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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 اشاره شده است؟» سودا ـ مولع ـ هنگامه ـ خيره«های  در كدام گزينه به معنی درست واژه -1

 ) بازار ـ حريص ـ شلوغی ـ فرومانده۲  ) خريد و فروش ـ شيفته ـ آوازه ـ حيران۱

 سرگشته) عشق ـ آزمند ـ غوغا ـ ۴  مشتاق ـ شهرت ـ لجوج ) هوس ـ بسيار۳

 نوشته شده است؟ نادرستروی آن  معنی چند واژه روبه - 2

 سـمت بـه سـمتی از كشتی دادن برای حركت دنبالۀ كشتی در پست / سّكان: ابزاری تكلّف: صميمی / خور: زمين اُسوه: نمونۀ پيروی / بی«

  »كردن كردن: قبول بردن / ماسوا: همۀ مخلوقات / اجابت ديگر / مَُعرِّف: شناساننده / نُفوس: ارزشمند / شرف: آبرو / غبطه: رشک
 ) يک۴  ) دو۳  ) سه ۲  چهار )۱

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر كدام گزينه  - 3

گر اهمالی نمايم، از حزم و احتياط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم.۱   ) ا
 ) چون نمک شاه چشيدم، حّق آن گزاردن در مذهب مردی و مرّوت واجب بود.۲

  متغّير نگردی و در آن تأّمل و درنگ ورزی.) برحذر باش تا سخن ايشان بر تو قالب نگردد و بر من ۳
  ) رياضت، شكستن نفس است به خدمت و منع كردن نفس است از سستی و گناه.۴

 وجود دارد؟ غلط اماليیدر كدام بيت  - 4

ـــه غم۱ ـــد ب ـــا چن ـــينم ) ت ـــرت بنش ـــۀ حس  خان
 

 وقــت اســت كــه بــا يــار بــه عشــرت بنشــينم
  

ـــه خـــود می۲ ـــه خـــوردن ) ب ـــک از غّص ـــال لي  ب
  

 نــــــــــــانی نــــــــــــداردتنــــــــــــور آرزو 
  

ــــفر۳ ــــزم س ــــه ع ــــودم ب ــــه ب ــــبی خفت  ) ش
  

ــــــــحر ــــــــرفتم س ــــــــاروانی گ ــــــــی ك  پ
  

 ) در هّقـــۀ جـــان بـــردم غـــم تـــا بِنَدانـــد كـــس۴
  

ـــــد همی ـــــان بِنِمی هرچن ـــــم پنه ـــــد كوش  مان
  

 هستند؟ » عطّار نيشابوری  «و » معصومه آباد « ترتيب يادآور آثاری از   كدام ابيات به - 5

ـــست ـــايل بـ ــۀ حمــ ــی حلق ــف) در يك  ال
  

 از يـــک دســـت پيكـــر هفـــت ده ايـــنكـــر
  

ـــده مـــن ب) ليـــک تـــا  ايـــن وامگـــو ام زن
  

ــــو ــــت را مج ــــن رياس ــــرم اي ــــا نمي  ت
  

 ج) چند ای گـل جلـوه در كـار تماشـايی كنـی؟
  

ــان ــن بينواي ــاد ك ــی ي ــه برگ ــم ب ــس را ه  قف
  

ــــر ــــد الهی د) گ ــــت فت ــــه، در چنگ  نام
  

 از وجــــود خويشــــتن ننگــــت فتــــد
  

   ) ب ـ ج۴  ) ب ـ د۳  ) الف ـ ب۲  ) ج ـ د۱
 است؟ نرفتههای ذكرشده در مقابل آن، به كار  در كدام بيت بعضی از آرايه - 6

 ) پـــردۀ مطـــربم از دســـت بـــرون خواهـــد بـــرد۱
 

ـــر زان گ ـــارم: آه ا ـــد ب ـــرده نباش ـــن پ ـــه در اي  ك
 

 كنايه جناس تام ـ 

ــاد آن۲ ــاد ب ــده زدی ) ي ــدح خن ــاقوت ق ــو ي ــه چ  ك
 

ـــو حكايت ـــل ت ـــن و لع ـــان م ـــود: در مي ـــا ب  ه
 

 ارهجناس ناقص ـ استع

ــمع۳ ــو ش ــودم چ ــين ب ــان آتش  ) در كشــاكش از زب
 

ــمع: ــو ش ــودم چ ــی نياس ــه خاموش ــتم ب ــا نپيوس  ت
 

 تشبيه ـ پارادوكس

ــر عاشــق۴ ــر دل  ) تي ــدانم ب ــه زد» حــافظ«كش ن  ك
 

ــرش خــون می اين ــه از شــعر ت ــم ك ــدر دان  چكيــد: ق
 

 آميزی ـ تضاد حس

 كار رفته است؟  به» تكرارتشبيه ـ تلميح ـ جناس ناقص ـ «های  در كدام گزينه همۀ آرايه - 7

ــانم) ۱ ــوش ج ــه گ ــر دم ب ــديثی ه ــی، ح ــد ز ن  آي
 

ــــتان و داســــتانم ــــا و بشــــنو دس ــــآخر بي  ك
 

ـــازگويم) ۲  گـــر گـــوش هـــوش داری بشـــنو كـــه ب
 

 كـــه دانـــم كـــه دانـــی رازی چنان رمـــزی چنان
 

 مـــن بلبـــل فصـــيحم مـــن همـــدم مســـيحم) ۳
 

ـــن پرده ـــن پرده م ـــم، م ـــوز انس ـــانم س ـــاز ج  س
 

ــ) ۴ ــل ب ــه طف ــی ك ــرم ودم هموقت ــود خض ــه ب  خرق
 

ـــتم هم ـــر گش ـــه پي ـــون ك كن ـــانم ا ـــت كودك  دس
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ه را در حل ویدئویی سؤاالت این دفترچ
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 ............ . جز بهها يكسان است،  در انتهای همۀ بيت» م«نقش دستوری ضمير مّتصل  - 8

 چو طفالن بست چشم مـن ) به هر افسانه نتوان هم۱
  

گوشــم  كــه قــدر وقــت دان كــرده اســت آن صــبح بنا
  

 افــزون) جنــون مــن شــد از زخــم زبــان ناصــحان ۲
  

 پوشــم نــه آن دريــای پرشــورم كــه بتــوان كــرد خس
  

 ام از دل تـابی ور شـد آتـش بی سـان شـعله ) نه زان۳
  

ــــرد خاموشــــم ــــد ك ــــدار او توان ــــه لعــــل آب  ك
  

ـــه می۴ گرچ ـــتن ) ا ـــالمی رف ـــار ع ـــر ب ـــوانم زي  ت
  

 كنــد دســت نــوازش بــر ســر دوشــم گرانــی می
  

 ....... ...... جز بهوجود دارد، » جملۀ مرّكب«ها  در همۀ گزينه - 9

ـــــرت۱ ـــــود ) گ ـــــام ش ـــــدگی تم ـــــن بن  اي
  

 چـــــرخ و انجـــــم تـــــو را غـــــالم شـــــود
  

ــــو را۲ ــــون ) ت ــــد چ ــــدان آفريدن ــــبح خن  ص
  

ــــــرا ــــــد چــــــون م ــــــان آفريدن ــــــر گري  اب
  

 هــــوا نلــــرزد مــــرغ كانــــدر ) چنــــان بلــــرزم۳
  

 زمـــين نپيچـــد مـــار كانـــدر چنـــان بپـــيچم
  

 ز تــو هــيچ مكــان خــالی نيســت كــه اين ) بــا۴
  

ــــان ن ــــو را نش ــــان ت ــــيچ مك ــــوان داددر ه  ت
  

 ............ . جز بهوجود دارد، » قرينۀ معنوی«ها حذف به  در همۀ گزينه -10

 حــــاتم چــــون ) ای بــــه بخشــــش هــــزار۱
  

ـــــزار ـــــش ه ـــــه كوش ـــــون ای ب ـــــتم چ  رس
  

ــــــــالق۲ ــــــــادت خ ــــــــب در عب  ) روز و ش
  

ـــــــوق ـــــــت مخل ـــــــه در رعاي  ســـــــال و م
  

ـــــالم۳ ـــــر غ ـــــاد و ده ـــــده ب ـــــت بن  ) عالم
  

ـــــــر ـــــــاب افس ـــــــت و آفت ـــــــمان تخ  آس
  

ـــــون۴ ـــــا ) چ ـــــه چ ـــــويیم ـــــه نيك  رده ب
  

 بــــــت هنــــــدوان بــــــه زيبــــــايی چــــــون
  

 است؟ متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه - 11

 كــه افســر بــود دی ) ســر بــه خــاک آورد امــروز آن۱
  

ــال آن ــرد امس ــه دوزخ ب ــن ب ــار ت ــود پ ــردن ب ــه گ  ك
  

ـــن نمی۲ ـــر زّري ـــزای افس ـــر س ـــر س ـــود ) ه  ش
  

ــــود ــــای او ب ــــف پ ــــاک ك ــــه خ ــــری ك  اّال س
  

ـــا۳ ـــه ت ـــروران ك ـــق بوده) آن س ـــر خل ـــد ج س  ان
  

ــدند ــا ش ــاک پ ــه خ ــه هم ــن ك ــاره ك ــون نظ كن  ا
  

ــــار۴ ــــه دوران روزگ ــــد ك ــــان مبن  ) دل در جه
  

ـــاج خســـروی ـــن ت ـــد اي ـــر ســـری نه ـــر روز ب  ه
  

 تناسب معنايی دارد؟» كار پاكان را قياس از خود مگير / گر چه ماند در نبشتن شير و شير«كدام گزينه با بيت  -12

ـــه  ) هم۱ ـــاقی ك ـــرّی و تري ـــی زه ـــو ن ـــدچ  دي
  

 چـــو نـــی دمســـاز و مشـــتاقی كـــه ديـــد هم
  

 ) چيســــت دنيــــا از خــــدا غافــــل بُــــدن۲
  

ــــــزان و زن ــــــده و مي ــــــاش و نق ــــــه قم  ن
  

ــــــد۳ ــــــه را اســــــرار عشــــــق آموختن  ) هرك
  

 ُمهـــــــر كردنـــــــد و دهـــــــانش دوختنـــــــد
  

ــــت زين۴ ــــت ) معرف ــــه اس ــــاوت يافت ــــا تف  ج
  

ـــت ـــه اس ـــت يافت ـــراب و آن ب ـــی مح ـــن يك  اي
  

 تری دارد؟ نايی كمكدام گزينه با ابيات زير تناسب مع -13

ــــرد « ــــاه ك ــــخن كوت ــــدی س  روزک چن
 

ـــــرد ـــــدامت آه ك ـــــال از ن ـــــرد بّق  م
 

 گفـــت ای دريـــغ  كنـــد و می ريـــش برمی
 

ــــغ ــــر مي ــــد زي ــــتم ش ــــاب نعم  كآفت
 

ـــان ـــودی آن زم ـــته ب ـــن بشكس ـــت م  دس
 

ـــر ســـر آن خوش ـــان چـــون زدم مـــن ب  »زب
 

ـــود) ۱ ـــار ب  پشـــيمان كنـــون شـــو كـــه چـــون ك
 

ـــــــيمانی آن ـــــــدارد پش ـــــــود ن ـــــــاه س  گ
 

ــ) ۲ ــت؟چ ــد فرص ــوت ش ــو ف ــدامت چ ــود آه ن  ه س
 

 بـــه صـــيد كشـــته، ز تـــركش ميـــار بيـــرون تيـــر
 

 ها ضـعيف افتـد جا كه طاقت ندامت رهبر است آن) ۳
 

ــود گــر برنيــايی نوحــه  ای بــر نارســايی كــن ز خ
 

كنـون، ولـی رفت پنجه سال و حسرت می) ۴  خوری ا
 

 تير چون از شست بيـرون شـد پشـيمانی چـه سـود
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
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 معنايی بيشتری دارد؟ تناسب» ها گر در طلبت رنجی ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان«ت كدام گزينه با بي -14

 ای هــا كــه بــرده ) گفــتم كــه بعــد از ايــن همــه دل۱
  

 خـــورد فريـــب تـــو؟ گفتـــا هنـــوز هـــم! كـــس می
  

ـــرد۲ ـــاز ك ـــه ب ـــر حّق ـــاد دام و س ـــوفی نه  ) ص
  

 باز كـــــرد بنيــــاد مكـــــر بــــا فلـــــک حّقــــه
  

ـــۀ ۳ ـــّوت صـــبر اســـت و عقـــل) ماي ـــار ق  پرهيزگ
  

 عقـــل گرفتـــار عشـــق صـــبر زبـــون هواســـت
  

ـــار می۴ ـــار بهـــر ي ـــد كشـــيد ) خـــواری از اغي  باي
  

ـــوار می ـــيد از در و دي ـــاز خورش ـــيد ن ـــد كش  باي
  

 معنايی بيشتری دارد؟ تناسب» بلندی از آن يافت كاو پست شد / در نيستی كوفت تا هست شد«كدام گزينه با بيت  - 15

 چــه انديشــه فــرا دســت كــنم ) عقــل مســكين بــه۱
  

 دل شــــيدا بــــه چــــه تــــدبير شــــكيبا دارم
  

 ) نــه دســت صــبر كــه در آســتين عقــل بــرم۲
  

ـــم ـــرار كش ـــن ق ـــه در دام ـــل ك ـــای عق ـــه پ  ن
  

ـــــاک۳ ـــــردی خ ـــــا نگ ـــــن راه ت ـــــدر اي  ) ان
  

ــــــــالک ــــــــر اف ــــــــوانی گذشــــــــت ب  نت
  

ــدا را۴ ــه روی مــن مســكين گ ــان اســت ك ــر چن  ) گ
  

ــــرانم ــــويش ب ــــی ز در خ ــــر ببين ــــه در غي  ب
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 ۱۶ـ  ۲۳( عيِّن األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو المفهوم أو المفردات أو الحوار :(  

 »:نَظَرنا إلی اللّيل و ُقلنا من أوجَد فيه القمَر و النّجَم!« -16

  ) به شب نگريستيم و گفتيم چه كسی ماه و ستاره را در آن پديد آورد؟۱
  ن ماه و ستارگان را آفريد؟گوييم چه كسی در آ كنيم و می ) به شب نگاه می۲
  ) به شب نگاه كنيد و بگوييد چه كسی در آن ماه و ستارگان را پديد آورد؟۳
  ) به آسمان نگاه كرديم و گفتيم او كسی است كه خورشيد و ستاره را در آن آفريد!۴

 »:في األسبوع الماضي كانت األسماك تتساقط من السماء؛ كأنّنا كنّا نری فلماً خيالّياً!« -17

  ديديم!  ريختند؛ گويی ما فيلمی خيالی می درپی می ها از آسمان پی ) هفتۀ گذشته ماهی۱
  ايد! درپی افتادند؛ شايد شما فيلمی خيالی ديده ها از آسمان پی ) سال گذشته ماهی۲
  ديديم! افتادند؛ گويی ما فيلمی خيالی می درپی از آسمان می ها پی ) هفتۀ گذشته ماهی۳
  ديديد! افتادند؛ شايد شما فيلمی خيالی می درپی از آسمان می دگان پی) هفتۀ گذشته پرن۴

 »:للبطّ‗ غّدة بالقرب من َذنَبها تَحتوي زيتاً خاّصاً تنشره علی جسمها فال يَتأثُّر بالماء!« - 18

  گيرد! ب قرار نمیكند، پس تحت تأثير آ ای دارد كه روغنی مخصوص را دربر دارد كه آن را بر جسمش پخش می ) اردک نزديک دمش غده۱
  دهد! ای است كه روغن مخصوصی را دربر دارد كه آن را بر جسمش پخش كرده است، پس تحت تأثير آب قرار نمی ) برای اردک نزديک دم او غده۲
  يرد!گ كند، پس تحت تأثير آب قرار نمی ای نزديک دم دارد كه مايع مخصوصی را دربر دارد كه آن را بر جسم او پخش می ) اردک غده۳
  گيرد! كند، پس تحت تأثير آب قرار نمی كند كه آن را بر جسمش پخش می ای است كه روغنی مخصوص را توليد می ) برای اردک نزديک بالش غده۴

 :الخطأعيِّن  -19

  ديگر را بشناسند! جا گردآورد تا يک ) جَمَع المدّرب أعضاء الفريق هنا ليتعارفوا!: مربی، اعضای تيم را اين۱
  لقّط لعق جرحه ثالث مّرات!: آن جغد سه بار زخمش را ليسيد!) ذلَك ا۲
كنده سازد!۳   ) ال تقولوا كالماً يفّرق أصدقاَءكم!: سخنی مگوييد كه دوستانتان را پرا
  ها دريا را نورانی كرد! ) ضوء عيون هذه األسماك أنار البحر!: نور چشمان اين ماهی۴

20 -  ُِادفع بالَّتي هي أحسن  لی المفهوم: إ األقرب؛ ميِّز 

  كن و در دجله انداز / كه ايزد در بيابانت دهد باز ) تو نيكی می۱
  شويند! ) خون را با خون نمی۲
  ) حساب به دينار، بخشش به خروار!۳
 خويش آمد و هنگام درو ۀ) مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو / يادم از كشت۴

 »المشكل‗، يا حبيبي؟ما هي «عيِّن الجواب المناسب لهذا السؤال في الفندق:  -21

  ) انكسر مفتاح غرفتي حين فَتْح بابها!۲    ) ما رأيت فندقاً أجمل من فندقكم!۱
  ) عّمال الّتنظيف يعملون بجّد كثير!۴  ) ليس سرير غرفتی مكسوراً يا حبيبي!۳

 في توضيح الكلمات: الخطأميِّز  - 22

  !ستعمال و االستفادة) االستهالك هو اال۲   !ازغ) الوقود ماّدة كالبنزين و النفط و ال۱
  !شاهَد السفن إلی جنبه) المنحدر مكان علی ساحل البحر تُ ۴    !) الصيان↨ هي الحفاظ علی األشياء۳

  في المتضاّد: الخطأميِّز  - 23
 حَزين) فَرِح۴  فَتحَ ) أَغلَق ۳  حََدثَ ) َوقَعَ ۲  حَرب ) ِسلم۱
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  ‗۲۵و  ۲۴( بما يناسب النّص اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثّم أجب عن األسئل‗ التالي :(  
طريقـه  كان فّالح يعيش في مزرعته الصغيرة علی شاطئ بَُحيرة. إنّه كان يعتبر مهن‗ الزراع‗ خدم‗ عالي‗ لوطنه فيعلّمها اَوالده حّتی يواصـلوا
لثمانين في الزراع‗. هذا الفّالح قد أخذ مهنته عن والده الّذي مات عندما كان الفّالح في التاسع‗ عشرة من عمره. الفّالح مات في الخامس‗ و ا

  من عمره و واصل أوالده طريقه في الزراع‗.
 عّين الصحيح: - 24

  ↨ و الخمسين من عمره.) مات الفّالح عندما كان في الثامن۲  ) كانت مزرع↨ الفّالح قرب نهر صغير.۱
  ) عندما كان الفّالح في السابع↨ عشرة من عمره مات والده.۴  ) كان والد الفّالح قد علّم الفّالح مهن↨ الزراع↨.۳

 » ............  لماذا كان الفّالح يعلّم أوالده الزراع‗؟ ألنّ « - 25

  حّبونها كثيراً.) أوالد الفّالح كانوا ي۲  ) الفّالح كان قد حصل بها علی نقود كثيرة. ۱
  ) الفّالح كان يعتبرها خدم↨ لوطنه.۴    ) والد الفّالح كان قد أوصی بها.۳

 ) ‗۲۶ـ  ۳۰عيِّن المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي :(  
 في العدد أو المعدود: الخطأميِّز  - 26

  مغلق.) وجدت الحجرتين االثنتين فارغتيِن و بابهما ۲  ) يلعب سبع↨ أطفال في الحديق↨ بفرح.۱
  ».اهللا«) قرأت إحدی عشرة آي↨ في كّل منها كلم↨ ۴  ) َصنَع الّنّجار واحداً و عشرين كراسّياً للمدرس↨.۳

  عن العملّيات الحسابّي‗: الخطأميِّز  - 27
  ) أربع↨ و سّتون زائد تسع↨ عشر يساوي ثالث↨ و ثمانين.۲  ) سّت↨ و تسعون تقسيم علی اثنين و ثالثين يساوي أربع↨.۱
  ) اثنان و ثمانون ناقص سبع↨ و أربعين يساوي خمس↨ و ثالثين.۴  شر في أربع↨ يساوي ثماني↨ و سّتين.) سبع↨ ع۳

 »في كّل جه‗! هاالنقص بتحريك رأس هذاو لكنّها تعّوض  ال تتحّركً عين البوم‗ «ما هو المحّل اإلعرابّي للكلمات المعّين‗ في هذه العبارة؟  - 28

  مفعول ـ خبر ـ  ) فاعل۲    إليه ) خبر ـ فاعل ـ مضاف۱
  ) خبر ـ فاعل ـ صف↨۴    إليه ) خبر ـ مفعول ـ مضاف۳

 و المجرور؟ فيها الجاّر  ليسأّي عبارة  - 29

فنا علی هذا الّصديق.۱     ) يا أبي، عرِّ
  الحرب و الّسلم.  ) يؤّدي الّدلفين دوراً مهّماً في۲
  ) إّن بالدنا إيران غنّي↨ بالّنفط و الغاز.۳
  اء فظننت أّن الطّالبات يمارسن نشاطاً حّراً.) سمعت صوت مكيِّف الهو۴

 ميِّز الّصحيح في تعيين المحّل اإلعرابّي للكلمات المعّين‗:  -30

  إليه و مجرور بالكسرة في سوق الكتب!: مضاف العالم) رأيت معلّمنا ۱
  جّداً!: خبر و مرفوع بالضّم↨ مضياف) الّشعب اإليرانّي شعب ۲
  ل به!: فاعل و مرفوع بالضّم↨العم هثمرت) جمال العلم نشره و ۳
  إليه و مجرور بالياء ممتازاً لقضاء العطالت!: مضاف  إيران بلداً  الّسائحين) يری بعض ۴
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PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Questions 31-40 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 

or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 

sentence. Then mark your answer sheet. 
 

31- If you ............ outdoors in cold weather for several hours, you should wear clothes that will keep you warm. 

1) are being 2) are going to be 3) will being 4) had to be 

32- I ............ one of the arms of my glasses when I ............ basketball with my friends. 

1) broke / was playing  2) was breaking / played 

3) broke / played  4) was breaking / was playing 

33- My new job is really enjoyable, and as an added bonus, it pays ............ my old one. 

1) much better than  2) much as good as 

3) many better than  4) the best of many 

34- The main function of human skin is to keep the internal ............ from drying up, and to prevent 

harmful germs from getting inside. 

1) objects 2) values 3) patients 4) organs 

35- Many types of plants in the Amazon forest provide ............ that are very helpful in curing millions of people. 

1) medicines 2) laboratories 3) experiments 4) inventions 

36- Of all colors, gray lenses in sunglasses best ............ the eyes against the sun’s rays. 

1) create 2) increase 3) raise 4) protect 

37- Frank ............ everyone throughout the evening with a few funny stories from his childhood. 

1) entertained 2) performed 3) offered 4) respected 

38- The fourteenth Duke of Hamilton in Scotland was the ............ of the first plane to fly over Mount Everest. 

1) agent 2) pilot 3) driver 4) flight 

39- The food may be ............, but the conditions under which it’s made are far from the required standards. 

1) healthy 2) powerful 3) affirmative 4) helpful 

40- Mobile phones were ............ in the th20  century because people wanted to communicate faster and at 

different locations. 

1) discovered 2) observed 3) charged 4) invented 
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PART B: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. 

Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 
 

Albert Einstein was born in Ulm, Germany, in 1879. As a young boy, Einstein lived in Munich and 

Milan. At the age of five, his father showed him a compass and explained how it worked. Albert was 

intrigued with the idea that something in “space” made the needle work. At this time, Albert’s mother also 

insisted that he learn to play the violin. 

Albert was not considered very bright in school, and some even thought he had dyslexia and other 

learning problems. Many thought he was very slow. Nonetheless, school would go on to be very important 

to Albert, and he would go on to become a professor. 

He eventually went to school in Switzerland, where he graduated from the Federal Institute of 

Technology. He then worked in a patent office and on his doctorate degree. He later became a professor of 

physics. Einstein developed the theory of relativity and received a Nobel Prize in physics in 1921. He 

became famous throughout the world. 

41- What can you learn about Albert Einstein from reading this passage? 

1) He was interested in science from childhood. 2) He was always the top student in his class. 

3) His learning problems stopped his progress in life. 4) He was placed in an orphanage as a child. 

42- Which of the following statements is TRUE, based on information in the passage?  

1) Albert Einstein left school in childhood. 

2) Albert Einstein refused to play the violin. 

3) Albert Einstein became famous for his achievements. 

4) Albert Einstein made his greatest discovery while working in a patent office. 

43- The word “eventually” in the third paragraph means ............ . 

1) hardly 2) deeply 3) strongly 4) finally 

44- How old was Albert Einstein when he won the Nobel Prize? 

1) 20 2) 22 3) 40 4) 42 

45- Which of the following could make a good title for this passage? 

1) The Theory of Relativity 2) Albert Einstein vs. The Scientific World 

3) Einstein’s Education  4) A Brief Biography of Albert Einstein 
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   تر است. آن عدد كدام است؟ واحد بزرگ ۲۸پنج برابر عددی از ثلث آن عدد  -46

۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۶  ۴ (۸  

گر مجموع ريشه - 47 xهای معادلۀ درجۀ دوم ا (m )x   2 1 12  تر معادله كدام است؟ باشد، ريشۀ بزرگ 4، برابر0

۱ (۲  ۲(2   ۳ (۶  ۴ (6   
xواحد كاال به صورت xرابطۀ فروش هفتگی  - 48 P 200 گـر رابطـۀ هزينـه ايـن شـركت بـه  Pاست ( 4 قيمـت هـر واحـد كـاال اسـت). ا

C(x)صورت x 300    باشد، معادلۀ سود كدام است؟  10

۱(x x  21 40 3004   ۲(x x  21 60 3004   ۳(x x  21 40 3004   ۴(x x  21 60 3004   

Rرابطۀ mازای كدام مقدار  به - 49 {( , m ) , ( , ) , ( , m) , (m , ) , ( , )}  21 1 4 2 2 2  ، يک تابع است؟3

۱(2   ۲(2   ۳(2   ۴مقدار  ) هيچ  

fعدر تاب -50 (x) ax x  2 2 گر3 f، ا ( ) 2  كدام است؟ aباشد، مقدار  6

۱(1
2   ۲( 1

2   ۳(1
4   ۴( 1

4   

   ای با كدام مقياس است؟  ضريب هوشی افراد، داده - 51

  ) نسبتی۴  ای ) فاصله۳  ) ترتيبی۲  ) اسمی۱
كنيم. ميـانگين  های حاصـل را بـر دو تقسـيم مـی كنيم و سپس داده واحد اضافه می ۱۳است. ابتدا به هر داده  ۷۵ميانگين چند داده برابر  - 52

  های نهايی كدام است؟ داده
۱ (۴۴  ۲ (۴۵  ۳ (۷۵  ۴ (۷۴  

است. تعداد آنـان  60ک مؤسسه, زاويۀ مركزی قسمت مربوط به كارشناسان برابرنفر كارمند ي ۴۲های  دهندۀ سمت ای نشان در نمودار دايره -53
    چند نفر است؟

۱ (۶  ۲ (۷  ۳ (۵  ۴ (۸  
  ها در دستۀ سوم قرار دارند؟ ای زير، چند درصد داده در نمودار ميله - 54

۱(/33 3    
۲(/32 15    
۳(/31 25    
۴ (۵۰   

,  رو چقدر است؟ های روبه چاركی برای داده دامنۀ ميان -55 , , , , , , , , , , , , , ,1 4 5 3 6 3 10 11 15 18 20 8 7 9 10 13   
۱(/8 5   ۲ (۸  ۳ (۷  ۴(/7 5   
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دهد تا با  ا برای مدتی در اختيار يک توليدكننده قرار میآيد، منبع خود ر كه دولت يا يک شخص حقيقی كه صاحب معدن به حساب می زمانی  - 56

 برداری از آن، محصول مورد نياز جامعه را توليد كند، چه توقعی از توليدكننده دارد؟  بهره

  ) سود سرمايۀ فيزيكی خود را از توليدكننده دريافت كند.۲  ) بهای منابع و امكانات طبيعی را از توليدكننده دريافت كند. ۱
  ) در سود و زيان توليد شريک شده و به عنوان صاحب محصول معرفی شود. ۴  اجارۀ عامل زمين را ماهانه از توليدكننده دريافت كند. ) ۳

 ها درست هستند؟ كدام عبارت -57

  های اساسی هر شركت توليدی، تقسيم منابع خود ميان توليدات متنوع است.  الف) يكی از انتخاب
  تر اين است كه برای تمامی كاالهای توليدشده فقط يک منحنی رسم كنند.  كنند، كار ساده ها هزاران كاال توليد میكه كشور ب) با توجه به اين

  های بهتر است.  وجوی دائم برای گزينه گيری غيرمنطقی، جست ج) يكی از داليل تصميم
  ها را چطور ارزيابی كنيم، تنها بخشی از گرفتن يک تصميم خوب است.  كه هزينه د) فهميدن اين

  های خود به طور دائم هستيم.  ) به دليل عدم كميابی منابع مجبور به بده ـ بستان بين انتخابه
  هد ـ   )۴  ه) ب ـ ج ـ ۳  ) الف ـ ب ـ ج۲  ) الف ـ د۱

گر قيمت سبد بازاری در انتهای سال -58 درصـدی در سـال  ۱۶ميليارد؛ با فرض تـورم  ۳۷۶، ۱۳۹۸ميليارد باشد و در ابتدای سال  ۴۵۰، ۱۳۹۹ ا
 حدوداً چقدر است؟ (دقت كنيد كه اعداد اعشاردار را تقريب بزنيد.) ۱۳۹۹، تورم سال ۱۳۹۸

۱(%30    ۲(%3   ۳(%40   ۴(%4    
 دهد؟ های زير می ترين پاسخ را به پرسش رو، كدام گزينه كامل با توجه به منحنی روبه - 59

  الف) در كدام نقطه، بيشترين مازاد تقاضا وجود دارد؟
  چه اتفاقی بايد رخ بدهد؟ Eبه  Dب) برای حركت از 

  ساير نقاط است؟ج) سود توليدكننده در كدام نقطه بيشتر از 
  شود؟ ناميده می ............، نقطۀ Mد) نقطۀ 

  د: مازاد تقاضا   Aب: افزايش قيمت  ج:   A) الف: ۲  د: مازاد تقاضا  Aب: كاهش قيمت  ج:   F) الف: ۱
  د: تعادلی  Mب: افزايش قيمت  ج:   A) الف: ۴  د: تعادلی  Mب: كاهش قيمت  ج:   F) الف: ۳

 دهد؟ های زير را كدام گزينه به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستيا  به ترتيب، درست (ص) - 60

  های الزم جهت مبادالت با وضع قوانين و مقررات است.  الف) يكی از وظايف اصلی دولت در زمينۀ بهبود عملكرد بازار، تضمين آگاهی
  توانند مانع استفادۀ ديگران از آن شوند. ها می ت و فقط آنشود كه مربوط به افراد زيادی اس ب) كاالهای عمومی به كاالهايی گفته می

  های يک رفتار. شود و ماليات غيرمستقيم صرفاً با هدف افزايش هزينه ج) ماليات مستقيم صرفاً با هدف افزايش درآمد گرفته می
  شود. كننده پرداخت می د) پرداخت ماليات بر مصرف به عهدۀ توليدكننده است، اما توسط مصرف

  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ۴  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ ۳  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص ۲  ) ص ـ ص ـ غ ـ غ ۱
 دهد؟ كدام گزينه پاسخی صحيح به دو پرسش زير می -61

  ؟باشد نمی، »اش فاصله دارد نرخ بيكاری از مقدار واقعی«كه  يک از داليل اين الف) كدام
  ب) مسئوليت اجتماعی مردم در قبال ويروس فقر چيست؟

الحسـنه و انجـام  های قرض مندی از بيمۀ بيكاری، ممكن است وضعيت شغلی خود را پنهان كنند.  ب: ايجاد صندوق خی افراد به علت بهره) الف: بر۱
  های جهادی فعاليت

الحسـنه و  ی قرضها ها شاغل نيستند.  ب: ايجاد صـندوق كه آن آورند، در صورتی كنند، خود را شاغل به حساب می وقت كار می ) الف: افرادی كه پاره۲
  های جهادی انجام فعاليت

ثبـاتی بـازار كـار و اجـرای  مندی از بيمۀ بيكاری، ممكن است وضعيت شغلی خود را پنهان كننـد.  ب: مبـارزه بـا بی ) الف: برخی افراد به علت بهره۳
  های فقرزدايی سياست

ثباتی بازار كار و اجـرای  ها شاغل نيستند.  ب: مبارزه با بی كه آن د، در صورتیآورن كنند، خود را شاغل به حساب می وقت كار می ) الف: افرادی كه پاره۴
  های فقرزدايی سياست

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  11  |اقتصاد    انساني يازدهمسؤال   

 

 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 ها صحيح هستند؟ كدام عبارت - 62

گر كااليی نسبت به كااليی ديگر در كشوری ارزان   هزينۀ فرصت آن بيشتر است.  تر تمام شود، الف) ا
  گرايانه در مقابل تجارت آزاد توجه نشان داد. های حمايت دداً به سياستقرن بيستم، اياالت متحدۀ آمريكا مج ۷۰ب) در دهۀ 

  ای موجب ضعف و وابستگی كشور است. ج) وابستگی در تأمين كاالهای راهبردی مثل دارو برخالف صنايع هسته
 است.  ی شدهمحصول گرا دچار اقتصاد تک گرايی و اقتصاد مزيت ها در جامعۀ شهری به خاطر تخصص د) زندگی عموم انسان

  ) الف ـ ج۴  ) ب ـ د۳  ) ب ـ ج۲  ) الف ـ ب۱
 كدام گزينه دربر گيرندۀ پاسخ صحيح دو پرسش زير است؟ - 63

  چيست؟» مندی از مواهب رشد اقتصادی در آينده، نيازمند فدا كردن چيزهايی در زمان حال در اقتصاد است هر كشور برای بهره«الف) منظور از عبارت 
  ها چيست؟ پس پر كردن آن با درآمدها و هزينهب) علت ترسيم جدول و س

های توليد بهتر  ها و توسعۀ روش توانست برای ساخت كاالهای مصرفِی زمان حال استفاده كند، برای ساختن انواع سرمايه ) الف: بايد منابعی را كه می۱
  برای آينده صرف كند.  ب: مديريت بهتر بودجۀ شخصی

های توليد بهتر  ها و توسعۀ روش وانست برای ساخت كاالهای مصرفِی زمان حال استفاده كند، برای ساختن انواع سرمايهت ) الف: بايد منابعی را كه می۲
  برای آينده صرف كند.  ب: رفع نيازهای بهتر و بيشتر

ت نياز پيدا كند، منابع مناسبی را در اختيـار ها در زمان حال، برای روز مبادا و آينده كه قرار اس ) الف: بايد با جمع كردن منابع و عدم استفاده از آن۳
  داشته باشد و استفاده كند.  ب: رفع نيازهای بهتر و بيشتر

ها در زمان حال، برای روز مبادا و آينده كه قرار است نياز پيدا كند، منابع مناسبی را در اختيـار  ) الف: بايد با جمع كردن منابع و عدم استفاده از آن۴
 تفاده كند.  ب: مديريت بهتر بودجۀ شخصیداشته باشد و اس

های مالياتی خود (اظهارنامۀ مالياتی توليدكنندگان)، عنوان كرده نه تنها از فعاليت خود سود نبرده، بلكه بـا زيـانی  ای در صورت توليدكننده -64
گر صورت هزينه ۲برابر  تعداد محصول توليدشده در هر ماه به طور های ساليانۀ او به شرح جدول زير باشد و  ميليون دالر مواجه شده است. ا

 واحد باشد، در اين صورت: ۵۰۰متوسط 

  الف) درآمد ساالنۀ توليدكننده چقدر است؟
  ب) قيمت هر واحد محصول را حساب كنيد. 

  دالر  1000ميليون دالر  ب: ۶) الف: ۱
20,ميليون دالر  ب: ۱۰) الف: ۲    دالر 000
12,ميليون دالر  ب: ۶) الف: ۳   دالر  000
1666/ميليون دالر  ب: ۱۰) الف: ۴   دالر  6

 هستند؟ نادرست  ها عبارت  كدام - 65

گر در بازار مقدار تقاضا بيشتر از عرضه باشد،   گوييم بازار دچار كمبود تقاضا است. می  الف) ا
  شود. ای معين گرفته می شده در دوره شده و كاالی خريداری افزوده، از تفاوت ارزش بين كاالی عرضه ب) ماليات بر ارزش

  ج) درآمدهايی مثل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز، درآمدهای پايدار هستند.
  پردازد. يات مستقيم میكند، دارد مال د) كارفرمايی كه درصدی از دستمزد كاركنان خود را به صورت ماليات به دولت پرداخت می

  ) ج ـ د۴  ) ب ـ ج ۳  ) الف ـ ج ۲  ) الف ـ ب ۱

  ميليون دالر ۲  خريد مواد اوليه
1/  حقوق كاركنان توليدی به طور متوسط    ميليون دالر 5

  هزار دالر ۲۰۰  ای (هزينۀ استهالک) هزينۀ تعمير يا جايگزينی كاالهای سرمايه
  هزار دالر ۳۰۰  تأمين انرژی هزينۀ

  ميليون دالر ۴  اجارۀ كارگاه توليدی
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 اثر زير در چه سالی نوشته شده است؟ - 66

ديـدگان از  پس امير ابومنصور عبدالرّزاق، دستور خويش، ابومنصور الُمَعّمری را بفرمود تا خداونداِن كتب را، از دهقانان و فرزانگـان و جهان«

جا بياورد از هر جای و از  ابومنصور الُمَعّمری به فرمان او نامه كرد و كس فرستاد به شهرهای خراسان و هشياران از آن شهرها بياورد و چاكر او

هاشان، و زندگانی هر يكی از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين،  های شاهان و كارنامه هر شارستان، گِرد كرد و بنشاند به فراز آوردن اين نامه

  »تين كه اندر جهان او بود كه آيين مردی آورد و مردمان از جانوران پديد آورد، تا يزدگرد شهريار كه آخِر ملوِک َعَجم بود.از َكِی نخس

  هجری قمری ۳۳۰) ۲    هجری قمری ۳۲۱) ۱

 هجری قمری ۳۶۴) ۴    هجری قمری ۳۴۶) ۳

  . ............ جز بهاند،  همۀ آثار زير متعلّق به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی - 67

 ) تاريخ بلعمی ـ الّتفهيم۲    نامه ) تاريخ بيهقی ـ قابوس۱

 نامه ) سفرنامۀ ناصرخسرو ـ سياست۴    المحجوب ) كيميای سعادت ـ كشف۳

 ............ . جز بهشود،  ديده می» استفاده از دو نشانه برای يک متّمم«ها ويژگی  در همۀ گزينه - 68

ـــو؟۱ ـــت ك ـــت دين ـــدر اس ـــگ ان ـــه ت ـــا ب  ) دني
 

ــــه ــــن ب ــــی دي ــــرا همی ب ــــان چ ــــازی؟ جه  ن
  

ـــــــاميزد۲ ـــــــن ني ـــــــه دي ـــــــا آز البّت  ) ب
  

 تـــــو رانـــــده ز ديـــــن بـــــه لشـــــكر آزی
  

ـــــه شـــــده۳ ـــــا در ) غرق ـــــه بحـــــر دني  ای ب
  

 يــــا هــــيچ همــــی بــــه ديــــن نپــــردازی
  

ــــــه۴ ــــــت خفت ــــــازی ) از طاع ــــــر ب  اّی و ب
  

ــــروازی ــــه پ ــــر ب ــــر ب ــــه اب ــــاز ب ــــون ب  چ
  

 است؟ متفاوتدر كدام گزينه » گسستن«فعل  كاربرد - 69

ـــۀ خـــون) ۱ ـــوهر گسســـتگري  ين مـــن، رشـــتۀ گ
 

ـــت ـــان شكس ـــۀ مرج ـــو، حّق ـــيرين ت ـــدۀ ش  خن
  

ــــــارم ببســــــت چون) ۲ ــــــه نبگشــــــايی ك  ك
  

ــــــت چون ــــــانم گسس ــــــدی ج ــــــه نپيون  ك
  

 رحمــت بــر آب ديــده كــه چنــدان كــه رانــدمش) ۳
  

 گسســــت دســـتم ز آســــتين و ز دامـــن، نمــــی
  

ــــع و حــــواس۴ ــــگ چــــرخ و طب ــــس تن  ) قف
  

 پـــــّر و بالـــــت گسســـــت از بـــــن و بـــــار
  

 حروف الحاقی است؟ فاقدم بيت قافيه در كدا - 70

ــــــی۱ كس ــــــرش نا ــــــدر دام مك ــــــد ان  ) افت
 

 ايـــن گمـــان ســـر بـــر زنـــد از هـــر خســـی
  

ــــــــزه و شمشــــــــيرها۲ ــــــــاش و ني  ) دور ب
  

 كـــــــه بلرزنـــــــد از مهابـــــــت شـــــــيرها
  

ــــــــافالن را كوه۳ ــــــــرف  ) غ ــــــــای ب  دان ه
  

ـــــــوزد پرده ـــــــا نس ـــــــاقالن ت ـــــــای ع  ه
  

ــــه۴ ــــن تن ــــن اي ــــنگ و آه ــــال س ــــر مث  ) ب
  

ــــــک هســــــت او در صــــــفت آتش ــــــ لي  هزن
  

 در بيت زير كدام است؟ يینمودار هجا -71

ـــون « ـــی چ ـــنو از ن ـــت میحبش ـــد كاي  كن
 

ــــــد كايت میشــــــها  از جــــــدايی  »كن
  

۱( ـ ـ ـ ـ ـ۲    ـ ( ـ ـ ـ ـ ـ    

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )۴    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ـ۳
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 وجود دارد؟» جناس و اشتقاق«های  در كدام گزينه آرايه - 72

ــل آن۱ ــه َمثَ ــدت ب ــدان فكنن ــه زن ــز ) ور ب ــا ني  ج
 

ـــار ـــب ت ـــيس ش ـــت و ان ـــم توس ـــونس روز غ  م
  

 ) ببــــين بلنــــدی بخــــت و ســــعادت طــــالع۲
  

ـــ ـــیك ـــر م ـــوع اخت ـــم طل ـــق ُخ ـــرد از اف  ه ك
  

ــــرده نباشــــد ميــــان عاشــــق و معشــــوق۳  ) پ
  

 ســـّد ســـكندر نـــه حاجـــب اســـت و نـــه حايـــل
  

 ) راه حـــريم كـــوی تـــو بـــر مـــن رقيـــب بســـت۴
  

ـــــت  ناآشـــــنا ســـــگی ره صـــــيد حـــــرم گرف
  

 وجود دارد؟» جناس حركتی«در كدام گزينه  - 73

ــا۱ ــره ) م ــديم زه ــای ندي ــک ج ــه ي ــيد ب  و خورش
 

ـــــوب زهره خورشـــــيدرخ و ـــــويی ت گوش، ت ـــــا  ن
  

 مـــاه چهـــرۀ تـــو در دلـــم نشســـت مهـــر تـــا) ۲
  

ــــر از ــــاه مه ــــر و م ــــده مه ــــی بري ــــه كلّ  ام ب
  

ــــدم، دو هم) ۳ ــــازک دو هم ــــوی دو ن ــــل خ  گ
  

ــــگ ــــو رن ــــاحب چ ــــل مص ــــوی گ ــــل و ب  گ
  

ــرک۴ ــن ) ت ــت م ــيش گرف ــا پ ــر راه جف ــار ديگ  ب
  

ـــی  ـــرک گنـــه ب  درويـــش گرفـــت ۀخســـت مـــن ت
  

 دارد؟  معنايی زير تناسب ابياتكدام گزينه با  - 74

ــــاه« ــــنيد از دور، روب ــــام دل ش ــــو ن  چ
  

 گـــاه جهـــان بـــر چشـــم او شـــد تيـــره، آن
  

ـــه دل می ـــازی ب ـــت ب ـــا دل نيس ـــت: ب  گف
  

 »ســـازی كنـــون بايـــد بـــه كـــارم حيله
  

 ) بگفـــت از صـــبر كـــردن كـــس خجـــل نيســـت۱
  

ــــن ــــت اي ــــرد دل بگف ــــد ك ــــت دل توان  نيس
  

 ) دل مــــا گرچــــه انــــدر ســــينۀ ماســـــت۲
  

ـــــت ـــــرون اس ـــــا ب ـــــان م ـــــيكن از جه  ول
  

ـــدری در اين نيســـت مســـكين مـــرا ) دل۳  جـــا ق
  

 جــا خســتۀ مــن هســت اين دل چــو دل كــه صــد زان
  

 نيسـت كـز تـو بـر سـر هـر كـو نفيـر نيست ) شب۴
  

ــــو در ــــۀ ت ــــر دل َو انديش ــــا و پي ــــت برن  نيس
  

  تری دارد؟ ی بيشتناسب معناي» ام من و اين بس عجب مدار / روز فراق را كه نهد در شمار عمر؟! بی عمر زنده«كدام گزينه با بيت  -75

ــــده مــــی۱ ــــو زن  دارد ) مــــرا اميــــد وصــــال ت
 

 وگرنــه هــر دمــم از هجــر توســت بــيم هــالک
  

ــدان۲ ــر م ــذرد عم ــت گ ــه غفل ــر ب ــه از عم  ) هرچ
  

 جــا ســت حسـاب اسـت اين چـه شمرده كـز نفـس آن
  

ـــده۳ ـــن درن ـــر اي گ ـــرد ) ا ـــت بمي  خويی ز طبيعت
  

 همـــه عمـــر زنـــده باشـــی بـــه روان آدمّيـــت
  

ــــت ۴ ــــود ز روز قيام ــــزون) ب ــــا اف ــــات م  حي
  

گـــر شـــب هجـــر تـــو را حســـاب كنـــيم  ز عمـــر ا
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  تصور است؟  يکكدام گزينه  - 76

 ) كارت سوخت پدرم بر اثر تماس با آب سوخت.۱

  كند. ها طلوع می ترين سيارۀ منظومۀ شمسی، همان خورشيد يعنی مرواريد زردرنگ آسمان كه صبح ) بزرگ۲
  ) در آن نفس كه بميرم در آرزوی تو باشم.۳
  نه قوتی كه توانم كناره جستن از او.) ۴

  نسبت بين كدام دو مفهوم مانند شكل زير است؟  - 77
 ) دايره و مثلث ۱

  ) چوب و ميز۲
  ) يخ و آب۳
  ) ويژگی اخالقی و مهربانی ۴

 دارند؟ ای ینطقم یرادهايچه ا بيترت  به» امام ۱۲به فرد معتقد به  مسلمان«و  »یضلعمربع به شكل چهار« ،»فرد مقتولبه  شهيد« تعاريف -78

  مانع و نه جامع ـ مانع و نه جامع ـجامع و نه مانع ) ۲  جامع و نه مانع ـجامع و نه مانع  ـ مانع و نه جامع) ۱
  جامع و نه مانع ـمانع و نه جامع  ـجامع و نه مانع ) ۴  مانع و نه جامع ـجامع و نه مانع  ـجامع و نه مانع ) ۳

 مبنايی برای علوم تجربی فراهم كنند. ............  با استفاده از كنند دانشمندان علوم تجربی تالش می - 79

  ) انواع مختلف استدالل قياسی ۴  ) استدالل تمثيلی قوی ۳  ) استقرای تعميمی قوی ۲  ) استنتاج بهترين تبيين ۱
  است؟  نادرستكدام عبارت در خصوص قضيۀ حملی  -80

  حمول در منطق، همان مسند در ادبيات است.) م۲  شود. ) در آن صرفاً به ثبوت چيزی حكم داده می۱
  نامند. ) رابطۀ ايجابی و سلبی را كيفيت قضيه می۴  جايی ميان موضوع و محمول، ممكن است رخ دهد. ) جابه۳

  برسيم؟  توانيم نمیبه صدق كدام قضيه » هر الف ب است«از صدق قضيۀ  - 81
  »هر ب الف است«) تداخل ۲    »هيچ الف ب نيست«) متناقض ۱
  »بعضی الف ب است«) عكس مستوی متناقض ۴  »بعضی ب الف است«عكس مستوی متوالی  ) دو۳

 است؟ نشدهشكل قياس در كدام گزينه، به طور صحيح مشخص  - 82

  ها سياه نيستند. (شكل اول) بعضی انسان ها، سياه هستند.  ) هيچ انسانی سنگ نيست. / بعضی سنگ۱
 كند. (شكل سوم) با نفت كار نمی هيچ وسيلۀ الكترونيكی ای وسيلۀ الكترونيكی است.  ايانهكند. / هر ر ای با نفت كار نمی ) هيچ رايانه۲

 توانند منطق بخوانند. (شكل چهارم) ها نمی بعضی انسان توانند منطق بخوانند.  كنندگان در غار، می كنند. / بعضی از زندگی ها در غار زندگی نمی ) بعضی انسان۳

  دال حرف است. (شكل دوم)  با است. / دال متعلق به الفبا است. ) هر حرفی متعلق به الف۴
گر براساس اين - 83  كه يک نفر، پزشكی قبول شده است، نتيجه بگيريم ديپلم تجربی دارد، كدام گزينه، مبنای استدالل صادق ما قرار گرفته است؟ ا

  ) رفع تالی۴  ) رفع مقدم۳  ) وضع تالی۲  ) وضع مقدم۱
 ؟ندارداشاره  نقادريتفكر نقاد و غم تفاوتكدام گزينه به  - 84

گاهانه به تفكر) ۲    تفكر نديگرفتن فرآ یجد) ۱  توجه آ

  ها االت نقادانه و پاسخگويی به آنؤپرسيدن س) ۴   اتفاقات روزمره از وجوه مختلف یبررس) ۳
 ؟نيستروانی  عوامل كدام گزينه مغالطه در اثر -85

 توسل به احساسات) ۴  گذاری تله) ۳  چاه نمسموم كرد) ۲  ايهام انعكاس) ۱
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سال تحصیلی 1400-1401

دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 7
جمعه 1400/07/09

پاسخ های تشریحی

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 90 دقیقه تعداد سؤال: 85

پایه  یازدهم انسانی
دوره دوم متوسطه

مدت پاسخگوییشماره سؤالتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
تااز

15 دقیقه15115فارسی  11
15 دقیقه151630عربی زبان قرآن 21
15 دقیقه153145انگلیسی 31
15 دقیقه104655ریاضی و آمار 41
10 دقیقه105665اقتصاد5
10 دقیقه106675علوم و فنون ادبی 61
10 دقیقه107685منطق7
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