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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  11-1020 »)گواه«) (شاهد1فارسي و نگارش (  20  1-10 10 )1فارسي و نگارش (
  15  21-30 10 )1عربي زبان قرآن (

  15  31-1040 )1دين و زندگي (
  15  41-1050 )1انگليسي (زبان

  61-70 10 »)گواه«) (شاهد1رياضي و آمار (  25  51-1060 )1رياضي و آمار (
  15  71-80 10 اقتصاد

  15  81-90 10 )1علوم و فنون ادبي (
  10  91-100 10 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  10  101-110 10 جغرافياي ايران
  10  111-120 10 )1شناسي (جامعه

  15  121-130 10 منطق
  دقيقه 165  1-130 130 جمع كل

  :طراحان به ترتيب حروف الفبا   

  :گزينشگران و و يراستاران به ترتيب حروف الفبا

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

  زيدي فاطمه رئيس مسئول دفترچه
 ليال ايزدي، مسئول دفترچه: نسبفاطمه رسوليمدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آرانگار و صفحهحروف
  سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021-6463تلفن چهار رقمي:   - 923پالك  - بين صبا و فلسطين -تر مركزي: خيابان انقالبآدرس دف

  خانپور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويحميد اصفهاني، سپهر حسن )1و نگارش ( فارسي
  اله نوروزي، مجيد همايي بخش، محمدرضا سوري، فاطمه منصورخاكي، وليبهزاد جهان )1(عربي، زبان قرآن
  كبير بقا، مرتضي محسني محمد آقاصالح، آرمان جيالردي، اميرحسين حيدري، محمد رضايي )1(دين و زندگي
 نژادفريبا توكلي، علي عاشوري، ساسان عزيزي )1(زبان انگليسي

  شهرام آموزگار، محمد بحيرايي، مهدي تك، شقايق راهبريان، هاشم زمانيان، محمد گودرزي )1رياضي و آمار (
  بابايي، سيد عادل حسيني، سارا شريفي، حسن عابديني، مهسا عفتي، احمد منصوريمائده چرچي تصاداق

  نيا بيلي، افشين كياني، محمد نوراني، اعظم نوريمقدم، سميه قانابراهيم رضايي )1علوم و فنون ادبي (
 حمد كريمي، حبييه محبي، ميالد هوشيارمبابايي، عليشيخي، مائده چرچيميالد باغ ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  محمد كريمي، حبييه محبيبابايي، عليشيخي، مائده چرچيميالد باغ جغرافياي ايران
  نژاد، محمد رستمي، حبيبه محبيمعصومه اوحدي، پارسا حبيبي، فاطمه حسني )1شناسي ( جامعه

  موسي سپاهي، علي طلعتي، كيميا طهماسبي، محمود فخوري منطق

 هاي مستندسازي مسئول درس  ويراستار دانشجو ويراستار استاد گزينشگر مسئول درس نام درس

  الناز معتمدي  ـــــــــ ـــــــــ حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1و نگارش ( فارسي
  ليال ايزدي  فرهاد موسوي راهيميدرويشعلي اب محمد رمضي محمد رمضي  )1( عربي، زبان قرآن
  زهره قموشي  اشكان احمدي نوره ـــــــــ اميرحسين حيدري اميرحسين حيدري  )1( دين و زندگي

  ـــــــــ  ـــــــــ زيديفاطمه رئيس دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت
  سپيده جاللي ا توكلي،  محدثه مرآتي فريب ـــــــــ نسترن راستگو نسترن راستگو  )1( زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  ـــــــــ محمد بحيرايي كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (
  زهره قموشي  ـــــــــ سارا شريفي حسن عابديني حسن عابديني  اقتصاد

  الناز معتمدي  ـــــــــ حسن وسكري، الهام محمدي نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (
  جغرافياي ايران  محدثه پرهيزكار  پريسا ايزدي  ـــــــــ  ميالد هوشيار  ميالد هوشيار  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  محمدابراهيم مازني ـــــــــ پارسا حبيبي پارسا حبيبي  )1شناسي ( جامعه
  رحيمي پرگل ـــــــــ علي طلعتي علي طلعتي  منطق  زهره قموشي

?
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 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 1

 »حنين: گودال ـ سردمدار: آرام ـ مشيت: خوشي ـ نسيان: فراموشي ـ جنود: لشكريان ـ مشوش: پريشان ـ خيل: دسته ـ بيرنگ: طرح اوليه«

    ) دو تا2    يكي )1

  ) چهار تا4    ) سه تا3

 اماليي هست؟   نادرستيدر عبارت زير چند  - 2

ما بود،  ةها بسته ماند. در چشم او كه خود چشم زمان اي سال وكوله هامان اخت شد. همچون مرواريد در دل صدف كج آخر با حقارت زندگي  پيرمرد دست«

ه هست. فراعن ةدور ةنور يك مجسم حق از سر تسليم است، اما در واقع همان چيزي بود كه در چشم بي بردي شايد هم به آرامشي بود كه گمان مي

رفتند كه همچون  شد در چنان معيشت تنگي. هر سال تابستان به يوش مي اش مي و خرج خانه گرفت كه صرف پيرمرد شندرقازي از وزارت فرهنگ مي

 »كردند. جويي مي سفر قندهار، هم ييالقي بود و هم صرفه

    ) دو تا 2    يكي )1

  ) چهار تا4    ) سه تا 3

 از كيست؟  ترتيب بهابيات زير  - 3

  لف) دوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگر گه خزان شودا

  ش آشفته استبب) دريايم و نيست باكم از طوفان / دريا همه عمر خوا

    سعدي ـ مرتضي آويني  )2    ) شيخ ابوسعيد ـ مرتضي آويني1

  سعدي ـ شفيعي كدكني )4    شيخ ابوسعيد ـ شفيعي كدكني )3

 شود؟  چند فعل ماضي (گذشته) و چند مضارع (حال) ديده مي ترتيب بهدر عبارت زير،  - 4

اند كه فالن روز ما ايشان را در حمام نگذاشتيم و گمان بردند كه ما زبان ايشان  گويد اين جوانان آنان در آن ميانه شنيدم حمامي به ياري از آنِ خود مي«

  »ها بر پشت بسته بوديم. پاره پالس گويي، ما آنانيم كه ندانيم. من به زبان تازي گفتم كه راست مي

    ) پنج ـ پنج2    شش ـ چهار )1

  ) هفت ـ سه4    ) چهار ـ شش3

  است؟  متفاوتنوع ساده و يا غيرساده (مركّب) بودن كدام گزينه  - 5

  كند. جا مي ) بولدوزرچي جهاد بر كوهي از آهن نشسته است و كوهي از خاك را جابه1

  ود كه در ميان يك دشت باز گرفتار آتش دشمن باشي.ش گاه تفهيم مي ) معناي خاكريز آن2

  ) تا با خاك انس نگيري، راهي به مراتب قرب نداري.3

  ) وقتي اسوة تو آن تمثيل وفاداري باشد، چه باك اگر هر دو دست تو نيز هدية راه خدا شود؟4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( و نگارش  فارسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10ما در آزمون قبل چند از عملكرد ش

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )1فارسي و نگارش(
  ادبيات سفر و زندگي،

 ميادبيات انقالب اسال

  شكن) دريادالن صف(
  81تا  56 هاي صفحه

دقيقه 20
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  ؟ نداردساز  كدام بيت حرف پيوند وابسته - 6

 ر گه كه ابر ديدم و باران، دلم تپيد) ز اندوه دير گشتن اندودبام خويش / ه1

  جز من كه دستم از همه چيز جهان تهيست / هر كس كه بود، برگ زمستان خود خريد  )2

 اي خزيد بربست هر پرنده در آشيان خويش / بگريخت هر خزنده و در گوشه  )3

  تاب ناپديد ) نور از كجا به روزن بيچارگان فتد؟ / چون گشت آفتاب جهان4

  در كدام دو بيت يكسان است؟ (ابيات همگي از يك غزل انتخاب شده است.)» رديف«ري نقش دستو - 7

  ز نظر ديواراشودم يك دم  الف) ز بس كه روي به ديوار محنت آوردم / جدا نمي

  سر ديوار به ب) چو زير بام تو آيند خستگان فراق / به آب ديده بشويند سر

  گوهرفشان مگر ديوار  ةديد دارد / چو آب ج) كدام يار كه او روي ما نگه

  جگر ديوار ةنشينان پاي ديوارت / كنند غرقه به خوناب د) بسا كه راه

    ) ب، د2    ) الف، ج1

  ) ب، ج4    ) الف، د3

  ؟ نيستبه تشبيهي در ابيات زير  ٌ كدام واژه مشبه - 8

  سيمايي پيرهني / ماه خورشيدوشي ترك ملك گل  قدي يوسف شاه شمشاد«

  »دلي سيمبري خودرايي زني بدخويي / كافري سنگ زهگري غم دلبري عشوه

    ) خورشيد2    ) شمشاد1

  دل ) سنگ4    ) ملك3

 دارد؟  كمتريكدام بيت با ساير ابيات قرابت معنايي  - 9

  ) يك قدم بر سر وجود نهي / وان دگر در بر ودود نهي 1

  ) پيش ما اي آشناي كوي دوست / يك نفس بنشين كه داري بوي دوست 2

  زّت نه قدم در كوي دوست / تا كه ره يابي تو در پهلوي دوست) تو به ع3

  كان كس رسيد در وي كز خود قدم برون زد/  عدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقي) س4

   با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ ابياتكدام  -10

 »دوران روزگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگر گه خزان شود«

  مت برادروار / گر نيوشي (شنوي) و داريم باور ) سخني گوي1

  عبره كرده سپهر حكمت را / چون نگيري ز روزگار عبر

  دارد چو نار نبيني بر فلك اين خسرو سيارگان / ماه و انجم را از او روشن همي ) مي2

  ما نبوديم او پديد آوردمان از چار طبع / محدث آمد چار طبع و چار فصل روزگار 

 جاي است نوز (هنوز) ه پشت مرا كرد كوز / نشد پست و گردان بهسپهري ك) 3

  خماند شما را هم اين روزگار / نماند بر اين گونه بس پايدار

  ) قطرة آبي كه آن را از هوا گيرد صدف / روزگار آن را تواند كرد در شاهوار 4

  وزگاراين همه حشمت ز يك تأثير صبح بخت توست / باش تا خورشيد اقبالت برآرد ر
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 اند؟در كدام گزينه به درستي معني شده ترتيببه، »رندانه، كُلّه، آخُره، طمأنينه«هاي واژه -11

  شكيبايي چشم، يگود چون اندام يفرورفتگ هر گردن، رةچنب هوشمند،) 1
  آرامش گردن، ةچنبر اسب، يپا پشت يبرآمدگ ذكاوت،) 2
  ارقر گردن، ةچنبر اسب، يپا پشت يبرآمدگ زيركانه،) 3
  متانت كتف، دو انيم اسب، يپا پشت يبرآمدگ مردي،جوان) 4
  است؟ نادرستكدام گزينه  -12

  ييجدا ،يدور ،يآسودگ: فراغ) 2    رسيدگي اصالح، ر،يتعم: مرمت) 1
  يبدبخت ،يتنگ ،يسخت: شدت) 4    نيميس پول نقره، ةسك پول،: درم) 3
  خورد؟  اماليي به چشم مي غلطدر كدام گزينه  -13

  داد ـــيستـــانلد به ــــدشيكل و بستـب درش/  ـاـقضـ دست و بود اســـــرار ةخــــــزان دلــم) 1
  چو قوك اندر دهان مـــــار مخروش از اجـــل / كز خروشت دست بيــــداري فرو بندد زبـــــان ) هـم2
  يفشانيب بت هــــزاران دلقش ـةرقع رـه از كه/  آور صــرق و يباز پا به را يصوف و زلــــف فشانـيب) 3
  يرقم كشديم بحر رـب كــه تـاس ينمـشب چو/  شقـع ره در عقل ــــريتـدب و كردم ــــــــاسيق) 4
  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » ـَ ك«پسوند  -14

  راه يمرغك يمــور انــــــج بــــر زد كــــه/  گــــذرگاه در دميد شيخو چشم به) 1
  خــــوان بـــدسـاز و ومــــــش مـــردك را و/  ازخـــــوانبـــ را شوم مردك ير ز) 2
  حجــــــــاب از هـــاكيـرو انـــدختــرك/  ـچيه نديننمــــا يياين تــــو تـــا) 3
  دـزن و ازندـپ ةامـن وشـخ الحان به خواند/  ـردـك آغاز يمطرب بلبلــك تو گل بر) 4
  است.عطف به كار رفته» و... « ةگزين جزبهها گزينه ةدر هم -15

  انددهيالــن زن و ردـــم رمـــينف از/  دــاندهيبرـب راـم تا انــستين زــك) 1
  شدم حاالنخوش و بدحاالن جفت/  دمـــش ناالن يتيجمع رــه به من) 2
  ستين نور آن را گوش و چشم كيل/  تـــسين دور من ةنال از نـم سرّ) 3
  شد چاالك و دـآم صـرق در وهــك/  دـش افالك بر عشق از خاك جسم) 4
  است؟ نشده ذكر شبه وجه تشبيه، كدام در -16

  را تـــــــــو كند پيچان طرّة ياد كه گه تاب / هر و پيچ به افتد دل خورده زخم مار ) چون1
  زمان طبـــــــع است شــــده من دم / چون  زمــــــين رنگ اســت شده من رخ ) چون2
 شـــــكرســــــتاني؟ از ديـــد ني يك دارد / كه نـــــاله هزاران ــــينـــ چون ) جهان3
  چو شــمع رندانم و سربازان كوي نشين چو شمع / شب خوبانم مشهور تو عشق وفاي ) در4
 كدام گزينه با عبارت زير از ناصرخسرو قرابت مفهومي دارد؟ -17

 ...»ت بيست روز بود و اين فصل بو اين هر دو حال در مدتي كه از روزگار پيش آيد، نبايد ناليد و از فضل و رحمت دان آوردم تا مردم بدانند كه به شد
  »كردگار، نااميد نبايد شد.

  ستينـ) رنج( عنا و شدت جز ره ك/ ي راحـت و است نعمـت همـــــه ره ك) ي1
  يكش يسخت بــه افتـد يروز مگـــري / خـــوشــ روز قـــــدر يكســ نداند) 2
  را آسان كار سخت كند زود چرخ كه/  شد آسان كار چو يسخت ز سخت بترس) 3
  يگــــريد در ــديگشـــا رحـمت ي / زدر متكح ز ببنـــدد چـــون خـــدا) 4
  است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  -18

  تـسايـر و يرو ز است ادــفس هـــچ رـــه/  شيوـخ ــنيـيآ كنــم را ايــــر و يرو) 1
  )  يال و گل( لــوح دارد ريــز در آب نيا كه/  ـلـــمحـ را ايــــر يـروـــآبــ منـــه) 2
   است شيخو رنج و گانهيــــب يــــيواـــرس/  اير و يرو نيا كه مكن ايـر و يرو انـه) 3
  روست در رو سخن ستين اير و يرو ـةص/ قـ حال همه در رو همه از توام يرو عاشق) 4
  است؟ متفاوتكدام بيت با ساير ابيات  مفهوم -19

  هست و باد زانيگر من از يآسودگ و طاقت/  را آرام احلـــس ديــــنجو ا،يدر نيا موج) 1
  ما يمو به مو تپش است خفته موج چوني / دنيآرم ما قسمت ستـــــين و ميرـــبح) 2
  انداخته نهان و دايپ به ايدر نيا وجــــــم/  سـنف هر صورت و يعنـم گوهر صدهزاران) 3
  ميگذاشت ايدر به شيخو كار و مــــيموج/  ميكنيمـن دوران اكشـــــكش از شكوه ما) 4
  كدام بيت با عبارت زير قرابت معنايي دارد؟ -20
  .»است آگاه حق رحمت جوار در شيخو روح يجاودانگ به كه آن هراسديم مرگ از كجا«

  تـگش چارهيب مرگ از آمد رگم چو/  تــدش و كوه در كرد يا چاره ) همه1
  خداست اتيآ از جباران رگــــــم/  تــآشناس مرگ يتلخ با يكس رـه) 2
  اوست ميب در هست يا يتلخ رـــاگ/  تـاوس ميتسل كه آن مرگ ز نترسد) 3
  ميوـش برابر هم با تهــــهف كيـ به/  ميشو در چون رگـــم ةدرواز به) 4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا
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  ۲۵ -  ۲۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن ا لجوابل األنسبعيِّن(  
 :﴾لمات إلی الّنورذين آَمنوا يخرُجُهم ِمن الظّ الّ  يُّ اهللا ول﴿ -21

  !شوند ها به سمت نور خارج مي ها از تاريكي خداست كه سرپرست آن كساني است كه ايمان آوردند و آن )1
  !برد رهاند و به سوي نور مي يها را از تاريكي م آن ،سرپرست ايمان آورندگان فقط اهللا است )2
  !كند خارج ميها را از ظلمات به سوي نور  اند آن خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورده )3
  !كند ها را خارج مي ها به نور آن پروردگار سرپرست كساني است كه ايمان بياورند از ظلمت )4
 »:َف إّن أکرمنا عند اهللا أتقانا!ِمن ذکر و أُنثی و َجَعلنا شعوبًا ِلَنتعار  َخَلقنا اهللاُ « -22

ـ    هايي قـرار داد تـا يـك    خداوند ما را از مرد و زني آفريد و ما را ملت) 1 تـرين مـا نـزد خـدا      گرامـي  اديگـر را بشناسـيم؛ همان
  !پرهيزگارترين ماست

نـد پرهيزگـارترين   تـرين شـما نـزد خداو    هايي قرار داديم، همانـا گرامـي   شما را يك مرد و يك زن آفريديم و شما را ملت) 2
  !شماست

تـر   ديگر را بشناسيم، مسلماً پرهيزگارترين ما را گرامـي  خداوند ما را از مردان و زنان خلق كرد و ما را ملتي قرار داد تا يك )3
  !دهد قرار مي

تـرين   مانا گراميديگر شناخت پيدا كنيم؛ ه دهد تا به يك آفريند و ما را ملت قرار مي خداوند ما را از يك مرد و يك زن مي )4
  !ما نزد خداوند پرهيزگارترين ماست

 حيح:عيِّن الصّ  -23
  !دشمن مزدور مردم را به پراكندگي دعوت كرده است :!اس إلی التفرقةالنّ  ادع عميل العدّو قد )1
  !باشند بدان كه پنج درصد ساكنان جهان مسلمان مي :!مسلمينَ ن نو إعلم بأن ُخمس ُسّکان العالم يکو  )2
  !بر ماست كه به ريسمان الهي چنگ بزنيم و پراكنده نشويم :!تفّرقنال أن نعتصم بحبل اهللا و علينا  )3
  !گر خواهد شد جلوه متفاوتييكپارچگي امت اسالمي در شكل : !صور کثيرة ياتحاد األّمة اإلسالمية ف سيتجلَّی )4
 حيح:عيِّن الصّ  -24

در برخي از شهرها پليس از سگ در حفظ امنيت  :!مـن المدينـةلکالب في حفظ أبا يَبعض الُمدن َيسَتعيُن الُشرط يف )1
  !جويد شهرها ياري مي

  !دهد كالغ با صدايش به اهل جنگل از خطر هشدار مي :!ُيحذُِّر الُغراب بأصواِتِه أهَل الغابة ِمن الخطر )2
حشرات از اطراف خود دمشان را برخي حيوانات براي راندن  :!لطرد الحشرات من َحولهـا َذَنبهابعض الحيوانات  كتحرِّ  )3

  !دهند حركت مي
هاي دريا را به روشـني روز تبـديل    هاي نوراني، تاريكي ماهي ظالم البحر إلی نهار مضیء!: المضيئة كامسُتحّوُل األ )4

  !كنند مي

دقيقه 15

  )1عربي، زبان قرآن (
  التعايش السلمي
  هذا خلق اهللا

  (متن درس تا ابتداي تمرين اول)
 53 صفحة تا 35صفحة 

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1عربي، زبان قرآن (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 امروز چيست؟ شما براي آزمونگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  »:در آن سفر رانندة تاكسي گفتگوهايمان را در دفتر خاطراتش نوشت!« -25
  !دفتر ِذکَرياته في حواراتنا اُألجرةسّيارة  سائق في ذلك الّسفر كتب )1
  يات!کرَ ذِّ ال دفتر في الّرحلة محادثاتنا في تلك سائق سّيارة اُألجرة كتب )2
  دفتر ِذکَرياته! في حواراتنا يكتب سّيارة اُألجرة في ذلك الّسفر کان سائق )3
  يات!کرَ ذِّ الدفتر  في الّرحلة المحادثات في تلك يكتب سائق التّاکسي )4
 من مفهوم العبارات: الخطأ عيِّن -26

  !إغتنام الفرصةعلی : التأکيد !غّصةٌ  الفرصةإضاعة  )1
  !: العلم و العمل يقتربان معاً !ثمرة العلم إخالص العمل )2
  !مور اليومّيةاألُ  يف علی االجتهاد: التأکيد !َتَفقَُّهواتعّلموا و عّلموا و  )3
  !عمالن مذمومانب : البخل و الکذ!المؤمن البخل و الکذب يليس ف )4
 :فيه فعٌل مزيدٌ  ليَس ما عيِّن  -27

  َتَعلَّموا الِعلَم و َتواَضعوا ِلَمن تتعلَّموَن ِمنه! )1
  في مؤمٍن: الُبخل و الکذب! َخصلتانِ ال َتجَتمُع  )2
  َيزرُع الفّالح الُمجّد أشجار الّتفاح! )3
  األعشاُب الّطّبّية لعالج األمراض! ُتسَتخَدمُ  )4
 الجملة اإلسمّية؟ ما جاَءتجواٍب  يّ أ يف -28

  أنزَل اُهللا ماء ِمَن الّسماء بقدرتِه! )1
  اهللا أتقاُهم! أکَرُم المؤمنيَن عند )2
  المزرعة الفّالُح معتمٌد علی نفسه کثيرًا! يف )3
  و المشروباِت! أکوالتَعلی المائدة کثيٌر ِمن الم )4
 :ُمضافاً عيِّن الفاعل  -29

  !ُمَطهِّراً تُفرُز سائًال  ِلساُن القطِّ َمملوٌء ِبُغَددٍ  )1
  !َجلَس طائٌر جميٌل علی شجرٍة في الّشارع )2
  !َيزرُع الفالُح المجدُّ أشجاَر التُّفاحِ  )3
ُل مئاُت المصابيِح  )4 نةُتحوِّ   !َظالَم الَبحر إلی َنهاٍر ُمضیء الملوَّ
 :موصوفاً ل وفعمعيِّن ال -30

  للُغراِب َصوٌت ُيحذُِّر به بقية الَحيواناِت! )1
  !الّطبّيةَتعرُف بعُض الطُّيوِر و الحيواناِت ِبَغريزتها األعشاَب  )2
  !أرسَل الُغراب االسوُد أخبار الغابة فهَو جاسوٌس کبيرٌ  )3
  !عيُن البومة فإنها ثابَتهٌ  كُ ال تتحرّ  )4
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ها سـتانده   به كافر يا مشرك بودن افرادي كه جان آن ،»…صالحاً  حتّي اذا جاء اَحدهم الموت قالَ رب ارجعونِ لَعلي اَعملُ«كدام بخش از آية  - 31

 دارد؟ داللت دارد و خداوند كم ارزشي سخنان آنان را چگونه ابراز مي ،شود مي

  »و من ورائهم برزخٌ« -» قالَ رب ارجعون« )2  »هو قائلُها كلمةٌإنها « -» قالَ رب ارجعون« )1

  »و من ورائهم برزخٌ« -» لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تركت« )4  »هو قائلُها كلمةٌإنّها « -» فيما تركت لَعلّي اَعملُ صالحاً« )3

 مربوط كدام است؟ ترتيب بههر يك از عبارات قرآني زير  -32

  الي يوم يبعثونَ - 

  رب ارجعون - 

  هو قائلُها كلمةٌإنّها  - 

 رأخّاالنسانُ يومئذ بما قدم و  ينَبؤا - 

  رستاخيز -برزخ  –برزخ  –رستاخيز  )2    رستاخيز –رستاخيز  –برزخ  –برزخ  )1

  رستاخيز -برزخ  –رستاخيز  –برزخ  )4    برزخ –رستاخيز  –برزخ  –رستاخيز  )3

  شود؟يافت ميكدام مفهوم، در »…صالحا  اَعملُ ارجِعونِ لَعلّى ربِّ الموت قالَ اَحدهم جاء اذا حتّى«از آيات شريفه  -33

  هاي دنيا و برزخ است كه دنيا محل عمل نيست و برزخ محل عمل است. ) بيانگر يكي از تفاوت1

  در عالم حايل ميان دنيا و آخرت است. »يبعثونَ يومِ« ة) ظرف تحقق عبارت شريف2

  شود.مي تر شدن پرونده گناهان ها و ترويج آداب و رسوم غلط در امر ازدواج باعث سنگين ) مدسازي3

  .برندمي سر به آن در روز قيامت تا مرگ از پس آدميان و است اخروي و دنيايي زندگي ميان كه دهدمي برزخ عالم از ) خبر4

  با كدام عنوان ارتباط دارد؟ ترتيب بههاي زير،  عبارت -34

   گذشتگاندر براي آمرزش طلب و خيرات انجام -

  دفن هنگام به ميت تلقين -

  ذشتگاندرگ قبور زيارت -

  وجود حيات -وجود شعور و آگاهي  -) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا 1

  وجود شعور و آگاهي -وجود حيات  –) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا 2

  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا -وجود شعور و آگاهي  -) وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا 3

  وجود حيات -وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا  -هي ) وجود شعور و آگا4

 ؟دهد، باشد اي كه بالفاصله پس از نفخ صور دوم رخ مي تواند مؤيد واقعه كدام مورد مي -35

  »الُبيوم تَرجف االرض و الجِ« )2      »اليوم نَختم علي افواههم« )1

  »يومِ يبعثونَ« )4     »االنسانُ يومئذ ينَبؤا« )3

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( دين و زندگي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  وده است؟ب 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )1دين و زندگي (
  تفكر و انديشه

  بزرگ، فرجام كار  منزلگاه بعد، واقعة
  92تا صفحة  62 صفحة

دقيقه 15
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مربوط به چه » هايي از بهشت است ها باغ براي آن«و » شوند بهشتي گرامي داشته مي هاي باغآنان در « ،هاي تعبير قرآن، هر يك از پاداشبه  -36

 ؟كساني است

  .ها سود بخشد راستگوياني كه راستيشان به آن –كنند  ها كه در زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي آن )1

  .ها سود بخشد راستگوياني كه راستيشان به آن -شهادت كنند  ها كه به راستي اداي آن )2

  .كنند متقياني كه براي خود طلب آمرزش مي –كنند  ها كه در زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي آن )3

  .كنند متقياني كه براي خود طلب آمرزش مي -ها كه به راستي اداي شهادت كنند  آن )4

به چه دستاويزهايي جهت رهايي از » دادن نامة اعمال«و » شهادت دادن اعضاي بدن«ر هر يك از حوادث هاي گناهكار در قيامت، د انسان -37

 جويند؟ مهلكه تمسك مي

  انكار اعمال ناشايست با سوگند دروغ خوردن –انكار كردن حقايق و تكلم جمادات  )1

  غ خوردنانكار اعمال ناشايست با سوگند درو  -اعتراض و سرزنش كردن اعضاي بدن  )2

  وجو كردن راه فرار از اعمال خويش جست –اعتراض و سرزنش كردن اعضاي بدن  )3

  وجو كردن راه فرار از اعمال خويش جست -تكلم جمادات  انكار حقايق و )4

و خداوند گردد  تراشند، حقيقت و باطن عمل آنان چگونه عيان مي آنان كه با تعدي به حقوق مادي يتيمان، براي خود عذاب اخروي مي -38

 ؟برد كار مي جهت بعيد ندانستن عذاب الهي، كدام تعبير را به

  »بِما كانوا يكسبونَ« -» يأكُلونَ اَموالَ اليتامي ظُلماً« )1

  »سيصلَونَ سعيراً« -» يأكلونَ في بطونهِم ناراً« )2

  »بِما كانوا يكسبونَ« -» يأكلونَ في بطونهِم ناراً« )3

  »سيصلَونَ سعيراً« - موالَ اليتامي ظُلماًيأكُلونَ اَ« )4

 كشد و پاسخ قطعي خداوند به دوزخيان براساس علم الهي كدام است؟ در بيان قرآن كريم، چرا آتش دوزخ از درون جان دوزخيان شعله مي -39

  خواست به راه راست آيد؟ آيا در دنيا به اندازه كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي –هاست  زيرا حاصل عمل خود انسان )1

  .گيريد اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي –هاست  زيرا حاصل عمل خود انسان )2

  .گيريد اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي -هاست  زيرا حاصل نيات و افكار انسان )3

  خواست به راه راست آيد؟ ه اندازه كافي به شما عمر نداديم تا هر كس ميآيا در دنيا ب -هاست  زيرا حاصل نيات و افكار انسان )4

و چه سرانجامي در انتظار  گردد حقيقي عمل او چه زماني عيان مي ةسرپرستي را تصاحب كند، جنب اگر شخصي با ستمكاري دارايي بي -40

 اوست؟

    آتشي فروزان – حضور شاهدان و گواهان )1

  ابي دردناكعذ – حضور شاهدان و گواهان )2

  آتشي فروزان  –كنار رفتن پرده از حقايق عالم  )3

  عذابي دردناك –كنار رفتن پرده از حقايق عالم  )4
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   دقيقه 15 
  
  
  
  
  

                     
 

 

 

 

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41-  Our new house is … from school than our old house, but it’s in a much … neighborhood.  
1) farther – best   2) the farthest – better  
3) the farthest – best   4) farther – better 

42-  Do not eat too much fast food. I think traditional … is … fast food.  
1) food Iranian – as healthy as  2) Iranian food – more healthy than 
3) Iranian food – healthier than  4) Iranian food – the most healthy of 

43- The boy’s mom will tell him to … the football team if he doesn’t do well in school. 
1) stop 2) change 3) solve 4) quit 

44-  They invited us to give our … about how the work should be done.  
1) intonations 2) qualities 3) elements 4) opinions       

45-  I believe knowledge in the field of medicine is … very rapidly in Iran.      
1) solving 2) seeking 3) developing 4) inventing     

46-  Humans used to think flying was not …, but the invention of the airplane showed that they were 
wrong.  

1) careful  2) possible 3) famous 4) enough 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

     A very strict officer was talking to a group of new soldiers whom he had to train. He had never seen 
them before, so he began: “My name is Stone, and I’m even harder than stone, so do what I tell you or 
there will be troubles. Don’t play any tricks on me, then we’ll get on well together.” 
  Then he went to each soldier one after the other, and asked them their names. “Speak loudly so that 
everyone can hear you clearly,” he said, “and don’t forget to call me ‘sir’.” 
   Each soldier told him his name, until he came to the last soldier. This man remained silent, so Captain 
Stone shouted at him, “When I ask you a question, answer it!” The soldier was unhappy, but at last he 
replied nervously, “My name is Stone Breaker, sir.” 
47- The underlined word “train” in the first line is closest in meaning to … . 

1) learn 2) help 3) teach 4) fight 
48- The last soldier didn’t answer the captain’s question because … . 

1) he couldn’t hear anything  2) his name was Stone Breaker   
3) Captain Stone didn’t like him 4) he had a weak memory 

49-  Which of the following sentences is NOT true, according to the passage? 
1) Captain Stone was very kind to the soldiers. 
2) Captain Stone asked the soldiers to call him “sir”. 
3) The soldiers hadn’t seen Captain Stone before. 
4) Captain Stone was angry with the last soldier. 

50-  All of the following sentences are true about Captain Stone EXCEPT … . 
1) he said he was harder than stone 
2) he asked the soldiers to introduce themselves 
3) the soldiers had to do what he said 
4) the soldiers caused a lot of trouble for him 

  )1زبان انگليسي (

●Wonders of Creation 

 & Listening از ابتداي

Speaking  
●The value of knowledge 

  New Words and تا انتهاي

Expressions 

  79تا  58هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1(زبان انگليسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل10چند از
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با توجه به تابع -51
f : A B

x
f (x)

x



 


Aو 1 { , , , , }  

1 1 1 2  ؟وع اعضاي برد تابع كدام استمجم ،22

1( 4    2( 5    

3( 6    4( 7  

 ؟برد تابع كدام است ،مقابلنمودار تابع در  -52

1(y  2 3   

2(y 0 6   

3(y 2 6   

4(y 0 6   

fدهد. حاصل را نسبت مي 5همان عدد، منهاي مربع دو برابر عدد حقيقي، هر  هب fتابع  -53 ( ) f ( )2  ؟كدام است 1

1( 2-    2( 2    

3( 4-    4( 4  

f،fدر تابع خطي -54 ( )  1 fو 3 ( ) 2  ؟ستتساوي زير درست ا صورت كدام ، در اين1

1(f ( ) 
11 3     2(f ( )  

192 3     

3(f ( ) 
73 3     4(f ( ) 

50 3   

fاز مبدأ عبور كرده و fتابع خطينمودار  -55 ( )  
12  ؟استاست. نمودار آن مطابق با كدام گزينه  2

  

  

1(  2(  3(  4(  

  

y

x

4

-1

y

x

4

1

y

x
4

1

y

x
4

-1

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1رياضي و آمار ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ چند سؤال مي سؤال به 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 25     
  )1رياضي و آمار (

  تابع
  ضابطة جبري تابع، نمودار تابع خطي

  2نمودار تابع درجة 
  70تا صفحة  50صفحة 

y

x

2

6

3-2

www.konkur.in

forum.konkur.in



   12: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                     99بهمن  24 آزمون -)5( ةپروژ 
 

C(x)كاال، xشركت براي توليد يك  -56 x 2000 فروشد، به ازاي فروش چه تعداد كاال  تومان مي 100كند و هر كاال را  تومان هزينه مي 40

 ؟شود اش مي مقدار سود آن برابر هزينه

1( 40    2( 100    

3( 200    4( 400  

xاگر -57  4ر تقارن سهميمحوy x mx   21  ؟كدام است mصورت مقدار  باشد، در اين 82

1( 2    2( 2-    

3( 4    4( 4-  

yمختصات رأس سهمي -58 x x  22 4  ؟كدام است 1

1(( , ) 1 3     2(( , )2 15     

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

yمعادلةبه نمودار سهمي  -59 (x )   21 2  ؟كدام است 62

  

  

1(  2(  3(  4(  

  

xاگر -60 a 3  كدام است؟ axضرب باشد، ماكسيمم حاصل 120

1( 1200    2( 1800    

3( 2400    4( 3600  

  
  

y

x

4

6

2

y

x

-2

6

4

y

x

5/5

6

-1

y

x

5/5

6

1
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 تر است؟ تابع از بقيه كمتعداد اعضاي برد كدام  -61

1( f {( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )}     1 1 2 2 3 3 4 4 2 2  2 (g {( , ),( , ), ( , ), ( , ), ( , )}     2 1 3 1 1 1 4 1 2 4 

3( h {( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )} 
1 31 3 2 5 2 9 1 3 0 1 2 2  4( k {( , ),( , ), ( , ), ( , ), ( , )}  

1 1 2 21 1 2 2 3 3 2 2 2 2  

 7ستگاه كند. اگر خروجي د جمع مي 5تقسيم كرده و در نهايت با  2كند. سپس آن را بر  دستگاه زير ابتدا از هر عدد يك واحد كم مي -62
 باشد، ورودي آن كدام است؟

1( 3    2 (5  
3 (8    4 (4  
 Bبه  Aاز  fدر نظر بگيريم، يك تابع  Bها را مجموعة  و نمرة درس رياضي آن Aنفره را مجموعة  20آموزان يك كالس  اگر كل دانش -63

 …شود كه در آن  تعريف مي

  دامنة تابع است.  Bبرد تابع و مجموعة  A) مجموعة 1
  عضو دارد.  20عضو و برد تابع نيز دقيقاً  20ابع دقيقاً ) دامنة ت2
  عضو دارد.  20عضو و برد تابع حداقل يك عضو و حداكثر  20) دامنة تابع دقيقاً 3
  شود.  نسبت داده مي Aدقيقاً يك عضو از مجموعة  B) به هر عضو از مجموعة 4
fدر تابع با ضابطة -64 (x) mx n ،f ( ) 2 fو 3 ( ) 1 mصورت حاصل  در اين، 1 n كدام است؟ 

1( 10
9  2( 

10
9  3( 9

10  4( 
9
10 

برابر نهصد و هشتاد هزار نفر است. اگر براي رشد جمعيت  1395هل هزار نفر و در سال برابر هفتصد و چ 1385سال  جمعيت يك شهر در -65
   به طور تقريبي كدام است؟ 1420اين شهر، مدل الگوي رشد خطي درنظر بگيريم، جمعيت اين شهر در سال 

1 (600000   2 (240000   3 (1580000   4 (1340000   
yبرد تابع -66 x  3 xهنگامي كه دامنة آن بازة  6  4   باشد، كدام است؟ 7

1 (y 15 18  2 (y  18 15  3 (y  15 18  4 (y   18 15  

fترين مقدار تابع  بيش aبه ازاي كدام مقدار -67 (x) ax x  2 20  است؟  180برابر  120

1 (
1
2  2 (

1
3  3 (1

3  4 (1
2  

yنمودار سهمي به معادلة  -68 x x  22 8  ؟گذرد نمياز كدام ناحية محورهاي مختصات  1

  ) چهارم 4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

yشكل زير، نمودار تابع  -69 x ax b   22 .استb  كدام است؟  
1 (3  
2 (4  
3 (5   
4 (6  
دهد. به ازاي هر بوتة  كيلو محصول مي 4شوند، هر بوته هاي مساوي از هم كاشته   بوتة گوجه فرنگي با فاصله 30در يك قطعه زمين، اگر  -70

1اضافي كه كاشته شود، 
  ترين محصول برداشتي، كدام است؟  شود. بيش ها كم مي كيلو از ميانگين محصول بوته 10

1 (5/122   2 (5/127   3 (5/130   4 (5/132   

-1

1

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا
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ندارد و فقط و توليد كاالها و خدمات را داري  بنگاه ةدولت اجاز«عبارت و كند  دريافت مي … صورتدولت ماليات بر مصرف سيگار را به  -71

 …است؛ زيرا  … در مورد وظايف دولت »داردرا بر عهده نظارت بر بازار 

  وضع قوانين و مقررات را هم دارد. ةدولت وظيف - نادرست – مستقيم )1
  شود. كاالهاي عمومي هم مي ةارائوظايف دولت شامل  - نادرست – مستقيم )2
  دولت فقط داور نظام اقتصادي است. - درست – غيرمستقيم )3
 شود.  كاالهاي عمومي هم مي ةوظايف دولت شامل ارائ - نادرست – غيرمستقيم )4

  فروش نان وضع كند، آنگاه:درصد ماليات بر ارزش افزوده بر توليد و  15مراحل توليد و فروش نان در جدول زير بيان شده است. اگر دولت  -72

 مراحل توليد و فروش نان

)، كشاورز گندم را 1مرحلة (
تومان به  1200به قيمت 

 فروشد. آسيابان مي

)، آسيابان آرد 2مرحلة (
 2500توليدي را به قيمت 
 فروشد. تومان به نانوا مي

را  )، نانوا نان توليدي3مرحلة (
تومان به  3300به قيمت 

 پردازد. مشتري مي

  الف) قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده، در مرحلة سوم چند تومان است؟
  آوري شده در مرحلة دوم چند تومان است؟ خالص جمع ةب) ماليات بر ارزش افزود

 ومان است؟آوري شده، چند ت جمع ةج) مجموع ماليات بر ارزش افزود

  495، ج) 195، ب) 3795) الف) 2     375، ج) 195، ب) 3100) الف) 1
  495، ج) 255، ب) 3100) الف) 4    375، ج) 255، ب) 3795) الف) 3
 ترين نوع ماليات و اساس و مبناي ماليات بر دارايي چيست؟ ترين نوع ماليات بر دارايي، مهم به ترتيب مهم -73

 ديؤثروت م - اشخاص درآمدماليات بر  - ماليات بر ارث )1

 اشخاص حقوقيثروت  - مصرفماليات بر  - حقوقماليات بر  )2

  ديؤم ثروت - اشخاص ماليات بر درآمد - ماليات بر حقوق )3

  ثروت اشخاص حقيقي  - ارزش افزودهماليات بر  - ماليات بر ارث )4
  كنند؟ يقي با فقر و بيكاري مبارزه مييكي از عوامل مهم بيكاري و فقر كدام مورد است و دولت ها از چه طر -74
  هاي توليدي و مبارزه با فساد حمايت از شركت -قاچاق )1
  اخاللگرانها و مبارزه با  ايجاد ثبات در قيمت -تورم )2
  اخاللگرانها و مبارزه با  ايجاد ثبات در قيمت -قاچاق )3
  هاي توليدي و مبارزه با فساد حمايت از شركت -تورم )4
  چند درصد است؟ بيكاري نرخ زير، جدول اطالعات به توجه با -75

  جمعيت شاغل (نفر)  جمعيت غيرفعال (نفر) سال (نفر)15جمعيت زير جمعيت كل (نفر)

, ,1 860 000   ,360 000   ,250 000   , ,1 000 000   

1 (20   2 (25  3 (30  4 (15  

دقيقه 15
  اقتصاد

  نقش دولت در اقتصاد چيست؟
  الملل  تجارت بين

  ركود، بيكاري و فقر
  91تا صفحة  56صفحة 

 هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،اقتصاد هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف مون قبلآز 10چند از 
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 كند؟ كدام گزينه جاهاي خالي عبارات زير را به درستي تكميل مي -76

…  هاي جديد، در جهـت  هاي موجود از سويي و خلق مزيت برداري از مزيت الف) كشورها براي تعامل قدرتمند با ديگران ناگزيرند، ميان بهره

 دست به انتخاب بهينه بزنند.

را امضا كردند …  كشورها عليه يكديگر و حفظ روابط تجاري بين خودشان قراردادي ةگرايان ري از اقدامات حمايتكشور براي جلوگي 23 ب)
  مشهور شد.…  كه به نام قرارداد

   نفتا – غيررسمي -خودكفايي و قطع روابط تجاري  )1
  گات  - غيررسمي -خودكفايي و قطع روابط تجاري  )2
   نفتا – رسمي - صاديافزايش استقالل و اقتدار اقت )3
  گات  - غيررسمي - افزايش استقالل و اقتدار اقتصادي )4
 ؟ باشد نميهاي رسيدن كشور به وضعيت استقالل و استحكام اقتصادي  راهاز كدام يك  -77

 محصولي فاصله بگيرد.    از وضعيت تك )1

 بنيان توجه بيشتري داشته باشد.  به علم و فناوري و اقتصاد دانش )2

 ع تأمين كاالهاي وارداتي يا بازارهاي فروش كاالهاي صادراتي را محدود كند.مناب )3

 مين برخي نيازهاي مهم و اساسي را در داخل كشور فراهم كند. أهاي جديد اقتصادي امكان ت با خلق مزيت )4

 هستند؟ نادرستچه تعداد از عبارات زير  -78

  هايي همراه شدند.  بودند كه با فراز و نشيب سياسيهاي  اي از پيمان مجموعه ،تندهاي بين المللي كه در قرن نوزدهم شكل گرف الف) سازمان
  هاي مطلق يا نسبي هميشه براي كشورها سودآور است.  ب) تجارت خارجي و تمركز بر مزيت

به اهميت خودكفايي در  هاي اخير و رفتار خودخواهانة برخي كشورها موجب شده است تا اقتصاددانان هاي اقتصادي قرن ها و تحريم جنگ ج)
  ند.نها از خارج تأكيد ك برخي از توليدات داخلي و عدم وابستگي براي تأمين آن

  . اند داشتهالملل  ي با مسئله تجارت بينضمتعار  گاهبرخوردهاي گوناگون و  ،ها در طول تاريخ و در شرايط گوناگون دولت د)
  صفر) 4  1) 3  3) 2  2) 1
 دهد: نشان مي» C«و » A« ،»B«ده در جدول زير كه هزينة توليد دو كاالي گندم و برنج را در سه كشور با توجه به اطالعات داده ش -79

 كه هر سه كشور به يك اندازه از نيروي كار، سرمايه و دانش فني برخوردارند.) (با فرض اين
 

هاكاال  
  كشورها

 برنج  گندم

A 710تومان 1150 تومان 

B 500تومان 1300 تومان 

C 450تومان 1250 تومان  
 الف) كدام كشور در توليد گندم مزيت مطلق دارد؟

 كدام رابطه توجيه اقتصادي دارد؟ ،Aونقل و با توجه به وضعيت كشور  هاي حمل ب) بدون در نظر گرفتن هزينه

  در توليد كدام كاال بايد متمركز شود؟ Bج) كشور 
  گندموارد كند. ج)  C، گندم را در داخل توليد كند و برنج مورد نياز خود را از كشور Aكشور ، ب) A) الف) كشور 1
  وارد كند. ج) برنج C، برنج را در داخل توليد كند و گندم مورد نياز خود را از كشور Aكشور ، ب) A) الف) كشور 2
  گندموارد كند. ج)  Cود را از كشور ، برنج را در داخل توليد كند و گندم مورد نياز خAكشور ، ب) C) الف) كشور 3
  وارد كند. ج) برنج Cگندم مورد نياز خود را از كشور و ، هر دو كاالي برنج Aكشور ، ب) C) الف) كشور 4
 كدام گزينه درست است؟ -80

  بيكار است. ،هر فردي كه شغل ندارد )1
  شوند. گردند، بيكار محسوب مي ال كار نميدارند و دنب آموز و دانشجو هستند و يا بازنشسته و خانه كساني كه دانش )2
  .شود شاغل مي فقط شامل افرادجامعه جمعيت فعال  )3
  تواند با استفاده از آن منابع غيرفعال كاال و خدمات زيادي توليد كند. وقتي يك اقتصاد منابع غيرفعال دارد به راحتي مي )4
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  ؟نداردگزينه اشتباهي وجود  هاي سبك، در كدام بندي و دوره با توجه به طبقه -81

  بندي سبك براساس موضوع و نوع است. سبك عرفاني و سبك فلسفي، نوعي طبقه) 1

  بود. زمان تاريخي سبك بازگشت، در تمام طول قرن دوازدهم) 2

  نثر مصنوع در دورة سبك عراقي و نثر فنّي در دورة سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان رايج بود.) 3

  نام ديگر سبك خراساني است كه دورة آن از آغاز شعر فارسي تا قرن پنجم بود.سبك تركستاني، ) 4

  ؟هستند» متوازي«تمام كلمات مسجع در كدام گزينه  -82

  صدا اني شكم با دورباش زير و بم / تا غلغل افتد در عدم از عدل تو اي خوشرغم را بد) 1

  بنه بي پر بيا هاان سري پرپري / كامد پيامت ز اي گل تو مرغ نادري بر عكس مرغان مي) 2

  ساقي تو ما را ياد كن صد خيك را پر باد كن / ارواح را فرهاد كن در عشق آن شيرين لقا) 3

  ها جا كه خيزد نقش روي آن روي / بستان به بستان مي روي در راه پنهان مي در سرّ خلقان مي) 4

  ؟اردوجود د» تشبيه، تناسب و سجع«در بيت كدام گزينه، هر سه آراية  -83

  مه و خورشيد نظر شد كه از او خاك چو زر شد / به كرم بحر گهر شد به روش باد صبا شد) 1

  رهاند شيري كه خويش ما را جز شير خويش ندهد / شيري كه خويش ما را از خويش مي) 2

  شدم زعشق به جايي كه عشق نيز نداند / رسيد كار به جايي كه عقل خيره بماند) 3

  ها كمر / خسروي بايد كه نوشم زان لب شيرين شكر ندد پيش آن لبنيشكر بايد كه ب) 4

  ؟وجود دارد» مطرف«در مصراع اول كدام بيت، سجع  -84

  كند اي نيست كرده هست را بشنو سالم مست را / مستي كه هر دو دست را پابند دامت مي) 1

  كند اي چاشني هر لبي وي قبلة هر مذهبي / مه پاسباني هر شبي بر گرد بامت مي) 2

  كند اي جان هم غالمت مي كند / آن كو دلش را برده كند پنهان پيامت مي مستي سالمت مي) 3

  كند مست ناقصي مست تمامت مي بستان ز شاه ساقيان سرمست شو چون باقيان / گر نيم) 4

 ؟با توجه به عبارت زير، كلمات سجع كدام است و نوع آن در كدام گزينه درست است -85

و منظر ملعون و  ممقوتچه طلعت مكروه است و هيئت  گفت: اين برد و مي ر قفس كردند و از قبح مشاهدة او مجاهده مياي با زاغ د طوطي«

  ».كه غُراب (زاغ) از مجاورت طوطي هم به جان آمده بود و ملول شده شمايل ناموزون. عجب آن

  شده (سجع مطرف) –ه (سجع متوازن) / آمد قوتمم –مجاهده (سجع متوازي) / مكروه  –مشاهده ) 1

  )متوازي سجعشده ( –ناموزون (سجع مطرف) / آمده  –گفت (سجع متوازن) / ملعون  مي –برد  مي) 2

  ناموزون (سجع مطرف) –وت (سجع متوازن) / ملعون قمم –گفت (سجع متوازن) / مكروه  مي –برد  مي) 3

  شده (سجع متوازي) –ي) / آمده ناموزون (سجع متواز –مجاهده (سجع متوازي) / ملعون  –مشاهده ) 4

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (
  سجع و انواع آن

  شناسي سبك و سبك
  (سبك خراساني)

  66تا صفحة  52صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( ادبي و فنون علوم هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  ؟شود نميديده » سجع« ةدر كدام گزينه، آراي -86

  .ما را بر كيسه بند نيست و با خلق خدا جنگ نيست) 1

  .هر چه در دل فرود آيد، در ديده نكو نمايد) 2

  .به اعتماد حلم او علم او را فراموش كردند) 3

  .نه هر كه در مجادله چست، در معامله درست) 4

  . … جز بهشود  هاي زباني شعر خراساني ديده مي ها يكي از ويژگي مة گزينهدر ه -87

  دان گو، ازيرا / سرت بايد نخست آنگاه دستار سخن پيش سخن) 1

  گنج عزلت كه طلسمات عجايب دارد / فتح آن در نظر رحمت درويشان است) 2

  ن رارآن است / سراي علم و كليد و درست ققرآبقا به علم خدا اندر است و ) 3

  گل بخنديد و باغ شد پدرام / اي خوشا اين جهان بدين هنگام) 4

  . … جز بهشوند.  هاي ادبي سبك خراساني محسوب مي ها از ويژگي همة گزينه -88

  شود. تر از تشبيه حسي بهره گرفته مي ها بيش در توصيف پديده) 1

  گيرد. تدريج در اين دوره شكل مي ثنوي نيز بهبند و م عهاي مسمط، ترجي قالب عمدة شعر اين دوره غزل است، قالب) 2

  قافيه و رديف، بسيار ساده است.) 3

  هاي ادبي طبيعي و در حد اعتدال است. استفاده از آرايه) 4

  ؟است نشدهدرستي اشاره  به» فكري سبك خراساني«هاي  در كدام گزينه به ويژگي -89

  روح حماسه بر ادبيات اين دوره حاكم است.) 1

  .گراست شعر واقع) 2

  هاي فلسفي در فكر و كالم راه نيافته است. هاي حكمي و انديشه پيچيدگي) 3

  است. اندرزمضمون عمدة اشعار اين سبك، حماسه، عشق و ) 4

 ؟است نادرستبا توجه به متن زير، كدام گزينه  -90

ه قاف از زمـرد سـبز اسـت و بـا آسـمان اول      اين كوه قاف گرداگرد جهان اندر است و اين جهان بر مثال انگشت است در انگشتري و اين كو«

كس نداند و  كه عدد آن به جز خداي عزوجل هيچ وجل از آن سوي كوه قاف چنداني از خاليق گوناگون آفريده استپيوسته است و خداي عزّ

  ».روشنايي ايشان از نور كوه قاف باشد

  كوتاهي جمالت) 2  تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني) 1

  حذف فعل به قرينه) 4    و اختصار در لفظ و معناايجاز ) 3
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  ؟هاي ايران باستان در اختيار داشتند نويسندگان و محققان اروپايي در دورة صفويه، به واسطة كدام عامل، اخبار قابل توجهي دربارة سلسله -91
  مورخان يوناني و رومي عهد باستانهاي  نوشته) 2    شناسي هاي باستان گسترش كاوش) 1
  گسترش روابط سياسي ايران و اروپا) 4    خوانده شدن خطوط كهن باستاني) 3
  ؟يك از پادشاهان هخامنشي است به كدام ، منسوبنوشتة بيستون سنگ -92
  كمبوجيه) 4  يكم داريوش) 3  كوروش بزرگ) 2  خشايارشا) 1
  ؟باشد نمي صحيحها  كدام گزينه در ارتباط با خداي نامه -93
  روند. شمار مي ساساني به ةهاي تاريخي دور ين نوشتهتر ها از مهم خداي نامه) 1
  است. كهن بوده هاي قصهها، آميخته با افسانه و  محتواي خداي نامه) 2
  تاريخ عمومي سرزمين و مردم ايران از آغاز آفرينش تا اواخر حكومت ساساني است.بازگو كننده ها  خداي نامه) 3
  د.آم تاريخ ايران باستان به حساب ميش به عنوان منبع اصلي مطالعه و شناخت ها تا دويست سال پي خداي نامهمتن اصلي ) 4
  ؟ ه و آثار حضور انسان در ايران، در كدام ناحيه كشف شده استترين نشان كهن -94
  تمدن باستاني جيرفت در كرمان) 2  باستاني چغاگالن در شهرستان مهران ةمحوط) 1
  خراسان رضويبستر كشف رود در ) 4    تپة زاغه در قزوين) 3
  ؟روند هاي كدام استان، بهترين نمونه از صنعت و هنر فلزكاري ايران به شمار مي مفرغ -95
  لرستان) 4  كرمان) 3  قزوين) 2  كاشان) 1
  ؟اي استفاده از آجر در ساختن بناها رايج شد در چه دوره ،در ايران باستان -96
  يسلوك) 4  انهخامنشي) 3  هاماد )2  ايالمي) 1
  ؟است نادرستد جنگ ماراتن در مور ارهگزكدام  -97
  .رخ دادبزرگ در اواخر پادشاهي داريوش اين نبرد ) 1
  لتوس بود.يها عليه ايران توسط اهالي شهر م دليل اين جنگ، تحريك آتني )2
  اند. مورخان يوناني، پيروزي ملتشان در اين جنگ را با آب و تاب فراوان نقل كرده) 3
  .اژه را تصرف كردند درياي يرازناوهاي ايراني در اين جنگ نخست ج) 4
  ؟با فتح كدام كشور، قلمرو هخامنشيان به قارة آفريقا گسترش يافت و به نهايت وسعت و عظمت خود رسيد -98
  المقدس بيت) 4  بابل) 3  مصر) 2  ليدي) 1
  ؟قلمرو هخامنشي شد ةمصر دوباره ضميم ،يك از پادشاهان هخامنشي در دوران كدام -99
  داريوش سوم) 4  اردشير سوم )3  شاخشايار) 2  اردشير دوم) 1
  ؟تبديل شدند عصر باستانبه واسطة كدام عامل، ايرانيان به تأثيرگذارترين مردم در جهان متمدن  - 100
  شاهان هخامنشي  تدبير و سياست) 2    ابداع هنرهاي جهاني توسط ايرانيان) 1
  امنشيايجاد تشكيالت نوين در عصر هخ) 4    مداراجويي فرهنگي ايرانيان ةپيشين) 3

 دقيقه 10

  ) ايران و جهان باستان1خ (تاري
هاي دور مطالعه و كاوش در گذشته

  دم تمدن ايراني سپيده
  ها  ورود آريايي

  تا پايان هخامنشيان
  89تا صفحة  62صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، ) ايران و جهان باستان1تاريخ (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  ؟است نادرستنزديك به عمود است و در قسمت دوم كدام عبارت  ،ظهر هنگام در كدام شهرها زاويه تابش خورشيد در - 101
  .در نواحي داخلي كشور اختالف دما زياد است –مشهد و رشت ) 1

  .كند به داخل كشور پيشروي مي تابستاناي در  عامل پر فشار جنب حاره – مشهد و رشت) 2
  يابد. طور ميانگين، ميزان دما از جنوب به شمال كاهش مي در ايران، به –شيراز هرمزگان و ) 3

  درياي عمان در افزايش بارش در سواحل جنوبي كشور، نقش مهمي دارد. – شيرازهرمزگان و ) 4
  ؟يابد گراد كاهش مي تيجة سانطور ميانگين چند در دماي هوا به ،تروپوسفر جو زمين ةمتر ارتفاع، در الي 1000با افزايش  - 102

1 (4  2 (6  3 (5  4 (7  
 ؟باشد صحيح ميهواي سوداني   در ارتباط با توده هاي زير، يك از گزاره كدام - 103

  كند. درياي مديترانه را به ايران وارد ميرطوبت  ،سرد سال هاي ماهالف) در 
  شود. و موجب بارش در سواحل خزر ميهوا باعث سردي و خشكي ب) 

  كند. سرد سال رطوبت درياي سرخ را به ايران وارد مي ةت) گاهي در دور
  شود. و باعث بارندگي ميجهت نفوذ اين توده، غرب كشور است پ) 

  شود. هاي سيالبي در جنوب شرق ايران مي موجب بارانث) 
  ت - ب) 4  ث - پ) 3  پ - ت )2  ب - الف) 1

  ؟صحيح است» كوير«و دشت » لوت«ميانگين بارش در دشت  ةدربار ترتيب بهكدام گزينه  - 104
بخش بزرگي از دشت كوير را نمكزارهاي  -متر باران دارد. ميلي 30تر از  اي، اين بيابان، كم پر فشار جنب حاره ةبه دليل قرار گرفتن در منطق) 1

  متر است. ميلي 50پف كرده شكل داده و بارندگي در آن بيش از 

 30تـر از   ها قرار دارد و بارش آن بيش دشت كوير، در منطقه پرفشار جنب حاره -ش دارد.متر بار ميلي 50تر از  ايران، كمدشت لوت در شرق ) 2
  متر است. ميلي

تر از  ميانگين بارش ساالنه در اين بيابان واقعي، كم –متر باران دارد.  ميلي 30تر از  اي، كم پر فشار جنب حاره ةبه دليل قرار گرفتن در منطق) 3
  متر است. ميلي 50

بخش بزرگي از دشت كوير را نمكزارهاي پف كرده شكل داده و بارندگي در آن  -. متر است ميلي 30تر از  ين بارش در دشت لوت بيشميانگ) 4
  متر است. ميلي 50بيش از 

  ؟ح استيك از كشورهاي زير است و كدام گزاره در ارتباط با وارونگي دما صحي ة ريزگردها كدامجغرافيايي بحراني پديد ةمحدود ترتيب به - 105
  .دهد هاي سرد سال رخ مي وارونگي دما در ماه –ايران و تركمنستان ) 1

  .شود وارونگي دما باعث آلودگي هوا مي –عراق و عربستان ) 2
  گيرد. باالي الية هواي گرم قرار ميهواي سرد در اين شرايط در  – كويتايران و ) 3

  .پذير نيست جايي هوا امكان در اين شرايط حركت صعودي و جابه – بحرينعربستان و ) 4

 دقيقه 10

  جغرافياي ايران
  آب و هواي ايران
  منابع آب ايران

 58تا صفحة  33صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، جغرافياي ايرانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10در آزمون قبل چند از عملكرد شما 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  ؟باشد نمييك از عوامل ذيل، از جمله پيامدهاي ريزگردها  كدام - 106

  هاي جوي كاهش ريزش) 2  كاهش ميزات توليد محصوالت كشاورزي) 1

  هاي بلوط آسيب رسيدن به جنگل) 4  تغيير در شيوة كشتايجاد نابساماني و ) 3

 ؟آبگير دائمي درست استهاي  ارتباط با كانون در يك از موارد زير كدام - 107

  متر بارش داشته باشند. ميلي 500هاي آبگيري كه بيش از  الف) كانون

  ها اتفاق بيفتد. هايي كه حداقل هشت ماه از سال بارش در آن ب) كانون

  ذخيرة برف خود را تا ابتداي فصل بهار حفظ كند. ،هايي كه در فصول سرد سال پ) كانون

  .هستند  هاي نزديك به مناطق گرم و خشك واقع هايي كه در كوهستان ت) كانون

  .اند قرار گرفتهگير  هايي كه در نواحي مرطوب و برف ث) كانون

    ث - ت) 2    ت - الف) 1

  ب - الف) 4    ث - ب )3

  ؟هاي ايران صحيح است درياها و درياچه ةكدام گزينه دربار - 108

  .و اورال با درياي مديترانه ارتباط داردآبي جهان، از طريق كانال ولگا  ةترين پهن بزرگ ،درياي خزر) 1

  .ولگا با درياي سياه ارتباط داردو  درياي خزر از شمال از طريق كانال دن) 2

  .ايران از جنوب از طريق اقيانوس هند با درياي عمان ارتباط دارد) 3

  كنند. انواع ماهيان خاوياري جهان فقط در خليج فارس زندگي مي) 4

  ؟استهاي هوايي زير  يك از توده ي در كشور پهناور ايران، كدامارشترين سامانة ب مهم - 109

    سرد و خشك سيبري )2    غربي مرطوب) 1

  مرطوب موسمي) 4    سوداني) 3

  ؟گيرند هاي ايران قرار مي يك از انواع درياچه جز كدام ،»رزريوا« و »هامون«، »فامور«هاي  درياچه ترتيب به - 110

  دائمي –فصلي  –دائمي ) 2    فصلي – فصلي –دائمي ) 1

  دائمي –دائمي  –فصلي ) 4    فصلي –دائمي  –فصلي ) 3
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  يابد؟ ميان قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي كاهش مي ةشود و چه زماني فاصل هاي جهان اجتماعي در كجا متبلور مي آرمان - 111
  ها ـ اگر جهان اجتماعي علم را به معناي تجربي آن محدود نكند. ) ارزش1
  هاي مختلف تعيين نشود.  توجهي مردم جهان ايد ـ زماني كه قلمرو آرماني و واقعي براساس جهل، آگاهي، توجه يا بي) عق2
  هاي خود عمل كنند. هاي اجتماعي مطابق آرمان ها ـ زماني كه مردم جهان ) ارزش3
  ها و عقايد خود عمل كنند. هاي اجتماعي مطابق ارزش ) عقايد ـ زماني كه مردم جهان4
  شود؟ دارند و حق و باطل بودن هر اليه از جهان اجتماعي، چگونه شناخته مي چه زماني جوامع از حق گسسته و به سوي باطل گام برمي - 112
  بگويند. ـ با دو ابزار عقل و وحيها سخن  ) زماني كه جوامع نتوانند از حق و باطل بودن عقايد و آرمان1
  نكنند. ـ با دو ابزار عقل و وحي ابق آن عمل) زماني كه جوامع حقايق را نشناسند و مط2
  سب با همان اليه از جهان اجتماعي. ـ با علم متنابدهند) زماني كه قلمرو آرماني از قلمرو واقعي فاصله 3
  ه از جهان اجتماعيد. ـ با علم متناسب با همان الين) اگر جوامع ايمان خود را نسبت به حقايق از دست بده4
  ست؟يچ ةجيو نت فيعلت، تعر ريعبارات زاز  كيهر بيترت به - 113

  .دهد يرا به فرد آموزش م يزندگ ةويها و ش اعتقادات، ارزش ي) جهان اجتماعالف
  جامعه هستند. يهنجارها و ها ارزش د،يكه برخالف عقا ييها كنش )ب
   صدور شناسنامه) ج
  تعيين هويت ايشان از سوي جهان اجتماعي - ياجتماع يكژرو - تداوم) 1
  فطرت انسان - يكنترل اجتماع - يريپذ امعه) ج2
  تعيين هويت ايشان از سوي جهان اجتماعي - ياجتماع يكژرو - يريپذ ) جامعه3
  فطرت انسان - ياجتماع يكژرو - تداوم) 4
 با كدام موضوع مرتبط است؟ ترتيب بههريك از عبارات زير  - 114

  تر در فرهنگ  الف) وجود قدرت اقناع بيش
  كنند. ه قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نميافرادي ك ةب) جريم

  ج) جهان اجتماعي كه بازتوليد آن دچار مشكل و بقا و تداوم آن تهديد شده است.
 پذيري ناتواني در جامعه –كنترل اجتماعي  -) سازگاري آن فرهنگ با فطرت آدميان 1

 ناتواني در كنترل اجتماعي  -ت تنبيه و مجازا -تر  ) وجود ظرفيت عقالني و منطقي بيش2

 پذيري  ناتواني در جامعه -تنبيه و مجازات  -تر آن فرهنگ با فطرت آدميان  ) سازگاري بيش3

 ناتواني در كنترل اجتماعي -پذيري  جامعه -تر  ) وجود ظرفيت عقالني و الهي بيش4

  كنند؟ يم فيرا توص يتياز ابعاد هو كي دامك بيترت به »بودن يرانيا«و  »يگروه خون« ،»مرد و زن بودن« يها يژگيو - 115

 و ثابت  ياجتماعي، انتساب –و ثابت  يفردي، انتساب - و ثابت ي، فرديانتساب )1

   ريو متغ ياجتماعي، اكتساب –و ثابت  يفردي، انتساب –و ثابت  ي، اجتماعياكتساب )2

      ريو متغ يعاجتماي، اكتساب –و ثابت  يفردي، انتساب –و ثابت  يفردي، انتساب )3

    ريو متغ يفردي، انتساب – ريو متغ يفرد ي،اكتساب –و ثابت  ياجتماعي، اكتساب )4

 دقيقه10     

  )1شناسي ( جامعه
   /هاي اجتماعي ارزيابي جهان

  بازتوليد هويت اجتماعي /هويت
  81تا صفحة  51صفحة 

 اري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذ هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( شناسي جامعه هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 امروز چيست؟ شما براي آزمونگذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  ؟                                                                                                                نيستهاي زير صحيح  كدام مورد از گزاره - 116

  توانيم آن را تغيير دهيم.                                 آوريم، نقشي نداريم، ولي مي لتي كه از طريق خانواده به دست مي) ما در منز1

  گيرد. ) هويت هر جهان اجتماعي بر اساس قواعد و هنجارهاي آن جامعه شكل مي2

  است.                                                                           »ثابت -اجتماعي -انتسابي«) فرزند سوم خانواده بودن، داراي ابعاد هويتي 3

  هاي جسماني بر حاالت رواني است.            شود، نشانگر تاثير ويژگي ها مي ي تيروئيد كه باعث عصبي شدن انسان غده ة) ترشح بيش از انداز4

ترين  مهم«، »شود. ذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظار جامعه انجام ميهايي كه براي پ مجموعه فعاليت«هر يك از عبارات  - 117

  با كدام موضوع ارتباط دارد؟ ترتيب به» هاي عقالني فرهنگ«و » هاي فرد با جهان آشنايي

  مندي بيشتر از قدرت اقناعي بهره –ساالن  گروه هم –پذيري  ) جامعه1

  مندي بيشتر از قدرت اقناعي رهبه –ساالن  گروه هم –) كنترل اجتماعي 2

  سازگاري بيشتر با فطرت انسان –خانواده  –پذيري  ) جامعه3

  سازگاري بيشتر با فطرت انسان –خانواده  –) كنترل اجتماعي  4

  است؟ نادرستهاي  يك از گزاره كدام - 118

  اند. هستند كه به قلمروي واقعي جامعة ما وارد نشده هايي زيستي و ناپسند بودن اسراف از جمله آرمان چون، ساده اي هم هاي اجتماعي آرمان) 1

  ها را به جهان واقعي فراهم كنند. د آنوها و ور تحقق بيشتر آرمان ةكنند تا زمين ) مديران فرهنگي هر جامعه، همواره تالش مي2

  ها هستند. ) علوم مبتني بر عقل و تجربه، دو ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزش3

مختلـف نسـبت    ياجتماع يها نمردم جها يتوجه يب ايجهل، توجه  اي يها، براساس آگاه ها، هنجارها و كنش ارزش د،يل بودن عقاحق و باط) 4

  .شود ينم نييبه آنها تع

  از حيث صحيح و غلط بودن مشخص نماييد. ترتيب بهعبارات زير را  - 119

  وجود دارد. حق و باطل ثابت هستند، اما در جهان اجتماعي امكان انحراف از حق -

  »گويم / تو خواه از سخنم پند گير خواه مالل من آنچه شرط بالغ است با تو مي«شود:  در جهان اجتماعي به اين توصيه بسنده مي -

  شود. آن فرهنگ در افراد دروني مي ةروشي است كه به واسط ،تشويق -

  غ  –ص  –) ص 2    ص  –غ  –) ص 1

  ص  –غ  –) غ 4    غ  –غ  –) ص 3

  هاي زير صحيح است؟ ك از گزينهكدام ي - 120

  هاي اساسي آن پايدار بماند. اي كه تغييرات نپذيرد و ويژگي گونه ) بازتوليد هويت اجتماعي به معناي انتقال آن از نسلي به نسل ديگر است به1

  هاست. هاي حقيقي به قلمرو واقعي جوامع، ايمان به آن ) شرط ورود ارزش2

  گيرد. غيررسمي انجام ميپذيري تنها به صورت  ) جامعه3

  ) عضويت در جهان اجتماعي همواره با نظارت و كنترل اجتماعي همراه است.4
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 ؟است نادرستكدام گزينه  - 121
  تمثيل در لغت به معني تشبيه كردن و مثل آوردن است. )1
  تمثيل همان تشبيه است كه فقط در منطق كاربرد دارد. )2
  استقرا است. ،كنند نيست و مقدمات از آن حمايت نسبي مي استداللي كه نتيجة آن قطعي )3
  شود اما هنوز امكان احتماالت ديگر قابل تصور است. احتمالي معقول بيان مي ،بهترين تبيين استنتاجدر  )4
 كند. نسبي مي مقدمات از نتيجه حمايت …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 122
  اثربخش بوده است.سب است چون بر روي همة بيماران اين واكسن براي درمان بيماري كرونا منا )1
  تر از درخت جوان است. طور كه ريشة درختان كهنسال نيز بيش همان ،پيران دلبستگي زيادي به دنيا دارند )2
  من و دوستانم همگي انسان هستيم پس براي زنده ماندن به اكسيژن نيازمنديم. )3
  زيرا لباس او و دكترش يك رنگ است. ،ترسد كودك از پليس راهنمايي و رانندگي مي )4
 ؟دهندة يك قضية شخصيه است كدام گزينه نشان - 123
  خليفة خدا در زمين است. ،انسان )2    نفرند. 10آموزان اين كالس  دانش )1
  علم نجوم در حال گسترش است. )4    كند. خورشيد از مشرق طلوع مي )3
 ؟است متفاوتمفهوم موضوع كدام قضيه با ساير قضايا  - 124
  درصد از مردم واجد صالحيت بودند. 65كننده در انتخابات آمريكا  افراد شركت )1
  اصحاب پيامبر مسلمانان با اخالق و با ايماني بودند. )2
  .مجموعة اعداد حقيقي برابر است با اجتماع مجموع اعداد گويا و اعداد گنگ )3
  كاشف الكل نيست. كس جز زكرياي رازي هيچ )4
 ؟ها است از ساير گزينه متفاوتتقرايي در كدام گزينه نوع استدالل اس - 125
  اند. هايش با كيفيت بوده از همان نانوايي نان بخر چون هفتة قبل نان )1
  يكي از كاركنان امروز لباس سياه پوشيده است در حالي كه امروز روز عزاداري نيست پس احتماالً از نزديكانش فوت شده است. )2
  د به گربه داد. استخوان مرغ بارها موجب خفگي شده است.استخوان مرغ را نباي )3
  افتد احتماالً قدمش شوم است. بينم اتفاق بدي مي هر وقت آن شخص را مي )4
 ؟اشكال استدالل زير در كدام عبارت به درستي بيان شده است - 126
 »نمك و گچ هر دو سفيدند پس گچ مانند نمك شور است.«
  يكي را بر ديگري تسرّي داد.توان احكام  به صرف شباهت نمي )1
  ها توجه كرد. براي مقابله با اين استدالل بايد به وجه شباهت )2
  احتماالت مختلف شوري و شيريني گچ و نمك بررسي نشده است. )3
  به صورت فرضيه بيان شده است و براي اثبات آن بايد مورد ديگري نيز بررسي شود. )4
 ؟دهد ه را نشان ميكميت قضيه سالب» هيچ«در كدام گزينه  - 127
  شناسد. هيچ كس جز من تو را نمي )2    هيچ كتابي نيست كه نخوانده باشم. )1
  هيچ -اي؟ ها را خوانده چه تعداد از درس )4    هيچ داني شنا كردن )3
 ؟افتد چه اتفاقي مي ،اگر در يك قضيه موضوع آن تكثر يابد - 128
  ضوع اضافه شده قضيه خواهيم داشت.به تعداد مو )2  ماند. قضيه در وضع فعلي خود باقي مي )1
  بستگي به موضوع دارد كه شخصيه باشد يا محصوره. )4  شود. يك قضيه محسوب مي ،هر تعداد موضوع اضافه شود )3
 ؟ندارداين استدالل كدام شرط از شرايط استقراي تعميمي قوي را » بازيكن آن ملي پوش هستند. 3تيم فوتبال دانشگاه ما قوي است زيرا « - 129
  هاي مختلف جامعه باشند. ها بايد بيانگر طيف نمونه )2    ها بايد متفاوت باشند. نمونه )1
  تعداد نمونه نسبت به جامعة آماري بايد مناسب باشد. )4    ها بايد تصادفي باشند. نمونه )3
 ؟است متفاوتها  كدام گزينه از ساير گزينه - 130
  ل روحاني است.معلم سبب تربيت و كما )2    آدم خاكي ز حق آموخت علم )1
 .دانش اندر دل چراغ روشن است )4    راي سپهر را خردمندي آموز و )3

دقيقه 15
  منطق

  اقسام استدالل استقرايي
  قضيه حملي

  61تا صفحة  41صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  خ صحيح بدهيد؟توانيد پاس سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in



www.konkur.in

forum.konkur.in


	10e
	10ep



