز و اعصابج  ■ score = نمره 
 ■ graduation = فارغ التحصيلي ■ achievement = دستاورد 
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7 58- Which item is TRUE about Professor Samii according to the passage? 
 1) He has published 70 books and more than 500 scientific articles until today. 
 2) At the age of 33, he became the professor of neurosurgery in Germany. 
 3) He started his job as associate professor at university of Mainz in 1970. 
 4) His daughter is also a famous professor of neurosurgery in Germany. 
59- About which “topic”, there is NOT any information in the passage? 
 1) Professor Samii’s family 2) Professor Samii’s education 
 3) Professor Samii’s friends 4) Professor Samii’s hometown 
60- Which of the following happened to Professor Samii after the age of 38? 
 1) Moving to Germany to study medicine 
 2) His marriage to Mahshid Samii 
 3) Finishing his studies in neurosurgery in Mainz University 
 4) Becoming the Chairman of Neurosurgical Department in Hannover 

  

تابع  -۶۱ f ( ,m) ,( , ) , ( , ) 1 1 2 2   كدام است؟ mتابعي خطي است. مقدار  7
  1 (2-  2 (5  3 (8-  4 (7-  

yدر سهمي  -۶۲ x x  22 8   ، مختصات رأس سهمي كدام است؟3
  1 (( , )0 3  2 (( , )2 3  3 (( , )2 5  4 (( , )3 3   

Fصورت  گراد و فارنهايت به سانتيرابطۀ بين درجۀ دما برحسب  -۶۳ C 
9  ۲۷نماد درجۀ فارنهايت است). دمـاي يـك جسـم  Fاست ( 325

  گراد چند درجه افزايش يافته است؟ درجۀ فارنهايت افزايش يافته است. دماي آن برحسب سانتي
  1 (27  2 (15  3 (25  4 (30  

yمعادلۀ خط تقارن سهمي  -۶۴ (x )  22 3   كدام است؟ 5
  1( x  3  2 (y  3  3 (y  3  4 (x  3   
)از نقطۀ  fتابع خطي  -۶۵ , )2 fعبور كرده و  3 ( )  4 fاست. جواب معادلۀ  1 (x)    كدام است؟ 1

  1 (3  2 (3-  3 (8  4 (8-  

)نقطۀ  -۶۶ ,m)2  رأس سهميy x bx   2   كدام است؟ mاست. مقدار  3
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

yتوابع  -۶۷ x x   2 6 yو  10 x x  2 4 a)در نقطۀ  2 ,b) كنند.  در ناحيۀ اول محورهاي مختصات همديگر را قطع ميa b  كـدام
  است؟

  1 (8  2 (18  3 (22  4 (12  

yاگر سهمي  -۶۸ x ax  22 xدر نقطۀ  3    سهمي، كدام است؟ محور تقارن آنگاهها را قطع كند،  محور طول 2

  1( x  11
2  2 (x  11

4  3 (x  11
8  4 (x  11

6   

  تواند باشد؟ رو است. ضابطۀ اين سهمي كدام مي صورت روبه نمودار يك سهمي به -۶۹

  1 (y x x   2 5 3   

  2 (y x x  2 4 1   

  3 (y x x  2 2 3   

  4 (y x x  2 4 3   
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yعرض رأس دو سهمي  -۷۰  88 (x )   23 yو  4 x x c  2   كدام است؟ cيكسان است. مقدار  4
  1 (4-  2 (8-  3 (8  4 (4  
xاگر  -۷۱ a 3 yباشد، ماكسيمم  120 ax كدام است؟  

  1 (1200  2 (1600  3 (1800  4 (2400  

yبيشترين مقدار تابع  -۷۲ ax x  2 8   كدام است؟ aاست. مقدار  ۱۵برابر  7

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

2   

yصورت  اگر در يك كارگاه تابع درآمد به -۷۳ x x  21 yصورت  و تابع هزينه به 302 x 18 تعـداد كـاال اسـت،  xها  باشد كه در آن 40

  شود؟ ازاي توليد چه تعداد كاال سود اين كارگاه ماكسيمم مي به آنگاه
  1 (32  2 (22  3 (16  4 (12  
fاگر  -۷۴ (x)  ي كه طور بهتابعي خطي باشدf (x) f ( ) x  2 6 f آنگاه، 2 (   كدام است؟ 3(

  1 (16  2 (11  3 (15  4 (9  
تومان باشـد و  x1200آميزي برابر  ازاي هر متر مربع رنگ به كند. اگر دستمزد او آميزي مي متر مربع ديوار را رنگ xيك نقاش در يك روز  -۷۵

ازاي  به عهدٔه او باشد، سود او به تومان هزينۀ لوازم مصرفي ۲۰۰تومان بوده و همچنين متر مربعي  ۳۰۰۰۰وآمد و صرف غذاي روزانه  هزينۀ رفت
  آميزي يك ديوار در يك روز چند تومان خواهد بود؟ متر مربع رنگ ۳۰۰

  1 (120000  2 (180000  3 (210000  4 (212000  

  
  هاي زير است؟ كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ صحيح پرسش -۷۶

  يك از وظايف دولت برطرف خواهد شد؟ واسطۀ كدام به الف) نياز مردم يك كشور به تأمين بهداشت و امنيت  
  ؟نيستكامالً درست  »درآمد جريان چرخشي«هاي زير در مورد نقش دولت در  ب) كدام گروه از گزاره  
  الف) ايجاد و عرضۀ امكانات رفاه جمعي) 1  
كاالها و خدماتي كه دولـت  -ها موظف هستند به دولت ماليات بپردازند. بنگاه -كند. ب) دولت منابع مورد نياز خود را از بازار عوامل توليد دريافت مي    

  شود. ها نيز ارائه مي كند به خانواده توليد مي
  لف) بهبود عملكرد بازارا) 2  
كاالهـا و خـدمات  -شـود. بازار محصـوالت توسـط دولـت تـأمين مي -شود بخشي از درآمد دولت است. ها گرفته مي ب) مالياتي كه از خانوار و بنگاه    

  شود. ها و هم به خانوارها ارائه مي توليدي توسط دولت هم به بنگاه
  الف) ارائۀ كاالي عمومي) 3  
هـاي توليـدي پرداخـت  ماليـات صـرفاً توسـط بنگاه -ها تـأمين شـده اسـت. كند توسط بنگاه دولت از بازار عوامل توليد خريداري مي ب) منابعي كه    

  دولت خريدهايي را از بازار محصوالت كه توسط توليدكنندگان تأمين شده است دارد. -شود. مي
  الف) وضع قوانين و مقررات) 4  
 -شـود. ها به خانوارها ارائه مي كاال و خدمات توليدي توسط بنگاه -هاي توليدي است. محصوالت، بخشي از درآمد بنگاه هاي دولت به بازار ب) پرداخت    

  دهد. هايي را به اين بازار دارد كه بخشي از درآمد خانوار را تشكيل مي دست آوردن منابع توليد، پرداخت دولت در برابر به
  يك از انواع ماليات اشاره دارد؟ كدام ترتيب هر يك از موارد زير به به -۷۷

   .مالياتي كه عالوه بر درآمدزايي، ابزار حمايت از صنايع داخلي است  
   كند. ستاني مضاعف جلوگيري مي كند و از ماليات مالياتي كه شفافيت مالياتي ايجاد مي  
   .خريد بيشتر كاال مساوي با پرداخت بيشتر اين نوع از ماليات است  
    شود. هاي شهرداري درج مي نوع از ماليات در قبضاين  
  هاي خدماتي عوارض گمركي، ماليات بر مصرف، ماليات بر ارزش افزوده، تعرفه) 1  
  هاي گمركي، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف، عوارض خدماتي تعرفه) 2  
  بر مصرف هاي خدماتي، ماليات عوارض خدماتي، ماليات بر ارزش افزوده، تعرفه) 3  
  ي، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف، ماليات بر داراييكمرگعوارض ) 4  
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ه در جـدول، بـدون محاسـبۀ ماليـات بـر ارزش افـزودٔه  شد هاي درج دهد. اگر قيمت جدول زير، مراحل توليد يك كاالي خاص را نشان مي -۷۸ 9
  دٔه هر مرحله باشد:درصد ارزش افزو ۸شده بوده و نرخ اين ماليات  پرداخت

  الف) ماليات پرداختي، در مرحلۀ سوم چقدر خواهد بود؟  
  كننده عرضه خواهد شد؟ ب) محصول نهايي با چه قيمتي به مصرف  
  ج) ارزش افزودٔه مرحلۀ نهايي، چقدر است؟  

  تومان ۴۶,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ اول
  تومان ۵۷,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ دوم

  تومان ۶۴,۵۰۰  رحلۀ سومقيمت محصول در م
  تومان ۸۳,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ چهارم

  تومان 18,500ج)   تومان 89,640ب)   تومان 600الف) ) 1  
  تومان 15,800ج)   تومان 84,640ب)   تومان 1,480الف) ) 2  
  تومان 15,800ج)   تومان 98,460ب)   تومان 600الف) ) 3  
  تومان 18,500) ج  تومان 98,640ب)   تومان 1,480الف) ) 4  
  هاي زير است؟ پرسشصحيح  پاسخهاي كدام گزينه،  عبارت -۷۹

  اي را در بر خواهد داشت؟ محوري چه نتيجه ها پيروي از اقتصاد بازار آزاد و سرمايه الف) از نظر سوسياليست  
  كند؟ ب) دولت چگونه با ايجاد بدهي، بخشي از درآمد ساليانۀ خود را تأمين مي  
  ل قدرتمند با ديگران، كشورها ناگزيرند ميان ............... و ............... دست به انتخابي بهينه بزنند.ج) براي تعام  
  دارها بر اقتصاد و استثمار اقشار ضعيف و محروم الف) تسلط سرمايه) 1  
  يهاي دولت گذاري هاي عمراني و سرمايه ها در طرح ب) قرض گرفتن از مردم و يا شريك ساختن آن    
  هاي جديد هاي موجود، خلق مزيت برداري از مزيت ج) بهره    
  الف) اختالف طبقاتي و دور شدن از مباني عدالت اجتماعي) 2  
  ها هاي اقتصادي و دادن سود به آن ها در طرح ب) استقراض از مردم با شريك ساختن آن    
  پيمان ج) استفاده از منابع داخلي، تجارت با كشورهاي هم    
  داران بر بازار و تضعيف و استثمار اقشار محروم و سرمايه  چيرگي سرمايهالف) ) 3  
  عنوان درآمدي پايدار به صورت بالعوض المللي، به هاي بين ب) قرض گرفتن از سازمان    
  هاي جديد هاي داخلي، ايجاد توانايي و صالحيت گيري از توانايي ج) بهره    
  م خوردن توازن اقتصاديالف) از بين رفتن مالكيت خصوصي و بر ه) 4  
  ب) استقراض از كشورهاي ديگر در ازاي واگذاري برخي از منابع و امتيازات    
  المللي، تحريم و تضعيف رقبا در صورت لزوم هاي بين ج) استفاده از موقعيت    
اي كه براي هر نقشـه از مشـتريان  كند. درآمد وي با توجه به هزينه كشي است كه در دفتر خصوصي خود فعاليت مي نويد يك مهندس نقشه -۸۰

هزار تومان است. دوست نويد به وي پيشنهاد داده است كه براي امور اداري دفتر مثل پاسخ به مشتريان  ۳۵۰كند حدودا ساعتي  دريافت مي
هزار تومـان  ۳۰منشي، آيد. اگر حقوق ساعتي  اما نويد معتقد است خود از پس اين كار برمي ،و تنظيم وقت مراجعه، يك منشي استخدام كند
  باشد، كدام گزينه در مورد نويد صحيح است؟

 هزينۀ پنهاني بپـردازد و ايـنآنكه جويي خواهد كرد بدون  هزار تومان صرفه 30وي با اين كار در هر ساعت چراكه رسد  نظر مي تصميم نويد منطقي به) 1  
  معناي توجه به اصل مزيت نسبي است. به

تر انجام خواهد داد، اگرچه عـدم  صورت تخصصي كارهاي دفتري را بهچراكه تري خواهد بود  مطلق، استخدام منشي رفتار معقول با توجه به اصل مزيت) 2  
  شود. هزار تومان مي 30جويي ساعتي  استخدام وي منجر به صرفه

كشي در كارهاي سادٔه اداري مزيت مطلق  س نقشهعنوان يك مهند به نويدچراكه توجه به اصل مزيت مطلق است  عدممعناي  به عدم استخدام منشي) 3  
  جويي آن بيشتر است. ندارد و هزينۀ فرصت اين انتخاب از منافع صرفه

هـزار  320كشي ارزش بسيار بيشتري دارد، وي با استخدام نكـردن منشـي در واقـع متحمـل  وقت نويد در نقشهآنكه با توجه به اصل مزيت نسبي و ) 4  
  تومان ضرر شده است.
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  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ صحيح پرسش -۸۱  1010
  هايي شد؟ چه نام داشت و منجر به تشكيل چه سازمان »كنفرانس پولي و مالي سازمان ملل«الف)   
  رج تأكيد كنند؟ها از خا وابستگي براي تأمين آن عدميزي باعث شده است تا اقتصاددانان به اهميت خودكفايي در برخي توليدات داخلي و چ چه ب)  
  دهند. ج) عالوه بر از دست دادن درآمد خانوار، بسياري از بيكاران .............. خود را نيز از دست مي  
  كند. ............... مشخص مي يبرا دولت را كسالۀيواقع برنامۀ  در »دولت ۀبودج«د)   
  المللي پول  الف) برتن وودز، بانك جهاني توسعه، صندوق بين) 1  
  جويانۀ برخي كشورها  اي و رفتار سلطه هاي هسته هاي اقتصادي، جنگ ب) تحريم    
  د) مديريت منابع مالي كشور براي پيشرفت و توسعه    ج) بيمۀ بيكاري    
  الف) گات، بانك جهاني رشد و پيشرفت، صندوق جهاني توسعه ) 2  
  يدات محصوالت كشاورزي محيطي و كاهش تول هاي زيست هاي مربوط به انرژي، بحران ب) بحران    
  دست آوردن بيشترين درآمدها از تمامي منابع موجود د) به    سوزي  ج) بيمۀ حوادث و آتش    
  الف) گات، بانك جهاني رشد و پيشرفت، صندوق جهاني توسعه ) 3  
  ب) كمبود منابع در جهان و كاهش چشمگير توليد كاالهاي راهبردي     
  وري كشور ها براي باال بردن بهره د) تخصيص بهينۀ هزينه  ولت هاي رفاهي و خدماتي د ج) يارانه    
  المللي پول  الف) برتن وودز، بانك جهاني توسعه، صندوق بين) 4  
  هاي اخير و رفتار خودخواهانۀ برخي كشورها  هاي اقتصادي قرن ها و تحريم ب) جنگ    
  هاي موجود ه درآمدها با توجه ب د) خرج كردن و صرف هزينه    ج) بيمۀ خدمات درماني     
  ؟نيستصحيح  ،مختلف  هاي اقتصادي هاي زير در مورد نظام يك از گزينه كدام -۸۲

شود اقتصاد كارايي بيشتري داشـته  كنند؛ به اين صورت كه رقابت آزادانه باعث مي طرفداران اقتصاد بازار آزاد از حاكميت عرضه و تقاضا بر بازار دفاع مي) 1  
  .انجام دهدترين دخالت را در اقتصاد  باشد پس دولت بايد كم

كـار و تالشـي كـه  ميـزان بهو  بپردازند ياقتصاد تيفعال به ،يو عقل يشرع نيقوان بر اساسو  ياخالق يافراد آزادند كه در چارچوب ،يدر اقتصاد اسالم) 2  
  كند. نمي مالكيت خصوصي را نفي توان گفت اقتصاد اسالمي مي بنابراين ،مالكيت پيدا كنند ،كنند مي

اي هستند كه حق دارند سـازوكارهاي حـاكم بـر  ها نيروي حيات اقتصادي، ناشي از كار مولد است و از اين رو، كارگران تنها طبقه از نظر سوسياليست) 3  
  ميدان بازي اقتصاد را به اختيار و آگاهي خودشان، تعيين كنند.

مالكيت خصوصي است معتقدند يا بايد احزاب با اين نوع از مالكيت مبـارزه كننـد و يـا دولـت  ها سرچشمۀ همۀ ظلمآنكه ها با تأكيد بر  سوسياليست) 4  
  داران را بگيرد. اندوزي و سرمايه موظف است با تصويب قوانيني جلوي سرمايه

  كدام گزينه، پاسخ صحيح دو پرسش زير است؟ -۸۳
  تجارت است؟ الف) كدام گروه از عوامل زير، از علل نياز كشورها به مبادله و  
  ها يا بيكار شدن برخي كارگرها چه تاثيري بر جايگاه نقطۀ توليد در منحني مرز امكانات توليد دارد؟ ب) بسته شدن كارخانه  
  ها نهاي مختلف تجاري و الزامات ناشي از آ  تر، يكسان نبودن وضعيت اقليمي كشورهاي مختلف، پيمان شده بر كشورهاي ضعيف هاي اعمال تحريم الف)) 1  
  شود نقطۀ توليد زير منحني مرز امكانات توليد باشد. ب) طبيعي است كه در چنين شرايطي وجود منابع بيكار باعث مي    
  ييهوا  و آبو  يمياقل هاي تفاوت ي،فناور  بهي نبودن كشورها از نظر دسترس كساني ،در كشورها دينبودن منابع و عوامل تول كسانالف) ي) 2  
  جا شود. قطۀ توليد از زير منحني به روي منحني مرز امكانات توليد جابهشود ن ب) باعث مي    
دسترسـي بـه برخـي كـاالي پيشـرفته در  عـدمهاي تجاري،  المللي و ايجاد پيمان ، بهبود روابط بينيالف) نياز كشورهاي مختلف به منابع مالي و پول) 3  

  كشورهاي جهان سوم
  شود. ي مرز امكانات توليد باالتر رفته و توليد منابع بيشتر با كارگران موجود ممكن ميب) در چنين شرايطي نقطۀ توليد از منحن    
وهوايي و جغرافيـايي، يكسـان نبـودن كشـورها از نظـر در دسترسـي بـه تكنولـوژي و  هاي توليد، اختالف در شرايط آب الف) تفاوت در عوامل و نهاده) 4  

  هاي نوين فناوري
  د زير منحني مرز امكانات توليد قرار گيرد و به عبارتي توليد كشور موردنظر ناكارا باشد.شود نقطۀ تولي ب) باعث مي    
  در رابطه با بازار كار، كدام گزينه صحيح است؟ -۸۴

ادل بايـد امـا بـراي رسـيدن بـه تعـ ،معناي افزايش تقاضاي نيروي كـار اسـت به باال بودن دستمزد كارگران، منجر به افزايش عرضۀ كار خواهد شد كه) 1  
  دستمزدها كاهش يابد.

تر باشد، نيروي كار نسبت به عرضۀ خدمات خود تمايلي ندارد بـه همـين جهـت كارفرمـا نيـز از پـذيرش كـارگران،  اگر دستمزدها از سطح تعادلي كم) 2  
  كند. خودداري مي

هد آمد كه اين امر همزمان با كمبود تقاضاي نيـروي كـار بـه مـرور وجود خوا به اگر دستمزد كارگران از ميزان دستمزد تعادلي بيشتر باشد، مازاد عرضه) 3  
  منجر به كاهش دستمزد خواهد شد.

كنندگان و تقاضاكنندگان محصوالت، بتوانند  صورتي كه عرضه آيد؛ به دست مي سطح تعادلي در بازار كار، با رسيدن قيمت محصوالت به نقطۀ تعادلي به) 4  
  ند.تمام نيازهاي خود را برطرف ساز 
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 ۲بـه  ۱فعال غير نفر زير پانزده سال سن دارند. اگر نسبت جمعيت فعال به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون نفر است و از اين ميزان  ۱۶۰جمعيت كشوري،  -۸۵ 11
  نفر باشد، نرخ بيكاري چند درصد است؟ ۳۷,۴۸۰,۰۰۰بوده و ميزان جمعيت شاغل 

  درصد 8/5) 4  درصد 6/3) 3  درصد 3/6) 2  درصد 2/4) 1  
  هاي زير است؟ عبارات كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ صحيح پرسش -۸۶

  بسيار پيچيده و يا حتي ناممكن است؟» فقر نسبي«الف) چرا محاسبۀ تعداد افراد در شاخص   
  اند از طريق ............... و ............... با فقر و بيكاري مبارزه كنند. ها موظف ب) دولت  
  بودجۀ دولت تأثير منفي دارد؟ج) بيكاري چگونه بر   
  د) نام ديگر چك در معامالت پول ............... يا ............... است.  
  الف) ممكن است افراد در آماردهي نسبت به وضعيت معيشتي خود صداقت كافي را نداشته باشند.) 1  
  هاي قرض الحسنه ب) ايجاد نهادهاي توانمندسازي، تأسيس صندوق    
  ناچار بايد مبالغي را براي كمك به تغذيه و بيمۀ بيكاري افراد بيكارشده بدهد. بهج) دولت     
  پول  د) اعتباري، شبه    
  گردد. ها و طبقات مختلف برمي ها به وضعيت نسبي گروه يابي افراد به نيازهاي آن هاي دست الف) كافي بودن يا نبودن شاخص) 2  
  فساد هاي توليدي، مبارزه با ب) حمايت از شركت    
  هاي دولتي ايجاد اشتغال كرده و حقوق كاذب بدهد. شود دولت مجبور شود در بخش ج) ميزان باالي بيكاري باعث مي    
  د) تهاتري، شبه پول    
  گيرد و متغير است. الف) چون در فقر نسبي، هميشه تعريف فقر، نسبت به وضعيتي كه ما در آن هستيم صورت مي) 3  
  توليدي، مبارزه با فسادهاي  ب) حمايت از شركت    
  هاي اجتماعي مانند بيمۀ بيكاري كند. كند پول بيشتري صرف برنامه بور ميجج) ميزان باالي بيكاري، دولت را م    
  د) تحريري، ثبتي    
  الف) كشورهاي مختلف، از نظر دسترسي به درآمد و وضعيت توزيع آن در شرايط مختلفي هستند.) 4  
  هاي قرض الحسنه دسازي، تأسيس صندوقب) ايجاد نهادهاي توانمن    
  شود قسمت زيادي از كاالها را خود توليد كند. ها از كار افتاده و دولت مجبور مي ج) در اين شرايط كارخانه    
  د) ثبتي، تحريري    
  يك از انواع بيكاري اشاره دارد؟ از موارد زير به كدام يك هر -۸۷

   هاي موجود در محل زندگي وي نيازمند كارشناس حقوقي هستند. ت، در حالي كه اكثر شركتموختۀ رشتۀ مديريت مالي اسآ ايمان دانش  
   سازي در بهمن ماه، بيكار شده است. هاي ساختمان دليل كاهش پروژه به محمد و حسين كه بنّا هستند  
   ند.خانم حسيني از كار در دفتر حقوقي استعفا داده است تا بتواند دفتر اسناد رسمي تأسيس ك  
   دليل كاهش توليدات و ركود، مجبور شده است تعدادي از متخصصان خود را تعديل كرده و استخدام جديـد  به گستر، شركت فناوري ديجي

  را نيز متوقف كند.
  اي اي، بيكاري ساختاري، بيكاري اصطكاكي، بيكاري دوره بيكاري دوره) 1  
  ، بيكاري اصطكاكياي بيكاري ساختاري، بيكاري فصلي، بيكاري دوره) 2  
  اي، بيكاري ساختاري، بيكاري فصلي، بيكاري ساختاري بيكاري دوره) 3  
  اي بيكاري ساختاري، بيكاري فصلي، بيكاري اصطكاكي، بيكاري دوره) 4  
  ............... با توجه به اطالعات جدول زير: -۸۸

  هاي ديداري الف) ميزان سپرده  
  ب) ميزان شبه پول  
  گي را حساب كنيد.ج) ميزان نقدين  

  واحد ۴,۰۰۰  ها  اسكناس
  واحد ۲,۳۲۰  مسكوكات

  واحد ۸,۶۵۰  انداز (كوتاه و بلندمدت) و ديداري هاي پس مجموع سپرده
  واحد ۲,۳۰۰  هاي بلندمدت سپرده
  واحد ۱,۸۹۰  مدت هاي كوتاه سپرده

  واحد ۶۸۰  ها پول چك
  15,650ج)   واحد 4,190ب)   واحد 4,460) الف) 2  16,560ج)   واحد 4,460ب)   واحد 4,190الف) ) 1  
  15,560ج)   واحد 4,460ب)   واحد 4,190الف) ) 4  16,560ج)   واحد 4,190ب)   واحد 4,460الف) ) 3  
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  هاي پول اشاره دارد؟ يك از نقش هر يك از موارد زير به كدام -۸۹  1212
   دازد.پر افزار، پول مي نيكي براي خريد لوازم طراحي، به مغازٔه فروش نوشت  
   فروشي نوشته شده است. هاي كوچكي در مغازٔه شيريني هاي خشكبار مختلف بر روي برگه  قيمت  
   پردازد. صورت قسطي مي پرداخت داده است و بقيۀ آن را به عنوان پيش به قيمت مبلغي را حسين براي خريد يك گوشي هوشمند گران  
    پردازد. انداز خود مي اتفاقي آسيب ديده است، از پسآقاي حيدري مخارج عمل جراحي چشم فرزندش را كه 
   كند تا بتواند بهترين مورد را انتخاب كند. ها را مقايسه مي هاي مختلف، قيمت آن تاپ خانم فرهادي براي خريد لپ  
  زشهاي آينده، وسيلۀ حفظ ارزش، وسيلۀ سنجش ار  وسيلۀ پرداخت در مبادالت، وسيلۀ سنجش ارزش، وسيلۀ پرداخت) 1  
  هاي آينده، وسيلۀ حفظ ارزش وسيلۀ پرداخت در مبادالت، وسيلۀ سنجش ارزش، وسيلۀ سنجش ارزش، وسيلۀ پرداخت) 2  
  هاي آينده، وسيلۀ حفظ ارزش، وسيلۀ سنجش ارزش وسيلۀ پرداخت در مبادالت، وسيلۀ حفظ ارزش، وسيلۀ پرداخت) 3  
  هاي آينده، وسيلۀ حفظ ارزش، وسيلۀ سنجش ارزش وسيلۀ سنجش ارزش، وسيلۀ سنجش ارزش، وسيلۀ پرداخت) 4  
  هستند؟ نادرستچه تعداد از عبارات زير  -۹۰

  هاي تحريري و الكترونيكي، قدرت اقتصادي كشور است. هاي امروزي اعم از اسكناس، مسكوكات و پول پشتوانۀ پول) الف  
تـا  ، موجب شـدشد مستقل كه باعث افزايش ماليات و درآمد دولت ميها به ايجاد پول  مباالتي صرافان و عالقۀ دولت شكايت مردم از بي) ب  

  .رنديه گبرعهدچاپ و انتشار اسكناس را  ها دولت
ونقل را نيـز  هايي از قبيل دريانوردي و حمل ها شد و فعاليت ملت  انجام معامالت تهاتري، منجر به گسترش تجارت در داخل كشورها و بين) ج  

  رونق بخشيد.
  .خود عاجزند يزندگ يۀاول اجاتياند و از تأمين احت خط فقر مطلق ريز دارند، درآمد در روز دالر ۹/۱ ريكه ز يافراد ،يبانك جهان اريمطابق با مع )د  
صـاد نظـام اقت يدقت، اجزا ، بهثروت مللدر كتاب  شانيصدر است. ا دمحمدباقريس ديشه ،ياسالم مهم نظام اقتصاد پردازان هياز نظر يكي) ه  

  .نموده است حيو تشر ميترس راي اسالم
  بود.نفتا  مانيپ يدر طول مراحل امضا كايمتحده آمر االتيوقت ا جمهور سيرئ نتونيكل لي) بو  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  است؟ نادرست »يشناس سبك و سبك« ٔهدربار نهيگز كدام -۹۱

  .دارد وجود سبك جهان، انسندگينو  و شاعران تعداد به) 1  
  .كرد يبند  طبقه مختلف سبك 8 در را شعر ؛يوناني بزرگ لسوفيف ،ارسطو) 2  
  .نديگو  يم سبك ،رديگ يم كار به شهياند  انيب ٔهنحو در شاعر كه ييها  يژگيو  مجموعه به) 3  
  .است يادب آثار اي اثر كي خاص ٔهويش ،يادب اصطالح در سبك) 4  
  است؟ گرفته صورت حوزه كدام يمبنا بر بهار، يالشعرا ملك شعر يبند ميتقس -۹۲

  يخيتار  -ييا يجغراف) 4  مخاطب - نوع و موضوع) 3  يدانش قلمرو - اثر ٔهدور) 2  نوع و موضوع - ييا يجغراف) 1  
  دارد؟ بهار نثر يبند طبقه از يدرست بيترت نهيگز كدام -۹۳

  يسينو  ساده - ازگشتب - يعراق - يفن نثر - اول يسلجوق و يغزنو - يخراسان) 1  
  معاصر - مشروطه - يادب بازگشت - يهند  - يعراق - يخراسان) 2  
  معاصر - بازگشت - يعراق - انيخوارزمشاه و دوم يسلجوق - اول يسلجوق و يغزنو - يسامان) 3  
  يسينو  ساده - يادب بازگشت - مصنوع نثر - يفن نثر - اول يسلجوق و يغزنو - يسامان) 4  
  است؟ درست يخراسان سبك شعر ٔهدربار هنيگز كدام -۹۴

  .آمد ديپد  عجم عراق در سپس و خراسان در ابتدا اسالم، از بعد يفارس زبان نظم آثار نينخست) 1  
  .خورد يم چشم به آن در يسلجوق سبك يها يژگيو  رايز  ،نهاد نام نينابيب ديبا  را يغزنو ٔهدور سبك) 2  
  .شود يم ميتقس يسلجوق و يغزنو ،يسامان يفرع سبك سه به زمان، حسب بر يخراسان سبك) 3  
  .نديبگو  زين يسامان سبك آن به كه شده باعث انيسامان ۀسلسل زمان در يخراسان سبك آمدن وجود هب) 4  
  ؟ستين يخراسان سبك به مربوط تيب كدام ،يزبان يها يژگيو به توجه با -۹۵

ـــــت ز )1    ـــــت يهس ـــــر نشانس ـــــاك و آب ب خ
 

ــــــش ز  ــــــنش دان ــــــن را م ــــــاك رد مك مغ
 

ـــه) 2 ـــون فاخت ـــد گ ـــوا ش ـــردش ز ه ـــ گ ديخورش
 

ـــــ  ـــــه ۀجام ـــــك خان ـــــه بتب ـــــون فاخت آب گ
 

ــــورت) 3 ــــا ار ص ــــو ب ــــد ت ــــو نباش ــــاش گ مب
 

ــاك  ــر خ ــر ب ــم س ــون را جس ــان چ ــو ج ــت ت راس
 

ـــــبگ )4 ـــــه و ري ـــــويگ ب ـــــر، او يس ـــــدوز ب ب
 

فـــــروز يتـــــيگ فـــــال و اختـــــر كيـــــن بـــــه 
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  دارند؟ اشاره يخراسان شعر يادب يها يژگيو به موارد كدام -۹۶ 13
  .است ينيع و محسوس ساده، ،يعيطب عمدتاً فاتيتوص و گراست واقع شعر) الف  
  باشد. مشاهده مي قابل امروز زبان با سهيمقا در كلمات از يبرخ تلفّظ در تفاوت وجود) ب  
  .شود يم استفاده اعتدال حدّ در يادب يها هيآرا از و است ساده اريبس فيرد و هيقاف) ج  
  .شود يم گرفته بهره يحسّ هيتشب از شتريب ها دهيپد فيوصت در) د  
  د -) ج4  ج -) ب3  د -) الف2  ب -) الف1  
  است؟ شده سروده سبك نيا در نهيگز كدام ،يخراسان سبك يفكر قلمرو يها يژگيو به توجه با -۹۷

ــود )1    ــه ب ــم چ ــه غ ــتمي ك ــاد و ندانس ــه ش هميش
 

اســــت دانيــــم فــــراخ را طــــرب و نشــــاط دلــــم 
 

ـــه بســـوخت) 2 ـــم جانان ـــش دل در غ ـــينه از آت س
 

بســوخت كاشــانه كــه خانــه نيــا  در بــود يآتشــ 
 

ــي) 3 ــر پنجــه م ــا چــون خــودي درافكــن اگ ــي ب كن
 

ــته  ــود شكس ــا خ ــا م ــت م ــد شكس ــه باش ــم چ ؟اي
 

چنــين غمگــين كــه افتــادم بــه دســت روزگــار ايــن )4
 

ــون   ــان همچ ــوه در طوف ــايۀك ــت س ــن اس ــوي م م
 

  است؟ يسلجوق و يغزنو ٔهدور به مربوط ريز آثار از تعداد چه -۹۸
  » نامه سياست - خسرو ناصر ۀسفرنام - التفهيم - المحجوب كشف - تاريخ بلعمي - ابومنصوري ۀشاهنام - نامه قابوس - كيمياي سعادت «  
  1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  
  است؟ متفاوت سجع نوع نهيگز كدام در -۹۹

  .رساند پدر عرض هب حال صورت و ديخرام ب باخترجان و روستا به شكار دشت از شامگاهان،) 1  
  .نهاد آسمان فرق بر يپا و يزد مردان كمر در دست او دولت ظل در كه چنان) 2  
  .باشد او بنان ۀشيپ يباز  دغل و انيب ٔهسخر يغماز  كه يكس با گفتن سر و) 3  
  كف. يز را دادن ازهرچقيمت  حياتي است در شرف، به  و تياهم آنان قوم در كه) 4  
  دارد؟ يكمتر ييايقيموس ارزش ،نهيگز كدام در رفته كار به سجع -۱۰۰

  .يخوار  به يزندگان از به علّت، به مردن كه نخرد دانا ،يرو آب به فروشند اگر اتيح آب) 1  
  .يكن سد امكان قدر به را مخارج راه و يكن خود شنهاديپ را يرو انهيم خود شتيمع امر در) 2  
  .است يروحان فتوح يۀسرما  و يانسان ذات اءياش قتيحق حكمت، ۀملك از بعد كه است علومم و دايپ بلكه) 3  
  .سيخس همان رسد فلك به اگر غبار و است سينف همچنان ،افتد خالب در اگر جوهر) 4  
  ؟ستين عمسجّ يك از ابيات زير كدام -۱۰۱

بــاالي مــن، اي دلبــر رعنــاي مــن اي ســرو خــوش) 1   
 

ــن،  ــواي م ــت حل ــل لب ــده لع ــرا رنجي ــن چ اي؟ از م
 

عمـداً ريختـه ،دم، خـون اسـت شب را ز تيغ صـبح) 2
 

ــه  ــا ريخت ــفق، در طشــت مين ــين خــون ش اينــك بب
 

خانـه و بنيـاد شـد بس كـم زنـي اسـتاد شـد، بـي) 3
 

ــدنام مــا  ــام و ننــگ آزاد شــد، نيــك اســت ايــن ب از ن
 

ــر ســنگ او )4 ــه زي ــد ب ــگ او، آم دســتم چــو از نيرن
 

ــر چهــرٔه گــل  ــدم رنــگ ب ــه در خــون آم او، چــون الل
 

  است؟ كساني ريز ييهجا يالگو با نهيگز كدام -۱۰۲
  »         «  
ـــا شـــانه )1    ـــر ســـر زلفـــت ت صـــفت چنـــگ زدم ب

 

ــــه يگهــــ نده،يگشــــا  عقــــده گــــه  فروشــــم ناف
 

ــو دارد) 2 ــر ت ــواي مه ــويم ه ــر ســر م ــه ه ــس ك ز ب
 

ــي  ــنم نم ــر كي ــه خنج ــري ب ــر ب ــر س ــو گ ــرم ز ت ب
 

خوريـد دم در پاي گل چـون بـا حريفـان مـي صبح) 3
 

ــــد  ــــاد آوري ــــارون ي ــــدي ن ــــر بلن ــــبالن را ب بل
 

به يـك پيمانـه بـا سـاقي چنـان بسـتيم پيمـان را )4
 

ـــا هســـتيم بشناســـيم از كـــافر مســـلمان را  كـــه ت
 

  است؟ درست نهيگز كدام يعروض خط و اركان يبند ميتقس -۱۰۳
  يم نا گم يُ/  يد رن يه زَ/  مد ءا تنگ بِ/  رت شُه اَز دل: يگمنام و يد رن يزه آمد، تنگ به شهرت از دل) 1  
  يت مس گام هن/  ام دِ يد اَز/  ود رَ يم ن/  ين خو كِ اش: يمست هنگام ام دهيد  از رود يم نيخون اشك) 2  
  دا خُ بِ/  شي دا خُ نور/  شد كُ بِ هد/  كا بِ چُ تا: خدا به شيخدا  نور بكشد بكاهد چو تا) 3  
  شد كِ نيچ در/  نيچ شِ قا نق/  نم صَ ياِ يش/  نق تُ چُن گر: كشد نيچ در نيچ نّقاش صنم، يا ينقش تو چون گر) 4  
  است؟ نادرست آن برابر در مصراع كدام ييهجا عيتقط -۱۰۴
 :خروشان يايدر  تو شانيپر  يمو يا) 1             
: فراق شد نير يش كرد يدورنگ من با دلت تا) 2                 
: يآمد  خوش ايدن شب نيآخر  به دل يا) 3               
: رديگ يم ازهيخم را غنچه خلقت روز نينخست) 4              
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  است؟ نادرست نهيگز كدام مقابل يعروضخط  -۱۰۵  1414
  نم/  شا/  رف/  بَ/ ن جا/  كِ/  جت/  حا/  چِ/  غ/  يت/  بِ/  را/  مَ:  برافشانم جان كه حاجت چه غيت به مرا) 1  
  جات/  نِ/  اَز/  دِ/  سو/  ءا/  تُ/  فِ/  زل/  گان/ تِ/  بس/  دل:  نجات از آسوده تو زلف دلبستگان) 2  
  عشق  /نِ  /اي  /پا  /يب  /رِ / بح/  رَز / نا/  كِ/  بر/  مد/  اي/  نَ/  كس: عشق انيپا  يب بحر از كنار بر امدين كس) 3  
  نَند/  وَ/  يش/  مِ/  گر/  سر/  تُ/  قِ/  عش/  تِ/  دس/  زِ/  ير /  شه: اند ونيش سرگرم تو عشق دست ز يشهر ) 4  
  باشند؟ تيب كي دهندٔه تشكيل توانند يم مصراع دو كدام -۱۰۶
  اوست يرو از فروغ كي عالم دو هر) الف  
  باز ديگو كه الند نيخون حال) ب  
  يچنبر غم ز كرد مرا پشت) ج  
  يبود مرغيس اگر دانشيم ز) د  
  مياندر حبس به دو هر كنون چه گر) ه  
  ج -) د4  ه -) ج3  ب -) الف2  د -) ب1  
  كند؟ يم كامل يدرست هب را ريز شعر يخال يجا نهيگز كدام ،ييهجا يالگو به توجه با -۱۰۷

يـن دل سـالخورده مـنشاهد ............... تويي، و ا   
 

ــي  ــواه م ــو گ ــر ت ــاله را ب ــق هزارس ــد عش كن
 

  رو بايز ) 4  يسرمد ) 3  شهر نيا ) 2  ابر پشت) 1  
  شوند؟ يم دهيد اتياب كدام در بيترت به مفاهيم زير -۱۰۸
  »يناسپاس از زيپره - عاشق فرد نداشتن شيآسا - يشياند عاقبت - ستم و ظلم مذمّت «  
ــف)    ــر ال ــه آنكــس ه ــش يد ك ــروز نق ــد ام دي

 

ــــد  ــــه توان ــــردا ب ــــت يف ــــ دول ديرس
 

نعمت آن راست زيـاده كـه همـه شـكر بـودب) 
 

يكفرانــ همــه كــه نعمــت در از يا نــه تــو 
 

اگر به ملـك رسـيدي جفـا مكـن بـه كسـيج) 
 

كنـد، سـتم اسـت كه آنچه كاخ تـو را خـاك مـي 
 

ــق در د) ــگر يعاش ــوز ز نباشــد زي ســاز و س
 

ـــتاده  ـــو ام اس ـــمع چ ـــان ش ـــمآت ز مترس ش
 

  

  الف -ب -ج -) د4  ب -د -الف -) ج3  د -ب -الف -) ج2  ب -ج -د -) الف1  
  ؟دارند مشترك يمفهوم تيب دو كدام -۱۰۹
را قـــال و ميننگـــر را بـــرون مـــا الـــف)   

 

ــــــا  ــــــر را درون م ــــــال و ميبنگ را ح
 

تمام مردم اگـر چشمشـان بـه ظـاهر توسـتب) 
 

ــاه  ــن نگ ــه م ــاك دل ب ــاهر جــان و پ توســت ط
 

يولــ ،وصــل هــوس در ام آراســته ظــاهرج) 
 

ــر شــانيپر مــن  ــم از ت ــه آن ــو ك ــ ت ــدار يم يپن
 

گويند ابـري تيـره در پيراهنـي اسـت خلق مي د)
 

گوينـد، شـايد شـاعرم شايد ايشـان راسـت مـي 
 

  د -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ب -) الف1  
  است؟ تر متناسب زير تيب با نهيگز كدام مفهوم -۱۱۰

همــه، بســود و بريخــتيكــي نمانــد كنــون زان    
 

چــه نحــس بــود! همانــا كــه نحــس كيــوان بــود 
 

  

را تـــو آورم دســـت هبـــ لـــهيح بـــه نشـــد يحتـــ )1   
 

ــــبا   ــــول دي ــــرد قب ــــه ك ــــدّر يروز  ك اســــت مق
 

ـــگ از) 2 ـــار چن ـــ يكســـ روزگ ســـتين بينصـــ يب
 

ـــــهيد   ـــــه يا وان ـــــه گرفت ـــــف ب ـــــهيتاز  ك يا ان
 

ــــا) 3 ــــ ره ــــد ينم ــــا  كن ــــار در اميّ ــــنش كن م
 

ـــه  ـــود داد ك ـــتان خ ـــه مبس ـــه ب ـــنش از بوس ده
 

ــا صــد برابــر پــس گرفــت ،حــرف منّــت نيســت )4 امّ
 

بـــود افـــزوده مـــا بـــه يز يـــچ اگـــر ايـــدن گـــردش 
 

  
  ؟نيستها و تحقيقات جديد دربارٔه تاريخ ايران باستان  كدام گزينه، از نتايج و دستاوردهاي كاوش -۱۱۱

  پادشاهي اشكاني و كيانيهاي  ) شناخت بهتر و بيشتر سلسله1  
 بندي جديد از تاريخ ايران دورٔه باستان ) ارائۀ تقسيم2  
 هاي ساير ملل شده به موزه ) انتقال بخشي از آثار تاريخي كشف3  
 ها ) وجود تمدني نسبتاً پيشرفته در ايران پيش از مهاجرت آريايي4  
  يك از منابع تحقيق در تاريخ ايران باستان است؟ انده، جزو كدامم  جاي هاي نقش رستم كه از زمان ساسانيان به نوشته سنگ -۱۱۲
  هاي تاريخي ) مكان4  ) منابع نوشتاري3  هاي انساني ساخته ) دست2  ) منابع غيرنوشتاري1  
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  ها بود؟ هاي آن يك از خصوصيات و عادت دهندٔه كدام نگاري ايرانيان در عهد باستان، نشان ضعف تاريخ -۱۱۳ 15
 ) حفظ سينه به سينۀ مطالب2    باطات فرهنگي) فقدان ارت1  
 ) توجه به آثار ديني و مذهبي4  اهميت شمردن تاريخ از سوي ايرانيان ) كم3  
  شود، كدام است؟ هاي بيستون كه در حقيقت نوعي گزارش تاريخي محسوب مي نوشته ها و سنگ برجسته موضوع نقش -۱۱۴
 هاي خشايارشا و نبرد با يونانيان ) وصف لشكركشي2  ل) شرح دوران فرمانروايي كورش بزرگ و فتح باب1  
 ها ) وقايع دوران آغازين حكومت داريوش و سركوب شورش4  دست كمبوجيه، جانشين كورش ) چگونگي فتح مصر به3  
  يك از نواحي زير است؟ ترين نشانه و آثاري كه از حضور انسان در ايران تاكنون كشف شده، مربوط به كدام كهن -۱۱۵
  ) مرودشت4  ) چغاگالن3  ) كنارصندل2  بستر كشف رود) 1  
  منزلۀ كدام امر است؟ اقدام به كشت گياهاني مانند جو و گندم و اهلي نمودن حيوانات از سوي مردمان عهد باستان، به -۱۱۶
 ) ورود زنان به عرصۀ توليد خوراك در كنار مردان2  ) آغاز روستانشيني و توليد ظروف سفالي از سوي انسان1  
 جانشيني و توليد خوراك ) ورود از دورٔه شكار به دورٔه يك4  ) آغاز شهرنشيني و ورود به دورٔه توليد خوراك و كشاورزي3  
  دليل حمالت پياپي فرمانروايان سومري و اكدي به فالت ايران و سرزمين ايالميان كدام است؟ -۱۱۷
 حكومت مركزي ايالم و تقسيم آن ) از بين بردن2  هاي داخلي سومر ) دخالت ايالميان در سياست1  
 ) نابودي اتحاد و يكپارچگي ميان حاكمان ايالمي4  ) دستيابي به منابع طبيعي و معدني فالت ايران3  
  هاي همسايۀ خويش از ميان رفت؟ يك از سلسله ها فرمانروايي، توسط كدام حكومت ايالم پس از قرن -۱۱۸
  ان) سومري4  ) اكديان3  ) بابليان2  ) آشوريان1  
  هاي تمدني ايالم است؟ يك از جنبه طبقه بنا شده، مربوط به كدام معبد چغازنبيل در نزديكي شهر شوش كه با چند -۱۱۹
 ) رونق شهرسازي و شهرنشيني2    ) ارتباط با ساير جوامع مثل هند1  
 ) پيشرفت و رونق هنر و معماري4    ) اعتقاد به خداي اينشوشيناك3  
  ير مربوط به حكومت ماد در ايران باستان است؟چند مورد از موارد ز -۱۲۰
  الف) مادها با همراهي حكومت بابل عليه آشور متحد شدند و به حاكميت ايشان پايان دادند.  
  ب) ديااكو نخستين پادشاه ماد هگمتانه را بنا نهاد و مركز حكومتي خود قرار داد.  
  دست كورش، حكومت ماد برافتاد. ج) با فتح هگمتانه به  
  د) در دوران آستياگ كه مانند پدرش هوخشتر لياقت و درايت نداشت، سلسلۀ ماد از بين رفت.  
  تحقيقات جديد تاريخي، ماد نخستين حكومت آريايي ايران عهد باستان است. بر اساس) ه  
  ) دو مورد4  ) چهار مورد3  ) سه مورد2  ) پنج مورد1  
  خامنشيان به قارٔه آفريقا گسترش يافت؟هاي زير، قلمرو ه يك از سرزمين با فتح كدام -۱۲۱
  ) ليدي4  ) آسياي صغير3  ) مصر2  ) بابل1  
  شده، جدول زير را كه مربوط به روند فروپاشي حكومت هخامنشي است، كامل كنيد: هاي داده توجه به عبارت ترتيب با به -۱۲۲
  الف) شورش كورش كوچك در آسياي صغير با همراهي مزدوران يوناني  
  ديده و تشنۀ قتل و غارت سكندر با سپاهي بسيار قوي، آموزشب) حملۀ ا  
  عام افراد خاندان سلطنتي و مدعيان شاهي توسط اردشير سوم ج) قتل  

۱..................... (  
  خارج شدن مصر از سيطرٔه هخامنشيان

۲.................... (  

۳.................. (  
  غانقتل داريوش سوم در نزديكي شهر دام

  ج -3ب،  -2الف،  -1) 4  الف -3ج،  -2ب،  -1) 3  ب -3الف،  -2ج،  -1) 2  ب -3ج،  -2الف،  -1) 1  
  ترتيب زماني كدام است؟ هاي سلسلۀ اشكانيان به پايتخت -۱۲۳
 تيسفون -صددروازه -) انطاكيه4  قوچان -تيسفون -) نسا3  تيسفون -قوچان -) انطاكيه2  تيسفون -صددروازه -) نسا1  
  يكي از عوامل اصلي اختالف و نزاع ميان حكومت ايران و روم در دوران ساسانيان كدام است؟ -۱۲۴
 ) دستيابي روميان به مرزهاي غربي و تيسفون2  ) سلطۀ ايران بر مناطق آسياي صغير1  
 ها هاي تجاري و تسلط بر آن ) كنترل راه4  ويژه ارمنستان ) تسلط بر برخي سرحدات به3  
  انجاميد كدام است؟ و مشكالت اساسي حكومت ساساني كه به بركناري و قتل پادشاه مياز مسائل  -۱۲۵
 ) نارضايتي تودٔه مردم از دولت ساساني2    ) كاهش توان اقتصادي حكومت1  
  ) همكاري بزرگان دولت با روميان4    ) دشمني ميان بزرگان و پادشاهان3  
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1616    
  گيرد؟ ها صورت مي ترتيب در كدام بخش ان بهمصرف آب در اير -۱۲۶
 صنايع و معادن  -كشاورزي -) مصارف شهري و روستايي2  مصارف شهري و روستايي -صنايع و معادن -) كشاورزي1  
 صنايع و معادن -مصارف شهري و روستايي -) كشاورزي4  مصارف شهري و روستايي -كشاورزي -) صنايع و معادن3  
  ؟نيستتأثير موقعيت جغرافيايي آن  وهواي ايران، تحت بر آبكدام عامل مؤثر  -۱۲۷
 ) قرار گرفتن در كمربند پرفشار جنب حاره2    ) عرض جغرافيايي1  
 ها ) جهت كوهستان4    ) فاصله از منابع رطوبتي3  
  كند؟ درستي بيان مي وهواي شهركرد را به كدام گزينه ويژگي آب -۱۲۸
 ميانگين دما در آن پايين است.) 2    ) رطوبت نسبتاً بااليي دارد.1  
 ) تبخير و تعرق زيادي دارد.4  ) از پوشش گياهي غني برخوردار است.3  
  كدام گزينه در ارتباط با بحران ريزگردها درست است؟ -۱۲۹
 جايي هواي سرد است. صعود و جابه عدم) علت به وجود آمدن آن 1  
 شود. ي) اين پديده بيشتر در شهرهاي بزرگ و صنعتي ايجاد م2  
 هاي زاگرس شده است. ) بحران ريزگردها موجب آسيب رساندن به جنگل3  
 شود. شود هواي سرد و سنگين در مجاورت زمين ساكن مي ) در شرايطي كه اين پديده ايجاد مي4  
  ترين قنات ايران در ............... قرار دارد. قديمي -۱۳۰
 ضوي) خراسان ر 4  ) يزد3  ) كرمان2  ) خراسان جنوبي1  
  كند؟ كدام گزينه دليل كمتر بودن مقدار آب رودهاي شرق كشور را نسبت به غرب آن بيان مي -۱۳۱
 شود. زا بيشتر از سمت غرب كشور وارد مي هاي هوايي باران ) توده2  ) بيشتر نواحي مرتفع در غرب ايران قرار گرفته است.1  
 ) اختالف شديد دماي نواحي شرقي ايران بر كم شدن آب رودها مؤثر است.4  افتد. ) تبخير آب در نواحي شرقي كشور بيشتر اتفاق مي3  
  شود؟ در چه صورت يك كانون آبگير فصلي محسوب مي -۱۳۲
  متر بارش داشته باشد. ميلي 500) كمتر از 1  
 هاي گرم سال حفظ كند. ) ذخيرٔه برف خود را تا ابتداي ماه2  
 اطق گرم و خشك شكل گرفته باشد.هاي نزديك من هاي كوهستان دليل بارش ) به3  
 ماه از سال بارندگي داشته باشد. 8) كمتر از 4  
  هاي آبريز داخلي ايران در كدام گزينه نام برده شده است؟ حوضه -۱۳۳
  فارس و درياي عمان  ) حوضۀ آبريز شرق ايران و حوضۀ آبريز خليج2  ) حوضۀ آبريز فالت مركزي حوضۀ آبريز درياي خزر 1  
  ) حوضۀ آبريز فالت مركزي ايران و حوضۀ آبريز درياچۀ اروميه4  فارس و درياي عمان و حوضۀ آبريز قره قوم  آبريز خليج ) حوضۀ3  
  شده روي نقشه مطابقت دارد؟ كدام گزينه با رودهاي مشخص -۱۳۴

  اترك -ارس -سفيدرود -اورال -) ولگا1  

 ارس -كورا -هراز -ولگا -) اورال2  

  ارس -اترك -يدرودسف -اورال -) ولگا3  

 اترك  -گرگان -هراز -ولگا -) اورال4  

  ؟شود نميكنندٔه امكان ساخت و توسعۀ بدون محدوديت بنادر در درياي عمان محسوب  كدام گزينه از جمله موارد فراهم -۱۳۵
 ) عمق مناسب دريا2  هاي آزاد جهان ) دسترسي به همۀ آب1  
 ) جنس ساحل4  ديهاي دريانور  نياز به آبراه و كانال عدم) 3  
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  محل زندگي هريك از موجودات نام برده شده كدام دريا يا درياچه است؟ -۱۳۶ 17
  »ماهيان خاوياري -پرندگان مهاجر -ميگو -فك«  
 عمان  -اروميه -فارس خليج -فارس ) خليج2    فارس خليج -اروميه -عمان -) خزر1  
 خزر  -خزر -فارس خليج -) خزر4  فارس خليج -خزر -فارس خليج -) اروميه3  
  كشتيراني ايران ............... نام دارد. قابل فارس ............... و تنها رود ين جزيرٔه خليجتر بزرگ -۱۳۷
 كرخه -) قشم4  كرخه -) كيش3  كارون -) قشم2  كارون -) كيش1  
  بيانگر كدام موضوع است؟رو  تصوير روبه -۱۳۸

 اي آزاده ) اهميت درياي عمان در ارتباط با آب1  

  ) استراتژيك بودن تنگۀ هرمز2  

 ) تأثير استخراج و حمل نفت بر آلودگي درياها 3  

 ترين رود ايران  ) طوالني4  

  هاي دائمي ايران مغايرت دارد؟ كدام گزينه با ويژگي درياچه -۱۳۹
 اند. ها داراي آب شيرين ) تمام آن2  ) اغلب در نيمۀ غربي كشور قرار دارند.1  
 دليل سرماي ناشي از ارتفاع اغلب يخ بسته است. ها به ) بعضي از آن4  پربارش وسعت بيشتري دارند.) در فصول 3  
  گيرند؟ ها قرار مي ترتيب از نظر زماني در كدام گروه از درياچه هاي نام برده شده به هريك از درياچه -۱۴۰
  »جازموريان -نيريز -هامون  -مهارلو -مسيله -فامور -زريبار«  
 دائمي  -دائمي -فصلي -فصلي -دائمي -دائمي -) دائمي2  فصلي -فصلي -فصلي -دائمي -فصلي -فصلي -) فصلي1  
 دائمي  -دائمي -دائمي -فصلي -دائمي -فصلي -) فصلي4  فصلي -فصلي -فصلي -دائمي -فصلي -دائمي -) دائمي3  

  
  ت زير مرتبط است؟درستي با عبارا ترتيب كدام گزينه به به -۱۴۱
  كند. اي دارد كه يك معمار، آن را در قالب در و ديوار بنا مي هر خانه نقشه ■  
توانيم هر از چند گاهي كه هوس كرديم  اش اين است كه نمي گيريم، هزينه امنيتي كه ما از آن برخورداريم و در خيابان مورد هجوم قرار نمي ■  

  به ديگران حمله كنيم.
  بياموزند. را قواعدش بايد گويند مي سخن زبان آن با كه مردمي و دارد اي پيچيده قواعد و دستور كنند، مي صحبت آن با جامعه يك دممر كه زباني ■  
 -شـود پـذير مـي آزادي ما تنها بـا وجـود نظـم اجتمـاعي امكـان -گيرد ها يا بايدها و نبايدها شكل مي ها و محدوديت جهان اجتماعي در قالب فرصت) 1  

  اند. ها دو روي يك سكه ها و محدوديت تفرص
هـاي  در طول تاريخ عدالت اجتماعي يكـي از آرمـان -هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت افراد پابرجاست، پيامدهاي آن نيز باقي است) 2  

  كنند. ها فراهم مي هاي جديدي براي انسان يتها و ظرف افق هركدام ها از يكديگر مستقل هستند و ها و محدوديت فرصت -اصيل انساني بوده است
هاي اصـيل انسـاني  در طول تاريخ عدالت اجتماعي يكي از آرمان -گيرد ها يا بايدها و نبايدها شكل مي ها و محدوديت جهان اجتماعي در قالب فرصت) 3  

  كنند. ها فراهم مي ي جديدي براي انسانها ها و ظرفيت افق هركدام ها از يكديگر مستقل هستند و ها و محدوديت فرصت -بوده است
آزادي مـا تنهـا بـا وجـود نظـم اجتمـاعي  -هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي آن نيز باقي است) 4  

  اند. ها دو روي يك سكه ها و محدوديت فرصت -شود پذير مي امكان
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد. نادرستترتيب درست يا  به -۱۴۲
  منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس يعني جهان غرب سيصد سال اخير است. ■  
  اي نوين است. جهان اجتماعي جديد، نيازمند پيدايش و گسترش آگاهي و اراده ■  
  شوند. صورت حقوق و تكاليف افراد ظاهر مي ها به ها و محدوديت فرصت ■  
  دهند. سازند يا تغيير مي جهان اجتماعي را مي پردازند و هرگونه كه بخواهند ني با آگاهي و ارادٔه خود به كنش اجتماعي ميافراد انسا ■  
  نادرست -نادرست -درست -درست) 2    درست -درست -درست -نادرست) 1  
  درست -نادرست -نادرست -درست) 4  نادرست -درست -درست -نادرست) 3  
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  عبارت مصداق كدام فرهنگ است؟ترتيب هر  به -۱۴۳  1818
  شود. هاي اين جهاني بشر دارد، پذيرفته مي شود يا در محدودٔه منافعي كه براي خواسته در اين فرهنگ، جهان ديگر انكار مي ■  
  محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. ■  
  گونه معنا، هدف و غايتي ندارد. طبيعت هيچ ■  
  سازد. وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي با طبيعت، امكان بهرهبا طرد دانش ابزاري متناظر  ■  
  اساطيري -سكوالر -اساطيري -دنيوي) 2  دنيوي -اساطيري -دنيوي -دنيوي) 1  
  اساطيري -سكوالر -دنيوي -اساطيري) 4  دنيوي -دنيوي -اساطيري -اساطيري) 3  
  كند؟ هاي جهان متجدد از نظر وبر اشاره مي و محدوديت ها يك از فرصت از عبارات زير به كدام هركدام -۱۴۴
  بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي، همانند بيماري، زلزله و سيل قدرت پيش ■  
  كند. هاي عاطفي و اخالقي تنگ مي هاي انساني، مانند كنش عرصه را بر ساير كنش ■  
  در اختيار و كنترل بشرند.جهان صرفاً از موجودات خامي ساخته شده است كه همه  ■  
  هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا كنش -طرد عناصر معنوي و مقدس -عقالنيت ذاتي) 1  
  طرد عناصر معنوي و مقدس -عقالنيت ذاتي -گسترش عقالنيت ابزاري) 2  
  هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا كنش -گسترش عقالنيت ابزاري -عقالنيت ذاتي) 3  
  طرد عناصر معنوي و مقدس -هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا كنش -ريگسترش عقالنيت ابزا ) 4  
  ترتيب كدام گزينه با عبارات زير مرتبط است؟ به -۱۴۵
  بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري ■  
  هاي فراتجربي روش ■  
  زوال عقالنيت ذاتي ■  
  قفس آهنين ■  
  ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان -ها و ارزشاز دست رفتن دانش اهداف  -عقالني و وحياني -گسترش دانش وسايل) 1  
  ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان -گسترش دانش وسايل -عقالني و وحياني -ها از دست رفتن دانش اهداف و ارزش) 2  
  ها از دست رفتن دانش اهداف و ارزش -ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان -حسي و عقالني -وسايل شگسترش دان) 3  
  ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان -گسترش دانش وسايل -حسي و عقالني -ها از دست رفتن دانش اهداف و ارزش) 4  
  ترتيب پيامد عبارات زير چيست؟ به -۱۴۶
  جوامع حقايق را نشناسند و به آن ايمان نياورند و مطابق آن عمل نكنند. ■  
  گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي متغيرند.اند؛ ولي از جهت قرار  حقايق هرچند ثابت ■  
  هاي حقيقي ايمان به عقايد و ارزش ■  
هـا را بـه قلمـرو آرمـاني  عقايد و ارزش -شود حق و باطل بر مدار بينش و گرايش افراد، دچار تغيير مي -گسستن از حق و گام برداشتن به سوي باطل) 1  

  كنند. خود وارد مي
ها را به قلمرو حقيقـي  عقايد و ارزش -شود حق و باطل بر مدار بينش و گرايش افراد، دچار تغيير مي -به آن وجود دارد امكان قبول حق و عمل نكردن) 2  

  كنند. خود وارد مي
  كنند. مي ها را به قلمرو آرماني خود وارد عقايد و ارزش -امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد -گسستن از حق و گام برداشتن به سوي باطل) 3  
  كنند. ها را به قلمرو آرماني خود وارد مي عقايد و ارزش - امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد - امكان قبول حق و عمل نكردن به آن وجود دارد )4  
  چيست؟ دو ويژگي اصلي قلمرو آرماني جهان اجتماعي در كدام گزينه آمده است؟ و منظور از نظام معيار جهان اجتماعي -۱۴۷
 قلمرو واقعي جهان اجتماعي  -ها را در عمل ناديده بگيرند ممكن است برخي از آن -دانند ها را الزم مي رعايت آنمردم يك جامعه ) 1  
 قلمرو آرماني جهان اجتماعي -كنند داري مي جانبها  مردم يك جامعه از آن -دانند ها را الزم مي رعايت آنمردم يك جامعه ) 2  
 قلمرو واقعي جهان اجتماعي -دانند ها را الزم مي رعايت آنمردم يك جامعه  -يي است كه وارد حيطۀ عمل مردم شده استها  ) ارزش3  
  قلمرو آرماني جهان اجتماعي -ها را در عمل ناديده بگيرند ممكن است برخي از آن -كنند داري مي جانبها  مردم يك جامعه از آن) 4  
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۴۸
 بر چه اساسي است؟ هاي هر جهان اجتماعي واقعيتارزيابي  ■  
 ه چيست؟ميان قلمرو واقعي و آرماني جامع هفاصلعلت افزايش  ■  
  نتيجۀ محدود كردن علم به دانش تجربي در جهان اجتماعي چيست؟ ■  
 گيري علوم اجتماعي در اينگونه جوامع  كلش عدم -ها توسط اعضاي جهان اجتماعي عمل نامطابق با آرمان -) سازگاري با فطرت انساني1  
 ها حق يا باطل بودن عقايد و آرمان ناتواني از سخن گفتن دربارٔه -ها توسط اعضاي جهان اجتماعي عمل نامطابق با آرمان -هاي اجتماعي ) آرمان2  
   ها حق يا باطل بودن عقايد و آرمان تواني از سخن گفتن دربارٔهنا  - معتبر ندانستن علوم مبتني بر عقل و وحي در جهان اجتماعي - سازگاري با فطرت انساني )3  
  گيري علوم اجتماعي در اينگونه جوامع شكل عدم -معتبر ندانستن علوم مبتني بر عقل و وحي در جهان اجتماعي -هاي اجتماعي ) آرمان4  
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داننـد،  كنند و عقل و وحي را نيز روش علمـي نمـي ي محدود ميكدام گزينه عبارات درستي در ارتباط با جوامعي كه علم را به دانش تجرب -۱۴۹ 19
  آورده است؟

هـايي  هـاي اجتمـاعي، پديـده عقايد و ارزشها  در نگاه آن -ها را بشناسيم هاي اجتماعي و تاريخي آن ها و پيامد توانيم بودن يا نبودن ارزش ما فقط مي) 1  
هاي خـود واقعيـت جهـان اجتمـاعي را رقـم بزننـد  اگر جوامع مطابق با آرمان -آيند اني پديد ميهستند كه صرفاً در قلمرو آرماني يا واقعي جوامع انس

 هاي اجتماعي سخن بگويند. ها و ارزش توانند از حق و باطل بودن آرمان مي
 -شـود علم متناسب با آن شناخته مي با يه از جهان اجتماعيال حق و باطل بودن هر  -ها سخن بگويند توانند از حق يا باطل بودن عقايد و آرمان نمي) 2  

 . ها راهي نداريم براي داوري دربارٔه درست و غلط بودن يا حق و باطل بودن آناز منظر اين جوامع 
براي جوامع  از منظر اين -آيند هايي هستند كه صرفاً در قلمرو آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي هاي اجتماعي، پديده عقايد و ارزشها  ) در نگاه آن3  

هاي اجتمـاعي و تـاريخي  ها و پيامد توانيم بودن يا نبودن ارزش ما فقط مي -ها راهي نداريم داوري دربارٔه درست و غلط بودن يا حق و باطل بودن آن
 . ها را بشناسيم آن

هـا  توانند از حق يا باطل بودن عقايـد و آرمـان نمي -ها راهي نداريم براي داوري دربارٔه درست و غلط بودن يا حق و باطل بودن آن) از منظر اين جوامع 4  
هاي اجتمـاعي  ها و ارزش توانند از حق و باطل بودن آرمان هاي خود واقعيت جهان اجتماعي را رقم بزنند مي اگر جوامع مطابق با آرمان -سخن بگويند
  سخن بگويند.

شناسان به چه دليل است؟ و ممكـن بـودن داوري علمـي  مان در نگاه جامعهها در مقايسه با فرهنگ خود اشتباه بودن ارزيابي ساير فرهنگ -۱۵۰
  ها به چه معناست؟ فرهنگ

معيارهـاي حـق ارزيـابي  بر اساسي ديگر را ها توانيم فرهنگ خودمان و فرهنگ ما مي -زيرا هر رسم و سنتي درون فرهنگ خود معنا و كاركردي دارد) 1  
 . ارهاي حق و يا دوري از آن را مشخص كنيمكنيم و ميزان نزديكي هر فرهنگي به معي

بـر ي ديگـر را هـا توانيم فرهنگ خودمـان و فرهنـگ ما مي -ها وجود ندارد ) به اين دليل كه معيار و ابزار مشخصي براي ارزيابي و مقايسۀ دقيق فرهنگ2  
 . از آن را مشخص كنيممعيارهاي حق ارزيابي كنيم و ميزان نزديكي هر فرهنگي به معيارهاي حق و يا دوري  اساس

ها بر محـور قلمـرو آرمـاني و قلمـرو واقعـي  ارزيابي فرهنگ -ها وجود ندارد ) به اين دليل كه معيار و ابزار مشخصي براي ارزيابي و مقايسۀ دقيق فرهنگ3  
 هاي اجتماعي و مشخص كردن ميزان انطباق قلمرو واقعي با قلمرو آرماني جهان اجتماعي جهان

هاي اجتماعي و مشـخص  ها بر محور قلمرو آرماني و قلمرو واقعي جهان ارزيابي فرهنگ -سم و سنتي درون فرهنگ خود معنا و كاركردي داردزيرا هر ر ) 4  
  كردن ميزان انطباق قلمرو واقعي با قلمرو آرماني جهان اجتماعي

  هاي هويتي زير از چه نوعي هستند: ترتيب مشخص كنيد هريك از ويژگي به -۱۵۱
 غبانبا ■  
 پوش خوش ■  
 پرسپوليسي ■  
  ارديبهشتي ■  
 ثابت -اجتماعي -فردي -) انتسابي2  انتسابي -اكتسابي -اكتسابي -) ثابت1  
  اجتماعي -اكتسابي -متغير -) فردي4    فردي -متغير -فردي -) اكتسابي3  
  كند؟ تأثير كدام جهان بر جهان ديگر را ذكر مي ،مشخص كنيد هريك از عبارات زير -۱۵۲
 كند. صبر مي حوصله و كم بيشتر دردهاي عضالني انسان را كم ■  
 دهد. ها را افزايش مي هاي معنوي و اعتقاد و شوق به زيارت عتبات توان زائران در تحمل سختي ارزش ■  
  توجه به حيا، افرادي باحيا به جامعه تحويل نخواهند داد. هاي بي طبيعي است كه فرهنگ ■  
 جهان نفساني بر جهان اجتماعي  -جهان نفساني بر جهان طبيعي -طبيعي ) جهان نفساني بر جهان1  
 جهان نفساني بر جهان اجتماعي -جهان طبيعي بر جهان نفساني -) جهان طبيعي بر جهان نفساني2  
 جهان اجتماعي بر جهان نفساني  -جهان طبيعي بر جهان نفساني -) جهان نفساني بر جهان طبيعي3  
  جهان اجتماعي بر جهان نفساني -جهان نفساني بر جهان طبيعي -هان نفساني) جهان طبيعي بر ج4  
  گيرد؟ بر چه اساسي شكل مي هويت اجتماعي هر فردو  هويت هر جهان اجتماعيترتيب  به -۱۵۳
 هويت آگاهانه و اكتسابي هر فرد درون جهان اجتماعي -ن جهان اجتماعيالي كها و ارزش ها اساس عقايد، آرمان) بر 1  
 جهان اجتماعي  يها عقايد و ارزش -ي جهان اجتماعيقواعد، هنجارها و نمادها) بر مبناي سامان پيدا كردن با 2  
 جهان اجتماعي يها عقايد و ارزش -ن جهان اجتماعيالي كها و ارزش ها اساس عقايد، آرمان) بر 3  
  هويت آگاهانه و اكتسابي هر فرد درون جهان اجتماعي -عيي جهان اجتماقواعد، هنجارها و نمادها) بر مبناي سامان پيدا كردن با 4  
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  كدام گزينه توضيح مناسبي براي عبارت زير آورده است؟ -۱۵۴  2020
ي ها و ارزش ها قي سازگار است كه در ارتباط با آرمانالي رواني و اخها جهاني خود، با آن دسته از ويژگي جهان متجدد به تناسب رويكرد اين«  

  » و... اندوزي طلبي، مال گرايي، رفاه تجمل :يرند، ماننددنيوي آن شكل گ
آورد و  قي و رواني افراد سازگار است و زمينۀ پيدايش و رشد همان هويت را فراهم ميال هر جهان اجتماعي بنا به هويت خود، با نوع خاصي از هويت اخ) 1  

 . كند امكان پيدايش و رشد انواع ديگر را تضعيف مي
تواند با هويـت دنيـوي  قي و الهي انسان نيز نميال قي معنوي ناسازگار است، هويت اخال هويت فرهنگي جهان متجدد با هويت رواني و اخ همانگونه كه) 2  

 . جهان متجدد سازگاري داشته باشد
اسـت كـه هـر اي  آن به گونه يها كند. نگاه دنيوي جهان متجدد و ارزش هويت خود، با طبيعت و بدن آدمي تعامل مي بر اساسهر جهان اجتماعي ) 3  

 . داند دخل و تصرفي را در طبيعت مجاز مي
ماهنـگ ) در هر جهان اجتماعي ارتباط و تعاملي بين ابعاد مختلف جهان اجتماعي وجود دارد و اين ابعاد در گذر زمان بيشـتر و بيشـتر بـا يكـديگر ه4  

  شوند. مي
شود نتيجه گرفت؟ و وجه اشتراك فالسفه و روانشناسان و پيامبران الهـي  چه اتفاقي ميامكان خطا و اشتباه داشتن در شناخت هويت را از  -۱۵۵

  در ارتباط با هويت چيست؟
 سخن گفتن در ارتباط با ابعاد الهي و هويت فردي و اجتماعي هويت انسان -هاي موجود دربارٔه هويت ) به نتيجه نرسيدن در گاهي از اوقات با نظريه1  
  از هويت واقعي خود ها غفلت و فراموشي انسانداشتن نظريه در ارتباط با  -هاي موجود دربارٔه هويت در گاهي از اوقات با نظريه ) به نتيجه نرسيدن2  
  از هويت واقعي خود ها غفلت و فراموشي انسانداشتن نظريه در ارتباط با  -وجود نظريات متفاوت دربارٔه هويت) 3  
  سخن گفتن در ارتباط با ابعاد الهي و هويت فردي و اجتماعي هويت انسان -وجود نظريات متفاوت دربارٔه هويت) 4  

  
به چه نوع استداللي اشـاره » دليل مشابهت تسرّي حكم به«و » هاي تصادفي انتخاب نمونه«، »گيري با استفاده از قانون كلي نتيجه«ترتيب  به -۱۵۶

 كنند؟ مي
  استنتاج بهترين تبيين -استقراي تمثيلي -) استقراي تعميمي1  
  استقراي تمثيلي -استنتاج بهترين تبيين -) استقراي تعميمي2  
 استقراي تعميمي  -استقراي تمثيلي -) استدالل قياسي3  
  استقراي تمثيلي  -استقراي تعميمي -) استدالل قياسي4  
  هستند؟» قضيه«كدام جمالت  -۱۵۷
  رويد ب) هر شاخه بنفشه كز زمين مي  تن با اوستالف) شرف دست همين بس كه نوش  
  د) تا تواني دلي بدست آور    باشد ج) دل شكستن هنر نمي  
  ) الف و ب 4  ) الف و ج3  ) ب و ج2  ) ج و د1  
  ترتيب چيست؟ به» بعضي الف ب است«متناقض، عكس مستوي و متداخل  -۱۵۸
  هر الف ب است -هر ب الف است -) هيچ الف ب نيست1  
 هر الف ب است -بعضي ب الف است -الف ب نيست ) هيچ2  
 بعضي الف ب نيست -هر ب الف است -) بعضي الف ب نيست3  
  بعضي الف ب نيست -بعضي ب الف است -) بعضي الف ب نيست4  
  ؟ايم نشدهزده  در كدام استدالل، احتماالً دچار مغالطۀ تعميم شتاب -۱۵۹
 نالد. ام كه كارگر آنجاست هميشه مي اند؛ چون پسرخاله ان آن معترض) كارگران اين كارخانه به عملكرد كارفرماي1  
  بال و دو پا هستند. ايم داراي دو بال و دو پا بوده است، پس تمام كبوترها داراي دو ) هر كبوتري كه تا به حال مشاهده كرده2  
  روند. آموزان علوم تجربي، براي پزشكي به اين رشته مي ) چند تا از دوستانم براي قبولي در پزشكي به رشتۀ تجربي رفتند، پس همۀ دانش3  
 اي خيلي گران است. هاي زنجيره اي رفتم و ديدم كه قيمت آن خيلي گران بود؛ بنابراين كاالهاي فروشگاه ) براي خريد يخچال به يك فروشگاه زنجيره4  
ترين و  مناسـب». د، اما امـروز ظهـر شـده و هنـوز نيامـده اسـتكر اش را باز مي روي منزل ما هميشه صبح زود مغازه صاحب مغازٔه روبه« -۱۶۰

  ترين راه براي كشف سبب بسته بودن مغازه چيست؟ متداول
  رو. هاي بررسي شده به مغازٔه روبه ) استفاده از استدالل استقرايي و تعميم نمونه1  
 ن.و حذف احتماالت اشتباه و رسيدن به بهترين تبيي چندين احتمال مختلف) بررسي 2  
  جوار كه به آن شباهت دارند. هاي هم ) استفاده از استقراي تمثيلي و مقايسۀ اين مغازه با مغازه3  
 ».اي كه بسته است، صاحبش مبتال به بيماري است مغازه«) استفاده از استدالل قياسي و اين مقدمه كه 4  
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه قضيۀ حملي  -۱۶۱ 21
  ، همان موجبه بودن و سالبه بودن است.»فيت قضيهكي«) مقصود از 1  
  شوند. عنوان رابطه و نسبت در نظر گرفته مي ) تنها افعال ربطي به2  
  ) موضوع، همان نهاد و محمول، همان مسند در ادبيات است.3  
  شوند. ) جمالتي كه افعال غيرربطي دارند قضيه محسوب نمي4  
  اند؟ شخصيهدر كدام گزينه هر دو عبارت، قضيۀ  -۱۶۲
  كتاب منطق شش نقطه دارد -) زادگاه تمدن بشر آسياست1  
  ريزد رودخانه به درياي آزاد مي -) برج ميالد، در تهران قرار دارد2  
 گذار فلسفۀ اسالمي، فارابي است بنيان -تر است ) طال از نقره گران3  
  اين ليوان آب از دست مينا افتاد -آموز در كالس هست ) يك دانش4  
  كدام عبارت دربارٔه دامنۀ مصاديق در قضاياي حملي درست است؟ -۱۶۳
  كند. ) سور قضيه نوع مصاديق موردنظر موضوع را مشخص مي1  
  كند. ) سور قضيه دامنۀ مصاديق موضوع و محمول را مشخص مي2  
 كند. كلي و جزئي بودن قضيۀ محصوره را مشخص مي ،) سور قضيه3  
 .كند يه و قضيۀ محصوره تقسيم مي) سور قضيه آن را به قضيۀ شخص4  
  توان گفت ... باشد، دربارٔه عكس مستوي آن مي» هيچ الف ب نيست«اي  با فرض اينكه تداخل قضيه -۱۶۴
  است.» بعضي ب الف است) «2    است.» هيچ ب الف نيست) «1  
  الصدق ندارد. ) عكس الزم4    است.» بعضي ب الف نيست) «3  
  است؟» ايهام انعكاس«كدام گزينه فاقد مغالطۀ  -۱۶۵
  آموز نيستند. آموزان در كالس حاضر نيستند، پس بعضي از حاضرين در كالس دانش ) بعضي دانش1  
  آموز علوم انساني است. با منطق آشناست دانش هركسآموز علوم انساني با منطق آشناست، پس  ) هر دانش2  
 آموزي از اين كالس نيست. يك از اعضاي شوراي دانش هيچ آموزي نيست، پس ) حتي يك نفر از اين كالس عضو شوراي دانش3  
 آموز مدرسۀ ماست. اند، پس هر معترضي به برنامۀ امتحاني دانش آموزان مدرسۀ ما به برنامۀ امتحان نهايي معترض ) بعضي از دانش4  
  پوشي رخ داده است؟ چشم قابل در كدام عبارت مغالطۀ استثناي -۱۶۶
  نشين شهر ما، اكثريت مردم شهر مسلمان هستند. جز منطقۀ مسيحي  ) به1  
  اند. آموزان تمرين منطق خود را جواب داده هايم، ساير دانش دو نفر از همكالسي ) به غير از2  
 هايش را به فروش رسانده است. باف، همۀ قالي ) اين مغازه به دليل تغيير شغل، به غير از چند قالي دست3  
  تي شنيدم دبير منطق به شهر ديگري رفته است، با دبيران همۀ دروس عكس يادگاري گرفتم.) در پايان سال تحصيلي، وق4  
  تري است؟ كدام استدالل، استقراي تمثيلي قوي -۱۶۷
  باشد. طور كه نور خورشيد از خودش است، نور ماه نيز از خودش مي ) ماه مانند خورشيد نوراني است؛ پس همان1  
 كند. كند، آبغوره هم غذا را خوشمزه مي نارنج غذا را خوشمزه مي طور كه آب  رش است؛ پس هماننارنج ت ) آبغوره مانند آب 2  
  ماند. دهنده نيز در نهايت چيزي نمي شود، براي قرض طور كه از شيشۀ عطر كم مي ) قرض دادن مانند انتشار بوي عطر است؛ همان3  
  شود. حسين قهرمان كشوري شد، حسن نيز در مسابقات كشوري قهرمان ميگير است؛ همانطور كه  ) حسن مانند برادرش حسين، كشتي4  
  ترتيب مستلزم صدق و مستلزم كذب كدام قضيه است؟ به» بعضي الف ب است«كذب قضيۀ  -۱۶۸
  بعضي الف ب نيست -) بعضي ب الف است2  هر ب الف است -) هيچ الف ب نيست1  
 هيچ ب الف نيست -نيست) بعضي ب الف 4  بعضي ب الف است -) هر الف ب است3  
  دست آورد؟ به توان نميصادق باشد، با استفاده از احكام قضايا صدق و كذب كدام قضيه را » اند همۀ مدادهاي من سياه«اگر قضيۀ  -۱۶۹
  اند. ) بعضي مدادهاي من سياه2    ها مداد من نيستند. ) بعضي سياه1  
 ها مداد من نيستند. يك از سياه ) هيچ4  ) بعضي مدادهاي من سياه نيستند.3  
  ، با فرض داشتن موضوع و محمول يكسان، چه نسبتي دارند؟»سالبۀ جزئيه«با متداخل يك قضيۀ » موجبۀ كليه«نقيض متضاد يك قضيۀ  -۱۷۰
  ) متداخل متناقض4  ) تناقض3  ) تداخل2  ) تضاد1  

  
  

 

 



سال تحصیلی
۰۰-۰۱

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۶
ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز نشدا

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

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

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
۹ 

  مهم: تذکرهای

  

 روز در دو، گزینـه ۷ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  دد.گر  برگزار می ۱۴۰۰ اسفند ۲۰ جمعه

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

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

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

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

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

 کامـل صـورت به ۶ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با

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

  منایید. پیگیری خود شهر
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 دهم پایۀ آموزان دانش ویژۀ )۰۰- ۰۱( سال ضمن های آزمون علمی هیئت اسامی
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
  مسئولین درس: 

 محسن ابراهیم تهرانی - الدین محیافشین 

 حسین کیا  محسن ابراهیم تهرانی

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

  مسئولین درس: 
 محمدحسین حقیقت -زاده رمضانی صادقمحمد

جواهر فرحات  کیارش پورمهدی بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور 

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

 مهراد بصیری - اکبر آخوندی علی

 علی فضلیخانی محبوبه ابتسام  عباس شبسرتی 

|.............................................. زابن انگلییس
  مسئولین درس: 

 الهی زیار عینما - احسان حیدری

 طلب  ندا باران حسین سخایی 
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

 ایامن اردستانی  امیدرضا پورحسینی

 ایامن اردستانی|........... گروه تجریب

 مهران موحدی|.......... گروه انساین
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|.............................................................. فیزیک
  مسئولین درس: 

 منصور داوودوندی - فرد حمید فدایی

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 عبدالّلهییاسر مسئول درس: 

 الله صادقی

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیدرس:  مسئول

 دانا منصوره رئیس پور بتول خواجه

ــ گروه ــ ــ ــ ــ ــیانساـن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی

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

 شهیدی سجاد علی میرزاعلی 

|............................................................... اتریـخ
 بمانی فاطمه درس: مسئول

 علیرضا کاهیدوند

|............................................................ جغرافیا
 بمانی فاطمه درس: مسئول

 الناز گنجکار

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|...............................................................منطق 
 سعید رحیمیان - حمید سودیان طهرانیمسئولین درس: 

 زاده فاطمه سادات رشیف
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۶ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
 

 
  ۱فارسي  ۱۰تا  ۸هاي  درس * دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱

  : از عبارتند ها آن درست يعانم همراه به اند شده يمعن نادرست كه يكلمات  
  يفراموش:  انينس/ انيسپاه: جنود/  ركانهيز:  رندانه/  شانيپر:  مشوّش/  يستگيشا:  تياهل/  اسب ٔهدهند هيكرا:  يكارمُ  
  ۱فارسي  ۱۱و  ۱۰هاي  درس * دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲

  .است شده يمعن »كسان« اشتباه به كه ،خواند يمآيات قران را به آواز  كه است »يسك« نيبنابرا ،است مفرد اي واژه »يقرمُ«  
  ۱فارسي  ۱۱و  ۱۰هاي  درس * كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳

  .است »وقاحت« واژه نيا درست صورت است؛ نادرست »وقاهت« ٔهواژ »ج« عبارت در  
  .دارد ييامال غلط »وحشت« ٔهواژ زين »د« عبارت در  
  ۱فارسي  ۱۱تا  ۸هاي  درس * دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۴

  :هستند نادرست كه هايي واژه حيصح صورت  
  يخوار و حقارت  
  حمام مسلخ  
  غرَض و قصد  
  اسلحه قنداق  
  ۱ سيفار ۱۰ و ۸ هاي درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵

  :ها نهيگز يبررس  
 ،)شبه وجه( بودن بدن در ،)به مشبّه( روح ،)هيتشب ادات( مانند )/شبه وجه( بودن راست ،)مشبّه( ي ،)به مشبّه( سرو ،)هيتشب ادات( چو :۱ گزينۀ  

  ركن  ۸ )مشبّه( »ي«
 جسـتن ،)به مشـبّه( ريـت ،)هيتشـب ادات( چـون )/شـبه وجـه( بودن دهيخم ،)هيتشب ادات( صفت ،)به مشبّه( كمان ،)مشبّه( قامت :۲ گزينۀ  

  ركن  ۸ )مشبّه( اري ،)شبه وجه(
 يابـرو ،)هيتشـب ادات( سان به ،)مشبّه( پشت )/شبه وجه( بودن درهم و شانيپر ،)به مشبّه( اري زلف ،)هيتشب ادات( چو ،)مشبّه( كار :۳ گزينۀ  

  ركن  ۸ )شبه وجه( بودن رخمپُ ،)به مشبّه( دلدار
 غنچه ،)شبه وجه( گذاشتن صورت يرو دست و دنيكش خجالت )/به مشبّه و مشبّه( نيشكر ٔهخند ):اي واژه درون تشبيه( شكرخنده :۴ گزينۀ  

  ركن  ۵ )هيتشب ادات( آسا ،)به مشبّه(
  ۱ فارسي جامع ادبي هاي آرايه * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶

  :۴ ۀنيگز ساسا بر اتياب يۀآرا يبررس  
  خوشايند و زيبا -۲ فرهاد معشوقۀ -۱ دارد: ايهام »شيرين« الف)  
  .دارد صيتشخ سرخ، گل كردن شرم ب)  
  .است نشدن قائل ارزش از هيكنا فروختن يجو به را يكس اي يزيچ ج)  
  .است شهر مردم از مجاز »شهر« د)  
 كـار به »شهر مردم« يمعن در و ستين خود يقيحق يمعن در »شهر« تيب آن در زيرا ،ندارد صيتشخ شهر، بودن خواه كين ،»د« تيب در :توجه  

  .است رفته
  ۱ فارسي جامع ادبي هاي آرايه * استدالل :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  كجاست آن، :تكرار /شكربار و تلخ :تضاد :۱ ۀنيگز  
  شدن عاشق از هيكنا :شدن كار از دل :هيكنا /لب از تعارهاس :لعل :استعاره :۲ ۀنيگز  
  عشرت شدن تلخ :يزيآم حس /كار و بار :جناس :۳ ۀنيگز  
  ۱ فارسي ۱۱ درس * كاربرد :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸

  :شود يم دهيد يبالغ ٔهويش ،۲ ۀنيگز اول مصراع در  
  است؟ قدر تو وجود با را يسه سرو كدام  قدر تو وجود با راست يسه سرو كدام  
  .است آمده مرتّب ها نهيگز ريسا در جمالت ياجزا  
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  ۱ فارسي ۹ درس * كاربرد :حيطه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹
 ۴ ۀنـيگز در رفتـه كـار بـه »واو« دو هـر كه يحال در .است »ربط واو« نيبنابرا كند؛ يم مرتبط هم به را جمله دو »واو« ۳ و ۲ ،۱ يها نهيگز در  

  :است نكرده وصل هم به را جمالت رايز ،است »عطف«
 »واو« زيـن نجايا در كه دينبي يم . ]ننديد و ملك دشمن[ علم يب زاهد و حلم يب پادشاه .)اند شده وصل هم به اسم دو( هستند نيد و مُلك دشمن كس دو  

  :است عطف ديايب ها آن نيب »واو« اگر باز ،باشند گسترده گروه دو هرچقدر كه ديباش داشته هتوجّ .را جمله دو نه ،است كرده وصل هم به را گروه دو
  عطف »واو«  .كرد نخواهم فراموش را باغ دار وهيم سرسبز درختان و كوهستان پاك يهوا  
  :هستند ربط ها»واو« نيبنابرا و است گرفته صورت فعل حذف ۳ و ۱ يها نهيگز در :هتوجّ  
  .]است[ واجب يشكر ينعمت هر بر و است ... :۱ ۀنيگز  
  ].دآي يبرنم[ مفلسان با سلطان و دآي يبرنم ... :۳ ۀنيگز  
  ۱ فارسي ۱۰ درس * كاربرد :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰

  :است دوم مصراع در هم آن و است رفته كار به وابسته ۀجمل كي ،۱ ۀنيگز در  
  ).وابسته ۀجمل( كرد يتوان نظر -)ساز وابسته ونديپ( تا -)هسته ۀجمل( بنشان ره غبار  
  .است ساز هيپا هم ونديپ اول، مصراع در »يول«  
  :است رفته كار به وابسته ۀجمل دو آن تبع به و ساز وابسته ونديپ دو ها، نهيگز ريسا در  

 دوم ساز وابسته پيوند اول ساز وابسته پيوند  گزينه

 )از كه :كز( كه پرس دردمندان ز نداني، خويش قدر تو اگر (محذوف): اگر  ۲

 تا  بيت) (ابتداي چون  ۳

 كه رايز  گر  ۴

  ۱ فارسي ۸ درس * استدالل :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱
  .است »آن اوضاع يدگرگون و ايدن يداريناپا« ،۴ و ۳ ،۱ يها نهيگز و سؤال تيب مشترك مفهوم  
  .است »آن از كردن گذر و ايدن به نبستن دل« ،۲ ۀنيگز مفهوم  
  ۱ فارسي ۱۰ درس * استدالل :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲

 »ه -د -ب« اتياب .است »كردن سكوت و گذاشتن دست يرو دست يتوضع از شدن خارج زين و تالش به هيتوص« سؤال صورت يرباع مفهوم  
 ،»الـف« بيت مفهوم .كنند يم دعوت انفعال و سكوت تيوضع از خروج به را خود مخاطب و اند پرداخته مفهوم نيهم به مختلف هاي انيب با زين

  .است شيخو اهيس و بد بخت از تيشكا ،»ج« بيت مفهوم و است عاشق يرناپذي حتينص
  ۱ فارسي ۱۰ درس * استدالل :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳

 و ظـاهر نظـر از تـو و هستند واريد يرو نقش همانند تو برابر در نيريسا :دگوي يم شاعر .است گرانيد بر معشوق يبرتر از خنس ۲ ۀنيگز در  
 حيتـرج بـه مخاطب دادن هتوجّ و است »يمعن و باطن به كردن هتوجّ به هيتوص« ها نهيگز ريسا مشترك مفهوم اما ،يدار يبرتر ها آن بر باطن
  .است صورت بر يمعن

  ۱ فارسي ۱۱ درس * استدالل :حيطه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴
 لحظـۀ تـا شاعر ۳ بيت در اما است، شده تكرار ۴ و ۲ ،۱ ابيات در مفهوم اين كه است »مرگ از پس حتي عشق جاودانگي« سؤال بيت مفهوم  

  است. عاشق مرگ
  ۱ فارسي ۱۱ درس * داللاست :حيطه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵

  .است ديجاو ٔهزند شود، كشته عشق راه در  كه  يكس :اتياب ريسا مشترك مفهوم  
  .)اوست گرفتن جان باعث عاشق، كنار در معشوق نفس( معشوق ييحايمس نفس :۳ تيب مفهوم  

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵درس  * کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶

: راهنامیی می   )/ ۱)/ األعشاب الطّّبّیة: گیاهان دارویـی (رد گزینـۀ ۴)/ هذه الحیوانات: این حیوانات (رد گزینۀ ۴و  ۱های  کنند (رد گزینه تَدلُّ
  است. فاعل آن در نظر گرفته شده» العلامء«به اشتباه  ۳است که در گزینۀ » هذه الحیوانات«، »تدّل «فاعل فعل 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷
ترجمـه نشـده اسـت/  ۳در گزینۀ » هذا األمر)/ «۱خورد (رد گزینۀ  )/ ال یََتحرَّک: تکان منی۳و  ۱های  پرست (رد گزینه رأس الحرباء: رس آفتاب  

  )۳و  ۲ی ها کند (رد گزینه زده می یَُحیِّر: شگفت
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸

  )/ شـعبهم: ملّـت خـود ۴)/ یُداِفعوا: دفـاع کننـد (رد گزینـۀ ۲شوند (رد گزینۀ  )/ یَنَبِعثون: فرستاده می۲جنود القائد: رسبازاِن رهرب (رد گزینۀ   
  )۴و  ۳های  دشمنانشان (رد گزینه )/ أعدائهم:۴و  ۳های  (رد گزینه
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹
   کنـد مـی)/ تُعـوِّض: جـربان ۲و  ۱هـای  هایش (رد گزینه )/ دروسها: درس۳و  ۲های  تواند (رد گزینه ر: منیقدِ )/ ال تَ ۲ي: خواهرم (رد گزینۀ أخت  

 )۳)/ الظَّالم: تاریکی (رد گزینۀ ۲و  ۱های  شود (رد گزینه )/ تَبُعُد: دور می۳)/ بعد شهٍر: بعد از یک ماه (رد گزینۀ ۲و  ۱های  (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵درس *  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰

  »کنید؟ را فراموش می دهید و خودتان آیا مردم را به نیکی فرمان می«ترجمۀ درست:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵درس *  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کند! ای است که در آب و بیابان زندگی می ) پرنده۱  
  .)معناستهمین به » ّي: بیابانی، خشکیبَرّ «شود! (کامالً درست است،  ) صفتی است برای مکانی که در آن، آب یا علف (گیاه) یافت منی۲  
  ) او کسی است که نیکی کردن به دیگران را دوست دارد!۳  
  رویم! ) جایی است که در تابستان برای اسرتاحت به آن (جا) می۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  استدالل: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  »دانا، بهرت از دوستِی نادان است!دشمنِی «ترجمۀ صورت سؤال:   
  ها به چنین مفهومی اشاره ندارند. نیز همچون صورت سؤال به دوستی کردن با مردم دانا اشاره دارد، اّما سایر گزینه ۲عبارت گزینۀ   
 ترجمۀ منت:  

آمـوز صـدای  اد! زمانی که ایـن دانـشد آموزان در کالس هندسه خوابید و (در حالی که) معلّم درس می در روزی از روزها یکی از دانش«
ای را که معلّم، آن را روی تخته نوشته بود، نوشت و گامن کرد که آن، یک تکلیف از تکالیف هفتۀ  رسعت برخاست و مسئله زنگ را شنید، به

ب دسـت پیـدا کـرد! در هفتـۀ آینده است! به خانه بازگشت و شب و روز حل کردن آن را آغاز کرد؛ زیرا آن، سخت بود! اّما در پایان به جوا
حّل نوشـته بـود! هرگـاه بگـوییم  قابل های غیر عنوان یکی از مسئله آینده معلّم پاسخ درست او را دید و بسیار تعّجب کرد! معلّم مسئله را به

  »توانیم! توانیم و هرگاه برای حّل مشکالت هّمت کنیم، حتامً می توانم، منی منی
  کاربرد: حیطه*  متوسط: ؤالس مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  آموزان نوشته است! ) معلّم یک مترین برای حل کردن برای دانش۱  
  ) معلّم بعد از اینکه هندسه درس داد، اندکی خوابید!۲  
  آموز توانست تا به مسئله پاسخ دهد! ) دانش۳  
  ها را در روز نوشت و شب خوابید! آموز، متام تکلیف ) دانش۴  
   کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  »وقت مسئله را در کالس نوشت؟ آموز چه دانش«ترجمۀ عبارت سؤال:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) در آغاز درس!۲    ) بعد از پایان زنگ درسی!۱  
  ) پیش از خواب در اتاقش!۴    سوی معلّم رفت! ) زمانی که به۳  
   کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال خصاتمش ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵

  »آموز به مسئله چگونه بود؟ پاسخ دانش«ترجمۀ عبارت سؤال:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) فقط بخشی از پاسخ را نوشت!۲  صورت نادرست پاسخ داد! ) به مسئله به۱  
  صورت درست بود! ) پاسخش به۴    ) هرگز نتوانست پاسخ دهد!۳  
   کاربرد: حیطه*  دشوار: ؤالس مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  نیز مفعول آن نیست.» املعلِّم«است و » تَفعیل«مضارع باب » یُدرِّس«  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

و » نَـذکُر«، »أعـرِف«هـای  تیـب مفعـول بـرای فعـلتر  بـه» ک«و » اللـه«، »أستاذةً «ها  در این گزینه مفعول نیامده است، ولی در سایر گزینه  
  هستند.» أرَشدَ «

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵   درس*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  است.» یَذَهب«جمع مذکّر سامل است که فاعِل فعل » الغّواصون«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مثّنی مذکّر ) شاعراِن کبیراِن ۱  
  »یَأکُل«جمع سامل مؤنّث و مفعول فعل  مفرد مؤنّث/ الحسنات  ) الّنار ۲  
  جمع مکّرس و مبتدأ ) األطفال ۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹
م«در این گزینه      خرب آن است. » کثیرٌ «مبتدا و » تقدُّ
  ها:  سایر گزینه بررسی  
  فعل امر است، پس جمله، فعلّیه است.» إحَرتِم) «۲  
  آمده است.» سرَنِجع«شود، پس جمله، فعلّیه است؛ زیرا  را برداریم، جمله ناقص منی» بعد أسبوعین«) اگر ۳  
  آمده، پس جمله، فعلّیه است.» ال یََتأثَّر«ادات پرسشی است که بعد از آن، فعل » لِمَ ) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵  درس*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴سخ: گزینۀ پا -۳۰

ر«فاعل فعل » صدیق«در این گزینه      آمده، پس موصوف است. » الحنون«است که بعد از آن، صفت » یُحذِّ
  ها فاعل که موصوف هم باشد، نیامده است. در سایر گزینه  

  
  ۱دين و زندگي  ۸درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ خ: گزينۀپاس -۳۱

 بـودن مسـرور علـت .مسـرورند بـزرگ يرستگار نيا از و ابندي يم خود يبرا را خدا يخشنود مقام به دنيرس يعني بهشت، نعمت نيباالتر  
  .است يسالمت يسرا يعني م،دارالسال آنان يبرا بهشت و باشد يم خداوند يخشنود مقام به دنيرس ،انيبهشت

  ۱دين و زندگي  ۷درس *  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۳۲
   شود. اي است كه خود عمل و حقيقت آن را دربردارد، از اين رو تمامي اعمال انسان در قيامت حاضر مي گونه نامۀ عمل انسان به  
   شوند و در پيشگاه خـدا  شود، با اين صدا همۀ مردگان زنده مي ها آغاز مي چيد و حيات مجدد انسانپي بار ديگر بانگ سهمناكي در عالم مي

  شوند. حاضر مي
  ۱دين و زندگي  ۸درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۳

  )دانند. جا مي ي! فرشتگان نيز درخواست آنان را بيگويند بل مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ آنان مي(گويند:  فرشتگان مي  
  ۱دين و زندگي  ۷درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۴

و  )دهيـد. دانند آنچه را كه انجام مـي قدر، مي گمان براي شما نگهباناني هستند، نويسندگاني گران و انّ عليكم لحافظين ...، بي(آيات شريفۀ   
گويد و پاهايشان  هايشان با ما سخن مي نهيم و دست اليوم نختم علي افواههم و تكلّمنا ايديهم و تشهد ارجلهم ...، امروز بر دهانشان مهر مي(

  گويند. از مرحلۀ دوم قيامت و حضور شاهدان و گواهان سخن مي )اند. دهد دربارٔه آنچه انجام داده شهادت مي
  ۱دين و زندگي  ۸و  ۷ هاي درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: ؤالس مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۵

انّ الذين يأكلون اموال اليتـامي ظلمـاً (شود، مانند آيۀ شريفۀ  هاي عالم، اسرار و حقايق عالم آشكار مي با كنار رفتن پرده از حقايق و واقعيت  
وال يتيمان را از روي ظلم جز اين نيست كه آتشي در شـكم خـود فـرو خورند ام انّما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً، كساني كه مي

  )زودي در آتشي فروزان درآيند. بريد و به مي
  ۱دين و زندگي  ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۶

  ها: بررسي ساير گزينه  
    همـان سـالم بـذر. هستند آخرت محصول كشت يبرا نيزم نيبهتر و نيتر مناسب دل، »اآلخِرَةِ مَزرَعةُ الدّنيا«ي نبو ثيحد طبق: ۱گزينۀ 

  .است يكشاورز نيزم ياريآب همان كه كين اعمال. شود يم كاشته آن در كه است انسان پاك يها شيگرا و استعدادها
   همان اماره نفس و طانيش ۀوسوس از يريجلوگ. است هرز يها علف از دل نيزم كردن پاك به گناهان از شدن پاك و توبه: ۴و  ۲هاي  گزينه 

  .است واناتيح و آفات از مواظبت
  ۱دين و زندگي  ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۳۷

 بـر يمبنـ خداوند زا گناهكاران درخواست انگر، بي)قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت حتّي إذا جاء أحدهم الموت(ۀ فيشر عبارت  
 آن ٔهدهنـد نشـان و درخواسـت نيا به خداوند يقطع پاسخ )كلّا إنّها كلمة هو قائلها( عبارت و باشد يم ايدن در شده ترك صالح اعمال جبران
  .شود يم دهيبرچ انسان عمل و ارياخت بساط) مرگ از پس( برزخ در كه است

  ۱دين و زندگي  ۸درس *  اربردك: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۳۸
  علت نادرستي ساير موارد:  
  .شدند ما يگمراه سبب مان سروران و بزرگان ،طانيش: نديگو يم و شمارند يم مقصر را گرانيد انيدوزخ يگاهالف)   
  .ديكن مالمت را خود ،دينكن مالمت مرا.  ديرفتيپذ مرا زين شما و خواندم فرا را شما فقط من: ديگو يم انيدوزخ به طانيشد)   
  ۱دين و زندگي  ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۳۹

   )خاطر اعمـالي  گويند: سالم بر شما، وارد بهشت شويد، به ها مي اند، به آن گيرند، در حالي كه پاك و پاكيزه آنانكه فرشتگان روحشان را مي
  )كه انجام داديد.

    شنود، بيانگر شعور و آگاهي است. و گفتاين مكالمه و  
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  ۱دين و زندگي  ۷درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۴۰
 مهـر هـا آن دهان بر خداوند حال نيا در) متبوع -علت( .دهند نجات مهلكه از را خود ديشا تا خورند يم دروغ سوگند امتيق روز در بدكاران  

اليوم نختم علي أفواههم و تكلّمنـا أيـديهم و تشـهد (: كنند يم گفتن سخن به شروع خداوند اذن به ها آن جوارح و عضاا و زند يم يخاموش
  )تابع -معلول( بدن ياعضا شهادت  )أرجلهم بما كانوا يكسبون

  )تابع -معلول( .شدبا يم گناهكاران يشگفت و يزدگ رتيح متبوع و ساز نهيزم ،است بدن ياعضا شهادت انگريب كه هيآ نيا و  
  ۱دين و زندگي  ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۱

  علت نادرستي موارد:  
  د) پايان اين جهان با برپايي قيامت همراه است، نه برزخ  ب) توفي دريافت تمام و كمال روح است، نه روح و جسم  
  ۱دين و زندگي  ۷درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۴۲

  دهيد؟! مي شهادت ما عليه چرا گويند: مي آميز سرزنش لحني با خود بدن اعضاي به خطاب و آيند مي شگفت به خويش اعضاي گواهي مشاهدٔه از بدكاران  
  ۱دين و زندگي  ۶درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۳

  ) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا: ۳) وجود شعور و آگاهي ۲) وجود حيات ۱الم برزخ: هاي ع ويژگي  
  الف) بسته نشدن پروندٔه اعمال   
 دعـاي آمرزش، و مغفرت طلب صدقه، دادن مانند دهند مي انجام درگذشتگان براي بازماندگان كه خيري اعمال بازماندگان: خيرات پاداش دريافت ب)  

 مقدار برحسب« فرمايند: مي كند، مي فوت كه مؤمني مورد در  كاظم امام خانواده: با متوفي ارتباط ج) و... رسد مي ها آن به برزخ لمعا در ... خير

  »آيند. مي خويش خانوادٔه ديدار به جمعه هر آنان كمترين و روز سه هر برخي و روز هردو برخي و روز هر آنان از برخي هايش، فضيلت
  ۱دين و زندگي  ۸درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀپاسخ: گزين -۴۴

 )ها كساني گويند: اآلن توبه كردم، توبه نيست و اين ها فرا رسد مي براي كساني كه كارهاي زشت انجام دهند و هنگامي كه مرگ يكي از آن
  )برايشان فراهم كرديم. عذاب دردناكيهستند كه 

    عذاب اليم  
   )شـديم و روز  كرديم؛ همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي خوانديم و از محرومان دستگيري نمي گويند ما در دنيا نماز نمي ان ميجهنمي

  )كرديم. رستاخيز را تكذيب مي
  ۱دين و زندگي  ۸درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۴۵

   كنند. ن دنيا توأم با صداقت و راستي بوده كه در آخرت بهشت را نصيب خود ميترديد چگونه زيستن بهشتيان در اي بي  

 
 ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۶

  دهد. ترجمه: پدر و مادر من هر دو معتقدند كه عشق واقعي خودش را در زمان نياز نشان مي  
 ) خودشان۴  ها را ) آن۳  ) خودش۲  ) آن، آن را۱  
  ) نياز داريم. itselfاشاره دارد، در جاي خالي به ضمير انعكاسي (خودش » عشق«توضيح: با توجه به مفهوم جمله و اينكه كلمۀ موردنظر به   
  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۷

  كردم، دوست من، سعيد، آمد. من از او دعوت كردم تا آن را با من تماشا كند. رجمه: وقتي داشتم يك فيلم سينمايي در تلويزيون تماشا ميت  
توضيح: با توجه به مفهوم جمله و اين مطلب كه در جاي خالي اول كاري در زمان گذشته در حال انجام بوده است و عملي (آمدن سعيد) آن را   

اتفاق افتاده و بايـد » آمدن سعيد«بعد از » دعوت كردن«نياز داريم، اما در جاي خالي دوم عمل » گذشته استمراري«رده است، به زمان قطع ك
 نوشته شود.» گذشته ساده«صورت  به

  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۸
عنوان دليل اين صدا يـك كـار در  ه به مفهوم جمله كه صدايي در بيرون آپارتمان وجود دارد، در جملۀ دوم بايد به، با توج۱توضيح: در گزينۀ   

  نياز داريم.» استمراري«حال انجام وجود داشته باشد، بنابراين به زمان گذشته 
  :۱شكل درست گزينۀ   

There was a lot of noise outside our apartment because some children were playing football. 
  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۹

  .ترجمه كندبخوانم يا بفهمم، بنابراين از او خواستم كه نامه را براي من » يوناني«توانستم (حتي) يك كلمۀ  ترجمه: من نمي  
 ) ترجمه كردن۴  ) نابود كردن۳  ردن) چاپ كردن، منتشر ك۲  ) ياد گرفتن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰

كنند مهم نيست. آنچه مهم است اين  ها فكر مي . آنچه آنكنار بگذاريدكنند را  ترجمه: نگراني دربارٔه اينكه ديگران در مورد شما چه فكري مي  
  د خودتان چه احساسي داريد.است كه شما در مور

 ) كنار گذاشتن، دست برداشتن از۴  ) بيرون بردن، گرفتن۳  ) پياده شدن (اتوبوس و...)۲  ) قطع كردن (درخت)۱  
  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كابرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

ي كه هوا سرد است، تنها كمك فوري به اين مشـكل اسـت؛ (ايـن موضـوع) آن را خانمان در زمان ترجمه: دادن محلي براي اقامت به افراد بي  
  .كند حل نميطور كامل  به

 ) ترك كردن، رها كردن۴  ) تغيير دادن۳  (مشكل) كردن حل كردن، رفع )۲  ) توسعه دادن۱  
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  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲
هـاي ارزان  عنوان مثال، نبود مشاغل كـافي و خانـه تواند مشكالت زياد و گوناگوني را ايجاد كند. به شهرها مي سريعشد (گسترش) ترجمه: ر  

  براي اكثر مردم و ميزان باالي آلودگي.
 سمت پايين ) به۴  ) مفيد۳  ) سريع۲  شانس ) خوش۱  
 ۱زبان انگليسي  ۳ مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كابرد * درس ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

  ها در كمتر از سه ماه بيش از دو ميليون نسخه (از كتاب را) فروختند. زده شد. آن كتاب شگفت موفقيتترجمه: او از   
 ) الگو۴  ) موفقيت۳  ) مهارت۲  ) جزئيات۱  
  ۱زبان انگليسي  ۳مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  (كردن) كمك از معلم خود داشته باشيد. درخواستدانيد چگونه اين مسئلۀ رياضي را انجام دهيد، ممكن است نياز به  نمي ترجمه: اگر هنوز  
  ) حمل كردن۲    ) تقسيم كردن۱  
 ) انتخاب كردن۴  وجو كردن ) درخواست كردن، جست۳  
  ترجمۀCloze Test: 

را براي يادگيري موضوعات خود  آزمايشاتيها  دهند. آن لمي موردمطالعه قرار ميهاي ع دانشمندان جهان پيرامون ما را با استفاده از روش
مختلف و زيادي از دانشمندان وجود دارد. اين به اين دليل است كه اكثر دانشمندان در زمينـۀ خاصـي از علـم  انواعدهند. در واقع  انجام مي
عنـوان مثـال،  نيز هستند. بـه مخترععه وجود دارد. برخي از دانشمندان، شوند. صدها زمينۀ علمي براي مطال كنند و متخصص مي مطالعه مي

  شد)، اما او همچنين اولين تلسكوپ بازتابنده را ساخت. اسحاق نيوتن هنگام نوشتن نظريۀ گرانش دانشمند بود (محسوب مي
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  ) تكليف۴  ) تمرين۳  ) آزمايش۲  ) گزارش۱  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  ) منطقه۴  ) گهواره۳  ) نشانه۲  ) نوع۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

  ) مخترع۴  ) ناظر۳  ) پيامبر۲  ) (فرد) بيمار۱  
 ترجمۀ درك مطلب: 

در رشت، ايران متولد شد و در يك خانوادٔه علمي كه اصالتاً اهل گيالن بودند پرورش يافـت. پـس از  ۱۹۳۷ژوئن  ۱۹پروفسور مجيد سميعي در 
آغاز كرد. در طول تحصيل، بـاالترين نمـره را » ماينتس«ر ايران، به آلمان رفت و تحصيالت پزشكي خود را در دانشگاه اتمام تحصيالت دبيرستان د

هاي نهايي پزشكي كسب كرد؛ بنابراين، او جايزٔه وزارت علوم ايران را براي بهترين دانشجويان ايراني در اروپا دريافـت كـرد. وي پـس از  در آزمون
  آغاز كرد. ۱۹۷۰در سال » ماينتس«انشكدٔه پزشكي، تحصيالت خود را در زمينۀ جراحي مغز و اعصاب در دانشگاه التحصيلي از د فارغ

آغاز كرد. يك سال بعد، او استاد جراحـي » ماينتس«عنوان استاديار گروه جراحي مغز و اعصاب در دانشگاه  سالگي، كار خود را به ۳۳در 
آلمان شد. يكـي از مهمتـرين دسـتاوردهاي پروفسـور » هانوفر«بخش جراحي مغز و اعصاب در  ، وي رئيس۱۹۷۷مغز و اعصاب شد. در سال 

سميعي آموزش بيش از هزار جراح مغز و اعصاب در سراسر جهان است. وي تا به امروز هفده كتاب مرتبط با جراحي مغـز و اعصـاب منتشـر 
 مي به چاپ رسيده است.كرده است و برخي از تحقيقات علمي وي در بيش از پانصد مقالۀ عل

با مهشيد سميعي ازدواج كرد و داراي دو فرزند است. دخترش، اميره سميعي، (رشته) اقتصـاد خوانـده و  ۱۹۶۱پروفسور سميعي در سال 
  پسرش، پروفسور امير سميعي، استاد مشهور (رشته) جراحي مغز و اعصاب است.

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
  درست است؟» پروفسور سميعي«د در مورد ترجمه: با توجه به متن، كدام مور  
 مقالۀ علمي منتشر كرده است. ۵۰۰كتاب و بيش از  ۷۰) وي تا به امروز ۱  
 سالگي استاد جراحي مغز و اعصاب در آلمان شد. ۳۳) در ۲  
 آغاز كرد. ۱۹۷۰عنوان استاديار در دانشگاه ماينتس در سال  ) وي كار خود را به۳  
 ف جراحي مغز و اعصاب در آلمان است.) دخترش نيز استاد معرو۴  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  ؟ندارد، هيچ اطالعاتي در متن وجود »موضوع«ترجمه: در مورد كدام   
 ) زادگاه پروفسور سميعي۴  ) دوستان پروفسور سميعي۳  ) تحصيالت پروفسور سميعي۲  ) خانوادٔه پروفسور سميعي۱  
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  سالگي اتفاق افتاده است؟ ۳۸زير براي پروفسور سميعي پس از يك از موارد  ترجمه: كدام  
 ) مهاجرت به آلمان براي تحصيل در رشتۀ پزشكي۱  
  ) ازدواج او با مهشيد سميعي۲  
 ) پايان تحصيالت خود در زمينۀ جراحي مغز و اعصاب در دانشگاه ماينتس۳  
  هانوفر   ) تبديل شدن به رئيس بخش جراحي مغز و اعصاب در۴  
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 سال

تحصیلی
 ۰۱

  - 
۰۰

  

۹  

  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۶ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۳ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۱

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

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

y ym
x x





 

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

  رد، پس:توان ضابطۀ تابع خطي را محاسبه ك كمك دو نقطۀ آن مي سه نقطه از يك تابع خطي داده شده است. به  
 

              

ôi KÃ{
f (x) x h

f (x) x
f ( ) h h

5
7 2 5 5 32 1 1 2 2 5 3

   

)نقطۀ    ,m)1 :نيز روي اين تابع است، بنابراين  
 

        
  

f ( ) m
( ) m m

f(x) x

1
5 1 3 8

5 3
   

  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۲

fنكته: در سهمي به معادلۀ    (x) y ax bx c   2 شود: مختصات رأس سهمي از رابطۀ زير محاسبه مي  

S
bx
a

    : طول رأس سهمي 2

IÄS S
by f ( ) y ( b ac)
a a

      2 42   : عرض رأس سهمي 4

  با توجه به نكته داريم:  

Âμ¿w tàHn −¼ö:
Âμ¿w tHà n Æoø:

S

S

f (x) y x x

x S( , )

y f ( )

    


     

           


22 8 3
8 2 2 54

2 2 4 8 2 3 8 16 3 5

   

  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  دانش: حيطه*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۳

yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  
  ت به مفهوم شيب داريم:گراد و درجۀ فارنهايت برقرار است و همچنين با دق سانتي با توجه به اينكه يك رابطۀ خطي بين درجۀ  

RHoÃÃûU
RHoÃÃûU

F
F C

C
   9 9325 5   

  اعالم كرده است، پس: ۲۷(درجۀ فارنهايت) را  Fدر صورت سؤال تغييرات   

RHoÃÃûURHoÃÃûU C
C

   27 9 5 27 155 9   

  درجه افزايش يافته است. ۱۵گراد،  بنابراين دما برحسب سانتي  
  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  ردكارب: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۴

bxصورت  گذرد، خط تقارن سهمي است و معادلۀ آن به ها كه از رأس سهمي ميyنكته: خطي به موازات محور   
a

    است. 2

  يابيم: ابتدا سهمي را ساده كرده و مطابق نكته، خط تقارن را مي  

y (x ) (x x ) x x         2 2 22 3 5 2 6 9 5 2 12 23   
bx
a

    12 32 4   
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  ۱ آمار و رياضي ۳ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۵
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  

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

y ym
x x





 

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

fطبق فرض    ( )  4 )است لذا نقطۀ  1 , )4 )كمك نقاط  روي تابع است، بنابراين به 1 , )2 )و  3 , )4   نويسيم. ضابطۀ تابع خطي را مي 1

ôi KÃ{ f (x) x h( ) h h
f ( )

    
              

23 1 4 2 8 1 74 12 4 2   

fصورت  بنابراين ضابطۀ تابع به   (x) x  2 fباشد. اكنون معادلۀ  مي 7 (x)    كنيم: را حل مي 1
f (x) x x x          1 2 7 1 2 6 3   

  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۶
fنكته: در سهمي به معادلۀ    (x) y ax bx c   2 شود: مختصات رأس سهمي از رابطۀ زير محاسبه مي  

S
bx
a

    : طول رأس سهمي 2

IÄS S
by f ( ) y
a a


   2   : عرض رأس سهمي 4

bكه در آن    ac  2 4.  
  باال داريم: با توجه به نكتۀ  

y x bx   2 3   

Âμ¿w tHà n −¼ö:
.SwH Âμ¿w tàHn

S

S

b bx b b
( ,m) x

        
  

2 42 2 22 2
   

yبنابراين    x x   2 4   آوريم: دست مي اكنون عرض رأس سهمي را به ؛3
Âμ¿w tHà n Æoø Sm y f( )       2 4 8 3 1   

  ۱ ارآم و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۷
آمده، طول نقاط تالقي دو تـابع  دست هاي معادلۀ به ها را با هم مساوي قرار دهيم. جواب نكته: براي محاسبۀ محل تالقي دو تابع كافي است آن  

  گذاري كنيم. ها را در يكي از معادالت جاي است و براي محاسبۀ عرض اين نقاط بايد آن
  با توجه به نكته داريم:  

y x x
x x x x x x x x

y x x

                   
  

2
2 2 2 2

2
6 10 4 2 6 10 2 2 12 0 6 0

4 2
   

x y
(x )(x )

x y
  

          

3 193 2 0 2 6   

)بنابراين نقاط    , )3 )و  19 , ) 2 )محل تالقي دو تابع هستند كه فقط نقطۀ  6 , )3   در ناحيۀ اول محورهاي مختصات قرار دارد. 19
aدرنتيجه:    b   3 19 22   
  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۸

yنكته: هر سهمي به معادلۀ    ax bx c  2  داراي خط تقارن به معادلۀbx
a

    كند. است كه از رأس سهمي عبور مي 2

xتابع در     )كند بنابراين نقطۀ  ها را قطع مي محور طول 2 , )2   روي تابع است، لذا: 0

y x ax a a
( , ) f

        
 

2 112 3 8 2 3 0 22 0
   

  صورت زير است: با توجه به نكتۀ فوق معادلۀ محور تقارن به  

y x x  2 112 32   

x


  

11
112

4   معادلۀ محور تقارن :8
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  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: اسخپ -۶۹
yنكته: در سهمي    ax bx c  2  اگرa  aشـوند.) اسـت و اگـر  باال باز مـي  به ها رو (شاخه صورت  باشد، نمودار سهمي به 0  0 

  باشد. شوند.) مي پايين باز مي ها روبه (شاخه صورت  باشد، نمودار سهمي به
yنكته: در سهمي    ax bx c  2ها نقطۀ  ، محل تالقي سهمي با محور عرض( ,c)0 باشد. مي  
fه معادلۀ نكته: در سهمي ب   (x) y ax bx c   2 شود: مختصات رأس سهمي از رابطۀ زير محاسبه مي 

S
bx
a

    : طول رأس سهمي 2

IÄS S
by f ( ) y ( b ac)
a a


      2 42   : عرض رأس سهمي 4

  شود. حذف مي ۱مثبت است و گزينۀ  x2شود، پس ضريب  باال باز مي  به سهمي رو  
  شود. حذف مي ۲كند، پس عدد ثابت در ضابطۀ سهمي بايد مثبت باشد، بنابراين گزينۀ  اي با عرض مثبت قطع مي ها را در نقطه سهمي محور عرض  
)صورت  مختصات رأس سهمي به ۳در گزينۀ    , )1   ل نيست.قبو است كه با توجه به رأس سهمي در نمودار، اين گزينه نيز قابل 2
  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۰

fنكته: در سهمي به معادلۀ    (x) y ax bx c   2 شود: مختصات رأس سهمي از رابطۀ زير محاسبه مي 

S
bx
a

    : طول رأس سهمي 2

IÄS S
by f ( ) y ( b ac)
a a


      2 42   : عرض رأس سهمي 4

yدر سهمي    (x )   23 آيـد، پـس در تـابع  دسـت مـي بـه ۴گـذاري آن در سـهمي عـرض رأس  و بـا جـاي ۳طول رأس سـهمي  4
y x x c  2   باشد، بنابراين: ۴بايد عرض رأس سهمي  نيز 4

y x x c  2 4   

   
4   طول رأس سهمي 22

Âμ¿w tàHn Æoø kÄIM
k{IM 4 oMHoMf ( ) c c c c           2 4 8 4 4 4   عرض رأس سهمي 8

  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۱
yنكته: در سهمي    ax bx c  2  اگرa  رأس سهمي اسـت و عـرض رأس سـهمي  باشد، سهمي داراي نقطۀ ماكسيمم بوده كه همان 0

  مقدار ماكسيمم سهمي است.
           x a a x y x a x( x) x x23 120 120 3 120 3 3 120   

yماكسيمم    xa  همان ماكسيمم سهميy x x  23   آوريم: دست مي است، پس عرض رأس سهمي را به 120
y x x  23 120   

x   

120   طول رأس سهمي 206

y        23 20 120 20 20 60   ماكسيمم 1200
  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۲

yنكته: در سهمي    ax bx c  2  اگرa  ان رأس سهمي اسـت و عـرض رأس سـهمي باشد، سهمي داراي نقطۀ ماكسيمم بوده كه هم 0
  مقدار ماكسيمم سهمي است.

fنكته: در سهمي به معادلۀ    (x) y ax bx c   2 شود: مختصات رأس سهمي از رابطۀ زير محاسبه مي 

S
bx
a

    : طول رأس سهمي 2

IÄS S
by f ( ) y ( b ac)
a a


      2 42   : عرض رأس سهمي 4

y          داريم:با توجه به نكات فوق    ax x  2 8 7   
a

a a
 

   
64 28

4   عرض رأس سهمي 4

  باشد، بنابراين: ۱۵است، پس عرض رأس سهمي بايد  ۱۵بيشترين مقدار تابع برابر   
a a a a a

a


           
64 28 15 64 28 60 32 64 24   
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  ۱ آمار و اضيري ۴ درس ۲ فصل*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۳
  شوند: مقدار يا تعداد محصول باشد، سه رابطۀ مهم زير تعريف مي xنكته: در هر مسئلۀ اقتصادي اگر   
  :در نظر بگيريم، آنگاه pكاال، اگر قيمت محصول را  xرابطۀ درآمد: درآمد حاصل از فروش   

 R(x) x p   
  دهيم. نمايش مي C(x)شود و آن را با  زينۀ توليد تشكيل ميرابطۀ هزينه: از دو بخش هزينۀ اوليه و ه  
  شود: رو محاسبه مي صورت روبه كاال كه به xرابطۀ سود: سود حاصل از فروش   

P(x) R(x) C(x)    
yنكته: در سهمي    ax bx c  2  اگرa  سهمي داراي نقطۀ ماكسيمم بوده كه همان رأس سهمي اسـت و عـرض رأس سـهمي باشد،  0

  مقدار ماكسيمم سهمي است.
  آوريم: دست مي ابتدا تابع سود را به  

k¶Anj ¾¹ÄqÀP(x) x x ( x ) x x          2 21 130 18 40 12 402 2   

  در محاسبۀ تعداد كاال براي دسترسي به ماكسيمم سود كافي است طول رأس سهمي را محاسبه كنيم، پس:  

Âμ¿w tàHn −¼öP(x) x x x       


21 1212 40 122 1   

  ۱ آمار و رياضي ۳ درس ۲ فصل*  كاربرد: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۴
yصورت  نكته: هر تابع به   f(x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي 
  f  تابعي خطي است، بنابراينf (x) ax b   وf ( ) a b 2 2   
  گذاري عبارات فوق در صورت سؤال داريم: با جاي  


               
      

½nH¼μÀ kÄIM ¾õMHn ¸ÄH
k{IM nHo¤oM

a
f (x) f ( ) x ax b a b x ax a b x

a b b

6
2 6 2 2 6 2 2 2 6 2

2 2 2 7
   

fدرنتيجه    (x) x 6   و داريم: 7
f ( )   3 18 7 11   

  ۱ آمار و رياضي ۴ درس ۲ فصل*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۵
  شوند: مقدار يا تعداد محصول باشد، سه رابطۀ مهم زير تعريف مي xنكته: در هر مسئلۀ اقتصادي اگر   
R(x)در نظر بگيريم، آنگاه  pكاال، اگر قيمت محصول را  xرابطۀ درآمد: درآمد حاصل از فروش    x p .  
  دهيم. نمايش مي C(x)شود و آن را با  اوليه و هزينۀ توليد تشكيل ميرابطۀ هزينه: از دو بخش هزينۀ   
  شود: رو محاسبه مي صورت روبه كاال كه به xرابطۀ سود: سود حاصل از فروش   

P(x) R(x) C(x)    
)xصورت  دستمزد روزانۀ او بهكند بنابراين  آميزي مي متر مربع رنگ xبا توجه به اينكه نقاش در يك روز    x)1200 صورت  است و هزينۀ او به

x30000   باشد، پس: مي 200

P(x) x( x) ( x) x x x x x             2 21200 30000 200 1200 30000 200 1000   سود 30000
)Pاكنون      كنيم: را محاسبه مي 300(

·I¶¼UP( )        2300 300 1000 300 30000 210000 30000 180000   

 
  اقتصاد ۶درس * حيطه: دانش *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶

   د،يمـردم را از اسـتفاده آن محـروم سـاز ديـتوان استفاده شود و شـما نمـي زمان هم تواند مي ياديز كه توسط افراد يه كاال و خدماتالف) ب  
  شود. االهاي عمومي است كه توسط دولت تأمين مي؛ امنيت و بهداشت نيز بخشي از اين كشود گفته مي يعموم يكاال

  ها:  ب) بررسي گزينه  
  صحيح هستند.  ۴و  ۱هاي  عبارات گزينه    
  كند.  محصوالت مورد نياز را خريداري مي ،شود و دولت از اين بازار ها تأمين مي ) بازار محصوالت توسط بنگاه۲    
  شود. ها و هم از خانوارها دريافت مي د. ماليات هم از بنگاهشو ) بازار عوامل توليد توسط خانوارها تأمين مي۳    
  اقتصاد ۸درس *  دانش و كاربرد* حيطه:  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۷
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  اقتصاد ۶درس * كاربرد * حيطه:  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۸
  ود كه مساوي است با تفاضل قيمت مرحلۀ سوم و مرحلۀ قبلي؛ بنابراين:الف) ابتدا بايد ارزش افزودٔه اين مرحله را محاسبه نم  

  ارزش افزودٔه مرحلۀ سوم  تومان   ۶۴,۵۰۰تومان   ۵۷,۰۰۰ ۷,۵۰۰تومان 
  عنوان ماليات محاسبه كرد: درصد اين مبلغ را به ۸حال بايد     

  ماليات بر ارزش افزودٔه مرحلۀ سوم  تومان   ۸٪  ۷,۵۰۰ ۶۰۰تومان 
  هاي بـر ارزش ها را محاسبه نمود؛ سپس بايد مجموع ماليات شده از آن بايد ارزش افزودٔه هر مرحله را محاسبه كرد و سپس ماليات گرفته ب)  

  را بر قيمت نهايي محصول اضافه كرد؛ بنابراين:  افزوده
  ارزش افزودٔه مرحلۀ اول  ۴۶,۰۰۰تومان 

  م برابر است.دقت كنيد قيمت و ارزش افزودٔه مرحلۀ اول باه    
  ماليات بر ارزش افزودٔه مرحلۀ اول  تومان   ۸٪  ۴۶,۰۰۰ ۳,۶۸۰تومان 
  ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم  تومان   ۵۷,۰۰۰تومان   ۴۶,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰تومان 

  ماليات بر ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم  تومان   ۸٪  ۱۱,۰۰۰ ۸۸۰تومان 
   ماليات بر ارزش افزودٔه مرحلۀ سوم  ۶۰۰تومان 

  ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم  تومان   ۸۳,۰۰۰تومان   ۶۴,۵۰۰ ۱۸,۵۰۰تومان 
  ماليات بر ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم  تومان   ۸٪  ۱۸,۵۰۰ ۱,۴۸۰تومان 

  مجموع ماليات بر افرزش افزودٔه پرداختي  تومان   ۳,۶۸۰تومان   ۸۸۰تومان   ۶۰۰تومان   ۱,۴۸۰ ۶,۶۴۰تومان 
  قيمت نهايي محصول با احتساب ماليات بر ارزش افزوده  تومان   ۸۳,۰۰۰تومان   ۶,۶۴۰ ۸۹,۶۴۰تومان 

  ج)   
  ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم  ۱۸,۵۰۰تومان 

  اقتصاد ۷و  ۶هاي  درس* حيطه: دانش *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹
دارها بـر  منجر به تسلط سرمايه ،يمحور مداخله و سرمايه عدم استيبازار آزاد و س از اقتصاد يرويپ معتقدند ها ستيالياز سوس ياريبسالف)   

صـحيح  ۳و  ۱هاي  در گزينه» الف«؛ بنابراين بخش شوند ها گرفتار مي و محروم، در بند استثمار آن فيآن اقشار ضع يپ اقتصاد شده و در
  است.

 هـا را در آن ايـ رديـگ از مـردم قـرض مـي يعني كند؛ تأمين مي يبده جاديا قيز طرا زيخود را ن ازياز درآمد مورد ن يبخش انهيدولت سالب)   
 زيـن درآمـد نيـا .كند مي ميها تقس آن نيب يسود ها طرح نياز محل سود ا و كند مي كيشر دولت هاي يگذار سرمايه وي عمران يها طرح
  .باشد داريتا ابد پا تواند نمي

 شيدر جهت افزا د،يجدي ها تيو خلق مز ييموجود از سو يها تيمز ازي بردار بهره انيم رنديورها ناگزكش گران،يتعامل قدرتمند با د يبراج)   
  .بزنند نهيبه يدست به انتخاب ياستقالل و اقتدار اقتصاد

  اقتصاد ۷درس * استدالل * حيطه: متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰
معناي نقض اصل مزيت نسبي است؛  رت بهينه استفاده نكرده است و عدم استفادٔه بهينه از منابع، بهصو در فرض سوال، نويد از منابع موجود به  

اي  كند نه سود اشـاره رفته و اينكه با اين كار در واقع ضرر مي نيز به هزينۀ فرصت ازدست ۱نادرست هستند. گزينۀ  ۳و  ۲هاي  بنابراين گزينه
  نكرده است.

  خصوص است. هاي يك نفر به بي اشاره دارد، چراكه مربوط به مهارتتوجه: اين مثال به مزيت نس  
  اقتصاد ۸و  ۷هاي  درس* دانش * حيطه: ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۱

 ييخودكفـا تيموجب شده است تا اقتصاددانان به اهم ،كشورها يبرخ ۀو رفتار خودخواهان رياخهاي  قرن ياقتصاد يها ميو تحر ها جنگب)   
  .تأكيد كنند ،ها از خارج تأمين آن يبرا يوابستگ و عدم يداخل داتياز تول يدر برخ

  .دهد كردن با توجه به درآمدها ارائه مي خرج يبرا دولت را كسالۀيواقع برنامۀ  دولت در ۀبودجد)   
  اقتصاد ۷درس * دانش * حيطه:  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۲

  به نظام ماركسيست است نه سوسياليسم. اين عقيده متعلق  
  اقتصاد ۷درس * دانش * حيطه:  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۳

و  يمـياقل هـاي و تفاوت يفناور بهي نبودن كشورها از نظر دسترس كساني زيدر كشورها و ن دينبودن منابع و عوامل تول كساني ،يطور كل به الف)  
  صحيح است. ۴و  ۲هاي  در گزينه» الف«؛ بنابراين بخش شوند مبادله وارد گريكديكشورها با  شود است كه باعث مي يلياز دال ،ييهوا و آب

  ب) با بيكار شدن كارگران و وجود منابع غيرفعال نقطۀ توليد به زير منحني مرز امكانات توليد خواهد رفت.  
  بر روي منحني مرز امكانات  نكته: كارايي    
  زير منحني مرز امكانات  ناكارايي    
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  اقتصاد ۸درس * استدالل و كاربرد * حيطه: دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۴
  ها:  بررسي گزينه  
  دهد. (رابطۀ معكوس قيمت و تقاضا) شود، اما تقاضاي نيروي كار را كاهش مي ) باال بودن دستمزدها اگرچه باعث افزايش عرضۀ نيروي كار مي۱  
  صورت پايين بودن دستمزد، كارفرمايان نسبت به پذيرش كارگران تمايل دارند و در واقع تقاضاي نيروي كار زياد است. ) در۲  
  آيد نه قيمت محصوالت. دست مي ) سطح قيمت تعادلي در بازار كار به رسيدن دستمزد به قيمت تعادلي به۴  
  اقتصاد ۸درس * د كاربر* حيطه: متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  ابتدا بايد جمعيت باالي پانزده سال را محاسبه نمود:  
  ميليون نفر  ۱۶۰ ميليون نفر جمعيت زير پانزده سال  ۴۰ميليون نفر جمعيت باالي پانزده سال  ۱۲۰

ال دو برابـر جمعيـت فعـال باشد، يعني جمعيت فعال نصف جمعيت غيرفعال بوده و جمعيت غيرفع ۲به  ۱اگر نسبت جمعيت فعال و غيرفعال   
ميليون نفر جمعيت غيرفعال هستند. حـال بايـد  ۸۰ميليون نفر جمعيت فعال بوده و  ۴۰ميليون نفر،  ۱۲۰است. با توجه به اين موضوع از اين 

  دست آورد: ميزان جمعيت بيكار را به
−I÷ÎoÃü SÃ÷μ] , , , ,  40 000 000 2 80 000 000  
−I÷Î SÃ÷μ] , , , ,  120 000 000 3 40 000 000  

  نفر جمعيت فعال   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر جمعيت شاغل  ۳۷,۴۸۰,۰۰۰ ت بيكارنفر جمعي ۲,۵۲۰,۰۰۰
  محاسبه است: با داشتن جمعيت بيكار و فعال، نرخ بيكاري قابل  

nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foº −I÷Î SÃ÷μ] 100  

oÿº  nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foº oÿº  −I÷Î SÃ÷μ] /
, ,
, ,

  
2 520 000 100 6 340 000 000  

  دهند. توجه: مجموع جمعيت شاغل و بيكار، جمعيت فعال را تشكيل مي  
  اقتصاد ۹و  ۸هاي  درس* حيطه: دانش * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸۶

الف) با توجه به اينكه ميزان توقعات و نيازهاي قشرهاي مختلف مردم در مناطق مختلف، متفاوت است، ممكن است سطحي از رفاه كه بـراي   
وضعيتي كه در آن قـرار به ر تعريف فقر هميشه نسبت گيشمار رود. به عبارت د ر ناچيز بهاي ديگ يك خانواده مطلوب است براي خانواده

  صحيح است. ۳و  ۲هاي  در گزينه» الف«شود؛ بنابراين بخش  داريم تعريف مي
  هاي توليدي و مبارزه با فساد، با فقر و بيكاري مبارزه كنند. اند از طريق حمايت از شركت ها موظف ب) دولت  
 ياجتمـاعهاي  را صرف برنامـه يشتريتا پول ب كند دولت را مجبور مي ،يكاريب يباال زانيت دارد. مبر بودجه دول زين يمنفي ريتأث يكاريبج)   

 ديبودن كارگران و كاهش تول كاريب ليدل به ،دولت ياتيدرآمد مال كهي كند؛ در حال ازمندين هاي خانواده هيو كمك به تغذ يكاريب مهيمانند ب
  است. افتهيكاهش  ها شركت

  .شود يم گفته »يثبت« اي »يريتحر پول« آن به سند،ينو يم آن يرو را چك مبلغ خودشان افراد، چون) د  
  اقتصاد ۸درس * حيطه: دانش * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۷

  ها ها و تخصص تطابق شغل بيكاري ساختاري: عدم  
  دهد. هوا رخ مي و بيكاري فصلي: بيكاري كه در اثر تغيير فصل و آب  
  دهد. منظور يافتن شغلي بهتر رخ مي اصطكاكي: بيكاري كه بهبيكاري   
  دهند. اي: در زمان ركود رخ مي دورهبيكاري   
  اقتصاد ۶درس * كاربرد * حيطه: دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۸

انداز و ديداري كم كنيم تـا  هاي پس ا از مجموع سپردهانداز كوتاه و بلندمدت را باهم جمع كرده و مجموع آن ر هاي پس الف) ابتدا بايد سپرده  
  دست آيد: هاي ديداري به ميزان سپرده

  انداز  هاي پس مجموع سپرده واحد   ۲,۳۰۰واحد   ۱,۸۹۰ ۴,۱۹۰واحد 
  هاي ديداري  سپرده واحد   ۸,۶۵۰واحد   ۴,۱۹۰ ۴,۴۶۰واحد 

  واحد ۴,۱۹۰انداز يعني   مدت و بلندمدت) پس عم از كوتاههاي (ا پول مساوي است با مجموع سپرده ب) ميزان شبه  
ها  مدت و بلندمدت، در مجموع سپرده هاي كوتاه هاي موجود در جامعه است. فقط دقت كنيد كه سپرده ج) ميزان نقدينگي مساوي با تمام پول  

  دست آيد؛ بنابراين:  ي بهشود دوبار حساب شده و پاسخ نادرست ها باعث مي محاسبه شده است و محاسبۀ جداگانۀ آن
  نقدينگي ها   پول واحد چك  ۶۸۰ها  واحد مجموع سپرده  ۸,۶۵۰واحد مسكوكات   ۲,۳۲۰ها  واحد اسكناس  ۴,۰۰۰ ۱۵,۶۵۰واحد 

  اقتصاد ۷درس * استدالل و كاربرد * حيطه: متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹
  وسيلۀ سنجش ارزش  ها نها و مقايسۀ آ اطالع از قيمت توجه:  
  حفظ ارزش انداز  پس  
  هاي آينده وسيلۀ پرداخت خريد اقساطي   
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  اقتصاد جامع* حيطه: دانش * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۰
  موارد نادرست:   
 يها را بـرا آن ياعتبارسنج و ييآشناه ك ،ها يو صراف دهايانواع رس اديتعداد ز ايصرافان از اعتماد مردم  يبرخ ٔهسوءاستفاد اي يمباالت يبب)   

  .رنديچاپ و انتشار اسكناس را برعهده گ ناچار به مشكالت نگونهيبروز ا از يريجلوگ يبرا ها تا دولت مردم سخت كرده بود، موجب شد
  عنوان پول بود نه تهاتر. هاي فلزي به ج) مورد ذكرشده نتيجۀ استفاده از سكه  
  باشد. مي» اقتصاد ما«محمدباقر صدر، ) نام كتاب شهيد سيده  
  هاي امروزي، قدرت اقتصادي كشور است. ها، طال و نقرٔه در دست صرافان بود، ولي پشتوانۀ اسكناس نكته: پشتوانۀ اولين اسكناس  

 
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۱

  بندي كرد. مختلف طبقه سبك ۷ارسطو، شعر را در   
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۲
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۳
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۴

  ها: بررسي ساير گزينه  
  .آمدند ديپد خراسان در سپس و ستانيس در ابتدا ،اسالم از بعد يفارس نظم آثار نينخست: ۱گزينۀ   
  .خورد يم چشم به آن در يعراق سبك يها يژگيو رايز ،نهاد نام نينابيب ديبا را يسلجوق ٔهدور سبك: ۲گزينۀ   
  .است بوده انيسامان زمان در آن اوج رايز ند؛يگو يم زين يسامان سبك ،يراسانخ سبك به: ۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۵

 حرف ۀنشان دو ،۴ ۀنيگز در »بر او يسويگ به« عبارت در و شود يم دهيد ۲ و ۱ يها نهيگز در يعرب لغات بودن كم و يفارس كهن واژگان كاربرد  
  .است يخراسان سبك شعر ي زبانيها يژگيو از كه اند رفته كار به متمم كي يبرا اضافه

  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۶
  .است آن يانزب يها يژگيو از »ب« مورد و يخراسان شعر يفكر يها يژگيو از يكي ،»الف« مورد  
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۷

 ريسـا در كه يصورت در ،شود يم دهيد زين ۱ ۀنيگز تيب در كه است شعر در نشاط و يشاد روح ۀغلب ،يخراسان شعر يفكر يها يژگيو از يكي  
  .دارد انيجر اندوه و غم يفضا ها نهيگز

  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۸
  .است شده نوشته يهجر سوم قرن در »يابومنصور ۀشاهنام« كتاب و هستند يسامان عصر به مربوط »ميالتفه و يبلعم خيتار«  
  ۱ يادب ونفن و علوم ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۹

  .است آمده يمتواز صورت هب  »بنان و انيب« ۳ ۀنيگز در سجع  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مطرفپدر -باختر: ۱ ۀنيگز  
  : مطرفآسمان - مردان: ۲ۀ نيگز  
  كف: مطرف -شرف: ۴ۀ نيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۰۰

 و سينفـ - يروحـان و يانسـان - سد و خود« كلمات ها نهيگز ريسا در كه يصورت در ،دارند متوازن سجع »يخوار« و »علّت« لغات ،۱ ۀنيزگ در  
  .دارند يشتريب ييايقيموس ارزش كه دارند يمتواز سجع ،»سيخس

  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۰۱
  باشد. مي» رنگ گل و سنگ رنگ،ين« -»آزاد و اديبن استاد،« -»حلوا و رعنا باال، « بيترت به ها هنيگز دار سجع لغات  
  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۰۲

  فت  زل  ر  سَ  بر  دم  زَ  گ  چن  فت  صِ   ن  شا  تا
  شم  رو  ُف  ِف  نا  هي  گَ   دِ  ين  شا  گُ   دِ  عق  گه
                            

  ها: گزينه ريسا ييهجا يالگو  
: ۲گزينۀ                 
: ۳گزينۀ                  
: ۴گزينۀ                   
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  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۰۳
  ها: بررسي ساير گزينه  
  يم نا گم يُ/  يد رن يه زَ/  مد گا تن بِ/  رت شه لز دِ: ۱ۀ نيگز  
  يت مس مِ گا/  هن اَم دِ يد/  اَز ود رَ يم/  نين خو كِ اش: ۲ ۀنيگز  
   دا خُ بِ شي/ ا د خُ رِ نو/  شد كُ بِ هد/  كا بِ چُ تا: ۳ۀ نيگز  
  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۰۴

  رد  گي  مي  ز  يا  خم  را  چِ  غن  قت  خل  ز  رو  تين خس  نُ
                                

  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۰۵
  جات  نِ  اَز  دِ  سو  ءا  تُ  فِ  زل  نِ  گا  تِ  بس  دل
                           

 و »از كنـار« ، »برافشـانم« عبارات در بيترت به ال،ؤس گريد يها نهيگز در. ميسينو يم م؛يخوان يم كه گونه همان را شعر يعروض خط نوشتن در  
ك/ نار/ اَز: « »:كنار از« مثالً. است افتاده اتفاق همزه حذف »اند ونيش«   « ك/ نا/ رَز: «به  «شود يم ليتبد.  
  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۰۶
  .اند هم مثل قاًيدق ت،يب كي مصراع دو يهجاها بيترت و نظم: نكته  

  ري  بَ  چن  غم  ز  د  كر  را  مَ  تِ  پش
  ريم  دَ  سن  حب  بِ  دُ  هر  نون  كُ  ِچ  گر
                      

  نظم هجايي ساير ابيات:  
/الف)    /            (ب/ /           (د/ /           
  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۰۷
/ .(ميكن يم دايپ دست الؤس تيب ييهجا يالگو به شعر دوم  مصراع عيتقط با   / /            (  

  من  دِ  خر  ل  سا  لِ  دِ  وين  يي  تُ  ...  ...  ...  دِ  هِ  شا


( ديبا يخال يجا ييهجا يالگو    (،۳ ۀنيگز تنها كه باشد ) است الگو نيا يدارا ،)يسرمد.  
  ۱ يادب فنون و علومجامع *  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۰۸
  بررسي مفهوم موارد:  
  .برسد يگاهيجا و مقام به تواند يم يروز فردا ؛اشدب كرده ينيب شيپ را امروزش روز،يد كهي هركس )الف  
  .كند يم نعمت كفران و ندانسته قدر را نعمتش كهي كس نه و شود يم شتريب نعمتش كند؛ يم شكر كه كس  آن) ب  
  .برد يم نيب از را تو گاهيجا ستم رايز ؛نكن ستم گرانيد به ،يديرس يگاهيجا به اگر )ج  
  .هستم شدن سوزانده ٔهآماد يشمع مانند. ندارد يسازگار سر عاشق با و ستا دشوار يريمس يعاشق راه )د  
  ۱ يادب فنون و علوم ۷۶صفحۀ *  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۰۹
  اهميّت توجه به امور باطني انسان و نه ظاهر او. »:الف و ب«موارد مفهوم   
  ۱ يادب فنون و علوم ۶۵صفحۀ *  استدالل: حيطه*  شوارد: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۱۰

  .خورد يم چشم به زين ۲ ۀنيگز تيب در مفهوم نيهم كه دارد؛ اشاره روزگار و ريتقد ييوفا يب و يناجوانمرد به الؤس تيب  
  ها: مفهوم بيت گزينه  
  .است شده مقدّر يمشخص ٔه انداز به انسان يروز: ۱گزينۀ   
  .شود يم معشوق به عاشق دنيرس مانع روزگار: ۳گزينۀ   
  .رديگ يم پس آن از شتريب يليخ بدهد؛ انسان به يزيچ اگر روزگار :۴گزينۀ   

 
 ۱تاريخ  ۷مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱

هاي پادشاهي مادي تا  ها كمك كرد تا سلسله دست آمد. اين آگاهي شمندي بهها و تحقيقات جديد، اطالعات تاريخي بسيار ارز در نتيجۀ كاوش  
شناسـي و  هـاي باسـتان ساسانيان بهتر و بيشتر شناخته شوند و امكان تشخيص تاريخ واقعي از افسانه، تـا حـدودي فـراهم آمـد. كـاوش

جانشـيني و كشـاورزي  يي، ساكنان فالت ايران به يكهاي جديد همچنين نشان داد كه چندين هزار سال پيش از مهاجرت اقوام آريا پژوهش
بندي جديدي بود كه مورخان  اي را بنيان نهاده بودند. يكي ديگر از نتايج تحقيقات دو قرن گذشته، تقسيم روي آورده و تمدن نسبتاً پيشرفته

  از تاريخ ايران در دورٔه باستان ارائه كردند.
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 ۱تاريخ  ۷ار * حيطه: استدالل * درس مشخصات سؤال: * دشو ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
هايي است كه دربارٔه  شود. منظور از منابع نوشتاري، تمامي نوشته منابع دست اول يا اصلي خود به دو گروه غيرنوشتاري و نوشتاري تقسيم مي  

تـرين  دست آورد. برجسـته اهد تاريخي بهها اطالعات و شو توان از آن اند و يا اينكه مي رويدادهاي تاريخي ايران در عهد باستان نگارش يافته
  هاي تاريخي، ادبي، ديني و جغرافيايي. ها و كتاب ها، سالنامه نوشته اند از: سنگ منابع نوشتاري اين دوره عبارت

 ۱تاريخ  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
تر از سـنت كتابـت بـود.  تر و پسنديده ن عهد باستان اين باشد كه سنت شفاهي، بسيار مقبولنگاري در ايرا شايد يكي از داليل ضعف تاريخ  

  ها را در درجۀ اهميت كمتري قرار داده است. ها، لزوم ثبت و نگارش آن ها و حتي هزاره سينۀ مطالب در قرن به عالقه و عادت به حفظ سينه
 ۱تاريخ  ۷دانش * درس  مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
شود، به شرح وقايع دوران آغازين فرمانروايي داريوش بزرگ و  نوشتۀ بيستون كه در حقيقت گزارش تاريخي محسوب مي پنج ستون از سنگ  

  هاي نواحي گوناگون اختصاص دارد.  سركوب شورش
 ۱تاريخ  ۸مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
  رود در نزديكي مشهد در خراسان رضوي است. ترين نشانه و آثاري كه از حضور انسان در ايران تاكنون كشف شده، مربوط به بستر كشف كهن  
 ۱تاريخ  ۸مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
هزار سال پيش شروع به كشت گياهاني ماننـد جـو و  ۱۲اند كه حدود  دهاي زاگرس جزء نخستين مردماني در جهان بو ساكنان نواحي كوهپايه  

جانشيني  منزلۀ ورود انسان از دورٔه شكار و گردآوري خوراك به دورٔه يك گندم و اهلي نمودن جانوراني مثل بز و گوسفند كردند. اين اقدام به
  و توليد خوراك در فالت ايران است.

 ۱تاريخ  ۸* ساده * حيطه: دانش * درس  مشخصات سؤال: ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
هـا  النهرين نيازمند منابع طبيعي و معدني فالت ايران بود، فرمانروايان سـومري و اكـدي پيـاپي بـه سـرزمين ايالمـي از آنجا كه اقتصاد بين  

  كردند. لشكركشي مي
 ۱تاريخ  ۸مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
  ق.م دچار انحطاط و فروپاشي شد. ۷ها سلطنت، بر اثر يورش ويرانگر آشوريان در قرن  ت ايالم، سرانجام پس از قرنحكوم  
 ۱تاريخ  ۸مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
شد. معبد چغازنبيل در نزديكي شهر شوش، شـاهكار در دورٔه ايالم، معماري پيشرفت چشمگيري كرد و استفاده از آجر در ساختن بناها رايج   

  رود. شمار مي معماري آن دوره به
 ۱تاريخ  ۹مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
ادشـاهي برگزيدنـد. خواننـد، را بـه پ تنها مورد ب نادرست است. رؤساي قبايل، يكي از بزرگان مادي به نام دهيوك كه به اشتباه ديااكو مـي  

  دهيوك شهر هگمتانه يا اكباتان (همدان امروزي) را بنا كرد و مركز حكومت خود قرار داد.
 ۱تاريخ  ۹مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  ت خود رسيد.با فتح سرزمين مصر، قلمرو هخامنشيان به قارٔه آفريقا نيز گسترش يافت و به نهايت وسعت و عظم  
 ۱تاريخ  ۹مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
كرد، دچار تفرقۀ دروني شد. در ابتداي زمامداري او،  ق.م حكومت مي ۳۵۸تا  ۴۰۴خاندان هخامنشي از زمان پادشاهي اردشير دوم كه از سال   

داشت و با سپاهي از مزدوران يوناني راهي پايتخت گرديد (مورد الف). اردشير سـوم، برادرش كورش كوچك در آسياي صغير سر به شورش بر
داد ادعاي شاهي كنند  پسر و جانشين اردشير دوم در ابتداي حكومتش به قتل عام افراد خاندان سلطنتي پرداخت و كساني را كه احتمال مي

  ديده و تشنۀ قتل و غارت به ايران تاخت (مورد ب). ي بسيار قوي، آموزشسوم، اسكندر با سپاه داريوشبه قتل رساند (مورد ج). در زمان 
 ۱تاريخ  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
انيان بـه اند از: شهر نسا در تركمنستان امروزي، شهر صددروازه در حوالي دامغان كنوني كه يون ترتيت عبارت هاي سلسلۀ اشكاني به پايتخت  

  گفتند و شهر تيسفون در نزديكي بغداد امروزي. پولس مي آن هكاتم
 ۱تاريخ  ۱۰مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
دو كشور بـر  رقابت، اختالف و دشمني ميان دو قدرت بزرگ جهان آن روزگار يعني روم و ايران در دوران ساسانيان نيز همچنان ادامه داشت.  

ويژه منطقۀ ارمنستان با يكديگر اختالف و درگيـري داشـتند. يكـي از اهـداف اصـلي روميـان در  به مرزيهاي  سر تسلط بر برخي سرزمين
  درپي به ايران، تسلط بر مسيرهاي تجاري بود. لشكركشي پي

 ۱تاريخ  ۱۰مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
ي از مسائل و مشكالت اساسي حكومت ساساني بروز اختالف و دشمني ميان پادشاه و بزرگان كشور بود. اين اختالف گاهي چنـان شـدت يك  

  انجاميد. يافت كه به بركناري و حتي قتل پادشاه مي مي
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  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲۶
در بخش صنايع و معادن مصرف  %۲در بخش شهري و روستايي و  %۶آب در بخش كشاورزي،  %۹۲باتوجه به نمودار توزيع مصرف آب در ايران   

  شود. مي
  جغرافياي ايران ۵ درس*  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲۷
  تأثير موقعيت جغرافيايي ايران قرار ندارد. يران مؤثر است، اما تحتوهواي ا ارتفاع و جهت كوهستان بر آب  
  جغرافياي ايران ۵ درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۸
  ي: وهواي اين ناحيه برخوردار است؛ يعن هاي آب وهواي كوهستاني قرار گرفته است به همين دليل از ويژگي شهركرد در ناحيۀ آب  
   افزايش بارندگي و كاهش دما با افزايش ارتفاع  
   ميانگين دماي پايين  
   صورت برف بارندگي اغلب به  
  جغرافياي ايران ۵ درس*  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲۹
  دارد.ها مربوط به وارونگي دما است و به بحران ريزگردها ارتباطي ن موارد ساير گزينه  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۰
  ترين قنات ايران در قصبه گناباد در خراسان رضوي قرار دارد. قديمي  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۱
سمت شرق كشور بـرويم، مقـدار آب  ها، هرچه از غرب به و جهت آن ها و نواحي مرتفع در غرب) ر گرفتن كوهستانها (قرا توجه به ناهمواري با  

  .شود رودها كمتر مي
  جغرافياي ايران ۶ درس*  استدالل: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۲
هاي گرم سال حفظ كنند. در ايـن صـورت بـدون  ذخيرٔه برف خود را تا ماههاي آبگير زماني فصلي خواهند بود كه در فصول سرد سال  كانون  

  روند. شمار مي هاي فصلي به توجه به ميزان بارش و زمان آن جزء كانون
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۳
  زي ايران و درياچه اروميهاند از: فالت مرك هاي آبريز داخلي ايران عبارت حوضه  
  فارس و درياي عمان و درياي خزر  اند از: خليج هاي آبريز خارجي ايران عبارت حوضه  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۴
به درياي خزر  شرق و رود كورا و ارس از سمت جنوب غرب و گرگان از جنوب ولگا و اورال از شمال، سفيدرود و هراز از جنوب، رود اترك رود  

  ريزند. مي
  جغرافياي ايران ۶ درس*  استدالل: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۵
 ن ندارد.هاي آزاد جهان از داليل اهميت آن است و تأثيري در امكان ساخت و توسعۀ بدون محدويت بنادر در آ دسترسي درياي عمان به آب  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳۶
  از آبزيان كمياب درياي خزر است. فك خزري   
  فارس وجود دارد. در خليج ميگو   
  ها هستند. هم درياي خزر و هم درياچۀ اروميه محل توقف آن پرندگان مهاجر   
  كنند. ماهيان خاوياري فقط در اين دريا زندگي ميانواع  ماهيان خاوياري   
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳۷
  كشتيراني ايران كارون است. فارس قشم و تنها رود قابل ترين جزيرٔه خليج بزرگ  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  استدالل: حيطه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۸
  هاي آزاد است. دهد و بيانگر نقش و اهميت درياي عمان در ارتباط با آب تصوير سؤال چابهار، تنها بندر اقيانوسي ايران را نشان مي  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  كاربرد: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۹
  ي فصلي است.ها هاي درياچه اين گزينه از ويژگي  
  جغرافياي ايران ۶ درس*  دانش: حيطه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۰
استان در مهارلو  ) وفامور( غرب مريوان در استان كردستان، پريشاندر اروميه، زريبار (زريوار)  ۀدرياچاند از:  هاي دائمي ايران عبارت درياچه  

  .فارس
اسـتان  هامون در سيستان و بلوچسـتان و جازموريـان بـين دو  مسيله در قم، نيريز در فارس، ۀدرياچاند از:  رتهاي فصلي ايران عبا درياچه  

  .كرمان و سيستان و بلوچستان
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  ۱شناسي  جامعه ۶درس * كاربرد : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۱
هـا ممكـن  هـا و محـدوديت اي بدون ايـن فرصـت هاي خانه فرض كنيم، هيچ خانه ها و محدوديت يك خانه را فرصت اگر درها و ديوارهاي ■  

  يابد. (يا همان بايدها و نبايدها) تحقق مي ها ها و محدوديت در قالب فرصتشود. جهان اجتماعي نيز  نمي
شود. رابطۀ دوسويۀ نظـم و آزادي از  پذير مي امكان ها با وجود نظم اجتماعيآزادي ما تنكند؛ اتفاقاً  نظم اجتماعي ما را از آزادي محروم نمي ■  

  پيامدهاي الزامي هر جهان اجتماعي است.
انـد و  ها به يكديگر وابسـته ها و محدوديت سخن گفتن به يك زبان و آموختن و رعايت قواعد و دستور آن زبان به اين معنا است كه فرصت ■  

  .اند دو روي يك سكهها،  ها و محدوديت تر، فرصت شوند. به عبارت دقيق نمي كدام بدون ديگري محقق هيچ
  ۱شناسي  جامعه ۶درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۲
  سال اخير است. چهارصدمنظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس يعني غرب  عبارت اول نادرست است زيرا  ■  
ها در سـاختن جهـان  پردازند و با همين كنش افراد انساني با آگاهي و ارادٔه خود به كنش اجتماعي مي چهارم نادرست است زيرا عبارت  ■  

خواهند جهان اجتماعي را بسازند يا تغيير دهند، زيـرا جهـان  هرگونه كه مي توانند نميكنند؛ اما همواره  اجتماعي و تداوم آن مشاركت مي
  گذارد. ها تأثير مي دهايي دارد كه بر اراده و فعاليت آناجتماعي نيز پيام

  ۱شناسي  جامعه ۶درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۳
  .شود هاي اين جهاني بشر دارد، پذيرفته مي شود يا در محدودٔه منافعي كه براي خواسته ، جهان ديگر انكار ميدنيوي يا سكوالردر فرهنگ  ■  
  محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. فرهنگ اساطيري ■  
  گونه معنا، هدف و غايتي ندارد. ، طبيعت هيچجهان دنيويدر  ■  
  سازد. وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي با طرد دانش ابزاري متناظر با طبيعت، امكان بهره جهان اساطيري ■  
  ۱شناسي  جامعه ۶درس * دانش : يطه* ح متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۴
بيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعـي هماننـد بيمـاري،  اين علوم (علوم تجربي) با روش تجربي و فناوري حاصل از آن، قدرت پيش ■  

  گسترش عقالنيت ابزاري دهد.  ها را به انسان مي زلزله، سيل و... و مسلط شدن بر آن
  كند. هاي عاطفي و اخالقي تنگ مي هاي انساني، مانند كنش ، عرصه را بر ساير كنشهاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا كنش رواج ■  
. جهان صرفاً از مواد و موجودات خامي ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل شوند عناصر معنوي و مقدس طرد ميدر جهان متجدد،  ■  

  بشرند.
  ۱شناسي  جامعه ۶درس * دانش : يطه* ح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۵
  گسترش دانش وسايل بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري  ■  
  عقالني و وحياني هاي فراتجربي  روش ■  
  ها دانش اهداف و ارزشاز دست رفتن  زوال عقالنيت ذاتي  ■  
  ها انسان اراده و آزادياز دست رفتن  قفس آهنين  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۷درس * دانش : يطه* ح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۶
از حـق اگر جوامع حقايق را نشناسند و به آن ايمان نياورند و مطابق آن عمل نكنند يا اگر ايمان خود را نسبت به حقايق از دست بدهنـد،  ■  

  دارند. برمي گسسته و به سوي باطل گام
يعني براي جهان اجتماعي، امكان انحـراف از  تغييرپذيرانداند؛ ولي از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي،  بتحقايق هرچند خود ثا ■  

  حق و پذيرش باطل وجود دارد.
  كنند. خود وارد مي قلمرو آرمانيها را به  هاي حقيقي، آن جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش ■  
  ۲شناسي  جامعه ۷سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * درس  مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۷
  . كنند كنند و برخي هم آن را مراعات نمي همان نظام معيار جهان اجتماعي است كه بسياري كم و بيش به آن عمل ميها و قلمرو آرماني  آرمان  
ناديـده هـا را  ممكن است برخـي از آن در عملاما  دانند، زم ميالها را  و رعايت آنكنند  داري مي جانبهايي كه مردم يك جامعه از آن  ارزش  

   .سازد كنند، قلمرو واقعي جهان اجتماعي را مي هايي كه مردم به آن عمل مي دهد و ارزش ، قلمرو آرماني جهان اجتماعي را شكل ميبگيرند
ها  و آرماني اين است كه افراد در عمل ممكن است آنهاي اصلي قلمر باشند؛ اما يكي ديگر از ويژگي هر دو ويژگي درست مي ۲نكته: در گزينۀ   

  را ناديده بگيرند.
  ۲شناسي  جامعه ۷مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۸
ميان قلمرو  ۀفاصلخود عمل كنند، هاي  مطابق آرمانمردمي  ارزيابي كرد. اگرهاي آن  آرمان توان در پرتو هاي هر جهان اجتماعي را مي واقعيت  

   .دهند ميكاهش خود را  ۀواقعي و آرماني جامع
توانند از حق يا  نميدانند،  عنوان دو روش علمي، معتبر نمي كنند و عقل و وحي را به مي هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود جهان  

   .ها سخن بگويند عقايد و آرمان باطل بودن
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  ۲شناسي  جامعه ۷ت سؤال: * دشوار * حيطه: دانش * درس مشخصا ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۴۹
، )دانند عنوان دو روش علمي، معتبر نمي كنند و عقل و وحي را به مي هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود جهان( از نظر اين جوامع  

بودن يـا توانيم  آيند و ما فقط مي پديد مي جوامع انساني قلمرو آرماني يا واقعيهايي هستند كه صرفاً در  هاي اجتماعي، پديده عقايد و ارزش
ها راهي  آنها را بشناسيم و براي داوري دربارٔه درست و غلط بودن يا حق و باطل بودن  هاي اجتماعي و تاريخي آن ها و پيامد اين ارزش نبودن
   .نداريم

  ۲شناسي  امعهج ۷مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۰
رسـم و سـنتي دانند، زيرا هر  اين كار را اشتباه ميشناسان  كنيم. جامعه را در مقايسه با فرهنگ خودمان ارزيابي مي ها گاهي ما ساير فرهنگ  

يم، امـا درون فرهنگ خود معنا و كاركردي دارد، بنابراين درست نيست كه ما فرهنگ ديگران را بر اساس فرهنگ خودمان نقد و ارزيابي كنـ
تـوانيم  ها ناممكن است. ما مـي ني و علمي آنالبايد توجه داشته باشيم كه اين امر بدان معنا نيست كه مقايسه و ارزيابي فرهنگ و داوري عق

را  به معيارهاي حق و يا دوري از آني ديگر را بر اساس معيارهاي حق ارزيابي كنيم و ميزان نزديكي هر فرهنگي ها فرهنگ خودمان و فرهنگ
  . مشخص كنيم

  ۲شناسي  جامعه ۸مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۱
  متغير -فردي -باغبان: اكتسابي ■  
  متغير -فردي -پوش: اكتسابي خوش ■  
  متغير -اجتماعي -پرسپوليسي: اكتسابي ■  
  ثابت -فردي -ارديبهشتي: انتسابي ■  
  ۲شناسي  جامعه ۸صات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس مشخ ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۲
  جهان طبيعي بر جهان نفساني كند.  صبر مي حوصله و كم بيشتر دردهاي عضالني انسان را كم ■  
  طبيعي جهان نفساني بر جهان دهد.  ها را افزايش مي هاي معنوي و اعتقاد و شوق به زيارت عتبات توان زائران در تحمل سختي ارزش ■  
  جهان اجتماعي بر جهان نفساني توجه به حيا، افرادي با حيا به جامعه تحويل نخواهند داد.  هاي بي طبيعي است كه فرهنگ ■  
  ۲شناسي  جامعه ۸مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۳
آن جهان اجتماعي  نالي كها و ارزش ها عقايد، آرماناجتماعي، بر اساس بر اساس آنچه در فصل اول خوانديد، هويت هر جهان قسمت اول:  ■  

   .يابند سامان مي ها و ارزش ها گيرد و قواعد، هنجارها و نمادهاي آن متناسب با عقايد، آرمان شكل مي
  . گيرد شكل مي ي آنها عقايد و ارزشاساس  هويت اجتماعي هر فرد، درون جهان اجتماعي و برقسمت دوم:  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۸مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۴
قي و رواني افراد سازگار است و زمينۀ پيدايش و رشد همان هويت را فـراهم ال، با نوع خاصي از هويت اخبنا به هويت خودهر جهان اجتماعي   

جهاني خود، با آن دسـته از  عنوان مثال جهان متجدد به تناسب رويكرد اين ند؛ بهك آورد و امكان پيدايش و رشد انواع ديگر را تضعيف مي مي
طلبـي،  گرايـي، رفـاه تجمـل :ي دنيوي آن شـكل گيرنـد، ماننـدها و ارزش ها قي سازگار است كه در ارتباط با آرمانالي رواني و اخها ويژگي

  و... اندوزي مال
  ۲شناسي  جامعه ۸حيطه: دانش * درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۵۵
 نظريـات متفـاوتشويم. وجود  ي هويتي خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه ميها ما ترديدي نداريم كه گاه، در شناخت ويژگيقسمت اول:  ■  

از ديرباز دربارٔه ابعاد الهي و  پيامبران و اولياي الهي نيز. اين است كه امكان خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد هدربارٔه هويت، نشان
  اند.  از خويشتن، سخن گفته ها فطري هويت فردي و اجتماعي انسان و همچنين دربارٔه غفلت و فراموشي انسان

از هويـت  هـا غفلت و فراموشي انسـاندربارٔه شناسان  و جامعهشناسان  دين و پيامبران الهي، فيلسوفان، روانشناسان، انسانقسمت دوم:  ■  
  . ، نظريات متنوعي دارندخود واقعي

 

  منطق ۵مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
هاي  يابيم، استدالل قياسي است. استداللي كه در آن از نمونـه كنيم و به نتيجۀ قطعي دست مي استداللي كه در آن از قانون كلي استفاده مي  

استقراي تعميمي است. اسـتداللي كـه در آن حكـم يـك نمونـه را  ،دهيم به موارد ديگر تعميم ميها را  حكم آنكنيم و  في استفاده ميتصاد
  دهيم، استقراي تمثيلي است. دليل مشابهت ظاهري به مورد ديگر سرايت مي به
  منطق ۶مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
الف: جملۀ خبري و قضيه است. ب: جملۀ ناقص است و قضيه نيست. ج: جملۀ خبري و قضيه است. د: جملۀ انشـائي (امـري) اسـت و قضـيه   

  نيست.
  منطق ۷مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
جايي موضوع و محمول.  موجبۀ جزئيه است، همراه با جابه موجبۀ جزئيه است. نقيض آن سالبۀ كليه و عكس مستوي آن» بعضي الف ب است«  

  متداخل آن نيز موجبۀ كليه است.
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  منطق ۵مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
احتماالً از مصـاديق  ۲زينۀ شويم. تنها در گ زده مي درستي رعايت نكنيم دچار مغالطۀ تعميم شتاب هنگامي كه شرايط استفاده از استقرا را به  

زده نيست كه در حـوزٔه شـناخت  تواند ادعا كند كه اين تعميم، شتاب متعدد و متفاوت و با تعداد نسبتاً باال استفاده شده است. البته كسي مي
صورتي تصـادفي و  بوترها بههاي ك كبوترها تجربۀ فراوان داشته باشد و مثالً فقط كبوترهاي محل زندگي خود را نديده باشد بلكه از همۀ طيف

  ها از يك يا چند مورد بسيار محدود، به همۀ موارد تعميم داده شده است. به تعداد فراوان مواردي را مشاهده كرده باشد. ساير گزينه
  منطق ۵مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
 تا معمول برخالف كه هايي مغازه از فراواني هاي نمونه است الزم كرد استفاده قبول قابل و قوي نسبتاً تعميمي استقراي يك از بتوان اينكه براي  

 معموالً موضوعي چنين براي كار اين .داد تعميم را ها آن بررسي نتيجۀ و نمود انتخاب مختلف هاي طيف از تصادفي صورت به شوند نمي باز ظهر
) و چون قانون كلي براي سبب بسته بودن ۱برود (رد گزينۀ  تعميم روش سراغ كسي است بعيد موضوع ناي براي لذا و است دشوار حد از بيش

گيري كنـيم، خطـاي  هـا نتيجـه ). از طرفي اگر به صرف شباهت مغازه۴رسد (رد گزينۀ  مغازه وجود ندارد، استدالل قياسي هم به نتيجه نمي
بسته بودن مغازه ربطي به نوع و صـنف آن نداشـته باشـد بلكـه بـراي صـاحبش  كه دي دارداستدالل بسيار باال خواهد بود؛ زيرا احتمال زيا

ترين راه، اسـتنتاج بهتـرين تبيـين اسـت كـه در آن  ترين و متـداول ). مناسب۳پيشامدي رخ داده كه ربطي به نوع كارش ندارد (رد گزينۀ 
  كنيم تا به بهترين احتمالي كه به ذهنمان رسيده است برسيم. احتماالت مختلف را با توجه به مجموع اطالعات در دسترس بررسي مي

  منطق ۶مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
شوند، اما اين بدان معنا نيست كه جمالتـي كـه افعـال غيرربطـي  عنوان رابطه در نظر گرفته مي درست است كه در منطق تنها افعال ربطي به  

و » دارد«(كـه فعـل آن، » حسـن كتـاب دارد«كنيم. مثالً جملۀ  قضيه نباشند؛ بلكه افعال غيرربطي را به يكي از افعال ربطي تبديل ميدارند، 
  ». حسن داراي كتاب است«شود به:  غيرربطي است) تبديل مي

  منطق ۶مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
جزئي است، شخصيه است. مفهومي موضوع و » آسيا«اي موضوع و محمولش عوض شده (آسيا زادگاه تمدن بشر است)، چون قضيۀ اول كه ج  

  موردنظر است و لذا اين قضيه هم شخصيه است.» كتاب منطق«در قضيۀ دوم، لفظِ 
وم كلي اسـت. همچنـين ايـن قضـيه مفه» رودخانه«دومي محصوره است چون  -جزئي است» برج ميالد«: اولي شخصيه است چون ۲گزينۀ   

  گيريم. شود زيرا سور ندارد، ولي چون قانون نيست آن را جزئي مي موجبۀ جزئيه محسوب مي
  جزئي است.مفهومي موضوع و » فارابي«دومي شخصيه است زيرا  -كلي است» طال«: اولي محصورٔه موجبۀ كليه است زيرا ۳گزينۀ   
  جزئي است.» اين ليوان«دومي شخصيه است زيرا  - آموزان در كالس هستند است و يعني: بعضي از دانش: اولي محصوره و موجبۀ جزئيه ۴گزينۀ   
  منطق ۶مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
  كند.  سور در قضاياي كلي، همۀ مصاديق موضوع و در قضاياي جزئي بعضي از مصاديق موضوع را مشخص مي  
  كند. كند بلكه دامنۀ مصاديق را تعيين مي : سور قضيه نوع مصاديق موضوع را مشخص نمي۱گزينۀ   
  نه محمول. ،: وظيفۀ سور قضيه، تعيين دامنۀ مصاديق موضوع است۲گزينۀ   
موضوع، يـك شود. اگر  : شخصيه يا محصوره بودن يك قضيه، بر اساس جزئي يا كلي بودنِ مفهومي كه موضوع قرار گرفته تعيين مي۴گزينۀ   

مفهوم جزئي باشد، قضيه شخصيه است و اصالً سور ندارد؛ و اگر موضوع، يك مفهوم كلي باشد قضيه محصوره است كه سور دارد و بر اسـاس 
  شود.  سور، به كليه و جزئيه تقسيم مي

  منطق ۷مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
(اصل قضيه) و چون سالبۀ جزئيه اسـت، عكـس مسـتوي يعنـي عكـس » بعضي الف ب نيست«شود:  مي» ب نيست هيچ الف«تداخل قضيۀ   

  الصدق ندارد. الزم
  منطق ۷مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: استدالل * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  سالبۀ كليه به سالبۀ كليه عكس مستوي شده و مغالطه نيست.  
  الصدق ندارد. سالبۀ جزئيه عكس مستوي شده، در صورتي كه عكس الزم : سالبۀ جزئيه به۱گزينۀ   
  : عكس موجبۀ كليه، موجبۀ جزئيه است، نه موجبۀ كليه.۲گزينۀ   
  : عكس موجبۀ جزئيه، موجبۀ جزئيه است، در حالي كه به موجبۀ كليه عكس شده است.۴گزينۀ   
  منطق ۷رد * درس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كارب ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶
وجود يك مثال نقض (دبير منطق) براي حكم كلي (با دبيران همۀ دروس عكـس يادگـاري گـرفتم)، ايـن حكـم را دچـار مغالطـۀ اسـتثناي   

پوشي كرده است. دقت كنيد كه اين فرد با علم به اينكه دبير منطق حضور ندارد، اين حكم كلـي را صـادر كـرده، پـس او را يـك  چشم قابل
  پوشي دانسته است. چشم ي قابلاستثنا

  اي ندارد. صورت جزئي بيان شده لذا مغالطه : حكم به۱گزينۀ   
  اي صورت نگرفته است. : حكم كلي صادر نشده و مغالطه۲گزينۀ   
  اي ندارد. : در حكم كلي، موارد خارج حكم را ذكر كرده است، لذا مغالطه۳گزينۀ   
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  منطق ۵ار * حيطه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: * دشو ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷
  از خصوصيات مؤثر در طعم غذا كه آبغوره و آب نارنج دارند، ترش بودن است، لذا استقراي تمثيلي بيان شده، نسبتاً قوي است.  
ور خـود را از اي است كه ن توان حكم كرد كه نورش از خودش است. ماه كره : ضعيف است. به صرف نوراني بودن يك جرم آسماني نمي۱گزينۀ   

  گيرد. خورشيد مي
دهد، دارايي خود را از دست نداده است، بلكه موقتاً آن را در اختيار ندارد و روزي آن را پس خواهد  : ضعيف است. كسي كه قرض مي۳گزينۀ   

طور  كوه تشبيه كرد و گفت همانتوان آن را با بيان استدالل تمثيلي مخالف نقد كرد. مثالً قرض دادن را به انعكاس صدا در  گرفت. در ضمن مي
گـردد و هـم خيـر  ها بر مي گردد، هرچه هم بيشتر قرض بدهي، هم اين قرض كه هرچه بيشتر فرياد بزني صداهاي بيشتري به سوي تو باز مي

  شود.  ات بيشتر مي رسد و دارايي بيشتري به خودت مي
  شود. نتيجه گرفت كه حسن نيز در مسابقات كشوري قهرمان مي توان : ضعيف است. به صرف برادر بودن حسن با حسين نمي۴گزينۀ   
  منطق ۷مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸

) ۴زينـۀ (صـادق) (رد گ» هيچ ب الف نيسـت«Á¼Tv¶ u§ø(صادق) » هيچ الف ب نيست« Ç¤I¹U(كاذب) » بعضي الف ب است«  
jIñU »(كاذب)» هر ب الف است  

  متداخل متناقض (متداخل تحت تضاد) (صادق) -: عكس مستوي (كاذب)۲گزينۀ   
  عكس مستوي (كاذب) -: تداخل (كاذب)۳گزينۀ   
  عكس مستوي متناقض (صادق) -: متداخل عكس مستوي متناقض (صادق)۴گزينۀ   
هيچ الف ب «نيز كاذب است، زيرا نقيض اصل كه » بعضي ب الف است«كاذب باشد، عكس مستوي آن يعني » ستبعضي الف ب ا«توجه: وقتي   

صادق هستند. اگر اين قضيۀ آخري را نقيض كنيم به همان  هر دوخواهد بود » هيچ ب الف نيست«خواهد بود، و عكس مستوي آن كه » نيست
كار برد و نشان  توان به يم كه به حكم تناقض كاذب است. شبيه همين استدالل را ميرس (عكس مستوي قضيۀ اوليه) مي» بعضي ب الف است«

  اي برقرار نيست. چنين قاعده» هر الف ب است«كاذب باشد، عكس مستوي آن نيز كاذب است، اما در مورد » هيچ الف ب نيست«داد كه اگر 
  منطق ۷رس مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * د ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹
توان به صدق و كذب متداخل، متناقض و متضاد آن پي برد، امـا اگـر اصـل قضـيه را متنـاقض كنـيم  دانيم مي وقتي صدق موجبۀ كليه را مي  

ها مداد  بعضي سياه«الصدق ندارد و لذا صدق و كذب قضيۀ  و چون سالبۀ جزئيه است، عكس الزم» بعضي مدادهاي من سياه نيستند«شود:  مي
  نامشخص است.» يستندمن ن

  : عكس مستوي متضاد (كاذب)۴گزينۀ   : متناقض (كاذب)۳گزينۀ   : متداخل (صادق)۲گزينۀ   
نكته: عكس مستوي سالبۀ كليه و موجبۀ جزئيه در صدق و كذب با اصل خود يكسان است، اما عكس مستوي موجبۀ كليه در صـدق از اصـل   

  تواند صادق باشد و هم كاذب. هم ميكند، ولي اگر اصلش كاذب باشد،  خود تبعيت مي
  منطق ۷مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
راسـت  -چـپ و متنـاقض متضـاد آن پـايين -راست است و متضاد آن باال -كافي است روي مربع تقابل حركت كنيم. موجبۀ كليه گوشۀ باال  

چـپ را  -راسـت و بـاال -چپ خواهد بود، پس مـا رابطـۀ بـين پـايين -چپ است و متداخلش باال -خواهد بود. از طرفي سالبۀ جزئيه پايين
  خواهيم كه تناقض است. مي
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