
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شمارهتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
  دقيقه 12  )71تا  10(صفحه  9تا  1درس   15  1  15  )1( يفارس  1
 دقيقه 13  )46تا  1(صفحه  4تا  1درس   30  16  15  )1زبان قرآن ( ،عربي  2

 دقيقه 12  )81تا  1(صفحه  7تا  1درس   45  31  15  )1( دين و زندگي  3

 دقيقه 13  )69تا  15(صفحه  2و  1درس   60  46 15  )1( انگليسيبان ز  4
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  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» رندانهگر ـ صديق ـ مروت ـ  حيله«هاي  معني واژه .1
  ) كايد ـ بسيار راستگو ـ مردانگي ـ زيركانه2  ) كايد ـ راستگو ـ جوانمردي ـ عاقالنه1
 عاقالنه) كايدان ـ بسيار راستگو ـ مردانگي ـ 4  ) كايدان ـ راستگو ـ جوانمردي ـ زيركانه3

 است؟  نادرستمعني چند واژه  .2
  دادن: رها كردن / كام: دهان / مولع: مشتاق / حديث: ماجرا / سودا: شيدا / معاش: زندگي فلق: فجر / يله

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1

  خورد؟ اماليي به چشم مي نادرستيدر كدام بيت،  .3
 ) ســبا بــر آن ســر زلــف ار دل مــرا بينــي1
 آويختــه در دامــن ) تــا خــار غــم عشــقت    2
 ) آب اجــل كــه هســت گلــوگيرِ خــاص و عــام 3
ــت  4 ــط آن مسـ ــن نَمـ  شـــده از غـــرور  ) زيـ

 

ــه دارد    ــا نگـ ــه جـ ــويش كـ ــف بگـ  ز روي لطـ
ــه ــتان     كوت ــتن بــه گلس ــري باشــد، رف  هــا نظ

 بـــر حلـــق و بـــر دهـــانِ شـــما نيـــز بگـــذرد 
 رفـــت و ز مبـــدأ چـــو كمـــي گشـــت دور    

 

  ........... به جزاست  نادرستاي  ها، امالي واژه گزينه تماميدر  .4
  بار و بنشن ـ تالطم ـ ترهو بيگانگي وجوي تسال ـ قربت  ) جست1
  ) وغب حيوان ـ غوكان و بهايم ـ مدهوش ـ متواضع و فروتن2
  ) محنت و شادي ـ بهر و براي ـ اندوه و طرب ـ داستان و قصه3
 خواست خداوندقه و صندوق ـ باد صبا ـ ) اصرار و رازها ـ ح4

  معرفي شده است؟ نادرستكدام بيت يا اثر،  آورندةپديد  .5
  نامه (عنصرالمعالي كيكاووس) قابوس) 1
  جز شرمندگي (صائب) حاصلي نبود بهحاصل بي   ) بيد مجنون در تمام عمر، سر باال نكرد2

  سفرنامه (سهراب سپهري)) 3
  در حضرت كريم تمنّا چه حاجت است؟ (حافظ)    ) ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست4

  بهره برده است؟» ايهام« آرايةشاعر در كدام بيت از  .6
ــه1 ــدة) ن ــه وع ــلم ده، ن ــارةوص ــنچ ــارم ك  ك
 ) بــي مهــر رخــت روز مــرا نــور نمانــده اســت 2
ــه  3 ــيه را بـ ــياوش، سـ ــت  ) سـ ــدي بتاخـ  تنـ
 دل تا كي، در پـرده كشـم چـون گـل     خونابة) 4

  

ــنةمـــن  ــوارم كـــن و زارم كـــنتشـ  آزارم، خـ
 تاريك) نمانده است وز عمر مرا جز شب ديجور (شب

 دل، جنــــگ آتــــش بســــاخت نشــــد تنــــگ
 از پـــرده بـــرونم كَـــش، رســـواي ديـــارم كـــن

  

  ؟نداردكدام آرايه در بيت زير وجود  .7
 گفــتم كــه بــوي زلفــت گمــراه عــالمم كــرد«

 

 »اوت رهبـــر آيـــد  گفتـــا اگـــر بـــداني هـــم 
 

  ) پارادوكس4  ) تضاد3  ) ايهام2  آميزي   ) حس1
  (متّصل) در بيت زير، كدام است؟نقش دستوري ضمير پيوسته  .8

 چو يار نيست به تسكين خلـق نتـوان زيسـت«
  

 »كــه دوســتان اگــرم دل دهنــد، جــان ندهنــد 
  

  
 اليه ) مضاف4  ) نهاد3  ) متمم2  ) مفعول1

  مناسب است؟» وابسته + هسته + وابسته + وابسته«كدام گروه اسمي براي الگوي  .9
  لبخند لبان ارادهترين  ) شيرين2  روشن وجدان تاريخ گوشة) 1
  ) گذرگه تاريخ فرهنگ نوين4  ترين نماز صبح يادماندني ) همان به3

  است؟ نيامده »حذف فعل«در كدام گزينه  .10
 ام كــــنم هــــر دم ) چــــون خطــــا كــــرده1

 

ــجدة  ــام  ســـ ــه روز قيـــ ــا بـــ ــهو تـــ  ســـ
 

ــيم راز عشــق چــه ســود؟2 ــق نهفت  ) اگــر ز خل
 

ــود     ــان نب ــوختن نه ــان، س ــش اســت نه ــر آت  گ
 

ــروز در 3 ــا) ام ــاز م ــت ن ــاز اس ــه ني ــان ب  جه
 

ــي     ــاز بــ ــارغ و از نــ ــاز فــ ــاز و او از نيــ  نيــ
 

  نشين بدنشين نيك بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همهم)4
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  .شود نمي.......... برداشت  گزينةاز » حاسبوا قبل أن تُحاسبوا«مضمون عبارت  .11
 ) هــــم امــــروز از پشــــت بــــارت بــــيفكن1
 حســـاب انديشـــة) صـــائب چـــه فارغنـــد ز 2
ــرس   3 ــود بپ ــم از خ ــود ه ــد خ ــك و ب ــو ني  ) ت
ــد   4 ــويش را ب ــر خ ــي اخت ــود كن ــو خ ــو ت  ) چ

  

ــن داوري را    ــر ايــ ــردا مــ ــه فــ ــيفكن بــ  مــ
ــام داده   ــرت انجـ ــار آخـ ــه كـ ــي كـ ــد جمعـ  انـ

ــري محتســــــب  ــدت ديگــــ ــرا بايــــ  چــــ
 اختــــري را مــــدار از فلــــك چشــــم نيــــك

  

  مناسبت مفهومي دارد؟» زيبا بيار صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر، سيرت«كدام گزينه با بيت  .12
چون او را زيادت نعمت ديدند و يعقوب را بدو ميل و عنايت ديدند، آهنـگ كيـد و مكـر و عـداوت كردنـد. تـدبير بـرادران        ) برادران يوسف، 1

  برخالف تقدير رحمان آمد.
و داد، تا اگر نتواني كـه صـورت خـود را چـون صـورت او      ) پادشاه عالم، خبر كه داد در اين قصه، از حسن سيرت او داد، نه از حسن صورت ا2

  گرداني؛ باري، بتواني كه سيرت خود را چون سيرت او گرداني.
قـرار   صديق، وفادار بود و يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود، و زليخا در عشق و درد او بـي  فاز بهر آن بود كه يوس» نيكوترين«اند  ) گفته3

  دي در اين قصه بسيار بود.بود، و اندوه و شا
 ها بود و در قـرآن  دان؛ در بهشت از هزارگونه پند و حكمت است. و مثَل قرآن، مثلِ آب، حيات تني) بدان كه قرآن مانند است به بهشت جاو4

  ها بود. حيات دل
  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  .13

 ) تـا نگــردي آشـنا زيــن پـرده رمــزي نشــنوي1
  

ــا    ــد ج ــامحرم نباش ــوش ن ــروش گ ــام س  ي پيغ
  

 ) حديث دوست نگويم مگر به حضـرت دوسـت2
  

 كــــه آشــــنا ســــخن آشــــنا نگــــه دارد     
  

 ) چه جاي صحبت نامحرم است مجلـس انـس3
  

 پــوش آمــد ســر پيالــه بپوشــان كــه خرقــه 
  

 ) تو اي غير! اين زمان چون در ميان ما و يار ما4
  

 گنجـد  به اين نامحرمي، گنجي كه محرم هم نمي 
  

  تري دارد؟ زير، با كدام گزينه قرابت بيشمفهوم بيت  .14
ــا نكــرد« ــه جهــان در، بق  چــون داد عــادالن ب

  

ــذرد    ــز بگــ ــما نيــ ــان شــ ــداد ظالمــ  »بيــ
  

ــاد رفـــت1 ــر بـ ــه بـ ــدي كـ ــر نديـ ــه آخـ  ) بـ
 ) مــــرا گــــر بگيــــري بــــه انصــــاف و داد 2
ــا   3 ــر م ــتم ب ــت س ــن رف ــم اي ــه دادي ــا بارگ  ) م
ــتانندة) 4  داد آن كــــــس خداســــــت ســــ

 

ــك آن  ــشخُنُــ ــا دانــ ــه بــ ــتكــ  و داد رفــ
 بنــــالم كــــه عفــــوم نــــه ايــــن وعــــده داد
 بــر قصــر ســتمكاران گــويي چــه رســد خــذالن 
ــت   ــه داد خواســـ ــد از پادشـــ ــه نتوانـــ  كـــ

 

  نوشته شده است؟ نادرستمفهوم كدام گزينه  .15
  داشتن مهارت كافي ) در بيرنگ اسب حرفي به كارش بود 1
  رو و صاف بودن يك ) معلم صورتك به رو نداشت 2
  مهارت داشتن قالي، دستي نازك داشت  نقشة) در نگار 3
  صميمي بودن ) زنگ نقاشي خشكي نداشت، معلم دور نبود 4

 
  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  زبان قرآن ،عربي

  ):16- 21الترجمة أو المفهوم (دقّ في عين األصح و األ ■■
16. ّتكم هذه إنة أمكم، أنا و واحدة أمفاعبدونِ رب  : 

 !پرستيد مي مرا پس هستم، پروردگارتان من و است يگانه امتي شما امت اين گمان، بي  )1
 !بپرستيد مرا بايد پس هستم، پروردگار من و است واحد امتي كه شماست امت ،اين شك بدون  )2
 !بپرستيد مرا پس هستم، پروردگارتان من و يگانه امتي است، شما امت ،اين گمان بي  )3
 !كنيد عبادت مرا پس هستم شما پروردگار من و يگانه است امتّي شما امت اين قطعاً  )4

 !»:السمك مطر مهرجان يسمونها ظاهرة وقوع بسبب اليوم بذاك النّاس احتفلَ« .17
 !نامند مي ماهي باران جشنوارة را آن كه گيرند مي جشن اي پديده وقوع خاطر به روز اين در مردم  )1
 !گرفتند جشن دارد، نام ماهي باران كه اي پديده وقوع دليل به مردم روز، اين در  )2
 !گرفتند جشن نامند، مي ماهي باران جشنوارة را آن كه پديده يك وقوع دليل به روز آن در مردم  )3
 !گيرند مي جشن روز آن در است، شده ناميده ماهي باران جشنوارة كه اي پديده وقوع دليل به مردم  )4
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 !»:العدو عميل فهو التفرقة إلي يدعو أحداً منكم رأي من« .18
 !است دشمن مزدور او پس بخواند فرا تفرقه به را ديگران شما از كس هر  )1
 !است دشمن مزدوران او از كند، مي انگيزي تفرقه كه ببيند شما بين از را كسي كه هر  )2
 !است دشمن مزدور او پس خواند فرامي تفرقه به كه ببيند را كسي شما از كس هر  )3
 !است مزدور دشمن او پس كند مي دعوت تفرقه سوي به كه كند مشاهده را فردي شما بين از كه كسي  )4

 :الخطأ عين .19
1(  »هذا في أهواز إلي يسافرون بِم الجو ؟كنند مي سفر اهواز به گرم هواي اين در چه براي: »؟! الحار! 
 !هستند زيبا چه است، كاشته باغ آن در مادرم كه هايي گل: !»الحديقة تلك في أمي زرعتها الّتي األزهار أجمل ما«  )2
 !رسيد عمرش از سال هفتمين به پسرم: !»عمره من السابعة السنة ولدي بلغ«  )3
 آموخت؟ گفتن سخن او به و آفريد را انسان ات بخشنده پروردگار كه داني مي آيا: »البيان؟! علّمه و اإلنسان خلق الرّحمان ربك أنّ تعلمين هل«  )4

 :الصحيح عين .20
  !است آسمان از آب بارش انواع از نوعي برف: »السماء! من المياه نزول أنواع من نوع الثلج«  )1
! ريح تعصف بعدما البِحار في تيار يحدثُ«  )2  !وزد مي شديدي باد اينكه از پس شود مي ايجاد درياها در جرياني: »شديدةٌ
 !؟بارد مي ماهي آسمان ها، روز از  روزي در كه گويي مي راست آيا: »!ك؟مسال تُمطر السماء األيام من يوم في أنّ تُصدق هل«  )3
 !؟شوند مي نااميد پديده آن راز شناخت از دانشمندان كه كني مي گمان آيا: »!؟الظاهرة تلك سرّ معرفة من يئسوا العلماء أنّ تظنُّ هل«  )4

 .... يشتري!»: خرند مي فروشگاه از مجلّه يك و روزنامه سه و كتاب دو هفته هر من برادران« .21
 !أسبوع كلّ المتجر من مجلّة واحدة و صحف ثالث و اثنين كتابين أخواتي  )1
 !أسبوع كلّ المتجر من مجلّة و صحف ثالث و كتابينِ إخوتي  )2
 !أسبوع كلّ المتجر من واحدة مجلّة و صحف ثالث و كتابين اثنين أخي  )3
 !أسبوع كلّ المتجر من واحدة مجلّة و صحف ثالث و اثنين كتابينِ إخواني  )4
 

  ):22- 24( عن االسئلةاقراء النص التالي بدقّةٍ ثم أجب  ■■
 صـالة  يقيمـون  كـانوا . الزاهـرة  النجوم هذه شجاعة تنسي ال القتال فساحات). تحميلي جنگ( المفروضة الحرب في تميزاًم الطلّاب دور كان«

 أمانـة  لحفظ يوفّقنا أن اهللا فندعو. األعداء هجوم أمام نقف أن قدرنا حتّي الحرب هذه في الشباب من الثمينة الجواهر قَدمنا نحن. كثيراً الليل
  .»الشهداء أصدقائنا

 

  :الصحيح عين .22
  ) ساحات القتال ما رأت شجاعة شبابنا!2    ) شهدائنا من الطالب!1
 الحرب! ) يتميزُ الطّلّاب في4    ) شبابنا يهربون من هجوم االعداء!3

23. :نواناً أدقَّ للنَصن عيع  
  ) هجوم االعداء4  الزاهرة) النجوم 3  ) الحرب المفروضة2  ) ساحات القتال1

  

■■ يالتال ؤالسال المناسب للجواب عن نعي:  
  :»هجوم« .24

  مضاف/  ثالثي مزيد مصدر مذكّر، مفرد، اسم  )1
 مضاف) / ثالثي مزيد( واحد زائد حرف له و »م ج ه« األصلية حروفه  )2
 إليه مضاف/  زائد حرف له ليس ،مصدر اسم،  )3
 إليه مضاف/  ثالثي مجرّد مصدر فعل،  )4

  :الكلمات حركات ضبط في الخطأ عين .25
 يتَعلِّم  )4  يالحظُ  )3  تَناول  )2  تَساقَطَ  )1

 :المفردات عن الخطأ عين .26
 ساكن): مفرد. (العالم سكّان خُمس المسلمون  )1
 أعداء ،لماءع): جمع. (العدو عميل هو  )2
 أسود): مذكّر. (عظيمة سوداء غيمة الناس الحظَ  )3
 أفالم ظَواهر،): مكسر جمع( خيالياً؟ فلماً ليست و حقيقة الظاهرة تلك تكون هل  )4
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 :الحوارات في الصحيح عين .27
 !عيني علي -! شرَّفتُمونا بكم، مرحباً  )1
2(  لوا رجاءجعبيده بطاقته منّا واحد كلّ نعم؛ -! أيديكم في جوازاتكم ا! 
 !للتفتيش مفتوحة حقيبتي تَفَضَّلْ بأس، ال - الحقيبة؟ في ماذا  )3
 !صداعاً عندي ألنّ - الحبوب؟ هذه إلي بحاجة أنت لماذا  )4

 !»المساء في البيت إلي رجعت ساعة. ............ بعد و... .......... الساعة في صباحاً البيت خارج إلي ذهبت: «للفراغين الصحيح عين .28
 خمسة - السابعة  )4  خامسة - الستّة  )3  عشرة إحدي - السادسة  )2  عشرة حادية - السبعة  )1

 :مصدره وزن يختلف فعالً عين .29
 !النجاح طريقة ليعلمن أستاذهنّ مع تَكلَّمن طالبات أولئك  )1
 !بالجهد إلّا يحصل ال النجاح أنّ تَعلَّم صديقي  )2
 !ميالدي لحفلة غرفتي اُمي تُزين  )3
 !السمك مطر ظاهرة من الهندوراس أهالي تَعجب  )4

 :المعينة لألفعال المصدر وزن عن الخطأ عين .30
 إفعال: السماء من الثلج و المطر اهللا أنزَلَ  )2  تَفاعل: اللّبونات أنواع عدد ربع تُعادلُ هي  )1
 افتعال: والدينا وصايا إلي نستمع أن علينا  )4  افتعال: القرآن آيات لفهم المسجد في اجتَمعنَ  )3

  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

  ها چه چيزي است؟ در تعاليم دين مبين اسالم، سودمندترين دانش .31
  شناسي ) خويشتن4  شناسي ) هستي3  شناسي ) جهان2  شناسي ) خدا1

  آوايي دارد؟ با كدام عبارت هم و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين...آية شريفة مضمون  .32
  تر است و ما را هدايت و راهنمايي كرده است. تر و از خود ما به نيازهاي ما آگاه ) خداوند رحيم و مهربان از همه به ما مهربان1
  نيست.كردني نيست، اگر همه را فراموش كني و آن را فراموش نكني، تو را باك  ) در عالم تكوين يك چيز است كه آن فراموش2
  گردد. او برمي ويژة) ميان اهداف انسان و ساير مخلوقات تمايز وجود دارد كه به برخي از خصايص 3
  سوي اهداف خويش در حركت هستند و حركت انسان نيز غايتمند است. صورت غريزي به حيوانات و گياهان به همة) 4

  ؟دهد يانسان انجام م يبرا يعقل، چه كار يخداداد يةسرما .33
  ها ) شناخت و بيزاري از رذائل اخالقي و زشتي2    ياز راحت طلب يبازدارندگ) 1
  هاي زودگذر دنيايي كننده از لذت ) منع4  ) دوركننده از مسير شقاوت و بدبختي اخروي3

  شود؟ كاري به دور باشد، چه ناميده مي كسي كه كارها و اقدامات او داراي هدف عاقالنه است و از هر بيهوده .34
  ) عادل4  ) عليم3  ) قدير2  ) حكيم1

  تري خواهد داشت؟   ها ارزش افزون چرا پيامبران و امامان، بهترين گواهان قيامت هستند و در چه صورت اعمال انسان .35
  تر باشد. چون اعمال آنها عين آن چيزي است كه خدا به آن دستور داده است. ـ هر چه راه و روش پيامبران و امامان نزديك )1
  تر باشد. اند و مصون از خطا هستند. ـ هر چه به راه و روش پيامبران و امامان نزديك ها را در دنيا ديده باطن اعمال انسان) چون ظاهر و 2
  اند و مصون از خطا هستند. ـ هر چه فرشتگان الهي بر آن صحه بگذارند. ها را در دنيا ديده ) چون ظاهر و باطن اعمال انسان3
  چيزي است كه خدا به آن دستور داده است. ـ هر چه فرشتگان الهي بر آن صحه بگذارند. ) چون اعمال آنها عين آن 4

  داند؟ عليت اينكه سخن گفتن از معاد، سخن گفتن از زندگي است، كدام است و كدام دسته از داليل اثبات معاد، تحقّق آن را الزم مي .36
  ها است. ـ امكان معاد زيرا معاد بخشي قطعي از زندگي) 2  ) زيرا زندگاني دنيا، كوتاه و گذرا است. ـ ضرورت معاد1
  ) زيرا زندگاني دنيا، كوتاه و گذرا است. ـ امكان معاد4  ها است. ـ ضرورت معاد ) زيرا معاد بخشي قطعي از زندگي3

  با تدبير در آيات قرآن، علت انكار معاد از سوي كساني كه در وجود معاد شك ندارند، چيست؟ .37
  ست نعم الهي هستند و بر گناهان خويش مصر هستند.) چون مغرور و م1
  اند. تجاوز و گناهكاري پيشه كرده شيوة) زيرا دروغگوياني هستند كه 2
  ها معتقد نيستند. ) چون به قدرت خداوند در خلق مجدد انسان3
  خواهند بدون ترس از دادگاه قيامت، در تمام عمر گناه كنند. ) زيرا مي4
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  دهد؟ گيرد و خداوند جهت ناكام شدن آنها چه اقدام قاطعي انجام مي خورند به كدام هدف صورت مي سوگند مي اينكه بدكاران به دروغ .38
  قيامت ـ واداشتن اعضاي بدن به گواهي دادن عليه صاحب خود مهلكة) رهايي از 1
  قيامت ـ معيار و ميزان سنجش قرار دادن اعمال پيامبران و امامان  ةمهلك) رهايي از 2
  اند ـ معيار و ميزان سنجش قرار دادن اعمال پيامبران و امامان اعمالي كه انجام داده نامة) پس زدن 3
  اند ـ واداشتن اعضاي بدن به گواهي دادن عليه صاحب خود اعمالي كه انجام داده نامة) پس زدن 4

  توانند گواهي دهند؟ چرا فرشتگان الهي در قيامت به اعمال انسان مي .39
  اند در روز رستاخيز نيز شاهدان دادگاه عدل الهي هستند. ها بوده طور كه در دنيا شاهد و ناظر بر اعمال انسان ن) چون هما1
  ) زيرا اعمال اين گواهان عين آن چيزي است كه خدا به آنان دستور داده و گواهي آنان ميزان و معيار سنجش است.2
  اند و از هر خطايي مصون و محفوظ هستند و بهترين گواهان هستند. ديدهها را در دنيا  ) چون ظاهر و باطن اعمال انسان3
  اند. اند و تمامي اعمال آنها را ثبت و ضبط كرده ها، همواره مراقب آنان بوده ) زيرا در طول زندگي انسان4

    ............و پس از مرگ نيز كنند  مي ............ن را در هنگام مرگ آاوست كه فرشتگان  ............شخصيت انسان وابسته به  .40
  .دهد مي ادامة حيات ـمتوقف  ـجسم ) 2  .دهد مي ادامة حيات ـتوفي  ـروح ) 1
  .شود فرسوده مي ـتوفي  ـجسم ) 4    .شود فرسوده مي ـمتوقف  ـروح ) 3

اين كالم از شما شنواتر هسـتند  قسم به كسي كه جانم در دست او است، ايشان به «) در جنگ بدر كه فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصاز فرمايش پيامبر اكرم ( .41
  گردد؟ كدام موضوع دريافت مي» توانند پاسخ دهند. و فقط نمي

  دهد. ) روح انسان در عالم برزخ، به حيات خويش ادامه مي1
  يابد. ) زندگي دنيوي همچون خوابي كوتاه و گذرا است و زندگي حقيقي در جهان ديگر معنا مي2
  گردد. شود و انسان به آن آگاه مي حاضر مي ) تمام اعمال انسان در روز موعود3
  شود. ) مرگ انتقال از جهاني به جهان ديگر است كه با توفي آغاز مي4

  ؟اشاره به داليل امكان معاد داردكدام موارد  .42
  اي از رستاخيز عظيم است. طلبي ـ فرارسيدن بهار طبيعت كه نمونه نهايت ) ميل به بي1
  اند. گناه را كشته كساني كه صدها هزار انسان بي) شناختن قدرت الهي ـ مجازات 2
  ها و سرانگشتان به حالت اول ) پيدايش نخستين انسان ـ خلقت مجدد استخوان3
  ها ) ـ عدم ظرفيت اين جهان براي جزا و پاداش كامل انسان) داستان عزير نبي (4

فرستد تا ابر را برانگيزند، سپس آن ابر را به سوي سرزمين مرده برانيم و آن زمين مـرده را بـدان    خداست كه بادها را مي« آية شريفةاز  .43
  گردد؟ كدام موضوع دريافت مي» [وسيله] پس از مرگش زندگي بخشيديم.

  شود. ) زنده شدن موجودات در عالم برزخ مانند زمين است كه در بهار زنده مي1
  تواند بار ديگر نيز او را زنده كند. ونه كه خداوند قادر است انسان را در آغاز، خلق كند ميگ ) همان2
  ) به ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت اشاره دارد.3
  اي از رستاخيز عظيم نيز هست. ) فرارسيدن بهار، رستاخيز طبيعت است كه نمونه4

  كدام است؟ نتيجة» فريفته شدن با آرزوهاي طوالني«با دقت نظر به آيات قرآن كريم،  .44
  شيطان مطرود از درگاه الهي وسيلة به) زينت دادن اعمال زشت انسان 1
  ) پشت كردن به حق پس از روشن شدن هدايت براي انسان 2
  شده پس از ارتكاب گناه شراب و قمار ) قبول دعوت شيطان رانده3
  هاي زودگذر دنيايي و تسليم در مقابل نفس طغيانگر ق شدن در لذت) غر4

  ثابت) نيست؟» من(«جود بعد روحاني در انسان وهاي  كدام گزينه از نشانه .45
  شود مي» من«نيازي از استدالل براي اثبات وجود چيزي كه از آن تعبير به  بي) 1
  ) دريافتن حاالت گوناگون در درون خود در طول زندگي2
  ادآوري خاطرات گذشته و احساس خوشي و يا ناراحتي نسبت به آنهاي )3
  آيندة ناشناختهريزي براي  ) نقشه كشيدن و برنامه4
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  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي
  

46. A: The ceiling doesn’t look very well, does it? 
B: No, it looks as if it--------------down. 
1) is going to fall 2) will fall 3) falls 4) is falling 

47. My grandfather prefers living in the country. He believes that it’s ---------------living in a town. 
1) as peaceful as  2) the most peaceful of  
3) a very peaceful  4) more peaceful than 

48. Anne Marie Frank, a writer, in her diary writes, “The weak ---------- and the strong will survive, and will 
live on forever.” 
1) die out 2) put out 3) take off 4) cut down 

49. The new test, optical one, will enable the officials in the borders to ---------- more accurately the patients who 
have caught the Covid-19. 
1) underline 2) endanger 3) identify 4) protect 

50. I know that our products are more expensive than any other similar one. It is due to the fact that we use 
high-quality raw ------------for our goods. 
1) material 2) detail 3) element 4) planet 

51. Before you visit the students, try asking parents about their teenager's ------------- and activities so that you 
will have something to talk about. 
1) wonders 2) collections 3) interests 4) creations 

52. The red blood …….. are finally small bags that have molecules for carrying oxygen round body. 
1) hints 2) plans 3) plasma 4) cells 
 
Cloze Test: 
Many characteristics of climate change directly depend on the level of global warming, but what 
people experience is often very different to the global average. Humans damaged the 
environment ever since we realized our powers to control (53)----------. Global warming and air 
pollution are now frequent headlines on TV and in the newspapers all over the world, which keep 
reminding us of our obligation to protect the environment. However, few actions are actually 
being taken at (54)---------- and there are some reasons why people are being so indifferent. A 
reason is that many people (55)---------- the environmental problems as a future concern. 
Environmental reports often warn us of the serious consequences of climate change or energy 
shortage 100 or 200 years later. As a result, (56)---------- money and time are better spent on 
solving more immediate problems such as housing shortage and traffic than on preventing a 
disaster that is only predicted to happen in the future. 

53.  
1)  nation 2) nature           3) country  4) energy 

54.   
1) single level 2) level single 3) the single level 4) the level single 

55.  
1) count 2) protect 3) consider 4) donate  

56.  
1) that many people feel   2) many people feel that 
3) feel many people that  4) that feel many people  
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Reading: 
When the Red Cross says there is a shortage, they are not exaggerating. I now know from 
experience they are saying, in part, that somewhere there is a father waiting on the donation that 
will save his son’s life. When the Red Cross asks for help, what that means is a new dad is 
praying for a miracle. These are things we cannot dismiss. 
Healthcare professionals cannot succeed without the right tools and supplies. Blood does not 
come from a fancy medical factory — it comes from generous donors. We must all do what we 
can to protect and save human life because one day we may find ourselves praying for a donor. 
 

57. The best topic for this passage can be-----------. 
1) Role of Red Cross  2) Need for Blood Donation 
3) Healthcare Professionals 4) Generous Donors 

58. What is the writer’s purpose of writing this passage? 
1) To ask Red Cross to provide blood for the needs 
2) To establish a factory to produce blood. 
3) To persuade people to donate blood.  
4) To ask fathers to pray for miracle. 

59. The underlined pronoun, “they”, in line two refers to----------. 
1) those who work for Red Cross 2) healthcare professionals 
3) fathers waiting on donation 4) fancy medical factories 

60. What does the writer mean by the right tool and supplies? 
He refers to-------------. 
1) healthcare professional  2) Red Cross 
3) the sons who need blood 4) the blood people donate. 
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 گويي مدت پاسخ محتواي آزمون  تا سؤال  از سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيرديف

   4تا ابتداي درس  2و  1فصل   75  61  15  )1رياضي و آمار ( 1
 دقيقه 20  )62تا  10(صفحه 

 دقيقه 10  )80تا  1(صفحه  7تا  1درس   85  76 10  اقتصاد 2
  دقيقه 25 )58تا  10(صفحه  6تا  1ستايش و درس   110  86 25 )1علوم و فنون ادبي (  3
 دقيقه 10  )79تا  1(صفحه  8تا  1درس   120  111  10  )1تاريخ ( 4
 دقيقه 10  )45تا  1(صفحه  5تا  1درس   130  121  10  جغرافياي ايران  5
 دقيقه 10  )58تا  1(صفحه  7تا  1درس   140  131  10  )1( شناسي جامعه  6
 دقيقه 10  )61تا  1(صفحه  6تا  1درس   150  141  10  منطق  7

 دقيقه 95:گويي مدت پاسخ   90 تعداد كل سؤال:
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محل انجام محاسبات

1 

  دقيقه 20: گويي مدت پاسخ رياضي و آمار

4اگر محيط مربعي .61   باشد، طول قطر مربع چند است؟  10
1 (10  2 (4 5  3 (2 10  4 (2 5 

xهاي معادله مجموع ريشه .62 x  2 9 22   كدام است؟   0
1 (9  2 (11  3 (13  4 (11 

xمعادله .63 x k  27 6 ريشه مضاعف دارد. مقدار اين ريشه مضـاعف چنـد    kازاي مقدار مشخصي از به 0
  است؟

1 (7
9  2 (7

3  3 (9
7  4 (3

7 

xجواب معادله .64 x
x x
 


2 1 4

2   كدام است؟ 6

1 (5
6  2 ( 6

5  3 ( 5
6  4 (6

5 

  شود؟ با حذف حداقل چند نقطه نمودار زير تبديل به يك تابع مي .65
1 (6  
2 (8  
3 (3  
4 (5  

fاگر دامنه تابع .66 : A B
f(x) x x




  
2 برابر با 1 A , , 1 0  fبرد تابع مجموعةضرب اعضاي  باشد، حاصل 3

  چند است؟
 ) صفر4  14) 3  15) 2  13) 1

y، خط به معادلهmازاي كدام مقادير به .67 mx m      ؟  گذرد نمي از ناحيه دوم محورهاي مختصات 2
1 (m  2  2 (m  2  3 (m 0  4 (m 0 

)fصورت زير باشد، مقدار به fاگر نمودار تابع .68   كدام است؟  3(

1 (2
5  

2 (5
2  

3 (1
2  

4 (2  

xعبارت گوياي .69 bf(x)
x a


2

2
2

xازاي به   yتعريف نشده است. اگر نمودار 2 f(x)  هـا   محور عـرض

aقطع كند،  2اي به عرض  را در نقطه b كدام است؟  
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2 

  ؟نيست نمودار شكل زير تابع xزدر كدام محدوده ا .70
1 (x  1 3  
2 (x 1 3  
3 (x  1 0  
4 (x 0 3  
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f(x)اگر .71 x x 2 )fباشد،  2 ) f( )  11 2   كدام است؟   2

1 (3
4  2 (1

4  3 ( 1
4  4 ( 3

4 

 كند، كدام است؟   قطع مي -1و  1ها را به ترتيب در نقاط  ها و طول معادله خطي كه محور عرض .72

1 (y x 1  2 (y x  1  3 (y x 1  4 (y x  1 

)fداشته باشيم fاگر در تابع خطي .73 ) f( ) 2 0 )fباشد، مقدار 3 ) f( )4  كدام است؟  2

1 (6  2 (3  3 (3
2  4 (3

4 

 كدام عدد قرار گيرد تا نمايش يك تابع باشد؟  xدر نمودار پيكاني زير به جاي .74

1 (2  
2 (2  
3 (5  
4 (4  

هاي آن معادله درجه دومي كه ريشه .75 1 و 2 1   باشند، كدام است؟   2

1 (x x  2 2 1 0  2 (x x  2 2 1 0  3 (x x  2 2 1 0  4 (x x  2 2 1 0  
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  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  اقتصاد

 كدام گزينه صحيح است؟» ب«و « الف«با توجه به موارد  .76

  بخشد؟ الف) دولت چگونه امنيت خريد و فروش و مبادالت را بهبود مي
  تواند اين امكانات را فقط براي خودش داشته باشد. دسته از كاالها بسيار باارزشند، ولي هيچ كس نمي ب) اين

  ) الف) با ارائه و اجراي قوانين شخصي و مشاركتي ـ ب) كاالهاي عمومي1
  قوانين حقيقي و حقوقي ـ ب) كاالهاي دولتي) الف) با ارائه و اجراي 2
  ) الف) با تعريف و اجراي حقوق مالكيت ـ ب)كاالهاي عمومي3
  ) الف) با تعريف و اجراي حقوق فردي ـ ب) كاالهاي دولتي4

 كدام گزينه صحيح است؟» ب«و » الف«با توجه به موارد  .77

م را خريده باشد، در چند درصد سه 000,21سهم است، اگر شخصي  000,300الف) مجموع سهام شركتي 
  از سهام شريك است؟

  گيرد؟ ب) كدام سازمان توليدي با هدف تأمين نيازمندي اعضا براي بهبود وضعيت اقتصادي شكل مي
  ج) كدام كسب و كار از مزيت منافع مالياتي برخوردار است؟

  ها % ـ ب) شركت سهامي ـ ج) خيريه 2/14) الف) 1
  فرمايي % ـ ب) شركت سهامي ـ ج) كسب و كار خويش 7) الف) 2
  % ـ ب) شركت تعاوني ـ ج) مؤسسات غيرانتفاعي 2/14) الف) 3
  % ـ ب) شركت تعاوني ـ ج) كسب و كار شخصي7) الف) 4

هاي او در سال  سودي معادل يك ميليارد و سيصد و پنجاه هزار تومان داشته، شرح هزينه 98شخصي در سال  .78
  ينگونه بوده است:ا 99

  تومان 000,000,400  آب و برق و گاز در سال  هزينة
  تومان 000,000,330  هاي جاري ساليانه هزينه

  نفر 10           تعداد كارگران
  كارگران ساالنة% حقوق  70  آالت فرسوده جايگزيني ماشين هزينة

  تومان 000,000,2  حقوق هر كارگر در ماه
2  هزينة فرصت

  هاي جاري در سال هزينه 3

تومـان   000,200، دو برابر سال قبل سود برده باشد و قيمـت هـر واحـد كـاال     99ـ اگر اين شخص در سال 
  باشد، وي چند واحد كاال فروخته است؟

      واحد كاال 190,19) 1
  واحد كاال 000,190,19) 2
      واحد كاال 290,20) 3
  واحد كاال 000,290,20) 4
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  با توجه به نمودار زير كدام گزينه پاسخ صحيح سؤاالت زير است؟ .79
 

الف) با فرض توليد هر دو كاال، اگر اولويت براساس آمارگيري 
سال با توليد اسباب بازي پسرانه باشد، انتخـاب   5كودكان زير 

  تر است؟ كدام نقطه صحيح
  چيست؟» D«به » E« نقطةفرصت حركت از  هزينةب) 

 نكردهج) در كدام نقطه، شركت از بيشترين منابعش استفاده 
  است؟

  ؟دهندة چيست نشاند) مرز امكانات توليد 
  
ـ د) حداقل و حداكثر امكان توليد بـا منـابع   » C«نقطة عدد عروسك سخنگو ـ ج)   80ـ ب) » F« نقطة) الف) 1

  موجود
  ـ د) حداكثر امكان توليد با منابع موجود» H« نقطةعدد ماشين كنترلي ـ پ)  40ـ ب) » E« نقطة) الف) 2
  ـ د) حداكثر امكان توليد با منابع موجود» G« نقطةعدد ماشين كنترلي ـ پ)  40ـ ب) » F« نقطة) الف) 3
  ـ د) حداقل و حداكثر امكان توليد با منابع موجود» I« نقطةعدد عروسك سخنگو ـ پ)  80ـ ب) » E« نقطة) الف) 4

 زير:با توجه به نمودار  .80
  چه ويژگي دارد؟» C« نقطةالف) 

  دهد؟ چه وضعيتي رخ مي» A« نقطةب) در 
  توانيم به تعادل برسيم؟ قرارگيريم، چگونه مي» B« نقطةج) اگر در 

  تخصيص منابع اثرگذار است. نحوةد) .............. درواقع بر 
) الف) عرضه = تقاضا ـ ب) مـازاد عرضـه ـ     1

  بهاي مبادلهج) افزايش قيمت ـ د) هزينه 
) الف) قيمت = تعداد ـ ب)كمبـود عرضـه ـ     2

  فرصت هزينةج) كاهش عرضه ـ د) 
) الف) عرضه = تقاضـا ـ ب) مـازاد تقاضـا ـ      3

  هاي مبادله ج) كاهش تقاضا ـ د) هزينه
) الف) قيمت = تعداد ـ ب) كمبود تقاضـا ـ    4

  هزينة فرصتج) افزايش قيمت ـ د) 
  كند؟ كدام نوع ماليات اشاره ميبه ترتيب هريك از موارد زير به  .81

  ج) ماليات بر درآمد اتفاقي  الف) ماليات بر ارث
  د) ماليات بر دخانيات  ب) دفع پسماند

  ) الف) ماليات بر دارايي ـ ب) عوارض شهرداري ـ ج) ماليات غيرمستقيم ـ د) ماليات بر مصرف1
  مستقيم ـ د) ماليات بر فروش ) الف) ماليات بر ثروت ـ ب) عوارض گمركي و خدماتي ـ ج) ماليات2
  ) الف) ماليات بر درآمد ـ ب) عوارض گمركي ـ ج) ماليات غيرمستقيم ـ د) ماليات بر فروش3
  ) الف) ماليات بر دارايي ـ ب) عوارض خدماتي ـ ج) ماليات مستقيم ـ د) ماليات بر مصرف4

 پاسخ صحيح هر يك از موارد زير در كدام گزينه آمده است؟ .82
اي هستند كه حق دارند سازوكارهاي حاكم بر ميدان بـازي   الف) اين نظام معتقد است كه كارگران تنها طبقه
  اقتصاد را به اختيارو آگاهي خودشان تعيين كنند.

  كند، عدالت و توازن اجتماعي است. ب) در اين نظام آنچه مبناي تعامالت اقتصادي را تعيين مي
  در اين نظام فكري، آدام اسميت است.ها  ترين چهره ج) يكي از شاخص

  ) الف) نظام ماركسيسم ـ ب) نظام اقتصادي اسالم ـ ج) نظام كاپيتاليسم1
  ) الف) نظام سوسياليسم ـ ب) نظام كاپيتاليسم ـ ج) طرفداران اقتصاد آزاد2
  ) الف) نظام اقتصادي اسالم ـ ب) نظام كاپيتاليسم ـ ج) نظام ماركسيسم3
  يسم ـ ب) نظام اقتصادي اسالم ـ ج) نظام سوسياليسم) الف) نظام ماركس4
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تومان درآمد دارد، و خود را ملزم كرده است كه در مـاه   000,700,2با توجه به نمودار زير شخصي در ماه  .83
دسـتگاهي را   هزينة اجارةهزار تومان هم ماهانه  300انداز كرده و  هزار تومان از درآمد خويش را پس 800

صورت اگر بخواهد مابقي پول خود را صرف خريد خوراك و پوشاك كند، با اين فـرض   اينپرداخت كند. در 
  دهد؟ ترين انتخاب را نشان مي كه اولويت با خريد بيشتر پوشاك باشد، كدام گزينه صحيح

    واحد خوراك 2واحد پوشاك ـ  4) 1
  واحد خوراك 6واحد پوشاك ـ  5) 2
    واحد خوراك 3واحد پوشاك ـ  4) 3
  واحد خوراك 11واحد پوشاك ـ  2) 4
  

  

  

  

 كدام گزينه صحيح است؟» ب«و » الف«با توجه به موارد  .84
  كند. فرصت كمتري نسبت به چاي توليد مي هزينةقهوه را » A«الف) كشور 

به يك اندازه از عوامل توليد برخوردار باشند و در هر دو كشور اشتغال » B«و » A«ب) با فرض اينكه كشور 
  خودرو توليد كند.» ب« اندازة كشورتواند به  نمي» الف«شته باشد، كشور كامل وجود دا

  در توليد خودرو مزيت مطلق دارد.» الف«در توليد چاي مزيت نسبي دارد. ب) كشور » الف«) الف) كشور 1
در توليد خودرو مزيـت نسـبي و كشـور    » ب«در توليد قهوه مزيت مطلق دارد ـ ب) كشور  » الف«) الف) كشور 2

  مزيت مطلق دارد.» لفا«
در توليد خودرو مزيـت نسـبي و كشـور    » الف«در توليد چاي مزيت مطلق دارد. ب) كشور » الف«) الف) كشور 3

  مزيت مطلق دارد.» ب«
  در توليد خودرو مزيت مطلق دارد.» ب«در توليد قهوه مزيت نسبي دارد. ب) كشور » الف«) الف) كشور 4

 گزينه صحيح است؟با توجه به سؤاالت زير كدام  .85
  باشد؟ نميكنندگان  الف) كدام مورد از عوامل تأثيرگذار بر تعداد تقاضا و خريد مصرف

ب) فرض كنيد درآمد شخصي افزايش يافته است، كدام گزينه اثرگذاري اين موضوع بر خريد كااليي نرمـال  
  دهد؟ به معني تقاصا را به درستي نشان مي

  كنند؟ ر چه بازاري شركت ميخدمات دعمدةكاال و ج) خريداران 
  
  
  
  هاي توليد ـ ب)                             ـ ج) مزايده ) الف) هزينه1
  
  
  
  ) الف) درآمد ـ ب)                             ـ ج) مناقصه2
  
  
  
  ) الف) تبليغات ـ ب)                           ـ ج) مناقصه3
  
  
  
  ـ ج) مزايده                       ) الف) انتظارات ـ ب)      4
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  دقيقه 25: گويي مدت پاسخ  علوم و فنون ادبي

  ؟  ندارددر كدام بيت موسيقي شعر با محتواي آن همسويي  .86
 رود ساربان آهسته ران كĤرام جـانم مـي  ) اي 1
ــبا 2 ــاد صــــ ــرم بــــ  ) اي نفــــــس خــــ
ــنم  3 ــور اي ص ــو  ن ــميم و ت ــه چش ــا هم  ) م
ــت 4 ــت از دشـ ــو برخاسـ ــپاه  ) چـ ــرد سـ  گـ

  

 رود وان دل كه با خود داشتم با دلسـتانم مـي    
ــده   ــار آمــــ ــر يــــ ــا از بــــ  اي، مرحبــــ

ــنم   ــو دور اي صــ ــد از روي تــ ــم بــ  چشــ
ــدگاه    ــتم از ديــ ــرِ رســ ـ ــد بـ ــس آمــ  كــ

  

  ؟شود نميدر كدام بيت لحن حماسي ديده  .87
ــريم   1 ــي بـ ــت نيكـ ــه دسـ ــا همـ ــا تـ  ) بيـ
ــاي  2 ــه كرنـــ ــد و نالـــ ــروش آمـــ  ) خـــ
 ) چنين دان كه جـان برتـرين گـوهر اسـت    3
 طلبــت مــا را رنجــي برســد شــايد ) گــر در 4

  

ــپريم     ــد نســ ــه بــ ــان را بــ ــانِ جهــ  جهــ
ــدي دراي   ــين و هنــــ ــاي رويــــ  دم نــــ
 نـــه زيـــن گيتـــي از گيتـــي ديگـــر اســـت.

 هـا  اسـت بيابـان   چون عشق حرم باشد سـهل 
  

  ؟شود نميآرايي مصوت ديده  در كدام بيت واج .88
ــو  1 ــد تـ ــة) لبخنـ ــوبي خالصـ ــت خـ  هاسـ
 جمـال جانـان ميـل جهـان نـدارد      ) جان بي2
ــي ) 3 ــه ب ــديم  افســوس ك ــوده ش ــده فرس  فاي
 ) گفـــــتم آتـــــش در زنـــــم آفـــــاق را 4

  

 گـــل زيباســـت خنـــدةلختـــي بخنـــد كـــه 
 هر كـس كـه ايـن نـدارد حقـا كـه آن نـدارد       

ــپهرِ سِداوز  ــديم   سـ ــوده شـ ــرنگون سـ  سـ
ــا منــــت  ــرد بــ ــعدي در نگيــ  گفــــت ســ

  

  است؟ نادرستكدام گزينه  .89
  افتد. خواندن اتفاق مي) پس از شناسايي لحن مناسب با حال و هواي محتواي اثر، 1
  ) خواندن دقيق متن، نخستين گام مؤثر در رويارويي با متون است.2
  گسست خوانده شود. باره و بي ) براي درك ارتباط طولي و فهم محتوايي الزم است تا تمام اثر يك3
 ) پس از خوانش، نگاهي كلي به متن از آغاز تا انجام براي كشف لحن و آهنگ ضروري است.4

  ؟نيستگانه براي بررسي متون آثار مكتوب  كدام گزينه از مراحل پنج .90
  ) شناسايي و استخراج نكات زباني2  ) شناسايي و استخراج نكات ادبي1
  ) شناسايي و استخراج لحن و آهنگ4    ) خوانش3

  آرايي بر تأثير آهنگين بيت افزوده است؟ در كدام بيت واژه .91
ــكندريآي) 1 ــة سـ ــر    نـ ــت بنگـ ــي اسـ ــام مـ جـ
ــت     )2 ــگ اس ــم تن ــا دل ــن روزه ــه اي ــم گرفت  دل
 ) ما را سري است بـا تـو، كـه گـر خلـق روزگـار      3
 ) خيزيــد و خــز آريــد كــه هنگــام خــزان اســت 4

  

 تا بـر تـو عرضـه دارد احـوال ملـك دارا       
 ميان ما و رسـيدن هـزار فرسـنگ اسـت    
 دشمن شوند و سر برود هم بر آن سـريم 
 باد خنـك از جانـب خـوارزم وزان اسـت    

  

  اند؟ هاي كدام دوره به ترتيب زبان» پارتي، پهلوي و فارسي باستان«هاي  زبان .92
  ) اشكانيان، ساسانيان، هخامنشيان2  ) ساسانيان، اشكانيان، هخامنشيان1
  ) ساسانيان، هخامنشيان، طاهريان4  ) اشكانيان، ساسانيان، طاهريان3

  :جز بهي ساماني است   هاي نثر دوره همه موارد از ويژگي .93
  هاي حماسي، ملّي و تاريخي توجه دارد. دوره ساده و روان است و بيشتر به موضوع) نثر اين 1
  اند. هاي نثر اين دوره طبري از كتاب فسيرترجمة تي، تاريخ بلعمي و شاهنامة ابومنصورهاي  ) كتاب2
  ) آوردن اصطالحات علمي و اشعار و امثال در آن رايج نيست.3
  واج يافته بود، ولي نثر نتوانسته بود مثل آن رونق بگيرد.) در اين دوره شعر پارسي به خوبي ر4
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  دهد؟ هاي چهارم و پنجم را نشان مي گوي قرن طور كامل شاعران پارسي كدام گزينه به .94
  ) رودكي، شهيد بلخي، فردوسي، كسايي، ناصرخسرو1
  ) شهيد بلخي، بلعمي، فردوسي، كسايي، رودكي2
  كسايي ) رودكي، عنصري، ناصرخسرو، محمد طبري،3
  ) رودكي، شهيد بلخي، فردوسي، بلعمي، ناصرخسرو4

  نخستين صورت زبان ادبي فارسي در برابر نفوذ زبان عربي كدام بود؟ .95
  ) زبان فارسي باستان4  ) زبان پارتي3  ) زبان دري2  ) زبان پهلوي1

  يك از آثار زير اصل پارتي دارند؟ كدام .96
  يران و درخت آسوريك) يادگار زر2  ) كليله و دمنه و يادگار زريران1
  ) درخت آسوريك و هزار و يك شب4  ) هزار و يك شب و كليله و دمنه3

  كدام شاعران موجب قوت و استحكام شعر غنايي فارسي شدند؟ .97
  ) فردوسي و كسايي4  ) رودكي و شهيد بلخي3  ) ناصرخسرو و كسايي2  ) ناصرخسرو و رودكي1

  چرا غزنويان زبان پارسي را رواج دادند؟ .98
  بعضي از اميران ساماني صاحب فضل و ادب بودند.) 1
  آمد. ترين مركز فرهنگي به شمار مي ) زيرا در آن زمان بخارا عمده2
  ) براي ماندگاري حكومت خود ناگزير شدند كه زبان پارسي را رواج دهند.3
  اي به زبان پارسي و عربي پديد آورند. خواستند آثار ارزنده ) مي4

  ؟نيسترايط سه قرن اول هجري درست كدام گزينه در مورد ش .99
  هاي فارسي، عربي، پهلوي پديد آوردند. ) در اين دوره آثار فراوان به زبان1
  مستقل طاهري و پس از آن دولت مستقل صفاري بر سر كار آمد. ) در آغاز قرن سوم دولت نيمه2
  ) يعقوب ليث صفاري، زبان فارسي دري را زبان رسمي قلمرو خود اعالم كرد.3
  ترين دوره تمدن اسالمي ايران بوده است. ) اين دوره مهم4

  كدام عامل بيشترين اثر را در موسيقيايي شدن بيت زير داشته است؟ .100
 

ــوابِ ــينِخـــ ــدادنوشـــ  رحيـــــلبامـــ
  

ــاد  ــاز دارد پيـــــ ــ هبـــــ  يلبرا ز ســـــ
  

  ) پراكندگي هجاها4  ) تكرار منظم موسيقي3  ) تكرار مصوت كوتاه2  ) تكرار واژه1
  ترين و مؤثرترين عامل، ............ است. عامل پيدايش شعر ............ است و پس از آن مهمترين  اساسي .101

  ) وزن، عاطفه4  ) عاطفه، نظم3  ) عاطفه، وزن2  ) نظم، وزن1
  ها در كدام گزينه بيشتر است؟ تعداد واج .102

  ) خورشيد4  ) پرنده3  ) خدا 2  ) خواهر1
  ت بلند + صامت) است؟كدام گزينه معادل الگوي هجايي (صامت + مصو .103

  ) پر، آب4  ) خورد، گفت3  ) مار، مور2  ) سر، سير1
  ، در كدام گزينه آمده است؟»پِدر، كاشف، كهنه، بال«وزن با  واژگان هم .104

    ) روان ـ خواهش ـ كاسه ـ خرَد1
  ) عجب ـ خواهش ـ الله ـ خويش2
    ) صحرا ـ خوردـ سفره ـ سفر3
  ) عالم ـ زبان ـ كاسه ـ خرد4
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  جداسازي هجاهاي بيت زير در كدام گزينه درست است؟ .105
 شـــنيدم كـــه چـــون قـــوي زيبـــا بميـــرد

  

ــرد ــا بميـــــ ــده زاد و فريبـــــ  فريبنـــــ
 

  ) شِ ني دم / ك چن قو / يِ زي با / بِ مي رد1
  ف ري بن / د زا د / ف ري با / بِ مي رد    

  ) شِ ني دم / كه چون قو / يِ زي با / بِ مي رد2
  ف ري ب / ند زا د / ف ري با / بِ مي رد    

  ) شِ ني دم ك / چون قو يِ زي / با بِ مي رد3
  ف ري بن د / زاد ف ري / با بِ مي رد    

  ) شِ ني دم كه / چن قو يِ زي / با بِ مي رد4
  ف ري بن د / زا د ف ري / با بِ / مي رد    

  است؟ نشده) تكرار U - - -در كدام گزينه الگوي ( .106
  گيرد تر نمي ) كه كس آهوي وحشي را از اين خوش2  ) خداوندا شَبم را روز گردان1
  كُن ) مرا گَه گَه به دردي ياد مي4  ) جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم3

  در كدام گزينه نوع سجع مشخص شده درست است؟ .107
  رت معذور باشد: متوازن) آن كه از جمال عقل محجوب است، خود به نزديك اهل بصي1
  ديدار تو درد و داغ است: متوازي ) الهي؛ اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بي2
  ملك ضايع: مطرف دين باطل است و دين بي ) ملك بي3
  ) توانگري به هنر است، نه به مال و بزرگي به خرد است، نه به سال: مطرف4

  ............جز به ،ها يكسان است نوع سجع به كار رفته در همة گزينه .108
  ) هر چه نپايد دل بستگي را نشايد.1
  ) چنان كه در محافل دانشمندان نشستي، زبان سخن ببستي.2
  ) خبري كه داني دلي بيازارد تو خاموش تا ديگري بيارد.3
  ) درد به يك بار ببرد يا خواجه به تفريق بخورد.4

  ؟ندارددر كدام گزينه سجع وجود  .109
  ) صالح و طالح متاع خويش نمودند.2  است و دولت پاينده. چشمة زاينده) هنر 1
  ) هر كه را زر در ترازوست، زور در بازوست.4  ) هر كه با بدان نشيند، نيكي نبيند.3

  در كدام گزينه ارزش موسيقيايي سجع به كار رفته، از بقيه بيشتر است؟ .110
  ا امان، لطف تو ما را عيان) الهي؛ نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما ر1
  ) فالن را اصلي است پاك و طينتي است صاف2
  خار و به روي دوستان خال ديدة دشمنان) در 3
  ) دوستي را كه به عمري فرا چنگ آرند، نشايد كه به يك دم بيازارند.4
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  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  تاريخ

  از مراحل پژوهش در تاريخ خواهيم رفت؟يك  به سراغ كدام» هاي تحقيق تدوين پرسش«مرحلة پس از  .111
  ) تحليل و تفسير اطالعات2  ) گردآوري و تنظيم اطالعات1
  ) شناسايي منابع و مĤخذ4  ) انتخاب موضوع و  بيان مسئله3

  شماري مصري است؟ كدام گزينه مربوط به گاه .112
  افزودند. سال ميبار، يك ماه به  ) براي رفع اختالف طول سال خورشيدي و قمري، در هر سه سال يك1
  افزودند. سال يك روز به سال مي 4روز اضافي هر  ) براي محاسبه يك چهارم شبانه2
  افزودند. روز اضافي را به نام پنجه به آخر ماه دوازدهم مي 5) 3
  كردند. ماه سال اضافه مي 12سال، يك ماه به  12) بعد از هر 4

  شناسي چيست؟ تر باستان به طور كلي نقش مهم .113
  اي از ميراث فرهنگي بشر ف و معرفي بخش عمده) كش1
  ) كمك به مورخان براي درك بهتر ابعاد مختلف دوران تاريخي2
  بخشي به انسان درباره دوران پيش از تاريخ ) آگاهي3
  ) مرمت و نگهداري ميراث گرانبهاي فرهنگي4

در يونـان و روم  » ومـت سياسـت و حك «دربـارة  هاي زير  كدام گزينه بيانگر درستي و يا نادرستي عبارت .114
  باستان است؟

  شد، مگر آنكه اكثريت مردم به او رأي داده باشند. الف) هيچ شهروند رومي به منصب دولتي برگزيده نمي
  شهري، جمهوري رم را تأسيس كردند. اي و نظام دولت ب) روميان با درآميختن فرهنگ كهن طايفه

  ه دنيا آمده بودند، حق رأي داشتند.ج) در آتن، فقط كساني كه از پدر و مادري آتني ب
اي از اشـراف بـه جـاي شـاهان، قـدرت را در دسـت        ي، طبقـه توسعة دريانوردد) در يونان باستان در نتيجه 

 گرفتند.
  ) درست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست2  ) نادرست ـ درست ـ نادرست ـ درست1
  ت ـ درست) درست ـ نادرست ـ نادرس4  ) نادرست ـ درست ـ درست ـ نادرست3

  در چين است؟ سلسلة هانكدام گزينه مربوط به دوران حكومت  .115
  ها ها و عيار سكه ها و اندازه سازي مقياس وزن ) يكسان2    ) تكميل ديوار بزرگ چين1
  ) راهيابي آيين بودا به چين4  ) نوسازي تشكيالت اداري و مالياتي3

   و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است؟ از نظر برخي پژوهشگران كدام عامل تأثير مهمي بر شكوفايي .116
  ) وجود مورخاني بزرگ نظير هرودت در يونان2  ) رواج و رونق ادبيات و فلسفه1
  ) رشد علم و هنر و دموكراسي در يونان4  ها به گذشته خود ) نگاه اساطيري و جامع يوناني3

پايـة  ان محمدشاه قاجار، تاريخ ايـران بـر   تا پيش از رمزگشايي خط ميخي توسط سر هنري راولينسون در زم .117
  شد؟ منابع نوشته مي كدام

  ها ـ تاريخ هرودت نامه ) خداي1
  شاهنامة فردوسيـ  دورة باستان) بقاياي ابنيه و اشياي 2
  شاهنامة فردوسيها ـ  نامه ) خداي3
  ندورة باستا) تاريخ هرودت ـ بقاياي ابنيه و اشياي 4

  كعبه زرتشت در نقش رستم چيست؟ نوشته شاپور يكم در موضوع سنگ .118
  ) بازگويي تاريخ عمومي سرزمين و مردم ايران1
  هاي اين پادشاه با روميان ) شرح جنگ2
  ) شرح وقايع دوران آغازين فرمانروايي داريوش بزرگ3
  ) اطالعات سودمند درباره تشكيالت اداري هخامنشيان4
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  ؟شود نميت ايران محسوب كدام گزينه از آثار و پيامدهاي موقعيت جغرافيايي فال .119
  گذشت. كرد، از ايران مي ها و كشورهاي بزرگ را به يكديگر متصل مي هاي زميني و دريايي كه تمدن ترين راه ) مهم1
  ) موقعيت جغرافيايي، موجب شده بود كه ايرانيان نقش مؤثري در انتشار و گسترش فرهنگ و تمدن به عهده گيرند.2
  ها است، از خطر هجوم اقوام مختلف مصون بود. جغرافيايي ايران كه محصور در ميان كوهستان) به دليل موقعيت 3
  هاي جهانِ آن روز داشت. ) درياي مكران نقش مهمي در برقراري ارتباط تجاري، سياسي، نظامي و ... ميان سرزمين4

  شد؟ نت ميدر اسناد حقوقي و قضايي ايالم، سندها و تعهدات با سوگند به كدام خدا ضما .120
  ) ايزد سروش4  يالهة ناروند) 3  ) ايزدبانو ميترا2  ) اينشوشيناك1

  

  

  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  جغرافياي ايران

  شود؟ در كدام علم بررسي مي» گيري شهرهاي صنعتي تأثير دارد؟ چگونه منابع معدني يك ناحيه در شكل«عبارت  .121
  ) مطالعات شهري4  ) آب و هواشناسي3  ) اقتصاد2  ) جغرافياي اقتصادي1

  ريزگردها با سؤاالت كليدي جغرافيا تناسب دارد؟پديدة  دربارةهاي زير  يك از عبارت كدام .122
  هاي اخير الف) چطور: تداوم خشكسالي در سال

  ب) چه موقع: فصل گرم سال
  ها ج) چه كسي: قطع درختان، از بين رفتن درياچه

  توجهي به تثبيت خاك د) چرا: بي
  ريزگردهاي بيش از حدمجاز در هوا هـ) چه چيز: وجود

  و) كجا: غرب و جنوب غربي
  ) ج ـ د ـ هـ4  ) الف ـ و ـ ب3  ) الف ـ ج ـ د2  ) ب ـ هـ ـ و1

ها و همچنين رديف سوم ستون وسـط،   س، در ورودي و پنجرهتختة كالقرارگيري محل نشستن شما نسبت به  .123
  هاي زير است؟ تتان، بيانگر كدام يك از موقعي بودن جايگاه شما در كالس

  ) موقعيت جغرافيايي ـ موقعيت رياضي2  ) موقعيت رياضي ـ موقعيت جغرافيايي1
  ) موقعيت نسبي ـ موقعيت مطلق4  ) موقعيت مطلق ـ موقعيت نسبي3

  كدام گزينه از جمله داليل اهميت خليج فارس براي ايران است؟ .124
  شود. ميت دنيا محسوب ميهاي پراه آبي استراتژيك جهان و از گذرگاه پهنةترين  ) مهم1
  هاي آزاد و وجود سواحلي با قابليت دفاعي مناسب موجب اهميت اقتصادي و نظامي آن شده است. ) مجاورت با آب2
  آسيا، اروپا و آفريقا دارد. قارةو نقل كاال و نفت، اهميت بسياري در ميان سه  حمل زنجيرةاي از  ) به عنوان حلقه3
  ميليون نفري آسياي ميانه از موقعيت نسبي بااليي برخوردار است. 300ار مصرف به باز واسطة دسترسي) به 4

  شناسي و دركدام دوره، شكل نهايي به خود گرفت؟ هاي ايران در اواخر كدام دوران زمين ناهمواري .125
  ) سنوزوييك ـ كواترنر2    ) مزوزوييك ـ ترشياري1
  ) سنوزوييك ـ ترشياري4    ) مزوزوييك ـ كواترنر3

  دشت كاكان در فارس كدام گزينه بيان درستي دارد؟ درباره .126
  اند. ها بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسايش در نواحي پست به وجود آمده ) برخي دشت1
اند، اما درون آنها ناهمواري جديـد بـر اثـر     شناسي بسيار قديم بر جاي مانده هاي زمين ها از دوران ) برخي دشت2

  فرسايش بادي ايجاد شده است.
  اند. ها ايجاد شده ها و يا در ميان ناوديس ها و در حد فاصل تاقديس خوردگي ها در هنگام چين ) برخي دشت3
  ها هستند. ها حاصل انحالل مواد آهكي و هموار شدن زمين اي از دشت ) پاره4
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  كدام است؟، به ترتيب »هاي ايران پراكندگي جلگه«نقشة شده در تصوير با توجه به  هاي مشخص نام جلگه .127
  
  بجلگة ميناـ  جلگة باهوكالتـ  جلگة مغانـ  جلگة مياندوآب) 1
  تجلگة باهوكالـ  جلگة مينابـ  جلگة مياندوآبـ  جلگة مغان) 2
  بجلگة مياندوآـ  جلگة مغانـ  جلگة باهوكالتـ  جلگة ميناب) 3
  نجلگة مغاـ  جلگة مياندوآبـ  جلگة مينابـ  جلگة باهوكالت) 4
  
  
  

  مربوط به توده هواي مرطوب غربي است؟ كدام گزينه .128
  شود. هاي سيالبي در جنوب شرقي ايران مي گرم از اقيانوس هند به ايران نفوذ كرده و موجب باران دورةها در  ) برخي سال1
  شود. آورد و باعث بارندگي مي ) گاهي در دوره سرد سال رطوبت درياي سرخ را به كشور ما مي2
  ان منتقل كرده و برف و باران به همراه دارد.رو اقيانوس اطلس را در دوره سرما به داخل اي ) رطوبت درياي مديترانه3
  شود. هاي سرد و نيز موجب بارش در ساحل خزر مي ) در دوره سرد وارد ايران شده و باعث سردي و خشكي هوا در ماه4

  :جز بهها درباره وضعيت وارونگي دما درست است،  همه گزينه .129
  گيرد. جايي هوا صورت نمي دي و جابه) حركت صعو1
  هاي بااليي است. تر از اليه تر و سبك ) هواي مجاور سطح زمين گرم2
  تر در مجاورت زمين ساكن است. ) هواي سرد و سنگين3
  شود. ) وضعيت موجب افزايش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و نواحي صنعتي مي4

  وهوا بايد رعايت شود؟ هاي معماري زير، در كدام نوع آب وهوايي ايران، ويژگي با توجه به تقسيمات آب .130
  الف) دادن شكل گنبدي به بنا

  گيري از جهت آفتاب در ساختمان ب) بهره
  هاي چوبي براي ساختمان ج) استفاده از پايه

  د) انطباق جهت ساختمان با نسيم ساحل و دريا
    ) گرم و خشك ـ گرم و شرجي ـ معتدل خزري ـ كوهستاني1
  و شرجي ـ گرم و خشك ـ كوهستاني ـ معتدل خزري ) گرم2
  ) گرم و خشك ـ كوهستاني ـ معتدل خزري ـ گرم و شرجي3
  ) گرم و شرجي ـ معتدل خزري ـ گرم و خشك ـ كوهستاني4
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  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  شناسي جامعه

    دهد؟ درستي ارائه مي گزارةكدام گزينه در ارتباط با پيامدهاي ارادي و غيرارادي كنش  .131
  ها را اداره كند. ) پيامد ارادي، خودشان كنش هستند، پس بايد خود كنشگر آن1
  انسان نيست، به همين دليل احتمالي است. ارادة) پيامدهاي طبيعي كنش، محصول 2
  خود كنشگر يا افراد ديگر است. ارادة) قطعيت پيامدهاي غيرطبيعي كنش، به دليل وابستگي آن به 3
  كنند. ها به دليل پيامدهاي نامطلوبشان خودداري مي ) در بسياري از موارد، آدميان از انجام برخي كنش4

  كند؟ ها و هنجارها را به درستي بيان مي كدام گزينه فرآيند تداوم و استمرار ارزش .132
 ←هـا و هنجارهـا    عمـل كـردن افـراد براسـاس ارزش     ←ها و هنجارها  تحقق ارزش ←هاي اجتماعي  ) كنش1

  پذيري و كنترل اجتماعي ضروري شدن جامعه
 ←هـاي اجتمـاعي    كـنش  ←ها و هنجارهـا   تحقق ارزش ←پذيري و كنترل اجتماعي  ) ضروري شدن جامعه2

  ها و هنجارها به افراد انتقال ارزش
 ←پـذيري و كنتـرل اجتمـاعي     جامعـه  ضروري شدن ←ها و هنجارها  تحقق ارزش ←هاي اجتماعي  ) كنش3

  ها و هنجارها به افراد انتقال ارزش
پـذيري   ضروري شدن جامعه ←ها و هنجارها به افراد  انتقال ارزش ←ها و هنجارها  ) عمل افراد براساس ارزش4

  ها و هنجارها تداوم و استمرار ارزش ←و كنترل اجتماعي 
  است؟ در نمودار مقابل به ترتيب در كدام گزينه بيان شده» ب«و » الف«مصاديق  .133

كارهـاي   نتيجـة ) آلودگي طبيعت و محيط زيست 1
هـا و   اسـت ـ سـنت    انسـان نابخردانة زده و  شتاب

پيشـگان   قوانين الهي، درهاي آسمان را بر عدالت
  گشايد. مي

هاي طبيعي به جهان اجتماعي باعث  ) ورود پديده2
ــي ــد و     گســترش آن م ــناخت خداون ــود ـ ش ش

ها زنـدگي آدميـان را    ها و آرمان فرشتگان، ارزش
  سازد. دگرگون مي

پيشـگان   ها دارند ـ قوانين الهي، ستم  هاي اجتماعي انسان شاي در كن كننده ) زلزله يا خشكسالي تأثيرات تعيين3
  گذارد. را در قهر و انتقام الهي فرو مي

هـاي شـاكر و    ) شناخت فلزات و ستارگان، زندگي اجتماعي انسان را متحول كرده است ـ قوانين الهي با انسـان  4
  كند. ناسپاس و جوامع عادل و ظالم، يكسان عمل نمي

  هاي زير مربوط به كدام بخش نمودار است؟ از نمونهبه ترتيب هر كدام  .134
  ـ آزادي بيان

  ـ مطب پزشك خانوادگي ما
  آموز از روز اول دانشگاه ـ تصور دانش

  يكسان در سايپاـ مجموع خودروهاي توليدي 
  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) ج ـ الف ـ ب ـ د1
  ) ج ـ ب ـ د ـ الف4  ) ب ـ الف ـ ج ـ د3

  كند؟ خطي يا طولي را بيان مي ديدگاه تك ها يك از گزينه كدام .135
  ) در جوامع مكانيكي تقسيم كار يا شكل گرفته است و يا در حد ابتدايي است.1
  با روابط متقابلي كه دارند، از تجربيات يكديگر استفاده كنند.توانند  هاي اجتماعي مختلف مي ) جهان2
  روند. آورند و بعضي ديگر پس از مدتي از بين مي ها زماني طوالني دوام مي ها و تمدن ) برخي فرهنگ3
  كنند. هاي خود تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن ) فرهنگ4

  كالن و عيني (الف)
↑             

  خرد و ذهني (د) ←هاي اجتماعي  پديده →خرد و عيني (ب)   
↓  

 كالن و ذهني (ج)

  جهان اجتماعي   

  »الف»                     «ب«         

  جهان ماوراي                          جهان طبيعي
 طبيعي   
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هـاي جهـان    هـا و محـدوديت   درست در ارتباط با فرصـت  گزارةجهان اجتماعي و  در ارتباط با نادرست گزارة .136
  اجتماعي، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

هـاي   آيد ـ هر جهان اجتماعي براسـاس عقايـد و ارزش    افراد انساني پديد مي ارادة) جهان اجتماعي با آگاهي و 1
  كند. ميهاي جديدي براي انسان فراهم  ها و ظرفيت خود، افق

گيـرد ـ     هاي آن، جهـان اجتمـاعي جديـدي شـكل مـي      ) با تغيير جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزام2
  توان براساس هنجارها و نمادهاي آنها ارزيابي كرد. هاي اجتماعي مختلف را مي جهان

ان اجتمـاعي  توانند جهـت تـداوم، گسـترش و پيشـرفت جهـ      ها كنشگري منفعل هستند و مي ) هريك از انسان3
  شوند. اند و بدون ديگري محقق نمي ها به يكديگر وابسته ها و محدوديت حركت كنند ـ فرصت

) هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي آن نيـز بـاقي اسـت ـ     4
  هايي را از بشر سلب كند. ها و توانمندي ممكن است جهان اجتماعي، ظرفيت

 عرصـة الزم را بـراي ورود ............. بـه    زمينةكنند تا از طريـق  ...........   ريزان فرهنگي جامعه تالش مي برنامه .137
  ............. جهان اجتماعي فراهم آورند.

  ) آموزش و پرورش ـ قلمرو آرماني ـ قلمرو عمومي1
  ) نهادهاي اجتماعي ـ قلمرو واقعي ـ قلمرو آرماني2
  ربيت ـ قلمرو آرماني ـ قلمرو واقعي) تعليم و ت3
  ) نهادهاي فرهنگي ـ قلمرو عمومي ـ قلمرو واقعي4

  است؟ نادرستها و پيامدهاي جهان اجتماعي  الزام دربارةكدام گزينه  .138
  ) هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست پيامدهاي آن نيز باقي است.1
  گيرد. هايش، جهان اجتماعي جديدي شكل مي اجتماعي موجود و در پي آن برداشته شدن الزام) با تغيير جهان 2
) ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمند پيدايش و گسترش آگاهي و اراده نـوين اسـت و ممكـن اسـت جهـان      3

  كند. موجود از بسط آن جلوگيري مي
توانيم در جهـت   منفعل و مجبور نيستيم. بلكه مي گري ) هريك از ما در برابر نتايج كنش گذشتگان صرفاً كنش4

 توانيم در مسير ساختن جهان اجتماعي جديد گام برداريم. تداوم و گسترش اين جهان حركت كنيم؛ اما نمي

قلمـرو آرمـاني جهـان    «و » عقايـد باطـل  «، »قلمـرو واقعـي جهـان اجتمـاعي    «، »عقايد حق«هريك از مفاهيم  .139
  ايي دارند؟ه به ترتيب چه ويژگي» اجتماعي

  ) صحت از نظر علمي ـ حمايت از جانب مردم جامعه ـ شناخت به وسيله علوم تجربي ـ ضرورت رعايت جانب مردم1
گيـري براسـاس خرافـات ـ امكـان ناديـده        ) مطابقت با فطرت انساني ـ عمل كردن مردم مطابق با آنها ـ شـكل   2

  گرفتن در عمل
  اجتماعي ـ نادرستي از نظر علمي ـ جانبداري و حمايت مردم جامعه از آنهاي  ) دوري از خرافات ـ تبلور در آرمان3
ها ـ پسـنديده بـودن نـزد      ) جانبداري مردم از آن ـ قابل دفاع بودن از نظر  علمي ـ عدم تطابق با فطرت انسان  4

  عموم جامعه
  به ترتيب پيامد هريك از عبارات زير چيست؟ .140

  ي حقيقيها ـ ايمان جوامع مختلف به عقايد و ارزش
  ـ شناختن حقايق توسط جوامع

  ـ تغييرپذيري حقايق در قلمرو آرماني و واقعي
  ) ورود حقايق به قلمرو واقعي ـ ايمان نياوردن ـ حق ـ امكان چرخش جهان اجتماعي بر مدار حق يا باطل1
  افراد) ورود حقايق به قلمرو واقعي ـ عمل نكردن براساس حق ـ تغيير حق و باطل بر مدار گرايش 2
  هاي اجتماعي از حق ) ورود حقايق به قلمرو آرماني ـ گام برداشتن به سوي باطل ـ امكان انحراف جهان3
  ) ورود حقايق به قلمرو آرماني ـ گسستن جوامع از حق ـ ثبات حقايق4
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  دقيقه 10: گويي مدت پاسخ  منطق

    ؟نيستدر ارتباط يك با واقعيت داشتن يا نداشتن مفهوم  هاي زير، كدام از بين گزينه .141
  هاي شمال ايران ) درختان سرسبز جنگل2    خواند ) كسي كه درس مي1
  ) قضاوتي كه اشتباه است4  ) اسب بالدار يك تصور غيرواقعي است.3

  يك از اقسام علم اشاره كرده است؟ عبارات زير به ترتيب به كدام .142
  الف) پاساژ مهستان در نزديكي مركز سنجش آموزش مدارس برتر

  آمدن عيدي كه از ابتدا با بيماري و بداقبالي همراه بوده است.ب) 
  ترين سؤاالت منطق را شاهد خواهيم بود. ج) امروز يكي از سخت

  د) چرا گاهي برخي سؤاالت در درس منطق، سخت هستند؟
  شويم! ) عجيب است كه با زدن ماسك، باز هم دچاركرونا ميه

  كنم. كوت ميو) اگر بنده پاسخ سؤالي را بلد نباشم، س
  تصور ـ تصور ـ تصديق  ) تصور ـ تصور ـ تصديق ـ1
  تصديق ـ تصور ـ تصور ـ تصور  ) تصديق ـ تصديق ـ2
  تصور  تصور ـ تصديق ـ  ) تصور ـ تصور ـ تصور ـ3
  تصديق ـ تصديق ـ تصديق تصديق ـ  تصورـ   ) تصديق ـ4

  ؟ندارددر كدام گزينه داللت التزامي وجود  .143
  ) تكيه بر جاي بزرگان نزن2    آب دادن) دسته گل به 1
  ) سر ساعت آمدن4    ) بايد از مدرسه بروي3

  هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت كدام .144
  شود. ) به شيء يا فردي كه قابل انطباق بر تصوري باشد، معنا گفته مي1
  شود كه در بيرون از ذهن وجود دارد. ) مفهوم به تصوري گفته مي2
  كند، بودن يا نبودن مصداق است. لي را از هم جدا مي) آنچه مفهوم جزئي وك3
  تواند قابليت صدق بر موارد گوناگون را در ذهن داشته باشد. ) مفاهيم كلي مي4

  رابطه ميان كدام دو مفهوم، همانند رابطه ميان (ايراني و آسيايي) است؟ .145
  ) انسان و حيوان ناطق2  ) دانشگاه و دانشگاه شهيد بهشتي1
  كرده ) پولدار و تحصيل4    ني) غذا و خورد3

  هاي زير، تمامي شرايط صحيح تعريف رعايت شده است؟ يك از تعريف در كدام .146
  ) خفاش: پستاندار پروازكننده2  خوار چهارپا ) آمد: حيوان علف1
  ) انسان: حيوان شاعر4  ارتباط برقراركنندة وسيلة) تلفن: 3

  صورت كلي چند گروه استدالل وجود دارد؟شوند و به  بندي مي ها بر چه اساسي طبقه استدالل .147
    ) براساس موضوع ـ دو گروه1
  ) براساس نتيجه ـ سه گروه2
    ) براساس موضوع ـ سه گروه3
  ) براساس نتيجه ـ دو گروه4
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  ؟ نيستاستقراي تعميمي قوي صحيح  دربارةكاررفته در كدام گزينه  عبارات به .148
  د.آماري باش جامعةهاي آماري بيشتر از  ) نمونه1
  استدالل، احتمالي است. نتيجة) در استقراي تعميمي قوي، 2
  آماري را در بر بگيرد. جامعةهاي مختلف  ) بايد طيف3
  هاي آماري به صورت انتخابي نباشد. ) نمونه4

  است؟ نادرستكدام گزينه درباره قضاياي شخصيه  .149
  جود دارد.) در اين قضايا امكان نسبت دادن حكم تك تك افراد موضوع به محمول و1
  ) موضوع قضاياي شخصيه محال است كلي باشد، اما ممكن است اسم خاص نباشد.2
  ) با مشاهده قضاياي شخصيه، تنها يك برداشت مشخص از افراد موضوع خواهيم داشت.3
  شوند. ) اين قضايا محال است بر اساس موضوع خود تقسيم شوند، اما براساس نسبت تقسيم مي4

 مصاديق موضوع در قضاياي زير به ترتيب چگونه است؟ دامنة .150
  »بيشتر كارمندان حضور ندارند ـ يكي از مادران نيامده است ـ هيچ اسبي حيوان ناطقي نيست«
  كليه سالبةجزئيه ـ  سالبةجزئيه ـ  سالبة) 2  كليه سالبةجزئيه ـ  سالبةكليه ـ  سالبة) 1
  جزئيه سالبةكليه ـ  سالبةجزئيه ـ  سالبة) 4  كليه سالبةجزئيه ـ  سالبةكليه ـ  سالبة) 3
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 گروه طراحي و بازنگري نام درس رديف
 فارسي 1

  محمد ميرزاعلي فاطمه پروين ـ نفيسه سميع ـ زاده ـ آرش عيوق ـ  الدين تقي معين
  بقا ـ ميرحسين زاهدي ـ محسن كردافشاري محمد رضاييزهرا محمدي ـ مجيد فرهنگيان ـ 

ـ احسان محسني  زهرا كريمي ـ پريناز گلپايگاني پيمان بيگدلي ـ پيمان شوبي ـ نسيم اكبري ـ 
   حسن عادلخاني ـ نگار مروتي ـ مهدي كاردان ـ مريم پورنعمت ـ اميرمحمد نصيري

  ميالني ريا ذوقي ـ علي امينيكيا ـ آرزو نجفيان ـ آ محمدحسين جمالي ـ نگين رستمي
 

 عربي، زبان قرآن 2
 دين و زندگي 3
 زبان انگليسي 4

  )1رياضي و آمار ( 5
  اقتصاد 6
  )1علوم و فنون ادبي ( 7
  )1تاريخ ( 8
  جغرافياي ايران  9
  )1( شناسي جامعه  10
  منطق  11

 
  

 گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
 زهرا خرمي زاده ـ الدين تقي معيني ـعلي الماسپور ـ اميراحدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيلزهرا 

 
  
  

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
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  فارسي
  صحيح است. 2گزينه  .1

  گر: كايد / صديق: بسيار راستگو حيله
  مردانگي / رندانه: زيركانهمروت: جوانمردي، 

  )155تا  153هاي  (فارسي دهم،صفحه
  صحيح است. 3گزينه  .2

  يله دادن: تكيه دادن / مولع: بسيار مشتاق / سودا: انديشه، هوس، عشق
  )154تا  151هاي  (فارسي دهم،صفحه

  صحيح است. 1 گزينه .3
  شود. به همين شكل نوشته مي» صبا (باد بهاري)«

  )7و  6، 2،5هاي  (فارسي دهم،درس
  صحيح است. 3گزينه  .4

  ها: بررسي ساير گزينه
  ) اسرار و رازها4) وقب حيوان           2) غربت و بيگانگي        1

  )70و  65، 64، 60، 52، 50هاي (فارسي دهم، صفحه
  است. صحيح 3 هگزين .5

  است.» ناصر خسرو« نوشتة »سفرنامه«
  )8و  6، 3، 2هاي  (فاسي دهم، درس

  است. صحيح 2 هگزين .6
به كـار رفتـه   » محبت«و » خورشيد«در دو معناي مختلف » مهر« كلمة
  است.

  )49، صفحة 6(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .7

  آميزي ندارد! اينكه زلف (مو)، بو داشته باشد، طبيعي است و حس
  ) اميد و آرزو2) رايحه  1ايهام: بو 

  تضاد: گمراه و رهبر
  كننده، رهبر و راهنماست. پارادوكس: زلف گمراه

  )49(فارسي دهم، صفحة 
  است.  صحيح 2 هگزين .8

  َ م (به من): متمم- اگرم دل دهند (اگر به من دل دهند) 
  )48، صفحة 6(فارسي دهم، درس 

  است.  صحيح 2 هزينگ .9
  هاي اسمي: ساختار گروه

ــاني)+ وابســته (مضــاف   )1 ــه)+ هســته+ وابســته (صــفت بي وابســته  الي
  اليه) (مضاف

ــاف  ) 2 ــته (مض ــته+ وابس ــالي)+ هس ــفت ع ــته (ص ــته  وابس ــه)+ وابس الي
  اليه) (مضاف

وابسته (صـفت اشـاره)+ وابسـته (صـفت برتـرين)+ هسـته+ وابسـته         )3
  اليه) (مضاف

اليـه)+ وابسـته (صـفت     اليه)+ وابسـته (مضـاف   هسته+ وابسته (مضاف )4
  بياني)

  )34، صفحة 3(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .10

  .كنمسهو تا به روز قيام  سجدةام، هر دم  ) چون خطا كرده1 شدةمرتب 
  ؟]دارد) چه سود [2
  .]استنياز [ . از ناز بي]است) از نياز فارغ [3
  ]است.نشين بد [ ) ... و تنهايي بهتر از هم4

  )19(فارسي دهم، صفحة 
  است.  صحيح 4 هگزين .11

مخاطب را به توجه به حساب خـود پـيش از   عبارت سؤال و ابيات ديگر، 
  كنند. فرارسيدن روز جزا و حساب آخرت دعوت مي

بـودن انسـان در برابـر بـدبختي خـود و       ): مسـئول 4( گزينـة مفهوم بيت 
  نداشتن توقّع خوشبختي از روزگار

  )20، صفحة 2(فارسي دهم، درس 

  است.  صحيح2 هگزين .12
  نهايي بيت و عبارت است. پيام» برتري سيرت (باطن) بر صورت (ظاهر)«

  )7(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .13

  فهمند، نه همه كس. عشق را فقط اهل آن مي ) 3) و (2)، (1(
)4(  عشق ندارد، چه برسد به نامحرم. قصةحتي محرم هم جايي در  

  )49(فارسي دهم، صفحة 
  است.  حيحص 3 هگزين .14

  مفهوم مشترك دو بيت: ناپايداري عدل و ظلم
  ها: مفهوم ساير گزينه

  دعوت به عدل و دانش) 1
  جاي عدل و انصاف طلب عفو از خدا به) 2
  دادرسي خدا بر مظلوم) 4

  )5(فارسي دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .15

  حرفي به كار داشتن، كنايه از نداشتن مهارت در انجام كاري است!
  )64دهم، صفحة  (فارسي

  عربي، زبان قرآن
 صحيح است. 3گزينه .16

ت  ايـن : »أمتكم هذه/ « گمان بي: »إنّ: «مهم كلمات اسـت  شـما  امـ )رد 
ة ) / «4و1 هـاي  گزينه تـي : »واحـدة  أمـكـم  أنـا  و/ « يگانـه  اممـن  و: »رب 

 رد( بپرسـتيد  مـرا  پـس : »فاعبـدونِ / «) 2(رد گزينـه  هستم پروردگارتان
 »نـي +  اُعبـدوا +  فــ « شـامل  عبارت اين كه كنيد دقت ،2و1 هاي گزينه
) -( كسـره  شكل به اينجا در »ي« ضمير و باشد مي . اسـت  كـرده  تغييـر ِ
 .) كنيم نمي استفاده »بايد« لفظ از مخاطب امر در چنين هم

 )4(عربي دهم، درس 

 صحيح است. 3 گزينه .17
) /  4و1هـاي  گزينه رد( گرفتند جشن مردم: »النّاس احتفلَ: «مهم كلمات

 ظـاهرة  وقـوع  بسـبب ) / «2و1 هـاي   گزينه رد( روز آن در: »اليوم بذاك«
 را آن كـه  پديـده  يـك  وقـوع  دليـل  بـه : »السمك مطر مهرجان يسمونها
 ) 4و2 هاي گزينه رد( نامند مي ماهي باران جشنوارة

 )3(عربي دهم، درس 

 صحيح است. 3 گزينه .18
 هـاي  گزينـه  رد( ببينـد  شـما  از كـس  هر: »منكم رأي من: «مهم كلمات

!) / »أحـداً « نـه  است »من« كلمة به مربوط »منكم« كه كنيد دقت ؛2و1
 رد( خوانــد فرامـي  تفرقـه  بـه  كـه  را كســي: »التفرقـة  إلـي  يـدعو  أحـداً «

 رد( اسـت  دشـمن  مـزدور  اوپـس  : »العدو عميل فهو) / «2و1 هاي گزينه
 ) 4و2هاي  گزينه

 )4(عربي دهم، درس 

 صحيح است. 1 گزينه .19
 »مـا +  بــ « مخفّـف  »چيـزي  چـه  بـا : بِـم (« چه براي: عبارت اين خطاي

 ).است »چه براي چرا،« معناي به »ما+  لـ: لم« و باشد مي
 )2و  1هاي  (عربي دهم، درس

 صحيح است. 2 گزينه .20
 : ها گزينه ساير خطاهاي

 !)مفرد نه است »الماء« مكسر جمع »ها آب: المياه(« آب  )1
 .)است صحيح »كني مي باور: تُصدق(« گويي مي راست  )3
 ).مضارع نه است ماضي »شدند اميد نا: يئسوا(« شوند مي نااميد  )4

 )3(عربي دهم، درس 

 صحيح است. 2 گزينه .21
 هـر /  )3و1هـاي   (رد گزينـه  »إخوتي إخواني،: «من برادران: مهم كلمات
) / 3گزينـه  رد( »اثنـينِ  كتابينِ كتابينِ،: «كتاب دو/  »أسبوع كلّ: «هفته
 مجلّـة  مجلّـة، : «مجلّـه  يـك ) / 4گزينـه  رد( »صـحف  ثالث: «روزنامه سه

 ) 1گزينه رد( »واحدة
 )2(عربي دهم، درس 
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 :متن ترجمه
 جنـگ  ميـدانهاي  و. بـود  متفـاوت  تحميلي جنگ در آموزان دانش نقش«

 را شـب  نمـاز  آنهـا . كنند نمي فراموش را درخشان ستارگان اين شجاعت
 جنـگ  در را جوانـان  از گرانبهـايي  هـاي جواهر ما. داشتند مي پا به بسيار
 خـدا  از پـس  بايسـتيم  دشمنان هجوم برابر در توانستيم تا كرديم تقديم

  .»دهد توفيق ما به شهيدمان دوستان امانت حفظ براي كه خواهيم مي
 صحيح است. 4 گزينه .22

 :ها گزينه ترجمه
 .بودند آموزان دانش از ما شهيدان  )1
 !نديدند را ما جوانان شجاعت جنگ ميدانهاي  )2
 !كنند مي فرار دشمنان حملة از ما جوانان  )3
  !هستند متمايز جنگ در آموزان دانش  )4

 صحيح است. 3 گزينه .23
 :ها گزينه ترجمه

 تحميلي جنگ  )2                        جنگ ميدانهاي  )1
  دشمنان هجوم  )4                    درخشان هاي ستاره  )3

 صحيح است. 3 گزينه .24
 :ها گزينه ساير خطاهاي

 هـاي  وزن نه است »فُعول« وزن بر زيرا است مجرّد ثالثي( ثالثي مزيد  )1
 .)مزيد ثالثي

 )1 مانند) (ثالثي مزيد( واحد زائد حرف له  )2
 ) .هستند اسم همگي مصدرها( فعل  )4

 صحيح است. 4 گزينه .25
لُ « وزن بر بايد بنابراين است تفعل باب از مضارع فعل، اين تَفَعـباشـد  »ي 
 .است صحيح »يتَعلَّم« نتيجه در

 صحيح است. 2 گزينه .26
 »دانشـمندان : لماءع« و است »عمالء« كلمة »مزدور: عميل« كلمة جمع
 .است »عالم« مكسر جمع

 )4و  3هاي  (عربي دهم، درس

 صحيح است. 4 گزينه .27
 :ها گزينه ترجمه

 !چشمم روي به -! فرموديد مشرّف شما، به سالم  )1
 مـا  از يـك  هـر  بله -! دهيد قرار دستانتان در را هايتان پاسپورت لطفاً  )2

 !است دستش در بليطش
 بـراي  من چمدان بفرما ندارد، اشكالي - است؟ چمدان در چيزي چه  )3

 !است باز بازرسي
 !دارم درد سر زيرا - داري؟ نياز ها قرص اين به چرا  )4

 )4و  3هاي  (عربي دهم، درس

 صحيح است. 2 گزينه .28
 خالي جاي در و ترتيبي عدد اول خالي جاي در جمله، معناي در دقت با

 حال. شوند مي حذف 3 و 1 هاي گزينه بنابراين داريم نياز اصلي عدد دوم
 پـنج  زيرا باشد صحيح تواند نمي 4گزينه »عصر: المساء« كلمة به توجه با

 .آيد نمي حساب به عصر صبح، هفت ساعت از پس ساعت
 )2(عربي دهم، درس 

 صحيح است. 3 گزينه .29
 آن مصـدر  وزن بنـابراين  اسـت  تفعيل باب مضارع »تُزين« عبارت اين در
م « ،»تَكلَّمـن « ترتيـب،  بـه  هـا  گزينه ساير در اما. است »تفعيل«  و »تَعلـَّ
 نيـز  آنهـا  مصـدر  وزن بنـابراين  هسـتند  »تفعل« باب از ماضي »تَعجب«
 .باشد مي »تفعل«

 )4و  3هاي  (عربي دهم، درس

 صحيح است. 1 گزينه .30
 بنـابراين  اسـت  »مفاعلـة « بـاب  مضارع و »تُفاعل« وزن بر »تُعادلُ« فعل

 .است »مفاعلة« وزن بر آن مصدر
 :ها گزينه ساير بررسي

 .است »إفعال« باب ماضي »أفعلَ« وزن بر »أنزَلَ«  )2
 .است »افتعال« باب أمر »افتعل« وزن بر »اجتَمعنَ«  )3
 .است »افتعال« باب مضارع »نفتعل« وزن بر »نستمع«  )4

 )4و  3هاي  (عربي دهم، درس
  

  دين و زندگي
  صحيح است. 4گزينه  .31

  ها است. شناسي) سودمندترين دانش خودشناسي (خويشتن
  )18، صفحة 2(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .32
و ما خلقنا السماوات و االرض و مـا بينهمـا العبـين مـا      آية شريفةبا توجه به 

ها و زمين و آنچه بين آنها است را به بازيچـه   و ما آسمان: «خلقناهما اال بالحق
فهمـيم كـه در عـالم تكـوين      مـي » نيافريديم، آنها را جز به حق خلق نكـرديم. 

دارد و آن اين است كـه انسـان بـراي هـدفي     اي  (خلقت) يك چيز اهميت ويژه
  خلق شده است و داراي وظايف خاصي است كه آن را نبايد فراموش كند.

  )6و  5هاي  ، صفحه1(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .33

هـاي بيشـتري را در    تـر باشـند، هـدف    ها برتر و جامع به ميزاني كه هدف
 سـرماية زيرك و هوشمند كـه از   دهند. معموالً افراد درون خود جاي مي

كننـد كـه    اي انتخاب مي گونه هاي خود را به عقل برخوردار هستند، هدف
عقـل در   سـرماية وجـود  » با يك تير چند نشـان بزننـد.  «به قول معروف 

  هاي زودگذر دنيوي است. او از لذت كنندة منعانسان، 
  )21و  10هاي  ، صفحه2و  1هاي  (دين و زندگي دهم، درس

  صحيح است. 1ه گزين .34
دهد و هر كاري از كارهـاي   خداي حكيم، هيچ كاري را بيهوده انجام نمي

  او داراي هدفي معين و عاقالنه است. 
  )55، صفحة 5(دين و زندگي دهم، درس 

  يح است.صح 2گزينه  .35
اند و  ها را در دنيا ديده چون پيامبران و امامان ظاهر و باطن اعمال انسان

  اند، بهترين گواهان قيامت هستند. از هر خطايي مصون و محفوظ
تـر باشـد،    ها به راه و روش پيـامبران و امامـان نزديـك    هرچه عمل انسان

  تري خواهد داشت. ارزش افزون
  )76 ، صفحة6(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .36
سخن گفتن از معاد، در حقيقت سخن گفتن از زندگي است، زيـرا معـاد   

  ما است. آيندةبخشي قطعي از زندگي 
اصـلي امكـان و    دستةتوان به دو  اثبات معاد را مي زمينةداليل قرآن در 

ضــرورت معــاد تقســيم كــرد. داليــل ضــرورت معــاد، تحقــق آن را الزم  
دانند. امـا داليـل امكـان معـاد، آن را امـري ممكـن و شـدني نشـان          مي
  دهند. مي

  )40، صفحة 5(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .37

خوانيم: (انسان در وجود معاد شك ندارد) بلكه  قيامت مي سورة 5آية در 
خواهد بدون ترس از دادگاه قيامت در  [علت انكارش اين است كه] او مي

  تمام عمر گناه كند.
  )56، صفحة 5(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .38
خورند تا شايد خـود را از مهلكـه    بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ مي

زنـد و   ت دهند. در اين حال، خداوند بر دهان آنها مهر خاموشـي مـي  نجا
كنند و عليه صاحب  اعضاي آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن مي

  دهند. خود شهادت مي
  )75، صفحة 7(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 4گزينه  .39
 فرشتگان الهي از شاهدان و گواهان روز قيامـت هسـتند كـه در طـول زنـدگي     

  كنند. ها را ثبت و ضبط مي ها همواره مراقب هستند و تمامي اعمال انسان انسان
  )75، صفحة 7(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 1گزينه  .40
انسان وابسته به جسم او بود، بايد در دوران » من«اگر شخصيت يا همان 
فرشتگان حقيقت .شد؛ در صورتي كه چنين نيست عمر او بارها عوض مي

كنند؛ يعني تمـام و كمـال    انسان را كه همان روح اوست، توفي ميوجود 
و  ادامة حيـات چنان به  روح انسان پس از مرگ نيز هم .كنند دريافت مي

  .دهد فعاليتش ادامه مي
  )63و  31هاي  ، صفحه6و  3هاي  (دين و زندگي دهم، درس
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  صحيح است. 1گزينه  .41
ست و روح در بـرزخ، بـه   عامل شعور و آگاهي انسان در دنيا روح انسان ا

شـدگان   ) با كشتهملسو هيلع هللا ىلصدهد مانند سخن گفتن پيامبر ( حيات خود ادامه مي
فهميم كه روح انسـان در عـالم بـرزخ، بـه حيـات       جنگ بدر است كه مي

  دهد. خويش ادامه مي
  )64و  63هاي  ، صفحه6(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .42
طبيعت و شـناخت قـدرت الهـي و    بايد دقت كنيم موارد فرارسيدن بهار 

) همگـي  پيدايش نخستين و خلقت سرانگشتان و داستان عزير نبي (
اشاره به امكان معاد دارد و آن را از حالت امري بعيد و غيرممكن خـارج  

) هر دو مورد مؤيد اين موضوع است و موارد ميل به 2( گزينةكند. در  مي
اند  گناه را كشته ر انسان بيطلبي و مجازات كساني كه صدها هزا نهايت بي

هـا اشـاره بـه     و عدم ظرفيت اين جهان براي جزا و پاداش كامـل انسـان  
  است. 4و  2، 1هاي  گزينه ردكنندةضرورت معاد دارد كه 

  )54تا  51هاي  ، صفحه5(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 4گزينه  .43

طبيعت است و شريفه اشاره به اين دارد كه فرارسيدن بهار، رستاخيز  آية
هاي ديگر كلمـات   باشد و در گزينه اي از رستاخيز عظيم قيامت مي نمونه

هم به امعان  2 گزينة) 3و  1هاي  (ضرورت و برزخ) غلط است (رد گزينه
  معاد و آفرينش نخستين انسان اشاره دارد.

  )54، صفحة 5(دين و زندگي دهم، درس 
  صحيح است. 2گزينه  .44

كسـاني كـه بعـد از روشـن شـدن      «وانيم: خـ  محمد مي سورة 25 آيةدر 
هدايت براي آنها پشت بـه حـق كردنـد، شـيطان اعمـال زشتشـان را در       

  »نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است.
  )24، صفحة 2(دين و زندگي دهم، درس 

  صحيح است. 2گزينه  .45
ل يابـد كـه اگرچـه در طـو     هر كس در درون خود اين موضـوع را درمـي  

كند، اما يـك محـور ثابـت دارد كـه بـه       زندگي حاالت گوناگوني پيدا مي
  گونه هستم. گويد: گذشته آن گونه بودم و اكنون اين مي پشتوانة آن

ثابت است، نه » من«هاي وجود  بنابراين آن پشتوانه و محور ثابت از نشانه
  .پيدايش حاالت گوناگون

  )31  ، صفحه3(دين و زندگي دهم، درس 
 

  انگليسي زبان
 صحيح است. 1گزينه  .46

  »رسد، اينطور است؟ سقف خيلي خوب به نظر نمي الف)(ترجمه جمله: 
  »خواهد فرو بريزد. رسد كه سقف مي ب) نه، اينطور بنظر مي(

  :نكته مهم درسي
كنيم كه سقف در آينده نزديك فرو  با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي

  ارجعيت دارد. willبر   be going toريختنش قطعي است. در اين شرايط 
 )29 صفحة، 1، درس زبان انگليسي دهم(

 صحيح است. 4گزينه  .47
پدربزرگم زندگي در حومه شهر ( مناطق ييالقـي) را تـرجيح   « ترجمه جمله:

  »تر از زندگي در يك شهر است.آرامش بخش دهد. او معتقد است كه  مي
  :نكته مهم درسي

 شود و اولي بر دومي برتري دارد مقايسه ميدر اين تست دو متغير با هم 
توجيه گرامـري نـدارد و    2و1هاي  گزينه كه بايد صفت تفصيلي بكار رود.

  كند. اي را مطرح نمي غلط است زيرا كه مقايسه 3گزينه 
 )57فحة ، ص2، درس (زبان انگليسي دهم

 صحيح است. 1گزينه  .48
نويسـد؛   راتش مينويسنده آنه ماري فرانك، در دفتر خاط« ترجمه جمله:

كننـد و بـراي ابـد زنـده      ها نجات پيدا مـي  شوند و قوي ضعفا منقرض مي
  »خواهند ماند.

  )خاموش كردن2  منقرض شدن )1
  قطع كردن )4  كندن، پرواز كردن )3

 )20فحة ، ص1، درس زبان انگليسي دهم(

  صحيح است. 3گزينه  .49
را قـادر  تست جديد، تست چشمي، مقامات حاضر در مرزهـا  « ترجمه جمله:

  »را شناسائي كنند. 19تر بيماران مبتال به كويد  خواهد ساخت تا دقيق
  به مخاطره انداختن )2  زيرخط كشيدن )1
  محافظت كردن )4  ي كردنيشناسا )3

 )41فحة ، ص1درس زبان انگليسي دهم، (

 صحيح است. 1گزينه  .50
دانم كه محصوالت مـا از هـر محصـول مشـابه گرانتـر       مي«ترجمه جمله:

د. اين به خاطر اين است كه ما بـراي كاالهايمـان از مـاده خـام بـا      هستن
  »كنيم. كيفيت باال استفاده مي

  ) جزء2  ) ماده1
  ) سياره4  ) عنصر3

 )64فحة ، ص2، درس زبان انگليسي دهم(

  صحيح است. 3گزينه  .51
و  قيعالدر مورد  نياز والد ديكن ي، سعآموزان مالقات با دانشقبل از ترجمه: 

  .ديگفتگو داشته باش يبرا يزيتا چ ديشان سؤال كناننوجوان يها تيفعال
  ها ) مجموعه2  ها ي) شگفت1
  ها نشي) آفر4  ها ) عالقه3

  )45(زبان انگليسي دهم، صفحة 
  صحيح است. 4 گزينه .52

 يكوچـك اسـت كـه دارا    سـه يك كيقرمز  يها گلبول ترجمه: در نهايت
  بدن است. دور ژنيحمل اكس يبرا ييها مولكول

  ها ) برنامه2  ) نكات 1
  ها ) سلول4  ) پالسما3

  )48(زبان انگليسي دهم، صفحة 
 ترجمه متن:

هاي تغييرات آب و هوا به طور مستقيم به ميزان گـرم شـدن    بسياري از ويژگي
كنند اغلب با ميانگين جهاني بسيار  زمين بستگي دارد، اما آنچه مردم تجربه مي

 انسانها برديم، پي طبيعت كنترل در خود قدرت به ما كه زماني از متفاوت است.
 حاضـر  حال در هوا آلودگي و جهاني گرمايش. رساندند آسيب زيست محيطبه 

 را خـود  تعهد كه هستند جهان سراسر در ها روزنامه و تلويزيون در مكرر عناوين
 كمي اقدامات حال، اين با. كند مي يادآوري ما به زيست محيط از حفاظت براي
 حـد  ايـن  تا مردم كه دارد وجود داليلي و شود مي انجام واحد سطح در واقع در
 زيسـت  مشـكالت  مـردم  از بسـياري  كـه  است اين دليل يك. هستند تفاوت بي

 زيسـت  گزارشـات . گيرنـد  مـي  نظر در آينده در نگراني يك عنوان به را محيطي
 يا 100 انرژي كمبود يا اقليم تغيير جدي پيامدهاي مورد در را ما اغلب محيطي

كـه   كنند مي احساس مردم از بسياري نتيجه در. دهد مي هشدار بعد سال 200
 بهتر ترافيك و مسكن كمبود مانند فوري مشكالت حل براي زمان و پول صرف

  . شود، است مي بيني پيش آينده در كه اي فاجعه از پيشگيري از
  صحيح است. 2گزينه  .53

  طبيعت) 2  ملت، كشور) 1
  انرژي) 4  كشور) 3

  )19(زبان انگليسي دهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .54

 3گزينـه  با توجه به معنـي جملـه   فرم درست قرارگيري لغات و  توضيح:
  صحيح است.

  صحيح است. 3گزينه  .55
  محافظت كردن) 2  به شمار آوردن) 1
   اهدا كردن) 4  گرفتن نظر در) 3

  )17(زبان انگليسي دهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .56

  باشد. مي 2قرارگيري لغات در اين جمله گزينه توضيح: فرم درست 
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  ترجمه متن:
كننـد.   گويد كمبود وجود دارد، آنها مبالغه نمـي  كه صليب سرخ مي وقتي

گويند كه، تقريباً، يـك   ها دارند مي دانم كه آن حال من از روي تجربه مي
جايي پدري هست كه منتظر اهداء اسـت كـه زنـدگي پسـرش را نجـات      

  كند، به اين معني است  خواهد داد. وقتي صليب سرخ تقاضاي كمك مي
كند. اينها چيزهايي هستند كه  ديدي دارد براي معجزه دعا ميكه پدر ج

  توانيم از آنها بگذريم. ما نمي
تواننـد موفـق    هاي مراقبت سالمتي بدون ابـزار و ملزومـات نمـي    اي حرفه

آن از اهـداء كننـدگان    –آيـد   شوند. خون از كارخانه خيالي طبـي نمـي  
نيم بـراي مراقبـت و   تـوا  آيد. ما بايد همه آنچه را كـه مـي   سخاوتمند مي

نجات زندگي انسان انجام دهيم زيرا كه يك روزي ممكن است خودمـان  
  را در حال دعا براي اهداء كننده دريابيم.

  صحيح است. 2گزينه  .57
توانـد نيـاز بـراي اهـداء      بهترين عنوان براي اين متن مي« ترجمه جمله:

  »خون باشد.
  ها: بررسي ساير گزينه

  ) نقش صليب سرخ1
  متخصصان مراقبت هاي بهداشتي) 3
  گان سخاوتمند ) اهداء كننده4

  صحيح است. 3گزينه  .58
  »هدف نويسنده از نوشتن اين متن چيست؟« ترجمه جمله:

  »تا مردم را متقاعد كند خون اهداء كنند.«
  ها: بررسي گزينه

  ) از صليب سرخ بخواهند تا براي نيازمندان خون تهيه كند.1
  د خون تأسيس شود.) تا كارخانه براي تولي2
  ) از پدرها بخواهد براي معجزه دعا كنند.4

  صحيح است. 1گزينه  .59
كند بـه   ضمير زيرخط كشيده شده در خط دوم اشاره مي«ترجمه جمله: 

  »كنند. افرادي كه در صليب سرخ كار مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي مراقبت بهداشتي اي  ) حرفه2
  ) پدراني كه منتظر اهداء هستند3
  هاي خيالي طبي كارخانه )4

  صحيح است. 4گزينه  .60
  »منظور نويسنده از ابزار و ملزومات مناسب چيست؟«ترجمه جمله:

  »كنند. كند به خوني كه مردم اهداء مي او اشاره مي«
  ها: بررسي ساير گزينه

  هاي بهداشتي ) متخصصان مراقبت1
  ) صليب سرخ2
  ) پسراني كه نيازمند خون هستند.3

  رياضي و آمار
  صحيح است. 4گزينه  .61

  
  
  

4اگر محيط مربع 4باشد طول يك ضلع آن 10 10 خواهد  104
  بود.

  با توجه به شكل و با استفاده از قانون فيثاغورث داريم:

    x x    
2 2 2 210 10 10 10  

x x x      220 20 4 5 2 5 
  )12، صفحة 1، درس 1رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است 1گزينه  .62
bهاي معادله درجه دو از رابطه مجموع ريشه

a
 آيد: دست مي به  

( )b
a

   
9 91  

  )32، صفحة 2، درس 1رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 4گزينه  .63
,از رابطــه 2هــاي معادلــه درجــه  پاســخ

bx a
  1 2 دســت  بــه 2

  آيند. وقتي ريشه مضاعف باشد مقدار دلتا صفر است. مي

bxبنابراين مقدار ريشه برابر است با:                               a
 2  

xبا توجه به معادله x k  27 6 برابر  aو مقدار -6برابر  bمقدار 0
  نيست): kاست (نيازي به پيدا كردن 7

( )bx xa ( )
    
6 3

2 2 7 7  

  )22، صفحة 2، درس 1رياضي دهم، فصل (
  صحيح است.  2گزينه  .64

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


2 1 4 2 1 6 2 42 6  

x x x x x x x x          2 2 2 22 13 6 2 8 2 13 6 2 8 0

x x      65 6 0 5  

 x  6
  كند و قابل قبول است. مخرج كسرها را صفر نمي 5

  )35، صفحة 3، درس 1رياضي و آمار دهم، فصل (
  صحيح است. 3گزينه  .65

  كنيم. با توجه به شكل هر كدام از نقاط را بررسي مي
fبه خطوط , k ,d .توجه كنيد 

  
  
  
  
  
  

فقط از يك نقطـه عبـور كـرده بنـابراين در ايـن نقطـه مشـكلي         dخط
شود و در عمل اين  نداريم. (توجه كنيد تابع در نقطه تو خالي تعريف نمي

  نقطه را نبايد در نظر بگيريد).
dتـا از نقـاط   2نقطه قطع كرده، پـس بايـد    3تابع را در  kخط ,c ,b 

  حذف شوند تا رابطه مربوط به يك تابع باشد.
بايـد   eو fنقطه قطع كرده. پس يكي از نقـاط  2نيز تابع را در  fخط

  شوند تا رابطه مربوط به يك تابع شود.حذف 
  نقطه حذف شوند. 3در مجموع بايد 

  )46، صفحة 1، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (
  صحيح است. 1گزينه  .66

  كنيم: ابتدا برد تابع را حساب مي
f (x) x x  2 1  
x f ( ) ( ) ( )            21 1 1 1 1 1 1 1 1  
x f ( ) ( ) ( )     20 0 0 0 1 1  
x f ( ) ( ) ( )        23 3 3 3 1 9 3 1 13  

برد اين تابع مجموعة R , 1 ضـرب اعضـاي ايـن     است كه حاصـل  13
مجموعه برابر با 13 1   ، است.13

  )51، صفحة 2، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (
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  صحيح است. 1گزينه  .67
بايـد مثـل    اگر بنا باشد خطي از ناحيه دوم محورهاي مختصـات نگـذرد  

 هاي رسم شده باشد: خط

  
ها، اوالً شيب مثبت اسـت، ثانيـاً عـرض از مبـدأ منفـي       در تمام اين خط

ــط  ــه خ ــت. در معادل yاس mx m   2  ــيب ــت » m«ش اس
m  بنابراين: m   0 0  

m«از طرفي عرض از مبدأ     است:» 2
m m    2 0 2  

mبنابراين بايد  2 .باشد تا هر دو شرط برقرار باشد  
  )59، صفحة 3، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 2گزينه  .68
با توجه به نقاط برخورد نمودار و محورهاي مختصات، دو نقطه از نموار را 

)داريم:  , ) , ( , )0 1 2 تـابع خطـي را    ضـابطة . به كمك ايـن دو نقطـه   0
  آوريم: دست مي به

y ym m mx x ( )
     
  
2 1

2 1

1 0 1
0 2 2  

دست آوردن عرض از مبدأ نيازي به محاسـبه نيسـت.    توجه كنيد براي به
را در نقطه با عرض يك قطع كرده پس عرض از مبـدأ   yزيرا خط محور

fصـورت  است. بنابراين ضابطه بـه  برابر عدد يك (x) x 1 اسـت.   12
fاكنون (   آوريم: دست مي را به 3(

xf (x) x f ( ) ( )    31 11 3 3 12 2  

f ( )   3 53 12 2  
  )61، صفحة 3، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 3گزينه  .69
xازاي تابع گويا به  ريشه مخرج  2تعريف نشده است. بنابراين 2
xازاي است و به    مخرج كسر صفر است: 2

x x a   22 2 0  

  a a    
22 2 0 1  

yها از طرفي در محل برخورد با محور عرض  2  است، بنابراين نمودار
)تابع از نقطه , )0   گذرد. اين نقطه بايد در ضابطه تابع صدق كند: مي 2

x b
y ( )
         2
0 2 02
2 0 2 1

  

b 4  
a b  3  

  )34، صفحة 3، درس 1رياضي و آمار دهم، فصل (
  صحيح است. 3گزينه  .70

اي نشان دهنـده يـك تـابع اسـت كـه خـط عمـودي         دار تابع در بازهنمو
حداكثر در يك نقطه نمودار را قطع كند. در غير اين صورت تابع نيسـت.  

]يعني در بازه , ]1   نمودار تابع نيست.  0
  )46، صفحة 1، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 3گزينه  .71

f ( ) ( ) ( )       21 1 1 1 52 12 2 2 4 4  

   f | |
0

21 2 1 2 2 2 2


    


  
 1 22 2  2 2 2  1  

 f f ( )       1 5 11 2 12 4 4  
  )57، صفحة 3، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 1گزينه  .72
)ها:  مختصات محل برخورد عرض , )0 1  

)ها:  مختصات محل برخورد با محور طول , )1 0  
)Bمعادله خط گذرنـده از نقـاط   , ),A( , )1 0 0 دسـت   از رابطـه زيـر بـه    1

  آيد: مي
A B A

A B A

y y y y
x x x x
 


 

  

y y xx
    
  
1 0 1 10 1 0  

  )59، صفحة 3، درس 2رياضي و آمار دهم،فصل (
  صحيح است. 2گزينه  .73

  با توجه به تعريف شيب داريم:
f (a) f (b)m a b





  

  در تابع خط شيب مقدار ثابتي دارد بنابراين:
f ( ) f ( )m 

 

2 0 3
2 0 2  

f  از طرفي: ( ) f ( )m 
 


4 2 3
4 2 2 

f  بنابراين:  ( ) f ( ) 4 2 3  
  )51، صفحة2، درس 2رياضي و آمار دهم، فصل (

  صحيح است. 2گزينه  .74
  زير است:رابطه زوج مرتبي تابع به شكل 

 ( , ) , ( , ) , ( , x) , ( , x) , ( , x)  1 2 2 2 2 3 4  
)دو زوج مرتب , x)2 و( , )2 مؤلفـه اول برابـر دارنـد، پـس بايـد       2

xمؤلفه دوم برابر داشته باشند:   2  
  )45، صفحة 1، درس 2رياضي و آمار دهم،فصل (

  صحيح است. 2گزينه  .75
xصورت به و ي با دو ريشها معادله Sx P  2   شود. نوشته مي 0

S ( ) ( )       1 2 1 2 2  
P ( )( )        1 2 1 2 1 2 1  
x x  2 2 1 0  

  )19، صفحة 2، درس 1رياضي و آمار دهم، فصل (
  اقتصاد

  صحيح است. 3گزينه  .76
، امنيـت خريـد و فـروش و    تعريف و اجراي حقوق مالكيـت الف) دولت با 

  بخشد. مبادالت را بهبود مي
تواند ايـن   بسيار باارزش هستند، ولي هيچ كس نمي كاالهاي عموميب) 

  امكانات را فقط براي خودش داشته باشد.
  )58و  57هاي  ، صفحه6اقتصاد دهم، درس (
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 گذارهميزان سرماية سرماي
 كل سرماية اولية بنگاه

  عروسك سخنگو

 ماشين كنترلي

  عروسك سخنگو

 ماشين كنترلي
  عروسك سخنگو

 ن كنترليماشي

  صحيح است. 4گزينه  .77

 100گذار = سهم هر سرمايه  
  

,
,

 
21 000 100 %7
300 000

  

شـوند و بـه    هاي اعضا تشكيل مـي  ها: با هدف تأمين نيازمندي ب) تعاوني
  كنند. بهبود وضعيت اقتصادي آنها كمك مي

، منافع مالياتي است زيـرا در  شخصيكسب و كار هاي  ج) از جمله مزيت
  شود. اين كسب و كار فقط يك بار ماليات بر درآمد پرداخت مي

  )19و  16، 15 هاي صفحه ،2درس اقتصاد دهم، (
  صحيح است. 3گزينه  .78

  99ــ سود دريافتي در سال 
  000,000,350,1×  2=  000,000,700,2 → تومان

  ها: هزينه
  هزينة فرصت=  هزينة پنهانــــ 

)تومان  →  , , ) , ,
2 330000000 220000000
3

  

  هاي آشكار ــــ هزينه
  ماه  كارگر  نساالنة كارگراــــــ حقوق 

,تومان  → , , ,  10 12 2 000000 240 000000  
  آالت فرسوده ماشين هزينة جايگزينيـــــ 

)تومان  → , , ) , ,
70 240000000 118 000 000

100
  

  هاي آشكار  مجموع هزينه
, , , , , , , ,  240000000 168 000000 400000000 330000000  

,تومان  → , ,1 138 000000  
  درآمد = سود (يا زيان) –هاي آشكار)  هاي پنهان + هزينه (هزينه

, , ,
( , , , , , ) 

1 358 000000
1 138 000 000 220 000 ,درآمد 000 , , 2 700000000  

  

, تومان →درآمد  , , 1 358 000 ,درآمد  000 , , 2 700 000 000  
توليدشده كافي است درآمد را تقسيم بـر   ــ براي پيدا كردن تعداد واحد

  شده بدست آيد. قيمت كاال كنيم تا تعداد محصول توليد و فروخته

, →واحد كاال  , , ,
,


4 058 000 000 20 290

200 000
  

  )26و  8هاي  ، صفحه3و  1اقتصاد دهم، دروس (
  صحيح است. 2گزينه  .79

با فرض توليد هر دو كاال                  » E«نقطة الف) در 
230
860

  نقطة  

) اسـت، امـا   910بيشترين ميزان توليد ماشـين كنترلـي (  » A«نقطة در 
شود ولي در صورت سؤال فـرض توليـد هـر دو     هيچ عروسكي توليد نمي

  كاال آمده است.

با مختصـات                   » E«نقطة ب) با حركت از 
230
860

» E«نقطـة   

بـا مختصـات                      » D«نقطة به 
310
820

در ازاي » D«نقطـة  « 

) بيشتر از توليد 310-230عروسك سخنگوي بيشتر ( 80دست آوردن  به
ايـم. پـس    پوشي كـرده  ) چشم860-820عدد ماشين كنترلي بيشتر ( 40

  عدد ماشين كنترلي است. 40ما معادل  هزينة فرصت
  

  
  
  
  
  
  

است كه اقتصاد  دهندة اين نشان، مركز امكانات توليدج) هر نقطه در زير 
از بيشترين منابعش استفاده نكرده است، زيرا حداقل تعـداد بيشـتري از   

توانست توليد كند، بدون اينكه توليد كاالهاي ديگـر كـاهش    يك كاال مي
  يافته يا حذف گردند.
امكان توليد شـركت بـا منـابع     دهندة حداكثر نشاند) مرز امكانات توليد 

  موجود است.
  )40و  38، 36هاي  صفحه، 4اقتصاد دهم، درس (

  صحيح است. 1گزينه  .80
اسـت يعنـي    تعادلي نقطةعرضه برابر با تقاضا است و » C« نقطةالف) در 

  نه كمبودي در اين نقطه وجود دارد و نه مازادي.
)به علت باال بـودن قيمـت   Aنقطة ( نقطة تعادلب) در نقاط مثلث باالي 

كننـدگان   قيمـت مصـرف   مازاد عرضه و كمبود تقاضا داريم چون در ايـن 
  دهد. حاضر به خريد نيستند، پس فزوني عرضه بر تقاضا رخ مي

علت پـايين بـودن قيمـت مقـدار      به )Bنقطة (  نقطة تعادلج) در پايين 
بـا افـزايش   براي توليد كم است پـس   انگيزة توليدكنندگانتقاضا زياد و 

د تقاضا رويم و از كمبود عرضه و مازا مي پيشنقطةتعادل به سمت  قيمت
  رويم. عرضه و تقاضا مي نقطة برابريبه 

  هاي مبادله درواقع بر نحوه تخصيص منابع اثرگذار است. د) هزينه
  )53و  51هاي  ، صفحه5اقتصاد دهم، درس (

  صحيح است. 4گزينه  .81
  ترين نوع ماليات بر دارايي، ماليات بر ارث است. الف) مهم

شود.  شهرداري ماليات تلقي ميهاي  ب) انواع عوارض درج شده در قبض
كنـد، وجـوهي ماننـد عـوارض      شهرداري در مقابل خدماتي كه ارائه مـي 

كنـد؛ پـس دفـع     خودرو يا عوارض نوسازي و دفع پسـماند دريافـت مـي   
  پسماند جزء عوارض خدماتي است.

ماليـات  ج) ماليات بر درآمد اتفـاقي جـزء ماليـات بـر درآمـد و از انـواع       
  است. مستقيم
در  نمونـة آن ات بر مصرف، انواع بسيار زيادي دارد كـه بـارزترين   د) مالي

  ايران، ماليات بر مشروبات غيرالكلي ماشيني و ماليات بر دخانيات است.
  )63تا  61هاي  ، صفحه6درس  اقتصاد دهم،(

  صحيح است. 1گزينه  .82
الف) در نظام ماركسيستي، نيروي حيات اقتصـادي، ناشـي از كـار مولـد     

اي هستند كه حق دارند سـازوكارهاي   ، كارگران تنها طبقهرو است از اين
  حاكم بر ميدان بازي اقتصاد را به اختيار و آگاهي خودشان تعيين كنند.

گيرد،  ب) در نظام اقتصادي اسالم آنچه مبناي تعامالت اقتصادي قرار مي
توان نظام اقتصـاد اسـالمي را    رو مي عدالت و توازن اجتماعي است از اين

  بنيان ناميد. قتصادي عدالتنظام ا
ها در نظام فكري كاپيتاليسم، آدام اسميت،  ترين چهره ج) يكي از شاخص

  تبار قرن هجدهم است. اقتصاددان اسكاتلندي
  )80و  79هاي  ه، صفح7 درس اقتصاد دهم، (

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  . پاسخنامه انساني 2. آزمون  دهم (دوره دوم متوسطه) هيپا       

 
7 

  صحيح است. 3گزينه  .83
  انداز درآمد با كسر پس

  انداز            درآمد پس
,تومان  , , , , 2 700000 800000 1 900000  
,درآمد با كسر هزينه:     تومان  , , , , 1 900 000 300000 1 600000  

  ها بررسي گزينه
  : كمتر از بودجه خود خرج كرده است 1گزينه 

  خوراك          پوشاك
) تومان , ) ( , ) , , , , ,     4 250 000 2 200 000 1 000 000 400 000 1 400 000  

  اش خرج كرده است : بيشتر از بودجه2گزينه 
  خوراك          پوشاك

)تومان  , ) ( , ) , , , , , ,     5 250 000 6 200 000 1 250 000 1 200 000 2 450 000  
اش صـرف خريـد خـوراك و پوشـاك بـا اولويـت در          : كل بودجه3گزينه 

  خريد پوشاك كرده است.
  خوراك           پوشاك

) تومان , ) ( , ) , , , , ,     4 250 000 3 200 000 1 000 000 600 000 1 600 000  
  انداز و هزينه خرج كرده است. : مطابق درآمد ماهانه منهاي پس4گزينه 

  خوراك          پوشاك
)تومان , ) ( , ) , , , , ,     2 250 000 11 200 000 500 000 2 200 000 2 700 000  

  )28، صفحة 3اقتصاد دهم، درس (
  صحيح است. 4گزينه  .84

كند  كمتري توليد مي هزينة فرصتقهوه را با » A«الف) از آنجاكه كشور 
  در توليد قهوه مزيت نسبي دارد.» A«پس كشور 

خودرو » B«ب) با فرض ثابت بودن شرايط و اشتغال كامل نيروي كار كشور 
  در توليد خودرو مزيت مطلق دارد.» B«كند پس كشور  بيشتري توليد مي

  )71و  70هاي  ، صفحه7درس  اقتصاد دهم،(
  صحيح است. 3گزينه  .85

  ) درآمد 1  الف) عوامل اثرگذار بر تعداد خريد و تقاضا
  ) موقعيت كاال2  
  ) سليقه3  
  ) انتظارات4  
  ) قيمت ديگر كاالها5  

  زء اين عوامل نيستند.هر دو  ج 3و  1 گزينة
يابد، منحني تقاضا براي يك كاالي نرمال بـه   ب) وقتي درآمد افزايش مي

  شود. سمت راست ـ باال منتقل مي

  
  كنند. برگزار مي مناقصهج) خريداران عمده كاال و خدمات 

  )52و  49هاي  صفحه، 5اقتصاد دهم، درس (
  علوم و فنون ادبي

  صحيح است. 1گزينه  .86
  شاد است و با محتواي شعر همسويي ندارد. وزن عروضي آن

  ها: بررسي ساير گزينه
كنـد و بـا محتـواي شـعر همسـويي       اين شعر شور و هيجان ايجاد مي )2

  دارد.
  آور همخواني دارد. در اين بيت هم سخن با وزن نشاط )3
  وزن و آهنگ كوبنده با محتواي شعر هماهنگي دارد.) 4

  )24(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  .است صحيح 4ه گزين .87
  شعر حماسي هستند. وزن و آهنگ كوبنده دارند. گزينة ديگرسه 

  )21(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .88

در غنـاي  » الـف «و صـامت  » ج» «خ«در بيت يك و دو و سه تكرار مصـوت  
  نوازي آن كمك كرده است. موسيقي اين دو بيت تأثيرگذار بوده و به گوش

  بر موسيقي بيت افزوده است.» س«و » ف«تكرار صامت  3گزينه در 
  )22(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 4گزينه  .89
كه پيش  4اين موارد براي خوانش شعر همگي درست هستند، به جز گزينه 

  از خوانش بايد نگاهي كلي به متن بيندازيم و لحن و آهنگ را كشف كنيم.
  )12صفحة  (علوم و فنون ادبي دهم،

  صحيح است. 4گزينه  .90
ند از: خوانش، شناسايي و استخراج نكـات زبـاني،   ا گانه عبارت مراحل پنج

شناسايي و استخراج نكـات ادبـي، شناسـايي و اسـتخراج نكـات فكـري،       
  .گيري و تعيين نوع نتيجه

  )13(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .91

آرايـي   واج 4گزينـة  تكرار شده است. در سه بار » سر«در اين گزينه واژه 
  آرايي. نه واژه ،داريم

  )27(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  استصحيح  2گزينه  .92

 دورة اشكانياندر  وهاي رايج فارس ميانه بود  زبان پارتي و پهلوي از زبان
  و ساسانيان زبان رسمي بود.

  صحيح است. 4گزينه  .93
  ي رواج يافت و رونق گرفت.در عهد ساماني نثر هم مانند شعر پارس

  )43(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  .استصحيح  1گزينه  .94

  . بلعمي و محمد طبري از نثرنويسان بودند.4و  3و  2 هاي در گزينه
  )42(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .95
دولتـي   مكاتبة مقاماتزبان دري، زبان درباري ساسانيان، زبان محاوره و 

  بود و نخستين صورت زبان فارسي در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود.
  )40(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 2گزينه  .96
ترجمـة  اصل پارتي دارند. از كليله و دمنه و هزار و يـك شـب    هر دو اثر

  و فارسي در دست است. عربي
  )40(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  است.صحيح  3گزينه  .97
ناصرخسرو و كسايي مـروزي شـعر انـدرزي (تعليمـي) را تمـام و كمـال       

  سرودند و ادامه دادند و فردوسي شعر حماسي را به اوج رساند.
  )43(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .98
را با شكست سامانيان در  سلسلة غزنويانسبكتكين و پسرش محمود كه 

براي ماندگاري حكومت نوپاي خود مجبور  ،شهر غزنه تشكيل داده بودند
  زبان فارسي را رواج دهند.تا شدند 

  )40(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 4گزينه  .99

ترين دوره تمـدن اسـالمي ايـران     قرن پنجم مهم نيمة اولقرن چهارم و 
  بوده است.

  )41(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .100

انـد و   به هم پيوسته» ِ -«صرع اول با تكرار مصوت كوتاه تمامي كلمات م
  تكرار اين مصوت به موسيقي بيت افزوده است.

  )27(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
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  صحيح است. 2گزينه  .101
تـرين   وزن مهـم  از آن ترين عامل پيدايش شعر عاطفه است و بعد اساسي

  عامل است.
  )22(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .102
  ) ح ُ د ا (چهار واج)2) خ ا ه َ ر (پنج واج گزينه 1
  ) خ ُ ر ش ي د (شش واج)4) پـ َ ر َ ن د ِ (هفت واج) گزينه 3

  )47(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .103

) سر (صامت + مصوت كوتاه + صامت) سير (صـامت + مصـوت بلنـد +    1
  صامت)

  مصوت بلند + صامت)) مار و مور: (صامت + 2
شود) (صامت + مصوت كوتاه + صـامت) گُفـت:    ) خورد: خُرد (تلفظ مي3

  (صامت + مصوت كوتاه + صامت + صامت)
  ) پر (صامت + مصوت كوتاه + صامت) آب: (مصوت بلند + صامت)4

  )28(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .104

ــاسِ - -) (خــاهش U-(ر وان:  ــدر: پِ در: U–خِ ر د ) (-U) (ك ) U-) (پِ
  )U-) (بال: ب ال -U) (كُهنه: كُه نِ - -(كاشف: كاشف: 

  )48(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  استصحيح  1گزينه  .105

كه تعداد و ترتيب هجاها در هـر دو مصـرع يكـي اسـت و      با توجه به اين
 ة يـك گزينـ  ،گيرنـد  ها در مقابل هـم قـرار مـي    هجاهاي كوتاه و بلند آن

  درست است.
  )49(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

  صحيح است. 3گزينه  .106
الگو با هجـاي كوتـاه    كه ، در حاليشود اين گزينه با هجاي بلند شروع مي

  .بلند هستند ي آنشروع شده و ديگر هجاها
  )49(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 

1 (  
  دا  ون دا ّخ
U - -  -  

  

م شرو  را ب  
-- -  - 

  

ن  دا گّر ز  
  

  

  

2 (  
ح ِي  /  هو  آ كَس كرا شي و 
U- -  -  U - - - 

  

 رد گي مي ِن  /  تَر  خَش زين اَ
U - -  -  U - - - 

 

3 (  
  حا  بد  ت جف
-U  -  -  

  

  حا  خُش ُن ال
- U  -  -  

  

  دم  ش الن
- U  -  

4 (  
ر ِب    گَه  گَه را مياد دي د 
U - -  -    U - - - 

  

  كّن مي 
U - -  

  صحيح است. 1گزينه  .107
  متوازن  :وزن هستند ) محجوب و معذور فقط هم1
  مطرف :واج پاياني يكسان دارند و وزن مشترك ندارند 2
  متوازن :) فقط در وزن اشتراك دارند3
  ) در واج پاياني و وزن و سجع متوازي است.4

  )53(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 3گزينه  .108

  پايد و نشايدسجع متوازي: ن )1
  ) سجع متوازي: نشستي و ببستي2
  ) سجع مطرف: بيازارد و بيارد3
  ) سجع متوازي: ببرد و بخورد4

  )53(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 2گزينه  .109

  زاينده و پاينده سجع دارند. ) 1
دو عبـارت يـا جملـه     پايـاني چون كلمـات   ،صالح و طالح سجع ندارد )2

  .نيستند
  نشيند و نبيند: سجع دارد.  )3
  ترازوست و بازوست سجع دارند. )4

  )53(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  صحيح است. 1گزينه  .110

شود كه ارزش موسيقيايي آن بيشتر  در اين گزينه سجع متوازي ديده مي
  بين: جواز و جهاز و امان و عيان ؛است

  بين پاك و صاف سجع متوازن وجود دارد.) 2
  و خال سجع متوازن وجود دارد. بين خار )3
  رند و بيازارند سجع مطرف وجود دارد.) بين آ4

 )53(علوم و فنون ادبي دهم، صفحة 
  تاريخ
  صحيح است. 4گزينه  .111

 -2انتخاب موضـوع؛   -1اند از:  مراحل پژوهش در  تاريخ به ترتيب عبارت
گـردآوري و تنظـيم    -4شناسايي منـابع؛   -3هاي تحقيق؛  تدوين پرسش

  هاي پژوهش. گزارش يافته -6تحليل و  تفسير اطالعات؛  -5اطالعات؛ 
مرحلـة  ، بـه سـراغ   »هاي تحقيـق  تدوين پرسش«مرحلة بنابراين، پس از 

  خواهيم رفت.» شناسايي منابع«
  )7و  6هاي  صفحه، 1، درس دهم تاريخ( 

  صحيح است. 2گزينه  .112
روز اضـافي   5شد و  روزه تقسيم مي 30ماه  12در تقويم مصري سال به 

شد. همچنين براي محاسـبه يـك چهـارم     به آخر ماه دوازدهم اضافه مي
افزودنـد و بـه قـولي     سال يك روز به سال مـي  4روز اضافي، در هر  شبانه

  گرفتند. كبيسه مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  خورشيدي ـ قمري بابلي است. دربارة تقويم) 1
  ني)اوستايي است (دوره ساسا دربارة تقويم) 4و  3

  )15و  13هاي  ، صفحه2، درس دهم تاريخ(
  صحيح است. 4گزينه  .113

شناسي عالوه بر آنكه ميراث فرهنگي بشر را كشـف و   به طور كلي باستان
تـري در مرمـت و نگهـداري ايـن ميـراث       معرفي كرده است، نقش مهـم 

  گرانبها دارد.
  ها: بررسي ساير گزينه

اشاره كنند، اما مسئله آن هاي درستي  ها به گزاره ممكن است ساير گزينه
شناسي را  باستان تر نقش مهماست كه آنچه صورت سؤال خواسته، يعني 

  پيدا كنيم.
  )28صفحة ، 3، درس دهم تاريخ(

  صحيح است. 1گزينه  .114
  هاي نادرست: شكل درست عبارت

شد، مگر آنكـه در   الف) هيچ شهروند رومي به منصب دولتي برگزيده نمي
  باشد.ده نبرد شركت كرده 

ج) در آتن فقط مردان بالغي كه از پدر و مادري آتني به دنيا آمده بودند، 
حق رأي داشتند. (زنان، بردگان و اتباع خارجي از حق مشاركت در امـور  

  سياسي محروم بودند.)
  )58و  54هاي  ، صفحه6، درس دهم تاريخ(
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  صحيح است. 4گزينه  .115
  يافت.در دوران سلسله هان، آيين بودا به چين راه 

  ها:  بررسي ساير گزينه
هوانگ تـي امپراتـور سلسـله     ها مربوط به دوران حكومت شي ساير گزينه

  اين است. چه
  )49و  47هاي  ، صفحه5، درس دهم (تاريخ

  صحيح است. 1گزينه  .116
برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه تأثير مهمـي  

  ان باستان داشته است.بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يون
  )4، صفحة 1(تاريخ دهم، درس 

  صحيح است. 3گزينه  .117
در زمان محمدشاه قاجار سر هنري راولينسون موفق به خواندن خط ميخـي  

هخامنشي در بيستون را ترجمه كرد. بـا خوانـده    نوشتة داريوش سنگشد و 
شناسـي در ايـران    هـاي باسـتان   به فعاليت عالقة اروپاييانشدن خط ميخي، 

هـاي   بيشتر شد. ايرانيان تا قبـل از رمزگشـايي خـط ميخـي و آغـاز كـاوش      
شناسي، آگاهي محدودي از تاريخ و تمدن باستاني خود داشتند. تا آن  باستان

هاي متعلق به دوران ساساني و  نامه خداي پاية ترجمةزمان مورخان ايراني بر 
  نوشتند. تاريخ ايران در عهد باستان را مي امة فردوسي،شاهنهاي  داستان

  )64و  62هاي  صفحه، 7، درس دهم تاريخ(
  صحيح است. 2گزينه  .118

نوشـته شـاپور يكـم دركعبـه زرتشـت در نقـش رسـتم كـه شـرح           سنگ
  كند. هاي اين پادشاه با روميان را بازگو مي جنگ

  ها: بررسي ساير گزينه
  هاست. نامه ) مربوط به خداي1
  مربوط به كتيبه بيستون است. )3
  هاي تخت جمشيد است. هاي گلي در كاوش ) مربوط به لوح4

  )68صفحة ، 7، درس دهم (تاريخ 
  صحيح است. 3گزينه  .119

جغرافيـايي خـود در جنـوب غربـي آسـيا، پـل        واسطة موقعيـت ايران به 
تـرين   ارتباطي شرق و غرب جهان باسـتان بـود. در عصـر باسـتان، مهـم     

ها و كشـورهاي بـزرگ را بـه يكـديگر      و دريايي كه تمدن هاي زميني راه
گذشـتند و خلـيج فـارس و دريـاي مكـران       كردند، از ايران مي متصل مي

نقش مهمي در برقراري ارتباط تجاري، سياسي، نظامي و فرهنگي ميـان  
ــرزمين ــت     س ــن موقعي ــتند. اي ــانِ آن روز داش ــك جه ــاي دور و نزدي ه

بـادالت فرهنگـي، هنـري و اقتصـادي در     جغرافيايي، ايران را به كانون م
ال و       جهانِ باستان تبديل كرده، موجب شده بـود كـه ايرانيـان نقـش فعـ
مؤثري در انتشار و گسترش فرهنگ و تمدن به عهده گيرند. كشور ما به 

ها و هجوم پياپي اقوام  دليل موقعيت جغرافيايي خود، در معرض مهاجرت
هـا   هـا و هجـوم   اين مهـاجرت  هاي خارجي قرار داشت. مختلف و حكومت

هـاي گونـاگون زنـدگي سياسـي، اجتمـاعي،       اي بر جنبـه  العاده تأثير فوق
  فكري، فرهنگي و اقتصادي ايرانيان در طول تاريخ گذشته است.

  )71صفحة ، 8، درس دهم تاريخ(
  صحيح است. 3گزينه  .120

الهـة  در اسناد حقوقي و قضايي ايالم، سـندها و تعهـدات بـا سـوگند بـه      
  شد. ضمانت مي ناروندي

  )78صفحة ، 8، درس دهم تاريخ(
  جغرافيا

  صحيح است. 1گزينه  .121
هـاي   هاي انساني در مكـان  جغرافياي اقتصادي به چگونگي معيشت گروه

پـردازد. مثـال: چگونـه منـابع      شان مـي  مختلف در رابطه با محيط زندگي
  گيري شهرهاي صنعتي تأثير دارد؟ معدني يك ناحيه در شكل

  )3، صفحة 1يا دهم، درس (جغراف
  صحيح است. 1گزينه  .122

ريزگردهـا بـه    دربـارة پديـدة  پاسخ احتمالي به سؤاالت كليدي جغرافيـا  
  ترتيب زير است:

  ها الف) چطور: قطع درختان، از بين رفتن درياچه
  ب) چه موقع: فصل گرم سال

  توجهي به تثبيت خاك ج) چه كسي: بي
  رهاي اخي د) چرا: تداوم خشكسالي در سال

  هـ) چه چيز: وجود ريزگردهاي بيش از حد مجاز در هوا
  و) كجا: غرب و جنوب غربي

  )8 ة، صفح2دهم، درس  (جغرافيا

  صحيح است. 4گزينه  .123
موقعيت رياضي (مطلق): محل دقيق هر پديده يا مكان، با توجه به طـول  

  و عرض جغرافيايي است.
هاي طبيعي يا  پديدهموقعيت نسبي: محل قرارگيري هر مكان، نسبت به 

  انساني پيرامون خود است.
با توجه به تعاريف موقعيت نسبي و موقعيت رياضي (مطلـق)، قرارگيـري   

هــا و  س، در ورودي و پنجـره تختـة كــال آمـوز بــه   محـل نشسـتن دانــش  
همچنين رديف سوم ستون وسط، بودن جايگاه او در كـالس بـه ترتيـب    

  لق) وي است.بيانگر موقعيت نسبي و موقعيت رياضي (مط
  )16و  14هاي  ، صفحه3دهم، درس  (جغرافيا

  صحيح است. 3گزينه  .124
  ها: بررسي ساير گزينه

  است. تنگة هرمزبيانگر خصوصيات  )1
  بيانگر خصوصيات درياي مكران (عمان) است. )2
  بيانگر خصوصيات درياي خزر است.) 4

  )19و  18، 17هاي  ، صفحه3دهم، درس  (جغرافيا
  ت.صحيح اس 2گزينه  .125

شناسي يعني دوران سنوزوييك  هاي ايران در دوران سوم زمين ناهمواري
  نر، شكل نهايي به خود گرفت.دورة كواترو در 

  )22 ة، صفح4دهم، درس  (جغرافيا
  صحيح است. 3گزينه  .126

  ها: بررسي ساير گزينه
  ) مربوط به دشت نهاوند در استان فارس است.1
  ) مربوط به دشت لوت است. 2
  دشت كرمانشاه و دشت ارژن در فارس است. ماهي ) مربوط به4

  )30 ة، صفح4دهم، درس  (جغرافيا
  صحيح است. 4گزينه  .127

  بجلگة ميناب:   تجلگة باهوكالالف: 
   جلگة مغاند:   بجلگة مياندوآج: 

  
  )31 ة، صفح4دهم، درس  (جغرافيا

  صحيح است. 3گزينه  .128
  ها: بررسي ساير گزينه

  موسمي است.) مربوط به توده هواي مرطوب 1
  ) مربوط به توده ه واي سوداني است.2
  ) مربوط به توده هواي سرد و خشك سيبري است.4

  )39 ة، صفح5دهم، درس  (جغرافيا
  صحيح است. 2گزينه  .129

در حالت عادي در اليه اوليه جو (تروپوسفر) با افـزايش ارتفـاع از سـطح    
هـواي مجـاور   رو، در شرايط عادي  يابد. از اين زمين دماي هوا كاهش مي

تواند  هاي بااليي است و به راحتي مي تر از اليه تر و سبك سطح زمين گرم
هاي سرد سال وضعيت  جا شود. اما در ماه به سمت باال صعود كند و جابه

  شود. برعكس مي
  )45 ة، صفح5(جغرافيا پايه دهم، درس 
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  صحيح است. 3گزينه  .130
  الف) دادن شكل گنبدي به بنا:گرم و خشك

  گيري از جهت آفتاب در ساختمان: كوهستاني ب) بهره
  هاي چوبي براي ساختمان: معتدل خزري ج) استفاده از پايه

  د) انطباق جهت ساختمان با نسيم ساحل و دريا: گرم و شرجي
  )45 ة، صفح5(جغرافيا دهم، درس 

  شناسي جامعه
  صحيح است. 4گزينه  .131

  ها: بررسي ساير گزينه
هستند؛ پس بايد يك فـرد كنشـگر    ) پيامدهاي ارادي، خودشان كنش1

  (يا خود كنشگر اوليه يا افراد ديگر) آن را اراده كنند.
  ) پيامدهاي طبيعي كنش قطعي هستند.2
  ) پيامدهاي غيرطبيعي (ارادي) احتمالي هستند.3

  )4و  3هاي  ، صفحه1درس ، دهم علوم اجتماعي(
  صحيح است. 3گزينه  .132

 ←ارهـاي اجتمـاعي   هـا و هنج  تحقـق ارزش  ←هـاي اجتمـاعي    كـنش 
از طريـق تعلـيم و    ←پـذيري و كنتـرل اجتمـاعي     ضروري شدن جامعه

عمل افراد  ←ها و هنجارها به افراد  تربيت، تشويق و تنبيه، انتقال ارزش
  ها و هنجارها تداوم و استمرار ارزش ←ها و هنجارها  براساس ارزش

  ها: بررسي ساير گزينه
  رعايت نشده است.ها روند و ترتيب  در ساير گزينه

  )14ة ، صفح2، درس دهم علوم اجتماعي(
  صحيح است. 1گزينه  .133

تأثيرات جهان اجتماعي بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعي بر  
  جهان اجتماعي.

  ها: بررسي ساير گزينه
) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعي بر 2

  جهان اجتماعي
هان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعي بر ) تأثير ج3

  جهان اجتماعي
) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان ماوراي طبيعي بر 4

  جهان اجتماعي
  )22صفحة ، 3، درس دهم علوم اجتماعي(

  صحيح است. 4گزينه  .134
  كالن و ذهني (ج) ←آزادي بيان 

  فردي (خرد) و عيني (ب) ←مطب پزشكي خانوادگي ما 
  خرد و ذهني (د) ←آموز از روز اول دانشگاه  تصور دانش

  كالن و عيني (الف) ←مجموع خودروهاي توليدي يكسال در سايپا 
  )28و  27هاي  صفحه، 4، درس دهم (علوم اجتماعي

  صحيح است. 1گزينه  .135
خطي همه جوامع مسير پيشـرفت يكسـاني را طـي     در نگاه طولي يا تك

كنند و برخي از آنها (بـه بيـان دوركـيم) مكـانيكي هسـتند و برخـي        مي
  ارگانيكي.

مسـير پيشـرفت جوامـع     دربـارة ها مربوط به ديدگاه عرضـي   ساير گزينه
  هستند.

  )39و  38هاي  ، صفحه5، درس دهم (علوم اجتماعي 
  صحيح است. 3گزينه  .136

  ها: بررسي گزينه
  ) درست ـ درست1
تـوان براسـاس    اي اجتماعي مختلف را مـي ه ) درست ـ نادرست (جهان 2

هايي كه به دنبـال   ها و محدوديت ها و نيز فرصت هاي آن ها و ارزش آرمان
  آورند ارزيابي كرد).. مي
  ) نادرست (انسان، كنشگري فعال است) ـ درست3
  ) درست ـ درست4

  )48تا  46هاي  ه، صفح6درس، دهم علوم اجتماعي(

  صحيح است. 3گزينه  .137
كنند تا از طريق تعليم و  ريزان فرهنگي هر جامعه همواره تالش مي برنامه

ها ورود آنهـا بـه قلمـرو واقعـي جهـان       تحقق بيشتر آرمان زمينةتربيت، 
  اجتماعي را فراهم كنند.

  )52صفحة ، 7درس ، دهم علوم اجتماعي(
  صحيح است. 4گزينه  .138

ن حركت كنيم توانيم در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جها ما مي
  يا در مسير حركت به سوي جهان اجتماعي جديدي گام برداريم.

  )43صفحة ، 6، درس دهم (علوم اجتماعي
  صحيح است. 2گزينه  .139

از جهان اجتماعي كه از نظـر  علمـي صـحيح و مطـابق بـا       هايي  ـ بخش
  فطرت انسان باشد، حق است.

واقعـي جهـان   كنند، قلمـرو   هايي كه مردم جامعه به آن عمل مي ـ ارزش
  سازد. اجتماعي را مي

ـ هر بخش از جهان اجتماعي كه به لحـاظ علمـي قابـل دفـاع نباشـد و      
  براساس خرافات شكل گرفته باشد، باطل است.

كنند و رعايت آن  داري مي هايي كه مردم يك جامعه از آن جانب ـ ارزش
 دانند اما در عمل ممكـن اسـت كـه برخـي از آنهـا را ناديـده       را الزم مي

  دهد. بگيرند، قلمرو جهان آرماني را شكل مي
  )56تا  53هاي  صفحه، 7درس ، دهم علوم اجتماعي(

  صحيح است. 3گزينه  .140
هاي حقيقـي، آنهـا را بـه قلمـرو      جوامع مختلف با ايمان به عقايدو ارزش

  كنند. آرماني خود وارد مي
عمـل  اگر جوامع حقايق را نشناسند و به آن ايمان نياورنـد و مطـابق آن   

نكنند يا اگر ايمان خود را نسـبت بـه حقـايق از دسـت بدهنـد، از حـق       
  دارند. گسسته و به سوي باطل گام برمي

حقايق از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمـاني و واقعـي تغييرپذيرنـد يعنـي     
  هاي اجتماعي امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد. براي جهان

  )57صفحة ، 7، درس دهم علوم اجتماعي(
  منطق
  صحيح است. 3گزينه  .141

  شود. كلي تصور و تصديق تقسيم مي حيطةدانش بشري به دو 
آنچه كـه   واقعيت داشتن يا نداشتن يك مفهوم به تصور مربوط است ولي 

در آن حكم و قضاوت وجود دارد و در آن اوصـافي را بـه چيـزي نسـبت     
  باشد. كنيم، تصديق مي دهيم يا از آن سلب و جدا مي مي

يـك تصـديق اسـت كـه     » اسب بالدار يك تصور غيرواقعي است«عبارت 
  توان در مورد صدق وكذب آن حكم كرد. مي

توان يك تصـور در ذهـن داشـت، نـه بيشـتر و       ها صرفاً مي از ساير گزينه
  توانند مورد حكم و قضاوت واقع شوند (قابليت صدق و كذب ندارند) نمي

  )7، صفحة 1(منطق دهم، درس 
  صحيح است. 1گزينه  .142

  علم اقسامي دارد:
تصور: در آن هيچگونه حكم و قضاوتي نداريم و بـه واقعـي بـودن يـا      -1

  كنيم. نبودن مفهوم نيز توجه نمي
دهـيم يـا از آن سـلب     تصديق: در آن چيزي را به مفهوم نسـبت مـي   -2

  شود. كنيم و به صورت كلي صدور حكم انجام مي مي
  بررسي عبارات:

يرا هيچ حكمي صادر نشده و تنها به يك پاساژ اشـاره  تصور است، ز الف) 
گفـت: پاسـاژ مهسـتان در نزديكـي      كرده است. (اگر تصديق بود بايد مي

  مركز سنجش آموزش مدارس برتر قرار دارد).
ب) تصور است، زيرا هيچ حكمي صادر نشده و تنها به يك واقعـه اشـاره   

بـداقبالي همـراه بـوده    كرده است. (آمدن عيدي كه از ابتدا با بيمـاري و  
  بخش نيست) است، لذت

ج) تصديق است، زيرا داراي حكـم و قضـاوت اسـت و سـخت بـودن بـه       
  سؤاالت نسبت داده شده.

  شوند. د) تصور است، زيرا جمالت پرسشي تصور محسوب مي
  شوند. ) تصور است، زيرا جمالت احساسي تصور محسوب ميه
جود دارد و سـكوت كـردن   تصديق است، زيرا در آن حكم و قضاوت و  و)

  به فرد نسبت داده شده است.
  )7 ة، صفح1درس ، دهم (منطق

www.konkur.in

forum.konkur.in



  . پاسخنامه انساني 2. آزمون  دهم (دوره دوم متوسطه) هيپا       

 
11 

  صحيح است. 3گزينه  .143
) اين نوع داللت كه مطابق با معناي اصلي لفظ است، داللت 3( گزينةدر 

  مطابقي است و مراد از مدرسه، معناي كامل لفظ است.
) يعني جـاي  2( گزينة)، يعني كاري را درست انجام ندادن، 1( گزينةدر 

) سر ساعت آمدن يعني سر 4( گزينةكمال را نتوان گرفتن.   افراد صاحب
داللت لفظ بـر  «ها  باشد. در همگي اين گزينه وقت و به موقع رسيدن مي

كند و خود معناي لفـظ يـا بخشـي از     يك شيء داللت مي زوملبر » معنا
  معناي لفظ را در بر ندارد، بنابراين داللت التزامي است.

  )14صفحة ، 2، درس دهم منطق( 
  صحيح است. 4گزينه  .144

مفاهيم كلي برخالف مفاهيم جزئي قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را 
دارند، خواه اين موارد از موارد واقعي خارجي باشـد يـا از مـوارد فرضـي.     

  ذهن، مصاديق متعدد وجود نداشته باشد. اندازةالبته در خارج، شايد به 
كننـد، مصـداق    به اشياء يا افرادي كه تصورات و مفاهيم بر آنها صدق مي

  )1 گزينةشود. (رد  گفته مي
شود و  آيد، مفهوم گفته مي به معناي كلماتي كه به فهم و ادراك ما درمي

  )2 گزينةصرفاً يك امر ذهني است. (رد 
اي آنچه كه باعث تفاوت ميان دو مفهوم جزئي و كلي است، اين است كـه بـر  

كه مفهوم  هاي متعدد در نظر گرفت، درحالي توان مصداق يك مفهوم كلي مي
  )3 گزينةجزئي قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را ندارد. (رد 

  )20و  19هاي  صفحه، 3، درس دهم (منطق
  صحيح است. 3گزينه  .145

  رابطه ميان ايراني و آسيايي عموم و خصوص مطلق است.
  ها: بررسي گزينه

هـاي   اه و دانشگاه شهيد بهشتي، هيچ نسبتي ندارند زيرا نسبتدانشگ -1
چهارگانه مخصوص مفاهيم كلي است؛ اما دانشـگاه شـهيد بهشـتي يـك     

  مفهوم جزئي است.
  نسبت ميان انسان و حيوان ناطق تساوي است. -2
  نسبت ميان غذا و خوردني عموم و خصوص مطلق است. -3
  عموم و خصوص من وجه است.نسبت ميان پولدار و تحصيل كرده،  -4

  )23و  22و  21هاي  ، صفحه3درس ، دهم (منطق
  صحيح است. 2گزينه  .146

  نكته: براي تعريف صحيح يك مفهوم چند شرط وجود دارد كه عبارتند از:
  جامع بودن -2  واضح بودن  -1
  دوري نبودن -4  مانع بودن  -3

وجود دارد، شرايط تعريف  همة ،در تعريف خفاش به پستاندار پروازكننده
هم واضح است و هم تعريف دوري نيست. همچنين تعريف جامع و مـانع  

  كند خفاش است. است زيرا تنها پستانداري كه پرواز مي
  ها: تشريح ساير گزينه

) تعريف مانع نيست و شامل حيوانـاتي مثـل اسـب، گوسـفند و سـاير      1
  گردد. خواران چهارپا مي علف

توان به نامـه و غيـره    ارتباطي ديگر مي) تعريف مانع نيست و از وسايل 3
  اشاره كرد.

ها شاعر نيستند و مفهـوم شـاعر    انسان همة) تعريف جامع نيست، زيرا 4
  ها نيست. انسانهمة  جامع

  )35و  34هاي  ه، صفح4، درسدهم منطق( 
  صحيح است. 4گزينه  .147

شـان، بـه دو گـروه      ها براساس قطعي يا احتمـالي بـودن نتيجـه    استدالل
  شوند. و استقرايي تقسيم ميقياسي 
هاي قياسي: نتيجه قطعي دارند و مقـدمات بالضـروره از نتيجـه     استدالل

  كنند. حمايت قطعي مي
هاي استقرايي: نتيجه احتمالي دارند و مقدمات از نتيجه حمايت  استدالل

  كنند. نسبي مي
  )41 ة، صفح5درس ، دهم (منطق

  صحيح است. 2گزينه  .148
از آنجــا كــه در اســتدالل اســتقرايي مقــدمات از نتيجــه حمايــت نســبي 

توانـد قطعـي و يقينـي باشـد و همـواره       اسـتدالل نمـي   نتيجةكنند،  مي
  احتمالي است.

براي داشتن استنتاج استقرايي قوي، رعايت كـردن برخـي از نكـات الزم    
 جامعـة  هاي آماري بايد نسبت به كل جمله هميشه تعداد نمونه است. من

  آماري تناسب داشته باشد.
  ها: تشريح ساير گزينه 

ايي از آن ه هآماري نمون جامعة ): با توجه به اينكه از كل يك1( گزينةدر 
تواند بيشتر از  آماري مورد بررسي قاعدتاً نمي نمونةشود، پس  بررسي مي

  )1 گزينةآماري باشد. (رد  جامعةكل 
هـاي   آماري بايـد متفـاوت بـوده و طيـف     جامعةهاي يك  همچنين نمونه

هـا بايـد تصـادفي     آماري را در بر بگيرد نيـز اينكـه نمونـه    جامعةمختلف 
  )4و  3هاي  باشند. (رد گزينه

  )47صفحة ، 5، درس دهم (منطق 
  صحيح است. 1گزينه  .149

» شخصـيه «قضايا به لحاظ كلي بودن يا جزئي بودن موضوع، به دو گروه 
  ند.شو تقسيم مي» محصوره«و 

  قضايايي كه موضوع آنها كلي است، محصوره نام دارند.
  قضايايي كه موضوع آنها جزئي است، شخصيه نام دارند.

  ها: بررسي گزينه
  اين گزينه نادرست است. به مثال زير توجه كنيد: -1

  نفر هستند. 20آموزان اين كالس  دانش
ود و شـ  آموزان) تنها يك بار بـه محمـول نسـبت داده مـي     موضوع (دانش
  شخصيه است.

نفـر   20نفراسـت، احمـد    20نفر است، رضا  20توانييم بگوييم، علي  نمي
  توانيم نام ببريم) است و... (افراد موضوع را نمي

موضوع قضاياي شخصيه، همواره جزئي است؛ اما ممكـن اسـت اسـم     -2
  خاص نباشند و با اسم اشاره جزئي شده باشند.

ه جزئي اسـت، مصـداق مشخصـي    از آنجا كه موضوع قضاياي شخصي -3
  دارند و برداشت از موضوع همواره يكسان است.

توانند براساس موضوع خود بـه كليـه و جزئيـه     قضاياي شخصيه نمي -4
  شوند. تقسيم شوند. اما براساس نسبت خود به موجبه و سالبه تقسيم مي

توجه: عبارت موجود در گزينه يك، به صورت مشخص در كتـاب درسـي   
است اما كافي است با ساختن چند مثال در ذهن خود، پاسـخ  ذكر نشده 

  سؤال را بيابيد.
  )58 ة، صفح6درس ، دهم (منطق

  صحيح است. 2گزينه  .150
عبارت اول: سور جزئي (بيشتر) و نسـبت سـالبه اسـت؛ بنـابراين قضـيه      

  جزئيه است. سالبة
بيانگر جزئي بودن قضيه است و نسبت سالبه است؛  يكيعبارت دوم: قيد 

  جزئيه است. سالبةپس قضيه 
كليه  سالبة عبارت سوم: سور كلي (هيچ) و نسبت سالبه است؛ پس قضيه

  است.
  )59و  58هاي  صفحه، 6، درس دهم منطق(
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